
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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be (Bicavl), VI, 458-460; Ahmet Önkal, "Adi b. 
Ka'b" , DiA, I, 380; Ahmet Özel, "Hicret" , a.e., 
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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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NUAYM b. MES'ÜD 

vaşmak üzere yola çıkacağını öğrenen (Bed
rülmev'id Gazvesi [4/626J), ancak kuraklık 
yüzünden meydana gelen kıtlığı bahane 
ederek savaşmak istemeyen EbO Süfyan 
bu sırada Mekke'de bulunan Nuaym b . 
Mes'ud'u, müslümanları sefere çıkmaktan 
vazgeçirmesi karşılığında kendisine yirmi 
deve vereceğini vaad ederek Medine'ye 
gönderdi. Nuaym da ResCılullah'ın yanına 
gidip Kureyş'in hazırlıklarını abartılı bir şe

kilde anlattı ve bu seferi engellemeye ça
lıştı. 

Hendek Gazvesi'ne ( 5/627) katılmak üze
re Gatafan kabilesiyle birlikte Medine ya
kınlarına gelen Nuaym, gizlice ResOl-i Ek
rem ile görüşerek müslüman olmak iste
diğini ve bunu kabilesinin henüz bilmedi
ğini söyledi. Hz. Peygamber kendisinden 
bunu saklamaya devam etmesini ve düş
man güçlerini birbirine düşürmek üzere 
casuslukyapmasını istedi; harbin hileden 
ibaret olduğunu ve gerektiğinde gerçek 
dışı bilgilere de başvurabileceğini belirt
ti. Bunun üzerine Nuaym, önce Kureyş'le 
müttefiklerinin yanında yer almaya karar 
veren Beni Kurayza yahudileriyle görüşe
rek onlara bu cephede yer almamalarını, 
zira Medineli olmayan müttefiklerinin sa
vaştan sonra yurtlarına döndüklerinde yal
nız kalacaklarını ve müslümanların da ken
dilerini Medine'de yaşatmayacağını anlat
tı. Bu yüzden de Kureyş ve aatatan'ın eşra
fından bazı kimseleri teminat olarakyan
larına almadan onlarla birlikte savaşma
malarını tavsiye etti. Ardından Ebu Süf
yan'ın yanına giderek ona da Beni Kuray
za'nın yaptıklarına pişman olup müslü
manlarla anlaştığını, bu anlaşmaya göre 
Kureyş'ten ileri gelen bazı kimseleri öl
dürülmek üzere kendisine teslim edecek
lerini, buna karşılık Beni Nadir yahudileri
nin topraklarına geri dönmelerine izin 
verileceğini anlattı; böylece kabileleri bir
birine düşürdü. Nuaym b. Mes'ud, Hen
dek Gazvesi'nden sonra Medine'ye hicret 
etti. ResCılullah, Tebük Gazvesi'ne çıkaca
ğı zaman İslam ordusunun yanında yer 
almaları için onu kabilesine elçi olarak 
gönderdi. Mekke'nin fethi esnasında ken
disini aynı maksatla Ma'kil b. Sinan'la bir
likte görevlendirdi. 

Hz. ömer'in halifeliği sırasında HOzistan 
bölgesinde yaşayan müslümanları taciz et
tiği bildirilen Hürmüzan-ı Farisi üzerine 
gönderilen takviye birliklerinin başına Sa'd 
b. Ebu Vakkas tarafından Nuaym b. Mu
karrin ile birlikte Nuaym b. Mes'ud getiril
di (Taber!, IV, 72). Nuaym'ın Hz. Osman'ın 
hilafeti yıllarında vefat ettiği kaydedilmiş, 
Hz. Osman'ın hilafetinin sonunda veya Hz. 
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Ali henüz Basra'ya gelmeden önce Cemel 
Vak'ası sırasında öldürüldüğü de zikredil
miştir. Nuaym b. Mes'ud, Hz. Peygamber'
den Müseylimetülkezzab'ın gönderdiği el
çiyle ilgili olayı nakletmiş (Müsned, III, 487-
488; Ebu Davud, "Cihad", 154 ı, kendisin
den de oğlu Selerne ile kızı Zeyneb hadis 
rivayet etmiştir. 
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!il ABDÜLKADiR ŞENEL 

