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hibbüddin Muhammed b. Abdülazîz b.
Ömer b. Fehd gibi âlimlerden ders aldý.

Nehrevâlî’nin Türkçe bilmesi Mekke’ye
gelen Osmanlý devlet adamlarýyla dostluk
kurmasýna vesile oldu. Bu sebeple Mekke
þerifleri Osmanlý Devleti ile iliþkilerinde onu
istihdam ettiler. Ayrýca Mekke’yi ziyaret
eden Osmanlý devlet adamlarýna rehber-
lik yapýyordu. Bu iliþkiler neticesinde kendi-
sine verilen hediye ve ihsanlarla bazý önem-
li kitap ve yazmalarý satýn alma imkâný bul-
du. Devlet ricâli nezdindeki itibarý gittikçe
arttý ve Mekke müftüsü ve kadýsý olarak
görevlendirildi. Ayrýca Kanûnî Sultan Sü-
leyman tarafýndan yaptýrýlan Süleymâniye
Medresesi’ne ilk Hanefî müderrisi tayin
edildi (Cemâziyelevvel 975 / Kasým 1567).

Kutbüddin en-Nehrevâlî, Kanûnî Sultan
Süleyman döneminde Ýstanbul’a iki defa
gitti ve padiþahla görüþtü. Bu ziyaretler-
den birincisi, 943 (1536-37) yýlýnda Osman-
lý hükümdarýndan Portekizliler’e karþý as-
kerî yardým talebi için gelen Gucerât Sul-
taný Bahadýr Þah’ýn veziri Âsaf Han ile bir-
likte, ikincisi, 965’te (1558) Medine’deki
Osmanlý kuvvetlerinin baþýndaki Pîrî’nin
görevden alýnmasýný isteyen Mekke Þerîfi
Hasan b. Ebû Nümeyy’in elçisi olarak ger-
çekleþti. Nehrevâlî her iki ziyaretinde Os-
manlý devlet adamlarý ile görüþme ve ule-
mâ ile ilmî müzakerelerde bulunma im-
kâný elde etti. II. Selim ve III. Murad’ýn il-
gi ve ihsanlarýna da nâil olan Nehrevâlî 26
Rebîülâhir 990’da (20 Mayýs 1582) Mekke’-
de vefat etti ve Cennetü’l-muallâ’ya def-
nedildi. Onun 991 (1583) yýlýnda öldüðü de
kaydedilir. Nehrevâlî’nin oðlu Muhammed,
Yemen’de kadýlýk yapmýþ ve burada uzun
süre görevde bulunan Osmanlý Valisi Ha-
san Paþa’yý ve fetihlerini anlatan Ýbtihâ-
cü’l-insân ve’z-zamân adlý eserini kale-
me almýþtýr. Nehrevâlî’nin akrabalarý ara-
sýnda en meþhuru ise kendisinden sonra
Mekke müftülüðüne tayin edilen ve bir sü-
re Yemen’de kadýlýk yapan yeðeni Abdül-
kerîm b. Muhibbüddin’dir.

Eserleri. Nehrevâlî birçok eser kaleme
almýþ, ancak 959 (1552) yýlýnda evinde çý-
kan yangýnda bir kýsmý babasýndan kalma
1500 civarýnda kitaptan oluþan kütüpha-
nesi yandýðý için bazý kitaplarý zayi olmuþ-
tur. 1. el-Ý£lâm bi-a£lâmi Beytillâhi (bele-
dillâhi)’l-¼arâm. III. Murad’a takdim edi-
len eser 985’te (1577) tamamlanmýþtýr.
Müellif bu eserinde Mekke’nin fazileti, Kâ-
be’nin inþasý, Mekke’de önemli mekânlar
ve Mescid-i Harâm’ýn çeþitli dönemlerde
geçirdiði tamirlerden bahseder. Bu arada
baþta Abbâsîler, Memlükler ve Osmanlýlar

