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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-



bih" adıyla kısa pasajlar halinde işlenmiş 
olup çok yeme. çok konuşma, bencillik ve 
kendini beğenme, itidalsizlik. ihsan, seha
vet ve himmet, kerem ve fütüwet. mü
rüwet. vefa ve haya, hilim. dostluk, siya
set ada bı, fasık alimierin zararları, mal. 
dünya ve nefis. güzel söz ve konuşma 
adabı, sultanlarla ilişkilerin adabı, doğru 
yolda gitmenin faydası, içkinin zararları, 
gençlik ve yaşlılık. kamil mürşidin öne
mi. seferin yararları. beden ve ruh sağlı
ğını korumanın yolları gibi pek çok konuda 
pratik bilgiler. öğütler ve kurallar içeren 
hikmetli sözlerden oluşmaktadır. Eserde 
genellikle seeili bir üslup hakimdir. 

MahbCıbii'l-kulilb'un altısı Türkiye kü
tüphanelerinde olmak üzere (iü Ktp., TY, 
nr. 4149, 5757; Süleyman iye Ktp., Lala is
mail, nr. 25 1, 252, Esad Efendi, nr. 1 700; 

DTCF Ktp, Muzaffer Özak, nr. 1/226) yirmi 
altı nüshası tesbit edilmiştir. Bunların en 
eskisi 961 (1554) yılında istinsah edilen, 
Paris Bibliotheque Nationale'de kayıtlı 
nüshadır (nr. 747, yazmalar hakkında ay
rıntılı bilgi için b k. MahbO.bü '1-kulub 1 nşr. 

Zuha l Kargı Ölmez!, s. 8-16). İstanbul 
(1289), Buhara (1907), Taşkent ve Mos
kova'da ( 1948) basılan eserin ilk ilmi neşri, 
Vozlyublennıyserdetz: 'Ali-Şir Nevô.i' 
MahbCıbü'l-kulilb adıyla Andrey Nikola
yeviç Kononov tarafından gerçekleştiril
miştir (Moskova- Leningrad ı 948). Agah 
Sırrı Levend, Ali Şir Nevai başlıklı dört 
ciltlik seri çalışmasının son cildinde çoğu 
birinci bölümden olmak üzere eserin bazı 
kısımlarını Latin harfleriyle yayımiarnıştır 
( Divanlar ile Hamse Dışındaki Eser/er, s. 

227-276). Zuhal Kargı Ölmez. MahbCı
bü'l-kulilb (inceleme-Metin-Sözlük) adlı 
doktora çalışmasında eserin edisyon kri
tiğini yapmıştır (bk bibl) 
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MAHCUB, Abdullah b. Ihrahim 

L 

L 

(bk. MlRGANİ, Abdullah b. İbrahim). 

MAHCÜR 

(bk. HACiR). 

_j 

_j 

ı 
MAliÇE 

ı 

(bk. ALEM). 
L _j 

ı 
MAHDAR 

ı 

(bk. MAHZAR). 
L _j 

ı 
MAHDÜM-i ciHANiY AN 

ı 

(bk. CELALEDDiN HÜSEYiN ei-BUHARİ). 
L _j 

ı 
MAHDÜM ei-MEHAİMi 

ı 

(bk. MEHAiMI). 
L _j 

ı 
MAHDUMKULU 

ı 

(bk.' MAHTUMKULU). 
L _j 

ı 
MAHDÜMÜLMÜLK 

ı 

(~lı"~~) 

(ö. 990/1582) 

Hindistan'da 
Surller ve Babürlüler döneminde 

L 
şeyhülislamlık yapan alim. 

