
lıklı olmanın lüzumu ve ahiret ahvaline 
dair otuz sekiz; mübarek ay. gün ve ge
celerin fazileti hakkında on beş; İslam'da 
cihadın önemiyle ilgili on sekiz; kuraklık , 

yağmur duası. ay ve güneş tutulması, 
yeryüzünün küre şeklinde oluşu gibi çe
şitli konulara dair on altı; devlet büyükle
ri ve bazı olaylarla ilgili yedi; "es-sevanl" 
ve "levahık" başlığı altında tekrar edilen 
hususlara dair otuz üç hutbe vardır. 

İbn Nübate. güzel konuşmanın insan 
üzerindeki etkisinden dolayı hutbelerin
de muhtevadan çok üslQba önem vermiş
tir. Bunda. derin düşünceyi ve yüksek di
ni gerçekleri halka anlatmanın güçlüğü
n ün de önemli payı vardır. Onun parlak 
bir üslQba sahip oluşunda. Hz. Ali'nin 
N eh cü '1-belôga'da d erlenen hutbelerini 
ezberleyecek derecede çok okumasının 
tesiri olmuştur ( DMBİ, V. 3 ı) Derin bir 
inanç ve aşk ürünü olan hutbeler sonraki 
nesiller için iyi bir örnek teşkil etmiştir. 
Nitekim Cürcanl Esrôrü '1-belôga'da on
dan birçok alıntı yapmış (Brockel mann , 
GAL Supp l. , I, ı 50). İbnü ' l-Hadld Şer }:ı u 
N eh ci '1-b elôga'da (1. 24; ıı . 93; V. 151-
ı 52; vıı. 2 ı ı -2 ı 6; x ı . ı 62; xııı. ı ı 4). İbnü'I
Eslr e1-Meşe1ü's-sa'ir'de (1. 363-364; lll. 
204-205) ve Yakut Mu'cemü'1-üdebô'da 
(XIII . 53) ona atıfta bulunmuşlardır. Ge
rek veciz hutbeleriyle gerekse zühd ve 
takvasıyla halkın sevgi ve saygısını kaza
nan İbn Nübate çeşitli men kı belere de 
konu olmuştur (Mesela bk. Sa fedl , XVIII . 
388-389) . 

Dfvanü '1-]]utab'ın Süleymaniye Kütüp
hanesi ile (Turhan Va lide Sultan. nr. 272) 
Berlin Staatsbibliothek'teki (nr. 3944) 
nüshalarında müellifin hutbelerinin yanı 
sıra 390 ( 1 000) yılına kadar yaşadığı bili
nen oğlu Ebu Tahir Muhammed'e ait on 
beş ; 420'de ( 1 029) hayatta olan torun u 
Ebü'l-Ferec Tahir'e ait iki kısa hutbe da
ha yer almaktadır. Tahir Efendi ei-Cezairl 
bu esere yazmış olduğu şerh te ( Bey rut 
ı 3 ı 1/ 1 893) esas aldığı metin yukarıda zik
redilen nüshalarla tam bir uygunluk gös
termektedir. 1864-1955 yılları arasında 
birçok defa basılan ve İbn Nübate'ye nis
bet edilen Divanü '1-}]utab'ın ise onun
la bir ilgisi yoktur; bu eser X. (XVI. ) yüz
yılda yaşamış bir müellife aittir. Diva
nü '1-]]utab Ebü'l-Yümn el-Kindl, Ebü'l
Beka Abdullah b. Hüseyin el-Ukberl, Ab
düllatlf ei-Bağdadl, Osman b. Yusuf el
Kuleybl. Abdurrahman b. İbrahim el-Sa
rizi ve Tahir Efendi ei-Cezairl tarafından 
şerhedilmiştir. 
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İBN NÜBATE ei-MISRI 
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EbCı Bekr Cemalüddin 
Muhammed b. Şemsiddin Muhammed 

b. Nübate el-Fariki el-Mısrl 
(ö 768/1366) 

Şair ve edip. 

Reblülevvel 686'da (Mayıs 1287) Kahi
re'de doğdu. Aslen Meyyafarikinli olup 
Seyfüddevle'nin saray hatibi İbn Nübate 
el-Hatlb'in (ö 374/984 ) soyundandır. Ço
cukluk ve gençlikyıllarını Kahire'de geçir
di. Babası Şemseddin Muhammed hadis 
alimi olduğundan ilmi bir çevrede yetişti. 
Takıyyüddin İbn Dakikul'ld. Bahaeddin İb
nü'n-Nehhas en-Nahvl, Alemüddin Kays 
b . Sultan ed-Darlr gibi alimlerden başta 
hadis, fıkıh ve edebiyat olmak üzere çe
şitli ilimler tahsil etti ve onlardan icazet 
aldı. 

