NEVBAHTI, Hasan b. Musa
vazil meselelerine tahsis ettiği Kitabü'nNevazil'i telif etmiştir (ayrıca bk. SEMERKANDI, Ebü'I-Leys).

Hanefi literatüründeki ilk nevazil eserlerinde mezhep birikimiyle ilgili tasawurl arı, mezhep içi fıkh\' istidlal an l ayışları ve
fetvada esas aldıkları görüşler gibi hususlarda birbirinden ayrılan Belh, Irak ve Buhara meşayihinden birinin görüşleri merkeze alınmıştır. Nitekim Ebü'I-Leys es-Semerkandl'nin söz konusu eserinin muhtevasını büyük ölçüde Belh meşayihinin
görüşleri teşkil ederken Natıfi'nin el- Va]fı'at'ının Irak meşayihinin, Ahmed b. Muhammed ei-Keşşl'nin Mecma'u'n-nevazil ve'l-J:ıavadiş ve'l-va]fı'at'ının ise (Süleymaniye Ktp., Es ad Efendi , nr. 9 I 3) Buhara meşayihinden olan bazı Hanefi fakihlerinin görüşlerini bir araya getirdiği anlaşı lmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan eserlerin bir kısmı, fıkıh tasnifine göre her babda meşayih gruplarının görüşlerini veya
bu görüşleri temsil eden eserlerden yaptıkları iktibasları farklı bölümler halinde
bir araya getirirken diğer bir kısmı nevazil meselelerini fıkıh bablarının konu örgüsü içinde ele almıştır. Mesela Sadrüş
şeh\'d'in Kitôbü '1- Va]fı'ôt'ı (Süleymaniye
Ktp., Fatih, nr. 2492) ve Burhaneddin eiMerginan\"nin et-Tecnis ve'l-mezid'i (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 553) gibi eserlerde bir yandan Semerkant Hanefıleri'nin
görüşleri, öte yandan Belh meşayihini temsil eden Ebü'I-Leys'in Kitabü'n-Nevazil'inden yapılan iktibaslar her fıkıh babı içinde
müstakil başlıklar altında toplanmıştır. Buna karşılık Tahir b. Ahmed ei-Buharl'nin
Ijulaşatü'l-fetava'sı (Süleymaniye Ktp.,
Süleymaniye, nr. 680) ve Burhaneddin eiMerginanl'nin Mul]tôratü'n-nevazil'i (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, m 1422) nazari
bir fıkıh eseri gibi düzenlenmiştir. Birçok
nevazil eseri belirli bir dönem ve coğraf
yadaki Hanefi meşayihinin mezhebe katkılarını kaydetmeyi amaç edindiği için bazı ketarn ve tefsir m eseleleri, tabakat bilgileri ve hatta tarih\' anekdotlar gibi konu
dışı malumatı da işlemektedir.
Malik\' mezhebinde nevazil kavramı, Han efi mezhebinden farklı olarak kadıların
yargı görevi yaparken karşılaştıkları bazı
olayları ve Malik\' mezhebinin hakim olduğu bölgelerde gelişen arnelleri de kapsamaktadır. İbn EbQ Zemen\'n'in el-Müntel]ab fi'l-aJ:ıkôm'ı, IV. (X.) yüzyıl Malik\' fukahası ve bazı Malik\' topluluklarının hayatı yanında Kurtuba (Cordoba) arneline de
yer vermesiyle tanınmıştır. Tsa b. Sehl, elİ'lam bi-nevazili'l-aJ:ıkam adlı eserinde
Kurtuba'daki ifta meclisinin ve kaza\' mü-

