
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) 
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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. 
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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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İBN OSMAN ei-MİKNASf 

parak başladı. Bir müddet sonra Mevlay 
lll. Muhammed zamanında ( 1757- 1790) 

saraya alındı ve önce kütüphane memur
luğuna. ardından katipliğe tayin edildi. 
Katipliği sırasında idari işler ve resmi ya
zışmalar konusunda tecrübe kazandı. Da
ha sonra Tıtvan (Tetuan. Tıttavln) kadılığı
na getirildi ve başarılı olduğu görülünce 
diplomasi alanına kaydırıldı. Hayatının son 
yirmi yılı çok yoğun geçti. Bu dönemde 
peşpeşe gelen üç sultanın güvenine maz
har olarak çeşitli yabancı ülkelere elçi 
gönderildi. Resmi işini başarıyla yürüt
mesinin yanında elçi olarak gittiği ülkeler 
hakkında seyahatname türünden eser
ler yazarak ayrıca ilim ve kültür hayatına 
katkıda bulundu. 

İbn Osman. 1779 yılında lll. Muham
med tarafından bir heyetin başında is
panya Kralı lll. Carlos'a gönderildi; gö
revi iki ülke arasında antlaşma yapmak. 
karş ılıklı olarak esir değişimini . bu arada 
Cezayirli esirlerin serbest bırakllmasını 
sağlamak ve İspanyol korsanlarının ele 
geçirdiği Sa'dl Sultanı Zeydan'a ait 3000 
ciltten oluşan (SeliM, VI, 70) ve Escurial 
Library'de muhafaza edilen Arapça kitap 
koleksiyonunu geri almaktı. Bu görevi sı
rasında İbn Osman yaşadıklarını el-İksir 
ii fekaki'l-esir adlı seyahatnamesinde 
anlatmıştır. Muhammed el-Fas! tarafın
dan geniş bir mukaddime ile yayımlanan 
(Rabat 1965, ı 967) bu kitabında müslü
man esirleri kurtarmak için nasıl çaba 
harcadığını. çeşitli fabrikalara. eğitim ve 
kültür müesseselerine. kiliselere yapmış 
olduğu ziyaretleri ve halkın sosyal yapısı, 
dini durumu. örf ve adetleriyle ilgili de
ğerlendirmelerin i açıklamıştır. XVIII. yüz
yıl. İspanya'da ekonomi ve medeniyet 
alanlarında çok büyük değişimierin ya
şandığı bir dönemdi. Bu asrın sonlarında 
kapitalist sistem gelişme kaydetmiş. ti
caret ve sanayide önemli ilerlemeler sağ
lanmıştı. İbn Osman, ülkesinin bu ilerle
meye ayak uyduramaması yüzünden duy
duğu üzüntüyü eserinde dile getirmiştir. 
Bir yıl sonra Sultan Zeydan'ın kitaplarını 
geri alarnamakla birlikte bu ilk elçilik gö
revinden başarıyla döndü ve III. Muham
med tarafından vezirl ik payesiyle taltif 
edildi. Daha sonra Napali Krallığı nezdin
de elçi olarak görevtendirildi ve 1 782 ya
zında Napali'ye ulaştı. Sultan III. Muham
med tarafından Trablusgarp'a gönderil
diği sırada Napali korsanlarınca ele geçi
rilen bir gemiye karşılık ödenen tazmina
tı teslim aldı ve çeşitli konuları kapsayan 

zaladı. Daha sonra oradan bir grup esirin 
bulunduğu Malta adasına geçti ve esirle
rin kurtarılması için büyük çaba sarfetti. 
İbn Osman. söz konusu sefirliğiyle ilgili 
hatıralarını el-Bedrü 's-safir ii iftikdki'l
üsara min yedi 'l- 'adüvvi'l-kdfir adını 
verdiği seyahatnamesinde anlatmıştır. Bu 
eserin bir nüshası Rabat'taki ei-Mektebe
tü'l-Haseniyye'dedir (nr. 12523). İbn Zey
dan. Taril].u Miknas ad lı kitabında bu 
eserin bir özetini vermiştir (bk. lll. 320-

329) 

