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

129 