İbn Nübate. öğrenimini tamamladıktan 
sonra EyyQbller'in Mısır'daki ileri gelen 
devlet adamlarına birçok methiye yazdı. 
Ancak beklediği ilgi ve itibarı göremeyin
ce 716 (1316) yılı başlarında Suriye'ye gi
derek Dımaşk'a yerleşti. Buradaki i ka m eti 
esnasında sık sık H ama'ya gidip EyyQbl 
Emlri el-Melikü' l-Müeyyed Ebü ' l - Fida'yı 

ziyaret etti ; Emir ile aralarında bir dost
luk kuruldu. Onun için methiyeler yazdı 
ve adına çeşitli eserler kaleme aldı. Bun
ların karşılığında kendisinden büyük mad
di yardım ve destek gördü. Ayrıca Suri
ye'nin diğer şehirlerini de ziyaret ederek 
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buralardaki devlet adamlarına methiye
ler yazdı ve ihsanlara nail oldu. 735 'te 
(1335) Vezir Emlnüddevle Abdullah el
Emini tarafından . Kudüs'ün temizlik işle
rine ve hıristiyanlarca mukaddes sayılan 
Kıyamet Kilisesi 'ne nazır tayin edildi. 743 
( 1342) yılına kadar her yıl ziyaret mevsi
minde Kudüs'e giderek bu görevini yü
rüttü. Aynı yılın başlarında divan katipli
ğine getirildi; iki yıl sonra aziediidiyse de 
748'de (1347) görevine iade edildi. 

761'de (1360). Memlüklü Sultanı el
Melikü'n-Nasır Hasan b. Muhammed'in 
daveti üzerine elli yıllık bir aradan sonra 
Kahire 'ye dönen İbn Nübate'ye sultan bü
yük ilgi göstererek divanda sır katipliği 
görevi verdi. İbn Nübate. yaşının hayli iler
lemiş olması sebebiyle bu göreve devam
dan muaf tutulmuş. ancak kendisine ma
aşı ödenmeye devam edilmiştir. Sultana 
birçok methiye yazan İbn Nübate. ayrıca 
onun adına hatiplerin cuma hutbelerinde 
okumaları için bir kitap telif etti. Fakat 
762'de (1361 ) Sultan el-Melikü'n-Nasır'ın 
öldürülmesi üzerine İbn Nübate'nin ha
yatının seyri değişti ve 768 ( 1366) sonba
harında Kahire'de vefat edinceye kadar 
sıkıntı içinde yaşadı. 

Küçüklüğünden itibaren edebiyata yö
nelen İbn Nübate nazım . nesir ve kitabet
te meşhur olmuştur. İbn Hacer, onun bu 
sahalarda hem akranlarını hem de önceki 
edipleri geride bıraktığını kaydeder (ed
Dürerü 'l-kam ine, IV, 340 ). Taceddin es
Sübkl de İbn Nübate'nin edebi kişiliğin
den bahsederken zamanında şairlerin 
bayraktarlığını yaptığını . şiirde. nesirde, 
hat sanatında ve kitabette ondan daha 
üstün olan bir kimseyi tanımadığını söy
ler ( Taba~a t, IX. 273 ) İbn Nübate'nin ta
lebeleri arasından tanınmış edip ve şair
ler yetişmiştir. Selahaddin es-Safedl, Zey
nüddin İbnü'l-Verdl, Burhaneddin el-KI
ratl, İbnü's-Saiğ ez-Zümürrüdl, İbn Ha
blb el-Halebl, Bedreddin İbnü 's-Sahib , 
Yahya el-Habbaz el-Hamevl. Şehabeddin 
el-Hacib ve FlrQzabadl bunlar arasında 
sayılabilir. Şiirlerinde genellikle övgü ve 
mersiyeye yönelen şarap, aşk. gazel ve 
tabiat tasviri gibi temaları işleyen İbn Nü
bate şairliğiyle meşhur olmakla birlikte 
nesirleri , özellikle mektup tarzındaki ede· 
bl yazılarıyla da temayüz etmiştir. Eser
lerinde edebi sanatlara ve bilhassa tevri
ye, cinas. teşbih ve istiareye oldukça faz
la yer vermiş , Kur'an ayetlerinden ve ha
dislerden bol miktarda iktibaslar yapmış
tır. 

