
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. 
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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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EBÜ NUAYM el-iSFAHANl 

karışıklıklar yüzünden buna mavaffak 
olamadı. Muhtemelen ikinci bir seyaha
tinde Cürcan ve Horasan bölgelerine gi
derek Esterabad. Cürcan ve Nişabur'daki 
alimlerden hadis öğrendi. Ebu Nuaym, 
yegane ravisi olduğu pek çok alimden 
hadis nakletti ve hocalarına dair Mu cce
mü'ş-şüyı1l] adlı bir eser kaleme aldı. 
Kendisinden rivayette bulunan birçok 
muhaddis arasında Hatlb el-Bağdadi, 

Ebu Salih el-Müezzin. Ebu Ali el-Vahşi 
ve Ebu Nuaym'ın hemen bütün eserle
rini rivayet eden muhaddis ve kıraat ali
mi Ebu Ali el-Haddad gibi tanınmış alim
ler vardır. Uzun ömrü boyunca topladığı 
birçok hadisin ali* isnadına sahip olması 
sebebiyle muhaddisler ondan hadis öğ
renmek için İsfahan'a akın etmişlerdir. 

Ebü Nuaym 20 Muharrem 430 (22 
Ekim 1 038) tarihinde İ sfahan ·da vefat 
etti. Kaynaklar onun büyük bir sufi, meş
hur bir muhaddis ve tarihçi olduğu hu
susunda birleşirler. Ancak Ebü Nuaym, 
bir süfi olmaktan çok zühd ve takvasıy
la tanınan bir tasawuf tarihçisi kabul 
edilmelidir. Nitekim süfi tabakat kitap
larında kendisine yer verilmemesi de bu
nu gösterir. 

Hatib el-Bağdacti'nin , Ebu Nuaym'ı ba
zı hadis terimlerini yerli yerinde kullan
mamakla itharn etmesini doğru bulma
yan Zehebi (Mfzanü '[.(tidal, 1, lll) onun 
hadis ilimlerini iyi bildiğini , ancak mev
zü hadisleri mevzu olduğunu belirtmek
sizin eserlerine almakla hata ettiğini söy
lemiştir. Çağdaşı ve hemşehrisi Hanbe
II Ebu Abdullah İbn Mende, o devirde 
HanbelTier'le Eş'ariler (ŞafiTier) arasında 

ileri seviyede olan mezhep taassubu se
bebiyle Ebu Nuaym'ı ağır ifadelerle suç
lamış, Ebu Nuaym da ona karşılık ver
miştir. Bu iki alimin birbiri hakkında kul
landığı ifadeler, Zehebi gibi kendilerini 
takdir edenlerce de hoş karşılanmamış
tır. Hanbeli alimlerinin Ebu Nuaym ' ı suç
lamasında , onun kelam ilmiyle uğraş
masının ve özellikle Eş'ariyye taraftarı 
olmasının rolü büyüktür. HanbelTier'in 
Ebu Nuaym hakkındaki itharnları İbnü'n
Neccar, Bağdacti, Zehebi ve Sübki gibi 
Şafii alimleri tarafından cevaplandırılmış
tır. Sübki onun fıkıhla tasawufu uzlaş
tırdığını. hıfz ve zabtta, rivayet ve dira
yetle en yüksek mertebeye çıktığını söy
leyerek kendisini mübalağalı şekilde över 
(Taba/5:at, ıv, 18) 

Ebu Nuaym ile İbn Mende arasındaki 
tartışma . İsfahan' daki Şafii ve Hanbeli 
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hadisçilerini karşı karşıya getirmiştir. 

