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Ebu Bekr Ahmed b. Musa b. el-Abbas
b. Mücahid et-Temimi
(ö . 324/936)
Kıraat

L

alimi.
_j

Rebiülahir 245'te (Temmuz 859) Bağ
dat'ta SGkulataş mahallesinde doğdu , bu
mahalleye nisbetle Ataşi diye de anılır. Hayatını Bağdat'ta geçird i ği anlaşılan İ bn

Mücahid, Ebü'z-Za'ra Abdurrahman b.
AbctGs'tan Kur'an ve kıraat dersleri aldı
ve bu zattan arz yoluyla Nafi' b. Abdurrahman'ın kıraatiiçin yaklaşık yirmi; EbG
Amr b. Ala, Hamza b. Habib ve Ali b .
Hamza el-Kisai kıraatleri için de birkaç
hatim indirdi (Kitabü 's-Seb'a, s. 88. 98. 99;
Zehebl. Ma'ri{etü 'l-kurra', ı. 468) . Ayrıca
kıraat ilmini Yahya b. Mübarek el-Yezidi'nin talebesi EbO EyyGb el-Hayyat'tan tahsil etmiş olan Abdullah b. Kesir el-Müeddib ve Halef b. Hişam'ın ravisi idris b. Abdülkerlm'den bu alanda istifade etti. 279
(893) yılında hac maksadıyla gittiği Mekke'de birkaç gün Kunbül'ün evinde kalar ak ondan EbG Ma'bed İbn Kesir'in kıraa
tini öğrendi (Kitabü's-Seb'a, s. 92; Zehebl.
Ma'rifetü'l-kurra', ır. 533-535). İbn Mücahid'in hadis hocaları arasında Sa'dan b.
Nasr, Ahmed b. MansOr er-Remadl, Muhammed b. İshak es-Saganl, Mufaddal b.
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Muhammed el-Cenedl, Muhammed b.
Abdullah b. Mübarek ve Abbas b. Muhammed ed-Dür! gibi isimler yer alır. Kendisinden kıraat konusunda pek çok talebe istifade etmiş olup EbG Tahir Abdülvahid b. EbG Haşim , Salih b. İdrls, Ebü'lFerec eş-Şenebüzl, Abdullah b. Hüseyin
es-Samerrl, Dükkl, Ali b. Hüseyin el-Gadairi bunlardan bazılarıdır. İbnü'l-Ahrem
ed-Dımaşkl. Bağdat'a gittiğinde İbn Mücahid'in kıraat halkasının 300 kadar talebeden oluştuğunu gördüğünü zikretmiş 
tir. Ömer b. Şahin, Darekutnl, Ebü Müslim Ahmed b. Muhammed el-Katib gibi
şahsiyetler ise ondan hadis rivayet ettiler.
Dindarlığı ve güzel ahlakı ile tanınan İbn
Mücahid 20 Şaban 324 'te (13 Temmuz
936) vefat etti ve evinin bahçesine defnedildi. İbnü' n- N edim ölüm tarihini şaban
ayının son gecesi olarak zikretmiştir.
Hatlb el-Bağdadi ile Zehebi'nin sika diye söz ettiği ve Sa'Ieb Ahmed b. Yahya enNahvi'nin kendi zamanında Allah'ın kıta
bını İbn Mücahid'den daha iyi bilen bir
kimsenin kalmadığını söyleyerek övdüğü
İbn Mücahid'in kıraat ilmine yaptığı en
önemli katkı, meşhur ve mütevatir kabul
edilen kıraatleri konunun otoritelerini ikna edecek kurra seçimiyle (Nafi ' b. Abdurrahman. EbO Amr b. Ala, Abdullah b. Amir,
Abdullah b. Keslr, Asım b. Behdele, Hamza b. Hablb. Ali b. Hamza el-Kisa!) Kitabü's-Seb'a ti'l-]fıra'at adlı eserinde bir
araya getirmiş olmasıdır. İbn Mücahid'den önce. içlerinde bu yedi kurranın da
yer aldığ ı daha çok sayıda i marnın kıraati
Ebü Ubeyd Kasım b. Sellam ve İbn Cerir
et-Taberi gibi müellifler tarafından bir
araya getirilmişse de (ibnü'I-Cezerl, enNeşr, ı . 33-34 ı bunlardan hiçbiri onun eseri kadar kabul görmemiş. gelecek nesillerde yayılma şansı bulamamıştır. Bu eseriyle İbn Mücahid meşhur yedi kıraati ilk
defa bir araya getirmiş. "Kur'an yedi harf
üzerenazil oldu" mealindeki hadiste "yedi harf"le yedi kıraat kavramı arasında
karışıklığa yol açtığı ileri sürülerek bazı
alimler tarafından eleştiriimiş olsa bile
(ibnü 'l-Cezerl, en-Neşr, 1, 36, 39), "yediyi
yedi yapan müellif" olarak literatürde yerini almıştır. İbn Mücahid eserine aldığı
yedi kurradan bazıları sebebiyle de tenkit edilmiş ve mesela İbn Amir'in yerine
A'meş'i (EbO Şame, s. 162). Hamza b. Habib yerine Ya'küb el-Hadrami'yi (ibnü'lCezerl, en-Neşr, ı. 39ı tercih etmesinin daha doğru olacağı ileri sürülmüştür. Ancak
eserin şöhreti günümüze kadar ulaşmış.
sahih ve mütevatir kabul edilen yedi kı-

