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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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Iii M. KAMiL YAŞAROGLU 

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 



yapılmış bir manastırdan da söz edilmek
tedir. Tarihçi Ebü'I-Ferec ibnü'l-ibri, Nine
va'dan çeşitli vesilelerle bahsetmekte ve 
1264 yılından önce bölgedeki karışıklıklar 
sırasında Nineva'da birçok hıristiyanın öl
dürüldüğünü söylemektedir. Yine kendisi
nin görevi gereği ( şark mafriyanı , Ya'kü
bller'de patrikten sonra gelen en yüksek 
din yetkili si ) 1265'te bir süre Nineva'da 
kaldığını ve ertesi yıl bölgedeki iki rahibi 
el-Ceiire ve Azerbaycan piskoposluklarına 
tayin ettiğini belirtmektedir. 1284 yılına 
dair verdiği bilgi, Nineva'da Mar John Bar 
Naggara adına bir manastırın yaptırılması 
ve bunun 1285 yılında tamamlanmasıyla 
ilgilidir. Diğer bir haberde ise Ninevalılar'ın 

kiliselerindeki kıymetli eşyaya ilaveten ci
var köy ve kasabalardan yaklaşık 15.000 
dinar toplayarak Moğollar'a sunduklarını 

ve bu sayede kiliseyi kurtardıklarını akta
rır. Yine onun verdiği bilgilere göre Nine
valılar, büyük perhizden üç hafta önce "Ni
neva'nın yakarışı" adını verdikleri üç gün
lük bir oruç tutuyorlar ve bu oruç sırasın
da günlük ayinlerini tam bir pişmanlık içe
risinde daha da uzatarak gerçekleştiriyor
lardı. XIX. yüzyılda Nineva'da Koyuncuk ve 
Nebiyünus tepelerinde yapılan arkeolajik 
kazılarda bazı Asur krallarına ait saraylar
la tapınaklar ve kil tabietler üzerine yazıl
mış ünlü Gılgamış destanı gibi tarihi önem 
taşıyan eserler ortaya çıkarılmıştır. 

Kuzey Irak'taki Nineva'dan başka Ker
bela'yı da içine alan ve Babil Ninevası de
nilen bir Nineva daha bulunmakta ve kay
naklarda özellikle islamiyet'in ilk zamanla
rında yaşanan olaylar sebebiyle adından 
sıkça söz edilmektedir. Hz. Hüseyin, Kufe'
ye giderken şehid edilmesinden (ı O Mu
harrem 61 1 10 Ekim 680) kısa bir süre ön
ce Nineva'da konaklamış ve burada ken
disine Kufe Valisi Ubeydullah b. Ziyad'dan 
lrak'a gelmesini ist eyen mektup verilmiş
t i. Hz. Hüseyin'in tarunu imam Zeyd b. 
Ali 122 (740) yılında Emevlyönetimine kar
şı yürüttüğü mücadele sebebiyle şehid 

edilmiş ve naaşı yakınları tarafından Nine
va'da gizlice defnedilmiştir. Bundan baş
ka 251 (865) yılında Hz. Ali taraftarları Ni
neva'da ayaklanmış ve bu ayaklanma Hi
şam b. Ebu Dülef tarafından bastırılmıştır. 

Kuzey Irak'taki Nineva günümüzde lrak' ı 

teşkil eden on sekiz idari birimden mer
kezi Musul olanın adıdır ( Nineva muhafa
zas ı ). 
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Iii BiRSEL KüçüKSiPAHİOGLV 

NİRVANA 

Budist inancında tam bir kurtuluş 
ve aydınlanmaya erme 

durumunu ifade eden terim 
(bk. BUDİZM) . 

NiSA SÜRESİ 
( " ı...;,ı ı c..),... ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
dördüncü suresi. 

