
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned, IV, 7, 8, 384; VI, 316; Buhari, "Veka
let" , 13, "J:Iudüd", 3, 4, 5; ibn Mace, "Edeb", 24; 
ibn Sa'd, et-Taba~at, lll , 493-494; ibn Abdülber, 
el-isti"ab, lll , 573-578; ibn Asakir. Ttırlf)u Dımaş~ 
(Amrl) , XXII , 161 -162; LXII, 139-149; ibnü'I-Eslr. 
Üsdü 'l-gtıbe (Benna). ll, 49-50, 487; V, 337, 351 -
352; ibn Hacer, el-iştıbe, ı, 351-352; ll , 97-98, 
385-386; lll, 569-571; a.mlf .. Fetf:ıu'l-biirl ( Hatlb). 

XII, 77-80. W 
M M . YAŞAR KANDEMİR 

ı -, 
NUAYMI 
(~f) 

Ebü'l-Mefahir Muhyiddln Abdülkadir 
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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sellem, en-Nu{ıbe ii teracimi'l -Esediy
yin (Teracimü beyti İbn Kilçif Şühbe), İfa
detü'n-na]fl fi'l-keldmi 'ale 'l-'a]fl (Gazzl, 
ı, 250; ibnü'l-imad, X, 211). 
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NUAYMİYYE 
(~1) 

Zeydiyye'den Nuaym b. Yemam'a 
(IL/VIII. yüzyıl [?]) 

nisbetle anılan bir fırka 
(bk. ZEYDİYYE). 

NÜBE 
(~~1) 

Afrika'da 
büyük kısmı Sudan'da, 

_j 

Lküçük bir kısmı Mısır'da kalan bölge:_ı 

Yukarı Mısır bölgesinde Asvan'ın hemen 

yanında Nil nehrindeki ilk şelaleden başla

yıp altıncı şelaleye veya bazılarına göre Be

yaz ve Mavi Nil kollarının birleştiği nokta

ya kadar uzanan bölge NQbe (Nübye), bu 

bölgede yaşayan insanlar da NQbi olarak 

anılır. NQbe adını kullanan ilk coğrafyacı 
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olarak bilinen Eratosthenes'e göre ( ö. m.ö. 
192'ye doğru) NQbe (Noubai) Dongola'ya 
kadar uzanan bölgedir (Arkell, s. 177 ıstra
bo XVII, i, 2'den]) Herodot ise bölgeyi Elep
hantine'den (Asvan civarında) sonra gelen 
ve başşehri Meroe olan Ethiopia (Habeşis
tan) diye tanımlar, buradaki şela.Je ve ka
yalıklardan söz eder. İlk dönem İslam kay
naklarında bölge bazan Habeşistan'la ka
rıştırılmıştır. NQbe'nin eski Kopt dilinde 
(Kıptlce) nub (nbu) kelimesinden türetil
diği ve "altın ülkesi" anlamına geldiği söy
lenir. Nitekim firavunlar devrinde Mısır'ın 
altın ihtiyacının büyük kısmının bu bölge
den sağlandığı bilinmektedir. Bazı mezar 
resimlerinde Mısır hükümdarına hediye
ler ve bu arada altın sunan NQbeliler gö
rülmektedir. NQbe kelimesinin mahalll dil
de "köle" anlamına geldiği (a.g.e., s. 177), 

NQbeliler'in ok ve yay kullanınada çok ma
hir oldukları, bu sebeple eski Mısır'da böl
geye Ta seti (yay ülkesi) denildiği de kayde
dilmektedir. Eski Ahid'de bölge Hz. Nuh'un 
oğullarından Ham'ın neslinden gelen {Tek
vln, 10/6; ı. Tarihler, 1/8) Kuş'un (Cush, Cus
hi, Kash, Kaj) ülkesi olarak zikredilir {Tek
vln, 2/13). Mısır'da orta krallık dönemine 
ait bir kitabede bu ad zikredilmektedir 
(EJd., V, ı ı 74) İslam tarihçileri genel ola
rak siyah ırkın, bu arada NQbeliler'in Ham'ın 
neslinden geldiğini kabul ederler ve NQbe'
yi BiladüssQdan'dan ( siyahlar ülkesi) sa
yarlar. Tarihi kalıntılardan anlaşıldığına gö
re Aşağı NQbe'ye milattan önce 2300'ler
den itibaren yerleşmeye başlayan siyahi
ler daha sonra bölgenin tamamına hakim 
olmuşlardır. Onların kurduğu Kuş Devleti 
bir ara (m.ö. yaklaşık 725-660) Mısır'ı da 
egemenliği altına almıştır (Arkell, s. ı lO 
vd.) 

