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Ebû Hafs Necmüddîn Ömer
b. Muhammed

b. Ahmed en-Nesefî es-Semerkandî
(ö. 537/1142)

Hanefî fakihi,
muhaddis, müfessir, kelâmcý.
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461 (1068-69) yýlýnda Buhara yakýnlarýn-
daki Nesef (Nahþeb) þehrinde doðdu. Ýlk
tahsilini burada yaptý. Çok sayýda hocadan
ders aldýðý, 550 üstattan hadis naklettiði ve
haklarýnda Ta£dâdü þüyûÅi £Ömer adýy-
la bir eser yazdýðý kaydedilmektedir. Ebü’l-
Yüsr el-Pezdevî, Cemâleddin Hâmid b. Mu-

hammed er-Rîðadmûnî, Muhammed b.
Mâhân el-Kebindevî, Ömer b. Muhammed
el-Buhârî el-Hoþnâmî, Ahmed b. Abdullah
es-Sýbgý, Ýsmâil b. Muhammed et-Tenû-
hî, Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ebû Ali Hasan
b. Abdülmelik en-Nesefî hocalarýndan ba-
zýlarýdýr. Karahanlýlar döneminin önde ge-
len âlimlerinden biri olan Nesefî çeþitli ilim
dallarýnda eserler kaleme aldý. Kuvvetli hâ-
fýzasý, keskin zekâsý ve çok sayýda hadis
ezberlemesi sebebiyle “Müfti’s-sekaleyn”
ve “Necmüddîn” lakaplarý yanýnda “hâfýz”
unvanýyla da anýldý. Ancak hadis rivayeti
konusunda zayýf olduðu kaydedilmiþ, ken-
disiyle görüþmemekle birlikte dinledikleri
konusunda ondan yazýlý icâzet alan Sem-
‘ânî rivayetlerinde hatalar bulunduðunu,
senedlerdeki isimleri deðiþtirdiðini veya
düþürdüðünü belirtmiþtir. Nesefî’nin Bað-
dat’ta Ta¹vîlü’l-esfâr li-ta¼½îli’l-aÅbâr ad-
lý eserini okuttuðu, birçok kiþinin kendi-
sinden hadis naklettiði ve hac için gittiði
Mekke’de Cârullah ez-Zemahþerî ile gö-
rüþtüðü belirtilmektedir. Talebeleri arasýn-
da el-Hidâye müellifi Burhâneddin el-
Mergýnânî, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed
b. Ömer el-Akýlî, Muvaffakuddin Ahmed
b. Muhammed el-Hârizmî, Ebû Bekir Ah-
med b. Ali el-Belhî ez-Zahîr, Ebü’l-Fazl Mu-
hammed b. Abdülcelîl es-Semerkandî, Ah-
med b. Mûsâ el-Keþþenî, Burhâneddin Mu-
hammed b. Hasan el-Kâsânî ve oðlu Ebü’l-
Leys Ahmed b. Ömer en-Nesefî anýlmakta-
dýr. Nesefî 12 Cemâziyelevvel 537 (3 Aralýk
1142) tarihinde Semerkant’ta vefat etti.

Eserleri. 1. £Akaßidü’n-Nesefî*. Nesefî’-
yi üne kavuþturan eserlerinin baþýnda ge-

þiirleri bulunduðunu söyler (A£lâmü’n-nü-
belâß, XV, 33). Bu husus el-Lüßlüßiyyât’ýn
çeþitli bölümlerinde göze çarpmaktadýr
(meselâ bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr. 4801, vr. 172a, 176a, 208a, 256b).

