
de vefat eden İbn Nüceyd'in mezarının 
VII. (XI II.) yüzyıla kadar mevcut olduğu 
bilinmektedir. Kuşeyrl'nin onun Mekke'
de öldüğünü söylemesi doğru değildir. 

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 bü
yük tehlike olarak görür ve. "Nefsinden 
razı olması kul için felakettir" der. Nef

sini yüksek gören kişinin din bakımından 
değersiz olacağını söyleyen İbn Nüceyd'e 
göre (Süleml. Tabal):at, s. 455) insan. bü
tün davranışiarına ve hallerine riya ka
rışabileceği kaygısı taşımadıkça halis kul
luk sahasına ayak basamaz ( KuşeyrT, s. 
430) . Bunun için de itibar düşkünü olma
ması ve toplumda tanınmaması lazım
dır. Şöhret tutkusundan kurtulmayı ba
şarabilen kişi için artık dünyadan da in
sanlardan da uzak durmak zor olmaz. 
Tevekkül Allah'ın hükmünü gönül rahat
lığı ile karşılamaktır. Süfinin Allah hak
kındaki marifeti. O'na duyduğu saygının 

ve O'na hizmet için ayırdığı vaktin mikta
rından belli olur (Süleml. Tabal):at, s. 455-
456) . Salikin. kendisinde bulunmayan ma
nevi bir hali sema esnasında varmış gibi 
göstermesinin otuz yıl gıybet etmesin-

den daha sakinealı olduğunu söyleyen İbn 
Nüceyd (Kuşey rl. s. 657). diğer melame
tller gibi tasawuftaki sema uygulaması
na itibar etmemiştir. 

İbn Nüceyd şer'! ilimiere de son dere
ce önem vermiş. dini bilgiye dayanma
yan her manevi halin zararının faydasın
dan daha çok olduğunu ifade etmiştir. 

Dini emirlere aldırış etmemeyi emir sa
hibi (Allah) hakkındaki bilginin yetersiz
liğine bağlamış, bu anlayışla tasawufu. 
"Dinin emir ve yasakları altında yaşama
ya sabretmektir" şeklinde tanımlamıştır 

(Süleml, Tabal):at, s. 454-456) . Rivayet et
tiği all isnadlı hadisleri ihtiva eden el
Cüz' adlı risalesinin (Zehebl. A'lamü'n
nübela', XVI. 146) bir nüshası istanbul'
da Köprülü Kütüphanesi'ndedir (Mecmua. 

nr. 1584/3) 
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Si raceddin 
ibn Nüceym"in 
el-'if!:dü'l-cevher 
fi'l-keltı.m 'altı. 

Süreti'l-Kevşer 

adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Köprüıü Ktp., 

Fazol Ahmed Paşa, 
nr. 1582/3) 

L 

İB N NÜCEYM, Si raceddin 

İBN NÜCEYM, Siraceddin 

( ~ <.)if .)-!~'<:'.r) 

Siracüdd!n Ömer b. İbrahim 
b. Muhammed ei-Mısr! 

(ö. 1005/1596) 

Hanefi fıkıh alimi. 
_j 

Hayatı hakkında yeterl i bilgi yoktur. 
Büyük dedesi Nüceym'e nisbetle İbn Nü
ceym lakabıyla anılır. Kaynaklar. hocala
rından sadece ağabeyi Zeynüddin İbn Nü

ceym'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 dev

let adamları. u lema ve halkın sevgisini ka
zandı. Cemaziyelewel993'te (Mayıs 1585) 
tamamladığı el- 'İ]fdü '1-cevher adlı risa
Iesinin başındaki bir ifadesinden o tarih
Ierde Şeyhüniyye Medresesi'nde ders ver
diği an laşılmaktadır ( Şeşen. ll , 230) 6 Re
blülewel 1 005 (28 Ekim 1596) tarihinde 
Kahire'de vefat etti ve ağabeyinin Seyyi
de 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'd
de]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 Brockel
man n tarafından ağabeyi Zeynüddin İbn 
Nüceym'e nisbet edilmiştir ( GAL Suppl., 
ll, 87, 427). 3. Tetimme fi'l-furu]f mine'l
Eşbô.h ve'n-nq;ô.'ir. Zeynüddin İbn Nü
ceym'in meşhur eserinin altıncı bölümü
nü oluşturan "ei-Furü~"u tamamlayan bir 
çalışmadır. Ahmed b. Muhammed ei-Ha
mevl'nin el-Eşbô.h ve'n-ne?-ô.'ir şerhi 
Gamzü 'uyuni'l-beşô.'ir ile birlikte ya
pılan baskılarında (istanbul 1290; Beyrut 

