
ei-ESBAH ve'n-NEZAiR 

batlı olan konuları ardarda sıralama esa
sına göre düzenlenen üçüncü bölüm de 
"el-i'rab ve'l-bina', el-münsarif, el-alem, 
el-mevsül" gibi bablara ayrılmıştır. "Fen
nü'l-cem' ve'l-fark" adını taşıyan dör
düncü bölümde birbirine yakın konular 
arasındaki uyum ve farklılıklar ele alın 

maktadır. "Fennü'l-elgaz ve'l-ehaci ve'l 
mütarahat ve'l-mümtehanat" başlığını 

taşıyan beşinci bölümde nahivle ilgili bil
mece, bulmaca ve şaşırtmacalara yer ve
rilmektedir. "Fennü'l-efrad ve'l-garaib" 
adlı altıncı bölüm kitabın en kısa bölümü 
olup burada da "el-kelime ve'l-kelam. el
i'rab, el-işare" gibi konular işlenmiştir. 
Kitabın en geniş bölümü olan yedinci bö
lümün "Fennü'l-münazarat ve'l-mücale
sat" adını taşıyan birinci kısmında Slbe
veyhi ile Kisai ve Halil b. Ahmed'in tar
tışmaları, diğer nahivciler arasındaki tar
tışmalar, fetvalar, olaylar ve yazışmalar 
ele alınmakta, "Mesail nahviyye" başlıklı 
ikinci kısımda ise nahve dair meseleler 
çözümlenmeye çalışılmaktadır. 

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 
bulunan el-Eşbô.h ve'n-nezd,ir (Brockel
mann, GAL, ıı: 200; Suppl., ll, 194) ilk de
fa el-Eşbdh ve'n-ne?d,iri'n-nafıviyye 
adıyla ve İbn Hişam en -Nahvi'nin dört 
eseriyle birlikte yayımlanmıştır (1-IV, Hay
ctarabad 1316). Bundan nisbeten daha iyi 
bir baskısı yine Haydarabad'da yapılmış

tır (1359) Taha Abdürraüf Sa'd bu bas
kıyı hemen hiç değiştirmeden kendi tah
kiki imiş gibi göstererek neşretmiştir (l
ll, Kahire ı 975). Eser daha sonra Abdül'al 
Salim Mükerrem ile (1-IX, Beyrut 1406/ 
1985) Abdullah Nebhan - Gazi Tüley
mat - İbrahim Muhammed ve Ahmed 
Muhtar eş-Şerif (I-IV, Dımaşk 1985- ı 986) 

tarafından yayımlanmıştır. 
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ı el-EŞBAH ve'n-NEzAiR ı 

( ;U;.;)\_, .ı;.~\ ) 
Süyfıti'nin 

(ö. 911 / 1505) 
İslam hukukundaki külli kaideleri 
ve benzer meselelerin tabi olduğu 

ortak veya farklı hükümleri 

L konu alan eseri. _j 

Süyüti bu eserini yazmadan önce, Şe
vdridü'l-fevd,id fi'i-iavdbıt ve'l - ~a
vd c id adını verdiği aynı mahiyette kü
çük bir kitap kaleme almıştı. Bu kitabın 
özellikle talebe muhitlerinde büyük rağ
bet görmesi müellifi, bunun daha ge
nişletilmiş ve geliştirilmiş şekli olan el
Eşbdh ve'n-ne?d,ir'i yazmaya sevket
miştir. 