Eserleri. 1. Kitâbü’þ-Þu£â£. Fýkýhla ilgili
bir eser olup günümüze intikal etmemiþ-
tir. Müellifin namaz içinde elleri yukarý
kaldýrmanýn hükmüne dair Ebû Hanîfe’-
den yaptýðý rivayet bu kitapta yer almak-
tadýr. 2. Kitâb fî fa²li süb¼ânellåh. Fuat
Sezgin Viyana’da bulunan bir nüshasýndan
söz etmektedir (GAS, I, 602). 3. el-Lüß-
lüßiyyât. Kardeþlik, tevazu, adalet, kin ve
buðzdan uzak durma, zikir, ihlâs, cihad,
iyiliði emredip kötülükten sakýndýrma, mu-
rakabe, tövbe ve piþmanlýk gibi elli dola-
yýnda ahlâkî-tasavvufî konuyu ele alan bir
eserdir. Konular genellikle hadisler, Ýslâm
ve tasavvuf büyüklerinin sözleri ve bazý ib-
retli hikâyelerle iþlenmiþ, zaman zaman
þiirlere de yer verilmiþtir. Büyük ilgi gör-
düðü anlaþýlan, Sem‘ânî’nin Rey’de hocasý
Ebü’n-Necîb el-Hammâmî’den dinlediðini
söylediði eserin (et-Ta¼bîr, I, 309) bir nüs-
hasý Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayýt-
lýdýr (Ayasofya, nr. 4801, vr. 165a-264b). Ki-
tabýn kýsaltýlmýþ bazý bölümlerinin bulun-
duðu eksik bir nüshasý da ayný kütüpha-
nede mevcuttur (Esad Efendi, nr. 1695, vr.
257b-260b). Eserin Ali b. Îsâ b. Muhammed
en-Nesefî tarafýndan ihtisar edilen müellif
nüshasýnýn Kahire’de bulunduðu zikredil-
mektedir (Sezgin, I, 602). 4. er-Red £ale’l-
bida£. er-Red £alâ ehli’l-bida£ ve’l-eh-
vâß adýyla da kaydedilen eser “yetmiþ üç
fýrka” rivayeti esas alýnarak hazýrlanmýþtýr.
Ana fýrkalar Harûriyye, Revâfýz, Kaderiyye,
Cebriyye, Cehmiyye ve Mürcie diye altýya
ayrýlmýþ, her fýrkanýn on iki kolu verilerek
sayý yetmiþ ikiye, kurtuluþa erecek “cema-
at” grubuyla yetmiþ üçe tamamlanmýþtýr.
Doðu Hanefî -Mâtürîdî fýrka geleneðinin
zamanýmýza ulaþan en eski çalýþmasý ol-
masý bakýmýndan ayrý bir önem taþýyan
eser orijinal bilgiler içermektedir. Marie
Bernand tarafýndan uzun bir giriþle yayým-
lanan eser (“Le Kitab al-radd .ala’l-bida.
D’Abu Mutý. Makhul al-Nasafý”, AIsl., XVI
[1980], s. 8-126) müellifin kelâm düþün-
celeri hakkýnda önemli ip uçlarý vermiþ ve
daha sonra yazýlan bazý eserlere kaynaklýk
etmiþtir (geniþ bilgi için bk. Lewinstein, s.
93-118).
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zýrlamýþtýr (http://www.library.idsc.gov.eg/
search/arabic/titledetails.asp?id=75472).
5. el-Æand fî ×ikri £ulemâßi Semeršand
(el-Æand fî ma£rifeti [târîÅi] £ulemâßi Se-
meršand). Mâverâünnehir ulemâsýnýn bi-
yografilerine dair olup yirmi ciltten mey-
dana geldiði söylenmektedir. Abdurrah-
man b. Muhammed el-Ýdrîsî ile Ca‘fer b.
Muhammed el-Müstaðfirî’nin Semerkant
tarihleri yanýnda diðer eserlerden de fay-
dalanýlarak kaleme alýnan kitapta biyog-
rafileri verilen bazý kiþiler hakkýnda baþka
kaynaklarda bilgi bulunamamasý eserin
deðerini daha da arttýrmaktadýr. Günü-
müze ulaþan bir ciltlik kýsmýný Nazar Mu-
hammed el-Fâryâbî yayýmlamýþtýr (Riyad
1412/1991). Bu neþirdeki biyografiler “hý”
harfinden baþlamakta olup Yûsuf el-Hâ-
dî, “elif -cîm” arasý biyografileri içeren di-
ðer bir nüshayý esas alarak eseri yeniden
neþretmiþtir (Tahran 1378 hþ./1999). Mü-
ellifin öðrencisi Muhammed b. Abdülcelîl
es-Semerkandî, MünteÅabü’l-Æand fî
ma£rifeti (târîÅi) £ulemâßi Semeršand
adýyla bir seçme yapmýþtýr (Bibliothèque
Nationale, Arab, nr. 6284). W. W. Barthold
kýsmen yayýmladýðý (Turkestan, Saint Pe-
tersburg 1898, s. 48-51), daha sonra müs-
takil neþirleri ve W. Vyatkins tarafýndan
Rusça tercümesi yapýlan Æandiye adlý ese-
rin bu müntehaptan Farsça’ya çevrildiðini
ileri sürmüþ, Zeki Velidi Togan da bu gö-
rüþü tekrarlamýþ, fakat J. Weinberger yap-
týðý inceleme sonucunda bunlarýn ayrý ki-
taplar olduðunu tesbit etmiþtir (bk. bibl.).
6. ªýlbetü’¹-¹alebe (ªalibetü’¹-¹alebe) fi’l-
ý½¹ýlâ¼âti’l-fýšhiyye. Öðrencilere yardým-
cý olmak üzere kaleme alýnmýþ bir fýkýh te-
rimleri sözlüðüdür. Çok sayýda yazma nüs-
hasý bulunan eserin birçok baskýsý yapýl-
mýþtýr (Ýstanbul 1311; nþr. Halîl el-Meys,
Beyrut 1986; nþr. Hâlid Abdurrahman el-
Ak, Beyrut 1416/1995, 1997, 1999; nþr. Mu-
hammed eþ-Þâfiî, Beyrut 1997). 7. Fetâ-
vâ Necmiddîn. Ebü’l-Hasan Necmeddin
Atâ b. Hamza es-Suðdî’nin Nesefî tarafýn-
dan derlenen fetvalarýný içeren bu eserin
(Keþfü’¾-¾unûn, II,1230) bir nüshasý Süley-
maniye Kütüphanesi’nde mevcuttur (Fâ-
tih, nr. 2345). Kaynaklarda Fetâva’n-Ne-
sefî (el-Fetâva’n-Nesefiyye) adýyla kayýtlý
kitabýn ayný kitap olup olmadýðý bilinme-
mekte, Kâtib Çelebi bu ikisini ayrý eser ola-
rak kaydetmektedir (a.g.e., a.y.). 8. Tu¼-
fetü’l-mülûk. Hanefî fýkhýna göre yazýl-
mýþ muhtasar bir ilmihal kitabýdýr (Süley-
maniye Ktp., Hekimoðlu Ali Paþa, nr. 969,
Yazma Baðýþlar, nr. 1963; Beyazýt Devlet
Ktp., Bayezid, nr. 2165). 9. Þer¼u Medâ-
ri’l-u½ûl. Ebü’l-Hasan el-Kerhî’nin el-U½ûl

