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MARDİNİ, Fahreddin 

(bk. FAHREDDİN ei-MARDİNI). 
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MARDiNi, İsmail b. İbrahim 

(~~.ıl.oJI ~l.t.!.:,.! J;ı:IA..ı!) 

Ebü't-Ta.hir Şemsüddin İsmail b. İbrahim 
b. Gazi en-Nümeyri el-Mardini 

(ö. 629/1232) 

L 
Matematik alimi, fakih. 

_j 

İbn FellGs diye tanınmıştır; kaynaklar
dakünyesi Ebü'l-Fazl ve lakabı Şerefeddin 
şeklinde de geçer. Nuaymi'ye göre 544'
te (1149) Busra'da, Kureşi'ye göre 593 
(1197) veya 594 (1198) yılında Mardin'de 
doğdu. Hocalarından Şirazl'nin 578 'de 
(1182). Bezzaz'ın 592'de (1196) öldüğü 
göz önüne alındığında Kureşi'nin verdiği 
tarihierin yanlış olduğu anlaşılır. Dedesi
nin Ruha'da (Urfa) kadılık. babasının Dı
maşk'ta kadı naibliği yaptığı rivayet edi
lir. Tahsiline Dımaşk'ta başladı ve EbG 
Tahir es-Silefi'nin öğrencilerinden Yusuf 
b. Meali el-Bezzaz ile Hibetullah b. Mu
hammed eş-Şirazi'den hadis dinledi. Ar
dından Kahire'ye gitti ve dini ilimler ya
nında mantık, matematik, tıp ve dil alan
larında yetişip Fahriyye Medresesi 'nde 
Hanefi müderrisi oldu. Bir müddet sonra 
Dımaşk'a geçerek İzzeddin Aybeg Med
resesi'nde hocalık yaptı . Dımaşk EyyGbi 
Sultanı el-Melikü'l-Muazzam lsa b. Mu
hammed'in kendisinden nebizin mubah
lığına dair istediği fetvayı vermemesi üze
rine o sırada başında bulunduğu Tarhan 
Medresesi'nden aziedildi ve bu tarihten 
itibaren derslerini evinde verdi. Öğrenci
leri arasında Zekiyyüddin el-Birzali. Şeha
beddin el-Kavsi. Mecdüddin İbnü'l-Halva
niyye gibi alimler başta gelir. Cemaziye
lewel629'da (Mart 1232) Dımaşl<'ta vefat 
etti. Nuaymi ve İbnü'l-İmad'ın verdiği bu 
tarihe karşılık İbn Kesir 630'da (1233), 
Kureşi 637'de(1239-40) öldüğünü söyler. 

Mardini dini ilimlerde uzman olmasına, 
özellikle fıkıh ve hadis sahalarında şöhret 
kazanmasına rağmen daha çok matema
tik alanında kitap yazmıştır. Kendisine ta
kılan ve muhtemelen "fels" (bakır sikke) 
kelimesinden türetiten İbn FellGs lakabı 
onun muhasebe matematiğiyle çok uğ
raştığını göstermel<tedir. Nitekim eserle
ri çerçevesinde bakıldığında başta hesap 
olmak üzere ce bir ve mesahayı (misaha) 
tam anlamıyla arneli hale getirdiği görü
lür. Sayılar teorisine ait Kitabü İ'dadi'l
israr li esrari'l-a'dad'ında Nicoma-

chos'un İslam dünyasında el-Medl)al ila 
'ilmi'l-aritmatiki adıyla bilinen kitabını 
esas almasına rağmen onun sayılarta ilgili 
mistik inançlarını benimsemez; bu açı
dan eseri saf bir matematik çalışması ka
bul edilebilir. Bu durum Mardini'nin he
sap alanındaki yöneliminde de ortaya çı
kar. Çünkü eserlerinde fakihlerin genel 
tavrına uyarak hesab-ı Hindi'yi değil he
sab-ı hevaiyi esas almıştır. Bu sebeple 
onun çalışmaları , Hanefi fakihlerinin çok 
erken bir tarihte yazımını başlattıkları 
-daha sonra Mısır Şafii okulunun, özellikle 
İbnü'l-Haim, İbnü'I-Mecdi ve Bedreddin 
ei-Mardini'nin en olgun örneklerini ver
dikleri- saf, dolayısıyla arneli matematik 
külliyatı içerisinde sayılmaktadır. 

