
Şahiyye adlı koliara ayrılmıştır. Günümüz
de bunlardan son iki kol İran, Amerika Bir
leşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Nİ'METULLAHİYYE 
(~!~) 

Ni 'metullah-ı Veli'ye 
(ö. 834/ 1431) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. Nİ'METULI.AH-ı VELI). 

NİNE 

_j 

Türkçe'de babanın ve annenin annesi
ni, büyük anneyi ifade eder. Arapça'daki 
karşılığı ceddedir. Torunla nine arasındaki 
akrabalık ilişkisi dini ve ahlaki görevlerin 
yanı sıra hukukun bazı alanlarında karşı
lıklı birtakım hak ve veeibeler doğurmak
tadır. 

N ine kişinin "usul" (üst soy hısımları) adı 
verilen yakın akrabası içinde yer alır. Kur
'an-ı Kerim'de kendileriyle evlenilmesi ha
ram olan kadınlardan (muharremat) bah
seden ayette geçen (en-Nisa 4/23) "anne"
nin hem anneyi hem baba tarafından ni
neleri kapsadığı konusunda görüş birliği 
vardır. Dolayısıyla hangi cihetten ve hangi 
dereceden olursa olsun nine devamlı ev
lenme engelinin söz konusu olduğu yakın
lardandır; mahremiyet ve tesettür açısın
dan anne hükmündedir. Süt hısımlığı se
bebiyle evlenilmesi haram olan kadınlar 
arasında ise sütanne ve sütbaba tarafın
dan bütün nineler, eşin sütnineleri ve süt 
üvey nineler yer almaktadır. Evlilikten do
ğan hısımlık bağı sebebiyle kişinin evlen
mesi yasak olan yakınları arasında usulün 
eşleri de bulunmaktadır. Nitekim üvey an
neyle evlenme yasağına dair ayette yer alan 
(en-Nisa 4/22) "babalarınızın evlendiği ka
dınlar" ifadesindeki "baba" kelimesi yuka
rıya doğru bütün dedeleri kapsadığı için 
bir erkek dedesinin eşi konumundaki üvey 
ninesiyle evlenemez. Aynı şekilde evlenil
mesi haram olan kadınlardan bahseden 
ayette geçen "eşlerinizin anneleri" ifadesi 
gereğince bir erkeğin eşinin baba ve anne 
tarafından nineleriyle evlenmesi haramdır. 
Evliliğin sona ermesi bu haramlığı kaldır
madığı gibi haramlığın sabit olması için 
evlilik akdinin yapılmış olması yeterli olup 
zifafın gerçekleşmesi şart değildir. 

N ineyle ilgili diğer bir aile hukuku mese
lesi hısımlık nafakasının gerekli olup olma
masıdır. F'akihlerin çoğunluğuna göre usul
fürQ arasındaki nafaka yükümlülüğü nine
ler için de söz konusu olduğundan sırası 
geldiğinde ve şartlar oluştuğunda nine ile 
torun arasında karşılıklı olarak hısımlık na
fakası hükümleri uygulanır. Malikller ise 

N iNE 

sadece anne baba ile çocuklar arasında 
nafaka yükümlülüğü ilişkisinin bulundu
ğu görüşündedir. Bu yaklaşımla bağlantılı 
olarak çoğunluk nine ile torun un birbirle
rinden zekat alıp veremeyeceğini, Malikl
ler buna engel bulunmadığını ifade eder. 
öte yandan annenin bulunmaması veya 
gerekli şartları taşımaması halinde küçü
ğün bakım ve terbiyesi hak ve görevi (hi
dane) anneanneye geçer. 

Miras konusunda nineler, annenin veya 
babanın annesinden sonra arada erkeğin 
bulunup bulunmamasına göre "sahih" ve 
"sahih olmayan" (fasid) şeklinde bir ayırı
ma tabi tutulur. Anneanne ve babaanne 
ile bunların anneleri ve anneanneleri "sa
hih nine" olarak isimlendirilir ve belirli pay 
sahibi mirasçılar (ashabü'l-feraiz) arasında 
yer alır. Ölenin annesi yoksa, ister anne is
ter baba tarafından olsun sahih nine mi
rasın altıda birini alır. Bu konudaki delil Hz. 
Peygamber'in uygulamasıdır ( el-Muvatta', 
"Fera'iz", 4; Müsned, IV, 225; Darim1', "Fe
ra'i.Z", 6; İbn Mace, "Fera'i.Z", 3, 4; EbQ Da
vOd, "Fera'i.Z", 5; Tirmiz1', "Fera'i.Z" , 10). An
ne sağ ise nine mirasçı olamaz. Ayrıca fa
kihlerin çoğunluğuna göre nineyi ölene bağ
layan oğlunun hayatta olması onun miras
çılığını engeller. Baba sadece kendi annesi 
olan ninenin mirasçılığını engellediğinden 
onunla birlikte bulunan anneanne miras
tan altıda bir hisse alır. EbQ Hanife, Malik, 
Şafıl ve DavGd ez-Zahiri bu görüştedir. Han
beli mezhebinde tercih edilen görüşle Şa
filler'den nakledilen bir rivayete görenine 
oğluyla birlikte mirasçı olur. Annenin an
nesiyle babanın annesinin birlikte bulun
maları örneğinde olduğu gibi aynı derece
den birden fazla ninenin bulunması duru
munda altıda bir hisse aralarında eşit bi
çimde paylaştırılır. Aynı cihetten (anne ya
hut baba tarafından) farklı derecede ninele
rin birlikte bulunması halinde yakın olanın 
uzak olanın mirasçılığını engelleyeceği hu
susunda görüş birliği vardır. Farklı cihet
lerden ninelerin yakınlık ve uzaklık durum
larının diğerlerine etkisi hakkında ise gö
rüş ayrılığı bulunmaktadır (bk. Mv.F, XV. 
120-121) 

