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NEMÂ

rýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi hedeflendiðin-
den ayný fakih bu amacýn gerçekleþmesi
için artma niteliði taþýmayan mallardan ze-
kât alýnmadýðýný, bu ölçünün esas kabul
edilmemesi halinde zekâtýn zenginleri fa-
kirleþtirme gibi bir sonuç ortaya çýkarabi-
leceðini hatýrlatýr (Bedâßi £, II, 11; klasik fa-
kihlerin nemâ anlayýþýna bazý çaðdaþ araþ-
týrmacýlar tarafýndan yöneltilen eleþtiri
ve bunun tenkidi için bk. Mahmûd Ebü’s-
Suûd, 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 [?] )

Arap þairi.˜ ™

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 yýlla-
rýnýn 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. At-
tâbî, Vezir Fazl b. Yahyâ el-Bermekî vasý-
tasýyla Nemerî’nin el-Cezîre’den Baðdat’a
getirtilip Hârûnürreþîd’e takdim edilme-
sini 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 söy-
ledi ve Abbas b. Abdülmuttalib’in annesi
Nüteyle’nin (Nüseyle) Nemir b. Kasit ka-
bilesine mensup bulunduðunu ifade ede-
rek akrabalýk baðlarýný dile getirdi, böyle-
ce halifenin dikkatini çekmeyi baþardý. An-
cak servet, itibar ve þöhretini borçlu oldu-
ðu hocasý Attâbî ile Nemerî arasýnda za-
manla rekabet baþ gösterdi. Ýki þair birbi-
rini hicvettiyse de bir süre sonra vezir ve
kumandan Tâhir b. Hüseyin’in araya gir-
mesiyle barýþtý. Nemerî’nin sarayda ve dev-
let ricâlinin evlerinde düzenlenen edebiyat
meclislerinde tanýþtýðý diðer þairler arasýn-
da 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 Tâ-
hir 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 temayülleri-
nin farkedilmesiyle hapse atýldýysa da Fazl
b. Rebî‘in aracýlýðý ile hapisten kurtuldu.
Henüz veliaht olan Me’mûn’un malikâne-
sinde düzenlenen edebiyat meclislerinde
birçok þairle tanýþtý. Daha sonra -bir riva-
yete göre rakibi ve hasmý haline gelen At-
tâbî tarafýndan- Abbâsî aleyhtarý, Hz. Ali
ve Ehl-i beyt taraftarý þiirleri ortaya çýkarý-
lýnca Hârûnürreþîd’in emriyle ölüme mah-
kûm edildi. Ölüm fermanýnýn gereðini yap-
makla 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 yaz-
dýðý methiyelerde takýyye gereði onu öv-
müþ ve Hz. Ali ile Ehl-i beyt’e hücum et-
miþtir. Ancak Câhiz, birçok övgüsünde (krþ.
Þi£ru Man½ûr en-Nemerî, s. 98, 112, 138)
Reþîd yerine Hârûn adýný özellikle tercih et-
tiðini, bununla, “Yâ Ali! Bana nisbetle sen
Mûsâ’ya nisbetle Hârûn gibisin” meâlin-
deki hadise (Buhârî, “Feçâ,ilü ashâbi’n-ne-
bî”, 9; Tirmizî, “Menâkýb”, 20) telmihle Hz.
Ali’yi kastettiðini ifade etmiþtir (Þerîf el-
Murtazâ, II, 276).

Ýnsanlarýn zaaf ve arzularýný iyi keþfe-
den Nemerî, övdüklerinin psikolojisine uy-
gun düþen methiyeleriyle muhdes þairle-
rin ileri gelenlerinden sayýlmýþtýr. Hârû-
nürreþîd için yazdýðý þiirlerde, kendisi gi-
bi takýyye yapan ve þiirlerini ayýklamaya

masý tabiidir. Altýný temsilen ödemelerde
altýn yerine kullanýlan banknotun tedavül-
de bulunduðu dönemlerde yaþayan fakih-
ler bu paralarý karþýlýðý hemen ödenebilen
borç senedi olarak deðerlendirmiþtir. Kâ-
ðýt para giderek altýna baðlý olmaktan çý-
karýlýp müstakil mübadele aracý haline gel-
diði ve fýkhî açýdan para olarak kabul edi-
len altýn ve gümüþün mübadele aracý, be-
del, stok vb. fonksiyonlarýný yerine getir-
diði için günümüz Ýslâm âlimleri, madenî
ve kâðýt paralarýn da altýn ve gümüþ gibi
zekâta tâbi olduðu hususunda ittifak et-
miþtir (ayrýca bk. PARA; ZEKÂT).

