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

L

363/974)

Hitımi Halifesi
Muiz- Li diniilah'ın emriyle öldürülen
fakih ve muhaddis.
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Nablus'ta d o ğdu. Said b. Haşim et-Taberanl. 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 Darekutnl rivayette bulundular. Nablus hatibi olarak da tanınan ve Nablus'tan göç
edip Remle'ye yerleşen İbnü'n-Nablusl'
nin burada verdiği hadis derslerini kalabalık bir topluluk takip etmiş. Kadi Abdülcebbar onun için "Şam fukahasının
reisi" ifadesini kullanm ı ştır.

yüzülerek öldürüldü . Bazı kayıtlara göre
derisine saman daldurularak cesediyle
birlikte darağacına çivilendi. Darekutnl,
İbnü'n-Nablusl'nin öldürülmesi olayını anlatırken derisi yüzüldüğü sırada bile metanetini kaybetmediğini ve. "Bu kitapta
yazılıdır" (ei-İsra ı 7/58) dediğini belirtmiştir (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 Nablus'ta "Şehidoğulları" diye anıldığı bilinmektedir (İbn Keslr. Xl, 284)
BİBLİYOGRAFYA :
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Suriye'de teravih namazını yasaklayan
ve Sünni halifeleri övenleri şiddetle cezalandıran Fatımi Halifesi Mu iz- Li diniilah 'ı
zemmettikten sonra İbnü'n-Nablusl'nin
"Ib n ai-Nabulusi, un martyr sunnite au IV' siecle
şöh r eti yayı ldı. Mısır'dan sonra Remle ve
de l'Hegire", Als/., XII ( 1974). s. 45-65.
Dımaşk'ı da ele geçiren ve siyasetlerinin
MEHMET ALi SöNMEZ
temel amacı Şilliği yaymak olan Fatımiler
hakkında. elinde on ok bulunsa, onlardan
birini Rumlar'a, dokuzunu Fatımller'e
İBNÜ'n-NAHVİ
karşı kullanacağını. bunlarla savaşmanın
(~Ş~! 0-1!)
her müslümana farz olduğunu ilan eden
Ebü'l-Fazl Yusuf b. Muhammed
İbnü'n-Nab lusl bu konudaki tavrını açık
b. Yusuf et-Tevzeri
ça ortaya koydu. Fatımi kumandanı Cev(ö . 513/1119)
her es-Sıkılll'nin tehdidi üzerine Remle'yi
el-lfaşidetü'J-münferice
terketmek zorunda kalan İbnü'n-Nablu
adlı manzumesiyle tanınan
sl. önce Remle-Dımaşkyolu üzerinde Ekşair ve nahiv a limi.
_j
vahu Baniyas't a bir süre inzivaya çekildikL
ten sonra Dımaşk'a kaçtı. Orada Fatıml
ler'e karşı sonuçsuz kalan birkaç direniş
433 ( 1041) yılında Tunus'un Tevzer kahareketinde öneml i rol oynadı. Fatıml
sabasında doğdu. Derslerinde nahiv ilmine ağırlık verdiği için İbnü'n-Nahvl künyeler'e yardım eden Zalim b. Mevhub'un
ihbarı üzerine yakalanıp Fatımi ordu kusiyle tanındı. Öğrenimine Tevzer'de baş
mandanı Ebu Mahmud b. Ca'fer b. Felah
l adı. Ardından Kayveran'a giderek Abdülcelll er-Rabal ed-Dibacl. Abdülhali~ esei-Kütaml tarafından bir ağaç kafes
Süyurl. Ebu Abdullah ei-Mazerl ve Ebü'Iiçerisine konularak Mısır'a gönderildi
(Şevval 363/Temmuz 974) Sarayda CevHasan Ali b. Muhammed ei-Lahml gibi
alimierin derslerine devam etti. Ögreniher. veya bizzat Ha life Mu iz tarafından
s o rgulandı. Meşhur ok meselesiyle ilgili
mini tamamlad ı ktan sonra Tunus'ta ders
vermeye başladıysa da yöneticilerle anlasözlerin kendisine ait olduğunu kabu l
ederi İbnü'n-Nablusl'nin. onları eleştirme
şarnayıp buradan ayrıldı. Bir süre Bicaye
sine gerekçe olarak ümmetin dinini de(Bougie) yakınlarındaki Beni Hammad Kalesi'nde kaldı. ardından Sicilmase'ye ve
ğiştirdiklerini. salih kişileri öldürdüklerini ve ilahi n uru söndürdüklerini söylemeFas'a gitti. Sert bir tabiata sahip olması
si üzerine Halife Muizz'in emriyle zincire . sebebiyle bu şehirlerde fazla barınama
vurularak deve üzerinde Kahire sokaklayıp Beni Hammad Kalesi'ne geri döndü.
rında dolaştırıldı, daha sonra görevlendiBuradan hacca gitmek üzere yola çıktı ve
rilen bir yahudi tarafından diri diri derisi
uzun süren hac seyahatinden sonra yine
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Beni Hammad Kalesi'ne döndü ve burada 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 böldüğü İJ:ıyd'ü 'ulO.mi'd-din'i her gün bir
kısmını okumak suretiyle hatmettiği kaydedilir. revzer'deki çiftliğinin geliriyle geçinen İbnü'n-Nahvl, Ebu Muhammed etTahertl. Ebu Abdullah İbnü'r-Remmame
ve Ebu İ m ran es-San had gibi birçok öğ
renci yetişti rm iştir. Kendisine nisbet edilen bazı kerametler İbn Hirzihim tarafın
dan nakledilmiştir.
İbnü'n-Nahvl'nin el-Kaşidetü'l-münfe

