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meselelerde ictihadda bulunabildiði kay-
dedilen beþinci tabaka (ashâbü’t-tercîh) için-
de yer alýr. Gerek kendi eserlerinde gerek-
se diðer kaynaklarda nakledilen kendine
has görüþ ve tercihleri de bunu göster-
mektedir (Cümelü’l-a¼kâm, neþredenin
giriþi, s. 69-70; el-Ecnâs ve’l-furûš, hazýr-
layanýn giriþi, s. 11-17). Baðdat’ta uzun
süre öðretimle meþgul olmasýna raðmen
öðrencileri arasýnda yalnýz Kadý Ebû Tâ-
hir Saîd (Utayk) er-Râzî’nin adý anýlmakta-
dýr (Kureþî, II, 514).

Eserleri. 1. el-Ecnâs ve’l-furûš. Hane-
fî fýkhýnda benzer meselelerin ve arala-
rýndaki farklarýn muhtasar bir þekilde an-
latýldýðý eser daha sonra Ebü’l-Hasan Ali
b. Muhammed b. Ýbrâhim el-Cürcânî ta-
rafýndan Hâkim eþ-Þehîd’in el-Kâfî isimli
kitabýnýn sistematiði esas alýnarak tertip
edilmiþtir. Bu klasik tertibe göre düzen-
lenmekle birlikte eser diðer fürû kitaplarý
gibi her konuyu bütünüyle ele almamak-
ta, sadece benzer meselelerle aralarýnda-
ki farklarý incelemektedir. Hanefî imamla-
rýnýn yanýnda Þâfiî mezhebine ait görüþle-
re de yer veren Nâtýfî, önceki kaynaklardan
geniþ þekilde faydalandýðý çalýþmasýnda ko-
nuyla ilgili görüþleri naklederek deðerlen-
dirmekte ve aralarýnda tercihte bulun-
maktadýr. Bu tercihlerin sonraki fakihlerce
de kabul gördüðü ve zaman zaman nak-
ledildiðine dair birçok örneðe rastlanmak-
tadýr (Cümelü’l-a¼kâm, neþredenin giriþi,
s. 68-71). Eserin birçok nüshasý mevcut
olup (Beyazýt Devlet Ktp., Merzifonlu Kara
Mustafa, nr. 155; Amasya Beyazýt Ýl Halk
Ktp., nr. 1158; Süleymaniye Ktp., Fâtih,
nr. 1468; Âtýf Efendi Ktp., nr. 725, 726; Nu-
ruosmaniye Ktp., nr. 1371; Millet Ktp.,

