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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
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masý tabiidir. Altýný temsilen ödemelerde
altýn yerine kullanýlan banknotun tedavülde bulunduðu dönemlerde yaþayan fakihler bu paralarý karþýlýðý hemen ödenebilen
borç senedi olarak deðerlendirmiþtir. Kâðýt para giderek altýna baðlý olmaktan çýkarýlýp müstakil mübadele aracý haline geldiði ve fýkhî açýdan para olarak kabul edilen altýn ve gümüþün mübadele aracý, bedel, stok vb. fonksiyonlarýný yerine getirdiði için günümüz Ýslâm âlimleri, madenî
ve kâðýt paralarýn da altýn ve gümüþ gibi
zekâta tâbi olduðu hususunda ittifak etmiþtir (ayrýca bk. PARA; ZEKÂT).
Ýbn Hazm ve Þevkânî gibi fakihler zekâtý Hz. Peygamber’in isimlerini saydýðý mallara hasrederken (Buhârî, “Zekât”, 34-39;
el-Mu¼allâ, V, 209) bu sekiz sýnýf malýn (altýn, gümüþ, buðday, arpa, hurma, deve, sýðýr, koyun) nemâ özelliði taþýma noktasýnda birleþtiðini dikkate alan fukaha çoðunluðu, zekât mevzuu sayýlacak mallarýn anýlanlarla sýnýrlý tutulmamasý gerektiði hususunda fikir birliðine varmýþtýr. Öte yandan temel ihtiyaçlar için gerekli olan mallar Hanefîler tarafýndan “havâic-i asliyye”
terimi çerçevesinde özel biçimde ele alýnarak, fakihlerin çoðunluðunca ise daha
çok nemâ vasfý taþýmamasýyla irtibatlandýrýlarak zekâta tâbi tutulmayan mallar
arasýnda mütalaa edilmiþtir. Buna göre
binek hayvanlarý, özel otomobiller, oturulan evler ve ev eþyalarý, sanatkâr aletleri
vb. zekâta tâbi olmadýðý gibi bu vasfýný
geçici veya devamlý kaybeden mallar da
zekâttan muaf olur. Yine çalýnan, gasbedilen, kaybolup ulaþýlamayan mallarla ödenmesinden ümit kesilen alacaklar nâmî olsa da ele geçmedikçe zekâta konu olmaz
(Kâsânî’nin Ýmam Mâlik’in zekâtýn farz olmasý için nemâyý þart koþmadýðý yönündeki ifadesinin eleþtirisi için bk. M. Abdülgaffâr eþ-Þerîf, XV/41 [1421/2000], s.
203-204; ayrýca bk. HAVÂÝC-i ASLÝYYE).
Zekâtýn kelime mânasýyla (artma, çoðalma, bereket) zekâta tâbi mallarda aranan nemâ vasfý arasýnda sýký bir bað bulunduðuna dikkat çeken Kâsânî bir yandan zekâtýn yatýrýma teþvik özelliðiyle servetin artmasýný saðladýðýný, öte yandan yukarýda açýklanan yollarla nemâlanan mallardan zekât verilerek fakirlerin ihtiyaçlarýnýn giderildiðini, böylece fakir ve zengin
arasýnda maddî ve mânevî bakýmdan yakýnlýðýn oluþtuðunu belirtir. Malî bir ibadet olmasý yönüyle zekâtta asýl amacýn
Allah’a kulluk edip O’na yakýnlýk saðlanmasý olmakla birlikte beþerî iliþkiler açýsýndan
bu ibadetle dince zengin sayýlan kiþilerin
mallarýndan fakirlere gelir aktarýp onla550

rýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi hedeflendiðinden ayný fakih bu amacýn gerçekleþmesi
için artma niteliði taþýmayan mallardan zekât alýnmadýðýný, bu ölçünün esas kabul
edilmemesi halinde zekâtýn zenginleri fakirleþtirme gibi bir sonuç ortaya çýkarabileceðini hatýrlatýr (Bedâßi £, II, 11; klasik fakihlerin nemâ anlayýþýna bazý çaðdaþ araþtýrmacýlar tarafýndan yöneltilen eleþtiri
ve bunun tenkidi için bk. Mahmûd Ebü’sSuûd, s. 67-71; M. Abdülgaffâr eþ-Þerîf,
XV/41 [1421/2000], s. 207-209; ayrýca bk.
ZEKÂT).
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Ebü’l-Fazl (Ebü’l-Kåsým) Mansûr b. Seleme
b. ez-Zibrikån (ez-Zibrikån b. Seleme)
b. Þerîk en-Nemerî
(ö. 190/805 [?] )
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130 (747) yýlý civarýnda Fýrat’ýn el-Cezîre
bölgesindeki Re’sül‘ayn’da doðdu. Mansûr
en-Nemerî olarak da tanýnan þair Rebîa
b. Nizâr’ýn kolu Nemir b. Kasit kabilesine
mensuptur. Çocukluðunu ve gençlik yýllarýnýn önemli bir kýsmýný burada geçirdi.
Muallaka þairlerinden Amr b. Külsûm’ün
soyundan gelen, dönemin meþhur þair ve
kâtiplerinden Külsûm b. Amr el-Attâbî ile
de burada tanýþtý. Þiirde onun öðrencisi,
þiirlerinin râvisi ve yakýn dostu oldu. Attâbî, Vezir Fazl b. Yahyâ el-Bermekî vasýtasýyla Nemerî’nin el-Cezîre’den Baðdat’a
getirtilip Hârûnürreþîd’e takdim edilmesini saðladý. Bu sayede Nemerî, sunduðu
methiyelerle Hârûnürreþîd’in teveccühünü
kazanýp saray þairleri arasýnda yer aldý.
Onun halife ile tanýþmasý hakkýnda baþka
rivayetler de vardýr (Þi£ru Man½ûr en-Ne-

