
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 ). 
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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 



dinine, siyaset. idare ve kültürüne dair 
Arapça 'ya çevirdiği birçok eserin islam 
kültürüne karşı Fars kültürünü yayma 
gayreti ve Fars asabiyeti gütme olarak 
algılanmasını katledilmesinin sebepleri 
arasında sayanlar da vardır. 

Sahabeden sonra Arap ' ın en zekisinin 
Halil b. Ahmed. Acem'in en zekisinin de 
İbnü'I-Mukaffa' olduğu kaydedilir. Onun 
sahip olduğu ahlaki erdemierin yanı sıra. 
Arap- Fars dil ve kültürüne olan derin vu
kufu gibi sebeplerle kendisini çekerne
yenierin kin ve husumetlerinin kurbanı 
olduğu söylenebilir. H ür fikirleri ve özel
likle toplumda hukuku hakim kılarak şah
si ve keyfi yönetime son verme yolunda
ki gayretleri. ıslah taraftarı olması . idare
nin zayıf noktalarını çekinmeden belirt
mesi yanında . idarecilerin suistimalierini 
yüzlerine karşı söyleyecek cesareti kendi
sinde bulması genç yaşta katiedilmesini 
hazırlayan önemli etkenlerdir. 

İbnü'I-Mukaffa ' ın öldürülmesinin en 
önemli sebeplerinden biri de başta ken
disine nisbet edilen Mu'ô.razatü 'l-Kur'ô.n 
olmak üzere Mezdek, Mani. Zerdüşt gibi 
Fars din ve inançlarına ait birçok kitabı 
Arapça 'ya çevirmesi veya telif etmesin
den dolayı zındıklıkla itharn edilmesidir. 
Cahiz. İbnü 'I-Mukaffa'ın İran din ve inanç
larına ait bu tür eserleri onları eleŞtirrnek 
amacıyla yazdığı nı söyler. Cahiz'e göre İb
nü 'l-Mukaffa' . din ve inançların anlatım 
ve tasvirinde başarılı olmasına karşılık 

eleştiri yeteneği zayıf olduğu için yanlış 
anlaşılmıştır. Ayrıca kendi isteğiyle müs
lüman olup Abdullah adını alan ve oğlu
na Muhammed adını veren bir kimsenin 
zındık olması uzak bir ihtimaldir. Aslında 
İbnü'l-Mukaffa' ın gerçek amacı. Farsça'
dan çevirdiği Aristo mantığına dair kitap
larla İslam toplumunun dil ve düşüncesi
ne. Fars siyaset ve tarihine dair çevirile
riyle İsl am siyaset ve idaresine. Hint hik
metine dair eserleri e de fert ve t oplumun 
hayatına yeni açılımlar kazandırmaktı. Bu 
amaçla telif ettiği eserlerin birçoğunu 
ahlak, edep ve eğitim konularına ayıran . 

İslam'ın önemsediği değerleri daha çok 
akla dayalı olarak işleyen İbnü ' I - Mukaf
fa'ın eserlerinin hiçbirinde İslam 'a aykırı 
bir görüş veya kendisinin zındık olduğu
nu gösteren bir delil yoktur (Muha mmed 
Kürd Ali , Ümera'ü 'l·bey an, ı. ı 22; Ahmed 
Emi n, 1. 223 vd.). Kelileve Dirnne'nin 
baş tarafında yer alan bölümde, bütün 
din ve inançların taklit ve geleneğe dayalı 
olma özelliğini eleştiren kısımların bulun
masının İbnü ' I-Mukaffa ' a zındıklık itha
mında etkili olduğu öne sürülmektedir. 

Theodor Nöldeke ve bazı araştırmacılar, 

Enuşirvan'ın katibi Büzürcmihr'e ait olan 
bu bölümün İbnü'I-Mukaffa' tarafından 
yazıldığını iddia etmişlerdir. Ancak bu kıs
mın, Kelile ve Dirnne'nin Arapça tercü
mesi dışındaki nüshalarda da bulunması 
(Ross . IV [ı 927[. s. 449 vd ) İbnü 'I-Mukaf
fa' ın mütercitn durumunda olduğunu ke
sin biçimde kanıtlamaktadır. 

İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edilen, Kur'an'a 
ve islam inançlarına karşı Maniheizm'i sa
vunan M u'ô.raz atü 'l-Kur'ô.n adlı eserin 
ona ait olması imkansız veya en azından 
şüphelidir. Çünkü İbnü 'I-Mukaffa' gibi çok 
ünlü bir edip tarafından yazılmış . islam 
toplumu içinde tepki uyandırması gere
ken böyle bir eserden zındıklara reddiye
ler yazan Iraklı kelamcıların haberdar ol
maması makul görünmemektedir. öte 
yandan eser. İbnü 'I-Mukaffa' gibi bir edip
ten beklenen edebi muaraza üslubuyla 
değ il cedelci bir üslup ve savunmacı bir 
anlayışla yazılmıştır. Maniheizm'e ait fi
kirler. bu kitabı bir Maniheizm müdafii
nin yazmış olabileceğini düşündürmek
tedir. Kuwetli bir ihtimalle ll. (V III. ) yüz
yılın ikinci yarısında Irak dışında bir Mani 
savunucusu tarafından yazılan eser. bu 
tarihte veya Zeyd! müellifi Kasım er-Res
sl'nin (ö 246/860) kitap üzerine kaleme 
aldığı reddiyenin (bk bibl) telifinden bi
raz önce İbnü'I-Mukaffa ' a nisbet edilmiş 
olmalıdır. Reddiye müellifinin Hicazlı oldu
ğu . bu t arihte Hicaz'da M ani dininin mün
tesipleri bulunduğu da dikkate alınmalı
dır ( Chokr. s. 206). Ayrıca Ressl dışında es
ki kaynakların hiçbirinde onun hakkında 
böyle bir itharn görülmez. Halil b. Ahmed 
ve Cahiz gibi ediplerin kendisinden öv
güyle söz ettiği İbnü'I -Mukaffa'ı lll. (IX.) 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren zındık. 
mülhid, mel'un. Maniheist olarak itharn 
etmek bir gelenek halini almıştır ( Ba kıl 

lanl. s. 35; Şerif ei-M urtaza, ı . 93-94; BTrG
nl. s. ı 32; Abdülkadir ei-Bağdadl. lll , 409-
4 ı O) Daha sonra gelen bazı kişilerin. onun 
şöhretinden yararlanarak başta M u'ô.ra
iatü 'l-]Sur'ô.n olmak üzere telif ettikleri 
bazı risaleleri ona izafe etmiş olmaları 
da kuwetle muhtemeldir. Mu'ô.rai atü'l
]Sur'ô.n'ın bazı parçalarını bulan J . van 
Ess de bu kitabı ona izafe edilen bir eser 
olarak tanıtmıştır (bk. bibl ). Söz konu
su ithamın yaygınlık kazanmasında Res
si'nin yazdığı reddiyenin büyük payının 
olduğu muhakkaktır. Ressl'r.ıin eseri. 
Michelangelo Guidi tarafından İtalyanca 
tercümesiyle birlikte Kitô.bü 'r-Red 'ale 'z
zındi~ el-la'in İbnü 'l-Mu~affa ' adıyla 
yayımlanmıştır (Roma 1 92 7) . 

iBNÜ'I-MUKAFFA' 

Sınır komşusu olduğu Bizans' ın idari 
teşkilatının tesiri dışında başka kültürlere 
kapalı olan Em eviler devrinden sonra ya
bancı kültür ve medeniyetlere. özellikle 
İran asıllı Bermekl vezirlerin de etkisiyle 
Fars kültürüne kapılarını açan. onlardan 
azami istifade imkanları arayan Abbasl
ler'in ilk yıllarında İbnü 'I-Mukaffa' tercü
me ve telif eserleriyle Arap. Fars. Hint ve 
Yunan kültürlerini kaynaştırmış. bu kül
türlerden faydalanarak zamanın yöneti
mine çeşitli alanlarda önerilerde bulun
muştur. Nitekim Farsça'dan Arapça'ya 
çevirdiği eserlerin çoğu, Abbasller'e gö
re daha eski ve köklü bir yönetim düzeni
ne sahip olan Sasani' saray adabına aittir. 
Bu eserleri aynen çevirmekle yetinmeyen 
İbnü'I-Mukaffa'. bunları islam toplum dü
zenine uyarlamak amacıyla gerekli tasar
ruflarda bulunmuştur (Gibb, s. 252-2 53). 
Mütercim Fars kültür, tarih, siyaset. adet 
ve gelenekleriyle dini hayatına dair bu çe
virilerinin bir kısmını bizzat Halife Man
sur'un emriyle yapmıştır. Mansur'a siya
si ve idari konularda tavsiyelerde bulun
muş. tarımla uğraşan sınıfların durum
larının sağlamlaştırılıp saltanatın askeri 
gücünün bunlara dayandırılmasını. Erne
viler'den yana olanların gönüllerinin alın
masını . din adamlarının devlete bağlana
rak u lemanın resmi hiyerarşi içinde tutul
masını ve hukuki meselelerdeki kararlar
da nihai' olarak halifenin yetkili kılınmasını 
teklif etmiştir (Ahmed Emin . 1, 205-2 16). 

