
za veya savaşta aldığı bir darbe yüzünden 
ayağından sakatlanmasına rağmen Bedir 
Gazvesi'nde bulundu. Ardından Uhud Gaz
vesi'ne katıldı ve savaştan önce Hz. Pey
gamber'in yanına giderek şehid olmayı ve 
güneş batınadan önce aksak ayağıyla yem
yeşil cennet bahçesinde dalaşmayı arzula
dığını söyledi. Bütün gücünü ortaya koy
duğu bu savaşta müşriklerden Safvan b. 
ümeyye ile giriştiği mücadele sonunda şe
hid düştü. Resfil-i Ekrem, savaştan hemen 
sonra yaptığı açıklamada onu ayağında hiç
bir aksaklık olmadığı halde yemyeşil cen
net bahçelerinde dolaşırken gördüğünü 
haber verdi. Nu'man'dan Cabir b. Abdul
lahel-Ensari ve mürsel olarak da Ebu Sa
lih es-Semman rivayette bulunmuştur. Bir 
kısım kaynaklarda Nu'man b. Kavkal ile 
yine Kavkaloğulları'ndan olan Nu'man b. 
Malik b. Sa'lebe el-Hazreci birbirine karış
tırılmıştır. 
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Iii MEHMET E FENDioi}Lu 

NU'MAN b. MUHAMMED 
( ..I..Ö..:ı..o ~ wLo.ıU ) 

Ebu Hanife Nu'man b. Muhammed 
b. Mansur el-Kadi et-Temlml el-Kayrevanl 

(ö. 363/ 974) 

L 

İsmiiili doktrininin kurucularından, 
Fatımi başkarlısı ve başdaisi. 

_j 

lll. (IX.) yüzyılın sonlarına doğru Kayre
van'da doğdu. Babası Malikller'in önde ge
len fakihlerindendi. Hayatının ilk dönem
leri hakkında bilgi bulunmayan Nu'man'ın 
da Milliki fıkhını öğrendiği, Tunus'ta Fatı

mi Devleti'nin kuruluşundan sonra ismaili 
mezhebine geçtiğ i rivayet edilir. İsmaili
lik'ten önceki mezhebinin Hanefilik yahut 
İmamiyye olduğu konusunda da görüşler 
bulunmakta, hatta mezhep değiştirenin 
babası olduğu , kendisinin İsmaililiği be
nimseyerek yetiştiği ileri sürülmektedir 
(Poonawala, BSOAS, XXXVII i I 9741. s. 572-

579). Tarihçiler onu Hanefi mezhebinin 
imarnından ayırt etmek için Kadı Nu'man 
veya Ebu Hanife eş-Şii diye anmaktadır. 

312 (924-25) yılında başşehir Mehdiye'de 
ilk Fatımi Halifesi Mehdi- Billah'ın hizmeti
ne giren Nu'man, saray kütüphaneciliği ve 
halifelere şehirdeki günlük olayları rapor 
etme (sahibü'l-haber) gibi görevler yaptı, 

ardından Mansur-Billah döneminde Trab
Ius (Trablusgarp) kadılığına tayin edildi. Bu
rada iken yeni başşehir Mansuriye'ye da
vet edilerek başkadılık ve başdailik (daid
duat) makamına getirildi ( 340/951 ) ve bu 
görevlerini ömrünün sonuna kadar sür
dürdü. Nu'man, Fatımi kumandanı Cev
her tarafından Mısır'ın ele geçirilip Kahire 
şehrinin kurulmasının ve devlet merkezi
nin buraya taşınmasının ardından halife
nin refakatinde Mısır'a geçti. Mansuriye'
de iken davalara bizzat baktığı halde Ka
hire'ye gidince sadece görevli kadının ver
diği kararların denetimini üstlendi; zama
nını daha çok İsmaili doktrininin sistem
leştirilmesi ve yerleşmesi için faaliyetlerde 
bulunarak geçirdi. 29 Cemaziyelahir veya 
1 Receb 363 (27 veya 28 Mart 974) tarihin
de vefat etti. Cenaze namazı Halife Muiz
Lidinillah tarafından kıldırıldı . Ölümünden 
sonra yerine oğlu getirildi ve yarım asra 
yakın bir süre onun ailesinden olan kişiler 
Mısır'da kadılkudatlık makamında bulun
du. 

