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beple neva seyrinde eviç perdesinde segah 
çeşnisiyle asma karar yapılır. Bu durumda 
bakiye diyezli "mi" (acem) perdesi de yeden 
olarak kullanılır. Güçlü neva perdesinde 
rast çeşnisiyle karakteristik yarım karar 
yapıldıktan sonra aynı perdede eviç yeri
ne acem perdesi kullanılarak inilirse buse
lik çeşnili asma veya yarım karar da yapı
labilir. Gerek rastın gerekse buseliğin ye
deni yarım seslidir. Neva perdesinde bu 
çeşnilerle kalış yapılırken bakiye diyezli "do" 
(nim hicaz perdesi) yeden olarak kullanılabi
lir. Hatta bazan neva perdesi nim hicazla 
alt oya da yapabilir. Ancak neva makamın
da nim hicaz perdesinin belirtilen şekilde 
kullanılmasının doğru olmadığı da söylen
mektedir. Bunların dışında segahta se
gahlı , rastta rastlı, eviç yerine acem per
desi kullanılarakyapılan inişlerde çargah
ta çargahlı asma kararlar yapılabilir. 

Neva makamının seyrine güçlü civarın

dan başlanır. Bu perdenin iki tarafında di
ziyi meydana getiren çeşnilerde karışık ge
zinildikten sonra güçlü perdesinde rastlı, 
nadiren bQselik çeşnili yarım karar yapılır. 
Bu arada gerekli yerlerde asma kararların 
belirtilmesinin ardından yine karışık gezi
nilip genişlemiş bölgede de dolaşıldıktan 
sonra ana diziyle inilip dügah perdesinde 
uşşak çeşnili tam karar yapılır. N eva ma
kamının icrasından sonra yerinde büselik 
beşli veya dizisiyle karar verilirse n eva- bQ
selik, kürdl dörtlüsü veya dizisiyle karar 
verilirse neva-kürdl makamları oluşur. 

Solakzade Mehmed Hemdemi'nin darb-ı 
fetih, Zeki Mehmed Ağa ile TanbQrl Cemi! 
Bey'in devr-i kebl r usulündeki peşrevleri ; 

ll. Gazi Giray Han'ın aksak semili usulün
deki saz semaisi; ltrl'nin, "Gülbün-i iyş ıni
demed saki-i gül'izar kQ?" mısraıyla baş

layan nlm-sakil, değişıneli karı ; Hamamı

zade İsmail Dede'nin muhammes usulün
de, "Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bül
bül müdür" mısraıyla başlayan bestesi; 
Kadri Efendi'nin, "Sevdi bu gönül seni, ya
man eylemedi" mısraıyla başlayan aksak 
semaisi; Şerif İçli'nin, "Birlikte bu akşam 
çıkalım seyre civanım" mısraıyla başlayan 

yürük semaisi; TanbQrl Mustafa Çavuş'un 

aksak usulünde, "Muntazırım teşıifine, ref-
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tar ile revişine"; Zekai Dede'nin yürük se
mai usulünde, "Yine bağlandı dil bir nev
nihale" mısraıyla başlayan şarkılarıyla Ha
fız Post'un, "Vakt-i seherde açıla perde" 
ve Muallim İsmail Hakkı Bey'in, "Bir tahta 
yaratmışsın" mısraıyla başlayan safyan ila
hileri, Zekai Dede'nin, "Rabbünallahüllezl 
la ilahe illa hQ" mısraıyla başlayan safyan 
şuğulü bu makamın en güzel örneklerin
dendir. 
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Şemsüddin Muhammed b. Hasen b. Ali 
b. Osman en-Nevaci ei-Kahiri 

(ö. 859/ 1455) 

Antolojileriyle tanınan 
Mısırlı a lim ve şair. 

_j 
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Muhtemelen 788 (1386) yılında , Nil del
tasındaki Mahalletülkübra şehrine bağlı 
Garbiye kasabasının Nevac köyünde doğ
du. Şemseddin Muhammed b. Ali ez-Zera
tini ve İbnü'I-Cezerl'den kıraat dersleri al
dı. Burhaneddin ei-BeycQrl ve Muhammed 
b. Abdüddaim ei-Birmavl'den fıkıh, İzzed
din İbn Cemaa, Sıbt İbn Hişam , İbnü'd-De
mamlnl ve Sisati'den nahiv ve akliilimler 
tahsil etti. İbn Hacer ei-Askalanl, Zeynüd
din el-lraki gibi alimlerden hadis okudu. 
Hocaları arasında If aya tü '1-J:ıayevan sa
hibi Demiii de yer alır. Sonraları aleyhinde 
e1-lfücce ii seril_{Qti İbn lficce adıyla bir 
eser yazdığı İbn Hicce ei-Hamevl de onun 

