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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-


