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.
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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-
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mükerrem bi-fazli 'aşurô.'i'l-mu]J.arrem
(Cüz' fi fazli'aşüra') (Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl, Mecmua, nr. ı 06, 15 va rak). 15.
e t-Tenl).if:ı ii f:ıadi§i't-tesbif:ı: Şer]J.u f:ıa
di§i kelimetani ]J.abibetô.ni ile'r-raf:ı
mô.n. Şaf:ıif:ı-i Bu.(ıô.ri'nin son hadisinin
şerhi olması bakımından ljatmü'l-Bu.(ıô.ri diye de adlandırıla bilecek olan eser
Muhammed Nasır el-Acmi tarafından yayımlanmıştır (Beyrut 1413/ 1993) 16. Meclis latif yete'allel).u bi-.(ıatmi'l-Bu.(ıô.riy
yi'ş-şerif (Meclis fll]atmi Şa~if,ıi'I-Bul]a
rl). Kelime-i tevhid. Hz. Peygamber'e salat. Allah'ın rahmetinin genişliği ve ölümle ilgili meselelerin ele alındığı eserin bir
nüshası Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nde
kayıtlıdır (Aziz Mahmud Hüdayl, nr. 157)
17. Meclis ii tazli yevmi 'arete. Mektebetü'l-Haremi'l-Mekkl'de (Mecmua , nr.
ı 06, 15 va rak). Meclis ii tazli yevmi 'arete ve mô. yete'allel).u bih adıyla ve müellif hattıyla Camiatü ümmi'I-kura'da (nr.
2014) birer nüshası mevcuttur. 18. elMeclisü'l-evvel min emô.li İbn Nô.sırid
din ve hüve ii f:ıadi§i "er-rô.]J.imune yerf:ıamühüm er-raf:ımô.n ". Ebü Abdullah
Mahmud b. Muhammed el-Haddad'ın elÜmniyye Ii tal]rici'l-müselsel bi'l-evveliyye'siyle birlikte yayımlanmıştır (Riyad 1400) 19. Meclis ii hadi§i Cô.bir ellez;i rahale iihi mesirete şehr ilô. 'Abdillô.h b. Üneys el-Cüheni raçlıyallahü
'anhümô. (nşr. Meş'a\ b. Banlei-Cibrln elM utayrl. Beyrut 141 5/1995) 20. Min cüz'i
Bekir b. Bekkar. M üellif hattıyla yazıl
mış bir sayfalık bir kısmı Darü'l-kütübi'zZahiriyye'de bulunmaktadır (M Nasırüd
din e\-Elbanl, s. 125) 21. Mecô.lis min
tedrisihi ii ô.yeti "lel).ad menne'llahü
'ale'l-mü'minin " . Varakları karışık şekil
de sıralanmış bir nüshası Darü'l-kütübi'zZahiriyye'de kayıtlıdır (Hadis, nr. 284, vr.
43-92) 22. en-Nüke tü'l-e§er iyye 'ale'lef:ıadi§i'l - cezeriyye (Mektebetü'I-Haremi 'I-Mekkl. Mecmua, nr. 106. 8 varak). 23.
İsnadü Şahihi'l-Bu.(ıi'ıri. Princeton Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki nüshasından
(nr. 4098) alınmış bir fotokopisi Merkezü'l-bahsi'l-ilmi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Mecmua, nr. 1408) 24. İftita
f:ıu '1-l).ari ii şerf:ıi'l-Cami'i'ş-şaf:ıif:ı li'lBu.(ıi'ıri (i{tita~u '1-l)_arlli-Şa~i~i'I-Bul].arl).

