
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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Zeynüddin ibn Nüceym, el-Eşbah ue'n-ne?a'ir 
( nşr. M. Mutı· el- H afız), Dımaşk 1403/ 1983, s. 
493; ayrıca bk. neşredenin girişi, s . 10 , 28; Keş

fü '?-?unün, ll , 1151 , 1516-1517; Muhibb!. lju
laşalü 'l-eşer, lll , 206-207; ibnü'I-Gazzi, Dfuanü 'l-

. is lam( nş r. Seyy id Kis revi Hasan). Beyrut 1411 / 
1990, IV, 339 ;Leknev!. el-Feua'idü'l-behiyye, s. 
135; Kamüsü'l-a'lam, IV, 2544; Brockelmann. 
GAL, ll, 252, 401 ; Suppl., II, 87, 266 , 427; İza
/:ıu'l-meknün, I, 25; Hediyyelü'l-'arifin, I, 796; 
Zirikl!, el-A'lam, V, 196; Kehhale, Mu'cemü 'l
mü'ellifin, VII, 271; a.m lf .. el-Müsledrek 'a la 
Mu 'cemi'l-mü'elli{in, Beyrut 1406/1985, s. 522; 
Ramazan Şeşen v.dğ r .. Fihrisü matıtütali rnek
lebeli Köprülü, istanbul 1406/1986, I, 266,287-
288; II , 230; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri, 
Ankara 1990, s. 125. 
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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-



ra babasının verdiği 1 OOO'i aşkın fetvayı 
el-Fetdva'z-Zeyniyye ii fıkhi'l-lfane
fiyye adıyla fıkıh bablarına göre düzen
lediğini söylerse de eserin önsözünde, el
Fetava'l-Gıya§iyye ile birlikte (Bulak 
ı 322) talebesi Şemseddin Muhammed b. 
Abdullah b. Ahmed ei-Hatlb (TımurtışT) ta
rafından derlendiği kaydedilmiştir. Yazma 
nüshalarından da eserin iki tertibi oldu
ğu anlaşılmaktadır (Brockelmann. GAL, 
ll , 40 ı; Suppl., ll. 426). Haskefi bu iki terti
bi el-Cem' beyne fe tava İbn Nüceym 

adıyla birleştirmiştir. Eser. Hasan Re'fet 
b. İbrahim Rüşdl ei-İstanbCıll tarafından 
her fetvanın tercümesinden sonra asıl 
ibaresi de verilerek Fetava-yı İbn Nü 
ceym (Hula.sa-i ibn Nüceym) adıyla Türk
çe'ye çevrilmiştir (istanbul I 289) Çeşml

zade Halis de Neticetü'l-Fetava, Feta
va-yı Ali Efendi, Behcetü'l-fetava, Fe
tava-yı Abdürrahim, Fetava-yı Fey
ziyye ile birlikte Fetava İbn Nüceym'
deki fetvaları tekrarları çıkarmak suretiy
le Hulasatü '1-ecvibe (istanbul 1289) adlı 

eserinde toplamıştır. s. er-Resa'ilü 'z 
Zeyniyye. Müellifin. çeşitli zamanlarda 
kendisine sorulan sorularla ilgili olarak 
kaleme aldığı kırk bir risale, vefatından 
sonra oğlu Ahmed tarafından derlenerek 
kitap haline getirilmiştir. Eser. müellifin 
h araca dair bir ri salesi de eklenerek önce 
el-Eşbdh ve'n-ne?a'ir' in Ahmed b. Mu
hammed ei-Hamevl'ye ait Gamzü 'uyu
ni'l-beşa'ir adlı şerhinin sonunda basıl
mış (istanbul 1290). daha sonra buna iki 
risale ilavesiyle Halil ei-Meys tarafından 
Resa'ilü İbn Nüceym adıyla neşredil
miştir (Beyrut 1400/ 1980, say ıl a rı yetmi
ş i aşan risalelerinin bir listesi için bk. 
Brockelmann, GAL, 11, 40 l-40 3; Suppl., ll , 
426-427) Bunlardan RisdJe fi nikdJ:ıi'l
fu zulimüstakil olarak (istanbul ı 306), 

büyük ve küçük günahlar (ismail b. Sinan 
es-S i vas!' n i n şe rh i yle ı, bes m ele çekilme
den kesilen hayvan. adak ve dört mezhe
be göre namazın esaslarına dair dört ri
sale. Kemalpaşazade'nin Eş' ari ve Matü
ridiler arasındaki ihtilaflara dair bir risa
lesiyle birlikte ayrıca basılmıştır (ljams 
Resa'il, istanbul I 304). 6. FetJ:ıu'l-gaffdr 
fi şerJ:ıi'l-Mendr (l- ll, Kah i re I 355) Ebü'l
Berekat en-Nesefi'nin fıkıh usulüne dair 
Mendrü'l-envar ad lı eserinin şerhidir. 

