iBN NÜBATE ei-MISRI
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-istidrak '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. Müellifin Kudüs şehrine yaptığı seyahati anlatan bir risale olup İbn Hicce'ninŞemerd
tü'J-evrdl;f'ı içinde yayımlanm ıştır (nşr.
Muhammed Ebü'l-Fazl ibrahim, s. 358370; nşr. Müfld Kumeyha, s. 235-244). 3 .
ljubzü'ş-şa'ir. Arapça'da mevcut. "Arpa
ekmeği hem yenir hem de yerilir" anlamındaki 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'lminberiyye. Mem1ük Sultanı el-Melikü'nNasır Hasan b. Muhammed adına yazılmış
elli iki hutbeyi ihtiva etmektedir (Kahire
ı 302, ı 304). 5. Serf:ıu'l- 'uyun ii şerf:ıi Risaleti İbn Zeydun. İbn Zeydun'un , sevgilisi ve Endülüs Emevl Halifesi Müstekfi- 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 manzumesinde el-Melikü'l-Efdal'le beraber çıktık
ları bir avı tasvir etmektedir. Kaside divan ın içinde yer aldığı gibi (s. 585-592) Muhammed Es' ad Tales tarafından müstakil olarak da neşredilmiştir (MMifr., ll, 302310). 7. Matla'u'l-feva'id ve mecma'u'Ifera'id. üç bölümden meydana gelen
eserin birinci bölümünde bazı hadislerdeki garlb kelimeler açıklanmış, ikinci ve
üçüncü bölümlerde şair ve ediplerin ye-

ibn Nübate
ei-Mısri'nin
divanında n

bir sayfa
(Chester
Beatty
Library,
MS, nr. 3813,

vr. 65' )
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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 dolayısıyla 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-h ediyye mine'l-meda'if:ıi'l-Mü'eyyediyye (ei-Mü'eyyediyyat). Müellifin el-Melikü'l-Müeyyed Ebü'lFida hakkında yazdığı methiyeleri ihtivaetmektedir(Kahire 1289, 1323; Beyrut
1304) 10. Mu]]taru Divani İbn Kaldl;tıs
(nşr. Ha lll Mutran, Kahire 1323).
İbn Nübate'nin kaynaklarda adı geçen
eserleri de şunlardır: el-Katrü'nNübdti, Sul;tu'r-ral;til;f, Muf:ıtaru Divani
İbni'r-Rumi, es-Sec'u'l-mutavval;f, elFazıl min inşa'i'I-Fazıl, el-Ecvib etü'Imu'tebere 'ani'l-fütye'l-mübtekere, Ta'lil;fu 'd-divan, Taltitü'l-mizac min şi'ri
İbnü'l-l:fa ccac, ljutbe ii ta'?imi şehri
Receb, ez-Zehrü'l-menşur, Sü](ikü düveli'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-Müfa]]are beyne'l-verd ve'n-nercis, elMünte]]abü'l-Manşuri, en-Nif:ıletü (etTuf:ıfetü) '1-ünsiyye fi'r-rif:ıle ti'l-Kudsiydiğer

