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İBNÜ'l-MÜNEYYİR 
( p;.o.ıı <,)! 1 ) 

Ebü'l-Abbas Nasırüddln Ahmed 
b. Muhammed b. Mansur el-Cüzam! 

el-Cerevl el-İskender! 
(ö . 683/1284) 

Maliki fakihi, edip ve müfessir. 
_j 

3 Zilkade 620'de (28 Kasım 1223) doğdu 
(ibnü'l -Furat, VIII, 12). Pekçokalimyetiş
tiren bir aileye mensup olup babası Mu
hammed, anne tarafından dedesi Kema
leddin (Neclbüddin) Ahmed b. Faris, dayısı 
Şeyhülkurra Kemaleddin b. Faris, karde
şi İskenderiye kadılarından ve Buhar! şa
rihlerinden Zeynüddin Ali ve yeğeni İs
kenderiye Başkadısı Abdülvahid b. Şere
feddin tanınmış ilim adamlarıdır. Nası
rüddin lakabıyla da anılan ve hayatı İs
kenderiye'de geçen İbnü'l-Müneyyir çe
şitli hocalardan aldığı fıkıh dersleriyle bu 
alanda derinleşti. Özellikle Maliki fakih
lerinden Cemaleddin İbnü'l-Hacib'den is
tifade etti ve kendisinden fetva için ica-
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zet aldı. Bu arada İbnü'l-Hacib'in muhta
sarlarını (Mul].taşaru Müntehe 's-sul ue 'l
emel, Mul].taşarff fıkhi'l-Malikiyye [Ca
mi'u 'l-ümmehat]) ezberledi. Babasından 
ve EbO Bahr Abdülvehhab b. Revac et
TOsl, İbnü'l-Mehlll Yusuf b. Abdülmu'tl 
gibi alimlerden hadis dinledi. İbnü'l-Mü
neyyir. uzun bir öğrenim döneminden 
sonra İskenderiye'nin önde gelen alimle
rinden biri oldu. Edebiyat başta olmak 
üzere nahiv, fıkıh, usul ve tefsir sahala
rında "imam" unvanını aldı ; iyi bir şair ve 
hatip olarak tanındı. İzzeddin b. Abdüs
selam'ın Mısır'ın iki alimle iftihar ettiğini 
söylemesi ve bunlardan birinin Küs'ta İbn 
Dakikul'ld, diğerinin İskenderiye'de İbnü'l
Müneyyir olduğunu belirtmesi de bunu 
teyit etmektedir. Çeşitli medreselerde 
hocalık yapan İbnü'l-Müneyyir'in talebe
leri arasında kardeşinin oğlu Abdülvahid 
b. Şerefeddin ve EbQ Hayyan el-Endelüsl 
gibi alimler yer almaktadır. Bu arada çe
şitli görevlerde bulunan İbnü'l-Müneyyir 
İskenderiye kadılığına 651'de (1253) ve
kaleten, bir yıl sonra da as aleten tayin 
edildi; aynı zamanda İskenderiye hatipli
ği görevi de uhdesine verildi. Vakıfların. 
mescidlerin ve Dlvanü'n-nazar'ın deneti
miyle de görevlendirildi. Ancak 680 ( 1281) 
yı lında muhalifleri tarafından yapılan bas
kında evine içki şişeleri bırakılarak şişe
lerin önceden burada bulunduğu iddia 
edildi ve bütün görevlerinden azledilme-

sine sebebiyet verildi. Bu tertibe boyun 
eğmeyen İbnü'I-Müneyyir. Kahire'ye gidip 
ei-Melikü'l-MansOr Seyfeddin Kalavun'la 
görüştü ve görevine döndü, bir müddet 
sonra tekrar aziedildL 

Vezir Şerefeddin E bO Said Hibetullah b. 
Said el-Faizi'ye hitaben yazdığı şiirlerden 
toplumun meseleleriyle de ilgilendiği an
laşılan İbnü'I-Müneyyir 1 Reblülewel 683'
te (18 Mayıs 1284) İskenderiye'de vefat 
etti ve el-Camiu'l-garbl yanındaki baba
sının türbesine defnedildi (küçük bir m es
ci d iken 189 I yılında ge nişletilen yapı ay
nı zamanda ibnü 'l-Müneyyir Camii olarak 
da bilinmektedir) . Onun zehirlenerek öl
dürüldüğü de ileri sürülmüştür. İbnü ' I
Müneyyir Maliki mezhebine mensup ol
makla birlikte mezhepte taassup göster
memiş. yeri geldikçe İmam Malik'in gö
rüşüne katılmadığını söyleyerek ictihad
da bulunmuş, itikadda kelamcıların yo
lunu takip etmiştir. 

