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İBN MÜNAzİL 

(bk. ABDULlAH b. MUHAMMED 

b. MÜNAzİL). 

İBN MÜNCİB es-SAYRAFi 

(bk. İBNÜ's-SAYRAFİ, Ebü' l-Kasım) . 

İBN MÜNKIZ 
(~0-!f) 

Ebü'l-Haris (Ebü'l-Muzaffer) 
Müeyyidüddevle Necmüdd!n Üsame 

b. Mürşid b. All b. Mukalled 
b. Nasr b. Münkız eş-Şeyzer! 

el-Kinan! el-Kelb! 
(ö. 584/1 188) 

Münkızoğulları hanedanına mensup 
emir, tarihçi ve edip. 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

27 Cemaziyelahir 488'de (4 Temmuz 
1 095) babası Mürşid ' in em 'iri bulunduğu 
Şeyzer'de doğdu. Babası ve daha sonra 
onun inzivaya çekilmesi üzerine yerini alan 
amcası Ebü'l-Asakir Sultan tarafından. 
kendilerinin ardından emirlik makamına 
geçeceği düşüncesiyle iyi bir asker, idare
ci ve edip olarak yetişti ri! di. Hocaları ara
sında Trablus Darülilmi'nin başkanı Ebü 
Abdullah et-1\.ıleytıl'i. Ebü'l-Kasım İbn Asa
kir. Abdülker'im b. Muhammed es-Sem
'ani, Ebü'l-Hasan Ali es-Sinbisi gibi alim
ler bulunmaktadır; İbn Habbüs ve İbnü'l
Hayyat et-Tağlibi gibi şairlerle de yakın 
ilişkileri vardı. Doğumundan dört yıl son
ra Kudüs Haçlı istilasına uğradı. Bu se
beple çocukluğundan itibaren Haçlılar'la 
yapılan savaşları yakından takip etme ve 
onları tanıma imkanı buldu. Amcası Ebü'I
Asakir Sultan'ın bir oğlunun olması üze
rine veliahtlığını iptal etmesine son de
recede üzülen İbn Münkız 524'te (1130) 
Şeyzer'den ayrılıp Dımaşk'a gitti ve Haç
lılar'a karşı savaştı; daha sonra da Mu
sul Atabegi İmadüddin Zeng'i'nin hiz
metine girdi. Haçlı ve Bizans kuwetleri
nin 533'te ( 1138-39) Şeyzer'i kuşatma
ları üzerine onlara karşı düzenlenen as
keri harekata katıldı. Tehlikenin berta
raf edilmesinden sonra şehre giren İbn 
Münkız, amcası Ebü'I-Asakir Sultan'ın 

kendisini rakip gördüğünü anlayınca Dı
maşk'a döndü ve Emir Üner'in hizmetine 
girip oraya yerleşti. Daha sonra Dımaşk
lılar ' la Haçlılar arasında yapılan savaşla

ra ve barış görüşmelerine katılarak bü-

yük kahramanlık ve yararlıklar gösterdi. 
Fakat Üner'in Zeng'i aleyhine Haçlılar ' la iş 

birliği yapmaya teşebbüs etmesi yüzün
den 539 ( 1144-45) yılında Fatımiler ' in baş

şehri Kahire'ye gitti ve burada hem hali
fe hem de vezirler nezdinde büyük itibar 
gördü. Mısır'da on yı l kalan İbn Münkız, 
siyasi mücadeleler ve saray entrikaları se
bebiyle tekrar Dımaşk'a dönüp Nüreddin 
Mahmud Zeng'i'nin hizmetine girdi (549/ 

1154). Bu sırada 4000 cilt tuttuğu söy
lenen kitapları zayi oldu. SS2'de ( 1157) 
meydana gelen deprem sırasında Mün
kızoğulları'nın İbn Münkız dışındaki bü
tün fertleri öldü. Şeyzer'in sahipsiz kaldı
ğını gören Nüreddin'in şehri ele geçirme
sinden sonra İbn Münkız. muhtemelen 
oranın emirliğinde hak iddia etmesinden 
dolayı onunla ihtilfıfa düştü ve Dımaşk' 

tan ayrılarak Hısnıkeyfa (Hasankeyf) Ar
tuklu Emiri Fahreddin Karaarslan'ın ya
nına gitti. Burada 570 (1174-75) yılına ka
dar Artuklular' ın hizmetinde huzurlu bir 
hayatyaşayan İbn Münkız edebiyat ve ta
rihe dair bazı eserlerini yazma fırsatı bul
du. NQreddin Mahmud'un ölümünden 
sonra Münkızi ailesiyle dost olan Selahad
din-i Eyyüb'i'nin Suriye'ye gelmesi üzerine 
Hısnıkeyfa'dan Dımaşk'a döndü. İbn Mün
kız'a büyük saygı gösteren Selahaddin 
kendisine maaş bağladığı gibi ev ve arazi 
verdi. Böylece çok maceralı geçen uzun 
yıllardan sonra sakin ve huzurlu bir haya
ta kavuşan İbn Mü n kız 23 Ramazan 584'
te ( 15 Kasım 1188) Dımaşk'ta vefat etti ve 
CebelikasiyQn Mezarlığı'na gömüldü. İbn 
Hallikan onun Yezid nehri kıyısındaki kab
rini ziyarete gittiğini söyler ( Vefeyat, ı, 

