
yararlanmış. bu eserlerin üslübunun zor
luğu ve bir kısım terimlerinin anlaşılama
ması sebebiyle kitabını kaleme aldığını be
lirtmiştir. Eser Muhtar Ahmed Deyre ta
rafından doktora tezi olarak tahkik edilip 
yayımlanmıştır (Trablus 2003) . Z. el-Bü
durü 'z-zô.hire fi'l-lprô.'ô.ti'l- 'aşri'l-mü
tevô.tire (l-11, nşr. Ali Muhammed Muav
vaz ve Adil Ahmed AbdülmevcGd, Beyrut 
142ı /2000) 16 Receb 898 (3 Mayıs 1493) 
tarihinde tamamlanan eserin yazımında 
müellif Buhar! ve Müslim'in el-Cô.mi'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'leri. EbG Davüd'un es-Sünen'i, Ebfı 
Amr ed-Danl'nin Cô.mi'u '1-beyô.n ti'l-ljı
rô.'ô.ti's-seb', el-Müktetô. fi'l-valjf ve'l
ibtidô. adlı kitaplarıyla et-Teysir ii'l-ljı

rô.'ô.ti's-seb'i, İbnü'l-Cezerl'nin en-Neşr 
ii'l-}jırô.'ô.ti'l-'aşr'ı, Ebu Tahir İsmail b. Ha
lef es-Sarakustl'nin el-'Unvô.n fi'l-ljırô.'ô.
ti's-seb'i, EbQ Ma'şer et-Taberi'nin et-Tel
]]iş ii'l-ljırô.'ô.ti'§-§emô.n'ı ve Ebü'l-Kasım 
el-Hüzell'nin el-Kô.mil'inden yararlanmış
tır. Kıraat-i aşere hakkında söylenenlerin 
ve mütevatir kabul edilen rivayetlerin bir 
araya getirildiği temel kaynak niteliğinde

ki kitap kıraat ilminde külli esasları zikret
memesi, ayetterin tertibinde resm-i asma
ni'yi esas almaması ve kaydettiği görüş
lerin kimlere ait olduğunu bildirmemesi 
yüzünden eleştirilmiştir. 3. el-Mükerrer 
iimô. tevô.tera mine'l-ljırô.'ô.ti's-seb' ve 
teJ:ıarrara (İbn Şüreyh'in el-Kafi fi'l-kıra'a
ti's-seb' adlı eseriyle birlikte, Mekke ı 306; 

Kah i re ı 326; nşr. Ahmed Mahmud Abdüs
seml', Beyrut 2001) 4. el-~atarü'l-mışri 
ii ljırô.'ati Ebi 'Amr el-Başri (Darü'l-Kü
tübi'z-Zahiriyye, nr. 605 ı; Beyazıt Devlet 
Ktp. , Veliyyüddin Efendi, nr 35; Süleyma
niye Ktp., Ulleli, nr. 63/ı). s. el-Vücuhü'n
neyyire ii ljırô.'ô.ti'l- 'aşere (Darü'l-kütü
bi'z-Zahiriyye, nr 5830). 6. et-Teysirü'l
a]]ir ii ljırô.'ati İbn Ke§ir (Süleymaniye 
Ktp, Laleli, nr. 63/3; Mektebetü'l-Esed el
Vataniyye, nr. ı 7075/ı ). 7. el-Cô.mi' ii ljı
ra'ati'l-İmô.m Nô.ii' (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 63/2; Mektebetü'l-belediyye bi'l
İskenderiyye, nr. 3036 C). 8. Kitab ii'l-ljı
ra'Cıt (Mektebetü'l-Esed el-Vataniyye, nr. 
18470) 9. Risô.le iima (Babü ma) teier
rede bihi İbn Ke§ir min rivô.yeteyi'l
Bezzi ve ~unbül 'an aşJ:ıQbihi (Süley
maniye Ktp ., Laleli, nr. 63/4; Mektebetü'l
Esedi 'l-vataniyye, nr. ı 7075/2) 10. el-'İ]j
dü'l-cevheri ii J:ıalli elgazi'l-~ur'an li'l
Cezeri (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa , 

nr. 1 029) . 11. Tırô.zü'l-'ilmeyn ii I:ıükmi'l
istiihameyn (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali 
Paşa, nr. ıo29; Laleli , nr. 63/5). 12. ~aşi

de ii 'ilmi'l-ljıra'at ( GAL Suppl., ıı. ı 42). 

