
dengeyi sağlayacak am il ise yönetim ve 
itaatin dineve akla uygunluğudur. 

İbnü'l-Mukaffa'. dini hükümlerin akılcı 
tatbikatıyla ilgili olarak bir hukuk refor
munu da şart görmektedir. Zira farklı 
bölgelerde farklı hukuk uygulamalarının 
mevcudiyeti ciddi problemler doğurmak
tadır. Bunun için halife. hukuk sisteminin 
sahih dini verilere dayalı olarak akılcı bir 
yaklaşımla kodifikasyonu işine girişmeli, 
bir standart hukuk metni (kitab cami') 
ortaya koymalıdır ( a.g. e., s. 316- 317) İb
nü'l-Mukaffa'ın bu görüşünü Sasanl uy
gulamasından aldığı iddia edilmişse de 
(Ahmed Emin, ı, 215-216) Sasanller'e ait 
resmi bir hukuk metninin mevcut olma
dığı bilinmektedir. Roma hukukunun te
siri isegünlük uygulamalarla sınırlı idi. 
Şu halde ona bu fikri ilham eden din- dev
let ilişkileri hakkındaki şahsi gözlem ve 
tesbitleridir(Goitein, s. 163-164, 166) İb
nü'l-Mukaffa'ın gözlemciliği onun kıyasla 
ilgili görüşüne de yansımıştır. Buna göre 
kıyas fikir ve çözüm üretmedeamaç de
ğil araçtır. Kıyasın verdiği teorik sonuç 
kamu vicdanının iyi ve doğru bulduğu şe
ye (ma'ruf) aykırı düşüyorsa onu ölçü al
mak gerekmez (Risale fi 'ş-şaf:ı[ıbe, s. 3 17-

318) 

İbnü'l-Mukaffa' ın yer yer acı eleştiriler 
de içeren önerilerinin yönetim nezdinde 
yankı bulmadığı (Latham, s. 64), özellikle 
siyasi otoritenin din müesseseleri üzeri n-

. de etkili olması sonucunu dağurabilecek 
önerilerinin dikkate alınmadığı (Goitein, 
s. 166) bilinmektedir. Ancakreformcu dü
zenlemeler için "yönetilenlerin esenliği, 
ülkenin bayındırlığı, hıyanetin ve despo
tizmin engellenmesi" (Risale fi'ş-şaf:ı[ıbe, 
s. 322) şeklinde hedefler öngördüğü dik
kate alınarak onun gerçek ölüm sebebinin 
siyasi fikirleri olduğu sonucuna varılabilir 
(Ahmed Emin, I, 215). 

d) Din Felsefesi. Kelile ve Dimne'nin 
"Babü BerzQyeh" başlıklı bölümünün doğ
rudan doğruya İbnü'l-Mukaffa'ın tenkit
çi din felsefesini ihtiva ettiğini düşünen 
Theodor Nöldeke ve Francesco Gabrieli 
gibi şarkiyatçılar. düşünürün din hakkın
daki gerçek görüşlerini BerzQyeh'in ağ
zından aktardığı şeklindeki bir var sayıma 
dayanarak onun dinsiz bir düşün ür oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Özellikle dinin 
eleştirildiği bölümün metne İbnü'l-Mu
kaffa' tarafından eklendiği yolunda Bl
rQnl'nin ortaya attığı iddiaya dayanarak 
(Ta/:ıkiku ma li'l-Hind, s·. 76) bu var sayım 
temellendirilmeye çalışılmıştır. Adı ge
çen bölümde BerzQyeh'in fikri serüveni 
verilmekte ve bu serüvenin bir safhasın-

da onun dini sorgulayışı anlatılmaktadır 
(b k. Kelfle ue Dimne, s. I 00-124) Bu me
tinden hareket eden şarkiyatçıların yak
laşırnma göre İbnü'l-Mukaffa' gerçeği bi
limde ve sonra da dinde arayan, dinleri 
aklen tatmin edici bulmayıp zühd ve buh
ranlık arasında bocalayan bir fikir adamı
dır ve düşüncelerini BerzQyeh'in ağzın
dan aktarmıştır. Ancak bu yorum Paul 
Kraus tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. 
Kraus'un açıklamasına göre İbnü'l-Mu
kaffa', Kelile ve Dimne metnine kendin
den bir şeyler ilave etmiş olabileceği gibi 
eserin Pehlevlce tercümesinde de dinler
den kuşku duyan pasqjlar bulunabilir. Me
sela Paulus Persa'nın Süryanlce mantık 
kitabı, dinlerin akla aykırı ve çelişkili ol
duğu yönündeki fikirlerin CündişapQr'u 
kuran Kisra EnQşirvan döneminde kale
me alındığına tanıklık etmektedir. Üstelik 
Paulus Persa ile BerzQyeh EnQşirvan ' ın 

sarayında birlikte bulunmuşlardır. Böyle
ce dinler hakkındaki sözlerinin o dönemin 
ruhunu yansıttığı söylenebilir (Abdurrah
man Bedevi, Min Tarfi].i'l-ilf:ıad fi'l-İslam, 
S. 50-57) 