rice (el-Ferec ba'de'ş-şidde, Ümmü'l-ferec, el-Füta/:ı, el-Münferice) adlı kasidesini,
kendisi Tevzer dışında iken malının gaspedildiğini duyması üzerine nazmettiği
rivayet edilir. Allah'a teslimiyeti dile getiren 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 sebeple kasideyi dua olarak okuyan kişinin duasının 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; Bombay 1299; Bulak 1303; İskenderiye 1304).
üzerinde şerh. tercüme. tahmls. tes bl'.
taştlr, taklid, m uaraza ve tazmln türü çalışmalar yapılmıştır. Ebu Yahya Zekeriyya b. Muhammed ei-Ensarl'nin el-E(ivd'ü'l-behice ii ibrdzi deM'i]fı'l-Mün
ferice (İstanbul I 302; Kah i re 1323; Cezayir 1854-1855) ve İsmail Rusuhl Ankaravi'nin el-Hikemü '1-münderice.ii şerf:ıi'l
Münferice (Bulak ı 300) adlı şerhleri basılmıştır. Ebü'I-Abbas Ahmed b. Abdurrahmanei-Bical en-Nekavüsl'nin el-Envdrü'l-münferice ii bastı esrdri'l-Münferice adlı şerhinin girişinde İbnü'n-Nah
vl'nin biyografisine de yer verilmiştir (kasidenin diğer şerh l eriyle bunların yazma
nüshaları için bk. 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 çevrilip 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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İbn Nuaym ei-Kurtubl, Abdülhamid Harpüti ve İbn Melik ei-Hamevi tarafından
tahmis edilmiş, son tahmis kasidenin
metniyle birlikte yayımlanmıştır (İsken
deriye 1304) Abdülhamid Harpüti'nin
tahmisiyle oğlu Kemaleddin Harpüti'nin
buna yazdığı şerh ile (Ma'müretülaz!z
131 7) adı bilinmeyen bir kişi tarafından
yapılan Türkçe tahmis de basılmıştır (İs
tanbull290) . Kaside için yazılan sekiz tahınisi Sellam b. ömer ei-Mizahl el-Le'dli'ü'l-mübehrece ii taJ;misi'l-Münferice ad ıyla bir araya getirmiştir. Kaside
üzerine, Mustafa b. Kemaleddin es-Sıd
dlki ile Abdülganl b. İsmail en-Nablusi
ve diğer bazı kimseler taklid, Ebü'I-Fazl
Muhammed b . Ahmed ed-Dımaşki tazmin (taştlr) . Cemaleddin Muhammed İb
nü'I-Vefa tesbl' Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Buhar! ile Muhammed
b. Abdürrahlm b. Yahbiş et-Tazl m uaraza
tarzında çalışmalar . kaleme almışlardır.
Bunun dışında el- Vaşıyye adlı bir risalesiyle, hacası Şukratısl'nin kasidesinin ta'şlri olan ed-Dibdcü'l-müneşşer ve'lminhdcü'l-mu'aşşer adlı uzun bir manzumesi olduğu bilinen İbnü'n- N ahvl'nin
kaynaklarda bazı şiirlerine de rastlanmaktadır (Kadi İyaz, 1, 252; İmadüddin elİsfahanl, 1, 326; İbriü' z -Zeyyat et-Tadill, s.
74; İbn EbO Zer'. s. 34; SüyOtl, ll, 362).
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İsMAiL DuRMUŞ -

HüsEYiN ELMALl

ibnü'n-Nahvi'nin
el-f:\aş1detü '/-

mün{erice'sinin
ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp. ,
Reşid Efendi,
nr. 519/7)

Mehmed Muhyiddin

İBNÜ'n-NAKİB el-HALEBi
(~f ~ f0'f)

kadar

İbnü'n-Nakib'in, asıl ününü sağlayan

Garsüddin Halil b. İbrahim
b. Şihabiddin ei-Hımsi
ei-Halebi ei-Kostantini
(ö. 971/1563)

tıp

Hekim ve çok yönlü alim.
L

hekimbaşılığa

yükselmiştir.

