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İBNÜ'l-BURHAN 

( ul:t. .r.J' ıJ! ı) 

Ebu Haşim Şihabüddin Ahmed 
b. Muhammed b. İsmall el-Mısri 

(ö. 808/1405) 

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. 
BİBLİYOGRAFYA : 

Makrizi, Dürerü'l-'uf!:ildi 'l-ferlde (nşr. Adnan 
Derviş- Muhammed el-Mısr1), Dımaşk 1995, ll , 
44-55; a.mlf., es-Sülilk, VIII, 554; X, 23; İbn 
Kadi Şühbe. Tarlb (nş r. Adnan Derviş). Dımaşk 
1977, ı, 186-188, 191,229, 268; İbn Hacer. İn
ba'ü'l-gumr, V, 316-318; a.mlf .. leylü'd-Düre
r i ' l-kamine (nşr. Adnan Derviş). Kahi re 1412/ 
1992, s. 167-170; a.mlf .. el-Mecma'u'l-mü'es
ses (nşr. Yusuf Abdurrahman el-Mar'aş l 1), Bey
rut 1994, III, 73- 7 4; Takıyyüddin İbn Fehd, Laf:ı
?ü'l-ell:ı~ (leylü Te?kireti'l-f:ıuff~ li'?·lehebf 
içinde, nşr. M. Zahid el-Kevser1), Dımaşk 1347, 
s. 174-175, 328-329; İbn Tağriberdi, el-Menhe
lü'ş-şa{f, ll, 87-89; a.mlf .. ed-Delflü'ş-Şa{f 'a le'l
Menheli'ş-şa{f (nşr. Fehim Muhammed Şe l tOt). 

Kahire , ts., ı, 74; Sehavi. eçi-Qau'ü '1-lami', ll, 96-
98; İbnü'I-İmad. Şe?erat (Arnaut). IX, 110-111; 
Şevkani, el-Bedrü't-tali', ı, 99-101; Hayreddin 
Karaman, İslam Hukuk Tarihi, İstanbul 1975, 
s. 158; ı. Goldziher, Zahirfler (tre. Ci had Tunç), 
Ankara 1982, s. 155. i.! EBUBEKiR SiFİL 

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. 



ibnü'I-Bühlul ileri görüşlü , hoşgörülü 
ve doğru bildiğin i savunmaktan geri 
durmayan bir kişiliğe sahipti. Mukte
dir-Billah döneminde vezir ibnü'I-Furat, 
selefi ibnü'I-Cerrah Ali b. isa'nın Abbasi'
ler'e isyan eden Karamita'ya karşı takip 
ettiği politikayı gündeme getirerek onu 
karalamak isteyince ibnü'I-Bühlul eski ve
ziri destekiemiş ve yaptıklarının doğru ol
duğunu ifade etmiştir (Yaküt , ll, 144-147). 
Yine M uktedir zamanında kadılık görevini 
yürütürken halifenin annesi , satın aldığı 
bir vakıf arazinin Divan-ı Kaza'da bulunan 
vakıf senedini getirmesini kendisinden is
temişti. ibnü'I-BühiCıl, onun senedi imha 
ederek araziyi sahiplenmek niyetinde ol
duğunu anlayınca bu görevde bulundu
ğu sürece böyle bir şeye izin vermeyece
ğini, bunda ısrar edilmesi halinde kendi
sinin görevden alınması gerektiğini söy
ledi. Annesinin şikayeti üzerine konuyu 
araştıran halife, ibnü'I-Bühlul'ün işini cid
diyetle yapan değerli bir kimse olduğu
nu, görevinde kalması gerektiğini ve söz 
konusu talebinin yerine getirilmesinin 
mümkün bulunmadığını annesine bildir
di. Bunun üzerine isteğinden vazgeçen 
halifenin annesi cesaret ve doğruluğu se
bebiyle İbnü 'I-Bühlul'e teşekkür etti (Te
nO hi, I, 244) . 

ibnü'I-Bühlul'ün ad ı kaynaklarda Hallac 
davası münasebetiyle sıkça geçer. Abbasi' 
veziri Hamid b. Abbas, Hallac'ın durumu
nu Bağdat'ın doğu ve batı yakalarının ka
dı ları olan Ebu ömer el-Kadi ile ibnü 'I
Bühlul 'e sordu. Ebu ömer katlinin vacip 
olduğuna hükmetti: İbnü 'I -Bühllıl ise id
dia edilen hususlara inandığını ikrar et
medikçe katlinin gerekmediğini belirtti. 
Ancak uygulamada Ebu Ömer'in fetvası 
esas alındı. Kaynaklarda ibnü'I-BühiOI'ün 
Nasil] u '1-J:ıadi§ ve mensul]uh, Kitd
bü'd-Du'd', Edebü'l-kö.cji ve Kitdb fi'n
naf:ıv 'ald me?,hebi'l-Kufiyyin adlı eser
lerinden söz edilir. 
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iBNÜ'l-CAAÜD 
( ~~1WI .,:Y. I) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Ali b. ei-Carud en-Nisaburi 

(ö . 307/919-20) 

Hadis hafızı ve fakih . 
_j 

230 (845) yılı civarında Ni'şabur'da doğ

du. Hayatını Mekke'de mücavir olarak ge
çirdi. Ya'küb b. İbrahim ed-Devrakl, Eşec 
ei-Kindi', Zühli' ve Za'ferani"den hadis din
ledi, bu arada İbn Huzeyme'den de fay
dalandı. Zehebl, Hakim en-Nisaburi"nin 
İbn Rahuye, Ali b. Hucr ve Ahmed b. Me
nı· gibi alimleri de onun hocaları arasında 
saydığım, ancak el-Müntekö.'sında bunu 
doğrulayacak bir rivayete rastlayamad ı

ğını belirtmektedir (A'Uimü'n-nübela', 
XIV, 240). Kız kardeşinin oğlu Yahya b. 
Mansur el-Kadi başta olmak üzere i bnü'ş
Şarki, Da'lec b. Ahmed ve Taberanl onun 
talebelerinden bazılarıdır. Hadis münek
kitlerinin kendisinden övgüyle söz ettik
leri İbnü'I-Carud Mekke'de vefat etti. 

