
iBNÜ'I-MÜDEBBiR, Ebü'I-Hasan 

1 0.000 dinarla değerli hediyeler takdim 
ederek gönlünü kazanmaya çalıştı. Ancak 
İbn Tolun bunları kabul etmeyince güç 
durumda kaldı. Kendisine bir zarar gel
memesi için Mısır'daki arazilerinin bir kıs
mını ona verdiği gibi kızını da oğlu Ebü'I
Ceyş Humaraveyh ile evlendirdi (Belevl, s. 

. 60) . Buna rağmen hapsedilmekten kur
tulamadı, servetine de el konuldu. Ser
best bırakıldığında Halife Mühtedl- Billah 
(869-870) kendisini Dımaşk, Ürdün ve Fi
listin haracının idareciliğine tayin etti. İb
nü'I-Müdebbir bu görevi Dimyat'ta otu
rarak yürütmek istedi. isteği kabul edil
mediğinden 257 (871) yılında Dımaşk'a 
giderek bölgenin harac işlerini burada yü
rüttü . Ahmed b. Tolun Suriye ve Filistin'i 
ele geçirince İbnü 'l-Müdebbir'i tutukiat
tı ve 600.000 dirhem ödemeye mahkum 
etti. İbnü'l-Müdebbir daha sonra Mısır'a 
gönderildi ve 270'te (883-84) vefatma ka
dar burada hapishanede kaldı. Onun 271 ·
de (884-85) öldüğü de rivayet edilir. İb
nü'n-Nedlm, İbnü'l-Müdebbir'e Kitabü '1-
Mücdlese ve'1-mü~akere adlı bir eser 
nisbet etmektedir. Ebü'l-Ferec el-İsfaha
nl'nin Kitdbü '1-Egani'sinde, Mes'Gdl'nin 
Mürucü'~-~eheb'inde ve İbn Asakir' in 
Tari]] u Dımaşk'ında bazı şiirleri yer al
maktadır. 
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İBNÜ'l-MÜLAKKIN 
(.;ı.o,ıı~ı) 

Ebu Hafs Siracüddin Ömer b. Ali 
b. Ahmed ei-Ensari ei-Mısri 

(ö. 804/1401) -

Şafii fakihi, muhaddis 
ve biyografi yazarı. 

_j 

2.4 Reblülewel 723'te (2 Nisan 1323) Ka
hire'de dünyaya geldi. Kendisi, eserlerinin 
rivayetiyle ilgili bir icazetnamenin sonun
da bu tarihi babasının el yazısıyla gördü-
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ğünü söyler (Muhammed Kemaleddin İ z 

zeddin , s. 75); talebesi İbn Hacer ile İbn 
Tağrlberdlve Takıyyüddin İbn Fehd de bu 
tarihi naklederler. Sehavl'nin 22 Reblülev
vel'de doğduğu ve bunu kendi el yazısın
dan okuduğu na dair verdiği bilgi ( eçi
Oau'ü 'l-lami', VI, 100) yanlış olmalıdır. Fe
tihten sonra Endülüs'e yerleşen Medineli 
ensarın soyundandır. Babası. Vadlaş'tan 

(Guadix) Batı Afrika'daki TekrGr bölgesine 
göç edip bir müddet burada kaldıktan 
sonra Mısır'a giderek Kahire'de ikamet 
etti. Talebeleri arasında Zeynüddin İbnü'I
Murahhil. Şehabeddin İbnü'n-Nakib el
Mısrl, Cemaleddin ei-İsnevl ve Bahaeddin 
es-Sübkl'nin de bulunduğu tanınmış bir 
nahiv alimi olup İbnü'l-Mülakkın'ın doğu
mundan bir yıl sonra öldü; ölümünden 
önce oğlunun himayesini arkadaş ı İsa ei
Mağribl'ye vasiyet etti. İbnü'I-Mülakkın'ın 
annesiyle de evlenen bu zat. İbn To lun Ca
mii 'nde tecvid kurallarına göre Kur'an 
okumayı (telkin) öğrettiği için Ömer ona 
nisbetle İbnü'I-Mülakkın diye anıldı. An
cak kendisi bu lakabı sevmez ve lakabını 
İbriü'n-Nahvl diye yazardı. Nitekim Ye
men bölgesinde bu lakapla meşhur ol
muştur. 

