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İBNÜ'I-LEBBÜDİ 
( ı..s .:ı,;ııı oJ!') 

EbO Zekeriyya Necmüddin Yahya 
b. Muhammed b. Abclan 
b. Abdilvahid el-Halebl 
ed-Dımaşki et-Tabib 
(ö. 670/ 1271 [?]) 

Çok yönlü alim, 
şair ve devlet adamı. 

607'de (1210-11) Halep'te doğdu. Kü
çük yaşta ailesiyle birlikte Dımaşk'a yer
leşti. Burada İbn Ebfı Usaybia'nın hacası 
hekim Mühezzebüddin ed-Dahvar'dan tıp 
tahsil etti. Ardından felsefe, matematik 
ve astronomi gibi akliilimler alanında üs
tün başarı göstererek kendi bolgesinde 
üne kavuştu. Ayrıca yazdığı şiirlerle dik
kat çekiyor, hatta şiirde Lebld b. Rebla ile. 
nesirdeAbdülhamld el~Katib'le ve bela
gatta Sehban'la aynı düzeyde sayılıyordu 
(İbn Ebu Usaybia, s. 663). Bumeziyetleri 
sebebiyle Humus Hükümdan el-Melikü'l
Mansfır İbrahim onu hizmetine aldı ve 
tabipliğinin yanında siyaset ve idarecilik
teki yeteneğinden dolayı vezirliğe tayin 
etti. İbnü'l-Lebbfıdl. 643'te (1245-46) el
Melikü'I-Mansfır'un ölümü üzerine Mısır'a 
el-Melikü's-Salih Necmeddin Eyyfıb'un ya
nına gitti ve bu emirden büyük saygı gö
rerek kısa bir müddet sonra ayda 3000 
dirhem maaşla İskenderiye'de divan 
başkanlığına getirildi. Mısır'da iken 661 
(1263) ve 664 (1266) yıllarında Filistin ve 
Dımaşk'a gidip geldiği . hayatinın son dört 
yılını Dımaşk'ta divan başkanı olarak ge
çirdiği bilinmektedir (a.g.e., s. 664-666) . 

Genelde kabul edilen ölüm tarihi 670' 
tir (1271); İbn Keslr'in yazdığına göre Dı
maşk'ta Hammamülfelek civarında kendi 
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vakfı olan Lebbfıdiyye Medresesi'ne gö
mülmüştür ( el-Bidaye, XIII, 262) . 

Eserle r i. İbnü'l-Lebbfıdl'nin yaşadığı 
XIII. yüzyıl. İslam toplumunda ilim ve fel
sefe hareketlerinin genel olarak durak
ladığı dönemdir; o yıllarda bu alanlarda 
yapılan çalışmaların öncekilerin tekran 
mahiyetinde olduğu, büyük ölçüde orüi
naliteden yoksun bulunduğu kabul edilir. 
Nitekim İbnü'l-Lebbfıdl'ye ait yirmi iki 
eserin listesini veren İbn Ebfı Usaybia bu 
eserlerin sekizinin önceki hekim, filozof 
ve matematikçilerin kitaplarının ihtisarın
dan ibaret olduğunu söyler ('Uyunü'l-en
ba', s. 668). Bunlardan İbn Sina'nın el-işa
rat ve't-tenbihat'ına yazdığı muhtasar 
(Süleymaniye Ktp ., Ayaso fya , nr. 24 20) , 
Fahreddin er-Razi'nin Kitabü '1-Me'a
lim'ine yazdığı şerh (Süleymaniye K tp., 
Ayasofya, nr. 232 I). ayrıca Mul]taşarü'l
Külliyat mine 'I-Kanun li'bn Sina (Bib

liotheque Nationale, nr. 29 18, müellifhat
tı) ve Ted~i~u'l-mebdhişi't-tıbbiyye fi 
ta]J.~i~i'l-mesa'ili'l-l]ilatiyye 'ald tari
~i mesd'ili l]ilati'l-fu~ahd' (Escurial Li
brary, nr. 892) günümüze ulaşmıştır. 
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İBNÜ'I-MACiŞÜN 
( ..:.ı~wı ..:.ı-1' ı 

EbO Mervan Abdülmelik b. Abdilazlz 
b. Abdiilah b. Ebi Selerne 

el-Kureşl et-Teyml el-Medeni 
(ö . 212/ 827) 

İmam Malik' in 
önde gelen ta lebelerinden. 

