
lbnü'n-Nehhas ed - Dı maşki' nin Beyanü '1-magnem fi'l-virdi'l-a'?am ad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 2566) 

had adıyla Türkçe'ye, Joseph von Ham
mer Purgstall Almanca 'ya çevirmiştir 
( Leipzig ı 805). Baki tercümesinin biri 
müellif hattı olmak üzere (Millet Ktp., 
Ali Emi r! Efendi, Şe r ' i yye, nr. 1286) bir
çok yazma nüshası günümüze ulaşmış
tır. 2. Tenbihü '1-gafilin 'an a'mdli'l
cdhilin ve talp.irü 's-sdliki n min ef'd
li'l-hdlikin (Kah i re ı 309, ı 3 I 3; n ş r. Ab- . 
dullah b. Muhammed b. Humeyd, Riyad 
1406/ 1986; n ş r. imadüddin Abbas Said, 
Beyrut 1407/ 1987; n şr. idrls Muhammed 
Ali, 1-ll , Beyrut 1410/1990) Müellifinya
şadığı dönemde yaygınlaşan bid'atlara 
karşı mücadele etmenin fazileti, şartla
rı, dereceleri ve bunu terkedenlerin so
rumlulukları gibi konuları incelemekte
dir. Eserde, bid'atlara karşı olmasıyla ta
nınan Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin fikir
leri yanında onun yaklaşımını benimse
yen İbn Kayyim ei-Cevziyye ve Zehebl'nin 
eJ-Kebd'ir'leriyle İbnü'I-Hac ei-Abderl'
nin el-Med]]al'i, Şatıbl'nin el-İ'tişdm'ın
dan faydalanmış olmasından hareket
le İbnü'n-Nehhas'ın bu hususta Selefi 
bir yaklaşımı benimsediğini söylemek 
mümkündür. Tenbihü'l-gafilin, Muham
med b. Berekat b. Ahmed el-Harflışl ta
rafından ihtisar edilmiştir. 3. Beydnü 'l-

magnem fi'l-virdi 'l-a'?am. Zikir, kıraat 
ve tesbih hakkında bir mukaddime ile 
yedi bölümden meydana gelen bu eser 
genel olarak tasawufla ilgilidir (Süley
maniye Ktp., Fatih, nr. 2566; diğer nüs
haları için bk. Brockelmann, GAL, ll, 92; 
Suppl., ll , 83). İbnü'n-Nehhas'ın kaynak
larda ayrıca If aş iye 'ald ŞerJ:ıi Tecri
di'l-keldm, İ]]tişdrü'r-Ravza li'n-Ne
vevi ve Şerf:ıu Ma~amdti'l-lfariri adlı 
eserleri zikredilmektedir. 
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iBNÜ 'n-NEHHAS el-HALEBI 

İBNÜ'n-NEHKAS el-HALEBİ 
(~1 ...,..G.;J ı ..:r.l ) 

EbG Abdiilah Bahaüdd!n 
Muhammed b. İbrahim 
b. Muhammed el-Halebl 

(ö. 698/1299) 

Arap dili ve edebiyatı alimi. 
_j 

29 Cemaziyelahir 627'de (15 Mayıs 1230) 
Halep'te doğdu. İlk öğrenimini. hadis ali
mi olan babası Ebu İshak İbrahim'den al
dıktan sonra Ebü 'I-Beka İbn Yalş ile öğ
rencisi Cemaleddin İbn AmrCın ' un dil ve 
edebiyat, Ebu Abdullah Muhammed el
Fasl'nin kıraat derslerine devam etti. İbn 
AmrCın 'un vefatından ( 649/ ı 2 5 ı) sonra 
nahiv dersleri vermeye başladı. Ebü'I-Mü
necca İbnü'I-Lutfi, Ebü'l - Kasım İbn Reva
ha, Kasım b. Ahmed ei-Endelüsl. Alemüd
din el-Arazi, Yusuf b. Halil ve onun baba
sı Cemaleddin İbn Malik et-Tal. Halep'te 
kendilerinden hadis dinlediği alimler ara
sında zikredilebilir. 

İbnü'n-Nehhas , Moğol ordusunun Ha
lep'i tahrip etmesi üzerine 658 yılı Safer 
ayında (Ocak 1260) Mısır'a gitti. Kahire'
de kıraat alimi Kemaleddin ed-Darlr gibi 
alimlerden dil. edebiyat ve kıraat dersle
ri aldı. Ebu Temmam. Mütenebbl ve Ma
arrl'nin divanları ile Slbeveyhi, Ebu Ali ei
Farisl, Zemahşerl ve Cevherl'nin dil. ede
biyat, lugat ve şiire dair eserlerini dinle
yip birçoğunu ezberledi. Daha sonra öğre
tim e başlayan İbnü'n-Nehhas'ın verdiği 
nahiv dersleri büyük ilgi gördü ve onun 

· şöhretinin yayılmasına vesile oldu (Safe
di. el-Vafi, ll. lO) Kahire'de İbnü'n -Neh
h'as'ın derslerine uzun süre devam eden 
Ebu Hayyan ei-Endelüsl. onun üstatların
dan dinleyip rivayet ettiği edebi metinle
rin, dil ve edebiyata dair temel eserlerin 
çoğunu kendisinden okumuştur. Yetiştir

diği öğrenciler arasında Ebu Hayyan'dan 
başka Kadı NCıreddin İbrahim ei-İsnal, 

Şafii müftüsü Muhammed İbn Adlan. 
Şemseddin ez-Zehebl, Ebü'l-Feth İbn Sey
yidünnas ve Cemaleddin İbn Nübate el
Mısrl ile vezir ve vali gibi bazı devlet adam
ları yer alır. 