İbnü'I-Mülakkın üvey babasından Kur
'an okuyup hıfzını tamamladı; Maliki fık
hını öğrendi ve Cemmalll'nin 'Umdetü'l
aJ:ıkam adlı eserin i. daha sonra da izzed
din İbn Cemaa'nın telkiniyle Şafii mezhe
bine yön el erek Nevevi'nin Minhacü 't -ta-
1ibin'i ni ezberledi. Kahire'nin tanınmış 
alimlerinden Arapça. fıkıh ve kıraat ders
leri aldı. Bizzat kendisi 1 000 hadis cüzü 
dinlediğini söyler (İbn Kadi Şühbe. IV, 44) . 
İskenderiye, Kudüs, Dımaşk ve hac mü
nasebetiyle iki defa gittiği (740/1 340, 76 I/ 
ı 360) Mekke ve Medine'de tahsilini sür
dürdü; birçok alimle bilgi alışverişinde 
bulundu. Fethuddin İbn Seyyidünnas, Ha
lll b. Keykeldl ei-Aial, Moğultay b. Kılıç . 

Kutbüddin ei-Halebl hadis; Tak.ıyyüddin 
es-Sübkl, Cemaleddin ei-İsnevl, İzzeddin 
İbn Cemaa ve Şemseddin İbn Adlan fıkıh 

. ve usulü; Ebu Hayyan ei-Endelüsl ile Ce
maleddin İbn Hişam en-Nahvl Arapça öğ
rendiği alimlerdir. Yusuf b. Abdurrahman 
ei-Mizzl ve Zehebl'den de icazet aldı. 

Üvey babası kendisine önemli ölçüde bir 
servet bıraktığı için geçim sıkıntısı çek
meyen İbnü'I-Mülakkın tamamen ilimle 
meşgul olarak fıkıh, hadis. tefsir, tarih. 
biyografi, kıraat ve Arap dili alanlarında 
kendini yetiştirdi. Darü'l-hadlsi'I-Kamiliy
ye, Kubbetü's-Salih ve Sabıkıyye ile Hüsa
miyye medreselerinde ders verdi. Talebe
leri arasında İbn Hacer el-Askalanl. Veliy-

yüddin el-lraki. Sıbt İbnü'I-Aceml, Takıy
yüddin ei-Makrlzl, Takıyyüddin ei-Fasl, 
İbnü'd-Demamlnl, İbn Nasırüddin ed-Dı
maşki. İbn Hicd ve Cemaleddin İbn Zahl
re gibi alimler bulunmaktadır. Bir süre 
kadı naibliği de yapan İbnü'I-Mülakkın, 
780 (1378) yılında Kahire Şafii kadılığına 
atanmasını istediyse de rakiplerinin bu 
konuda bir emlre bahşiş vaad ettiğini ile
ri sürmeleri üzerine o zamana kadar ken
disini destekleyen Sultan Berkuk'un gö
zünden düştü ve tutuklandı. Ancak bazı 
alimierin aracılığıyla hapisten çıktı. Bun
dan sonra zamanını tamamen telif ve öğ
retime ayırdı. 26 Reblülewel 804 (3 Ka
sım 1401) tarihinde Kahire'de vefat etti 
(İbn Hacer, V, 46) . Sehavl ve İbn Fehd ölüm 
gününü 16 Reblülewel olarak kaydeder
ler (eçt-Oau'ü'l-lami', VI, 105: Lalvu'l-el
h.&.z. S. 202) . 

