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NÂDÝR ÞAH

için Host’a geçti. Esasen meþruiyet soru-
nu olan Beççe-i Sekka hükümetine karþý
bütün Afgan kabilelerinin birleþmesine ön-
cü oldu. Zira Beççe hükümetinin meþru-
iyeti dinî otoriteler tarafýndan kabul edil-
miþse de kabile reisleri tarafýndan henüz
onaylanmamýþtý. Nâdir, kabilelerin hükü-
metle olan bu ihtilâfýný kullanarak kendi
otoritesini kabul ettirmeye çalýþtý. Bundan
haberdar olan Beççe-i Sekka, Nâdir aile-
sinin bütün fertlerini tutuklatýp mallarýný
müsadere etti, Nâdir’in yakalanmasý için
de ödül koydu.

Bu sýrada Nâdir, kardeþleriyle Host þeh-
rinde Beççe-i Sekka’ya karþý muhalefeti or-
ganize etmeye baþlamýþtý. Hareketine bü-
tün sýnýr kabilelerinin desteðini saðlamak
üzere bir strateji uyguladý. Çýkarmaya baþ-
ladýðý I½lâ¼ adlý dergiyle Beççe-i Sekka hü-
kümetinin meþruiyetini sorgulamaya ve
muhalif yazýlar yazarak kamuoyu oluþtur-
maya çalýþtý. Bütün bunlara raðmen plan-
lanan bu stratejiden kabileler arasýndaki
rekabet yüzünden baþlangýçta istenen ne-
ticeyi alamadý. Fakat daha sonra bu zor-
luklarý aþtý. Baþlatýlan bir karþý hareketin
ardýndan Beççe-i Sekka kaçmak zorunda
kalýnca Nâdir kolayca Kâbil’e girdi, þehir-
de bulunan Türk, Ýran ve Sovyet diplomat-
larý tarafýndan karþýlandý.

Nâdir’in ilk döneminde Kâbil’de karga-
þa hâkimdi. Ona destek veren kabile reis-
leri mükâfatlandýrýlmalarýný istediler. An-
cak Beççe-i Sekka tarafýndan yaðmalanan
bir hazine ve soyulan devlet mallarý Nâ-
dir’in bu isteði karþýlamasýna imkân ver-
medi. Bunun üzerine kabileler Kâbil’i bir
daha yaðmalayýnca Nâdir Þah çok sert ted-
birler almak zorunda kaldý. Tedhiþ ve yað-
ma yapanlara karþý aðýr cezalar koydu. 16
Ekim 1929’da kabile reisleri ve din âlimle-
rini bir araya getirdiði toplantýda resmen
Afgan kralý ilan edildi.

Afganistan’ýn yeniden yapýlanmasýný ger-
çekleþtirmek ve ülkede siyasî istikrarý sað-
lamak amacýyla bir program hazýrladý. Eði-
tim ve askerî alanda reformlar, ticarî, sa-
nayi ve ziraî geliþmeler için yeni tedbirler
aldý. Ülkede ilk defa Kâbil Üniversitesi’nin
esasýný teþkil eden Týp Fakültesi kuruldu.
Daha sonra modern týbbýn çeþitli kurum-
larý dahil birçok eðitim dalýnda okullarý fa-
aliyete geçti.

Teþkil ettiði hükümetin üyelerinin çoðu
aile fertlerindendi. Ýktidarýnýn meþruiyeti-
ni saðlamak ve bunu sürdürmek için dinî
otoriteyi yanýna çekmeye büyük önem ver-
di. Eðitimde onlarýn görüþlerine sýkça baþ-
vurdu.Yasama organlarý Þûrâ-yý Millî ve

Meclis-i A‘yân’ý teþkil etti. Nâdir’in baþarý-
larýndan biri de düzenli bir ordu kurup onu
fonksiyonel hale getirmesi oldu. Adlî iþ-
lerde yeniden yapýlanmaya gitti. 31 Ekim
1931’de yeni yaptýðý anayasayý yürürlüðe
koymasý bu sahadaki en önemli teþebbü-
sü idi.