25 . er-Ravzü 'n-nedi fi'l-f:ıavzi'l-Muf:ıam
medi ( Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Mecmua,
nr. 25929 B. vr. 1- 12). 26. Minhacü's-seli'ıme fi mizô.ni'l-l).ıyame (ila mizani yevmi'l-l)_ıyame) (nşr. Meş'al b. Banlel-Cibrln
ei-Mutayrl, Beyrut 1416/ 1996)
İbn Nasırüddin'in hadis alanında bun-

lardan

başka

Meclis ii l]atmi

Şaf:ıi]J.i

Müslim, Meclis ii .(ıatmi'ş-Şiiô.', Mul]taşaru ljatmi'l-Bu.(ıari, Müsnedü Temim ed-Dô.ri, Nefe]J.atü '1-a.(ıyar min
müselselati'l-a.(ıbô.r, Rei'u'd-desise bivaz'i ]J.adi§i 'l-herise, Şennü'l-gare ii
tazli ziyareti'l-megare (ese rin Muhammed b. Nasırüddin es-Süval'ye ait olduğu
da söylenmektedir [ibn Nasırüddin, et-Tenki~, neşredenin girişi, s. 36[). et-Tel.(ıiş
li-f:ıadi§i rabvi'l-l).amiş, Zevô.lü'l-busô.
'ammen eşkele 'aleyhi f:ıadi§ü te]J.acci
Ad em ve Musô. adlı çalışmaları bulunmaktadır.

B) Hadis Usulü . 'Ul).ildü'd-dürer fi
'uWmi'l-e§er. Sehavl'nin manzum olduğunu söylediği (eçl-Oav'ü '1-lami', VIII. 104)
eserin adını İbn Hacer Urcuze fi 'ilmi'l]J.adi§ olarak kaydetmekte ( ei-Mecma'u '1mü'esses, lll . 28 7). müellifin daha sonra
eserini biri geniş. diğeri kısa olmak üzere
iki defa şerhettiği belirtilmekte. Abdülhay el-Kettani de bu şerhlerden geniş olanının kendi kütüphanesinde bulunduğunu
zikretmektedir (Fihrisü'l-feharis, ll, 676).
el-Mul]taşar ii f:ıalli 'Ul).ildi'd-dürer ii
'uWmi'l-e§er adlı diğer şerhi ise Berlin
Staatsbibliothek'te (nr ı 070, vr. 64-129)
bulunmakta olup Ahlwardt bu şerhin
müellifinin bilinmediğini kaydetmektedir
(Verzeich nis, ll , 18).
C) Had is Ridili. 1. Tavzi]J.u'l-Müşte
bih ii zabtı esma'i'r-ruvat ve ensô.bihim ve ell).abihim ve künô.hüm. Zehebl'nin el-Müştebih Ii'r-rici'ıl'i üzerinde
müellifin yaptığı iki çalışmadan biri olup
eserde Zehebl'nin sadece künyesiyle veya
lakabıyla zikrettiği yahut babalarının adı
nı vermeyip dedelerine nisbet ettiği şa
hısların tam adları tesbit edilmeye çalı
şılmış. söz konusu kişinin bazan hocaları
ve talebeleri, bazan rivayet ettiği bir hadis. vefat tarihi ve bir kısım eserleri zikredilmiştir. Eser Şuayb el-Arnaüt (i-VI,
Beyrut 1403/1982) ve Muhammed Nuaym
el-Araksüsi (1-X, Beyrut 1414/ 1993) tarafından yayımlanmıştır. Son neşrin X. cildi fihristtir. 2. el-İ'lô.m bimô. val).a'a ii
Müştebihi'z;-Zehebi mine'l-evhi'ım. Zehebl'nin el-Müştebih'teki kaynaklarının
önemli bir kısmının müellif nüshalarına
sahip olduğu için onun bazı hatalarının
nereden kaynaklandığını görebilen İbn
Nasırüddin bunları Tavzi]J.u'l-Müştebih'

te göstermiş. daha sonra hacası Abdurrahman b. Ömer el-Bulkinl'nin tavsiyesi
üzerine bu hataları oradan ihtisar ederek
bu eserini meydana getirmiştir. el-İ'lam,
üzerinde yüksek lisans tezi yapan ( 1405/
1984, Camiatü Ümmi'l-kura) Abdürabbinnebi Muhammed tarafından neşredilmiş-