Kcıynaklarda "fakih, imam. şeyh, mu
haddis, hafız, allame" gibi unvanlarla anı
lan İbnü'l-Mülakkın genç yaşta tahsile 
başlaması. geçim sıkıntısı çekmemesi, iyi 
bir kütüphaneye sahip olması ve uzun sü
re resmi görev almaması sebebiyle telife 
erken dönemde başlamış, çeşitli konular
da yaklaşık 300 kitap yazmıştır (İbn Ha
cer, V, 45; İbnü' I -Mü l akkın ' ın eserlerinin 
rivayetiyle ilgili olarak verdiği icazetname
de zikrettiği çalışma l arının bir li stesi için 
bk. Muhammed Kema leddin izzeddin, s. 
69-74). Fakat ömrünün sonlarına doğru 
kütüphanesinin yanması eserlerinden bir 
kısmının gün ışığına çıkmasını engelle
miştir. EyyGbller'den sonra Memlükler'in 
de bölgede Eş'arlliği desteklemeleri İb
nü'l-Mülakkın'ın bu düşünce çizgisini be
nimsemesinde etkili olmuş . yine aynı dö
nemde yaygın olan tasawuf hareketin
den de önemli ölçüde etkilenmiştir. SGfi
lere dair eserinde verdiği bilgilerden, o sı
rada yaygın olan bid'at ve hurafeler ko
nusunda tenkidl bakış açısına sahip ol
madığı anlaşılmaktadır. 

Eserleri. A) Hadis. 1. Şevahidü't-tav
zil:ı fi şerJ:ıi'l-Cami'i'ş-şaJ:ıiJ:ı. İbn Hacer 
el-Askalanl'nin bildirdiğine göre müelli
fın, hocaları Kutbüddin el-Halebl ve Mo
ğultay b. Kılıç'ın Buhar! şerhlerini esas alıp 
bazı ilavelerde bulunduğu eser yirmi cilt
tir. Millet Kütüphanesi (Feyzullah Efendi , 
nr. 377-392) başta olmak üzere çeşitli kü
tüphanelerde eserin muhtelif ciltlerine 
ait yazmaları mevcuttur (Sezgin, I, 120). 

Ahmed Hac Muhammed Osman, kitabın 
"Enbiya" ve "Menakıb" bölümlerinden ba
zı kısımları Kaşaşu'l-enbiya' ve mena
kıbü'1-kabd'il mine't-Tavzil:ı li-şerJ:ıi'1-

Cami'i'ş-şaJ:ıil:ı adıyla neşretmiştir (Mek-
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k e 14 ı 811998) Z. Mul]taşaru İstidrô.ki'l
}jô.iı? eg;-Zehebi 'alô. Müstedreki Ebi 
'Abdillô.h el-}fô.kim. Zehebl'nin Hakim 
en-Nisabürl'ye ait el-Müstedrek'i özet
lediği Tell]işü '1-Müstedrek'in bazı ilave
ler de içeren bir muhtasarı olup en-Nü
ketü'l-litô.f ii beyô.ni e]J.ô.dişi'çl-çli'ô.t 
adıyla da anılır (nşr. Abdullah Hamed ei
Lahldan- Sa'd b. Abdullah b. Abdülkadir. 
I-VII. Ri ya d 141 I). 3. el-Bedrü'l-münir ii 
tal]rici eJ:ıô.dişi'ş-ŞerJ:ıi'l-kebir. Abdül
kerlm b. Muhammed er-Ril.fil'nin İmam 
Gazzall'ye ait el-Veciz'e yazdığı FetJ:ıu '1-
'aziz (eş-Şerf:ıu'l-kebfr) adlı şerhteki ha
dislerin tahrlcine dairdir. İbn Hacer. İbn 
Kutluboğa, Ebu Abdullah İbnü'I-Vezlr el
Yemen!, Emir es-San'2ml ve Şevkani gibi 
alimler hadis tahrlciyle ilgili eserlerinde 
buna atıfta bulunmuşlardır. FetJ:ıu'l-'aziz 
üzerine yapılan çeşitli tahrlcler arasında 
önemli bir yeri olan eseri İbn Hacer ihti
sar edip bazı ilavelerde bulunmak sure
tiyle Tell]işu '1-J:ıabir ii tal]rici eJ:ıô.dişi'r
Rô.fi'iyyi'l-kebir'i kaleme almıştır. Müel
lifin de kendi eserine yaptığı ihtisar Mul]
taşarü'l-Bedri'l-münir (nşr. Kemal Yusuf 
el-H Ot. Beyrut 1407/1987) ve ljulô.şa
tü'l-Bedri'l-münir(nşr. Harndi Abdül
medd es-Selefl. l-ll, Riyad 141011989) 
adlarıyla neşredilmiştir. Medine'de el-Ca-