elletî £aleyhâ medâru mesâßili’l-¥ane-
fiyye adlý risâlesi üzerine kaleme alýnmýþ
þerh mahiyetinde birkaç varaklýk çalýþma-
dýr. Birçok yazmasý mevcut olup (Süley-
maniye Ktp., Baðdatlý Vehbi Efendi, nr.
2003; Esad Efendi, nr. 669, vr. 61-67, nr.
3808, vr. 135-136, nr. 3583, vr. 19-22) Mus-
tafa Muhammed el-Kabbânî tarafýndan
Debûsî’nin Teßsîsü’n-na¾ar adlý eserinin
sonunda yayýmlanmýþtýr (Beyrut, ts.). 10.
Zelletü’l-šårî. Kur’an tilâveti sýrasýnda
yapýlan hatalar ve bunun fýkhî hükmünün
açýklandýðý birkaç varaktan oluþan bir risâ-
ledir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1532,
1598; Esad Efendi, nr. 692, 3541; Fâtih, nr.
5427). Eserin Muhammed Bahadýr Han’a
sunulan Tu¼fe-i ƒâšåniyye adlý anonim
bir Farsça tercümesi Özbekistan Cumhu-
riyeti Ýlimler Akademisi Kütüphanesi’nde-
dir (nr. 44). 11. Ta¹vîlü’l-esfâr li-ta¼½î-
li’l-aÅbâr. Nesefî’nin bu eserde 550 ho-
casýndan rivayette bulunduðunu belirten
Abdülhay el-Kettânî, kendisinin bu kitabý
rivayet konusunda Abdülkerîm es-Sem-
‘ânî vasýtasýyla Nesefî’ye ulaþan senedini
kaydeder (Fihrisü’l-fehâris, I, 295). Bunun
bazý kaynaklarda Ta£dâdü þüyûÅi £Ömer
adýyla anýlan eser olduðu anlaþýlmaktadýr.
12. Tefsîr-i Nesefî. Tefsirden çok Farsça
bir meâl mahiyetinde olan eser Azîzullah
Cüveynî tarafýndan neþredilmiþtir (I-II,
Tahran 1353-1354, 1376 hþ.). 13. Risâle fî
beyâni me×âhibi’t-ta½avvuf. Yazma nüs-
halarýnda farklý isimlerle kaydedilen risâ-
leyi Ali Ekber Ziyâî neþretmiþ (et-Türâ¦ü’l-
£Arabî, XII/46 [Dýmaþk 1412/1992], s. 133-
141), Süleyman Uludað da Türkçe’ye tercü-
me etmiþtir (Diyanet Dergisi, XVIII/3 [An-
kara 1979], s. 167-173; Kelabazi, Doðuþ
Devrinde Tasavvuf, haz. Süleyman Ulu-
dað, Ýstanbul 1992, s. 257-263). 14. Ma¹-
la£u’n-nücûm ve mecma£u’l-£ulûm. An-
siklopedik bir eser olup dinî ilimler yanýn-
da tabiî ve riyâzî ilimler, dil ve edebiyat,
tarih gibi konularý kapsayan elli yedi bö-
lümden oluþmaktadýr. Bir nüshasý Taþkent
Doðu Araþtýrmalarý Enstitüsü Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (nr. 1462; bk. Rosen-
feld – Ýhsanoðlu, s. 174). 15. el-Yevâš¢t
fi’l-mevâš¢t. Belli gün ve aylarýn faziletle-
riyle bu günlerde yapýlacak ibadet ve dua-
lar hakkýnda olup Râmpûr Rýzâ Kütüpha-
nesi’ndeki tek nüshasýný Ýmtiyâz Ali Arþî
yayýmlamýþtýr (Mecelletü’l-Mecma£i’l-£ilmiy-
yi’l-Hindî, VIII/1-2 [Aligarh 1403/1983], s.
292-301). 16. Æalâßidü’l-ferâßid fî þer¼i
Æaydi’l-evâbid (Süleymaniye Ktp., Lâle-
li, nr. 980). Fýkha dair manzum bir eser
olan Æaydü’l-evâbid de müellife aittir
(Brockelmann, Suppl., I, 762). 17. ¥a½rü’l-

