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b. Alkame el-Kureşl el-Abderl
(ö. 15/636)
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Kureyş'in Beni Abdüddar ailesinin ileri
gelenlerinden olup Abderi nisbesiyle de
kaydedilmiştir. Kendisinden önce bu kabilenin reisi olan kardeşi Nadr, Resulullah'ın
azılı düşmanlarındandı. Mearic suresinin
baş tarafında ilahi azabın gelmesini istediğinden söz edilen kişinin Nadr olduğu ve
bu surenin onun hakkında inciirildiği belirtilmektedir (İbn Kestr, Tefslrü'l-lfuran, XJV.
125; ayrıca bk. NADR b. HARİS) . Nadr'ın
ölümünden sonra kabilenin başına Nudayr
geçti. Nudayr bazan Rehin lakabıyla tanı
nan babası ile karıştırılarak Hikis b. Haris
diye anılmış, bazan da kardeşi Nadr ile karıştırılmıştır (İbn Hişam, IV, I 35; Ya'kübl,
II, 63).
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Mekke fet-

hinde İslamiyet'i kabul ettiğini belirtenler
de vardır. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre müşriklerle birlikte, bu savaşta
Hz. Peygamber'in bozguna uğraması halinde ona baskın yapmayı planlamışlardı.
Ancak savaşın sonucu umdukları gibi çık
madı. Huneyn'den dönüp Ci'rane'ye geldiklerinde Nudayr gönlünde Resul-i Ekrem'e
bir yakınlık hissetmiş, Resfılullah onunla
karşılaşınca, "Sen Nudayr mısın?" diye sorduktan sonra Huneyn günü yapmak istedikleri, fakat Allah'ın yapmalarına izin vermediği şeyden daha hayırlısını ona vermek istediğini söylemiş ve, "İçinde bulunduğun şeyin boşluğunu göreceğin zaman
daha gelmedi mi?" deyince Nudayr, Allah'tan başka bir ilah olmadığına şehadet ettiğini belirtmiş, Resfıl - i Ekrem de, "Allahım! Onun sebatını arttır" diye dua etmiş
tir (İbn Keslr, el-Bidaye, IV, 364). Nudayr,
Hz. Peygamber'in Huneyn ganimetierinden kendisine 100 deve ayırdığını öğren
diği zaman önce İslamiyet'i menfaat için
kabul etmiş görünmekten dolayı memnun
kalmamışsa da kendisinin bu konuda bir
talepte bulunmadığını düşünerek develeri kabul etmiştir.
Kureyş

kabilesinin ilim ve hikmet sahibi
biri kabul edilen Nudayr Me-

kişilerinden

dine'ye yerleşti ve samimi bir müslüman
oldu. Allah'ın kendisine lutfettiği nimetlere şükreder, "Allah bizi İslamiyet ile şeref
lenciirdi ve sonumuzu babalarımızın hazin
sonu gibi yapmadı" derdi. Hz. Peygamber'e Allah katında hangi arnelin daha
makbul olduğunu sorduğunda bunun Allah yolunda cihad etmek ve infakta bulunmak olduğunu öğrenen Nudayr daha sonraları Suriye fetihlerine ve Yermük Savaşı'
na katıldı ve bu savaşta şehid düştü (Receb I 51 Ağustos 636). Nudayr b. Haris'in
Ali, Nafi' ve Muhammed b. Mürtefi' (bazı kaynaklara göre Mürtefi', İbn Abdülber,
III, 566) adında üç oğlu olduğu, Muhammed b. Mürtefi'in İbn Cüreyc ve Süfyan
b. Uyeyne gibi muhaddislere hadis rivayet
ettiği bilinmektedir. Bugün Medine'de Nudayr b. Haris'in adını taşıyan bir okul bulunmaktadır.
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Büyük peygamberler arasında sayılan,
kendisine inanmayan kavmi
tUfan ile helilk edilen peygamber.
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Adı İbranice'de Nôah, Yunanca'da Nôe
şeklindedir.

Tevrat'a göre babası Lamek,
bu toprak yüzünden
çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu
çocuk hatiftetip bizi rahatlatacak" diyerek
(Tekvln, 5/29) oğluna Nuh adını vermiştir.
Nuh'un ilk defa üzüm yetiştirip şarap yaptığı ve şarabın da insanı rahatlatması sebebiyle, ona ad olarak verilen bu kelimenin İbranice'de "dinlenmek, sükunet bulmak, rahatlamak" anlamına gelen niham
kökünden türediği ifade edilmekle birlikte bunun gerçek dışı bir açıklama olduğu
belirtilmektedir. Diğer taraftan Nuh'un,
tufan hadisesinin Sumer ve Babil versiyanlarındaki kahramanlarıyla aynı kişi olduğu da söylenmektedir. Buna göre Sumer tufan kahramanına ölümsüzlüğü elde ettiği için "ömrü uzun olan" manasın"Rabbin

NO h' un gemisinin
tasvir edildiği
bir minyatür
(Zübdetü'tteviirfh,
TSMK, Hazine,
nr. 1321, vr. 21')
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