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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. 
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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. 



İbnü'l-Münadl için İbnü'n-Nedlm "kıra
at üstadı" derken EbCı Amr ed-Dan! onun 
seçkin bir mukrl olduğunu , bu hususta 
eskilerden intikal edenleri iyi bildiğini, 
Arap dili konusunda da zirvede bulundu
ğunu söylemiş. hakkında sika ve me'mCın 

terimlerini kullanmıştır (Zehebl. Ma'rife
tü 'l-kurra', ll , 563) Hatlb el-Bağdadl de 
İbnü ' l-Münadl'yi si ka, emin ve sadCık diye 
tanıtmış ve rivayet ettiği hususlarda hüc
cet sayıldığını belirtmiştir ( TarTI]. u Bag
da d , IV, 69) İbnü'l -Cevzl, eserlerinden . 
kendi hattıyla yazılmış bir parçanın eline 
geçtiğini kaydettikten sonra onda hiçbir 
kitapta bulunamayacak bilgiler mevcut 
olduğunu söylemiştir. İbnü'l-Cevzl'nin 
naklettiğine göre İbnü'l-Münadl'yi öven 
alimlerden biri de Ebu Yusuf el-Kazvlnl 
olup bu zat onun sözlerinde faydasız hiç
bir şeyin bulunmadığını verivayetle dira
yeti birleştirebiidiğini belirtmiş , Zehebl 
de, "Kurranın ileri gelenlerindendi" de
miştir ( Te?kiretü ' 1-/:ıufffl?, lll , 850) İbnü'l
Münadl'nin ahlakı hakkında Hatlb el-Bağ

dadl'nin Ebü 'l-Fazl Ubeydullah b. Ahmed 
b. Ali es-Sayrafi'den naklettiği bir rivayet 
daha sonraki bazı kaynaklarda yer almış
tır. Buna göre Ebü'l-Fazl es-Sayrafi onun 
sert mizaçlı ve kötü huylu bir insan oldu
ğunu söylemiş , bu sebeple kendisinden 
yapılan rivayetlerin yaygınlık kazanmadi
ğını ileri sürmüştü r. 

Eserle r i. İbnü'n-Nedlm , İbnü'l-Müna

dl'nin çoğu Kur'an ilimlerine dair olmak 
üzere çeşitli alanlarda 120'den fazla eseri 
bulunduğunu söylemiş, Eb Cı Yusuf el-Kaz
vlnl ise Kur'an ilimleri konusunda 440'
tan fazla çalışması olduğunu, bunlardan 
yirmi birini kendisinin bildiğini belirtmiş
tir (ibnü 'I-Cevzl. X IV, 66) Hatlb el-Bağda
di ve İbn Eb Cı Ya' la'nın kaydettiklerine gö
re onun eserlerinin çoğundan haberdar 
olunmamıştır. İ b n ü'l -M ünadl'n i n günü
müze ulaştığı bilinen tek kitabı Müteşa 

bihü 'l-Kur'ani'l-'a~im olup bir nüshası 
İskenderiye'de el-Mektebetü'l-belediyye'

de (nr. 1993 d. ) bulunmaktadır (Sezgin , 1. 
44 ). Eser Abdullah b. Muhammed el-Gu
neyman 'ın tahkikiyle yayımlanmıştır (Me
di ne 1408: Demenh Cı r 1414/1993). Kaynak
larda adı geçen diğer eserleri de şunlar
dır : İl].tilafü '1-'ad ed, Ki tab ü D u'a'i en
va'i'l-isti'a?:at min sa'iri 'l-afat ve']-'ahCıt, 

