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NÜKABÂ
(  ) א
Allah’ýn bâtýn isminin
mazharý olduklarý için kendilerinden
bütün hicaplarýn kalktýðý,
mahlûkata ait bütün sýrlarýn açýldýðý
velîler grubu anlamýnda
tasavvuf terimi
(bk. RÝCÂLÜ’l-GAYB).
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NÜKKÂRÝYYE
(    ) א
Ýbâzýyye’nin Tâhert’teki
Rüstemî imâmetini
kabul etmedikleri için
Nükkâriyye (Nekkâriyye) diye anýlan
ikinci büyük kolu
(bk. ÝBÂZIYYE).
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NÜKÛL
( ) א
Davacý veya davalýnýn
kendisine teklif edilen yemini
yapmaktan kaçýnmasý anlamýnda
fýkýh terimi
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(bk. DÂVA; YEMÝN).
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NÜMEYR b. ÂMÝR
(Benî Nümeyr b. Âmir)
(     !  )

˜

Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

™

Âmir b. Sa‘saa kabilesinin dört ana kolundan biridir. Ebû Ubeyd el-Bekrî ve Yâkut el-Hamevî gibi coðrafyacýlar Benî Nümeyr’in yaþadýðý Necid bölgesindeki su
kaynaklarýna ve kuyulara atýfta bulunur ve
bunlarýn kabileler arasýnda sýk sýk el deðiþtirdiðini kaydeder. Kaynaklarda Câhiliye döneminde Arap kabileleri arasýnda yapýlan savaþlardan (eyyâmü’l-Arab) bahsedilirken Cebele ve Feyfürrîh savaþlarý ile
birkaç küçük çarpýþma dýþýnda bu kabilenin ismine rastlanmamaktadýr. Bu durum,
Benî Nümeyr’in çok büyük ve önemli bir
kabile olmamasý yanýnda diðer Arap kabileleriyle ittifak etmedikleri için Cemerâtü’l-Arab olarak adlandýrýlan üç kabileden
(diðerleri Benî Dabbe b. Üdd ve Benî Hâris b. Kâ‘b’dýr) biri olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Yaþadýðý bölge tarým ve hayvancýlýða uygun olmadýðý için Benî Nümeyr sýk
sýk yaðmacýlýða baþvuruyordu.
Ýslâm’ýn ilk dönemiyle ilgili olarak Benî
Nümeyr hakkýnda kaynaklarda bilgi bulun302

