
İBN MÜNKIZ 

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 



üç cilt hacminde bir eser olup vezinsiz fa
kat kafiyeli bir anlatımla kaleme alınmış
tır. Zehebl bu eserden istifade ettiğini 
(Mizanü'l-i'tidal, IV, 73). Safedi de müel
lif hattı nüshasını görüp ondan faydalan
diğını ( ei-V[ıfi, V, 255) bildirmektedir. İbn 
Müsdl'nin devrinin diğer tanınmış alim
leri için de mu'cemler kaleme aldığı be
lirtilmektedir. z. el-Müsnedü'l-garib. 
Müellifin yaşadıği dönemdeki ve daha 

önceki hadis alimlerinin görüşlerini top
ladığı bir eserdir. 3. el-Müselseldt. 
Eserden seçilmiş hadisleri ihtiva eden 
bir cüz günümüze ulaşmıştır (Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. I 03, vr. I 72-
1 77). 4. İ'ldmü'n-nô.sik bi-a'lô.mi'l-me
nô.sik. Mezheplerin hacla ilgili görüşleri
nin ve dayandıkları delillerin toplandığı 
hacimli bir kitaptır (a.g.e., ay.). 5. el-Er
ba'ilne'l-mu{ıtô.re ii fazli'l-J:ıac ve'z-zi
yô.re. Brockelmann, eserin Ebu Bekir Ce
maleddin Muhammed b. Yusuf b . Mu
gire'ye de nisbet edildiğini söylemekte 

(GAL [Ar.J. VI, 281-282), İbn Rüşeyd bu 
eserden çeşitli hadisler nakletmektedir 
(Mil'ü 'l-'aybe, V, 133, 140) 

İbn Müsdl'nin bunlardan başka Menô.
kıbü'ş-Şıddil{ı ile kendisine tarikat hır
kası giydiren şeyhlerinin Hz. Peygam
ber'e ulaşan silsilesini kaydettiği bir cü
zünden bahsedilmekte (Abdülhay el-Ket

tani, ll, 580). Keşfü'?:-?:Uniln'da onun 
"delailü'n-nübüwe" konusunda eser ya
zanlardan olduğu belirtilmekte (1, 706; ay
rıca b k. DiA, XVI, 276). ayrıca Muaviye ve 
yakınları aleyhinde 600 beyitlik bir kasi
desi bulunduğu kaydedilmektedir. Onun 
Esne'l-menô.'if:ı ii esme'l-medô.'if:ı adlı 
na'tı da meşhurdur. 
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İBN MÜYESSER 
(;.,;.o ..:,ı-!1) 

Ebu Abdiilah Tacüdd!n 
Muhammed b. All b. Yusuf 

b. Müyesser el-Mısr! 
(ö. 677 /1278) 

Mısırlı tarihçi. 
_j 

628 (1231) yılında Kahire'de doğdu. Ha
yatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nese
bi, Fatımi Ha lifesi Hafız- Lidlnillah döne

minin (ı ı 32-1 ı 49) önemli şahsiyetlerin
den ei-Emlrü'I-Muazzam Celaleddin Mu
hammed Celeb Ragıb tarafından Tunus'
tan Mısır'a getirilen bir şahsa dayanır. İbn 
Müyesser adını yine Fatımi emirlerinden 
olduğu sanılan büyük dedesinden alır. Ey
yGbller'in yıkılışı ve Memlük Devleti'nin 
kuruluşu sırasında yaşanan buhrana ve 
ı. Baybars'ın parlakdevrine (ı 260- ı 277) 
şahit olduktan sonra 18 Muharrem 677 
(11 Haziran 1278) tarihinde Kahire'de ve
fat etti ve Mukattam'da toprağa verildi. 