len bu risâle Ýslâm akaidini öðretici bir tarz-
da özetlemesiyle meþhur olmuþtur. Ýlk de-
fa William Cureton’un yayýmladýðý eser
(London 1843) çeþitli Batý ve Doðu dille-
rine tercüme edilmiþtir. Hakkýnda yazýlan
pek çok þerh arasýnda en meþhuru Sa‘ded-
din et-Teftâzânî’nin olup bunun üzerine de
birçok hâþiye kaleme alýnmýþtýr. 2. el-Man-
¾ûmetü’n-Nesefiyye*. Hanefîler arasýn-
da meþhur olan muhtasar bir fýkýh met-
ni olup Ebû Hanîfe ve talebeleri Muham-
med b. Hasan, Ebû Yûsuf, Züfer b. Hü-
zeyl ile Ýmam Þâfiî ve Mâlik’in görüþlerini
içermektedir. Fýkha dair ilk manzum eser
olduðu söylenen bu çalýþma muhtevasýnýn
özlü oluþu, tertibi ve dilinin sadeliði dolayý-
sýyla medreselerde ders kitabý olarak uzun
süre okutulmuþ, aralarýnda Ebü’l-Berekât
en-Nesefî, Alâeddin el-Üsmendî ve Ebü’l-
Velîd Ýbnü’þ-Þýhne gibi fakihlerin bulundu-
ðu pek çok âlim tarafýndan þerh veya ih-
tisar edilmiþtir. Hama hâkimi Ýbrâhim b.
Mustafa el-Melîfdevî eseri Türkçe’ye çe-
virmiþ, bu çeviri transkripsiyonlu metin ve
týpkýbasým olarak yayýmlanmýþtýr (Milan
Adamovic, Die Rechtslehre des Imâm an-
Nasaf¢ in Türkischer Bearbeitung vom Jah-
re 1332, Stuttgart 1990; A. Azmi Bilgin,
Nazmü’l-hilâfiyyât Tercümesi [Giriþ -Dil
Özellikleri -Metin- Ýndeks], Ankara 1996). 3.
et-Teysîr fî ( £ilmi)’t-tefsîr. Ebû Mansûr
el-Mâtürîdî’nin Teßvîlâtü’l-Æurßân’ý ile Ab-
dülkerîm el-Kuþeyrî’nin Le¹âßifü’l-iþârât’ý-
nýn ana kaynak olarak kullanýldýðý eserin
yüzlerce nüshasý günümüze ulaþmýþtýr. Ay-
þe Hümeyra Aslantürk, eserin dört nüsha-
sýný karþýlaþtýrarak tahlilini yapmýþ ve Ba-
kara sûresinin tenkitli neþrini doktora tezi
olarak hazýrlamýþtýr (bk. bibl.). Esmâ Mu-
hammed Ahmed b. Yâsîn, Vâkýa sûresi-
nin baþýndan Mürselât sûresinin sonuna
kadar olan kýsmý üzerinde Mekke Külliyye-
tü’t-terbiyye li’l-benât’ta yüksek lisans te-
zi yapmýþtýr (1409/1989). 4. el-Ekmelü’l-
a¹vel. Hacimli bir tefsir olup (Keþfü’¾-¾u-
nûn, I, 117) Kahire Hidîviyye Kütüphane-
si’nde bazý nüshalarý mevcuttur (Fihristü
KütübÅâneti’l-ƒidîviyye, I, 126; Brockel-
mann, GAL, I, 550). Sabrî Ýbrâhim Sâlim
tarafýndan Ezher Üniversitesi Külliyyetü
usûli’d-dîn’de doktora tezi olarak neþre ha-
zýrlandýðý belirtilen eseri (http://tafsir.org/
vb/showthread.php?t=3937) Ezher Üniver-
sitesi’nin kütüphane kayýtlarýndan anlaþýl-
dýðýna göre Sabâh Tantâvî Abdülhamîd Ab-
dülmün‘im, Muhammed Abdülmün‘im Ha-
rîbe, Azze Ahmed Abdurrahman ve Mu-
hammed Ýbrâhim eþ-Þâfiî 1992 yýlýnda Ez-
her Üniversitesi Külliyyetü’d-dirâsâti’l-Ýslâ-
miyye ve’l-Arabiyye’de tez olarak neþre ha-
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diye”, a.e., I, 726-727; Resûlî, “Nesefî”, a.e., I,
924-925; B. A. Rosenfeld – Ekmeleddin Ýhsanoð-
lu, Mathematicians, Astronomers and Other
Scholars of Islamic Civilization and Their Works
(7th-19th c.), Istanbul 2003, s. 174; J. Weinberger,
“The Authorship of two Twelfth Century Tran-
soxanian Biographical Dictionaries”, Arabica,
XXXIII/1-3, Leiden 1986, s. 369-382; Ýlyas Üzüm,
“Mezhep”, DÝA, XXIX, 535.
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Soy baðý anlamýnda fýkýh terimi.
˜ ™

