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en-Nadr b. el-Hâris b. Alkame
b. Kelede el-Kureþî

(ö. 2/624)

Hz. Peygamber’in
en azýlý düþmanlarýndan biri.

˜ ™

Kureyþ’in zenginlerinden olup ticaret için
Hîre’ye ve Ýran’a giderdi. Bu seyahatleri
sýrasýnda Fars sanat ve kültürüyle ilgile-
nerek ud çalmayý ve þarký söylemeyi öð-
renmiþ, oralardan Mekke’ye þarkýcý câriye-
ler getirmiþti. Bazý araþtýrmacýlar onu Sa-

kýf kabilesine mensup Tâifli tabip Hâris b.
Kelede’nin oðlu olarak gösterirlerse de bu
doðru deðildir (meselâ bk. Nâdiye Hüsnî
Sakr, s. 76-77; DÝA, XVI, 199).

Nadr b. Hâris, Mekke müþrikleri içinde
Ýslâm’a karþý çýkanlarýn baþýnda geliyordu;
sazýný ve sözünü Hz. Peygamber’i ve onun
dinini kötülemeye hasretmiþti. Düþman-
lýklarýnda Nadr b. Hâris gibi aþýrý gidenler
hakkýnda Kur’ân-ý Kerîm’de çeþitli telmih-
ler vardýr. Müfessirlerin pek çoðu bazý âyet-
lerin nüzûl sebeplerini onun faaliyetleriy-
le iliþkilendirir. Nadr b. Hâris ayný zaman-
da Kureyþ’in en iyi hatiplerinden biriydi ve
sýk sýk kabilesinin önüne çýkarak, “Hangi-
miz daha güzel konuþuyoruz? Ben mi,
Muhammed mi?” diye sorardý. Müþriklerin
Kur’an hakkýnda söyledikleri “esâtîrü’l-ev-
velîn” (öncekilerin masallarý) sözü de ona ait-
tir. “Âyetlerimiz onlara okunduðu zaman,
‘Ýþittik iþittik! Ýstesek biz de aynýný söyle-
yebiliriz; bu sadece eskilerin masallarýdýr’
derlerdi” (el-Enfâl 8/31); “Ona âyetlerimiz
okunduðu zaman, ‘Öncekilerin masallarý-
dýr’ der” (el-Mutaffifîn 83/13) meâlindeki
âyetler Nadr ile ilgili olarak indirilmiþtir.
Nadr b. Hâris’in kendi kabilesine sesleniþi
çok anlamlýdýr ve onun Hz. Muhammed’in
gerçek peygamber olduðunun farkýna var-
dýðýný göstermektedir. “Ey Kureyþliler! Ba-
þýnýza öyle bir iþ açýlmýþtýr ki artýk siz onun
üstesinden gelemezsiniz. Muhammed he-
nüz gencecik bir delikanlý iken sözce en
doðrunuz, emanetçe en emininiz idi ve en
çok ondan razýydýnýz. Saçlarýna ak düþtü-
ðü ve size bir misyonla geldiði zaman ona
sihirbaz dediniz. Hayýr o sihirbaz deðildi;
zira biz sihirbazlarýn ne yaptýklarýný biliriz.
Ona kâhin dediniz. Hayýr o kâhin deðildi;
zira onlarýn sözlerindeki secileri biliriz. Ona
þair dediniz. O þair deðildir; çünkü biz þiiri
ve o sanatýn inceliklerini biliriz. Sonra ona
mecnun dediniz. Hayýr o mecnun deðildir;
çünkü biz mecnunlarý da biliriz. Onun ne
karýþtýrmasý vardýr ne de vesvesesi. Ey Ku-
reyþliler, durumunuzu bir düþünün! Ger-
çekten baþýnýza büyük bir iþ gelmiþtir.”

Hz. Peygamber’in ve onun misyonunun
Kureyþ toplumunda yapacaðý deðiþim ve
etkiyi tahmin eden Nadr b. Hâris, diðer
Kureyþliler gibi çeþitli bahanelerle oyalan-
madan âcil tedbirler alýnmasý gerektiðine
inanýyordu. Bu çerçevede Ukbe b. Ebû
Muayt ile birlikte Resûl-i Ekrem’in duru-
mu hakkýnda bilgi edinmek ve ona fikrî
planda karþý koyabilmek için yahudi âlim-
leriyle görüþmek üzere Yesrib’e (Medine)
gittiler. Orada Hz. Peygamber’in durumu-
nu, onun çok iddialý sözler söylediðini an-
lattýlar ve sözlerinden bir kýsmýný aktardý-

yatlarý, diyaloglarý, tartýþmalarý, tavýr ve
davranýþlarý, kadý olarak verdikleri hüküm-
ler ve bazý mahkeme kararlarý hakkýndaki
kanaatleri gibi bilgiler nâdirü’r-rivâye eser-
lerinde yer almýþtýr.