Neşşar'ın bunlardan başka el-Bedrü'l-

münir ii şerJ:ıi't-Teysir, Keşfü'l-J:ıicab 
'an ecza'i'l-ahg;ab adlı eserleri kaynaklar
da zikredilmektedir (yazma eserlerin diğer 
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, Il, 
ı40; Suppl., II, ı42; el-Fihrisü 'ş-şamil, II , 

468-482) 
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NEŞVAN el-HİMYERI 
(..s~ıuı~ ) 

Ebu Said Neşvan b. Said (b. Neşvan) 
b. Sa'd b. Eb! Himyer 

b. Ubeydillah el-Himyerl el-Yemen! 
(ö. 573/11 78) 

Zeydi alimi ve şair. 
_j 

Himyer krallarından Hassan ZQ Mera
sid b. ZQ Sehar'in soyundandır (MüLakü 
fjimyer, s. ı 56- ı 59). San'a'nın kuzeyindeki 
Haşid bölgesinde yer alan HQs beldesinde 
doğup yetişti; hayatının büyük kısmını bu
rada geçirmiş olmalıdır (Şemsü'l-'ulum, ı. 

35, neşredenin girişi, I, b-c; İsmail b. Ali el
Ekva', s. 9-1 3) Birçok yerde dolaştıktan 
sonra Havlan b. Amr kabilesi arasında ika
met edip vefatma kadar burada yaşadı. 
Kaynaklarda hocalarından söz edilmeme
si, çeşitli ilimiere dair kaleme aldığı eser
lerinde zengin açıklamaların bulunması , 

memleketinde klasik eğitim gördükten 
sonra daha ziyade kendi kendini yetiştirdi
ğini göstermektedir (Şemsü'l-'ulum, neş
redenin girişi, I, c) Döneminde Yemen'de 
yaygın olan sapık mezhep, akım ve fırka
lara karşı mücadele etti, onlarla münaza
ralar yaparak Kur'an'ın hükümlerine, sa
hih sünnete ve Selef'in yoluna tabi olmaya 
davet etti. Neşvan'ın çeşitli şahıs ve grup
larla gerçekleşen atışmaları en-Ne]ja'iz'in-
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de toplanmıştır. Aynı şekilde imameti Hz. 
Ali ile onun nesline, dolayısıyla sadece Ku
reyş'in Adnanller koluna has kılan, bu se
beple Güney Arapları'nı, Yemenliler'i, Kah
tanller'i ve Himyerller'i hakir gören, onla
rın İslam'ın yayılmasındaki rollerini inkar 
eden Şla grupları ile bazı Zeydiyye fırka
larına karşı da mücadelelerini sürdürdü. 
Bu konuda Nazzam ' ın görüşü ile Zeydiy
ye- Hadeviyye'den Mutarrif eş-Şihabl'ye 
nisbette Mutarrifiyye diye tanınan fırkanın 
görüşüne uyarak soyu, ırkı ve rengi ne 
olursa olsun İslam ümmeti içinde takva, 
fazilet ve ilirnde en yüksek derecede bu
lunan kimsenin imamete en layık kişi ol
duğunu, Hz. EbQ Bekir'in de bu yönleriyle 
halife seçildiğini, Ahzab süresinde yer alan 
(33/33) "Ehl-i beyt" terkibinin Hz. Peygam
ber'in hanımları ve hatta bütün ümmeti 
anlamına geldiğini çeşitli eserlerinde ve 
şiirlerinde beyan etti (el-fjurü'l-'ln, s. 204, 

