
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safedi, el-Vafi, VIII, 128; Kütübi, Feuatü '1-Ve
{eyat, ı , 149; Zerkeşi, el-Burhan, I, 86, 267, 
442; ll , 57, 58; III , 16, 278, 279; Ibn Ferhun. ed
Dlbtıcü'l-mü?heb, ı , 243-246; ibnü'J-Furat. Ta
rit:ı ( n ş r. K. Züreyk - Ned3 izzeddin). Beyrut 1939, 
VIII, 12; ibn Nasırüddin, Tauzif:ıu'l-müştebih 
(n ş r. M. Nalm el -AraksGsi), Beyrut 1414/1993, 
VIII, 289-290; ibn Tağriberdi, ed-Delilü 'ş -Şafi 
'ale'l-Menheli'ş-şafi (nşr. Feh1m M. ŞeltGt), Ka
hire 1399/1979, I, 86; a.mlf., en-Nücümü 'z-za
hire, VII , 361-362; SüyGti. Bugyetü ' 1 -u u'tıt, 1, 
384; a.mlf., Hüsnü'l-muf:ı[ıçiara, I, 316-317;Da
vGd1. Taba~tıtü'l-mü{ess irin (Ömer). 1, 88-90; 
Taşköprizade, Mi{taf:ıu 's-sa'ade, Il , 112-113; 
Keş{ü 'z-zunün, ı , 82, 136 , 517; Ahlwardt, 
Verzeichnis, VII , 530-531; Fihristü '1-kütübi'I
'Arabiyyeti'l-ma/:ıfüza bi'I-Kütübt:ıaneti'l-/jidi

uiyye, Kahire -1310/1892, I, 130; Hediyy etü 'l
'ari{in, ı , 99; lzaf:ıu '1-meknün, I, 166; Mah!Gf. 
Şeceretü'n-nür, 1, 188; Brockelmann, GAL, I, 
346, 529-530; Suppl., ı, 509, 738, 748; el-Mün
tehab mine'l-mat:ıtü(tıti'I-'Arabiyye {i Haleb, 
Be-yrut 1407/ 1986, IV, 223-224; " İbn Müney
y ir" , DM Bi, IV, 710 -71 1. 

~ 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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd, eı-Taba~tıt, VII, 519 -520; a.e.: el
Mütemmim, s. 188-198; Buhari, et-Tarii:Ju 'l-ke
bfr, I, 219-220; ibn Kuteybe. ei-Ma'arif(Ukkaşe), 
s. 461; Fesev1, el-Ma' rife ue't- tarit:ı, I, 656-660; 
ibn Ebü Hatim. el-Cerf:ı ue't-ta'dil, VIII, 97-98; 
ibn Hibban. es-Siktıt, V, 350-351; Ebu Nuaym. 
Hilye, lll, !46--l5S; ibn Abdülber, el-isti'ab, III , 
533; Mizzi, Teh?ibü '/-Kema l, XXVI, 503-509; Ze
heb1. A'lamü 'n-nübela', V, 353-361; a.mlf., Te?
kiretü'l-f:ıufftız, I, 127-128; ibn Hacer, Teh?ibü't
Teh?ib, Beyrut 1412/1991 , V, 302-303; X, 317-
318; XI, 422-423; Süyüti. Taba~atü 'l-f:ıu{faz 

(Ömer), 1, 51; ibnü'l-imad. Şe?erat, I, 177 -178; 
Abdülgaffar Süleyman ei-Bündari v.dğr .. Meu
sü'atü ricali'l-kütübi 't-tis'a, Beyrut 1413/ 1993, 
III , 468. r:;iı] 

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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iBNÜ'ı-MüNZiR eı-BAYTAR 

kiye dikkat çekilir. Eser ayrıca çevre eğiti
mine ve çevrenin hastalığın yayılmasın
daki tesirine işaret etmesi, koruyucu he
kimliğin esaslarını açıklaması ve gerekli 
at gıdalarını hazırlama hususunda tarif
lerde bulunması bakımlarından dönemin
deki Batılı ilim adamlarını çok aşmıştır. 

Hayvanların zehirlenmesi konusunu da iş
leyen müellif zehirlenme sebeplerini, te
davi ve koruma yollarını gösterir. Müelli
fin 722'de (1322) kendi hattıyla Sultan 
Muhammed b. Kalavun'un kütüphanesi 
için yazdığı1 S 1 va raklık nüsha Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir ( lll. 
Ahme8, nr. ı 956; Türkiye ve dünya kütüp
hanelerindeki di ğe r nüshalar içi n bk. Ka
şifü hemmi 'l-uey l, neş redenin gi ri ş i , s. ı 7-

ı 9; Kamilü 'ş -şına'a teyn, n eş red e nin giri
ş i, 1, 65-67) 