ye.
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1392/1972, neşredenin girişi, s. 5-24; Safedl.
el-Vfı(l, s. 311-331; Sübkl, Tabakat(Tanahl), IX,
273; İbn Kesir, el-Bidfıye, XIV, 322; İbn Hicce,
Şemerfıtü'l-evrfık (nşr. M. Ebü'I-Fazl} . Kahire
1971, s. 358-370; a.mlf., /jizfınetü '1-edeb, Kahire 1304, s. 14-15,104-109, 284-289; İbn Hacer.
ed-Dürerü'l-kfımine(nşr. Seyyid Cadelhak). Kahire 1966, IV, 339-340; İbn Tağriberdi, en-1'/ü·
cilmü'z-zfıhire, Xl, 95-97; Süyüti, fjüsnü'l-mu·
f:ıfıçlara, 1, 571; Keşfü'z-zuniln, 1, 3, 480, 841; ll,
961,979, 1009, 1047, 1243, 1351, 1720, 1850;
İbnü'J-İmad, Şe;;:erfıt (ArnaOt). VIII, 364; Şevka
ni, el-Bedrü 't-tfıli', ll, 252-254; Serkls, Mu'cem,
1, 262-264; Brockelmann, GAL, ll, 11-12;Suppl.,
ll, 47; a.mlf.. "İbn Nübate", iA, V/2, s. 777; He·
diyyetü 'l-'ari{ln, ll , 164; M. Zağlül Sellam. el·
Edeb (1 '1-'aşri 'l-Memlilkf, Kahire 1971, ll, 221·
233; C. Zeydan. Adab (Dayf} . lll, 132-133; ömer
Ferruh, Tari/] u '1-edeb, lll, 794-800; Cevdet erRikabi, el-Edebü'l-'Arabi mine'l·intıidfır ile'l-iz·
dihfır, Dımaşk 1403/1983, s. 185-193; a.mlf.,
" Ibn Nubata", EJ2 (ing.}.IJJ, 900-901; Ömer Müsa Başa, Taril]u'l-edebi'l-'Arabi: el-'aşrü'l-Mem
lilk~ Dımaşk- Beyrut 1409/1989, s. 342-390;
a.mlf., ibn 1'/übfıte el-Mışri: emiru şu'arfı'i'ş
şark, Kahire 1992; Salihiyye, el-Mu 'ce mü 'ş-şfı·
mil, V, 217-219; Muhammed Rıza Naci, "İbn
Nübate", DMBi, V, 22-29. r;g;:1
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İBN NÜCEYD
(~~1)

Ebu Amr İsmiıli
b. Nüceyd b. Ahmed
es-Süleml en-NisabCırl
(ö. 366/976)

L

Nişaburlu

sufi.

_j

272'de (886) Nlşabur'da doğdu. Süleym
kabilesine mensuptur. Tabal;fdtü'ş-şufiy
ye müellifi Muhammed b. Hüseyin es-Süleml'nin anne tarafından dedesi, hadis
hafızı Hamdan es-Süleml'nin de torunudur. İlk öğrenimini muhtemelen Nlşabur'
da yaptı. Horasan'da Muhammed b. İb
rahim el-BOşencl ve ibrahim b. Ebu Talib'den, Rey'de Muhammed b. Eyyub elBecell ve Ali b. Cüneyd er-Razi'den hadis
okudu . Daha sonra tanınmış muhaddislerin meclislerine katılmak için Bağdat'a
gitti. Burada Abdullah b. Ahmed b. Hanbel ve Ebu Müslim el-Keccl'nin derslerine devam etti. Bunlardan ve diğer hadis
alimlerinden hadis rivayet etti; kendisinden 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 rivayette bulundular. İbn Nüceyd'in rivayetleri hadisçiler tarafından makbul sayılmış ve kendisine "muhaddis-i rabbanl"
unvanı verilmiştir (İbnü'I-Cevzl, VII, 84;
Zehebl. A'lamü'n-nübela',XVI, 146). Bununla birlikte onun asıl şöhreti tasawuf
sahasındadır. Nitekim Hakim en-NisabOrl kendisini zamanın tasawuf lideri olarak tanıtır.
Gençliğinde Nlşabur melametllerinden
Ebu Osman el-Hirl'nin sohbetlerine devam eden İbn Nüceyd onun meşhur müridi 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 kaydeder (Keş{ü'l-mai)cüb, s. 382) İbn Nü ceyd, Ebu Osman el-Hirl'nin yanı sıra Cüneyd-i Bağdadl, İbnü'l-Cella gibi tanın
mış şeyhlerle de görüşüp kendilerinden
istifade etti. Cüneyd-i Bağdadl'nin kaynaklarda yer alan bazı sözleri onun tara-

fından nakledilmiştir. Öğrencilerinden

Hakim en-Nisaburl ve bazı müellifler
onun Reblülewel 36S'te (Kasım 975) vefat ettiğini söylerse de (Sem'anl. lll, 279;
Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XVI. ı 48) torunu Süleml ve diğer kaynaklar ölüm tarihi ni 366 (976) yılı olarak kaydeder. Nlşabur yakınlarında Şahinber denilen yer-
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de vefat eden İbn Nüceyd'in mezarının
VII. (XI II.) yüzyıla kadar mevcut olduğu
bilinmektedir. Kuşeyrl'nin onun Mekke'de öldüğünü söylemesi doğru değildir.

