
İBNÜ'n-NAKiB ei-MAKDiST 

ğunu örneklerle göstermiş; EbG Hayyfın 
ei-Endelüsl. SüyGtl ve diğer müelliflerin 
eserlerinde İbnü'n - Naklb'e nisbetle yer 
alan alıntıların bu kitapta da geçtiğini be
lirtmiştir. İbnü'n-Naklb'in tefsirinin Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde mevcut yaz
ma nüshalarındaki (aş. bk.ı ifadeler ve 
kullandığı kaynaklarla e1-Feva'idü'1-mü
şavvı.k'takiler arasında da büyük benzer
likler vardır. Zekeriyya Said Ali . daha son
ra eseri İbnü'n-Nakib ei-Makdisl'ye nisbet 

ederek geniş bir girişle birlikte Mu.kad
dimetü Tefsiri İbni'n-Na.kib adıyla ya
yımlam ıştır (Kahire 1415/1995ı. İbnü'n
Nakib eserinde,meanl. beyan. bed!' ve 
i'cazü'I-Kur'an'a dair tartışmaları topla
mış. bunların Kur'an ayetlerinin tefsirin
deki önemini ortaya koymuştur. EbG Hay
yan ei-Endelüsl'nin de belirttiği gibi (Baf:ı
rü'l-muf:ırt. r. 6ı eser geniş bir derleme 
olmakla birlikte müellifin şahsi görüş ve 
tercihlerini de ihtiva etmektedir. EbG 
Hayyan tefsirinde, Bahaeddin es-Sübkl 
~rılsü '1-efra]J ii şer]Ji TeL/;].işi'l-Miftfı]J '
ta ve SüyGtl e1-İt.kö.n'da İbnü'n-Nakib'in 
eserini kaynak olarak kullanmışlardır. z. 
et-Ta]Jrir ve't-ta]Jbir 1i-a.kva1i e'imme
ti't-tefsir ii me'ani ke1fımi's-semi'i'l-ba
şir. Mü1;eahhir kaynaklarda eserden "tef
sir" diye söz edilirken ilk defa Katib Çele
bi bu ismi kullanmıştır (Keş{ü';;:-;;:unO.n, 1, 
358ı. İbnü'n-Nakib bu kitabında sebeb-i 
nüzGI. nasih-mensuh. kıraat. i'rab. ha
kaik. ahkam. tefsir ve te'vil başlıkları al
tında önceki müfessirlerin görüş l erini 

naklettikten ve ayetler arası münasebe
ti gösterdikten sonra yer yer kendi dü
şüncelerini de ifade etmiştir. Tefsirde Ta
beri. Matürldl. Zemahşerl. İbn Atıyye ei
Endelüsl. Fahreddin er-Razi. Muhammed 
b. Ahmed ei-Kurtubl. Slbeveyhi. Ebü'I
Beka ei-Ukberl. Hatlb et-Tebriz!. İzzeddin 
İbn Abdüsselam. Süleml ve Kuşeyrl gibi 
alim ve mutasawıfların görüşlerine faz
laca yer verilmiş, bu sebeple Ebu Hayyan 
ei-Endelüsl kitap hakkında "keslrü't~tek

rlr, kalllü't-tahrlr. müfritü'l-ishab" (tek
rarları çok. müellife ait yazı lar az, ayrıntı 
ifrat derecesinde ı ifadesini kullanmıştır. 
Eserin bilinen on cildinden altısı Süleyma
niye Kütüphanesi'nde (Fatih, nr. 177; La

leli. nr. 238; Caru llah Efendi. nr. 71-74ı. 
ikisi Fas'ta. biri Tunus'ta. biri de Bağdat'
ta bulunmaktadır (Mukaddimetü Tefsiri 
İbni'n-Nakib, nEşedenin giriş i , s. 37-38ı. 
Tefsirin Süleymaniye Kütüphanesi'nde. 
(Laleli, nr. 1511. vr. 29-44ı Mul]taşarü'1-
cüz'i'1-evve1 min Kitabi't-Ta]Jrir ve't-
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ta]Jbir li-a.kvali e'immeti't-tefsir ii me
'ani kelfımi's-semi'i'1-başir adıyla kayıtlı 
bir muhtasarı mevcuttur. 3. Risaletü'l

ayati'1-beyyinat ii tefsl.ri ba'zı ayati 
müteşabihati'1-K.ur'ani'1-Kerim. İbti· 
sam es-Saffi:\r tarafından Mektebetü'I

