
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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İBN MÜFLİH, Burhaneddin 
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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-



nu nda ayrı bir bölümde tanıtılmıştır. Eser, 
isim zincirindeki ilk iki isme göre alfabetik 
olarak düzenlenmekle birlikte bazan bu 
tertibe uyulmamış. ayrıca kitabın başında 
biyografisi verilen Ahmed b. Hanbel'den 
sonra Ahmed adlı diğer alimler zikredil
miştir. İbn Ebu Ya'la ve İbn Receb'in ta
bakatlarının telhis ve tekmilesi mahiye
tindeki e1-Ma];fşadü'1-erşed'in başlıca 
kaynakları arasında Alemüddin ei-Birza-
11. Zehebl, İbn Hacer. Takıyyüddin İbn Ka
di Şühbe ve İbn Habib el-Halebi gibi alim
lerin çeşitli kitapları yer almaktadır. Eseri 
Uleymi e1-Menhecü '1-aJ:ımed, Nuaymi 
ed-Dô.ris ii tô.ril]i'1-medô.ris, İbn Tolun 
ed-Dımaşki e1-Ka1ô.'idü '1-cevheriyye, 
İbnü'I-İmad Şe?,erô.tü'?,-?,eheb, İbn Hu
meyd es-SüJ:ıubü '1-vô.bile'de kaynak ola
rak kullanmışlardır. 3. e1-İsti'ô.?,e billah 
mine'şcşeytô.ni'r-racim ve beyô.nü ves
vesetihi ve l.Juda'ihi ve keşfi umurihi 
(Kah i re I 3 I I). Eser Meşô.'ibü'1-insô.n min 
mekô.yidi'ş-şeytô.n adıyla da yayımlan
mıştır (nşr. Abdullah es-Sıddik, Kahire 
I 955; Kah i re, ts. [Mektebetü'I-Hanc!J; Bey
rut 1404/1984; Kahire 1990) Müellifin kay
naklarda ayrıca M irl;fatü '1-vüşı11 ilô. 'il
mi'1-uşı11 adlı bir eseri zikredilmektedir. 
Bazı kaynaklarda İbn Müflih'e nisbet edi
len e1-Adô.bü 'ş-şer'iyye 1i-mesô.'ili 'r
ra'iyye (Hediyyetü'l-'arifin, I, 2 I ; lza!;.u'l
meknun, I, 3) ve Kitô.bü'1-Fürı1' adlı eser
ler büyük dedesi Şemseddin İbn Müflih'e 
aittir. 
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Ebu Abdiilah Şemsüddin Muhammed 
b. Müflih b. Muhammed 

ei-Makdisi er-Ramini 
(ö. 763/ 1362) 

Hanbeli fakihi ve muhaddis. 
_j L 

Hanbeli fıkhının gelişmesinde önemli 
katkıları olan. birçok alim ve kadı yetişti
ren İbn Müflih ailesinin bilinen ilk sima
sıdır. Aile. aslen Filistin'de Nablus'a bağlı 
Vadişşair'in köylerinden Ramlnli olup ön
ce Beytülmakdis'e (Kudüs). daha sonra Dı
maşk'a göç etmiş, Şemseddin İbn Müflih 
de muhtemelen Beytülmakdis'te dünyaya 
gelmiştir. Doğumu için 706 ile 716 ( 1306-

1316) arasında çeşitli tarihler zikredil
mektedir. Elli yaşlarında öldüğü kaydedil
diğine göre 712 (1312) veya 713 yılında 
doğduğuna dair rivayetlerin daha kuwetli 
olduğu söylenebilir. 

Şemseddin İbn Müflih İsa ei-Muta"im'
den hadis: İbn Müsellem'den fıkıh ve na
hiv: Kadı Burhaneddin ez-ZürTden usul: 
Kadılkudat Cemaleddin ei-Merdavl'den 
fıkıh: Haccar. Mizzl ve Zehebl'den hadis. 
rica! ve tarih: İbnü'l-Füveyre'den Arap di
li ve edebiyatı okudu. Ancak onun fikirle
rinin oluşmasında hacası Takıyyüddin İbn 
Teymiyye'nin büyük etkisi olmuştur. Tah
silini tamamladıktan sonra kendini öğre
tim ve telif çalışmalarına veren İbn Müf
lih yerleştiği Dımaşk'ta Sahibiyye. Şeyh 
Ebu ömer, Selamiyye. Sadriyye ve Da
rü'l-hadisi'l-alime gibi medreselerde 
ders verdi. Bir süre kayınpederi Cemaled
din ei-Merdavl'ye naiblik yaptı. 2 Receb 
763 (27 Nisan 1362) tarihinde Dımaşk'ta 
vefat etti ve Kasiyun tepesindeki mezar
lıkta Hanbeli fakihlerinden Muvaffakud
din İbn Kudame'nin kab ri yakınına defne

dildi. 

