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İBN NUKTA 
(~.,:r.f) 

Ebu Bekr Mu!nüdd!n (Muhibbüdd!n) 
Muhammed b. Abdilgan! 

b. Ebi Bekr b. Şüca' ei-Bağdadı 
(ö. 629/1231) 

Hadis ve rica! alimi. 
.J 

1 O Receb S79'da (29 Ekim 1183) Bağ
dat'ta doğdu. Dedelerinden Şüca'ın veya 
babaannesinin (ibn Receb, ır. 184) bakıcı

lığını yapan Nukta adlı bir cariyeden dolayı 
soyu İbn Nukta diye tanındı. Bağdat'taki 
alimlerden hadis öğrendikten sonra ilmi 
seyahatlere çıkarak Mekke. Kahire. İsken
deriye, Dımaşk. Halep. Harran. Vasıt, Er
debi!, Musul. Sağr, DemenhOr, Düneysir. 
İsfahan ve Nlşabur'a gitti. Abdürrezzak 
ei-Cill. İsfahan'da Afife bintAhmed ei

Farfaniyye. İbn Ravh diye bilinen Es'ad b. 
Said ve Aişe bint Ma'mer. Nlşabur'da Mü
eyyed et-TOsl ve Zeyneb b int Abdurrah
man eş-Şa ' riyye, Harran 'da Ruh avi, Dı
maşk'ta Ebü'I-Yümn ei-Kindl. Mısır'da Hü
seyin b. Ebü'I-Fahr b. Ebü'r-Reddad ve İb
nü'I-Cebbab olarak tanınan Abdülkavl et
Temlml, Sağr'da Muhammed b. İmad gibi 
alimlerden hadis öğrendi. Halep'te Hanefi 
fakihi İftiharüddin EbO Haşim Abdülmut
talib ei-Kureşl'nin fıkıh derslerine katıldı. 
Bu arada birçok hadis yazdı ve hadis ki
taplarının asıl nüshalarını elde etti. Daha 
sonra Bağdat'a dönerek ölünceye kadar 
burada hadis okuttu. Kendisinden oğlu 
Abdurrahman ile Seyf Ahmed b. Mecd. 
Münzirl, Abdülkerlm b. MansOr el-Eseri, 
Cemaleddin İbnü'I-Hacib gibi kimseler ri
vayette bulundular. Aralarında Zehebl'nin 
hocalarından Fatıma bint Süleyman'ın da 
yer aldığı bazı kişilere icazet verdi. Güve
nilir bir alim ve hadis ilminde, özellikle de 
ricalü'l-hadls sahasında tanınmış bir şah
siyet olan İbn Nukta güzel yazı yazan. iyi
lik sever, vakar ve kanaat sahibi , zahid 
bir kimseydi. 22 Safer 629'da (19 Aralık 
1231) Bağdat'ta vefat etti. İbn Receb ei
Hanbell ölüm tarihini 12 Safer (9 Aralık) 
olarak kaydetmektedir. 

Eserleri. 1. et-Tawid li-ma'rifeti ru

va ti's-s üne n (rica li 's-sünen) ve '1-mesa

nid (et-Ta~yid fi ma'rifeti ruuati'l-kütübi 
ue'l-mesanid). Kütüb-i Sitte başta olmak 
üzere önemli hadis kitaplarından 689 ra
viyi hoca ve talebeleri, güvenilirlik durum
ları gibi özellikleriyle tanıtmaktadır. Ke
mal Yusuf el-H Ot tarafından yayımlanan 
esere (Beyrut 1408/1988) Kadı Takıyyüddin 
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el-Fas! Zeylü't-Tawid ii ruvati's-sünen 
ve'l-mesanid adıyla bir zeyil yazmış. V. 
(X l. ) yüzyılın sonundan başlayarak yakla
şık IX. (XV.) yüzyılın ortalarına kadar otuz
dan fazla eserin ravilerinden 1906 kişi 
hakkında bilgi vermiştir. et-Tawid gibi 
alfabetik olan bu eseri de Kemal Yusuf 
ei-HOt iki cilthalinde neşretmiştir ( Beyrut 
1410/ 1990). 2. Tekmiletü 'l-İkmal (el-is
tidrak 'ale'l-ikmal). İbn MakOla'nın el-İk
mCıJ'inin zeyli olup AbdülkayyOm Abdü

rabbinnebl ve Muhammed Salih tarafın
dan yayımlanm ı ştır (i-IV, Mekke 141 Ol 

1989) İbnü's-Sabun! ile Ebü'I-Muzaffer 
MansOr b. Selim ei-Hemedanl esere birer 
zeyil yazmışlardır. 3. el-İstidrak 'ale'l-en

sabi'l-müteşabihe ii kitabi 'Abdilgani 
b . Sa'id ve'd-Dare]futni ve AJ:ımed b. 
'Ali el-Ijatib ve'bn Makula (Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye, nr. 12 14). 

