iBNÜ 'n-NECCAR ei-BAGDADi
S. Tekmiletü Şerf:ıi Tesh ili'l-Fevô'id ve
tekmili'l -Ma~ö.şıd .

Müellifin babasının
Arap gramerine dair Teshil adlı eserine
bizzat yazdığı şerhin ikmalidir. Eserin
836'da (1232) yazılmış bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(Carullah Efendi, nr. 1889) . 6. Şer]J.u'l
Kôfiye . İbnü'I-Hacib'in eserinin şerhidir
(ya z maları içi n bk. Brockelmann , GAL, ı ,
367; Suppl., ı . 532) . 7. Ravzü'l-e?,hôn fi'lm e'ônive'l-b eyôn (Brocke lm an n, GAL,
ı. 363) 8. Gayetü't-tullôb ii ma'rifeti'li'rôb (Brockelmann , GAL Suppl., ı. 527).
Kaynaklarda müellifin ayrıca Mu~addi
m e fi'l-mantı~. Mu~addime fi'l- 'aruz
ve Şerf:ıu garibi Taşrili İbni'l-ljô.cib
adlı eserleri bulunduğu kaydedilmektedir. Muhammed Ali Hamza Said, İbnü'n
Nô?-ım en-Na]J-vi adlı bir eser kaleme almıştır (Bağ d ad 1977).
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İbnü ' n-Nazım. Şerl:ıu El{iyyeti ibn Malik (nşr.
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283, 33 1; İbn Tağriberdi. en-1'/ücümü 'z-za hire,
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Xl, 239; Şevki Dayf, ei-Belaga tetavvür ve tari/],
Kahire 1965, s. 315-316; Abdülaziz Atik, Ff Taril]i'l-belaga ti 'l-'Arabiyye, Beyrut, ts. (Da rü ' nnehd at i' I-Arabi yye ). s. 298-299; Muhammed Ali
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el-BAGDAI>i
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Ebu Abdiilah Muhibbüddin
Muhammed b. Mahmud
b. el-Hasen b. HibetiiUih e l-Bağdadi
(ö. 643/1245)
L

Hadis

hafızı

ve tarihçi.

_j

23 Zilkade 578'de (20 Mart 1183) Bağ
dat'ta doğdu . İbiı Keslr'in bu tarihi 573
( 1177) olarak göstermesi doğru değildir.
Babası marangoz olduğu için İbnü'n-Nec
car diye tanındı. Mübarek el-Vasıtl. Ali b.
Mübarek b. Babeveyh, Musaddak b. Şe
bib ei-Vasıti gibi hocalardan Arap dili. amcası Ebü'I-Kasım Ali b . Hasan'dan hadis
öğrelıdi. İlimle meşgul olduğu belirtilen

annesi Safiyye bint Kesir'den istifade
etti. 587'de (1191) ailesiyle birlikte hacca giderek Hicaz'ın bazı hocalarından
hadis dinledi. Hac dönüşü hadis alanında yoğunlaşarak Bağdat'ın tanın
mış hocalarından