Halife ı ı. Mervan'ın katibi Abdülhamld 
el-Kati b ve İbnü 'l-Mukaffa'dan önce A~ap 
nesri. aralarında mantık! bir irtibat bu
lunmayan. garip ve nadir kelimelerin yo
ğun şekilde kullanıldığı özlü sözler ve ko
puk cümlecikler şeklindeydi. Lafzı az, an
lamı geniş söz (Tcaz) belagat sayılıyordu . 

İlk defa İbnü ' I-Mukaffa' , "el-mübaşirü ' I
Mukaffal" veya "el-üslubü'l-müsavl" diye 
anılan yeni bir ifade tarzının çığırın ı aç
mıştır. Bu yeni üslupta cümleler daha 
uzun , lafızlar daha kolay ve halkın anlayı
şına yakın , lafızla mana nicelik itibariyle 
denktir. Cümleler arasında mantıki silsile 
ve irtibat hakim olup hikaye ve inşa tarz
ları mezcedilmiştir. İbnü'I-Mukaffa' , lafız 
güzelliğinden çok mana güzelliğine özen 
gösterdiğinden eserlerinde başta seci ol
mak üzere lafzl sanatlara nadiren ve ço
ğunlukla alay ifadesi olarak yer vermiştir. 
Kullandığı manaya ilişkin sanatlara tabii
lik hakimdir. Güç ve anlaşılmaz kelimeler
den uzak. açık. abartısız. gerçekçi bir an
latım ın yoğunlaştığı nesrinde Fars ve 
Arap üsluplarını mezcetmiş. Kur'an'ın üs
lubundan etkilenerek onun lafız . tabir ve 
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kıssalarından iktibaslar yapmıştır. Abdül
hamld'den sonra Arap n esrinin ilk önemli 
ismi olan müellifin üslQbunun Abdülha
mld'inkinden farkı cümleler arasında 
mantık( irtibat bulunması , cümlelerin 
lafzl ve suni süslerden uzak olmasıdır. 
Tercüme ko ku su hissettirmeden, açık ve 
akıcı bir dille yaptığı çevirilerinde de bu 
üslQp özellikleri kendini gösterir. İnce fel
sefi fikirlerio ve mantıki kıyasla rm hakim 
olduğu el-Edebü 'ş-şagir ile el-Edebü'l
kebir' inde zor ibarelerin bulunması bu 
kitapların felsefi nitelik taşımasının tabii 
sonucudur (Hanna el-Fah Orl, s. 54-58; Ali 
Şe l ak, II, 28-29). ibnü'I-Mukaffa'a göre be
lagat. sıradan bir kimsenin bile söyleyebi
leceği zannını uyandıracak derecede ya
lın ve basit olan (sehl-i mümteni) sözdür: 
Hatta maksadı en iyi anlatan her çeşit 
vasıtayı . yerinde bir sükütu ve bir hare
keti bile belagat kapsamında görür (G\
hiz, 1, 1 I 5) 

İbnü'l-Mukaffa'ın sonraki nesiller üze
rinde önemli etkileri olmuştur. Kelile ve 
Dimne çevirisiyle Arap edebiyatma fabl 
türü hikaye tarzını getirmiş. bu eser Sehl 
b. Harun. ibnü'l-Hebbariyye, Ebü'l-Ala el
Maarrl ve Şehabeddin İbn Arabşah gibi 
birçok müellif tarafından taklit edilmiş. 
İhvan-ı Safa risalelerinde ondan iktibas
lar yapılmıştır. Atta bl (KülsQm b. Amr). Mü
tenebbl, Maarrl gibi şairler. şiirlerinde 
İbnü'l-Mukaffa'ın hikmetli sözleriyle gö
rüşlerinden alıntı yaptıkları gibi İbn Ku
teybe 'Uyunü'l-al].bar; İbn Abdürabbih 
el- 'İ]:rdü '1-ferid, Turtuşl Sira cü '1-mü
Wk'ünde onun nesir üslQbundan etkilen
miştir. Farabi ile İbn Sina siyaset. dostluk 
ve valileri e ilgili görüşlerinde Kelile ve 
Dimne'nin tesirinde kalmışlardır. ·Ayrıca 
saray ve muaşeret adab ı . adiiye ve mali
ye teşkilatı . hükümdar- tebaa ilişkileri gibi 
konularda yenilikçi fikirleri daha sonraki 
halifeler tarafından benimsenmiştir (Han
na ei-Fahurl, s. 52-54). EbQ Temmam'ın 
eJ-Jjamase'sinde yer alan. Yahya b. Ziyad 
el-Harisi için nazmettiği kısa bir mersiye
siyle (Hatlb et-Tebriz!, ll, 333-334) rumi 
ayiara dair didaktik bir kasidesi dışında 
İbnü 'I-Mukaffa ' ın şiiri bilinmemektedir. 
İbnü' I- Mukaffa"bazı yazarlarca, kendisi 
gibi edip ve mütercim olan ve Yahya ei
Bermekl için Aristo'nun bazı kitaplarını 
Yunanca'dan Arapça'ya çeviren oğlu Mu
hammed b. İbnü'I-Mukaffa' ve Kıptl hıris
tiyan patriği Ebu Bişr Savlrus İbnü 'I-Mu
kaffa' ile karıştırılmıştır (Ali Şe la k, ll, 14). 