Ýbn Hazm ve Þevkânî gibi fakihler zekâ-
tý Hz. Peygamber’in isimlerini saydýðý mal-
lara hasrederken (Buhârî, “Zekât”, 34-39;
el-Mu¼allâ, V, 209) bu sekiz sýnýf malýn (al-
týn, gümüþ, buðday, arpa, hurma, deve, sý-
ðýr, koyun) nemâ özelliði taþýma noktasýn-
da birleþtiðini dikkate alan fukaha çoðun-
luðu, zekât mevzuu sayýlacak mallarýn aný-
lanlarla sýnýrlý tutulmamasý gerektiði hu-
susunda fikir birliðine varmýþtýr. Öte yan-
dan temel ihtiyaçlar için gerekli olan mal-
lar Hanefîler tarafýndan “havâic-i asliyye”
terimi çerçevesinde özel biçimde ele alý-
narak, fakihlerin çoðunluðunca ise daha
çok nemâ vasfý taþýmamasýyla irtibatlan-
dýrýlarak zekâta tâbi tutulmayan mallar
arasýnda mütalaa edilmiþtir. Buna göre
binek hayvanlarý, özel otomobiller, oturu-
lan evler ve ev eþyalarý, sanatkâr aletleri
vb. zekâta tâbi olmadýðý gibi bu vasfýný
geçici veya devamlý kaybeden mallar da
zekâttan muaf olur. Yine çalýnan, gasbedi-
len, kaybolup ulaþýlamayan mallarla öden-
mesinden ümit kesilen alacaklar nâmî ol-
sa da ele geçmedikçe zekâta konu olmaz
(Kâsânî’nin Ýmam Mâlik’in zekâtýn farz ol-
masý için nemâyý þart koþmadýðý yönün-
deki ifadesinin eleþtirisi için bk. M. Ab-
dülgaffâr eþ-Þerîf, XV/41 [1421/2000], s.
203-204; ayrýca bk. HAVÂÝC-i ASLÝYYE).

Zekâtýn kelime mânasýyla (artma, ço-
ðalma, bereket) zekâta tâbi mallarda ara-
nan nemâ vasfý arasýnda sýký bir bað bu-
lunduðuna dikkat çeken Kâsânî bir yan-
dan zekâtýn yatýrýma teþvik özelliðiyle ser-
vetin artmasýný saðladýðýný, öte yandan yu-
karýda açýklanan yollarla nemâlanan mal-
lardan zekât verilerek fakirlerin ihtiyaçla-
rýnýn giderildiðini, böylece fakir ve zengin
arasýnda maddî ve mânevî bakýmdan ya-
kýnlýðýn oluþtuðunu belirtir. Malî bir iba-
det olmasý yönüyle zekâtta asýl amacýn
Allah’a kulluk edip O’na yakýnlýk saðlanma-
sý olmakla birlikte beþerî iliþkiler açýsýndan
bu ibadetle dince zengin sayýlan kiþilerin
mallarýndan fakirlere gelir aktarýp onla-
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yan ve savaþla bu hakký geri almanýn za-
ruretini dile getirmiþ, hatta Hz. Ali’nin ne-
bî olduðunu ileri sürmüþtür (a.g.e., s. 149).
Derleme divanýnda yer alan siyasî içerikli
þiirlerinin ikisi Abbâsî, yedisi Þîa tarafta-
rýdýr; beþi ise her iki tarafa da yorumlan-
maya uygundur.