ı 

..J 
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Medine döneminde genel kabule göre 
Mümtehine suresinden sonra nazil olmuş
tur. Adını su re içinde birçok yerde geçen 
"nisa" (kad ınla r) kelimesinden alır. Ayrıca 

kadınlarla ilgili bazı hususları ihtiva eden ve 
"suretü'n-Nisa es-suğra" diye adlandırılan 
Talak suresinden ayırt edilmesi için "sure
tü'n-Nisa el-kübra" şeklinde de isimlendi

rilir. 176 ayet olup fasılaları s ' w ' (" ' J ' 1 
harfleridir. Nisa suresi Medine'de müslü
man toplumun oluşması , Bedir, Uhud ve 
Hendek savaşları gibi çetin günlerin ya
şanması, geride yetimlerin ve dul kadınla
rın bırakılması. müşriklerin yanı sıra Ehl-i 
kitap ve münafıklarla temel inanç ve sos
yal ilişkiler bakımından problemierin or
taya çıkmasından sonra muhtemelen S. 
(626-27) yılda nazil olmuştur. 

NiSA SÜRESi 

Sürenin bir girişten sonra üç bölüm ha
linde incelenmesi mümkündür. On ayet
ten oluşan girişte bütün insanların aynı 
nefısten yaratılıp kadın-erkek olarak dün
yaya dağıtıldığı, Allah'a saygının yanında 

akrabalığa ve bir anlamda bütün insanlı
ğa da saygılı olmanın gerektiği ifade edil
mektedir. Ardından yetimlerin hukukunun 
gözetiJip mallarının korunması istenmek
te, bu arada adil davranmak şartıyla bir
den çok kadınla evlilikyapmanın caiz oldu
ğu belirtilmektedir. Nisa suresinin birinci 
bölümü (ayet: 11 -43) mirasın paylaştıni
masına dair ayetlerle başlar. Gayri meşru 
cinsi ilişkilerin önlenmesi için alınacak ted
birlere değinildikten sonra kadınların mi
ras veya mehir yoluyla sahip oldukları mali 
imkanların baskı ile ele geçirilmesi şeklin
deki Cahiliye adetinin yasaklandığı ifade 
edilir. Burada özellikle kadınlarla iyi geçin
menin gereğine vurgu yapılır ve kişinin hoş
lanmadığı bir hususta müsamaha göster
mesinin bazan güzel sonuçlar doğurduğu 
hatırlatılır. Ardından kendileriyle evlenil
mesi yasak olan kadınlardan bahsedilir. 
Ticaret gibi meşru yolların dışında başka
larının servetinin zimmete geçirilmemesi 
emredilir. Kadınla erkekten her birinin ken
dine has üstünlüklerinin bulunduğu, an
cak başta geçimin sağlanması olmak üze
re aileden sorumlu olan erkeğin aile reisi 
kabul edildiği belirtilir, eşler arasındaki ge
çimsizliğin giderilme yöntemlerine değini

lir. Birinci bölüm namaza dair bazı mese
lelerle sona erer . 

ikinci bölümde (ayet: 44- 126) kendilerine 
kitap verilen yahudilerin tutumuna temas 
edilerek gerek kendi kitaplarını incelemek 
gerekse Medine'deki müslüman toplumu 
müşahede etmek suretiyle gerçeğe vakıf 
oldukları halde batılı hakka tercih ettikle
r i belirtilir. Bu bölümün SS. ayetinde şöyle 
buyrulur: "Allah, emanetleri ehil olanlara 
vermenizi ve insanlar arasındaki anlaş
mazlıklar hakkında karar vereceğiniz za
m an adalete riayet et menizi emreder." 
Münafıkların çelişkili davranışiarına deği

nildikten sonra hicrete gücü yetmeyip 
Mekke'de zalimlerin arasında kalan çare
siz erkekler, kadınlar ve çocuklara temas 
edilerek bu uğurda çaba harcamanın ge
reği vurgulanır, bu arada münafıkların dö
nek tavırları gözler önüne serilir. Bu kısım
da savaş hükümlerine dair bazı açıklama
lar da yer alır. Bölüm münafıklara, müşrik
lere ve Ehl-i kitaba yönelik eleştiriler. sa
mimi iman ve salih amel sahiplerini övü
cü ve müjdeleyici açıklamalarla son bulur. 

Sürenin üçüncü bölümü (ayet: 127- ı 76) 

kadınlara , yetim kızlara , küçük çocuklara 
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