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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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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-



lah versin! Ne yapalım ki Bedir gazisidir" 
diyerek Mahreme'nin akrabalarını teskin 
etti. Nuayman'ın Muaviye'nin hilfıfeti dö
neminde vefat ettiği söylenmiş. o dönem
de ölen sahabinin onun oğlu olduğu da zik
redilmiştir. Nuayman'ın muhtelif eşlerin
den birçok eviadı olduğu, ancak soyunun 
devam etmediği belirtilmektedir. 
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b. Muhammed b. Ömer en-Nuayml 

ed-Dımaşki eş-Şafii 

(ö. 927 / 1521) 

L 
Tarihçi ve muhaddis. 

_j 

12 Şewal 84S'te (2 3 Şubat 1442) Dı

maşk'ta doğdu. Burhaneddin İbrahim en
Nacl, Zeynüddin Abdurrahman b. Salih el
Abid el-Halil, İbn Ahmed el-Kabfınl, Şern
seddin Muhammed b. Abdürrezzak el
Erlhl, Zeynüddin Hattab İbnü'l-Emlr ömer 
el-Gazzavl, Zeynüddin Ebü'l-Hayr Müflih 
b. Abdullah el-Habeşl el-Mısrl gibi sima
ların yanında yetişti ve tasawuf hırkasını 
giydi. Bunların yanı sıra Şafii fakihi Bed
reddin İbn Kadi Şühbe, Şehabeddin Ah
med b. Kara. Balıni ve Bikal gibi alimler 
de hocaları arasında yer aldı. Talebeleri 
içinde tarihçi Şemseddin İbn Tolun ile lja

vadi§ü'z-zaman müellifi İbnü' l-Hımsl de 
bulunmaktadır. Daha ziyade tarih ve bi
yografı alanlarında eser veren Nuayml, Dı
maşk'ta uzun müddet kadılık ve müder
rislikyaptı. Osmanlılar'ın Suriye'yi zaptı es
nasında Yavuz Sultan Selim ile Dımaşk'a 

gelen Osmanlı ricalinin bir kısmına hadis 
okuttuğu belirtilmektedir (İbn Tolun , s. 
346) . Çağdaşları tarafından "Dımaşk ta
rihçisi ve Dımaşk'ta Ehl-i sünnet'in şeyhi" 

olarak nitelendirilmiştir. Eserleri özellikle 
Dımaşk tarihi. topografyası ve şehirdeki 
ilim hayatı açısından büyük değer taşır. 4 
Cemaziyelewel 927 (12 Nisan 1521) tarihin
de Dımaşk'ta vefat etti ve Hamriyye Me
zarlığı'na defnedildi. 

Eserleri. 1. ed-Dfıris ii tfıriJ;i'l-meda
ris (Tenbfhü'(-talib ve irşadü'd-daris li-af:ı-

vali 'I-medaris ffi ma bi-D1maş~ mine'l-ce
vami' ve'l-medaris]) . Dımaşk'ta medreseie
rin ilk kurulduğu tarihten müellifin yaşa
dığı yıllara kadar dört yüzyıl süreyle şehir
deki ilim müesseselerine dair telif edilmiş 

ilk ve en kapsamlı eserdir. Kitapta medre
seler ihtisas alanlarına göre düzenlenmiş 
olup darü'I-Kur'an, darülhadis, Şafii. Ha
nefı, Maliki ve Hanbeli medreseleri, tek
ke ve zaviyeler. türbeler, mescid ve cami
ler sırasıyla anlatılmıştır. Her kurumun Dı
maşk'ta inşa edildiği yer, banisinin biyog
rafisi, vakıf şartları ve tahsis edilen vakıf
lar, burada okutulan kitaplarla ders veren 
müderrislerin hal tercümeleri yazılmıştır. 
Bu sebeple eser şehrin eğitim tarihi , va
kıfları ve topografyası açısından büyük de
ğer taşır. Öte yandan kitap, biyografileri 
anlatılan devlet adamlarının ilmi yönleriy
le alakah ilginç anekdotlar ihtiva etmek
tedir. Nuayml. Ebü'l-Kasım İbn Asakir'in 
Taril;;ı u medineti Dımaşl{ının girişinde

ki medreseler kısmı ile İzzeddin İbn Şed
dad 'ın e l-A 'la~u '1-J.J.atire ii ?, ikri üme
rfı'i'ş-Şam ve'l-Cezire adlı çalışmasını 
esas almakla birlikte kendi dönemine ka
dar olan gelişmeleri ve biyografik malze
meyi de eklemiştir. Böylece Ortaçağ İs
lam dünyasında yaygın olan biyografik 
sözlük (vefeyat-tabakat) türüyle hıtat (to
pografik eserler) tarzını karıştırıp özgün bir 
üslfıp ortaya koymuştur. Müellif eserinde 
yararlandığı kaynakları zikretmiştir. Bun
lar arasında Ebü 'l-Kasım İbn Asakir ve İz
zeddin İbn Şeddad'ın yanı sıra Zehebl, Sa
fedl, Ebü'l-Fida İbn Kesir. Birzall, Bedred
din İbn Kadi Şühbe, Burhaneddin İbn Müf
lih, Abdüllatlf el-Bağdadl, Sı bt İbnü'l-Cev
zl, İbn Hacer el-Askalanl , Taceddin es-Süb
kl, İbn Hallikan, Ebu Şame el-Makdisl. Kü
tübl ve Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe 'nin 
eserleri ile olayların tanıkları önemli yer 
tutmaktadır. Hacimli olduğu anlaşılan ese
rin aslı kaybolmuş . günümüze Şemseddin 
İbn Tolun, Abdülbasit el-Almevl, Ahmed 
el-Bikal ve Abdülkadir Bedran tarafından 
yapılan muhtasarları ulaşmıştır (bunların 