miatü'l-İslamiyye'de bazı araştırmacılar 
tarafından çeşitli bölümleri yüksek lisans 
tezi olarak neşre hazırlanan el-Bedrü'J .. 
münir'in üç cildi yayımlanmıştır(nşr. Ce
mal Muhammed es-Seyyid. Riyad 1414). · 
4. el-İ'lô.m bi-fevô.'idi 'Umdeti'l-aJ:ıkô.m. 
Cemmalll'ye ait eserin şerhidir (nşr. Ah
med b. Muhammed ei-Müşeykıh. 1-V. Ri
yad 1417/ 1 997) 5. TuJ:ıfetü'l-muJ:ıtô.c ilô. 
edille ti ( ef:ı[ıdfşi)'l-Minhô.c. Nevevi'nin 
Minhô.cü 't-tô.libin' indeki fıkhl hüküm
lere mesned teşkil eden hadislerle ilgilidir 
(nşr. Abdullah Saafei-Lihyanl. 1-11. Mekke 
1406) 6. izô.J:ıu'l-irtiyô.b ii ma'rifeti mô. 
yeştebihü ve yeteşaJ:ıJ:ıafü mine 'l-es
mô.' ve'l-ensô.b ve'l-elfô.? ve'l-künô. ve'J .. 
elJiöbi'l-vô.Jiı'a ii TuJ:ıteti'l-muJ:ıtô.c ilô. 
edilleti'l-Minhô.c. Yaklaşık on varaklı k bir 
çalışmadır (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Ha
dis, nr. I 746; Chester Beatty Library, nr. 
3382; bundan çekilmiş bir nüshası Küveyt 
Ma'hedü'l-mahtOtat. nr. 933/2'de kayıtlı
dır) 7. el-Bülga tl eJ:ıô.dişi'l-aJ:ıkô.m miln
ma 'tlefelia 'aleyhi 'ş-şeyl]ayn. TuJ:ıfe
tü'l-muJ:ıtô.c'dan Buhar! ve Müslim'in it
tifak ettiği hadislerin seçilmesiyle meyda
na getirilmiş olup 475 (mükerrerlerle 508) 
hadis ihtiva etmektedir (nşr. Muhyiddin 
Neclb, Dımaşk 1411 ). 8. Teg;kiretü'l-muJ:ı
tô.c ilô. eJ:ıô.dişi'l-Minhô.c. Beyzavl'nin 

