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İBNÜ'n-NABLUSİ 
(~Wf~f) 

Ebu Bekr Muhammed b. Ahmed 
b. Sehl eş-Şehid er-Remli 

(ö. 363/974) 

Hitımi Halifesi 
Muiz- Li diniilah'ın emriyle öldürülen 

fakih ve muhaddis. 
_j 

Nablus'ta doğdu. Said b. Haşim et-Ta
beranl. Muhammed b. Hasan b. Kuteybe 
ve Muhammed b. Ahmed er-Remll gibi 
alimlerden hadis tahsil etti. Kendisinden 
Temmam er-Razi. Abdülvehhab b. Ca'fer 
ei-Meydanl. Ali b. Ca'fer en-Nablusl ve Da
rekutnl rivayette bulundular. Nablus ha
tibi olarak da tanınan ve Nablus'tan göç 
edip Remle'ye yerleşen İbnü'n-Nablusl'
nin burada verdiği hadis derslerini kala
balık bir topluluk takip etmiş. Kadi Ab
dülcebbar onun için "Şam fukahasının 
reisi" ifadesini kullanmıştır. 

Suriye'de teravih namazını yasaklayan 
ve Sünni halifeleri övenleri şiddetle ceza
landıran Fatımi Halifesi Mu iz- Li diniilah 'ı 
zemmettikten sonra İbnü'n-Nablusl'nin 
şöh reti yayı ldı. Mısır'dan sonra Remle ve 
Dımaşk'ı da ele geçiren ve siyasetlerinin 
temel amacı Şilliği yaymak olan Fatımiler 
hakkında. elinde on ok bulunsa, onlardan 
birini Rumlar'a, dokuzunu Fatımller'e 
karşı kullanacağını. bunlarla savaşmanın 
her müslümana farz olduğunu ilan eden 
İbnü'n-Nab lusl bu konudaki tavrını açık
ça ortaya koydu. Fatımi kumandanı Cev
her es-Sıkılll'nin tehdidi üzerine Remle'yi 
terketmek zorunda kalan İbnü'n-Nablu
sl. önce Remle-Dımaşkyolu üzerinde Ek
vahu Baniyas't a bir süre inzivaya çekildik
ten sonra Dımaşk'a kaçtı. Orada Fatıml
ler'e karşı sonuçsuz kalan birkaç direniş 
hareketinde öneml i rol oynadı. Fatıml
ler'e yardım eden Zalim b. Mevhub'un 
ihbarı üzerine yakalanıp Fatımi ordu ku
mandanı Ebu Mahmud b. Ca'fer b. Felah 
ei-Kütaml tarafından bir ağaç kafes 
içerisine konularak Mısır'a gönderildi 
(Şevval 363/Temmuz 974) Sarayda Cev
her. veya bizzat Halife Mu iz tarafından 
sorgulandı. Meşhur ok meselesiyle ilgili 
sözlerin kendisine ait olduğunu kabu l 
ederi İbnü'n-Nablusl'nin. onları eleştirme
sine gerekçe olarak ümmetin dinini de
ğiştirdiklerini. salih kişileri öldürdükleri
ni ve ilahi n uru söndürdüklerini söyleme
si üzerine Halife Muizz'in emriyle zincire . 
vurularak deve üzerinde Kahire sokakla
rında dolaştırıldı, daha sonra görevlendi
rilen bir yahudi tarafından diri diri derisi 

yüzülerek öldürüldü. Bazı kayıtlara göre 
derisine saman daldurularak cesediyle 
birlikte darağacına çivilendi. Darekutnl, 
İbnü'n-Nablusl'nin öldürülmesi olayını an
latırken derisi yüzüldüğü sırada bile me
tanetini kaybetmediğini ve. "Bu kitapta 
yazılıdır" (ei-İsra ı 7/58) dediğini belirt
miştir (b k. Zehebl, A'lamü 'n-nübela', XVI. 
ı 48) Doğruyu söylemedeki cesareti ve 
müstağni tavrıyla tarihe geçen İbnü'n
Nablusl, İhşldl Emlri Kafür'un gönderdiği 
parayı. "Biz yalnız Allah'a kulluk eder ve 
yalnız O'ndan yardım dileriz" (el-Fatiha 
ı / 5) diyerek reddetmiştir (ibnü 'I-Cevzl. 
VII, 82) Ahfadının VIII. (XIV.) yüzyılda Nab
lus'ta "Şehidoğulları" diye anıldığı bilin
mektedir (İbn Keslr. Xl, 284) 

BİBLİYOGRAFYA : 

ibnü'I-Kıfti , el-Mutıammedün mine'ş-şu'ara' 
(n ş r. Ri yad Abdülhamid Murad). D ımaşk 1395/ 
1975, s. 164-165; Kadi Abdülcebbar. Teşb1tü de
la'ili 'n-nübüvve (nşr. AbdülkerTın Osman). Bey
rut 1966, ll, 608; ibnü'I-Cevzi. el-Munta?am, VII, 
82; ibnü'J-Esir, el-Lübab, lll, 286; Zehebi. Tari
au '/-islam: sene 351-380, s. 310-312; a.mlf .. 
A'lamü 'n-nübela', XVI, 148-150; Safedi, el-Vati, 
ll, 44-45; İbn Kesir. el-Bidaye, Xl, 284; Süyüti. 
ljüsnü 'l-mutıaçiara, !, 515; Thierry Bianquis, 
"Ib n ai-Nabulusi, un martyr sunnite au IV' siecle 
de l'Hegire", Als/., XII ( 1974). s. 45-65. 

