NEHREVÂLÎ

leti’l-Medeniyye ve’r-Rûmiyye. Nehrevâlî’nin Medine’ye, ardýndan Suriye ve Anadolu üzerinden Ýstanbul’a yaptýðý seyahatlerini anlattýðý önemli bir eseridir. Uðradýðý þehir ve kasabalardan, karþýlaþtýðý kiþi
ve olaylardan bahseden müellifin yer verdiði olaylar arasýnda Kütahya yakýnlarýnda Þehzade Bayezid ile kardeþi Selim arasýndaki mücadele, Ýstanbul’da Kanûnî’nin
hanýmý Hürrem Sultan için düzenlenen cenaze merasimi ve Þeyhülislâm Ebüssuûd
Efendi ile görüþmesi de yer almaktadýr.
Kitabýn Türkiye ile ilgili kýsmýný Kilisli Rifat 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. Müellifin 959 (1552) yýlýndaki yangýndan sonra
kaleme aldýðý eser onun çeþitli konulara
dair notlarýný, nazým ve nesir halinde çeþitli kitaplardan yaptýðý alýntýlarla Medine
ve Ýstanbul’a yaptýðý seyahat hâtýralarýna
temel teþkil eden hususlarý ihtiva etmektedir (el-Beršu’l-Yemânî, neþredenin giriþi, s. 41-45). 6. et-Tem¦îl ve’l-mu¼âŠara bi’l-ebyâti’l-müfredeti’n-nâdire. Fas
Sultaný Galib - Liemrillâh eþ-Þerîf Abdullah’a ithaf edilen bir þiir kitabýdýr (Brockelmann, GAL, II, 501). 7. el-Câmi£ li-kütübi’s-sünneti’s-sitte fi’l-¼adî¦. Müellifin Kütüb-i Sitte’yi esas alarak yazdýðý bu
kitabýn 959 (1552) yýlýndaki yangýnda kaybolduðu tahmin edilmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 576). 8. ªabašåtü’l-¥anefiyye. Bu
eseri de yangýn sýrasýnda yanmýþtýr (a.g.e.,
II, 1098). 9. Kenzü’l-esmâ fî fenni (keþfi)’l-mu£ammâ. Arapça metin yazýmýnda
edebî açýdan bazý kelimelerin kullanýmýna
dairdir (Brockelmann, GAL, II, 501). 10.
Mi£yârü’l-mürîdîn. Bazý dinî fýrkalarýn görüþleri ve bunlarýn tenkidi hakkýndadýr (elBeršu’l-Yemânî, neþredenin giriþi, s. 53).
11. MünteÅabü’t-târî¼ fi’t-terâcim. Nehrevâlî ailesinden baþlamak üzere bazý meþhur þahýslarýn biyografisi hakkýndadýr (C.
Zeydân, III, 325; Muhammed Habîb el-Hîle, 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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NEHREVAN SAVAÞI
Hz. Ali ile
Abdullah b. Vehb er-Râsibî
liderliðindeki Hâricîler arasýnda
meydana gelen savaþ
(38/658)
(bk. ABDULLAH b. VEHB er-RÂSÝBÎ;
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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
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(bk. KENZÜ’d-DEK…ÝK).
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NEK…ÝZ
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Daha çok
Cerîr, Ferezdak ve Ahtal
arasýnda gerçekleþmiþ olan
övünme ve yergi temalý
atýþma þiirleri
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(bk. CERÎR b. ATIYYE; HÝCÝV; ÞÝÝR).
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NEK…VETÜ’l-EDVÂR
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Hâce Abdülaziz’in
(XV. yüzyýl)
mûsiki nazariyatýna dair eseri.
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Türk mûsikisi nazariyatçýsý Abdülkadir-i
Merâgý’nin en küçük oðlu Abdülaziz tarafýndan 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. Murad 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 mûsiki hocalýðýna devam etti. Ayný zamanda
döneminin önemli bestekâr ve ûdîlerinden
olan Abdülaziz’in Nešåvetü’l-edvâr’ý yazarken babasý Merâgý’nin kitaplarýndan
büyük ölçüde faydalandýðý anlaþýlmaktadýr. Farsça kaleme alýnan eser Fâtih Sultan Mehmed’e ithaf edilmiþtir. Mehmet
Suphi Ezgi ve Saîd-i Nefîsî kitabýn Kanûnî
Sultan Süleyman adýna yazýldýðýný söylüyorsa da bu doðru deðildir.
