
281

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Hiþâm, es-Sîre2, I, 358-359, 395, 481, 571,
643-645, 665, 710; II, 42-43; Ýbn Sa‘d, e¹-ªaba-
šåt, I, 165, 201, 228; II, 15, 18; V, 448, 478; Mus-
‘ab b. Abdullah ez-Zübeyrî, Nesebü Æureyþ (nþr.
E. Lévi-Provençal), Kahire 1982, s. 255; Ýbn Ha-
bîb, el-Mu¼abber, s. 160-161; Ýbn Kuteybe, el-
Ma£ârif (Ukkâþe), s. 154, 155, 576; Belâzürî, En-
sâb, I, 139-141, 142-144; Taberî, TârîÅ (de Go-
eje), I, 1230, 1304, 1335; Ýbn Hazm, Cemhere, s.
126, 268; a.mlf., Cevâmi£u’s-sîreti’n-nebeviyye,
Beyrut 1403/1983, s. 116; Nâdiye Hüsnî Sakr, e¹-
ªâßif fi’l-£a½ri’l-Câhilî ve ½adri’l-Ýslâm, Cidde 1401/
1981, s. 75-77; Kemâl es-Sâmerrâî, MuÅta½aru
târîÅi’¹-¹ýbbi’l-£Arabî, Baðdad 1404/1984, s. 278-
279; Ch. Pellat, “al-Nadr b. al-Harit”, EI 2 (Ýng.),
VII, 872-873; Abdullah Köþe, “Hâris b. Kelede”,
DÝA, XVI, 199.

ÿÝrfan Aycan

– —
NADR b. ÞÜMEYL

א��������� �� ) )

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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Mu£cem, “nfk” md.). Hadislerde de nafaka
ve ayný kökten türetilmiþ kelimeler yaygýn
olarak kullanýlmýþtýr (Wensinck, el-Mu£cem,
“nfk” md.).

Ýslâm hukukunda nafaka kavramý ve yü-
kümlülüðünün aile hukukuyla sýnýrlý olma-
dýðý, günümüz hukuk düþüncesinde üze-
rinde önemle durulup geliþtirilmeye çalý-
þýlan sosyal adalet, hayvan haklarý ve çev-
renin korunmasý kavramlarýný çaðrýþtýracak
þekilde düzenlemeler yapýlarak kiþinin so-
rumluluðu altýnda bulunan diðer canlýlarýn
ve hatta canlý olmayanlarýn varlýk ve verim-
liliklerini devam ettirebilmeleri için yapýl-
masý gereken harcamalarý da kapsadýðý
görülmektedir. Bu sebeple fýkýhtaki nafa-
ka hükümlerini incelerken, aile hukuku iliþ-
kisinden doðan, mülkiyet iliþkisinden do-
ðan nafaka türlerini ayýrt etmek uygun
olur. Aile hukuku iliþkisinden doðanlar ev-
lilik ve hýsýmlýk nafakasý, mülkiyet iliþkisin-
den doðanlar da kölelerin, hayvanlarýn ve
cansýz varlýklarýn nafakasý olmak üzere ký-
sýmlara ayrýlýr.

Evlilik Nafakasý. Ýslâm hukukçularý na-
faka yükümlülüðünün evlilik akdinin huku-
kî sonuçlarýndan olduðu hususunda fikir
birliði içindedir. Evlilik süresince bu yüküm-
lülük devam eder; evliliðin sona ermesi
halinde iddet nafakasý ödenip ödenmeme-
si evliliði sona erdiren sebebe göre deði-
þiklik gösterir (aþ. bk.). Konuya iliþkin âyet
ve hadislere binaen (el-Bakara 2/228, 229,
233, 236; en-Nisâ 4/19; et-Talâk 65/1, 6, 7;
Buhârî, “Nafakat”, 1, 9; Müslim, “Zekât”,
38, “Akçýye”, 7; Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 40-41;
Tirmizî, “Tefsîr”, 9) Ýslâm hukukçularýnýn
büyük çoðunluðu evlilik nafakasýnda -fakir,
gaib veya hasta bile olsa- kocanýn nafaka
borçlusu, kadýnýn -zengin de olsa- nafaka
alacaklýsý olduðu noktasýnda ittifak etmiþ-
tir. Zâhirî hukukçusu Ýbn Hazm’a göre zen-
gin olan kadýn kocasýnýn nafakasýný temin
etmekle yükümlüdür (el-Mu¼allâ, X, 92).

Nafaka borçlusu olan koca, karýsýnýn nor-
mal þekilde hayatýný devam ettirebilmesi
için gerekli olan yiyecek, içecek ve diðer
ihtiyaç maddelerini temin etmek, yazlýk -
kýþlýk ayýrýmýna dikkat ederek giyim ihtiya-
cýný karþýlamak, sosyal durumuyla mütena-
sip dayalý döþeli bir mesken temin etmek
zorundadýr. Bu hususlarda eþlerin malî du-
rumu ve çevrenin örf ve âdeti dikkate alý-
nýr. Koca birlikte ikamet edecekleri evi ka-
rýsýndan kiralamýþsa kira bedelini ödemek-
ten imtina edemez. Birden fazla eþi varsa
her birine sosyal konumuna uygun müsta-
kil mesken temin etmekle mükelleftir. Ka-
dýn, kocasýnýn bir baþka evlilikten olup he-
nüz ergenlik çaðýna ulaþmamýþ çocuðu ha-