faydalanmaya çalıştı.
607'de (121 O) tahsil amacıyla Hicaz'a gitti; bir yıl kaldıktan sonra Dımaşk, Halep
ve Musul'a uğrayıp Bağdat'a döndü. Bu
seyahatlerine devam eden İbnü ' n-Neccar
yaklaşık yirmi sekiz yıl Şam, Mısır. Hicaz.
Yemen. İsfahan, Horasan, Merv, Herat,
Nişabur. Azerbaycan gibi yerleri dolaşa
rak aralarında Ebü 'l-Ferec İbnü'I - Cevzi
başta olmak üzere İbn Sasra, İbnü'I-Mu
faddal, İbn Sükeyne. Ebü'l-Yümn el-Kindi
gibi alimierin ve bazı hanımların da bulunduğu pek çok hocadan istifade etti.
Mısır ' da el-Melikü'l-Kamil Muhammed'in
ihsanına nail oldu , ancak oraya yerleşmesi
teklifini kabul etmeyerek ( ibnü 'ş-Ş a "a r, V,
436) Bağdat'a döndü (624/ 1227) 631 'de
(1234) Müstansıriyye Medresesi kurulunca burada görev aldı ; üç yıl sonra hadis
bölümünün, ardından da medresenin
şeyhliğine tayin edildi ve ölünceye kadar
bu görevini sürdürdü . Yetiştirdiği pek çok
talebe arasında Yaküt el-Hamevi, bütün
kitaplarını ve rivayetlerini nakletmesi hususunda icazet verdiği İbnü'ş-Şa"ar ve
İbnü 's-Sabun! gibi şahsiyetler sayılabilir.
Kitaplarını Nizamiyye Medresesi'ne vasiyet eden İbnü'n- Neccar s Şaban 643'te
(26 Aralık 1245) Bağdat'ta vefat etti ve
Şüheda Kabristanı'na defnedilrili. Hadis
ilimlerinde, özellikle de isnad konusunda
otorite olduğu söylenen ve kırkyıl süreyle hadis rivayetiyle meşgul olduğu belirtilen İbnü'n-Neccar'ı Yaküt el-Hamevi sika ve hüccet olarak niteleyip tarih ve edebiyatla ilgili konuları iyi bildiğini söylemiş,
Zehebi de onun sağlam bir hadis hafızı
olduğunu belirtmiştir.

Eserleri. 1. Z eylü Tôril].i Bagdôd. Hatib el-Bağdadi'nin eseri üzerine yazılmış
bir zeyil olup elde bulunan X. cildinin kapağında Zeylü 't- Tô.ril]. li-Medin e ti'sselô.m ve al].bô.ru fu zalô'ihi 'l-a'lô.m ve
m en veredehô min 'ulemô'i'l-enôm ismi yazılıdır. İbnü'ş-Şa"ar da eserin adını
buradaki Zeylü 't-Tôri]]. yerine et-Tôril].u 'l~mücedded ifadesini kullanarak kaydetmektedir (~ala'idü'l-cüman, V, 437).
Daha önce Sem'ani'nin kaleme aldığı Tôril].u Bagdôd'ın zeyliyle İbnü'd-Dübeysi' 
nin bu zeyil üzerine yazdığı zeyilden istifade edilerek meyd~na getirilen çalış
manın hacmiyle ilgili olarakSübki, Safedi
ve Kütübi gibi müellifler otuz cilt derken
Zehebi 300 cüz olduğunu söylemektedir