iBNÜ'I-MÜLAKKlN 

Minhô.cü'l-vüşul adlı eserindeki hadis
lerin tahrlcine dairdir (nşr. Ha md! Abdül
mecld es-Sel efi. Beyrut 14 I 5/1994). 9. el
MuJini' ii 'ulD.mi'l-J:ıadiş . İbnü's-Salah 'ın 
'UJD.mü'l-J:ıadiş adlı eserinin ihtisarı. ye
niden düzenlenip ilaveler yapılması sure
tiyle kaleme alınmıştır. Mekke Ümmülku
ra Üniversitesi'nde Cavid A'zam Abdüla
zlm'in yüksek lisans tezi olarak neşre ha
zırladığı eser ( 1403/1 983) Abdullah Yusuf 
ei-Cedl tarafından da yayımlanmıştır (ı -1 ı. 
Riyad 1413/1992) .1 0.et-Teg;kireii'uJD.
mi'J-J:ıadiş. Bir önceki eserin muhtasarı
dır (nşr. Ali Hasan AliAbdülhamld. Am
man ı 4013) . Şemseddin es-Sehavl. bu ki
taba et-TavziJ:ıu'l-ebher 'alô. Te?;kireti 
İbni'l-Mülakkın ii 'ilmi'l-eşer adıyla bir 
şerh yazmıştır (nşr. Hüseyin İsmail el-Ce
me! , Bilbls 1409). 11. Teg;kiretü'l-al]yô.r 
bimô. fi'J .. V asit mine'l-al]bô.r. Gazzall'nin 
el- V asit adlı eserindeki hadislerin tahri
cine dairdir (TSMK, lll. Ahmed. nr. 473) 
12. Gaye tü '1-me'muli'r-rô.gıb ii ma'ri
feti e]J.ô.dişi İbni'l-}jô.cib. Cemaleddin 
İbnü'l-Hacib'in el-Mul]taşar adlı fıkıh 
usulüne dair eserindeki hadislerin tahri
ciyle ilgilidir (Süleymaniye Ktp., Damad İb
rahim Paşa, nr. 396) 13. İncô.zü'l-va'di'l
vefi fi şerJ:ıi Cô.mi'i't-Tirmig;i. Eserin ilk 
bölümlerini ihtiva eden 153 varaklık mü
ellif hattı nüshası Chester Beatty Library'
de kayıtlıdır (nr 5187) . Klasik kaynaklar
da adı geçmeyen bu eser aynı kaynaklar
da anılan, Tirmizi'nin Kütüb-i Sitte'den 
Buhar!. Müslim ve Ebü Davüd'un eserle
rine yaptığı zevaidinin şerh i olmalıdır. 14. 
Mô. temessü ileyhi'l-J:ıô.ce 'alô. Süneni 
İbn Mô.ce. İbn Mace'nin es-Sünen'inin 
Kütüb-i Sitte'ye dahil diğer beşesere 
olan zevaidinin şerhidir (Edirne Selimiye 
Ktp., nr. 487). 15. ŞerJ:ıu Zevô.'idi Müs
lim 'ale'l-Bul]ô.ri (Bağdat, Mektebetü'l
evkafi'l-amme, nr. 3012, 3015). 

B) Fıkıh. 1. 'Umdetü'l-muJ:ıtô.c ilô. Ki
tô.bi'l-Minhô.c. Nevevi'nin Minhô.cü'Hô.
libin adlı eserinin şerhidir. Klasik kaynak
larda altı veya sekiz ci lt olduğu kaydedilen 
eserin muhtelif ciltleri günümüze ulaş
mıştır (Chester Beatty Library, nr. 3361. 
3366. 3382. 3946. 4687; bundan çekilmiş 
bir nüsha için bk. Küveyt Ma 'hedü 'l-mah
tOtat, nr. 1841) Z. 'Ucô.letü'l-muJ:ıtô.c ilô. 
tevcihi'l-Minhô.c. Aynı eserin daha kü
çük bir şerhidir (Chester Beatty Library, 
nr. 3360. 3423. 3481; Süleymaniye Ktp., iz
m ir. nr. 211. Turhan V al ide Sultan. nr. 144; 
Bağdat, Mektebetü'l-evkafi'l-amme, nr. 
3870) 3. el-İşô.rô.t ilô. mô. vaJia'a fi'J .. 
Minhô.c mine'l-esmô.' ve'l-emô.kin ve'l
lugöt (Chester Beatty Library, nr 4547; is-
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kenderiye, Mektebetü'l-belediyye, nr. 2294 

B; bundan çekilmiş bir nüsha için bk. Ka
hi re Ma'hedü ihyili'l-mahtOtati'l-Arabiyye, 
Tarih, nr. 38). 4. et-Te~kire fi'l-fıl).hi 'ş 

Şafi'i (nşr. Yilsin b. N asır el-Hatlb, Cidde 
1990). S. el-Eşbôh ve'n-ne-;:;d'ir fi'l-fıl).h 
(TSMK. lll. Ahmed, nr. 752; bundan çekil
miş birnüsha için bk. Mekke Ümmülkura 
Ünviversitesi Merkezü' 1-bahsi'l-ilm! K tp., 
m 89; Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, nr. 59/9). 