Geniş ilmi ve ahiakl m eziyetleriyle dik
kati çeken İbn Müflih hakkında İbn Tey
miyye, "Sen Müflih'in oğlu (ibn Müflih) de
ğil bizzat müflihsin (kurtarıcı)" demiş. İbn 
Teymiyye'nin öğrencisi İbn Kayyim ei-Cev
ziyye de, "Gökkubbenin altında İmam Ah
med'in mezhebini İbn Müflih'ten daha iyi 
bilen bir kişi yoktur" diyerek mezhebin 
görüşleriyle İbn Teymiyye'nin fikirlerini 
öğrenmek için zaman zaman ona başvur
m uştur. Hacası Zehebl onun rica! hakkın
da bilgi sahibi olduğunu, İbn Kesir de 
özellikle füru konularında ve Ahmed b. 
Hanbel'in mezhebini nakletme hususun
da derin bilgisi bulunduğunu söylemiştir. 
İbn Teymiyye'nin katı muhaliflerinden 

İBN MÜFLİH, Semseddin 

olan Takıyyüddin es-Sübki bile onu övmek
tedir (el-Mu'cemü'l-mui].taş, s. 266; el-Bi
daye, XIV, 294; Burhaneddin ibn Müflih. 
ll , 5 19) 

İbn Müflih'in dört oğlu da Hanbeli mez
hebinin önde gelen simalarından olup 
bunlar Zeynüddin Abdurrahman. Burha
neddin ve Takıyyüddin lakaplarıyla anılan 
Dımaşk Hanbeli Kadısı Ebu İshak İbra
him. Şehabeddin Ahmed ve Şerefeddin 
Abdullah'tır. İbn Müflih'in torunları ara
sından da pek çok alim yetişmiştir. Gaz
ze'deki ilk Hanbeli kadısı Nizameddin Ebu 
Hafs Ömer b. İbrahim, Ekmeleddin Mu
hammed b. Abdullah , e1-Ma];fşadü'1-er
şed'in müellifi Burhaneddin İbrahim b. 
Muhammed b. Abdullah ve Dımaşk Kadı
sı Şerefeddin Abdullah b. ömer b. İbra
him bunlardan bazılarıdır. 

Eserleri. 1. Kitô.bü '1-Füru'. Hanbeli 
mezhebinin orta hacimdeki temel füru 
metinlerinden biridir. Kolay okunup ez- · 
berlenebilmesi için çok defa görüşler be
lirtilmekle yetinilmiş, deliliere yer verilme
miştir. Müellif konuları genellikle mezhep
te tercih edilen görüşe öncelik vererek ele 
almış. bu arada diğer üç fıkıh mezhebi
nin görüşlerine de yer vermiştir. Eserin 
çeşitli neşirleri vardır (1-111, Kahire ı 339/ 
I 921; n şr. Abdül latlf Muhammed es-Süb
ki, 1-Vl, Kahire I 341/1 922; nşr. Abdüssettar 
Ahmed Ferrac, 1-V\, Beyrut 1415/1 985). Ki
tô.bü'1-Fürı1' üzerine Alaeddin Ebü'l-Ha
san Ali b. Süleyman ei-Merdavi TaşJ:ıiJ:ıu'1-
Fürı1' (nşr Ali b. Abdullah Al-i Sani, Katar 
I 379/1960; nşr. Abdüssettar Ahmed Fer
rac, 1-Vl , Kahire I 388/1967, Kitabü 'l-Füru' 
ile birlikte; Beyrut ı 405/1985). Yusuf ei
Merdavi Nihô.yetü'1-J:ıükmi'1-meşrı1' fi 
taşJ:ıiJ:ıi'1-Fürı1' ve Ahmed b. Ebu Bekir b. 
Muhammed b. İmad ei-Hamevl e1-Ma];fşa
dü'1-münciJ:ı li-Füru'ı İbn MütliJ:ı adıyla 
birer şerh. İbn Nasrullah ve Ebu Bekir İbn 
Kundüs de birer haşiye kaleme almışlar
dır. 2. e1-Adô.bü'ş-şer'iyye (i-lll, Kahire 
1348/1929, 1987; Riyad 1391/1971, 1397/ 
1977; i-lll, n şr. Şuayb ei-ArnaOt - Ömer ei
Kayyam, Beyrut 1416/1 996). İslam ahlakına 
dair olan eser Haccavitarafından ŞerJ:ıu 
Man?ı1meti'1-ô.dô.b 1i'bni MütliJ:ı adıy
la manzum hale getirilmiştir. 3. en-Nü
ket ve'1-fevô.'idü's-seniyye 'a1ô. müşki-
1i'1-MuJ:ıarrer 1i-Mecdiddin İbn Tey
miyye İbn Teymiyye'nin e1-MuJ:ıarrer 
fi'1-fıl;fh 'a1ô. me?,hebi'1-İmfım AJ:ımed 
b. ljanbe1 adlı kitabının şerhidir (I-ll, Ka
hi re ı 369/1950; Ri ya d ı 984 ı 4. Uşı11ü'1-
tıl;fh. Cemaleddin İbnü'I-Hacib'in Mul.J
taşarü '1-müntehô.'sı derecesinde bir ki
tap olduğu, diğer pek çok Hanbeli usul 
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