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28 Eylül 191 S'te Hindistan'ın kuzeyba
tısındaki Racistan eyaletine bağlı Caypur 
şehrinde doğdu. İlk eğitimini babasından 
ve amcasından aldıktan sonra Ta'llmü'l-İs
lam Medresesi'nde öğrenimine başladı, 
1928-1933 yılları arasında Kadlrbahş ei
Bedaunl'den ders aldı. Bu arada imtihan
larını vererek Pencap Üniversitesi'nden me-
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Nedvetü'l-ulema'ya girdi ve burada iki yıl 
Haydar Hasan Han et-Tunkı~den hadis ilim
leri konusunda faydalandı; ondan Buhfırl 
ve Tirmizi'nin el-Cfımi'u'ş-şa]J.i]J.'Ieri ile 
Müslim'in aynı adlı eserinin mukaddime
si ve Celilleyn gibi kitapları okuyarak me
zun oldu. Bu sırada Hace İmdadullah ei
Mekkl'nin halifelerinden olan Haydar Ha
san Han'dan tasavvuf terbiyesi aldı. Daha 
sonra Haydarabfıd'a (Dekken) giderek Hay
dar Hasan Han'ın ağabeyi Mahmud Hasan 
Han'ın yanında dört yıl kaldı ve onun Mu'
cemü'l-muşannifin adlı eserinin telifinde 
yardımcı oldu. Ardından tedrls ve telif ha
yatına başlayan Nu'm2ınl 1942-1947 yılla
rında Delhi'deki Nedvetü'l-musannifin'de 
üye olarak çalıştı; 194Tde Hindistan'ın bö
lünmesinden sonra Pakistan'a hicret etti. 
1949-1976 yılları arasında sırasıyla Tando 
Allahyar'daki Darü'l-ulumi'I-İslamiyye, Ka
raçi'deki Camiatü 'l-ulumi'I-İslamiyye ve 
Bahfıvelpur' daki el-Camiatü'I-İslamiyye' de 
hadis, fıkıh, nahiv ve mantık konularında 
ders verdiği gibi çeşitli idari görevler de 
yaptı. 1976-1992 yıllarında Muhammed 
Yusuf ei-Benurl'nin isteği üzerine Camia
tü'l-ulumi'I-İslamiyye'de hadis ihtisas bö
lümünde ders okutup danışmanlık yaptı. 
Mütevazi hayatı, müttaki şahsiyeti ve il
ml birikimiyle pek çok alimin takdirini ka
zanan Nu'manl 12 Ağustos 1999'da Kara
çi'de vefat etti. Ebu Hanife'nin eserleri ve 
müsnedleri konusunda geniş bilgiye sa
hip olan Nu'manl, hadiste Hanefi mezhe
binin usullerinin dikkate alınması üzerin
de dururken İbnü's-Salah eş-Şehrezur'i ve 
İbn Hacer el-Askalanl tarafından dile ge
tirilen bazı görüşlerin tenkide tabi tutu
labileceğine dikkat çekmiştir. Bu sebeple 
bazı çağdaşları tarafından Hanefilik taas
subuyla itharn edilmiş (M. Nasırüddin el
Elbanl, Il, 346-350: Mahmud Said Mem
duh, s. ı83, 526). ancak bu tenkitlere ce
vap verilmiştir (Muhammed Abdürreşld 
en-Nu'man!, s. 291-320, tetimme kısmın
da Temlm Muhammed'in cevabı; Ruhu
lemin b. Hüseyin, s. 128-134). 

Eserleri. 1. Lugdtü'l-Kur'fın. Kur'an ke
limelerinin iştikak ve izahlarını tefsir, fıkıh, 
tarih, ketarn gibi ilimler açısından değer
lendiren Urduca bir sözlüktür. Eserin ilk 
dört cildini Nu'manl, son iki cildini Abdüd
daim el-Celall hazırlamıştır (Delhi 1943; 
Karaçi 1994). Z. Md temessü ileyhi'l-]J.fı
ce li-men yutali'u Sünene İbn Mdce. 
S ünen-i İbn Mdce'ye mukaddime olarak 
yazılan kitabın telifi 1953 yılında tamam
lanmıştır (nşr Abdullah İbrahim el-Ensa
rl, Katar 1984) Abdülfettah Ebu Gudde 