Eser le ri. 1. el-İntişô.f fimô. tecj.amme
nehü'l-Keşşô.f mine'l-i'tizô.l. Zemahşe
rl'nin eJ-Keşşô.fındaki Mu'tezill görüşle
rin eleştirildiği eser müellifin gençlik yıl
larında kaleme alınmış olup el-Keşşô.f'ın 
kenarında basılmıştır (Kah i re I 307, 1966; 
Beyrut 1366/ I947) . Z. el-Kevô.kibü 'd-de
rô.ri ii münô.sebô.ti terô.cimi'l-Bul].ô.ri 
(Münasebatü teracimi'l-Bul].arf) . Buharl'
nin bab başlıklarıyla ilgili olan eser, Sela
haddin MakbOl Ahmed tarafından el-Mü-

ibnü' l-Müneyyir' in et-Teys1rü 'l-'acibf1 tefs1ri'l-gar1b adlı eserinin ilk iki sayfası {Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 246) 



tevô.ri 'ald terô.cimi ebvô.bi'l -Bu]]ô.ri 
( Küveyt 1407/ 1987) ve Ali Hasan Ali Ab
dülhamld tarafından el-Mütevô.ri 'alô. 
ebvô.bi'l-Bu]]ô.ri( Beyrut 1411 / 1990) adıy

la yayımlanmıştır. 3. et-Teysirü'l-'acib ii 
tefsiri'l-garib . Kur'an-ı Kerim'deki garlb 
kelimeleri açıklayan manzum bir eser olup 
Süleyman Mollaibrahimoğlu'nun tahki
kiyle neşredilmiştir ( Beyrut 1994) 4. el
Bal).rü'l-kebir ii bal).şi (nül]abi)'t-tefsir. 
Zerkeşi'nin el-Burhan ii 'uW.mi'l-Kur
'ô.n'ının kaynakları arasında yer alan ese
rin (mesela bk. Zerkeşl, I, 86, 267 , 442; ll, 
57, 58; lll , 16, 278, 279 ) bir nüshası Gotha 
Kütüphanesi'nde (nr. 534), Bakara süre
sinin 253. ayetinden N isa süresinin başı
na kadar gelen 158 varaklı k bir nüshası 
da Darü'J-kütübi'l-Mısriyye'de ( Hidlviyye, 
nr. 60) kayıtlıdır. S. Tal).rirü 't-tenzih ve 
tal).~irü't-teşbih. Müşebbihe ve Muattı
Ja'ya reddiye mahiyetinde olup bir nüsha
sı Berlin 'de Staatsbibliothek'te (Ah lwardt, 
VI I , 530-53 I; Brockelmann, GAL Suppl., 1, 

738), diğer bir nüshası daHalep'te (Mek
tebetü' 1 ~ medreset i ' i-Osman i yy e e r-Rıza
iyye, nr. 577; bk. el-Müntel]ab mine'l-mal]
tütati'l-'Arabiyye, IV, 223-224) bulunmak
tadır. 

İbnü'I-Müneyyir'in kaynaklarda ad ı ge
çen diğer eserleri de şunlardır: Mu]]ta
şarü't-teh~ib li'l-Begavi, Divô.nü ]]utab 
(' Ui):üdü 'l-ceuahir 'ala ecyadi 'l-menabir), 
Esrô.rü '1 -esrô.r, ei-Ziyô. 'ü '1-mütele'li'ü 
ii ta'ayyübi'l-İl).yô.' li'l-Gazzô.li, Tefsirü 
i).adişi'l-İsrô. , el-htitô. fi feiô.'ili'l-Muş
tafô., Menô.Jsıbü'ş-Şey]] Ebi'I-Kasım b. 
Manşılr el-Kabbô.ri. 
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~ SüLEYMAN MüLLAİBRAHİMOGLU 

ı 
İBNÜ'I-MÜNKEDİR 

ı 

(_)~l..:,ı;l) 

Ebu Abdilialı (Ebu Bekr) Muhammed 
b. el-Münkedir b. Abdiilah 

ei-Kureşi et-Teyml 
(ö. 131/748) 