Eserleri. A) Tercümeleri . 1. Kelile ve 
Dimne. İbnü ' I- Mukaffa'ı üne kavuşturan 
en önemli eseri olup Hüsrev 1. Enüşirvan 
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lbnü' I- Mukaffa 'ı n K eli/e ve Oimnetercümesinden min
yatürlü bir sayfa (Münih Bayerische Staatsbibliothek, Cod. 
Arab, nr. 616, vr. 48' ) 

zamanında tabip Berzeveyh (BerzQye) ta
rafından Hindistan'dan getirilip Pehlevi
ce'ye tercüme edilen Panchatantara'nın 
(beş makale 1 söz! nasihat! ders) Arapça'
ya çevirisidir. Aslı Sanskritçe olan eser. 
Hint Hükümdan Debşelim'in emriyle ve~ 

ziri Beydeba tarafından kaleme alınmış
tır. Hayvanların diliyle yazılmış hikayeler
den (fabl) oluşan eserin adı iki çakal kar
deşten ( Kellle, Dimne) gelir. Kelile ve 
Dimne Farsça. Arapça. Süryanlce. İngiliz
ce, italyanca. Almanca ve Fransızca gibi 
çeşitli dillere çevrilmiş. Arapça çevirisi ilk 
defa Silvestre de Sacy tarafından Calila 
et Dimna o u fables de Bidpai adıyla ya
yımlanmış (Paris 1816). daha sonra Bulak. 
Kahire ve Beyrut'ta birçok baskısı yapıl
mıştır (bk. KELILE ve DİMNE). 2. Siyerü'l
mülı1k (Siyerü mülüki'l-'Acem, !juday
name) . lll. Yezdicerd zamanında Sasanl 
Devleti'nin resmi salnamelerinden fayda
lanılarak kaleme alınmış Jjudaynamec 
adlı Pehlevlce tarihin tercümesidir. Baş
ta Firdevsl'nin Şahname'si olmak üzere 
Sasanl tarihi üzerine kaleme alınan Fars
ça ve Arapça kıtapiara doğrudan veya do
laylı olarak kaynak teşkil eden eser üze
rinde Mario Grignaschi. Nihayetü'l-ireb 
ii al].bdri 'l-Fürs ve'l- 'Ara b adlı anonim 
kitapla karşılaştırarak geniş bir çalışma 
yapmıştır (bk bibl). Reynold Aleyne 

Nicholson. Siyerü 'l-mülı1k'ü Arap tarih
çilerinin tarih yazımı konusunda örnek 
aldıklarını söyler (A Uterary History of the 
Arabs, s. 348) 3. Kitabü 'l-Ayin (Kitabü'r
RüsO.m). Sasanl devlet ve toplum teşki
latıyla Fars adet ve adabından bahseden 
PehlevlceAyennamec'in çevirisi olup gü
nümüze ulaşmamıştır. İbn Kuteybe'nin 
'Uyunü'l-al].bar'ı (1 . 8, 18: 62; ııı . 221, 
278; IV, 59) başta olmak üzere bazı kitap
larda eserden nakiller bulunmaktadır. 4. 

Risaletü Tenser. Erdeşlr-i Babekan'ın oğ
lu zahid ve bilge şehzade Tenser'in Tabe
ristan Hükümdan Cüşnesf Şah'ın (Güş
nesf Şah) mektubuna yazdığı. Pehlevlce 
Name-i Tenser adıyla bilinen cevabın 
tercümesidir ( ibn isfendiyar, s. ı O). Siya
si ve ahlaki meselelere dair olan mektu
bun aslı ve İbnü'I-Mukaffa'ın Arapça çe
virisi kayıptır. İbn istendiyar'ın Taril].-i Ta
beristan'ında Arapça tercümenin özeti
nin Farsça çevirisi yer almaktadır. Darmes
teter Farsça çeviriyi Fransızca tercüme
siyle birlikte ayrıca neşretmiştir (JA, seri 
IX, ııı 11 894 1, s. 185 vd., 502 vd). Risalenin 
eski bir yazmaya dayanan daha iyi bir 
neşri Mustafa Minavi tarafından gerçek
leştirilmiştir (Tahran 1311 hş. 1 1932). S. 
Kitdbü't-Tac ii sireti Enuşirvan . NQşi

revan ' ın hayat hikayesiyle hükümdarlara 
nasihatlerini ve uymaları gereken kural
lara dair bilgileri içeren risalenin tercü
mesidir. İbn Miskeveyh'e göre eser bizzat 
Nüşirevan tarafından yazılmıştır. Ebu Ali 
Miskeveyh'in Tecaribü'l-ümem'i ile İbn 
Kuteybe'nin 'Uyunü'l-al].bdr'ında (I, 5, 
ı ı ) eserden bazı nakiller yer almaktadır. 
6. Kitdbü 's-Segiseran . Türkler'le İranlı-

