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EBÜ NASR ei-FARİKİ 

(bk. FARiKi). 

EBÜ NASR es-SİCZİ 

( ı.> .r.=-JI __,.....; Y.f ) 

Ebı1 Nasr Ubeydullah 
b. Sa!d b. Hatim es-Sicz! 

(ö. 444/1052) 

Hadis hafızı. 
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_j 

Sicistan'ın Vail köyünden olduğu için 
es-Siczf ve el-Vailf, Bekir b. Vail kabile
sine nisbetle de el-Bekrf nisbeleriyle anıl
maktadır. es-Siczf nisbesinin yanlışlıkla 
eş-Şecerl diye yazıldığı da görülmektedir. 
Fıkıh ilmini Hanefi fakihi olan babasın
dan öğrendi. 400 ( 1 009) yılı civarında ha
dis tahsiline başladı. Bu maksatla Hicaz, 
Şam, Irak ve Horasan'a seyahatler yaptı. 
Hakim en-Nfsabürf. Abkasf, Ebü Abdur
rahman es-Sülemf gibi alimlerden fayda
landı. Kendisine de kıraat alimi EbO Ma'
şer et-Taberf, EbO İshak el-Habbal, Sehl 
b. Bişr el-isferayfnf ve Ca'fer b. Ahmed 
es-Serrac gibi alimler talebelik ettiler. 

Önceleri Mısır'a, daha sonra Mekke'ye 
yerleşti. Talebesi muhaddis Habbal'den, 
güçlü hafızasıyla ünlü hadis hafızı Mu
hammed b. Abdullah es-SOr! ile (ö. 441/ 
ı 049) onu mukayese etmesini istediler. 
Habbal, hocasının ezberinin SOr! gibi elli 
muhaddisten daha güçlü olduğunu söy
ledi. Hadislerin rivayet şekilleri ve ravi
Ierin halleri konusunda derin bilgiye sa
hip olan es-Siczf, yaptığı önemli tartış
malarda Selef görüşünü savunurdu. 

EbO Nasr, geçim sıkıntısı çekmesine 
rağmen ilim tahsilinden elde edeceği se
vabı kaybetmemek için dünyevf menfaat
lerden uzak durdu. Habbal'in, bizzat ya
nında bulunduğunu belirterek naklettiği
ne göre bir gün bir kadın EbO Nasr'ın evi
ne gelerek kendisine bin dinar vermek 
istedi. Sonra da evlilikte gözü olmamakla 
beraber sadece ona hizmet edebilmek 
için kendisini zevceliğe kabul etmesini 
teklif etti. Dünyalık için evlenmenin ilim
den beklediği sevabı azaltacağını düşü
nen EbO Nasr, parayı kabul etmediği gibi 
kadının evlenme teklifini de reddetti. 

EbO Nasr es-Siczf Muharrem 444'te 
(Mayıs 1 052) Mekke'de vefat etti. 

Kaynaklarda onun muhtelif eserleri 
bulunduğu söylenmekteyse de bunlar
dan sadece el-İbiinetü '1- kübrô. 'nın adı 
zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in mah
IOk olmadığını ispat etmek için kaleme 
aldığı bu hacimli eserin onun hadis ilmin-
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deki otoritesini gösterdiği kabul edilmek
te, fakat eserin günümüze gelip gelme
diği bilinmemektedir. Bağdatlı İsmail 
Paşa, Ali el-Karl'den naklen onun tarihe 
dair bir eseri olduğunu kaydeder. 
BİBLİYOGRAFYA: 
Sem"anf, el-Ensab (Barüdl), V, 570; Yaküt. 