Efv acü '1-l!urra' , Nasil]. u '1-Kur'an ve 
m ensul].uh, Kitabü '1-M elô.]J.im, et-Ta
r i ]]. , Kitô.bü'l-M enasik, Müsnedü 'l-'aşe 

re, Kitabü Kella, Feza'ilü'l-K ur'ô.n , Ki
tabü'l-Müderrisin , Cüz' fihi 'l-Ijaçlır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Münad1. Müteşi:ibihü 'L-f)ur' an ( n ş r. Ab
du l lah b. Muhammed ei-Guneyman ). Demenhur 
1414/1993 , neşredenin gi r iş i , s. 5- 16; ibnü'n
Nedim. el-Fih rist (Şüveymi ) . s. 184 -1 85; Hat ib. 
Taritıu Bagdad, IV, 69 · 70; İbn Ebü Ya'la, Taba
l!:atü'L·Hanabile, ll , 3-6; Sem'ani. el-Ensi:ib, V, 
385-386; ibnü'I-Cevzi . el-Munta?am, XIV, 65· 
66 ; Zehebi . Tq;k i re tü'L -t:ıuf{a?, lll , 849-850; 
a.mlf .. Ma' ri{etü 'L-I!:urri:i' ( Altı ku laç). ll , 563-
564 ; a.mlf .. Ti:i ri /)u 'L-isli:i m: sene 33 1-350, s . 
134 - 135 ; a.mlf .. A'Li:imü 'n-nübeli:i', XV, 36 1-
362; ibn Kesir. el-Bidi:iye, Xl, 2 19; İbnü ' I -Ceze
ri. Cayetü 'n·f'lihay e, ı , 44; ll , 194 ; Burhaneddin 
ibn Müflih . el-Mai):şadü'L-erşed (n şr. Abdurrah
man b. Sü leyman el-Useymi n). Riyad 141 0/ 1990, 
1, 85-86; Süyüti. Bugyetü 'L-vu'at, 1, 300-30 ı ; 

DavGdi . Taba/!:i:i tü 'L·mü{ess irin , 1, 33-34; Keş
fü '?-?Unun, ll , 192 1; Sezg in . GAS, 1, 44; Mu
hammed Hadi Müezzin-i Cami. " İbn M ünad1", 
DMBi, IV, 693-694. r:;:ı 
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İBNÜ'I-MÜNASIF 
(~I.; ... . JI .:,-1 1) 

Ebu Abdiilah Muhammed b. İsa 
b . Muhammed b. Asbağ 

b. el-Münasıf el-Ezdi el-Kurtubi 
(ö . 620/ 1223) 

Alim, ed ip, şair ve kadı. 
_j 

Receb S63 'te (N isan 11 68) Mehdiye'de 
doğdu . Murabıtlar' ın Endülüs'teki haki
miyetlerinin zayıflaması üzerine ülkede 
iç karışıklıklar yaygınlaşınca babası Kurtu
ba'dan (Cordoba) ayrılarak İfrlkıye'ye git
ti ve Kayrevan'a yerleşti (539/ 1 ı 44). ardın
dan Tilimsan'a geçerek burada ikamet 
etmeye başladı. İbnü ' l -Münasıf başta de
desi ve babası olmak üzere İbn Dihye el
Kelbl, İbnü'l-Muradl diye bilinen Tunus 
Kadısı Ebü'I-Haccac Yusuf b. İsmail el
MahzCıml. İbn Eb Cı Derka, Eb Cı İshak el
Kafi. Eb Cı Bekir Atik b. Ali el-Fasih ve Ab
dullah Muhammed b. Abdurrahman et 
Tüdbl gibi alimlerden dini ve edebi ilim
leri tahsil etti. Bir süre Belensiye'de (Va
lencia) kadılık yaptı. Burada bulunduğu sı
rada İbnü 'l-Ebbar ile görüştü (608/ 1 2 ı ı) . 
Daha sonra Mürsiye (M urcia) kadılığına 
tayin edildi; ardından başarıyla yürüttü
ğü bu görevinden ayrılarak Kurtuba'ya 
yerleşti. İbn Said el-Mağribl onun hacca 
gittiğini. bir süre de Mısır 'da kaldığını bil
dirmekteyse de tarih vermemektedir (ei
Mugrib, ı . 105) Kendisi, 614'te (1217) ka
leme aldığı ed-Dürretü 's -seniyye adlı 
eserinde ölmeden önce Hz. Peygamber'in 
kabrini ziyaret etmeyi arzuladığından 
bahsettiğine göre hacca bu tarihten son
ra gitmiş olmalıdır. İbnü'l-Münasıf. haya-

