
iBN MÜFLiH, Semseddin 

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. 



Halk dilinden alınan malzeme ile mad
di ve manevi kültür unsurlarına geniş yer 
verilen eser özellikle Türk ve Moğol kültür 
tarihi açısından önemlidir. Sadece sanat 
ve ziraata ait Türkçe tabir ve adların sa
yısı 1 QO' den fazladır. Eserden, XIII. yüzyıl 

da karışık bir etnik yapıya sahip olan bu 
bölgede konuşulan Türkçe'nin başka un
surlarla da karıştığı anlaşılmaktadır. Mü
ellifin "Türkistan Türkçesi" diye nitelen
dirdiği Hakaniye ( Kaşgar) Türkçesi ile "bi
zim memleket Türkçesi" dediği Azerbay
can edebi Türkçesine de yer verdiği eser. 
Azerbaycan Türkçesi 'nin mevcudiyetini 
ve karakteristik özelliklerini belirtınesi 
açısından önemli olduğu kadar ( Ca fe roğ

lu. ll, 148) Türkmen lehçesinden bahset
mesiyle de dikkat çeker. İbn Mühenna 
sözlüğünü hazırlarken faydalandığı eser
leri de belirtmiştir. Bunlar Nadirü'd-dehr 
'ala lugati Meliki 'l -'aşr, Kitdbü YaJ:ıya '1-
melik, Kitdbü TuJ:ıteti'l-melik, Muham
med b. Kays'ın adı belli olmayan bir ese
ri ve Şerefüzzaman Tahir ei-Mervezi'nin 
418'de (1027) yazdığıKitdbü Tabdyi'i 'l
J:ıayevan' ıdır. Bunlardan ilk dördünün 
adı eserin Türkçe bölümünde, Türkler'in 
özelliklerinden bahseden beşinci eserin 
adı ise Moğolca bölümünde zikredilmiş
tir. 

Türkçe üzerine yazılmış ilk eserlerden 
biri olan İbn M ühenna Lugatı ' nın altı 
nüshası bilinmektedir. Bunlardan biri is
tanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'n
de (nr. ı 202), üçü Oxford'daki Bodleian 
Library'de, biri Berlin Staatsbibliothek'
te (nr. 60), biri de Paris Bibliotheque Na
tionale'dedir (Ane. fond Turc. , nr. 208). 
Eser ilim alemine ilk defa, istanbul nüsha
sı dışındaki beş nüshayı karşılaştırarak bir 
doktora tezi hazırlayan Platon M. Melio
ranskiy tarafından tanıtılmıştır. inceledi
ği nüshalarda müellif ve kitap adıyla t a
rih bulunmadığı için çal ışmasına "Türk 
dili hakkında bir Arap filologu" anlamında 
bir ad veren Melioranskiy eserin Türkçe 
kısmını bir önsözle birlikte 1900'de, Mo
ğolca kısmını da 1904'te yayımiarnıştır 

(bk b ibi.) Kilisli Rifat (Bilge) sözlüğün is
tanbul nüshasını bir önsözle birlikte neş
retmiş (i stanbul ı 340). ayrıca bir maka
le ile eseri değerlendirmiştir (" İb n Mü
henna Lugati", İkdam, nr. 9058, 5 Haziran 
1338/ 1922 ). istanbul nüshasının Türkçe 
bölümünün dizini Abdullah Battal Taymas 
tarafından hazırlanmıştır ( İbnü-Mühenna 
Lügati, istanbul ı 934 ). Sergey Efimoviç 
Malov istanbul nüshasını Türk dili yönü n-

den değerlendirmiştir. Abdullah Battal 
Taymas ile Hasan Eren, müşterek olarak 
yazdıkları bir makalede yazma nüsha ile 
Kilisli Rifat neşrindeki bazı kelime farklı
lıkları ve açıklanması zor kelimeleri ele al

mışlardır. istanbul nüshasının Moğolca 
bölümü Nicholas N. Poppe tarafından 
yayımlanmış , Louis Ligeti istanbul nüsha
sındaki Moğolca kelimeleri inceleyen iki 
makale kaleme almıştır (bk. bibl.) ; Hü

seyin Namık Orkun da Kilisli Rıfat neş
rini tanıtan yazısında eserle ilgili bazı 

problemler üzerinde durmuştur (Szeged 
)6zsef Attil a Tudomanyegyetem, Altaisz
t ika i Tanszek Nemeth Gy ula Köynvta ra, 
nr. 73). İbn Mühenna'nın kaynaklarda adı 
geçen diğer eserleri de şunlardır; Vüze
ra'ü'z-zev ra ' (ibnü 'I-Fuvatl, IV/2 , s. 724). 
L e td'ifü '1-m e' ani ii ş u'ara 'i zamani 
(a.g.e., IV/3,s. 104, 304) , el-Müşeccerti'l

en sab (a.g .e., IV/ I. S . 100, 104 ). İbnü ' I
Fuvati bu son eseri 681 ( 1282-83) yılında 
okuduğunu belirtmektedir (a.g.e., IVI l, 

S. 141 ). 

İbn Mühenna adıyla tanınan başka ki
şiler de mevcut olup İbnü'I-Fuvati bunla
rın bir kısmını kaydetmiştir (a.g.e., IV/ I, 
s. 256, 29 ı) İbn Mühenna bu şahıslardan 
bazılarıyla karıştırılmıştır. Onun en çok 
karıştınldığı kişi, 'Umdetü 'H alib ii en
sa bi ali Ebi Talib adlı eserin müellifi. 
Cemaleddin Ahmed b. Ali b. Mühenna 
ei-Asgar ed-Davüdi ei-Haseni'dir (ö. 828/ 
ı 424) (Dihhuda, X, 94) Ali Emir! ile Kilisli 
Rifat Bilge (Hily etü 'l-insan, s. lahi ka, h 
ı L: ı) sözlüğün, kaynaklarda İbn lnebe ola
rak anılan Cemaleddin Ahmed'e ait oldu
ğunu ileri sürmüş, Cemal Muhtar da (bk. 
b ibl. ) bu görüşe katılmıştır. İbn Mühen
na 'yı Cemaleddin Ahmed ile karıştıran
lardan biri de Muhammed Rıza eş-Şebi

bi'dir ( Risaletü 'l-İs lamiyye, XII I. s 18) An

cak Hüseyin Namık Orkun, eserin 'Um 
detü 'H alib müellifi Cemaleddin Ahmed 
tarafından yazılma ihtimalinin bulunma
dığını belirtmiştir. İbn Mühenna ile karış

tırılan diğer bir kişi de Ahmed b. Mühen
na b. Ysa el-Emir' dir (ö 749/1348) (Safedl, 
VIII. 197) Kilisli Rifat'ın sözlükyazarı ol
ma ihtimali üzerinde durduğu (Hilyetü 'l
insan, mukaddime, h ı ı:. 1) bu şahıs bir be
devi emiridir. İbn Mühenna adıyla şöhret 
bulan diğer bazı kişiler şunlardır: Tarihçi 
Abdülcebbar b. Abdullah b. Muhammed 
el-Havlani ed-Darini (ö . 365/975"ten son
ra). şair Ebü Abdullah Muhammed b. Mü
hen na b. Muhammed (ö. 600/ 1204). Taha 
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b. Muhammed el-Cebrlnl el-Halebi eş-Şa
fii( ö 11 78/1764 ). 
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