
NUHBE-i VEHBI 

L 

NUHBE-i VEHBI 
(~,~~) 

Divan şairi Sünbülzade Vehbi'nin 
(ö. 1809) 

hazırladığı Arapça-Türkçe manzum 
sözlük 

(bk. SÜNBÜı.zADE VEHBI). 

NUHBETÜ'I-AsAR 
()ü~t ~) 

_j 

Kafzade Faizi'nin 
Zübdetü'l-eş'ar adlı şairler tezkiresine 

İsmail Bellğ'in 
(ö. 1142/1729) 

zeyil olarak yazdığı tezkire 

L (bk. BEUG, İsmail; ZÜBDETÜ'l-EŞ'AA). _j 

NUHBETÜ'l-FİKER 
(pt~) 

İbnü's-Salah eş-Şehreziiri' nin 
hadis usulüne dair 

Mu]jaddime adlı kitabına 
İbn Hacer el-Askalani'nin 

(ö. 852/1449) 
yazdığı muhtasar 

(bk. MUKADDİMETÜ İBNİ's-SALAH). L _j 

L 

L 

en-NUKAYE 
( ~(A;Jf ) 

Tacüşşeria'nın Hanefi fıkhına dair 
Vi]jayetü'r-rivaye adlı eserinin, 

torunu Sadrüşşeria 
(ö. 747/1347) 

tarafından yapılan muhtasarı 

(bk. viKAYETÜ'r-RiVAYE). 

NUKREKAR 
Uf"o_;;Jf) 

Ebu Muhammed Cemalüddin Abdullah 
b. Muhammed b. Ahmed 

eş-Şerif el-Hüseynl en-NisabCırl 
(ö. 776/1375) 

Fıkıh ve dil alimi. 

_j 

_j 

Kaynaklarda doğum tarihi belirtilme
mekle birlikte yaşı ve ölümü hakkındaki 
bilgilerden hareketle 706'da ( 1306 ı dün
yaya geldiği söylenebilir. Nukrekar "gü
müş kuyumcusu" anlamına gelir. NlsabQ
rl nisbesiyle anılması Nlsabur'da doğmuş 
olabileceği ihtimalini akla getirirse de bu 
konuda açık bilgi yoktur. Şerif unvanı ve 
Hüseynl nisbesi Hz. Peygamber'in soyun
dan geldiğine işaret eder. Nukrekar'la Ha
lep'te görüşen ve ondan üç yıl sonra ve-
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fat eden İbn Hablb el-Halebi kendisini Şa
fii diye anar, ondan övgüyle söz ederek 
Arapça ve usulde mahir olduğunu, çeşit
li memleketleri dolaştığını, Kahire'de bazı 
hankahlarda meşihatlık yaptığını, Halep'
te ikamet ettiğini, buradaki Esediyye Med
resesi'nde ders verdiğini, Dımaşk'ta kaldı
ğını ve 776 (1375) yılında yetmiş yaşında 
iken burada vefat ettiğini belirtir ( el-Mün
te~a, s. 444). Keşfü'?-?Unıln'da bu tari
hin (Il, 1544) yanı sıra verilen 7SO'den son
ra (1, 499) ve 800 civarı (Il, 1330) gibi ra
kamlar yanlıştır. 

Nukrekar'a Şafii ulemasının biyografi
sine dair eserinde yer vermeyen İbn Kadi 
Şühbe, et-Tdri{ı'inde onun akli ilimlerde 
mahir ulemanın önderlerinden biri oldu
ğunu, memleketinden Kahire'ye gidip ba
zı hankahların meşihatlığını üstlendiğini, 

Emir Mengliboğa'nın arkadaşı olup Dımaşk 
ve Halep naiblikleri sırasında onun mai
yetinde bulunduğunu, Zeynüddin ei-Ba
rinl'nin vefatından sonra Halep Esediyye 
Medresesi'nde müderrisliğe getirildiğini, 
ardından yerine Ezrai'nin geldiğini, daha 
sonra Dımaşk'a gittiğini ve Zilkade 776'
da (Nisan 1375) orada vefat edip Salihiy
ye'de defnedildiğini kaydeder (et-Taril], lll, 
460). Mengliboğa, Halep'e 763'te ( 1362) 

saltanat naibi olarak tayin edildiğine ve bir 
yıl sonra Şam naibliğine getirildiğine göre 

