
rafından ortaya konmuş. ayrıca Nuri Şa
kir ei-Aiüsi bu neşirde 1681 beytin eksik 
olduğunu tesbit etmiştir (Ali Cevad et-Ta
hir, s. 200-20 ı ). Kaynaklarda ayrıca müel
lifin on beş defterden oluştuğu belirtilen 
el -l:ficabe (el-Hacebe) ve 'J-l:ıuccab adlı 

bir eserinden söz edilmektedir. Yusuf Ya'
küb Misküni, Sıbtu İbni't-Te'avig;i min 
şu'ara'i'l-'Ira~ı 'l-iuJ:ıOJ ti'l-~arni 's-sadis 

li 'l-hicre adıyla bir monografı yazmış (Bağ

dat 1378/ 1959). Nuri Şakir el-Aıüsi de Sıb
tu İbni't-Te'avig;i J:ıayatühu ve şi'ruhu 
ismiyle yüksek lisans tezi hazırlamıştır (Bağ
dat 1975) . 
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SIBTU'I-HA YY AT 
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Ebu Muhammed Abdullah b. Alı 
b. Ahmed el-Bağdadl 

(ö. 541/1146) 

Kıraat ve nahiv a limi. 
_j 

29 Şaban 464'te (2 1 May ı s ı 072) Bağ
dat'ta doğdu. Anne tarafından dedesi Şey
hülislam Ebu Mansur Muhammed b. Ah
med b. Ali el-Hayyat 'a nisbet le Sıbtu'l-Hay

yat diye meşhur oldu. Kendisinden büyük 
olan kardeşi kıraat alimi Ebu Abdullah Hü- . 
seyin b. Ali de aynı lakapla anılmıştır. Ab
dullah ilimle uğraşan bir aile ortamında ye
tişti. Ebü'l-Hüseyin İbnü'n-Nakür, Ebu Man
sur Muhammed b. Muhammed el-Ukberi, . 
Tırild ez-Zeynebi ve Sabit b. Bündar:dan 
hadis dinledi. Başta dedesi Ebu Mansur 
el-Hayyat olmak üzere Şerif Abdülkahir b. 
Abdüsselam ei-Mekki el-Abbas!, İbn Sivar. 
Ebü'I-Hattab İbnü'I-Cerrah , Sabit b. Bün
dar, Yahya b. Ahmed es-Seyyibl gibi alim
lerden kıraat ilmi tahsil etti. SOO (1107) 
yılında Mekke'de Abdülhak b. Ebu Mervan 
es-Seld'den Ebu Amr ed-Danl'nin et-Tey-

Sı btu' I

Hayyat' ın 

el-Mübhic 

ad lı eserinin 
unvan 

sayfas ıy l a 

il k sayfas ı 

(Millet Ktp., 

Feyzullah 
Efendi, nr. 10) 

sir adlı eserini okuduğuna göre (ibnü'l
Cezerl, Gayetü 'n-l'lihaye, 1, 434) aynı yıl hac 
görevini ifa etmiş olmalıdır. 

Sıbtu 'I-Hayyat yetişme döneminden son
ra kıraat. hadis ve nahiv dersleri verdi, te
lifle meşgul oldu. Abdülkerlm b. Muham
med es-Sem'an1 eserlerindeki bazı görüş
lerinden dolayı ağır bir dille eleştirildiğini, 
ancak duyduğuna göre bu görüşlerinden 
rücu ettiğini kaydetmiştir (Zehebl , Ma'ri
fetü'l-kurra', 11, 962) 487 (1094) yılında baş
layıp vefatma kadar sürdürdüğü İbn Cer
de Mescidi'ndeki imamlığı sırasında ken
disinden özellikle kıraat ilminde pek çok 
talebe istifade etti. Onun lrak'ta, "Benden 
veya dedemden ya da bizim öğrencileri
mizden okumamış kıraat hacası yoktur 
desem herhalde doğru söylemiş olurum" 
şeklindeki ifadesi (Kemaleddin el-Enbarl , 
s. 402) döneminde bu ilmin tedrlsindeki 
yerini göstermesi bakımından önemlidir. 
İbn Sükeyne diye tanınan Ebu Ahmed Ab
dülvehhilb b. Ali ei-Bağdadi, Muhammed 
b. Yusuf ei-Gaznevi, Muhammed b. Mu
hammed b. Harun el-Hilli, Ebü'I-Ferec İb
nü'l-Cevzl, İbn Sa'dün el-Kurtub1 ve Ebü'l
Yümn el-Kind1 ondan bu ilirnde faydalanan
lardan ve kendisinden hadis rivayet eden
lerderi bazılarıdır. 