199) . Cesaret ve cömertliğiyle tanınan İbn 
Münkız. asker ve devlet adamlığının ya
nında çok verimli bir müellif olarak da 

şöhrete sahipti; şiirleriyle meşhur edip 
ve şairterin takdirini kazanmıştı. Divanı

nın bir kısmını kendisinden okuyan İma
düddin ei-İsfahan'i ondan övgüyle söz 
eder. Selahaddin-i Eyyüb'i de devri n emir
lerinin edibi ve ediplerinin em'iri denilen 
İbn Münkız'ın siyasi ve askeri tecrübele
rinden faydalanmak için seferleri ve ic
raatıyla ilgili konularda fikrini alırdı. 

Eserleri. 1. hltô.bü'I-İ'tibô.r. Günümü
ze ulaşan en ünlü eseridir. İbn Münkız bu 
kitabıyla Arap edebiyatında yeni bir çığ ır 
açmıştır. O güne kadar İslam dünyasında 
edipterin kendi biyografilerini yazma ge
leneği mevcut olmadığı halde edebi nes
r in en güzel örneklerinden biri olan Kitô.
bü'I-İ'tibô.r müellifin gençlik ve olgunluk 
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dönemindeki hatıralarını ihtiva eder ki 
bir asilzadenin nasıl yetiştirildiğini gös
termesi bakımından dikkat çekicidir. Ay
rıca bölgenin o dönemdeki kültürel, siya
si, içtimal ve iktisadi hayatı, Haçlılar ve 
müslümantarla aralarındaki ilişkiler , ah
lak ve namus anlayışı. avianma usulleri, 
tedavi yöntemleri. savaşlar. savaşlarda 
kullanılan araç gereçler gibi konularda 
önemli bilgiler verir. İbn Münkız anlattık
larının birçağuna şahit olmuş veya bizzat 
olayların içinde yaşamıştır. Ancak zaman 
zaman hfıfıza yanılması sebebiyle olaylar
da ve kronolojide hatalara düştüğü gö
rülmektedir. Kitô.bü'I-İ'tibô.r'ı Arap dili 
ve edebiyatı açısından inceleyen Darko 
Tanaskovic. İbn Münkız'ın edebi dille halk 
dili arasında başarılı bir irtibat kurduğu
nu kaydeder ve eserin bu yönüyle dilciler 
için taşıdığı öneme dikkat çeker (bk bibl) . 
Kitôbü'I-İ'tibô.r'ın neşirleri Hartwig De
renbourg (Paris 1886-1893; Frankfurt 1994). 

Philip Khuri Hitti (Princeton 1930; Bağ

dad 1965; Kah i re, ts .; Beyrut 1981). Abdül
kerim el - Eşkar ( Dımaşk 1980) ve Kasım 
es-Samerrai (Ri ya d 1407/ 1987) tarafından 

yapılmıştır. Rubin Mass. eserden seçtiğ i 

bazı kısımları Muntal]abat min Kitab 
al-I'tibar li-Usama Ibn Munqiğ adı al
tında İbranice çevirisiyle birlikte yayımla
mıştır (Jerusalem 1943). Kitabın bu neşir
lerden başka çeşitli dillere yapılmış ter
cümeleri de bulunmaktadır. Fransızca: 
Hartwig Derenbourg, Souvenirs his
toriques et re ci ts de che ss e (Paris 1895); 

Andre Miqueı. Des enseignements de 
la vie : Souvenirs d'un gentilhomme 
syrien du temps des Craisades (Paris 
1983) . Almanca : Georg Schumann, Usa
ma Ibn Mun]fidh . Memoiren eines 
syrischen Emirs aus der Zeit der 
Kreuzzüge (lnnsbruck 1905); Halger 
PreiBier, Die Er lebnisse des syrischen 
Ritters Usama Ibn Munqidh (Leipzig 
1981: Münih 1985) . İngilizce: Philip Khuri 
Hitti. An Arab-Syrian Genlleman and 
Warrior in the Period of the Crusades, 
Memoirs of Usamah Ibn-Munqidh 
(New York 1929; Beyrut 1964; Princeton 
1987; London 1987): George R. Potter, 
The Autobiographyof Ousama (Lon
don 1929) Türkçe: Yusuf Ziya Cömert. İb
retler Kitabı (istanbul 1992). Rusça : M. 
Salier. Usama b. Munqid, Kniga nazida
nia (Petersburg 1922; Moskova 1958). Eser 
ayrıca Darko Tanaskovic tarafından Sırp
ça'ya da tercüme edilmiştir ( Belgrad 1984) . 