es-Sünen adıyla yayımiarnıştır (Beyrut 
1419). 3. İbn-i Mfıce or 'İlm-i lfadiş (Ka
raçi 1956). 4. Tebşıra ber el-Medl]al ii 
uşuli'l-J:ıadiş li'l-lfdkim en-Nisfıburi. 
Geniş bir incelemeyle birlikte eleştiriler 
içeren eser Delhi'de yayımlanan Burhan 
adlı dergide neşredilmiş. daha sonra kitap 
halinegetirilmiştir (Karaçi 1991) S. et-Ta'
kibat 'ale'd -Dirfısfıt. Muhammed Muln 
et-Tettevl'nin Dirdsdtü'l-lebib fi'l-üsve
ti'l-]J.aseneti bi'l-lfabib adlı eserindeki 
fıkıh ve hadis konularına dair görüşlerinin 
tenkidinden ibaret olup Dirasa tü '1-lebib 
ile birlikte yayımlanmıştır (Sind 1957). 6. 

et-Ta'likiit 'ald Zebbi ?:Übabdti'd-Dirfı 
sfıt. Abdüllatif et-Tettevl'nin Muhammed 
Muln'e reddiye olarak yazdığı bu eserde 
Nu'manl'nin hadis ve fıkıh meselelerine 
dair ta'lik ve izahları bulunmaktadır (l-ll, 
Haydarabad-Sind 1959-1961). 7. et-Ta'
liku'l-kavim 'alil Mukaddimeti Kitdbi't
Ta'lim. Mes'ud b. Şeybe es-Sindl'nin Ebu 
Hanife hakkında kaleme aldığı bu eseri 
geniş bir önsöz ve dipnottarla yayımlamış
tır (Haydarabad-Sind 1965). B. Mekfıne
tü'l-İmfımi'l-A ';ı; am Ebi lfanife ii 'ilmi'l
]J.adiş. Eserin seksen iki sayfalık kısmı Sü
yfıtl'nin Tebyiçlü'ş-şa]J.ife bi-menfıkıbi'l

İmfım Ebi lfanife'si ile birlikte yayımlan
mıştır (Karaçi 1990). Daha sonra kitabın 
tamamını Abdülfettah Ebu Gudde Me
kdnetü'l-İmfım Ebi lfanife fi'l-]J.adiş 
adıyla neşretmiş (Beyrut 1416). eserin bu 
neşri Enbiya Yıldırım tarafından İmfım-ı 
A'zam Ebu Hanife'nin Hadis ilminde
ki Yeri adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İs
tanbul 2004). 9. Fet]J.u'l-E'azzi'l-ekrem 
li-tal]rici '1-lfizbi'1-a';ı;am . Eserde Ali ei
Karl'nin e1-lfizbü '1-a'?am ve'1-virdü '1-
efl]am adlı dua kitabında geçen hadisler 
tahrlc edilmiştir (Karaçi 1980) 10. Yezid 
ki Şal]şiyyet Ehl-i Sünnet ki Na;ı;ar me 
(Kara çi 1982). 1 t. Şühedfı-i Kerbela per 
İftird (Karaçi 1988) 12. Ekdbir-i Şa]J.dbe 
per Bühtfın (Karaçi 1988) 13. Nfışibiy

yet TaJ:ıkik ke Behis me (Kara çi ı 962) 
14. Ndşibi Sfıziş (Karaçi ı 984) 15. lfat
ret-i 'Ali or Kışaş-ı 'Oşmdn (Karaçi 1998) 

Urduca olan son altı eser birer risale nite
liğinde olup Pakistan'daki Nasibller'e red
diye mahiyetinde kaleme alınmıştır. 

Nu'manl'nin yarım kalmış veya yayım
lanmamış eserleri şunlardır: Md l]d1efe 
fihi Ebu lfanite İbrahim en-Nel]a'i, 
Tertibü Kitabi'I-Aşar bi-rivfıyeti Mu
J:ıammed 'ale'l-mesfınid, Ricfılü Kita
bi'I-Aşar rivdyetü Mu]J.ammed, Ricfılü 
Cfımi'i'l-mesdnid, Tercemetü Kitdbi'1-
Aşar. Urduca mukaddimeler yazdığı bazı 
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eserler de şöylece sıralanabilir: Kitdbü'l
A,~ar (Karaçi ı4ıo/ı990). Bu mukaddime 
Mehmet Özşenel tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir (Sakarya Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi Dergis i, sy. ı [ı 9961, s. 233-25 ı); 
Müsnedü'l-İmdm Ebi lfanife bi-rivd
yeti'l-lfaskefi; Muvatta'ü Malik bi-ri
vdyeti MuJ:ıammed; Tefsiru İbn Kesir; 
BülUgu'l-merdm. Müellifin ayrıca Kara
çi'de çıkan Beyyindt isimli dergi başta ol
mak üzere çeşitli dergilerde yayımianmış 
otuzdan fazla makalesiyle Gulam Ahmed 
Pervlz ve Abdülkuddüs el-Haşim! gibi ha
disi inkar edenlere karşı kaleme aldığı ya
zıları bulunmaktadır. 
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ııııııııı MEHMET ÖZŞENEL 