olmak üzere Mekke’ye hâkim olan devlet-
lerin tarihlerinden bazý kesitlere yer verir.
Eserde Yavuz Sultan Selim, Kanûnî Sultan
Süleyman, II. Selim ve III. Murad’ýn icraat-
larý ile Haremeyn’e yönelik hizmetleri önem-
li yer tutmaktadýr. Nehrevâlî bu eserinde
Ebü’l-Velîd el-Ezraký, Fâkihî, Takýyyüddin
el-Fâsî ve Muhibbüddin Ýbn Fehd’in çalýþ-
malarýndan yararlanmýþtýr. el-Ý£lâm Ferdi-
nand Wüstenfeld tarafýndan yayýmlanmýþ
(Göttingen 1274/1857), bu baský 1303’te
(1886) Kahire’de tekrarlanmýþ, ayrýca Ah-
med Zeynî Dahlân’ýn ƒulâ½atü’l-kelâm
fî beyâni ümerâßi’l-beledi’l-¼arâm adlý
eserinin (Mýsýr 1305) hâmiþinde neþredil-
miþtir. Eseri Osmanlý þairi Bâkî Türkçe’ye
tercüme etmiþ, bu tercümeyi Joseph M.
E. Gottwald Kazan’da 1286 (1869) yýlýnda
yayýmlamýþtýr. el-Ý£lâm’ý müellifin yeðeni
Abdülkerîm b. Muhibbüddin Ý£lâmü £ule-
mâßi’l-a£lâm bi-binâßi’l-Mescidi’l-¥a-
râm adýyla ihtisar etmiþtir (nþr. Ahmed
Muhammed Cemâl – Abdülazîz er-Rifâî –
Abdullah el-Cebûrî, Riyad 1403/1983, 1407/
1987). 2. el-Beršu’l-Yemânî fi’l-fet¼i’l-
£O¦mânî. Müellif, önce el-Fütû¼âtü’l-
£O¦mâniyye li’l-aš¹âri’l-Yemâniyye
adýyla bir eser yazýp II. Selim’e sunmuþ,
III. Murad döneminde tekrar gözden ge-
çirip bazý bilgiler eklediði kitabýna bu ismi
vermiþtir. øazavâtü’l-Cerâkise ve’l-Et-
râk fî cenûbi’l-Cezîre adýyla da bilinen
eser 981’de (1573) tamamlanmýþtýr. Ye-
men’in Osmanlý hâkimiyetinden kýsa bir
süre önce XVI. yüzyýl baþlarýndaki duru-
mu, Osmanlý hâkimiyetine girmesi, Zey-
dîler’in isyan edip Yemen’i ele geçirmesi,
Osmanlý Veziri Koca Sinan Paþa’nýn ikinci
defa Osmanlý hâkimiyetini tesis etmesi
eserin temel konularýný oluþturur. Son ký-
sýmda Sinan Paþa’nýn Tunus ve Halkulvâ-
dî fetihleri de anlatýlýr. Sinan Paþa, 978’de
(1571) hac için Mekke’ye geldiði sýrada
müellife bu seferini anlatmýþ ve Yemen’-
de görev yapan Osmanlý defterdarý Mus-
tafa Rumûzî’nin Nâme-i Futûh-i Yemen
adlý manzum eserini vermiþtir. Nehrevâlî,
Sinan Paþa’nýn anlattýklarýnýn yaný sýra Ru-
mûzî’nin kitabýndan da faydalanmýþtýr. Ha-
med el-Câsir tarafýndan yayýmlanan eser
(Riyad 1387/1967) Abdullah Kudsî, Mýsýr
Valisi Ahmed Paþa’nýn kâtibi Âlî ve Mus-
tafa b. Mehmed Hüsrevzâde tarafýndan
Türkçe’ye çevrilmiþtir (Yavuz, I, s. XIX,
XXII, XL, XLII). 3. TârîÅu’l-Medîne. Þeh-
rin tarihi yanýnda Hz. Peygamber döne-
mindeki durumundan da bahsedilen kü-
çük hacimli bir eserdir (nþr. Ebû Abdullah
Muhammed Hasan Ýsmâil, Beyrut 1417/
1997). 4. el-Fevâßidü’s-seniyye fi’r-ri¼-

râhim Muhammed Selkýnî), Dýmaþk 1402/1982,
tür.yer.; Muhammed b. Ahmed et-Tilimsânî, Mif-
tâ¼u’l-vü½ûl (nþr. Abdülvehhâb Abdüllatîf), Bey-
rut 1403/1983, s. 36-41; Ýbnü’l-Lahhâm, el-Æa-
vâ£id ve’l-fevâßid (nþr. M. Hâmid el-Fýký), Beyrut
1403/1983, s. 111, 190-193; Fîrûzâbâdî, Be½âßi-
ru ×evi’t-temyîz (nþr. Abdülalîm et-Tahâvî), Bey-
rut, ts. (el-Mektebetü’l-ilmiyye), V, 130-131; M.
Suûd el-Muînî, en-Nehy ve e¦erühû fi’l-fýšhi’l-Ýs-
lâmî, Musul 1985; H. Yunus Apaydýn, Ýslâm Hu-
kukunda Hukuki Ýþlemlerin Hükümsüzlüðü
(doktora tezi, 1989), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s. 44-88; Yâsîn Câsim el-Muhaymid, el-Emr ve’n-
nehy £inde £ulemâßi’l-£Arabiyye ve’l-u½ûliyyîn,
Beyrut 1421/2001, s. 173-213.
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Ebû Abdillâh Kutbüddîn
Muhammed b. Ahmed b. Muhammed

el-Mekkî en-Nehrevâlî
(ö. 990/1582)