Ebu Nuaym'ın HanbelTier'i, Kur'an ve ha
dislerdeki teşbihe dair ifadeleri lugat 
manalarıyla anlamalarından dolayı ten
kit etmesine karşılık İbn Mende Ebu Nu
aym'ı dini gelenekiere bağlı olmayan bir 
akideye sahip olmakla suçlamıştır. Bu 
tartışma yüzünden Hanbeli mezhebine 
mensup talebeleri onunla ilişkilerini kes
mişler ve kendisini İsfahan ' daki büyük 
camiye sokmamışlardır. Abdülvehhab eş
Şa'rani onun İsfahan'dan da çıkarıldığı
nı ve muhaliflerince öldürüldüğünü söy
ler. 420'de (1029) Gazneli Mahmud'un 
oğlu Mesud'un İsfahan'da adı geçen ca
mide yaptığı katliam sırasında Ebü Nu
aym'ın camide bulunmaması taraftarla
rınca onun bir kerameti olarak değer
lendirilmiştir. 

Ebü Nuaym el-İsfahani'nin el -Mu cte
}f.ad (el·İctikad), eş-Şıfdt, Teşbitü'l-imd

me, Del d ' ilü 'n- nübüvve, Şıfatü ·ı- cen
ne, el-Fiten, :{:ikrü 'l-Mehdi ve nücı1-
tüh, er-Red cale'l-Lafzıyye ve'l-Hulı1-
liyye gibi eserlerinin bir kısmı doğru
dan veya dolaylı olarak kelamla ilgilidir. 
Bunlardan bazıları günümüze ulaşmış
tır. İncelenebilen eserlerinden, onun ke
lamla ilgili özgün görüşlere sahip olma
dığı anlaşılmaktadır. Eserlerine aldığı ri
vayetler konusunda titizlik göstermeme
si sebebiyle çeşitli itikadi mezhep men
supları bu eserlerde Ebu Nuaym' ın ken
di görüşlerine meylettiğini gösteren ör
nekler bulabilmişlerdir. Nitekim Zehebi. 
Sübki ve İbnü'n-Neccar gibi Eş'ari alim
leri onu kendi mezheplerinden saydık
ları için Şii ve Hanbeli müelliflerin itharn
Iarına karşı savunmuşlardır. Ebü' ı- Ka
sım İbn Asakir Ebu Nuaym'ı Eş' ari taba
katı içinde sayarken ( Tebyinü ke?ibi'l
mü{terf, s. 246) Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzi 
de Eş'a riliğe meyli olduğunu kaydeder 
(el·Munta?am, Xl/ , 268 ; xvı . 134). Takıy

yüddin İbn Teymiyye ise Ebü Nuaym'ın 
İbn Mende ile yaptığı Kur'an'ın lafzı ko
nusundaki tartışmada tilavetin mahluk 
olduğu görüşünü savunduğunu ve bu 
hususta er -Red cale'l-Lafzıyye ve'l
lfulı1liyye adlı eseri yazarak Selef'e ve 
selefi görüşleri savunan İbn Mende'ye 
karşı çıktığını belirtir (Muvafakatü saf:ıf. 

hi'l·men/5:ül, I, 160) 

Öte yandan bazı Selefi müellifler Ebü 
Nuaym'ın Selef yanlısı olduğunu savun
muşlardır. Mesela İbn Teymiyye, Muvd
fakat'taki görüşünün aksine Mecmı1 cu 
fetava'sında onun Ahmed b. Hanbel ta-

raftarı olduğunu, "Bizim yolumuz kitap, 
sünnet ve icma-ı ümmete tabi olan Se
lef yoludur" dediğini, sıfatlar konusun
da Selef'in görüşlerine benzer düşünce
ler taşıdığını nakleder. Ebu Nuaym ' ın la
fız konusunda söylediklerinin İmam Ah
med'in görüşlerine ters düşmediğini be
lirten İbn Teymiyye onun kitabının er
Red c ale'l-lfurı1fiyyeti'l-lfulı1liyye, İbn 
Mende'nin eserinin ise er-Red cale'l
Laf?ıyye adını taşıdığını . her ikisinin de 
sıfatları inkar edenleri hedef aldıklarını 
belirtir (Mecma cu fetava, V. 190; XII, 209). 