Eser yedi bölümden (kitab) meydana 
gelmektedir. Birinci bölümde İslam hu
kukunun en genel prensipleri olarak ka
bul edilen beş külli kaide (Şek ile yakin 
za il olmaz; Meşakkat teysiri celbeder; Zarar 
iziile olunur ; Adet muhakkemdir; Bir işten 
maksat ne ise hüküm ona göredir), bun
larla ilgili meseleler ve bu kaidelerin uy
gulanmasıyla ilgili örnekler yer alır. İkin
ci bölümde bu beş kural dışında kalan, 
ancak yine de İslam hukukunda önemli 
yer tutan kırk külli kaide ve bunlara dair 
örnekler yer almaktadır. Süyüti üçüncü 
bölümde, islam hukukçularının üzerin
de anlaşamadıkları külli kaidelerden yir
mi tanesini ele almakta ve bu konudaki 
ihtilafları zikrettikten sonra kendi görü
şünü belirtmektedir. Dördüncü bölüm
de, çokça karşılaşılan ve hukukçular ta
rafından mutlaka bilinmesi gerekli olan 
belli ·başlı meseleler çeşitli umumi kai
delere bağlanarak ele alınmaktadır. Be
şinci bölümde fıkhi konular klasik fıkıh 
kitaplarının tertibine göre anlatılmakta , 

her konu genel mahiyette kurallara bağ

lanarak işlenmekte, bu arada kuralın is
tisnalarına da işaret edilmektedir. Altın
cı bölüm, birbirine benzeyen veya arala
rında münasebet bulunan fıkhi mesele
lerin hükümlerindeki farklılıklara ayrıl

mıştır. Yedinci bölümde ise çeşitli fıkhi 

meselelere ait hükümlerle bunların ben
zerleri bir araya getirilmiştir. 

Süyüti eserine aldığı kuralları önem
lerine göre sıralamıştır. Kitabın genel 
tertibinde ise daha ziyade İbnü'l-Vekil 
ve İbnü's-Sübki'nin eserlerinden fayda
lanmıştır. Müellif her kuralı işlerken bu
nun Kitap. Sünnet ve sahabe kavlinden 
kaynağını belirtmekte, ilgili hadisleri tah-

ric edip sıhhat derecesini göstermekte
dir. Her külli kaideden sonra onunla ilgi
li fıkhi meseleleri zikredip o kuralın uy
gulanmasını göstermektedir. Süyüti Şa
fii olmakla birlikte kuralları açıklarken 
diğer mezheplerin görüşlerine de yer 
vermiş ve eserini mukayeseli olarak ha
zırlamıştır. 

el-Eşbdh ve'n-ne?d,ir'e Bahaeddin 
Muhammed b. Muhammed Bakır es-Seb
zevari ile Fasihuddin İbrahim b. Sıbga
tullah ei-Bağdadi birer haşiye yazmış, 
Ebü Bekir b. Ebü' I - Kasım ei-Ehdel de 
eserdeki kuralları özetleyerek el-Ferd ,i
dü'l- behiyye adıyla manzum hale ge
tirmiştir. Bu eser Abdullah b. Süleyman 
ei-Cevheri tarafından el-Mevdhibü's
seniyye cale'l-Ferd,idi'l-behiyye is
miyle şerhedilmiştir. Muhammed Yasin 
b. fsa ei-Fadani bu şerhe el-Fevd,idü'l
ceniyye Jıdşiye cale'l-Mevdhibi's-se
niyye adıyla bir haşiye yazmıştır. 

el-Eşbdh ve 'n- ne?ii, ir'in çeşitli bas
kıları yapılmıştır (el-Mevahibü's·seniyye 

ile birlikte Mekke 133 1; Kahire 1359; nşr. 

Muhammed Hamid el-Fıkı, Kahire 1356 ; 

nşr. Muhammed el-Mu'tasım- Billah ei
Bağdadi, Beyrut 14071 1987) 
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ı el-EŞBAH ve'n-NEzAİR ı 

( ;\l;,;J\ _, .ı;.:ıı ) 
Zeynüddin İbn Nüceym'in 

(ö. 970/1563) 
İslam hukukundaki külli kaideleri 
ve benzer meselelerin tabi olduğu 

ortak veya farklı hükümleri 

L konu alan eseri. _j 

islam hukukunda ve özellikle Hanefi 
mezhebinde bu adla anılan eserlerin en 
meşhurlarındandır. Hanefi hukukçuları 
arasında külli kaideleri tesbit ve ceme
den Ebü Tahir ed-Debbas, Kerhi, Debü
si, Ebü Hafs en-Nesefi gibi alimler çık
mışsa da bu alandaki en dikkate değer 
çalışma İbn Nüceym tarafından gerçek-