tir (Medine 1407/ 1987) 3. Bedi'atü'l-beyô.n 'an mevti'l-a'yan 'ale 'z-zamô.n (Urcüze fi'l-~uffil? ve şer~ihtı). Hadis hatız
larını yirmi beş tabaka halinde 1000 beyitte toplayan bu manzumeyi Ekrem elBüşi yayımiarnıştır (Küveyt 1418/ 1997)
4. et- Tibyô.n ii şer]J.i Bedi'ati'l-beyan.
Nüshaları British Museum (nr. Add. 7350) .
et-Tibyan li-Bedi'ati'l-beyô.n adıyla Topkapı Sarayı Müzesi (nr. 6457, Emanet Hazinesi , nr. 1234), Millet(Feyzullah Efendi,
nr. 1412). Süleymaniye (Laleli, nr. 2067.
müellif hattı nüsha ile mukabe\e edildiği
belirtilmektedir) ve Arif Hikmet (Tarih, nr.
140) kütüphanelerinde bulunmaktadır.
İbn Hacer. esere yirmi sekiz hafızın biyografisini ilave ederek çalışmasına Z,eylü'tTibyô.n li-man?umeti'l-]J.uffd? Bedi'ati'l-beyô.n adını vermiştir. S. er-Reddü'lvô.fir 'ala men ze'ame bi-enne men
sernma İbn Teymiyye "şeyl]a'l-İsli'ım"
ki'ıfir. İbn Teymiyye'ye muhalif olan ve
onu "şeyhülislam" unvanı ile ananları küfürle itharn eden Hanefi fakihi Alaeddin
el-Buharl'ye reddiye mahiyetinde kaleme
alınmış. ancak kimin hedef alındığı açık
ça belirtilmemiştir. Eserde önce İbn Teymiyye'ye yöneltilen iddiaların doğru olup
olmadığı araştırılmış. mezhep farklılığı
yüzünden kimseyi itharn etmemek gerektiği gibi konular ele alınmıştır. Daha
sonra İbn Teymiyye'yi şeyhülislam diye
anan Takıyyüddin İbn Dakikul'ld, İbn Seyyidünnas. İbn Abdülhadl. Zehebl. İbn
Berdis. İbn Rafi', İbn Hamza el-Hüseynl,
Ebü Hayyan el-Endelüsl, Zeynüddin ellraki gibi alimlerden seksen yedisi kısa
biyografileriyle tanıtılmış ve onların hangi
eserlerinde İbn Teymiyye'yi şeyhülislam
diye andıkiarı gösterilmiştir. İbn Hacer elAskalani ve Bedreddin el-Aynl'nin takdirini kazandığı belirtilen eseri Züheyr Şa
viş yayımiarnıştır (Beyrut 1393/ 1973, 1400/
1980) 6. Tu]J.tetü'l-il]bô.ri bi-terc emeti'l-Bul]ô.ri. Muhammed Nasırüddin elAcmi tarafından et-Tenl).if:ı Ii f:ıadi§i't
tesbif:ı ile birlikte (s 165-227) neşredil
miştir. 7. Ret'u'l-meldm 'ammen l]aiteIe (~al)_l)_al)_a) vi'ılide şeyl]i'l-Bul]ô.ri Muf:ıammed b. Selô.m (Mektebetü 'I-Haremi'I-Mekkl, Mecmua, nr. 106,6 varak). 8.
es-Sürrô.l). ve'l-mütekellem iihim mine'r-ruvô.t (es-Sürral)_ mine'çi-çtu'afa'). Abdülhay el-Kettanl. 805'te (1402-1403) kaleme alınan bu eserin müellif hattıyla yazılmış bir nüshasının kendi kütüphanesinde bulunduğunu belirtmektedir ( Fihrisü'l-feharis, ll , 676) 9. Silsiletü'l-l]uletô.'i'l-'Abbô.siyyin (British Museum, Supplement. nr. 487/3). 10. Keşiü'l-l).ma"an
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]Ja1i men idde'a 'ş-ş uf:ıbete ev 1ehu ittibô.' . Abdülhay el-Kettani müellif hattıy
la yazı lmış bir nüshasının özel kütüphanesinde bulunduğunu söylemektedir (Fihrisü'l-feharis, ll. 676) İbn Nasırüddin'in bu
konuda ayrıca Tabal).atü'ş-şüyul.J (hocat a rının sekiz tabaka halinde ele alındığı bir
eserdir). Tercem e tü Atımed er-Rifa'i,
Tercemetü Jjucr b. 'Adi adlı kitapları
bulunduğu belirtilmektedir.
D) S ir et. 1. e1-İl.Jbar bi-v efati'l-mul.Jtar. Hz. Peygamber'in vefatma dair olan
eserin Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de (Umumi , nr 5567. vr. 61-66), Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl'de (Mecmua, nr 106), Millet Kütüphanesi'nde (Feyzullah Efendi, Mecmua,
nr. 2137/ 3, vr. 55' -70b) ve Chester Beatty
Libra ry'de (Mecmua, nr. 3296 , vr.l7 - 24)
nüshaları mevcuttur. 2. Selvetü 'l-ke'ib
bi-vefati'l-f:ıabib. Eserin nüshaları Darü'lkütüb i' z-Zahiriyye'de (Umumi , nr. 5567,
vr. 35 -60 ) ve Rabat ei-Hizanetü'l-amme'de (Kettanl, nr. 2694) bulunmaktadır (Zirikll, vı. 237) Yusuf b. ismail en- Nebhanl,lfüccetulldh 'ale'l-' alemin adlı eserinin dördüncü bölümünün birinci babın
daki konuları bu eserden özetlemiştir. 3.
Cami'u'l-aşar fi mevlidi'l-mul]tar. Halid Reyyan. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de
bir nüshası bulunan (nr. 1894, 31 O varak)

