iBNÜ'n-NEHHAS ei-HALEBf
mantık

ve hendese de bildiği. irticalen
söyleyecek yeteneğe sahip olduğu rivayet edilmektedir. İbnü'n-Nehhas 7 Cemaziyelahir 698 (12 Mart 1299) tarihinde
Kahire'de vefat etti; Karafe'de. aynı yıl
ölen Memlük Sultanı el-Melikü'l-Mansur
Laçin'in kabri yanına defnedildi.

adlı eserleri üzerine düştüğü haşiye ve
ta'liklerin derlenmesiyle meydana getirdiği 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.

İbnü'n-Nehhas şiirle de meşgul olmuş
tur. İbn Thğrlberdl onun şiirlerinin vasat
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tl. Bugyetü'l-vu'at, I, 13-14, 231; a.mlf.. f:lüsnü '1-mu/:ıaçiara, I, 534; ibnü 'l-Kadi, Dürretü '1/:ıical, ll, 261; MakkarL f'lef/:ıu't-ıib, ll, 227-228;
Keşfü 'z-zunün, ll, 1344, 1805; Ragıb et-Tabbah,
i 'lamü 'n-nübela' bi -taril;i f:lalebi 'ş-şehba',
Halep 1343/1925, IV, 533-544; Brockelmann.
GAL, I, 363; Suppl., I, 50, 192, 527; Kehhale,
Mu'cemü'l-mü'elli(in, Vlll , 219.
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derecede olduğunu söyler (en-Nücümü 'zzahire, 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 'ttfb, ll. 228) . Ancak Makkarl'nin, 10S2'de
(1642) vefat eden şair Pethullah İbnü'n
Nehhas el-Medenl'yi onunla çağdaş gösterdiği dikkate alınarak bu iki şairin şiir
lerini birbirine karıştırdığı söylenebilir.
Nitekim bazı çağdaş müellifler de (krş.
Brockelmann, GAL Suppl., ı . 527; Kehhale, VIII, 219) İbnü'n-Nehhas el-Medeni'nin divanını İbnü'n-Nehhas el-Halebl'ye nisbet etmişlerdir. İbnü'n-Nehhas. alçak gönüllülüğü sebebiyle ulema kıyafe
tini terkedip sıradan insanlar gibi giyin-.
miş, derslerinde fasih dil yerine genellikle halk dilini kullanmıştır. Son derece dindar. dürüst ve güvenilir bir kimse olduğu
için bazı kadıların onun şahitliğini iki kişi
nin şahitliği yerine saydığı (Safedl, A'yanü 'l-'aşr, IV, 196; a.mlf., el-Vafi, ll , 11-12).
değerli kitaplarla donattığı zengin bir kütüphanesinin bulunduğu (a .g.e., ll, ı ı;
KütUbT, Fevatü'l-Vefeyat, lll , 294) kaydedilmektedir.
Eserleri. 1. et-Ta'li}f:a. İmruülkays'ın diolup Escurial Library'de (nr.
302) bir nüshası mevcuttur (Brockelmann ,
GAL, 1, 363; Suppl., 1, 50). Z. Hed'ü mehati'l-killeteyn ve cila'ü ?;ôti'l-l).ulleteyn (Hedyü Ümmehati'l-mü'minfn). Şev
va el-Halebl olarak tanınan Ebü'l-Mehasin Yusuf b. İsmail el-Kufi'nin "~aşlde fima yu~aı bi'I-vav ve'l-ya'" adlı manzumesinin şerh i olan eserin (Keşfü '?-?wi.an, ll,
ı 344) bir nüshası Köprülü Kütüphanesi'nde 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 erRumi için kaleme alınmıştır (EbG Hayyan el-EndelüsT, s. 333; Safedl, el-Vafi, Il.

BİBLİYOGRAFYA :

!iij;] İSMAİL DURMUŞ
İBNÜ'n-NETTAH
( L:lh;.ıı ..:Y.')

Ebu Abdiilah (Ebu Ca'fer) Muhammed
b. Salih b. Mihran
en-Nettah el-Kureşt el-Basri
(ö. 252/866)

vanının şerhi

ı 3).

İbn Cinnl'nin, Perra'nın Kitôbü'l-lfudCıd'u
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Hadis alimi ve tarihçi.
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Basra'da doğdu. Dedesi Nettah'a nisbetle İbnü'n-Nettah diye meşhur oldu.
Nettahl nisbesi (Sem 'anl, V. 505) ve Ebü'tTeyyah 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 hadis öğrendi. Tarih alanında ise Vakıdl, Ebu
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna ve Ebü'l-Hasan el-Medaini'den istifaqe etti. Öğrenci
leri arasında İbn Ebü'd-Dünya, Ahmed b.