Ese rl eri. 1. Dfvi'ınü İbn Nübate e1-
Mışri (Kahire 1288 , 1289, I 323; Beyrut 
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ı 304). İbn Hacer'in hacası Muhammed b. 
İbrahim el-Beşteki' nin İbn Nübate'nin şi
irlerinden derlediği bu esere İbn Hacer 
e~-Zeyl 'ald md ceme'ahu el-Beşteki 
min na?:mi İbn Nübate (el-i'tirafue'l-is
tidrak 'ala men cema'a Dluane ibn Nübate 
el-Mışrf) adıyla bir zeyil yazmıştır. 2. l:fa
?:iretü'l-üns ila f:ıa:lreti'I-Kuds. Müelli
fin Kudüs şehrine yaptığı seyahati anla
tan bir risale olup İbn Hicce'ninŞemerd
tü'J-evrdl;f'ı içinde yayımlanm ıştır (nşr. 

Muhammed Ebü'l-Fazl ibrahim, s. 358-
370; nşr. Müfld Kumeyha, s. 235-244). 3 . 

ljubzü'ş-şa'ir. Arapça'da mevcut. "Arpa 
ekmeği hem yenir hem de yerilir" anla
mındaki atasözünün açıklanmasına dair 
bir risale olup İbn Hicce bunu eserinde 
iktibas etmiştir (b k. !jizanetü '1-edeb, s. 
ı 4-15. 284-289). 4. Divanü '1-]].utabi'l
minberiyye. Mem1ük Sultanı el-Melikü'n
Nasır Hasan b. Muhammed adına yazılmış 
elli iki hutbeyi ihtiva etmektedir (Kahire 
ı 302, ı 304). 5. Serf:ıu'l- 'uyun ii şerf:ıi Ri
saleti İbn Zeydun. İbn Zeydun'un, sev
gilisi ve Endülüs Emevl Halifesi Müstek
fi- Billah'ın kızı Veliade'nin ağzından Vezir 
İbn Abdus'e yazdığı alaylı risalenin şerhi
dir. Defalarca basılan eseri (istanbul I 275; 
Kahire 1278,1290, 1305,1321,1348, 1377) 
Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim tahkik 
ederekyayımlamıştır (Kah i re I 383/1 964). 
Serf:ıu '1- 'uyun, Karahalilzade Mehmed 
Said (ö. ı 168/1 754) tarafından Türkçe'
ye tercüme edilmiştir (istanbul I 257) . 6. 

Fera'idü 's-süWk ii meşa'idi'I-müWk. 
Şair, 167 beyitten oluşan bu manzume
sinde el-Melikü'l-Efdal'le beraber çıktık
ları bir avı tasvir etmektedir. Kaside diva
n ın içinde yer aldığı gibi (s. 585-592) Mu
hammed Es' ad Tales tarafından müsta
kil olarak da neşredilmiştir (MMifr., ll, 302-
310). 7. Matla'u'l-feva'id ve mecma'u'I
fera'id. üç bölümden meydana gelen 
eserin birinci bölümünde bazı hadisler
deki garlb kelimeler açıklanmış, ikinci ve 
üçüncü bölümlerde şair ve ediplerin ye-
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nilik ve buluşlarından söz edilmiştir (nşr. 
ömer Musa Başa, Dımaşk ı 392/1972) . s. 
el-Mütd]]are beyne 's-seyf ve'l-l;falem . 
İbn Hicce, ihtiva ettiği edebi sanatlar do
layısıyla risaleyi ljizanetü'l-edeb'de (s. 
ı 04-1 09) iktibas etmiş, eser ayrıca Beyrut 
( 13 ı 2) ve Kahire'de ( 1934) yayımlanmış
tır. 9. Münte]]abü'l-hediyye mine'l-me
da'if:ıi'l-Mü'eyyediyye (ei-Mü'eyyediy
yat). Müellifin el-Melikü'l-Müeyyed Ebü'l
Fida hakkında yazdığı methiyeleri ihti
vaetmektedir(Kahire 1289, 1323; Beyrut 
1304) 10. Mu]]taru Divani İbn Kaldl;tıs 
(nşr. Ha lll Mutran, Kahire 1323). 

