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Fıkıh alimi. 
~ 

Reblülewel 754'te (Nisan 1353) eski Ka
hi re ile (Mısr) Kahire arasındaki bir ma
hallede doğdu ve Kahire'de büyüdü. İb
nü'l-Burhan lakabını. babasının mahke
mede üstlendiği bir nevi noterlik görevi 
(adi) sebebiyle almış olması muhtemeldir. 
Şafii mezhebine göre fıkıh tahsili yapar
ken bir yandan da hadis meclislerine de
vam etti ve hadis ilmine karşı özel bir ilgi 
duydu. Bu sırada Zahiri mezhebine men
sup Said es-SuhQII adlı bir kişiyle arkadaş 
oldu, onun etkisinde kalarak İbn Hazm'ın 
eserlerini okudu ve Zahiri mezhebine 
meyletti. Bir müddet sonra da eserlerini 
okumaya başlad ığı İbn Teymiyye'nin gö
rüşlerinden etkilendi. Zahirltemayülü se
bebiyle halifenin Kureyş'ten olması ge
rektiğini savunduğundan el-Melikü'z-Za
hir Berkuk, Mısır'da Çerkez Memlükleri'
nin hakimiyetini sağlayıp idareyi ele ge
çirdiği zaman (784/1382) ona karşı tavır 
aldı. 785 (1383) yılında Şam ve lrak'ı do
laşan İbnü'l-Burhan insanları Allah'ın ki
tabına. resulünün sünnetine sarılmaya 
çağırdı ve idarenin Kureyş kabilesine 
mensup bir kimsede bulunması gerek
tiği düşüncesini ısrarla yaymaya çalıştı. 
Bu amaçla Halep'e kadar gitti. Ardından 
tekrar Şam'a döndü ve çabaları sonunda 
çok sayıda insanın kendi düşüncesini ka
bul etmesini sağladı. Özellikle Horasan 
civarından gelen birçok kişi onun etrafın
da toplandı. Bunda o dönemde haksızlık, 

rüşvet ve yolsuz l ukların toplumda bir 
hayli yaygınlaşmış olmasının da rolü var
dır. Şam'da Ahmed ez-Zahiri olarak tanı
nan İ bnü'l-Burhan. buradaki yöneticiler
le arası açılın ca çok geçmeden faaliyetle
ri el-Melikü'z-Zahir Berkuk'a ulaştırıldı . 

Berkuk onu yakalatıp Kahire'ye getirte
rek iddialarını bizzat kendisinden dinle
di. İbnü'I-Burhan, Berkuk'un huzurunda 
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Kureyş kabilesine mensup olmayan bir 
kişinin ve dolayısıyla kendisinin idarecili
ğinin caiz sayılmadığını belirtti ve ayrıca 
meşru olmayan bazı uygulamalarından 
söz ederek onu eleştirdi. Bunun üzeri
ne Berkuk. İbnü'l-Burhan'a dayak attır
dı ve onu hapis cezasına çarptırdı ( 788/ 

ı 386). Birkaç yıl hapis yattıktan sonra 
791'de (1389) hapisten çıktı; 26 Cemazi
yelewel 808 ( 19 Kasım 1405) tarihinde ve
fat edinceye kadar Kahire'de yalnızlık ve 
yoksulluk içinde yaşadı. 

Tabakat müellifleri ve özellikle biyogra
fisine geniş yer veren dostu Takıyyüddin 
ei-Makrlzl İbnü'l-Burh2ın'ı şahsiyetli, hoş
sohbet. zühd ve t akva sahibi, doğru bildi
ğini söylemekten çekinmeyen, savundu
ğu görüşlere taassup derecesinde bağlı 
bir alim olarak tanıtır. Çağdaşı İbn Hacer 
ise onun yöneticilikte gözü olduğunu fa
kat buna imkan bulamadığım, Sehavl de 
Berkuk'a ve diğer yöneticilere karşı tavır 
almasında bu arzusunun etkisinin bulun
duğunu söylerse de faaliyetleri ve yaşadı
ğı hayat tarzı bu konuda şahsi arzusun
dan çok fikirlerinin etkili olduğunu gös
termektedir. Mezheplerin delillerine va
kıf, hafızası kuwetli ve geniş tarih bilgi
sine sahip bir alim olan İbnü'l-Burhan, 
özellikle Zahiriler'in diğer mezheplere 
muhalefet ettiği konuları iyi bilir ve bu 
mezhebi onlara karşı savunurdu. Şam, 
Bağdat ve Halep'te bulunduğu sırada ba
zı alimlerden hadis dinlemekle birlikte ha
dis rivayetiyle meşgul olmamıştır. Kay
naklarda, İbnü'I-Burhan'ın hapiste iken 
ezberinden Mes'eletü ret'i'l-yedeyn fi's
sücud, Vaçl'u'l-yümnd 'ale'l-yüsrd fi'ş

