
üç cilt hacminde bir eser olup vezinsiz fa
kat kafiyeli bir anlatımla kaleme alınmış
tır. Zehebl bu eserden istifade ettiğini 
(Mizanü'l-i'tidal, IV, 73). Safedi de müel
lif hattı nüshasını görüp ondan faydalan
diğını ( ei-V[ıfi, V, 255) bildirmektedir. İbn 
Müsdl'nin devrinin diğer tanınmış alim
leri için de mu'cemler kaleme aldığı be
lirtilmektedir. z. el-Müsnedü'l-garib. 
Müellifin yaşadıği dönemdeki ve daha 

önceki hadis alimlerinin görüşlerini top
ladığı bir eserdir. 3. el-Müselseldt. 
Eserden seçilmiş hadisleri ihtiva eden 
bir cüz günümüze ulaşmıştır (Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, Mecmua, nr. I 03, vr. I 72-
1 77). 4. İ'ldmü'n-nô.sik bi-a'lô.mi'l-me
nô.sik. Mezheplerin hacla ilgili görüşleri
nin ve dayandıkları delillerin toplandığı 
hacimli bir kitaptır (a.g.e., ay.). 5. el-Er
ba'ilne'l-mu{ıtô.re ii fazli'l-J:ıac ve'z-zi
yô.re. Brockelmann, eserin Ebu Bekir Ce
maleddin Muhammed b. Yusuf b . Mu
gire'ye de nisbet edildiğini söylemekte 

(GAL [Ar.J. VI, 281-282), İbn Rüşeyd bu 
eserden çeşitli hadisler nakletmektedir 
(Mil'ü 'l-'aybe, V, 133, 140) 

İbn Müsdl'nin bunlardan başka Menô.
kıbü'ş-Şıddil{ı ile kendisine tarikat hır
kası giydiren şeyhlerinin Hz. Peygam
ber'e ulaşan silsilesini kaydettiği bir cü
zünden bahsedilmekte (Abdülhay el-Ket

tani, ll, 580). Keşfü'?:-?:Uniln'da onun 
"delailü'n-nübüwe" konusunda eser ya
zanlardan olduğu belirtilmekte (1, 706; ay
rıca b k. DiA, XVI, 276). ayrıca Muaviye ve 
yakınları aleyhinde 600 beyitlik bir kasi
desi bulunduğu kaydedilmektedir. Onun 
Esne'l-menô.'if:ı ii esme'l-medô.'if:ı adlı 
na'tı da meşhurdur. 
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İBN MÜYESSER 
(;.,;.o ..:,ı-!1) 

Ebu Abdiilah Tacüdd!n 
Muhammed b. All b. Yusuf 

b. Müyesser el-Mısr! 
(ö. 677 /1278) 

Mısırlı tarihçi. 
_j 

628 (1231) yılında Kahire'de doğdu. Ha
yatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Nese
bi, Fatımi Ha lifesi Hafız- Lidlnillah döne

minin (ı ı 32-1 ı 49) önemli şahsiyetlerin
den ei-Emlrü'I-Muazzam Celaleddin Mu
hammed Celeb Ragıb tarafından Tunus'
tan Mısır'a getirilen bir şahsa dayanır. İbn 
Müyesser adını yine Fatımi emirlerinden 
olduğu sanılan büyük dedesinden alır. Ey
yGbller'in yıkılışı ve Memlük Devleti'nin 
kuruluşu sırasında yaşanan buhrana ve 
ı. Baybars'ın parlakdevrine (ı 260- ı 277) 
şahit olduktan sonra 18 Muharrem 677 
(11 Haziran 1278) tarihinde Kahire'de ve
fat etti ve Mukattam'da toprağa verildi. 

