iBNÜ'I-MECDI
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.
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Tağriberdi. el-Menhelü 'ş-şafi, ı , 296-297;
Sehavi, eçt-Qav'ü'l-lami', ı, 300-302; Süyüti,
Na?mü 'l-'ikyan (nşr. Philip K. H itti). New York
1927, s. 42; a.mıf .. Bugyetü'l-vu'at, ı, 307; İb~
nü'ı-imad. Ş~erat, VII, 268; Suter, Die Mathematiker, s. 175-177; Brockelmann. GAL Suppl.,
ll, 158-159; Hediyyetü'l-'arifin, ı, 128; Sarton,
lntroduction, 111/2, s. 1528-1529; David A. KingE. S. Kennedy, "Ibn al-Majdi's Tabtes for Calculating Ephemerides", MTUA, IV /1 (ı 980). s. 4868; Cemi! Akpınar. "Davüd-i Karsi", DiA, IX, 32.
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Ebü'l-Hasen Ahmed .
b. Muhammed b. Ahmed
el-Mehamili ed-Dabbi
(ö_ 415/1024)
Şafii

L

fakihi.
_j

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-

iBNÜ'I-MEWAz
tadır. İbnü'I-Mehamm 20 Reblülahir 415

(1 Temmuz 1024) tarihinde vefat etti.

Eserleri. 1. el-Lübab

fi'l-fı~h

(Lüba-

ciltlik bir eserdir): el-Evsat; TaJ:ırirü'l
edille; el-Kavleyn ve'l-vecheyn; Ru'usü '1-mesa'il.
BİBLİYOGRAFYA :

bü '1-(ll).h) (nşr. Abdülkerlm b. Su neytan el- ·

Amrl, Medine 1416). İsnev\'ile(Tabal).atü'ş
Şafi'iyye, ll, 383) İbn Kadi Şühbe (Tabal).atü'ş-Şafi'iyye, ı , 175, 314) bu eserin İbnü'l
Mehamill'nin torun u Ebu Tahir Yahya'ya
ait olduğunu söylerlerse de bu doğru değildir. Şafii fıkhına dair kaleme alınan ilk
muhtasar metinlerden olan el-Lübab
üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Veliyyüddin İbnü'l-lraki'nin Ten~il:ıu'l-Lü
bab adıyla yaptığı muhtasarı Celal el-Bekrl ŞerJ:ıu Ten~il:ıi'l-Lübôb ismiyle şer
hetmiş, Zekeriyya el-Ensarl ise bunu önce TaJ:ıriru Ten~il:ıi'l-Lübôb adıyla ihtisar edip (Kah i re 1858: ı 306, I 309, şer
hiyle birlikte) . ardından TuJ:ıfetü't-tullab
bi-şerJ:ıi TaJ:ıriri Ten~iJ:ıi'l-Lübôb ismiyle tekrar şerhetmiştir (Mekke ) 3I O, I 316).
Bu şerh üzerine de Şehabeddin el-Kalyubl, Şemseddin eş-Şevberl, Abdülber b.
Abdullah el-Uchurl. Şemseddin Muhammed b. Davud el-İnan!, Hasan b. Ali el-Medabigi ve Abdullah b. Hicaz! eş-Şerkavl haşiye yazmışlardır (bu eserlerin yazma nüshaları ve baskıları için bk. el-Lübab, neş
redenin girişi, s. 35-37: Sezgin, I, 500). Z.
el-Mu~ni' fi'l-fı~h . Şafii fıkhındaki pek
çok hükmün özlü ifadelerle anlatıldığı tek
ciltlik bir eserdir (nüshaları için bk. Sezgin,
I, 500) . Birrivayete göre, İbnü'l-Mehami
ll'nin el-Mu~ni' ve el-Mecmu' adlı kitaplarını inceleyen hacası Ebu Hamid, kendi
eserlerini aşırı derecede ihtisar ettiği ve
Şafii mezhebi dışındaki görüşleri (hililf)
yansıtmadığı için kitapları eleştirmiş. bu
tutumun ilm-i hilafı öğrenme isteğini
azaltacağını belirtmiş ve onun derslerini
takip etmesini yasaklamıştır.
İbnü'l-Mehamill'nin kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: el-Mecmu' (hacim bakımından Nevevi'nin Rauzati:l't-talibin'i ölçüsünde olduğu kaydedilen eserde Şafii u lemasına ait pek çok
görüş derlenmiş, Nevevi el-MecmCı'da bu
eserden çeşitli nakiller yapmıştır): et-Tecrid (el-Mücerred) fi'l-füru' (Şafii fıkhıyla
ilgili olup talebesi Mahmud b. Hasan elKazvlnltarafından Tecridü 't-Tecrid adıyla
özetlenen esere başta Nevevi'nin el-MecmCı'u olmak üzere sonraki Şafii kaynaklarında atıflarda bulunulmuştur): et-Ta'Ii~a