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

İbnü'n-Nettah hadisçiliği yanında tarihçi. nesep alimisiyer ve megazi ravisi olarak da meşhur olmuş. ayrıca İbrahim b.
Zadan b. Sinan el-Basrl'den "hikaye"ler
naklettiği belirtilmiştir (İbnü ' n-N edTm, 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 muhaddislerce güvenilir sayılması kendisinin tarihçiliğine olan güveni de arttırmıştır. Zehebl, 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 vermiş ve bu rivayetin Esieni'den kaynaklanan 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-Azzav,T, s. 239). Ancak günümüze ulaşıp
ulaşmadığı kesin biçimde tesbit edilemeyen 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 elMedainl'nin eserlerinin ilavelerle gelişti
rilmiş bir versiyonu mu olduğu belirlenememiştir. Abdülazlz ed-DGrt, Bağdat Mektebetü medreseti Ebi Hanife'de bulunan
müellifi meçhul bir yazmayı Al]bôrü'dDevleti'l-'Abbôsiyye ve fihi al]barü '1'A.bbôs ve veledih adıyla neşretmiş, eserin İbnü'n-Nettah'a aidiyetinin kuwetle
muhtemel olduğunu ileri sürmüştür (Atı 
barü'd-Devleti'l-'Abbasiyye ve fihi atıba
rü'l-'Abbas ve veledih, neşred en in girişi,
s. 16) . Hz. Abbas'tan itibaren Abbas! hanedanına mensup kişilerin hayatını ve yaşadıkları ibretli olayları anlatan eserin başından birkaç sayfasıyla son kısmının ek~
si k olduğu anlaşılmaktadır. İbnü'n-Net
tah'a kaynaklarda er-Red 'ala Ebi 'Ubeyde ii Kitabi'd-Dibôc, Kitabü Etl]a?;i'I'A.rab, Kitabü Ensabi Ezdi 'Uman, Kitabü'I-BüyCıtôt, Kitôbü Ma}f:teli Zeyd b.
'Ali adlı eserler de nisbet edilmektedir
(İbnü'n-NedTm, s. I 20).
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İBNÜ'n-NUSAYR
(r--:Wf ..:r.f)

ı

Ebu Şuayb Muhammed
b. en-Nusayr en-Nemiri
(ö . 270/883)
ibnü'r-Rabve'nin ~udsü 'i-esrar fi'I]Uşari'l-Menar ad l ı eserin in ilk iki sayfası(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 664!1)

Nusayrlliğin

kurucusu olduğu
ileri sürülen kişi

(bk. NUSAYRILİK).
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İBNÜ'r-RABVE
(ö~}f ..:r.f)

_j
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Ebu Abdiilah Nasırüddin
Muhammed b. Ahmed b. Abdilaziz
el-Konevi ed-Dımaş kı
(ö. 764/1363)
Hanefi fakihi.

L

Aslen
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olup 679 ( 1280) yılı başla
ve burada yaşa
dı. Radıyyüddin İbrahim b. Süleyman elMantıkl'den Burhaneddin ei-Merginanl'nin el-Hidaye adlı eserini okuyarak 721
( 1321 ) yılında fetva icazeti aldı. Ayrıca
Sadreddin Aliel-Hanefi ve İbn Balaban'dan fıkıh öğrend( Fıkıh , usul-i fıkıh , feraiz ve Arapça gramerinde uzmanlaştı. Dı
maşk'takl Yelboğa el-Yahyavl Camii'nde
müderris ve hatip olarak görev yaptı. elMukaddemiyyetü'l-Cewaniyye Medresesi'nde ders verdi. EbQ İshak Burhaneddin
İbrahim b. Musa b. EyyOb el-Ebnasl kendisinden ders ve fetva icazeti aldı. 759'da
(1358) gittiği Kahire'de bir süre ikamet
etti. Hac görevini yerine getirdikten sonra Dımaşk'a döndü ve 20 Cemaziyelewel
764 (7 Mart 1363) tarihinde burada vefat
ederek SQfiye Kabristanı'na defnedildi.
İbnü'r-Rabve'nin eserlerinden, yalnız
Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin usul-i fıkha
dair Menarü '1-envar'ının muhtasarı olan
Konyalı

rında Dımaşk'ta doğdu

[\udsü 'I-esrar fi 'l]tişari 'l-Menar günümüze ulaşmıştır (Süleymaniye Ktp .. Şe hid
Ali Pa şa. nr. 664/1, vr. 1-14: Laleli. nr 3658,
vr. 86-105). Kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlard ı r : ŞerJ.:ıu '1-Menar, elMevahibü'l-Mekkiyye ii şerJ.:ıi Fera'izi's-Siraciyye, ed-Dürrü'l-münir ii J.:ıal
li işkali'l-kebir (Muhammed b. Hasa n
eş-Şeyba nl' nin

ı

(bk. RAKiK ei-KAYREVANi).
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İBNÜ'r-RAVENDi
(ı.S~,ı_,ıı ..:r.f)
Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Yahya
b . Muhammed b. İshak er-Ravendi
(ö . 301/913-14 [?])

el-C3.mi'u'l-keb!r' inin şe r

hidi rj Ayrıca Katib Çelebi. Habbazl'nin
eksik kalan el-Hidaye şerhini Tekmiletü '1-feva'id adıyla tamamladığını kaydeder (Keş{ü'?·?unün, ll , 2033 )
L
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İBNÜ'r-RAKiK

Mülhidce fikirleri yans ıtan eserleri
ve müfrit Şilliğiyle tanınan
kelam alimi ve filozof.
_j
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CENGiZ KALLEK

Horasan'ın MerverrQz şehrine bağlı Rlvend köyünde dünyaya geldi. Ancak muhtemelen İsfahan'ın köylerinden Ravend'de doğduğu yolundakl yanlış bir rivayetten dolayı Ravendl nisbesiyle tanındı. İb
nü'l-Cevzl onu Rlvendl olarak anan müelliflerin ilkidir ( el-MuntiJ.?am, VI, 99). Hayatının en önemli dönemini Bağdat'ta geçirdi. Buraya gelişinde Mu'tezile fıklr çevreleriyle yakın temas kurduysa da daha
sonra bu çevreyle arası bozulunca bir kıs
mı Şii karakterli, bir kısmı mülhidlik sayı
lan görüşleri yüzünden aleyhinde şiddetli
bir kampanya başlatıldı. Birbirinden çok
farklı fikir akımlarının katıldığı bu kampanya sebebiyle İslam düşünce tarihinde
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