mamaktadýr. Kabile mensuplarýnýn bir kýsmý Ýslâm fetihlerinin ardýndan Suriye ve
Yukarý Mezopotamya’ya (el-Cezîre ve Diyârýmudar) göç etmiþtir. Abdülmelik b.
Mervân döneminde (685-705) Benî Âmir
ile Benî Kelb arasýndaki kan davasý, Benî
Âmir’in reisi Züfer b. Hâris’in Kelbliler’in
bir köyünü basarak yirmi kiþiyi öldürmesiyle baþlamýþ, Humeyd b. Hureys b. Behdel,
Tedmür’de ikamet eden Benî Nümeyr’e
mensup altmýþ kiþiyi öldürmek suretiyle
bunun intikamýný almýþtýr. Züfer b. Hâris
de Yevmüliklîl’de 500 (veya 1000) kiþiyi katlederek kan davasýný sürdürmüþtür (Belâzürî, V, 309; Wellhausen, s. 95-96). 70 (689)
yýlýnda Habur yakýnlarýnda Arap kabileleri
arasýnda yapýlan savaþa Benî Nümeyr’in
de katýldýðý belirtilmektedir (Ýbnü’l-Esîr, IV,
310).
Yemâme’de kalan Benî Nümeyr’e dair
ilk kayýtlar Emevîler’in son yýllarýna aittir.
126 (744) yýlýnda Benî Hanîfe’nin Yemâme’deki hâkimiyetine son verme mücadelesine katýlan kabilenin II. Felec savaþý
adý verilen bu çarpýþmalarda diðer kabilelerle birlikte Benî Hanîfe’yi maðlûp ettiði
kaydedilmektedir.
Kabilenin 195’te (811) Abbâsîler’e karþý isyan eden Ali b. Abdullah es-Süfyânî
aleyhinde bir tutum izlediði bilinmektedir.
232’de (847) Benî Nümeyr’in Yemâme bölgesinde eþkýyalýk yaptýðýna dair þikâyetler
gelmesi üzerine Halife Vâsik - Billâh, Medine’de bulunan Boða el-Kebîr’i kabile üzerine gönderdi. Meydana gelen çarpýþmalarda 3000 kiþilik Nümeyrî birliðinin yarýsýndan fazlasý öldürüldü, bir kýsmý da esir
alýnarak Basra’ya götürüldü. Benî Nümeyr,
249-254 (863-868) yýllarýnda Arap yarýmadasýnýn doðusunda ortaya çýkan isyanlarda da önemli rol oynadý. Ýbnü’l-Esîr, Yemâme Nümeyrîleri’nin Karmatî davetini kabul ederek 358’de (969) onlara itaat arzettiklerini belirtmektedir (el-Kâmil, VIII, 600).
Benî Nümeyr’in Yemâme’den kuzeye göç
eden kolu Nusaybin, Rahbe, Harran ve
Musul civarýna yerleþti. IV. (X.) yüzyýlda
Hamdânîler’e tâbi olan Benî Nümeyr bu
dönemde Rahbe civarýný ve Karkîsiye’yi ele
geçirdi. Hamdânîler’in Halep Emîri Seyfüddevle el-Hamdânî 344’te (955) Habur civarýnda yaþayan, içlerinde Benî Nümeyr’in de
bulunduðu kabileleri cezalandýrmak üzere
büyük bir harekâta giriþti. Benî Nümeyr
359 (970) yýlýnda Musul’da isyan edip âmili öldürdü. Nusaybin’de hüküm süren Nümeyrî Emîri Muzaffer, Ukaylî Emîri Ebü’zZevvâd Muhammed b. Müseyyib tarafýndan 380 (990) yýlýnda öldürüldü. Vessâb

b. Sâbýk en-Nümeyrî ayný yýl içinde Hâmdânîler’den baðýmsýzlýðýný elde edip Harran’da bir emirlik kurdu. Nümeyrîler daðýlma sürecine giren Hamdânîler’in elindeki kalelerin bir kýsmýný ele geçirdiler, bu
arada bir süre Urfa’ya da hâkim oldular.
Baþlangýçta Bizans’a vergi veren Nümeyrîler, Fâtýmîler’in Kuzey Suriye’ye ilerlemesi üzerine geçici bir süre Fâtýmî Halifesi
Müstansýr- Billâh’ýn himayesine girdiler.
Selçuklular’ýn bölgede ilerlemesi diðer emirlikler gibi Nümeyrîler’i de etkiledi ve emirliðin merkezi olan Harran, Selçuklular’a tâbi Ukaylî Emîri Þerefüddevle Müslim b.
Kureyþ’in eline geçti (474/1081-82). Ýki yýl
sonra Nümeyrîler’in Harran’da çýkardýklarý
isyan Ukaylîler tarafýndan bastýrýldý. Nümeyrîler’e mensup emîrler bölgedeki diðer bazý kalelerde V. (XI.) yüzyýl sonlarýna
kadar hâkimiyetlerini devam ettirmekle
birlikte siyasî alanda varlýk gösteremediler.
Nümeyr kabilesinin, yetiþtirdiði þairler
ve bunlarýn diðer kabilelere mensup þairlerle rekabeti sebebiyle Arap edebiyatý tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadýr. Râîlibil en-Nümeyrî ile oðlu Cendel, Emevî
Halifesi Hiþâm b. Abdülmelik ve Abbâsî
Halifesi Mansûr’a yazdýðý mersiyelerle de
tanýnan Ebû Hayye en-Nümeyrî bunlarýn
en meþhurlarýndandýr. Hadis râvileri arasýnda bu kabileye mensup pek çok isim
zikredilmektedir (Sem‘ânî, XIII, 185-186).
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(bk. MESKÛKÂT).
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