ei-ESBAH ve'n-NEZAiR
batlı

olan konuları ardarda sıralama esagöre düzenlenen üçüncü bölüm de
"el-i'rab ve'l-bina', el-münsarif, el-alem,
el-mevsül" gibi bablara ayrılmıştır. "Fennü'l-cem' ve'l-fark" adını taşıyan dördüncü 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 bilmece, bulmaca ve şaşırtmacalara yer verilmektedir. "Fennü'l-efrad ve'l-garaib"
adlı altıncı bölüm kitabın en kısa bölümü
olup burada da "el-kelime ve'l-kelam. eli'rab, el-işare" gibi konular işlenmiştir.
Kitabın en geniş bölümü olan yedinci bölümün "Fennü'l-münazarat ve'l-mücalesat" adını taşıyan birinci kısmında Slbeveyhi ile Kisai ve Halil b. Ahmed'in tartışmaları, diğer nahivciler arasındaki tartışmalar, fetvalar, olaylar ve yazışmalar
ele alınmakta, "Mesail nahviyye" başlıklı
ikinci kısımda ise nahve dair meseleler
çözümlenmeye çalışılmaktadır.
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el-EŞBAH ve'n-NEzAiR

sına

Çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları
bulunan el-Eşbô.h ve'n-nezd,ir (Brockelmann, GAL, ıı: 200; Suppl., ll, 194) ilk defa el-Eşbdh ve'n-ne?d,iri'n-nafıviyye
adıyla ve İbn Hişam en -Nahvi'nin dört
eseriyle birlikte yayımlanmıştır (1-IV, Hayctarabad 1316). Bundan nisbeten daha iyi
bir baskısı yine Haydarabad'da yapılmış
tır (1359) Taha Abdürraüf Sa'd bu baskıyı hemen hiç değiştirmeden kendi tahkiki imiş gibi göstererek neşretmiştir (lll, Kahire ı 975). Eser daha sonra Abdül'al
Salim Mükerrem ile (1-IX, Beyrut 1406/
1985) Abdullah Nebhan - Gazi Tüleymat - İbrahim Muhammed ve Ahmed
Muhtar eş-Şerif (I-IV, Dımaşk 1985- ı 986)
tarafından yayımlanmıştır .

BİBLİYOGRAFYA :

Süyüti, el·Eşbah ve'n·neza'ir {i'n·nahv (nşr.
Abdül'al Salim Mükerrem). I·IX, Beyrut 1406/
1985, ayrıca bk. nilşirin mukaddimesi, 1, 13·34 ;
a.mlf., Kitabü 't · Taf:ıaddüş bi·ni'metillah (nşr.
E. M. Sartain). Cambridge 1975, s. 106, 157,
237; a.mlf., Bugyetü'l-vu'at, ı, 6; Keş{ü '?·?U·
nan, ı, 100·101; ll, 1753; Serkis, Mu'cem, I,
276; ll, 1075; Brockelmann, GAL, ll, 200; Suppl.,
ll, 194; c. Zeydan, Adab (Dayf), lll, 232; E. M.
Sartain. Jalal al-din al - Suyürı, Cambridge 1975,
ı , 49; Adnan M. Selman, es-Süyüti en·naf:ıvf,
Bağdad 1396 / 1976; Ahmed eş-Şerkavi ikbal,
Mektebetü'l·Celal es·SüyQ!f, Rabat 1397 / 1977,
-s. 73·78; Abdülvehhiib ibrahim Ebü Süleyman,
Kitabetü 'l · bahşi'l-'iimf, Mekke 1403 / 1983, s.
517·518 ; Abdülvehhiib es-Siibüni, 'Uyünü'l·
mü'elle{at(nşr. Mahmüd Fahüri), Dımaşk 1412 /
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Süyfıti'nin

(ö. 911 / 1505)

L

İslam hukukundaki külli kaideleri
ve benzer meselelerin tabi olduğu
ortak veya farklı hükümleri
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 küçük bir kitap kaleme almıştı. Bu kitabın
özellikle talebe muhitlerinde büyük rağ
bet görmesi müellifi, bunun daha genişletilmiş ve geliştirilmiş şekli olan elEşbdh ve'n-ne?d,ir'i yazmaya sevketmiştir.