raatin ilk kaynağ ı olma vasfını korumuş
tur. Eserin üne kavuşmasında, hadiste
geçen "yedi" sayısı ile İbn Mücahid'in bu
seçimindeki sayının aynı olmasının da tesiri bulunduğunu düşünmek mümkündür
(bk ei-AHRUFÜ's-SEB'A) . İbn Mücahid'in
kitabına aldığı kurra sayısını belirlerken
muteber kıraatierin bunlardan ibaret olduğuna inandığı ve hadiste geçen "yedi
harf"le yedi kıraat arasında aynilik iddiasında bulunduğu şeklindeki anlayış doğ

ru olmadığı gibi Watt'ın, "İbn Mücahid.
bir hadise dayanarak her biri aynı derecede muteber yedi kıraatin bulunduğu görüşünü ortaya attı " (İslam Düşüncesinin
Teşekkül Devri, s. 328ı sözünün de bir
mesnedi yoktur.
İbn Mücahid ayrıca şaz sayılan kıraat
leri okuyaniarta mücadele ederek onları
bu tutumlarından vazgeçirmeye çalışmış.
konuyu siyasi otoritenin müdahalesini
sağlayacak noktaya kadar taşıyarak İbn
Şenebfız ve İbn Miksem el-Attar gibi
Abdullah b. Mes'üd. Übey b. Ka'b ve di ğer bazı sahabilerden rivayet edilen şaz
kıraatleri icra eden kurranın engellenmesin i sağlamıştır (Ebu Şame. s. 186
vd.; Zehebf, Ma'rifetü 'l-kurra', ll, 549 vd.,
589 vd ı
Eserleri.1.Kitabü 's-Sebca*. Kitabü'sSeb'a fi'l-]fıra'at adıyla ve Şevki Dayfın
tahkik iyle neşredilmiştir (Kahire 1972,
198oı z. İl]tilôfü ]furra'i'l-emşar. Bir
nüshasının Dublin'de (Chester Beatty Library, nr. 493oı bulunduğu belirtilmektedir (Sezgin, ı, 14ı. Ahmed Paketçl, bu eserin bir önceki kitabın bir bölümü olduğu
nu söylemişse de bu görüşün hemen ardından zikrettiği kaynakta buna dair bir
açıklık bulunmamakta, adı geçen kütüphane katalogunda ise eserin başka bir
nüshasın ı n mevcut olmadığı kaydedilmektedir (Arberry, VI, 146ı. 3. Kitôbü'ş
Şevd~ fi'l-]fıra'at. İbn Cinni, el-Mu]Jteseb fi tebyini vücuhi şeva~~ i 'l-]fıra'dt
ve'l-iza]Ji 'anha adlı eserinde (nşr. Ali
en-Necd! Nasıf- Abdülfettah ismail Şe
lebl, Kahire 1386/1 966) bu kitaptan alın 
tılar yapmıştır.

