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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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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 



bir eser olup (nşr. Avad b. Reca el-Avfl, Me
din e 1417/1996). bizzat müellifi tarafın
dan İrşfıdü '1-ifıriz ila Keşfi'l-gavfımiz 
adıyla şerhedilmiştir (nşr. Mecdl Muham
med Sürur BaselCim el-Mekkl. Mekke 1421/ 
2000). 3. Tuf:ıietü'l-af:ıbfıb ii 'ilmi'l-f:ıi
sfıb. Osmanlı coğrafyasında hesab-ı he
va! sahasında yaygın biçimde kullanılan bir 
kitap olup (Süleymaniye Ktp. , Laleli. nr. 
2701/2, 2704/1; Hacı Mahmud Efendi, nr. 
5732/1) Şinşevr'i tarafından şerhedilmiş
tir. 4. et-Tuf:ıietü'l-Mô.rdiniyye ii şerf:ıi'l
Yô.seminiyye. Mağribli matematikçi İb
nü'l-Yasem'in'in cebir alanındaki urcüzesi
nin şerhidir (nşr. Abdullah el-Cebur'i, 'Ale
mü'l-kütüb, IV21Riyad 1401/1981]. s. 294-
300). Müellif aynı eseri el-Lüm'atü'l-Mô.r
diniyye ii şerf:ıi'l-Yô.seminiyye adıyla tek
rar şerhetmiş, bu şerh de yaygın biçimde 
kullanılmıştır (nşr. Muhammed Süveysl, Kü
veyt 1403/1983) S. el-Kavlü'l-muçli ii şer
J:ıi'l-Mul}ni' (lzaf:ıu'l-meknün, ll, 251) İb
nü'l-Haim'in cebirle ilgili eserinin şerhi olup 
müellif bu esere el-Mümti' ii şerf:ıi'l
Mul}ni' adıyla başka bir şerh daha yaz
mıştır. 6. er-Risô.letü'l-ietf:ıiyye fi'l-a'mfı

li'l-ceybiyye. Rub'u'l-müceyyeb adı veri
len aletin yapımı ve kullanılışıyla ilgili tri
gonometrik hesapları gösteren tanınmış 

bir eserdir (nşr. Sabah Mahmud Muham
med, Mecelletü Adabi'l-Müstanşıriyye, 
VIIIIBağdat 1984]. s. 411-419) Onu aşkın 
manzum ve mensur şerhi yapılmış , iki 
defa Türkçe'ye tercüme edilmiştir (İzgi, I, 
435-438). 7. Şerf:ıu'r-Raf:ıbiyye ii 'ilmi'l 
ierô.'iz (Şerf:ıu '1-ma(L?:ümeti 'r-Raf:ıbiyye). 
Muhammed b. Ali er-Rahb'i'nin er-Raf:ı
biyye diye tanınan Bugyetü'l-bô.J:ıiş 'an 
cümeli'l-mevô.riş adlı kitabının şerhidir 

(Atıyye el-Kahvetl'nin haşiyesiyle birlik
te, Bulak 1284; Kahire 1315; nşr. Mustafa 
Dlb el-Buga, Kahire, ts, Dımaşk 1408/1988; 
nşr. Kemal Yusuf el-HCit, Beyrut 1409/1989; 
nşr. Abdullah b. İbrahim el-Ensarl, Devha 
1404/1984) 8. Lal}tü'l-cevfıhir ii taf:ıdi 
di'l-l]utut ve'd-devô.'ir. Küresel astrono
minin terimleri hakkındadır (Kahire 1299). 
9. Kiffıyetü'l-l}iinlın fi'l- 'amel bi'r-rub'i'ş
şimfıli el-mal}tu'. Mukantarat adlı astro
nomi aletinin yapımı ve kullanımı üzerine 
kaleme alınmış bir eser olup üç defa da 
Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 1273/1856; 
İzgi, I, 443-444) 10. Şerf:ıu'l-fuşuli'l-mü

himme ii mevô.rişi'l-ümme (nşr. Ahmed 
b. Süleyman el-Ureynl. Riyad 1425/2004). 
11. Hidô.yetü'l-'fımil (sa'il) ii'l-'amel bi'r
rub'i'l-kfımil (Süleymaniye Ktp ., Hami
diye, nr 876/1; Köprülü Ktp ., M. Asım, nr. 
720). (Eserleri için ayrıca bk. Rosenfeld
İhsanoğlu , s. 293-298). 
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Doğru sözlü, doğruluktan ayrılmayan, 

gerçeği tasdik eden anlamında 

L 
bir Kur'an terimi. 

