
iBNÜ'I-MiBRED 

bulü'l-men~ül min llmeyi'l-cedelve'l
uşul(Berlin Staatsbibliothek, nr. 441 9). 
İbn Kennan es-Salihl bu esere ez-Zühu
rü '1-beljiyye ii şerJ:ıi risaleti'l-uşuli'l
fı~hiyye adıyla bir şerh yazmıştır (Staats
bibliothek, nr. 4420; Chester Beatty Li
brary, nr. 3548) . 

Bunların dışında İbnü'l-Mibred'in Da
rü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de şu eserleri de 
bulunmaktadır. AJ:ıkdmü'l-J:ıammam ve 
adabühU (nr. 4549).Adabü'd-du'a' (nr. 
3773). el-Erbe'uİıe'l-muJJ.tdre min J:ıadi
şi Ebi ljaniie (nr. 3795). el-İrşad ila J:ıük
mi mevti'l-evldd (nr. 32 14). İrşadü's-sa
lik ila mena~ıbi Malik (nr. 3461). iza
J:ıu turu~ı'l-isti~iime ii beyani aJ:ıka
mi'l-vüldti ve'l-imame (nr. 330 I). el-Be
yan li-bedi'i JJ.al~ı'l-insan (nr. 3 ı 96), 
et-Tagrid bi-medJ:ıi's-Sultan es-Sa'id 
Ebi'n-Naşr Ebi Yezid (nr 3 I 94/4). Teh
~ibü'n-neis li'l-'ilm ve bi'l-'ilm (nr. 3216/ 
3), et-Teva"ud bi'r-recm ve's-siyat li
ia'ili'l-livat (nr. 32 ı 5/1 ı. C üz' min tari
JJ.i'r-Resul ve Ebi Bekir (nr. 4552), Ze
bedü '1-'u1Um ve şaJ:ıibü '1-mantu~ ve'l
meihum (nr. 3 ı 92/ 1 ı. Şabbü '1-J].amul 
'ald men vaşale e~ahü ila evliyô.'illah 
(nr. I 14 I), Zabtu men gaber ii-men 
~ayyedehu İbn ljacer (nr. ı 182), Tıb
bü'l-iu~ara' (nr. 3 ı 55). Feza'ilü'l-Kur'an 
(nr. ı 372/1). MaJ:ızü'l-JJ.alaş ii mena~ı
bi Sa' d b. Ebi Va~~iis (nr. 3248/ 1). Mu'
cemü teracimi'ş-şevaii'a (nr. 455 I). Hi
dô.yetü'l-insan ile'l-istignô.'i bi'l-Kur
'an (nr. 345) (müellifin diğer eserleri için 
b k. Brockelmann, GAL, 11, I 30- I 3 I; Suppl. , 
ll, 130-131, 947; Salah Muhammed el-Hı
yeml, XXVI/2 11 982], s. 788-802) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'l-Mibred, ed-Dürrü'n-naf!:i fl şer/:ıi elf[ı
?i'l-/jıral):i[nşr. Rıdvan Muhtar b. Garbiyye). Cid
de 1411/1991 , neşredenin girişi, I, 13-83, 135-
184; a .mlf., el-~ava'idü'l-külliyye ve'çi-çiava
bitü 'l-fıf!:hiyye [n ş r. Cas im b. Süleyman Füheyd 
ed-Devserl). Beyrut 1415/1994, neşredenin gi
rişi, s. 11-36; a.mlf .. Mugni;;:evi'l-e{ham[nşc EbO 