Eser yedi bölümden (kitab) meydana
gelmektedir. Birinci bölümde İslam hukukunun en genel prensipleri olarak kabul 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), bunlarla ilgili meseleler ve bu kaidelerin uygulanmasıyla 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 üzerinde anlaşamadıkları külli kaidelerden yirmi tanesini ele almakta ve bu konudaki
ihtilafları zikrettikten sonra kendi görüşünü belirtmektedir. Dördüncü bölümde, çokça karşılaşılan ve hukukçular tarafından mutlaka bilinmesi gerekli olan
belli ·başlı meseleler çeşitli umumi kai delere bağlanarak ele alınmaktadır. Beşinci bölümde fıkhi konular klasik fıkıh
kitaplarının tertibine göre anlatılmakta ,
her konu genel mahiyette kurallara bağ 
lanarak işlenmekte, bu arada kuralın istisnalarına da işaret edilmektedir. Altın
cı bölüm, birbirine benzeyen veya aralarında münasebet bulunan fıkhi meselelerin hükümlerindeki farklılıklara ayrıl
mıştır. Yedinci bölümde ise çeşitli fıkhi
meselelere ait hükümlerle bunların benzerleri bir araya getirilmiştir.
Süyüti eserine aldığı kuralları önemlerine göre sıralamıştır. Kitabın genel
tertibinde ise daha ziyade İbnü'l- Vekil
ve İbnü's-Sübki'nin eserlerinden faydalanmıştır. Müellif her kuralı işlerken bunun Kitap. Sünnet ve sahabe kavlinden
kaynağını belirtmekte, ilgili hadisleri tah-

ric edip sıhhat derecesini göstermektedir. Her külli kaideden sonra onunla ilgili fıkhi meseleleri zikredip o kuralın uygulanmasını göstermektedir. Süyüti Şa
fii olmakla birlikte kuralları açıklarken
diğer mezheplerin görüşlerine de yer
vermiş ve eserini mukayeseli olarak hazırlamıştır.

el-Eşbdh ve'n-ne?d,ir'e Bahaeddin
Muhammed b. Muhammed Bakır es-Sebzevari 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 ,idü'l- behiyye adıyla manzum hale getirmiştir. Bu eser Abdullah b. Süleyman
ei-Cevheri tarafından el-Mev dhibü'sseniyye cale'l-Ferd,idi'l-behiyye ismiyle şerhedilmiştir. Muhammed Yasin
b. fsa ei-Fadani bu şerhe el-Fevd,idü'lceniyye Jıdşiye cale'l-Mevdhibi's-seniyye adıyla bir haşiye yazmıştır.

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

ile birlikte Mekke 133 1; Kahire 1359; n ş r.
Muhammed Hamid el-Fıkı, Kahire 1356 ;
nşr. Muhammed el-Mu'tasım- Billah eiBağdadi, Beyrut 14071 1987)
BİBLİYOGRAFYA :

Süyüti. e l·Eşbah ve'n-neza'ir (nşr. Muhammed e i-Mu 'tasım- Billah el-BağdadT). Beyrut
1407/1987; Keş{ü '?·?unün, 1, 100; SerkTs.
Mu'cem, I, 1075 ; Brockelmann, GAL, ll, 194;
Suppl., ll, 190; Hediyyetü'l·'ari{fn, 1, 43; n, 316;
Ahmed eş-Şarkavf ikbal. Mektebetü 'l·Celal es·
Süyütf, Rabat 1397 /1 977, s. 69·72 ; Abdülvehhiib ibriihim Ebü Süleyman, Kitabetü ' l-baf:ışi'l
'ilmf, Mekke 1403/1983, s. 467·468; Ali Ahmed en-Nedvf. el·Kavti'idü ' l·fı~hiyye, Dımaşk
1406 / 1986, s. 208·212, 442 ; Muhammed ezZühaylf, "es-Süyılti ve Kitabü'l-Eşbil.h ve'nneza'ir fi'l-f~", MMLADm., LXVII / 4, s. 684·
721.
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Zeynüddin İbn Nüceym'in
(ö. 970/1563)
İslam hukukundaki külli kaideleri
ve benzer meselelerin tabi olduğu
ortak veya farklı hükümleri
konu alan eseri.