Mu'cemü 'l-büldan, V, 356; Zehebf. Tezkire· 
tü'l-huf{az, lll, 1118·1120; a.mlf., A'la~ü'n
nüb~la', Xvll, 654-657; Kureşf, el-Cevahirü'l
mud_ıyye, ll, 294, 495; Fasf, el- 'if<:dü'ş-şemfn, 
V, 307-308; İbn Hacer, Tebsfrü ' l -müntebih (nşr. 
Ali Muhammed ei-Bicavi- Muhammed Ali en
Neccar), Beyrut, ts . (el - Mektebetü'l - İlmiyye), ll, 
727; IV, 1477; Süyütf. Tabaf<:atü'l-f:ıuff!J.?. (Lee
ne), s. 428; Keş{ü '?·?unan, I, 2; Hediyyetü'l
'ari{fn, ı , 648; Kettanf. er-Risaletü'l-müstetra· 
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lıl'!l ALi OsMAN KoçKuzu 

ı EBÜ NASR-ı ŞEYBANİ ı 
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(bk. ŞEYBANi, Ebô Nasr). 
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ı EBÜ NUA YM, Fazi b. Dükeyn ı 

( 0':? ~ ,y J,;..ôll ~ Y.l ) 

Ebı1 Nuaym el-Fazi b. Amr (Dükeyn) 
b. Hammad el-Mülai 

(ö. 219/834) 

L 
Hadis hafızı. 

_j 

130 yılı sonlarında (748) doğdu. Ba
bası Amr'ın lakabı Dükeyn olduğu ıçın 

Fazi b. Dükeyn diye meşhur oldu. Küfe'
deki dükkaniarında muhaddis Abdüsse
lam b. Harb ile çarşaf, divan örtüsü gibi 
şeyler sattıkları için Mülaf, aşere-i mü
beşşere*den Talha b. Ubeydullah et-Tey
mf ailesinin himayesinde olması sebe
biyle Kureşf, Talhf ve Teymf, KOfeli oldu
ğu için KOfi nisbeleriyle ve gözleri şehla 
olduğundan Ahvel lakabıyla anılmıştır. 

Emirü'l-mü'minin fi'l-hadis* unva
nıyla anılan EbO Nuaym, A'meş, Şu'be, 

Süfyan es-Sevr!, Şerfk, Malik b. Enes ve 
EbO Hanife gibi alimiere talebelik etmiş 
olup Süfyan es-Sevr!' nin hocalarından 

1 00 kadar alimden faydalandığını söy
lemiştir. Ta I e beleri arasında, el- Cami
c u 'ş- şa~J:ı 'inde kendisinden 175 hadis 
rivayet eden Buharf'nin ayrı bir yeri var
dır. Yahya b. Main, İshak b. Rahuye, Ah
med b. Hanbel, Abd b. Humeyd gibi alim
ler de ona talebelik ettiler. Abdullah b. 
Mübarek (ö. 181/797). EbO Nuaym'in ri
vayetlerini ihtiva eden eserleri incele
dikten sonra bunlardan daha sahih bir 
hadis kitabı görmediğini söylemiş ve 
kendisinden hadis rivayet etmiştir. Ah
med b. Hanbel onun zeki, titiz ve güve
nilir bir muhaddis olduğunu belirtir. Ve
ki' b. Cerrah ile onu mukayese etmesini 
isteyenlere de Vekf'in fıkıhta daha üs-

tün olmasına karşılık EbO Nuaym'in ra
viler ve nesepleri konusunda ondan da
ha bilgili ve güvenilir olduğunu ifade et
miş, rivayet konusundaki ihtilatların ölü
münden sonra kitaplarına başvurularak 
çözümlendiğini söylemiştir. Yahya b. Ma
In ise hayatında EbO Nuaym ile Affan b. 
Müslim'den daha güvenilir bir kimse 
görmediğini ifade etmiştir. Onun bu ka
naate varmasına sebep olan olay ilgi çe
kicidir. Ahmed b. Hanbel ile birlikte EbO 
Nuaym'i ziyarete giden İbn Mafn. Ahmed 
b. Hanbel'in karşı çıkmasına rağmen 

onun hafıza gücünü ve telkin kabul edip 
etmediğini denemek istedi: Eb O Nu
aym'in hadislerinden otuz tanesini bir 
kağıda yazarak her on hadisten sonra 
ona ait olmayan bir hadis ilave etti ve 
bunları huzurunda okumaya başladı. 