Anneanne ve babaannenin babaanne
leri, araya erkek girdiği için "sahih olma
yan nine" şeklinde adlandırılıp ashabü'l
feraiz ve asabe dışında kalan akrabanın 
oluşturduğu zevi'l-erham grubunda ele 
alınır. Başlangıçta ihtilaf olmakla birlikte 
sonraki dönemlerde hukuk ekaileri zevi'l
erhamın mirasçılığında prensip olarak it
tifak etmiştir. Ancak zevi'l-erhamın ken
di içerisinde hangi usul ve sıra dahilinde 
mirasçı olacağı konusunda farklı görüşler 
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bulunduğundan sahih olmayan ninelerin 
mirasçılık pay, sıra ve önceliği tercih edi
len ölçüye ve ölene yakınlık derecesine gö
re farklılık gösterir (Aktan, s. 221-242; ay
rıca b k. ZEVİ'I-ERHAM) . 

Yargılama hukukunda usul-füru arasın
daki yakınlık şahitlik için engel sayıldığın
dan nine ile tarunun birbiri lehine yaptık

ları şahitlik geçerli değildir. Aynı şekilde 
bir hakim usul ve füruun davasına baka
mayacağı için tarunun ninesiyle ilgili da
vaya bakması kabul edilmemiştir. Ayrın
tıları hakkında bazı görüş ayrılıkları bulun
makla birlikte belirli derecedeki yakınla
rından birinin malını çalana hırz şartının 

gerçekleşmediği düşünülerek had cezası 
verilmemesi ve füruundan birini öldürme
si halinde usule kısas uygulanmaması gibi 
hükümler de ceza hukuku kapsamında 
nineyi ilgilendiren özel durumlar arasında 
zikredilebilir (bk. HlRSlZLlK; KISAS). 
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NİNEVA 
( -s_,.;.J) 

Asur Krallığı'na başkentlik yapan 
ve harabeleri günümüzde 

Irak sınırları içinde bulunan 
tarihi şehir. 

_j 

Nineva'nın (Ninova) kuruluş tarihi milat
tan önce V. binyılın ortalarına kadar gider 
ve tanrıça Nin'den (İştar, Astarte) geldiği 
kabul edilen adına (Ninuwa) milattan ön
ce lll-Il. binyıl çivi yazılı belgelerinde bir
çok defa rastlanır. Asur Kralı Il. Asurna
sirpal (m.ö. 884-858) tarafından yeniden 
kurulurcasına ihya edilerek krallığın baş
kenti haline getirilen şehir, Il. Sargon'un 
(m.ö. 722-705) 16 km. güneytarafına kur
duğu yeni başşehir Dur-Şarrukin'e (Korsa
bad) yerleşmesi üzerine ikinci planda kal
mışsa da bu durum uzun sürmemiş, San
herib'in (m.ö. 705-681) emriyle daha ge
niş biçimde imar edilip tekrar başkent ya
pılmıştır. Sanherib'in açtırdığı sulama ka-
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nalları sayesinde çevresinde bağ ve bahçe
lerin arttığı Nineva bir zevk ve sanat mer
kezi durumuna gelmiş, aynı zamanda bir 
kültür merkezi olarak tanınmıştır. Asurba
nipal (m.ö. 669-627) burada dünyanın ilk 
kütüphanelerinden sayılan büyük bir kü
tüphane kurmuş, çok sayıda Sumerce ve 
Akkadca tabJet bu kütüphanede bir araya 
getirilmiştir. Şehir görkemli dönemini mi
lattan önce 612 yılına kadar sürdürmüş, 
bu tarihte, Babilliler'le birleşerek Asur im
paratorluğu'nu yıkan Medler tarafından üç 
aylık bir kuşatmadan sonra ele geçirilerek 
yağmalanmış ve tahrip edilmiştir. 