260; İsmail b. Ali el-Ekva', s. 53). Neşvan, 

sözlü mücadele ile yetinmeyip görüşlerini 
pratiğe de aktardı ve hayatının sonlarına 
doğru bizzat kendi imamlığını ilan etti. 
Tabileriyle birlikte Sa'de vilayetinin kuzey
batısında yer alan Cebelisabr'daki bazı ka
le ve mahallere hakim olarak taraftarla
rınca "sultan" diye adlandırıldı. Neşvan'ın 
hakimiyetini, memleketi HQs'ta veya Sa'
de'ye bağlı Havlan b. Amr diyarındaki Hay
dan beldesinin kuzeyinde yer alan Ceha
ffıt-CebeliebQzeyd (bugünkü adı Şahid) 
denilen mevkide 24 Zilhicce 573 (13 Hazi
ran 1178) tarihinde vefatma kadar sürdür
düğü kaydedilir. 

Neşvan, imamlık iddiası dolayısıyla hem 
hayatında hem ölümünden sonra Yemen 
imamları ve taraftarlarının sert eleştirileri
ne maruz kalmış, Vezir Hadi b. İbrahim ve 
Kadı Ahmed b. Sa'deddin el-Misveri onun 
için hicviyeler kaleme almıştır (İsmail b. Ali 
el-Ekva', s. ı 4- ı 7) . imarnet tartışmaların
da Kuzey Arapları'nın Güney Arapları'nı, 
dolayısıyla Himyerller'i hor görmelerine, on
ların İslam'ın yayılmasındaki rollerini inkar 
etmelerine tepki gösteren Neşvan, Kah
tanller'in ve Himyerller'in erdemlerini, bun
ların İslam'a ve müslümanlara yaptıkları 
hizmetleri ortaya koyan birçok eser yaz
mış. bu amaçla kaleme aldığı el-~aşide 

tü'l-Himyeriyye'sinde İslam'dan önceki 
Yemen krallarından söz ederken desta
nımsı unsurlara yer vermiştir. Bu konuda 
"Yemen'in lisanı" olarak tanınan Hasan b. 
Ahmed el-Hemdanl'nin takipçisi olmuş. 
bu manzumesinde onun el-~aşidetü'd
Dô.miga ii iazli ~aJ:ıtô.n ile Kitô.bü'l-İk
lil min a]]bôri'l-Yemen ve ensabi Him
yer'inden istifade etmiştir. Neşvan, bir şi-
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irinde mezhebinin ehl-i adi ve tevhide men
subiyetini ifade etmek suretiyle Mu'tezill 
olduğunu açıkça belirtmiş, el-lfurü'l-'in 
adlı kitabında çeşitli din ve felsefelere eleş
tiriler yönelttikten sonra (s. 34-38) Mu'te
zile mensuplarının yeryüzünün melekleri, 
farzı ve sünneti en iyi bilenleri olduğunu 
ve ehl-i İslam'ın doruk noktasını teşkil et
tiğini söylemiştir (a.g.e., s. 39). Şevki Dayf 
onu Yemen'in çeşitli beldelerinde kadılık 
yapmış, feraiz konusunda uzman bir Zey
di fakihi olarak tanıtır (Tari/]. u '1-edeb, V. 
ı 39) . Neşvan'ın çok sayıda tekellüflü şiiri 
muhtelif kitaplarında dağınık vaziyette 
yer almaktadır. Bunların bir kısmı hikmet
li sözler, öğütler, içtimaiyat ve Kahtaniliği 
ile iftihar konularındadır, bir kısmı da ilmi 
ve didaktiktir. 

Eserleri. 1. Şemsü '1- 'uliim ve devô.'ü 
kelô.mi'l- 'Ara b mine '1-küliim (ve şaf:ıi
f:ıu't-te'lif ve'l-eman mine't-taf:ırif). En es
ki Arapça ansiklopedik sözlük kabul edi
len eserde kelimelerin anlamlarından baş
ka sarf, nahiv, fıkıh usulü ve fürfiu, teoloji, 
botanik, astronomi, tabiat, tıp, madenler, 
tarih, coğrafya, şehir ve yer adları gibi de
ğişik konulara da yer vermiş, bu şekilde 
yazar geniş kültürünü ortaya koymuştur. 