Ezher'de gösterilen eseri ( Mu'cemü 'd-di

rasati'l-Kur'aniyye, s. 608ı belirtilen yer
de bulamadığım söyleyen Zekeriyya Said 
Ali aynı kütüphanede (nr. 144791 395 Me
cami' i. vr. 62-93). Feva'id mine't-Ta]Jrir 

ve 't-ta]Jbir 1i-a.kvali e'immeti't-tefsir 
adıyla kayıtlı İbnü'n-Naklb ei-Makdisl'ye 
nisbet edilen bir yazmanın bulunduğunu 
bildirmiştir (Mukaddimetü Te{sfri İbni'n
Nakib, neşredenin girişi, s. 39ı. 4. Minha

cü '1- 'arifi'l-mütta.ki ve mi'racü 's-sali
ki'l-mürta.ki. DavGdl'ye göre kırk varak
lık tasawufi bir kasidedir. 
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İBNÜ'n-NAKİB el~MISRI 
( 1,$_rı.oJI ~1 ~1) 

Ebü'l-Abbas Şihabüdd!n Ahmed 
b. Lü'lü' b. Abdiilah er-Rum! ei-Mısrl 

(ö. 769/1368) 

Şafii fakihi. 
_j 

702 (1302) yılında Kahire'de dünyaya 
geldi. İbn Hacer doğum tarihi olarak 706 
(1306) yılını vermekteyse de (ed-Dürerü'l

kamine, I, 239); yakın arkadaşı İsnevl'nin 
kaydetti ği 702 tarihi (Tabaka tü 'ş-Şa{i'iy
ye, rı. 514 ı daha doğru olmalıdır. Aslen 
Antakyalıdır. Babası Lü'lü' buranın fethi 
sırasında genç yaşta esir alınıp köle edil
miş, Kahire'de sahibi olan bir emlrin hi
mayesinde yetişerek müslüman olmuş, 
bürokrasi eğitimi görmüş ve azat edil
miştir. Bu emlrin idari işlerini (nakiblik) 
yürüttüğü için Nakib lakabıyla anılan Lü'
lü', hayatının ileri döneminde kendisini 
Kahire'deki Baybarsiyye Hankahı'nda 
ibadete verdi. 

İbnü'n-Naklb, devrin ilmi geleneğine 
uygun şekilde hıfzı.nı ve temel dini tah
silini tamamladı. Döneminde Kahire'de 
zengin bir ilmi birikim mevcut olduğu 
gibi Şafii fıkhı da önemli bir gelişme kay
d etmişti. Böyle bir ortamda yetişen İb
nü'n-Nakib kıraat-i seb'ayı öğrendi; ha
dis, Arap dili ve edebiyatı: özellikle de fı
kıh alanında derinleşti. Zühde ve tasav
vufi hayata ilgi duydu. Hocaları arasında 
İbnü'I-Kammah, İbn Abdülhi:\dl, Kutbüd
din es-Sunbatl, Ebü'I-Hasan İbnü'I-Mü
lakkın, EbG Hayyan el-Endelüsl ve Takıy
yüddin es-Sübkl gibi döneminin önde ge
len alimleri vardır. Birçok defa hacca git
ti ve belli sürelerle Medine ve Mekke'de 
kaldı. Yetişkinlik döneminde Kahire'de 
Büzg ariyye Zaviyesi imamlığına tayin edil
di ve hayatının sonuna kadar bu göreviyle 
birlikte tedrls ve telif faaliyetini sürdür
dü. Güzel Kur'an okuduğu kaydedilir. İs
nevi, sık sık görüştüğü İbnü'n-Naklb'in · 
kendisini en son 6 Ramazan 769'da (25 
Nisan 1368) ziyaret ettiğini, iki gün sonra 
da bir grup arkadaşıyla birlikte ona iade-i 
ziyarette bulunduğunu belirterek onun 
14 Ramazan 769 (3 Mayıs 1368) tarihinde 
vefat ettiğini kaydeder (a.g.e., a.y.ı . İb
nü'n-Nakib, vasiyetine uyularak Kahire'
de Babünnasr dışında Kemaleddin ei-İs
nevl'nin türbesine defnedildi. 