_j 

Büyükdedesi Ebü Selerne Meymfın (DI
nar), Kureyş'in Beni Teym kolundan Mün
kediroğulları'nın mevlası idi. Dedesi Ab
dullah ve kardeşi Ya'küb b. Ebfı Seleme. 
Abdullah b. Ömer ve diğer sahabilerden 
rivayette bulunmuş. bunlardan ve ailenin 

. diğer bazı fertlerinden Ahmed b. Hanbel, 

Buharl ve Müslim hadis tahrlc etmiştir. 
Babası Abdülazlz el - Macişfın devrin ta
nınmış alimlerinden biri olup Medine'den 
sonra Bağdat'a yerleşmişti. Macişfın la
kabının Ebu Selerne'ye ait olduğu da kay
dedilmektedir. Nitekim Abdülmelik gibi 
babası Abdülazlz de bazan İbnü'l-Macişfın 
diye anılmaktadır. İsfahan asıllı olan aile 
fertleri Medine'ye yerleştiğinde birbirle
riyle karşılaşınca, "şüfın şüfın" ( şOnl şOnl= 

nas ıl s ınız?) dedikleri için halk kendilerine 
Macişfın lakabını takmıştır. Diğer bir riva
yete göre ise bu lakabın verildiği kişi ya
naklarındaki al renkten dölayı "Mahigfın" 
(aya benzeyen ) diye anıldığından Medine
liler buna Macişfın demişlerdir. Ayrıca Ho
rasan'da Maciş (MacişOn) adlı bir yere nis
betle böyle anıldıkları da söylenmiştir. 

İbnü ' l-Macişfın babasından ve imam 
Malik. İbn Ebu Hazim. Muhammed b. DI
nar. İbn Kinane ve Mugire b. Abdurrah
man'dan fıkıh tahsil etti. Yine babasın
dan ve Malik'ten başka dayısı Yusuf b. 
Ya'küb el - Macişün ile Abdurrahman b. 
Ebü'z-Zinad. Müslim b. Halid ez-Zenci ve 
İbrahim b. Sa'd gibi alimlerden hadis din
ledi. Kendisinden Ebfı Hafs el-Fellas, Zü
beyr b. Bekkar. Ebu Abdullah İbn Abdül
hakem. Sa'd b. Abdullah b. Abdülhakem 
rivayette bulundu; Ebfı Davüd, Nesa! ve 
İbn Mace de hadis tahrlc etti. Özellikle 
fıkıh alanında derinleşen ve Malil<l mez
hebinde Medine ekolünün önde gelen 
temsilcilerinden biri olan İbnü'l-Macişfın'
dan Ahmed b. Muazzel. İbn Hablb es-Sü
leml. İbnü'l-Mewaz ve Sahnün gibi alim
ler fıkıh tahsil ettiler. Maliki literatürü
nün oluşmasında önemli katkıları olan 
Sahnfıri 'un. "İbnü' l -Macişfın'a gidip şu ki
tapları arzetmeyi, onayladıklarını alıp red
dettiklerini de terketmeyi düşündüm" de
diği nakledilir ( Kadi i yaz, ı , 36 1 ; i b n Fer
hOn, s. ı 53). İbn Hablb de onu anlayış ka
biliyeti bakımından imam Malik'in birçok 
talebesinden üstün tutardı. İleri yaşlarda 
gözlerini kaybeden ve Halife Me'mfın 'un 

kadılık teklifini kabul etmeyen İbnü'l-Ma
cişün 212 (827) yılında altmış yaşlarında 
iken Medine'de vefat etti. Ölüm tarihi ba
zı kaynaklarda 213 ve 214 olarak da geç
mektedir. 