(İbn Hablb ei-Halebl, s. 343) Nukrekar da 
bu yıllarda anılan iki şehirde bulunmuş ol
malıdır. Nitekim Zeynüddin ömer b. Ysa el
Barini'nin 764 Şewalinde (Temmuz-Ağus
tos 1363) vefat etmesi de (a.g.e., s. 352; 

İbn Kadi Şühbe, Taba~atü'ş-Şafi'iyye, lll, 
ll O) bunu desteklemektedir. Ondan son
ra bu medresede görev yapan Ahmed b. 
Hamdan ei-Ezrai 772 Cemaziyelahirin
de (Aralık ı 370) Kahire'ye gitliğine göre 
(a.g.e., lll, 141-143) bu medresede hoca
lığı çok uzun sürmemiş demektir. 

İbn Hacer, zamanının benzersiz bir ali
mi olduğunu söylediği Nukrekar'ı babası
nın dönemin Zemahşeri'si diye nitelediği
ni, İbn Habib ve İbn Hatib en-Nasıriyye'
nin kendisini Şafii olarak andıklarını kay
dettikten sonra onun Halep'te Şafiiler'in 
en büyük medreselerinden olan Esediyye'
de ders verdiğini, fakat el-Menar şerhin
de Hanetiler'in delillerini anarken, "Bizim 
görüşümüze göre böyle, Şaffi'ye göre şöy
le" diyerek (Nukrekar, vr. 62b·63") bu mez
hebi desteklediğini, ayrıca çok defa Hane
filer'in görüşüne uyduğunu, ancak bunun 
mezhebine muhalefete rağmen hakkı tes
lim kabilinden mi mezhep bağlılığından mı 
olduğunu bilemediğini, bazı bahislerde yer 
alan. "Bizimle Şafii arasındaki ihtilaf açık
tır" şeklindeki ifadelerinin de (a.g.e., vr. 
78b) Hanefi mezhebine mensubiyetini des-

Nukrekar"ın Şerl;ıu Ten!cil;ıi'l·uşQl adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Beşir Aga, nr. 197) 



tekler nitelikte sayıldığını kaydeder (ed

Dürerü'l-kamine, II, 286-287). Ona göre 
Halep'teki Esediyye'nin bir Şafii medre
sesi olması İbn Hablb ile İbn Hatlb'i Nuk

rekar'ın Şafii olduğu kanaatine sevketmiş 
olabilir; ancak Dımaşk'taki Esediyye Ha

nefiler'indir, bundan dolayı Hanefi olması 

da muhtemeldir (a.g.e., II, 288). İbn Kadi 
Şühbe'nin verdiği bilgilerden Nukrekar'ın 
halef ve selefinin Şafii alimleri olduğu an

laşılmakla birlikte Nuayml, Halep'teki med
resede her iki mezhebe göre öğretim ya

pıldığını belirtmektedir (ed-Daris, ı. 152, 

473). Sonuç olarak Nukrekar'ın mezhep 

mensubiyetini belirleme konusunda ders 

verdiği medreselerden çok kendi şahsi gö
rüşleri önem kazanmaktadır. Nukrekar, 

Şerl).u'l-Menar'da gerek Ebu Hanife'den 

ve Hanefi ulemasından gerekse Şafii'den 
ve onun mensuplanndan söz ederken "Ebu 
Hanife'nin 1 Şafii'nin ashabı, Hanefiler 1 Şa
filler, Hanefi meşayihi" gibi ifadelerle ken

dini dışarıda tutan bir üslüp kullansa (me
sela bk. 7b, 9', ı ı b, 30', 43', 47', 49b, 64b, 