( Te?kiretü '1-f:ıufffi?, IV, 1428). İbnü'n-Nec
car eserinin baş tarafında, daha çocukken Sem'ani'nin el-Ensô.b'ına bir zeyil
yazmayı düşündüğünü ve bunu gerçekleştirmek için çok sayıda hocadan ve eserden faydalandığını belirtmiş, Zehebi bu
bilgiyi aktarırken onu bu sahanın otoritelerinden biri olarak değerlendirmiştir
(A'lamü'n-nübela', xx ııı . 132) Ebü'l-Fida
İbn Kesir de müellifin bu eserinin telifine
on beş yaşında iken başladığını ifade etmişti r. 640 (1242) yılı dolayında vefat
eden kişilere yer verdiğine bakılırsa İb
nü'n-Neccar' ın ölümüne kadar eserine yeni bilgi ve biyografiler ilave ettiği anlaşılır.
Faydalandığı kaynaklar arasında İbn Makula, İsmail b. Abbad, Ebü'l-Kasım ei-Cürcani. Ebu Abdurrahman es-Süleml ve
Ebu Tahir es-Silefi gibi alimierin eserleri
yer almaktadır. Kitabın XVI. cildini gördüğünü söyleyen Kati b Çelebi, biyografilerin
tabakat esasına göre sıralandığını belirtiyorsa da (Keşfü '?-?-Unun, 1, 288) bu doğ
ru olmayıp Hatib el-Bağdadi'nin metodu
ve tertibi burada da korunmuştur. Yaküt
el-Hamevi. İbn Nukta, İbn Hallikan, Zehebi, Safedi. Kütübi, Yafil. Sübki ve İbn
Receb el-Hanbeli gibi müelliflerin önemli
kaynaklarından olan İbnü'n-Neccar'ın eserinden sadece, asıl nüshanın XX. cildine
tekabül ettiği anlaşılan nüshasının (Macid ez-Zehebl, XXVI/2 1ı 9821 , s. 753) X.
(Darü'l-kütübi 'z-Zahiriyye, Tarih, nr. 42) ve
Xl. ciltleri (Bibliotheque Nat ionale, nr.
2 ı 3 ı) günümüze ulaşmıştır. Abdülmugis
b . Züheyr ile başlayıpAli b . Hüseyin b .
Hasan ei-Mukrii ile sona eren ve toplam
803 biyografiyi içeren eser Paris nüshasına dayanılarak Seyyid Şerefeddin Ahmed
(1-V, Hayda raba d 1398-1406/1978-1986),
Zahiriyye ve Paris nüshalarına dayanıla
rak Kayser Ebu Ferah (Haydarabad 1978)
tarafından neşredilmiş (diğer nü shalar
için b k. Zeylü Tarll]i Bagdad, neşredenin
girişi, 1, s. kb). daha sonra bu baskı Tdril]. u
Bagdô.d'ının zeyilleri arasında da (XVXVII. ciltler) tekrarlanmıştır (Beyrut 1985).
Üzerinde pek çok çalışmanın yapıldığı anlaşılan eserden Ahmed b. Aybek ed-Dimyati'nin seçerek meydana getirdiği el- ·
Müstefôd min Zeyli Tôri l].i Bagdô.d'ı
önce Kayser Ebu Ferah yayımlamış (Haydarabad ı 978 ; bu ba skı Tarfl]u Bagdad' ın
zeyi ll eri a ras ında da lXVI. ciltJ tekrarlanmı şt ır), ardından M. Mevlud Halefeseri
tah ki k ederek neşretmiştir (Beyrut 1986).
İbnü'n-Neccar'ın zeyli üzerine de zeyil çalışmaları yapılmıştır. İbnü 's-Sal Ali b. Enceb ile Muhammed b. Rafi' es-Sellaml'nin
zeyilleri zamanımıza intikal etmemiş , Ta-
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ibnü'n-Neccar ei-Bagdadi'nin

Taf:ı/ı:i/ı:u 'n-nuşra bHell]fşi me'illimi dilri 'l-hicre adlı

eserinin ilk iki

sayfası

(TSMK,

nı. ·

Ahmed, nr. 3034)