den daha sakinealı olduğunu söyleyen İbn
Nüceyd (Kuşe y rl. s. 657). diğer melametller gibi tasawuftaki sema uygulaması
na itibar etmemiştir.

Süleml. zamanının en büyük şeyhle 
rinden olduğunu söylediği dedesi İbn
Nüceyd'den bahsederken . "Kendine has
bir yolu vardı" (Tabal):at, s. 454) demek
suretiyle onun melamet eh li arasında
farklı bir yeri olduğuna işaret etmiştir.
İbn Nüceyd'e göre kendisinde bir varlık
görmediği için melamet ehlinin maddi
ve manevi hiçbir konuda benlik iddiası
olamaz (a.g.e., s. 455, 456; am if. Uşülü 'l
Melametiyye, s. 15 2) Diğer melametller
gibi İbn Nüceyd de nefsisalik için en büyük tehlike olarak görür ve. "Nefsinden
razı olması kul için felakettir" der. Nefsini yüksek gören kişinin din bakımından
değersiz olacağını söyleyen İbn Nüceyd'e
göre (Süleml. Tabal):at, s. 455) insan. bütün davranışiarına ve hallerine riya karışabileceği kaygısı taşımadıkça halis kulluk sahasına ayak basamaz ( KuşeyrT, s.
430) . Bunun için de itibar düşkünü olmaması ve toplumda tanınmaması lazım
dır. Şöhret tutkusundan kurtulmayı başarabilen kişi için artık dünyadan da insanlardan da uzak durmak zor olmaz.
Tevekkül Allah'ın hükmünü gönül rahatlığı ile karşılamaktır. Süfinin Allah hakkındaki marifeti. O'na duyduğu saygının
ve O'na hizmet için ayırdığı vaktin miktarından belli olur (Süleml. Tabal):at, s. 455456) . Salikin. kendisinde bulunmayan manevi bir hali sema esnasında varmış gibi
göstermesinin otuz yıl gıybet etmesin-

İbn Nüceyd şer'! ilimiere de son derece önem vermiş. dini bilgiye dayanmayan her manevi halin zararının faydasın
dan daha çok olduğunu ifade etmişt ir.
Dini emirlere aldırış etmemeyi emir sahibi (Allah) hakkındaki bilginin yetersizliğine bağlamış, bu anlayışla tasawufu.
"Dinin emir ve yasakları altında yaşama
ya sabretmektir" şeklinde tanımlamıştır
(Süleml, Tabal):at, s. 454-456) . Rivayet ettiği all isnadlı hadisleri ihtiva eden elCüz' adlı risalesinin (Zehebl. A'lamü'nnübela', XV I. 146) bir nüshası istanbul'da Köprülü Kütüphanesi'ndedir (Mecmua.
nr. 1584/3)
BİBLİYOGRAFYA :

Sülemi, Tabaka.t. s. 454-457; a.mlf.. Uşü lü '1·
Melametiyye, Kahire 1969, s. 152; Kuşeyri. erRisale, s. 171,430, 657; Hücviri. Keş{ü'l-maf:ı
cüb, s. 382; Halife Nisabüri, Tercüme ve Tel/J[ş-i
Tar[l]-i 1'/[şabür(nşr. Behmen Kerim1). Tahran, ts.
(Kitabhane-i ibn Sina) . s. 83; Sem'ani. el-Ensab
(BarOdi). lll, 279; ibnü'J-Cevzi. el-Munta;;:am, VII,
84-85; Attar. Tezkiretü '1-evliya' (nşr. R. Nicholson). Leiden 1907, s. 262-264; Zehebi, A'lamü 'n-nübela', XVI, 146-148; a.m lf., el-' iber, ll,
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1, 662; Kays Al-i Kays, el-iraniyyün , ll, 328 vd.;
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VI, 67-68.
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Siraceddin
ibn Nüceym"in
el-'if!:dü'l-cevhe r
fi'l-keltı.m 'altı.
Süreti'l -Kevşer

eserinin
ilk iki sayfası

adlı

( Kö prü ıü Ktp .,

Fazol Ahmed
nr. 1582/3)

