
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, 
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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; 
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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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iBNü'I-MUGALLiS 

leri şunlardır: AJ:ıkdmü 'l-~ur'an; Kita
bü 't-Tala]f; Kitabü 'l -Veld'; el-Muv az
z aJ:ı fi 'l-fı]fh (Müzenl' nin ei-Mutıtaşar' ına 

redd iye olarak yazıl mışt ı r ); el-M übhic ( İ b

nü'n-Nedlm ve DavGdl' ninei-Münci(ı. a dı y

la zikrett ikleri eser bu ki tap olma lıdır); el 
~ami' li'l-mütef:ı(ımili 'Hami' ( DavGd 
ez-Zahiri' den ders almakla birlikte usul ve 
fürGa ili şk i n baz ı meselelerde ona muha
lefet eden EbG Bekir Muhammed b. İ s hak 
ei-Kasanl'ye redd iye olarak ka leme a lı n 

mı ştır, Şlrazt. s. ı 76) ; ed-Ddmig (müelli f 
bu eserini kendisine muhalefet edenlere 
ka rş ı yazmıştır, Zehebl, A'Uimü 'n-nübela', 
XV. 77); el-Müfşıf:ı . İbnü'n-Nedim, Ali b. 
Abdülaziz b. Muhammed ed-DGiabi'nin, 
er-Red 'ala İbni'l-Mugallis adıyla bir 
kitap yazdığım bildirmektedir ( el-Fihrist, 
S. 292 ). 

BİBLİYOGRAFYA : 

EbQ Bekir es-Süli, Al:;biirü 'r-Ri'i.Zf-Billah ue 'l
Mütta/!:1 -Lillah (nşr 1. H. Du n ne). Beyrut 1403/ 
1983, s. 83; ibnü'n-Nedlm, el-Flhrist(Teceddüd). 
s. 272-273, 292; Hatlb, Tarf/:;u Bagdad; IX, 385; 
Şlrazi. Tabakatü 'l-fukahfi' , s. 176, 177, 178; ib
nü'I-Cevzl. ei-Munta?am(Ata). XIII, 362-363; Ebü'I
Fida , el-Mul]taşar, ll , 90; Zehebl, A' lamü 'n-nü
bela', XV, 77- 78; a.mlf .. Tarf/:;u ' i-islam: sene 
321-330, s. 149-150; ibn Fazlullah el-Ömer!, Me
sali k, VI, 323; Safedl, el-Va{!, XVII, 41 ; ibn Ke
slr, el-Biday e, Xl, 186; Davüdl, Tabakatü 'l-mü
fessi rfn, 1, 228; ibnü'I-Gazzi. Dfuanü 'l-is lam (nşr. 
Seyyi d Kisrevl Hasan). Beyrut 1411 /199 0, IV, 
262; ibnü'l-imad, Şe?erat, ll , 302; fza/:ıu ' l-mek
n iin, ll , 606; Muhammed Hadi Müezzin-i Caml . 
" İbn M ugallis", DM Bi, IV, 648. 
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Iii H. MEHMET GüNAY 

İBNÜ'l-MUKAFFA' 
(~f~f) 

Ebu Muhammed (Ebu Amr) 
Abdullah (Ruzbih 1 el-Mübarek) 

b. ei-Mukaffa' (Dadeveyh) 
(ö. 142/759) 

İran asıllı müter cim, 
edip ve katip. 

_j 

Muhtemelen 106 (724) veya 102 (720) 
yılında iran 'ın CGr (FTrOzabad) kasabasında 
dünyaya geldi. Hüz'da (HOzistan 1 Ahvaz) 
doğduğuna dair rivayetler (İbnü ' n-Nedlm , 
s. 522 ) Cür'un Hüz şeklinde okunmasm
dan kaynaklanmış olmalıdır. Asıl adı Rüz
bih'tir. Hayatının sonuna kadar Mecüsi 
olarak yaşayari babas ı Dadeveyh, Hac
cac'ın vergi tahsildan iken görevini kötü
ye kullandığı gerekçesiyle kendisine iş
kence yapılmış, bu yüzden eli sakat kaldı-· 