6. Ijulôşatü'l-fetôvi ii teshili esrari'l
Ijavi. Abdülgaffar b. Abdülker!m el-Kaz
vlnl'nin el-lfavi'ş-şagir adlı eserinin şer
hi olup (Keşfü';;.-;;.unun, I, 625; krş. ei-Bed
rü'l-münir, neşredenin girişi, 1, 1 03) Bağ

dat Mektebetü'l-evkafi'l-ilmme'de (nr 

3875). müellifin aynı esere yaptığı daha 
küçük bir şerh olan Ta]J.rirü'l-fetô.vi'l-va
l).ı'a fi'l-lfavi'nin ise Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde(Fatih, nr. 2284) birer nüshası 
mevcuttur. 7 . Gunyetü'l-fal).ih ii şer]J.i't
Tenbih. Ebu İshak eş-Ş!razl'nin fıkha dair 
eserine yazdığı şerhtir (Süleymaniye K tp., 
Ayasofya, nr I 341, 1. ci lt) Müellifin et
Tenbih üzerine yaptığı birkaç çalışması 
daha vardır ( Keşfü '-;:;-;;.unD.n, I , 49 I; Mu
hammed Kemaleddin izzeddin. s. 70) 8. 
el-Kelôm 'alô Süneni'l-cum'a ]f.ableha 
ve ba'deha (Hind 1314). 

C) Biyografi. 1. el-'İl).dü'l-mÜ~heb ii 
tabal).dti ]J.ameleti'l-me~heb . Başlangıç

tan müellifinin zamanına kadar 1200 ka
dar Şafii aliminin biyografisini ihtiva eden 
eserde illimler üç tabakaya ayrılmış olup 
birinci tabakada ashabü'l-vücuh ve onla
ra yakın alimlere, ikinci ta bakada bu de
receden daha aşağı olanlara. üçüncü ta
bakada ise müellifin çağdaşlarına yer ve
rilmiştir. Bu üç tabaka ayrıca birçok alt 
bölüme ayrılmış ve her bölüm kendi için
de alfabetik olarak düzenlenmiştir. Eser 
Eymen Nasr el-Ezherl ve Seyyid Mühen
na tarafından neşredilmiştir (Beyrut 1417/ 

1997). z. Taba]f.atü'l-evliya'. Nureddin 
Şe ribe , müellif tarafından, ayrıca klasik 
kaynaklarda Taba]f.atü 'ş-şufiyye şeklin
de kaydedilen eseri, bazı yaZma nüsha
lardan hareketle yukarıdaki adla yayım
lamıştır (Kahire 1393/1973) . Otuz yedisi 
müellifin çağdaşlarına ait olmak üzere 
230 biyografiyi ihtiva eden eser, dönemin 
tasawuf hayatı ve anlayışı yanında İbnü'I
Mülakkın'ın tasawufa bakışını da akset
tirmesi bakımından önem taşımaktadır. 
3. Nüzhetü'n-nü-;:;-;:;ar ii ]f.ucjati'l-emşar 

(AI].baru l):uçiati Mışr) (nşr. Med!ha Mu
hammed eş-Şerkavi, Kahire 1996) . Mu
hammed Kemaleddin İzzeddin. İbnü'I
Mülakkın'ın tarihçiliğiyle ilgili eserinde 
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(bk. bibl.) müellifin bu üç kitabını incele
miştir. 4. İkmalü Teh~ibi'l-Kemal. Miz
ıl'nin eserini Ahmed b. Hanbel'in el-Müs
ned'i, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'ın eş
ŞaJ:ıiJ:ı ' leri, Darekutnl ve Beyhaki'nin es
Sünen'leriyle Hakim'in el-Müstedrek'in
deki ravileri ilave etmek suretiyle tamam
ladığı bir çalışmad ı r (Süleymaniye Ktp., 
Kılıç Ali Paşa, nr. I 90; Millet Ktp., Feyzul
lah Efendi, nr. ı 378- I 379). S. Dürerü'l-ce
vahir ii mena]f.ıbi'ş-Şeyl]. 'Abdil]f.iidir 
(Süleymaniye Ktp., Hasan Hayri -Abdul
lah Efendi, nr. ı 7 ı; Darü'l-kütübi'z-Zahi
riyye , nr. 4407/2, vr. 39-43; Bağdat, Mekte
betü'l-evkafi'l-amme, nr. 10058 , Tabaka
tü ' 1-euliya'ın sonunda). 

