
takdirde Abdümenafoğulları'nın kendisini 
sağ bırakmayacağını söylemiş, ayrıca kız 

kardeşi Fatıma ile eniştesi Said b. Zeyd'in 
de islamiyet'i kabul ettiğini bildirmiştir (İbn 
Hişam, ı. 258-259) Böylece Hz. ömer'in 
iman etmesiyle sonuÇlanacak olan geliş

melere zemin hazırlamıştır. 
Nuaym b. Abdullah Mekke'nin sayılı zen

ginlerinden olup fakir, dul ve yetimlere yar
dım ederdi. Bu sebeple yakınları ve Mek
ke'nin ileri gelenleri onun hicret etmeyip 
Mekke'de kalmasını istemiş, dilediği şe

kilde yaşamasına müsaade edeceklerine 
dair teminat vermişlerdi. Nuaym da Mek
ke'de kalmış ve daha sonra Hudeybiye Ant
Iaşması sırasında kırk kişilik ailesiyle birlik
te Medine'ye hicret etmiştir. ResOl-i Ek
rem'in onu kucaklayıp öptüğü ve, "Kav
minin sana karşı davranışı benim kavmi
min bana karşı davranışından daha iyi ol
du. Zira kavmim beni yurdumdan çıkardı 
ve beni öldürmek istedi; senin kavmin ise 
seni korudu ve sana eziyete engel oldu" 
dediği rivayet edilmiş, Nuaym'ın da, "Se
nin kavmin seni Allah'a itaateve düşman

larıyla cihada sevketti; benim kavmim ise 
beni hicretten ve Allah'a itaatten alıkoy
du" şeklinde karşılık verdiği belirtilmiştir 
(DİA, XVII, 465) Nuaym b. Abdullah, Hu
deybiye Antiaşması'ndan sonra ResOl-i Ek
rem'le birlikte bütün gazvelere katıldı, bir 
ara Ka'boğulları'na zekat arnili olarak gön
derildi. Hz. Peygamber'den iki hadis riva
yet etmiş olan Nuaym b. Abdullah'ın MO
te Savaşı'nda vefat ettiği nakledilmişse de 
onun Hz. Ömer devrinde Bizanslılar'la ya
pılan Ecnadeyn Savaşı'nda şehid düştüğü 
bildirilmiştir. 
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NUAYM b. HAMMAD 
( ~lA>~~ ) 

EbCı Abdiilah Nuaym b. Hammad 
b. Muaviye el-Huza1 el-Mervez1 

(ö. 228/843) 

Had is hafızı ve fakih. 
_j 

Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bil
gi bulunmamakta, ancak Jorge Aguade 
konuyla ilgili bir makalesinde 1SS'te (772) 
dünyaya geldiğini ileri sürmektedir (bk 

bi bl.) . MerverrCız'da veya oraya yakın Mer
vüşşahican'da doğduğundan Mervezi, fe
raiz ilminde otorite kabul edildiği için Fa
razi (Farız) nisbeleriyle ve A'ver (tek gözü 
kör) lakabıyla tanındı. Abdullah b. Müba
rek, Isa b. Yunus, Ebu Bekir b. Ayyaş, N Oh 
b. Ebu Meryem, Velid b. Müslim, Bakıyye 
b. Velid, Vekl' b. Cerrah, Süfyan b. Uyeyne, 
Abdürrezzak es-San'anl gibi muhaddisler
den rivayette bulundu. Kendisinden Bu
har(, Zühll, Ebu DavCıd es-Sicistanl, Tir
mizi. Yahya b. Main. Ebu Hatim er-Razı. 
Ebu Zür'a ed-Dımaşki gibi alimler hadis 
rivayet etti. Bir müddet Hicaz ve Irak'ta 
kaldıktan sonra kırkyıl yaşadığı Mısır'a yer
leşti. Abbasl halifelerinden Mu'tasım - Bil
lah'ın hilafetisırasında (833-842) Mihne 
olayları sebebiyle imam Şafii'nin önde ge
len talebesi Büveytl ile birlikte Bağdat'a 
götürüldüğü belirtilmektedir. Kur'an'ın 

mah!Ok olduğu konusunda halifenin iste
diği cevabı vermediği için Samerra'da hap
sedildi, 13 Cemaziyelewel 228'de (ı 7 Şu
bat 843) hapishanede öldü, vasiyetine uyu
larak zincire vurulup defnedildi. 