Kitabın uzun mukaddimesinde Arapça'nın 
diğer dillere üstünlüğünden, Kur'an ve ha
disleri anlama vasıtası olduğu için öğretil
mesine olan ihtiyaçtan söz ettikten son
ra kelime bulmada kolay bir yol diye nite
lediği yöntemini tanıtmış ve eserinin ba
zı özelliklerini belirtmiştir. Ardından harf
Ierin mahreç ve sıfatları ile ziyade, ibdal, 
hazif, idgam harfleri ve meseleleri, kelime 
çeşitleri, isim ve fiil kalıpları, masdarlar 
ve onlardan türeyen sıfatlar gibi konular
dan bahsetmiştir. Genel hatlarıyla İshak 
b. İbrahim ei-Farabi'nin Divô.nü'l-edeb 
adlı sözlüğünün yönteminden etkilenmiş 
olan müellif, kelime köklerini dikkate alıp 
alfabetik olarak ve morfolojik kalıplara gö
re bir dizim uygulamış, eserini alfabetik 
harf sayısınca yirmi sekiz bölüme, her bö
lümü de isim ve fiil kalıpları, fıil kalıpları
nı da muzaaf ve gayri muzaaf kısımlarına 
ayırmıştır. Şemsü'l-'uliim, Karl Viihelm 
Zettersteen (Leiden, 1-11, 1951-1953) ve 
Abdullah b. Abdülkerim ei-Cerafi (1-11, Ka
hire ı 320/195 ı) tarafından kısmen neşre

dilmiş , ayrıca Maskat'ta yayımlanmıştır 
(I-N, 1403/1983). Tam neşrini ise Hüseyin 
b. Abdullah ei-Amri- Mutahhar b. Ali el
lryani - V. M. Abdullah gerçekleştirmiştir 
(!-XII, Dımaşk 1420/ 1999) . XII. ciltte ayet
ler, hadisler, şahıslar. din, fırka ve mez
hepler, kitaplar, bitkiler, fıkıh ve astrono
mi terimleri, şiirler, kelimeler, Yemen'le 
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ilgili şahıs, kabile, yer, Iafız ve bitkilerle il
gili ayrıntılı diziniere yer verilmiştir. Yaza
rın oğlu Muhammed eseri Ziyô.'ü'l-f:ıulm 
adıyla ihtisar etmiştir (Süleymaniye Ktp., 
Aşir Efendi, nr. 1091 , 1092) . Azimüddin 
Ahmed de yer ve şahıs adlarını çıkararak 
kitabı Müntel]abdtü Şemsi']-'uliim adıy

la kısaltmıştır (Leiden 1916) . 2. Müliikü 
lfimyer ve ali}'ô.lü '1-Yemen ve şerf:ıuhô. 
el-müsemmô. Ijulô.şatü's-sire el-cô.mi'a 
li- 'acô.'ibi al]bô.ri'l-müliiki't-tebô.bi'a 
(nşr. Ali b. İsmail el-Müeyyed- İ smail b. 
Ahmed el-Ceratl, Kah i re 1378/ 1 958). el
Kaşidetü'l-lfimyeriyye ve el-Kaşide