şavere meclislerinin kararlarını zikretmektedir. İbn Rüşd ei-Cedd'in bir talebesi tarafından bir araya getirilen ve Malik\' mezhebinde nevazil sahasındaki birkaç temel
kaynaktan biri sayılan Fetava İbn Rüşd,
müellifinin, çağdaşı Malik\' fakihleriyle tartışmalarını içermesi ve onların verdiği fetvaların yanı sıra mahkeme kararlarını da
değerlendirmesi bakımından dikkat çekicidir. Özellikle amel fıkhını içeren ve üzerlerine birçok şerh ve haşiye yazılan nazım
lar da ortaya çıkmıştır. İbn Asım'ın TuJ:ı
fetü'l-J:ıükkôm ii nüketi'l-'u]füd ve'l-aJ:ı
kam (el-'Asımiyye) adlı manzum eseri Endülüs'ün son dönemindeki amel fıkhını en
güzel yansıtan eserdir. Bu kitap üzerine
yapılan çalışmalar arasında özellikle Meyyare, İbn Süde et-Tavüd\' ve Ali b. Abdüsselam et-Tesül\''nin eserleri zikredilmelidir.
Tavüd\' ve Tes Ol\'' nin şerhleri geç dönem
Malik\' fıkıh eğitimi müfredatındaki temel
eserler arasında sayılmaktad ı r. Ebü'I-Hasan ez-Zekkak'ın Lamiyetü'l- aJ:ıkôm (Uimiyetü'z-Zef5:f5:al).) adıyla meşhur olan nazmı da birçok şerh ve haşiye çalışmasına
esas teşkil etmiştir. Venşer\'s\', Matiki tarihi
boyunca ortaya çıkan nevazil meselelerini
kapsayan bir tedvin faaliyetine girişerek
nevazil literatürünün en dikkat çekici çalışmalarından birini meydana getirmiştir.
Onun el-Mi'yarü'l-mu'rib ve'l-cami' u'lmagrib 'an fetava 'ulema'i İfri]fıyye
ve'l-Endelüs ve'l-Magrib adlı eseri, nevazil meselelerinin yanı sıra çeşitli Malik\'
fıkıh metinlerini de bütün olarak ihtiva etmesiyle tanınmıştır. Hanefi literatüründen farklı olarak, ele al dıkları meselelerin
gerçekleştiği tarih\' şartları çok daha ayrın
tılı biçimde kaydeden Malik\' nevazil literatürünün geç dönemine ait başlıca eserler EbQ Zeyd Muhammed b. Ebü'I-Kasım
es-Sicilmas\' ve Mehdi ei-Vezzan\' tarafın
dan kaleme alınmıştır. Vezzanl'nin en-Nevazilü '1-cedidetü '1-kübra li-ehli Fas ve
gayrihim mine'l-bedvi ve'l-]fura'sı nevazil kavramının geniş kapsamına işaret
edecek şekilde gerek geç dönem Malik\' fakihlerinin fetva sahası dışında kalan birçok faaliyet ve telifatını, gerekse Malik\'
mezhebinin hakim olduğu bazı bölgelerin
arnellerini bir araya getirmiştir (ayrıca bk.
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Ebu Muhammedei-Hasen b . Musa
b. ei-Hasen b. Muhammed
ei-Bağdadi en-Nevbahti
(ö. 310/922 [?])

MAlİKI MEZHEBi).

Nevazil eserleri, toplumsal tarih hakkın
da en çok veri ihtiva etmesi ve fıkıh ilmiyle İslam toplumu arasındaki etkileşimi en
iyi yansıtması bakımından yakın dönemde islam tarihi araştırmalarında kaynak
olarak kullanılmaya başlandığı gibi fıkhın
toplumla ilişkisini ele alan bir dizi akademik çalışmaya da konu olmuştur.