Kıraat ilmindeki üstün lüğü ve bu ilmi 
tedflsteki şöhreti yanında Sıbtu'l-Hayyat 
güzel tilavetiyle de tanınıyordu . Özellikle 
ramazan aylarında halk onun tilavetini din
lemek için her gece İbn Cerde Mescidi'nde 

· . toplanıyordu. Ebü'l-Ferec İbnü'I-Cevzl, Sıb
tu'l-Hayyat'ın sesinden daha tatlı ve gü
zel bir ses duymadığını belirtmiş , talebe
si Ahmed. b. Salih ei-CTII de hayatı boyun-

. ca Fatiha süresini ondan daha güzel oku
yan birini görmediğini ifade etmiştir. Ze
heb1 ise Sıbt'ın geniş ilmi birikimine ve ör-
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nek kişiliğine işaret ettikten sonra yaşlılık 
yıllarında dahi çağdaşları arasında Kur'an 
tilavetinde çok güzel bir sese sahip oldu
ğuna dikkat çekmektedir. Sıbtu'l-Hayyat, 
28 Reblülahir 541 'de (7 Ekim 11 46) Bağ
dat'ta İbn Cerde Mescidi'ndeki odasında 
vefat etti, Camiu'l-Kasr'da kılınan cenaze 
namazının ardından Babüharb'de dede
sinin yanına defnedildi. İbnü' l -Cevzi onun 
cenazesindeki gibi bir kalabalık görmedi
ğini belirtmektedir. 

Eserleri. 1. el-M übhic fi'l-~ıra'ati 's

seb' el -mütemmem e bi-İbn MuJ:ıayşın 
v e'l-A 'm eş ve Ya'~üb ve Ijalef (el-Müb
hic fi 'l-kıra'ati 'ş-şeman). İbnü'l-Cezerl'nin 
en-Neşr'inin kaynakları arasında (1 , 83) yer 
alan ve çeşitli kütüphanelerde nüshaları 
bulunan eser, istanbul'da Millet Kütüp
hanesi'ndeki nüshasına (Feyzullah Efen
di, nr. ı ı) dayanılarak Seyyid Kesrev1 Ha
san'ın tahkikiyle neşredilmiştir (1 -111 , Bey
rut 1427/2006; diğer nüsha l a rı için bk. el
Fihrisü'ş-şamil, s. 180). Müellif, eserin teli
finde hocalarından Şerif Abdülkahir b. Ab
düsselam ei-Mekki'den öğrendiği kıraati 

esas almış (İbn ü ' l-Cezerl, Gayetü 'n-l'liha
ye, I, 434). meşhur yedi kıraat imamının 
yanında Mekke kurrasından İbn Muhaysın, 
Küfe'den A'meş ve meşhur on imamdan 
Halef b. Hişam, Basra'dan yine meşhur on 
imamdan Ya'küb el-Hadraml'nin kıraati
ne yer vermiştir. Kısa bir mukaddimeden 
sonra eserde önce müellifi kıraat imam
larına bağlayan isnad zincirleri açıklanmış, 
ardından idgam, izhar, imale. vakf, vas! 
gibi kıraat ve tecvid konuları işlenmiş . 

daha sonra Fatiha süresinden başlanarak 
Kur'an'ın sonuna kadar imamların ihtililf
ları incelenmişti r. z. el-İl;].tiyar ti'l-~ıra'a
ti'l-'aşr (el-İI].tiyar fi 'l].tilafi 'l-'aşereti e'im
meti'L-emşar). ( Darü ' l -kütübi ' l-Mıs riyye, 
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Tal'at, nr. 177/3; Köprülü Ktp., nr. 10, 219; 