Kadı Nu'man, üst düzeydeki resmi gö
revleri yanında halifelere yakınlığı dolayı
sıyla siyasi bakımdan da güçlü bir konum 
elde ettiğinden Fatımiler arasında büyük 
bir otoriteye sahipti. Zehebi ve İbnü'I-İmad 
gibi bazı Sünni tarihçileri tarafından mür
ted ve zındık olarak nitelendirilen Kadı Nu'
man, ismam doktrininin kurucularından 
ve te'vil konusundaki otoritelerinden biri, 
Fatımiler'in en meşhur fakihi ve devletin 
resmi tarihçisiydi. Halka açık toplantılar ve 
dersler aracılığıyla ismaili düşüncesinin ge
niş kitleler arasında yayılmasında ve Fa
tımi Devleti'nin hukuk sisteminin oluşma
sında önemli rol oynamıştır. Çağdaş isına
ili yazarları da onu İsmaili fıkhını sistema
tik hale getirerek müstakil bir fıkıh mez
hebine dönüştüren kurucu şahsiyet ola
rak görmektedir. Fatımi Devleti'nin teşek
külünden önceki şartlarda gelişen ve da
ha çok devrimci bir hareket olan ismaili 
daveti, Sünni Abbasi hilafetine alternatif 
Şii karakterli yeni bir devlet yapısına dö
nüşünce Nu'man tarafından bu devletin 
ihtiyaçları dikkate alınarak sistem yeniden 
gözden geçirilip önemli ölçüde değiştiril
miştir. Nu'man'ın eserlerinde bu yeni da
vetin batıni olmaktan çok zahiri bir görü
nüm arzettiği , te'vil konusunda diğer İsına
ili dal lerinin "setr'' devresinde yazdıklarına 
göre daha mutedil bir yol izlendiği, Kur'an 
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ve Sünnet'in esaslarına bağlı kalmaya ça
lışıldığı ve imarnet teorisinin daha çok ta
rihi bakış açısıyla ele alındığı görülür. Nu'
man'ın düşünceleri etkisini ismaili top
lumu üzerinde günümüze kadar sürdür
müş olup eserleri hala ismaili mezhebinin 
doktrini ve tarihi açısından en önemli baş
vuru kaynakları arasında yer almaktadır. 

Eserleri . Klasik dönemde İdri~ İmadüd
din. modern dönemde lvanow, Wladimir 
Fyzee, Poonawala, Fuad Sezgin, Muham
med ei-Hüseyni el-Celali. Ferhad Defteri 
(Farhad Daftary) gibi araştırmacılar Kadı Nu'
man'ın eserlerinin toplu listesini vermiş
lerdir. Nu'man'a çeşitli konularda altmış 
civarında eser nisbet edilmiş , bunlardan 
önemli bir kısmı günümüze ulaşmıştır. 1. 
İb-tildiü uş uli'l-meıahib (n ş r. Şem ' On 
Tayyib LOkhenduala ILokhandwallaJ. Sim
la ı 972; nş r. Mustafa Galib. Beyrut ı 973, 

ı 983 ). Sünni fıkıh mezheplerinin ihtilaf, 
taklid, icma, nazar, kıyas, istihsan, ictihad 
ve re'y konularındaki yaklaşımları ile bun
lara karşı olan Zahiriler'in istidlal yöntemi
ni eleştiren bir usul kitabıdır. Eserde İbn 
Davud ez-Zahiri'den yapılan iktibasların 
çokluğu dikkate alındığında eleştirilerinde 
önemli ölçüde ondan faydalanıldığı anlaşıl
maktadır. Bu sebeple kitap ilk dönem Za
hiri düşüncesi bakımından da önemlidir. 
Ayrıca Muiz - Lidinillah 'ın Nu 'man' ı Man
suriye kadılığına getirdiğinde bizzat kale
me aldığı 343 (954) tarihli ahidname sureti 
eserde aktarılmış olup türünün günümüze 
ulaşan en eski örneklerindendir (s. 46-5 I). 
İbn Hallikan'ın İotilatü'l-tu~ahô.' adıyla 
kaydetti ği eser le ( Şerf:ıu '1-af;bar, neşrede

nin giri ş i , I, 44) Kitabü 'l-İttifa~ ve'l-ifti
ra~ ismiyle anılan eserin bu eserle aynı 
olabileceği ileri sürülmüştür. z. De' a'i
mü'l-İslam ve zikrü 'l-]J.eJQl ve 'l-J:ıaram 
ve'l-~açWya ve 'l-af:ıkam 'an ehli beyti 
Resulillah 'aleyhi ve ' aleyhim efçl.alü'ş
şalat. ilk ismaili doktrininde görülen za
hirin kıymetini düşürme ve batını öne çı

karma düşüncesine karşı Fatımiler'in her 
ikisini aynı derecede değerlendirmesi is
maili fıkhın gelişimine zemin hazırlamış , 

De'a'imü'l-İsWm, Halife Muiz- Lidinillah 'ın 
görevlendirmesi ve danışmanlığında 349 
(960) yılı civarında yazılmıştır. Müellifın fık

ha dair son eseri olduğu söylenen bu ça
lışma daha baştan itibaren İsmaili fıkhı
nın en önemli kaynağı haline gelmiş , Fa
tımi Devleti'nde resmi kanunname vazife
si görmüştür. Halen zahiri ve batını eşit 
derecede benimseyen Tayyibi İsmailller 
tarafından fıkhi meselelerde en güvenilir 
kaynak diye kabul edilmektedir. isnaaşe
riyye Şlası eseri kendi mezheplerinin erken 
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dönem klasikleri arasında zikreder. Dür
ziliğin kurucusu Vezir Hamza b. Ali de bu 
kitabı ruhani şeriatın ana kaynağı olarak 
görür. Muhammed b. Ahmed ei-Makdisi 
eserin akaid konularının çoğunluğunda 
Mu'tezile ile aynı çizgide olduğunu (AJ:ıse