D) Diğer Eserleri. 1. Tefsiru garibi'l
Kur'an. Müellif, hocası Ebu Hayyan ei
Endelüsl'nin Tu]J.fetü'l-erib'inden de 
önemli ölçüde faydalanmak suretiyle ha
zırladığı bu eserini onun gibi alfabetik de
ğil mushaf tertibine göre düzenlemiştir 
(nşr. S emir Til ha el-MeczOb, Beyrut ı 408/ 

1987) z. Gayetü's-sul ii l].aşa'işi'r-Resul 
(ljaşa'işu efçtali'l-mai]IU/;:ln) (nşr. Abdul
lah Bahrüddin Abdullah, Beyrut 1414/ 

1993). 3.lfada'il).u'l-]J.al).a'il). (l:fada'il;:u '1-

euliya') (San'a el-Cilmiu'l-keb!rKtp, nr. 
90; Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, m 208; ibnü'I
Mülakkın'ın eserlerinin bir listesi ve ba
zılarının yazma nüshaları için bk. Muham
med Kemaleddinizzeddin, s. 69-74; Taba
J;:atü '1-euliya', neşredenin girişi, s. 4 7-68; 

Gayetü's-sul, neş redenin girişi, s. 25-32; 

ei-Bedrü '1-münir, neşredenin girişi, I, 89-

1 12 ; ei-Bülga, neşredenin girişi, s. 1 0-12; 

Nüzhetü 'n-nw;;.ar, neşredenin girişi, s. 64-
80). 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Mülakkın, Tabaka tü 'l-euliya' (nşr. NG
reddin Şer\be). Kahire 1393/1973, neşredenin gi
rişi, s. 27 -73; a.mlf., el-Bülgafi ef.ıadişi'l-af.ıkam 
(nşr. Muhyiddin Nec\b). Dımaşk 1411, neşrede
nin girişi, s. 10-12; a.mlf., Te{siru garibi'l-f)ur'an 
(nşr. SemlrTaha el-Meczüb). Beyrut 1408/1987, 
neşredenin girişi, s. 28-39; a.mlf., Cayetü's-sul 
f1 {Jaşa'işi'r-Resul(nşr. Abdullah Bahrüddin Ab
dullah). Beyrut 1414/1993, neşredenin girişi, s. 
17-63; a.mlf., el-Bedrü'l-münir (nşr. Cemal M. 
es-Seyyid). Riyad 1414, neşredenin girişi, 1, 41-
191; a.mlf .. Nüzhetü 'n-nü.??ar f1 kuçlati ' l-em
şar(nşr. Medlha Muhammed eş-Şerkav\), Kahire 
1996, neşredenin girişi, s. 49-81 ; Makr\zi, el
fjıtat, ll, 393-394; ibn Kact\ Şühbe, Tabakatü 'ş
Şafi'iyye, IV, 43-47; ibn Hacer, inba'ü'l-gumr, 
V, 41-46; ibn Fehd, Laf.ı?u 'l-el/.ıii;;.(Zeylü Te?ki
reti'l-/.ıuffii;;.li'?-Zehebi içinde, nşr M .. Zahid el
Kevser\). Dımaşk 134 7, s. 197 -202; ibn Tağri
berdi, ed-Delilü 'ş-Şafi 'ale'l-Menheli'ş-şafi(nşr. 
Feh\m M. Şeltüt). Kahire 1399/1979, 1, 502; Se
havi, eçi-l)au'ü'l-lami' , VI, 100-1 05; Süyüti, 
fjüsnü'l-muf.ıaçlara, 1, 438; a.mlf., Tabakatü 'l
f.ıuffii;;. (Ömer), s. 537-538; a.mlf .. Zeylü Taba-