İbnü'l-Macişfın'un güvenilir olduğu be
lirtilmekle birlikte genel olarak rivayet ko
nusundaki hatalarma işaret edilmekte, 
bazı hadis münekkitleri tarafından zayıf 
sayılmaktadır. Zehebl, Ebü Davfıd'un İbn 
Macişfın 'un hadisten anlamadığı yönün
deki ifadesinin (İbn Hallikan, lll. 167; Miz
zl , XVlll , 360) , "Sika olmakla birlikte hadis 
konusunda mütehassıs değildir" şeklin-



de anlaşılması gerektiğini belirtir (A'Ui
mü 'n-nübela', X, 360) İbn MacişQn'un çok 
iyi rüya tabiri yaptığı, sünnete uyma titiz
liği yanında mOsikiye aşırı derecede düş
kün olduğu ve muhtemelen bu sebep
ten dolayı sahlhlerde kendisinden hadis 
tahrlc edilmediği kaydedilmektedir (Ka
di iyaz. r. 365) 

Kur'an ' ın mahlük olmadığını savunan 
İbnü'I-MacişQn'un bu konuda, ayrıca iman 
ve kader hususunda risaleler yazdığı . ri
vayetlerini ve fıkhl görüşlerini topladığ ı 

birer kitabı bulunduğu kaynaklarda be
lirtilmekte. görüşlerinin Çokyaygın oldu
ğu Kayrevan muhitinde fıkha dair eseri
nin ilk defa SahnQn'un talebesi Hammad 
b. Yahya es-Sicilmasl ve ayrıca Abdullah 
b. Muhammed ei-Uteml et-Tünisl tara
fından r ivayet edildiği söylenmektedir. 
Abdullah b. Abdülhakem. İbn Hablb es
Süleml. Muhammed b. Ahmed ei-Utbl, 
İ bn Sahnün gibi Maliki fıkhını ilk derle
yen alimlerle onlardan sonra gelen İbn 
Ebu Zeyd el-Kayrevani ve İ bnü 'I-Cellab 
gibi şahsiyetler eserler inde İbnü 'I-Maci
şün ' un rivayetlerini zikretmiş , bilhassa 
İbn Hablb 'in Medine ulemasına ait fikir 
ayrılıkiarına geniş yer veren el-Vazıf:ıd 

adlı eserinde imam Malik'in görüşleri ya
nında İbnü 'I-MacişQn 'un görüşlerine de 
önem atfedilmiştir. İbn Rüşd ei-Cedd'in 
Maliki literatürünün en hacim li eserlerin
den olan el-Beyan ve't-taf:ışil'i ile Yen
şerisi'nin el-Mi'yô.rü'l-mu'rib' inde de İ b
nü 'l-Macişün ' a sıkça atıfta bu lunulmuş

tur (bk bi bl) 
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İBNÜ' l-MARİST ANİYYE 

ı 

( ;ı:;.;t......ıl.o.J 1 011 ) 

Ebu Bekr Fahrüddin Ubeydullah 
b. Ali b . Nasr ei-Bağdadi et-T eymi 

(ö . 599/ 1203) 

L 
Hanbeli fakihi . 

_j 

54 1 ( 1146) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu. Anne ve babası Bağdat'ta 
bir hastahanede (maristan) hastalara bak
tıkları için İbnü 'I-Maristaniyye diye tanın
dı . Ebü'I-Muzaffer İbnü'ş-Şibll, Ebü'I-Mu
zaffer İbn Hübeyre. Ebü'I-Muzaffer İb
nü'I-Battl, Yahya b. Sabit b. Bündar. Şüh
de ei-Katibe. Ebü'I-Hasan Abdülhak b. 
Abdülhalik ve Ebü 'I-F'eth İbn Şatll'den 
hadis okudu. Erbil. Musul ve diğer bazı 
şehirlere giderek öğrenimini sürdürdü. 
Dini ilimler yanında özellikle çocukluğun

dan beri ilgi duyduğu tıp , fizik, astro
nomi, felsefe ve mantık gibi ilimleri de 
okudu. 

