iBN NASlR es-SELAMI
rap eden yağmurlar yağdığını söylemesi
de onun bu temayülüyle ilgili görülmüş
tür (ibnü'l-Cevzl, IX, 68 -69; ibn Hallikan, I,
29-3 0; II, 385) Ancak İbn Hallikan'ın naklettiğine göre cenazesini yıkayan kişi.
onun kapalı olan sol avucunu açtığında
içinde cehennem azabından kurtulmayı ümit ettiğini, Allah'tan korktuğunu.
O'nun merhametine güvendiğini ifade
eden bir beyit gördüğünü söylemiştir (Vefeyat, 111. 99)
Akıcı ve güçlü üslubuyla çok sayıda şiir
yazan İbn Nakıya'nın şiirleri çağdaşlarının
ve daha sonraki edip ve alimierin takdirini kazanmıştır. Ma]:ramdt'ı ve diğer eserleri onun kabiliyetini, geniş bilgi ve kültür
birikimini göstermektedir. Müstehcen ve
hezl (hezel) türünde şiir yazmaktan. mizah ve hicivden hoşlanan bir tabiata sahip olan İbn Nakıya'ya göre şaka. mizah
ve hicivle zahidlik arasında bir çelişki yoktur. İbn Şibl'in bir fahriyesine cevap olarak irticalen söylediği şiir onun en güzel
hicivlerindendir. Bu şiirinde. soyundan
İbn Şibl gibi bir kimse geldiği için Hz .
Adem'in cennetten kovulduğunu söylemiş ve. "Eğer Adem kendi soyundan senin gibi birinin geleceğini bilseydi zürriyetini keserdi" demiştir. İbn Nakıya'nın talebeleri arasında Abdullah el-Enmatl, İbn
Nasır es-Selami. Şüca · b . Faris ez-Zühll.
Ebu Galib ed-Deyleml ve Ebu Ali b. Mühtedl gibi şahsiyetler bulunmaktadır.

Ese r leri. 1. el-Cümdn fi teşbihdti'l
Mecazü'l-Kur'an ve i'cazü'l-Kur'an türü kitaplar arasında da sayılan elCümdn surelere göre düzenlenmiştir.
Ancak her sureden örnek alınmamış. Sakara suresiyle Fll suresi arasındaki otuz
altı sureden seçilmiş 226 ayette görülen
teşbihler üzerinde durulmuştur. İbn Nakıya eserinde Yahya b. Ziyad ei-Ferra ve
Müberred gibi alimlerden nakiller yapmış . eski şairlerin şiirlerini şahid olarak
kullanmıştır. el-Cümdn Adnan ZerzOr
ile Muhammed Rıdvan ed-Daye (Küveyt
1387/ 1968) . Ahmed Matlub ve Hadlee elHadisi tarafından neşredilmiş ( Bağdad
ı 968), ikinci n eş ri Seyyid Ali Mlrlevhl Farsça'ya tercüme etmiştir (M eş hed 1374/
199 5) Eseri ayrıca Mustafa es-Sav! elCüveynl ( iskenderiye 1974 - 1978) ve Mahmud Hasan Ebu Nacl eş-Şeybanl de (Riyad 1987) yayımlamıştır. 2. Ma]:rdmdt.
İbn Nakıya. on makameden meydana gelen bu tanınmış eserinde konuları yer yer
nüktelerle süsleyerek açıklamış , ayrıca
edebiyatta mizahın önemine de işaret
etmiş ve hemen her makamenin sonunda bazı kelimeler hakkında bilgi vermiş~ur'dn.