_j

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

EŞ BER
leştirilmiştir. Müellif, Ebü'I-Berekat enNesefi'nin Kenzü 'd-delf.a,il{i üzerine

yazmış olduğu el - Bafırü'r -nı>ilf. adlı şer

hin fasid satış akdiyle ilgili bölümünü
temize çekerken islam hukukunun genel hükümlerini toplamaya karar vermiş
ve kendi ifadesine göre ilk olarak SOO
genel hüküm tesbit ederek bunları elFevii, idü 'z- Zeyniyye if iılf.hi '1- Ifanefiyye adını verdiği kitapta toplamıştı. Daha sonra bu çalışmasını sürdürerek elEşbiih ve'n-ne?ii,ir'i kaleme almıştır.
Altı ayda yazılan kitap İbn Nüceym'in son
eseri olup hukuka dair çalışmalarla geçen bir örnrün birikiminden ibarettir.
Eser yedi bölümden (fen) oluşmakta
Birinci bölümün ilk kısmında altı külli
kaide yer alır. Burada esas itibariyle. ibnü's-Sübkf ve Süyütf'nin aynı isimle anı
lan kitaplarının ilk bölümündeki beş küllf
kaidenin ele alındığını söylemek mümkündür. İkinci kısımda yine genel hüküm
ve prensipler mahiyetinde olan on dokuz
kaide yer almıştır. İkinci bölüm daha önce yazmış olduğu "fevaid"e ayrılmakta
dır. Klasik fıkıh kitaplarının sistematiği
ne göre alt bölümlere ayrılan bu bölümde çeşitli konulara dair önemli bilgiler
genel hükümler şeklinde verilirken bunların istisnaiarına da işaret edilmiştir.
Üçüncü bölüm islam hukukunda çokça
karşılaşılan meseleleri ihtiva etmektedir. Ehliyet. ehliyet arızaları, gayri müslimlerin mükellefiyetleri, mülkiyet. hukuki işlemler, nakit para ile ilgili meseleler, borçlar, düşürülmesi mümkün olan
ve olmayan haklar. ibadetler bu bölümde ele alınmıştır. Dördüncü bölüm bir
nevi bilmece (elgaz) tarzında fıkhf sorulara ve cevaplarına ayrılmıştır. İbn Nüceym bu bölümü. Seriyyüddin İbnü'ş
Şıhne'nin e?-?.e{ıii ,irü'l- Eşrefiyye if elgiizi'l- Hanefiyye adlı kitabından seçmeler yaparak kaleme almıştır. Beşinci
bölüm hiyel*, altıncı bölüm furuk* hakkındadır. İbn Nüceym altıncı bölümde,
Kerabfsf'nin Kitiibü'l -Fun1lf. fi'l-fün1'
(Telk:ihu'l·mahbabl) adıyla anılan eserinden faydalanmıştır. Hamevi'nin Gamzü 'uyı1ni '1- bes ii, ir isimli şerhinin istanbul baskısının (ı 290) sonunda "Tetimmetü'I-Purük" adıyla bu altıncı bölümün
zeyli mahiyetinde bir risale yer almaktadır ki gerek bu baskıda gerekse Keş
fü'?-?Unı1n'da bu risalenin Zeynüddin
İbn Nüceym'in kardeşi Siraceddin İbn
Nüceym'e ait olduğu belirtilmektedir. Ancak İbn Abidfn. risalenin asıl kitabın müellifi Zeynüddin İbn Nüceym'e ait olduğunu ve kendisinde müellif hattıyla yadır.