Hükümdarlarına Kabil lakabı veren ve 
Himyer soyundan geldiklerine inanan NQ
beliler, VI. yüzyılın başlarından itibaren Hı
ristiyanlığı kabul ettiler. O sırada kuzeyde 
Dongola'da Makarra (Makuria) Devleti, gü
neyde Hartum'a yakın bir merkez olan SQ
ba'da ise Alve Devleti hüküm sürüyordu. 
Misyonerierin NQbe'de Hıristiyanlığı yay
ma faaliyetleri ilk defa S43'te başlamış, 
bölgede ilk kilise 600 yılından sonra ya
pılmıştır. NQbeliler Hıristiyanlığın Ya'kü
bi mezhebini kabul ederek İskenderiye 
kilisesine bağlanmıştır (Mes'Qdl, I, 359). 
İbnü'n-Nedim, NQbeliler'in dini metinleri
ni Süryanlce, Rumca ve Kıbtice yazdıkla
rını söyler ( el-Fihrist, s. 28). Resmiişlerde 
ise NQbe dilini kullandıkları kaydedilmek
tedir. 

Müslümanların NQbe ile münasebetleri 
Mısır'ın fethi sırasında başlamıştır. Amr 

b. As tarafından Ukbe b. Nafi' kumanda
sında Afrika'ya gönderilen ordu NQbe'ye 
kadar inmiş, ancak ok atıcılığında çok ma
hir olan NQbeliler'in büyük bir direnciyle 
karşılaşınca iki taraf arasında anlaşma ya
pılmıştır ( 20/64 ı) . Mes'Qöı, Araplar'ın atıcı

lığı NQbeliler'den öğrendiklerini söyler (Mü

rücü'?·?eheb, 1, 389) . Çatışmalar esnasında 
çok sayıda müslümanı gözlerinden vur
dukları için NQbeliler'e "rumatü'l-hadek" 
denilmiştir. Valilikten alınıncaya kadar böl
geye ordu göndermeye devam eden Amr 
bununla birlikte NQbeliler üzerinde tam 
bir hakimiyet kuramadı. Hz. Osman tara
fından onun yerine Mısır'a vali tayin edi
len Abdullah b. Sa'd b. EbQ Ser h, Nil üze
rinden gemilerle Asvan'a kadar taşıdığı 
ordusuyla iç bölgelere girip Dongola'ya ka
dar ulaştı. Dongola muhasarasında müs
lümanların bölge halkı tarafından henüz 
bilinmeyen mancınık kullanmaları üzerine 
zor durumda kalan NQbeliler, Abdullah'a 
barış teklifinde bulundular (31/652). Ma
karra Devleti'yle yapılan ve bütün NQbe 
halkını içine alan ticari ilişkilere dayanan 
antlaşmaya göre NQbeliler müslümanlar
la savaşmayacaklar, her yıl 360 köle vere
cekler, kaçan köleleri iade edecekler, Don
gola'da inşa edilen mescidi koruyacaklar, 
orada ibadet edenlere dokunmayacaklar
dı. Buna karşılık kendilerine hububat ve 
giyecekyardımı yapılacak, müslüman taeir
Iere ticaret serbestliği tanınacak, iki taraf 
birbirinin topraklarına serbestçe girip çı
kabilecek, ancak kesin olarak yerleşmeye

cekti. NQbeliler'den alınan vergiye "bakt" 
denilmiştir. Antlaşmanın mescidle ilgili kıs
mın dan, daha ilk dönemlerden itibaren 
bölgede az sayıda müslüman bulunduğu 
veya o sırada yerleştirildiği anlaşılmakta
dır. 

Emevıler devrinde Yukarı NQbe'den top
rak satın alıp buraya yerleşenler oldu. Erne
viler'in son halifesi ll. Mervan Mısır'da öl
dürülünce iki oğlu Abdullah ve Ubeydullah 
yanlarında birkaç bin kişiyle NQbe'ye sığın
dılar. Abbasi Halifesi Mehdi- Billah zama
nında her yıl 360 köle karşılığında kendi
lerine buğday, üzüm sirkesi, elbise gibi 
mallar veya bunların bedelleri gönderili
yordu. NQbeliler köleleri genellikle düşman
larından temin ediyor, yeterli sayıda köle 
bulamayınca kendi çocuklarından da veri
yorlardı. Mehdi ve Mu'tasım-Billah döne
minde vergiler hafifletildi ve ödemede da
ha müsamahakar bir yol izlendi. Ancak Ab
basi Devleti'nin zayıf düştüğü zamanlarda 
Mısır'da çıkan kargaşa ortamını fırsat bi
len NQbeliler birçok defa Asvan'a saldır

dılar. İhşidller devrinde böyle bir saldırıya 