Çirkinliði yüzünden kadýnlardan ilgi gör-
meyen Nemerî’nin gazelleri sadece kasi-
delerinin giriþinde yer alýr. Yaþlýlýðýndan do-
layý kadýnlarýn kendisine uzak durduðunu
söyleyen þair gazellerinde gençlik günle-
rinin özlemini dile getirmiþtir (a.g.e., s. 84-
85). Onun, “Ölüm ile ayrýlýk birdir ya da ay-
ný memeden emen ikizlerdir” dizesi (a.g.e.,
s. 139) mesel olmuþtur. Gerek þiirlerinde
gerekse günlük hayatýnda edep dýþý söz-
lerden hoþlanmayan Nemerî döneminde
yaygýn olan müzekker gazeline iltifat et-
memiþtir. Ayný þekilde içki içmediði gibi
þiirlerinde de bu tür tasvirler yer almaz.
Hârûnürreþîd’in atý ve kýlýcý, özellikle Bað-
dat hakkýndaki tasviri (a.g.e., s. 41, 140-
141) güzel bulunmuþtur. Yazlarý Rakka’da
oturan Hârûnürreþîd’in eþi Zübeyde Bað-
dat’ý özlemiþ ve saray þairlerine halifenin
de Baðdat’ý özlemesini saðlayacak kaside-
ler yazmalarýný emretmiþtir. Nemerî’nin
kaleme aldýðý “Nûniyye” (a.g.e., s. 140-141)
halifenin hemen Baðdat’a gitmesini sað-
lamýþ, þaire de yüklü bir ödül kazandýrmýþ-
týr (Ýbnü’l-Mu‘tez, s. 246). Nemerî’nin, ara-
larýnda kabile baðý bulunan ve yardýmla-
rýný gördüðü Azerbaycan Valisi Yezîd b.
Mezyed ile Bermekîler’e yazdýðý mersiye-
leri vefa duygusundan, Hz. Hüseyin’e mer-
siyesi Þiî inancýndan kaynaklanýyordu. Fer-
dî hicivleri az olmasýna karþýlýk Þîa’nýn ha-
sýmlarýna yönelttiði yergileri çoktur. Der-
leme divanýnda soyundan, kerem ve onu-
rundan söz ettiði üç kasidesi yer almak-
tadýr.
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Macar Türkologu ve tarihçisi.˜ ™

2 Kasým 1890’da Orta Macaristan’ýn Bü-
yük Kumanya denilen bölgesindeki Karc-
zag kasabasýnda doðdu. Ailesi yoksul ol-
duðu için ancak üstün baþarýsýnýn saðladý-
ðý imkânlarla okuyabildi, kýsa sürede La-
tince, Yunanca ve yaþayan belli baþlý Av-
rupa dillerini öðrendi. Türkçe’yi henüz on
dört yaþýnda iken öðrenmeye baþladý; yaz
tatillerinde Ýstanbul, Aydýn ve Ýzmir’e gi-
derek Türkçe, Türkler ve Türkiye hakkýn-
daki bilgilerini arttýrdý. Daha sonra tuttu-
ðu gezi notlarýný bir gazetede yayýmladý
(“Kisázsiában”, Budapesti Hirlap, 28, nr.
189, 7 Aðustos 1908). 1909’da liseyi biti-
rip ardýndan yaz günlerinde Kýrým’a gitti;
Tatar aydýnlarýyla tanýþtý ve gördüklerini
ayný gazetede yayýmladý (“Tatár földön”,
Budapesti Hirlap, 289, nr. 187, 8 Aðustos
1909). Budapeþte Üniversitesi’ne girerek
Alman ve Macar filolojilerinde okudu; asýl
ilgi alaný ise Türkiyat’tý. Tanýnmýþ filolog ve
þarkiyatçýlardan Zoltán Gombocz, Ármi-
nius Vámbéry, Ignaz Goldziher, János Hor-
váth, Bernát Munkácsi, Ignácz Kúnos ile
yakýnlýk kurdu. Milletlerarasý Orta ve Do-
ðu Asya Kurumu Macar Komitesi’nin des-
teðiyle 1910 yazýnda Kafkaslar’a gidip Bal-
kar ve Kumuk dillerini inceledi; derlediði
malzemeyi dönüþünde bir dergide yayým-
ladý (“Kumükisches und balkarisches Wör-
terverzeichnis”, KSz., 12 [1911] s. 91-153;
“Proben der kumükischen Volksdichtung”,
a.g.e., I/12 [1911], s. 274-308; II/13 [1912],

