
Eserleri. 1. Tefsirü'I-Celal eyn*. Cela
leddin es-Süyüti tarafından tamamlandı
ğı için bu isimle anılan eserin ilki Delhi 'de 
( 1211/1796) olmak üzere birçok baskısı 
yapılmıştır. 2. el-Bedrü't-tô.li' ii J:ıalli 
Cem~'l-cevô.mi'. Taceddin es-Sübki'nin 
us Gl-i fıkha dair eserinin en güzel şerhle
rinden biri olup metinle ve haşiyeleriyle 
birlikte defalarca basılmış (mesela bk. Bu
lak 1285, 1287; Kahire 1308}, eser üzerine 
birçok alim tarafından haşiye yazılmıştır 
(bk. CEM'U'I-CEVMtİ' ) . 3. ŞerJ:ıu'l-Vara

~at ii 'ilmi uşuli;l-tı~h (Kah i re 1329, 
1344, 1938, 1374/1955; Riyad ı417/1996). 
imamü'I-Haremeyn ei-Cüveyni'nin el-Va
ra~at adlı eserinin şerhi olup İbn Kasım 
ei-Abbadi (fjaşiye 'ala Şerf:ıi '1- Vara~at, 
Karafl'nin Şerf:ıu Ten~l/:ıi'l-fuşül fi'l]tişa

ri'l-Maf:ışül adlı eserinin kenarında, Kahi
re ı 307; eş-Şerf:ıu '1-keblr 'a le'l-Vara~at, nşr. 
Seyyid Abdülazlz-Abdullah Rebl', ı-ıı, Ri

yad-Cidde ı 416/ı 995) ve Ahmed b. Mu
hammed ei-Benna (fjaşiye 'ala Şerf:ıi'l
Celal el-Maf:ıalll 'ale 'l-Vara~at, Kahire 
ı 303, ı 326, ı 332 , ı 342) gibi alimler tara
fından yapılmış haşiyeleri vardır. Hat
tab'ın el-Vara~iit şerhide (Kahire ı 369/ 
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ı 950, Leta'ifü'l-işarat'ın kenarında) Ma
halli'nin şerhinin Mşiyesi mahiyetindedir. 
4. Kenzü'r-rô.gıbin ii şerl)i Minhô.ci't
tô.libin. Nevevi'nin Şafii fıkhına dair meş
hur eserinin şerhi olup (Kah i re ı 283) Kal
yübi(ı-11, Mekke ı 305}, Şehabeddin Ahmed 
Amire ei-Burullusi (ı-ll, Kah i re ı 283 ; Kal

. yQbl'ninkiyle birlikte, I-IV, Kah i re 1306, 
1318, 1327) ve NGreddin ei-Halebi gibi 
alimler tarafından haşiyeleri yapılmıştır. 
S. Şeri:ıu'l-Kavô.~d li'bni Hişô.m . İbn Hi
şam en-Nahvi'nin el-İ'rô.b 'an ~avô.'idi'l
i'rô.b'ının tamamlanamamış bir şerhidi r. 

6. el-Envô.rü'l-mucjıyye ii medl)i Ijay
ri'l-beriyye . Muhammed b. Said ei-BQ
siri'nin f\aşidetü'l-bürde 'sinin şerhi olup 
Muhammed b. Ahmed ed-Desüki tara
fından üzerine ]fô.şiye 'alô. şerJ:ıi'l-Bürde 
adıyla bir haşiye yazılmıştır. 7. ŞerJ:ıu'l
Bürde (Şerf:ıu Banet Sü'ad). Ka'b b. Zü
heyr'in Kaşidetü'l-bürde'sinin şerhidir. 
8. Kenzü '?:-?:el.Jô.'ir. Takıyyüddin es-Süb
ki'nin et-Tô.'iyye'sinin şerhi olup eksik 
kalan eserin bir nüshası Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Beyazıt , nr. 
1081). 

Kaynaklarda adı geçmeyen şu eserler 
de kütüphane kataloglarında Mahalli'ye 
nisbet edilmektedi r : et-Tıbbü'n-nebevi 
(İbn Kayyim el-Cevziyye'nin aynı adlı ese
rinin muhtasarıdır}; Şerl)u Lô.miyyeti'l
'Acem (Tuğral'nin Lamiyyetü'l-'Acem'i
nin şerhidir}; ijô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'l-Bey:i:ô.
vi (Tamam lanamayan eserin Beyazıt Dev
let Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcut
tur; Bayezid, nr. 7953}; Risô.le ii'l-~ırô.'ô.t; 
Mul]taşarü '1-Hüda'n-Nebeviyye (İbn 
Kayyim el-Cevziyye'ye ait eserin muhta
sarıdır). MahaiiY'nin bunlardan başka 
tamamlanmamış bazı eserleri de vardır 
(SüyQtl, 1, 444) . 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. İsa 
b. Ahmedei-Mahani 

(ö. 267/880 [?]) 