Mekke’ye
ve Yemen’e dair eserleriyle

meþhur olan tarihçi,
hadis ve fýkýh âlimi.

˜ ™

917 (1511) yýlýnda Lahor’da doðdu. Bir
ulemâ ailesine mensuptur. Büyük dede-
lerinden Muhammed b. Ýsmâil b. Ýbrâhim
el-Adenî, muhtemelen VII. (XIII.) yüzyýlda
Aden’den Hindistan’a gidip Gucerât’a baðlý
Nehrevâle’de (bugünkü Patan) yerleþmiþ-
ti. Bazý kaynaklarda Nehrevânî nisbesiyle
de kaydedilen Kutbüddin Muhammed, ilk
dinî bilgileri Gucerât müftüsü olan baba-
sý Alâeddin Ahmed’den aldý. Genç yaþta
ailesiyle birlikte Mekke’ye göç etti. Babasý
Mescid-i Harâm’da bir süre ders verdi ve
949 (1542) yýlýnda Mekke’de vefat etti. Kut-
büddin Muhammed, bir süre Mekke’de
ilim tahsil ettikten sonra 943’te (1536-37)
Mýsýr’a giderek tahsilini burada sürdürdü.
Mýsýr’da Osmanlý Valisi Hüsrev Paþa (Deli)
ve son Mýsýr Abbâsî halifesi Mütevekkil -
Alellâh Muhammed ile tanýþtý. Ardýndan
Mekke’ye döndü ve Eþrefiyye Medresesi’-
ne müderris tayin edildi. Mekke ve Mýsýr’-
daki öðrenim hayatý sýrasýnda Muhibbüd-
din Ahmed b. Ebü’l-Kasým Muhammed el-
Ukaylî en-Nüveyrî, Abdurrahman b. Ali Ýb-
nü’d-Deyba‘, Nûreddin Ebü’l-Fütûh Ahmed
b. Abdullah eþ-Þîrâzî, Nâsýrüddin el-Leka-
nî, Muhammed et-Tûnisî, Ahmed b. Yû-
nus b. eþ-Þelebî, Abdülhak es-Sinbâtî, Þe-
hâbeddin Ahmed b. Mûsâ el-Maðribî, Mu-
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tenfeld), Göttingen 1274/1857, s. 6, 458, ayrýca
bk. tür.yer.; Atâî, ¬eyl-i Þekåik, s. 268-269; Gaz-
zî, el-Kevâkibü’s-sâßire, III, 44-48; Keþfü’¾-¾unûn,
I, 126, 239-240, 576; II, 1098, 1298, 1513, 1832;
Hafâcî, Rey¼ânetü’l-elibbâ, I, 407-416; Ýbnü’l-
Ýmâd, Þe×erât, VIII, 420-421; Þevkânî, el-Bedrü’¹-
¹âli £, II, 57-58; Brockelmann, GAL, II, 500-501;
Suppl., II, 514-515; a.mlf., “Nehrevâlî”, ÝA, IX,
190-191; Abdülhay el-Hasenî, Nüzhetü’l-Åavâ¹ýr,
IV, 285-290; Eymen Fuâd Seyyid, Me½âdiru târî-
Åi’l-Yemen fi’l-£a½ri’l-Ýslâmî, Kahire 1974, s. 213-
215; Abdülhay el-Kettânî, Fihrisü’l-fehâris, II, 944-
961; Babinger (Üçok), s. 99-101; C. Zeydân, Âdâb,
III, 324-325; M. Habîb el-Hîle, et-TârîÅ ve’l-müßer-
riÅûn bi-Mekke, Mekke 1994, s. 242-253; Hulû-
si Yavuz, Yemen’de Osmanlý Ýdâresi ve Rumûzî
Târihi, Ankara 2003, I, s. XIX-XXII, XXXIX-XLII;
J. R. Blackburn, “al-Nahrawalý”, EI 2 (Ýng.), VII,
911-912.
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Hz. Ali ile
Abdullah b. Vehb er-Râsibî

liderliðindeki Hâricîler arasýnda
meydana gelen savaþ

(38/658)
(bk. ABDULLAH b. VEHB er-RÂSÝBÎ;