Dar anlamda çocukla anne ve babasý,
geniþ anlamda kiþiyle usulü (annesi-baba-
sý, nineleri-dedeleri) arasýndaki soy baðý-
ný ifade eden nesep, fýkýhta ve günümüz
hukuk incelemelerinde daha çok dar an-
lamýna göre ele alýnan bir kavramdýr. Bir
âyette kan ve kayýn hýsýmlýðýný var etmesi
Allah’ýn kudretinin kanýtlarý arasýnda sa-
yýlýrken nesep kelimesi (el-Furkan 25/54),
öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenleri uya-
ran bir âyette ise kýyamet koptuðunda ar-
týk akrabalýk baðlarýnýn fayda vermeyece-
ði belirtilirken bunun çoðulu olan ensâb
kelimesi (el-Mü’minûn 23/101) geçer. Ay-
rýca birçok hadiste deðiþik baðlamlarda
nesep kelimesinin tekil ve çoðul olarak kul-
lanýldýðý görülür. Hz. Peygamber bir yan-
dan Câhiliye döneminin kabile taassubuna
dayanan asalet ve soy sopla (hasep ve ne-
sep) övünme, baþkalarýnýn nesebini kötü-
leme âdetini yasaklarken öte yandan ak-
rabalýk baðýyla ilgili hak ve vecîbeler den-
gesinin iyi bir þekilde iþletilebilmesi için ki-
þilerin nesepleri hakkýnda bilgi sahibi ol-
malarýný tavsiye etmiþtir (Buhârî, “Menâ-
kýb”, 1, 16; Müslim, “Cenâ,iz”, 29; Ebû Dâ-
vûd, “Edeb”, 111; Tirmizî, “Birr”, 49; ayrýca
bk. ENSÂB).