kıyyüddin el-Fasl'nin İbn Rafi'in eserinden seçerek meydana getirdiği el-Müntel]abü '1-mul]tar el-mü~eyyel bihi 'ala
Taril]i İbni'n-Neccar ise Abbas el-Azzavl tarafından yayımlanmıştır (Bağdat
1938). Z. ed-Dürretü'§-§emine. İbnü'n
Neccar'ın Medine'de S9Z'de (1196) tamamladığı belirtilen (Ahmed b. Ay be k edDimyatl)nşr. M. MeviGd HalefJ. neşrede
nin girişi, s. 22) ve bir mukaddimenin ardından Medine'de İslam öncesi ve sonrası yaşanan önemli olaylar, şehrin coğrafi
yapısı, bu şehirde bulunmanın faziletleri, Mescid-i Nebevl'nin değeri ve şehrin
diğer mescidleri gibi konuların daha çok
hadisler ışığında incelendiği on sekiz bölümden meydana gelen bir eserdir. Salih
Muhammed Cemal'inA]]baru Medineti'r-Resul: ed-Dürretü'§-§emine adıyla
neşrettiği kitap (Kahire ı 366; Beyrut 1391/
1971; Mekke 140 I /1981) daha sonra Fasl'nin Şita'ü'l-garam'ı ile birlikte basılmış
(Kahire 1376/ 1956, ll, 217-406). ayrıca Muhammed Zeynühüm Muhammed Azb
tarafından yayımlanmıştır (Kahire 1416/
1995) . 3. Ta]J]f.ilsu 'n-nuşra bi-tell]işi
me'alimi dari'l-hicre (TSMK., llL Ahmed,
nr. 3034). 4. el-Kemal fi al]bô.ri (ma'rifeti)'r-rical. Baş tarafı eksik bir nüshası
Mektebetü camiati'l-hikme'de (nr. 162)
bulunan eser yanlışlıkla Beyhaki'ye de nisbet edilmiştir (a.g.e.)nşr. Kayser EbG FerahJ. neşredenin girişi , s. h) .
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İbnü ' n-Neccar'ın kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: el-Kamerü '1-münir fi'l-müsnedi'l-kebir, İl]ba
rü '1-müştô.]f. ila al]bô.ri'l- 'uşşa]f., el-Ezhar fi enva'i'l-eş'ar, İ?,haru ni'meti'lİslam ve işharu ni]f.meti'l-ecram, el'Avali, Kenzü'l-eyyam (imam) fi ma'rifeti's-sünen ve'l-a]Jkam, Mecmu'u gureri'l-feva'id ve men§UIU düreri'l-]f.ala'id, Ne§rü'd -dürer, Nesebü (Ensabü) '1-mu]Jaddi§in ile '1-aba' ve '1-büldan, el-El]f.iib, es-Sabı]f. ve'l-lahi]f., elMüttefi]f. ve'l-müfteri]f., el-Mul]telif
ve'l -mü'telif(ibn MakOla'nın ei-İkmal'i
ne zeyil olarak yazılmıştır). Mu'cemü'ş
şüyul] (400'ü kadın olmak üzere 3400 hocasının isimlerini kaydettiği bir eserdir).
Ravi:atü ~1-evliya' fi mescidi ilya, Selvetü '1-va]Jid, eş-Şafi fi't-tıb, el- 'İ]f.dü'l
ta'i]f. fi 'uyuni al]bari'd-dünya ve mehasini tevarihi'l-hala'ik, el-Kafi fi's-saİa]J, 'Uyunü 'l-fe~a'id (.Gurerü '1-fev·~;id,
altı ci lt )Zehebl. A'lamü 'n-nübela', xxııı.
133; Kütübl, IV, 37)), Nehcü '1-işabe ii