Muhammed Eşrefb . AbdülmaksOd}, Riyad 1416/ 
1995, s . 19-38, 71-74; ayrıca bk. neşredenin gi
rişi, s. 5-16; a .mlf .. Baf:ırü'd-dem{i men tekel
Ierne fihi'l-imam Af:ımed bi-medl:ı ev ;;:em [nşr. 
E bO Üsame Vasıyyullah b. Muhammed b. Abbas} , 
Riyad 1409/1989, s . 33-41; ayrıca bk. neşrede
nin girişi, s. 15-32; a.mlf .. Mes'ele fl't-tev/:ıid ve 
fa.Zli la ilahe illailah [nşr. Abdülhadi Muham
med Man s Or-Abdülkadir ei-ArnaOt}, Beyrut 
1416/1995, neşredenin girişi, s. 11-31; Sehavi, 
eçi-Qav'ü'l-lami', X, 308; Nuayml. ed-Daris {i 
tarif:ıi'l-medaris [nşr. Ca 'fer el-Hasenl}, Kahire 
1988, 1, 55, 502; ll, 64, 109, lll; İbn 1blun. el
~ala'idü 'l-cevheriyye {i tariJ:ıi 'ş-Şali/:ıiyye ( nşr. 
M. Ahmed Dehman}, Dımaşk 1401/1980, s. 138, 
246-248, 257, 259, 260-261, 263, 266, 270, 
295, 297, 299, 574; Gazzi. el-Kevakibü's-sa'ire, 
I, 316; İbnü'I-İmad, Şe;;:erat, Vlll, 43; Muham-
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med Kemaleddin b. Muhammed el-Gazzi, en
Na'tü'l-ekmel(nşr. M. Mu tl' el-Hafız- Nizar Aba
za}, Dımaşk 1402/1982, s . 67-72; Muhammed 
Şatti, Muf:ıtaşaru Tabal):iiti'l-ljanabile (nşr. Fev
vaz ez-Zemerli}, Beyrut 1406/1996, s . 83-86; 
Hediyyetü'l-'ari{in, ll, 560-562; Abdülhay el
Kettani, Fihrisü 'l-fehiiris, ll, 1141-1142; Brockel
man n, GAL, ll, 130-131; Suppl., ll, 130-131, 
947; Selahaddin el-Müneccid, Mu'cemü'l-mü
'errif:ıine 'd-Dımaşl):ıyyin, Beyrut 1398/1978, 
s . 272 -276; ömer Ferruh, Me'alimü'l-edebi'l
'Arabi, Beyrut 1406/1986, I, 155-158; Habib 
Zeyyat. "Hana tü Dımaş~ı·ı-~adime", el-Meşrıl):, 
XXXV /1, Beyrut 1938, s . 66-70; Fedwa Malti
Douglas . "Yüsuf ıbn 'Abd al-Hadi and His 
Autograph of the Wuqü ' al-bala· bi'l-bukhl 
wal-bukhala", BEO,XXXI(1980). s. 17-50; 
Georges Vajda, "Trois manuscrits de la biblio
theque du savant damascain Yüsuf ıbn 'Abd 
al-Hadi", JA, CC LXX (ı 982). s. 229 -256 ; Salah 
Muhammed el - Hıyemi. "Celalüddin b . Yusuf b . 
'Ab dilhadi el-Ma~dis1 ed-Dımaşl$i : J:ıayatühü 