tir. Eserin birinci makamesi ve İbn Nakltercümeleriyle birlikte Clement Huart tarafından
yayımlanmıştır. Ma]:ramfıt, ilk defa üç ayrı müellifin mekamelerinin yer aldığı bir
mecmua içinde üç makamesi (ı, 7 ve ı O)
eksik olarak basılmış (i stanbul 13 30, s.
123-153), Osman Reşer Almanca bir giriş
ilave ederek bu baskıyı aynen tekrarlamıştır (Osnabrü ck 1980) . Eserin ilmi neş
ri, Süleymaniye Kütüphanesi nüshası (Fatih, nr. 4097) esas alınarak Hasan Abbas
tarafından yapılmıştır (iskenderi ye 1988)
3. Şer]J.u'l-Faşif}. . Sa'leb'in lugata dair
Kitdbü'l-Faşif}. ' inin şerhi olup öğrencile
rinin derlediği notlarından meydana gelmiştir. Bu şerh le ilgili olarak Abdülvehhab Muhammed Ali el-Udvanl bir yüksek
lisans çalışması yapmıştır ( 1973 , Kah i re
Üni versitesi Edebi ya t Fakülte si) . Eserin
Musul Mektebetü'l-evkafta (nr 22) bir
nüshasının bulunduğu kaydedilmektedir
(S ezgin , VIII , 143; DMBİ, V, 2 1). İbn Nakı
ya'nın kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: Divan, Mul]taşarü'l
Egani, Divdnü resd'il ve Mülef}.u'l-mümdle]J.a (SüyGtl, ll , 67; Kehhale, V, 75; VI ,
ya ' nın bazı şiirleri Fransızca
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Meşhed 1374 hş./1995, neşredenin giri ş i, s.
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İBN NASIR e s-SELAMI
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Ebü'l-Fazl Muhammed
b. Na s ır (Tekin) b. Muhammed
el-Farisi es-Selamı el- Bağdadi
(ö. 550/1155)
L

Hadis

hafızı .

_j

1S Şaban 467'de (5 Nisan 1075) Bağ
dat'ta dünyaya geldi. 490'da (1097) doğ
duğuna dair kayıt (Hediyyetü'l-'arifin , ll ,
92) yanlıştır. Farslı olduğu için Farisl, Me-

dlnetüsselam da denilen Bağdat'a nisbetle Selami nisbesiyle anıldı. Bir Türk muhaddisi olan babası genç yaşta vefat edince anne tarafından dedesi fakih Ebu Hakim el-Habrl'nin himayesinde yetişti. İlk
hadis dersini 473'te (1 080) Ebü'l-Kasım
Ali b. Ahmed İbnü'l-Büsrl'den ve Ebu Tahir İbn Ebü's-Sakr el-Enbarl'den aldı. önce Şafilfıkhını öğrendi. Hatlb et-Tebrlzl'den lugat ve edebiyat dersleri aldı. Çeşitli
ilim merkezlerinde Muhammed b. Abdüsselam b. Şandüh, Ebu Abdullah Hüseyin b. Ahmed en-Niall. Ebü'I-Ganaim
b. Ebu Osman. Ebü'l-Vefa İbn Akil. Rız
kullah b. Abdülvehhab et-Temlml. Ebu
Abdullah Malik b. Ahmed el-Baniyasl ve
Asım b. Hasan el-Asım! gibi hocalardan
hadis ve diğer ilimleri tahsil etti. Rica! ve
ilelü'l-hadls alanlarında üstün bir seviyeye
ulaştı. An isnadlarıyıa tanınan alimlerden
rivayetlerinin icazetini aldı. Kendisinden
Abdülkerlm b. Muhammed es-Sem'anl.
Ebü'l-Ferec İbnü 'l-Cevzl. Ebü' l -Kasım İbn
Asakir, Ebu Tahir es-Silefi. Ebu Musa eı
Medlnl. İbn Sükeyne, Ebü'l-Yümn ei-Kindl
ve İbnü ' I-Ahdar gibi alimler hadis okudu.
İ Imi seyahatlerinden sonra Bağdat'a yerleşen İbn Nasır güzel Kur'an okuyan. fasih
konuşan, Arapça'yı iyi bilen. fıkıh. hadis,
nahiv ve lugat ilimlerinde otorite kabul
edilen bir alimdi. Onun önceleri Şafii mezhebine mensup olduğu, 493'te ( 11 00)
gördüğü bir rüya üzerine Hanbeli mezhebi ni seçtiği kaydedilmektedir. İbn Nasır
12 veya 18 ŞabanSSO ' de (11 veya 17 Ekim
1155) Bağdat'ta vefat etti. Üç camide ayrı ayrı kılınan cenaze namazından sonra
Babü Harb Kabristanı'nda Ebu Mansur
İbnü ' l-Enbarl'nin (veya Ahmed b. Hanbel'in)
yanına defnedildi.
Sem'anl'nin güvenilir bir muhaddis,
güçlü bir alim ve dindar bir kimse olarak
nitelediği İbn Nasır ' ı insanların aleyhine
konuşmakla itharn ettiği belirtilmekteyse de İbnü ' l-Cevzl bu iddiayı reddetm ekte
ve hocasının sika , hafızası sağlam ve Ehl-i
sünnet mezhebine bağlı bir alim olduğu
nu. birini cerhetmekle gıybet etmek arasında fark bulunduğunu, hadisçinin hem
cerh hem ta'dll yapabileceğini söyleyerek
Sem'anl'nin bu sözlerini Hanbeli mezhebi
mensupianna karşı duyduğu taassuba
bağlamaktadır ( el-Munta?am, X , 163) . İb
nü 'l-Cevzl'nin Sem'anl hakkındaki sözlerini aşırı bulan Zehebl ise İbn Nasır'ın bazı
kimselere karşı katı davrandığını söylemiş, ayrıca Sem'anl'nin tarihi ve diğer bazı ilimleri İbnü'l-Cevzl'den ve İbn Nasır'
dan daha iyi bildiğini kaydederek onu savunmuştur ( Te?kiretü 'l-huf{~. IV, 1289)