İbn Mücahid'in kaynaklarda adı geçen
diğer

eserleri de şunlardır: el-Kıra'atü'l
kebir, el-Kıra'atü'ş-şagir, Kitabü'l-Ya'at, Kitôbü'l-Ha'at, Kıra'atü Ebi 'Amr,
Kırd'atü İbn Keşir, Kıra'atü 'Aşım, Kı
ra'atü Nôti', Kıra'atü I;:Iamza, Kıra'a
tü'l-Kisa'i, Kıra'atü İbn 'Amir, Kıra'a
tü'n-nebi, İnfiradü'l-]furrô'i's-seb'a, Kı
ra'atü 'Ali b. Ebi Tdlib, İl]tilôtü'l-]fıra
'at ve taşrifü vücuhiha (ibnü'n-Nedlm,
s. 154; İbn Hayr, s. 23-24 ı.

iBN MÜFERRiG
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Mücahid. Kitab ü 's-seb'a (n ş r. Şevki Dayf).
Kahire 1972, s. 16-33, 88, 92 , 98, 99; İbnü'n

Nedim, el-Fihrist ( Ş ü vey m l) , s. 153-154 ; Hatib,
Ta ritıu Bagdad, V, 144-148; Enderabi. Kıra'a
tü 'l-/!:urra'i'l-ma'rü{in ( n ş r. Ah med Nusayyif eiCenabi) . Be yrut 1407/1986, s. 29 , 31-33; İbn
Hayr. Fehrese, s. 23-24;Yaküt. Mu'cemü 'l-üdeba', V, 65 -73; Ebu Şame. el-Mürşidü '1-vecfz, s.
162, 187-192; Zehebi. Ma'rifetü '1-/!:urra' (Al tı kulaç). 1, 468; ll, 533-538, 549 vd. , 589 vd.; a.mlf..
A'lamü'n-nübela', XV, 272-274; İbn Kesir. el-Bidaye, Xl, 185; İbnü ' I-C ezeri. Cayetü'n-f'lihtıye,
1, 139-143, 206-207; ll, 54-56; a.mlf .. en -f'leşr,
1, 33-3 5, 36, 39; Keş{ü'?-?Unün, ı, 1320; İza l_ıu'l
meknün, ll, 350-351; Hediyyetü 'l-'ari{in, 1, 59;
Sezgin. GAS, 1, 14; Brockelmann , GAL Suppl. ,
1, 328-329; A. J. Arberry. Arabic Manuscripts,
Dublin 1963, VI, 146; W. Montgomery Watt. islam Düşüncesinin Teşe kkül Oevri (trc. E. Ru hi
Fığlalı), Ankara 1981, s. 327-328; J . Robson.
"İbn MuQjahid". EJ2 (ing) . lll, 880; Ahmed Paketçi. " İbn Mücahid", DMBi, IV, 582-584.

~!iii!