. lar arasındaki savaşlardan. Siyavuş, Rüs
tem-i Zal. istendiyar ve Kuştab gibi eski 
İran destan ve menkıbelerinden bahse
den eserin tercümesi olup Jjudayname'
de bulunmayan birçok bilgiyi ihtiva etme
si bakımından önemlidir ( Christensen, Les 

Kayanldes, s. 142 vd.). 7. Kitdbü 'l-Pey 
kar. Keyanller tarihinden ve istendiyar'ın 
savaşlarından bahseden eserin çevirisidir 
(a.g.e., s. 143) s. Kitabü Mazdek. Sasa
nller zamanında Zerdüşt'ün dinini terke
den başrahip Mazdek'in hayatını, NQşire

van'ın babası Krali. Kubadile olan mü
nasebetlerini anlatan Pehlevlce kitabın 
tercümesidir (Christensen, Le regne, S. 44 
vd) Nöldeke'ye göre eser Mazdeizm'le il
gili olmayıp edebi bir kitaptır (Ahmed et
Tavlll. s. 21 ). Edebi bir üslupla yazılmış . 

roman ve hikaye tarzı anlatırnın hakim 
olduğu eserden Nizamülmülk'ün Siya
setname'si (s. 260-284) başta olmak üze
re birçok kitapta nakiller bulunmaktadır. 



9. Kitô.bü Melikin min müW.ki'l-Fürs 
li-ra'iyyetih (Köprülü Ktp, nr. 2366) 10. 
Kitô.bü 'I-Mantık. Aristo'nun mantığa 
dair Categorias (Kitabü '1-Makillat), Pe ri 
Hermenaias (Kitabü'I·'İbare) ve AnalyU
ca (Kitabü 'l-~ıyas) adlı üç eseriyle Por
phyrios'un sur! mantıkla ilgili Eisagoge 
(lsagilcf) adlı kitabının Pehlevlce'ye ya
pılmış tercümelerinin telhis ve şerhler
le Arapça'ya çevirisidir. Bazı yazmalarda 
(Haydarabad Asafiye Ktp, nr ı 79) İbnü'l
Mukaffa'ın oğlu Muhammed b. Abdul
lah 'a nisbet edilen bu çeviriler İbn Bih
rlz'in ljududü 'I-mantık adlı eseriyle bir
likte neşredilmiştir (Tahran 1978) 

B) Telifleri. 1. el-Edebü'l-kebir (ed

Dürretü '1-yetfme [fT ta'ati'l-mülCıkj, ei-Hik
metü '1-medeniyye, es-Siyasetü '1-medeniy
ye, Kitabü '1-Adab, Risale fi'l-al]lak, Risa
le {1 mekarimi'l-al]lak ve's-siyaseti'l-me
deniyye). Bir mukaddi me ile iki bölüm
den oluşan eserin mukaddimesinde es
kilere uymanın, onların ilim ve eserlerin
den faydalanmanın önemine temas edil
dikten sonra birinci bölümde hükümdar. 
vezir ve valilerin idari ve siyasi davranış
larından. ikinci bölümde insanlar arası 
ilişkilerden. görgü kurallarından ve ger
çek dostun vasıflarından söz edilmiştir. 
Ebü'l-Hasan el-Amiri, bu eserin Zer
düşt'ün kutsal kitabı Avesta'da yer alan 
ahlaki öğüt! ere dayandığını ileri sürmek
tedir ( ei-İ'Iam, s. 160-161 ı Kitabın birçok 
neşri arasında Emir Şekib Arslan (Kah i re 
1311 / 1893) , Muhammed Hasan ei-Mer
safi (Kah i re 1331/1913). Ahmed Zeki Paşa 
( iskenderiye 1330; Kah i re 1914). Muham
med Kürd Ali (Resa'ilü'l-bülega' içinde, 
Kah i re 133111913) ve Ahmed Rif' at ei
Bedravl ( Beyrut 197 4 ı neşirleri zikredile
bilir. Esere Muhyiddin İbnü'I-Arabl tara
fından 'l?atü'l-elbô.b ve ~el]iretü'l-ik
tisô.b adıyla bir tetimme yazılmıştır (yaz
ma nüshaları için bk. Brockelmann. GAL 
Suppl., I, 236). el-Edebü'l-kebir Hollan
daca. Fransızca ve Almanca gibi dillere 
çevrilmiş. ayrıca üzerinde çalışmalar ya
pılmıştır (a.g.e., a.y.). Z. el-Edebü'ş-şa