müsvedde halindeki nüshanın bubelirtmektedir (İbn Nüceym,
s. 493) . Eserin yedinci bölümü bazı Haneff hukukçularının fıkhf konularla ilgili
hatıra ve menkıbelerine ayrılmıştır.

zılmış

lunduğunu

İbn Nüceym eserini hazırlarken büyük
ölçüde Şafii fakihi ibnü's-Sübkf'nin aynı
adla anılan kitabından faydalanmıştır.
Eserin girişinde Hanefi hukukçularının
metin, şerh ve fetva kitabı olarak birçok
eser ortaya koyduklarını, fakat İbnü's
Sübkı~ nin eserine benzer bir çalışma yapmadıklarını. kendisinin bu boşluğu doldurmak üzere el-Eşbdh ve'n - neza,ir'i
kaleme aldığını belirtmektedir. İbnü's
Sübkf'nin eseri Süyütf'nin de en önemli
kaynakları arasında bulunduğundan her
üç alimin el- Eş bii h ve ·n- ne?a , ir adlı
eserleri arasında büyük benzerlikler vardır. Özellikle ilk bölümlerdeki küllf kaideler her üç kaynakta da hemen hemen
aynıdır. Ancak İbn Nüceym'in eseri daha çok meşhur olmuş ve üzerinde birçok
şerh. haşiye ve ta'lik yazılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır : İbn Ganim eiMakdisf, Ifaşiyetü '1- Eşbdh ve'n -n eza, ir
(istanbul 1290, Gamzü 'uyüni'l· besa, ir' le
birlikte); İbn Habfb ei-Gazzf, Tenvfrü 'l besii,ir; Salih b. Muhammed et-Timurtaşf, Zeviihirü '1- ceviihiri'n- neda,ir (bu
iki eserin yazma nü s h a l arı için bk. İbn Nüceym, el-Eşbah ve 'n·neza,ir l nşr. Muhammed Mu tr e l-Hafızi, na şi rin ön sözü, s. ı Oı 4 ; Brockelmann, GAL, ll , 401 ; Suppl., ll ,
425-426); Hayreddin er-Remlf, Nüzhetü'n-neva?ır 'ale'l-Eşbiih ve'n-neza,ir
(İ stanbul ı290, Gamzü 'uyüni ' l·beşa,ir'l e
birlikte); Ahmed b. Muhammed ei-Hamevf. Gamzü 'uyı1ni'l-besa,ir (el ·Eşbah
üzerine yapı lmı ş şerh l erin en meşhurudur;
Leknev ı2 84, ı 3 ı7 ; 1-11 , istanbul 1290; iIV, Beyrut ı405 / 1985); Pfrfzade, 'Umdetü ?evi'l-elbiib; Abdülganf en-Nablüsf,
Keşfü 'l-{ıatii ,ir 'ani'l-Eşbdh ve'n-ne?ii,ir; Muhammed Hibetullah b. Muhammed et-Tacf; et- Tafılf.i~u '1- biihir (son
üç eserin yazma nüshaları için bk. İbn Nüceym, el-Eşbah ve'n·neza,ir lnşr. Muhammed Mutf' el- Hafı z ], na şi rin önsözü, s. ı Oı4; Brockelmann, GAL, ll, 401; Suppl., ll ,
425-426) ; İbn Abidfn. Nüzhetü'n-nevazır 'ale'l-Eşbiih ve'n-nezii,ir (nşr. Muhammed Mutf' el-Hafız , Dıma şk ı40 3 / ı98 3)
ve Ret'u'l -iştibiih 'an 'ibiireti'l-Eşbiih
(el-Eşbah ve'n·neza'ir'de peygamberlerin
ismet sıfat ı hakkında verilen bilgiyle ilgili
olarak kaleme alınan küçük bir risaledir ;
Dımaşk ı 3o ı; istanbul ı325 , Mecma'atü
resa'ili İbn 'Abidfn içinde, istanbul ı 325,
ı. 284-291) ; Muhammed Ebü'I - Peth el-