Fıkıh. hadis, tefsir ve kıraat alanlarında 
da derin bilgi sahibi olan İbnü 'n-Nehhas. 
Halep'te vermeye başladığı kıraat ve fıkıh 
derslerini Kahire'de sürdürdü. el-Melikü'I
MansCır Kalavun'un inşa ettirdiği MansCı
riyye Medresesi ve Tolunoğlu Camii'nde, 
ayrıca Akmer Camii ile Kahire'nin diğer 
bazı medreselerinde tefsir okuttu. Onun 
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mantık ve hendese de bildiği. irticalen 
şiir söyleyecek yeteneğe sahip olduğu ri
vayet edilmektedir. İbnü'n-Nehhas 7 Ce
maziyelahir 698 ( 12 Mart 1 299) tarihinde 
Kahire'de vefat etti; Karafe'de. aynı yıl 
ölen Memlük Sultanı el-Melikü'l-Mansur 
Laçin'in kabri yanına defnedildi. 

İbnü'n-Nehhas şiirle de meşgul olmuş
tur. İbn Thğrlberdl onun şiirlerinin vasat 
derecede olduğunu söyler ( en-Nücümü 'z
zahire, Vlll, 184). Cemaleddin İbn Malik 
et-Tal hakkında nazmettiği mersiyesi en 
meşhur kasidelerindendir ( FlrGzabadT, S. 

20 ı) . Makkari,-.İbnü'n-Nehhas'ın bazı şiir 
ve kasidelerinin Xl. (XVII.) yüzyıla kadar 
büyük ilgi gördüğünü kaydeder (Nef/:ıu 't
tfb, ll. 228) . Ancak Makkarl'nin, 10S2'de 
(1642) vefat eden şair Pethullah İbnü'n
Nehhas el-Medenl'yi onunla çağdaş gös
terdiği dikkate alınarak bu iki şairin şiir
lerini birbirine karıştırdığı söylenebilir. 
Nitekim bazı çağdaş müellifler de (krş. 
Brockelmann, GAL Suppl., ı . 527; Kehha
le, VIII, 219) İbnü'n-Nehhas el-Medeni'
nin divanını İbnü'n-Nehhas el-Halebl'
ye nisbet etmişlerdir. İbnü'n-Nehhas. al
çak gönüllülüğü sebebiyle ulema kıyafe
tini terkedip sıradan insanlar gibi giyin-. 
miş, derslerinde fasih dil yerine genellik
le halk dilini kullanmıştır. Son derece din
dar. dürüst ve güvenilir bir kimse olduğu 
için bazı kadıların onun şahitliğini iki kişi
nin şahitliği yerine saydığı (Safedl, A'ya
nü 'l-'aşr, IV, 196; a.mlf., el-Vafi, ll , 11-12). 

değerli kitaplarla donattığı zengin bir kü
tüphanesinin bulunduğu (a .g.e., ll, ı ı; 

KütUbT, Fevatü'l-Vefeyat, lll , 294) kayde
dilmektedir. 

Eserleri. 1. et-Ta'li}f:a. İmruülkays'ın di
vanının şerhi olup Escurial Library'de (nr. 
302) bir nüshası mevcuttur (Brockelmann, 
GAL, 1, 363; Suppl., 1, 50). Z. Hed'ü me
hati'l-killeteyn ve cila'ü ?;ôti'l-l).ulle
teyn (Hedyü Ümmehati'l-mü'minfn). Şev
va el-Halebl olarak tanınan Ebü'l-Meha
sin Yusuf b. İsmail el-Kufi'nin "~aşlde fi
ma yu~aı bi'I-vav ve'l-ya'" adlı manzume
sinin şerh i olan eserin ( Keşfü '?-?wi.an, ll, 
ı 344) bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'n
de kayıtlıdır (nr. 1499) 3. Şerl).u'l-Mu
}f:arrib. İbn Usfur el-İşblli'nin nahve dair 
eserinin "Babü' l-Va~f'' bölümüne kadar 
şerhi olup Emir Sinaneddin Beşşar er
Rumi için kaleme alınmıştır (EbG Hay
yan el-EndelüsT, s. 333; Safedl, el-Vafi, Il. 
ı 3). 

İbn Cinnl'nin, Perra'nın Kitôbü'l-lfu
dCıd'u ile Sa'leb'in Me'anin ve feva'id 
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adlı eserleri üzerine düştüğü haşiye ve 
ta'liklerin derlenmesiyle meydana getir
diği bir mecmuanın (Brockelmann, GAL 
Suppl., ı. ı 92, 527) İbnü'n-Nehhas'ın el ya~ 
zısıyla olan bir nüshası Escurial Library'
de (nr. 778) bulunmaktadır. 
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İBNÜ'n-NETT AH 
( L:lh;.ıı ..:Y.') 

