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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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İBN MÜFERRİG 

İbn Müferriğ'in bir cuma günü Dımaşk'
ta mescidin merdivenlerinde bir adarnma 
okuttuğu şiir Yemenliler'in dikkatini çekti. 
Onlar da Muaviye'ye giderek serbest bı
rakılmasını sağladılar. Onun, Kureyşliler 
ve Yemenliler'in Yezid b. Muaviye nezdin
deki girişimleri sonucu hapisten kurtul
ctuğu da rivayet edilir (Ebü'I-Ferec el -isfa
hanl, XVIII . 274-278). İbn Müferriğ hapis
ten çıkınca Muaviye'den, hakkındaki bazı 
hicivlerin Abdurrahman b. Hakem tara
fından söylenip kendisine nisbet edildi
ğini belirterek özür diledi. Affedildikten 
sonra Musul'a yerleşti. Ardından Ahvaz'a 
gitti. Daha sonra Basra'ya gelerek Ubey
dullah'dan özür dileyince Ubeydullah ken
disini affetti. İbn Müferriğ bir süre Bas
ra 'da kalıp Kirman 'a gitti. Ubeydullah . 
Abdullah b. Zübeyr' e yenHip Basra'dan 
kaçtıktan sonra tekrar Basra'ya döndü ve 
Ziyad ailesini yeniden hicvetmeye başla
dı (a.g.e.,xv ııı. 280. 282 ). Şair. Ubeydul
lah' ın Muhtar es-Sekafi'nin adamları ta
rafından öldürülüşünden sonra bile onu 
hicvetmiştir. İbn Müferriğ hayatının son 
iki yılını Basra'da geçirdi ve burada öldü. 

Asmai, İbn Müferriğ ' i Basra' nın Arap 
olmayan (müvelled) şairlerinden biri ola
rak tanımlar. İbn Müferriğ ' in şiirleri ço
ğunlukla hiciv olmak üzere gazel. medih 
ve hamase türlerinden oluşur. Gazelleri
nin çoğu, kazandığı bütün malları kendi
sine verecek kadar aşık olduğu Ahvazlı 
Enahid hakkındadır. Ancak onun şöhreti 
Ziyad ailesi hakkındaki hicivlerine dayanır. 
U beydullah b. Ziyad, onun iki beytine işa
ret ederek kendisinin bundan daha kötü 
hicvedilmediğini söylemiştir (a.g .e., XVIII , 
285) Muaviye'yi hicvettiği şiirinde Hassan 
b. Sabit'in Muaviye'nin babası Ebu Süf
yan hakkındaki hicvinden iktibas yapmak
tadır (ibn Hallikan, VI , 350-3 51 ). Hz. Hüse
yin. Muaviye ölüp yerine oğlu Yezid'i halef 
bıraktığı zaman İbn Müferriğ'in Ubeydul
lah' ı hicveden bir şiirinin iki beytiyle (ibn 
Kuteybe, I, 362- 363 ) bu olaya temas et
miştir. Yemen Himyer hükümdarlarından 
Tübba' b . Hassan'ın sireti ve şiirlerinin İbn 
Müferriğ tarafından uydurulduğu Asınal'

den nakledilir (Ya küt , XX, 43; Sezgin, II , 
325) . İbn Müferriğ'in . "Köle sopa ile dövü
lür, h ür kimseye ise kınama yeter" (Cuma
hi, ll , 679) anlamındaki beyti meşhurdur. 

İbn Müferriğ'in şiirlerinin ne zaman ve 
nasıl rivayet edildiği bilinmemektedir. 
Fuat Sezgin'in verdiği bilgiye göre divanı 
kaybolmuştur (GAS, ll, 325-326) . Onun 
şiirlerinin bir kısmı Charles Pellat tarafın
dan "Le poete lbn Müferriğ et son oeuvre" 
adıyla yayımlanmıştır (bk. bi bL) . Davild 
Seliilm'un Şi <ru Yezid b. Müferrig el-
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ljimyeri (Bağdad 1968) adlı eserinde de 
bazı şiirleri yer almaktadır. Abdülkuddils 
Ebil Salih, İbn Müferriğ 'in çeşitli kaynak
lardaki şiirlerini bir araya getirerekDiva
nü Yezid b. Müferrig el-lfimyeri adıyla 
yayımiarnıştır ( Beyrut 13951!975 , 1402/ 
1982) . Bazı Farsça şiirleri ise Charles Rem
pis ve G. Lazard tarafından incelenm iştir 

(Sezgin, ll, 326). 
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ı 
İBN MÜFLİH, Burhaneddin 

..., 

(~ 0! ' .:r-~ ' ı.:ı Uı..r. ) 

Ebu İshak Burhanüddln İbrahim 
b. Muhammed b. Abdiilah 

er-Ramlnl ed-Dımaşki 

(ö. 884/ 1479) 

L 
Hanbeli fakihi ve biyografi yazarı . 