Kendi rivayetlerini dinleyen EbO Nuaym, 
ilave edilen hadisiere gelince bunların 

kendisine ait olmadığını belirtti: bu işin 
onu denemek maksadıyla yapıldığını an
layınca da çok öfkelendi. Ezberindeki bir 
hadisi hiç değişiklik yapmadan ve her 
defasında aynı lafızlarla rivayet etme
si, başkalarının tesir ve telkinine kapalı 
olması Eb O Hatim er- Razi'yi de ona 
hayran bırakmıştır. Yahya b. Safd el-Kat
tan 'ın E bO Nuaym'i kastederek, "Şu şeh
laya ters düşmedikten sonra bana muha
lefet edilmesinin hiç önemi yoktur" de
mesi de bu sebeple olmalıdır. 

Alimiere Kur'an-ı Kerim'in mah!Ok ol
duğunu söyletmek üzere Abbas! Halife
si Me'mOn tarafından yaptırılan baskı
ya (bk. MİHNE) EbO Nuaym de uğradı. KO
fe' de sorguya çekilmeden önce bazı dost
ları sorgu esnasında kötü muamele ya
pıldığından bahsedince EbO Nuaym elbi
sesinin bir düğmesini koparıp eliyle kır
dıktan sonra şöyle dedi: "Baskı dediğiniz 
şey netice itibariyle kamçıyla dövülmek
ten ibarettir. Benim boynurnun şu düğ
me kadar bile değeri yoktur". EbO Nuaym 
Kur'an-ı Kerim'in mahiOk olmadığını söy
lemekle kalmamış, kızı Süleyha'nın riva
yetine göre, bu iddia sahiplerinin küfre 
girdiği kanaatini taşımakta olup görüş
tüğü 870 kadar (bir rivayette 700' den faz
la) muhaddisin hiçbirinin Kur'an mah
!Oktur demediğini, böyle diyenierin zın
dık kabul edildiğini ifade etmiştir. 

EbO Nuaym 29 Şaban 219'da (8 Eylül 
834) Küfe'de vefat etti. 

Çok mütevazi olan EbO Nuaym, büyük 
alim A'meş'ten bir hayli hadis rivayet et
mesini hayranlıkla karşılayan muhaddis
lere, asıl hayranlık duyulması gereken 
kimsenin A'meş olduğunu, onun yanın-



da kendisinin bir değeri bulunmadığını 
söylerdi. Hz. Ali'yi fazlaca sevme anla
mında Şii kabul edilmekte, ancak onun, 
"Melekler Muaviye'ye hakaret ettiğimi 
yazmamışlardır" şeklindeki sözü yaygın 
anlamdaki Şiflik'le ilgisi bulunmadığı

nı göstermektedir. ibnü'l-Eslr, Ebü Nu
aym'in Şii o lduğunu söyledikten sonra 
kendisine bağlı Dükeyniyye denilen bir 
grubun bulunduğunu kaydetmektedir. 

Ebü Nuaym çok fakirdi. Kendilerine 
hadis rivayet ettiği kişilerden (Zehebi'ye 
göre halifeden) bir miktar para aldığı için 
onu kınayanların haksız olduklarını söy
lemiş, evdeki on üç nüfusun yiyecek bir 
şeyi bulunmadığını hatırlatmıştır (Zehe
bi, A'lamü'n·nübela', X, 152) . 

Eserleri. 1. Kitabü'ş-Şa1tit. Eserin bi
rinci kısmından on beş sayfa Beyrut'ta 
Sami Haddad' ın özel kütüphanesinde 
bulunmaktadır (Sezgin, 1, 101) . 2. Tesmi
yetü me'nteha ileyna mine'r-ruvat 'an 
Ebf Nu 'aym. Ebü Nuaym el-isfahanl (ö 
430 / 1 038) tarafından hazırlanan bu ri
salenin Zahiriyye Kütüphanesi'nde iki 
nüshası mevcuttur (Had is, nr. 387, vr. 50•-
56•; Mecmua, nr . 24 / 16, vr. 169•- 177•) . 