_ı 

Sözlükte "gerçeği konuşmak, gerçeğe 
uygun bilgi vermek, dürüst ve güvenilir ol
mak" anlamlarına gelen sıdk masdarın
dan isim olan sıddlk "son derece doğru 
sözlü, asla yalan söylemeyen, sözünde du
ran, gerçek olduğuna inandığı şeyi onayla
makta tereddüt göstermeyen kimse" şek
linde tanımlanmaktadır (Ragıb el-İsfaha
nl, el-Müfredat, "şdt" md.; Lisanü'l-'Arab, 
"şdt" md.; Fahreddin er-Razi. XXI , 223). 
Cürcanl, sıdd'ikı "diliyle dışa vurduğu her 
söze mutlaka kalbiyle ve işiyle gerçeklik 
kazandıran kimse" olarak tarif etmektedir. 
Tehfınevi'nin sıddlk konusunda naklettiği 
"Resülullah'ın bilgi, söz ve fiil biçiminde 
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ortaya koyduklarının hepsini tasdik et
mekte ve Peygamber'le manevi münase
beti sebebiyle onun iç dünyasına yakın ol
makta en ileri seviyede bulunan kimse" 
şeklindeki daha özel bir tarifte ResGl-i Ek
rem ile Hz. Ebü Bekir arasındaki ilişkinin 
göz önüne alındığı anlaşılmaktadır (Keşşaf, 
ll, 851). 

Sıdd'ik Kur'an-ı Kerim'de biri müennes 
(sıddlka) olmak üzere dört ayette tekil , iki 
ayette çoğul (sıdöıkün, sıdöıkln) olarak geç
mektedir. Tekil biçimiyle geçtiği ayetlerin 
birinde Hz. Yusuf (Yusuf 12/46). birinde Hz. 
İbrahim (Meryem 19/41). birinde Hz. İdr'is 
(Meryem 19/56), birinde Hz. Meryem (el
Maide 5/75) hakkında kullanılmıştır. Bu 
ayetlerde zikredilen şahsiyetlerin özellikle 
sıddlk sıfatıyla anılması doğruluk, dürüst
lük ve güvenilirliğin yüksek bir erdem ol
duğuna işaret eder. Fahreddin er-Razi, Hz. 
İbrahim'le ilgili ayette geçen sıddlkı açık
larken her neblnin aynı zamanda sıddlk 
olduğunu, fakat her sıddlkın neb'i olması 
gerekmediğini , sıdd'ikın neblye en yakın 
mertebede bulunduğunu, bundan dolayı 
orada bu iki kelimenin yan yana kullanıl
dığını belirtir (Mefatif:ıu'l-gayb, XXI, 223). 
Bu ayetin devamında (Meryem 19/42-48) 
onun "çevredeki müşriklere karşı tevhidin 
kararlı kahramanı" olarak tanıtıldığı görül
mektedir. Nitekim babasını şirkten vazge
çirememişse de tehditlere rağmen kork
madan ve tereddüt göstermeden sonu
na kadar dinine sadık kalmış, Allah'a olan 
güçlü imanını korumuş, bu suretle sıddlk 
vasfını almaya layık olduğunu göstermiş

tir (Izutsu, s. 135-136). 

Fahreddin er-Razi, Hz. Meryem'in sıd
dlka oluşunu (el-Maide 5/75) Allah'ın ayet
lerini ve oğlunun bildirdiği ilahi gerçekle
ri tasdik etmesi veya Isa'nın doğumu ön
cesinde kendisine görünen varlığın (Mer
yem 19/1 7) Cebrail olduğuna tereddütsüz 
inanması ya da kulluğunda sadık ve gü
nahlardan uzak oluşuyla açıklar (Mefatlf:ıu'l
gayb, XII, 61). Bu ayetin maksadı, Isa ile 
annesi Meryem'e atfedilen ve Allah'ın mut
lak birliği inancıyla bağdaşmayan kutsiyet 
iddiasını reddetmek ve her ikisinin de di
ğer ölümlüler gibi yemekyiyen birer ölüm
lü olduğunu vurgulamaktır. Onların diğer 
insanlardan farkı Isa'nın Allah'ın elçilerin
den biri, Meryem'in de son derece erdem 
sahibi bir kadın olmasıydı (lzutsu, s. 134-
135). 

Bir ayette (el-Hadld 57/19) Allah'a ve 
resulüne iman edenler sıddlklar diye anıl
mıştır. Tefsirlerde kaydedildiğine göre ilk 
dönem müfessirlerinden Mücahid b. Cebr, 
bu ayete dayanarak Allah'a ve resulüne 
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