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1 ı 9371. s. I 9-25). Eminönü'de Yenicami 
çevresinin istimlaki ("La place d'Eminö
nü et !es parages de Sirkeci". Ankara, ı 6 
ve ı 9 Ara lık ı 936) ve Yenicami Hünkar 
Kasrı'nın yeni açılan meydanın biçimini 
bozduğu gerekçesiyle yıktınlmak isten
mesi ( "A travers le vieil Istanbul: La Ye
ni Cami et sa voüte", Ankara, 3 ı Mart 
ı 938) hakkında makaleleri dışında yaban
cı ve yerli gazetelerle dergilerde de (Re
u u e de Turquie, Gazette de Lausanne, 
Journal de Geneue, Ulus, ilk Öğretim, La 
Turquie Kemaliste) Türkiye veya Türk sa
natıyla ilgili yazıları çıktı. 

Mamboury'nin en önemli yayınları bi
limsel ağırlıklı turistik rehberleridir. Çok 
iyi düzenlenmiş bir plana göre hazırlanan 
bu rehberierin ilki İstanbul'a dair alanıdır. 
S6S sayfalık eserde şehrin coğrafyası. 
Bizans ve Türk devirlerindeki tarihçesi, 
sanatı ve etnografyası gibi turistleri il
gilendiren yönlerinden başka eski eser
leri düzenli bir sırayla tarihleri ve sanat 
özellikleriyle kısa biçimde tanıtılmış. ay
rıca her eserin resminin veya planının ve
rilmesine özen gösterilmiştir. Önce Fran
sızca olarak basılan kitabın ( Constanti
nople, guide touristique, istanbul 1925) 
Türkçe'si de çıkmıştır (istanbul, Rehber-i 
Seyyahin, istanbul I 925) 1929'da ikinci 
baskısı yapılan ve dünya çapında bir şöh
rete erişen kitabın J. Ahiers tarafından 
Almanca ( Stambul-Reiseführer, istanbul 
I 930) ve İngilizce ( Constantinople, istan
bul ı 930) çevirileri de yayımlanmış, 1934'
te Fransızca'sı üçüncü defa basılmıştır. 
Uzun yıllar sonra Mamboury, İstanbul 
rehberi konusunu tekrar ele alarak yeni 
buluntu ve yayınlara göre tamamlayıp 
önce Fransızca'sını (istanbul touristique, 
istanbul ı 95 ı) , iki yıl sonra da M. Burr 
tarafından yapılan İngilizce tercümesini 
(The Tourist's Istanbul, istanbul 1953) çı

karmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Be
lediyesi'nin yardımlarıyla hazırladığı An
kara ve çevresine ait rehber ise 1933'te 
basılmıştır (Ankara Guide touristique, 
Hatdar Pacha-Ankara, Bogaz-Keue, E u
yuk, Sivri-Hisar et enuirons, Tchangri, 
Yozgat ete ... , Ankara 1933, I 934). ll. Dünya 
Savaşı'ndan az önce Basın-Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü Mamboury'ye bü
yük bir Türkiye rehberi sipariş etmişti. 
Fakat bu önemli projenin sadece İstanbul 
adalarına dair olanı bir kitap halinde ba
sılabilmiş (Les iles des Princes, Banlieue 
Maritime d'lstanbul, istanbul I 943). tes
lim ettiği bilinen Yalova ve çevresiyle Batı 
Anadolu şehirlerine dair yazdıkları basıl-

madan kalmıştır. Son yıllarında tamam
landığını bildirdiği Bursa, İznik, Uludağ 
ve Galata hakkındaki rehberierin ne oldu
ğu ise bilinmemektedir. Ölümünden bir 
süre önce Mamboury iki rehber siparişini 
daha üstlenmişti. Bunlardan biri, iki cilt 
olması düşünülen Baedeker seyyah reh
berleri gibi büyük bir Türkiye rehberinin 
bazı bölümleri. diğeri 1953 yılı içinde tes
lim edilmesi gereken, Paris'te Hachette 
Yayınevi'nin Guides Bleues dizisinde bas
tıracağı bir Türkiye rehberi idi. Bunların 
ikincisi sonradan Robert Bo u langer tara
fından yazılarak 19S8'de yayımlanmıştır. 