Feyzullah Efendi, nr. 645, 646; TSMK, III.
Ahmed, nr. 1095) Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde kayýtlý iki nüshasý ile (Þehid Ali
Paþa, nr. 683; Cârullah Efendi, nr. 568)
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
kayýtlý bir nüshasýný (III. Ahmed, nr. 1095)
Mehmet Ali Orhan el-Ecnâs ve’l-furûš
adýyla doktora tezi olarak hazýrlamýþtýr (bk.
bibl.). Eser bazý kaynaklarda ve kütüpha-
ne kayýtlarýnda fýkha dair genel muhteva-
sýndan hareketle el-Ecnâs fi’l-fürû£ adýy-
la da zikredilmiþtir. 2. Kitâbü Cümeli’l-
a¼kâm (Kitâbü’l-A¼kâm, el-A¼kâm fi’l-fü-
rû£, A¼kâmü’n-Nâ¹ýfî). Klasik fýkýh kitapla-
rýnýn tertibinden farklý bir þekilde düzen-
lenen eserde Hanefî fýkhýna dair pek çok
mesele özlü biçimde ele alýnmýþtýr. Müel-
lif mezhepte tercih edilen görüþleri nak-
letmiþ, delillere nâdiren yer vermiþ, zaman
zaman ihtilâflý meseleleri de zikretmiþtir.
Fýkýh kaynaklarýnda farklý baþlýklar altýnda
incelenen benzer konular bir araya geti-
rilerek otuz bölüm (fasýl) halinde düzen-
lenmiþtir. Pratik ihtiyaç için büyük önem
taþýyan bu sistematiðiyle eser daha son-
raki eþbâh ve nezâir türünün erken bir ha-
bercisi olarak deðerlendirilmelidir. Kitapta
kadýnlar, çocuklar, köleler, sarhoþlar, deliler,
gaib (mefkud) kimseler, ehl-i zimme, mür-
tedler, vasîler, ana-baba, karý-koca, hasta-
lar, ehl-i baðy, devlet baþkaný gibi þahýsla-
rý esas alan baþlýklar yanýnda çoða göre hü-
küm verilen meseleler, dörtte bire göre
hüküm verilen meseleler, tercih söz konu-
su olan hükümler, birlikte bulunmasý ta-
savvur edilmeyen hükümler, iki kiþi arasýn-
da ortak hükümler, önceliðe dayanan hü-
kümler gibi kavram ve konulardan hare-
ketle oluþturulan baþlýklar altýnda benzer
hükümler derlenmiþtir. Çok sayýda yazma
nüshasý bulunan eser Hamdullah Seyyid-
cân Seyyidî tarafýndan yüksek lisans tezi
olarak incelenmiþ ve neþredilmiþtir (Mek-
ke 1997). 3. Vâšý£âtü’n-Nâ¹ýfî. Kýsaca el-
Vâšý£ât diye de anýlan ve Ebû Hanîfe ile
talebelerinden sonraki dönemde ortaya çý-
kan meselelere dair hükümleri ihtiva eden
bu kitaptan Ahmed b. Muhammed b. Îsâ
el-Keþþî, Sadrüþþehîd ve Burhâneddin el-
Mergýnânî gibi nevâzil (vâkýât) eserlerinin
müellifleriyle daha sonraki kaynaklar fay-
dalanmýþtýr. Irak Hanefî ulemâsýndan ri-
vayet edilen nevâzil meselelerinin bir bö-
lümünü topladýðý belirtilen eserin günü-
müze ulaþtýðýna dair herhangi bir bilgi
mevcut olmayýp Süleymaniye Kütüphane-
si’nde (Hasan Hüsnü Paþa, nr. 345/1) Nâ-
týfî’ye nisbet edilen el-Vâšý£ât’ýn sonraki
kaynaklarý ihtiva etmesi sebebiyle ona ait
olmasý mümkün deðildir (Kaya, s. 97). Kâ-
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Hanefî âlimi.
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Taberî nisbesinden Taberistan’da doð-
duðu veya aslen buralý olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Hocalarý Ebû Hafs Ýbn Þâhin (ö. 385/
995) ve Ebû Abdullah Muhammed b. Yah-
yâ el-Cürcânî’nin (ö. 397/1007) vefat ta-
rihlerine bakýlýrsa IV. (X.) yüzyýlýn son üçte
birlik dilimi içinde doðmuþ olmalýdýr. Di-
ðer kaynaklarýn aksine Kefevî ve Abdülhay
el-Leknevî dedesinin adýný Amr þeklinde
zikreder. “Nâtýfî” nisbesi bir tür helva ima-
lât ve satýþý mesleðiyle ilgilidir. Irak Hanefî
fukahasýnýn önde gelenlerinden, “vâkýât ve
nevâzil” türünde eser veren âlimlerden
olan Nâtýfî’nin fýkýh tahsili silsilesi Ebû
Abdullah el-Cürcânî, Ebû Bekir el-Cessâs,
Ebü’l-Hasan el-Kerhî, Ebû Saîd el-Berdaî,
Ebû Hâzim el-Kadî ve Îsâ b. Ebân vasýta-
sýyla Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî’ye
ulaþýr. Baðdat’ta yaþadýðý, burada ders
verdiði ve 446 (1054) yýlýnda Rey’de vefat
ettiði kaydedilir. Bazý kaynaklarda Bað-
dat’ta öldüðü belirtilmektedir. Hanefî fa-
kihlerini yedi tabakaya ayýran Kýnalýzâde’-
nin tasnifinde Nâtýfî, Kudûrî ve Burhâned-
din el-Mergýnânî ile birlikte mezhep imam-
larýndan herhangi bir rivayetin bilinmediði