(E bO Ham id' in derslerinde tuttuğu notlardan oluşmuştur): 'Uddetü'I-müsafir ve
kifayetü'l-J:ıazır( Hanefi ve Şafii mezhepleri arasındaki ihtilaflı konuları içeren tek

İbnü"I-Mehamill. el-Lü.bab fi'l-fı/!:hi'ş-Şafi'1
(nşr.

Abdülkerlm b. Su neytan el-Am ri), Medine
1416, neşredenin girişi, s. 9-43; Ebü Asım eiAbbadl. Taba~atü.'l-Fu~aha.'i'ş-Şafl'iyye (nşr. G.
Vitestan) , Leiden 1964, s. 55, 72, 91, 113; Hatlb, Tari!; u Bagdad, IV, 372-373: Şlrazi, Taba!):atü '1-{u!):aha.', s. 129; Sem'ani, el-Ensab (BarGdl). V, 208-21 O; İbnü'I-Cevzl. el-Munta?am, VII,
285; VIII, 17; Nevevl. Teh?1b, 1/2, s. 210; İbn Hallikan, Ve{eyat, ı, 74-75; Zehebl. A'lamü.'n-nü.bela' , XVII, 403-405; Sübki. Taba!):at, IV, 48-56;
İsnevi .- Taba~atü 'ş -Şafl'iyye, ll , 381-385; İbn
Kadi Şühbe, Taba~atü. 'ş-Şafi'iyye, ı, 174-175,
314; Ebü Bekir b. Hidayetullah ei-Hüseyni, Tabaf!:atü.'ş-Şafl'iyye (nşr. Adil Nüveyhiz). Beyrut
1402/1982, s. 132, 133; Keşfü.'?-?unün, ı, 351;
ll, 1130, 1366, 1541-1542, 1606, 181 O; Pertsch,
Gotha, 1, 243-244; Brockelmann, GAL, ı, 192;
ll, 123; Suppl., 1, 307; Sezgin, GAS, I, 499-500;
Muhammed Hasan Heyto, el-ictiha.d ve taba!):atü müctehidi'ş-Şafl'iyye; Beyrut 1409/1988,
s. 194-196.
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Ebu Abdiilah Muhammed
b. İbrahim b. Ziyad el-İskenderanl
(ö. 269/883)

L

Maliki. fıkhının
temel kaynaklarından
el-Mevvaziyye'nin
müellifi olan alim.

_j

İskenderiyeli olup Receb 180'de (Eylül
796) doğdu. İmam Malik'in talebeleri İb
nü'l-Macişun ve EbG Muhammed Abdullah b. Abdülhakem'den fıkıh öğrendi. Ancak bu konudaki asıl hocası. İmam Malik'in diğer talebeleri İbnü'l-Kasım, İbn
Vehb ve Eşheb el-Kaysi'nin öğrencisi olan
Asbağ b. Ferec'dir. İbnü'l-Kasım'dan (ö.
ı 91/806) rivayette bulunduğu belirtiliyorsa da o sırada henüz küçükyaşta idi. Yahya b. Abdullah b. Bükeyr el-Mısrl. Haris b.
Miskin ve Nuaym b. Hammad'dan hadis
rivayet etti. Derin fıkıh bilgisiyle Mısır Mali ki fukahasının önde gelenlerinden biri
oldu. Bundan dolayı Mısır'da EbO Abdullah İbn Abdülhakem ve İbnü'l-Mevvaz,
Kayrevan'da İbn AbdGs ve İbn Sahnun gibi hepsi de Muhammed adını taşıyan dört
Maliki imamının benzerlerinin hiçbir dönemde bir araya gelmediği söylenir (Kadi
iyaz, ıı. ı 19).
Bazı kaynaklarda mi h ne olayı sebebiyle
(Kadi iyaz, ll , 72: Şlrazl, s. 154), bazıların-