ve aşarühü'l-mabtfıta ve'!-matbü'a", MMMA 
(Küveyt), XXVI/2(ı982}, s . 775-811; C. Gilliot, 
"Textes arabes anciens edites en Egypte au 
cours des annees 198 7 a 1990" , fvi/DEO, XIX 
( 1989). s . 384-385; XX ( 199 I). s. 490; Ferhat 
Koca. "Hanbeli Mezhebi", DiA, XV, 531, 542, 
544. 

li] FERHAT KocA 

İBNÜ'I-MİTAAN 
( wf}=Jf W'! ı) 

Ebu Nasr Muvaffakuddin Es'ad 
b. İlyas b. Cirds el-Mitran ed-Dımaşkı 

(ö. 587/1191) 

Selahaddin-i Eyyubi'nin baştabibi. 
L . ~ 

Dımaşk'ta hıristiyan bir ailenin çocuğu 
olarak dünyaya geldiyse de ileriki yaşla
rında müslüman oldu. Babası İlyas da ta
bipti. Dımaşk'ta babası ve Mühezzebüd
din İbnü'n-Nakkaş ile Bağdat'ta Emlnüd
devle İbnü't-Tilmiz gibi tabipierden ders 
aldı; özellikle İbnü't-Tilmlz'den pek çok 
tıp kitabı okudu ve onun tıp konusunda
ki tecrübesinden faydalan dı. Ayrıca Ebü'l
Yümn el-Kindl'den nahiv, lugat ve edebi
yat öğrendi. Bilgisini arttırmak, bu ara
da Hıristiyanlık ve mezhepleri hakkında 
bilgi edinmek için Bizans'a seyahatte bu
lundu. Dımaşk'a dönünce Selahaddin-i 
Eyyubl'nin hekimbaşılığına tayin edildi; 
bir taraftan da ordu tabibi olarak seter
Iere katıldı . İslamiyet'i seçişi de bu döne
me rastlar. Şla mezhebini benimsediği, 
söylenir. Nureddin Mahmud Zengl'nin Dı
maşk'ta inşa ettirdiği blmaristanda ta
biplik yaptı. Yazısı güzel olup çok sayıda 
kitap istinsah etmiş. bunun için ayrıca 
katipler tutmuştur. Cömert. iyi huylu ve 
yardım sever bir kişi olan İbnü'l-Mitran 
fakir hastaları dolaşır, onları ücretsiz te
davi eder, hatta ilaç paralarını verirdi. Ve-

fatında Keysun'da Cevza adlı hanımının 
evinin yanına gömüldü; daha sonra bu
rada Darü Cevza adıyla anılan bir mescid 
inşa edildi. Arkasında çeşitli bilim dalia
rına ait 10.000 ciltlik bir kütüphane bıra
kan İbnü'l-Mitran'ın yetiştirdiği pek çok 
öğrencinin en tanınmışı Mühezzebüddin 
ed- Dahvar'dır. 

Ebü'l-Ferec İbnü 'l-İbrl584 (1188) yılı 
içinde, dinini bırakıp Müslümanlığı seçen 
ve İbnü'l-Mitran diye tanınan Dımaşklı 
tabip el-Muvaffak Es'ad'ın vefat ettiğini 
söylemekte ve arkasından da büyük bir 
servetin sahibi olan bu hekimin Selahad
din-i Eyyubl'nin cariyelerinden birini sev
diğini. ölünce adının unutulduğunu, ka
rısının ise ev ev dolaşarak sadaka topla
dığını yazmaktadır (Tarih, ll, 449). Ancak 
bunun. Ebü'l-Ferec'in eski dindaşına ih
tidasından dolayı duyduğu nefretin bir 
ifadesi olduğunda şüphe yoktur. 

Eserle ri. 1. el-Ma~iiletü'n -Naşıriyye 

ii J:ııi?i'l-umuri'ş-şıJ:ıJ:ıiyye . İbnü ' l-Mit
ran'ın Selahaddin-i Eyyubl için yazdığı bu 
eserin, Malik b. Ebü'l-Feth b. Ebü'n-Necm 
et-Tablb tarafından istinsah edilen 576 
(1180) tarihli birnüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (lll. Ah

med, nr. 2 142). Safedi kitabın tertibinin 
çokgüzel olduğunu söyler (el-Vafi, IX, 43) . 
z. İJ].tişaru Kitabi'I-Edvar li'l-İskende
raniyyin . İbn Vahşiyye'nin düzenlediği 
Kitdbü'l-Edvar'a 581 (1185) yılında yaz
dığı muhtasar olup Nabatiler'in sihir ve 
tılsımiarı hakkındadır (a.g.e., a.y.) . 3. Ada
bü tıbbi'l-mü1Uk. Hükümdarları tedavi 
etmenin adabı hakkındadır (İbn Ebu Usay
bia, ll, I 8 I). 4. el-Edviyetü '1-müirede. 
ilaçlarla ilgili tamamlanamamış bir eser
dir (a.g.e., a.y.). S. Bustanü'l-etıbba' ve 
ravzatü'l-elibba'. Müellif bu eserde tıp
la ilgili hikayeleri, fıkraları ve nevadiri top
lamak istemişse de ömrü yetmediğinden 
çalışması eksik kalmıştır. Bu eserden iki 
cüzü öğrencisi Dahvar temize çekmiştir 
(Keşfü'?-?Unün, 1, 243; Brockelmann, 1, 
892 ; Ullmann, s. 165-166). Müellifin za
man zaman isimlerini de verdiği birçok 
eserden faydalanarak yazdığı bu kitap, 
İbn Ebu Usaybia ve Abdüllatlf el-Bağdadl 
gibi müelliflerin istifade ettikleri temel 
kaynaklardan biridir. Eserin Tahran Me
lik Kütüphanesi 'ndeki nüshasının. özet 
Farsça tercümesi ve Mehdi Muhakkık' ın 