gir. Bir mukaddime ile bir bölümden iba
ret olan eserin mukaddimesinde. aklın 
edebe ihtiyacı ve aklın gelişmesinde ede
bi n etkisi üzerinde durulduktan sonra 
akıllı insanın nefsini terbiye etmeye çalış
masının gereğinden. nefis.muhasebesi 
yaparak nefsini kötülüklerden arındırma
sının öneminden. din-akıl ilişkisiyle Al
lah'ın varlığının bazı delillerinden söz edil
mektedir. Hükümdar, vezir ve valilere dair 
adabın yanında özellikle avama yönelik 
ahlaki öğütler. veeizeler ve hikmetterin 

yer aldığı eserdeki bazı sözler Kelile ve 
Dirone'de de geçmektedir. Kitabın çeşitli 
neşirleri içinde Ahmed Zeki Paşa (Kah i re 
132911911). Muhammed Mudar (Kahire 
1331, 1364), Muhammed Kürd Ali (Re
sa'ilü 'l-bü lega' içinde, Kah i re 1331/1913), 
Ahmed Ebu Halaka (Beyrut 1960), İn'am 
Fewal (Beyrut 1960) ve Ömer Ebü'n-Nasr 
( Beyrut 1966) neşirleri sayılabilir. Her iki 
eser üzerinde Paule Charles Dominique 
(Arabica, X111 ıLeiden 1965 J, s. 45-66) ve 
Müfid Kumeyha (Riyad 1989). el-Edebü'ş

şagir üzerinde de Güstav Richter (lslam

ica, XIX 1 Leipzig 1931 J, s. 278-28 1) çalış
ma yapmış. Osman Reşer kitabın Arapça 
metniyle birlikte Almanca tercümesini ya
yımlamıştır (Stuttgard 1915) İbnü'l-Mu
kaffa'ın iki eserde de geçen "edep"ten 
kastı nefis ve ahlak terbiyesidir. Onun bu 
konudaki açıklamaları İslam'ın ruhuna 
uygun olmakla birlikte daha çok akla da
yanmaktadır. Çünkü müellife göre ahlak 
her şeyden önce akılla ilgilidir. Din. ahia
kın temeli olan iyi ile kötüyü bildirmemiş 
olsa bile akıl tabiatı gereği onları ayırt 
edebilir (Hanna el-FahQrl, s. 26-27) Fars 
kültürünün hakim olduğu bu iki eserde 
Yunan ve İslam hikemiyatına da yer ve
rilmiştir. 3. el-Edebü'l-veciz li'l-vele
di'ş-şagir. Müellifin. oğluna hitaben ka
leme aldığı ahlaki öğütlerden meydana 
gelir. Bu öğütlerinde özellikle şükretmek. 
sabırlı . sükunet ve vakar sahibi olmak. 
kendini hüzünlere kaptırmamak. kendi 
aleyhine de olsa doğruluktan ayrılmamak 
gibi erdemleri tavsiye ettiği görülür. Ese
ri Muhammed Kürd Ali (Resa'ilü'l-büle
ga'içinde, Kahire 1331/1913,s.l32-138), 
Muhammed İkbal (Kah i re 1342) ve Mu
hammed Gufrani ei-Horasanl (Kahire 
1943) yayımlamıştır. el-Edebü'l-veciz, 
Naslrüddln-i Tüsi tarafından Ebü'I-Feth 
Nasırüddin Abdürrahlm b. Ebu Mansur 
adına 633'te (1235) Farsça'ya tercüme 
edilmiştir (nşr. Gulam -ı Hüseyin Ahenl, is
fa han 1961; nşr. Muhammed Taki Daniş
pejGh, Tahran 1339). 4. Risô.letü'ş-Şa]Jô.
be (Risaletü 's-Siyase, Risaletü '1-Haşimiy 

ye) . Halife Mansür'a hitaben yazılmış si
yasi. idari. askeri, mali, adli ve içtimal ak
saklıkları ve bunların çÇizümüne dair tav
siyeleri , sarayın iç sorunlarını. halifenin 
vezir. vali ve emirlerin seçiminde dikkat 
etmesi gereken hususları. halkın saray
dan beklentilerini açık ve cesur bir dille 
ifade eden ısiahat programı niteliğinde 
önemli bir mektuptur. Öldürülmesinin 
sebepleri arasında görülen bu mektupta 
İbnü'I-Mukaffa' , toplumu başı hükümdar 
olan piramit biçiminde tasawur etmesiy-
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le Eflatun'un cumhuriyet teorisini hatır
latmakta, ancak önerdiği konuların bir
çoğunda Fars tarihinden, Sasanl yönetim 
düzeninden esinlendiği görülmektedir. 
Risale. İbnü'I-Mukaffa'ın yönetim ve top
lum sorunlarına çözümler arayan bir fikir 
adamı kimliğini ön plana çıkarmaktadır.· 