Nešåvetü’l-edvâr bir mukaddime, on
iki bölüm (fasýl) ve bir hâtimeden meydana gelmiþtir. Hz. Peygamber’in güzel ses
üzerine söylediði rivayet edilen hadislerinin yer aldýðý mukaddime bölümünü ses,
naðme, iki ses arasýndaki tizlik ve pestlik
farký (buut), cem‘ ve mûsiki kelimesinin
mânalarýnýn ele alýndýðý birinci bölüm takip eder. Ýkinci bölümde mûsiki aletlerinden ses ve naðmenin elde ediliþi, sesler
arasýndaki tizlik ve pestlik sebepleri, üçüncü bölümde perdeler, teller ve nisbetler iþlenir. Aralýklarýn taksimi, cinsler ve uyumlu seslerin izah edildiði dördüncü bölümün
ardýndan buutlarýn birbirine eklenmesi yoluyla devirlerin tertibi, meþhur devirler,
altý âvâze, yirmi dört þube ve bu þubelerin telli saz perdelerinden meydana getirilme 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‘ devirlerinin yer aldýðý dokuzuncu bölüm takip eder.
Onuncu bölümde zayýf ve kuvvetli edvâr
ve akort üzerinde durulmaktadýr. Hânendelerin uymasý gereken meclis âdâbý ile
mûsiki aletlerinin isimleri ve sýnýflandýrýlmasý, naðmenin tesirleri konularýnýn bulunduðu on birinci bölümün ardýndan mûsiki 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 telliler, 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 mûsikiþinaslarý, mûsiki âdâbý gibi konular bir-
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birinin neredeyse aynýdýr. Müellifin, eserini
takdim ettiði Fâtih Sultan Mehmed döneminde Osmanlý sarayýnda gördüðü mûsikiþinaslardan ve mûsiki aletlerinden hiç
bahsetmemesi onun benzeri mûsiki konularýnda kendi zamanýný yeteri kadar aydýnlatamadýðý kanaatini uyandýrmaktadýr.
Bu da Süreyya Agayeva ve Eugenie Popescu Judetz gibi müzikologlarý Abdülaziz’in bu eseriyle babasýnýn ününü pekiþtirmeyi amaçladýðý görüþüne sevketmiþtir
(Judetz, s. 75-76).
Fâtih dönemi mûsiki çalýþmalarý açýsýndan taþýdýðý önemden dolayý Hüseyin Sadeddin Arel’in bir makale ile incelediði Nešåvetü’l-edvâr’ýn (MM, sy. 63-65 [1953],
s. 69 vd.) ikisi Türkiye’de (Nuruosmaniye
Ktp., nr. 3646; TSMK, III. Ahmed, nr. 3462),
biri yurt dýþýnda (Leningrad Üniversitesi
Ktp., nr. 446) olmak üzere üç nüshasý tesbit edilmiþtir. Abdülaziz’in ayný zamanda
ûdî olan Mahmud Çelebi adýndaki oðlu da
Osmanlý sarayýna alýnmýþ ve mûsiki nazariyatýna dair Mašå½ýdü’l-edvâr adlý eserini II. Bayezid’e ithaf etmiþtir. Onun bu
eseriyle babasýnýn ve dedesininkiler arasýnda büyük benzerlikler görülmektedir.
Nešåvetü’l-edvâr’ýn Hüseyin Sadeddin
Arel tarafýndan Nuruosmaniye Kütüphanesi nüshasýndan 1920’de istinsah edilen
100 sayfalýk bir nüshasý Ýstanbul Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Kütüphanesi’ndedir. Ayrýca Abdülaziz’in, Merâgý’nin eseri Mašå½ýdü’l-el¼ân’a bir sayfalýk hâþiye yazdýðý Henry G. Farmer’in verdiði bilgiden öðrenilmektedir (ÝA, I, 84).
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Tâhert’teki Rüstemî imâmetini
kabul etmedikleri için
bu isimle anýlan Ýbâzýyye’nin
ikinci büyük kolu
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Zekâta konu teþkil eden mallarýn
artýcý nitelikte olmasý
veya bu nitelikte sayýlmasý anlamýnda
fýkýh terimi.
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Sözlükte “artmak, çoðalmak, bereketli
olmak” anlamýna gelen nemâ kelimesi fýkýh terimi olarak zekâta tâbi malýn artýcý
nitelikte olmasý veya sayýlmasýný ifade eder;
bu nitelikteki mala nâmî denir. Öte yandan satým, rehin, hibe, murâbaha gibi iþlemlere yahut þüf‘a veya miras hakkýna
konu olan ya da gasbedilmiþ malda meydana gelen artýþýn hükmü incelenirken fýkýh kitaplarýnýn deðiþik bölümlerinde nemâ kavramýna sýkça rastlandýðý gibi, kiþinin sahip olduðu veya olmadýðý bir malýn
üretim ya da artýþý için yapabileceði giriþim veya faaliyetin meþrû ve gayri meþrû
biçimleriyle bunlara baðlanacak fýkhî sonuçlar ele alýnýrken ayný kökten türetilen
inmâ kelimesi kullanýlýr.