Eskiçağ tarihinde büyük bir öneme sa
hip olan Kral yolu Ege sahillerinde Efes'
ten, yine Eskiçağ dünyasının önemli ula
şım eksenlerinden birini teşkil eden Kara
deniz- Kuzey Mezopotamya yolu da Ami
sos'tan (Samsun) başlayarak Nineva'da so
na eriyordu. Burası Ortaçağ boyunca kü
çük ve harap bir şehir olarak varlığını ko
rumuştur. Nineva, Bizans-Sasani müca
delesinde önemli rol oynamış. Bizans im
paratoru Herakleios, Sasanller'le yıllarca 
süren mücadelesini 627 yılı Aralık ayında 
Nineva önlerinde Il. Hüsrev Perviz'e karşı 
kazandığı zaferle sona erdirmiştir. Yahudi 
seyyahı Ttidelalı Benjamin'in 1165-1173 yıl
ları arasında yaptığı seyahatte uğradığı 
yerlerden biri de Niveva'dır. Eserinde ha
rabe durumunda bir şehir olarak bahsetti
ği Nineva'da iki sinagoga rastladığını , ayrıca 

çevresinde bazı köy ve mezraların bulundu
ğunu bildirmektedir. 117 4-1187 yıllarında 
gerçekleştirdiği gezisi sırasında Ratisbon
Iu Petachia da Nineva'ya uğramıştır. Top
raklarının zift gibi kara olduğunu söyleyen 
seyyah burada 6000'den fazla yahudinin 
yaşadığını belirtmekte, ayrıca şehirle ilgili 
başka bilgiler vermektedir. 

İslam kaynaklarında adına Ashab-ı 
Kehf'in uyuduğu mağaranm o civarda ol
duğuna dair rivayetler münasebetiyle de 
rastlanan Nineva, Hz. Yunus'un memleke
ti olarak bilinmekte, hemen bütün eser-

Nineva 
surlarının 

restorasyon 
sonrası 

görünüşü 

ler buradan Yunus b. Metta'nın şehri diye 
bahsetmektedirler. Nakledilen bilgilere gö
re Hz. Yunus putperest Ninevalılar'a pey
gamber olarak gönderilmiş, fakat şehir 
halkı eski inançlarmda ısrar edince onları 
bırakıp gitmiş, daha sonra yaptıkları ha
tayı anlayan Ninevalılar tövbe ederek Hz. 
Yunus'un peygamberliğine inanmışlardır. 
Kaynaklarda Hz. Muhammed'in de Nine
va'nın Yunus peygamberin memleketi ol
duğunu söylediği belirtilmekte ve bunun
la ilgili olarak şu olaya yer verilmektedir: 
Resill-i Ekrem, hicretten önce İslam'a da
vet için gittiği Taif'te gördüğü eziyet ve 
işkence üzerine Şeybe ve Utbe b. Rebla 
kardeşlere ait üzüm bağına sığmmış ve 
burada kendisine Addas adındaki hıristi
yan köle efendilerinin emriyle bir tabak 
üzüm sunmuştur. Addas'a nereli olduğu
nu soran Hz. Peygamber ondan Nineva ce
vabını alınca, ''Yunus b. Metta'nın memle
keti Nineva mı? O benim kardeşimdir. O 
peygamberdi; ben de peygamberim" de
miştir. Bu konuşmadan etkilenen Addas 
orada İslamiyet'i kabul etmiştir (İbn Hi
şam, I-II, 421; Taberl, II, 345-346). 

Nineva adına, Erbil hakimi Muzafferüd
din Kökböri'nin Musul Atabegi Nureddin 
Zengl Arslanşah'a ait topraklara saldırma
sı ve bu sırada Nineva'yı yağmalaması vesi
lesiyle de rastlanmaktadır (600/1204). XIII. 
yüzyılda Nineva da Moğol istilasından payı
nı almış ve büyük bir katliam ve tahribat 
görmüştür. 

Ortaçağ İslam seyyahlarından İbn Cü
beyr ve İbn Battuta, Nineva'ya da gelmiş
ler ve buradan çok etkilenmişlerdir. Seya
hatnamelerinde şehirle çevresindeki sur 
kalıntılarını, cami, ribat ve diğer binaları 
anlatırken Hz. Yunus ile Nineva halkının 
tövbelerinin kabul edildiği Tellüttevbe (Tel
lüyOnus) tepesinden de bahsetmekte ve cu
ma günleri halkın bir inanışa göre Yunus 
peygamberin kabrinin de bulunduğu bu 
tepeyi ziyarete gittiğini bildirmektedirler. 
Kaynaklarda Nineva'da onun hatırasına 


