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İBN NASRULIAH 
(4iı~ 1,)!1) 

Ebü' I-Fazl Muhibbüddin 
Ahmed b. Nasrillah b . Ahmed 

et-Tüsteri ei-Bağdadi 

(ö 844/1440) 

Hanbeli fakihi ve Mısır kadılkudatı. 

17 Receb 765 (20 Nisan 1364) tarihinde 
Bağdat'ta dünyaya geldi. Bazı kaynaklar
da doğum tarihi 14 Receb, künye ve Iaka
bı Ebu Yusuf Şehabeddin olarak kayde
dilir. ilk tahsilini , Müstansıriyye Medrese
si 'nde müderris olan babasının ve Bağ-

dat'ın önde gelen alimlerinin yanında ta
mamladı. Bunlar arasında Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ahmed el-Füwl. Ebu Bekir Necmed
din es-Sincar!. Şerefüddin Hüseyin b. Sa
lar el-Gaznevl ve Flruzubadl gibi alimler 
sayılab ilir. Daha on yedi yaşlarında iken 
kabiliyeti. zekası ve ilme olan merakı se
bebiyle hacası Şemseddin el-Kirmanl'nin 
takdirini kazandı. Kirmanl'den Buharl'nin 
el-Cô.mi'u'ş-şa]J.f]J.'ine yazmış olduğu el
Kevô.kibü'd-derô.rf ad lı şerhi okuyarak 
icazet aldı ( 782/ 1380). On sekiz yaşında 
Bağdat'ta ders ve fetva vermesi için ken
disine 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'l
Yünaniyye'den. Dımaşk'ta Zeynüddin ibn 
Receb 'den fıkıh ve hadis okudu. 787 
( 1385) yılında Kudüs'ü ziyaret etti ve bu
radan Kahire'ye geçti. Kahire'de Ebü'l
Yümn ibnü'l-Küveyk, Necmeddin ibn Re
zin. Mutarriz. Zeynüddin ibnü 'ş-Şeyha , 
Siracüddin ömer b. Raslan el-Bulkinl. Si
racüddin ibnü'l-Mulakkın . Şehabeddin el
Cevherl. Şemseddin el-Ferisi ve Takıyyüd
din ed-Dicvl gibi alimierin derslerine ka
tıldı. 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 Kahi
re'ye döndü. 

Memlük Sultanı Berkuk'u öven bir ka
side ile Berkukıyye Medresesi'nin methini 
konu alan bir risale kaleme alan ibn Nas
rullah . Mevlanazade Şehabeddin Ah
med'in ölümünden sonra bu medresenin 
hadis hocalığına tayin edildi ( 791 1 ı 389) 
Selahaddin ibnü 'l-A'ma'nın vefatıyla da 
aynı medresenin fıkıh hocalığına getirildi 
(795/ 1393). Bu görevleri babasının ölümü
ne kadar onunla birlikte. onun vefatından 
( 8 1 2/ 1409) sonra da tek başına yürüttü. 
Ayrıca Müeyyediyye. Mansüriyye ve Şey
huniyye medreselerinde Hanbeli fıkhı 
okuttu. Bir müddet Kadılkudat Mecdüd
din Salim b. Salim'e ve ardından İbnü'l
Muğll'ye niyabette bulunduktan sonra 
828 yılı Safer (Ocak 1425) ayında Hanbeli 
kadılkudatlığına tayin edildi. Hanbeli mez
hebini ön plana çıkarması sebebiyle 1 3 Ce
m aziyelahir 829'da (22 Nisan 1426) göre
vinden alındıysa da 12 Safer 831'de (2 Ara
lı k 1427) görevine iade edildi ve ölünceye 
kadar on dört yılı aşkın bir süre bu vazife-

iBN NAZIRÜ'I-CEYS 

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

Kaynaklarda adı geçen eserleri şunlar
dır: Ijô.şiye (en-Nüket) 'ale't-Ten~i]J. (Zer
keşl'nin Şa/:ı1/:ı- i Bul]arf ye yaptığ ı şerhin 

haş iyes idir). Ijô.şiye 'ale'l-Füru' (i b n Müf
lih'in eseri üzerine yazılmı ş bir haşiyedir). 
Mu]]taşaru Tô.rf]]i'l-Ijanô.bile (ibn Re
ceb' in e?·Zeyl'ala Taba/s:ati 'l-f:fanabile's i
ni ihti sa r et mi şt ir). Ijô.şiye 'ale'l-Vecfz, 
Ijô.şiye 'ale'l-Muharrer, Ijô.şiye 'ale'r
Ri'ô.ye. 
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Takıyyüddin Abdurrahman 
b. Muhammed b. Yusuf b. Ahmed 

b . Abdiddaim et-Teymi 
(ö . 786/ 1384) 

L 
Memlüklü devlet adamı. 