İbn Mende'nin Kitdbü ·ı- lman ' ını n eş
red en Ali b. Muhammed el-Fakihi. Ebü 
Nuaym ile İbn Mende arasındaki ihtilafı 
benzer bir yaklaşımla açıklar. Ona göre 
İbn Mende tilavet ile metluwü (Kur'an) 
kasteder ve onu yaratılmamış kabul eder. 
Ebu Nuaym' ın ise tilavetten, okuyan ki
şiden çıkan sesi kastettiğini ve bu sesi 
mahluk saydığım. böylece aslında her 
ikisinin de aynı görüşü savunduklarını 
ve Selef'e bağlı kaldıklarını söyler (Kita· 
bü'l·lman, I. 47-48). 

Şıfatü '1- cenne gibi eserlerinde konu
lara yaklaşım biçimiyle Zehebi ve Süyü
ti'nin onun eı - rti]f.iid ve eş-Sıfdt adlı 
eserlerinden yaptıkları iktibaslar dikkate 
alınarak Ebu Nuaym'ın Selefi bir eğilim 
taşıdığını söylemek mümkündür. Onun 
Şii olduğunu söyleyen Mirza Muhammed 
Bakır el-İsfahani ve İbn Şehraşub gibi 
Şii müellifleri ise iddialarına delil olarak 
bazı eserlerinde, özellikle lfilyetü '1- ev
liyd' da Hz. Ali hakkında yer alan riva
yetlerle Md nezele mine'l-~ur' dn ii 
Emiri'l- mü' minin cAli b. Ebi Tdlib, 
Kitdbü Menkıbeti'l-mutahharin, :{:ik
rü '1- Mehdi ve nü cutüh gibi eserlerini 
göstermektedirler. Ancak bunlar onun 
Şia'ya nisbeti için yeterli sebepler değil
dir. Zira Ebü Nuaym'ın lfilyetü'l- evli
ya' da. duyduğu bütün rivayetleri nak
lettiğini ve bunlar arasında pek çok za
yıf. hatta uydurma rivayetlerin bulundu
ğunu Sünni alimierin yanı sıra Şii alim
ler de kabul ederler (ibn Teymiyye, Min· 
hacü's·sünne, VII . 52). Ebu Nuaym Teş
bitü'l-imdme, Macrifetü'ş-saJ:ıdbe gibi 
eserlerinde Hilye'dekinin aksine haber
leri ayıklamaya çalışmıştır. Ayrıca Teşbi
tü'l-imdme adlı kitabında (s 45-53) as
haba ta 'neden Şia'yı tenkit etmiştir. Ebü 
Nuaym'a ait olduğu söylenen Md neze
le mine'I-Kur'an ii Emiri'l-mü'minin 
cAli b. Ebi Tdlib adlı eser ise sadece Şii 
yazarlarca ona nisbet edilmekte olup Şia 
dışındaki kaynaklarda onun böyle bir 



eser yazdığından söz edilmemektedir. 
Bu sebeple söz konusu eserin Ebu Nu
aym'a ait olması ve dolayısıyla onun Şia'
ya nisbeti mümkün görünmemektedir 
(Zerrinkub. s. 1 86) 

Eserleri. 1. Hilyetü'l-evliya'• ve taba
katü'J-astiyc'f. 800 kadar suff ve zahi
din biyografisini büyük ölçüde kronolo
jik sırayla, zaman zaman da faziletleri
ne göre ele almaktadır. Aşere-i mübeş

şere ile başlayan eser diğer zahid saha
biler. ehl-i Suffe, tabifn ve tebeü't-tabi
in nesilleriyle müellifin zamanına kadar 
yaşayan zahidleri ihtiva etmektedir (1-X, 

Kahire 1351-1 357/ 1932- 1938) z. Dela'i
lü'n-nübüwe *. Hz. Peygamber'in nü
büwetini ispat etmek maksadıyla yazı
lan ve bu konuda delil sayılabilecek ha
rikulade olaylarla ilgili rivayetleri bir ara
ya getiren eser ilk olarak Haydarabad ·
da (ı 320). daha sonra da Halep'te (ı 3971 
1977) yayımlanmıştır. 3. ?,ikru al].bôri İş
bahdn. Tddl].u İsbahdn adıyla da tanı
nan eser. isfahan'a dair daha sonra ya
zılan kitaplara kaynak teşkil etmiştir. 