Risô.letü 'ş-şaf:ıô.be, Mecelle tü '1-Muk
tebes'te (sy. 3 ıKahire 13261. s. 221-224), 
ayrıca Muhammed Kürd Ali ( Resa'ilü '1-
bü(ega' ve Ümera'ü'l-beyan ad lı eserleri 
içerisinde) ve Ali Şelak (II, 143- 160) tara
fından yayımlanmıştır. S. ljikemü İbni'l
Mukafta' (Risale fı '1-/:ı.ikem). Müellife ait 
hikmet ve veeizelerden derlenmiş olup 
Muhammed Kürd Ali ( Resa'ilü ' l-bülega' 
içinde, Kah i re 1331/1913, s. II 8-120) ve 
Abdülaziz el-Hancl (Kahire'de Filozof Bey
debil'nın hikeriıiyatı ile birlikte) tarafın
dan, ayrıca İbn Teymiyye'nin Kitô.bü Şer
J:ıi J:ıadişi'd-Dô.ri kenarında (Kahire 1906) 
ve Risô.le ti'l-J:ıikem adıyla müstakil ola
rak (Kah i re 1324) yayımlanmıştır. Miche
langela Guidi'ye göre risale sonradan te
lif edilip İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edilmiş
tir. 6. Yetimetü 's-sultan. Hikrnetli söz
ler. ahlaki öğüt ve tavsiyelere dair olan 
eseri Muhammed Kürd Ali (Resa'ilü'l -bü
lega' içinde, s. 146 vd. ) ve Ali Şe! ak (II, 125-
143) neşretmiştir. 7. el-Yetimetü'ş-şani
ye. İyi hükümdarla kötü tebaa arasındaki 
ilişkilere dair muhtemelen fabl tarzında 
bir eserdir. Rıdvan es-Seyyid'in anonim 
bir kitap olarakyayımladığı ~1-Esed ve'l
gavvdş'ın (baskı yeri ve tarihi yok). üs!Gp 
benzerliği sebebiyle İbnü'l-Mukaffa'ın bu 
eserinin bir parçası olabileceği ileri sürül
müştür (a.g.e., II, 27). 8. el-Kaşide ti 'l
eşhüri (fi'ş-şuhCıri)'r-rrJ.miyye (el-Mesf
/:ıiyye ve şerl]uha) . Nisandan başlayarak 
rumi ve Süryani ayiara ve bu aylardaki ha
va durumuna dair bilgiler veren bu kasi
deyi Osman Reşer ''Die Qaçide des İbn ei
Moquffa' über die griechischen (Christli
chen) monate" adıyla neşretmiştir ( Ori
entalische miszel/e n, ll ı I 9 26 J, s. 1-29). 9. 
Resa'il. Müellifin birkaç kısa mektubunu 
ihtiva etmekte olup Muhammed Kürd 
Ali tarafından Resô.'ilil '1-bülegö.' için
de yayımlanmıştır (Kah i re 1331/1913). 1 o. 
Merşiye. Yahya b. Ziyadel-Harisi hakkın
dadır (A'Iem eş-Şentemerl, I, 589). 11. el
Feva'id ve'l-kald'id. Veciz sözlere dair 
olan eserin bir nüshası Köprülü Kutüpha
nesi'ndedir (nr. 2953). Ayrıca Kitabü (Tev
zf'u'd-dünya ve) Rubu'u'd-dünya adlı 
eser İbnü'I-Mukaffa'a nisbet edilmekte 
olup Makdisl'nin el-Bed' ve't-tdril]'inde 
(IV, 150) bundan yapılmış nakiller mev
cuttur. 
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İbnü'l-Mukaffa' hakkında çok sayıda ça
lışma yapılmıştır; bunların bazıları şun

lardır: HalilMerdem Bek, İbnü'l-Mu]faf
ta' ( Dımaşk 1930}; Muhammed Selim el
CÜndl, 'Abdullah b. el-Mu]faffa' ( Dımaşk 
ı 355/ı 936); Abdüllatlf Hamza, İbnü'l
Mu]fafta' (Kah ire 1937); Hanna el-F'ahü
rl, İbnü'l-Mu]fafta' (Mısır ı 957); Muham

med Gufrani el-Horasanl. 'Abdullah b. 
el-Mu]fafta' (Kahire 1963- ı 965); Ahmed 

Ali, İbnü '1-Mu]faffa' muşlil}. ictimfı'i şa
ra'ahü'·v?:ulm (Beyrut 1968); Muham
med Sadık Afifi. el-Medfırisü '1-'Arabiy
ye: Medrese tü İbni'l-Mu]fafta' (Beyrut 
ı 971}; Cürc (Georges) Gureyyib, 'Abdullah 
b. el-Mu]faffa': Dirfıse fi'l-edeb ve't
tfırilj (Beyrut ı 971, 1975); Victor el-Kik, İb
nü'l-Mu]fafta' edibü'l- 'a]fl(Beyrut ı 973); 
İbrahim es-Samerral. Min Mu 'cemi 
'Abdullah b. el-Mu]fatta' (Beyrut 1974, 