_j 

Asıl adı Abdullah olup soyunu ensar
dan Medineli bir aileye dayandıran bir 
sülaleye mensuptur. Dedesi. XVI. yüzyıl 
başlarında Sultan İskender-i Ludl zama
nında kurulan Sultanpur'a yerleştiği için 
Sultanpurl nisbesiyle de anılır. Mahdu
mülmülk İslami ilimlerdeki eğitimini Sul
tanpur'da tamamladı ve burada Arapça 
öğrendi. Telif ettiği 'İşmetü'I-enbiyô.' ve 
Şerf:ıu Şemô.'ili'n-nebi (Tirmizl'nin Şe
mail' ine şerh) gibi kitapları döneminin 
yaygın olarak okunan eserleri arasınday
dı. 'İşmetü'l-enbiyô.'ın Babür Şah'ın oğ
lu Kamran Mirza'ya ithaf edilmiş olması 
onun Babürlü sarayı ile yakınlık kurduğu
nu göstermektedir. Esasen Mahdumül
mülk unvanının da kendisine Hümayun 
tarafından verildiği söylenir. Hümayun'un 
Hindistan'dan çıkarılmasından (ı 540) 

sonra Suriler hanedanının kurucusu Şlr 
Şah Sur'dan saygı görmüş ve oğlu İslam 
Şah Sur döneminde şeyhülislamlığa tayin 
edilmiştir. Çağdaşı müelliflerden Şeyh 
Mübarek Nagavrl ve oğlu Ebü'l-Fazl ei
Ailaml. Mahdümülmülk'ü münafıklıkla 
itharn ederken Abdülkadir ei-Bedaunl 
onu tasawuf düşmanı olarak suçlamıştır. 
Bedaunl'nin verdiği bilgiler Mahdumül
mülk'ün tavizsiz bir Sünni olduğunu, özel-

MAHDÜMÜLMÜLK 

likle bid'atlara karşı yoğun bir mücadele 
verdiğini. bu hususta bazı kişileri sorguya 
çektiğini ve bazı tarikat mensupları ile 
müellifleri şiddetle cezalandırdığını gös
termektedir. Mahdumülmülk'ün bu yet
kiyi kendisine güvenen İslam Şah'tan al
dığı anlaşılmaktadır. 

Kurnaz ve hesabını bilen bir kişi olarak 
tanınan Mahdumülmülk varlıklı olmasına 
rağmen dini-mali sorumluluklarını yerine 
getirmemekle itharn edilmiş, bu yüzden 
Hümayun'un vefatından sonra Lahor Va
lisi Muhammed Han Sistani tarafından 
serveti elinden alınmışsa da daha sonra 
Ekber Şah zamanında yeniden şeyhülis
lamlık makamına getirilmiştir. Mahdu
mülmülk bu görevleri sırasında Hanefi 
fıkhı esaslarına göre verdiği fetvalarıyla 
tanınmıştır. Nitekim döneminde hac yolu
nun çok sıkıntılı olduğu gerekçesiyle hac
ca gitmenin zorunlu sayılmadığı yönün
deki fetvası kaynaklarda zikredilmekte
dir. Bu fetvada, deniz yoluyla hacca gide
cek olanların pasaportianna Portekizli
ler'in Meryem ve lsa tasvirlerini mühür 
olarak vurdukları belirtilerek bunun put
perestlik alameti sayılması dönemin zih
niyetini ortaya koyması bakımından dik
kat çekicidir. 

Ekber Şah'ın dini görüşlerindeki deği
şiklik sebebiyle Mahdumülmülk'ün Ekber 
ile arası açıldı. Ekber onu diğer bazı .din 
alimleriyle birlikte Hicaz'a sürdü (988/ 

ı 580). ayrıca malları müsadere edildi. Ek
ber'in din anlayışından dolayı Doğu Hin
distan'da bazı isyanlar ortaya çıkınca 
Mahdumülmülk Hindistan'a dönmek üze
re yola çıktı ve Ahmedabad'a ulaştığın
da vefat etti. Bedaunl kendisini Ekber 
Şah'ın öldürttüğünü kaydetmektedir. 

Kaynaklarda, Mahdümülmülk'ün yuka
rıda belirtilenlerden başka Minhô.cü'd
din (siyerle ilgi li ) ve lfô.şiye 'alô. Şer]J.i 
Molla (Molla Cami'nin ibnü'I-Hacib'in el
Kfı{iye 's ine yazdığı şerhe haşiye) adlı iki 
eserinden daha bahsedilmektedir. Onun 
iki talebesi Gazi Sadreddin Lahurl ve Mev
lana İlahabad suıtanpurl de din alimleri 
arasında yer alır. 
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