Matematik ve astronomi alimi. 
_j 

iran' ın Kirman bölgesindeki Mahan'da 
doğdu; hayatı hakkında yeterli bilgi yok
tur. 246 (860) yılı civarında Bağdat'ta bu
lunduğu bilinmektedir. Ebü'I-Hasan İbn 
Yunus'un ez-Zicü'l-lfô.kimi'deki kayıt
larından özellikle ilm-i kıranatla ilgilendi
ği, 239-252 (853-866) yılları arasında kı

ran (kavuşum, konjonksiyon}, ay ve güneş 
tutulmaları üzerine rasatlar yaptığı öğre

nilmektedir. 

İlk nesil İslam matemat ikçi -astronom
ları içerisinde yer alan Mahani'nin zama
nımıza ulaşan az sayıdaki eserinden güçlü 
ve özgün bir alim olduğu anlaşılmaktadır. 

Ma~iile ii ma'rifeti's-semt li-eyyi sô. 'a 
eradte ve ii eyyi mevzi ' eradte adlı ça
lışmasında uyguladığı yöntem, daha son
ra Settani tarafından uygulanan ve kü
resel trigonometrideki kosinüs formülüne 
ulaşan yöntemle eşdeğerlidir. Döneminin 
matematiğinde mevcut temel meseleler
le uğraşan Mahani, ömer Hayyam'a göre, 
"bir düzlemle bir küreyi hacimleri arasın
daki oranı belli iki eşit parçaya bölme" 
şeklinde ifade edilen Archimedes'in Ki
tô.b fi'l-küre ve'l-üstuvane adlı eserinin 
ikinci kitabının dördüncü öncülüne ce
birsel çözüm bulmaya çalışan ilk İslam 
mat ematikçisidir. Mahani bu sorunu 
x3 + a = cx2 şeklinde üçüncü dereceden 
bir denklem haline getirmiş . fakat çöze
memiştir ve bu denklem ölümünden son
ra onun adıyla tanınmıştır. Ebu Ca'fer el
Hazin ise koni kesitlerini kullanarak denk
lemi çözmeyi başarmış. böylece üçüncü 
dereceden denklemlerin geometrik çözü
münün yolunu aÇmıştır (Resa'ilü'l-ljay
yam, s. 1-2, 90-91 ). Mahani, Öklid'in Ele
mentler'inin beşinci kitabına yazdığı 

şerhte geometrik aritmetiği geliştirmiş, 
özellikle kesirler üzerinde çalışarak oran
orantı teorisi (nisbet nazariyesi) üzerinde 
durmuştur. Aynı eserin on uncu kitabının 
şerhinde ise geometrik irrasyonel sayılar 
teorisini ele almış ve bu teoriyi cebrik 
hale getirip geomet r ik büyüklük (aded-i 
muttasıl) yerine rasyonel ve irrasyonel sa
yıları kullanmıştır. Mahani , matematiğe 

yaptığı bu önemli katkısıyla Öklid'in Ele
mentler'inin Harizmi'nin kurduğu ilmü'l
cebr ve'l-mukabeleyle okunabileceğini ve 
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geometrik sayılar teorisiyle cebrin onun 
cebir diliyle yeniden yazılabileceğini gös
termiş . bu sonuç daha sonra özellikle Ke
recl'nin elinde cebrin ilerlemesine ilham 
kaynağı olmuştur. 

