iBNÜ'I -MECDI
anlaşılması gerektiğini belirtir (A'Uimü 'n-nübela', X, 360) İbn MacişQn'un çok

de

iyi rüya tabiri yaptığı, sünnete uyma titizliği yanında mOsikiye aşı rı derecede düş
kün olduğu ve muhtemelen bu sebepten dolayı sahlhlerde kendisinden hadis
tahrlc edilmediği kaydedilmektedir (Kadi iyaz. r. 365)
Kur' an ' ın

mahlük

olmadığını

savunan

İbnü'I-MacişQn' un bu konuda, ayrıca iman

ve kader hususunda risaleler yazdığı . rivayetlerini ve fıkhl görüşlerini topladığ ı
birer kitabı bulunduğu kaynaklarda belirtilmekte. görüşlerinin Çokyaygın olduğu Kayrevan muhitinde fıkha dair eserinin ilk defa SahnQn'un talebesi Hammad
b. Yahya es-Sicilmasl ve ayrıca Abdullah
b. Muhammed ei-Uteml et-Tünisl tarafından rivayet edildiği söylenmektedir.
Abdullah b. Abdülhakem . İbn Hablb esSüleml. Muhammed b. Ahmed ei-Utbl,
İ bn Sahnün gibi Maliki fıkhını ilk derleyen alim lerle 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 yanında İbnü 'I-MacişQn 'un görüşlerine de
önem atfedilmiştir. İbn Rüşd ei-Cedd'in
Maliki literatürünün en hacim li eserlerinden olan el-Beyan ve't-taf:ışil'i ile Yenşerisi'nin el-Mi'yô.rü'l-mu'rib' inde de İ b
nü ' l-Macişün ' a sıkça atıfta bu l unulmuş

tur (bk bi bl)
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Ebu Bekr Fahrüddin Ubeydullah
b. Ali b . Nasr ei-Bağdadi et-T eymi

(ö .

L

599/ 1203)

Hanbeli fakihi .

_j

5 4 1 ( 1146) yılında muhtemelen Bağ
dat'ta doğdu. Anne ve babası Bağdat'ta
bir hastahanede (maristan) hastalara baktıkları için İbnü 'I-Maristaniyye diye tanın
dı . Ebü'I-Muzaffer İbnü'ş-Şibll, Ebü'I-Muzaffer 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 sürd ürdü.
Dini ilimler yanında özellikle çocukluğun 
dan beri ilgi duyduğu tıp , fizik, astronomi, felsefe ve mantık gibi ilimleri de
okudu .
İbnü'I-Maristaniyye, aynı zamanda bir
Hanbeli alimi olan Vezir İbn Yunus ile kurduğu dostluk sayesinde adı geçen vezirin aralıklı olarak görevli bulunduğu 583590 (1187-1194) yılları arasında Bağdat'ın
nüfuzlu kişileri arasında yer aldı ve bu
arada Birnaristan-ı Adudl vakıflarına nazır tayin edildi. Bağdat'ta "darülilim" adın
da bir ev inşa ederek buraya taşıdığ ı kitaplarını ilim adamlarının hizmetine vakfetti. 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 tutuldu . Serbest kaldıktan sonra anne ve
babasından tevarüs ettiği tecrübeler ışı
ğında tıp ilmiyle bilfiil meşgul olmaya ve
hastaları tedavi etmeye başladı, bu sayede yeniden şö hrete kavu ştu. 599 yılı Saf er ayın da (Kasım 1202) Tiflis Emlri Ebu
Bekir b. İldeniz' e elçi olarak gönderilen
İbnü'I-Maristaniyye, Tiflis'ten Bağdat'a
dönüşü sırasında Nahcıvan'da Çorakbent mevkiinde 1 Zilhicce 599 (11 Ağus 
tos 1203) tarihinde vefat etti ve buraya
defnedildi.

Hadis alimleri, Hz. Ebu Bekir'in soyundan geldiğini söyleyerek Ebu Bekir künyesini kullandığı, bizzat görüşmediği kimselerden hadis dinlediğini ileri sürdüğü
ve çeşitli isnatlar uydurduğu gerekçesiyle İbnü ' I-Maristaniyye'yi eleştirmişlerdir.
Bilhassa çağdaşlarından İbnü'n-Neccar eiBağdadl kendisini ağ ı r bir şekilde tenkit

etmiş . Zehebl ise onu açıkça yalancı olarak 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 ,
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 kaydedilir. 360 bölümden meydana geldiği söylenen bu eser. Hatlb ei-Bağdadl'nin Tari]]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'atü 'z-zaman, VIIIII, s. 59) bu kitaptan baş
ka İbnü'I-Maristaniyye'nin Siretü '1- Ve zir
İbn Hüb eyre adlı diğer bir eserinden de
Ebu Şame ei-Makdisl alıntılar yapmıştır
şair

(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)