İbn Nübate'nin kaynaklarda adı geçen 
diğer eserleri de şunlardır: el-Katrü'n
Nübdti, Sul;tu'r-ral;til;f, Muf:ıtaru Divani 
İbni'r-Rumi, es-Sec'u'l-mutavval;f, el
Fazıl min inşa'i'I-Fazıl, el-Ecvibetü'I
mu'tebere 'ani'l-fütye'l-mübtekere, Ta'
lil;fu 'd-divan, Taltitü'l-mizac min şi' ri 
İbnü'l-l:faccac, ljutbe ii ta'?imi şehri 
Receb, ez-Zehrü'l-menşur, Sü](ikü dü
veli'l-müWk, Müraselatü İbn Nübdte, 
İbrazü'l-a]]bdr, Celasetü'l-i;fatr, es-Seb
'atü's -seyyare, Şe'a'iru beyti't-tal;fva, 
<:ara'ifü'z-ziyade, Mu]]tdru Divani İbn 
Sena'ilmülk, Mu]]tdru Divani Şerefid
din el-Enşari, el-Metali'u's-sitte, el-Mü
fa]]are beyne'l-verd ve'n-nercis, el
Münte]]abü'l-Manşuri, en-Nif:ıletü (et
Tuf:ıfetü) '1-ünsiyye fi'r-rif:ıle ti'l-Kudsiy
ye. 
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İBN NÜCEYD 
(~~1) 

Ebu Amr İsmiıli 
b. Nüceyd b. Ahmed 

es-Süleml en-NisabCırl 
(ö. 366/976) 

Nişaburlu sufi. 
_j 

272'de (886) Nlşabur'da doğdu. Süleym 
kabilesine mensuptur. Tabal;fdtü'ş-şufiy
ye müellifi Muhammed b. Hüseyin es-Sü
leml'nin anne tarafından dedesi, hadis 
hafızı Hamdan es-Süleml'nin de torunu
dur. İlk öğrenimini muhtemelen Nlşabur'
da yaptı. Horasan'da Muhammed b. İb
rahim el-BOşencl ve ibrahim b. Ebu Ta
lib'den, Rey'de Muhammed b. Eyyub el
Becell ve Ali b. Cüneyd er-Razi'den hadis 
okudu. Daha sonra tanınmış muhaddis
lerin meclislerine katılmak için Bağdat'a 
gitti. Burada Abdullah b. Ahmed b. Han
bel ve Ebu Müslim el-Keccl'nin dersleri
ne devam etti. Bunlardan ve diğer hadis 
alimlerinden hadis rivayet etti; kendisin
den de EbO Sa'd Abdülmelik el-Harguşl, 
İbn Mencuye, Hakim en-Nisaburl, Ebu 
Nasr Ahmed b. Abdurrahman es-Saffar 
ve Zahid Ömer b. Mesrur gibi alimler ri
vayette bulundular. İbn Nüceyd'in riva
yetleri hadisçiler tarafından makbul sa
yılmış ve kendisine "muhaddis-i rabbanl" 
unvanı verilmiştir (İbnü'I-Cevzl, VII, 84; 
Zehebl. A'lamü'n-nübela',XVI, 146). Bu
nunla birlikte onun asıl şöhreti tasawuf 
sahasındadır. Nitekim Hakim en-NisabO
rl kendisini zamanın tasawuf lideri ola
rak tanıtır. 

Gençliğinde Nlşabur melametllerinden 
Ebu Osman el-Hirl'nin sohbetlerine de
vam eden İbn Nüceyd onun meşhur mü
ridi oldu. Hücvlrl. İbn Nüceyd'in bir ara 
müridlik edebine uymayan davranışlar
da bulunması üzerine şeyhi tarafından 
uyarıldığını . bu olaydan sonra ciddi bir 
şekilde melamet yolunu tuttuğunu kay
deder (Keş{ü'l-mai)cüb, s. 382) İbn Nü
ceyd, Ebu Osman el-Hirl'nin yanı sıra Cü
neyd-i Bağdadl, İbnü'l-Cella gibi tanın
mış şeyhlerle de görüşüp kendilerinden 
istifade etti. Cüneyd-i Bağdadl'nin kay
naklarda yer alan bazı sözleri onun tara
fından nakledilmiştir. Öğrencilerinden 
Hakim en-Nisaburl ve bazı müellifler 
onun Reblülewel 36S'te (Kasım 975) ve
fat ettiğini söylerse de (Sem'anl. lll, 279; 
Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XVI. ı 48) to
runu Süleml ve diğer kaynaklar ölüm ta
rihini 366 (976) yılı olarak kaydeder. Nl
şabur yakınlarında Şahinber denilen yer-