Nâtýfî’nin

el-Ecnâs
ve’l-furûš
adlý eserinin

unvan sayfasý ile

ilk sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Fâtih, nr. 1468)
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renimini tamamladýktan sonra Ebü’l-Ab-
bas Ahmed b. Ýbrâhim el-Hasenî’den fýkýh,
Ebû Abdullah el-Basrî’den kelâm dersleri
aldý; çeþitli hocalardan baþta fýkýh usulü
olmak üzere temel ilimleri tahsil etti. Baþ-
langýçta kendisinin ve aðabeyi Müeyyed-
Billâh’ýn Ýmâmiyye’ye mensup olduðu ve
daha sonra Zeydiyye’ye intisap ettikleri
nakledilir (Hâkim el-Cüþemî, s. 127). Kýsa
zamanda ders okutmaya ve eser telif et-
meye baþladý (Humeyd b. Ahmed el-Mu-
hallî, s. 317-318). Hayatýný Taberistan, Dey-
lem ve Cürcân’da geçiren Nâtýk -Bilhak,
aralarýnda Ýbn Ebü’t-Tayyib diye anýlan
Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah’ýn da bulun-
duðu çok sayýda talebe yetiþtirdi. Cüþe-
mî’ye göre bir müddet Baðdat’ta bulun-
du; bu esnada devlet ricaliyle irtibat kur-
madýðý gibi Abbâsîler’in sembolü olan si-
yah elbise de giymedi. Cürcân’a dönerek
ilmî faaliyetlerine burada devam etti (Nü-
Åab min Kitâbi Cilâßi’l-eb½âr, s. 125).

Aðabeyi Müeyyed-Billâh’ýn 411 (1021) yý-
lýnda (bazý kaynaklarda 421/1030; bk. a.g.e.,
s. 124) vefatýndan sonra Taberistan Dey-
lem Zeydî imamlarýnýn beþincisi olarak
kendisine biat edildi. Kaynaklarda aðabe-
yinin siyasî mücadeleleri hakkýnda geniþ
bilgi bulunduðu halde Nâtýk-Billâh’ýn ge-
rek imâmet öncesi gerekse imâmeti dö-
nemindeki faaliyetlerine yönelik açýklama-
larýn bulunmamasý dikkat çekicidir. Bu hu-
sus onun imâmet öncesinde aðabeyi ile be-
raber bulunmasý, imâmet döneminde ise
hayatýnýn sakin geçmiþ olmasýyla açýklana-
bilir. Cüþemî, Müeyyed-Billâh’ýn yaþça Nâ-
týk’tan küçük olduðu halde ondan önce
imâmete geçtiðini, ondan önce vefat etti-
ðini ve Nâtýk’ýn imâmet devrinin kýsa sür-
düðünü belirtir (a.g.e., s. 125). Ancak iki
kardeþin ölüm tarihleri arasýnda çoðunlu-
ðun kabulüne göre on üç yýl gibi uzun sa-
yýlabilecek bir sürenin olduðu unutulma-
malýdýr (krþ. Humeyd b. Ahmed el-Muhal-
lî, s. 320). Nâtýk-Billâh’ýn, kardeþinin imâ-
meti süresince onun yanýnda yer aldýðý ve
Büveyhîler’e karþý giriþilen isyanlara katýl-
dýðý muhakkaktýr. Kendi imâmeti döne-
minde ise büyük bir ihtimalle kardeþinin
siyasî mücadelelerinde arzu ettiði baþarý-
ya ulaþamamasýný dikkate alarak silâhlý fa-
aliyetlere ilgi duymamýþ, devrin idarecile-
rine karþý ýlýmlý bir politika takip etmiþtir.
Nitekim kaleme aldýðý bir eserini Ziyârî
Hükümdarý Menûçihr’in veziri Hasan el-
Musâibî’ye ithaf etmiþtir (Yaþaroðlu, s.
151). Nâtýk, imâmeti boyunca Zeydî gele-
nek çerçevesinde emir bi’l-ma‘rûf nehiy
ani’l-münker ilkesi doðrultusunda bir ha-
yat sürmüþ, Deylem’de veya daha kuvvet-

li rivayetlere göre Âmül’de vefat etmiþtir
(Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, s. 320-321).
Takvâ, zühd ve fazilet sahibi olan Nâtýk’ýn
Ebû Hâþim Muhammed adýnda bir oðlu-
nun bulunduðu belirtilmiþtir.