Eserleri. İbn Müyesser'in günümüze 
kadar geldiği bilinen tek eseri A{ıbQru 
Mışr (Tari!]. u Mışr) olup Muhammed b. 
U beydullah ei-Müsebbihl'nin ( ö. 420/1 029) 
tarihine zeyil olarak yazılmıştır; bu sebep
le Tekmiletü Tô.ri{ıi'l-Müsebbif:ıi ve Tô.
ri{ıu'l-kebir 'ale's-sinin ~eyyele bihi 
'alô. Kitô.bi'l-Müsebbif:ıi adlarıyla da bi
linir (Safedl, IV, ı 88). Tolunoğulları 'ndan 
başlayarak müellifin zamanına kadar ge
len eser. NCıreddin Mahmud Zengl döne
mi ve Haçlı seferleri hakkında önemli bil
giler ihtiva eder. Eserin, Makrizi tarafın
dan 814 (1411) yılında el-Münteka min 
a{ıbô.ri Mışr li'bn Müyesser adıyla ka
leme alınmış 439-553 (1047-1158) yılları 
arasını içeren bir muhtasarı günümüze 
ulaşmıştır (Bibliotheque Nationale, nr. 
ı 688) Ancak Amir- Biahkamillah dönemi
nin (ı 10 ı- ı ı 30) 502-514 (11 08-1120) yıl
ları arası kayıptır. Bu eksiklik, Fatımller'in 
son asrıyla ilgili bilgileri -İzzeddin İbnü'I
Eslr'den yaptığı iktibaslar hariç- tamamen 
İbn Müyesser'den aldığı anlaşılan N üvey
ri'nin Nihô.yetü'l-ereb'inden tamamla

nabilmektedir. A{ıbô.ru Mışr'ın esasını 
teşkil eden Fatımller'in Xl ve Xl!. yüzyıllar 
arası dönemi daha çok Ebu Abdullah ei
Murtaza Muhammed b. Hasan et-Trab
lusl, Reşld b. Zübeyr. Ebu Zekeriyya Ze
kiyyüddin Yahya b . Ali ed-Dımaşki, İz
zeddin İbnü'I-Eslr. Habbal. Ebü'I-Fevaris 
Hamdan b. Abdürrahlm ei-Esaribl. İbnü'I
Me'mGn ei-Bataihi ve Cewanl gibi tarih
çilerin bir kısmı bugün mevcut olmayan 
kitaplarından faydalanılarak yazılmıştır 
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ve eser bu yönüyle özel bir önem taşımak
tadır. Makrlzl, İbn Tağriberdl, İbn Hacer 
ei-Askalanl ve Nüveyrl ise ondan fayda

lanmışlardır. öte yandan İbn Müyesser ile 
Ali b. Zafir ei-Ezdl'nin verdikleri bilgiler 

arasında da büyük benzerlikler bulunma

sı dikkat çekmektedir. Ancak bunun se
bebi genelde aynı kaynakları, özellikle İb
nü'I-Eslr'in el-Kô.mil'ini kullanmış olma
larıdır. el-Münteka'nın Haçlı seferleriyle 
ilgili kısmı Baran Mac-Guckin de Slane 
tarafından Fransızca tercümesiyle birlikte 
ayrı bir bölüm halinde yayımlandığı gibi 
(RHC Or., lll [I 884 ı. s. 457-4 73) gibi Fran
sızca özetiyle birlikte Henri Masse ( Kahi
re 1919), William Mylord (Kahire 1980), 
bir mukaddime ve bir fihrist ilavesiyle Ey
men Fuad Seyyid (Kahire ı 98 ı) tarafın
dan neşredilmiştir. Müellifin Kitô.bü Tô.
ri{ıi'l-kw;lô.t adlı eseri ise (Safedi, IV, ı 88) 
günümüze intikal etmemiştir. İbn Ha
cer'in Ref'u'l-işr'i yazarken ondan fay
dalandığı bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Safedl, el-Vafi, IV, 188; Makrlzl, el-ljıtat, II , 
17, 19; Keşfü '?-?Unün, 1, 304; Kehhale, Mu'ce
mü'l-mü'ellifin, Xl, 73; Brockelmann, GAL 
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~ ALi SEVİM 

İBN MÜZEYN 

(bk. YAHYA b. İBRAHiM). 

İBN NAcl 
C.s~li ..:,ı-!1 ) 

Ebü'I-Kasım b. İsa b. Nacı 
et-Tenuh! ei-Kayrevan! 

(ö. 839/1435) 

Maliki fıkıh iiiimi 
ve biyografi yazarı. 

_j 

_j 

760 (1359) yılında Kayrevan'da doğdu. 