önsözüyle birlikte tıpkıbasımı yapılmıştır 
(Tahran I 368 hş/1 989). 6. el-Ma~iiletü'n
Necmiyye ii't-tedabiri'ş- şıJ:ıJ:ıiyye . Sela
haddin'in babası Necmeddin Eyyub adına 
kaleme alınmış bir eserdir. 7. Lugaz fi'l
J:ıikme. Felsefeye dairdir. İbnü' l-Mitran'ın 



bunlardan başka tıp ve diğer sahalarla 
ilgili olarak kaleme alınmış birçok eseri
nin müsvedde ve notlarının bulunduğu 
belirtilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbnü'I-Mitran, Bustanü 'l-etıbba' ve ravzatü'l
elibbtı', Tahran 1368 hş. /1989, Mehdi Muhak
kık ' ın önsözü, s. 3-6; İmadüddin ei-İsfahani, el
Fetf.ıu 'l-kussi (nşr. M. Mahmud Subh). Kahire 
1962, s. 576; Sı bt İbnü'I-Cevzi, Mir'atü 'z-zaman, 
VIII, 411-412; İbn E bO Usaybia. 'Uyünü 'l-enba' , 
ll , 174-181 ; İbn Fazlullah ei-Ömeri, Mesalik, Sü
leymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 3429, V, vr. 270b-
271 '; Safedi, el-Vafi, IX, 40-43; Ebü'I-Ferec, Ta
rih, ll, 449; İbn Tağriberdi, en-f'lücümü 'z-zahi
re, VI, 113; Keş{ü'?-?Unün, 1, 243; İbnü'I - İmad, 
Şe?erat, IV, 288-289; Ahmed isa. Mu'cemü'l
etıbba', Beyrut 1361/1942, s. 135; Brockel
mann, GAL Suppl., 1, 892; Hediyyetü'l-'arifin, 
1, 204; Kehhale. Mu'cemü'l-mü'ellifin, ll , 245; 
Dihhuda, Lugatname (Muin). l, 309; M. Ullmann, 
Die Medizin im Islam, Leiden 1972, s. 165-166; 
A'yanü 'ş-Şi'a, Xl, 188-194; Şeşen, Fihrisü mai)
tütati't-tıbbi'l-İslami, s. 90; a.mlf .. Salahaddin 
Devrinde Eyyübiler Devleti, İstanbul 1983, s. 
380-381; Zirikli, el-A'lam (Fethullah). 1, 300; 
"İbn Mitran", DMBİ, IV, 628-629. 
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li CEVAT İzGi 

İBNÜ'I-MUALLİM 

(bk. MÜFID, Şeyh) -

İBNÜ'I-MUFADDAL 
(~1 1)-!f ) 

Ebü'l-Hasen Şerefüdd!n All 
b. el-Mufaddal b. All el-Makdis! 

el-İskenderan! 
(ö. 611/1214) 

Hadis hafızı, fakih. 

_j 

_j 

24 Zilkade 544 'te (25 Mart 1150) doğdu . 

Aslen Kudüslü olup İbnü ' l-Enceb diye de 
bilinir. 558'de (1163) Ebu Ubeyd Ni'me b. 
Ziyadetullah el-Gıfarl'den Şaf:ıif:ı-i Bul].Cı
ri'nin son kısmı dışında tamamını okudu. 
Salih İbn bint Muafa'dan fıkıh, Ebu Talib 
Ahmed b. Müsellem el-Lahml'den usul-i 
fıkıh öğrendi. Otuz yaşına kadar İsken
deriye bölgesinde kalarak hadis ve Maliki 
fıkhı tahsil etti. 574'te (1178-79) Mısır'a 
geçip İbn Dirbas diye bilinen Kadı Ebü'l
Kasım Abdülmelik b . Isa el-Marani gibi 
alimlerden hadis öğrenimini sürdürdü. 
Tahsil ve hac niyetiyle Mekke'ye gitti. En 
çok faydalandığı ve yıllarca derslerine de
vam ettiği hacası Silefi olup oğlu Muham
med'in de ondan hadis dinlemesini sağ
ladı. Mağribli hadis alimi Ebü'l-Hasan Ali 
b. Ahmed b. Huneyn'den icazet aldı . İb
nü'l-Mufaddal Haremeyn'de bulunduğu 