Eserin giriş kısmında , Arap olmayan mil
Ietierin ve bilhassa iranlılar'ın faziletleri 
hakkında hadis diye rivayet edilen çe
şitli sözlerle isfahan'ın kuruluşuna. fet
hine ve özelliklerine dair bilgiler veril
mekte, ardından başta muhaddisler ol
mak üzere bu şehre mensup din alim
leri alfabetik sırayla ele alınmaktadır. 

Bir alimin hangi tarihte İsfahan'a geldi
ği. oradan ne zaman ayrıldığı. ne zaman 
vefat ettiği gibi bilgiler özellikle kayde
dilmektedir. Eser iki cilt halinde önce 
Sven Dedering (Leiden ı 931-1934). daha 
sonra da Seyyid Kisrevi Hasan (Beyrut 
I 990) tarafından neşredilmiştir. 4. Ma cri
ietü 's- şa}ıdbe. Giriş mahiyetinde olmak 
üzere bazı sahabe grupları ve sahabe
nin değeri hakkında bilgi verildikten son
ra aşere-i mübeşşere ve adı Muhammed 
olan ashapla esere başlanmakta, ardın
dan diğer sahabilerin biyografileri alfa
betik sırayla verilmektedir. Eserin ta
mamı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde iki cilt halinde mevcuttur (lll. 
Ahmed, nr. 497, I. cilt 353 varak, ll. ci lt 
367 varak). Son kısmının Millet Kütüpha
nesi'nde (Feyzu llah Efendi , nr. ı 527) bu
lunduğuna dair bilgi ise yanlış olup bu 
nurnarada müellifin Hilyetü'l-evliyd'sı 
kayıtlıdır. Cemmam diye tanınan Abdül
gani el- Ma kd isi, bu eseri tenkit etmek 
için Tebyinü'l-işdbe li-evhdmin hasa
let li -Ebi Nu caym ii Ma criieti'ş-şa}ıd
be adlı bir eser kaleme almıştır. Ma cri
ietü'ş-şa}ıdbe, Topkapı nüshası ile di-

ğer bazı eksik nüshaları esas alınarak 
Muhammed Radi b. Hac Osman tarafın
dan yayımlanmıştır (1 -111, Medine - Riyad 
1408/ 1988) S. hltdbü'd-pu caid'. İbn 
Hacer el-Askalanf'nin dediği gibi müel
lif bu kitabı el-Müsnedü'l-müstal].rec 
cald Sa}ıihi Müslim adlı eserine mukad
dime olarak yazmış, orada geçen ve muh
telif alimler tarafından tenkit edilen 289 
zayıf ravinin durumunu belirtmiştir. Eser 
Faruk Hamade tarafından yayımlanmıştır 
(Darülbeyza 1405 / 1984) 6. Şıiatü'l-cen

ne. Cennet ve cennet hayatıyla ilgili 454 
hadisin bir araya getirildiği eseri Ali Rı