Bazı kaynaklarda adı Kasım. künyesi de 
Ebü'I-Fazl ve Ebü'I-Kasım olarak kaydedi
lir (Hifnavi, s. 92; Ahmed Baba et-Tin bük
tl. s. 364) Ancak kaynakların çoğunda adı 
Ebü'l-Kasım diye belirtildiği gibi Muham
med MahfGz da bir belgeye dayanarak bu-
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nu teyit etmekte ve künyesini Ebü'l-Fazl 
şeklinde vermektedir ( Teracimü '1-mü'elli

fin, V. 8) . İ bn Naci babasının ölümünden 
sonra amcasının himayesinde büyüdü. 
Kayrevan'da Ebu Muhammed Abdüsse
lam es-Sefakusi, amcası Halife b. Naci. 
Muhammed b. Kalilülhem, Ebu Abdullah 
Muhammed b. B ün dar el-Muradi. Ahmed 
b. Selame el-Musavi. İbn Kirat diye tanı
nan Ali b. Hasan ez-Zeyyati'den ders aldı . 

Yirmi bir yaşında iken Zeytune Camii'nin 
imam- hatip liğine getir ildi. Daha sonra 
Tunus'a gitti ve burada kaldığı on dört 
yıl boyunca İbn Arafe, Ebu Mehdi Tsa el
Gubrini. Übbi. Ya 'küb ez-Ziğbi, Ebü'l-Ka
sım el-Kosantini. Ebü 'l-Kasım es-Selavi. 
Ebu Muhammed Abdullah b. Muham
med eş-Şebibi gibi alimlerden istifade 
etti. Cerbe'de üç yıldan fazla kadılık ve 
hatiplikyaptıktan sonra istifa ederek 
Kayrevan'a döndü. Kabis . Bace. Ürbüs. 
Suse. Tebisse ve Kayrevan kadılıklarında 
da bulundu. Ahkam. nevazil ve füru-i fık

hı iyi bilen İbn Nacl'nin yetiştirdiği talebe
lerin en meşhuru Ebü'I-Abbas HalulCı el
Kayrevani'dir. 839'da (1435) Kayrevan'da 
vefat eden İbn Naci'nin ölüm tarihi bazı 
kaynaklarda 830 (1427). 837 (1433) ve 
838 (1434) olarak zikredilmektedir. 

Eserleri. 1. Ziyadut 'ald Me'alimi'l
iman. Abdurrahman b. Muhammed ed
Debbağ'ın (ö. 699/ 1 300). Kayrevan şehrin
den ve burada yetişenyahut burayı ziya
ret eden alimlerden bahseden M e'ali
mü'l-iman fi ma'rifeti ehli'l-Kayrev dn 
adlı eserini, rivayet senedierini çıkararak 
ihtisar ettiği ve Debbağ'ın ölümünden 
sonraki dönemlere ait bazı kişilerin biyog
rafiler ini IV. ciltte bir araya getirerek ta
mamladığ ı bir çalışma olup aynı eserle 
birlikte dört cilt halinde neşredilmiştir 
(Tunus 1320/ 1 902) . Ayrıca eserin I. cildi İb
rahim Şebbuh (Kahire 1388/1968). l l. cil
di Muhammed el-Ahmedi Ebü'n-Nur ve 
Muhammed M ad ur (Kahire ı 972) . lll ve IV. 
ciltleri Muhammed Madür (Tunus ı 978) 
tarafından yayımlanmıştır. z. Şerf:ı 'ald 
Risdleti İbn Ebi Zeyd el-Kayrevani. 
İbn Ebu Zeyd'in Maliki fıkhına dair eseri
nin şerhidir. Zerrük diye bilinen Ahmed b. 
Ahmed el-Burnusi'nin aynı r isaleye yazdı
ğı şerh ile beraber Kahire'de iki defa ba
sılmıştır (ı 330. l-ll, ı 332) . İki şerhin bir 
arada bulunduğu bu nüsha müelliflerinin 
adıyla "İbn Naci ve Zerrük" diye bilinir. 3. 
Şerf:ıu Tehgibi'l-Müdevvene. İbn Naci, 
Berazii'nin Sahnün'a ait el-Müdevvene
tü '1-kübrd'ya yazdığı et-Teh~ib adlı ihti
sar üzerine iki şerh kaleme almıştır. Bun
lardaneş-Şitevi diye tanınam on beş cüz 
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üzerine tertip edilmiş olup dört cilttir (iki 
cildi Tunus el-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 
5808'de kayıtlıdır; ayrıca bk. Sezgin, I, 471 ). 
eş-Şayfi olarak bilinen küçük şerh ise 
hacimli iki cilthalinde basılmıştır (Kahire 
I 325) . 4. Şerf:ıu 't-Tefri'. İbnü'I-Cellab el
Basri'nin Kitdbü't-Tefri' adlı eserinin şer
hidir (ZeytOne Camii Ktp., nr. 2534). 
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İBN N.AciYE 
( 4.;,:>ü 01 1) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. Naciye 

el-Berberi el-Bağdadi 
(ö. 301/914) 