İbnü'I-Carud ' un günümüze ulaşan tek 
kitabı el-Müntekö. mine's-süneni'l
müsnede 'an Resul illdh şallallö.hü 
'aleyhi ve sellem adını taşımaktadır. 
1114 ahkam hadisinin fıkıh konularına 
göre tasnif edildiği eser hakkında Zehe
bi', "Hadis münekkitlerinin ictihad fark
lılıkları sebebiyle tenkit ettikleri pek azı 
müstesna içindeki hadislerin tamamı sa
hihtir ve hasen derecesinin altına kesin
likle düşmez" demektedir (a .g.e., XIV, 
239). Önce Hindistan'da basılan eser (Hay
da ra bad 1309/ 1891, I315/ I 897), Abdullah 
Haşim ei-Yemanl ei-Medeni"nin Teysi
rü'l-fettdf:ıi'l-vedud fi tal]rici'l-Mün
tekö.li'bni'l-Cdrud adlı çalışmasıyla bir
likte neşredilmiştir (Ka hi re ı 382/1962). 
Daha sonra bir heyet tarafından hadis
lerin önemli kaynaklardaki yerlerini gös
teren dipnot ilavesiyle yayımlanan eseri 
(Beyrut 1407/ 1987) Abdullah ömer ei-Ba
rudl sonuna alfabetik hadis fihristi koya

rak yeniden neşretm iştir ( Beyrut 1408/ 
ı 988). Ebu İshak ei-Huveynl el-Eseri, Ki
tdbü Gav§i'l-mekdud bi-tal]rici Mün
tekö. İbni'l-Cdrud adıyla üç ciltlik (iki mü
celled) bir tahrlc çalışması yapmıştır (Bey
rut 1408/1 988). 

iBNÜ'I-CEBBAB 

Kaynaklarda ibnü'I-Carud'un Kitdbü 'l
Cerf:ı ve't-ta'dil adlı bir kitabı ile yedi cüz 
tutarında el-AJ:ıad fi esmd'i'ş-şaf:ıdbe 
(i b n Hayr, s. 2 ı 5) ve Hatlb ei-Bağdadi"nin 
kaynak olarak kullandığı ( Tarf!Ju Bagdad, 
XIV, 298) el-Esmd' ve'l-künd adlı iki bi
yografi çalışmasından söz edilmektedir. 
Ayrıca Zehebi', Kadi İyaz'ın İbnü'I-Carud'u 
imam Malik'in hayatına dair eser veren
ler arasında saydığım söylemişse de (A'la
mü'n-nübeUi', VIII, 82), Tertibü'l-medd
rik 'te böyle bir kayda rastlanmamakta, 
ancak anılan eserde onun imam Malik'in 
hadislerinde görülen garlb kelimeleri açık
lamak üzere bir çalışmasının bulunduğun
dan söz edilmektedir (ı. ı 99). 
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li.! ALi ÜSMAN K OÇKUZU 

İBNÜ'l-CEBBAB 
( 1.:-'~f.,:Y. I) 

Ebu Ömer (Amr) Ahmed b. Halid 
b. Yezid b. ei-Cebbab ei-Kurtubi 

(ö. 322/934) 

Hadis hafızı ve Maliki fakihi. 
_j 

246'da (860) Ceyyan'da (Jaen) doğdu. 
Bu şehre nisbetle Ceyyanl diye anılmış , 

Mağrib Arapçası'nda " hazır elbise veya 
cübbe satan kimse" anlamında Cebbab 
lakabını taşıyan babasına izafetle İbnü'I
Cebbab diye meşhur olmuştur. Sem'anl 
ve İbnü'I-Eslr Cebbab kelimesini yanlış 
olarak Ci bab şeklinde okumuşlardır. Daha 
sonra Kurtuba'ya yerleşen ibnü'I-Cebbab 
küçük yaşta tahsil e başladı: imam Şafii' 
nin fıkhl görüşlerini ilk defa Endülüs'te 
tanıtan Kasım b. Muhammed el-Beyyani 
vasıtasıyla bilhassa Maliki fıkhına ve ha
dis ilmine vakıf oldu. Baki b. Mahled, İbn 
Vaddah Muhammed b. Abdüsselam ei
Huşenl onun Endülüs'teki hocalarından 
bazılarıdır. Endülüs'te tahsilini tamamla
dıktan sonra haccetmek ve hadis öğren
mek için Mekke'ye gitti ; burada Ali b. Ab
dülazlz ei-Begavl, Muhammed b. Ali es
Saiğ ve Ebu Bekir Ahmed b. Amr el-Mek
ki' den hadis dinledi. Ardından Yemen 'e 
geçerek Abdürrezzak' ın eserlerinin ravi
si İshak b. İbrahim ed-Deberl ve Ubeydul-
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