Ebü Nuaym'in ibn Sa'd, Buharl ve ibn 
Hacer gibi alimterin kitaplarında iktibas
ta bulundukları et- TarflJ adlı bir eseriy
le ibnü'n-Nedfm'in sözünü ettiği Kita
bü'l-Menasik ve Kitabü'l-Mesa'il ti'l 
tı~h adlı kitapları da bulunmakta, ayrı
ca bir de tefsir yazdığı kaydedilmekte
dir. Ebü Nuaym et-isfahanT'nin. Fazı b. 
Dükeyn'den ali isnadla kendisine gelen 
yetmiş sekiz rivayeti bir cüzde topladığı 
söylenmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et· Tabal!:at, VI, 400·401 ; Yahya b. 
Main, et·Tarfh, ll , 473 ·474; Buharf. et·Tarihu ' l· 
kebir, VII, llS; a.mlf., et· Taril]u 'ş·şagir, ll, 340; 
icıı. es·Sikat, s. 383 ; İbn Ebu Hatim. el·Cerh 
ve 't·t~ 'dU, VII, 61; İbnü'n-Nedfm , el·Fihrist (Te'
ceddüd), s. 283 ; Hatfb, Tti.ril]u Bagdad, XII, 346· 
357; İbnü'I-Cevzf. Menakıbü 'l·İmamAhmed b. 
Hanbel (nşr. Abdullah b. Abdülmuhs i~ et-Tür
ki - Ali Muhammed Ömer), Kahire 1399 j 1979, 
s. 109·110, 479, 481 ·482 ; a.mlf .. el·Has 'ala 
hı{zı ' l·'ilm, Beyrut 1406/1986, s. 53 ; İbnü'I
Esfr, el·Kamil, VI, 445 ; Zehebi, Tezkiretü 'l·huf
{az, ı , 372-373; a.mlf .. A'lamü ',; · nübeta'~ X, 
142·157; a.mlf., Mizanü 'H'tidal, lll, 350·351 ; 
İbn Hacer. TeJ1?ibü 't· Teh?ib, VII I, 270·276; Haz
red, ljulti.şatü Te?hib, s. 308·309; Süyüti. Taba· 
l!:atü 'l ·huf{J?, s. 159 ; İbnü'I- İ mact , Şe?er'a~ ll , 
46; Kehhale. Mu'cemü'l·mü'elli{in, VIII, 67; Ket
tani, er-Risti.letü'l·müstetra{e, s. 46; Sezgin. GAS, 
ı , 101; A'yanü 'ş·Şi'a, VIII, 398; Ziriklf, ei·A'Iam 
(Fethullah), V, 148; Nüveyhiz, Mu'cemü 'l·mü· 
{essirin, 1, 421 ; Fr. Rosenthal, "Abü Nu'aym", 
E/ 2 (Fr.), 1, 147. r;ı 
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EBÜ NUA YM el-CÜRCANİ 
( c}b:-_r.ll ~ y,l ) 

Ebu Nuaym Abdülmelik 
b. Muhammed b. Adi 

el -Cürcanl el-Esterabad'i 
(ö. 323 / 935) 

Muhaddis ve Şafii fakihi. 
.J 

242 (856-57) yılında Horasan bölge
sinde Cürcan yakınlarındaki Esterabad '
da doğdu. Bu sebeple Esterabadf diye 
de anılır . ilk tahsiline burada başladı. Ho
rasan bölgesindeki alimlerden faydalan
dıktan sonra ilim yolculuğuna çıktı. Irak, 
Hicaz. Mısır ve CezTre'de tanınmış alim
lerden dersler aldı. Şafii fıkhını imam 
Şafii'nin önde gelen talebesi Rebf b. Sü
leyman el-MuradT'den öğrendi. Fakih ve 
muhaddis Hasan b. Muhammed ez-Za'
feranf, tarihçi ve muhaddis Ömer b. Şeb-

be, Ali b. Harb et-Tar. fakih EMbdul
Iah b. Abdülhakem el-Mısri, kıraat alimi 
ve muhaddis Abbas b. Velfd el-Beyrüti 
gibi alimlerden faydalandı. Tahsilini ta
mamladıktan sonra Cürcan'a yerleşerek 
hadis ve fıkıh akutmaya başladı. Kendi
sine Ebü Ali en-Nisabürf, TaberanT. Cev
zakT, kıraat alimi ibn Mihran en-Nrsabü
rr ve hadis münekkidi ibn Safd el - Haşi
mf gibi şahsiyetler talebelik ettiler. 