Hadis hafızı. 
_j 

210'da (825) doğdu (Kehhale, VI, 142) 
Aslen Mağrib ' de Berber (Biladülberber) 
bölgesinden olup daha sonra Bağdat'a 
yerleştiği anlaşı lmaktadır. Ebu Bekir b. 
Ebu Şeybe. Süveyd b. Said. İsmail b. Mü
sa el-Fezari. AbdOla'la b. Hammad en
Nersi. Abdullah b. Muaviye el-Cumahi ve 
Bündar diye tanınan Muhammed b. Beş
şar'dan hadis rivayet etti. Kendisinden 
kıraat alimi Ebü'l-Kasım İbnü'n-Nehhas, 
Taberani, Ebu Bekir İbnü ' l-Enbari. Ebu 
Bekir eş-Şafii. İbnü'l-Ciabi ve Ebu Ha fs 
İbnü'z-Zeyyat gibi alimler rivayette bu
lundular. Hatib el-Bağdadi. İbn Naciye'yi 
"sika" ve "sebt" terimleriyle değerlendir
miş , Zehebi de onun için "hüccet" terimi
ni kullanmıştır. Çok hadis rivayet eden 
alimlerden olduğu belirtilen İbn Naciye 1 

Ramazan 301'de (31 Mart 914) Bağdat'ta 
vefat etti. 

İbn Abdülber en-Nemeri, İbn Naciye'
nin 132 cüzden meydana gelen el-Müs
ned adlı eserini İbn Nemeri'nin gördüğü
nü belirtmekte. ancak eserin günümüze 
ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi bulunma
maktadır. 
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Iii B iLAL SAKLAN 

İBN NMİ' 

(bk. ABDULLAH b. NMİ') . 

İBN NAKIYA 
( l;,S ü 01 1) 

Ebü'l-Kasım Abdullah (Abdülbakı) 
b. Muhammed b. el-Hüseyn b. Nakıya 

b. DavGd el-Bündar el-Bağdadi 
(ö. 485/1092) 

Dil alimi, edip ve şair. 

_j 

_j 

17 Zilkade 41 O'da ( 15 Mart 1 020) Bağ
dat'ta doğdu. Çocukluk dönemini bura
da geçirdi. Şiir ve ah bar ravisi olan baba
sı ile Ebü'l-Kasım Ali b. Muhammed et
Tenuhi, Ebü 'l-Hüseyin b. Ahmed en-Ne
kOr. Abdurrahman b. Ubeydullah el-Mu
harrimi. Abdüivahid b. Muhammed el
Mutarrız ve Ebü'l-Hasan Muhammed b. 
Muhammed el-Basri gibi edip ve alimler
den ders alarak yetişti. Ayrıca Şafii fakihi 
ve mutasawıf Ebu İshak eş-Şirazi'nin de 
derslerine devam eden İ bn Nakıya'nın en 
çok Ebu İshak'tan etkilendiği ve onun için 
bir mersiye kaleme aldığı kaydedilmek
tedir (İbn Hallikan, I, 30). Hayatının daha 
sonraki dönemleriyle ilgili yeterli bilgi bu
lunmayan İbn Nakıya 4 Muharrem 485 
( 15 Şubat 1 092) tarihinde Bağdat'ta ve
fat etti ve Babüşşam Mezarlığı'na defne
dildi. 

İbn Nakıya'nın pek dindar olmadığı, AI
lah'ın sıfatiarını inkara meylettiği ve bu 
konuda bir risale yazdığı rivayet edilmek
tedir (DavOdl, ı . 261 ). Gökyüzünde şarap, 
bal ve süt nehirleri bulunduğunu , fakat 
bunlardan yeryüzüne bir damla bile düş
mediğini , gökten sadece evleri yıkıp ha-