ibn Na s ırü d d in ' in et- Tibyan

/i şerh i

eserin Hz. Peygamber'in doğumuyla değil siretiyle ilgili olduğunu belirtmektedir
(Fihrisü mal]tütati'?-1-ahiriyye, Il , 639)
4. Bevd'işü'1-fikre ila (ff) ]Javadişi 'l-hic
re . Hicretten Hz. Fatıma'nın vefatma kadar ilk on yılda meydana gelen belli başlı
olayların zikredildiği yirmi sekiz beyitten
meydana gelen bir manzume olup Ahmed Ali Muhammed tarafından 'A1emü
mal.Jtutat ve'n-nevadir dergisinde yayımlanmıştır (1/21 Ri ya d 1417/ 19971, s. 380381 ). S . es-Siracü '1 -vehhac fi'zdivaci'1mi'rac. Mi'raca dair muhtelif eserler kaleme aldığı belirtilen müellifin bu eserinin bir nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir (Tarih, nr. 10599, 25 varakl Onun
Minhacü '1-uşu1 ii mi'raci'r-resul adlı
çalışmasının günümüze ulaşıp ulaşmadığı
bilinmemektedir. 6 . Mevridü'ş-şadi ii
mev1idi'1-hadi. Eserin Mektebetü'I-Haremi'I-Mekkl'de iki (Sire, nr. 38/ 2, 52/ 2) ,
Chester Beatty Library'de (nr. 4658 , 9 varak, müellife okunan bir nüsha) ve Brockelmann'ın belirttiğine göre (GAL Suppl. , ll,
83) Bankipur'da birer nüshası bulunmaktadır. Müellif bu eserini e1-Laf?ü'r-ra'il).
fi mevlidi l]a yri 'l-l.Jalô.'il). adıyla ihtisar
etmiş olup buna ait nüshalar da Millet
Kütüphanesi'nde (Feyzullah Efendi, Mecmua, nr. 2137/ 1, vr. 2' - 23' ) ve Mektebetü'l-