74b, 76', 77') ve zaman zaman her iki mez

hep imamını ve ulemasını eleştirse de (vr. 
5', 7', 7b, ll', 31 b, 32', 48b, 64b, 65b, 70', 

73', 74b, 77', ı 05', IJ3b) muhtelif vesile

lerle Şafii mezhebindeki görüşü anarken 
"Şafii'ye göre ... bize göre, Şafii'nin asha
bına göre ... bize göre, onların görüşü ... 

bizim görüşümüz" gibi Hanefi mezhebi

ne mensup olduğunu gösteren ifadelere 
yer vermektedir (vr. 18', J8b-J9', 65b, 78b, 

79b, 83b-84', 86b, 94b, 98b, 99', 103', 104b). 

Hanefi usulüne dair iki eser üzerine şerh 
yazmış olması da bunu teyit eder mahiyet

ted.ir. 

Eserleri. 1. Şerl).u Ten]fil).i'l-uşO.l. Ha
nefi fakihi Sadrüşşerla'nın eseri üzerine 

kaleme alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 473, Beşir Ağa, nr. 197; Beyazıt 

Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 967). 

Telifi 771 yılı Şewalinde (Mayıs 1370) ta

mamlanan bu şerhe İbn Kutluboğa bir M

şiye yazmıştır (Keşfü'?-?Unün, ı. 499). z. 
Şer]J.u'l-Menar. Hanefi fakihi Ebü'I-Be

rekat en-Nesefi'nin Menarü'l-envar adlı 
eserinin şerhidir (Süleymaniye Ktp., La.le
li, nr. 760; Yusuf Ağa, nr. 187). 3. Şer]J.u'ş

Şatiye. Cemaleddin İbnü'I-Hacib'in sarfa 

dair eserinin şerhidir (İstanbul 1266, 1273, 

1293, 1320). 4. Şer]J.u'l-Lübclb. Taceddin 
Muhammed b. Muhammed el-İsferayl
nl'nin el-Lübclb ii 'ilmi'l-i'rab adlı eseri

nin şerhi olup Katib Çelebi şerhin adını el
'Ubclb şeklinde kaydeder (Keşfü'?-?unan, 
II, 1544; yazmaları için bk. Beyazıt Devlet 
Ktp, Bayezid, nr. 6415, 6445; Süleymani-

ye Ktp., ismihan Sultan, nr. 390, Fatih, nr. 

5017, 5018, Yenicami, nr. 1087; iü Ktp., 
AY, nr. 4581. 6415, 6445; Nuruosmaniye 
Ktp., nr. 4595). Harndi el-Marid, Dımaşk 
Üniversitesi'nde bir yüksek lisans tezi ya
parak eseri neşre hazırlamıştır (Taceddin 
Muhammed b. Muhammed el-isferaylnl, 

neşredenin girişi. s. 6). S. Şerl).u Lübbi'l
elbclb. Taceddin Muhammed b. Muham

med ei-İsferaylnl'nin nahve dair eserinin 
şerhi olup çok sayıda nüshası günümüze 
ulaşmıştır (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 

5005, 5006, 5008, 5009, 5010, 501 ı. 5012, 

50 13; Es ad Efendi, nr. 3096; Hacı Mah
mud Efendi. nr. 5930; Kadızade Mehmed, 
nr. 492, 493; Kılıç Ali Paşa, nr. 953, 954; 

Laleli, nr. 3423; Serez, nr. 3344, 3345) . 

Ahmed b. Abdullah Kırımi bu şerh üzeri

ne bir Mşiye kaleme almıştır (Keşfü '?-?U
nan, II, 1545) 6. Şerl).u Tell]işi'l-Mifta]J. . 