IV. (X.) yüzyýlda geçmiþ mezhep biriki-
mini kuþatmayý hedefleyen eserlerin kale-
me alýnmasý, Hanefî mezhebinde nâdirü’r-
rivâyenin tesbit ve deðerlendirilmesi açý-
sýndan belirleyici bir rol oynamýþtýr. Ebü’l-
Leys es-Semerkandî’nin, zaman zaman da-
ha geç dönemlerde telif edilmiþ çalýþma-
lara baþvursa da aðýrlýklý olarak nevâdir
müelliflerinin metin ve rivayetlerini esas
aldýðý £Uyûnü’l-mesâßil adlý eseri bu dö-
nemdeki nâdirü’r-rivâye ile ilgili en önem-
li çalýþma kabul edilebilir (nþr. Seyyid Mu-
hammed Mühennâ, Beyrut 1998). Ayný de-
virde kaleme alýnan ve nâdirü’r-rivâye kay-
naklarýný yoðun biçimde kullandýðý ifade
edilen Hâkim eþ-Þehîd’in el-Müntešå’sý da
burada zikredilmelidir (bk. HÂKÝM eþ-ÞE-
HÎD). V. (XI.) yüzyýlda Halvânî ve talebele-
rinin zâhirü’r-rivâye gibi nâdirü’r-rivâyeyi
de kapsayan þerh çalýþmalarý bir yandan
II (VIII) ve III. (IX.) asýrda yazýlan nâdirü’r-
rivâye metinlerinin giderek daha az kulla-
nýlmasýna sebep olmuþ, öte yandan nâdi-
rü’r-rivâye kapsamýndaki mâlûmatýn nasýl
deðerlendirilmesi gerektiði hususunda za-
manla bütün Hanefî çevrelerince esas ka-
bul edilmiþtir. Ýbnü’l-Hümâm, bu metinle-
rin artýk mütedâvil olmayýp yaygýn biçimde
kullanýlmadýklarý için herhangi bir nevâdir
nüshasý elde edilmesi halinde onu Ebû Yû-
suf ve Þeybânî’ye nisbet etmenin doðru
olmayacaðýný, el-Mebsû¹ ve el-Hidâye gi-
bi kaynaklarda nevâdir kitaplarýndan yapý-
lan nakillere itimadýn ise bu eserlerin biz-
zat kendilerine itimat anlamýna geldiðini
söyler.

Nevâdir literatürü Hanefî mezhebinde
ayrý bir tür oluþturacak kadar geniþ bir yer
tutarken diðer mezheplerin âlimlerinin de
benzer eserler kaleme aldýðý görülmekte-
dir. Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî, en-Nevâ-
dir ve’z-ziyâdât £alâ mâ fi’l-Müdevvene
min ³ayrihâ mine’l-ümmehât adlý ese-
rinde (nþr. Abdülfettâh Muhammed el-
Hulv, Beyrut 1999) Mâlikî mezhebinin
“ümmehat” adý verilen kaynaklarýnýn dý-
þýnda kalan Ýmam Mâlik ve öðrencilerine
ait görüþleri bir araya getirmiþtir. Þâfiîler’-
den Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed
er-Rûyânî’nin muhtemelen az rastlanýr
meseleleri ele aldýðý Nevâdirü’l-a¼kâm
ve Hanbelîler’den Ebû Zekeriyyâ (Ebû Be-
kir) Ýbnü’s-Sayrafî’nin Nevâdirü’l-me×-
heb adlý çalýþmalarýnýn bulunduðu bilin-
mektedir.
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Ebü’l-Hasen en-Nadr b. Þümeyl b. Hareþe
b. Yezîd el-Mâzinî et-Temîmî

(ö. 204/820)

Arap sözlük yazarý ve hadis âlimi.
˜ ™

122 (740) yýlýnda Horasan’ýn Merverrûz
þehrinde doðdu. Temîm kabilesinin Benî
Mâzin koluna mensup olan ailesi buradan
Basra’ya göç etti. Nadr Basra’da yetiþti.
Baþta Halîl b. Ahmed olmak üzere zama-
nýn önde gelen âlimlerinden Arap grame-
ri, lugat, þiir, edebiyat, hadis ve fýkýh ders-
leri aldý. Uzun süre bedevîler arasýnda ya-
þayarak fasih bedevîlerden lugat malze-
mesi, özellikle nâdir kelimelerle þiir ve em-
sale dair bilgiler topladý. Arap gramerinde
Halîl b. Ahmed’in önde gelen dört öðren-
cisinden biri oldu.