Nuaym b. Hammad bir süre Cehmiyye 
ve Mürcie'ye intisap etmiş, ancak hadis 
ilminde derinleşince bu fırkalardan ayrıl
mış ve Cehmiyye'ye reddiye mahiyetinde 
eserler yazmıştır. Onun Irak fıkıh ekolüne 
karşı olduğu, bu sebeple Ebu Hanife ve 
Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'nin aley
hinde bulunduğu kaydedilmektedir. Nu
aym b. Hammad'ın hadis rivayetinde gü
venilirliği farklı şekillerde değerlendirilmiş

tir. Ahmed b. Hanbel. Yahya b. Main, EbCı 
Hatim er-Razi onun şahsiyetli , abid ve sa
lih bir kişi olduğunu söylemekle beraber 
hemen bütün hadis münekkitleri zayıf ve 
münker hadis rivayet etmekle tanındığını, 
rivayetlerinde çokça yanılıp bunları birbi
rine karıştırdığını belirtmişler. rivayetleri 
pek kabul görmeyen Isa b. Yunus. N Oh b. 
EbCı Meryem, Bakıyye b. Velid, Velid b. 
Müslim gibi muhaddislerden hadis rivayet 
ettiği için de kendisini eleştirmişlerdir. Ri
vayetlerinin delil olarak kullanılamayacağı 
ileri sürülmüş, sünneti koruma gayretiyle 
hadis uydurduğunu söyleyenler de olmuş
tur (Zeheb!, Mfzanü 'l-i'tidal, IV, 269) EbCı 

DavOd es-Sicistanl, Nuaym'ın nezdinde Hz. 
Peygamber'le ilgisi olmayan yirmi kadar 
hadis bulunduğunu ifade etmiştir. 

Eserleri. 1. el-Fiten ve'l -m elfil)im*. Bir 
hadis kitabından çok bir tarih kitabı mahi
yetindedir. Eserde çok sayıda rivayet bu
lunmakla birlikte bunların ResOl-i Ekrem' e 
nisbet edilenleri pek azdır. Geri kalanı sa
habe, tabi'in ve daha sonraki dönem alim
lerinin sözleri olup çoğu makbul sayılma-

NUAYM b. MES'ÜD 

yan ravilerden nakledildiği için eser fazla 
ilgi görmemiştir. Kitap Süheyl Zekkar (Dı 

maşk 1991; Beyrut 1414/1993) ve Semlr b. 
Emin ez-Züheyrl (1-11, Kahire 1412/1991) 

tarafından neşredilmiştir. z. Müsned. Kay
naklarda Mısır'da ilk müsnedi Nuaym b. 
Hammad'ın tasnif ettiği belirtilmekte, an
cak eserin günümüze ulaşıp ulaşmadığı 
bilinmemektedir (Kettan!, s. 7, 49, 61). 3. 
Cüz' (İbn Hacer, Il, 518-519). Nuaym b. 
Hammad'ın Cehmiyye'ye reddiye olarak on 
üç kitap yazdığı zikredilmekteyse de bun
lar hakkında da bilgi bulunmamaktadır. 
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NUAYM b. MES'ÜD 
( ~~u-ı~ ) 

EbCı Selerne Nuaym 
b. Mes'Cıd b. Amir el-Eşcal 

(ö. 30/ 650 [?]) 

Sahabi. 
_j 

Gatafan'ın bir kolu olan Beni Eşca' kabi
lesinin reisidir. islamiyet'i kabul etmeden 
önce Medine'de bir yahudinin evinde mi
safir bulunduğu sırada içkinin tesiriyle sar
hoş olunca yükünün büyük bölümü külçe 
gümüş ve gümüş eşyadan meydana ge
len bir Kureyş kervanı hakkında bilgi ver
mişti. Bunu dinleyen bir sahabinin duru
mu Hz. Peygamber'e bildirmesi üzerine 
Karede Seriyyesi hazırlanmış (3/624) ve 
kervan bütün mallarıyla ele geçirilmişti. 

ResOl-i Ekrem'in Bedir'de müşriklerle sa-
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