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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. 
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İBNÜ'I-MÜNZİR en-NISABÜRi 
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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. 



Eserleri. 1. el-İşrdt 'ala me?,ahibi eh
li'l- 'ilm (el-İşraf fi ma'rifeti'l-l]ilaf, el-İşraf 
fi'l]tilafi' l-'ulema', el-İşraf fl me?ahibi'l-eş
raf). Muhammed Neclb Siraceddin (I-Il, 
Beyrut ı 986), Abdülganl Abdüihalik(Bey
rut ı 406/ ı 986), Eb Cı Hammad Sa gir Ah
med b. Muhammed Hanlf (Riyad 140? 1 
ı 98?) ve Abdullah ömer el-BarGdi (I-lll, 
Mekke, ts.) tarafından yay ı mlanmıştır. 

Müellif eserde ele aldığı münakehat, mu
amelat ve cinayatla ilgili konularda ken
disinden önceki hukukçuların fikirlerini 
delilleriyle birlikte inceledikten sonra ken
di görüşlerini zikretmektedir. z. el-İcma'. 
Fıkıh bablarına göre düzenlenmiş olup 
üzerinde icma edilen meseleleri ele al
maktadır. Fuad Abdülmün'im Ahmed 
(Devha 1401, 1402; İskenderiye I402, I4 I 1/ 
ı 99 ı; Katar ı 987), Ebu Hammad Sagir Ah
med b. Muhammed Hanlf (Riyad 1402/ 
ı 982), Abdullah Ömer el - BarCıdl ( Beyrut 
1406/1986) ve Muhammed Ali Kutub 
(Beyrut I 987) tarafından neşredilen ese
ri ayrıca Abdülkadir Şener Türkçe ter
cümesiyle birlikte yayımiarnıştır (Ankara 
I 983). 3. el-Evsat fi's-sünen ve'l-icma' 
ve'l-itıtildf. Müellifin, adını vermediği 
başka bir kitabından ihtisar ettiğini be
lirttiği eserde çeşitli alimierin görüşle
ri delilleriyle birlikte zikredildikten sonra 
tercih ve ictihadlarda bulunulmaktadır 

(nşr. Ebu Hammad Sagir Ahmed b. Mu
hammed Han if, I-V, Riyad I 4 I 4/1993) 4. 
el-İ]sna'. İbnü'I-Münzir'in yine adını zik
retmediği bir kitabının muhtasarı oldu
ğunu söylediği bu eser fürCı - i fıkıhla ilgili
dir. Muhtelif konulara ilişkin hükümlerin 
delilsiz olarak zikredildiği kitap Eymen b. 
Salih Şa'ban (Kahire 1415/1994) ve Abdul
lah b. Abdülazlz ei-Cibrln (l-ll , Riyad 1408, 
14 ı 4) tarafından yayımlanmıştır. s. et
Tefsir. On ciltten daha geniş bir hacimde 
olduğu söylenen eserin Gotha Kütüpha
nesi'nde kayıtlı (nr. 52 ı) bir nüshasında, 
Bakara süresinin 27. ayetinden Nisa sü
resinin 94. ayetine kadarki kısmın tefsi
ri yer almaktadır. SüyCıtl, Tercümanü '1-
Kur'an ve ed-Dürrü'l-men:p1r adlı ter
sirlerinde bu eserden faydalanmış . İbnü'I
Kayyim de Zadü'l-me'ad'de bazı alıntılar 
yapmıştır. Ayrıca İbn Ebu Hatim'in et
Tetsir'inin kenarında bundan yapılmış ba
zı iktibaslar mevcuttur (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. I 75). 

İbnü'I-Münzir'in kaynaklarda anılmayan 
Ri]J.letü'l-İmam eş-Şdfi'i ile'l-Medine
ti'l -münevvere adlı bir eseri daha mev
cut olup (Kahire 1350) Brockelmann ve 
Sezgin. yine klasik kaynaklarda yer alma
yan Ziyadat 'ala Mul]taşari'l-Müzeni 
adlı bir eseri de ona nisbet etmektedir 
(GAL Suppl., 1, 305; GAS, I, 493, 496) An-

ibnü'ı -M ünzir en-Nisabüri'nin ei-Evsat adlı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 1034) 

iBNÜ'I-MÜNZiR en-NTSABORT 

cak bu eser İbn Ziyad en-NisabCırl'nin Zi
yaddt'ı olmalıdır. Zira bu iki alim künye 
ve nisbelerinin. doğum yerlerinin. yaşa
dıkları zaman ve mekan ların aynı olması 

sebebiyle birbirine karıştırılmıştır. 

İbnü'I-Münzir'in kaynaklarda adı geçen 
diğer bazı eserleri de şunlardır: es-Sü
nen ve'l-icma' ve'l-il]tilaf, es-Sünenü'l
mebsut (en geniş hacim li eseri olup bazı 
kaynaklarda es-Sünen ve el-Mebsüt şeklin
de iki farklı kitap gibi yer almaktadır), el
İ]stişad ti'l-icma' ve '1 -Jsıyas, İ§batü '1-
]sıyas, Mesa'il fi'l-fı]sh, Teşrifü'l-gani 
'ale'l-fa]sir (bu eseri zikreden ibn Hacer 
ei-Askalanl, Eb Cı Said ibnü'l-Arabl'nin bu
na Teşrlfü'l-fai).ir'ale'l-ganladıyla bir red
diye yazdığın ı kaydetmektedir), Cami'u'l
e?,kdr, Edebü '1- 'i bd d, Kitdbü 's-Siyase, 
Kitabü A]J.kami tariki'ş-şaldt. 
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