Öte yandan İbnü'l-Mukaffa'ın kendisi
ne ait ifadelerde din hakkında kuşkucu 
veya reddedici unsurlar bulunması şöyle 
dursun ona göre din Allah'tan yaratıkia
rına verilmiş bağışların en büyüğü, en ya
rarlısı ve her türlü hikmet açısından en 
övülecek olanıdır ( el-Edebü 'ş-şagir, s. 3 3) . 
Düşün ür, evrende gözlenen küçük büyük 
bütün varlıkların görünmeyeni tanım
layacak şekilde Tanrı'yı bilmeye ve O'na 
inanmaya götürdüğünü belirterek sis
temli gözlem ve akıl yürütmenin Tanrı'yı 
ispata yeteceğini savunmuştur (a.g.e., s. 
36-37). Ancak dini inanç ve fikri görüş ara
sındaki farkı da gözetmek gerekir. Çün
kü din inanç temeline dayanır. Halbuki in
sanın zihninde oluşan görüşler fikri ihti
laf ve tartışmalarla şekillenir. Dinini tar
tışma konusu yapan kiş i onu kendi görü
şü haline getirmiş olur; kendi görüşünü 
d inin mutlaklığına çıkaran ise bir din ko
yucu durumuna gelir. Kendisi için din ko
yan ise dinsizdir ( a.g.e., s. 34). Dinde esas 
olan doğru itikad, büyük günahlardan ka
çın mak ve farzları yerine getirmektir. Bu 
ilkelere ısrarla sarılmak gerekir. Dini n an
laşılması veyaşanması konusunda ileri 
adımlar atmak üzere din ilimlerinde de
rinleşip yoğun bir ibadet hayatına yönel
mek bu temel şartların yerine getirilme
sinden sonra anlamlı olabilir. Böyle bir 
dini tutum erdem ve yetkinlik açısından 
daha uygun olacaktır (el-Edebü'l-kebfr, 

S. 65-66, 121 ). 
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li] İLHAN KUTLUER 

İBNÜ'l-MUKRI el-İSFAHANi 

(~~yı !SF' ..:r.'l 
Ebu Bekr Muhammed 

b. İbrahim b. Alı el-İsfahan! 
(ö . 381/991) 

Hadis hafızı. 
_j 

28S'te (898) İsfahan'da doğdu. Mukrl 
. olan babasından dolayı İbnü'l-Mukrl laka
bıyla tanındı. Ayrıca Zazanl ve Asım! nis
beleriyle anılır. 302'de (914-15) hadis öğ
renimine başladı. Tahsil amacıyla İslam 
dünyasında elliden fazla ilim merkezini 
gezdiği için "Rahhal" diye de anılır. Devri
nin İsfahan. Bağdat, Musul, Mekke, Ku
düs. Dımaşk. Kahire ve KQfe gibi ilim 
merkezlerinde Muhammed b. Naslr el
Medlnl. Ebü'l-Kasım el-Begavl, EbQ Bekir 
el-Bagandl. EbQ Ya'la el-Mevsıll, Muham
med b. Hasan b. Kuteybe, İshak b. Ah
med el-Huzal, Mufaddal b. Muhammed 
el-Cenedl, İbnü'l-Münzir en-NisabQrl, Ab
dullah b. Muhammed el-Firyabl ve Ebu 
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Ca'fer et-Tahavi gibi alimlerden hadis tah
sil etti. Kendisinden de yaşça daha büyük 
olan hadis hafızları Ebu İshak İbn Hamza 
ve Ebü'ş-Şeyh ile İbn Merduye, Ebu Bekir 
Muhammed b. Ahmed ez-Zekvani, Ebu 
Said Muhammed b. Ali en-Nakkaş. Mu

hammed b. Abdülvahid b. Ubeydullah b. 
Şehriyar ve Muhammed b. Ömer el-Bak
kal faydalandı. Ebu Nuaym el-İsfahani, 