Mamboury, Türkiye'de yaşadığı uzun 
yıllar boyunca topladığı pek çok değerli 
kitap, antika eşya ve özellikle İstanbul 
hakkında sayısız not. resim ve krokiye sa
hip bulunuyordu. Bunlar. vasiyeti gereği 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Durn
barton Oaks Araştırma Enstitüsü'ne taşın

mış. kitaplarından pek azı ise İstanbul'
da kurulan Amerikan Enstitüsü'nün kü
tüphanesine bırakılmıştır. 
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Ebu Ubeyde Ma'mer 
b. ei-Müsenna et-Teyml el-Basri 

(ö. 209/824 [?]) 

Arap dili ve edebiyatı, tefsir, ahbar 
ve nesep alimi. 

L _j 

11 O (728) yılında Basra'da doğdu. Ku
reyş'in Teym koluna nisbeti bu kabilenin 
azatlılarından (mevall) olması dolayısıyla
dır. Babası veya dedesinin. ei-Cezire'deki 
Rakka yakınlarında yahut İran'daki Şirvan 
civarında bulunan Bacervan köyünden ya
hudi asıllı bir aileye mensup olduğu kay
dedilmektedir. Ma'mer. Basra Mektebi'
nin önde gelen alimleri Halef el-Ahmer. 
Ebu Zeyd ei-Ensari ve Asmai'den, ayrıca 
Ebu Amr b. Ala, lsa b. ömer es-Sekafı. Yu
nus b. Habib, Ahfeş el-Ekber'den ders al
dı. Kendisinden Ebu Ubeyd Kasım b. Sel
lam. Ebu ömer el-Cermi. İbn Sellam ei
Cumahi. İbn Şebbe, İbnü's-Sikklt, İshak 
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ei- Mevsıli, EbG Osman ei-Mazini, Ali b. 
Mugire ei-Esrem. EbG Hatim es-Sicista
ni, şair Ebu Nüvas gibi alimler faydalandı. 
Hayatının hemen tamamını Basra'da ge
çiren Ma'mer birkaç defa Bağdat'ı ziya
ret etti. 188'de (804) Bermekl Veziri Fazi 
b. Rebi'in davetiyle Bağdat'a gidip Asmai 
ile birlikte HarGnürreşid'in huzuruna çık
tı. Oradaki ilmi ve edebi sohbet! ere katıldı 
(krş. Ebü'l-Kasım ez-Zeccad. s. 42, ı 08, 

147, 255; EbG Hayyan ei-Endelüsl, s. 146) . 
Halife Me'mun zamanında Basra'da ve
fat eden Ma'mer b. Müsenna'nın ölümüy
le ilgili olarak 207-213 (822-828) yılları 
arasında değişen tarihler zikredilir. 

Ma'mer, Arap olmayan unsurların Arap
lar'a karşı başlattığı Şuubiyye hareketinin 
taraftarlarındandır. Araplar'ın kusurla
rıyla neseplerine dair yazdığı eserler. Şu 

ubiyye hareketinin Araplar'a yönelttiği 
eleştiriler için bilimsel doküman ve mal
zeme teşkil etmiştir. Hariciler'in Sufriyye 
veya İbazıyye koluna mensup olmakla bir
likte Mecazü'l-I:(ur'an'ında bunu his
settirecek en küçük bir ize dahi rastlan
mamaktadır. 

Cahiz. "Yeryüzünde ilimleri Ma'mer'den 
daha iyi bilen ne bir Harici ne de bir İcmai 
(Sünni) vardır" ifadesiyle onun Araplar 
arasında bilinen ilimterdeki (el-u!Omü'I
Arabiyye) seviyesini belirtmiştir. Müber
red'e göre de Ma'mer şiir, garib kelime
ler, ahbar ve nesep sahasında seçkin bir 
alimdir. Bununla beraber onun bir tek 
mısraı bile gramer hatası yapmadan oku
yamayacağını iddia eden birçok hasmı 
vardı. Ma'mer garib lugatlar. şiir ve na
hivle en güçlü olduğu eyyamü'I-Arab, en
sab ve ahbar alanlarında yoğunlaşmış . 