ı 984); Abbas Ali Aziml, Şerl}.-i Ijal ü 
Aşar-ı İbn-i Mu]faffa ' (Tahran ı 976); 
Charles Pellat , Ibn al-Muqaffa' con
seilleur du calile (Paris ı 976}; Abdüle
mlr Şemseddin, el-Pikrü 't-terbevi 'inde 
İbni'l-Mu]fafta', el-Cfıl}.i?, 'Abdüll}.amid 
el-Kfıtib (Beyrut ı 405/ı 985}; Şadiye Ka
zım. İbn al-Mukafta ve Arap Edebiya
tındaki Tesiri (yüksek lisans tezi. ı 985. 

DTCF}; Süreyya el-Kafi. Dirfıse il}.şfı'iyye 
li-şıyagı '1-fi'li'l-mezide min ljilfıli Ki
tabi Kelile ve Dimne (Tunus ı987); Mu h~ 
yiddin Hamdl. 'A]flfıniyyetü İbni'l-JI;Iu
]fafta' (Tunus ı 99 ı); Hülya Azak. İbnü'l
Mukaffa'ın Kelile ve Dirone'si ile La
fontaine'in Fabllerinin Karşılaştırılma
sı (yüksek li san t ezi, ı 99 ı , Atatürk Ün·i
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü); Tahir 
ei-Hemmaml. Racülün ii re'sihi 'a]fl: · 
Kırfı'e Ii edebi İbni'l-Mu]fafta' (Tunus 
ı992). 
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li! İSMAİL DURMUŞ 

Düşüncesi_ a) Fikri ŞahsiyetL İbnü'I
Mukaffa' eski F'ars ilim ve siyaset gelene
ğini bilmesi, bürokratik tecrübesi dolayı

sıyla siyasi meselelere nüfüzu ve ıslahat

çı tavrıyla İslam düşünce tarihinin özgün 
şahsiyetlerindendir. Bu sebeple Arap nes
rin in kurucuları arasında sayılmanın yanı 
sıra düşünür kişiliğiyle de. tanınır. Pehlevi 

dilinden Arapça'ya yaptığı başarılı tercü
meler, Sasanl devlet geleneğiyle çağının 
İslami anlayışları arasında köprü oluştur
muş, F'ars ve bir ölçüde Grek kültürüne 
dair geniş bilgisiyle müslüman ilim ve fi

kir adamlarının erken bir dönemde bu
luşmasını sağlamıştır. 

Telif ve tercüme eserleri topluca de
ğerlendirildiğinde ibnü'I-Mukaffa'ın ça
lışmalarını özellikle siyaset, eğitim ve ah
lak alanlarında yoğunlaştırdığı görülür. 

İlim. din ve felsefe üzerinde duruşu da 
esas itibariyle bu· üç alanla bağlantılıdır. 
Emev'iler'in son ve Abbasller'in ilk dönem
Ierinde yüksek bürokrat olarak devlet hiz

metinde bulunmuş olması İslam toplu

munda yaşanan problemierin farkına var

masını sağlamış. bu problemler kendisin
de ıslahatçı bir şuur ve iradenin gelişme
sine yol açmıştır. Dolayısıyla İbnü'l-Mu
kaffa'ın fikri çabası daima akılcı, gerçek

çi ve tenkitçi bir tavır çerçevesinde geliş

miştir. Bütün eserleri geniş İslam ülkesi 
ve devletinin içinde bulunduğu içtimai, 
siyasi ve kültürel meselelerin çözümü için · 
önerilmiş bir ısiahat projesinin parçaları 

olarak görülebilir. 

ibnü'l-Mukaffa'. bir taraftan eski F'ars 

düşünce ve siyaset geleneğinden ilham 

alırken diğer taraftan Arapça konuşan 
kültürlü .insanlar olarak düşündüğü mu
hataplarını dikkate alan bir bakış ve üs

lupla dikkatli ve isabetli gözlemler orta

ya koymuştur. Bu şekilde F'ars bilgeliği
nin nisbeten akılcı tavrı ile başarılı ve ze
ki bir bürokratın keskin gözlemlerini şah

sında birleştirmiş, bir din alimi olmadığı 
halde m uhatap kitlenin dini inanç ve du

yarlılığından dolayı düşüncelerini dini bir 