Ebü Nuaym Horasan bölgesinde Şafii 
fıkıh sistemini, sahabe ve tabifn alimle
rinin çeşitli meselelere dair görüşlerini, 
Hz. Peygamber'e ulaşan rivayetlerin ya
nı sıra bazı alimlerce zayıf kabul edilen 
mürsel ve mevkuf rivayetleri ve özellik
le zayıf ravileri iyi bilmesiyle ün yapmış
tır. Talebesi Ebü Ali en-NTsabürf. Hora
san'da ibn Huzeyme'den başka Ebü Nu
aym gibi büyük bir otorite görmediğini 
belirtir, onun mevkuf ve mürsel rivayet
leri kendilerinin Hz. Peygamber'e ulaşan 
merfü rivayetleri bildikleri gibi ezbere 
bildiğini söylerdi. 

COreani Zilhicce 323'te (Kasım 935) ve
fat etti. Bu tarih 322 olarak da zikredil
miştir. 

Kaynaklarda onun fıkha dair birçok 
eseri bulunduğu söylenmekteyse de za
yıf ravilere dair Kitabü'çl-I;Ju'ata' adlı 
on cüzden ibaret kitabının dışında her
hangi bir eserinin adı zikredilmemekte, 
bu eserinin ise günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir. Bağdatlı ismail 
Paşa Ebü Nuaym'ın el-CerİI. ve 't-ta'dfl 
adlı bir eseri daha bulunduğunu kay
deder. 

EBÜ NUAYM el - iSFAHANl 
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EBÜ NUAYM el-İSFAHANİ 

( c)leA--)'1 ~ y,l ) 

Ebu Nuaym Ahmed b. Abdiilah 
b. İshak el-İsfahanl 

(ö. 430 / 1038) 

lfilyetü '1- evli ya, müellifi, 
hadis, kelam, tasawuf alimi 

ve tarihçi. 
.J 

Receb 336'da (Ocak- Şubat 948) isfa
han ·da doğdu. Bazı kaynaklarda 330 
(941-42) veya 334'te (945-46) doğduğu 
ileri sürülmüştür. Fars asıllı bir aileye 
mensuptur. Dedelerinden Mihran. Ca 'fer 
b. Ebü Talib'in tarunu Abdullah b. Mua
viye'nin (ö. 129/ 746-47) teşvikiyle isla
miyet'i kabul etmiştir. Babasının anne 
tarafından dedesi olup Arüsü'z-zühhad 
diye meşhur olan Muhammed b. Yusuf 
b. Ma'dan (ö 184/ 800) isfahan'ın meş
hur süfilerindendir. Ebü Nuaym zama
nında onun zühd mektebi hala faaliyeti
ni sürdürmekteydi. Babası Ebü Muham
med Abdullah (ö. 365/976), hadis topla
mak üzere Suriye ve lrak'a seyahatler 
yapan bir hadis hafızıdır. 

Devrin önemli ilim merkezlerinden is
fahan'da yaşayan Ebü Nuaym, sekiz ya
şından itibaren Ebü'ş-Şeyh ve ibnü'l
Mukrl el-isfahanT gibi hadis alimlerinden 
ders almaya başladı. Diğer taraftan ba
bası isfahan dışındaki birçok alimden 
onun adına icazet aldı. Bunlar arasında 
Suriyeli muhaddis Hayseme b. Süleyman, 
NTşaburlu Ebü'l-Abbas el-Esam, Basralı 
ibn Dase zikredilebilir. Ebü Nuaym 356 
(967) yılında çıktığı ilmi seyahati sırasın

da Askerimükrem, Tüster, Ahvaz, Bas
ra, Vasıt, Küfe, Bağdat, Mekke ve Eyle 
gibi ilim merkezlerine giderek buralar
daki hadis alimlerinden rivayette bulun
du. Assaı. Ebü Bekir el-Ciabi, Tabera
nT ve Ebü Bekir el-KatiT gibi muhaddis
lerden faydalandı. Suriye'ye gitme arzu
suna rağmen FatımTler'in sebep olduğu 
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