İbn Nüceym'in bunlardan başka lfaşi
ye tü Cdmi'i'l-fuşuleyn, Lübbü'l-uşul ii 
takriri'l-uşul ( ibn ü'I -Hümam 'ı n et-Taf).rfr'i 
nin muhtasarıdır) adlı eserleriyle (Brockel
mann , GAL, ll , 99 , 40 2; Suppl., ll , 426; 

DfviBi, V. 38) eJ-Hiddye üzerine bir ta'li
kası vardır (Resa'ilü ibn Nüceym, s. 7; i b-

nü ' l- imad, VI II, 358) Brockelmann. Sira
ceddin İbn Nüceym'in İcabetü's-sd'il ve 
Tetimme ti'l-turuk mine'l-Eşbah adlı 
eserlerini Zeynüddin İbn Nüceym'e nisbet 
etmiştir ( GAL, ll , 40 I ; Suppl., ll, 87. 427) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Nüceym, el-Eşbah ue'n-ne?fı'ir (nşr. Abdü
laz1z el -Vekili. Kah i re 1387/1968, neşredenin gi
ri ş i , s. 3-5; a.e. (nşr. M. Mut1' e l-H afız). Dımaşk 

1403/1983, neşredenin girişi, s. 5- 17; a.mlf., 
Resfı'ilü İbn Nüceym (nşr. Ha111 el-Meys). Beyrut 
1400/1980, neşredenin g iri ş i , s. c-d, 1-4, 7; 
a.mlf .. el-Feua'idü 'z-Zeyn iyye (nşr. E bO Ubeyde 
Meşhur b. Hasan), Demman 1414/1994, n eşre
denin g i rişi, s. 29-34; Temimi. et-Tabafi:atü 's -se
niyye, lll , 275-276; Gazzi. el-Keufıkibü 's-sfı'ire, 

lll , 154; Keş{ü 'z-zunün , 1, 98-100, 356, 358, 
374,566,728, 847,910, 965; ll, 1515, 1661' 
1823; ibnü'l-imad. Şe?erat, vııı, 358; Atai. Zey l-i 
Şekaik, ı, 34; ibn Abidin. Reddü'l-mu/:ıtar, Bu
lak 1272, 1, 4, 14; Leknevi, el-Feufı'idü'l-beh iy

ye, s. 11 3, 134-135; Mecelle, istanbul 1305, s. 
6; Hediyyetü'l-'a ri{in , ı , 378; Serkis. Mu 'cem, 
ı , 265-266, 375, 828; c. Zeydan. Adab, lll , 358; 
Ali Paşa Mübarek, el-/jttatü 't- Teufi/i:ıyy e, Kahi
re 1305, V, 45-46; Brockelmann, GAL, ll , 87 , 99, 
401-403; Suppl., ll, 87, 250, 252, 425-427; Zi
rikli. el-A' lfı m, lll, 104; Kehhale, Mu'cemü'l
mü 'elli {in, IV, 192; Ayide İbrahim Nusayr, el-Kü
tübü '1-'Arabiyyetü 'Ileti nüşiret {i Mışr beyne 
'amey J900-J925,Kahire 1983, s. 98-99;a.mlf.. 
el-Kütübü '1-'Arabiyyetü 'Ileti nüşiret {i Mtşr {1'1-
/i:arni't- tfısi' 'aşer, Kah i re 1990, s. 77; Ahm et 
Özel, Hanefi Fıkıh Alim/eri, Ankara 1990, s. 
116-117; a.mlf .• " İbn Nüceym (Hayatı ve Eserle
ri)", Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakül
tesi Dergisi, 111 / 1-2, Erzurum 1979, s. 361-378; 
Muhammed er-Rahil Garayibe. "Dirase tal:ıliliy
ye ve nakdiyye li -Kitabi'l-Eşbah ve'n-ne?ii.'ir 
fı'l - fı~i'l-l:lanefi", Mü'te li'l-buf:ıüş ue't-dirfısfıt, 