merî, s. 100, 113-114; Ebü’l-Ferec el-Ýsfa-

hânî, XIII, 97-108). Nemerî kasidelerinde
hilâfetin Abbâsîler’in hakký olduðunu söyledi ve Abbas b. Abdülmuttalib’in annesi
Nüteyle’nin (Nüseyle) Nemir b. Kasit kabilesine mensup bulunduðunu ifade ederek akrabalýk baðlarýný dile getirdi, böylece halifenin dikkatini çekmeyi baþardý. Ancak servet, itibar ve þöhretini borçlu olduðu hocasý Attâbî ile Nemerî arasýnda zamanla rekabet baþ gösterdi. Ýki þair birbirini hicvettiyse de bir süre sonra vezir ve
kumandan Tâhir b. Hüseyin’in araya girmesiyle barýþtý. Nemerî’nin sarayda ve devlet ricâlinin evlerinde düzenlenen edebiyat
meclislerinde tanýþtýðý diðer þairler arasýnda Mervân b. Ebû Hafsa, Selm el-Hâsir,
Müslim b. Velîd, Hureymî ve Mansûr b.
Bâce (Bücre) sayýlabilir.

Nemerî baþta Abbâsî tahtýnýn vârisi Me’mûn olmak üzere Bermekîler, özellikle de
Fazl b. Yahyâ ile kardeþi Ca‘fer, ayrýca Tâhir b. Hüseyin, Bermekîler’in düþmaný olup
onlardan sonra Hârûnürreþîd’in veziri olan
Fazl b. Rebî‘ ve Azerbaycan Valisi Yezîd b.
Mezyed gibi devlet adamlarýna methiye ve
mersiyeler yazdý. Bu arada Þiî temayüllerinin farkedilmesiyle hapse atýldýysa da Fazl
b. Rebî‘in aracýlýðý ile hapisten kurtuldu.
Henüz veliaht olan Me’mûn’un malikânesinde düzenlenen edebiyat meclislerinde
birçok þairle tanýþtý. Daha sonra -bir rivayete göre rakibi ve hasmý haline gelen Attâbî tarafýndan- Abbâsî aleyhtarý, Hz. Ali
ve Ehl-i beyt taraftarý þiirleri ortaya çýkarýlýnca Hârûnürreþîd’in emriyle ölüme mahkûm edildi. Ölüm fermanýnýn gereðini yapmakla görevlendirilen Zeydî Ebû Ýsme,
Nemerî’nin bulunduðu Rakka’ya veya Re’sül‘ayn’a gittiðinde onu ölmüþ buldu.
Nemerî önceleri Hâricî iken Ýmâmiyye
âlimi Hiþâm b. Hakem’in etkisiyle Þiîliðe
meyletmiþtir. Özellikle Hârûnürreþîd’e yazdýðý methiyelerde takýyye gereði onu övmüþ ve Hz. Ali ile Ehl-i beyt’e hücum etmiþtir. Ancak Câhiz, birçok övgüsünde (krþ.
Þi£ru Man½ûr en-Nemerî, s. 98, 112, 138)
Reþîd yerine Hârûn adýný özellikle tercih ettiðini, bununla, “Yâ Ali! Bana nisbetle sen
Mûsâ’ya nisbetle Hârûn gibisin” meâlindeki hadise (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”, 9; Tirmizî, “Menâkýb”, 20) telmihle Hz.
Ali’yi kastettiðini ifade etmiþtir (Þerîf elMurtazâ, II, 276).
Ýnsanlarýn zaaf ve arzularýný iyi keþfeden Nemerî, övdüklerinin psikolojisine uygun düþen methiyeleriyle muhdes þairlerin ileri gelenlerinden sayýlmýþtýr. Hârûnürreþîd için yazdýðý þiirlerde, kendisi gibi takýyye yapan ve þiirlerini ayýklamaya

