
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Burhaneddin İbn Müflih. el-Mai):şadü '1-erşed 
(nşr. Abdurrahman b. Süleyman e\-Useymln). Ri
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Tü n eki, Mu 'cemü ' 1-muşannifin ( nşr. Sıddlk Ke
mal el-Mekkl). Beyrut 1344/1925, s. 373-374; 
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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 
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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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kitabında bulunmayan meseleleri ihtiva 
ettiği söylenen eser. Fehd b. Muhammed 
es-Sedhan tarafından bir kısmı yüksek 
lisans, bir kısmı da doktora tezi olarak iki 
cilt halinde n eş re hazırlanmıştır (ı 40 ı. 
I 404, Cam iatü 'l-imam Muhammed b. Su
ud) Kaynaklarda İbn Müflih'in ayrıcaŞer
J:ıu'l-Mu]fni', ljdşiye 'ale'l-Mu]fni', ljd
şiye 'ale'l-Münte]fa adlı eserleri olduğu 
belirtilmektedir. 
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İBNMÜHENNA 
(4-ı..:Y.f) 

Ebü'l-Fazl Cemalüddin Ahmed 
b. Muhammed b. Hasen el-Hilli 

(ö. 682/1283) 

Kendi adıyla da anılan 
sözlüğüyle tanınmış 

Iraklı dil alimi ve tarihçi. 
_j 

Nisbesinden Bağdat ile Kufe arasındaki 
Hille şehrinde doğup büyüdüğü anlaşılan 
İbn Mühennifnın ailesi ve öğrenim du
rumu hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 
Hayatına dair bilinenler. çağdaşı ve muh
temelen talebesi olan Iraklı tarihçi İbnü'l

Fuvatl'nin ( ö. 723/l 323) verdiği sınırlı bil
gilerden ibarettir. İbn Mühenna'nın kitap
larından geniş ölçüde nakillerde bulunan 
İbnü'I-Fuvati ondan büyük bir saygıyla söz 
eder (Tel!] iş u Mecma~i'l-adab, IVIl, s. ı 00. 

256) 

İbn Mühenna Abbas! Devleti'nin Mo

ğollar tarafından yıkılışma şahit oldu 
(ı 258). Muhtemelen Bağdat'ta ve İlhanlı 
Devleti'nin merkezi Meraga'daki Darü'I
ilm ve'l-hikme ve'r-rasad'da resmi gö
revlerde bulundu. Zehebl, İbnü'l-Fuvatl'
ye dayanarak Mühenna'nın 682 yılı Safer 
ayında (Mayıs 1283) Bağdat'ta öldüğü
nü kaydeder (Tari/] u '/-İslam, Xl, vr. ı 07a). 

İbnü'l - Fuvatl'nin eserinden onun İzzed
din Hüseyin adında fakih, edip ve şair bir 
kardeşi olduğu, Dımaşk'ta yaşadığı ve 
675'te (1276) vefat ettiği anlaşılmakta
dır (Tell)işu Mecma'i'l-adab, IVIl, s. 141-
142) 

İbn Mühenna dil, tarih ve ensab ilimle
rinde geniş bilgi sahibiydi. Safedi İbn Mü

henna'yı devri için önemli bir paye olan 
"tercümanü'z-zaman" unvanıyla zikreder 

ibn Mühenna ' nın 

Hilyetü 'i-insan 
ve f:ıalbetü '1-lisan 
adlı eserinin 
ilk ve son 
sayfaları 

(Arkeoloji 
Müzesi Ktp. , 
nr. 1202) 

(el-Vafi, ı . 50). Taceddin b. Muhammed el
Hüseynl onun el-Müşeccer fi'l-ensfıb 

adlı eserini gördüğünü, bu eserde pek çok 
hata bulduğunu. şiir söylediğini fakat iyi 
bir şair sayılamayacağını belirtir (Gaye

tü 'l-ii)tişar, s. 90) 

XIII. yüzyıl ortalarında bütün İlhanlı 
sahasında olduğu gibi Irak'ta da Farsça, 
Türkçe ve Moğolca önem kazanarak yay

gın şekilde kullanılmıştır. İbn Mühenna, 
ljilyetü'l-insdn ve f:ıalbetü'l-lisfın adlı 
sözlüğünü bu ortamda kaleme almıştır. 
Eserin XIII. yüzyılın ikinci yarısında Mera
ga veya Bağdat'ta yazıldığı tahmin edil
mektedir. İ lhanlı Devleti'nin resmi dili 
Türkçe olmakla beraber kültür, idare, ti
caret ve toplum hayatında Arapça, Fars
ça ve Moğolca'nın da kullanıldığını dikka
te alan İbn Mühenna eseri bu üç dilin belli 
başlı özelliklerini esas alarak Arapça yaz
mış. böylece devrinde bir ihtiyaca cevap 
verdiği gibi Farsça, Türkçe ve Moğolca'nın 

önemli kaynaklarından sayılan bir eser 
ortaya koymuştur. Bir mukaddime ile üç 
kısımdan meydana gelen sözlüğün İstan

bul nüshasına göre (Arkeoloji Müzesi Ktp., 
nr. ı 202) 5-111. sayfaları Farsça'ya, 113-
31 O arası Türkçe'ye, 311-371. sayfaları 
Moğolca 'ya ayrılmıştır. Eserin Farsça'ya 
ayrılan kısmı . genel dil bilgisi kurallarının 
anlatıldığı bir giriş ve yirmi sekiz bölüm
den meydana gelir. Birinci bölümde Al
Iah'ın otuz üç ismiyle on üç terime Farsça 
karşılıklar gösterilmiştir. İkinci bölümde 
fiil çekimleri verilmiş. diğer bölümlerde 
ise çeşitli alanlardaki 1291 Arapça keli
menin Farsça karşılıkları kaydedilmiştir. 
Sözlüğün Türkçe kısmı "nevi" adıyla iki 
bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde ses, 

şekil ve kısa etimoloji bilgilerine yer veril
miş, ardından yapım ve çekim ekieriyle 
isim tamlaması, zarflar ve edatlar işlen 

miş, daha sonra fiil kip ve çekimleri üze
rinde durulmuştur. İkinci bölümde Al

lah'ın isimleriyle çeşitli ad grupları yirmi 
dört alt bölümde ele alınmıştır. 1563 is
min sıralandığı bu bölümün dizinini ha
zırlayan Abdullah Battal Taymas'a göre 

buradaki toplam kelime sayısı 2191' dir. 
Eserin Moğolca kısmında fiil ve zam ir ko

nusundaki bazı kısa bilgiler dışında dille 
ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış. 
sadece çeşitli gruplara ait isim, fiil ve 
edatlar yirmi beş bölüm halinde sıralan
mıştır. Bu kısımda 928 Moğolca kelime

nin yer aldığı Nicholas N. Poppe neşrinde 
görülmektedir. 