L

Astronomi alimi.
_j

767'de (1365) Kahire'de doğdu . Dedesinin taş ı dığı TibOga (Tayboğa) adından
Türk asıllı olduğu anlaşılmaktadır; İbnü 'I
Mecdl künyesini de dedesinin Mecdl la-
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kabından almıştır. Temel eğitimini gördükten sonra Salih b. ömer el-Bulkinl ve
İbnü'l-Mülakkın'dan Şafilfıkhı okudu. Miras hukukunu (feraiz) kavrayabilmek için
meşgul olmaya başladığı aritmetik onu
geometri, astronomi ve mikat ilmine yöneltti: zekası ve üstün gayreti bu alanlarda otorite sayılmasını sağladı. Özellikle
şam fıkhının klasikleri arasında yer alan
Maverdi'nin el-lfavi'l-kebir'i üzerine
verdiği derslere çeşitli mezheplerden din
alimleri de katılıyordu. Hayatının çoğunu
sosyal ilişkilerden nisbeten uzak kalarak
ilmi çalışmalarla geçirdiği, hatta bu sebeple ruhi bunalıma düştüğü halde (Sehavl, I, 300-302) insanlar arasında dindar.
nüktedan ve hayır sever kişiliğiyle tanın
mıştır.

İbnü'l-Mecdi her ne kadar feraiz ilmin. de bir otorite kabul edilmişse de onun asıl
şöhreti astronomi alanındadır ve kendisi, İbnü'ş-Şatır' dan (ö. 777/1 375) başla
yarak öğrencisi Bedreddin Mardini'ye (ö.
9 ı 2/ ı 506) kadar gelen Mısırlı astronomlar zincirinin son halkalarından biridir.
Onun birçoğu günümüze ulaşmamış olan
eserlerinin otuzdan fazlası bu alanda kaleme alınmıştır ve bunların bir kısmı "rubu' tahtası" denilen astronomik ölçüm
aletleri hakkındadır: bir kısmı da astronomi cetvellerinden (zlc) oluşmaktadır.
XIX. yüzyıla kadar Mısır'da yaygın biçimde kullanılan İbnü'l-Mecdi'nin ziclerine
başka astronomlar bazı ilavelerde bulunmuşlardır. Bu durum. bir taraftan onun
çalışmalarının kendinden sonrakilere yaptığı etkiler hakkında fikir verirken bir taraftan da düzenlediği cetvelierin özgün
şekillerini tesbit etmeyi zor l aştırmıştır.