225

iBN NASIR es-SELAMI
Eserleri. et-Tenbih 'a1e'1-e1fô:?-i'lletf
vaka'a ]]ata' if nakliha ev zabtıha ev
tefsiriha ii Kitdbi'1-Garibeyn (Sezgin,
VIII, 226) Kaynaklarda e1-Me']]a~ (Me'af]if) 'ala Ebi 'Ubeyd el-Herevi ii Kitdbi'l-Garibeyn (Safedl, V, I 05), Me']]a~
'a1e'1-Garibeyn (Hediyyetü'l-'ari(ın, II,
92), et-Tenbih 'a1aelfa~i'l-Garibeyn ve
et- Tenbih 'ala ]]ata'i'1-Garibeyn gibi
adlarla da zikredilen eser. Ahmed b. Muhammed el- Herevi'nin Kitabü '1-Garibeyn fi'l-Kur'an ve'l-}Jadiş adlı kitabın
daki hatalara dairdir. Bir cilt hacmindeki
eserin yazma nüshaları Darü'l-kütübi'IMısriyye'de (TeymOriyye, Lugat, nr. 76) ve
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (m 1589) bulunmaktadır. İbn N asır'ın ayrıca Menakı
bü'l-İmam A}Jmed b. Ijanbe1 (ibn Receb, 1, 228; Hediyyetü'l-'ari(ın, II, 92), e1Emali ti'l-]Jadiş (Keşfü'?-?Unün, 1, 163;
Hediyyetü '1-'ari(ın , ll, 92) ve C üz' ti'r-red
'ald men yekü1ü inne şavte'l- 'abd bi'lKur'an gayru ma]]Wk (ibn Receb, I, 228)
adlı eserlerinin bulunduğu zikredilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA :
Sem"an1, el-Ensab, VII, 209; İbnü'I-Cevz1. elMunta?am, X, 162-163; İbnü"I-Eslr, el-Kamil, Xl,
202; a.mlf.. el-Lübab, II, 161; İ bn Hallikan, Vefeyat, IV, 293-294; Zehebl. A'lamü'n-nübela', XX,
265-271; a.mlf., el-'iber, Küveyt 1960, IV, 140;
a.mlf., Te;;kiretü '1-/?_uffa?, IV, 1289-1293; Ahmed b. Aybek ed-Dimyat1. el-Müstefad min :teyli Tarii)i Bagdad(nşr. M. MeviOd Halef), Beyrut
1406/1986, s. 129-131; Safed1. el-Vafi, V, 104106; İbn Keslr. el-Bidaye, XII, 233; İbn Receb,
e;;-Zeyl 'ala Tabakati'l-Hanabile, Kahire 1372/
1952-53--> Beyrut, ts . (Darü'l-ma'rife], 1, 225229; İbn Tağr1berd1. en-Nücümü 'z-zahire, V,
320; Keşfü'?·?unün, 1, 163; İbnü'I-İmad, Şe;;e
rat, IV, 155-156; iZa/?_u'l-meknün, II, 560; Hediyyetü'l-'arifin, II, 92; Kettan ı. er-Risaletü '1müstetra(e, s. 160; Brockelmann. GAL Suppl.,
1, 200; Sezgin, GAS, VIII, 226; Nuri Topaloğlu.
Selçuklu Devri Muhaddisleri, Ankara 1988, s.
108; Mahmüd Muhammed et-Tanah1. "et-Tenblh 'ala f:ıata'i'l-Gar1beyn", Mecelletü '1-Ba/?_şi'l
'ilmi ve't-türaşi'l-islami, lll, Mekke 1400/1980,
s. 419-427; Velid Muhammed es-Serakıbl. "elHafı? Mul,ıammed b. Naşır es-Selami", /ı fak u 'ş
şekafe ve't-türaş, 111/11, Dubai 1416/1995, s.
93-100.
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b. Abdiilah b. Muhammed el-Kaysi
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Muharrem 777'de (Haziran 1375) Dı
Aslen Hamalı olduğu için
Hamevi nisbesiyle de anılır. Küçük yaşta
Kur'an'ı ve bazı ilimiere dair kitapları ez-