1932 yýlýndan itibaren Nâdir Þah’tan
memnun olmayan muhalefet iktidarý cid-
di þekilde rahatsýz etmeye baþladý. Bun-
lara karþý sert önlemler alan Nâdir, hükü-
met aleyhine giriþtiði propaganda faali-
yetleriyle ülkede kargaþalýk çýkaran Çarhi
ailesi lideri Gulâm Nebî’yi idam ettirdi. An-
cak iþler daha da kötüleþti. Þiddet olaylarý
birbiri ardýnca patlak verdi. Nâdir Þah’ýn
aile fertlerine karþý yapýlan suikast sonu-
cu üvey kardeþi Muhammed Azîz öldürül-
dü. Kendisi de 8 Kasým 1933’te Gulâm Ne-
bî taraftarý Muhammed Halîl adlý bir öð-
renci tarafýndan gerçekleþtirilen bir sui-
kast neticesinde hayatýný kaybetti. Nâdir
Þah’ýn öldürülmesinden sonra fazla karý-
þýklýða meydan verilmeden oðlu Muham-
med Zâhir Þah Afgan tahtýna çýkarýldý.
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Hanefî mezhebi imamlarýndan
nakledilen ikinci derecede

kaynak deðerine sahip rivayetlere
ve bunlarý içeren

metinlere verilen ad.
˜ ™

Hanefî mezhebi tarihi boyunca meyda-
na gelen fýkhî birikimin bilgi ve delil de-
ðerine göre yapýlan temel tasnifinde Ebû
Hanîfe ve talebelerinin mesaisi ikiye ayrýl-
makta ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybâ-
nî’nin kaleme aldýðý yedi eser dýþýnda (el-
A½l, el-Câmi£u’l-kebîr, el-Câmi£u’½-½a³¢r, es-
Siyerü’½-½a³¢r, es-Siyerü’l-kebîr, ez-Ziyâdât,
Ziyâdâtü’z-Ziyâdât) Ebû Hanîfe’nin halka-
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Muhammed Nâdir Þah
b. Muhammed Yûsuf b. Yahyâ

(1883-1933)

Afgan kralý
(1929-1933).

˜ ™

Hindistan’ýn Pencap eyaletinde Dehîre-
dûn þehrinde doðdu. Baba tarafýndan Af-
gan hânedanlarýndan Muhammedzâyî’ye,
anne tarafýndan Sadozâyî’ye mensuptur.
Musâhibân olarak da bilinen ve Hindistan’-
da sürgünde bulunan ailesinin fertleri Af-
gan Emîri Abdurrahman Han’ýn ölümün-
den sonra Afganistan’a geri dönerek Ha-
bîbullah Han yönetiminde önemli görev-
ler aldý. Bu sýrada henüz yirmi yaþýnda olan
Nâdir de saray muhafýz birliðinde subay
olarak göreve baþladý. 1906’da kraliyet or-
dusunda tuðgeneralliðe, 1913’te kraliyet
ordusu kumandanlýðýna getirildi.

Nâdir, “genç Afgan hareketi” içerisinde
Muhammed Tarzî’nin baþýný çektiði kana-
dýn yanýnda, ancak farklý programýyla on-
dan ayrý düþünen kanadýn liderliðini yapý-
yordu. Programý baskýcý bir yapýdan uzak,
dinin ve kabilelerin problemlerine daha iti-
dalli mahallî bir çözüm öneriyordu. Habî-
bullah’a karþý yapýlan suikast iþine karýþ-
týðý gerekçesiyle tutuklananlar arasýnda
yer aldýysa da bir süre sonra serbest býra-
kýldý ve tekrar ordu kumandanlýðýna geti-
rildi. Üçüncü Afgan- Ýngiliz savaþýnda et-
kili kumandasý sayesinde Ýngilizler’e ciddi
kayýplar verdirdi. Özellikle kabileler arasýn-
da büyük itibar kazandý.

Bu dönemde Nâdir, hem diðer Afgan
grubunun lideri Muhammed Tarzî hem de
hükümetin savaþ bakaný Muhammed Velî
Han ile siyasî ihtilâfa düþtü. Ayrýca Emâ-
nullah Han’ýn kabilelerle ilgili politikasýna
farklý görüþleriyle muhalefet etti. 1924-
1926 yýllarýnda Fransa’da sürgün sayýlabi-
lecek bir göreve tayin edildi. Ancak saðlýðý-
nýn bozulmasý ve Emânullah hükümetiy-
le devam eden ihtilâfý sebebiyle görevin-
den ayrýlýp kardeþleri Hâþim Han ve Þah
Velî Han ile birlikte Nice’te ikamet etme-
ye baþladý.

