NESVAN ei-HiMYERi
irinde mezhebinin ehl-i adi ve tevhide mensubiyetini 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'tezile mensuplarının yeryüzünün melekleri,
farzı ve sünneti en iyi bilenleri olduğunu
ve ehl-i İslam'ın doruk noktasını teşkil ettiğini söylemiştir (a.g.e., s. 39). Şevki Dayf
onu Yemen'in çeşitli beldelerinde kadılık
yapmış, feraiz konusunda uzman bir Zeydi 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 hikmetli 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 eski Arapça ansiklopedik sözlük kabul edilen eserde kelimelerin anlamlarından baş
ka sarf, nahiv, fıkıh usulü ve fürfiu, teoloji,
botanik, astronomi, tabiat, tıp, madenler,
tarih, coğrafya, şehir ve yer adları gibi değişik konulara da yer vermiş, bu şekilde
yazar geniş kültürünü ortaya koymuştur.
Kitabın uzun mukaddimesinde Arapça'nın
diğer dillere üstünlüğünden, Kur'an ve hadisleri anlama vasıtası olduğu için öğretil
mesine olan ihtiyaçtan söz ettikten sonra kelime bulmada kolay bir yol diye nitelediği yöntemini tanıtmış ve eserinin bazı özelliklerini belirtmiştir. Ardından harfIerin mahreç ve sıfatları ile ziyade, ibdal,
hazif, idgam harfleri ve meseleleri, kelime
çeşitleri, isim ve fiil kalıpları, masdarlar
ve onlardan türeyen sıfatlar gibi konulardan 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 göre bir dizim uygulamış, eserini alfabetik
harf sayısınca yirmi sekiz bölüme, her bölümü 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, Kahire 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 ellryani - V. M . Abdullah gerçekleştirmiştir
(!-XII, Dıma şk 1420/ 1999) . XII. ciltte ayetler, hadisler, şahıslar. din, fırka ve mezhepler, kitaplar, bitkiler, fıkıh ve astronomi terimleri, şiirler, kelimeler, Yemen 'le
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ilgili şahıs, kabile, yer, Iafız ve bitkilerle ilgili ayrıntılı diziniere yer verilmiştir. Yazarın 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/ 1958). elKaşidetü'l-lfimyeriyye ve el-Kaşide 
tü'n-Neşvô.niyye adıyla da anılan eser
imamete liyakat mücadelesinde Kuzey
Arapları ' nın Güney Arapları ' nı küçümsemesine karşı onları katı bir asabiyet duygusu ile öven, bu amaçla Yemen'de hüküm sürmüş Tübba' ve Himyer kralları,
Akyal ve Ezva hakkında destanımsı unsurlar ve hurafe kabilinden anekdotlarla erdemlerini söz konusu eden 137 beyitlik bir
manzumedir. Yazarı bilinmeyen ve muhtemelen müellife ait olan şerhi de eserdeki destanımsı unsurlara fazlasıyla katkıda
bulunmuştur. Neşvan, Hasan b. Ahmed eiHemdan1'nin Kitô.bü '1-İklil min al]bô.ri'lYemen ve ensabi lfimyer'i ile el-Kaşi
detü'd-Dô.miga'sından etkilenmiştir. Kaside Almanca tercümesiyle birlikte (Leipzig 1865), ayrıca Rene Basset tarafından
(Cezayir ı 9 ı 6) yayımlanmıştır. William
Francis Prideaux Lise kasideyi İngilizce tercümesiyle beraber neşretmiştir (Sehore
1979) . 3. el-lfurü'l-'in (ve tenbfhü's-sami'fn 'an kütübi'l-'ilmi'ş-şera'if dane'n-nisa'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 çeşitli 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 Muhammed Aziz Şems- Ali Kerh (Mecelletü'lMecma'i'l-'ilmiyyi 'l-Hindf, Vlll/1-2 IAiigarh
ı 403/1983 ], s. 325- 337) neşretmiştir. s. etTibyan 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 nüshaları 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), Divanü'ş-şi'r, Vaşiyye (li-veledihf Ca'fer), Urciize fi'ş -şühiiri'r-riimiyye (ve metali'i'nnücum ve megaribiha vema yaf:ısünü fiha
mine 'l-me'kul ve'l-meşrub ve'l-melbus),
Risale ti't-taşrit.
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NETİCE
(~f)
Kıyasın üçüncü önermesi,
verilen önermelerden çıkarılan
önerme için kullanılan mantık terimi

L

(bk. KIYAS).
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NETICETÜ'I-FETAVA
( i.S.9ı...ilf ~)
Şeyhülislam

Dürrizade Mehmed Arif Efendi'nin
(ö.

L

1215/1800)

fetvalarını

toplayan eseri.