Eserleri. 1. Risale ii'n-nisbe (Süley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1502/5; 
Leningrad Or. lnstitut, nr. A 585; Paris 
Bibliotheque Nationale, nr. 2467/16). Ri
sale fi'ş-şekl min emri'n-nisbe (Berlin 
Staatsbibliothek, nr. 6009) ve Risale ii'l
müşkil mine'n-nisbe (Bibliotheque Na
tionale. nr. 2457/39; Tahran Sipehsil.lil.r 
Medresesi Ktp., nr. 591) adlarıyla da bili
nir; oran-orantı teorisi üzerinedir. 2. Ki
tab ii siltetin ve 'işrine şeklen mine'l
ma]fiileti'I-O.Ia min Ö]flidis elieti la 
yai:ıtacü min şey' minha ile'l-JJ.ult. İb
nü'n-Nedlm'in zikrettiği eser. Ök.lid'in 
Elementler'inin birinci kitabındaki yirmi 
altı teoremin ispatında "olmayana ergi" 
(reductio ad absurdum) yöntemine gerek 
duyulmadığı hakkındadır. 3. Teisirü'l
ma]fiileti'l- 'aşire min Kitabi Ö]flidis 
(Bibliotheque Nationale, nr. 2457/39) . Ök
lid'in Elementler'inin irrasyonel sayıların 
hendesl tahlili olan on uncu kitabı üzerine 
kaleme alınmış bir şerhtir. 4. Şerl).u'l
ma]fiileti'l-J:].ô.mise min Kitabi Ö]flidis. 
Öklid'in EJementler'inin hendesl sayılar 
teorisinden bahseden beşinci kitabının 
şerhi olup İbnü'n-Nedlm tarafından zik
redilmiştir. S. Şerl).u Kitab ii'l-küre ve'l
üstuvane. ömer Hayyam'ın bahsettiği 
bu çalışma, Archimedes'in Kitab fi'l-kü 
re ve '1-üstuvane 'sinin ikinci kitabının 
dördüncü öncülü üzerinedir; birkaç va
raklık bir bölümü Leiden Universitatsbib
liothek'te bulunanesere (Sezgin, V, 130) 
Kühl bir şerh yazmıştır (Leiden Univer
sitatsbibliothek, nr. 991 ). 6. Ma]fiile ii 
ma'riieti's-semt li-eyyi sa'a eradte ve 
ii eyyi mevzi' eradte (TSMK, lll. Ahmed, 
n r. 3 342/3). Azimutun (güney açısı) tesbi
tiyle alakalıdır. 7. Tai:ıriru Kitabi Mana
lô.vus ii eşkali'l-küre ve'l-üstuvane. 
Menelaos'un küreler ve silindirler hakkın
daki eserinin ikinci makalesinin onuncu 
şekline kadar yapılan bir tahrirdir. Aslı ka
yıp olan Mahil.nl'nin tahririni Ebü'l-Fazl 
Ahmed b. Ebu Said el-Herevi gözden ge
çirmiş ve tamamlamıştır(Leiden, Or., nr. 
399/2). Ancak Naslrüddln-i Tüsl. kendi 
tahririnde Mahil.nl ile Herevi'nin katkı
larını faydasız olarak nitelendirip İbn 
Irak'ın aynı eser üzerindeki çalışmasını 
kullanmıştır. 8. Risale ii 'urO.c;li'I-keva
kib. İbnü'n-Nedlm ve İbnü'l-Kıftl tarafın
dan zikredilmiştir. Mahil.nl ayrıca para
bolün alanıyla ilgili bir çalışmasında, pa-
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rabolün alanını uzun bir yol kullanarak 
Archimedes'den farklı bir şekilde hesap
layan Sabit b. Kurre'nin yöntemini dik
kate alarak daha kısa bir çözüm vermek
tedir. 
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MAHBÜBÜ'l-KULÜB 
(..,.,~,._,.,~) 

Ali Şir Neviii'nin 
(ö. 906/1501) 

dini, tasavvufi ve edebi mahiyetteki 
ahlak kitabı. 

_j 

905 (ı 500) yılında Çağatay Türkçesi'yle 
yazılmıştır. Neval giriş bölümünde kendi 
ilmi, siyasi ve içtimal tecrübelerinden kı
saca bahsederek dostlarına. özellikle top
lumdaki çeşitli iş ve meslek sahiplerine 
halka hizmet yolunda yararlanacakları 
ümidiyle bilgi ve tecrübe birikimini aktar-

Mahbübü'l
kulüb'ün 

ilk iki sayfası 
(Paris Bibliotheque 

Nationale, 
nr. 747) 

mak istediğini. eserinin gönüllerde beğe
nileceğini umduğu için ona Mahbubü'I
kuJQb (gönüllerin sevgilisi) adını verdi
ğini belirtmektedir. 

Eser bir giriş. üç bölüm (kısım) ve hati
me mahiyetinde kısa bir münacattan 
oluşmaktadır. "Yaratılmışların (insanlar) 
Halleri. Fiilieri ve Sözlerinin Keyfiyeti" 
başlıklı ilk bölüm kırk fasıl halinde düzen
lenmiş olup müellifin adil olan ve olma
yan sultanlarla diğer devlet adamları. 
kolluk kuwetleri; şeyhülislam. kadılar. fa
ki h ler. müderrisler. tabipler. şairler. ka
tipler. öğretmenler, imamlar. müezzinler. 
vaizler. hil.fızlar, kıssacılar. ehl-i nücüm. 
ticaret ehli. çiftçiler. yetimler vb. hima
yeye muhtaç kesimler, yüzsüz dilenciler. 
şeyhler. dervişler. ayyaşlar. şarkıcılar, 

dansçılar gibi çeşitli meslek ve zanaat 
erbabıyla toplumsal tabakalar. zümreler 
üzerindeki gözlemleri ve tesbitleri yanın
da ideal bir düzen için uygulanmasını ge
rekli gördüğü kuralları içermektedir. 

"Güzel Fiiller ve Çirkin Huylar" başlığını 
taşıyan ikinci bölüm tövbe. zühd. tevek
kül. kanaat. sabır. tevazu ve edep. zikir. 
teveccüh (masivadan uzaklaşıpAllah'a yö
nelme). rıza ve aşk konularının gelenek
sel Sünni ahlak ve tasawuf telakkisi çer
çevesinde işlendiği on babdan oluşmak
tadır. Her konuda, faziletiyle tanınmış bir 
islam büyüğünün hayatından örnek hika
yeler aktarılmaktadır. Neval bu kısımda 
en geniş yeri ayırdığı aşkı avam aşkı. ha
vas aşkı ve sıddıklar aşkı şeklinde üçe ayı
rır. Bunların en yüksek derecesi. enbiya-i 
mürsel'in ve melaike-i mukarrebln mer
tebesine yükselen sıddık.ların aşkıdır. 

"Güzel Fiilierin Neticesi ve Kötü Huyla
rın Alçaklığı" başlıklı üçüncü bölüm "ten-