NU'MANİYYE 
(:Q~I) 

Muhammed eı-Bakır'ın öğrencilerinden 
Şeytanüttak diye anılan 

L 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Ali 
b. Nu'man el-Ahvel'e 

(11 ./Vlll. yüzyıl) 
nisbet edilen aşırı bir fırka 

(bk. ŞEYTANüTTAK). 

NÜN 
( 1) ) 

~ 

Arap alfabesinin yirmi beşinci harfi. 
L ~ 

Türk alfabesinin on yedinci, ebced ter
tibinin ve Fenike alfabesinin on dördüncü 
harfi olup ebced hesabında sayı değeri SO'
dir. N ün Fenike, Aram1. İbrani ve Arap dil
lerinde "balık" anlamına gelir, Yunanca'ya 
"nü" olarak geçmiştir. Ayrıca Arapça'da 
"hakka" ve "kılıç demiri" manalarında kul
lanıldığı belirtilir. Eski Mısır'ın hiyeroglif al
fabesindeki kuyruk tarafı kıvrılmış balık ve
ya yılan resminden doğduğu kabul edilir. 
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Sonraki alfabelerde çizgi haline dönüşen 
ve bazan çizgileri keskinleşen biçim yılan 
veya balığın kıvrımlarını simgeleyen bir gö
rünüm kazanmıştır. 

Kendi öz sesiyle okunan nun dil ucunun, 
hizasında yer alan iki üst diş etinin iç kıs
mına dayanarak hava akışını kısmen ka
patmasıyla telaffuz edilir. İhfa ile okunan 
nün sesinin çıktığı yer geniz boşluğudur 
(S1beveyhi, ll, 452). İbn Sina nun sesinin, 
diş etleri üzerine kapanarak hava akışını 
tıkayan ve onun geniz boşluğundan akıp 
bir initti sesine dönüşmesini sağlayan dil 
ucu ile gerçekleştiğini belirtir (Roman, I, 
263-264) Buna bağlı olarak şarkiyatçılar 
da "nün"u kapantılı, dişsel, yumuşak tit
reşimli bir geniz ünsüzü olarak tanımlar 
(Cantineau, s. 38-40; Fleisch, I, 58, 84-85). 
Nun, orta şiddette cehr ve beyniyye sıfat
Iarına sahip bir harf olduğundan telaffuz 
edilirken ses ne tam akar ne tam kapanır. 

Ayrıca gunne (geniz sesi) sıfatınadasahip 
olan "nün"un mahreci geniz boşluğuna 
"mlm"in mahrecine göre daha yakın oldu
ğundan gunnesi daha şiddetli olur. Şid
detli söylenişinde ortaya çıkan "bir şeyin 
içine nüfuz etme, bir şeyin içinden çıkma" 
anlamları ile nun sesinin hafif ve iniltili te
laffuzunun esin verdiği "incelik, şıklık, za
yıflık" gibi manaların Arap dilinde nun ile 
başlayan ve biten birçok masdarın anla
mında belirleyici rol oynadığı tesbit edil
miştir (Hasan Abbas, s. ı60-ı69). 

Özellikle Kur'an kıraatinde sakin nun ve 
onun hükmünde olan tenvinde bunları iz
leyen harfiere göre bazı değişim ve dönü
şümler olur. Bunları boğaz harfleri olan 
"ıı. • E • c • t • L:' 1" izlersesakin nün ile 
tenvin gerçek sesleriyle telaffuz edilir (iz
har). Bunları" J, ;"harfleri izlersesakin 
n ün ile tenvin bu harfiere katılarak söyle
nir (gunnesiz idgam): "min rabbihim" ~ 
"mirrabbihim" gibi. Bunları "iŞ , s , ..:ı, ı-" 

harfleri izlersesakin nun ile tenvin hafif
çe uzatılan geniz sesi eşliğinde bu harfiere 
katılarak söylenir (gunneli idgam). Sakin 
nun ile bu harfler aynı kelimede bulunursa 
idgam değil izhar geçerlidir: "dünya, ~n
van, şınvan, bünyan" gibi. Sakin nun ile 
tenvini "y" harfi izlersesakin n ün ile ten
vin hafifçe uzatılan geniz sesi eşliğinde 
"mlm"e dönüştürülerek söylenir (kalb, ik
Iab) , "min ba'di" ~ "mimba'di" gibi. Bun
ları geri kalan harfler , j , ::. , ~ , ~ , .;, , .:ı) 

( ~ , J , ..s , ,ı; , ~ , ~ , ı..:f' , ..;. , U" izlerse 
sakin n ün ile tenvin hafifçe uzatılan geniz 
sesi şeklinde telaffuz edilir (ihfa). 