dostlarındandı. Nevacl, Kahire'nin Hüsey
niyye ve Cemaliyye medereselerinde hadis 
müderrisliği yaptı. İbn Tağrlberdl, Şern
seddin es-Sehavl gibi birçok alim kendisin
den istifade etti. SGfı çevreteriyle yakın iliş
kisi bulunan Nevacl, başta Dimyat ve İs
kenderiye olmak üzere Mısır'ın bazı şehir
lerine seyahatter yaptı , Mahalletülkübra 
şehrin e sık sık gidip geldi. İ lki 820 ( 141 7) , 
ikincisi 833 (1430) yılında olmak üzere iki 
defa hacca gitti. Kaynakların çağuna göre 
859'da (1455) Kahire'de vefat etti. 

Gerileme devri edebiyatının önde gelen 
temsilcilerinden kabul edilen Nevaci gele
neğe uyarak meşhur kitaplar üzerine şerh 
ve haşiyeler yazmış, belagat ve şiir sanatı 
hakkında muhtelif eserler telif etmiştir. 
Aynı zamanda "şairü 'l-vakt" unvanıyla ni
telenen Nevaci uzun soluklu kasideleri sa
yesinde yüksek memurlar sınıfına dahil 
olmuş ve sanat hamileri tarafından ödül
lendirilmiştir. Kendisine iyilikte bulunanla
rın zevkine uyarak o devrin yüksek taba
kasınca revaçta olan konularla ilgili birçok 
şiir mecmuası meydana getirmiştir. An
cak bu şiirlerin bir kısmı kaba aşk şiirleri 

çerçevesine giriyordu . Bunların en tanm
mışı lfalbetü'1-k ümeyt adlı antolojisidir. 
Nevacl, hatta da dikkatleri üzerine çek
miş ve özellikle "mensQb" adı verilen yazı 
çeşidinde şöhret kazanmış. kendi el yazısı 
ile yazdığı eserlerinin birkaçı zamanımıza 
ulaşmıştır. 

Eserleri . 1. lfa1betü '1-kümeyt fi'1-edeb 
ve'n-nevadiri '1-müte<alli]fa bi '1-]].amriy
ydt. Nevaci'nin en meşhur eseri olup şa
rap ve şarap meclisleriyle içki alemlerin
de mQsikinin yeri vb. konularda yazılmış 
şiirleri ve anekdotları içeren bir antoloji
dir. önceleri e1-lfubı1r ve 's-sürur ii vaş
fi'1-]].umı1r adını taşıyan eser yirmi beş 
bölümle şarap aleyhindeki bir hatimeden 
ibarettir. Kitap şiddetli hücumlara uğra

masına rağmen büyük rağbet görmüş ve 
önemli etkiler yapmıştır. İlk defa M. Ab
durrahman Kutta ei-Adevl ve Nasr ei-HQ
rln\"nin tashihiyle yayımlanan (Bulak 1276/ 

1859) eserin baskıları sonraki yıllarda da 
sürmüştür (Beyrut 1873; Kahire 1299/ 188 1; 

nş r. Abdülkadir Allam , Kahire 1357/ 1938; 

Kahire 1998). z. M u]faddime ii şına<a

ti'n-na?-m v e'n-ne§r (n şr. Muhammed b. 
Abdülker!m , Beyrut 1971). 3. <u]füdü'1-
1e'd1 fi'l-müveşşeJ:ıô.t ve '1-ezcd1 (nş r. Ab
düllatlf eş - Şihabl, Bağdad 1982; nş r. Ah
med Muhammed Ata, Kah i re 1420/1 999). 

Eserde Endülüs ve Mağrib müveşşah ve 
zecelleriyle bunlara Doğu şairlerinin yaz
dığı bazı nazlrelere yer verilmiştir. 4. el
Fevd'idü'1-<ilmiyye ii fünun mine'l-1u-



gdt (n ş r. Ahmed Abdurrahman Hammad, 
İskenderiye 1986). Farklı harekelerle deği
şik şekillerde okunabilen kelimelere dairdir. 
s. Kitabü'ş-Şita' ii bedi'i'l-iktita' (nşr. 
MahmOd Hasan EbO Nad, Beyrut 1403). 