İzmir Milli Ktp., nr. 663). 3. Tebşıratü'l- · 

mübiedi ve te~kiretii.'l-müntehi fi'lc]fı
rfı'fıt. İbnü'J.Cezerl;nin en-Neşr'inin kai 
nakları arasında (1, 84) yer alan eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde (La
la İsmail, nr. 4, vr. 54-57), diğer nüshaları 

Milana'da Ambrosiana (nr. 86 A) ve Mad
rid'de Junta (nr 8 I) kütüphanelerinde ka
yıtlıdır. 4. el-Kitfıye ti'l-]fırfı'fıti's -sit. Yine 
İbnü'l-Cezerl'nin en-Neşr'inin kaynakları 
arasında (1, 84) yer alan eserin bir nüsha
sı Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (Tal'at, nr. 
ı 77/2, 40 varak). Sıbtu'l-Hayyat'ın kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: . 
el-icfız fi'l-]fırfı'fıti's-seb', er-Ravza ti'l
]fırfı'fıti's-seb', el-Mü'eyyide ti's-seb'a, 
Kaşide ti ]fırfı'ati Nfıti', el-MCıçlıJ:ıa ti'l
'aşra, el-Kaşidetü'l-müncide ti'l-]fırfı'fı

ti'l-'aşr, İrfıdetü'Hfılib ve iffıdetü'l-vfı
hib (bir önceki kasidenin "ferşü'l-hurüf' 
bölümünü oluşturan eser ibnü'l-Cezerl'
nin en-l'ı'eşr'inin kaynakları arasında [1, 84] 

yer almaktadır). eş-Şemsü'l-münire. 
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Iii TAYYAR ALTIKULAÇ 

ı -, 
SIBTU'I-MARDiNi 

(~.:ı.)loJf~) 

Bedrüdd!n Muhammed b. Muhammed 
b. Ahmed el-Mardin! 

(ö. 907 /1501) 

L 
Matematik ve astronomi alimi. 

_j 

14 Zilkade 826'da (I 9 Ekim 1423) Kahi
re'de doğdu. Anne tarafından ilm-i mlkat 
alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Ce
maleddin el-Mardlnl'nin (ö. 809/1406) to
runu olduğu için Sıbtu'l-Mardlnl diye anı
lır. Temel eğitimini Şafii ulemasından NCı
reddin el-Bilblsl, Celaleddin el-Maham ve 
Salih b. ömer el-Bulkinl'den aldı. Daha son
ra Alaeddin ei-Kalkaşendl ile İbn Hacer ei
Askalanl'den fıkıh, feraiz, hadis ve mate
matikçi-astronom İbnü'I-Mecdl'den hesap, 
feraiz, ilm-i mlkat okudu. Hesap hocasının 
çalışmalarına katkıda bulunduğu için Şin-
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şevrl onun hakkında, "İbnü'I-Mecdl'nin hu
lasasıdır" demektedir (Fetf:ıu'l-~arlb, ı. 3). 

Birçok defa Mekke, Medine ve Kudüs'e, 
iki defa pımaşk'a ve Hama'ya gidip alim
lerden ders _aldı; özellikle Mekke'de Ebü'I
Feth Şerefeddin İbnü'l-Meragl'den istifa
de etti. Fıkıh:feraiz ve dil gibi çeşitli alan
larda eser verdi, fakat daha çok matema
tikçi ve astronom olarak tanındı. Kahire'
de Ezher Ccımii'nde uzun yıllar muvakkit
lik yaptı; burada ve Tolunoğlu Camii gibi 
birçok yerde ders verdi. Hesap, mlkat ve 
feraiz sahasında dönemin en meşhur ali
mi olarak tanınıyordu. Pek çok öğrenci ye
tiştirdi; bunlardan İbn Kasım ei-Gazzl fıkıh, 
Muhammed b. Ebü'I-Feth astronomi, Şern
seddin Muhammed en-Neş111, Şemseddin 
Muhammed ei-Bilblsl, İbn Hacci Necmed
din Yahya ed-Dımaşki ve Ebü'I-Cüd Muh
yiddin Abdülkadir b. Ali es-Sehavl kendisi 
gibi hesap sahasında ün kazanmıştır. Ka
hire'de vefat eden Sıbtu'I-Mardlnl'nin İs
lam matematik-astronomi ilmine yaptığı 
en önemli hizmetlerden biri de hacası İb
nü'I-Mecdl'nin hesab-ı sittlnl için mukad
dime olarak kaleme aldığı Keştü '1-J:ıa]fa'i]f 
ti J:ıisfıbi'd-derec ve'd-de]fö.' i]f adlı kita
bını, daha sonra hemen hemen bütün İs
lam coğrafyasında bu hesap sistemi için 
temel kaynak halini alan Re]fö.'i]fu'l-J:ıa
]fa'i]f ti J:ıisfıbi'd-derec ve'd-de]fö.'i]f adıy
la şerhetmesidir (DİA, XVII, 255, 266, 267). 

