
NUH b. EBU MERYEM 

sadece EbQ Hanife'nin görüşlerini rivayet 
ettiği bir meclisi olduğuna dair rivayetler, 
onun EbQ Hanife'nin halkasındaki fıkhi bi
rikimi rivayet etmek ve kayda almakla ta
nınan ilk simalardan biri olduğu yönün
deki kayıtlarla örtüşmektedir. "Cami"' la
kabıyla tanınan Nuh b. EbQ Meryem'e bu 
lakabın verilmesinin sebebi bazı rivayet
lere göre EbQ Hanife'nin fıkhını ilk defa 
derleyen kişi olması, bazılarına göre ise is
lam ilimlerinin birçok dalında faaliyet gös
termiş bulunmasıdır. 

Ebu Hanife'nin kadılık yapmaya uygun 
bulduğu on talebesi arasında zikredilen 
Nuh b. Ebu Meryem hacası henüz hayatta 
iken Halife Mansur zamanında Merv kadı
sı olmuştur. Kadılığa tayin edildikten son
ra hocasının kendisine gönderdiği mek
tup, Ebu Hanife'nin fıkıh usulü ve edebü'l
kaza (muhakeme usulü) hakkındaki görüşle
rini içeren en eski metinlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Söz konusu mektup
ta Ebu Hanife şer'! hükmün meşruiyet de
lillerini sıralamakta, kıyastan kısaca bah
setmekte, muhakeme usulünün temel 
prensiplerini ve kadıların bu hususta dik
kat etmeleri gereken bazı noktaları belirt
mektedir. Ebu Hanife'nin halkasına men
sup birçok fakih gibi Mürcii olmakla suç
lanan Nuh b. Ebu Meryem, Cehmiyye'ye 
karşı mücadele etmiş ve bu konudaki gö
rüşleri talebesi Nuaym b. Hammad'ın Ceh
miyye'ye yönelik kaleme aldığı reddiyele
rine kaynaklık etmiştir. 

Hadis usulünde Kur'an'ın fazileti hak
kında iyi niyetle hadis uyduraniara örnek 
olarak zikredilen Nuh b. Ebu Meryem'in 
hadis rivayetleri Abdullah b. Mübarek, 
Yahya b. Main, Ahmed b. Hanbel, Buhar!, 
Müslim, Nesai, Darekutni gibi birçok ha
dis alimi tarafından "münker, metruk, !ey
se bi şey'in" ifadeleriyle cerhedilmiştir. Di
ğer bazı erken dönem rica! eserlerinde ise 
hakkında olumsuz bir değerlendirme ya
pılmaksızın anılmakta ve bazılarında sa
dece kötü niyetli olmayan zabt sorunun
dan söz edilmektedir. öte yandan Nuh b. 
Ebu Meryem'in Ebu Hanife'den aktardığı 
bazı görüşler Hanefi müellifleri tarafından 
tartışılmıştır (bu konuda bazı bilgi ve de
ğerlendirmeler için bk. Tecrid Tercemesi, 
I, 286-289, 496-498) 
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NÜH b. MUSTAFA 
( ~ 1)1 ı:,_i) 

(ö. 1070/1660) 

Osmanlı a.J.imi. _j 

Amasya'da doğdu. Rumi, Konevi ve Mıs
ri nisbeleriyle anılmaktadır. Muhammed 
el-Hicazi 'den hadis, Abdülkerim es-Susl'
den fıkıh okudu. Hasan b. Ali el-Halveti 
vasıtasıyla Halveti tarikatına intisap etti. 
Konya'da bir müddet müftülük yaptıktan 
sonra Amasyalı Ömer Paşa'nın Mısır vali
liğine tayini üzerine onunla birlikte Mısır'a 
gitti. 22 Zilkade 1 070'te (30 Temmuz 1660) 

Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. A) Fıkıh. Neta'icü'n-na:{:ar fi 
]J.avaşi'd-Dürer (İstanbul 1314); 'Umde
tü'r-ragıbin ii ma'rifeti a]J.kami 'ima
di'd-din (Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 571/7, ı 142/3); el-Kelamü'l
mesu]f_ li-beyani mesa'ili'l-mesbU]f_ (Sü
leymaniye Ktp , Beşir Ağa, nr. 652/4; Be
yazıt Devlet Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr. 
571/11, 1142/17); Fet]J.u'l-celil 'ald 'ab
dihi'~-~elil fi beyani md verede fi'l-is 
ti]]laf fi'l-cum'ati mine'l-e]f_avil. Cuma 

Nüh b. Mustafa'nın 
Neta)icü'n-n~ar 

f1 f:ıavaşi 'd

Dürer 
adlı eserinin 

ilk ve son sayfası 
(Süleymaniye Ktp. , 

Laleli, nr. 860) 

için tayin edilmiş hatibin sultan veya nai
binden izin almadan yerine bir başkasını 
bırakıp bırakamayacağı konusuna dairdir 
(Süleymaniye Ktp ., Laleli, nr. 833/ 3; Be
yazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 
571/6) ; el-Lüm'a fi a}]iri :{:Uhri'l-cum'a 
(Süleymaniye Ktp ., Beşir Ağa, nr. 652/5; 