1405/ 1985) naşir tarafından Siraceddin 
İbn Nüceym'e atfedilmiştir. el-Eşbô.h 
ve'n-ne:.r;ô.'ir'in Dımaşk baskısının ( 1403/ 
1983) naşiri Muhammed Mutl' ei-Hafız 
da esereyazdığı mukaddimede (s. ı O) Si

raceddin İbn Nüceym'e nisbet ettiği Te

timme'yi altıncı bölümün sonuna ekle
miş. 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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iBN NÜCEYM, Siraceddin 

etmektedir ( GAL, ll , 40 ı ; ayrıca b k. ei-EŞ
BAH ve'n-NEZAİR) . 4. el-'İ~dü '1-cevh er 

· fi'l-kelô:m 'ald SCıreti'l-Kevşer (Köprü
lü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 158213. vr. 73-
94) (bu eserl erin yazma nüshaları için bk. 
Brocke lmann. GAL, ll , 252, 40 ı ; Suppl., 
ll, 87, 266, 427; Şeşe n, 1, 266, 287-288; ll , 
230) . 
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Iii AHMET NEDiM SERiNSU 

İBN NÜCEYM, Zeynüddin 
( ~ 0-!' w-ı...l.llw-ıj) 

Zeynüddin b. İbrahim 
b. Muhammed el-Mısri 

(ö. 970/1563) 

Hanefi fıkıh alimi. 
_] 

926 (1520) yılında Kahire'de doğdu. Adı 
kaynaklarda Zeynelabidin veya kısaca 
Zeyn olarak da geçmekte. dedelerinden 
Nüceym adlı birine nisbetle İbn Nüceym 
olarak anılmaktadır. Şerefeddin el-Bulkl
ni, İbnü'ş-Şelebi diye tanınan Şehilbeddin 
Ahmed b. Yunus ei-Mısri, Eminüddin Mu
hammed b. Abdülal ed-Dımaşkl. Ebü'I
Feyz es-Sülemi, İbnü'I-Halebi, Nureddin 
ed-Deylemi ei-Malikl ve Şukayr el-Mağri
bi gibi alimlerden ders aldı; erken yaşta 
fetva ve ders vermeye başladı. İbn Kut
luboğa ile (ö. 879/ 1474) Burhaneddin İb
nü'I-Kereki (ö. 922115 ı 6) İbnü'l-İmad ta
rafından onun hocaları arasında zikredil
mekte, İbn Nüceym'in eserlerini neşreden 
Abdülazlz ei-Vekil, Ham ei-Meys ve Mu
hammed Muti' ei- Hafız gibi çağdaş araş

tırmacılar da bu hatayı tekrarlamakta
dırlar ( ay rı ca bk. DMBi, V, 38). Dönemin
de Mısır'ın önde gelen Hanefi alimlerin
den biri olan İbn Nüceym tasawufa da 
yönelip Şeyh Süleyman ei-Hudayrl vası
tasıyla tarikata intisap etti. Abdülveh 
hab eş-Şa' ranl, İbn Nüceym'in öğrenimi 
bırakma konusunda kendisine danıştığı-
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nı ve kendisinin ona tahsilden sonra tari
kata intisap etmesi tavsiyesinde bulun
duğunu kaydeder. Şa'ranl ayrıca İbn Nü
ceym'in. etrafında geniş bir ders halkası 
teşekkül eden faziletli bir zat olduğunu, 
onunla on yıl arkadaşlık yaptığını ve 953 
( 1547) yılında hacca birlikte gittiklerini 
belirtir (Gazzl, lll. I 54; Leknevl, s. ı I 3). 
Kaynaklarda İbn Nüceym'in yetiştirdiği 
birçok talebe arasında kardeşi Siraceddin 
İbn Nüceym, Şemseddin Muhammed b. 
Abdullah et-Timurtaşi, Kemaleddin İbn 
Ebu Şerif ei-Makdisl'nin torun u Muham
med b. Ali el-Alem! anılmaktadır. 