Hatlb ei-Kazvlnl'nin belagata dair eserinin 

şerhidir (Süleymaniye Ktp., Damad İbra
him Paşa, nr. 1022). 7. Şer]J.u'l-Feva'i

di'l-Gıyaşiyye. Adudüddin ei-İcl'nin, Sek
kakl'nin Miftal).u '1- 'ulCı.m adlı eserinin 
meanl, beyan ve bedle dair kısımlarını ih

tisar ettiği eserinin şerhidir (Süleymani
ye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 2237). 8. Şer

]Ju J>_aşideti Banet Sü'ad. Ka'b b. Zü
heyr'in J>_aşidetü'l-bürde adıyla meşhur 
olan manzumesinin şerhidir (Süleymani
ye Ktp., Fatih, nr. 5305; İÜ Ktp., AY, nr. 

3073) 9. Şer]J.u J>_aşideti'l-Büsti. Ebü'I
Feth Ali b. Muhammed el-B üst!' nin el-f>.a
şidetü'n-nO.niyye (f:\aşldetü 'unvani'l-/:ıi

kem) adlı kasidesinin şerhi olup çok sayı
dayazması günümüze ulaşmıştır (İÜ Ktp., 
AY, nr. 1569; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, 
nr. 3897; Süleymaniye Ktp., Amcazade Hü

seyin Paşa, nr. 458, Aşir Efendi, nr. 428 , 

Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. ı 777, Carullah 
Efendi, nr. 1705, Esad Efendi, nr. 2756, 

Fatih, nr. 5431, Hal et Efendi, nr. 799, Ha
mi diye, nr. 551, Laleli, nr. 3707). 10. Şer

J;u't-Teshil fi'n-nal).v. İbn Malik et-Tru'
nin Teshilü'l-feva'id adlı eserinin şerhi

dir (Abdullah Muhammed el-Habeşl, I. 
586). 11. Şer I; u ljırzi'l-emani. Kasım b. 
Pirruh eş-Şatıbl'nin eş-Şatıbiyye ismiyle 
meşhur ljırzü'l-emc'ıni adlı kıraate dair 

eserine yazdığı şerhtir (Keşfü'?-?Unün, ı. 

649). Zübdetü'l-i'rab: Şerl).u İ?,hclri'l-es
rar adlı eserin (Süleymaniye Ktp., Serez, 
nr. 3347) Nukrekar'a nisbet edilmesi yan

lıştır. 
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NUKUD 

(bk. NAKiT). 

NU'MAN b. BEŞIR 
(_,.,;.ı~.;ıı..,wı) 

Ebu Abdiilah (Ebu Muhammed) 
en-Nu'man b. Beşir b. Sa'd el-Hazred 

(ö . 64/684) 

Ensar arasında 
hicretten sonra doğan 

ilk çocuk, sahabi. 

_j 

_j 

Hicretten on dört ay sonra (Reblülahir 

21 Ekim 623) dünyaya geldi. Iraklılar, onun 

ResGl-i Ekrem'den epeyce hadisi bizzat 

duyduğunu belirtmesine bakarak daha ön

ce doğmuş olabileceğini ileri sürmüş, Bu

har! de hicret yılında dünyaya geldiğini be

lirtmiştir. ResGl-i Ekrem'e biat eden ka

dınlardan olan annesi Amre bint Revaha, 

Nu'man'ı Hz. Peygamber'in yanına götü

rerek tahnlk yaptırdı ve ona dua etmesi

ni istedi. Nu'man İslamiyet'in ilk yılların

da müslüman olan bir aile ortamında bü

yüdü. Resülullah'ın kumandanlarından olan 

babası Beşir Bedir, Uhud ve Hendek baş

ta olmak üzere bütün gazvelerde bulundu. 

ResGl-i Ekrem'in vefatından sonra Medi

nemer ensardan birinin halife olmasını is

tediği halde o Hz. Ebu Bekir'in halife se

çilmesini savundu ve ona biat etti. Kay

naklarda kendisinden rivayette bulunan 

Muhammed, Humeyd, Beşir, Abdüsselam, 

Hakem, Yezld adlı oğulları ile her ikisi de 

şair olan Hamlde ve Amre adlı kızlarının 

adı geçmektedir (Kehhale, ı. 298-302; III, 

360-361) İbn Şihab ez-Zührl'nin hocala-
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