Beyazıt Devlet Ktp. , Veliyyüddin Efendi, 
nr. 571/5); el-İ]f_tida bi'ş-Şafi'i ve 'ademi 
cevazih (Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüddin 
Efendi, nr. ı 142); Eşrefü'l-mesalik fi'l
menasik (Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, 
nr. 386/1; Ayasofya, nr. 4 786/1 }; es-Sey

fü'l-mücezzem li-]f_ıtali men heteke ]J.ur
mete'l-]J.aremi'l-mu]J.arrem ( 1041 yılı Ra
mazanının son on gününde, [ 10-20 Nisan 
16321) bir grup isyancının Mekke'de Ha
rem'e girip buranın saygınlığıyla bağdaş
mayan fiiller işlemesi yüzünden yönetici
lerin bunlara uygulanacak hükümleri sor
ması üzerine pek Çok alim gibi Nuh b. 
Mustafa'nın da kaleme aldığı bir risaledir 
(Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi , 
nr. 571/3). 

B) Kelam. Tercüme-i Milel ve'n-nihal 
(Kah i re 1 263; istanbul 1 279; asıl metinle 
tercüme arasında yer yer farklılıklar bu
lunmaktadır); el-Feva'idü'l-mühimme fi 
beyani iştirati't-teberri fi İslami ehli'~
~imme (Kelime-i şehadet getiren bir hı
ristiyanın Müslümanlığına hükmedilme
si konusunda ortaya çıkan problemlerle 
ilgili sorulara cevap mahiyetinde kaleme 
alınmıştır; Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Pa
şa , nr. 565; Beyazıt Devlet Ktp ., Veliyyüd
din Efendi, nr. 571/1 , 1 142/1 ı); Zübdetü'l
kelam ii ma ye]J.tacu ileyhi'l-]]aş ve'l
'am fi'l-'a]f_[ı'id (Kayseri Raşid Efendi Ktp., 
nr. 1427; N uruosmaniye Ktp., nr. 21 50) ; Ri
sale fi elfd?:i'l-küfr (Süleymaniye Ktp., 



Esad Efendi, nr. 1 1 90; Bağdat! ı Vehbi Efen
di, nr. ı 15/2); Mürşidü'l-hüda ii J:ıa]f]fı 
ebeveyni'r-resul (N uruosmaniye Ktp., nr. 
1210; Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 
303) 

C) Diğer Eserleri. Mevlidü'l-Muştafa 
ve mevalidü'l-]Julefa (nşr Hablb Mu
hammed b. Sadak Muhammed İbrahim, 
Bombay 1296/ 1878); Risale fi'l-far]f bey
ne'l-J:ıadişi'l-]fudsi ve'l-Kur'an ve'l-J:ıa
dişi'n-nebevi (Hayati Yılmaz tarafından 
yayımlanmıştır [bk. bibl]); el-Kavlü'd
dal 'ald J:ıayati'l-Jjaçlır ve vücudi'l-ab
dal (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
1446/ 1 3; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr 571 /2, 1 147/ 15); ed-Dürrü'l
muna?:?:am fi mena]fı bi'l-İmami'l
A '?:am (Beyazıt Devlet K tp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 571/4, ı 142/7); Risale ii ceva
zi ta'miri'l-Ka'be (Süleymaniye Ktp., Re
lsülküttab Mustafa Efendi, nr 646/3); Şer
J:ıu'l-Cdmi'i'ş-şagir (N uruosmaniye Ktp., 
nr. 947; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 
3 ı 5). 1 000 ( 1592) yılı başlarında Türkçe 
olarak kaleme alınan Bostan-ı Kudsi ve 
Gülisteın-ı Ünsi adlı bir eser Nuh b. Mus
tafa'ya nisbet edilmişse de Sursalı Meh
med Tahir bu kitabın aynı adı taşıyan baş
ka bir müellife ait olduğunu belirtmekte
dir (Osmanl ı Müellifleri, II, 44) . 
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Iii ÖMER TüRKER 

NÜH SÜRESİ 
( Qii:i.)~ ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
yetmiş birinci suresi. 

_j 

Mekke döneminde nazil olmuştur. Muh
tevasında Hz. Nuh'un Allah elçisi olarak gö
revlendirilmesinden ve tebliğ faaliyetlerin
den söz edildiği için süre bu adla anılmış
tır. Yirmi sekiz ayet olup fasılası "..:.ı ' (' ' ı" 
harfleridir. Genellikle Mekki sürelerde ol
duğu gibi Nuh süresinde de tevhid inan
cına davet, Allah 'a karşı saygılı olma ve 
risaletini benimseyerek Nuh'a itaat etme 
konuları işlenir. Nuh kavmine yönelik uya-

nlar Şuara suresinde de yer almaktadır 
(26/105-120) Bu sure aynı zamanda Hz. 
Nuh'un, çağrısına uymayan kavmine yap
tığı bedduayı da içermektedir. Nuh sure
si, muhtevasının sadece Hz. Nuh ve kav
miyle ilgili olması açısından peygamber 
isimleriyle anılan diğer altı süreden fark
lılık gösterir. Zira diğerlerinde sureye ad ı 

verilen peygamberle birlikte başka pey
gamberin kıssaları ve tebliğlerine de yer 
verilmektedir. 