nü't-tef!,:asfm, s. 238; krş. el-Mecalis ve'l
müsayerat, s. 380), Vedad ei-Kadi ise açık 
şekilde Sünni-Maliki bir görünüm arzet
tiğini ifade eder. Kitabın başındaki vela
yet bölümü, ismaililer'in akaide dair gö
rüşlerini içeren en eski metin olması ba
kımından önemlidir. Bir ilmihal kitabı nite
liği taşıyan ı. cilt velayetten başka ibadet
ler ve cihad bölümlerini içermekte, ll. cilt, 
muamelat ve ceza hukuku alanına giren 
diğer konularla ilgili olup yirmi beş bölüm
den oluşmaktadır. Günümüzde Hint alt 
kıtasında İsmaili topluluklarında şahıs ve 
aile hukuku alanlarında, mahkemelerde el 
kitabı olarak kullanılan eserin muhtelif ne
şirleri ve tercümeleri bulunmaktadır (nşr. 

Muhammed Abdülgaffar. Kahire, ts. ; nşr. 
Asaf Ali Asgar Feyzi, Kah i re 195 l-l 961. 
1963-1967, 1969, 1985; nşr. Arif Tamir, 
Beyrut 1995; Feyzl tarafından yapılan kıs
mi yayın ve tercümeleri: Kitabü '1-Cihad, 
Kah i re 1370/1951 ; ingilizce tercümesiy
le birlikte Kitabü 'l-Veşaya: The lsmaili 
Law o{Wills, London- Bombay 1 933; Ki
tabü'l-Velaye'nin ingilizce tercümesi: The 
Booko{Faith, Bombay 1974). Feyii'nin ön
ce Journal of Bombay Branch of Royal 
Asiatic Societyve Bombay Law Report'
ta kısmen (ı 929, ı 93 ı). daha sonra The 
Pillars ot Islam adıyla tamamını İngiliz
ce'ye çevirdiği "Kitabü'I-Cihad" bölümünü 
(s. 350-368) (Bombay 1974; aynı tercüme
nin Poonawala tarafından tamamen göz
den geçirilip notlar ilaves iyle neş ri, New 
Delhi 2002-2004), Gerard G. Salinger ha
zırladığı doktora tezi içinde İngilizce ola
rak yayımlamış (Colombia Üniversitesi, 
1953; "A Muslim Mirror for Princes", MW, 
XLVI [1956]. s. 24-39) Abdullah Ümidvar 
Farsça'ya {Tahran 1372 hş /1993) ve Yu
nus Şeklb MübarekpOrT Urduca'ya (SGret 
ı 964- ı 967) tercüme etmiştir. Azim Nan