Eserleri. 1. 'Umdetü's-salik ve 'udde
tü'n-nasik (el-Mul]taşar). İbnü'n-Naklb, 
dönemine kadar oluşan Şafii fıkhının derli 
toplu bir özeti niteliğindeki bu eserinde 



Ebu İshak eş-Ş1raz1'nin el-Mühe?:?:eb adlı 
eserinin sistematiğini takip etmiş. mez
hepte mevcut görüşler arasında tercih
te bulunurken Nevevi'nin el-Minhdc ile 
eJ-Mecmu'daki ve hacası Takıyyüddin 
es-Sübkl'nin et-Tekmil e 'deki görüşlerini 
esas almıştır. Kendisi de eserin girişinde , 

Şafii fıkhını ihtisar ederken mezhebin Ra
m ve Nevevi tarafından sahih kabul edi
len görüşlerini aldığını. ihtilaf halinde ise 
Nevevi'nin görüşünü tercih ettiğini belir
tir. Bu yönüyle el-Mecmıl'un bir nevi in
deksi sayılan eser birkaç defa neşredilmiş 
(Mekke 13 15/ 1897; Kahire 1345/ 1926. 1357/ 

1939; n şr. Salih Müezzin- Muhammed Gı
yas es-Sabbağ, Dımaşk 1980; nşr. Abdul
lah b. ibrahim ei-Ensarl, Devha 1402/1982) 

ve Nuh Ha Mim Keller tarafından İngiliz
ce'ye çevrilmiştir (Re Ilance of the Trauel
Ler, Evanston 1994 [Arapça metinle birlik
te[) . 'Umdetü's-sdlik'e Seyyid Ömer Be
rekat b. Muhammed ei-Bikal tarafından 
Feyzu'llahi'l-Mdlik ii J:ıalli elid?.i 'Um
deti's-sdlik ve 'uddeti'n-ndsik adıyla iki 
ciltlik bir şerh yazılmıştır (Ka h i re I 3 21, 

1372/1953). Bu şerhin girişinde, 'Um
detü's-sdlik'e daha önce Cevherl'nin 
güzel bir şerh yazdığı ve Mellbar'da ya
yımlanan bu eserin fahiş baskı hatala
rıyla dolu olduğu kaydedilerek yeni bir 
şerhe duyulan ihtiyaç dile getirilir. 'Um
detü 's -sdlik'e Muhammed ez-Zührl el
Gamravl de Envdrü'l-mesdlik adıyla bir 
şerh yazmıştır (Kah i re 1367; nşr. Yusuf Ali 
Büdeyvl, DımaŞk 1413/1993). Z. es-Sirdc 
ii nüketi'l-Minhdc. Nevevi'nin Minha
cü 't-tdlibin adlı eserinin şerh i olup bir 
nüshası Dublin'de Chester Beatty Library'
de (nr 3241) diğer bir nüshası da Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Feyzu llah Efen
di, nr 709) kayıtlıdır. 3. Teshilü'l-hiddye 
vetaf:ışilü'l-Kiidye . İbnü'r-Rif'a'nın Ebu 
İshak eş-Şirazl'ye ait et-Tenbih' e Kiidye-

. tü'n-nebih adıyla yazdığı şerhin muhta
sarıdır. Eserin Chester Beatty Library'
de (nr. 3 ı 93) ve Asafiye Kütüphanesi'nde 
(Brockelmann, GAL Suppl., ll, 104) yaz
ma nüshaları bulunmaktadır. 4. et-Tev
şif:ıu'l-mü?:ehheb ii taşf:ıif:ıi'1-Mühe?:
f:eb. Şlrazl'nin eJ-MüheHeb'i uzerine 
yapılmış bir çalışmadır. Yazma nüshası 
Kahire'de Darü 'I-kütübi'I-Mısriyye ile (Zi
rik!T, I, 200) Topkapı Sarayı Müzesi Kütüp
hanesi'nde (III Ahmed. nr. ı ı 32) mevcut
tur. Kaynaklarda ayrıca Ebu İshak eş-ŞI
razi' nin et-Tenbih'ini ihtisar ettiği Nü
ketü (Teh?fbü)'t-Tenbih adlı bir eserin
den ve telifini tamamlayamadığı başka 
eserlerinin bulunduğundan söz edilir. 
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li SAFFET KösE 

İBNÜ'n-NAKKAŞ 
( Jı~f 1,)!1 ) 

Ebu Ümame Şemsüddin 
Muhammed b. Ali b. Abdilvahid 

el-Mağribi el-Mısri 

(ö. 763/1362) 

Şafii fakihi. 
.J 

Safedi'nin Dımaşk'ta bizzat kendisin
den di.ıyduğuna göre 720 yılı Receb ayın
da (Ağustos 1320) dünyaya geldi (A'yanü '1-
'aşr;III, 98; ibn Kad!Şühbe, lll, 131) İbn 
Hacer bu tarihi verirken 723 ( 1323) veya 
725 yılında doğduğuna dair iki rivayeti de 
kaydeder(ed-Dürerü 'L-kamine, IV, 71, 72) 

Bu rivayetlerden ilkini İbnü'I-Iraki ( e?·Zeyl 
'ale'L-'iber, 1, 90), diğerini ise İbnü'n-Nak
kaş'la Dımaşk'ta görüşen İbn Rafi' nakle
der ( Vefeyat, ı ı. 249). Fas asıllı olup bura
da yaşayan Dükkale (Dekkale) kabilesi ve 
aynı adı taşıyan yerleşim merkezinden 
dolayı Dükkall nisbesiyle de anılan İb
nü'n-Nakkaş Kahire'de öğrenim gördü. 