_j 

1 S Cemaziyel evvel 816'da ( 13 Ağustos 
1413) Dımaşk'ın Salihiye mahallesinde 
dünyaya geldi. Sehavl doğum yılını 81 S, 
İbn To lun ise 81 O ( 1407) olarak kaydet
mektedir. ilim ehli bir aileye mensuptur. 
Aile fertleri genelde ataları Şemseddin 
İbn Müflih'e (ö. 763/ ı 362) nisbetle anılır. 
Aslen Filistin'de Nablus'a bağlı Vadişşa\'r'in 
köylerinden Ramlnli olan aile muhteme
len VIII. (XIV.) yüzyılın başlarından önce 
Beytülmakdis'e (Kudüs), daha sonra da 
D ımaşk'a göç etmiştir. Burhaneddin İbn 
Müflih, ilk öğrenimini babası ve d ed esin
den yaptıktan sonra hıfzını tamamladı ve 
Efrem Camii'nde imamlık görevine ge
t irildi. Fıkıh ve usulüne, hadis usulü ve 
Arap gramerine dair bazı temel metinleri 
ezberledi. Hocaları arasında İbn Nasırüd
din ed-Dımaşki . Kadi'l -ekalim diye tanı
nan İzzeddin Abdülaziz b. Ali ei-Makdisl 

ei-Bağdadi. Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe . 
İbn Hacer el-Askalani, Muhibbüddin Ah
med b. Nasrullah et-Tüsterl ei-Bağdadi, 
Şemseddin Muhammed b. Ali b. Ömer es
Safedi, Abdurrahman b. E bil Bekir b. Da
vild ei-Kadiri. İbn Zeyd ei-Atikl ei-Mevsıll 
ve Kutbüddin İbnü'l-Haydırl sayılabilir. 

Üstün yeteneği ve kuvvetli hafızası sa
yesinde başta fıkıh ve usulü olmak üzere 
lugat. nahiv. tefsir. hadis, feraiz ve ma'
rifetü'r-rical dallarında derin bilgi sahibi 
olan İbn Müflih Dımaşk'ta Eşrefiyye Da
rülhadisi. Mismariyye. Hanbeliyye. Cevziy
ye ve Ebu Ömer medreseleriyle Camiu'I
Muzafferi'de ders verdi. Meşhur talebe
leri arasında Thkıyyyüddin el-Cerral. Şern
seddin ed-Dürilsi, İbnü'I-Münecca et-Te
nuh i , İbnü 'l-Mibred , Bedreddin Hasan b. 
Ali ei-Matani . Nuaymi ve kendi oğulları 
Necmeddin Ömer ile Ali zikredilebilir. 

84S'te (1441) hacası Kadı İzzeddin Ab
dülazlz b. Ali ei-Makdisi'nin naibi oldu. 
8S1 Recebinde (Eylül 1447) Dımaşk ka
dılığına getiriidiyse de bir yıl sonra azie
dildL Bu arada Mısır'da bulunan baba
sının yanına gitti. 29 Reblülahir 8S3'te 
(21 Haziran 1449) tekrar Dımaşk kadılığı
na döndü ve 8S7 Cemaziyelevveline (Ma
yıs 1453) kadar bu görevde kaldı. Daha 
sonra kendisiyle amcasının oğlu ve Halep 
Kadısı Alaeddin İbn Müflih arasında bir
kaç defa el değiştiren Dımaşk kadılığına 
863'te (1459) tayin edilen Alaeddin'in az
ledilmesinin ardından son olarakyine Bur
haneddin getirildi ve vefatma kadar bu 
görevini sürdürdü. 4 Şaban 884'te (21 
Ekim 1479) vefat etti ve KasiyOn'da ba
basının mezarının yanına defnedildi. Dı
maşk'ta mezhep taassubunun yol açtığı 
karışıklıkların sona ermesinde büyük rolü 
bulunan İbn Müflih, başta hocası Takıy
yüddin İbn Kadi Şühbe olmak üzere ta
bakat alimleri tarafından takdirkar SÖZ

lerle anılmıştır. 

Eserleri. 1. el-Mübdi< ii şerf:ıi'l-Mu}f
ni'. Muvaffakuddin İbn Kudame'nin ese
rinin önemli şerhlerinden biri olup Han
beli fıkhına dair bir ansiklopedi niteliğin
dedir (bk. ei-MUKNİ' ) . Eser, Muhammed 
Züheyr eş-Şavlş (1-X , Beyrut 1399-1402/ 
ı 979- ı 982) ve Muhammed Hasan Mu
hammed Hasan İsmail eŞ-Şafii (I-VIII, 
Beyrut ı 418/ ı 997) tarafından neşredil
miştir. 2. el-Ma}fşadü '1-erşed ii ~ikri aş
J:ıdbi('L-imam) AJ:ımed (nşr. Abdurrahman 
b. Süleyman ei-Useyml n, I-lll , Riyad 1410/ 
ı990) . Hanbeli alimlerinin biyografisine 
dairdir. Mükerrerleriyle birlikte 131 S bi
yografinin yer aldığı eserde sayıları onu 
bulmayan kadın alimler ilgili harflerin kGn
yesiyle meşhur olan alimler ise kitabın so-