L 

Iii MEHMET ALi SöNMEZ 

İBNÜ'n-NAHVİ 
(~Ş~! 0-1!) 

Ebü'l-Fazl Yusuf b. Muhammed 
b. Yusuf et-Tevzeri 

(ö . 513/1119) 

el-lfaşidetü'J-münferice 

adlı manzumesiyle tanınan 
şair ve nahiv a limi. 

_j 

433 ( 1041) yılında Tunus'un Tevzer ka
sabasında doğdu. Derslerinde nahiv ilmi
ne ağırlık verdiği için İbnü'n-Nahvl künye
siyle tanındı. Öğrenimine Tevzer'de baş
ladı. Ardından Kayveran'a giderek Abdül
celll er-Rabal ed-Dibacl. Abdülhali~ es
Süyurl. Ebu Abdullah ei-Mazerl ve Ebü'I
Hasan Ali b. Muhammed ei-Lahml gibi 
alimierin derslerine devam etti. Ögreni
mini tamamladıktan sonra Tunus'ta ders 
vermeye başladıysa da yöneticilerle anla
şarnayıp buradan ayrıldı. Bir süre Bicaye 
(Bougie) yakınlarındaki Beni Hammad Ka
lesi'nde kaldı. ardından Sicilmase'ye ve 
Fas'a gitti. Sert bir tabiata sahip olması 
sebebiyle bu şehirlerde fazla barınama
yıp Beni Hammad Kalesi'ne geri döndü. 
Buradan hacca gitmek üzere yola çıktı ve 
uzun süren hac seyahatinden sonra yine 

iBNÜ'n-NAHVi 

Beni Hammad Kalesi'ne döndü ve bu
rada vefat etti. Şiirlerinden hac dönüşü 
bir müddet Mısır'da kaldığı anlaşılmak
tadır. 

Gazzall'ye son derece bağlı olan İbnü'n
Nahvl'nin, ramazan aylarında otuza böl

düğü İJ:ıyd'ü 'ulO.mi'd-din'i her gün bir 
kısmını okumak suretiyle hatmettiği kay
dedilir. revzer'deki çiftliğinin geliriyle ge
çinen İbnü'n-Nahvl, Ebu Muhammed et
Tahertl. Ebu Abdullah İbnü'r-Remmame 
ve Ebu İ m ran es-San had gibi birçok öğ
renci yetişti rm iştir. Kendisine nisbet edi
len bazı kerametler İbn Hirzihim tarafın
dan nakledilmiştir. 

İbnü'n-Nahvl'nin el-Kaşidetü'l-münfe
rice (el-Ferec ba'de'ş-şidde, Ümmü'l-fe
rec, el-Füta/:ı, el-Münferice) adlı kasidesini, 
kendisi Tevzer dışında iken malının gas
pedildiğini duyması üzerine nazmettiği 
rivayet edilir. Allah'a teslimiyeti dile ge
tiren bu kaside büyük bir üne kavuşmuş, 
sıkıntılı ve kederli insanların virdi haline 
gelmiştir. Sübkl el-Kaşidetü'l-münferi
ce'nin ism-i a'zamı içerdiğine, bu sebep
le kasideyi dua olarak okuyan kişinin du
asının mutlaka kabul olacağına inanıldı
ğını söyler ( Tabakat, VIII, 60) . Nüshaları
na göre kırk ile elli beyit arasında deği
şen kaside, çok az kullanılan ve "feilün" 
terilesinin sekiz defa tekranndan oluşan 
"habeb" bahrinde yazılmıştır. el-Kaşide
tü'l-münferice şerhleriyle birlikte birçok 
defa basılmış (İstanbul ı 290, 1302; Bom
bay 1299; Bulak 1303; İskenderiye 1304). 
üzerinde şerh. tercüme. tahmls. tes bl'. 
taştlr, taklid, m uaraza ve tazmln türü ça
lışmalar yapılmıştır. Ebu Yahya Zekeriy
ya b. Muhammed ei-Ensarl'nin el-E(i
vd'ü'l-behice ii ibrdzi deM'i]fı'l-Mün
ferice (İstanbul I 302; Kah i re 1323; Ceza
yir 1854-1855) ve İsmail Rusuhl Ankara
vi'nin el-Hikemü '1-münderice. ii şerf:ıi'l
Münferice (Bulak ı 300) adlı şerhleri ba
sılmıştır. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdur
rahmanei-Bical en-Nekavüsl'nin el-Envd
rü'l-münferice ii bastı esrdri'l-Münfe
rice adlı şerhinin girişinde İbnü'n-Nah
vl'nin biyografisine de yer verilmiştir (ka
sidenin diğer şerh l eriyle bunların yazma 
nüshaları için b k. Brockelmann, GAL lAr. J, 
V, ı ı 0-1 ı I; Muhammed Ezher Bay, sy 29 
119881. s. ı 78-180). Abdullah b. Hayreddin 
ei-Bergamavl tarafından Türkçe'ye çev
rilip şerhedilen kasideyi Hüseyin b. Es-
' ad ei-MüeYJ!edl Farsça'ya tercüme et- . 
miştir. 

el-Kaşidetü'l-münferite Ahmed b. 
Amir et-Teazzl. Ebu Bekir İbn Hamsln, İb
nü'ş-Şübbat et-Tevzerl, Alaeddin el-Fükal, 
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