Hadis ve kıraat alimi, zahid. 
L _j 

Medineli olup 60 (679) yılı civarında 
doğduğu zikredilm iştir. Hz. Aişe'nin dayı
sı olan babası Münkedir sahabldir; ancak 
onun sahabi olmadığını söyleyenler de bu
lunmaktad ır ( i bn Abdülber, lll , 533) Am
cası Rebla. kardeşleri Ebu Bekir ve Ömer 
Hicaz bölgesinin tanınmış fakihlerinden
dir. Münkedir'in Hz. Aişe'den yardım iste
diği. onun verdiği para ile satın aldığı ca
riyeden Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer 
adlı oğullarının dünyaya geldiği kayde
dilmektedir. İbnü 'J-Münkedir Abdullah 
b. Abbas . Abdullah b. Ömer. Abdullah 
b. Zübeyr. Esma bint Ebu Bekir. Cabir 
b. Abdullah, Enes b . Malik gibi saha
bllerden, Urve b. zübeyr ve Said b. Mü
seyyeb gibi tabillerden rivayette bulu
nurken kendisinden rivayet edenler 
arasında oğulları Yusuf ve Münkedir'
le Zührl. Eyyüb es-Sahtiyanl. Ebu Ha
nife. Süfyan es-Sevrl. Malik b. Enes gi
bi alimler vardır. Güvenilirliğinde ittifak 
edilen ve aynı zamanda ileri gelen kıraat 
alimlerinden biri olan İbnü'J-Münkedir'in 
ZOO'den fazla müsned hadis rivayet etti
ği kaydedilmekte olup bunlardan bazıları 
Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. ibnü'I-Mün
kedir'in dünyaya değer vermediği. ikram
da bulunmayı sevdiği, fakirleri himaye 
ettiği belirtilmiş, imam Malik onu insan
ların en abidi ve zahidi diye övmüştür. Za
hid kişiliğiyle tanınan Ebu Sahr ei-Eyll ile 
her yıl hacca giden İbnü 'J-Münkedir 131 '
de (748) vefat etti. 130 yılında öldüğü de 
kaydedilmiştir. 
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ııııııı MEHMET GöRMEZ 

iBNÜ'I-MÜNZİR el- BAYTAR 

ı 
İBNÜ'I-MÜNZİR ei-BAYT AR 

(Jll:>;JI J.>..;...Jf ..:,ı; 1) 

Ebu Bekr b. Bedriddin 
ei-Münzir ei-Baytar 

(ö . 741/ 1340) 

Kfimilü'ş-şınficateyn adlı 

L 
eseriyle tanınan müellif. 

_j 

Mısır Memlük sultanlarından ei-Meli
kü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun'un ml
rahuru ve başbaytarıdır (sahibü' l-hayl). 
Hayatı hakkında bilgi bulunmamakta, sa
dece 709'da (1309) doğup 741'de (1340) 
öldüğü ve babası Bedreddin'in de bir bay
tar olduğu bilinmektedir (Sarton, lll/ I. s. 
828) 

Kô.milü'ş-şmô.'ateyn fi'l-baytara ve'z
zerta]sa (Kaşifü hemmi'l-ueyl {f ma' rifeti 
emrazi'l-l]ayl), ei-Melikü 'n-Nasır Muham
med adına yazıldığı için Kitô.bü 'n-Nô.şıri 
diye meşhur olmuştur. ibnü'J-Münzir'in 
bu kitabı daha önceki eserlerden derle
diği. bunu yaparken de büyük ölçüde lll 
(IX) veya IV. (X.) yüzyılda yaşamış İbn Ahi 
Hizam {ibn EbO Hazzam [?]) adlı bir şahsın 
Kô.milü 'ş-şınô.'ateyn (el-baytara ve 'z

zertal):a) adlı çalışmasından faydalandığı 
ve eserin ikinci adının zaman içerisinde 
müstensihler tarafından verildiğ i ileri sü
rülmektedir ( Ef21 ing. J, lll , 890 ). O döneme 
kadar atlar hakkında yazılmış en düzenli 
ve en geniş kapsamlı eser olan kitap. da
ha sonra bu konuda Avrupa'da kaleme 
alınan benzerlerine de kaynaklık etmiş
tir. Yazar faydalandığı ilim adamlarının 
adlarını verirken Hermes. Hipokrat. Aris
to ve CallnQs'u bu ilmin mütekaddimi
ninden İbn Ahi Hizam ile çağdaşı Ya'küb 
b. İshak ei-Kindl'yi de müteahhirlninden 
gösterir. 

Kô.milü 'ş-şına'ateyn çeşitli alt başlık
lar taşıyan on bölümden (makale) mey
dana gelmiştir. Cihadla ilgili ayetler. at
lar hakkındaki hadisler ve Arap şiirin
den bazı .örneklerle başlayan eser ardın
dan atların bedeni yapıları. huyları, soy
ları gibi tanıtıcı bilgilere ve at hastalıkları 
ile bunların tedavilerine geçer. Verdiği bil
giler arasında Mısır, Bizans, Hindistan, 
Avrupa ve Mağrib başta olmak üzere çe
şitli bölgelerde atlara vurulan damgala
rın motifleri birer tarihi belge niteliğin
dedir (görüntü için bk. DiA, V, 280) inek, 
koyun gibi diğer evcil hayvanlardan da söz 
eden kitapta at hastalıkları açıklanırken 
belirtileri , sebepleri , tedavi yolları ve ko
runma usulleri ele alınır. hastalıklarla ha
va durumu ve mevsimler arasındaki iliş-
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