Bedra ti 'l-beyfı n adli eserinin ilk iki s ayfa s ı (Süleymani ye Ktp., Laleli, nr. 2067).
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Haremi'I-Mekkl'dedir (Mecmua, nr. 106, 8
va rak).
E) Di ğer Eserle ri. 1. Mul.Jtaşaru i'rabi'1-Kur'an li's-Sefal).usi. Eserin ikinci
yarısının Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulunduğu belirtilmiştir (Zirikll, VI, 237) 2.
Berdü '1-ekbô.d 'an ('inde) fal).di'l-evlô.d. ·
Kahire ( 1304) ve Lahor'da ( 1311 / 1893) basılan eser daha sonra Abdülkadir b. Şey
beei-Hamed (Ri ya d 1400/ 1980). Halid Abdülkerlm Cum'a ve Abdülkadir Ahmed Abdülkadir (Küveyt 1406/1986 ı, Ebu Abdullah Adil b. Abdullahes-Saldan (Damam
1409/ 1989), Ab dülcem Ata ei-Bekrl (Dı
maşk 1413/ 1992) ve Ebu Ubeyde Meşhur
b. Hasan (Huber 1418/ 1997) tarafından yayım l anmıştır. Kitap, Berdü'1-ekbô.d ti'ş
şabri 'ald falsdi'l-evlad adıyla Süyutl'ye nisbet edilerek basılmışsa da (Kahire
1332) Süyutl'nin eserlerini inceleyen Ahmed eş-Şerkavl İkbal onun böyle bir kitabının bulunmadığını belirtmektedir (Mektebetü'l-Celal es-SüyCttf, s. 103) 3. el-İm
lô.'ü'l-enfes ii tercemeti As'as. As'as b .
Selame'nin sahabi olup olmadığına dair
bir eserdir (Mektebetü 'l-Haremi 'l-Mekk!,
Teracim, Dihlevl, nr. ı 06/ ı , 6 va rak) . 4. Artü']-'anber fi vaşfi'l-minber. İbn Hatlb
en-Nasıriyye'nin hac yolculuğu vesilesiyle
kaleme alınan bir kaside olup son kısmı
eksik bir nüshasının ei-Hizanetü't-Teymuriyye 'de bulunduğu (nr 398) belirtilmektedir (el-Fihrisü 'ş-şamil, ll, ı 082) S. Keraris min tedrisih. Müellifin talebelerine
okuttuğu hadisleri ihtiva eden eserin bir
nüshası Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'dedir
(Hadi s, nr. 351 , vr. 1- ı 70) . 6 . Cüz' fihi cevabü su' al min Mardin 'an beyti şi'ri
medf:ıi'n-nebi. Mektebetü'I-Haremi 'IMekkl'de (Mecmua, m 106, 3 varak). Mektebetü'l-mevsuati'l-fıkhiyye (m 286/7) ve
ei-Mektebetü'l-merkeziyye'de (nr. 2992)
nüshaları mevcuttur. 7. Zikru men sümmiye Mu]Jammed Jsable miladi seyyidina ResQJillah şallallahü 'aleyhi ve
sellem. Bir varaktan ibaret olan risale Ahmed Ali Muhammed tarafından 'Alemü
mal.Jtutat ve'n-nevadir dergisinde yayımlanmıştır ( 1/2 1 Riyad ı 417/1 997[, s.
379-380) .

Kaynaklarda İbn Nasırüddin'in ayrıca
A '1amü '1-vazıl_ıa fi a]Jkami'l-muşafa
]Ja, İ'lamü 'r-ruvat bi-a]Jkô.mi ]Jadişi'l
l).uqat, Mul]taşar ii menasiki'l-f:ıac, Şer
f:ıu 'I-imam ii ef:ıddişi'l-af:ıkam, İtfa'ü
]Jurl).ati'l-f:ıavbe bi-ilbô.si l.JirJsati'Hevbe, Ijutab, Neşrü'n-ni'me bi-?,ikri'r-raf:ı
me, Neylü'l-ümniyye bi-?,ikri'l-l.Jayli'nnebeviyye adlı çalışmalarının bulunduğu zikredilmiştir.
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M . YAŞAR

KANDEMİR

İBN NASRULIAH
(4iı~ 1,)!1)
Ebü ' I-Fazl Muhibbüddin
Ahmed b. Nasrillah b . Ahmed
et-Tüsteri e i-Bağdadi

(ö 844/1440)

L

Hanbeli fakihi ve

Mısır kadılkudatı.