ji, "An lsma'ili Theory of Walayah in the 
Da'a'im al-Islam of Qaqi ai-Nu'man" adlı 
makalesinde bu eseri esas alarak İsmaill
ler'in vetayet anlayışını ortaya koymuştur 
(Essays on Jslamic Ciuilization, ed. Donald 
P. Little, Leiden 1976, s. 260-273). Vedad 
el-Kadi de "Kitabü'I-Cihad" bölümünde bu
lunan. İsmaili siyaset belgesi niteliğindeki 
ahdi konu alan bir makale yazmıştır ("An 
Early Fatimid Political Document", St.!, 
XLVIII [1978]. s. 71-108) 3. Kitdbü'l-İ]].ti
şô.r li-şaJ:ıiJ:ıi'l-ô.şô.r 'ani'l-e'immeti'l-at-
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hô.r (yazmaları için bk. Gacek, I, 77-78; Cor
tese, lsmaili and Other Arabic Manuscripts, 
s. 53-54; Arabic lsmaili Manuscripts, s. 
I 20-' I 2 ı) . İsmailller'ce De'ô.'imü'l-İslô.m'
dan sonra en güvenilir kaynak kabul edi
len ve müellifin diğer fıkıh eserlerinden 
farklı olarak ilim hakkında bir bölümle 
başlayan eser daha çok Mu]].taşarü'l-ô.şô.r 
ve İ]].tişô.rü '1-ô.şô.r adlarıyla tanınır. Bu ça
lışma kadılar. yöneticiler ve öğrenciler için 
bir el kitabı niteliğindedir. 4. Te'vilü'd
De'ô.'im. Terbiyetü 'l -mü'minin bi't-tev
}fif 'alô. J:ıududi bô.tıni 'ilmi'd-din adıyla 
da bilinen kitap müellifin verdiği haftalık 
derslerinden oluşur. Eser her biri on ders 
(mecli s) içeren on iki cüzden meydana 
gelmiş olup velayet. taharet, namaz ve 
diğer ibadetlerin batıni yorumlarına yer 
vermesi itibariyle bir bakıma zahir fıkhı ele 
alan De'ô.'imü'l-İslô.m'ın mukabili konu
mundadır (nşr. Muhammed Hasan ei-A'za
mi, Kah i re ı 967- ı 972, ı 985; n şr. Arif Ta
mir, Beyrut I 995; nşr. Adil el-Avva, Mün
tel]abat İsma'fliyye içinde, Dımaşk ı 958, 
s. 3-75 [kısmi neşir J) 5-9. Kitô.bü'l-izô.J:ı. 
Müellifın De'ô.'imü'l-İslô.m'dan önce yaz
dığı fıkha dair en kapsamlı eseri olan bu 
kitapta ravilerin icma ettiği sahih sened
lerle rivayet edilen fıkhi konular açıklan
maktadır. el-Urcuzetü '1-münte]].abe'de 
belirtildiğine göre 220 cüzden oluşan ese
rin günümüze yalnızca "Kitabü'ş-Şalat" bö
lümünün bir kısmı ulaşmıştır (Poonawala, 
Biobibliyography, s. 51-52) . Madelung bu 
yazmayı esas alarak "Sources of lsma'ili 
Law" adıyla bir makale yazmıştır ( JNES, 
XXXV ı ı 976]. s. 29-40). Nu'man bu ese
ri için birçok muhtasar kaleme almıştır. 
Mehdi-Billah döneminde ihtisar ettiği , bu
gün mevcudiyeti bilinmeyen Mu]].taşa
rü'l-izô.J:ı dışmda dört muhtasarı daha 
bulunmaktadır. a} Kitô.bü'l-İ]].bô.r [AI]
bar] ti'l-tı]fh . İcma ve ihtilaf edilen temel 
fıkıh meselelerinin delilsiz olarak zikredil
diği iki ciltlik bu eserin ibadetler ve cihad 
bölümünü içeren ilk cildi mevcuttur (yaz
ması için bk. Cortese, Jsmaili and Other 
Arabic Manuscripts, s. 5I; Şer/:ıu'l-al]bar, 
neşredenin girişi. ı . 43). b) el-Urcuzetü 
[el-Kaşidetü}'l-münte]].abe (yazması için 
bk. Gacek, ı. 135; Cortese, lsmaili and Ot
her Arabic Manuscripts, s. 59). 3800 civa
rında beyit içermekte olan bu manzume, 
Halife Kaim- Biemrillah zamanında öğren
cilerin fıkıh kaidelerini ezberlemelerini ko
laylaştırmak için yazılmıştır. Eser Eminci 
b. Celal tarafından şerhedilmiştir (yazma
sı için bk. Gacek, I, 117-1 18). c} Kitô.bü'l
İ}ftişô.r. Daha geniş bir okuyucu kitlesi için 
senedi er hazfedilerek yazılan eser tama-

mının mevcut olması dolayısıyla Kitô.bü'l
izô.J:ı'ın muhtevası konusunda değerli bil
giler sağlamaktadır (nşr. Muhammed Va
h Id Mirza, Dımaşk ı 957; n ş r. Ari f Tamir, 
Beyrut ı 996) . İsmaililer arasında yaygın 
bir müracaat kaynağı olan Te]ffivim[Taf!,:
vfm]ü'l-aJ:ıkô.mi'ş-şer'iyye adlı anonim 
eser Kitô.bü'l-İ}ftişô.r esas alınarak hazır
lanmıştır. d} Kitô.bü 't-Tahô.re[Tahô.rô.t] 
ve'ş-şalô.t (yazmaları için bk. Gacek, 1, 
50; Cortese, lsmaili and Other Arabic Ma
nuscripts, s. 56; Arabic lsmaili Manus
crip ts, s. 82-83). 10. Risô.letü Zô.ti'l-Be
yô.n fi'r-red 'alô. İbn Kuteybe. İbn Ku
teybe ed-Dineveri'nin fıkıh konularındaki 
görüşlerini eleştirrnek için kaleme alınan 
eserin sekiz cüzlük ilk yarısının mevcut ol
duğu bilinmektedir (yazması için bk. Cor
tese, Arabic lsmaili Manuscripts, s. 1 56-
1 57). 11. Ecvibetü'l-KtiQ.i en-Nu'mô.n. 
Serberi Zevave kabilesi reisi Hattab b. Ve
sim'in sorduğu fıkha dair sorulara cevap
tır (yazma lan için bk. Cortese, lsmaili and 
Other Arabic Manuscripts, s. 48, 112, 122). 
İbn Kamil'in bu eserle Kitô.bü'l-izô.J:ı'tan 
ihtisar ettiği bir çalışması bulunmaktadır 
(Mesa'il fıf!,:hiyye mimma il]teşarahü İbn 
Kamil mine'l-kaJ:ı ve min Mesa'ili 'l-ljaıtab 
b. Vesfm, yazma nüshası için bk. a.g.e., s. 
53) . 1Z. el-Urcuzetü'l-mu]].tô.re. 2375 be
yit olup Arap edebiyatı tarihinde en uzun 
urcGzelerdendir. Kaim- Biemrillah zama
nında telif edilen eser imarnet konusunu 
ele alır; imametin Hz. Ali'den Ca'fer es
Sadık'a kadar Ehl-i beyt imamlarının, da
ha sonra Fatımi Devleti'ni kuran Abdullah 
el-Mehdi ve halefi Kaim'in hakkı olduğu 
ileri sürülerek muhaliflerden Mürcie (Ehl-i 
sünnet). Mu'tezile ve Hariciler ile Şia'dan çe
şitli grupların görüşleri eleştirilir. imarnet 
konusunda en eski Fatımi kaynaklarından 
olması ve değişik fırkaların imarnet anla
yışlarını nakletmesi bakımından önemli bir 
kaynaktır (nşr. İsma il Kurban Hüseyin PG
navala [Poonawala]. Montreal 1970; nşr. 
Yusuf ei-Bikai, Beyrut 1 999). Şii alimlerin
den Hasan b. NGh el-BehrGci, el-Ezhô.r 
ve mecma'u'l-envô.r adlı eserinin beşinci 
cüzünün başında manzGmenin tamamını 
kaydetmiştir. Tilman Nagel eser hakkın
da bir makale yazmıştır ("Die Urğuza al
Muhtara des Qadı an-Nu'man", Wl, XV/! -4 
[1974]. s. 96-128) . 13. el-Mecô.lis ve'l
müsô.yerô.t. İlk dört Fatımi halifesinin fa
aliyetleri ve biyografilerine dair anekdot
lar, Kuzey Afrika ve Mısır'da devletin or
ganizasyonuna dair önemli bilgiler içeren 
eser, dini meseleler ve devlet işleriyle ilgi
li olarak Nu'man ile Halife Muiz-Lidinillah 
arasında geçen konuşmaları da ihtiva et-