Ebu Abdiilah (Ebu Ca'fer) Muhammed 
b. Salih b. Mihran 

en-Nettah el-Kureşt el-Basri 
(ö. 252/866) 

Hadis alimi ve tarihçi. 
_j 

Basra'da doğdu. Dedesi Nettah'a nis
betle İbnü'n-Nettah diye meşhur oldu. 
Nettahl nisbesi (Sem'anl, V. 505) ve Ebü't
Teyyah lakabıyla da anılır (İbn Hacer, Teh
?fbü 't-Teh?fb, IX, 22 7) . Kureşi nisbesini 
Haşimoğulları 'nın azathsı olması dolayı

sıyla almıştır. İbnü'n-Nettah. ilk eğitimini 
Basra'da babasından aldıktan sonra Bağ-

. dat'a giderek Ebu Selerne Muhammed b. 
Abdullah el-Ensarl, EbG Asım en-Nebll, 
Mu'temir b. Süleyman, Ertat b. Hatim, 
Hasan b. Meymun gibi şahsiyetlerden ha
dis öğrendi. Tarih alanında ise Vakıdl, Ebu 
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna ve Ebü'l-Ha
san el-Medaini'den istifaqe etti. Öğrenci
leri arasında İbn Ebü'd-Dünya, Ahmed b. 

Ali el-Cezzar, Bişr b. Musa el-Esedl. Hey
sem b. Halef ed-DGrl ve İbn Naciye'yi say
mak mümkündür. Kaynaklarda İbn Şa
hin'e dayanılarak İbnü'n-Nettah'ın 252 
(866) yılında vefat ettiği kaydedilmekte
dir. Çağdaş yazarlardan Abbas el-Azzavl 
ise onun vefat tarihini 242 (856) olarak 
vermiştir. 

İbnü'n-Nettah hadisçiliği yanında tarih
çi. nesep alimisiyer ve megazi ravisi ola
rak da meşhur olmuş. ayrıca İbrahim b. 
Zadan b. Sinan el-Basrl'den "hikaye"ler 
naklettiği belirtilmiştir (İbnü ' n-NedTm, s. 
ı 20). İbn Hibban onu sika kabul etmiş ve 
eş-Şi]f:at'ında biyografisine yer vermiştir. 

İbn Hacer de hakkında sadOk terimini 
kullanmıştır. İbnü'n-Nettah'ın muhaddis
lerce güvenilir sayılması kendisinin tarih
çiliğine olan güveni de arttırmıştır. Zehe
bl, Bahşel ve Rezzaz lakaplarıyla tanınan 
Eslem b. Sehl'in kendisinden naklettiği 
uydurma bir rivayet dolayısıyla İbnü'n

Nettah'a Mizanü'I-i'tidal'inde yer ver
miş ve bu rivayetin Esieni'den kaynakla
nan bir vehim olduğunu ifade etmiştir 
(lll , 582) . 

Abbas! Devleti'ne dair nesir türünde 
kitap yazan ilk müellifin İbnü'n-Nettah 
olduğu ileri sürülmektedir (Abbas el-Az
zav,T, s. 239). Ancak günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı kesin biçimde tesbit edile
meyen bu eserin orüinal bir çalışma mı, 
yoksa aynı konuya dair bir eser yazdığı 
kaydedilen Heysem b. Adi, İbnü'n-Nasrl 
(Rosenthal, s. 89) veya Ebü'l-Hasan el
Medainl'nin eserlerinin ilavelerle gelişti
rilmiş bir versiyonu mu olduğu belirlene
memiştir. Abdülazlz ed-DGrt, Bağdat Mek
tebetü medreseti Ebi Hanife'de bulunan 
müellifi meçhul bir yazmayı Al]bôrü'd

Devleti'l-'Abbôsiyye ve fihi al]barü '1-
'A.bbôs ve veledih adıyla neşretmiş, ese
rin İbnü'n-Nettah'a aidiyetinin kuwetle 
muhtemel olduğunu ileri sürmüştür (Atı

barü'd-Devleti'l-'Abbasiyye ve fihi atıba

rü'l-'Abbas ve veledih, neşreden in girişi, 

s. 16) . Hz. Abbas'tan itibaren Abbas! ha
nedanına mensup kişilerin hayatını ve ya
şadıkları ibretli olayları anlatan eserin ba
şından birkaç sayfasıyla son kısmının ek~ 
si k olduğu anlaşılmaktadır. İbnü'n-Net
tah'a kaynaklarda er-Red 'ala Ebi 'Ubey

de ii Kitabi'd-Dibôc, Kitabü Etl]a?;i'I

'A.rab, Kitabü Ensabi Ezdi 'Uman, Ki
tabü'I-BüyCıtôt, Kitôbü Ma}f:teli Zeyd b. 

'Ali adlı eserler de nisbet edilmektedir 
(İbnü'n-NedTm, s. I 20). 