Kitabın at hastalıklarının tedavisiyle il
gili altı , yedi, sekiz ve dokuzuncu bölüm
leri , 1090 ( 1679) yılında Muhammed b. 
Çerkez tarafından Bay tarname adıyla 
Türkçe'ye çevrilmiştir (Süleymaniye Ktp .. 
Ayasofya, nr. 3575 ). A. Perron. eseri diğer 
bazı kitaplardan yaptığı alıntılarla birlik
te Fransızca'ya çevirip geniş bir mukad
dime ile birlikte üç cilt halinde yayımla
mıştır (Le Naceri : La perfection des deux 
ar ts ou t ra ite complet d 'hippolog ie et 
d 'hipp iatrie arabes, Pari s ı 852- ı 860). Jo
seph Freiherr von Hammer-Purgstall, 
"Das Pferd bei den Arabern" başlıklı ça
lışmasında (Denkschriften der Kaiserliche 
Akademieder Wissenschaften zu Wien, VI 

ı ı 855- ı 8 56 ı l Perran'un mukaddimesini 
tenkit etmiş , Reinhard Froehner de ter
cüme açısından Arapça 'sının yetersizli
ğini ve meslek bilgisinin eksikliğini ("Das 
Nacerische Bu ch" , Arehiv {ür Tierheilkun
d e, sy. 60 ı ı 929 ı . s. 36 2- 375 ; Die Ti er
heilkunde des Abu Bekr İbn Bedr, Leip
zig ı 931; !SIS, sy. 20, s. 523 ) ağır bir dille 
eleştirmiştir. Abdurrahman ed-Dekkak, 
kitabın ilk dört makalesini Fransızca ter
cümeleriyle birlikte (bk bi bl ). Abdurrah
man İbrlk de eserin tamamını iki cilt ha
linde (bk. bibl) yayımlamıştır. 

Bİ BLİYOGRAFYA : 

ibnü ' ı-Münzir eı-Bayta r, Kaşifü hemmi'l-uey l 
fi ma' rifeti emrazi 'l-i)ayl eu Kamilü'ş-şına'atey

ni 'l-baytara ue'z-zerta l!;a el-ma'ruf bi 'n -Naşır1: 
(Kas hi{ hamm al-way l fi ma 'ri fa t amraçi a l
ktıay l). Le decouureur de l'impor tance des 
maux rela ti uemen t a la conna issance des 
ma ladies des cheuaux ou la per{ection des 
deux arts tra ite comp let d 'hippologie et d'hip
piatrie connu sous le nom "A l-Nas1r1"( n şr. Ab
durrahman ed-Dekkak). Paris 1411 1199 1, neş 

redenin giri ş i, s. 9-23; a.e.: Kamil ü'ş-şına'a

teyn {ı'l-baytara ue'z-zertal!;a el-ma'ruf bi'n-Na
ş ı ri(nş r. Abdurrahman ibrlk). Haıep 141 3/1993, 
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neşre denin giriş i , ı , 3-6 7; Keşfü 'z-zunun, ll , 
1368, 1380; Brockelmann. GAL, ll , 170; Supp l. , 
ll , 169 ; Nihai Erk. islam Medeniyet! Çağında Ve
teriner Tababette Gelişmeler ue Naser1, Ankara 
1959; a. mıf .. Veterinerlik Tarih i, Ankara 1978, 
s. 83, 89; Sarton, lntrod uction, 111/ 1, s. 8 28-
830; J . Ruska- [ F. Vi re], "Ib n al-Mundhir", EF 
(ing ). lll , 890-891; Kasım Kırbıyık. "Bayta rlık" , 

DiA , V, 279- 2 80 ; Ebü'ı-Hasan Diyanet. "İbn 
Münz; ir" , DMBi, IV, 701. r:;ı;:1 

IJ!IihJ HiLAL GöRGÜN 

r 
İBNÜ'I-MÜNZİR en-NISABÜRi 

...., 

(ı.S)~~~ )~ı 01 1) 

Ebu Bekr Muhammed b. İbr~him 
b. ei-Münzir en-Nisabfıri 

(ö. 31 8/930 [?]) 

Görüşleri etrafında 
Münziriyye adıyla bir mezhep oluşan 

L 
müctehid alim. 

_j 

Ahmed b. Hanbel'in öldüğü (24 1/855 ) 

sıralarda Nlşabur'da doğdu. İlim tahsili 
için önce Kahire'ye, ardından Mekke'ye 
gitti ve burada yerleşti. Bekkar b. Kutey
be, Zühll, Ebu Abdullah İbn Abdülhakem. 
İshak b. İbrahim ed-Deyrl. Ebu Ca'fer Mu
hammed b. İsmail es-Saiğ ve Rebl' b. Sü
leyman ei-Muradl gibi alimlerden hadis 
dinledi. Kaynaklarda fıkıh sahasındaki ho
calarının isimleri kaydedilmemekle bir
likte Şafii fakihlerinden ders aldığı belir
tilmektedir. İbnü'I-Münzir'in mezhepler 
arası ihtilafları ve bunların delillerini çok 
iyi bildiği, ilm-i hilafa dair önemli eserle
rinin bulunduğu ve sadece kendi men
suplarının değil muhaliflerinin de bu 
eserlerden müstağni kalamayacağı ifade 
edilmektedir. Ayrıca hadis. tefsir, fıkıh gi
bi ilimlerdeki birikim ve kabiliyeti sebe
biyle "Harem-i şerif şeyh i ve müftüsü" di
ye anılan İbnü'I-Münzir' in talebeleri ara
sında İbn Hibban, İbnü 'I-Mukrl el-İsfaha
nl, Ebu Tahir Muhammed b. İbrahim ei
İsfahanl ve Muhammed b. Yahya ed-Dim
yatl gibi alimler vardır. 