Surenin muhtevasını iki bölüm halinde 
ele almak mümkündür. Birinci bölüm (ayet 
1-20), Hz. Nuh'un kavmine peygamber ola
rak gönderildiğini ve kendilerine elem ve
rici bir azap gelmeden onları uyarınakla 
görevlendirildiğini ifade eden ayetle baş
lar. Ardından Nuh'un kavmine hitap tarzı
na temas edilerek onları putlara değil Al
lah'a kulluk etmeye, O'na saygılı olmaya 
ve kendi nübüwetini benimseyip yanında 
yer almaya çağırdığı belirtilir. Bu yola gir
dikleri takdirde Cenab-ı Hakk'ın mağfire

tine mazhar olup O'nun belirlediği zama
na kadar varlıklarını sürdürebilecekleri bil
dirilir. Nuh'un hak dine davet şekli kendi 
dilinden aktarılır; onun bu faaliyetini ge
ce gündüz, gizli aşikar her fırsatta tekrar 
ettiği, fakat muhataplarının çağrıyı duy
mamak için kulaklarını tıkadıkları, Nuh'u 
görmemek ve onunla karşılaşmamak için 
çeşitli çarelere başvurdukları ifade edilir. 
Bölümün son kısmında Hz. Nuh'un muha
taplarını etkilemek amacıyla yeni bir da
vet girişiminde bulunduğu , bağışlanma is
tedikleri takdirde Allah'ın nihayetsiz lutuf
karlığına mazhar olacakları, dünyada da 
mal ve evlat nimetlerine kavuşacaklarını 
haber verdiği belirtilir; Allah'ın insanın ya
ratılışı ve tabiatın işleyişine dair bazı lutuf
larını hatırlattığı kaydedilir. 

Sürenin ikinci bölümü (ayet 21-28) Hz. 
Nuh'un kavmi hakkında rabbine olan şika
yetiyle başlar. Zira Nuh uzun yıllar (ei-An
kebut 29/14) kavmiyle birlikte bulunarak 
kendilerini hakka çağırmış, fakat onların 
büyük çoğunluğu servet ve taraftar sahibi 
inançsıziarın yanında yer almış, çeşitli hi
le ve tuzaklar kurarak Nuh'u susturmak 
istemiş, Ved, Süva', Yegüs, Yeük, Nesr di
ye isimlendirilen putlara tapmayı sürdür
müş ve birçok kişiyi hak yoldan saptırmış
tır. Bölümün son ayetlerinde Hz. Nuh'un, 
ıslah olmayacağı kanaatine vardığı bu in
sanların yok edilip nesillerinin kurutulma
sını Cenab-ı Hak'tan talep ettiği, bunun 
üzerine onların suda boğulduğu ifade edi
lir. Sure Hz. Nuh'un kendisinin, anne ve ba
basının, aile fertlerindeı:ı mürnin olanların 

NÜH SÜRESi 

Nüh süresinin ilk ~yetleri 

ve kadın erkek bütün müminlerin bağış
lanmasını , zalimterin ise yok edilmesini is
tediği bir dua ile son bulur. 

Hz. Nuh ilahi vahye dayanan çağrıyı et
kin bir şekilde insanlara ilk tebliğ eden, 
Kur' ani beyanın zahiri manasma göre kav
mi içinde 950 yıl kalan azimli ve iradeli bir 
peygamberdir. !srarlı tebliğ ve irşad faali
yetlerine rağmen muhataplarının büyük 
çoğunluğu çağrısına uymamıştır. Bunun 
sebebi Nuh kavminin dünya servetine bo
yun eğip çok tanrılı inançtan ayrılmamak. 
inatçı ve kibirli olmak, ruhi yeteneklerini 
gerçeğe karşı kapalı tutmaktır. 

Bazı kaynaklarda yer alan, "Nuh süre
sini okuyan kimse Hz. Nuh'un davetinin 
ulaştığı mürninlerden biri sayılır" mealin
deki hadisin (Zemahşe rl, VI, 221; Beyzavl, 
IV, 330) mevzu olduğu kabul edilmiştir 
(Muhammed et-Trablusl , ll. 724; İbrahim 
Ali, s. 439, 450) Ahmed Muhammed Hü
leyl. Nuh süresinden çıkarılabilecek ibret 
verici sonuçlar hakkında bir risale telif et
miş ( Te'emmülat {f sareti Nüf:ı 'aleyhisse
lam, Arnman 1981), Ca'fer Şerefeddin de 
Jjaşa'işü's-süver adlı derleme eserinde 
sürenin hedefi ve muhtevası ile diğer özel
likleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir (X. 
163-181 ). 
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