NUAYMANb. AMR 
(,pıJı u~' ı 

Nuayman b. Amr b. Rifaa el-Ensarl 

Sahabi. 
_j 

Bazı kaynaklarda adı Na'man diye ge
çer. Medineli Necd!ıroğulları'ndandır. İkin
ci Akabe Biatı'na katıldı; Bedir, Uhud, Hen
dek başta olmak üzere bütün gazveterde 
bulundu. Sahabe arasında aşırı derecede 
şakacı olması sebebiyle kaynaklarda bu 
özelliği öne çıkarılmış ve Hz. Peygamber'i 
tebessüm ettiren davranışlanndan söz edil
miştir. Genellikle ağır şakalar da yapan Nu
ayman'ın en masum şakası, Medine'ye ye
ni gelen bir meyveyi veya pazarda satılan 
yağ ve bal tulumunu satın alıp ResOl-i Ek
rem'e hediye etmesiydi. Aldıklarının para
sını ödemek zorunda kalınca satıcıyı Hz. 
Peygamber'in yanına götürür ve aldıkları
nın parasını ödemesini isterdi. ResOluilah 
onları kendisinin hediye ettiğini hatırlatın
ca da yanında parası bulunmadığını, fakat 
ResOl-i Ekrem'in bu güzel şeyleri tatması
nı arzu ettiği için satın aldığını söyleyerek 
onu güldürürdü. Bu olayla Nuayman'ın bi
yografisinde geçen diğer bazı özelliklerin 
Abdullah el-Himar adlı sahabinin biyogra
fisinde de kaydedilmesi (İbn Hacer, el-işa
be, ı. 351-352; Il, 385) ikisinin aynı kişi ol
duğunu düşündürmekteyse de İbn Hacer 
el-Askalanl. Abdullah el-Himar'ın Nuay
man'ın oğlu olabileceği ihtimalini daha kuv
vetli görmektedir (Fetf:ıu'l-btirf, XII, 78-79) 
İbn Hacer el-Askalani ayrıca "himar" keli
mesini "hammar" diye okumanın isabetli 
olmadığını söyler (a.g.e., XII, 78). Kelime-

yi "hammar" diye okuyanları kısmen haklı 
gösteren husus, hem Nuayman'a hem Ab
dullah el-Himar'a nisbet edilen içki içme 
alışkanlığıd.ır. Buna göre içki haram kılın
dıktan sonra da içkiyi bırakamayan Nuay
man veya İbnü'n-Nuayman yahut Abdul
lahel-Himar içki içerken yakalanıp ceza
landırılmıştır. Bu zatın aynı suçla ResOl-i 
Ekrem'in huzuruna birkaç defa getirilme
si üzerine sahabilerden biri, "Allah ona la
net etsin" diye beddua etmiş, bu ifadeyi 
tasvip etmeyen Hz. Peygamber onun Al
lah'ı ve resCılünü sevdiğini söylemiştir (Müs
ned, IV, 8, 384; Buh§.rl, "Vekalet", 13, ".f:lu
düd", 3, 4, 5). İbn Abdülber en-Nemeri'ye 
göre Nuayman salih bir kimse olup içki 
içen ve bu yüzden dört defa cezalandırı
lan kişi onun oğludur (el-istfab, III, 578). 

Nuayman'ın ResOl-i Ekrem'in vefatın
dan bir yıl önce yaptığı bir başka şaka Re
sCılullah'ı ve sahabileri çok güldürmüştür. 
O yıl Hz. Ebu Bekir, Busra'ya bir ticaret 
seferi düzenlemiş, Nuayman ile Bedir ga
zisi Süveybıt (Sel!t) b. Harmele'yi de bera
berinde götürmüştü. Nuayman yemek iş
lerinden sorumlu olan Süveybıt'tan yiye
cek bir şeyler istemiş, o da Ebu Bekir gel
meden yemek veremeyeceğini bildirmiş
ti. Kafile bir yerde konaklayınca Nuayman 
rastladığı deve tüccarlarına satdık bir kö
lesi olduğunu ve onun kendini hür zannet
mekten başka bir kusuru bulunmadığını 
söyleyerek Süveybıt'ı on deve karşılığında 
sattı. Süveybıt'ı satın alanlar onun itiraz
larına aldırmadan kendisini götürdüler. 
Daha sonra durumu öğrenen Hz. Ebu Be
kir taeiriere paralarını iade ederek Süvey
bıt'ı kurtardı (Müsned, VI, 316; İbn Mace, 
"Edeb", 24) . 

Nuayman'ın kaynaklarda yer alan son 
macerası Hz. Osman döneminde yaptığı 
ağır şakadır. Gözlerini kaybeden yaşlı sa
habi Mahreme b. Nevtel mescidin bir kö
şesinde abctest bozmaya kalkışınca saha
bller kendisine engel olmuş, Nuayman onu 
dışarı çıkaracağını belirterek mescidin bir 
başka köşesine götürmüş ve burada ihti
yacını görebileceğini söyleyip uzaklaşmıştı. 
Olup bitenlerden sonra zor durumda ka
lan sert mizaçlı Mahreme elindeki sopay
la Nuayman'ın kafasını yaracağına ahdet
miş ancak bir süre sonra bunu unutmuş
tu. Bir gün Nuayman mescidde oturan 
Mahreme'ye yaklaşarak kendisine Nuay
man hakkındaki ahdini hatırlattı, kendisi
ni namaz kılmakta olan Halife Osman'ın 
yanına götürdü ve onun Nuayman oldu
ğunu söyledi. Mahreme'nin sopayla Hz. 
Osman'ın başını yarması üzerine Beni Züh
re Nuayman'dan intikam almaya kalkıştı, 
fakat Hz. Osman, "Bırakın onu, cezasını Al-