da ise zühd ve inziva arzusuyla (Zehebl,
A'lamü'n-nübela', Xlll, 6) İbnü'l-Mewaz'ın
hayatının sonlarına doğru Şam bölgesindeki kalelerden birine sığındığı ve orada
vefat ettiği kaydedilir. Ebu ömer el-Kindl
ise Mısır Valisi Ahmed b. Tolun'un, kendisiyle buluşmak için Mısır'a gelmeye çalı
şan Halife Mu'temid-Alelli:ıh'a engel olan
kardeşi Muvaffak'ı veliahtlıktan düşür

mek amacıyla Dımaşk'ta ulemayı toplayarak 11 veya 12 Zilkade 269 (22 veya 23
Mayıs 883) tarihinde onu azlettirdiğini,
Mısır'dan gelen Bekkar b. Kuteybe. İb
nü'l-Mewaz ve Fehd b. Musa'nın bu karara karşı çıktıklarını belirtir (el- Vülat ue'll).uçiat, s. 252: Kadi iyaz, 11. 73). İbn Asakir.
Kadi İyaz ve İbn Ferhun, İbnü'l-Mewaz'ın
11 Zilkade 269'da (22 Mayıs 883) Dımaşk'
ta öldüğünü kaydederler. Adı geçen üç
alimin Dımaşk'ta hapse atılması (Makrlzl, V, 88) ve anılan vefat tarihinin Muvaffak için azil fetvasının verildiği tarihle aynı olması dikkat çekicidir. Mesleme b. Kasım da İbnü'l-Mewaz'ın 269 yılında Dı
maşk'ta vefat ettiğini belirttikten sonra
271'de (884) İskenderiye'de öldüğüne dair zayıf bir rivayeti de kaydeder ve bunu
İbnü'l-Mewaz'ın talebesi İbn Ebu Matar'dan (Ali b. Abdullah b. EbO Matar) duyduğu
nu söyler (a.g.e., a.y.) . Safedi ve İbn Kunfüz gibi bazı müellifler İbnü'l-Mewaz'ın
281 (894) yılında öldüğünü belirtiyorsa
da iki eserinde bu tarihi kaydeden Zehebl
( el-'İber, ı. 404; Tarl/].u '/-İslam, s. 250) diğer bir eserinde 269'da vefat ettiğine
dair rivayetin doğru olduğuna dikkat çeker (A'lamü'n-nübela' , XIII. 6) .
İkinci nesil Maliki alimleri içinde önemli
bir yere sahip olan İbnü'l-Mewaz, İmam
Malik ve talebelerinin görüşlerini el-Mevvaziyye adlı eserinde bir araya getirmiş
tir. Bu eser ihtiva ettiği meselelerin sahih rivayetlere dayanması, ayrıntılı ve
kapsamlı olması bakımından Esed b. Furat'ın el-Esediyye, İbn Hablb es-Süleml'nin el- VaQ.ıJ:ıa ve Muhammed b. Ahmed el-Utbl'nin el-'Utbiyye'si gibi Maliki mezhebinin ilk kaynakları (ümmehat)
arasında önemli bir yere sahiptir. Ebü'lHasan el-Kabisl'nin, diğer alimierin sadece rivayetleri toplayıp nakle çalıştığını,
İbnü'l-Mewaz'ın ise fıkhl hükümleri mezhep imamı ve talebelerinin ortaya koydukları esaslara dayandırarak temeliendirdiğini belirterek el-Mevvaziyye'yi
öteki eseriere tercih ettiği kaydedilir (Kadi iyaz, ll, 74; ibn FerhGn , ll, 166). Makrizi
de onun Ebu Abdullah İbn Abdülhakem
ve İbn Sahnun'dan üstün olduğunu, hafızasındaki rivayetlerin çokluğu bakımın-
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