Xl/6, Mü'te 1417/1996, s. 433-472; Kamüsü'l
a'lfım, IV, 2445; Th . W. Juynboll. "İbn Nüceym ", 
İA, V/2, s. 777 ; J. Schacht, " 1bn Nuğjaym", Ef2 
(ing.). lll , 901; Mehdi Selm asi. " İbn Nüceym", 
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İBN NÜMEYR 
(_r-Ai w-ı') 

Ebu Abdirrahman Muhammed 
b. Abdiilah b. Nümeyr 

el-Hemdanl e i-Kufl 
(ö 234/849) 

Hadis hafızı. 
_j 

160 (777) yılı civarında KCıfe'de doğdu. 

Aslen Yemenli olup KCıfe'ye yerleşen Hem
dan kabilesinin H arif koluna mensuptur. 
Babası Abdullah b. Nümeyr, çoğu ŞaJ:ıiJ:ı-i 
Müslim'de olmak üzere 578 rivayeti Kü

tüb-i Sitte'de yer alan tanınmış bir hadis 
hafızıdır. İbn Nümeyr ilim tahsiline baba
sından hadis öğrenerek başladı; Muham
med b. Bişr. Süfyan b. Uyeyne. İsmail b. 
Uleyye, Vekl' b. Cerrah. Muhammed b. 

İ BN OSMAN ei-MİKNAST 

Fudayl, Mervan b. Muaviye gibi şahsiyet
lerden hadis öğrendi . Muhammed b. Yah
ya ez-Zühll, Ebu Hatim er-Razı. Ebu Zür'a 
er-Razı. Ya'küb b. Şeybe , Ya'küb ei-Fesevl, 
Baki' b. Mahled, Abdullah b. Ahmed b. 
Hanbel ve Ebu Ya'la ei-Mevsıll kendisin
den hadis konusunda faydalanan belli 
başlı talebeleridir. Buharl ve Müslim Şa
J:ıiJ:ı'!erinde. Ebu DavCıd ve İbn Mace Sü
nen'ler inde doğrudan, Tirmizi ve Nesa! 
ise Buharl aracılığıyla ondan rivayette bu
lundular. ŞaJ:ıiJ:ı -i Bul]dri'de yirmi iki, Şa
J:ıiJ:ı-i Müslim 'de 573 rivayeti yer alır. 

Ebu Hatim er-Razi. Ebü'I-Hasan ei-İcll, 
Ebu DavCıd ve Nesal gibi hadis münekkit
lerinin sika olarak nitelendirdiği ve hadis
lerinin delil olarak kullanılab i leceğini be
lirttiği İbn Nümeyr'i İbn Ebu Hatim cerh 
ve ta'dll konusunda otorite kabul etmiş, 
cerh ve ta'dll ile ilelü'l-hadlse dair bazı gö
rüşlerine el-CerJ:ı ve't-ta'dil adlı eserin
de yer vermiştir. Ahmed b. Hanbel de İbn 
Nümeyr'den övgüyle bahsetmiş. Yahya b. 
Main ve Ahmed b. Hanbel KCıfeli ravilerle 
ilgili değerlendirmelerde onun görüşlerini 
esas almışlardır. İbn Nümeyr Şaban veya 
Ramazan 234'te (Mart veya Nisan 849) KCl
fe'de vefat etti. 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibn Sa'd , et-Taba/i:at, YI, 4 13; Buhar1. et- Tfıri
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İBN OSMAN el-MİKNAsi 

ı 

(IS"'ı.:.s:.o.ıı 0~ .,:Y.f) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. Abdilvehhab b. Osman ei-Miknasl 

(ö . 1213/ 1 799) 

L 
Faslı vezir ve diplomat. 

_j 

Fas'ın Miknas (Meknes) şehrinde doğdu . 

Babası v2üzl ik de yapan bir sahaftı. Bura
da başladığı öğrenimini Fas şehrinde de
vam ettirdi. Çalışma hayatına vaizlik ya-
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