
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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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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belirtmektedir (Safedl. lll, 98) z. el-Me
~ emme fi'sti'mô.li ehli'~-~imme. Müel
lif, 759 (1358) yılında kaleme al dığ ı risa
lesinde devlet yönetiminde zimmilere gö
rev verilmemesini istemiş. bu görüşüne 
bir kısım ayet ve hadisler yanında çeşitli 
dönemlerde bazı halifelerin uygulamala
rı nı delil göstermiştir (konuyla ilgili gö- · 
rüşler için bk_ DİA, XIll, 421-422) . Bu ara
da zimmilerle ilgili diğer bazı hüküm ve 
uygulamalara da temas eden İbnü'n-Nak
kaş , Şafii müctehidi ve Kactılkudat Takıy
yüddin İbn Dakikul'id'in. gayri müslimle
re ait eski kiliselerio yıktırılamayacağına 
dair fetvasını tenkit etmiştir (JA, XVlll 

11851 ı. s. 489-490) Darü'l-kütübi'l-Mısrii 
ye'de bir nüshası bulunan el-Me~emme 
(Tarih, nr. 3952) M. Belintarafından Fran
sızca'ya çevrilmiştir (bk. bi bl) . 

İbn Malik et-Tal'nin el-Eltiyye, Teshi
lü '1-fevô.'id, el- 'Umde ve el-Kô.fiye gibi 
eserierini şerheden ibnü'n-Nakkaş'ın ay
rıca Rafii'ye ait eş-Şer]Ju'l-kebir'in (Fet
/:ıLI 'l-'azlz) hadislerini Ümniyyetü '1-el
ma' i fi e]Jô.dişi'r-Rô.fi'i adıyla tahrlc et
tiği , fıkha dair Kitô.b.ü'n-Ne?:ô.'ir ve'l-tu
rCı]f adlı bir eser yazdığı kaydedilir. Kay
naklarda adı geçen es-Sô.bı]fu '1-lô.hil:f adlı 
tefsiri de yukarıda işaret edilen eseri ol
malıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safed!. A'yanü'l-'aşr(nşr. Fuat Sezgin). Frank
furt 1410/1990, lll, 97-99;İbn Rafi' , Ve{eyat(nşr. 
Salih Me.hdl Abbas - Beşşar Avvad Ma'rOf). Bey
rut 1402/1982, ll , 248-249; İbn Kesir, e(-Bida
ye, XIV, 292; İbnü'l-lraki, ez-Zeyl 'ale'l-'İber(nşr. 
Salih Mehdi Abbas) , Beyrut 1409/1989, 1, 90-
91; llilakrizi, el-ljıtat, ll, 76, 279; a.mlf., es-Sü
lük, VII, 79; İbn Kacti Şühbe. Tabafs:atü 'ş-Şafi'iy
ye, lll, 131-132; İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, 
IV, 71-74, 243 ~254; İbn T~ğriberdİ, en-Nücü
mü'z-zahire, Xl, 13-14; a.mlf., ed-Delilü'ş-Şa{i 
'ale 'l-Menheli'ş-şafi (n ş r. Fefıım M. ŞeltOt), Ka
hire, ts . (Mektebetü'l-Hand), ll, 661; İbn i yas, 
Beda'i'u 'z-zuhür, 1/1, s. 5B9; Dav0d1. Tabafs:a
tü'l-müfessirin, ll, 200-202; Kesfü'z-zunün, ı, 
153,407, 440; 11,973, 1170, 1258, 1369; ib
nü'l-imact. Şezerat, VI , 198; Şevkani. el-Bedrü 't
tali', ll , 211-212; Brockelmann, GAL Suppl. , 
ll, 95-96; A. Fattal, Le statut legal des non
musulmans en pay s d'/slam, Beyrouth 1958, · 
s. 83, 110, 238, 280; Kasım Abduh Kasım. Eh
lü'z-zimme fi Mışri'l-'uşüri'l-uüsta, Kahire 
1979, s. 18, 85, 217; Bat Ye'or, The dhimmi, 
London 1985, ·s. 185, 193-194, 207; "Fetoua 
relatif a la condition des zimmis et particuliere
ment des.chretiens en pays musulmans, depuis 
l 'etablissement de I'Islamisme jusqu'au milieu 
:lu VIII ' siecle de l 'hegire" (tre. M. Belin), JA, 
4' serie, XVIII (1851). s. 417-516; XIX (1852): s. 
97 -140; "İbn Na]515aş " , DMBİ, V, 56-57; Ahmet 
Özel, "Gayri Müslim", DİA, XIII, 421-422. 

li! AHMET ÖZEL . 