_j

10 Muharrem 900 (11 Ekim 1494) tarihinde Halep'te doğdu. Aslen Humuslu bir
aileye mensuptur. Tahsiline Haleple baş
layarak temel din eğitiminin yanı sıra dil,
edebiyat, matematik, astronomi, mantı k
ve felsefe okudu . Dımaşk'ta İbnü ' I-Mek
ki'den tıp ve dah.a sonra gittiği Kahire'de
Ahmed b. Abdülgaffar'dan feraiz, aritmetik, mikat, geometri, müsiki ve tıp,
Kadı Zekeriyya ei-Ensarl'den hadis ve diğer dini ilimler. Şemseddin Muhammed
ei-Mısrl ei-Feleki'den astronomi dersleri
aldı. Öğrenimini tamamlayınca Kahire'deki çalışmaları dikkatini çeken Sultan Kan c
su Gavri tarafından saraya çağrılarak oğ
lunun eğitimiyle görevlendirildi. Bu sıra
da meydana gelen Mercidabık Savaşı'n
da Osmanlılar'a esir düştü ve Kansu Gavri'nin oğluyla birlikte İstanbul'a götürüldü. İstanbul'da kendisine önerilen resmi
görevleri kabul etmeyerek ilim meclisleri
oluşturdu ve aralarında bazı devlet adamlarının da bulunduğu hastalarının ödediği
tedavi ücretiyle ve talebelerinin hediyeleriyle geçimini sağladı. 1521'de Dımaşk' a
giderek Emeviyye Camii'nde ders verdi.
Bir ara İstanbul'a geri geldiyse de kısa süre sonra tekrar Dımaşk' a döndü ( 154 7);
ardından da Mısır'a gitti. 1SS7'de İstan
bul'a yerleşti ve burada vefat etti. Kendisi gibi tabip olan oğlu Garsüddinzade

ve astronominin yanında matematik,
felsefe, müsiki ve edebiyat gibi alanlarda geniş bilgisi vardı. Ancak günümüze
ulaşan ve kaynaklarda adı geçen eserlerinin sadece astronomi ve aritmetik üzerine olduğu görülmektedir. Onun bu ilimlere ait ölçüm aletleri yaptığı ve ayrıca şiir
yazdığı da bilinmektedir.
Eserleri. 1. el- 'İ]Sdü '1-yemdni ii ]J.alli
Zic-i İJJ;dni. Naslrüddln-i TGsl'nin eserine
yazdığı şerh olup İstanbul (Süleymaniye
Ktp ., Hafld Efendi, nr. 181/ 1) ve Kahire'de
(Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye, Tal'at, M!kat. nr.
226/1) birer nüshası bulunmaktadır. 2.
Bugyetü't-tullô.b fi'l-'am el bi-rub'i'l-usturldb . Usturlap yapımından ve kullanı
mından bahseden bir eserdir (Princeton
Üniversitesi Ktp., nr 4918). 3. Risdle fi'l'amel bi'r-rub'i'l-müceyyeb ii 'ilmi'lmi]Siit. Vakit tayiniyle ilgili olup pek çok
nüshası mevcuttur (Akpınar v.dğr. 1, 147148) 4. Risdle ii ma'rifeti semti'l-Jsıble
ve 'l-ev]Siit (Manisa il Halk Ktp ., nr. 470/
4). S. Te?,kiretü'l-küttdb ii 'ilmi'l-]J.isdb
(Kütahya Tav ş anlı Zeytinoğlu İlçe Halk
Ktp ., nr 305/9) Eser, İbnü'n-Nakib'in öğ
rencisi Derviş Mehmed b. Lutfi tarafın
dan 982'de (1574) Türkçe'ye çevrilmiştir
(Kütahya Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk
Ktp ., nr 584) . 6. Ma]Siile fi'çl-çlarb ve'l]Sısme ve 't-tec?,ir fi'l- 'am el bi'l-ceddri
(istanbul Arkeoloii Müzesi Ktp. , nr 896/
2). 7. 'Uddetü'l-]J.dsib ve 'umdetü'l-mu]J.dsib. İbnü'I-Haim'in Nüzhetü'l-]J.üssdb
(Nüzhetü 'n-nü??ar) adlı eserinin şer hi dir
(Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Felek- Riyaza,
nr 4301/1 ). 8. Risdle ii 'ilmi'l-ceyb. Ah-