süre içinde ders okuttu. İskenderiye 'de 

bir süre kadılık ve İskenderiye Medrese
si'nde müderrislik yaptı. Daha sonra Ka
hire'ye giderek el-Medresetü's-Sahibiy
ye'de vefatına kadar ders verdi; Münziri 
ve Zekiyyüddin Ebu Abdullah Muham
med b. Yusuf el-Birzali gibi alimler ken

disinden faydalandı. Dini ilimlerin. özellik
le hadisin çeşitli dallarında söz sahibi bir 
alim, güçlü ve güvenilir bir hadis hafızı. 

fıkıh ilminde ve özellikle Maliki fıkhında 
otorite olan İbnü'l-Mufaddal 611 yılı Şa

ban ayının ortalarında (Aralık 1214) Kahi
re'de vefat etti. Ebü't-Tahir Muhammed 
ve Ebü'l-Hüseyin Ahmed adlarında iki oğ

lu olduğu bilinmekte. yakın dostları ve ta
lebeleri, bilhassa Münziri onun fazilet ve 
yüksek ahiakından övgüyle bahsetmek
tedir. 

Eserleri. 1. Kitô.bü'l-Erba'in fi fazli'd
du'ô.' ve'd-dô.'in. Müslümanın günlük 
hayatında yaptığı duaların faziletine dair 
olan eserde önce kaynakları gösterilerek 
bir hadis nakledilmekte ve rivayetlerde 
geçen bazı kelimelerin açıklaması yapıl
maktadır. Eserin Darü'l-kütübi 'z-Zahiriy
ye'de bulunan nüshasının beşinci cüzü 
(Mecmua, nr. 94) Bedr b. Abdullah el
Bedr tarafından Ebu Nuaym el-İsfaha
n1'nin Kitô.bü '1-Erba'in 'alô. me~hebi'l
mütef:ıa]f]fı]fin mine'ş-şufiyye adlı ese
rinin içinde yayımlanmıştır (Beyrut I 414/ 

ı 993, s. I 33-209). Z. Erba'Cıne f:ıadişen 
'an erba'ine şeyl]an fi erba'ine bô.ben 
li-erba'ine şaf:ıdbiyyen. Eserde her bö
lüm ün başında önce sahabinin hayatı 
hakkında kısaca bilgi verilmiş , daha son
ra hadis zikredilerek onunla ,ilgili açıkla
ma yapılmıştır. Hz. Ebu Bekir'in rivayetiy
le başlayan eserin nüshaları Berlin Staats
biblicithek'te (nr 1467 . pet. 582) ve Brit
ish Museum'da (nr. 1628) bulunmaktadır. 

3. Erba'Cıne f:ıadiş müselsele (Millet Kü
tüphanesi, Feyzullah Efendi, nr. 507, vr. 
79- 1 00). 4. Erba'Cın fi tabakQti 'l-f:ıuffd;;:: 

(Kitabü 'l-Erba'Tn el-mürettebe 'a la taba
i):.ati'l-erba'Tn) ( Darü' 1-kütübi 'z-Zahiriyye, 
Hadis , nr 168). S. Vefeyô.tü'n-na]fale 
(Tabal):.atü'l-erba'Tn). Ebu Muhammed İb
nü'l-Ekfani Hibetullah b. Ahmed'in 463-

483 ( 1 071-1 090) yıllarını kapsayan Cd
mi'u'l-vefeyôt' ı üzerine (nşr. Abdullah 
b. Ahmed b. Süleyman ei-Hamed, Riyad 
ı 409/1989) yazılan bir zeyil olup 581 'e 
( 1185) kadar olan vefeyatı kapsamak
tadır. Münzirl de buna, 581-642 (1185-
1244) yıllarını içine alan et-Tekmile li-Ve
feydti 'n-na]fale (nşr. Beşşar Avvad Ma'
rOf. 1-IV, Beyrut 140111981) adıyla bir zeyil 
yazmıştır. İbnü'l-Mufaddal'ın ayrıca Taf:ı
]fi]fu'l-cevdb 'ammen ücize lehu mô. fa-