Ebu İshak eş-Şirazl ile onu takip eden 
İbn Hallikan. İbnü'I-Münzir'in 309 (921 ) 
veya 31 o (922) yılında öldüğünü kayde
derse de Muhammed b. Yahya ed-Dim
yatl'nin ondan 316'da (928) ders aldığı
na dair rivayete dayanan Zehebl bu tes
bitin yanlış olduğunu belirterek İbnü'I
Kattan ei-Mağribl'nin verdiği 318 (930) 
tarihini benimsemektedir ( Te?kiretü '1-
f:ıuffa?, lll , 783) Ebu Abdullah Muham
med b. Ahmed ei-Belhl'nin İbnü'l-Mün
zir'den 31 S'te (927) Mekke'de el-hna' 
adlı eserini dinlediğine dair kayıtla da (Fa
si, ll l, 25 1) desteklenen bu görüş Safedl, 
Sübkl ve İbn Hacer ei-Askalanl tarafından 

esas alınmıştır. Ureyb b. Sa'd ei-Kurtubl, 
onun 318 yılı Şaban ayının son Pazar gü
nü (26 Eylül930) vefat ettiğini bildirmek
tedir. Zirikil'nin 242'de (856) doğup 319'
da (931) öldüğüne dair verdiği bilgiyi 
hangi kaynaktan aldığı anlaşılamamıştır. 
Brockelmann ' ın vefat tarihi olarak kay
dettiği (GAL, 1, 1 9 ı ; Suppl., l, 306) 324 
(936) yılı ise İbnü'I-Münzir gibi Ebu Bekir 
en-Nisaburl künye ve nisbesiyle bilinen 
İbn Ziyad en-Nisaburl'ye aittir. 

Zehebl. İbn Hacer ei-Askalanl ve Süyu
tl, İbnü'l-Münzir'in Mesleme b. Kasım el
Endelüsl ile Ukayll dışındaki alimler tara
fından sika kabul edildiğini söylemekte
dir. Rivayete göre Mesleme onun mute
ber bir ravi olmadığını . eserlerinde sahih 
ve müsned hadis yerine zayıf ve mürsel 
hadisleri kullandığını. ayrıca Ebu Hanife. 
Malik ve Şafii'ye atfettiği bazı görüşlere 

bunların kendi eserlerinde rastlanma
dığını ileri sürmüştür. Ukayll'nin İbnü ' I
Münzir'i , bizzat görüşmediği Rebl' b. Sü
leyman kanalıyla Şafii'den hadis rivayet 
etmekle suçladığı. buna karşılık İbn Ha
cer el-Askalanl'nin de icazet yoluyla na
kilde bulunmuş olabileceğini söylediği ha
ber verilmekteyse de İbnü'I-Münzir, Şafii' 
nin bazı kitaplarını Rebl' b. Süleyman'dan 
okuduğunu bizzat ifade etmektedir (el

Eusat, I , ı 30 ) . Ayrıca İbnü ' I-Münzir'in bi
yografisi Ukayll'nin zayıf ravilere tahsis 
ettiği Kitabü 'çl-l)u'afa'i 'l-kebir adlı ese
rinde yer almadığı gibi yaptığı değerlen
dirme de aynı devirde yaşayan alimlerin , 
aralarındaki rekabet yüzünden zaman za
man birbirlerine karşı takındıkları olum
suz tutumların bir yansıması olarak yo
rumlanmaktadır. 

Süyutl, Sübkl ve Zehebl gibi alimler ta
rafından mutlak roüctehid olduğu belir
tilen İbnü'I-Münzir. Şafii' nin usulünü kul
landığı için bu mezhep mensupları içinde 
sayılmış ve biyografik kaynaklarında yer 
almıştır. Muhammed b. Ahmed el-Mak
disl (ö. 380/990 I?J), kendi zamanında 
mevcut yirmi sekiz mezhep arasında 
Hanbeliyye, Rahuviyye, Evzaiyye ve Mün
ziriyye olmak üzere dört hadis mezhebi
nin adını saymakta (Af:ısenü ' t- tel):asfm, s. 
37, 96). Yemen'de yaygın olan mezhepleri 
zikrederken de Meafir bölgesinde İbnü'I
Münzir'in mezhebinin taklit edildiğini 
söylemektedir (a.g.e., s. 96) Bu bilgiler
den İbn Münzir' in . bir yandan görüşleri 
etrafında müstakil bir mezhep oluşup 
çok dar bir çevrede bile olsa taklit edilir
ken öte yandan Şafii'nin usulünü kullan
ması sebebiyle Şafii mezhebi mensupları 
arasında sayıldığı anlaşılmaktadır. 