iBNÜ'I-MÜNASIF 

tının son döneminde Muvahhidler'in baş
şehri olan Merakeş'te ikamet etti. Bura
da Abdülmü'min el-KCıml'nin yaptırdığı 
Kütübiyye (Kütübiyyln) Camii 'nde imamlık 
ve hatiplik görevinde bulundu. çok sayıda 
öğrenci yetiştirdi. 18 Reblülahir 620'de 
(21 May ı s 1223) Merakeş 'te vefat etti. i b

. nü ' l - Münasıf ' ın kadılık görevi sırasında 
adil davrandığı , dönemindeki fikri karga
şayı eleştirdiği. ictihad taraftarı olduğu , 

Maliki olmasına rağmen Şafii mezhebine 
meylettiği belirtilmektedir. 

Eserl e ri. 1. Tenbihü '1-]J.ükkam 'ala 
m e' a]].i ?: i 'l -a]J.kô.m. Fıkıh kitaplarında n 
ve meşhur alimierin sözlerinden derlene
rek meydana getirilmiştir. Beş bölümden 
oluşan eserin birinci bölümünde kadıla
rın ilmi ve ahlaki nitelikleri üzerinde du
rulmuş , ikinci bölümde şahitliğin kabu
lüne, üçüncü bölümde hükmün izahına. 
dördüncü bölümde hükümlerin icra edil
mesine, beşinci bölümde şer'l hükümle
rin ikamesinin sağlanmasına dair konu
lar ele alınmıştır. Ayrıca İmam Malik ile 
İmam Şafii ve EbQ Hanife'nin görüşleri 
arasındaki bazı benzerlikler de tesbit 
edilmiştir. İbnü'l-Münasıf eseri hazırlar
ken Maliki fıkhının ana kitaplarına baş
vurmuş . özellikle İmam Malik ile onun ta
lebesi EbQ Abdullah Abdurrahman İbnü ' l
Kasım , İbn Sahnün, İbn Hablb es-Süleml, 
Eşheb el-Kaysi, Asbağ b. Ferec gibi alim
lerin eserlerinden faydalan mıştır. İbn Ga
zi el-Fas!, Meyyare el-Fas! ve Burhaneddin 
İbrahim b. FerhCın Tenbihü 'l-]J.ükkam' ı 
kaynak olarak kullanmışlardır. Eserin 
mağrib hattıyla yazılmış iki nüshasından 
biri Tunus Sadıkıyye Kütüphanesi'nde (nr. 
824 ı). diğeri Tunus Darü'l-kütübi'l-vata
niyye'dedir (nr 8892). Tunuslu müellif Ab
dülhafiz Mansur bu iki nüshayı karşılaştı
rarak neşretmiş (Tunus ı 988). eser ayrıca 
N efi b. Mutlak el-Harisi tarafından Medi
ne el-Camiatü'l- İ slamiyye'de doktora tezi 
olarak hazırlanıp iki cilt halinde yayımlan
mıştır (Medine 1410/ 1989) z. Kitô.bü 'l
Mü?:hebe (MÜ?ehhebe) ii na~mi'ş-şıfô.t 
mine'l-]J.ula ve'ş-şiyat. S90'da (1194) 
yazılmış 432 beyitlik bir manzume olup 
eserde insan organları ve özellikleri anla
tılmaktadır. ~oachim M. Pefiuela bu man
zume üzerinde "Die Goldene" des Ibn 
al-Muniişıf adıyla bir doktora çalışması 
yapmış ve çalışmasını Almanca notlarla 
birlikte neşretmiştir (Beri i n ı 94 ı : Frank
furt 1996) . 3. ed-Dürretü 's -seniyye ii 

· mul!teda 'l-me'alimi 's-Sünniyye. İbnü ' l 
Münasıf7002 beyitten oluşan bu eserin
de iman. İslam , kafir, münafık , zındık , 
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