İBNÜ'I-MUGALLİS 

tehu mine'I-kitab ve eş-Şıydm adlı iki 
eserinden söz edilmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Münziri, et-Tekmile, ll , 306-307; İbn Hallil<.an, 
Ve{eyat, lll, 290-292; İbn Abdülhadi, 'Ulema'ü '1-
f.ıadiş, IV, 170-171; Zehebi, A'ltımü'n-nübeltı', 
XXII, 66-69; a.mlf .. Te?kiretü'l-f.ıuf{fı?, lll, 1135; 
Safedi. el-Vafi, XXII, 217; İbn Kesir. el-Bidtıye, 
XIII, 68; İbn Tağriberdi. en-f'lücCımü'z-zahire, VI, 
212; SüyOti. fjüsnü '1-muf.ıaçiara, 1, 354; Ahmed 
Baba et-Tinbükti, f'leylü '1-ibtihtıc, Trablus 1408/ 
1989, s. 317; Sı d dik Hasan Han, et-Tacü ' i-mü
kelle/ ( n şr. Abdülha kim Şerefedd in). Beyrut 
1404/1983, s. 82;Ahlwardt. Verzeichnis, ll, 213; 
Brockelmann. GAL, 1, 452; Suppl., 1, 627; He
diyyetü 'l-'ari{in, 1, 704; lzaf.ıu 'l-meknün, 1, 
265; Kehhale, Mu'cemü'l-mü'elli{in, VII, 244; 
Kettani. er-Risaletü'l-müstetra{e, s. 212-213. 
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~ SALİH KARACABEY 

İBNÜ'I-MUGALLİS 
( ._,..kıl ..:r.' ) 

Ebü'l-Hasen Abdullah 
b. Ahmed b. Muhammed 
b. el-Mugallis el-Bağdad! 

(ö. 324/936) 

Zahiri fakihi. 
_j 

Bağdat'ta yetişti ve orada yaşadı. Za
hiri mezhebinin kurucusu Davud ez-Za
hiri'nin oğlu İbn Ebu Davud'dan fıkıh öğ
rendi. Dedesi Muhammed'den, Ali b. Da
vud el-Kantari. Ebu Kılabe er-Rekaşl, Ca'
fer b. Muhammed b. Şakir es-Saiğ. İsmail 
b. İshak el-Cehdami, Abdullah b. Ahmed 

b. Hanbel. Hasan b. Ali el-Ma'meri gibi 
alimlerden hadis dinledi. Yetiştir.diği öğ

renciler ve kendisinden rivayette bulu
nanlar arasında Ebü'l-Hasan Haydere b. 
Ömer ez-Zendeverdl, Ali b. Halid el-Bas
ri, Ebü'l-Mufaddal eş-Şeybani, Ali b. Mu
hammed el-Bağdadi gibi isimler yer alır. 
ilim ve fazilet sahibi, güvenilir bir alim 
olarak tanınan İbnü'l-Mugallis , 4 Cema
ziyelahir 324 (29 Nisan 936) tarihinde alt

mış yaşlarında iken Bağdat'ta vefat etti. 
İbnü'l-Gazzi ölüm yı lını 323 olarak ver
mektedir. Kaynaklar, İbnü'l-Mugallis'in 

kendi döneminde Zahiri mezhebinin en 
büyük otoritesi kabul edildiğini , bu mez

hebin gelişmesinde ve yayılmasında önem
li rolü olduğunu bildirmekte, ayrıca mez

hebin Bağdat'ta yayılmasının. ölümünden 
sonra ders halkasının başına geçen öğ
rencisi Haydere vasıtasıyla gerçekleştiği 

kaydedilmektedir. 

Zahiri mezhebi doğrultusunda birçok 
kitap telif ettiği. ancak fıkıh sahasında 
yazdıklarının kaybolduğu bildirilen İbnü'l
Mugallis'in kaynaklarda adı geçen eser-
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