TAYYAR ALTlKULAÇ

İBN MÜFERRİC
(<:)ıi.o ..:,.1 1)

Hadis ilminde ve özellikle hadis ricali
konusunda derin bilgi sahibi olan İbn Müferric'in fıkhü'l-hadlse ve Hasan-ı Basri
ile Zührl'nin görüşlerini derlediği kitapları başta olmak üzere tabiin fıkhına dair
eserler telif ettiği. Kasım b. Asbağ'ın rivayetlerini müsned şeklinde topladığı , ayrı
ca şiirin in bulunduğu kaydedilmektedir.
Kadi İyaz . Terti bü 'l-m edarik'te Endülüs
ulemasıyla ilgili olarak kendisinden birçok
nakilde bulunmuştur (lll , 575).
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed
b. Muhammed el-Kurtubi
(ö . 380/990)
L

Maliki fakihi ve muhaddis.
31 S (927)

İBN MÜFERRİG
( t)ıi.o ..:,.1 ' )
_j

Ebu Osman Yezid
b. Ziyad b. Rebia el-Himyeri

yılında

Kurtuba'da (Cordoba)
büyük dedesi Müferric.
Abdurrahman b. Hakem veya Abdurrahman b. Muaviye'nin m eviası idi ( Kadi iyaz.
ı ı . 435 ). İbn Müferric Kurtuba'da Kasım b.
Asbağ. Muhammed b. Abdullah b. EbG
Düleym, Muhammed b. Muhammed b.
Abdüsselam el-Huşenl, Ahmed b. Ubade
er-Ruaynl ve akranlarından hadis dinledi. 337'de (949) çıktığı hac ve ilim yolculuğu sırasında Hicaz. Yemen. Şam ve Mı
sır'a uğradı; aralarında EbG Said İbnü'l
A'rabl, Hayseme b. Süleyman. Ebü'l-Hasan İbn Nafi' el-Huzal. Ebü'l-Abbas esSükkerl. EbG Muhammed İbnü'l-Verd , İb
nü's-Seken. EbG Ali Hasan b. Mervan elBezzaz. EbG Ya'küb İ bn Hamdan ve Ebü'lMeymGn Abdurrahman b. Raşid ' in de bulunduğu birçok alimden hadis öğrendi.
Endülüs'te ve ziyaret ettiği bölgelerde
pek çok kimse kendisinden hadis rivayet
etti. Bunlar arasında hacası Ebu Said İbn
Yunus. Ebü'l-Velld ibnü'l-Faradl. İbrahim
b. Şakir, Ebü'l-Mutarrif Abdurrahman b.
Mervan el-Kanazil ve EbG Ömer et-Talemenkl gibi alimler yer almaktadır. 345
(956) yılında Endülüs'e dönen ve ll. Hakem'in yanında saygın bir yeri bulunan
İbn Müferric İsticce (EcUa) ve Reyye (Rayya, Raiyo) şehirlerinde kadılık görevinde
bulundu . 11 Receb 380 (4 Ekim 990) tarihinde vefat etti.

(ö.

doğdu. Babasının

L

69/688)

Hiciv

şairi .

_j

Basra'da doğdu ve orada büyüdü . Aslen Yemenli Yahsub kabilesine mensuptur. Farsça şiirler de yazması, soyunun
islam'dan önce Yemen'e göç etmiş olan
iranlılar'la ilgisi olabileceğini düşündür
mektedir (Şevki Dayf, ll , 235). Bu sebeple
muhadram şairlerden olması da muhtemeldir (Cezza r, lll , 15 84) Dedesi veya babası . tutuştuğu bahiste bir tulum sütü
bir defada içip bitirdiği için "M üferriğ"
(boşa l tan. bitiren) lakabı ile anılmıştır. Nesebi Yezld b. Ziyad b. Rebla b. Müferriğ elHimyerl (ibn Halli kan. v ı. 342 ) ve Yezld b.
Rebla b. Müferriğ el-Himyeri olmak üzere
iki şekilde geçer (Ebü'l-Ferec el-i sfaha nl,
XVI II . 254) . Meşhur şair Seyyid el-Himyerl
onun torunudur.
İbn Müferriğ'in . Sicistan Valisi İbn EbG
Bekre (671-673) ve Horasan Valisi Said b.
Osman b. Affan'la dostluk kurduğu döneme kadarki hayatı hakkında yeterli bilgi
yoktur. İbn Ebu Bekre tarafından Sicistan'a davet edilen İbn Müferriğ onun için
bazı kasideler yazmıştır. Said b. Osman
Horasan valisi olunca ondan kendisiyle beraber gelmesini istemiş. ancak İbn Müferriğ . İbn Ebu Bekre'den sonra Sicistan'a
vali tayin edilen Abbad b. Ziyad b. Eblh ile