maşk'ta doğdu.
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berledi. Hadise ilgi duyarak Dımaşk.lı hocalardan ve Dımaşk'a gelen bazı muhaddislerden hadis dersi almaya başladı.
Arapça 'yı Ahmed b. Yusuf ei-Banyasi'den,
fıkhı İbn Hatibüddehşe ve Ömer b. Haslan ei-Bulkinl'den okudu. Ba'lebek, Mekke. Medine ve Halep'e seyahat etti. Halep'te Sıbt İbnü'I-Acemi ve İbn Hatib enNasıriyye, Mekke'de Cemaleddin İbn Zahlre gibi alimlerden faydalandı. Kahire'de
Zeynüddin el-lraki, İbnü'I-Mülakkın. Meryem b int Ahmed ei-Ezrai gibi hadis alimlerinden icazet aldı . İbn Hacer ei-Askalani
kendisine, kendisi de İbn Hacer' e çeşitli
eserleri okudu. Ebu Hüreyre b. Zehebi ve
Muhammed b. İbrahim ei-Münavi de onun
hocalarındandır. ibn Nasırüddin, Dımaşk'
ta ali ve n azil rivayetleri bilecek ölçüde
devrinin en meşhur muhaddisi (hafızü'ş 
Şam) oldu. Nasıriyye Camii'nin yapıld ı ğı tarihten vefatma kadar burada imam - hatiplik ve Dımaşk Eşrefiyye Darülhadisi'nde837'den (1433-34) itibaren hocalıkya
pan İbn Nasırüddin'in tasawufa meyli olduğu ve sünnete uygun bir zühd hayatı
yaşadığı belirtilmektedir. Sehavi'nin kaydettiğinegöre(eçi-Oau'ü'l-lami', VIII, 106)
İbn Nasırüddin, 16 veya 27 yahut 28 Reblülahir 842'de (6 veya 17 yahut 18 Ekim
1438) bir arazi taksimi için Dımaşk köylerinden birine gittiğinde köylüler tarafın
dan zehirlenerek öldürülmüş, günümüzde
Makberetüddahdah diye anılan Babülferadis (Babül'ukaybe) Kabristanı'na defnedilmiştir. Vefatının cemaziyelewel (kasım) ayında olduğu da zikredilmiştir. Selef
akldesine ve Şafii mezhebine bağlılığı ile
bilinen ve aynı zamanda orta derecede bir
şair sayılan İbn Nasırüddin'in Hanbeli olduğu da ileri sürülmüştür (ibnü'l-imad,
VII, 243) Yazısı Zehebi'nin hattına çok
benzediğinden yazdığı bazı kitapların Zehebi tarafından kaleme alındığı zannedilerek yüksek fiyata satıldığı belirtilmiştir.
Eserleri. A) Hadis. 1. İt]Jatü's-salik biruvati'1-Muvatta' 'an Malik. İmam Malik'ten el-Muvatta'ı rivayet eden seksen
üç kişinin adının tesbit edildiği on "kürrase" hacmindeki eserin müellif hattıyla
olan nüshasının bir bölümü Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Umumi, nr. 6181, vr. ll O), bir nüshası da el-Mektebetü'I-Ezheriyye'de (Mecmua, nr. 1003, vr. 81-158)
bulunmaktadır. 2. İt]Jatü's-sami' bi'ttitd]Ji'l-cami' if fazli'l-]Jadiş ve ehlih. Hadisin, muhaddislerin. Şa]Jf]Jayn ile onları
okutmanın fazileti konusunun ele alındığı_
eserin bir nüshası Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir (nr 278) 3. e1-İt]Jdt bi-]Jadişi tazli'1-inşaf. Am mar b. Yasir'in i nsa-