İbn N üceym 8 Receb 970 (3 Mart 1563) 
tarihinde Kahire'de vefat etti ve Sükeyne 
bi nt Hüseyin b. Ali'nin kabri yakınında def
nedildi. Bu tarih. onunla ilgili bazı bilgileri 
kardeşi Siraceddin İbn Nüceym'den alan 
Takıyyüddin et-Temlmi tarafından kay
dedildiği gibi (et-Tabakatü's-seniyye, lll , 
275). oğlu Ahmed'in derlediği Resô:'ilü 
İbn N üceym'in önsözünde (s. 7) ve Ha
mevl'nin el-Eşbô:h ve'n-ne?-ô:'ir haşiye
sinde de geçmektedir ( Leknevl. s. ı 34) 
Ancak Temlmi vefat gününü 7 Receb. 
Gazzi ise talebesi Muhammed el-Ale
ml'den naklen ölüm tarihini 969 (1562) 
olarak kaydeder ( el-Kevakibü 's-sa'ire, ı ı ı , 

154). 

Eserleri. 1. el-BaJ:ırü'r-rô:'ik. Ebü'I-Be
rekat en-Nesefi'ye ait Kenzü'd-de~a'i~ 
adlı eserin önemli şerhlerinden biridir. 
İbn Nüceym'in "ei-İcaretü'l-faside" bah
sine kadar getirdiği esere Muhammed b. 

Zeynüddin 
ibn Nüceym'in 

ei-Eşbilh 

ue'n-ne?ifir 
ad l ı eserinin 

ilk ve son sayfala rı 

(N uruosmaniye K tp., 

nr. 1393) 

Hüseyin et-Turl bir tekmil e yazmıştır. el
BaJ:ırü 'r-rô:'i~, kenarında İbn Abidin 'in 
MinJ:ıatü'l-]]ô:li~ adlı haşiyesi olarak ba
sılmıştır (ı-vııı. Kah ire 131 I , 1323, 1334; 
son ci lt tekmiled ir) Z. el-Eşbiih ve'n-ne
:rfi,ir*. Bu tür eserlerin en önemlilerin
den olup Mecelle'nin hazırlanması sıra
sında eserden önemli ölçüde faydalanıl
mıştır. Çeşitli neşirleri yapılan ( Kalküta 
I 24 I; Kah i re 1290, I 298, ı 322; n ş r. M. Ab
dülazlz ei-Vekll , Kah i re I 387/ ı 968;nş r. M. 
Mutl' el-Hafız . D ı ma şk 1403/ 1983) el-Eş
bô:h üzerine birçok şerh ve h aş iye yazıl

mış , bunların önemli bir kısmı basılmıştır. 
Gedizli Mehmed Efendi, bazı ekleme ve 
çıkarmalar yaparak eseri Müfô:dü'l-Eş
bô:h adıyla yeniden düzenlemiştir (Di B 

Ktp. nr. 376 1 ). 3. el-Fevô:'idü 'z -Zeyniy
ye fi me~hebi (fıkhi)'l-Jjanefiyye. Mü
ellifin el-Eşbô:h 'tan önce kaleme aldığı 
eser çeşitli konularla ilgili umumi kaidele
ri ve istisnalarını ihtiva etmektedir (Ka l 
küta 1244; b k. Brockelmann. GAL Suppl., 
ll, 426; nş r. EbO Ubeyde Meşh ur b. Hasa n 
Alü Süleyman, Demmam ı 4 ı 4/ ı 994). İbn 
Nüceym, el-Eşbô:h v e 'n-n e?-ô: 'ir' in ön
sözünde (nşr. M. MutT' el-Hafız, s. 10) bu 
eserde 500 kadar kaideyi , oğlu Ahmed ise 
Resô:'ilü İbn Nüceym'in mukaddime
sinde (s 7) babasının 1 OOO'i aşkın kaideyi 
tesbit ettiğini belirtirse de Ebu Ubeyde 
neşrinde eserde 225 kaide yer almakta
dır. 4. el-Fetô:va'z-Zeyniyye (Fetava ibn 
Nüceym). Müellifin oğlu Ahmed. yine Re
sô:'il'in mukaddimesinde (s. 7). daha son-