kalmayı tercih etmişti. İbn Hallikan (VI,
344), Said b. Osman'ın İbn Müferriğ'iAb

bad b. Ziyad konusunda uyardığım ve iszaman Horasan 'a gelebileceğini
söylediğini kaydeder.
İbn Müferriğ. Abbad b. Ziyadile beraber Sicistan'a gitmiş. bir süre onunla birlikte kalmış. bu sırada kendisinden pek
hoşlanmayan Abbad'ın kardeşi Ubeydullah ile aralarında bir sürtüşme meydana
gelmiştir. Bu olay, daha sonraki yıllarda
şairin Ubeydullah ' ı ağır bir dille hicvetmesine sebep olmuştur. İbn Müferriğ, Abbad'dan Said b. Osman'ın yanına gitmek
için izin istemiş. Abbad ' ın izin vermemesi
üzerine hicivlerinin dozunu arttınnca Abbad onu hapsetmiş . köle . cariye, at ve silahı ile eşyalarını sattırıp parasını alacaklılarına dağıttırmıştır. İbn Müferriğ. çok
sevdiği köle ve cariyesinin satılmasından
dolayı duyduğu üzüntüyü bir şiirinde dile
getirmiştir (Dfvan, s. 95-97).

tediği

Hapiste iken Abbad ' ı hicvetmenin kendisine yarar sağlamayacağını anlayan İbn
Müferriğ onun hakkında iyi şeyler söylemeye başlayınca serbest bırakıldı. Önce
Basra'ya, daha sonra Dımaşk'a giden şair,
burada da Abbad'ı ve babası Ziyad b.
Eblh'i hicvetmeye devam etti (Ebü 'l-Ferec el-i sfahanl, XVIII . 186) . Ubeydullah b.
Ziyad, İbn Müferriğ'in kendisi ve ailesi
hakkındaki hicivleri Basra'da halkın diline düşünce onu hapsetti. Akrabası M ünzir b. CarGd'un aracılığına rağmen onu
öldürmek için Muaviye'den izin istedi ve
hicivlerinin Muaviye'ye kadar uzandığını.
Muaviye'ye zina isnat edip oğlu Yezld 'e
de küfrettiğini (Dfvan, s. 230-232) bildirdi. Ancak İbn Müferriğ'in kabilesi Yezld
taraftarı olduğundan başka bir yolla cezalandırılması istendi. Ubeydullah da onu
bir müshil içirdikten sonra eşeğe bindirip Basra sokaklarında dolaştırdı. Şair bu
durumda bile onu eleşti rmeye devam etti. Söylediği Farsça bir beyitte (Cahi z, ı.
143) Ziyad'ın annesi Sümeyye'ye dil uzatmaktan geri kalmadı. Ubeydullah'a, "Senin bana yaptığını su temizler. fakat benim senin hakkındaki sözlerim çürük kemiklerine kadar işleyecektir " deyince
Ubeydullah onu tekrar hapse attırdı
(Ebü'l-Ferec el-isfahanl, XVIII, 264; ibn
Hallikan. V, 392). Şair. Ubeydullah'ın kendisine yaptığı kötü muameleleri bir şiirin
de dile getirmiştir (Dfvan, s. 53-59) İbn
Müferriğ hapiste de Ziyad ailesini hicvetmeye devam edince Ubeydullah onu Sicistan'da bulunan kardeşi Abbad'a gönderdi. Abbad da evlerin ve dükkaniarın duvarlarına yazdığı hicivleri tırnaklarıyla kazıtıp sildirdikten sonra onu hapsetti.
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