Neslin muhafazasý, Ýslâm teþrîinin ko-
runmasýný hedeflediði yararlarýn önem de-
recesine göre yapýlan tasnifi içinde vazge-
çilmez deðerleri ve faydalarý ifade eden
“zarûriyyât” kapsamýnda mütalaa edilmiþ-
tir. Zinanýn kesin biçimde yasaklanmasý ve
soylarýn karýþmasýna yol açacak düzenle-
melere cevaz verilmemesi neslin insana
yaraþýr biçimde korunabilmesi için alýnan
önlemlerin baþýnda gelir (bk. MASLAHAT).
Bu çerçevede, zina mahsulü çocuðun ne-
sebinin genetik (tabiî) babasýna veya onu
doðuran kadýnýn istediði erkeðe nisbet edi-
lebilmesi, erkeðin meþrû bir evlilik içinde
doðmuþ çocuðunun nesebini keyfî olarak
reddedebilmesi gibi Câhiliye dönemi uy-
gulamalarýna son verilmiþtir. Fakihler de

çocuklarýn babalarýna nisbet edilerek çað-
rýlmasýný emreden (el-Ahzâb 33/5) ve ba-
banýn nafaka yükümlülüðünü düzenleyen
(el-Bakara 2/233) âyetlerle çocuðun nese-
binin nikâh baðýna göre tayin edileceðini
ve gayri meþrû iliþkiye nesep vb. sonuçla-
rýn baðlanamayacaðýný bildiren (Buhârî,
“Büyû.”, 3, 100; Müslim, “Radâ.”, 36-37),
babanýn kendisine ait çocuðun nesebini
inkâr etmesini ve annenin çocuðu gerçek
babasý dýþýndaki bir erkeðe nisbet etmesi-
ni aðýr bir vebal olarak niteleyen (Dârimî,
“Nikâh”, 42; Nesâî, “Talâk”, 47) hadisler
baþta olmak üzere ilgili naslarýn ibare ve
iþaretleri istikametinde nesep hukukunun
ayrýntýlarýný belirleyen zengin bir doktrin
ortaya koymuþlardýr.

Nesebin sübûtuna baðlanan baþlýca so-
nuçlar evlenme engeli oluþturmasý, nafa-
ka, velâyet ve mirasçýlýk hükümlerine te-
mel teþkil etmesidir; bilhassa aile ve ce-
za hukukunda mezheplere göre deðiþen
baþka hükümleri de vardýr. Çocuk haklarý
konusunda özel bir yere sahip olan nesep
hükümleri anne, baba ve çocuðun men-
faatleri bakýmýndan kul hakkýyla ilgili ol-
duðu gibi dinin ve hukukun temel hedef-
lerini içermesi yönüyle Allah haklarý kapsa-
mýnda deðerlendirildiðinden fýkýh ve usul
âlimlerince bunlarýn ilgililerin anlaþmasý ve-
ya feragatiyle bertaraf edilemeyeceðine,
günümüz hukuk terimiyle kamu düzenin-
den sayýldýðýna dikkat çekilir. Meselâ anne-
nin nesebin sübûtu davasýnda husumet-
ten feragat etmesinin küçüðün hakký ve-
ya Allah hakký açýsýndan bir etkisi yoktur.