6. ed-Dürrü'n-neiis iima zade 'ala Ci
nani'l-cinas ve Ecnasi't-tecnis (nşr. Ham
za Demirdaş ZağiOI, Kahire 1987). Safedi'
nin Cinanü'l-cinas'ı ile Safiyyüddin ei
Hilli'nin ed-Dürrü'n-neiis ii Ecnasi't-tec
nis'ine tetimme niteliğinde bir eserdir. 7. 
ŞaJ:ı(ı'ifü'l-J:ıasenat tl vaşfi'l-}Jdl. Yüzdeki 
ben tasvirlerine dair Abbasller devri şairle
rinden seçilmiş şiir ve anekdotlar antoloji
sidir (Brockelmann, GAL, ll , 70; Suppl., ll, 
56) 8. Nüzhetü'l-elbô.b ii al].bdri ?;e

vi'l-elbdb. Cömertler, cimriler, akıllılar, 
ahmaklar vb.ne dair hikaye ve anekdotlar
dan ibarettir (Brockelmann, GAL, ll, 70) . 
9. TuJ:ıtetü'l-edib. Kafiyelerine göre alfa
betik sıralanmış hikmet ve mesel beyit
leri antolojisidir (müellif nüshası için bk. 
a.g.e., II , 70) . Eserin muhtasarı olan Zeh
rü'r-rebi' ti'l-meşeli'l-bedi' adlı kitap et
Tuf:ıfetü'l-behiyye içinde yayımlanmıştır 
(İstanbul 1302). 10. Te'hilü'l-garib. Mü
velled şairlerin şiirlerinden seçilip kafi
yelerine göre diziimiş gazeller antolojisi
dir (a.g.e., II, 70; Suppl., ll, 57). 11. Ravta
tü'l-mücalese ve gaytatü'l-mücanese. 
Cinas sanatına dair teorik bilgilerle zen
gin şiir örneklerini içerir (Brockelmann , 
GAL, ll, 70). 12. el-ljücce (el-Met:ıacce) ii 
serii)iiti İbn ljicce (a.g.e., II, 70; Suppl., 
II , 57). 13. Divanü şi'r. Eserin, İskenderi
ye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Ha
san Abdülhacfı tarafından doktora tezi ola
rak neşre hazırlandığı kaydedilmektedir 
('Uküdü'l-le'al, neşredenin girişi, s. ll) . 
14. el-Metali'u'ş-şemsiyye ti'l-meda'i
J:ıi'n-nebeviyye (Kaşfde fi med/:ıi'n-nebf, 

Escurial Library, nr. 442). 

Nevaci'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: ljaşiye 'ale't-Tav
tiJ:ı, Haşiye 'ale(Şerhi'ş-Şa{i.ye li)'l-Car
berdi, el-Gayşü'l-münhemir !ima yet'a
lühü'l-J:ıac ve'l-mu'temir, Risale fi'l-el
gaz, Merati'u'l-gızlan, Ijal'u'l-'i?;ar, eş
ŞabCıJ:ı ve'l-gabCıl), Nüzhetü'l-al].bô.r, 
Şerf:ıu'l-Ijazreciyye ii' I-'arCıt, Risale te
te'allel)u bi'l-l)avafi, el-Feva'idü'l-'arCı
tiyye ('Uküdü'l-le'allnşr. Ahmed M. Ata!. 
neşredenin girişi, s. 9-11 ). Nevacl, şarki
yatçıların erken dönemden itibaren ilgilen
diği edebiyatçılardan olup Barthelemy de 
Molainville d'Herbelot (XVII. yüzyıl) ve Sir 
William Jones (XVlll. yüzyıl) tarafından hak
kında makaleler yazılmış, XIX. yüzyılda an
tolojilerinden alınmış parçaların Batı dil
lerine tercümeleri yapılmıştır. 
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Nadir kullanılan kelimeleri 
ve bunlar için kaleme alınan sözlükleri 

ifade eden bir terim. 
L _j 

Nevadir kelimesi, "bir şey benzerlerin
den ayrılıp görünür olmak, az bulunup 
kendine has bir özellik taşımak" anlamın