Arap dilinde nun harfi n~v. n~h. 

n~y·ye dönüşümleriyle eş sesli ve eş an-

ıamh kelimelerin oluşmasına imkan ver
miştir: "Neşr~veşr" (yontmak, biçmek), 
"enveke~ehveke" (ahmak buldu), "renne
oa~reyye!Ja" (yumuşattı, yola getirdi) gibi 
(Ebü't-Tayyib el-Lugavl, II , 456-46ı) Aynı 
şekilde özellikle ı~n. m~n. k~n. , ~n. 
b~n. d~n. '~n. r~n. z~n dönüşümle

rinde de anılan türden birçok kelimenin 
varlığı tesbit edilmiştir, "rakş~nakş" ( süs
lemek), "a'ta~anta" (verdi). "hetele~he
tene" (yağdı). "gaym~gayn" (bulut) gibi 
(a.g.e., I, II, tür.yer.). 

Arap gramerinde tekit, nisve, ref', tes
niye, cem'-i müzekker, vikaye, ayrıca ten
vin "nün"ları vardır. Muzari ve emir fiilie
rinin sonuna eklenerek onları pekiştiren 
tekit "nün"u müşeddede ve muhaffefe ol
mak üzere iki çeşittir. Nisve "nün"u mazi, 
muzari ve emir fiilierinin sonuna takılan 
dişi! çoğul "nün"u olup daima fail ve mer
fü zamir konumunda bulunur (mahalll 
i'rab). Ref' "nün"u muzaride beş fiilin so
nuna takılarak varlığı ref', yokluğu nasb 
veya cezm alameti olan "nün"dur. Vikaye 
"nün"u fiilierin ve "leyte, an, min, ledün, 
inne, keenne ... " gibi mebnl edatların so
nuna birinci tekil şahıs zamiri olan " ı..Ş " 
bitiştiğinde, bu kelimelerin son hareke ve
ya sükünlarını kesreye dönüşrnekten ko
rumak için araya gelen "nun" dur: , ~" 
"_).JJ , ~ , ~! gibi. Tenvin, Arap -diline 
özgü bir nun Çeşidi olup isimlerle isim asıl
lı kelimelerin sonuna gelen ve çift hareke 
ile gösterilen sakin nun olup isimlik belir
tisidir. Tenkir, temkin, mukabele, tena
süb, hikaye, şaz, zarüret. ta'viz ve teren
nüm tenvinleri gibi çeşitleri mevcuttur 
(Subh1 Abdülham1d M. Abdülkerlm, s. 35-
73; Seyyid Rızk et-Tavli, LIIV3 [ı98ı], s. 
536-547; el-Mevsa'atü'l-'Arabiyye, VII, 63-
64). Ayrıca nun Arapça kelimelerin bünye
sinde asıl harf olarak yer aldığı gibi "'un
şur, J5.unbür" gibi kelimelerde zait olarak 
da bulunur. 

Kalem süresinin başında yer alan nun 
ya hurüf-ı mukattaadır veya özel isimdir 
(bk. HURÜF-ı MUKATIAA). Bu sürenin bir 
diğer adı da Nun süresidir. Bazı müfes
sirler "nün"a "balık" veya "hakka" manası 
verirken (Kurtub1, XVIII, 223) Zemahşer1, 
Arap dilinde "nün"un hakka anlamının bu
lunmadığını , İbn Atıyye el-Endelüs1 ise Arap 
lehçelerinin birinde veya Arap ve Acem dil
lerinde ortak olarak "hakka" manasında 
kullanılmış olabileceğini ileri sürmüştür (el
Keşşa{, IV, ı40; Alüs1, XXIX, 23) 

Alemüddin es-Sehavl, Muhammed b. Sa
lim et-Tablavi, Kasım b. Abdullah el-Yema
nl, Seyfeddin b. Abdullah el-Bas'ir, Zeke
riyya el-Ensar1 gibi müellifler tarafından 