Sıbtu'I-Mardlnl'nin çizgisi Şafii fıkıh ge
leneğinin, Gazzarı ile başlayan felsefi muh
tevadan arındırılmış riyaZı ilimler anlayışı
nın bir devamıdır. Mağrib'deki İbnü'I-Ben
na okulundan beslenerek Mısır'da İbnü'I
Haim'le zirveye ulaşan, İbnü'l-Mecdl ile de
vam edip Mardini ile olgunlaşan bu gele-

Sıbtu'I

Mardin1'nin 
Hidayetü'l

camil 
adlı eserinin 

Iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Hamidiye, 
nr. 876/1) 

nek "felsefe yapma" anlamındaki bir ma
tematik-astronomi ilmini önemsememiş, 
daha çok somut nesnelere uygulanan fonk
siyonel semboller sistemi çerçevesinde kal
mıştır. Böylece Mısır okulu sayıların yahut 
astronomik olguların mahiyetierini araş
tırmamış, bunların arasındaki ilişkilerin sa
yısal veya geometrik ifadelerini vermekle 
yetinmiştir. Bu yöntem neticede Mısır ma
tematik okulunu içeriksiz, düşünce boyu
tunu dikkate almayan ve hesap yönü ağır 
basan uygulamalı bir matematik-astro
nomiye ulaştırmıştır. öte yandan Sıbtu'l
Mardlnl'nin tavrında dikkat çeken başlıca 
özellik, mensubu olduğu geleneğin en üst 
düzeydeki ismi İbnü'l-Haim ile hacası İb
nü'l-Mecdl'nin aksine hesab-ı Hindl ile ilgi
lenmemesi ve hesap anlayışını tamamen 
fıkhl geleneğe bağlı kalarak hisab-ı heval 
ile sınırlandırmasıdır. 

Eserleri. Sıbtu'l-Mardlnl hesap, feraiz, 
vesaya, mlkat, astronomi aletleri, nahiv ve 
daha başka ilim dallarında pek çok eser 
kaleme almıştır. Bu eserler başta Mısır ve 
çevresi olmak üzere Osmanlı coğrafyasın
da yaygın biçimde ve el kitabı mahiyetinde 
kullanılmıştır. Sehavl, bizzat Sıbtu'l-Mar
dlnl'nin kendisine ifade ettiğine göre yal
nızca mevakit sahasında irili ufaklı 200 
eser kaleme aldığını belirtir (eçf-Pav'ü'l
lami', IX, 36). Bunlardan eliiyi aşkın çalış
ması günümüze ulaşmış olup önemlileri 
şunlardır: 1. İrşfıdü't-tullfıb ilfı Vesileti'l
J:ıisfıb (Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 2700/1; 

nşr. Mustafa Mevaldl, MMMA, XLVlll IKa
hire 1423/2002]. s. 7-46). İbnü'l-Haim'in el
Vesile adlı hesab- ı hevalye dair eserinin 
şerhidir. Z. Keşfü'l-gavfımiz ti 'ilmi'l-te
rfı'i:l. Çok kullanılan düzenli ve muhtevalı 