İbn Nukta'nın kaynaklarda ayrıca Zey
lü Zeyli Ensabi'l-muf:ıaddişin (ibnü 'I
Kaysera ni' n in Kitabü 'l-Ensabi 'l-mütte{ika'
sına talebesi EbQ Musa el-Medlnl'ninZi
yadat 'ala Kitabi'I-Ensab adıyla yazdığ ı 

zeylin zeylid ir). el-Mülte]fat tima fi kü
tübi'l-Ijatib ve gayrihi mine 'l-vehm 
ve'l-galat ve el-Müntel]ab adlı eserleri 
kaydedilmektedir. 
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~ ABDULLAH AYDINLI 

İBN NÜBATE el-HATIB 
(~f4J~.,:r.f) 

Ebu Yahya Abdürrahim b. Muhammed 
b. İsmiıli b. Nübate ei-Fariki 

(ö . 374/984) 

Hamdanller döneminin ünlü hatibi. 
.J 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 335 
(946) yılında Meyyafarikin 'de (bugünkü 
Si Ivan) doğdu: bu sebeple Fariki nisbesiyle 
anıldı. Soyu Kudaa kabilesinin Huzaka ko-

lundan geldiği için bazı kaynaklarda buna 
Huzaki (ibn Hallikan. lll. 156, 158; Safedl, 
XVIII , 388). bazılarında ise farklı olarak Te
m Imi (ibn Fazlullah el-Ömer!, XIII, 265) 

nisbesi de eklenmektedir. Öte yandan 
İbnü'I-İmad onun Beni Lahm'den oldu

ğunu, Askalan'da doğduğunu ve Mısır'
da yaşadığını ileri sürerek nisbesini Lah
ml. Askalanl ve Mısrl şeklinde veriyorsa 
da (Şe?erat, IV, 397) bu iddia doğru değil
dir. Zira kaynakların tamamına yakını. İbn 
Nübate'nin doğum ve ölüm yerinin Mey
yafarikin olduğunu ve Halep'te hatip ola
rak şöhrete kavuştuğu nu bildirmektedir. 
Soyundan gelenler de VII. (XIII.) yüzyılın 
başlarına kadar bu şehirde oturmaktay
dı (ibnü'I-Eslr, lll , 294) 630 (1232) yılında 
EyyObl hanedanından ei-Melikü'I-Kamil. 
Meyyafarikin'de yaşamakta olan Celaled
din İbn Nübate'yi Mısır'a davet ederek onu 
kendisine divan katibi yapmıştı. Serf:ıu'l
'uyun fi şerf:ıi Risaleti İbn Zeyd un mü
ellifi Mısırlı şair Cemaleddin İbn Nübate 
de (ö. 768/ 1366) İbn Nübate'nin soyundan 
gelmektedir (Şevki Dayf, VII, 21 O). 

İbn Nübate'nin Halep'e gittiğinde Harn
dani Emlri Seyfüddevle'nin kendisini hi
mayesine alması ve hatip olarak görev
lendirmesi onun çok iyi bir eğitim almış ol
duğunu göstermektedir. Nitekim Bizans'a 
karşı yapılan savaşlar esnasında halkı ci
hada teşvik eden son derece veciz hut
beler okumak suretiyle emlre destek ol
muş ve kazanılan zaferiere manevi açıdan 
önemli katkıda bulunmuştur. İbn Nüba
te'nin hatiplik görevine Seyfüddevle'nin 
vefatından (356/967) sonra getirildiği ile
ri sürülmüşsede hutbelerini 351 (962) yı
lında kaleme almaya başladığına göre 
(Zehebl, XVI, 322) bu bilgi doğru değildir. 
Seyfüddevle'nin sarayında düzenlenen il
ml ve edebi sohbetlere katılma imkanı 
bulan İbn Nübate burada devrin ünlü şa~ 
iri Mütenebbl ile tanışmış ve onunla dost 
olmuştu. Rivayete göre Mütenebbl diva
nının yarısından çoğunu kendisine oku
muştu. İbn Nübate, emlrin ölümünden 
sonra da uzunca bir süre hatiplik görevi
ne devam etti ve Meyyafarikin'da vefat 
etti. 

Seeili nesrin en olgun örneğini teşkil 
eden İbn Nübate'nin hutbeleri Divanü'l

l]utab adıyla bir araya getirilmiştir: fakat 
hutbelerin kendisi mi yoksa oğlu tarafın

dan mı toplandığına dair herhangi bir bil
gi yoktur. Bir edebiyat ve belagat şahese
ri sayılan hutbelerinin sayısı 127'dir. Bun
lar arasında Allah korkusu, ölüme hazır-