17 Receb 765 (20 Nisan 1364) tarihinde
dünyaya geldi. Bazı kaynaklarda doğum tarihi 14 Receb, künye ve Iakabı Ebu Yusuf Şehabeddin olarak kaydedilir. ilk tahsilini , Müstansıriyye Medresesi'nde müderris olan babasının ve BağBağdat'ta

önde gelen alimlerinin yanında taBunlar arasında Ebü'l-Hasan
Ali b. Ahmed el-Füwl. Ebu Bekir Necmeddin es-Sincar!. Şerefüddin Hüseyin b. Salar el-Gaznevl ve Flruzubadl gibi alimler
sayılab ilir. Daha on yedi yaşlarında iken
kabiliyeti. zekası ve ilme olan merakı sebebiyle hacası Şemseddin el-Kirmanl'nin
takdirini kazandı. Kirmanl'den Buharl'nin
el-Cô.mi'u'ş-şa]J.f]J.'ine yazmış olduğu elKevô.kibü'd-derô.rf ad lı şerhi okuyarak
icazet aldı ( 782/ 1380). On sekiz yaşında
Bağdat'ta ders ve fetva vermesi için kendisine icazet verildi ve Müstansıriyye'de
muld oldu. Daha sonra ailesiyle birlikte
Halep'e göç etti (786/1384); burada Şeha
beddin ibnü'I-Murahhil ve Ebu Bekir Şe
refeddin el-Harranl'den hadis dersi aldı.
Ardından Ba'lebek'te Şemseddin ibnü'lYünaniyye'den . Dımaşk'ta Zeynüddin ibn
Receb 'den fıkıh ve hadis okudu. 787
( 1385) yılında Kudüs'ü ziyaret etti ve buradan Kahire'ye geçti. Kahire'de Ebü'lYümn ibnü'l-Küveyk, Necmeddin ibn Rezin. Mutarriz. Zeynüddin ibnü 'ş-Şeyha ,
Siracüddin ömer b. Raslan el-Bulkinl. Siracüddin ibnü'l-Mulakkın . Şehabeddin elCevherl. Şemseddin el-Ferisi ve Takıyyüd
din ed-Dicvl gibi alimierin derslerine katıldı. Kaynaklarda Zeynüddin el-lraki'den
hadis okuyup okumadığı hususunda çeliş
kili bilgiler vardır (Burhaneddin ibn Müflih.
ı. 203; Sehav1. e?-Zeyl, s. 114; ibnü'l-imad,
VII , 250). Bir ara iskenderiye'ye geçerek
Bahaeddin ed-Demamlni'den ders aldı.
daha sonra hacca gitti ve ardından Kahire'ye döndü.

de kaldı. Başta oğlu Yüsuf olmak üzere
birçok talebe yetiştirdi. Kaynaklarda kendi döneminde Hanbeli fıkhını en iyi bilen.
fıkıh usulünde de derin bilgisi bulunan kişilerden biri olarak zikredilmektedir. ibn
Nasrullah 15 Cemaziyelewel 844 (1 2 Ekim
1440) t arihinde Kahire'de vefat etti.

Memlük Sultanı Berkuk'u öven bir kaside ile Berkukıyye Medresesi'nin methini
konu alan bir risale kaleme alan ibn Nasrullah . Mevlanazade Şehabeddin Ahmed'in ölümünden sonra bu medresenin
hadis hocalığına tayin edildi (791 1ı 389 )
Selahaddin ibnü ' l-A'ma'nın vefatıyla da
aynı medresenin fıkıh hocalığına getirildi
(795/ 1393). Bu görevleri babasının ölümüne kadar onunla birlikte. onun vefatından
( 8 12/ 1409) sonra da tek başına yürüttü.
Ayrıca Müeyyediyye. Mansüriyye ve Şey
huniyye medreselerinde Hanbeli fıkhı
okuttu. Bir müddet Kadılkudat Mecdüddin Salim b. Salim'e ve ardından İbnü'l
Muğll'ye niyabette bulunduktan sonra
828 yılı Safer (Ocak 1425) ayında Hanbeli
kadılkudatlığına tayin edildi. Hanbeli mezhebini ön plana çıkarması sebebiyle 13 Cem aziyelahir 829'da (22 Nisan 1426) görevinden alındıysa da 12 Safer 831'de (2 Aralı k 1427) görevine iade edildi ve ölünceye
kadar on dört yılı aşkın bir süre bu vazife-