kati'l-f.ıuffii? (Zeylü Te?kireti'l-/.ıuffii? li '?-Ze
hebi içinde, nşr. M. Zahid el-Kevseri). Dımaşk 
13:ı 7, s. 369; Ebu Bekir b. Hidayetullah ei-Hü
seyn\, Tabaka tü 'ş-Şafi'iyye (nşr. Adil N üvey
h iz). Beyrut 1402/1982, s. 235-236; Keşfü '?
?Unun, ı, 491, 625; ibnü'l-imad, Şe?erat, VII , 
44-45; Şev kani, el-Bedrü 'Hali', ı , 508-511 ; 
Ali Paşa Mübarek, el-fjıtatü't-Teufikıyye, Ka
bire 1305/1886, IV, 218-221; Serkis. Mu 'cem, 
1, 252; Brockelmann, GAL, ll, 113-114; SuppL, 
ll, 109-11 O; Lutfl Abdülbedl, Fihrisü 'l-ma{J
tutati'l-muşauuere, Kahire 1956, 11/1, s. 17-
18; ll , 29, 39; Fuad Seyyid, Fihrisü'l-ma{Jtutat: 
neşre bi'l-ma{Jtutati'lleti ikteneha 'd-dar min 
sene 1936-1955, Kahire 1380/1961,1, 181; 
ll, 82; lll , 39; A. J. Arberry, Th e Chester Beatty 
Library, A HandUst of the Arabic Manuscripts, 
Dublin 1966, 1, 105; ll ; 39, 47, 48, 50, 58; lll, 
98; IV, 53 , 68; VI, 15; VII, 60; Sezgin. GAS, 1, 
120, 221; Muhammed Kemaleddin izzeddin , ib
nü 'l-Mülakkın mü'erri{Jan, Beyrut 1407 /1987; 
Ebü'I-Hasan Diyanet, "İbn Müla)5)5ın", DM Bi, IV, 
690-691. 

~ AHMET ÖzEL 
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İBNÜ'I-MÜNADi 
( ı,S.:ıı;,.,Jf 0'1 f) 

Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Ca'fer 
b. Muhammed b. Ubeydillah 

ei-Münadi eı-Bağdadi 
(ö. 336/947) 

Kıraat ve hadis alimi. 
_j 

18 Reblülewel 2S6'da (23 Şubat 870) 
Bağdat'ta dünyaya geldi. 2S7'de doğdu
ğu da rivayet edilmiştir. Dedesine nisbet
le ibnü'l-Münad! diye meşhur oldu. İdrls 
b. Abdülker!m, Süleyman b. Yahya ed
Dabbl ve Fazi b. Mahled'den kıraat öğren
di. Zehebl, onun kıraatte dedesi Ebu Ca'
fer Muhammed'den okuduğu all isna
dı bulunduğunu, bu isnadın İshak b. Yu
suf ei-Ezrak vasıtasıyla kurra-i seb'adan 
Asım'ın ravisi Ebu Bekir b. Ayyaş'a bağ
landığını kaydetmiştir (Ma'rifetü'I-J;:urra', 
ır. 564). Dedesinden ve Muhammed b. Ab
dülmelik ed-Daklki, Ebu Bekir Muham
med b. İshak es-Sagan!, Ebu Davud es
Sicistan! gibi illimlerden hadis dinledi. 
Kendisinden Ahmed b. Nasr eş-Şezal, Ab
dülvahid b. Ebü Haşim, Ebü'I-Hasan b. Bi
Iili ve Ahmed b. Abdullah b. Hüseyin el
Cübbl ve diğerleri kıraat tahsil ederken 
Ebu Ömer İbn Hayyuye ve Muhammed 
b. Faris el-Gür! gibi şahsiyetler hadis ri
vayet ettiler. Hanbell mezhebine mensup 
olan ve 273 (887) yılında hacca giden İb
nü'I-Münad! 19 Muharrem 336'da (1 O 
Ağustos 947) Bağdat'ta vefat etti ve Hay
züran Mezarlığı'na defnedildi. İbnü'n -Ne
d!m ölüm yılını 334 (945) olarak verirken 
Süyütl 320 (932) tarihini kaydetmiş, Da
vudl de hocası Süyutl'ye uymuştur. 