mekte, bu bakımdan erken dönem Fatı
mi tarihi açısından önemli bir kaynak teş
kil etmektedir (nş r. Hablb ei-Faki IHablb 
Fe kil v.dğr., Tunus I 978; Beyrut I 997). Mu
hammed Ya'lavi eserle ilgili bir makale yaz
mıştır ("I\azaya lugaviyye fı kitabi'I-Me
calls ve'l-müsayerat", Eştat fi 'l-luga ve'l
edeb ve'n-na~d. Beyrut 1992, s. 183-194) . 

14. ŞerJ.ıu'l-al].bdr ii teza'ili'l-e'immeti'l
athar (Kum 1409-141211988- 1992; Beyrut 
ı 4 ı 4/ ı 994). Nu'man'ın son eserlerinden 
olan kitap Muiz- Lidinillah tarafından göz
den geçirilip onaylanmıştır. On altı bölüm
de müellife göre hepsi de meşhur ve sahih 
olan 1460 civarında hadis içerir. Eserin üç
te ikisi Hz. Ali 'nin, geri kalan kısmı Ehl-i 
beyt ve Ca'fer es-Sadık'ın oğlu İsmail' e ka
dar gelen imamların biyografilerine dair
dir. On beş ve on altıncı bölümler Kuzey 
Afrika'da İsmail! davetin başlangıcı ve Ab
dullah ei-Mehöı'nin zuhuruyla ilgilidir. Eser, 
Sünni ve Şii kaynaklarından rivayetlerin 
tahr!ci yapılarak Muhammed ei-Hüseyni 
el-Celal! tarafından üç cilt halinde neşre
dilmiştir. el-Cüz'ü'l-evvel min Kitôb Şer
J.ıi'l-al].bdr adlı kısmi neşri de (SOret, t s. ) 
bulunan kitabın on beşinci cüzü ıvanow 
tarafından İngilizce tercümesiyle birlikte 
yayımlanmıştır (lsmaili Tradition, metin: s. 
1-34; tercüme: s. 99-122). 15. Esasü't-te'
vil (nşr. Arif Tamir, Beyrut 1960) . Pey
gamber kıssalarının İsmail! te'vilini ve 
Hz. Ali'nin vas! olarak rolünü konu alan 
eser. Müeyyed fi'd-din eş-Şirazi tarafın
dan Bünyad-ı Te'vil adıyla Farsça'ya ter
cüme edilmiştir (tercümenin bilinen iki 
yazma nü shası için bk. Daftary, s. 143) . 