168 

r 
İBNÜ'n-NAziM 

ı 

(,ı::oL:Jı l)! f) 

Ebu Abdiilah Bedrüddfn Muhammed 
b. Muhammed b. Abdiilah 

b. Malik ed-Dımaşki eş-Şafii 
(ö. 686/1287) 

L 
Nahiv ve belagat a limi. 

_j 

640 (1242) yılı civarında Dımaşk'ta doğ
du. Dil alimi Cemaleddin İbn Maliket-Tai'
nin oğludur. Babasının el-ljulô.şa (el-El
fiyye) adıyla tanınan eserini şerhedenler 
arasında yer aldığından onun bu şerhini 
diğerlerinden ayırmak için kaynaklarda 
"Şert:ıu'bni'n-nazım", "Şert:ıu'bni'l-muşan

nif" ifadeleri kullanılmış, bu sebeple de 
İbnü'n-Nazım adıyla şöhret bulmuştur. 
Aslen Endülüs'ün Ceyyan (Jean) şehrin
den olan babası, Endülüs'te baş gösteren 
karışıklıklar sırasında Doğu'ya hicret eden 
diğer bazı alimler gibi Dımaşk'a gidip yer
leşmişti. İbnü'n-Nazım burada babasın
dan dil, edebiyat ve özell ikle nahiv, lugat, 
mantık dersleri okudu. Fıkıh ve fıkıh usu
lü ile diğer ilimleri çeşitli hocalardan tah
sil etti. Bilhassa nahiv, belagat ilimleri, 
aruz ve mantık alanlarında temayüz eden 
İbnü'n-Nazım, babasıyla aralarında çıkan 
bir anlaşmazlık yüzünden Ba'lebek'e gi
derek bir süre orada ders verdi. Babası
nın 672'de (1273-74) vefatından sonra 
Dımaşk'a davet edildi. Hayatının sonuna 

· kadar ders okutup eser yazmakla uğraş
tı. Başkadı Bedreddin İbn Cemi'la ile fa
kih ve kadı Kemaleddin İbnü'z-Zemelka
ni onun burada yetiştirdiği öğrencilerin
dendir. Dımaşk'ta vefat eden İbnü 'n-Na
zım Babüssaglr Mezarlığı'na defnedildi. 
İbnü'n-Nazım, derin Arapça bilgisini ba-

. basının eserlerine şerh yazmaya has
rettiği için eleştirilmiştir. Manzum me
tinlere şerh yazdığı halde şa i rlik yönü 
yoktur. 

Es e i-le ri. 1. ed-Dürretü '1-muçlıyye ii 
şer]Ji'l-Elfiyye . Babasının Arap gramefi
ne dair inanzum eserinin şerhidir. Daha 
sonra yazılan şerhlerin vazgeçilmez kay
nagı olan eserde şarihin geniş kültürü, il
mi güvenilirliği, alıntılardaki dikkati, kes
kin zekası, eectel yeteneği ve zaman za., 
man babasına yönelttiği sert eleştirileri 
dikkatçeker. Muhammed b. EbG Bekir 
b. Cemaa, Abdülkadir b. Ebü'l-Kasım el
Abb.i'ıdi el-fv)ekki, Zekeriyya el-Ensari (ed~ 
Dürretü 'ş -şaniye) ve Şehabeddin Ahmed 
b. Kasım el-Abbadi esere birer haşiye yaz
mışlardı r. Aga Seyyid Muhammed b. Ali el
MG sev! de şerhte geçen örnekleri (şevah id) 