1929’da Beççe-i Sekka lakaplý Habîbul-
lah Kelkânî’nin Afganistan’da iktidarý ele
geçirmesinden sonra yurduna döndü. Beç-
çe-i Sekka elçi göndererek onu Kâbil’e ça-
ðýrdý. Ancak Nâdir Han, Kandehar’a yerle-
þip burada muhalif kabilelerin yanýnda kal-
mayý tercih etti. Bu kabileleri toparlamak
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erken dönem simalarýndan bazýlarýnýn fi-
kirlerini de ihtiva ettiði anlaþýlmaktadýr. Ýb-
nü’n-Nedîm’in bir adýnýn el-Emâlî olduðu-
nu belirttiði bu eserin fýkhýn bazý bölüm-
lerini içeren küçük bir kýsmý ayný adla ba-
sýlmýþtýr (nþr. Ebü’l-Vefâ el-Efganî, Hayda-
râbâd 1360/1941). Taþköprizâde, diðer kay-
naklarda zikredilenin aksine Þeybânî’ye ait
eserin adýnýn el-Keysâniyyât olmadýðýný,
onun, Kiyân adýnda bir þahýs için derlediði
meseleleri içerdiði için el-Kiyâniyyât is-
mini verdiði bir eseri bulunduðunu ileri
sürmüþtür. er-Raššýyyât, Þeybânî’nin Rak-
ka’da kadý iken hakkýnda hüküm ve fetva
verdiði bazý meseleleri ihtiva etmektedir.
Bu eseri onunla birlikte uzun süre Rakka’-
da kalan Ýbn Semâa rivayet etmiþtir. Þey-
bânî’nin imlâlarýndan bir kýsmýný bir ara-
ya getiren el-Hârûniyyât’ýn Hârûnürre-
þîd ile, onun döneminde yazýlmýþ olmasý
dýþýnda bir iliþkisinin bulunup bulunmadýðý
meçhuldür. el-Cürcâniyyât ise Ali b. Sâ-
lih b. Cürcânî’nin Þeybânî’den rivayetlerini
içermektedir. 2. Ebû Hanîfe’nin Þeybânî
dýþýndaki talebelerine ait eserler. Bunla-
rýn baþýnda Ebû Yûsuf’un Biþr b. Velîd ve
birçok talebesi tarafýndan rivayet edilen
el-Emâlî’si gelmektedir. Ebû Yûsuf’un ÝÅ-
tilâfü Ebî ¥anîfe ve Ýbn Ebî Leylâ’sý ile
Yahyâ b. Hâlid el-Bermekî için telif ettiði
belirtilen el-Cevâmi£ (el-Câmi£, Câmi£u’l-
Berâmike) gibi eserleri ve Hasan b. Ziyâd
el-Lü’lüî’nin el-Mücerred ile el-Emâlî’si
de bu sýnýfa dahil edilebilir. 3. Hanefî mez-
hebinin üçüncü tabakasýna mensup fakih-
ler tarafýndan, Ebû Hanîfe ve talebelerine
ait olup Þeybânî’nin telif ettiði baþlýca me-
tinlerde yer almamýþ görüþleri bir araya
getirmek amacýyla kaleme alýnan eserler.
“Nevâdir” baþlýðýný taþýyan bu eserler, “Ne-
vâdirü Muallâ” ve “Nevâdirü Ýbn Semâa”
gibi söz konusu görüþleri bir araya getiren
kiþilere izâfe edilmektedir. Kâtib Çelebi
bunlarýn sayýsýný dokuz olarak vermektey-
se de kaynaklarda yapýlan iktibaslardan bu
türden baþka eserlerin bulunduðu anla-
þýlmaktadýr. Muallâ b. Mansûr er-Râzî’nin
en-Nevâdir’i, muhtemelen Ebû Yûsuf ve
Þeybânî’nin talebelerinin kaleme aldýðý nâ-
dirü’r-rivâye metinlerinden günümüze ula-
þan tek eserdir. Fýkýh bablarýnýn klasik sý-
ralamasýndan farklý bir tertibe sahip ese-
rin esas muhtevasý Muallâ’nýn Ebû Yû-
suf’tan rivayet ettiði görüþlerden oluþmak-
tadýr. Kitapta Muallâ, Þeybânî’ye bazan ve
Ebû Yûsuf’un görüþleriyle baðlantýlý þekil-
de yer vermektedir. Ebû Yûsuf’un görüþ-
leri büyük ölçüde Muallâ’nýn hocasýna sor-
duðu sorularýn cevaplarý olarak zikredil-
mektedir (bk. MUALLÂ b. MANSÛR). Ýbn