Cahiliye devrine ve İslamiyet'in ilk iki as
rına ait eyyam ve ah barın büyük bir kıs
mı onun çalışmaları sayesinde intikal et
miştir. Bu alanlarda derin bilgiye sahip 
olmasında diğer faktörlerin yanında çöle 
ve bedevliere yakın bir yer sayılan Basra
lı oluşunun da rolü vardır. Arap edebiyatı 
ve kültür tarihinin. en önemli kaynakla
rından olan Kitabü'l -Egani'nin temel 
kaynağını Ma'mer'den yapılan nakiller 
oluşturur. Taberi ve İbnü'I-Esir gibi tarih
çiler zikrettikleri olayların birçoğunda ona 
dayanmışlardır. Garibü'l-hadise dair ilk 
eser de Ma'mer tarafından yazılmıştır. 

Eserleri. Tarihi rivayetler ve edebi ma
teryallerle ilgili derlemelerinin yanı sıra 
Kur'an ve hadise dair filolojik eserler de 
telif etmiş olan Ma'mer'in 200'den fazla 
çalışmasının bulunduğu kaydedilmekte
dir. Bunlardan 1 OS'inin adı ilk defa İbnü'n-
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Nedim'in el-Fihrist'inde yer almış olup 
son zamanlarda yapılan araştırmalarla adı 
bilinen eserlerinin sayısı 160'a yaklaşmış
tır (N asır Hıllavl. 111/ 4119741. s. 255-260). 

Günümüze ulaştığı bilinen eserleri şun
lardır : 1.Mecfizü'l-lfur'fin*. Kur'an tef
sirine dair bil inen ilk eser olup geniş bir 
mukaddime ve incelemeyle birlikte Fuat 
Sezgin tarafından neşredilmiştir (l-ll. Ka
hire 1954-1 962). Z. Kitô.bü'l-Ijayl. Atla
rın bünyesi ve organları, isim ve evsafıy
la ilgili kelime ve tabirlerin kadim Arap 
şiirinden getirilmiş zengin şevahidie açık
landığı bir kavram (konu) sözlüğüdür. 

Eseri Fritz Krenkow ( Haydarabad 1358/ 

1939) ve M. Abdülkadir Ahmed (Kahire 
1406/1986) yayımlamıştır. 3. Na]fa'i:iu 
Cerir ve'l-Ferezda]f. Emevller dönemi 
şairlerinden Cerlr ile Ferezdak arasında 
karşılıklı nazlreler şeklinde irticalen söy
lenen, esasını hicvin oluşturduğu nakiza
ları ihtiva eden eser, sonuncusu indeks 
ve lugatçe olmak üzere üç cilthalinde 
Anthony Ashley Bevan (Leiden 1905-1912) 

ve iki cilt olarak Abdullah es-Sav! (Kah i re 
1935) tarafından neşredilmiştir. 4. Kitô.
bü'l-'A]fa]fa ve'l-berere. Anne ve baba 
ile akrabaya saygının eski Arap şiirleri ve 
anekdotlarla açıklandığı eseri Abdüsse
lam M. Harun yayımiarnıştır (Nevadirü 'l
mal]tutat içinde Kahire 1374/1954. 11/7, s. 
329-370) . S. Tesmiyetü ezvô.ci'n -Nebi 
ve evlô.dih. Hz. Peygamber'in hanımla
rıyla çocuklarının isimleri ve şahsiyetleri

ne dair olan eser Nihfıd el-Musa (MMMA 
jKahireJ, Xl ll/2 11 387/ 19671. s. 225-286). 

Nasır Hıllavl (Basra ı 969) ve Kemal Yusuf 
ei-HGt(Beyrut ı 985) tarafından neşredil

miştir. 6. Kitô.bü Eyyô.mi'l-'Arab ]fable'l
İslô.m. Eseri Adil Casim el-Beyati doktora 
tezi olarak takdim ettikten sonra ( 1973. 

Camiatü Ayni'ş-şems, Kah i re) birinci kıs
mını neşretmiş (Bağdad ı 976), ardından 

tamamını yayımiarnıştır (1-11, Beyrut 1407/ 

1987) . 7. Kitô.bü'd-Dibô.c (Kitabü't-Tac). 
Cahiliye devriyle islami döneme ait şair
lerden seçmelerle Araplar'ın neseplerine 
ve halifeler tarihine ait bazı kısımları ih
tiva etmektedir (nşr. Abdullah b. Süley
man ei-CerbO' -Abdurrahman b. Süley
man ei-Useymln, Kah i re 1991 ). Ma'mer'in 
talebesi ibnü'n-Nettah bu esere bir red
diye yazmıştır. 8. Kitô.bü Fe' ale ve ef'ale 
(Briti sh Museum, Or., nr. 4178) 9. Kitô.
bü'd-Devô.hi(TSMK, Koğuşlar, nr. 1096/ 

8, vr. 74•-76•). 10. Kitô.bü'l-Far]f(Süley

maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3243, vr. 8•). 