Eserleri. 1. Kitabü İ'dadi'l-isrô.r ii es
rô.ri'l-a'dô.d. Elementer sayılarta ilgilidir; 
bir mukaddime ile üç bölümden oluşur 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2761/7; 

Esad Efendi , nr. 1178) . Nicomachos'un In
troductio arithmaticae'sini temel alan 
müellif sayıları sınıflandırma ve özellikle
rini açıklama konusunda Pisagor gelene
ğini takip eder; bu arada yeni sayı sınıf
ları ortaya koyar. Kitapta yirmi beş çeşit 
sayının tertip edilme ilkeleri ve mate
matik özellikleri gözden geçirilmiştir. S. 
Brentjes eser üzerine bir inceleme yap
mıştır (bk. bi bl.) . z. Nişabü'l-]J.abr ii ]J.i
sô.bi'l-cebr. Bir mukaddime ile beş bö
lümden oluşan ve İbnü'l-Ekfani ile Taşköp
rizade tarafından muhtasar eserlerden 
sayılan kitap. İslam matematik tarihin
de cebir iimine ameli-fıkhi görünüm ka
zandıran ilk çalışmalardandır (Süley
maniye Ktp ., Ul.leli, nr. 2750/3; Şehid Ali 
Paşa, nr. 1805; FeyzullahEfendi, nr. 1366). 

3. İrşadü 'l-]J.ussab ti'l-meitCı]J. min 'il
mi'l-]J.isab. Hesab-ı hevainin ele alındığı, 
bir mukaddime ile beş bölüm halinde dü
zenlenmiş, yine İbnü 'I-Ekfani ile Taşköp
rizade'ye göre muhtasar bir eserdir (Sü
leymaniye Ktp ., Giresun Yazmaları, nr. 
1292). 4. et-Tüifa]J.a ii a'mali'l-misa]J.a 
(Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, nr. 527; 

İzm irli İsmail Hakkı, nr. 3673) Uygulamalı 

geometriyi konu edinen eser Kahire'de 
basılmıştır ( 131 O, 1368, Mecmü'u '1-mütü
ni'l-kebir içinde). Mardini'nin bunlardan 
başka çeşitli kütüphanelerde yazmaları 

bulunan Mizanü '1- 'uJU.m ii ta]J.Jsilsi'l
ma'Wm, ljallü 'alsdi'l-işkal ii misa]J.a
ti'l-eşkfıl, Vesiletü't-tullab ii ma'rifeti'l 
ev]sa.t bi'l-]J.isô.b ve Mu]Jtaşar ii 'ilmi'l
]savaii adlı eserleri vardır (DM Bi, IV, 4 ı 3). 
İbnü 'l-Ekfan'i ve Taşköprizade ona "ilmü 
hisabi'd-dirhem ve'd-dinar" sahasında 
bir eser daha nisbet ederler. 

MARGOLIOUTH, David Samuel 
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MARGOUOUTH, David Samuel 

(1858-1940) 

L 
İngiliz şarkiyatçısı. 

_j 

Londra'da doğdu; yahudi asıllı bir hıris
tiyan din adamının oğludur. Oxford Üni
versitesi'nde Yunan- Latin edebiyatı ve 
şarkiyat okudu. 1889'da aynı üniversiteye 
Arapça profesörü olarak tayin edildi ve bu 
görevini 1937'ye kadar sürdürdü. 1913'
te Londra Üniversitesi'nde Doğu Dilleri 
Bölümü başkanı oldu. 1916-1917 yılların
da Pencap Üniversitesi'nde, 1929'da Bom
bay ve Kalküta üniversitelerinde konfe
ranslar verdi. 1905'ten itibaren 1937'ye 
kadar son üç yılı başkanlık olmak üzere 
Royal Asiatic Society'nin yönetim kade
melerinde çeşitli görevlerde bulundu. 23 
Mart 1940 tarihinde Londra'da öldü. Pek 
çok üniversite ve akademik kuruluş tara
fından kendisine çeşitli şeref payeleri ve
rilen Margoliouth British Academy'nin, 
Deutsche Orient-Gesellschaft'ın, Ameri
can Oriental Society'nin, ei-Mecmau'l-il
miyyü'l-Arab'i ile Mecmau'l-lugati'l-Ara
biyye'nin üyesiydi. Margoliouth Yakındo