Habib ei-Faki et-Te'vil: Üsesühu ve 
me'anihi ti'l-me~hebi'l-İsma'ili adıy
la bir çalışma yapmıştır (Tunus ı 982) . 16. 
Risaletü [Kitabü] İttital.ıi'd-da've (Risa
le fi ?Uhüri'd-da'veti 'l-'Ubeydiyyeti'l-Fa
tımiyye, İftita/:ı.i 'd-da've ve ibtida'ü 'd-dev
le, nş r. Vedad el-Kadi, Beyrut 1970, 1975; 

nş r. Arif Tamir, Beyrut 1996; Fransızca bir 
gir i ş ve tahlil ile nşr. Ferhat ed-Deşravl, 

Tunus 1975). Arşiv belgelerine ve biyog
rafik kaynaklara dayanılarak 346 (957) yı
lında kaleme alınan eser İsmail! davetin 
başlangıcı ile Fatımı Devleti'nin kuruluşu
na dair en eski kaynaktır. FatımTier'in güç
lenmeye başladığı dönemin sosyal ve siya
sal şartlarına dair önemli bilgiler içermek
te olup sonraki tarihçiler için ana kaynak 
haline gelmiştir. Tilman Nagel eser üzerine 
Frühe Ismailiya und Fatimiden im Lich
te der Risalat ittitah ad-da'wa (Bonn 
ı 972) adıyla bir kitap, Poonawala da bir 
makale ("The Beginning of the Ismaili Da'
wa and the Establishment of the Fatimid 

Dynasty as Commemorated by al-Qadi al
Nu'man", Culture and Memory inMedi
eval Islam: Essays in Honour of Wilferd 
Madelung, ed. Farhad Daftary - )osef W. 
Meri, London 2003, s. 338-363) yazmıştır. 

Daha önce bir bölümü ıvanow tarafından 
İngilizce tercümesiyle birlikte neşredilen 
eseri (lsmaili Tradition, metin : s. 40-46; 

tercüme: s. 224-231) Hamid Haji notlar ek
leyerek Founding the Fatimid State: The 
Rise of an Early Islamic Empire ismiyle 
İngilizce'ye çevirmiştir (London 2006) 17. 

et-TevJ.ıid ve'l-imame min l].utabi emi
ri'l-mü'minin (Şerf:ı.u'l-l].utab elieti li-emf
ri 'l-mü'minfn, yazma nüshas ı için bk. Cor
tese, lsmaili and Other Arabic Manuscripts, 
s. 56) . Hz. Ali'nin hutbeleri esas alınarak 
Allah'ın birliğine dair yazılmış önemli bir 
eserdir. Halife Muiz- Lidinillah'ın emriy
le kaleme alınan kitap onun tasvibinden 
geçmiştir. 18. el-Mena]fıb ve'l-me§alib 
(nşr. Macid b. Ahmed ei-Atıyye, Beyrut 
2002). el-Mena]fıb li-ehli beyti Resulil
lahi'n-nücebd' ve'l-me§alib li-Beni 
Ümeyyeti'l-lü'ana' ve mena]fıbü Beni 
Haşim ve me§alibü Ümeyye ['Abdi
şems] adlarıyla da anılan bu eserle İttita
J.ıu'd-da've 346 (957) yılında Muiz-Lidi
nillah'ın emriyle yazılmıştır ( el-Mecalis ve'l
müsayerat, s. ı ı 7- ı 18) . 19. Kitabü'l-Him
me ii adabi etba'i'l-e'imme (nş r. Mu
hammed Kamil Hüseyin, Kahire 1948; nşr. 

Mustafa Galib, Beyrut ı 979; Muhammed 
Şerif Ali el-Yemeni el-Harazl, Beyrut 1996). 

Eserin ideal bir daide aranan niteliklerin 
açıklandığı son bölümü önemli bilgiler içer
mektedir. ıvanow "The Organization of the 
Fatimid Propaganda" adlı makalesinde bir 
bölümünü (Journal of the Bombay Branch 
of the Royal Asiatic Society, new series, 
XV! Bombay 1939 ]. s. ı 5- ı 7). Jawad Mus
cati ve Khan Bahadur A. M. Moulvi , Se
lections from Qazi Noaman's Kitab-ul
Himma ii Adabi Ataba-el-a'emma or 
Code ot Conduct for the Fallawers ot 
Imam ismiyle bazı bölümlerini İngilizce'
ye tercüme etmiştir (Kara çi ı 950; Mom
basa, ts. ). Gucerati-İngilizce seçmeleri de 
yayımlanan eserin ( Bombay ı 977) tama
mı Gucerati diline Sayarab Abuturabi Raj
koti tarafından çevrilmiştir ( Bombay 1978). 

20. MefatiJ.ıu'n-ni'me (nşr. Mühtedl Mus
tafa Galib, Selemiye 1992). Ebü'I-Hasan 
ei-Bağdadi adlı bir kişiye cevap olarak ya
zılan bu küçük eserde imama itaatin va
cip olduğu açıklanmaktadır. 