11 . Kitô.bü Me]fiitili'l-fürsô.n. Okunama
yacak derecede karışık bir nüshası British 
Museum'da bulunmaktadır. 1Z. Kitô.bü 
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İ'rô.bi'l-Kur'ô.n. Bir nüshasının RampOr'
da bulunduğu kaydedilmektedir. 13. Ki
tô.bü'l-Enbô.z. ZirikiL bir nüshasının mev
cut olduğunu kaydettiği eserin hangi kü
tüphanede bulunduğunu belirtmemek
tedir. 14. el-Mu]J.ô.çl.arô.t ve'l-mu]J.ô.ve
r ô. t. Bir nüshasının Medine'de Arif Hik
met Kütüphanesi'nde olduğu kaydedil
mektedir. 

Ma'mer'in kitapları üzerine yapılan tah
kik çalışmalarının yanı sıra hayatı . eser
leri ve ilmi kişiliğiyle ilgili bazı tezler ve 
monografiler de hazırlanmış olup en 
önemlileri şunlardır: Taha ei-Hacirl, er
Rivô.ye ve'n -na]fd 'inde Ebi 'Ubeyde 
(iskenderiye 1951 ); N. R. Hıllawı . Ab il 
'Ubaida Ma'mar b. al-Mutannii Luga
wiyyan wa-Rawiyan (doktora tezi, 1966, 

Londra); Nihad el-Musa , Ebu 'Ubeyde 
Ma'mer b. el-Mü,şennô. (Riyad 1985); Os
man Karakurt Ebu U bey de Ma'mer İb
nü'l-Müsennô. Hayatı, Eserleri ve Tel
sir İlmindeki Yeri (yüksek lisans tezi, 
1989, SÜ Sosyal Bi limler Enstitüsü) . 
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1!1!1 SüLEYMAN TüLÜCÜ 

MA'MER b. RAşio 
(~f.) ~-ı p..ıı ) 

Ebü Urve Ma'mer 
b. Raşid el-Basri es-San'anl 

(ö. 153/770) 

Yemen'de hadisi ilk tedvin eden tabii, 
muhaddis ve fakih. 

L _j 

95 (714) veya 96 (715) yılında Basra'da 
doğdu . Babasının künyesi olan Ebu Amr 
bazı çağdaş kaynaklarda yanlışlıkla de
desinin adı gibi gösterilmiştir. Yemen'in 
San'a şehrine yerleştiği ve orada uzun 
süre ikamet ettiği için San' ani nisbesiyle 
meşhur oldu .. Ezd kabilesine mensup bir 
kişinin azatlısı olduğundan Ezdl nisbesiy
le de anıldı (ibn Ebu Hatim, VIII, 256) . Kar
deşi ömer b. Raşid'in de rivayetleri bulun
duğu, fakat güvenilir bir ravi olmadığı ifa
de edilir (Zehebl, Mlzanü'l-i'tidal, III . 193-

ı 94). Ma'mer b. Raşid , Hasan-ı Basri'nin 
cenaze namazında bulunduktan sonra 
Katade b. Diame'nin yanında on dört ya
şından itibaren ilim tahsiline başladığını 
söylemektedir. Yemenliler onun ülkelerin
de kalmasını sağlamak için Yemenli bir 
hanımla evlenmesine gayret etmişlerdir 
(Zehebl, A'lamü 'n-nübela', VII, 10) . 

Ma'mer b. Raşid ' in en önemli hocası 
Basra'da kendisinden ilim öğrenmeye 
başladığı Katade b. Diame'dir. Ma'mer 
bu dönemde Katade'nin söylediği her şe
yin göğsüne nakşedildiğini ve bunları hiç 
unutmadığını belirtir. Ticaret için gittiği 

Medine'de görüşüp kendilerinden icazet 
aldığı ibn Şihab ez-Zührl. Amr b. Dinar ve 