açıklayan bir eser kaleme almıştır (eser le-

rin yazmaları için bk. Brockelmann, GAL, 1, 
360; Suppl., ı, 522). ed-Dürretü'l-muçlıy
ye'yi Hayret Mehmed Efendi Elfiye Ter
cümesi adıyla Türkçe'ye çevirmiştir (İÜ 
Ktp., TY, nr. 6532) İlk defa Bulak'ta basılan 
( 1303) şerhin daha sonra Beyrut ( 1312/ 
1894 ı ve Ka hi re (ı 342/ 1924) baskıları ya
pılmış ve Abdülhamid es-Seyyid Muham
med Abdülhamid tarafından ilmi neşri 
gerçekleştirilmiştir (Beyrut. ts.) z. el-Miş
bô.J:ı fi'l]tişô.ri'l-Miftd]J. Sekkaki'nin Mit
tô.]Ju '1- 'uJCım'unun belagata dair olan 
üçüncü bölümünün ihtisarıdır. Müellif. 
eseri hazırlarken Sekkaki'nin dayandığı 
Abdülkahir el-Cürcani ve Zemahşeri gibi 
eski kaynaklara başvurmamıştır. Bununla 
birlikte belagatı Sekkaki'nin bu ilm e soktu
ğu mantık, felsefe ve kelama dayalı muğ

lak taksim ve karışıklıklardan arındırmış. 
fesahat ve belagat bölümünü onun aksine 
başa almıştır. Sekkaki'ye uyarak bed!' il
mini bir yandan meani ve beyana tabi bir 
disiplin sayarken ona ilk defa "ilmü'l-be
di" ' adını vermek suretiyle belagat ilimle
rinin meanl, beyan ve bedi' olmak üzere 
üç disiplini kapsaclığına dair geleneğin 
öncüsü olmuştur. Ayrıca meanl ilminde 

· ıtoaba tetmlm ve tezyil türlerini de ekle
yerek kendisinden sonraki belagat alim
lerine ıtnabın türlerini çağaltması yolun
da öncülük etmiştir. İhtisarın aslından ay
rılan en önemli özelliklerden biri de bedi' . 
türlerini arttırmış olmasıdır. Miftô.]Ju '1-
'ulCım'daki yirmi .altı bedi' çeşidine karşı
lık el-Mişbô.]J 'ta elli dört tür yer alır. Bun
da, Şerefeddin Ahmed et-Tifaşi ve İbn 
Ebü'l~İsba' el-Mısri gibi çağdaşı alimlerin_ 
eserlerinde 1 OO'ü aşan bedi' türlinden soz 
etmelerirün etkisi olduğu anlaşılmakta
dır. Bu arada İbnü'n-Nazım'ın zaman za
man Sekkaki'nin ifadesindeki maksadı 
tam anlayamayarak yanılgıya düştüğü 
görülmektedir. Eser Hüsni Abdülcelil ta
rafından el-Mlşbô.]J fi'l-me'ô.ni ve '1-be-· 

· yan ve'l-bedi' adıyla yayımlanmıştır (Ka
hi re 1988, 1989; ayrıca b k. Şevki Dayf. ·s. 
315-3 16; Abdülazlz Atık, s. 298-299) 3. 
Şer]Ju Lô.miyyeti'l-ef'ô.l (el-Mi{taf:ı fl eb
niyeti'l-e{'al). Cemaleddin İbn Malik'in 
manzumesinin şerhi olan eseri Muham
med Hasan Muhammed Yusuf (Kahire 
1983) ve Muhammed Edlb Abdülvahid 
neşretmiştir (Beyrut 199 1). 4. Şer]Ju 
Mül]Jati'l-i'rô.b. Hariri'nin Arap grame
rine dair eserinin şerhi olup Muhammed 
b. Ahmed b. Said el-Hafsi el-Muradi el
Makdisi ve Celaleddin es-SüyGti tarafın
dan üzerine haşiye yazılmıştır (şerh ve 
haşiyelerinin yazma nüshaları için bk. 
Brockelmann, GAL, 1, 328; S~ppC, ı , 488). 