Paşa,

İBN NÜCEYM, Siraceddin
(

~

<.)if
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Siracüdd!n Ömer b. İbrahim
b. Muhammed e i- Mısr!
(ö.

L

1005/1596)

Hanefi

fıkıh

alimi.

_j

Hayatı hakkında yeterl i bilgi yoktur.
Büyük dedesi Nüceym'e nisbetle İbn Nüceym lakabıyla anılır. Kaynaklar. hocalarından sadece ağabeyi Zeynüddin İbn Nüceym'in adını zikretmektedir. İbn Nüceym
ilmi birikimi. titizliği, sade ve akıcı üslübu
sayesinde karmaşık meselelerle ağdalı
fıkhl metinleri anlaşılır hale getirmekte
maharet sahibiydi. Yaşadığı devirde devlet adamları. ulema ve halkın sevgisini kazandı. Cemaziyelewel993'te (Mayıs 1585)
tamamladığı el- 'İ]fdü '1-cevher adlı risaIesinin başındaki bir ifadesinden o tarihIerde Şeyhüniyye Medresesi'nde ders verdiği an l aş ılm aktad ır ( Şeşe n. ll , 230) 6 Reblülewel 1005 (28 Ekim 1596) tarihinde
Kahire'de vefat etti ve ağabeyinin Seyyide Seklne haziresindeki kabrinin yanına
defnedildi.

Eserleri. 1. en -Nehrü 'l-tô.'i]f. Hanefi
mezhebinin temel fıkıh kitaplarından olan
Ebü'I-Berekat en-Nesefi'ye ait Kenzü'dde]fa'i]f'in en önemli şerhlerinden biri
olup birçok yazma nüshası günümüze
ulaşmıştır (b k KENZÜ' d-DEKAİK). Z. İcô.
betü 's-sô. 'il. Tarsüs1 Necmeddin Efendi'nin yargı hukukuna dair Enta'u'l-vesô.'il
adlı eserinin muhtasarı olan kitap Brockelman n tarafından ağabeyi Zeynüddin İbn
Nüceym'e nisbet edilmiştir ( GAL Suppl.,
ll, 87, 427). 3. Tetimme fi'l-furu]f mine'lEşbô.h ve'n-nq;ô.'ir. Zeynüddin İbn Nüceym'in meşhur eserinin altıncı bölümünü oluşturan "ei-Furü~"u tamamlayan bir
çalışmadır. Ahmed b. Muhammed ei-Hamevl'nin el-Eşbô.h ve'n -ne?-ô.'ir şerhi
Gamzü 'uyuni'l-beşô.'ir ile birlikte yapılan baskılarında (istanbul 1290; Beyrut
140 5/ 1985) naşir tarafından Siraceddin
İbn Nüceym'e atfedilmiştir. el-Eşbô.h
ve'n-ne:.r;ô.'ir'in Dımaşk baskısının ( 140 3/
1983) naşiri Muhammed Mutl' ei-Hafı z
da esereyazdığı mukaddimede (s. ı O) Siraceddin İbn Nüceym'e nisbet ettiği Tetimme'yi altıncı bölümün sonuna eklemiş. baş tarafına koyduğu açıklamada ise
İbn Abidin'in bu kısmın Zeynüddin İbn
Nüceym'e ait olduğu yönündeki iddiasına
dikkat çekmiştir (s. 493). Brockelmann
ise eseri Zeynüddin İbn Nüceym 'e nisbet
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