Çocuðu doðuran kadýnýn tesbit edilme-
si çocukla anne arasýndaki nesep iliþkisi-
nin tayini için yeterli olup hukukta nese-
bin daha çok baba açýsýndan belirlenmesi
önem taþýr. Fýkýhta nesebin hukukî sebep-
leri iki noktada toplanýr: Nikâh akdi ve kö-
lelik hukuku çerçevesinde efendinin câri-
yesiyle birleþme hakký (bk. ÝSTÎLÂD; Ýslâ-
miyet’in bu konudaki teþrî‘ politikasý için
bk. KÖLE). Nesebin baba açýsýndan sübû-
tunun normal yolu çocuðun evlilik içinde
dünyaya gelmiþ olmasýdýr. Fâsid nikâh ve
-hâlâ kendisine helâl olduðunu zannede-
rek üç talâk hakkýný kullandýðý için arala-
rýnda büyük ayrýlýk (beynûnet-i kübrâ) mey-
dana gelen karýsýyla cinsel temasta bu-
lunma örneðinde olduðu gibi- nikâh þüp-
hesine binaen birleþme de bu kapsamda
mütalaa edilmiþtir. Evlilik içinde doðan ço-
cuðun nesebinin sübûtunda aranan þart-
lar þunlardýr: 1. Erkeðin baba olabilecek
çaðda ve durumda olmasý. Asgari yaþ ko-
nusunda hâkim kanaat bulûð veya mürâ-
haka (bk. MÜRÂHÝK) çaðýnýn esas alýnma-

mesâßil ve ša½rü’d-delâßil (Süleymani-
ye Ktp., Lâleli, nr. 1036, Þehid Ali Paþa,
nr. 764; Millet Ktp., Feyzullah Efendi, nr.
720, 721, 835). 18. Minhâcü’d-dirâye fi’l-
fürû£ (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1871; Manisa Ýl
Halk Ktp., nr. 754’te Ömer en-Nesefî adý-
na kayýtlý Minhâc mine’l-fýšh adlý eserin
bu kitap olmasý muhtemeldir). 19. Na¾-
mü’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Muhammed b. Ha-
san eþ-Þeybânî’nin eseri üzerine yapýlan
bir çalýþmadýr (Keþfü’¾-¾unûn, I, 564; Sez-
gin, I, 430).

Bunlarýn dýþýnda müellifin, Brockel-
mann’ýn kaydettiði Risâle fi’l-fýraši’l-Ýs-
lâmiyye (GAL, I, 550; bazý kaynaklarda Be-
yânü’l-me×âhib diye anýlan eserle ayný ça-
lýþma olmasý muhtemeldir, bk. DÝA, XXIX,
535), ed-Dâßir fi’l-fýšh, el-Münebbihât
(Brockelmann, Suppl., I, 762) yanýnda kay-
naklarda þu eserleri de zikredilmektedir:
el-ƒa½âßil fi’l-mesâßil, TârîÅu BuÅârâ,
el-Ýþ£âr bi’l-muÅtâr mine’l-eþ£âr, £Ucâ-
letü’l-¼asbî bi-½ýfati’l-Ma³ribî, Meþâ-
ri£u’þ-þârî, el-Ýcâ×âtü’l-müterceme bi’l-
¼urûfi’l-mu£ceme, en-Necâ¼ fî þer¼i
aÅbâri Kitâbi’½-Øý¼â¼ (Buhârî ve Müs-
lim’in el-Câmi£u’½-½a¼î¼’leri üzerine yazý-
lan bir þerhtir), Þer¼u Øa¼î¼i’l-BuÅârî,
Ba£¦ü’r-re³åßib li-ba¼¦i’l-³arâßib, el-
Cümelü’l-meß¦ûre.
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