ALÝ; HÂRÝCÎLER).
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Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin
Kenzü’d-dekaßik adlý

Hanefî fýkhýna dair eserine
Sirâceddin Ýbn Nüceym

(ö. 1005/1596)
tarafýndan yazýlan þerh
(bk. KENZÜ’d-DEK…ÝK).
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Daha çok
Cerîr, Ferezdak ve Ahtal

arasýnda gerçekleþmiþ olan
övünme ve yergi temalý

atýþma þiirleri
(bk. CERÎR b. ATIYYE; HÝCÝV; ÞÝÝR).
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Hâce Abdülaziz’in
(XV. yüzyýl)

mûsiki nazariyatýna dair eseri.
˜ ™

Türk mûsikisi nazariyatçýsý Abdülkadir-i
Merâgý’nin en küçük oðlu Abdülaziz tara-
fýndan kaleme alýnmýþtýr. Arþiv kayýtlarýnda
adýna Abdülkadirzâde veya Hâce Abdüla-

ziz olarak rastlanan Abdülaziz Çelebi 1405’-
ten sonra Semerkant’ta doðdu. 1410-1421
yýllarý arasýnda Herat’ta bulundu. Osmanlý
topraklarýna gelince 825’te (1422) II. Mu-
rad kendisine Edirne’nin Hacý Temürhan
(Temirhanlý) köyünün gelirini tahsis etti.
Edirne Sarayý’nda “cemâat-i mutribân”a
ders verip babasýnýn ekolünü sürdürdü.
Fâtih Sultan Mehmed’in sarayýnda da mû-
siki hocalýðýna devam etti. Ayný zamanda
döneminin önemli bestekâr ve ûdîlerinden
olan Abdülaziz’in Nešåvetü’l-edvâr’ý ya-
zarken babasý Merâgý’nin kitaplarýndan
büyük ölçüde faydalandýðý anlaþýlmakta-
dýr. Farsça kaleme alýnan eser Fâtih Sul-
tan Mehmed’e ithaf edilmiþtir. Mehmet
Suphi Ezgi ve Saîd-i Nefîsî kitabýn Kanûnî
Sultan Süleyman adýna yazýldýðýný söylüyor-
sa da bu doðru deðildir.

Nešåvetü’l-edvâr bir mukaddime, on
iki bölüm (fasýl) ve bir hâtimeden meyda-
na gelmiþtir. Hz. Peygamber’in güzel ses
üzerine söylediði rivayet edilen hadisleri-
nin yer aldýðý mukaddime bölümünü ses,
naðme, iki ses arasýndaki tizlik ve pestlik
farký (buut), cem‘ ve mûsiki kelimesinin
mânalarýnýn ele alýndýðý birinci bölüm ta-
kip eder. Ýkinci bölümde mûsiki aletlerin-
den ses ve naðmenin elde ediliþi, sesler
arasýndaki tizlik ve pestlik sebepleri, üçün-
cü bölümde perdeler, teller ve nisbetler iþ-
lenir. Aralýklarýn taksimi, cinsler ve uyum-
lu seslerin izah edildiði dördüncü bölümün
ardýndan buutlarýn birbirine eklenmesi yo-
luyla devirlerin tertibi, meþhur devirler,
altý âvâze, yirmi dört þube ve bu þubele-
rin telli saz perdelerinden meydana geti-
rilme yollarýnýn anlatýldýðý beþinci bölüm
gelir. Altýncý bölümde tabakalar konusu ele
alýnýr. Naðme, uygun perdeler, âvâze ve
þubelerle mûsikide intikallerin iþlendiði
yedinci ve sekizinci bölümü îka‘ devirleri-
nin yer aldýðý dokuzuncu bölüm takip eder.
Onuncu bölümde zayýf ve kuvvetli edvâr
ve akort üzerinde durulmaktadýr. Hânen-
delerin uymasý gereken meclis âdâbý ile
mûsiki aletlerinin isimleri ve sýnýflandýrýl-
masý, naðmenin tesirleri konularýnýn bu-
lunduðu on birinci bölümün ardýndan mû-
siki ilminde uyulacak esaslar ve köklerin
konu alýndýðý on ikinci bölüm gelir. Eser
meþhur mûsikiþinaslarýn anlatýldýðý hâtime
ile sona erer.