za Abdullah tahkik ederek iki cilt halin
de neşretmiştir ( Dımaşk 1407-1408/ 1987-
1988; Beyrut 1988). 7. Faiiletü'l- cddilin. 
Adaletle ve adil kimselerle ilgili sahih, za
yıf ve mevzu otuz yedi hadisi ihtiva eden 
bu risaledeki rivayetler Muhammed b. 
Abdurrahman es-Sehavi tarafından Tal].
ricü ehddişi'l- cddilin adıyla değerlendi
rilmiş, eseri Meşhur Hasan Mahmud Sel
man tahkik ederek yayımiarnıştır (Amman 
1408/ 1988) Neşre esas alınan nüshanın 
sonunda bulunan ve Ebu Nuaym'ın riva
yeti olmayan aynı konudaki sekiz hadis 
de risale ile birlikte basılmıştır. 8. el
Müsnedü'l -müstal]rec c ald Şahihi Müs
lim. Türkiye (Bursa), Mısır. Suriye ve ingil
tere'de nüshaları bulunmaktadır (Brockel
mann. CAL, 1, 446 ; Suppl., I, 6 I 7) Ebu Nu
aym'ın ayrıca Buhari ve Müslim'in el
Cdmicu'ş-şa}ıi}ı'leri ve İbn Huzeyme'
nin et- Tevhid'i üzerine de müstahrec
leri bulunduğu kaynaklarda zikredilmek
tedir. 9. Kitiibü Tıbbi'n-n ebi. Hz. Pey
gamber'in tıpla ilgili tavsiye ve uygula
malarına dair rivayetleri ihtiva eden ese
rin Antalya (Akseki Yeğen Mehmet Paşa, 
nr. 200, I 98 varakl ve Adana (İl Halk. nr. 
ı ı 56, 35 varakl kütüphanelerinde birer 
nüshası. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
de (Kadızade Mehmed. nr. 349. 107 varakl 
bir Türkçe tercümesi bulunmaktadır (ese
rin diğer nüsha l a rı ve muhtasarla rı için bk. 
Brockelmann, CAL, I, 445-446; Suppl., I, 

6 17l. 10. Teşbitü'l-imdme ve tertibü 'l 
hildie. el-İmdme ve el-İmdme ve'r-red 
tale'r-Rdtiia adlarıyla da anılmaktadır. 
Ebu Nuaym, çeşitli fırkaların imarnet ko
nusundaki siyasi tercihlerine delil olmak 
üzere en faziletli sahabiyi tesbite çalı

şırken ihtilafa düştüklerini, kendisinin 
bu ihtilafı gidermek maksadıyla bu ese
ri kaleme aldığını söyler. Ashabın fazile
tine dair ayetleri zikrettikten sonra baş
ta dört halife olmak üzere çeşitli saha
bilerin faziletlerine dair hadisleri nak
leder. 225 rivayetin yer aldığı eseri İb-
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ra him Ali et-Tihami, Köprülü Kütüpha
nesi'ndeki (Fazı! Ahmed Paşa, nr. ı 6ı7, 48 
varakl yegane nüshasına dayanarak neş
retmiştir (Beyrut ı497 1 1986l. 11. hltd
bü '1 -Erba cin c ald me?hebi'l- müteha]{
]{ı]{in mine 'ş - Suiiyye. Tasawuf ehli
nin ahlak ve davranışiarına esas teşkil 
eden kırk hadisi içeren eser Bedr Abdul
lah el-Bedr tarafından yayımlanmıştır 
(Beyrut 1414/ 1993) 1Z. Feid' ilü 'l-l]u
l eid 'i'J- erba ca ve gayrihim. Köprülü 
Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmak
tadır (Fazı! Ahmed Paşa, nr. 40. vr. 233-
251) . 13. Cdmicu edciyyeti'n-nebi. Ese
rin bir nüshası Süleymaniye Kütüphane
si 'ndedir (Çorlu! u Ali Paşa, nr. 284 / 2, vr. 
62-133l 14. el-Emdli. İki mecliste imla 
ettiği bazı rivayetlerini ihtiva eden eser 
Köprülü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır 
(Fa z ı! Ahmed Paşa , nr. 252, vr. 9-10, 83-86) 
15. el-Müntel]ab min Kitô.bi'ş-Şucard'. 
Abdülaziz b. Nasır el-Mani' tarafından 
yayımlanmıştır (Riyad I 982) 16. Cüz' min 
kitdbi Riydieti 'J-ebddn. Günümüze ulaş
mayan Riydietü '1- ebddn adlı kendi ese
rinin bir bölümü olup basılmıştır (Riyad 
ı 408/ 1988l. 17. en-Nurü'l-müştecal min 
kitdbi Md nezele mine'J-Kur'dn ii cAlf 
caleyhi's-seldm. Ebu Nuaym'a nisbet 
edilen Md nezele mine'J-Kur' dn adlı 
eserden Muhammed Bakır el-Mahmu
di tarafından toplanıp tertip edilmiştir 
(Tahran ı406/ 1986l 