Abdülkerim b. Muhammed es-Sem'ani 
ve İbn Nukta gibi muhaddisler tarafından 
"sika. me'mun" olarak nitelendirilen İb
nü'l-Mukri, Kur'an öğretimine önem ve
ren bir aileden gelmekte olup Tah avi. Ebu 
Ya'la ve Mufaddal b. Muhammed el-Ce
nedi'nin eserlerinin günümüze ulaşma
sında rolü olmuştur. Mufaddal b. Fedale'
nin bir eserinin orüinal nüshasını bulmak 
için yetmiş merhalelikyol katettiği, çeşitli 
alimlerden faydalanmak üzere Kudüs'e 
on defa. hacca dört defa gittiği ve Mek
ke'de yirmi beş ay kaldfğı belirtilmektedir. 
Fıkıh usulünde Ahmed b. Hanbel'in ve 
Ebu Zür'a er-Razi'nin usulünü benimse

yen İbnü'l-Mukri tasawufa meyletmiş. 
Sahib b . Abbad'ın kütüphanesinde bir 
müddet hafız-ı kütübolarak çalışmıştır. 
İbnü'l-Mukri Şewal381'de (Aralık 991) 
İsfahan'da vefat etti. 

Ese rleri. 1. Mu'cemü 'ş-şüyul] . Kay
naklarda el-Mu'cemü'l-kebir adıyla zik
redilen eser muhtemelen bu kitaptır. İb
nü'l-Mukri'nin hocalarından 700'ü aş
kın kimsenin alfabetik olarak sıralandığı, 

Sem'ani. İbn Nukta ve Ebu Nuaym gibi 
alimierin istifade ettiği eserin bir nüsha
sı Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de kayıtlıdır(nr. 

27) z. Cüz' fihi eJ:ıQdi§ü Nafi' b. Ebi 
Nil'aym (Müsnedü Na.fi' b. Eb! Nu'aym 
el-~arf). Yirmi sekiz rivayetin yer aldığı ri
sale Ebü'l-Fazl el-Huveyni el-Eseri tarafın
dan yayım lanmıştır (Tan ta ı4ı ı ; ı 99ı ). 3. 
er-Rul]şa fi ta~bili'l-yed (Takbflü 'l-yed) 
(nşr. Ebu Abdullah Mahmud b. Muham

med el -Haddad, Riyad ı408/ ı 988) . 4. el
Erba'un (Darü 'l-kütübi'z-Zahiriyye, Mec
mua, m 8ı, vr. ı 36-ı54) . S. Müsnedü Ebi 
Ijanife (Teh;;:fbü Müsnedi'l-imam Ebi f:la
n!fe) (Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr. 507/ · 
ı 5). 6. Fera'id (Feua'id) . Eserin birinci cü
zü ile (Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Mecmua, 
nr. 78, vr. 98- ı ı 7) on üçüncü cüzü (aynı kü
tüphane,Mecmua,nr. ıo5 , vr. ı 74-ı93)gü

nümüze ulaşmıştır. 7. el-Müntel]ab min 
gara'ibi eJ:ıQdi§i Malik b. Enes (Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. 87, vr. ı 30-
1 36) 8. el-Cüz' fihi min f:ıadi§ih. Müel
lifin hadislerinden seçmeler olup bir nüs
hası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır (Mecmua, nr. 87, vr. 16-21). Kay-
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naklarda İbnü'l-Mukri'nin eş-Şema'il adlı 
bir eserinin bulunduğu da kaydedilmek
tedir. 
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liJ ALi OsMAN KoçKuzu 

İBNÜ;l-MUKRİ el-YEMEM 
( ~f 1.5_;..,Jf .y f) 

Ebu Muhammed Şerefüdd!n İsmall 
b. Eb! Bekr b. Abdiilah 

eş-Şaverl eş-Şerd el-Yemen! 
(ö. 837 /1433) 

Şafii fakihi, edip ve şai r. 
_j 

Genellikle kabul edilen rivayete göre 
754 ( 1353) yılında, Yemen'in Kızıldeniz sa
h ilinde bulunan Şerce bölgesindeki Eb
yatü Hüseyin'de dünyaya geldi ve orada 
yetişti. Doğumu için 755 (1354) ve 765 
( 1363) yılları da verilmektedir. Beni Şaver 
kabilesine mensuptur. İlk öğrenimini böl
genin hocalarından gördükten sonra 782'
de (1380) Zebid'e gitti. Ebu Abdullah Ce
maleddin Muhammed b. Abdullah er-Rey
mi'den fıkıh. Muhammed b. Zekeriyya ve 
Siracüddin Abdüllatlf b. Ebu Bekir eş-Şer
ci gibi alimlerden Arap dili ve edebiyatı 
okudu. Fıkıh, fıkıh usulü, mantık ve Arap 
dilinde uzmaniaşarak bölgenin önde ge
len alimleri arasında yer aldı. ilmi müna
kaşalarda büyük başarı gösterdiği, özel
likle Muhyiddin İbnü'l-Arabi taraftarları 
ile yaptığı tartışmalarda ortaya koyduğu 
görüşlerinin takdir topladığı kaydedilmek

tedir. Arap edebiyatının nazım ve nesrin
de usta olan İbnü'l-Mukri'nin, şiirlerinde 
başta cinas olmak üzere edebi sanatların 
bütün inceliklerini ustalıkla kullandığı için 
bu hususta Mütenebbi'den üstün olduc 
ğu söylenmiştir. 

