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~!iii! TAYYAR ALTlKULAÇ 

İBN MÜFERRİC 
(<:)ıi.o ..:,.1 1) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed 
b. Muhammed el-Kurtubi 

(ö . 380/990) 

Maliki fakihi ve muhaddis. 
_j 

31 S (927) yılında Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu. Babasının büyük dedesi Müferric. 
Abdurrahman b. Hakem veya Abdurrah
man b. Muaviye'nin m eviası idi ( Kadi i yaz. 
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 dinle
di. 337'de (949) çıktığı hac ve ilim yolcu
luğu sırasında Hicaz. Yemen. Şam ve Mı
sır'a uğradı; aralarında EbG Said İbnü'l
A'rabl, Hayseme b. Süleyman. Ebü'l-Ha
san İbn Nafi' el-Huzal. Ebü'l-Abbas es
Sükkerl. EbG Muhammed İbnü'l-Verd , İb
nü's-Seken. EbG Ali Hasan b. Mervan el
Bezzaz. EbG Ya'küb İ bn Hamdan ve Ebü'l
MeymGn Abdurrahman b. Raşid' in de bu
lunduğu 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-Tale
menkl gibi alimler yer almaktadır. 345 
(956) yılında Endülüs'e dönen ve ll. Ha
kem'in yanında saygın bir yeri bulunan 
İbn Müferric İsticce (EcUa) ve Reyye (Ray
ya, Raiyo) şehirlerinde kadılık görevinde 
bulundu. 11 Receb 380 (4 Ekim 990) tari
hinde vefat etti. 

Hadis ilminde ve özellikle hadis ricali 
konusunda derin bilgi sahibi olan İbn Mü
ferric'in fıkhü'l-hadlse ve Hasan-ı Basri 
ile Zührl'nin görüşlerini derlediği kitap
ları başta olmak üzere tabii n fıkhına dair 
eserler telif ettiği. Kasım b. Asbağ'ın riva
yetlerini müsned şeklinde topladığı , ayrı

ca şiirin in bulunduğu kaydedilmektedir. 
Kadi İyaz . Terti bü 'l-medarik'te Endülüs 
ulemasıyla ilgili olarak kendisinden birçok 
nakilde bulunmuştur (lll , 575). 
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İBN MÜFERRİG 
( t)ıi.o ..:,.1 ' ) 

Ebu Osman Y ezid 
b. Ziyad b. Rebia el-Himyeri 

(ö. 69/688) 

Hiciv şairi . 
_j 

Basra'da doğdu ve orada büyüdü . As
len Yemenli Yahsub kabilesine mensup
tur. 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 muhte
meldir (Cezza r, lll , 1584) Dedesi veya ba
bası . tutuştuğu bahiste bir tulum sütü 
bir defada içip bitirdiği için "Müferriğ" 

(boşa ltan. bitiren) lakabı ile anılmıştır. Ne
sebi Yezld b. Ziyad b. Rebla b. Müferriğ el
Himyerl (ibn Hallikan. vı. 342 ) ve Yezld b. 
Rebla b. Müferriğ el-Himyeri olmak üzere 
iki şekilde geçer (Ebü'l-Ferec el-isfahanl, 
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 döne
me kadarki hayatı hakkında yeterli bilgi 
yoktur. İbn Ebu Bekre tarafından Sicis
tan'a davet edilen İbn Müferriğ onun için 
bazı kasideler yazmıştır. Said b. Osman 
Horasan valisi olunca ondan kendisiyle be
raber gelmesini istemiş. ancak İbn Mü
ferriğ . İbn Ebu Bekre'den sonra Sicistan'a 
vali tayin edilen Abbad b. Ziyad b. Eblh ile 

iBN MÜFERRiG 

kalmayı tercih etmişti. İbn Hallikan (VI, 
344), Said b. Osman'ın İbn Müferriğ'iAb
bad b. Ziyad konusunda uyardığım ve is
tediği zaman Horasan'a gelebileceğini 
söylediğini kaydeder. 

İbn Müferriğ. Abbad b. Ziyadile bera
ber Sicistan'a gitmiş. bir süre onunla bir
likte kalmış. bu sırada kendisinden pek 
hoşlanmayan Abbad'ın kardeşi Ubeydul
lah ile aralarında bir sürtüşme meydana 
gelmiştir. Bu olay, daha sonraki yıllarda 
şairin Ubeydullah ' ı ağır bir dille hicvetme
sine sebep olmuştur. İbn Müferriğ, Ab
bad'dan Said b. Osman'ın yanına gitmek 
için izin istemiş. Abbad 'ın izin vermemesi 
üzerine hicivlerinin dozunu arttınnca Ab
bad onu hapsetmiş . köle . cariye, at ve si
lahı ile eşyalarını sattırıp parasını alacak
lılarına dağıttırmıştır. İbn Müferriğ. çok 
sevdiği köle ve cariyesinin satılmasından 
dolayı duyduğu üzüntüyü bir şiirinde dile 
getirmiştir (Dfvan, s. 95-97). 

Hapiste iken Abbad' ı hicvetmenin ken
disine yarar sağlamayacağını anlayan İbn 
Müferriğ onun hakkında iyi şeyler söyle
meye 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-Fe
rec el-isfahanl, XVIII . 186) . Ubeydullah b. 
Ziyad, İbn Müferriğ'in kendisi ve ailesi 
hakkındaki hicivleri Basra'da halkın dili
ne düşünce onu hapsetti. Akrabası M ün
zir 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) bildir
di. Ancak İbn Müferriğ'in kabilesi Yezld 
taraftarı olduğundan başka bir yolla ce
zalandırılması istendi. Ubeydullah da onu 
bir müshil içirdikten sonra eşeğe bindi
rip Basra sokaklarında dolaştırdı. Şair bu 
durumda bile onu eleştirmeye devam et
ti. Söylediği Farsça bir beyitte (Cahi z, ı. 

143) Ziyad'ın annesi Sümeyye'ye dil uzat
maktan geri kalmadı. Ubeydullah'a, "Se
nin bana yaptığını su temizler. fakat be
nim senin hakkındaki sözlerim çürük ke
miklerine kadar işleyecektir" deyince 
Ubeydullah onu tekrar hapse attırdı 
(Ebü'l-Ferec el-isfahanl, XVIII, 264; ibn 
Hallikan. V, 392). Şair. Ubeydullah'ın ken
disine yaptığı kötü muameleleri bir şiirin
de dile getirmiştir (Dfvan, s. 53-59) İbn 
Müferriğ hapiste de Ziyad ailesini hicvet
meye devam edince U beydullah onu Sicis
tan'da bulunan kardeşi Abbad'a gönder
di. Abbad da evlerin ve dükkaniarın du
varlarına yazdığı hicivleri tırnaklarıyla ka
zıtıp sildirdikten sonra onu hapsetti. 
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