ğu tarihi, İslam tarihi ve Arap edebiyatı 
alanlarında döneminin en önde gelen şar
kiyatçılarından biri olarak kabul edilmiş

tir; ayrıca hıristiyan ilahiyatı. Grek- Latin 
edebiyatı, Süryani ve Ermeni araştırma

larında da söz sahibiydi. Üniversitede oku
duğu dillerden başka İbranice. Sanskritçe, 
Farsça, Türkçe. Ermenice ve Süryan'ice 
biliyordu. 
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Margoliouth'un İslamiyat'la ilgili araş
tırmalarında çok defa bilimsel objektiflik
ten uzak bir tavır ortaya koyduğu görülür. 
O da dönemin şarkiyatçı çevrelerinde be
nimsenen genel anlayışa paralel biçimde 
Kur'an'ın vahiy mahsulü olmadığına ve 
İslamiyet'in Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan 
yoğun bir şekilde etkilendiğine inanır. is
lam toplumunda uygulanan sünnetin es
ki Araplar'ın örfü olduğunu, bunların Hz. 
Muhammed'in sünnetiyle ilgisinin bulun
madığını iddia eder; Hz. Muhammed'in 
arkasında bir hüküm ve dini karar bırak
madığını, fıkhl hüküm ve kararların kendi
sine sonradan izafe edildiğini ileri sürer. 

Eserleri. 1. The Le tt ers of Abu'l-'Alô. 
of Ma'arrat an-No'mô.n (Oxford 1898; 
Bağdat 1968) Ebü'l-A1a el-Maarrl'nin ri
salelerinin neşri ve ingilizce'ye tercüme
si dir. 2. Mohammed and the Rise of 
Islam(London 1905, 1923). İslamdini ve 
Hz. Peygamber'in biyografisi hakkındadır. 
3. Cairo, Jerusalem and Damascus 
(London 1907). Kahire, Kudüs ve Şam'ın 
tarihini konu alan bir eser olup Halid Es
'ad lsa ve Ahmed Gassan Sibanu tarafın
dan el-Kiihire Beytü'l-ma]fdis ve Dı
maş]f adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş

tir (Dımaşk 2000). 4 . History of Islamic 
Civilization: Ummayyads and Abba
sids Period (London 1907; New Delhi 
1978). Corcl Zeydan'ın Tô.ril).u't-temed
düni'l-İslô.mi adlı eserinin Emevller ve 
Abbasller'le ilgili dördüncü bölümünün 
çevirisidir. s. Mohammedanism (Lon
don 191 1) . 6. The Early Development of 
Mohammedanism(London 1914). 7. The 
Eclipse of the Abbaside Caliphate (Ox
ford- London 1920-1921. Henry Frederi ch 
Amedroz ile birlikte), İbn Miskeveyh'in 
Tecô.ribü 'l-ümem ve te'ô.]fıbü'l-himem 
adlı kitabının Abbasiler'in son devriyle Bü
veyhiler'e dair kısmının Ebu Şüca' er-Ruz
raverl'nin zeyliyle beraber yedi cilt ha
linde neşri ve ingilizce'ye tercümesidir. 
I-lll. ciltler eserin Arapça tenkitli neşrini, 
IV-VI. ciltler tercümesini, VII. cilt notlarla 
açıklamaları ve fihristi ihtiva etmektedir. 
8. Relations Between Arabs and Isra
elites Prior to the Rise of Islam (London 
1924). British Academy'nin himayesinde 
1921 yılında verdiği konferanslardan mey
dana gelmektedir. 9. Lectures on Ara
bic Historians ( Kalküta 1930; Del hi 1977). 
Kalküta Üniversitesi'ndeki konferansla
rı dizisinden meydana gelen eseri Hüse
yin Nassar Dirô.sô.t 'ani'l-mü'erri{ıine'l

'Arab adıyla Arapça'ya çevirmiştir (Bey
rut. ts.). 10. The Renaissance of Islam. 
Adam Mez'in Die Renaissance des Is-
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lams adlı eserinin tercümesidir (S. Khu
da Bakhsh ile birlikte. London 1937). 11. 
Uşulü'ş-şi'ri'l-'Arabi (tre. Yahya el-Cü
bGrl. Beyrut 1988). Cahiliye şiiriyle ilgili bir 
eser olup daha önce "The Origins of Ara
bic Poetry" başlığıylaJournal of the Ro
yal Asiatic Society'de makale halinde 
yayımlanmıştır (yıl: 1925, s. 417-449) . 