Tebeu’t-tâbiînden olan Nadr b. Þümeyl
rivayetlerine güvenilen bir hadis âlimiydi.
Humeyd et-Tavîl, Hiþâm b. Urve, Hiþâm
ed-Destüvâî, Ýsmâil b. Ebû Hâlid, Hiþâm b.
Hassân, Abdullah b. Avn gibi tâbiîlerden
hadis dinleyip rivayet etti (Ýbnü’l-Kýftî, III,
351). Ayrýca nâdir kullanýlan kelimelere
vukufuyla tanýnan, Ýslâm recez þairlerin-
den Ru‘be b. Accâc’dan rivayette bulundu
(Ömer Ferruh, II, 62). Kendisinden Yahyâ
b. Maîn, Ali b. Medînî ve Ýshak b. Râhûye
hadis rivayet etti (Ýbnü’l-Kýftî, III, 352; Ýbn
Hallikân, V, 397). Ebû Ubeyd Kasým b. Sel-
lâm bilhassa hadis ve garîbü’l-hadîs gibi
alanlarda kendisinden çok istifade etmiþ
olan öðrencilerindendir. Bir süre Nîþâbur’-
da ikamet eden Ýbn Þümeyl’den hadis oku-
yanlar arasýnda Muhammed b. Râfi‘, Ebû
Zekeriyyâ Yahyâ b. Yahyâ en-Nîsâbûrî, Ýs-
hak b. Ýbrâhim, Biþr b. Hakem vb. âlimler
sayýlabilir (Ýbnü’l-Kýftî, III, 352).

Nadr b. Þümeyl, Basra’da geçim sýkýn-
týsý çektiðinden doðduðu þehre dönmeye
karar verdi. Aralarýnda çeþitli âlimlerin de
bulunduðu kalabalýk bir topluluk kendisi-
ni uðurlamaya geldi ve ülkelerinden ayrýl-
masý sebebiyle üzüntülerini dile getirdi.
Nadr, Mirbed panayýr alanýna gelindiðinde
yaptýðý konuþmada günlük 1 kile bakla ka-
dar nafaka temin edebildiði takdirde Bas-
ralýlar’ý terketmeyeceðini söyledi, orada bu-
lunanlar arasýndan bunu üstlenecek bir
kimsenin çýkmamasý üzerine de yoluna
devam etti. Ebû Ubeyde, Me¦âlibü’l-
£Arab adlý eserinde bu olayý Araplar’ýn ve
Basralýlar’ýn vefasýzlýk örneði olarak kay-
deder (a.g.e., III, 348-349).

Merv’de yoksulluktan kurtulup servete
kavuþan Ýbn Þümeyl oranýn önde gelen
âlimlerinden biri oldu ve Me’mûn tarafýn-
dan Merv kadýlýðýna getirildi. Bir yandan
görevini yürütürken bir yandan da Merv’-
de sünnet ve hadis çalýþmalarýný baþlattý
ve bunu giderek yaygýnlaþtýrdý. Abbasî sa-
rayýnda düzenlenen dil, edebiyat, þiir ve
ilim meclislerine iþtirak etti, bu alanlarda-
ki ilmî kudretini gösterme fýrsatý buldu,
Me’mûn ve çevresi tarafýndan verilen he-
diyelerle serveti daha da arttý. Bir defa-
sýnda nâdir kullanýlan bir kelimedeki soru-
nu çözmesi üzerine Me’mûn ile veziri Fazl
b. Sehl’den 80.000 dirhem aldýðý kaydedi-
lir (Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 60). Nadr,
Buhârî’ye dayanan bir rivayete göre Zil-
hicce 204 (Mayýs - Haziran 820), Ýbn Ku-
teybe’ye göre ise 203 (819) yýlýnda
Merv’de vefat etti.

Eserleri. 1. Kitâbü’½-Øýfât fi’l-lu³a. Ýn-
san ve özellikle kadýn, ayrýca deve, davar,
kuþ, dað, ova, güneþ, ay, gece, gündüz, yi-
yecek ve içecekler, kuyular, göletler, üzüm,
þarap, yaðmur, bulut, sel, rüzgâr, bitki,
aðaç ve cömertlik gibi deðiþik konularda-
ki garîb kelimeleri açýklayan bir konu söz-
lüðü olup öðrencisi Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm’a ait el-øarîbü’l-Mu½annef’in te-
mel kaynaklarýndandýr. Eserin günümüze
ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemektedir. 2. Ri-
sâle fi’l-¼urûfi’l-£Arabiyye. Hurûf-i hi-
câ çeþitlerinin ve anlamlarýnýn açýklandýðý
bu kitapçýkta yirmi iki çeþit elif, beþ bâ,
yedi tâ, beþ sîn, beþ kâf, sekiz nûn, on
dört vâv, sekiz he ve on iki çeþit “yâ”dan
söz edilir. Risâle, Auguste Haffner – P. L.
Cheikho tarafýndan bazý kadîm sözlük ri-
sâlelerini kapsayan el-Bül³a fî þü×ûri’l-
lu³a adlý eser içinde yayýmlanmýþtýr (Bey-
rut 1914). Eseri ayrýca Hibetüddin el-Hü-
seyn Kitâb fî teþrî¼i’l-¼urûf adýyla neþ-
retmiþtir (Mecelletü’l-£Ýlm, II/3 [Baðdad
1329], s. 128-133; el-Meþriš, XIV [Beyrut