· Abdülgaffar b. Abdülkerlm ei-Kazvlnl'nin 
el-l:fdvi'ş-şagir adlı eserini Mısır bölge
sinde ilk defa kendisinin ezberlediğini 
söylerdi. Şehabeddin Ahmed b. Muham
med ei-Ensarl ve Takıyyüddin es-Sübkl'
den fıkıh, Burhaneddin er-Reşldl'den kı
raat, Muhibbüddin İbnü 's-Saiğ ve Ebu 

iBNÜ'n-NAKKAS 

Hayyan ei-Endelüsl'den Arapça okudu. 
Özellikle fıkıh, tefsir, Arap dili ve edebi
yatı alanlarında adını duyurdu, vaazlarıy
la tan ındı. Başta Ezher ve Aslem camile
riyle Ümmü Anuk (Anükiyye) Hankahı ol
mak üzere birçok medresede ders verdi. 
7SS'te (1354) Dımaşk, Hama ve Kudüs'e 
gitti; buralarda ulema ve yöneticilerden 
büyüksayg ı gördü. Özellikle Memlük Hü
küriıdarı Muhammed b. Kalavun'un oğlu 
el-Melikü'n-N {ısır Hasan'ın iltifatına maz
har oldu. Sultanın 762 (1361) yılında öl
dürülmesinden sonra, ehl-i zimme hak
kında Şafii mezhebine aykırı olarak verdi
ği fetva sebebiyle, daha önce Hakim Ca
mii'nin bitişiğindeki evini yıktırdığı için 
araları iyi olmayan Şafii alimi Kutbüddin 
ei-Hirmas'ın şiddetli tenkitlerine maruz 
kaldı. Bunun üzerine Şafii kadılkudatı İz
zeddin İbn Cemaa tarafından akdedilen 
mecliste sorgulanarak fetva vermekten 
menedildL Daha sonra münzevi bir ha
yat yaşadı ve. 13 Reblülewel 763 ( 1 O Ocak 
1362) tarihinde Kahire'de vefat etti. 

İbnü'n-Nakkaş'ın devrindeki alimleri, 
Hz. Peygamber'i ve mezhep imamı Şafii'
yi bir tarafa bırakıp mezhep fıkhının te
mel metinlerinden bazılarını yazan Rafil 
ve Nevevi gibi alimiere tabi olmaları se
bebiyle kınarnası (ibn Kadi Şühbe, lll, ı 32; 

ibn Hacer, IV, 73) onun mukallit bir alim 
olmadığını göstermekte, kaynaklarda da
ha önce kaleme alınan hiçbir eserden fay
dalanmadan bir tefsir yazdığının kayde
dilmesi de bunu teyit etmektedir. İbnü'n
Nakkaş, kendi dönemindeki çeşitli siyasi 
ve içtimal sebepler yanında özellikle yö
netimde nüfuzlarının artmasına bir tepki 
olarak gayri niüslimlere uygulanan sert 
hükümleri destekleyen risalesi münase
betiyle de kaynaklarda sıkça anılmakta
dır. 

Eserleri. 1. İJ:ıkdmü '1-af:ıkdmi'ş-şddire 
beyne şeieteyyi seyyidi'l-endm. Cem
malll'nin, Buhar! ve Müslim'in eş-Şaf:ıif:ı'
Ierindeki ahkam hadislerini derlediği 'Um
detü'1-af:ıkdm adlı eserinin tekmilesi ma
hiyetinde olup Ahmed b. Hanbel, Şafii, 
Darekutiıl. İ bn Ebu Şeybe, Esrem, İbn 
Hibban ve Humeydl'nin hadise dair eser
Ierinden faydalanılarak kaleme alınmış

tır. Mekke Camiatü ümmi'l-kura'da Be
devi Abdüssamed Tahir tarafından yük
sek lisans tezi olarak ne ş re hazırlanan 
eseri (1406/1986) ayrıca Rif'at Fevzi Ab
dülmuttalib yayımiarnıştır (Kahire 1409/ 

ı 989) İbnü 'n-Nakkaş 'Umdetü '1-af:ı
kdm'a sekiz ciltlik bir şerh yazdığım da 
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