Eserleri. 1. el-¥adâßiš fî aÅbâri ×evi’s-
sevâbýš. Ýmamlarýn hayatýyla ilgili hacimli
bir eserdir. 2. el-Ýfâde fî târîÅi’l-eßimme-
ti’s-sâde. Önceki eserin ihtisar edilmiþ þek-
li olup Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin, Zeyne-
lâbidîn ve oðlu Zeyd b. Ali, oðlu Yahyâ ile
Muhammed b. Abdullah en-Nefsüzzekiy-
ye’yi ve Zeydî imamlarýnýn hayatýný, kiþilik-
lerini ve biat almalarýný konu edinen ese-
rin önemli bir bölümünü Wilferd Made-
lung yayýmlamýþ (AÅbâru eßimmeti’z-Zey-
diyye, içinde Beyrut 1987, s. 77-118), da-
ha sonra tamamýný Ýbrâhim b. Mecdüddin
el-Müeyyedî ve Hâdî b. Hasan el-Hamzî
neþretmiþtir (Sa‘de 1422/2001). 3. el-Emâ-
lî (Emâliyü Ebî ªâlib). Ca‘fer b. Ahmed
b. Abdüsselâm tarafýndan derlenmiþ ve
Teysîrü’l-me¹âlib fî emâlî Ebî ªâlib di-
ye adlandýrýlmýþtýr. Birkaç defa hatalý oku-
malarla basýlan eseri Yahyâ Abdülkerîm
el-Fudayl (Beyrut 1395/1975) yayýmlamýþtýr
(Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1121).
4. et-Ta¼rîr fi’l-keþf £an nu½û½i’l-eßimme
en-ne¼ârîr. Zeydî fýkhýnýn önemli eserle-
rinden olan kitabýn çok sayýda yazma nüs-
hasý bulunmaktadýr (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 698). 5. Þer¼u’t-Ta¼rîr. et-Ta¼-
rîr’in on iki cilt halinde geniþletilmiþ þer-
hidir. 6. Câmi£u’l-edille (Cevâmi£u’l-edil-
le). Fýkýh usulüyle ilgilidir. 7. Kitâbü’d-
Di£âme fî te¦bîti’l-Ýmâme. Ýmâmet anla-
yýþýný Zeydî bakýþ açýsýyla ele alan bir eser-
dir. 8. el-Müczî fî u½ûli’l-fýšh. Ýki cilttir.
9. Mebâdißü’l-edille fî u½ûli’d-dîn. Bazý
kaynaklarda Kitâbü’l-Mebâdî diye de aný-
lan eser kelâm konularýný Zeydî -Mu‘tezilî
yaklaþýmla ele almaktadýr (müellifin eser-
leri ve nüshalarýyla ilgili olarak bk. Broc-
kelmann, GAL Suppl., I, 697-698; Abdüs-
selâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1121-1123).
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tib Çelebi’nin ƒizânetü’l-vâšý£ât fi’l-fü-
rû£ adýyla andýðý eser de bu olmalýdýr (Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 703). 4. el-Hidâye fi’l-fürû£.
Kâtib Çelebi’nin kaydettiði (a.g.e., II, 2040)
ve Ýbn Âbidîn ile Ahmed b. Muhammed
et-Tahtâvî’nin nakilde bulunduðu bu kitap
da Hanefî fürûuna dairdir. 5. er-Rav²a
fi’l-fürû£ (Taþköprizâde, II, 280; Brockel-
mann, GAL, I, 459). 6. ¡evâbü’l-a£mâl
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 525). Usûl-i dîne dair
muhtasar ve deðerli bir eser olduðu kay-
dedilir.
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Devir esasý üzerine kurulan
Bâtýnî Ýsmâilî doktrininde

yeni devreyi baþlatan
peygambere verilen ad
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Ebû Tâlib en-Nâtýk -Bilhak Yahyâ
b. el-Hüseyn b. Hârûn b. el-Hüseyn

ez-Zeydî el-Alevî et-Tâlibî
(ö. 424/1033)

Taberistan
Zeydîliði imamlarýndan.
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340 (951) yýlýnda Âmül’de doðdu. Soyu,
Ýmâmiyye’ye mensup olduðu belirtilen ba-
basý Hüseyin b. Hârûn tarafýndan Zeyd b.
Ali vasýtasýyla Hz. Ali’ye ulaþýr. Annesi Üm-
mü’l-Hasan bint Ali b. Abdullah’týr. Ýlk öð-
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