Bunların dışında kaynaklarda Kadı Nu'
man'a şu eserler nisbet edilmektedir: I:Iu
dudü'l-ma'rife fi tefsiri'l-Kur'an ve't
tenbih 'ale't-te'vil (yetmiş cüz). Neh-
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cü's-sebil ila ma'rifeti 'ilmi't-te'vil, İ§
bdtü 'l-J.ıa]fa'i]f ii ma'rifeti tevJ:ıidi'l-l].a

li]f, Kitôb ti'l-İmame, Kitabü'l-İttifa]f 
ve'l-iftira]f (fukahanın ihtilaf ettiği, Ehl-i 
beyt'in görüşüne uygun görüş ler hakkın
da yetmiş cüzlük bir fıkıh eseri). Kita
bü'l-Mu]fteşar (önceki eserin muhtasa
rı). Kitabü Yevm ve leyle (farz namaz
Iara dair). er-Risaletü'l-Mışriyye fi 'r-red 
'ale'ş-Şafi'i, er-Red 'ala AJ.ımed b. Sü
reye el-Bagdadi, et-Te'a]f]fub ve'l-in
ti]fad, et-Ta]fri' ve't-ta'nit li-men lem 
ya'lemi'l- 'ilm e fe-te'ata't-taşnif, Key
fiyyetü'ş-şalôt 'ale'n-nebi, Kitôbü'l-l:lu
live'§-§iyab, Kitabü'ş-Şün1t, Me'alimü'l
Mehdi, el-Urcuzetü'l-mevsume bi-~a
ti'l-minen (Mu iz- Lidlnilla h ' ın biyografi
sine dair). el-Urcuzetü'l-İnevsı1me bi-~a
ti'l-miJ.ıan (İbazi- Haric!ler'den EbO Yezld 
en-Nükkarl'nin biyografisine dair) . Dami
gu'l-mucez fi'r-red 'ale'l-'Uteki [el-'Ut
bf?], Risale ila Mürşid ed-Da'i ii Mışr 
fi terbiyeti'l-mü'minin, Mü'azeretü't
te'villi-ta'biri'r-rü'ya (Te'vflü'r-rü'ya, bu 
eserden bir iktibas için bk. idrls imadüd
din , s. 732-734). Menamatü'l-e'imme, 
Kitôbü'd-Du'a'. Müellifin ayrıca Hz. Hü
seyin için yazdığı uzunca bir mersiyesi bu
lunmakta (yazması için bk. Gacek, I, 72), 
bizzat kendisi, Halife MansOr'un emriyle 
Kur'an'ın başındanMaide süresine kadar 
600 yaprağı aşan bir tefsir yazdığım ve 
onun ölümü üzerine eseri tamamlayama
dığını kaydetmektedir (el-Mecalis ve'l-mü
sayerat, S. 135) . 

Halife Muiz-Liöınillah'a nisbet edilen Te'
vilü'ş-şeri'a adlı eserin de Kadı Nu'man 
tarafından derlenmiş olduğu tahmin edil
mektedir ( yazmas ı için bk. Gacek, I, ı 29; 

Cortese, Arabic Jsmaili Manuscripts, s. I 84-

185). Fyzee. Lokhandwalla ve Poonawala 
gibi çağdaş ismaill yazarlar, İdris İmfıdüd
din'in Kadı Nu'man'a nisbet ettiği Kita
bü '1-Yenbu' adlı fıkıh eserinin ona ait ola
mayacağını belirtir. Yine Nu'man'a izi'ıfe 
edilen er-RaJ:ıa ve't-teselli, Minhacü'l
fera'iz , el-Belôgu'l-ekber ve'n-namu
sü'l-a'?am fi uşuli'd-din adlı eserlerin 
ona ait olmadığı ifade edilmektedir. Arif 
Tamir'in Ijamsü resa'il İsma'iliyye için
de Kadı Nu'man'a nisbet ederek yayım
ladığı er-Risaletü'l-mü~hibe'nin (Sele
miye ı 956) yine Arif Tamir tarafından bu
lunan yeni bir nüshasından Fatımı Veziri 
İbn Killis'e ait olduğu belirlenmiş ve ese
rin dördüncü bir bölümü bulunduğu tes
bit edilerek tamamı neşredilmiştir (Bey
rut 1988). 

Günümüzde bilhassa şarkiyatçı çevre
lerinde artan ilgi ve İsmailller'in gayretleri 
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sonucunda İsınam mezhebi ve Fatımi Dev
leti üzerine yapılan araştırmalara paralel 
biçimde Kadı Nu'man hakkındaki çalışma
lar da artmıştır. 12-1 S Ağustos 1975 ta
rihleri arasında Tunus'un Mehdiye şehrin
de ı. Kadı Nu'man Festivali düzenlenmiş, 
burada sunulan bildiriler Sicillü'l-buf:ıuş 
ve'l-müna]faşat elieti daret ii mülta]fa'l
KaQ.i en-Nu'man adıyla bir araya getiril
miş (Tunus 1977), yine bu münasebetle 
Tunus Milli Kütüphanesi tarafından özel 
bir sayı hazırlanarak Fatımiler hakkında 
araştırmaları ve dokümanları içeren Me
raci' mu./].tdre 'ani'l-KaQ.i en-Nu'man ve 
medineti'l-Mehdiyye eyyame'd-devle
ti'l-Fatımiyye isimli çalışma yayımlanmış
tır (Tunus 1975). Sumaiya A. Hamdani, 
Between Revolution and State: The 
Path to Fatimid Statehood: al-Qaği al
Nu'man and the Construction ot Fa
timid Legitimacy (London 2006) adlı bir 
eser kaleme almıştır. 
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NU'MAN b. MUKARRİN 
( up u; uLo.ıWI ı 