Haneff. İtfıiiiü ·ı- ebşiir ve'l- beşii ,ir bitebvfbi Kitabi'l-Eşbiih ve'n-neza'ir (iskenderiye ı 289)
el-Eşbdh ve'n -ne?a'iryukarıdaki şerh

leriyle birlikte yapılan baskıları dışında ayrıca birçok defa yayımlanmıştır (Kalküta
ı24ı ; Kahire ı298, ı 322; n şr. M. Abdülazlz
ei-Vekll , Kah ire 13871 ı 968; n ş r. Muhammed Mutf' el-Hafı z, Dımaşk ı40 3 / ı 983) .
BİBLİYOGRAFYA:
İbn Nüceym. e l Eşbah ue'n·neza'ir(nŞr. Muhammed Mutl' e i - Hafız), Dımaşk 14031 1983,
ayrıca bk. naşirin önsözü, s. 3 ·18 ; Keş{ü 'Z·?U·
nün, 1, 98·100; HamevT. Gamzü 'uyüni'l·be·
şa'ir, istanbul 1290 ; SerkTs, Mu'cem, I, 152,
265, 375, 953; ll, 1634 ; Brockelmann, GAL, ll,
401; Suppl., ll, 425·426 ; lia hu 'l·meknan, ı ,
11 , 86; ll, 108, 360; Hediyyetü 'l·'ari{fn, ı , 34,
202, 299, 478, 592, 599, 660 ; ll , 302, 314,328,
355, 439; M. Zahid KevserT, Mak:alat, Hum us
1388, s. 117, 327, 328; Ali Ahmed en-Nedvl,
el·Kaua'idü 'l·{ıkhiyye, Dımaşk 1406 / 1986, s.
136·139, 434·439; M. Mustafa ez-Zümeyll, "elKava'idü'l-fıkhiyye", Mecelletü'l·Bahşi ' l· 'il·
mf ve 't·türaşi'l·İslamf, V, Mekke 1402, s. ll ·
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Abdülhak Hamid'in,
konusu Büyük İskender'in
Hint seferi sırasında geçen
tarihi manzum trajedisi.
_j

Abdülhak Hamid'in tiyatroları arasın
da kronolojik sıraya göre sekizincisi, başarısı ve gördüğü ilgiyle de en önemlilerinden biridir. Aslında kahramanlardan
Eşber' le Sumru arasındaki uzun diyalogu ihtiva eden "fa sl-ı salis"ten ibaret tek
perde olarak düşünülmüşse de Namık
Kemal'in tavsiyesiyle genişletilmiştir. Doğu seferinde yolu üzerindeki ülkeleri zaptederek ilerleyen İskender, küçük Pencap ülkesinin hükümdan Eşber'in ümitsiz fakat kahramanca direnişiyle karşı
laşır. Bu arada bir taraftan mağlüp İran
Hükümdan Dara'nın kızı Rokzan. diğer
taraftan Eşber'in kız kardeşi Sumru iskender'e aşıktırlar. Ağabeyini savaşı bı
rakması için ikna etmeye çalışan Sumru Eşber tarafından öldürülerek ihanetinin cezasını çeker. Ancak İskender' le
çarpışan Eşber de mağlüp ve esir düş
müştür. Kahramanlığına hayran kalan
İskender'in iade ettiği kılıcıyla kendini
öldürür. İskender Sumru'nun asılmış cesedine doğru giderken kıskançlıkla onu
engellemek isteyen Rokzan da atların
ayakları altında çiğnenerek ölür. Son sahne, harap Pencap şehrinin ve kanlı bir
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