Müellif bunlardan başka Yakut el-Ha
mevi'nin Mu'cemü 'l-üdebô.'sını (I-VIl, 
Leiden 1907-1931 ). Ebu Ali et-Tenuhl'nin 
Nişvô.rü '1-mul).Cılj.ara ve a{ıbôrü '1-mü
;?:Ô.kere'sini (London 1921). Aristo'nun De 
Poetica isimli eserinin Metta b. Yunus 
çevirisini (Kitabü'ş-Şi'r, London 1887). 
Ebu Hayyan et-Tevhldi'nin el-İmtô.' ve'l
mu'Cınese adlı eserinden bazı seçmeleri 
ingilizce tercümeleriyle birlikte ("Some 
Extracts from the Kitab al-Imta' wa'lc 
mu'anasah of Abü Hayyan Tauhidi", Is
Lamica, IIILeipzig 19261. s. 380-390) yayım
lam ış, Sem'ani'nin el-Ensôb'ını (1-XX. 
Le iden- London 1912) veR. Geyer ile bir
likte Buhtürl'nin el-Ijamô.se adlı eski 
Arap şiiri antolojisinin tıpkıbasımını (Lei
den 1909) neşretmiştir. Ayrıca The Jour
nal of the Royal Asiatic Society ve Is
lamic Culture başta olmak üzere çeşitli 
dergilerde yayımianmış çok sayıda maka
lesi ve ansiklopedi maddesi bulunmak
tadır. 
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MARİB 

(bk. ME'RİB). 

ei-MA'RİFE ve't-TARIH 
( ~1wı, 6.Syw.JI ) 

Fesevi'nin 
(ö. 277 /890) 

tarihi olaylan ve muhaddislere dair 
bilgileri ihtiva eden eseri 

(bk. FESEvl). 

MARİFET 
( 6.Syw.J I) 

Allah ve O'nun sıfatlan, 

..., 

_j 

..., 

_j 

fiilleri, isimleri ve tecellileri hakkında 
manevi tecrübeyle doğrudan elde edilen 

bilgi anlamında bir tasavvuf terimi. 
L _j 

Sözlüktemasdar olarak "bilmek, tanı
mak, ikrar etmek", isim olarak "bilgi " 
anlamına gelen ma'rifet (irfan) kelimesi 
ilimle eş anlamlı gibi kullanılmakla birlik
te aralarında bazı farklar vardır. İlim tü
mel ve genel nitelikteki bilgileri, marifet 
tikel, özel ve ayrıntılı bilgileri ifade eder. 
İlmin karşıtı cehil, marifetin karşıtı inkar
dır. Bu sebeple ilim kelimesi her zaman 
marifetin yerini tutamaz. 

İlk dönemlerden itibaren sufiler, sufi 
olmayan alimierin ulaştıkları bilgilerden 
farklı ve kendilerine has bir bilgiye sahip 
olduklarına inanmışlar, bu bilgiyi marifet, 
irfan, yakin gibi yine kendilerine has te
rimlerle ifade edip bunun için bazan ilim 
kelimesini de kullanmışlardır. Ancak ilim 
terimini marifet anlamında kullandıkla
rında bunu tasawufi terminolojiye ait ba
zı sıfatiarta niteleyerek "ledün ilmi, batın 
ilmi, esrar ilmi, hal ilmi, makam ilmi, 
fena-beka ilmi, mükaşefe ve müşahede 
ilmi" gibi tabirler oluşturmuşlar, bu ta
birlerle marifet dedikleri ilahi esrar ve 
hakikatlere, nefsin niteliklerine, varlıkla
rın durumuna ve gayb niteliğindeki bazı 
hususlara ilişkin bilgiyi kastetmişlerdir. 
Marifetin mukaddimesinin ilim, ilimsiz 
marifetin muhal, marifetsiz ilmin vebal 
olduğuna inanan sufiler marifetin !ed ün
ni bir ilim sayıldığı görüşündedir. Onlara 
göre bu ilirnde vehmin tesiri bulunmadı
ğından ismet (masumiyet, saflık) vardır ; 

diğer ilimler ise vehmin etkisi altında 
oldukları için saf ve masum değildir. 

Sufiler, süluk ile ve yaşanarak öğreni
len bu bilgilerin aynı konularda akli istid
lal ve kıyaslarta yahut belli metinleri oku
makta elde edilen bilgilerden daha üstün 
olduğuna inanırlar. Nitekim Cüneyd-i 