1785 yılının başlarında İbn Osman. Fas
Cezayir sınır ihlalleri meselesinin ha Ili için 
sultanın damadının başkanlığındaki bir 
heyetin eiı aktif üyesi olarak istanbul'a 
gitti. Heyet bir yıla yakın bir süre istan
bul'da kaldı ve İbn Osman. ı. Abdülhamid 
ve devlet adamlarından büyük ilgi gördü; 
bu arada istanbul'u. tarihi eserlerini ve 
halkını tanıma imkanı buldu. Dönüş yol
culuğunda surre a l ayına katıldı ve Dı
maşk'ı ziyaret ettikten sonra Hicaz'a gi
derek hac ibadetini eda etti ; arkasından 
sırasıyla Kudüs. Kıbrıs. Tunus ve Cezayir'i 
dolaşarak toplam iki yıl yedi aylık bir se
yahatin ardından 1788 Haziranında Fas'a 
ulaştı; gördüklerini İhrazü'l-mu'alla ve'r
ra]fib ii ]Jacci Beytillahi'l-]Jaram ve zi
yareti'l-Kudsi'ş-şerif ve'l-ljalil ve't-te
berrük bi-)fabri'l-Fjabib adını verdiği bir 
kitapta topladı. İslam kültürü ve Osmanlı 
tarihi hakkında önemli bilgiler içeren ve 
özellikle İstanbul'dan . oradaki tarihi eser
lerden. dini müesseselerden hayranlık

la söz eden bu eserin bir nüshası Rabat'
taki el-Mektebetü'l-Haseniyye'de bulun
maktadır (Muhammed Abdu llah inan. 1, 

22). 

İbn Osman. ülkesine döndükten sonra 
diplomatik görevine devam ederek sulta
nı temsilen Cezayir'deki Türk idarecileriy
le görüşmeler yaptı. lll. Muhammed'in 
ardından tahta çıkan Mevlay Yezld de 
( 1790- ı 792) onu elçi olarak İspanya Kralı 
IV. Carlos'a gönderdi. İbn Osman. bu gö
revi sırasında bazı konuları çözüme ka
vuşturduysa da asıl meseleyi oluşturan 
Fas- İspanya barış anlaşmasını gerçekleş
tiremedi. Onun Madrid'de iken hükümet 
rical iyle yaptığı yazışmalar. iki hükümdar 
arasında gidip gelen mektuplarla birlik
te Arribas Palau tarafından doktora tezi 
olarak işlenmiş ve La estancia en Espa
na de Muhammad ibn 'Utmön (1791-
1792) adıyla yayımlanmıştır (Tetuan ı 961; 
ay rı ca bk. bibl.). 

MevlayYezld'in vefat haberini aldıktan 
sonra İspanya'dan ülkesine dönen İbn Os-

dan bir yıl sonra dışişleri bakanı ve Tıt
van'a vali tayin edildi ; Avrupa devletleri 
konsoloslarının bir bölümü Tanca'da ika
met ettiğinden onlara yakın olması için 
Tıtvan vilayetinin merkezinde görev yap
ması uygun görülmüştü. Buradaki me
saisi çok yağund u; zira devletin dış poli
tikasını düzenlediği gibi dışarıdan gelen 
heyet ve elçileri de karşılıyor, ayrıca vali 
sıfatıyla vilayetinin işlerini yürütüyordu. 
Yaklaşık bir yıl sonra Tıtvan 'dan Fas şeh
rine döndü ve sarayın en önde gelen si
ması oldu. İbn Osman. saltanatı sırasında 
ülke içinde pek istikrar görülmeyen M ev
lay Süleyman'a samirniyetle hizmet etti. 
Özellikle 1797yılında Asfa (Safi) şehrinde 
ayaklanan Abdurrahman b. Nasır'ı isyan
dan vazgeçirip sultana biata ikna etmek
le. hükümdara büyük bir yardımda bu
lundu. 

1 799 yılında İspanya ile Fas arasında 
bir barış antlaşmasının hazırlık çalışma
larını yapmakla görevtendirildi ve sonuç
ta otuz sekiz maddelik metni Fas adına 
imzaladı. Bir müddet sonra da Merakeş·
te vebadan öldü. 
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li] İBRAHiM HAREKAT 

İBN ÖMER 

(bk. ABDULLAH b. ÖMER b. HATTAB). 
L ~ 

İBN RABBEN et-TABERİ 

(bk. ALİ b. RABBEN et-TABERI). 
bir antlaşmanın metnini sultan adına im- man. Mevlay Süleyman 'ın tahta çıkmasın- L ~ 

238 