yazma nüsha la rı için bk. Brockelmann , 
GAL, ll, 165; Suppl. , ll, 164) Almevimuhta
sarını Henri Sauvaire notlar ekleyerek Fran
sızca 'ya çevirmiş (Description de Damas, 
I-ll. Pari s 1895-1896), Emilie E. Ouechek 
de bu tercümenin bir indeksini hazırlamış

tır (Damas 1954) . Fuat Sezgin, Henri Sa
uvaire tercümesini Ouechek tarafından ya
pılan indeksle birlikte lslamic Geography 
serisinde tekrar yayımiarnıştır (bk. bi bl. ). 
İbn Tolun muhtasarının ilk kısmını Sela
haddin el-Müneccid Durü 'l-K ur 'an fi

Dımaş~ adıyla neşretmiş ( Dımaşk ı 946; 

Beyrut ı 973, I 982). muhtasarın tamamı-
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nı ise Ca'fer el-Hasenl (I-II , Dımaşk 1948-

1951 ; Kah i re ı 988) yayımiarnıştır (HI , Bey
rut ı 990) . z. Te'ali~ (Mil?ekkirat yevmiy
ye). Suriye Mektebetü'l-Esedi'l-vataniyye'
de kayıtlı olan eserin (Zahiriyye, nr. 4533) 

ilk kısımları kayıp olup mevcut nüsha Şev
va! 885 - Cemaziyelahir 908 (Aralık 1480-

Aralık 1502) ve 910-914 (1504-1508) ara
sını ihtiva etmektedir. Memlükler dönemi
nin son yıllarında Dımaşk'ta geçen olayları 
günlük şeklinde anlatan eserde şehrin siya
si, içtimal, iktisadi ve ilmi olayları hakkında 
önemli malQmat bulunmaktadır. Nüshada 
müellifın ismi kaydedilmemekle birlikte hat
tından ve içerdiği bilgilerden Nuayml'ye ait 
olduğu anlaşılmıştır (Yusuf el-Iş, MMİADm., 

VII [194 31. s. 142-154; Selahaddin ei-Mü
neccid, el-Mü'erril].une 'd-Dımaş~ıyyan, s. 
ı 5) . 3. Terfıcimü ~uçlati Dımaş~ eş-Şa

ti'iyye . Ayrı bir kitap olarak günümüze 
ulaşmayan eseri müellifin öğrencisi İbn 
Tolun eş-Şagrü'l-Bessfım ii ?,ikri m en 
tevellfı ~aza'e'ş-Şam adlı kitaba dercet
miştir. Eserde Ebü'd-Derda'dan (ö . 32/ 

652) başlayarak 914 (1508) yılında Şafii 
kadılkudatlığına getirilen Takıyyüddin İbn 
Kadi Aclün'a kadar Dımaşk kadılarının bi
yografileri anlatılmaktadır (İbn Tolun, Ku
çlatü Dımaş~: Şagrü 'l-Bessam fi ?ikri men 
vülliye ~ata'e'ş-Şam, nş r. Selahaddin el
Müneccid, Dımaşk 1956, s. 1-184) . 4. el
'Unvan ti-zabti m evalid ve veieyati eh
li 'z-zaman. VIII (XIV) ve IX. (XV.) yüzyıllar

da yaşamış Suriye ve Mısır ulemasından 
kısaca bahseden eserin Takıyyüddin İbn 
Kadi Şühbe'nin e?,-2eyl'inin (Tarfl].u İbn 
Kaçlf Şühbe) zeyli olması muhtemeldir. 
Kitabın müsveddesinde biyografiler do
ğum tarihine göre sıralanmış olduğu hal
de eseri temize çeken Nuayml'nin Mısır
lı talebeleri hocalarının arzusu hilafına bi
yografıleri alfabetik şekilde sıralamışlardır. 

Eserin aslı üç tabakadan oluşur. Birinci ta
bakada Nuayml'nin hocaları , ikinci taba
kada akranları , üçüncü tabakada yaşça 
daha küçük olan alimierin biyografıleri an
latılmaktadır. Kitabın sonuna müellifın oğ

lu Yahya b. Abdülkadir birkaç varaklık bir 
zeyil eklemiştir. Eserin nüshaları Kahire 
Darü 'l-kütübi 'l-Mısriyye (TeymGriyye, Ta
rih , nr. 2193) ve Leipzig (nr. 747) kütüp
haneleriyle British Library'de (nr. 43 ı) bu
lunmaktadır. 5. Kitfıbü Tul}.ieti'l-berere 
ii'l-el}.adi§i'l-mu'tebere ('aşere) (Ches
ter Beatty Library, nr. 3696) . Nuayml'nin 
kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de 
şunlardır: Te?,kiretü'l-iJ;van ii J:;av adi
şi'z-zaman, et-Tebyin ii terfıcimi'l-'ule
ma' ve 'ş-şfıliJ:;in, el-Kavlü'l-beyyinü (et
mübfnü) 'l-muJ:;kem ii beyani ihda'i'l
~urabi ile'n-nebi şallallfıhü 'aleyhi ve 
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