EbCı Amr (EbCı Hakim) Nu'man 
b. Mukarrin b. Aiz el-Müzeni 

(ö. 21/642) 

Sahabi. 
_j 

Babasının adının Amr, dedesinin adının 
Mukarrin olduğu da kaydedilmektedir. S. 
yılın Recebinde (Aralık 626) Medine'ye gi
derek müslüman oldu, babası ve altı kar
deşiyle buraya yerleşti. Hendek Gazvesi'ne 
ve daha sonraki gazvelerle bazı seriyyelere 
katıldı. Mekke'nin fethinde, Huneyn Gaz
vesi ve Taif Muhasarası'nda kabilesinin üç 
bayraktanndan biriydi. Hz. Ebu Bekir dev
rinde ridde savaşlarında Tuleyha b. Hu
veylid'e karşı yapılan mücadelede kardeş
leri Abdullah ve Süveyd ile beraber ordu
nun sağ kanadına kumanda etti. Hz. Ebu 
Bekir oradan ayrılıp Medine'ye dönerken 
Zülkassa'daki küçük muhafız birliğinin ba
şında Nu'man'ı bıraktı. Hz. Ömer döne
minde İran fetihlerine katıldı ve Kadisiye 
muharebelerinden önceki görüşmelerde 
Sasanl Hükümdan lll. Yezdicerd'e gönde
rilen heyetin başkanlığını yaptı. Hanzale b. 
Rebl', Eş'as b. Kays, Mugire b. Şu'be, Mu
gire b. Zürare ve Amr b. Ma'dlkerib'in de 
bulunduğu heyete llL Yezdicerd ülkesine 
niçin geldiklerini sordu. Hitabetiyle ünlü 
Nu'man İslam'dan önceki hayatlarını ve 
İslamiyet'in kendilerine kazandırdıklarını 
anlattıktan sonra ya İslamiyet'i kabul et
mek veya cizye ödemek zorunda oldukla
rını, aksi takdirde kendileriyle savaşacak
larını bildirdi. Kisranın İslam heyetine ha
karet etmesi üzerine Sasanl ordu kuman
danı Rüstem'le görüşüldü. Bundan da bir 
sonuç alınamayınca başlayan savaş müslü
manların zaferiyle sonuçlandı. 

Sa'd b. Ebu Vakkas, halifenin teklifiyle 
Nu'man b. Mukarrin'i Dicle kıyılarının ver
gisini toplamakla görevlendirdi. Onun, ba
bası ve kardeşi Süveyd ile beraber Dicle ve 
Fırat kıyılannın yönetimiyle görevtendirildi
ği de rivayet edilmektedir. lll. Yezdicerd'in 
müslümanlara karşı savaş hazırlığına giriş
tiğinin duyulması üzerine Hz. Ömer, Sa'd 
b. Ebu Vakkas'a Nu'man b. Mukarrin ku
mandasında bir ordunun Ahvaz bölgesi
ne sevkini emretti. Nu'man, Basra'dan ge
lecek olan kuwetleri beklemeden Ram
hürmüz'deki asileri mağlup ederek Tüs
ter'e (Şüşter) yürüdü ve Basra'dan gelen 
kuwetlerle buluşarak şehri kuşattı. Uzun 
süren kuşatma ve çetin savaşlardan son
ra şehri aldı; Ramhürmüz ve Sus fethedil
di (20/641 ). lll. Yezdicerd'in Nihavend'de 
bir ordu hazırladığını haber alan Hz. Ömer, 
Basra ve KQfe halklarından meydana ge
len yeni bir ordu hazırlatıp yine Nu'man 
b. Mukarrin'i kumandan tayin etti. Bu or
duda Abdullah b. Ömer, Cerlr b. Abdullah 
el-Becell. Huzeyfe b. Yeman. Mugire b. 
Şu'be, Amr b. Ma'dlkerib, Tuleyha b. Hu
veylid gibi önemli kimselerle Nu'man'ın 
iki kardeşi Nuaym ve Süveyb de vardı. Ke
şif için görevlendirdiği Tuleyha'nın getir
diği habere göre düşman kuwetleri kale
lere ve siperlere çekilmişti. Nu'man yap
tığı atlı hücumlarla düşmanı harp sahası
na çekti. Hz. Peygamber'in bu durumda 
uyguladığı bir taktikle saldırı için en uy
gun zamanı bekledi. Sonunda Nihavend 
savaşı kazanıldı. Ancak savaşın başında bir
kaç yerinden yaralanan Nu'man b. Mukar
rin atının sürçmesiyle yere düşerek şehid 
oldu (211642) . Hz. Ömer'in onun ölümüne 
çok üzüldüğü ve minberde şehadetini du
yurduktan sonra ağladığı zikredilir. Nu'man 
b. Mukarrin ResCıl-i Ekrem'den altı hadis 
rivayet etmiştir. 
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