Kaynaklarda Ebu Nuaym el-İsfahanf'
nin şu kitaplarından da söz edilmektedir: 
Muccemü'ş-şüyı11]., Kitdb if culı1mi'l
hadfş, Tesmiyetü as}ıdbi cAli ve'bni 
M es cud, Riydietü'l-müte callimin, el
Mu ctekad, el-Mesdcid, ?,ikrü 'l-Mehdf 
ve nücı1tüh, es-Şıidt, Kurbdnü'l -müt
ta]{in ii enne'ş-şaldte kurretü cayni'l
cô.bidfn, Erba cı1ne }ıadfşen c ald me?he
bi Ehli's-sünne ve'J-cemd ca, el-Evd, il, 
cAmelü'J-yevm ve'l-leyle, es-Sü'ô.l, 
Mendkıbü 'ş - Şdii ci, Teşbitü 'r- rü, yd, 
el-Müselseldt, Müsnedü cAbdilldh b. 
Dindr el- cAdevi, Cüz' ii men yüknd 
bi-Ebi Rebica, el-Muhibbin maca 'J
mahbı1bin. Brockelmann, Ebu Nuaym'a 
nisbet edilen hltdbü'l- Emvdl'in ( Kahi
re ı 337l ona aidiyetinin şüpheli olduğu
nu söylemektedir ( GAL Suppl., ı . 6 ı 7l. 

Ebu Nuaym'ın biyografisini Ebu Tahir 
es-Sileff Al].bdru Ebi Nu caym (Zehebi, 
Ac lamü'n-nübela', XVII, 458), Abdülhaffz 
Ali eı-Kareni de el-Hdir~ Ebu Nu caym 
el-İşiahdni el-iakih el-mu}ıaddiş es
suii el-müverril]. (Kah i re ı 987l adlı eser
lerinde kaleme almışlardır. 
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EBÜNÜMEY 

( ~Y.!) 

Muhammed b. Berekat 
b. Muhammed el- Haseni 

(ö. 992/1584) 

Mekke emiri. 
_j 

Şerif ll. Berekat'ın oğlu olup 9 Zilhic
ce 911 'de (3 Mayıs 1506) doğdu . Sekiz 
yaşında iken babası tarafından Mısır'a 

gönderildi. Memlük Sultanı Kansu Gavri 
onu Hicaz ve Yenbü hakimi olarak tanı
yıp babası ile müşterek emirlik yapmak 
üzere kendisine şeriflik beratı verdi. Ya
vuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden son
ra emirliklerini tasdik ettirmek ve itaat
lerini bildirmek üzere Kahire'ye gitti. Ba
zı kaynaklara göre Yavuz Sultan Selim 
Kahire'de iken Mekke ve civarının zaptı 
için asker yollamayı düşünmüştü. O sı
rada Kahire'de sürgünde bulunan eski 
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Mekke kadısı Selahaddin ibnü's-Suüd 
bunu duyunca padişaha, Mekke şerifinin 
zaten bağlılık arzedeceğini, bu sebeple 
asker sevkine lüzum olmadığını bildir
miş, sultandan gerekli teminatı aldıktan 
sonra da Mekke Emfri Berekat'a haber 
yollayarak oğlunu itaat ve bağlılık sun
mak üzere Yavuz Sultan Selim' e gönder
mesini istemişti (Seyyid Ahmed b. Zeynf. 
S. 50). 