İbnü'l-Mukri, ResOli Devleti'nin hüküm

dan el-Melikü'l-Eşref İsmail tarafından 

önce Taiz'deki Mücahidiyye Medresesi'ne. 
ardından Zebid'deki Nizamiyye Medrese
si 'ne müderris tayin edildi . O dönemde 
kendisine idari ve siyasi bazı görevler de 
verildi ; Mehalib'e emir ve arkasından Mı
sı r'a elçi olarak gönderildi. Ayrıca çeşitli 
yerlerde kadılık yaptı. 808 ( 1406) yılında 
hac maksadıyla gittiği Mekke'de Şerif 
Bedreddin Hasan b. Aclan ile görüşüp 
kendisi için yazdığ ı kasideyi sunduktan 
sonra Halye (Yemen) Emiri Musa b. Hara

mi'nin barış teklifini ileten İbnü'l-Mukri, 
hem bu teklifin kabul edilmesini sağladı 
hem de 30.000 dirhemle ödüllendirildi 
(kaside için bk. ibn Tağriberd!, V, 95-97) . 
837 yılı Safer ayı sonunda (Ekim 1433) Ze
bid'de vefat etti. 

Eserle ri. 1. İrşadü '1-gavi ila ({L) me
saliki'l-Ijavi (Kahire ı 302, ı 320) Abdül
gaffar b. Abdülkerim el-Kazvini'nin el
Ijavi'ş-şagir adlı kitabının muhtasarı 

olup Şafii fıkhının önemli eserlerinden 
Mul]taşarü'l-Ijavi'ş-şagir olarak da bi
linmektedir. İbnü'l-Mukri bu eserinde ken
di görü.şlerine de yer vermiş, zaman za

man kısa açıklamalarda bulunmuştur. Sı bt 
İbnü'l-Acemi ve Ebü'l-Fazl Şehabeddin İb
nü's-Sayrafi'nin manzum hale getirdiğiİr
şadü'l-gavi üzerine bizzat müellif (aş . b k.), 

ayrıca Kemaleddin İbn Ebu Şerif el-Mak
disi (el-İs'ad bi-şerJ:ıi'l-İrşad), Şemseddin 
Muhammed b. Abdülmün'im el-Cevceri 
ve Muslihuddin Mehmed Lari tarafından 
birer, İbn Hacer eı-Heytemi tarafından 
biri küçük ( el-İmdadf! şerJ:ıi 'L-İrşad), diğe
ri büyük (FetJ:ıu 'l-ceuad bi-[{L] şerJ:ıi'l-İr
şad) iki şerh kaleme alınmıştır. Eser ay
rıca Ahmed b. Muhammed el-Kastallani 
tarafından telhis edilmiştir. z. İl]ldşü'n
navi ti İrşadi'l-gavi ila mesaiiki'I-lfa
vi (Kitabü't-Temşiye bi-şerJ:ıi İrşadi 'l-gauı 

f1 mesaliki'l-f:lauf} . Müellifin bir önceki 
eserine yazdığı iki ciltlik şerhtir. Şafii 
mezhebinin altmış beş temel kaynağın
dan istifade ile hazırlanmış olan eser 
90.000 civarında meseleyi ihtiva etmek
tedir. Bilhassa Afrika ile Yemen'de ders 
kitabı olarak okutulan İl]ldşü'n-navi bir
çok defa yayımlanmıştır (nşr. Abdülaz!z 
AtıyyeZelat, 1-IV, Kahire 1409-I4ı I/ı989-
l 99 ı; n ş r. Mahmud Abdülmütecell! Hall
fe, I-lll, Kahire 1409/1988, Ahmed Osman 
Muhammed eş-Şaşl es-Somali' nin et-Ta'
lfk'i ile birlikte). 3. Ravzü'Halib. Neve

vi'nin Ravzatü'Hdlibin'inin ihtisarı olup 
Zekeriyya el-Ensari'nin Esne'l-metalib 
adlı şerhiyle birlikte dört cilt halinde ba
sılmıştır (Kahire 131 3) . Bu şerheAbdullah 
b . ömer Ba Mahreme bir haşiye, Rav
zü't-talib'e de İbnü'I-Mukri'nin talebesi 