Semâa’nýn en-Nevâdir’i onun Ebû Yûsuf
ve Þeybânî’den aldýðý bazý rivayetleri ihti-
va etmektedir. Ebü’l-Fazl Dâvûd b. Rüþeyd
el-Hârizmî’nin en-Nevâdir’i hem Þeybâ-
nî’nin hem Hafs b. Gýyâs’ýn bazý görüþleri-
ni bir araya getirmiþtir. Hasan b. Ziyâd’ýn
görüþlerini rivayet etmekle þöhret bulan
Ýbnü’s-Selcî en-Nevâdir’inde aðýrlýklý ola-
rak hocasýnýn görüþlerine yer vermiþtir.
Ebû Süleyman el-Cûzcânî’nin Nevâdirü’l-
fetâvâ’sý Þeybânî’nin, Ali b. Ca‘d’ýn en-Ne-
vâdir’i ise Ebû Yûsuf’un bazý görüþlerini
bir araya getirmektedir. Ayrýca Hiþâm b.
Ubeydullah er-Râzî, Ýsâm b. Yûsuf el-Bel-
hî, Ýbrâhim b. Rüstem el-Mervezî, Îsâ b.
Ebân ve Biþr b. Velîd el-Kindî’nin nevâdirler
kaleme aldýðý kaydedilmektedir. Bu eser-
lerden yapýlan nakiller özellikle Serahsî’nin
el-Mebsû¹’u, Burhâneddin Ýbn Mâze’nin
el-Mu¼î¹ü’l-Burhânî’si gibi hacimli fýkýh
koleksiyonlarýnda geniþ yer almaktadýr. 4.
Nevâdir müellifleriyle ayný dönemde ya-
þayan bazý fakihlerin Ebû Hanîfe’nin tale-
belerinden aktardýklarý, fakat müstakil bir
metin haline getirip getirmedikleri bilin-
meyen rivayetler. Biþr b. Muallâ, Muham-
med b. Ebû Recâ el-Horasânî, Hasan b.
Mâlik, Amr b. Mehr b. Muheyr gibi fakih-
lerin Hanefî literatürünün çeþitli eserlerin-
de görülen rivayetleri bu sýnýfa dahil edi-
lebilir.

Ayrýca gerek nevâdir müelliflerinin ge-
rekse onlarla ayný tabakaya mensup diðer
Hanefî müelliflerinin nâdirü’r-rivâyeyi bir
araya getirme amacýný taþýmayan eserle-
rinde bu sýnýfa girebilecek kayýtlarýn bu-
lunduðu anlaþýlmaktadýr. Ýbnü’s-Selcî’nin
Þer¼u ÝÅtilâfi Züfer ve Ya£š†b’u ve Hi-
þâm b. Ubeydullah’ýn Øýlâtü’l-e¦er’inin ya-
ný sýra Ebû Ýshak Ýsmâil b. Saîd eþ-Þâlen-
cî’nin Kitâbü’l-Beyân’ýnda, Ýshak b. Beh-
lûl et-Tenûhî el-Enbârî’nin el-Mütedâd’ýn-
da, Ebû Ali er-Râzî’nin Kitâbü’½-Øalât’ýn-
da, Muhammed b. Mukatil er-Râzî’nin el-
Emâlî’sinde ve Îsâ b. Ebân’ýn eserlerinde
nâdirü’r-rivâyeye girecek bilgilerin bulun-
duðu görülmektedir.

