
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. 
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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-
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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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mülhid, fasık, zalim, facir gibi terimleri 
anlatmış; Sünni bakış açısıyla Mürcie, 
Mu'tezile, Rafiziyye gibi görüşler hakkın
da bilgi vermiştir. 4. Faşlü's-selem. Mü
ellif bu eserini, Kadı Abdülvehhab b. Ali 

b. N asır el-Bağdadl'nin Maliki fıkhına dair 
Kitdbü't-Tell}in adlı kitabını açıklayıp ta
mamlamak amacıyla yazmıştır. s. Ebvd
bü'n-na~mi'l-cümeli'l-mu'al}l}ıbe li-Ki
tdbi'l-Mü~hebe (Kitabü '1-Mu'a/<.:J<.:ıbe fl'ş
şıfat li-KW!ıbi'I-Mü?,hebe). Kitdbü'l-Müg,
hebe'ye ek olarak kaleme alınan 568 be
yitlik manzumede deve, sığır, koyun, geyik 
gibi hayvanların özellikleri anlatılmakta
dır. 6. Kitdbü'l-İncdd fi ebvdbi'l-cihdd. 
İbnü'l-Münasıf, Emir Abdülmü'min el-Ku
ml'nin teklifi üzerine kaleme aldığı eser
de cihadın adab ve ahkamını açıklamak
tadır. 7. Kaşide. Eserde, her mısraın so
nunda yer alan "acuz" kelimesi her defa

sında farklı anlamda kullanılmıştır. 8. Ma
l}dle fi'l-imdni'l-ldzime ( Tenbfhü '1-/:ı.ük
kam, neşredenin girişi, s. I 1-14; Pei'iuela. 
s. 10- I 3; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 91 O) 
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İBNÜ'l-MÜNECCA. 
(~1011) 

Ebü'l-Berekat Zeynüddin el-Münecca 
b. Osman b. Es 'ad 

b. el-Münecca ed-Dımaşkı 
(ö. 695/1296) 

Hanbeli fakihi. 
_j 

10 Zilkade 631 (7 Ağustos 1234) tarihin
de Dımaşk'ta doğdu. Büyük dedesine nis
betle İbnü'1-Münecca diye tanındı. Çoğun
luğu Halep yakınlarındaki Maarretünnu·~ 
man mevkiine yerleşen Thnuh kabilesin
den olduğu için Maarrl ve Tenuhi nisbe-
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ibnü"I·Münecca·nın e/-Mümti' şer/:ıu'I-Mulf:ni' adlı eserinin ilk iki sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 1134) 

leriyle de anılır. Dedesi Es'ad ile amcası 
Şemseddin Ömer Harran'da kadılık yap
mıştır. Babası İzzeddin Osman da hadis 
ve fıkıh öğrenimi görmüş, pek çok vakfın 
kurulmasına öncülük etmiştir. Ebü'l-Ha
san İbnü'l-Mukayyir, Ca'fer el-Hemedanl 
ve Ebü'l-Ganaim Emlnüddin Salim b. Ha
san b. Hibetullah'ın ders halkasına katı
lan İbnü'l-Münecca, Alemüddin es-Seha

vi ve İbn Mesleme gibi alimlerden hadis 
dinledi. Kemaleddin et-Tiflisi'den fıkıh 
usulü, İbn Malik et-Tai'den nahiv dersleri 
aldı. Fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, tefsir, nahiv 
sahalarında yetişti ve Dımaşk'ta Hanbeli 
mezhebinin otoritesi haline geldi. Telif, 
öğretim ve fetva faaliyetleriyle meşgul 
oldu. Otuz yıl boyunca Emeviyye Camii'n
de, ayrıca Hanbeliyye ve Sadriyye medre
selerinde ders verdi. Takıyyüddin İbn Thy
miyye, İbnü'l-Attar, Yusuf b. Abdurrah
man el-Mizzi, Birzali, Takıyyüddin Abdul
lah b. Muhammed b. Ebu Bekir ez-Zerlra
nl gibi alimler onun talebeleri arasında yer 
alır. İbnü'l-Münecca 4 Şaban 695'te (7 
Haziran 1296) Dımaşk'ta vefat etti ve Ka
siyun'daki aile kabristanına defnedildi. 

Eserleri. 1. el-Mümti' şerlJ.U'l-Mul}ni'. 
Muvaffakuddin İbn Kudame el-Makdisi'
nin Hanbeli fıkhına dair eserinin şerh i
dir. Dört ciltten ibaret olan kitabın ll. cil
di Chester Beatty Library'de (nr. 4662 ve 
5 ı 28), diğer ciltleri ise Topkapı Sarayı Mü-

zesi Kütüphanesi'nde (lll. Ahmed, nr. ı ı 34, 
ı ı 92) kayıtlıdır. Bir nüshası da Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Bur
haneddin ibn Müflih, III, 42) z. Şerf:ıu'l
Maf:ışul. Fahreddin er-Razl'nin usul-i fı
kıhla ilgili eserinin şerhi olup tamamlan
mamıştır. 3. Tefsirü'l-Kur'dni'l-Kerim. 
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