Eserleri. İbn Müyesser'in günümüze 
kadar geldiği bilinen tek eseri A{ıbQru 
Mışr (Tari!]. u Mışr) olup Muhammed b. 
U beydullah ei-Müsebbihl'nin ( ö. 420/1 029) 
tarihine zeyil olarak yazılmıştır; bu sebep
le Tekmiletü Tô.ri{ıi'l-Müsebbif:ıi ve Tô.
ri{ıu'l-kebir 'ale's-sinin ~eyyele bihi 
'alô. Kitô.bi'l-Müsebbif:ıi adlarıyla da bi
linir (Safedl, IV, ı 88). Tolunoğulları 'ndan 
başlayarak müellifin zamanına kadar ge
len eser. NCıreddin Mahmud Zengl döne
mi ve Haçlı seferleri hakkında önemli bil
giler ihtiva eder. Eserin, Makrizi tarafın
dan 814 (1411) yılında el-Münteka min 
a{ıbô.ri Mışr li'bn Müyesser adıyla ka
leme alınmış 439-553 (1047-1158) yılları 
arasını içeren bir muhtasarı günümüze 
ulaşmıştır (Bibliotheque Nationale, nr. 
ı 688) Ancak Amir- Biahkamillah dönemi
nin (ı 10 ı- ı ı 30) 502-514 (11 08-1120) yıl
ları arası kayıptır. Bu eksiklik, Fatımller'in 
son asrıyla ilgili bilgileri -İzzeddin İbnü'I
Eslr'den yaptığı iktibaslar hariç- tamamen 
İbn Müyesser'den aldığı anlaşılan N üvey
ri'nin Nihô.yetü'l-ereb'inden tamamla

nabilmektedir. A{ıbô.ru Mışr'ın esasını 
teşkil eden Fatımller'in Xl ve Xl!. yüzyıllar 
arası dönemi daha çok Ebu Abdullah ei
Murtaza Muhammed b. Hasan et-Trab
lusl, Reşld b. Zübeyr. Ebu Zekeriyya Ze
kiyyüddin Yahya b . Ali ed-Dımaşki, İz
zeddin İbnü'I-Eslr. Habbal. Ebü'I-Fevaris 
Hamdan b. Abdürrahlm ei-Esaribl. İbnü'I
Me'mGn ei-Bataihi ve Cewanl gibi tarih
çilerin bir kısmı bugün mevcut olmayan 
kitaplarından faydalanılarak yazılmıştır 

iBN NACT 

ve eser bu yönüyle özel bir önem taşımak
tadır. Makrlzl, İbn Tağriberdl, İbn Hacer 
ei-Askalanl ve Nüveyrl ise ondan fayda

lanmışlardır. öte yandan İbn Müyesser ile 
Ali b. Zafir ei-Ezdl'nin verdikleri bilgiler 

arasında da büyük benzerlikler bulunma

sı dikkat çekmektedir. Ancak bunun se
bebi genelde aynı kaynakları, özellikle İb
nü'I-Eslr'in el-Kô.mil'ini kullanmış olma
larıdır. el-Münteka'nın Haçlı seferleriyle 
ilgili kısmı Baran Mac-Guckin de Slane 
tarafından Fransızca tercümesiyle birlikte 
ayrı bir bölüm halinde yayımlandığı gibi 
(RHC Or., lll [I 884 ı. s. 457-4 73) gibi Fran
sızca özetiyle birlikte Henri Masse ( Kahi
re 1919), William Mylord (Kahire 1980), 
bir mukaddime ve bir fihrist ilavesiyle Ey
men Fuad Seyyid (Kahire ı 98 ı) tarafın
dan neşredilmiştir. Müellifin Kitô.bü Tô.
ri{ıi'l-kw;lô.t adlı eseri ise (Safedi, IV, ı 88) 
günümüze intikal etmemiştir. İbn Ha
cer'in Ref'u'l-işr'i yazarken ondan fay
dalandığı bilinmektedir. 
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~ ALi SEVİM 

İBN MÜZEYN 

(bk. YAHYA b. İBRAHiM). 

İBN NAcl 
C.s~li ..:,ı-!1 ) 

Ebü'I-Kasım b. İsa b. Nacı 
et-Tenuh! ei-Kayrevan! 

(ö. 839/1435) 

Maliki fıkıh iiiimi 
ve biyografi yazarı. 

_j 

_j 

760 (1359) yılında Kayrevan'da doğdu. 

Bazı kaynaklarda adı Kasım. künyesi de 
Ebü'I-Fazl ve Ebü'I-Kasım olarak kaydedi
lir (Hifnavi, s. 92; Ahmed Baba et-Tin bük
tl. s. 364) Ancak kaynakların çoğunda adı 
Ebü'l-Kasım diye belirtildiği gibi Muham
med MahfGz da bir belgeye dayanarak bu-
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