Özellikle Hanefî mezhebinin üçüncü ta-
bakasýna dahil müelliflerin Ebû Hanîfe’-
nin ve talebelerinin fýkhî görüþlerinin ya-
ný sýra onlarýn fýkhî görüþ ve yaklaþýmlarýný
temsil veya ima edebilecek birtakým ka-
yýtlarý da bir araya getirmeye çalýþmalarý,
nâdirü’r-rivâyenin zâhirü’r-rivâye metinle-
rine nisbetle çok daha çeþitli bilgiler ihtiva
etmesine yol açmýþtýr. Nitekim Ebû Hanî-
fe’nin halkasýna mensup fakihlerle talebe-
leri arasýnda geçen olaylar, söz konusu fa-
kihlerin rücû ettikleri görüþler, ibadet ha-

sýna mensup kiþilerin metin ve rivayetleri
nâdirü’r-rivâye olarak nitelendirilmekte-
dir. Ebû Hanîfe ve halkasýnýn çalýþmalarýný
tevarüs eden Þeybânî’nin fýkýh tarihinde
birçok ilki temsil eden ve mezheplerin ge-
liþiminde önemli etkileri olan el-Câmi£u’½-
½a³¢r ve el-Câmi£u’l-kebîr gibi eserleri
henüz kendisi hayattayken Hanefî çevre-
sinin temel metinlerinden kabul edilmiþ,
böylece II. (VIII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren söz konusu çevrenin fakihleri ta-
rafýndan kaleme alýnan metinler arasýnda
ihtiva ettikleri fýkhî birikimin bilgi ve delil
deðeri açýsýndan bir ayýrým ortaya çýkmaya
baþlamýþtýr. Hanefî mezhebinin ikinci ta-
bakasýndan hemen sonra bu ayýrýmýn is-
tikrar kazandýðý ve nâdirü’r-rivâyenin kav-
ramsal olarak var olduðu anlaþýlmaktadýr.
Nitekim bu dönemde Ebû Hanîfe’nin ta-
lebelerinin eserlerinde yer almayan birta-
kým rivayetler “nevâdir” adý altýnda bir ara-
ya getirilmiþtir. Ayrýca Ebû Hanîfe’nin hal-
kasýnda ortaya konulan mesaiyi kýsmen
içeren bazý metinler, özel þartlar altýnda
kaydedilmek veya belirli kiþilere hitaben
telif edilmek gibi sebeplerle Hanefî çevre-
sinin görüþlerini yansýtma hususunda ye-
terli görülmeyerek zamanla bu sýnýfa da-
hil edilmiþtir. Öte yandan Þeybânî’nin eser-
lerinin Abbâsî hilâfetinin doðusundaki böl-
gelere yayýlmasýnda öncü rol oynayan Ebû
Süleyman el-Cûzcânî ve Ebû Hafs el-Buhâ-
rî’nin bu eserlerden bazýlarýný söz konusu
coðrafyada rivayet etmemiþ olmasý bu me-
tinlerin müellifine aidiyeti açýsýndan farklý
deðerlendirilmesine yol açmýþtýr. Nitekim
Serahsî’nin, el-Kesb adlý eserin aslýnda
Þeybânî tarafýndan kaleme alýndýðýný, fa-
kat Ebû Süleyman el-Cûzcânî ve Ebû Hafs
el-Buhârî tarafýndan rivayet edilmediðin-
den Hanefîler arasýnda meþhur olamadý-
ðýný belirtmesi bu hususa delâlet etmek-
tedir.

Nâdirü’r-rivâye kapsamýna giren metin-
ler dört kýsýmda incelenebilir. 1. Þeybânî’-
nin “zâhirü’r-rivâye”ye dahil edilmeyen eser-
leri. el-Kesb, Kitâbü’l-Â¦âr ve el-¥ücce
£alâ ehli’l-Medîne’nin yaný sýra Þeybânî’-
nin imlâlarýndan ve yazýþmalarýndan oluþ-
tuðu tahmin edilen el-Hârûniyyât, el-
Cürcâniyyât, el-Keysâniyyât ve er-Raš-
šýyyât da bu kýsma dahil edilebilir. Þuayb
b. Süleyman el-Keysânî’nin Þeybânî’den im-
lâ yoluyla aldýðý rivayetlerden oluþan el-
Keysâniyyât, bazý kaynaklarda bu râvinin
oðlu olan Süleyman b. Þuayb el-Keysânî’-
ye izâfe edilmektedir. Tahâvî’nin rivayet et-
tiði bu eserin Þeybânî’nin görüþlerinin ya-
ný sýra Kasým b. Ma‘n gibi Hanefî tarihinin
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NADLE b. UBEYD

(bk. EBÛ BERZE).
˜ ™
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NADR b. HÂRÝS
( ��
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en-Nadr b. el-Hâris b. Alkame
b. Kelede el-Kureþî

(ö. 2/624)

Hz. Peygamber’in
en azýlý düþmanlarýndan biri.