..J 

Muhtemelen 726 (1326) yılında Kahi
re'de doğdu. Lakabını babasının görev un
vanından alır. Dini ilimler tahsil ettikten 
sonra kadı ve nazırü'I-ceyş olan babasının 
sağlığında Divan-ı inşa'da katibü'd-destli
ğe girerek devlet hizmetine başladı ve bu 
görevini Bahri Memlük sultanları el-Me
likü'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 so
nuna kadar bu görevde kaldı. Sultan Ber-
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kuk'un birinci saltanatı sırasında öldü. 
Divan-ı inşa'daki yazışmalarda, müslü
man ve yabancı hükümdarlara gönderi
len mektuplarda onun tarafından hazır
lananlar örnek alınmıştır. 

ibn Nazırü'I-Ceyş'in kaleme aldığı Kita
bü Teş~ifi't-Ta'rif bi'l-muştalal;.i'ş-şerif, 
divan katipleri için devletin divan ve res
ml yazışma geleneğini açıklayan rehber 
mahiyetinde bir kitaptır ve müellifin ka
tipliği sırasında yazılıp nazırü'l-ceyşliğe 

getirildiği yıl tamamlanmıştır. Eser, ibn 
Fazlullah ei-Ömerl'nin et-Ta'rif bi'l-muş
talal;.i'ş-şerif'ini örnek alan ve bir bakı
ma onun zeyli gibi olan bir çalışmadır. 
Özellikle yedinci bölümü Memlükler'de 
büyük hükümdarlara hangi lakaplarla hi
tap edildiğini göstermesi açısından önem
lidir. ibn Nazırü'I-Ceyş kitabına kendi dö
nemiyle ilgili şahsi tecrübelerini de aktar
mıştır. Kalkaşendl'nin çokça faydalandığı 
ve kaynakları arasında adını verdiği eser 
Rudolf Vesely tarafından yayımlanmıştır 
(Kahire 1987) 
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İBN NAZIF 
(~..:_r.l) 

Ebü'I-Fezail Muhammed 
b. Al! b. Abclllaziz b. Nazif 

ei-Gassanı el-Hamevi 
(ö. 651/1253'ten sonra) 

Eyyubi veziri, tarihçi ve şair. 
_j 

Hama'nın saygın ailelerinden olan ve 
şehrin o dönemdeki en güzel camilerinden 
birine adını veren Beni Nazlfe mensup
tur. Suriye'de Eyyubller'in hizmetinde 
katiplik ve vezirlik görevlerinde bulundu. 
Muhtemelen kadılık da yapmıştır: zira 
Bağdatil tarihçi Nasırüddin ibnü'I-Furat 
ondan bu unvanla bahsetmektedir ( Tarl
l].u 'd-düuel ve'l-mülilk, IVI l. s. 6). Eyyubl
ler'in iç politikasında oynadığı rol ve ka
leme aldığı tarih kitaplarının dışında haya-
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tına dair bilinenler oldukça sınırlıdır. Çağ
claş ı tarihçiler ondan söz etmezler: dola
yısıyla hakkındaki bilgiler hemen hemen 
tamamen kendi kitabında verdiklerinden 
ibarettir. Gençliğinde , günümüze ulaşma
mış bir eserini ithaf ettiği Eyyubl Veziri 
Seyfeddin Ali b. Ebu Ali ei-Hezbanl ile ar
kadaş olduğu sanılmaktadır (Gottschalk. 
s. ll) . 

ibn Nazif. et-Tari!]. u '1 -Manşuri adlı 
eserinde hayatında yer alan bazı önemli 
olaylardan bahsetmektedir. Bunlardan. 
onun önceleri Fırat kenarındaki Ca'ber 
Kalesi'nde Eyyubl Emlri ei-Melikü'I-Hafız 
b. ei-Melikü'I-Adil'in katip ve veziri oldu
ğu anlaşılmaktad ı r. 626 (1229) yılında. 
siyasi bakımdan büyük önem taşıyan, 
Mardin emirioden Dımaşk Eyyubl Hü
kümdarı ei-Melikü'I- Eşref Muzafferüddin 
Musa için vasall ık yemini alma görevini 
yerine getirmiştir. Yine bizzat anlatlığına 
göre 627'de (1230) Celaleddin Harizm
şah'a karşı Doğu Anadolu 'ya sefere çı
kan Sultan ei-Melikü 'I-Eşref' in kuman
dasındaki orduda bulunurken Erciş'te 
bayram günü sarhoş yakalanarak mevki i 
ve malları elinden alınıp Ca'ber Kalesi'n
de zindana atılmıştır. Böylece ei-Melikü'I
Hafız'ın sarayındaki hayatı sona ermişse 
de ertesi yıl hamisi konumunda olan ei
Melikü'I-Eşref'in aracılık etmesiyle ser
best bırakılmış ve zindanda bozulan sağ
lığının tedavisi yoluna gidilmiştir. Ancak 
kendisi bir komplo endişesiyle buradan 
kaçarak Rahbe'de ei-Melikü'I-Mansur Nas
reddin ibrahim'in hizmetine girmiş. 637'
de (1239) ei-Melikü'I-Mansur babası ei
Melikü'I-Mücahid'in yerine Hum us (Hıms) 
emlri olduğunda da son eserini et-Tdri
l]u 'l-Manşuri adıyla ona sunmuştur. ibn 
Nazif'in ölüm tarihi hakkında bilgi yoktur. 
Ancak babası Şemseddin'den sonra ei
Cezlre'yi idare etmekle görevlendirilen Sa
hi b Muhyiddin b. Nedl ei-Cezerl'nin ölü
münde onu öven şairler arasında adına 
rastlanması (Safedl. ı. 173) 651 (1253) yı
lında hayatta bulunduğunu göstermek
tedir. 