tâbi tutan Mervân b. Ebû Hafsa’nýn yolu-
nu izlemiþtir. Þiiri duygu ürünü olduðu ka-
dar akýl ve mantýk ürünü gören Nemerî
(Merzübânî, el-Müveþþa¼, s. 398) þiirde
hem üslûba hem fikrî yapýya ayný derece-
de itina eden, lafýz ve mâna sanatlarýna
özen gösteren, bedî‘ ekolünün öncüsü
Külsûm b. Amr el-Attâbî’nin ve Müslim
b. Velîd gibi þairlerin takipçisi olmuþtur
(Câhiz, I, 51). Mervân b. Ebû Hafsa, Ali b.
Cehm, Ýbrâhim el-Mevsýlî, Müberred, Ýb-
nü’l-Mu‘tez ve Ebû Hilâl el-Askerî gibi þa-
ir ve ediplerin takdirini kazanan Nemerî,
Ebû Temmâm ve Mütenebbî’yi de belli öl-
çüde etkilemiþtir.

Nemerî’nin yaklaþýk 4000 beyit olduðu
kaydedilen divaný ile (Ýbnü’n-Nedîm, s. 186)
Ýbn Ebû Tâhir’in ÝÅtiyâru Þi£ri Man½ûr
en-Nemerî adlý eseri zamanýmýza ulaþ-
mamýþtýr. Tayyib el-Aþþâþ kaynaklardan
derleyerek meydana getirdiði divanýný Þi£-
ru Man½ûr en-Nemerî adýyla neþretmiþ-
tir (Dýmaþk 1401/1981). Nâþir ayrýca Ce-
vâd Ali’nin Nemerî’nin þiirlerini topladýðý-
ný, ancak yayýmlamadýðýný kaydetmekte-
dir (Þi£ru Man½ûr en-Nemerî, s. 26-27). Di-
vanda 386 beyit hacminde elli yedi parça
yer almakta olup bunlardan otuz bir be-
yit baþka þairlere aittir. Muhammed Eþ-
kar esere dokuz beyit ilâve ettiðini belirtir.
Divanda kýta ve beyitler halinde çok sayý-
da parçanýn yer almasý Nemerî’nin daha
baþka þiirlerinin bulunduðunu, uzun ka-
sidelerinden yalnýz kýta ve beyitlerin kal-
dýðýný göstermektedir. Nitekim Me’mûn
için yazdýðý “Mîmiyye”nin yalnýz üç beyti
ele geçmiþ (Ýbnü’l-Mu‘tez, s. 247), Hârû-
nürreþîd ve Fazl b. Yahyâ için kaleme al-
dýðý iki kaside de kaybolmuþtur (Ebü’l-Fe-
rec el-Ýsfahânî, XIII, 103, 107). Þiirlerinin
çoðu methiye olup bunlar yirmi parça ha-
linde 200 beyitten meydana gelir. Methi-
yelerin on dördü Hârûnürreþîd, altýsý ve-
zir, vali ve kumandanlar için yazýlmýþtýr.
Hârûnürreþîd için kaleme aldýðý övgüle-
rinde onun erdemlerini dile getirmiþ, si-
yasî övgülerinde ise hilâfetin Abbâsîler’in
hakký olduðunu âyet ve hadislerden delil-
lerle ispata çalýþmýþ, Hz. Ali’yi ve Ehl-i beyt’i
yermiþtir (Þi£ru Man½ûr en-Nemerî, s. 86-
87, 103). Þîa’yý savunduðu þiirlerinde ise
hilâfetin Hz. Ali ve evlâdýnýn hakký olduðu-
nu yine âyet ve hadislerden getirdiði de-
lillerle ispata yönelmiþ (a.g.e., s. 143-144),
Hz. Hüseyin için göz yaþý dökmüþ, onu yar-
dýmsýz býrakanlarýn sorumlu olduðunu açýk-
lamýþtýr (a.g.e., s. 122, 126-128). Hz. Ebû
Bekir ile Ömer’in ve onlarýn ardýndan ge-
lenlerin Hz. Ali ve evlâdýnýn hilâfet hakla-
rýný gasbettiðini, Abbâsîler’den silâhlý is-
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