˜ ™

Kureyþ’in zenginlerinden olup ticaret için
Hîre’ye ve Ýran’a giderdi. Bu seyahatleri
sýrasýnda Fars sanat ve kültürüyle ilgile-
nerek ud çalmayý ve þarký söylemeyi öð-
renmiþ, oralardan Mekke’ye þarkýcý câriye-
ler getirmiþti. Bazý araþtýrmacýlar onu Sa-

kýf kabilesine mensup Tâifli tabip Hâris b.
Kelede’nin oðlu olarak gösterirlerse de bu
doðru deðildir (meselâ bk. Nâdiye Hüsnî
Sakr, s. 76-77; DÝA, XVI, 199).

Nadr b. Hâris, Mekke müþrikleri içinde
Ýslâm’a karþý çýkanlarýn baþýnda geliyordu;
sazýný ve sözünü Hz. Peygamber’i ve onun
dinini kötülemeye hasretmiþti. Düþman-
lýklarýnda Nadr b. Hâris gibi aþýrý gidenler
hakkýnda Kur’ân-ý Kerîm’de çeþitli telmih-
ler vardýr. Müfessirlerin pek çoðu bazý âyet-
lerin nüzûl sebeplerini onun faaliyetleriy-
le iliþkilendirir. Nadr b. Hâris ayný zaman-
da Kureyþ’in en iyi hatiplerinden biriydi ve
sýk sýk kabilesinin önüne çýkarak, “Hangi-
miz daha güzel konuþuyoruz? Ben mi,
Muhammed mi?” diye sorardý. Müþriklerin
Kur’an hakkýnda söyledikleri “esâtîrü’l-ev-
velîn” (öncekilerin masallarý) sözü de ona ait-
tir. “Âyetlerimiz onlara okunduðu zaman,
‘Ýþittik iþittik! Ýstesek biz de aynýný söyle-
yebiliriz; bu sadece eskilerin masallarýdýr’
derlerdi” (el-Enfâl 8/31); “Ona âyetlerimiz
okunduðu zaman, ‘Öncekilerin masallarý-
dýr’ der” (el-Mutaffifîn 83/13) meâlindeki
âyetler Nadr ile ilgili olarak indirilmiþtir.
Nadr b. Hâris’in kendi kabilesine sesleniþi
çok anlamlýdýr ve onun Hz. Muhammed’in
gerçek peygamber olduðunun farkýna var-
dýðýný göstermektedir. “Ey Kureyþliler! Ba-
þýnýza öyle bir iþ açýlmýþtýr ki artýk siz onun
üstesinden gelemezsiniz. Muhammed he-
nüz gencecik bir delikanlý iken sözce en
doðrunuz, emanetçe en emininiz idi ve en
çok ondan razýydýnýz. Saçlarýna ak düþtü-
ðü ve size bir misyonla geldiði zaman ona
sihirbaz dediniz. Hayýr o sihirbaz deðildi;
zira biz sihirbazlarýn ne yaptýklarýný biliriz.
Ona kâhin dediniz. Hayýr o kâhin deðildi;
zira onlarýn sözlerindeki secileri biliriz. Ona
þair dediniz. O þair deðildir; çünkü biz þiiri
ve o sanatýn inceliklerini biliriz. Sonra ona
mecnun dediniz. Hayýr o mecnun deðildir;
çünkü biz mecnunlarý da biliriz. Onun ne
karýþtýrmasý vardýr ne de vesvesesi. Ey Ku-
reyþliler, durumunuzu bir düþünün! Ger-
çekten baþýnýza büyük bir iþ gelmiþtir.”