Hz. Peygamber’in kavlî ve amelî sünnetiyle Hulefâ-yi Râþidîn’in uygulamalarýný
dikkate alan fakihler bu devirlerde zekâta
tâbi tutulan mallarýn nâmî olduðunu tesbit etmiþler, dolayýsýyla nemâyý zekâtýn mala iliþkin vücûb þartý olarak kabul etmiþlerdir. Fýkýhta nemâ hakikî ve takdirî (hükmî) olmak üzere iki kýsýmda incelenir. Hakikî nemâ maldaki gerçek anlamda artýþý
belirtir; bu kýsýmda ele alýnan nâmî mallarý ticaret mallarý, toprak ürünleri, hayvanlar, define ve madenler þeklinde dört
grupta toplamak mümkündür. Takdirî nemâ ise bir malýn potansiyel olarak artma,
arttýrýlma ve çoðalma özelliðine sahip bulunmasý sebebiyle fiilen artýþ gerçekleþmese bile artýcý nitelikte sayýlmasý demektir.
Altýn, gümüþ ve para bu grupta yer alýr.
Ticaretin kâr amacýyla yapýldýðý dikkate
alýnarak ticarî emtia hakikaten nâmî mal-

lar grubunda mütalaa edilmiþtir. Nitekim
Hz. Ömer deri ticareti yapan Hammâs’ýn,
zekât ödemeyi gerektirecek malý bulunmadýðýný söylemesi üzerine derileri göstererek onlarýn parasal deðerini belirleyip
zekâtýný ödemesi gerektiðini hatýrlatmýþtýr (Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm, s. 581).
Toprak ürünleri de tarým yoluyla elde edilen ve mal varlýðýnda gerçek artýþ saðlayan
bir gelir sayýlmýþtýr. Bakara sûresinin 267.
âyetinde bunlarýn zekâta tabi olduðuna iþaret edildiði gibi hâkim kanaate göre, “Hasat günü hakkýný verin” ifadesinde geçen
(el-En‘âm 6/141) “hak”tan maksat zekâttýr; toprak ürünlerinin zekâtýna iliþkin nisap ve nisbetleri gösteren hadisler de bu
görüþü desteklemektedir (Buhârî, “Zekât”,
55; ayrýca bk. ÖÞÜR). Hakikaten nâmî olan
diðer bir mal grubu zekâta tâbi hayvanlardýr. Hz. Peygamber deve, sýðýr ve koyun
cinsi hayvanlardan zekât tahsil etmiþ (Buhârî, “Zekât”, 42), fakihler keçiyi koyuna ve
mandayý sýðýra kýyas ederek bunlarýn da
zekâta tâbi olacaðý hususunda ittifak etmiþtir. Fukahanýn çoðunluðuna göre bu
hayvanlarýn zekâta tâbi olmasý yýlýn çoðunu otlaklarda otlayarak geçirme þartýna
baðlýdýr; dolayýsýyla yemle beslenen hayvanlarla ziraat, nakliye vb. iþlerde kullanýlan hayvanlar bu kapsamda deðildir. Madenler de istihsal edildikçe sahibi veya iþletmecinin mal varlýðýna artý deðer olarak
katýldýðýndan hakikaten nâmî mallardandýr. Maden, define, hazine gibi eþyayý ifade eden “rikâz”dan 1/5 nisbetinde vergi
ödeneceðini belirten hadise dayanarak
(a.g.e., s. 467) Hulefâ-yi Râþidîn döneminde ve sonraki devirlerde yapýlan tahsilâtýn
zekâtýn harcama kalemine mi yoksa fey’inkine mi konulacaðý tartýþýlmýþtýr.
Mübadele aracý olmasý yanýnda çalýþtýrýlýnca gelir getiren ve saklandýðýnda tasarruf aracý vazifesi gören altýn, gümüþ ve
para takdiren nâmî sayýlmýþ, zekâta tâbi
kýlýnarak sahiplerinin bunlarý yatýrýma sevketmesi hedeflenmiþtir. Hz. Peygamber,
ister nakit ister külçe olsun piyasada çokça bulunan gümüþün nisab ve nisbetini
belirlemiþ (Buhârî, “Zekât”, 32-38), Hz.
Ömer ve Hz. Ali ondan öðrendikleri þekilde
altýnýn her 20 dinarýndan 1/2 dinar zekât
almýþ (a.g.e., s. 577), mezhep imamlarý da
gümüþün nisabýnýn 200 dirhem, altýn nisabýnýn 20 miskal ve her ikisinin % 2,5 nisbetinde zekâta tâbi mal olduðu hususunda görüþ birliðine varmýþtýr. O devirde henüz kâðýt para kullanýlmadýðý için mezhep
imamlarýnýn fetvalarýnda bu tür paranýn
zekâtýyla ilgili açýk bir hükme rastlanma549