İbnü ' n-Necdir ei-Bağdad1, :j;eylü Tar1/]i Bagdad (nşr. Kayser EbO Ferah) . Beyrut, ts. (Dilrü'lkitilbi'l-Arab1). neşredenin girişi, I, s. e-kc; a.mlf.,
ed-Dürretü 'ş-şemine fi tar1/]i'l-/11edine ( Fas1. Şi
fa'ü 'l-garam içinde. nşr. Lecne). Kahire 1376/
1956, neşredenin girişi, Il, 318-320; a.e. (n ş(
M . Zeynühüm M . Azb). Kahire 1416/1995, neş
redenin girişi , s. 14-16; Yaküt, Mu 'cemü'l-üdeba', XIX, 49-51; İbnü'l-Müstevfi, Tari/] u Erbil
(n ş r. Sa ml es-Sakkar). Bağda d 1980, Il, 560-563;
İbnü ' ş-Şa " ar, ~ala'idü'l-cüman fi fera'idi şu'a
ra'i hti?e 'z-zaman (n ş r. Fuat Sezgin). Frankfurt
1410/1990, V, 434-438; izzeddin Ebü'I-Kasım
Ahmed b. Muhammed ei-Hüseyn1, Şılatü't-Tek
mile li-vefeyati'n-nal):ale, Köprülü Ktp ., Fazı!
Ahmed Paşa, nr. ll O1, vr. 36; Zeheb1, Te;;:kiretü'l-f:ıuffii?, IV, 1428-1429; a.mlf .. A'lamü'nnübela', XXIII, 131-134; a.mlf .. :j;eylü Tari/] i
Bag da d: ei-Mul]taşarü '1-mu/:ıtacü il ey h min
tar1/]i'l-/:ıtifı? Ebi 'Abdillah ibni'd-Dübeyşi,
Beyrut 1405/1985, s. 78; Ahmed b. Aybek
ed-Dimyat1, ei-Müstefad min leyli Taribi Bagdad (n ş( Kayser EbO Fe ra h). Haydarabad 13911
1971 --+ Beyrut, ts. (Darü ' l-kütübi'l-ilmiyye).
neşredenin girişi , s. e-ya ; a .e. (nşr. M . Mev!Od Halef- Beşşar Avvad Ma'rQf), Beyrut 1406/
1986, s. 75-76 ; ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 11-46; Kütüb1. Fevatü '1-Vefeyat, IV, 3637; Sübk1. Tabal):at (Tanahl) , VIII, 98-99; İbn
Kad1 Şühbe, Tabal):atü 'ş-Şa{i'iyye, II , 124125; Sehav1. el-i'lan bi't-tevbil], s. 222, 238,
254, 274; Keş{ü'?-?Unün, I, 30, 73, 179-180,
288 , 607 , 648,739, 925; 11,960,999,1184,
1201,1356,1509,1513,1585 , 1774-1775,
1840; Sı d dik Hasan Han, et-Ta cü '1-mükellel (n ş(
Abdülhak1m Şerefeddin). Beyrut 1404/1983,
s. 180-181 ; Brockelmann, GAL, I, 442-443;
Suppl., s. 563-565; J. Sauvaget, La mosquee
omeyyadede/11edine,Paris 1947,s. 26-27 ; Nac1 Ma'rQf. Tari/] u 'ulema'i'I-Müstanşıriyye, Kahire 1976, I, 236-238;A. Fischer, "Neue Auszüge
aus ad-Dahabi und ıbn an-Nağğar'', ZDMG, XLIV
(I 890). s. 401-444; Caesar E. Far ah, "Ib n alNajjar: a neglected Arabic Historian", JAOS,
LXXXIV (ı 964). s. 220-230; a.mlf. , "Ib n alNaQjQjar" , Ef2 (İng.). III, 896-897; Macid ez-Zeheb1, "el-Mücelledü'l-'a ş ir li-Zeyli't-Tiirlb liMedlneti's-selam ve atıbaru fuzala'ihe'l-a<tam
ve men veredeha mine'l-enam" , /11/11/11A ( Küveyt). XXVI/2 (ı 982). s. 745-755; Hasan Ensar1,
"İbn Neccar", DMBi, V, 35-38; Beşşar Awad
Ma'rQf, "ibnü'n-Neccar el-Bagdadl", Mevsü'atü '1-f:ıaçlareti'l-islamiyye, Arnman 1993, s. 295298.
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EbCt Bekr (Ebü'l-Beka)
Muhammed b. Ahmed
b. Abdilaz1z ei-FütCthl
(ö. 972/1564)

Tqkıyyüddln

ma'rifeti'ş-şa]Jabe, Cennetü'n-nai:ırin

fi ma'rifeti't-tabi'in, ez-Zehr fi me]Jasini şu'ara'i'l- 'aşr, Mena]f.ıbü'l-İmam
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Hanbeli fakihi,

kadılkudat.
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898 (1492-93) yılında Kahire'de doğdu .
Temel eğitimini, Mısır'ın son Hanbeli kadılkudatlarından olan babasından ve bölgenin diğer alimlerinden aldı. Bilgisini ve