Hz. Peygamber’in ve onun misyonunun
Kureyþ toplumunda yapacaðý deðiþim ve
etkiyi tahmin eden Nadr b. Hâris, diðer
Kureyþliler gibi çeþitli bahanelerle oyalan-
madan âcil tedbirler alýnmasý gerektiðine
inanýyordu. Bu çerçevede Ukbe b. Ebû
Muayt ile birlikte Resûl-i Ekrem’in duru-
mu hakkýnda bilgi edinmek ve ona fikrî
planda karþý koyabilmek için yahudi âlim-
leriyle görüþmek üzere Yesrib’e (Medine)
gittiler. Orada Hz. Peygamber’in durumu-
nu, onun çok iddialý sözler söylediðini an-
lattýlar ve sözlerinden bir kýsmýný aktardý-

yatlarý, diyaloglarý, tartýþmalarý, tavýr ve
davranýþlarý, kadý olarak verdikleri hüküm-
ler ve bazý mahkeme kararlarý hakkýndaki
kanaatleri gibi bilgiler nâdirü’r-rivâye eser-
lerinde yer almýþtýr.

IV. (X.) yüzyýlda geçmiþ mezhep biriki-
mini kuþatmayý hedefleyen eserlerin kale-
me alýnmasý, Hanefî mezhebinde nâdirü’r-
rivâyenin tesbit ve deðerlendirilmesi açý-
sýndan belirleyici bir rol oynamýþtýr. Ebü’l-
Leys es-Semerkandî’nin, zaman zaman da-
ha geç dönemlerde telif edilmiþ çalýþma-
lara baþvursa da aðýrlýklý olarak nevâdir
müelliflerinin metin ve rivayetlerini esas
aldýðý £Uyûnü’l-mesâßil adlý eseri bu dö-
nemdeki nâdirü’r-rivâye ile ilgili en önem-
li çalýþma kabul edilebilir (nþr. Seyyid Mu-
hammed Mühennâ, Beyrut 1998). Ayný de-
virde kaleme alýnan ve nâdirü’r-rivâye kay-
naklarýný yoðun biçimde kullandýðý ifade
edilen Hâkim eþ-Þehîd’in el-Müntešå’sý da
burada zikredilmelidir (bk. HÂKÝM eþ-ÞE-
HÎD). V. (XI.) yüzyýlda Halvânî ve talebele-
rinin zâhirü’r-rivâye gibi nâdirü’r-rivâyeyi
de kapsayan þerh çalýþmalarý bir yandan
II (VIII) ve III. (IX.) asýrda yazýlan nâdirü’r-
rivâye metinlerinin giderek daha az kulla-
nýlmasýna sebep olmuþ, öte yandan nâdi-
rü’r-rivâye kapsamýndaki mâlûmatýn nasýl
deðerlendirilmesi gerektiði hususunda za-
manla bütün Hanefî çevrelerince esas ka-
bul edilmiþtir. Ýbnü’l-Hümâm, bu metinle-
rin artýk mütedâvil olmayýp yaygýn biçimde
kullanýlmadýklarý için herhangi bir nevâdir
nüshasý elde edilmesi halinde onu Ebû Yû-
suf ve Þeybânî’ye nisbet etmenin doðru
olmayacaðýný, el-Mebsû¹ ve el-Hidâye gi-
bi kaynaklarda nevâdir kitaplarýndan yapý-
lan nakillere itimadýn ise bu eserlerin biz-
zat kendilerine itimat anlamýna geldiðini
söyler.

Nevâdir literatürü Hanefî mezhebinde
ayrý bir tür oluþturacak kadar geniþ bir yer
tutarken diðer mezheplerin âlimlerinin de
benzer eserler kaleme aldýðý görülmekte-
dir. Ýbn Ebû Zeyd el-Kayrevânî, en-Nevâ-
dir ve’z-ziyâdât £alâ mâ fi’l-Müdevvene
min ³ayrihâ mine’l-ümmehât adlý ese-
rinde (nþr. Abdülfettâh Muhammed el-
Hulv, Beyrut 1999) Mâlikî mezhebinin
“ümmehat” adý verilen kaynaklarýnýn dý-
þýnda kalan Ýmam Mâlik ve öðrencilerine
ait görüþleri bir araya getirmiþtir. Þâfiîler’-
den Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed
er-Rûyânî’nin muhtemelen az rastlanýr
meseleleri ele aldýðý Nevâdirü’l-a¼kâm
ve Hanbelîler’den Ebû Zekeriyyâ (Ebû Be-
kir) Ýbnü’s-Sayrafî’nin Nevâdirü’l-me×-
heb adlý çalýþmalarýnýn bulunduðu bilin-
mektedir.