_j

Klasik sistematiğe uygun biçimde "Kitabü't-Tahare" ile başlayı p "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

NEVA
uygun şekilde güçlüsü , uşşak dörtlüsü ile
rast beşlisinin ek yerindeki neva per desi
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Nevada rast besiisi
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Neva makami dizisi
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olup bu perde üzerinde karakt eristikyarım karar yapılır.
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Arif Efendi'nin
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eserinin
ilk iki sayfası
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Eserde Hanefi mezhebinde
muteber kabul edilen kaynakların yanı sı
ra daha sonra tedvin edilen fetva mecmualarından da yararlanılmıştır. içerdiği
fetvalara dayanak teşkil eden fıkıh kitaplarındaki Arapça ibaretere (nukül) alındık
ları eserlerin ismiyle birlikte yer verilmiştir.
Sade bir Osmanlı Türkçesi'yle kaleme alı 
nan Neticetü'l-fetdvfı güvenilir bir başvu
ru kaynağı olarak kabul görmüş ve kısa zamanda şöhret kazanmıştır. Nitekim Fetvahane'de müsewid olarak çalışan Osman
Zihni Efendi, istinsah ettiği bir nüshayı aynı görevi yapan diğer arkadaşlarının faydalanması için oraya vakfetmiştir (Netfcetü'l-fetava, vr. I b) Çeşmizade Mehmed
Halis Efendi de şer'i meselelerio cevabına
ulaşınada kolaylık sağlamak üzere muteber saydığı altı kitabı özetleyip hazırladığı
ve sütunlar halindekaydettiği Huldsatü'lecvibe adlı eserinde ilk sütunu Neti ce tü'l-fetdvd'ya ayırmıştır. Diğer eserler, Zeynüddin İ bn Nüceym, Çatalcalı Ali Efendi,
Seyyid Feyzullah Efendi ve M enteşzad e
Abdürrahim Efendi'nin el-Fetdvd'ları ile
Yenişehirli Abdullah Efendi'nin Behcetü '1fetdvd 'sıdır (Hulasatü'l-ecvibe, I, 3) . Neticetü'l-fetdvfı, Dürrizade Mehmed Arif
Efendi'nin altı yılı aşkın bir süre yürüttüğü
şeyhülislamlık görevi sırasında Fetvahane'ye sorulan sorulara verdiği cevaplardan
o l uştuğu için eserde devrin dini, kültürel
ve sosyal hayatını ilgilendiren konular ön
plana çıkmış ve kitabın itibar kazanmasın
da muhtemelen bu husus etkili olmuştur.
Dürrizade'den önceki bazı şeyhülislamia
rın fetvalarını da ihtiva etmesi ve meşi 
hat makamının onayı sebebiyle resmi bir

(Süleymaniye Ktp. ,
Serez,
nr. 1146)

niteliğinin bulunması

eserin değerini artözellikler olmalıdır. Neticetü'l-fetdvd, Gedizli Mehmed Efendi'nin ekiediği
Arapça nukül ile birlikte 1237 (1822) ve
126S (1849) yıllarında İstanbul'da yayım
lanmış olup matbaanın kurulmasından
sonra basılan ilk fıkıh kitabıd ı r.

tıran

Genel olarak lirik, dini- tasawufi bir karakter taşıyan neva makamının nota yazı mında donanımına si için koma bemolü, fa için bakiye diyezi yazılır, gerekli değişiklikler eser içerisinde gösterilir. Makamın yedeni rast (sol) perdesidir. Neva makamı daha çok inici-çıkıcı bir karakterde
olduğundan genişlemesi tiz taraftan yapıl
mıştır. Bu genişleme, neva perdesi üzerinde bulunan r ast beşlisine muhayyer perdesinde bir bGselik dörtlüsü ilavesiyle olur.
Makam seyrinde en çok tercih edilen bu
genişleme sonucunda neva üzerinde bir
acemli rast dizisi teşekkül eder.
Yerinde neva ana dizisi
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NEÜZÜBİLLAH
(bk. İSTiAzE).
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Nevada acemi i rast dizisi

Bu genişlemenin dışında gerektiği takdirde yerindeki uşşak dörtlüsünün simetrik olarak t iz durak muhayyer perdesi üzerine göçür ülmesiyle ikinci çeşit bir geniş
leme de yapı l abilir. Simetrik göçü rm e ile
yapılan bu çeşit genişleme sonucu tiz tarafta herhangi bir yeni dizi oluşmaz . Ancak her iki şekil genişlemede de muhayyer
perdesinde asma kalış yapılamayacağını
hatırlatmak gerekir.
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Yerinde neva ana dizisi
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Yeri nde

Nevada rast besiisi

ussak dörtl üsü

NEVA
(1~ )

L

Türk musikisinde
basit m a kamlardan biri.

_j

Türk mOsikisinin kimin tarafından oluş
bilinmeyen en eski makamlarındandır. Dügah perdesinde karar veren
bir makam olduğundan bu perde üzerinde
kur ulu olan dizisi, yerinde bir uşşak dörtlüsüne neva perdesinde bir rast beşlisinin
eklenmesiyle meydana gelmiştir. Basit makamların güçlülerinin diziyi meydana getiren çeşnilerin ek yerinde olması kura lı na

turulduğu

Yerinde neva ana dizisi

Neva makamı asma karar bakımından
zengindir. Rast makamında, yerindeki rast
beşlisinin üçüncü derecesi olan segah perdesinde segah çeşnili bir asma kararın yer
ald ığı bilinmektedir (bk RAST ). Neva makamında da neva perdesi üzerinde bir rast
beşiisi yer almaktadır. Bu beşlinin, yerindeki rastın üçüncü derecesi olan segaha
tekabül eden sesi eviç perdesidir. Bu se-
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