fa dair sözünün ve bu sözü Hz. Peygamber' e nisbet eden hadisin farklı rivayetlerinin ele alındığı bir risale olup EbQ Abdullah Mahmud b. Muhammed ei-Haddad
tarafından yayımlanmıştır (Riyad 1407)
Naşir hadisin ravileri, şahidieri ve şerhiy
le ilgili çalışmasını da kitapla birlikte e1İşraf 'a1e'1-İt]Jdt adıyla neşretmiştir. 4.
E]Jadişü sitte if me'an sittemin turukı
ruvat sitte 'an ]Jutta~ sittemin meşayi
l].i'l-e'immeti's-sitte beyne mu]]arriciha ve beyne ruvatiha sitte (Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye, Hadis, nr. 307, vr. 1-3; nr.
284, vr. 26-34) s. el-Erba'Qne'1-mütebayinatü'1-mütan ve'1-esanid . Mektebetü'I-Haremi'I-Mekki'de (Mecmua, m 106)
ve el-E]Jadişü 'l-erba'une'l-mütebayinetü'1-esanid ve'1-mütan adıyla Berlin
Staatsbibliothek'te (Ahlwardt, II, 231)
birer nüshası mevcuttur. 6. Esanidü '1Kütübi's-Sitte ve gayriha. Müellif hattıyla bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de olup (Hadis, nr. 284, vr. I-9) sonunda müellifin, Tirmizi'nin eş-Şema'il'i ile
Darimi'nin es-Sünen'ini rivayetine dair
isnadları yer almaktadır. 7. el-İntişar lisema'i'l-}Jaccar. Hadis hafızı Ebü'I-Abbas Ahmed b. Şıhne ei-Haccar'ın hocaları
ve ona icazet verenler zikredilerek bazı iddiaların aksine onun Şa}Ji}J-i Bu]]ari'yi hocas ı Hüseyin b. Zebidi'den 630'da (1233)
tam olarak rivayet ettiğinin ortaya konulduğu eserin (geniş bilgi için bk. Takıyyüd
din ibn Fehd, s. 322-324) bir nüshası Mektebetü'l-Haremi'I-Mekki'dedir (Mecmua,
nr. 106, 6 varak). 8. et-Terci}J li-}Jadişi şa1ati't-tesbi}J (nşr. Mahmud Said MemdOh,
Beyrut 1405) 9. Tenvfrü'l-fikre ii }Jadişi
Behz b. Ifakim ii ]Jüsni'1- 'işre (Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl, Mecmua, nr. ı 06, 8 varak). 1O. er-Red 'ala men enk ere ret'a'lyedeynfi'd-du'a'. 817'de (1414) kaleme
alınan eserin müellif hattıyla yazılmış bir
nüshası Darü'l-kütüb i'z-Zahiriyye'dedir
(Umumi, nr. 6181, vr. 2-13). 11. Risa1e ti'1keldm 'ald ]Jadişeyn e]Jadühüma ii Kitabi Mücabi'd-da've li'bn Ebi'd-Dünya
ve'l-a]]ar ]Jadişü Enes ii du'a'i'r-racül
bi'l-}Jannani'1-mennan. Müellif hattıy
la bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (M Nasırüddin ei-Eibanl, s. 124) 12.
Rey'u'l-fer' if şer]Ji ]Jadişi Ümmi Zer'.
Eserin Rabat ei-Hizanetü'l-amme'de (Kettani, nr. 2124), Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de
ve Milana Ambrosiana Kütüphanesi'nde
nüshaları bulunmaktadır (Zirikll, VI, 237;
el-Fihrisü'ş-şamil, II, 870) 13. et-Tı1betü
(et- Ta' llkatü) '1-1atite bi-}Jadişi'l-beçl'a
ti'ş-şerite. Eserin sonundan iki varak Darü'l-kütübi'I-Mısriyye'de mevcuttur (elFihrisü'ş-şamil, lll, 1746) 14. el-Lat~ü'l-