daki nüdfir (nedr) veya "söz açık seçik ve 
düzenli olmamak" manasındaki nedaret 
kökünden türeyen nadir yahut nadire ke
limesinin çoğuludur. Genel hükümler ve 
külli kaidelerin dışında kalan, az kullanılan, 
manasının anlaşılmasında güçlük çekilen 
kelime ve ifadeler nevadir kapsamında dü
şünülmüştür. Mesela "münhul" (kalbur) 
ve "mükhule" (sürmelik) kelimeleri kıyas 
dışı olmaları, birinci babdan mimli mas
darta mekan isimlerinin "mefal" kalıbında 
gelmesi kıyasl iken bazı fiilierde mekan is
minin "mef'il" şeklinde olması (mescid, 
mefrık gibi) bunların nevadir grubu içinde 
yer almasını gerektirmiştir. Kitabü'l-Fa
şiJ:ı'in yazarı Sa'leb fesahat ölçüsü olarak 
yaygın kullanımı göz önünde bulundur
duğundan bunun dışında kalan kelime ve 

NEVADiR 

ifadeleri gayri fasih (nevadir, garaib) kabul 
etmiştir. Müteahhir devir belagatçıları fe
sahati, kelimede aynı veya uzak mahreç
li harflerden oluşmasıyla ortaya çıkan söy
leniş zorluğunun bulunması (tenafür-i hu
rOf), manasının açık olmayıp sözlüklere 
bakılarak bilinebilmesi (garabet). sarf ve
ya nahiv kurallarıyla uyuşmaması, söyle
nişinin kulağa hoş gelmemesi gibi olum
suzlukların bulunmaması şeklinde açıkla

mıştır. Kullanım azlığı veya çokluğunun öl
çüsü dilleri bozulmamış olan halis Arap
lar'ın istimaline göredir (SüyQtl, ı, 187) . 

Nadiri ve fasihi belirlemede kullanım kı
yastan önce gelir. Mesela "istal)veıe" fiili 
kıyas dışı olmasına rağmen kullanımı çok 
olduğu için fasih kabul edilmiştir. 

Nevadirle ilgili eserlerin yazılmaya baş
lanması, dilcilerin ve alimierin sağlıklı lu
gat malzemesi deriemek için çöle yaptık

ları yolculukların başlangıç dönemi olan 
ll. (VIII.) yüzyılın ortalarına rastlar. Bu tür 
eserlerin hemen hemen tamamına yakı
nının telifi lll . (IX.) yüzyılın ortalarına ka
dar sürmüştür, ondan sonraki devirlerde 
ise nevadir telifi pek azdır. Bu sürecin lu
gat malzemesinin derlenme dönemi ol
ması ve nevadir eserlerinin muhteva yö
nünden birbirine benzemesi alimlerin, lu
gat malzemesini derierken rastladıkları 
garlb ve nadir kullanımları da tasnif ve ter
tibe tabi tutmadan aynı dönem içinde kay
detmiş olduklarını göstermektedir. Bun
larda kullanırnın ait olduğu yer ve kabile 
isimleri, kaynak ve senedler zikredilmemiş
tir. Nevadir eserlerinde temel malzeme na
dir ve garlb kelimeler ve kullanımlar ol
makla birlikte fasih kelimeler de yer alır, 

çünkü nevadir açıklanırken bunların fasihi
nin zikredilmesi gereği duyulmuştur. Alim
lerin fasih, garlb ve nadirleri belirlemede 
farklı ölçüler benimsediği görülmektedir. 
Mesela Asma! "l)azenehu"yu fasih, "al)ze
nehfi"yu nadir ve garlb saymış. Ebu Zeyd 
ei-Ensarl iki kullanımı da fasih saymış
tır. Ebu Hatim es-Sicistanl, bazı kurranın 
_?yı t_;.;iı ~~Y (el-Enbiya 21/103) şek
lindeki kıraahne dayanıp Ebu Zeyd'i des
teklemiştir. Ebu Hatim'in kurranın kıraa
tini ölçü diye benimsemesi, karilerin Arap
ça konuşan çeşitli muhitlere mensup seç
kin bir topluluk olarak cumhurun kullanı

mını temsil etmeleri sebebiyle isabetli bu
lunmuştur (EbO Mishal el-A'rabl, neşrede
nin girişi, I, 20-23). Bugün "al)zenehu" da
ha çok kullanıldığından daha fasih sayılır. 

Asınal'nin Arap lugatının üçte birini, Ebu 
Ubeyde et-Teyml'nin yarısını, Ebu Zeyd el
Ensarl'nin üçte ikisini, İbn Kirkire'nin ise 
tamamını fasih kabul ettiği kaydedilir. 
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