ğı için "Mukaffa"' (eli büzülmüş, çolak) la
kabıyla tanınmıştır. Onun lakabını "Mu
kaffi' " (sepet ve küfe yapıp satan) şeklinde 
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kaydedenler de vardır. İlk eğitimini Cür'
da Fars kültürü ve Mecusi geleneğine gö
re aldığı anlaşılan İbnü 'I-Mukaffa', baba
sının Divanü'l-harac'daki görevi sebebiy
le küçük yaşta Basra'ya gitti. Basra'daki 
ortamdan etkilenen ve Arap geleneğine 
uyarak oğluna Ebu Amr künyesini veren 
Dadeveyh onun iyi bir eğitim görmesi için 
özen gösterdi ve zamanın ediplerinin 
meclislerine devam etmesini sağladı (Be
lazürl, lll , 2 18). İbnü'I-Mukaffa', Basra'da 
fesahatiyle ünlü Yemen asıllı Al-i Ehtem'in 
himayesinde olmaları sebebiyle (Ca h iz, 1, 
355 ) bu aileden fasih Arapça öğrendiği 
gibi, Basra civarındaki bedevi kabilelerle 
de yakın ilişki kurarak Ebü 'I-Camus el-

. A 'rabi ve Ebü'I-Gül ei-A'rabi gibi fesa
hatiyle tanınan bedevilerden Arap diline 
dair sağlam bilgiler edindi. Dini, ilmi ve 
felsefi fikirlerio harmanlandığı zengin bir 
kültür merkezi olan Basra'da dönemin 
yönetici ve ediplerinden Ma'n b. Zaide, 
Müslim b. Kuteybe, İbn Ebu Leyla , İbn 
Şübrüme, Arnmar b. Hamza, Abdülhamid 
ei-Katib ve Halil b. Ahmed gibi şahsiyet

lerio meclislerine devam etti. Başta Arap 
dili ve edebiyatı olmak üzere Fars, Hint, 
Yunan kültürleri hakkında geniş bilgi sa
hibi oldu. 

Memuriyet hayatına babası gibi katip
likle başlayan İbnü 'I-Mukaffa' , Emeviler 
döneminin sonlarında Irak Valisi Ömer b. 
Hübeyre'nin oğulları olan Basra ve Kufe 
Valisi Yezid ile Kirman Valisi Davud 'un 
katipliklerini yaptı. Abbasiler döneminde 
Halife Mansur'un amcalarından Basra Va
lisi Süleyman b. Ali'nin katibi iken halifey
le tanışma imkanı buldu. Halifenin isteği 
üzerine. daha önce Farsça'ya çevrilmiş 
bazı Yunan klasiklerini Farsça'dan Arap
ça'ya tercüme etti. Ardından Kirman Va
lisi Ysa b. Ali'nin hizmetine gi r di ve asıl 
şöhretine onun döneminde (750-7 52) ka
vuştu . O zamana kadar Mani ve Mezdek 
dinleriyle karışık Mecusi inancına sahip 
olan İbnü 'I-Mukaffa', bir akşam yemeğin
de bir çocuğun okuduğu Kur'an 'ın etkisi 
ve Ysa b. Ali'nin teşvikiyle davetliler huzu
runda İslamiyet'i kabul etti. Bu tarihten 
sonra Abdullah b. Mukaffa' olarak tanın
dı. Yeni doğan oğluna Muhammed adını 
verdiği için Ebu Muhammed kOnyesiyle 
de anıldı. Bir süre Halife Mansur'un arn
calarından Ahvaz ve Musul Valisi İsmail 
b. Ali'nin yanında çalıştı. Onun çocukları

nın eğitimiyle meşgul oldu . Bir müddet 
Nişabur Valisi Mesih b. Havari'nin katip
liğini yaptı ( Cehş i y§.rl , s. ı 05 ) İbnü'I-Mu
kaffa' müslüman olduktan sonra fazla ya
şamamış, tercih edilen görüşe göre 142 

(759) yılında Basra'da öldürülmüştür. Mu
hammed Kürd Ali ise onun eserlerinin 
sayısına ve muhtevasına bakarak altmış 
yaşlarında öldürülmüş olduğunu ileri sür
müştür. Ölüm tarihini 143 (760) veya 145 
(762) olarak zikreden kaynaklar da vardır. 