Altý âvâze, on iki makam ve yirmi dört
þubenin izah edildiði eserde çalgýlar telli-
ler, üflemeliler ve vurmalýlar olmak üzere
üç kýsýmda incelenir. Nešåvetü’l-edvâr
ile Câmi£u’l-el¼ân ve Mašå½ýdü’l-el¼ân’-
daki aralýklar, îka‘, çalgýlar, dönemin mû-
sikiþinaslarý, mûsiki âdâbý gibi konular bir-

leti’l-Medeniyye ve’r-Rûmiyye. Nehre-
vâlî’nin Medine’ye, ardýndan Suriye ve Ana-
dolu üzerinden Ýstanbul’a yaptýðý seyahat-
lerini anlattýðý önemli bir eseridir. Uðradý-
ðý þehir ve kasabalardan, karþýlaþtýðý kiþi
ve olaylardan bahseden müellifin yer ver-
diði olaylar arasýnda Kütahya yakýnlarýn-
da Þehzade Bayezid ile kardeþi Selim ara-
sýndaki mücadele, Ýstanbul’da Kanûnî’nin
hanýmý Hürrem Sultan için düzenlenen ce-
naze merasimi ve Þeyhülislâm Ebüssuûd
Efendi ile görüþmesi de yer almaktadýr.
Kitabýn Türkiye ile ilgili kýsmýný Kilisli Ri-
fat tercüme etmiþtir. Ekrem Kâmil de
Nehrevâlî’nin Türkiye’de gezdiði þehirlere
dair anlatýmlarýný Bedreddin el-Gazzî’nin
anlatýmlarý ile mukayeseli olarak Türkçe’-
ye tercüme etmiþtir (Ýstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Semineri Dergisi,
I [Ýstanbul 1937], s. 3-90; eserin yazma
nüshasý için bk. Brockelmann, GAL Suppl.,
II, 515). 5. Te×kiretü’n-Nehrevâlî. Müel-
lifin 959 (1552) yýlýndaki yangýndan sonra
kaleme aldýðý eser onun çeþitli konulara
dair notlarýný, nazým ve nesir halinde çe-
þitli kitaplardan yaptýðý alýntýlarla Medine
ve Ýstanbul’a yaptýðý seyahat hâtýralarýna
temel teþkil eden hususlarý ihtiva etmek-
tedir (el-Beršu’l-Yemânî, neþredenin giri-
þi, s. 41-45). 6. et-Tem¦îl ve’l-mu¼âŠa-
ra bi’l-ebyâti’l-müfredeti’n-nâdire. Fas
Sultaný Galib -Liemrillâh eþ-Þerîf Abdul-
lah’a ithaf edilen bir þiir kitabýdýr (Broc-
kelmann, GAL, II, 501). 7. el-Câmi£ li-kü-
tübi’s-sünneti’s-sitte fi’l-¼adî¦. Müelli-
fin Kütüb-i Sitte’yi esas alarak yazdýðý bu
kitabýn 959 (1552) yýlýndaki yangýnda kay-
bolduðu tahmin edilmektedir (Keþfü’¾-¾u-
nûn, I, 576). 8. ªabašåtü’l-¥anefiyye. Bu
eseri de yangýn sýrasýnda yanmýþtýr (a.g.e.,
II, 1098). 9. Kenzü’l-esmâ fî fenni (keþ-
fi)’l-mu£ammâ. Arapça metin yazýmýnda
edebî açýdan bazý kelimelerin kullanýmýna
dairdir (Brockelmann, GAL, II, 501). 10.
Mi£yârü’l-mürîdîn. Bazý dinî fýrkalarýn gö-
rüþleri ve bunlarýn tenkidi hakkýndadýr (el-
Beršu’l-Yemânî, neþredenin giriþi, s. 53).
11. MünteÅabü’t-târî¼ fi’t-terâcim. Neh-
revâlî ailesinden baþlamak üzere bazý meþ-
hur þahýslarýn biyografisi hakkýndadýr (C.
Zeydân, III, 325; Muhammed Habîb el-Hî-
le, s. 253). 12. Ed£iyetü’l-¼ac ve’l-£umre
(Kahire 1288; Mekke 1319). Farsça eserler
yazdýðý da bilinen Nehrevâlî, Lutfi Paþa’nýn
el-Fýkhü’l-ekber Þerhi’ni Arapça’ya ve
ardýndan Farsça’ya tercüme etmiþtir.
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