Z. Divô.nü'ş-şi'r (Divanü Üsame b. Mün
~t?). Altı bölüm halinde (gazel, vasf, mü-
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leh , medih, edep, ri sa) düzenlenen eser 
yaşanan gerçek hayatla ilgili şii rlerden 
oluşur. Sadece bir bölümü günümüze 
ulaşmış olan eser Hartwig Derenbourg 
( Ousama b. Munkidh, /. La vie d'Ousama, 
Paris ı 889- ı 893) ve Ahmed Ahmed Be
devi- Hamid Abdülmecld (Kah i re ı 953; 

Beyrut 1403/1983) tarafından neşredilmiş

tir. 3. el-Bedi' fi nal)di'ş-şi'r(nşr Ahmed 
Ahmed Bedevi- Hamid Abdülmedd, Ka
hi re I 380/1960; Beyrut I 407/ 1 987) . 4. Ki
tfıbü'l-'Aşfı. Başta Hz. Musa'nınki olmak 
üzere meşhur kişilerin asalarına dair hi
kaye ve şiiri eri, salih -abi d kişilerin men
kıbelerini ve kendi hayatıyla ilgili bazı 
olayları ihtiva eder (nşr M. le Marqui s. 
Paris I 893; nşr Abdüsselam Muhammed 
Harun, Kah i re ı 370/ 195 ı , I 392/ 1 973; nşr 

Hasan Abbas, İskenderiye I 978; Kah i re 
1981) . s. Kitfıbü'l-Menfızil ve'd-diyfır. 
568'de (1172) Hısnıkeyfa'da tamamlanan 
eser, Şeyzer ve diğer bazı şehirlerde mey
dana gelen depremlerle diğer bazı konu
lar hakkında olup eserde şiiriere de yer 
verilmiştir (nşr Enes Halidov, Moskova 
I 96 I )tıpkı basım 1; nşr. Şuayb ei-Arnaut, 
Dımaşk I 385/1965; Kah i re I 992; nşr Mus
tafa Hicaz!. Kah i re ı 968). 6. Kitfıbü Lü
bfıbi'l-fıdfıb (Kitabü Lamiyyeti'l-adab). 
Siyaset, cömertlik. cesaret, edebiyat. be
lagat, hikmet, gençlik ve ihtiyarlık gibi 
birçok konuyu ele alan edebi bir eserdir. 
İlk defa bir bölümü el-Mul)tetaf dergi
sinde yayımianmış (Kahire ı 908) daha 
sonra Ahmed Muhammed Şakir tarafın 

dan tam neşri yapılmıştır (Kahire I 354/ 

1935) . 7. Tel]]işu Menfıl)ıbi'l-'Ömereyn 
li'bni'l-Cevzi. İbnü'I-Cevzl'nin. Hz. Ömer 
ve Emevl Halifesi Ömer b. Abdülazlz hak
kındaki Menfıl)ıbü 'Ömer b. el-Ejattab 
ve Siretü ve menfıl)ıbü 'Ömer b. 'Ab
dil'aziz adlı iki eserinin senetlerini kıs
men hazfederek ortaya koyduğu çalışma
dır. Her iki eser müstakil olarakyayımlan
mıştır (nşr Zeyneb İbrahim el-KarOt, Me
nalqbü Emfri'l-mü'minfn 'Ömer b. el-/:fat
tab, Beyrut 1407/ 1987; nşr Nalm Zerzur, 
Sfretü ve menalqbü 'Ömer b. 'Abdil'aziz, 
Beyrut 1404/1984). 

İbn Münkız'ın kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır : et-Tfıri]]u'l

Bedri, Fezfı'ilü'l-l]uleifı'i'r-rfışidin, Ki
tfıbü Tfıri]]i Ali Münl)ı?:, Tfıri]]u'l-İslfım, 
A]]bfırü 'n-nisfı', Kitfıbü 't-Te'essi ve't
teselli, Kitfıbü'ş-Şeyb ve'ş-şebfıb, Al]
bfırü'l-büldfın , Tfıri]]u'l-l)ılfı' ve'l-J:ıu

şun, Ezhfırü'l-enhôr, en-Nevm ve'l-aJ:ı
lfım, Resô'ilü's-sfı'il, :Z:eylü Yetimeti'd
dehr, Mekôrimü'l- a]]lfıl), Kitôbü'l-Ka
zfı. 
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~ ALi SEviM 

ı 
İBN MÜSDi 

ı 

(-s~ 1)!1) 

Ebu Bekr Cemalüdd!n Muhammed 
b. Yusuf b. Musa ei-Ezd! ei-Gırnatı 

(ö. 663/1265) 

Hadis hafızı ve kıraat alimi. 
L _j 

598 (1 202) veya 599'da Endülüs' te 
Gırnata (Granada) civarında Vadlaş'ta 
(Guadix) doğdu . Büyük dedesine nisbetle 
İbn Müsdl (Mesdl) diye meşhur oldu. En
delüsl ve Mühellebl nisbeleriyle de anılır. 