kıymetüha 't- teşffiyye
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Bağdat'da doğdu. Emevller'in son devrinde ve Abbasller'in ilk dönemlerinde sarayda müneccim olarak görev yapan İran
asıllı Nevbaht ailesine mensup olup bu
aileden Ebu Sehl İsmail b. Ali'nin kız kardeşinin oğludur. Kaynaklarda tahsili ve ho-
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caları hakkında yeterli bilgi bulunmuyarsa
da zengin bir ilmi birikime sahip olan ailesi içinde iyi yetiştiğinde şüphe yoktur. Küçük yaştan itibaren eski Fars kültürünün
izleri, sınırlı ölçüde Yunan düşüncesine ait
fikirlerle İslam inancının birbiriyle karıştı
ğı aile atmosferi onu bu alanlarda belli bir
seviyeye ulaştırmıştır. Bu arada Bağdat'
ta felsefe ve kelam alimleriyle irtibat kurdu; özellikle Sabit b. Kurre, İshak b. Huneyn ve Ebü Osman ed-Dımaşkl gibi alimlerle zaman zaman görüştü . Çağının kelamcılarıyla ilahi sıfatlar, rü'yetullah, imamet, tenasüh gibi konularda tartışmalar
yaptı . Farklı bir kültürel arka plana sahip
bulunan çevreden gelmiş olması kelam konularına daha geniş bir açıdan bakmasına
vesile olmuştur. Kaynaklarda yer alan bazı
bilgilerden hareketle Nevbahtl'nin ömrünü ilmi faaliyetlerle Bağdat'ta geçirdiği,
Yunan düşüncesinden bir kısım eserleri
Arapça'ya tercüme ettiği , devrin ilim çevreleriyle sıkı iUşkiler içinde bulunduğu, muhtemelen dedesi gibi nücüm ilmine dair bilgiler aktardığı söylenebiUr. Abdullah Ni'me
onun 310 (922) yılında vefat etmiş olabileceğini belirtir (Felasifetü'ş-Şfa, s. 192).

Eserlerinin isminden felsefe, kelam, dinler tarihi, İslam mezhepleri, astronomi ve
tıp gibi alanlarda yetkin olduğu anlaşılan
Nevbahtl kaynaklarda lll. (IX.) yüzyılın seçkin şahsiyetlerinden biri olarak tanıtılmış
tır. İbnü'n-Nedlm, felsefedeki yerine de
işaret ederek onu imamiyye Şiası'nın kelamcıları arasında saymış, ayrıca hem Mu'tezile'nin hem Şla'nın Nevbahtl'yi kendi
mezheplerine mensup olarak gösterdiği
ni kaydetmiştir (el-Fihrist, s. 225). İbnü'I
Murtaza onun imamiyye mezhebi mensubu olduğunu belirtmiş ve kendisini Mu'tezile'nin dokuzuncu tabaka alimleri arasında göstermiştir ( Taba/5"}itü '1-Mu'tezile,
s. 104). Bu ifadeler, ilkdönemlerden sonra imarnet düşüncesi dışında Şla ile Mu'tezile arasında köklü bir farklılığın bulunmamasıyla açıklanabilir. Esasen Nevbahtl'nin er-Red 'ale'ş-Şta ma l]ala'l-İma
miyye adlı eseri bu mezhebe mensubiyetini gösterdiği gibi tabakat kitaplarında
baştan beri Nevbaht ailesinin siyasi kimliklerinin aynı istikamette olduğuna dair
bilgiler de bunu teyit eder. Ayrıca Şia rical
kitapları , doğrudan imamlardan hadis rivayet etmemiş olmakla birlikte kendisini
İmamiyye'nin sika şahsiyetlerinden biri diye anar (mesela bk. Ahmed b. Ali en-Neeaş!, I, I 80; Ebu Ca 'fer et-Tu s!. er-Rica[, s.
462) .