Eserleri. 1. Mul].taşaru siyeri'l-eva'il 
ve'l-mülr1k ve vesiletü'l- 'abdi'l-mem
Wk. Cahiliye döneminden başlayarak Ab
b asi Halifesi Mühtedl- Billah zamanına 
( 869-8 70) kadar olan islam tarihini ele alır: 
Vezir Seyfeddin Ali b. Ebu Ali ei-Hezbanl'
ye ithaf edilmiştir (Bibliotheque Nat ion
ale. Ar. , nr. 1507) . 2. el-Keşf ve'l-beyan 
ii !Javadişi'z -zaman. Büyük bir ihtimal
le müellif bu eserini Ca'ber Kalesi'nde ha
piste iken yazmaya başlamış ve Rahbe'de 
tamamlamıştır. Günümüze ulaşmayan 
eserin muhtevasının çok geniş olduğu et-

Tar il] u '1-Manşuri'de ondan sık sık yapı
lan alıntılardan anlaşılmaktadır. 3. et-Ta
ril]u'l-Manşuri: Tel/.)işü'l-Keşf ve'l-be
yan fi !Javadişi'z-zaman . Yazımı 631 'de 
(1234) tamamlanan kitabın St. Peters
burg'daki Asya Müzesi'nde (nr. 52 ı) bir 
yazma nüshası mevcuttur (Rosen, s. 95-
98) ibn Nazif. başlıkta da belirttiği gibi 
burada el-Keşf ve 'I-beyan 'ın bir h ula
sasını yapmak istemiş. onda olduğu gibi 
yaratılıştan kendi zamanına kadarki olay
ları ayrıntılı bir şekilde ele almayı hedefle
memiştir. Bundan dolayı ayrıntılarda bir
çok defa "et-Tarlhu'l-keblr" veya "et-Ta
rlhu't-tavll" dediği el-Keşf ve'l-beyan'a 
başvurmaktadır. et-Taril]u '1-Manşuri, 
Selahaddin-i Eyyubl'nin ölümünden (589/ 
ı ı 93) sonra gelişen olaylar ve onun 631 'e 
(1234) kadar hüküm süren halefierinin 
icraatı için ilk elden bir kaynak niteliğin
dedir. Eser ibnü'I-Eslr. Sıbt ibnü'I-Cevzl 
ve İbn V asıl gibi Arapça yazan tarihçilerio 
çalışmalarından bağımsızdır: buna karşı

lık Farsça yazan ibn Blbl ve Nesevl'nin ha
berleriyle ortak noktaları bulunmaktadır. 
ibn Nazlf'in. özellikle ei-Melikü'I-Eşref'in 
siyasetini ortaya koyarken hissettirdiği 
Eyyubl taraftarı tavrına karşılık olayla
rı anlatırken sergilediği objektif tutum 
çok şaşırtıcıdır. et-Taril]u '1-Manşuri, VII. 
(XIII.) yüzyılın ilkyıllarına kadar belgele
re ve görgü şahitlerine dayanır. Şüphesiz 
bunda, müellifin katiplik ve vezirlik yap
tığı sırada başka kaynaklarda yer alma
yan belgelere ve ilk elden bilgilere ulaş 

ma imkanına sahip olmasının büyük etki
si vardır. Bunun için Suriye, Anadolu (özel
likle Doğu Anadolu). Sicilya ve Güney ital
ya'daki siyasi gelişmeleri ele alır. Mesela 
Alman imparatoru ll. Friedrich'in kutsal 
topraklarda bulunuşundan bahseder. im
paratorun Kudüs. Beytülahm ve Nasıra'
nın Haçlılar'a iade edilmesinden ve ken
disinin 627'de (1230) italya'ya dönme
sinden sonra Eyyubl Hükümdan ei-Meli
kü'I-Kamil Nasırüddin ile veziri Fahreddin 
ibn Hameveyh'e yazdığı iki Arapça mek
tubun metinlerini verir. Eser aynı zaman
da Sicilya'daki müslümanların akıbeti, 
özellikle de adadan kaçan Araplar'la ora
da kalanlar hakkında ayrıntılı bilgiler içe
rir. ibn Nazif'in eseri Eyyubller. Harizm
şah Alaeddin Muhammed b. Tekiş'in Mu
izzüddin Muhammed b. Sam'a karşı yap
tığı seferlerin stratejisi ve Moğollar'ın 
616-617 ( 1219-1220) yıllarında Bağdat 
yakınlarına ulaşan baskınları hakkında 

orijinal bilgiler vermektedir. et-Taril]u'l
Manşuri'nin önemini daha sonraki Arap 
tarihçileri arasından sadece Bağdatil Na
sırüddin ibnü'I-Furat farketmiş ve onu 