İbnü'I-Maristaniyye, aynı zamanda bir 
Hanbeli alimi olan Vezir İbn Yunus ile kur
duğu dostluk sayesinde adı geçen vezi
rin aralıklı olarak görevli bulunduğu 583-

590 (1187-1194) yılları arasında Bağdat'ın 
nüfuzlu kişileri arasında yer aldı ve bu 
arada Birnaristan-ı Adudl vakıflarına na
zır tayin edildi. Bağdat'ta "darülilim" adın
da bir ev inşa ederek buraya taşıdığ ı ki
taplarını ilim adamlarının hizmetine vak
fetti. Ancak İbn Yunus'un 590 (1194) yı
lında aziedilip yerine Şii İbnü'I-Kassab'ın 
vezir tayin edilmesinden sonra sorguya 
çekilerek kütüphanesine el konuldu ve 
hastahanede bir süre gözetim altında tu
tuldu. Serbest kaldıktan sonra anne ve 
babasından tevarüs ettiği tecrübeler ışı
ğında tıp ilmiyle bilfiil meşgul olmaya ve 
hastaları tedavi etmeye başladı, bu saye
de yeniden şöhrete kavuştu. 599 yılı Sa
f er ayında (Kasım 1202) Tiflis Emlri Ebu 
Bekir b. İldeniz'e elçi olarak gönderilen 
İbnü'I-Maristaniyye, Tiflis'ten Bağdat'a 
dönüşü sırasında Nahcıvan'da Çorak
bent mevkiinde 1 Zilhicce 599 (11 Ağus

tos 1203) tarihinde vefat etti ve buraya 
defnedildi. 

Hadis alimleri, Hz. Ebu Bekir'in soyun
dan geldiğini söyleyerek Ebu Bekir künye
sini kullandığı, bizzat görüşmediği kim
selerden hadis dinlediğini ileri sürdüğü 
ve çeşitli isnatlar uydurduğu gerekçesiy
le İbnü ' I-Maristaniyye'yi eleştirmişlerdir. 
Bilhassa çağdaşlarından İbnü'n-Neccar ei
Bağdadl kendisini ağ ı r bir şekilde tenkit 
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etmiş . Zehebl ise onu açıkça yalancı ola
rak nitelemiştir. Ancak İbn Receb. İbnü 'I
Maristaniyye hakkında daha mutedil bir 
dil kullanır ve İbnü'n-Neccar'ın mübalağa 
ettiğini söyler. 

Kaynaklarda güzel yazı yazan, edip, 
şair ve hatip bir kimse olduğu belirtilen 
İbnü ' I - Maristaniyye'nin Bağdat tarihiyle 
ilgili olarak Di'vô.nü 'l-İslc1m fi tar i]]i Dô.

ri's-selc1m adıyla bir eser yazdığı kayde
dilir. 360 bölümden meydana geldiği söy
lenen bu eser. Hatlb ei-Bağdadl'nin Ta
ri]]u Bagdad'ının zeyli niteliğinde olup 
(Keşfü'?-?Unün, 1, 288) müellifin ölümü 
üzerine yarım kal mıştır. Sıbt İbnü'I-Cev
zl'nin bazı nakillerde bulunduğu (Mir'a

tü 'z-zaman, VIIIII, s. 59) bu kitaptan baş
ka İbnü'I-Maristaniyye'nin Siretü '1- Ve zir 
İbn Hübeyre adlı diğer bir eserinden de 
Ebu Şame ei-Makdisl alıntılar yapmıştır 
(er-Ravzateyn, ll , 200 , 203) . 
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İBNÜ'l-MECDİ 
( 1.5~1 0!1) 

Ebü'I-Abbas Şihabüddin Ahmed 
b. Receb b. Tibuga 

(ö. 850/1447) 

Astronomi alimi. 
_j 

767'de (1365) Kahire'de doğdu . Dede
sinin taşı dığı TibOga (Tayboğa) adından 
Türk ası llı olduğu anlaşılmaktadır; İbnü 'I
Mecdl künyesini de dedesinin Mecdl la-
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