lar. Bunun üzerine yahudi âlimleri, “Siz
ona þu üç þeyi sorun. Eðer cevap verebilir-
se gerçekten gönderilmiþ bir peygamber-
dir, ona tâbi olun; eðer cevap veremezse
yalancýdýr” dediler. Sorulacak üç soru As-
hâb-ý Kehf, Zülkarneyn ve ruh meselele-
riydi. Nadr ile Ukbe, Mekke’ye döndükle-
rinde müþriklerden bir grupla birlikte Re-
sûl-i Ekrem’in yanýna giderek yahudi âlim-
lerinin sorularýný sordular. Hz. Peygamber,
“Size yarýn cevap vereceðim” dediyse de
beklediði vahiy gecikti. Nadr b. Hâris ve
diðerleri, “Muhammed sorduðumuz soru-
lara cevap veremedi” diye propaganda
yapmaya baþladýlar; ancak uzunca bir sü-
re sonra Kehf sûresi nâzil oldu.

Nadr b. Hâris, Hz. Peygamber’i âdeta ta-
kip altýna almýþtý. Resûl-i Ekrem herhangi
bir þey söyleyince ya da Kur’an’dan âyet-
ler okuyunca hemen gidip bunlarýn tesiri-
ni yok etmeye çalýþýyordu. Nitekim Hz. Pey-
gamber, Kureyþ’e tek Allah’ý anlatarak geç-
miþ ümmetlerin karþýlaþtýðý felâketlerden
kavmini sakýndýrmaya çalýþtýðýnda, “Mu-
hammed size Âd ve Semûd’un hikâyele-
rini anlattý, ben de size kisrâlarýn haber-
lerini getirdim” diyerek Kureyþliler’in ka-
fasýný karýþtýrmýþtý. Ayrýca mûsiki bilgisini
de Ýslâm’a ve Resûl-i Ekrem’e karþý kulla-
nýyor, bazý þarký sözlerini Kur’an’a alter-
natif olarak sunuyordu. “Ýnsanlar arasýn-
da, bir bilgisi olmadýðý halde Allah yolun-
dan saptýrmak için gerçeði boþ sözlerle
deðiþenler ve Allah yolunu alaya alanlar
vardýr. Ýþte alçaltýcý azap bunlar içindir”
meâlindeki âyetin de (Lokmân 31/6) Nadr
b. Hâris sebebiyle nâzil olduðu kabul edil-
mektedir. Nadr b. Hâris bir gün eline çü-
rümüþ bir kemik alýp ufalayarak, “Bunu
kim diriltebilir yâ Muhammed?” diye sor-
muþtu. Bunun üzerine “... kendi yaratýlýþý-
ný unutur da çürümüþ kemikleri kim diril-
tecek diyerek bize misal vermeye kalkar?”
meâlindeki âyet (Yâsîn 36/78) inmiþti. Bun-
larýn dýþýnda onun hakkýnda veya onun gö-
rüþlerine cevap niteliðinde baþka âyetle-
rin de nâzil olduðu rivayet edilir (es-Saf 61/
16; en-Nahl 16/103; el-Furkan 25/4-5; el-
Fâtýr 35/42). Nadr b. Hâris, Kureyþ’in müs-
lümanlara uyguladýðý ambargo kararýnýn
alýnmasýnda ve tâvizsiz uygulanmasýnda
da rol almýþ, bir rivayete göre bu kararýn
yazýlý bir metin haline getirilmesini o yap-
mýþtý. Hicret öncesinde Hz. Peygamber’i
öldürmek amacýyla evini kuþatanlar ara-
sýnda onun da yer aldýðý bilinmektedir.
Nadr b. Hâris, Bedir Gazvesi’nde müþrikle-
rin sancaðýný taþýrken müslümanlara esir
düþmüþ ve Resûlullah’ýn emriyle savaþ dö-
nüþü Safra denilen yerde Hz. Ali tarafýn-
dan öldürülmüþtür.
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