r

dat'ın

ibn Nasırüddin. el-i'lam bi-ma va/i:a'a {i Müş
tebehi'?·lehebi mine'I-evham (nşr. Abdürabbinnebi Muhammed). Medine 1407/1987, ne ş re 
denin gir i şi, s. 2 1· 73; a.mlf.. Tavzfl:ıu '1-Müştebih
(nş r. Muham med Nuay m ei-AraksOsl). Beyrut
1414/1993, neşredenin girişi, 1, 50 -90 ; a.mlf..
et- Te n/i:i/:ı {i f:ıadişi't-tes bif:ı (nşr. Muh amm ed b.
Nasır el-Acmi) , Beyrut 1413/ 1993, ne ş redenin
giri ş i , s. 7-40; ibn Hacer. el-Mecma'u 'l-mü'esses li 'l-Mu'cemi 'l-mü'esses ( n ş r. Yusuf Abd urrahman ei-Ma r' aşl i). Beyrut 1415/ 1994, lll, 285289; Takıyyüddin ibn Fehd. Laf:ı?ü 'l-e lt:ıaz (j;eylü Te?kireti'l-f:ıu{{a? li '?·lehebi içind e. nşr. Zahid ei-Kevseri ). Dıma ş k 1347, s. 317-324; Necmeddin ibn Fehd. Mu'cemü'ş -şüyüf:ı (nşr. Muhamm ed ez-Zahi) , Riyad, ts. (Darü 'I-Ye mame).
s. 238 -239; Sehavi. eçt-Pav' ü'l-lami', VIII , 103106; Nuayml. ed-Daris {i tarif:ıi 'l-meda ris (nş r.
Ca'fe r ei-Hasenl). Kah ire 1988, s. 41-43; Şevkan i.
el-Bedrü 't-tali' , ll , 198-199; ibnü'l-imad. Şe?e
rat, VII , 243-245; Keş{ü'?-?Unün, 1, 6, 158, 238;
ll, 838,984, 1559, 1901; Hediyy etü 'l-' ari{in, ll,
193; iza t:ıu 'l-m eknün , 1, 29, 95, 108, 126, 198,
3ı8, 334, 533 , 579 ; ll , 58 , 79 , 87 , 99, 407,
431 , 585, 586, 6ı4; Abdülhay ei-Kettani. Fihrisü'l-feharis, ll, 675-677; KeWinl. er-Risaletü'lmüstetra{e(Özbek). s. ı48, 204,241 , 294, 442;
Serkis. Mu 'cem, ll , 1625- ı 626; Ahlwardt, Verzeichnis, ll, ı8, 231; Brockelmann. GAL, ll , 92;
Suppl. , ll , 83; Zirikll. el-A'lam (Fethu lla h) . VI,
237 ; Elbanı. Maf:ı tütat, s. 123-125; Ahmed eş
Şerkavi ikbal. Mektebetü'l-Celal es-Süyü!i, Ra bat ı397 ;ı 977, s. ı 03; Selahaddin ei-Müneccid.
Mu 'cemü '1-mü'e lli{ine'd -Dımaş/i:ıyyin, Beyrut
ı 398/ı 978, s. 234- 236; M. isa m Arrar ei-Hüseyni. itf:ıa{ü 'l-/i:ari bi-ma'ri{eti cühüd ve a'mali 'l-'ulema' 'ala Şa f:ıi/:ıi 'l-B uf:ıari, Dıma şk- Beyrut ı407/l987, s. 284 -285; Halid Reyyan. Fihrisü maf:ı!ü(ati'z-Zahiriyye: et- Tarif:ı ve mül/:ıal!:tı
tüh , Dımaşk 1393/]973, ll , 32-33, 302, 639; elFihris ü 'ş-Ştımil: e l- /:ı adiş ( nşr. ei·Mecmau' l-melekl),Amman ı99ı , l , 18-19 , 32 ,90,134, 174,
248,293, 294, 368, 424,622; 11, 805, 843, 870,
1082; lll, 1362, 1369, 1564, 1703, 1746;Cezza r.
Medaf:ıilü '1-mü' elli{in, IV, 1718- 17ı 9 ; Ahmed
Ali Muhammed. "Risale ft :ıikri men sümmiye
Mul:ıammed )5able miladi seyyidina Resulillah
şa ll a lla hü 'aleyhi ve sellem ve ma 'aha )5aşide
tü Bev a'iş i'l - fıkre ila J:ı avad işi '1-hicre", 'Alemü
maf:ı(ü!at ve'n-neuadir, 1/2, Riyad 14 ı 7/1997,
s. 377-383.

mamladı.