riç onun hýsýmlarýyla ayný meskende otur-
maya zorlanamaz. Kadýn da kocasýnýn mü-
saadesi olmadan küçük bile olsa önceki ko-
casýndan olma çocuðunu veya bir yakýnýný
müþterek hânede bulunduramaz. Mâlikî-
ler, bakýmýný üstlenen kimse bulunmadý-
ðýnda kadýnýn da küçük çocuðunu yanýna
alabileceði kanaatindedir. Kadýn, hastalýðý
sebebiyle veya sosyal konumu itibariyle
evin iç iþlerini bizzat yapamýyorsa huku-
ken buna zorlanamaz, bu durumda zen-
gin olan koca karýsýna hizmetçi tutmak
zorundadýr. Kadýnýn evlilik nafakasýna hak
kazanabilmesi için kocasýyla arasýnda sa-
hih bir nikâh akdinin bulunmasý, kocasýy-
la birlikte müþterek hânede ikametten ve
evliliðin tabii gereklerini yerine getirmek-
ten imtina etmemesi gerekir. Din ayrýlýðý
nafaka borçlusu olma sýfatýný etkilemedi-
ðinden Ehl-i kitap’tan bir kadýnla evli olan
müslüman koca onun nafakasýný temin
etmek zorundadýr.

Evlilik nafakasý alacak hükümlerine tâ-
bidir. Mâlikî, Þâfiî ve Zâhirî mezheplerine
göre evlilik nafakasýnýn borç mahiyetini ka-
zanmasý için nafaka miktarýnýn eþlerce ve-
ya mahkemece belirlenmiþ olmasý gerek-
mez, kadýn nafaka alacaklýsý sýfatýný ikti-
sap ettiði andan itibaren nafaka kocanýn
borcu haline gelir. Hanefî, Hanbelî ve Zeydî
mezheplerine göre miktarý belirlenmemiþ
nafaka alacak vasfýný kazanmadýðýndan ko-
canýn zimmetinde borç haline gelmez. Na-
faka alacaðý diðer alacaklardan önce ge-
lir, aslî ve temel ihtiyaçlardan olduðu için
haczedilemez. Zevce geçmiþe ait birikmiþ
nafakalarýndan feragat edebilirse de ileri-
ye dönük nafaka hakkýndan feragat etme-
si geçerli deðildir. Gerek mahkemece ge-
rekse taraflarýn rýzasýyla kararlaþtýrýlan na-
faka alacaðý koca yaþadýðý sürece zaman
aþýmýna uðramaz. Önceden tesbit edilme-
miþ nafaka alacaðý ise bir aylýk zaman aþý-
mýna tâbidir.

Koca karýsýnýn nafakasýný ödemez veya
eksik öderse kadýn yargý yoluna baþvura-
bilir; bu durumda hâkim taraflarýn malî ve
sosyal durumlarýný dikkate alarak nafaka-
nýn miktarýný tayin eder. Kocanýn mahke-
meye celbi mümkün deðilse eþinin nafaka
talebi kocanýn gýyabýnda dinlenir ve dava
neticeye baðlanýr. Hatta mahkeme, kadý-
na karar altýna alýnan nafakasýný karþýlaya-
bilmesi için kocasýnýn mülkiyetindeki nakit
ve temel gýda maddeleri gibi nafaka cinsi
mallardan harcama izni verebilir; kira ge-
lirleri ve maaþý da bu kapsamdadýr. Hane-
fî mezhebine göre kocanýn nafaka cinsin-
den olmayan arazi, bina gibi taþýnmazla-
rý, taþýt ve ev eþyasý türünden taþýnýrlarý

1911], s. 265 vd.). Müellifin diðer eserleri
de þunlardýr: øarîbü’l-¼adî¦, Kitâbü’l-
Me£ânî, Kitâbü’l-Envâß, Kitâbü’s-Silâ¼,
Kitâbü ƒalšý’l-feres, Kitâbü’l-Vu¼ûþ,
Kitâbü’l-Cîm, Kitâbü’l-Me½âdir, Kitâ-
bü’þ-Þems ve’l-šamer (Ýbnü’l-Kýftî, III,
352; Ýbn Hallikân, V, 403-404). Nadr b. Þü-
meyl, Arap dilinin ilk tam sözlüðü olan Ha-
lîl b. Ahmed’e ait Kitâbü’l-£Ayn’ýn yönte-
mi ve muhtevasýna dair geniþ bir mukad-
dime yazmýþtýr (el-MedÅal [el-MüdÅil] ilâ
Kitâbi’l-£Ayn). Bir görüþe göre bu sözlü-
ðün planý ve tasarýmý ile baþlangýcý Halîl’e,
ikmali ise baþta Ýbn Þümeyl olmak üzere
Halîl’in öðrencilerine aittir (Ýbn Hallikân,
V, 398).
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Aile hukuku
veya mülkiyet iliþkisinden doðan

bakým yükümlülüðü
ve bu kapsamda yapýlan harcamalar

anlamýnda fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte nafaka kelimesi “harcamak, tü-
ketmek” anlamýndaki infâk masdarýndan
türetilmiþ olup “azýk, ihtiyaçlarýn karþýlan-
masý maksadýyla harcanan para vb. maddî
deðerler” mânasýna gelir. Fýkýhta kiþinin
baþka varlýklarý görüp gözetme yükümlü-
lüðü belirli yakýnlarýyla sýnýrlý olmayýp köle,
hayvan ve cansýzlara karþý da bu kapsam-
da sorumluluklarý bulunduðundan Ýslâm
hukukçularý tarafýndan nafaka için deðiþik
tarifler verilmiþtir. Buna göre nafakanýn
terim anlamý, “hayatiyetin ve yararlanma-
nýn devamlýlýðýný saðlamak için yapýlmasý
zorunlu olan harcamalar” þeklinde ifade
edilebilir. Kur’an’da nafaka kelimesi iki yer-
de (el-Bakara 2/270; et-Tevbe 9/121), infak
masdarýndan türeyen kelimeler ise yetmiþ-
ten fazla yerde geçer (M. F. Abdülbâký, el-