İbnü'I-Mukaffa'ın katledilmesinin sebe
bi ve şekli hakkında değişik görüşler ileri 
sürülmüştür. En güvenilir rivayete göre, 
Mansur'un hilafetini kabul etmeyip isyan 
eden amcası ve Suriye Valisi Abdullah b. 
Ali, Ebu Müslim-i Horasani kumandasın
da gönderilen orduya yenilince kardeşleri 
Ysa ile Süleyman'ın himayesine sığınmış
tı. Bunlar Mansur'dan Abdullah için af 
talebinde bulununca halife, yazılı olarak 
eman dilemeleri halinde Abdullah ' ı ba
ğışlayacağım vaad etmişti. Ancak vaadi
ne rağmen emannamenin bir açığını bu
lup Abdullah'ı mutlaka cezalandırmayı 
düşünüyordu (Ceh şiyarl , s. ı 04 ). Bu sıra
da Ysa b. Ali'nin katibi olan İbnü 'I-Mukaf
fa' ın kaleme aldığı ve büyük bir zeka ese
ri olan yorumlara kapalı , ağır ihtiyat şart

larıyla dolu bir üslupla yazılan emanna
mede (Ya'kü bT, ll , 368) açık bulamayınca , 

halifenin şartlardan birini ihlal ettiği tak
dirde karıları boş, köleleri azat edilmiş, 
biatı batı! olacağı , bütün dinlerde kafir 
sayılacağı (Ce h ş iya rl, s. ıo4) şeklindeki 
ağır şartlara kızarak Basra Valisi Süfyan 
b. Muaviye'ye İbnü'I-Mukaffa' ın katledil
mesi için talimat gönderdi. Nişabur vali
si iken şehrin önceki valisi Mesih b. Ysa ile 
aralarında çıkan ihtilafta Mesih'in tarafı
nı tuttuğu için İbnü ' I -Mukaffa'a düşman 
olan Süfyan ' ın , İbnü 'I-Mukaffa ' ın organ
larını birer birer kesip ateşe veya kuyuya 
attığı yahut onu bir hamama hapsederek 
öldürttüğü nakledilmektedir (BelazQrT, ll l, 
22 ı -2 22; Ceh ş i ya rT. s. ı 04) Şii müellifle
rinden Sa'd b. Abdullah ei-Eş'ari el-Kum
mi Kitdbü'l-Ma~aldt ve'l-fıra~ adlı ese
rinde, Süfyan tarafından yakalanan İb
nü 'I-Mukaffa'ın Mansur'a götürülüp tes
lim edilmek istenince zehir içerek veya 
kendini asarak intihar ettiğini kaydeder. 
Cahiz de İbnü 'I-Mukaffa'ın yukarıda be
lirtilen sebeple öldürOldüğünü söyler 
( Ş evki Dayf, lll , 509 ). Onun Risaletü 'ş

şaf:ıabe'sinde Abbasiler'in siyasetini ve 
Mansur'un idaresini açıkça eleştirmesi, 
hattaTaha Hüseyin 'e göre bu risalenin 
Mansur'a karşı bir ihtilal beyannamesi 
mahiyetinde olması (Min fjadfş i 'ş -ş i' r 

ue 'n-neŞr, s. 41 ), ayrıca K elile ve Dirn
ne'sinde Mansur'un istibdat idaresine 
karşı üstü kapalı tenkitlerinin bulunması 
sebebiyle öldürüldüğü de ileri sürülmek
tedir (Ömer Ferruh , el-Minhac, Il , 83). Fars 