Kaynaklarda

adı

geçen eserleri

şunlar

dır: Ijô.şiye (en-Nüket) 'ale't-Ten~i]J.

(ZerBul]arf ye yaptığ ı şerhin
ha ş iye s idir). Ijô.şiye 'ale'l-Füru' (i b n Müflih'in eseri üzerine yazılmı ş bir haşiyedir).
Mu]]taşaru Tô.rf]]i'l-Ijanô.bile (ibn Receb' in e?·Zey l'ala Taba/s:ati 'l-f:fanabile's ini ihti sa r et mi şt ir). Ijô.şiye 'ale'l-Vecfz,
Ijô.şiye 'ale'l-Muharrer, Ijô. şiye 'ale'rRi'ô.ye.
keşl'nin Şa/:ı1/:ı- i

BİBLİYOGRAFYA :

ibn Hacer. inba'ü'l -gumr, IX, 139-141; ibn
Fehim M. Şel
tGt). Kah ire ı 399/1979, 1, 93-94; a.m lf .. el-Menhelü 'ş -şafi, ll , 244-249; Burhaneddin ibn Müflih.
el-Ma/i:şad ü 'l-erşed (nşr. Abd urrahman b. Süleyman ei-Useymin). Riyad 1410/1990, 1, 202-204;
Bi ka i. 'Unuanü 'z-zaman fi t erac imi'ş-şüyül]
ue'l-a/i:rtı n , KöprülüK tp., nr. 1119, vr. 55 b- 56 ' ;
Sehavi. ed-Pav'ü 'l-lami', ll , 233-239; a.mlf.• e?·
t;eyl 'ala Ref'i 'l-işr(nşr COde Hilal- M. Mahmud
Subh), Kah ire ı 966 , s. 109 -122; Ebü'I-Yümn eiUieymi, el-Menhecü '1-at:ımed (nşr. Abdülkadir eiArnaOt v.dğ r .). Beyrut ı997, V, 222-228; ibn Tolun, el-~altı'idü'f.ceuheriyye {i ta rif:ıi'ş-Şa/ihiy 
ye (nşr. M. Ahmed Deh man). Dıma şk 140ı ; ı 980,
ll , 505-507; ibnü'l-imad. Şe?ertıt, VII , 250- 25 1;
Kehhale. Mu 'cemü '1-mü'elli{in , ll, 195; Nacl
Ma'rı1f. Ttıril]u 'ulema'i'l-Müstanşıriyye, Kahire 1976, 1, 33 , 35, 38, 144, 155- ı 56, 256-257;
Nüveyhiz. Mu'cemü 'l-mü{essirin, 1, 577; Zirikli,
el-A' ltım (Fethullah). 1, 264. ı:;:ı
J.!l!l!J SAFFET KösE
Tağriberdi. ed-Delflü'ş-Şafi ( nşr.

İBN NAziRÜ'l-CEYŞ
( ~1 foü 1,)!1)

ı

Takı yyüddin Abdurrahman
b. Muhammed b. Yusuf b. Ahmed
b . Abdiddaim et-Teymi

(ö . 786/ 1384)

L

Memlüklü devlet adamı.

..J

Muhtemelen 726 (1326) yılında Kahire'de doğdu. Lakabını babasının görev unvanından alır. Dini ilimler tahsil ettikten
sonra kadı ve nazırü'I-ceyş olan babasının
sağlığında Divan-ı inşa'da katibü'd-destliğe girerek devlet hizmetine başladı ve bu
görevini Bahri Memlük sultanları el-Melikü'l-Mansür Selahaddin Muhammed
( 1361-1 363 ) ve el - Melikü ' I-Eşref Şa'ban
( 1363- 1376) dönemlerinde de sürdürdü.
el-Melikü'l-Mansür Alaeddin Ali tarafın
dan 778 ( 1376) yılında babasının yerine
nazırü'l-ceyş tayin edildi ve ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı. Sultan Ber-

229