tü'n-Neşvô.niyye adıyla da anılan eser 
imamete liyakat mücadelesinde Kuzey 
Arapları'nın Güney Arapları'nı küçümse
mesine karşı onları katı bir asabiyet duy
gusu ile öven, bu amaçla Yemen'de hü
küm sürmüş Tübba' ve Himyer kralları, 
Akyal ve Ezva hakkında destanımsı unsur
lar ve hurafe kabilinden anekdotlarla er
demlerini söz konusu eden 137 beyitlik bir 
manzumedir. Yazarı bilinmeyen ve muh
temelen müellife ait olan şerhi de eserde
ki destanımsı unsurlara fazlasıyla katkıda 
bulunmuştur. Neşvan, Hasan b. Ahmed ei
Hemdan1'nin Kitô.bü '1-İklil min al]bô.ri'l
Yemen ve ensabi lfimyer'i ile el-Kaşi
detü'd-Dô.miga'sından etkilenmiştir. Ka
side Almanca tercümesiyle birlikte (Leip
zig 1865), ayrıca Rene Basset tarafından 
(Cezayir ı 9 ı 6) yayımlanmıştır. William 
Francis Prideaux Lise kasideyi İngilizce ter
cümesiyle beraber neşretmiştir (Sehore 
1979) . 3. el-lfurü'l-'in (ve tenbfhü's-sa
mi'fn 'an kütübi'l-'ilmi'ş-şera'if dane'n-ni
sa'i'l-'afa'if) (nşr. Kemal Mustafa, Kahire 
ı 948: Tahran ı 972; Beyrut ı 985). Genel bir 
ansiklopedi niteliğindeki eserde kadim 
Araplar, eski Hint, Yunan, İran din, inanç, 
mezhep ve fırkaları, itikadi ve felsefi akım

lar, hükema ve filozoflar, şiir, aruz, dil ve 
edebiyat, fıkıh usul ve fürfiu ile ilgili çe
şitli meseleler özlü olarak anlatılmıştır. 4. 
Kitdbü'l-Kavô.fi. (Beyanü) Müşkili'r-re
vi ve şırô.tıhi's-sevi adlı eserle aynı kitap 
olmalıdır. Eseri Muhammed Ebü'I-Fütfih 
Şerif ( el-'Aruz: Dirase tatbfl!:ıyye içinde, 
Kahire 1403/ 1983, s. 129-1 75) ve Muham
med Aziz Şems- Ali Kerh (Mecelletü'l
Mecma'i'l-'ilmiyyi 'l-Hindf, Vlll/1-2 IAiigarh 
ı 403/1983 ], s. 325-337) neşretmiştir. s. et
Tibyan ii tetsiri'l-Kur'an. 6. el-Fera' id 
ve'l-]fald'id. 7. Mizdnü'ş-şu'ara' ve te§
bitü'n-ni?dm (son üç eserin yazma nüs
haları için bk. İsmail b. Ali ei-Ekva', s. 82, 

84, 85). 

Neşvan'ın kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: Şaf:ıil:J.u '1-i'ti]fiid ve 

şarif:ıu'l-inti]fiid, et-Tebşıra fi'd-din li'l
mübşırin fi'r-reddi 'ale'?-?alemeti'l
münkirin, Müskü'l-'adl ve'l -mizô.n ii 
muvô.fa]fati'l-Kur'ô.n, et-Teg;kire ii af:ı
kami'l-cevahir ve'l-a'rô.z (Makale fi) AJ:ı
kô.mi San'ô.' ve Zebid, Kitô.bü'n-Ne]fii'iz 
(beynehu ve beyne'n-Kasimiyyfn), Diva
nü'ş-şi'r, Vaşiyye (li-veledihf Ca'fer), Ur
ciize fi'ş-şühiiri'r-riimiyye (ve metali'i'n
nücum ve megaribiha vema yaf:ısünü fiha 
mine 'l-me'kul ve'l-meşrub ve'l-melbus), 
Risale ti't-taşrit. 
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Kıyasın üçüncü önermesi, 
verilen önermelerden çıkarılan 

önerme için kullanılan mantık terimi 
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NETICETÜ'I-FETAV A 
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Şeyhülislam 
Dürrizade Mehmed Arif Efendi'nin 

(ö. 1215/1800) 
fetvalarını toplayan eseri. 
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Klasik sistematiğe uygun biçimde "Kita
bü't-Tahare" ile başlayıp "Kitabü'I-Feraiz" 
ile sona eren bu mecmua, Dürrizade'nin 
isteği üzerine, şeyhülislamlığı döneminde 
fetva emini olarak görev yapan Ahmed 
Efendi tarafından derlenip kitap haline 