İbn iyas'a göre 15 Cemaziyelahir 923'
te (5 Temmuz 1517; Haydar Çelebi 'ye gö
re 13 Cemaziyelahir 13 Temmuz) Kahire'ye 
gelen Ebü Nümey 6 Temmuz'da divana 
davet edildi; burada babasının hediyele
ri ni. Kabe'nin anahtarlarını ve bazı mu
kaddes emanetleri sunarak padişaha 

bağlılık bildirdi. Kendisine büyük hürmet 
gösterildi. 12 Temmuz'da tekrar padi
şahın huzuruna çıkıp el öptükten ve hil'at 
giydirildikten sonra Mekke'ye dönmesi
ne izin verildi. Yavuz Sultan Selim emir
lik sembolü olarak Şerif Berekat'a gö
türülmek üzere berat ve hil'at vermiş, 
Haremeyn ahalisine dağıtılmak için de 
200.000 altın ve bol miktarda zahire yol
lamış, ayrıca Kansu Gavri tarafından Ka
hire'de hapsedilen bazı Mekke ileri ge
lenlerini serbest bırakıp Ebü Nümey ile 
birlikte geri dönmelerini sağlamıştı. Böy
lece Hicaz Osmanlı idaresine girdiği gibi 
Osmanlı padişahları da "hadimü'l-Hare
meyn" sıfatıyla anılmaya başlandılar (Kut
büddin Mekkf, s. 24-26 ; Hacı Alf b. Halfl, 
vr. 9a-b)_ 

Ebü Nümey, müşterek emirlik yaptığı 
babasının ölümü üzerine 1525'te tek ba
şına emfr oldu ve kendisine Kanünf Sul
tan Süleyman tarafından emirlik beratı 
gönderildi. Onun uzun süren emirlik dö-

Ebü Nümey'in 

Kanüni 

Sultan 

Süleyman'a 

gönderdiği 

Türkçe 

mektubu 

ve imzası 
(TSMA, 

m . E. 11.701/421 

nemi bazı meselelere rağmen Osmanlı 
idaresinin yerleşme devresini teşkil et
ti. Emirliği döneminde çıkan olaylar Ye
men meselesi, çeşitli isyanlar, hac kafi
leleriyle ilgili hususlar. bölgedeki bazı 

Osmanlı idarecileri ve askerleriyle olan 
anlaşmazlıklar çerçevesinde şekillendiy
se de ciddi bir tırmanma eğilimi göster
meden yatıştırıldı. Ebü Nümey, önce böl
gede büyük şöhrete sahip Selman Reis 
ile Cidde iskelesi gelirleri yüzünden an
laşmazlığa düştü. Daha sonra 944 'te 
( 1537) Yemen' de Kızıldeniz kıyısında ki 
Cazan'a yürüyüp burayı kendisine bağ
ladı. Fakat u sırada Hint seferinden dö
nen Hadım Süleyman Paşa Yemen'in zap
tı sırasında Cazan'ı kendi kontrolü altı
na aldı ve emfrin adamını buradan uzak
laştırdı. 

Hac için Mekke'ye gelen Süleyman Pa
şa ile iyi geçinmeye dikkat eden Ebü Nü
mey, oğlu Ahmed'i istanbul'a götürme
si için ona ricada bulundu. Şerif Ahmed 
istanbul'da büyük ilgi gördü; bizzat pa
dişah tarafından kabul edildi ve kendi
sine babası ile müşterek olarak Mekke 
emirliği beratı verildi. Ebü Nümey 1540'
ta Şam emfr-i haccı Hüseyin Bey ile Şam 
hacılarının bazı eşyalarının Mekke'de ça
lınması üzerine çıkan olaylar yüzünden 
anlaşmazlığa düştüyse de. Süleyman Pa
şa'nın raporuna göre. Ebü Nümey ve oğ

lu Emfr Ahmed, bu anlaşmazlığı ve olay
ları şahsf gayretleriyle yatıştırmışlardı 
(TSMA, nr. E 6607/2). 1541' de, Süveyş'te 
bulunan Osmanlı donanmasını hedef ala
rak Kızıldeniz'e giren ve başarı göstere
meyen Portekizliler'in Cidde yakınların
da Ebiddevair'e asker çıkarmaları üze
rine Ebü Nümey Cidde beyi ile birlikte 