Eserleri. 1. ed-Dürrü'l-yetim ii teshili şına'ati't-ta]fvim . Güneş. ay ve gezegeniere ait astronomi cetvellerinden oluş
maktadır. Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bazıları eksik, bazıları birbirinden farklı versiyonlar halinde bir dizi yazması bulunmaktadır. Bunların en eski tarihli olanlarından biri (Mikat, nr. 405) cetvelleri en
okunaklı şekilde ihtiva etmektedir: ancak
unvan sayfası kayıptır. Daha geç döneme
ait başka bir nüshanın (Mikat, nr. 39 ı) unvan sayfasında eserin tam adı verilmekte ve müellifi İbnü'l-Mecdi olarak açıkça
belirtilmektedir. Bu yazınada Nilreddin
en-Nakkaş ve izzeddin el-Vefai'ye nisbet
edilen ilave ay cetvelleri de vardır. Aynı tarihe ait bir başkası ise (Teym Gr, Riyaza, nr.
I 88) Rıdvan Efendi adını taşıyan bir alimin elinden çıkmadır ve ed-Dürrü'l-ye-
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tim'in yöntemine göre hazırlanmış güay ve gezegen cetvellerini içermektedir (ed-Dürrü'l-yetlm'in muhtevasını
veren yahut onun yöntemini takip ederek
muhtevasını güncelleştiren bu yazma lar
dizisinin tanıtımı için bk. King- Kennedy,
IVIl ı ı 9801. s. 62-68). z. İrşadü'l-f:td'ir ila
tahtiti iazli'd-da'ir. Rubu' tahtası üzerindeki sinüs çizgilerinin çizilmesiyle ilgilidir. 3. Risale fi'l- 'amel bi-rub'i'l-mu]fantarati'l-ma]ftu'. "el-Mukantar" (Lat.
almucantar) adı verilen ve eniemierin izdüşümlerini gösteren rub' türünün kullanı
lış şekli hakkındadır. Davüd-i Karsi tarafından yapılan şerhinin bazı yazma nüshaları bugüne ulaşmıştır (DİA, IX, 32). 4.
el-Menhelü'l- 'a~bi'z-zülal ii ta]fvimi'lkevakib ve rü'yeti'l-hilal. Mikat ilmi ve
yeni hilalin görüleceği vaktin tesbiti hakkındadır. 5. Zadü'l-müsatir ii (ma'rifeti)
resmi ]]ututi tazli'd-da'ir. İrşadü'l-f:td
'ir'iiı bir özetidir. 6. İrşadü 's-sa'il ila uşu
li'l-mesa'il. Abdullah b. Halil el-Maridi'nin rub'u'd-düstür denilen alet için yazdı
ğı ed-Dürrü'l-(el-Lü'lü'ü'l-)menşur ii'l'ameli bi-rub'i'd-düstlir adlı eserin şer
hidir. 7. er-Rav:i.ü'l-ezher. "Müşettah"
yahut "müsetter" olarak anılan rub' türünün kullanımına dairdir. 8. Tu]J.ietü '1a]J.bab ii naşbi'l-bd~ahenc ve'l-mi]J.rab. Mescidlerde mihrap ve havalandır
ma pencerelerinin yerlerini tayin hakkın
dadır. 9. el-Cami'u'l-müiid fi'l-keşi 'an
uşuli mesa'ili't-ta]fvim ve'l mevalid.
10. et-Teshil ve't-ta]frib ii beyani turu]fi'l-]J.al ve't-terkib. Astronomi cetvellerinin düzenlenmesine dairdir. 11. Gunyetü '1-fehim ve 't-tari]f ila ]J.alli't-ta]fvim. 1Z. Mecmu'u ma]J.Wlat ii 'ilmi'nnücuıiı. Astronomi problemlerini topluca ele almaktadır. 13. Cedavilü's-sümut.
Gök cisimlerinin semt (çoğul u sümGt)
cetvellerini ihtiva etmektedir. 14. Ta]fdirü(Te'adllü)'l-]famer. 15. DüstUrü'nneyyireyn. Güneş ve ay cetvelleri dir. 16.
'İ]fdü'd-dürer fi'l-'am el bi'l-]famer. Ay
cetvelleriyle ilgilidir. 17. Keşfü'l-]J.a]fö.'i]f
ii ]J.isabi'd-derec ve'd-de]fö.'i]f. Altmışlı
sisteme dayalı aritmetik işlemleri hakkın
dadır. 18. el-Mübtekeratü'l-]J.isabiyye.
Aritmetik üzerine olup NGreddin Ali elFarazl tarafından şerhedilmiştir. 19. Şer
]J.u't-Tel]]iş li'bni'l-Benna (l:favi'l-lübtıb
fl şerl).i Tell]işi a'mali'l-l).isab). Sehavi bu
şerhin İbnü'l - M ecdi'nin eserlerinin en
hacimiisi olduğunu kaydetmektedir ( eçlQav'ü'l-lami', ı. 301 ). zo. el-Kafi ii mira-.
şi'l-ümme. Z1. İbrazü leta'ifi'l-gavaneş,

mız ve i]J.razi şına'ati'l-iera'iz. el-Kaii'nin muhtasarı olmakla birlikte ondan
daha meşhurdur. ZZ. Şer]J.u'l-Ca'beriy
ye. Salih b. Samir el-Ca'beri'nin Şafii fık
hına dair Naz;mü'l-le'ali fi'l-iera'iz adlı
eserine yazılmış bir şerhtir.
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SADETIİN ÖKTEN

iBNÜ'l-MEDİNİ
(bk. ALİ b. MEDINI).
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Ebü'l-Hasen Ahmed .
b. Muhammed b. Ahmed
el-Mehamili ed-Dabbi
(ö_ 415/1024)
Şafii
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368 (978-79) yılında Bağdat'ta doğdu.
Mehamili diye de anılır. As! en Basralı olan
Beni Dabbe kabilesinden olup Bağdat'a
yerleşen Mehamili ailesinin yetiştirdiği
alimierin en seçkinlerindendir. Ataların
dan biri mahmil (çoğul u mehamil) ticaretiyle uğraştığı için onun soyundan gelenler "Mehamili" nisbesiyle anı lmıştır. İb
nü'l-Mehamili, babasından ve Şafii alimi
Ebu Hamid el-İsferaylni'den fıkıh, İbnü'I
Muzaffer'den hadis dersleri aldı. Küfe'de
Ebü'l-Hasan Ali b. Ebü's-Serl Abdurrahman el-Bekkai ve akranlarından hadis
dinledi. Şafii fıkhında geniş bilgiye sahip
olduğu gibi ilm-i hilaf sahasında da üstün
bir seviyeye ulaştı. Ebu Hamid'in, fıkıh ilminde kendisini geçtiğini söylediği İbnü'l
Mehamili hacası daha hayatta iken ders
vermeye başladı ve onun vefatından (406/
ı O15) sonra da yerini aldi. Şafii müctehidleriyle ilgili tasnifte "asMbü'l-vücOh"
tabakasından sayılmaktadır. Talebeleri
arasında Hatlb el-Bağdadi, Ali b. Muhassin et-Tenühi ve Ebu Hatim Mahmud b.
Hasan el-Kazvlnl gibi alimler bulunmak-