Yirmi yaşına kadar memleketindeki bir
çok alimden ilim tahsil etti. 620'den 
( 1 223) sonra Tilimsan. Tunus. Halep, Dı
maşk gibi yerleri dolaşarak Mısır'a geçti. 
Mısır'da bir müddet oturduktan sonra 
Mekke'ye göç edip vefatma kadar burada 
yaşadı. Seyahatleri sırasında birçok alim
den faydalandı, bazılarından icazet aldı. 
Abdüssamed b. E bO Reca ei-Belevl, Ebü'l
Kasım İsa b. Abdülazlz ei-Lahml ve Mu-

hammed b. Ali ei-Esedl es-Sebtl'den kı
raat tahsil etti. İbn Müsdl'nin diğer hoca
ları arasında Ebu Muhammed İbn Ulvan, 
Ebü'I-Kasım İbn Sasra. Fahre'I-Farisl, İbn 
HalfOn ve Muhammed b. Abbad ei-Hılatl 
gibi alimler yer almakta olup Alemüddin 
ed-Devadarl, seyahatnamesiyle ünlü Ebu 
Muhammed ei-Abderl, Mecdüddin Ab
dullah b. Muhammed et-Taberl, Abdül
mü'min ed-Dimyatl ve Ebü'I-Yümn İbn 
Asakir de onun talebelerinden bazılarıdır. 
İbn Müsdl 1 O Şewal663'te (26 Temmuz 
1 265) Mekke'de meydana gelen bir bas
kın sırasında öldürüldü; bir rivayete göre 
ise veba salgınında öldü ve Cennetü'I-Mu
alla'ya defnedildi. 

Geniş ilmi birikiminden söz edilen İbn 
Müsdl'nin hadisin yanı sıra fıkıh, kıraat, 
edebiyat ve şiirle de uğraştığı, nazım ve 
nesir alanında dili çok iyi kullandığı, ifa
delerinin son derece düzgün, fesahat ve 
belagat açısından kusursuz olduğu, hem 
Mağrib hattını hem de diğer İslam ülke
lerinde kullanılan yazıyı çok güzel yazdığı 
belirtilmektedir. Dedesinden Kadirl tari
katı hırkası giydiğ i rivayet edildiğine göre 
(Safedl, V. 254) onun tasawufla da ilgilen
diği anlaşılmaktadır. 

Tenkitlerinden çok az kimsenin kurtul
duğu belirtilen İbn Müsdl Mekke'ye yer
leştikten sonra Zeydiyye mezhebine ilgi 
d uyarak aralarına katılmış. onlar da ken
disini 661 'de (1 263) M escid-i Haram'a ha
tip tayin etmiştir. Kitaplarında genellik
le Zeydilik'le ilgili bilgiler verdiği zikredil
mekte, Hz. Aişe hakkında ileri geri konuş
tuğu ve Şla yanlısı bid'atçı bir kimse ol
duğu belirtilmektedir. 

İbn Müsdl, Endülüslü bir hocasının bir 
araya getirdiği Erba'in'ini ondan alıp da
ha sonra bu hadislerin başka senedierini 
bularak onları rivayet etmesi sebebiyle 
eleştirilmiştir. Eleştiriyi değerlendiren İbn 
Hacer, bu durumun sema iddiasında bu
lunulmaksızın yapılmış bir nevi tahrlc fa
aliyeti olarak görülmesi gerektiğini, bu
nun da ravinin kizbine değil vehmine de
lalet edeceğini ileri sürmüş ve İbn Müs
dl'yi savunmuştur (Lisanü'l-Mizan, V. 438). 

Zehebl de İbn Müsdl'yi zayıf sayanların 
bulunduğunu belirterek kendisinin de 
Mu'cem'ini incelerken bazı vehimlerini 
tesbit ettiğini söylemektedir ( Te?kiretü '1-
J:ıuff~, IV. 1449) . İbn Müsdl'yi para karşılı
ğında hadis rivayet ettiği için tenkit eden
ler de vardır (Fas!, Il, 407-408). 

Eserleri. 1. Mu'cemü'ş-şüyQ]] . İbn 
Müsdl'nin şeyhleri hakkında bilgi verdiği 