şaldt ve Risdle fi'l-imdme adlı eserleri 
yazdırdığı belirtilir. 
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İBNÜ'l-BÜHLÜL 
(J~IıJ!I) 

Ebu Ca'fer Ahmed b. İshak 
b. el-Bühlul et-Tenuhi ei-Enbari 

(ö. 318/930) 

L Hanefi kadısı, dil alimi, edip ve şair. ~ 

231 Muharreminde (Eylül845) Enbar'
da doğdu. Hadis hafızı olan babası İshak. 
Ebu Ya'küb ed-Devraki, Muhammed b. 
Zünbür el-Mekkl, Eşec el-Kindl, Said b. 
Yahya el-Ümev'i, Abdurrahman b. Yunus 
er-Rakki, Muhammed b. Müsenna ei-Ane
zl. İbrahim b. Said el-Cevherl gibi alim
Ierden ders aldı, hadis rivayet etti. 255'
te (869) kardeşi Bühlül ile birlikte Bağ
dat'a gitti ve orada nahiv alimi Sa'leb 
ile hacası Muhammed b. Kadim'in ders
lerini takip etti. 276 (889) yılından itiba
ren Abbasl halifeleri Mu'temid- Alellah, 
Mu'tazıd - Billah, Müktefı- Billah ve Muk
tedir-Billah dönemlerinde En bar, Hlt, 
Anat. Rahbe, Karklsiya, Medlnetü'l-Man
sür (eş-Şarkıyye). Kutrabbül ve Meskln gi
bi yerlerde kadılık yaptı. 306'da (918) Mu
hammed b. Halef ei-Vekl' vefat edince 
onun kadılık yaptığı Ahvaz ve çevresi de 
İ bnü'I-BühlQI'ün görev alanına dahil edil
di. Başkadılık veya bölge kadılığ ı niteliğin

deki bu görevine Reblülahir 316 (Haziran 
928) yahut 317 (929) tarihine kadar de
vam etti. Kaynaklarda Medlnetü'l-Man
sQr'daki kadılığ ını n yirmi yıl (908-928) sür
düğü belirtilir. Yaşlanıp hafızası zayıfla

yınca 10 Reblülahir316'da (2 Haziran 928) 
görevden alındı ve yerine Ebü'l-Hüseyin 
Ömer b. Hasan ei-Üşnanl getirildi. üşna
nl'nin üç gün sonra görevinden uzaklaştı
rılması üzerine tekrar kadılık teklif edii
diyse de kabul etmedi. İbnü'l-Bühlül 318'
de (930) Bağdat'ta vefat etti. Ölüm tari
hi olarak bazı kaynaklarda 31 O (922) veya 
317 (929) yılları da zikredilmekle birlikte 
genellikle ilk rivayet daha doğru kabul 
edilmektedir. 

İyi bir eğitim alan İbnü'l -Bühlül imam 
Ebu Hanife ve talebelerinin mezhebini 
benimsemiş. çok az meselede onlara mu
halefet etmiştir. Hadis ilminde güvenilir 
olduğu belirtilmiş. Oarekutnl, Ebu Hafs 
İbn Şahin. Muhammed b. İsmail el-Ver
rak, Ebü'I-Hasan el-Cerrahi, tarunu Ebu 
Muhammed Ca'fer b. Muhammed et-Te
nühl ve daha pek çok kimse kendisinden 
hadis rivayet etmiştir. Tefsir, siyer, tarih, 
na hiv ilimlerinde söz sahibi , hitabeti etki
leyici ve yazısı güzel biri kimse olarak te
mayüz etmiştir. Nahivde Küfe ekolünü be
nimseyen İbnü'I-Bühlfıl'ün özellikle lugat 
ilminde uzman olduğu belirtilmiştir. 