ilmi şahsiyeti bakımından kelamcılığı öne
Nevbahtl geleneksel Şii anlayışına

çıkan
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bunun akli temel e oturtulönemli katkılar yapmış, bunun için
Mu'tezile'nin düşünce sisteminden faydaIanmıştır. Ancak bu mezhebin fikirlerini
tartışmasız kabul etmemiş, tenkide açık
gördüğü konularda Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIat,
Ca'fer b. Harb, Cahiz, Ebü Ali ei-Cübbal
gibi alimierin görüşlerini reddetmekten
geri kalmamıştır. Aynı zamanda Aristo hakkında eser yazacak kadar Grek felsefesine
aşina olan ve tabiat bilimlerine ilgi duyan
Nevbahtl dinler ve mezhepler tarihinde de
bilgi sahibidir. Onun, bazı küçük parçaları
günümüze kadar gelen el-Ara, ve'd-diyanat isimli kitabında dinler hakkında objektif bilgiler verdiği , aynı şekilde Fıra~u'ş
Şi'a'sında Şii gruplarına dair kısa fakat
sağlıklı açıklamalar yaptığı görülmektedir.
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Eserleri. Nevbahtl'nın kaynaklarda kırk
tan fazla eseri sayılmaktaysa da günümüze sadece bir eseriyle diğer bir eserinden
bazı küçük pasajlar intikal etmiştir. 1. Fı
ralJu'ş-Ş{a*. Başlangıçtan on birinci imam
Hasan ei-Askerl'nin vefatma kadar ortaya
çıkan Şii gruplarının ele alındığı eserin çeşitli neşirleri yapılmış (nşr. H. Ritter, istanbul 193 I ; nşr. Muhammed Sadık Al-i Bahrülulum, Necef 1355/1936 ; Beyrut 1404/
1984). Fransızca, Rusça ve Farsça'ya tercüme edilmiştir. 2. el-Ara, ve'd-diyanat.
Eserden bazı kitaplarda küçük parçalar halinde alıntılar yapılmıştır. Tamamlanmadı
ğı belirtilen eserde Grek felsefesinde varlık
ve bilgi anlayışı ile Hint dinlerine ait önemli bilgilerin bulunduğu kaydedilmektedir
(Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cevzl , s. 39, 45 , 65)

NEVBAHTİ, İsmail b. Ali

bağlı kalmış,
masına

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer
eserleri de şunlardır: el-Erza~ ve'l-acal
ve'l-es'ar, el-lfucec ti'l-imame, el-Ij.uşılş ve '1-'um um, İljtişarü '1-kevn ve 'I-fesad li-Aristotalis, el-İstita'a 'ala me~he
bi Hişam, Muljtaşarü'l-kelfım fi'l-cüz>,
en-Na~z 'ala Ca'fer b. lfarb fi'l-imame,
er-Raşad 'ala Batlimıls, er-Red 'ala Ebi
'Ali el-Cübbfı,i ii reddihi 'ale'l-müneccimin, er-Red 'ala Ebi'l-Hü~eyl el-'Alldt ii enne na'ime'l-cenne mün~atı', erRed 'alfı aş]J.abi't-tenasülj, er-Red 'ale'lMücessime, er-Red 'ale'l-Va~ıfe, etTenzih ve ~ikru müteşabihi'l-Kur,an,
et-Tev]J.id (Ahmed b. Ali en-Necaşl, I,
180-183).
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237 (851-52) yılında Bağdat'ta doğdu.
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren Bağdat'ta alim,
mütercim ve müneccim yetiştiren İran
asıllı Nevbahtller ailesine mensuptur. Ailenin ismini aldığı Nevbaht ile oğlu Ebü Sehl
el-Faz!, Abbas! Halifesi Mansür ve Harünürreşld zamanında müneccimlik görevinde bulunmuştu. Nevbahtl'nin belirli bir ilml seviyeye gelince felsefi düşüneeye yakın ilgisi dolayısıyla Sabil filozofu, mantıkçı
ve matematikçi Sabit b. Kurre ile irtibat
kurduğu, onun ders halkalarına katıldığı ve
kendisinden felsefe öğrendiği, daha sonra yazdığı Mecalisü Şabit b. Kurre adlı
eserinde hacası ile müzakerelerini kaydettiği nakledilmektedir. imamiyye kelamı
konusunda iyi yetişmiş ve devrinde kelamcıların şeyhi unvanını almış bulunmasına
rağmen (Ahmed b . Ali en-Necaşl, I, 12 I;
Ebu Ca'fer et-Tusl, el-Fihrist, s. 39) akaid
ve kelam konularında kimlerden faydalandığı bilinmemektedir. Ali en-Naki ve Hasan ei-Askerl'nin imarnet devrelerini idrak
eden Nevbahtl'nin, EbCı Ca'fer et-Tüs'i'nin
naklettiği rivayetlere dayanarak (Kitabü'lGaybe, s. 272, 273) Askeri ile buluştuğu
ve ondan istifade ettiği yolunda ileri sürülen görüşler doğru değildir. Şla kelamıyla yetinmeyerek i'tizal ekolünün düşüncelerini de öğrenen ve Mu'tezile kelamcıları arasında seçkin bir yere sahip
olduğu belirtilen Nevbahtl (İbn Hacer, I,

