
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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NEVADiR 
()~1~1) 

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. 

29 



NEVADiR 

Nevadir konusunda tesbit edilebilen alt
mış kadar eserden ilki Ebu Amr b. Ala'ya 
( ö 154/771) nisbet edilir. Halil b. Ahmed, 
Yunus b. Hab!b, Ebu Malik Amr b. Süley
man b. Kirkire, Yahya b. Mübarek ei-Yezl
dl, Nadr b. Şümeyl, Ali b. Hazım ei-Lihya
nl, Ebu Ziyad (Yezld) b. Abdullah ei-Kilabl. 
Asmal, Ahfeş ei-Evsat, Ebu Zeyd ei-Ensa
rl, Ebu Abdullah İbnü'I-A'rabl, Ebu Mis
hal ei-A'rabl, İbn Han! (Abdullah b. Muham
med) en-NisabOrl, Ebu Hatim es-Sicistanl, 
Harun b. Zekeriyya ei-Hecerl, Ahfeş ei-As
gar, Ebu Ali el-Kal!, Said b. Hasan er-Rabal 
ve Saganl bu hususta önemli isimlerdir. 
İbn ümmü MektOm, Yunus b. Hablb'in 
en-Nevadirü'l-kebir ve en-Nevadirü'ş
şagir'inden seçmeler yapmış, Saganl Md 
teferrede bihi ba'zu e'immeti'l-luga'
sında ondan yararlanmış, SüyOti el-Müz
hir'inde (ll, 289) ondan iktibaslar yapmış
tır. Ali b. Hamza el-Kisa! en-Nevadirü'l
kebir, en-Nevadirü'l-evsat, en-Nevadi
rü'ş-şagir (aşgar) ve Nevadirü'l-A 'rab'ı 
yazmıştır (İbnü'n-Nedlm, s. 299, 405). Yah
ya ei-Yeiidl'nin Ca'fer b. Yahya ei-Berme
ki için Asınal'nin Nevadir'i tarzında kale
me aldığı eserden yapılan alıntılar (SüyD
tl, 1, 215; ll , 276) onun içeriğinin ses dönü
şümü (ibdal) içeren lafızlar, kural dışı tas
gir isimleri, garlb alemler, tekili olmayan 
çoğullar vb.nden oluştuğunu göstermek
te, yöntem olarak da önce nadir ve garlb 
kelimeleri açıkladıktan sonra ilgili şiirler
den şahidiere yer verildiği görülmektedir. 
Ebu Ziyad ei-Kilab'i'de ise yöntem önce 
şiirden bir parçanın zikredilmesi, daha son
ra onda geçen garibierin açıklanması, ar
dından parçanın topluca anlamının veril
mesi şeklindedir. Onun nevadir ölçüsü kul
lanım azlığıdır. Eserde bitki adlarına, Arap 
ensab, eyyam ve emsaline dair değerli mal
zeme yer alır (Halil İbrahim Atıyye, IX/3 

11980 ı. s. 34-43) E bO Zeyd ei-Ensar'i'nin 
Kitdbü 'n-Nevadir fi'l-luga 'sı ( en-Neva
dirü'l-kebfr, nşr. Said b. Abdullah eş-Şer
tOn!, Beyrut ı894---+ ı 967; nşr. Muham
med Abdülkadir Ahmed, Trablus ı 976; 

Beyrut ı 40 ı 1 ı 981 ) , Kilabi'ye ait eserin yön
temiyle paralel olup Cahiliye ve İslam dö
nemi (ı 50 yılına kadar 17671) şiirlerinde ge
çen nevadirio açıklamasına dairdir. Küfe 
mektebine mensup olan, bu sebeple Kisa'i'
den bol miktarda alıntılara yer veren Ebu 
Mishal'in Kitdbü'n-Nevadir'i (nşr. izzet 
Hasan, I-ll, Dımaşk 1380-1381/1961) E bO 
Zeyd'in eseri tarzında olmakla birlikte içe
rik bakımından çok zengin dir. İbn Hani en
Nisaburl'nin Nevadirü'l-'Arab ve gara'i
bü elfa~ihd adlı eserinin 2000 varak oldu-
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ğu kaydedilir (Teh?fbü 'l-luga, I, 24). Hece
r'i'nin et-Ta'lilfat ve'n-nevadir'i (nşr. Ham
müd Abdülemlr el-Hamidl, 1-11, Bağdad 

1980) zengin muhtevaya sahip olup Yezl
dl, Ebu Zeyd, Ebu Mishal gibi önceki neva
dir yazarlarının eserlerini tamamlamakta 
ve eski Arap yarımadasına ait yer, dağ, 
su, vadi, yol. geçit, hayvan adları ile Arap 
ensab, eyyam ve ahbarına dair geniş mal
zeme içermektedir. Ebu Ali ei-Kall'nin en
Nevadir'i ise fıkra tarzı haber, kıssa ve 
şiir ağırlıklı olup bunlarda geçen bazı na
dir kelime ve kullanımların açıklamasına 
yer verilmiştir. Said b. Hasan er-Raba'i'nin 
el-Fuşuş fi'n-nevadir'inin de bu tarzda 
olduğu kaydedilir (Yaküt, xı. 283-284) Sa
gan'i'nin eş-Şevarid fi'l-luga'sında (Ma te
ferrede bihf ba'zu e'immeti 'l-luga) başta 
Yunus b. Hablb'in nevadire dair eserleriy
le Ebu Hatim es-Sicistanl'nin Işld]J.u'l-mü
zal ve'l-müfsed'i olmak üzere diğer bazı 
nevadir kitaplarında geçen şaz kullanım
Iara yer verilmiştir. İbn Haleveyh'in Leyse 
ii keldmi'l-'Arab'ı da nevadir türü eser
Iere girer. Bunlardan başka Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam'ın el-Garibü'l-muşan
nefi, İbn Kuteybe'nin Edebü'l-kdtib'i, İbn 
Düreyd'in el-Cemhere'si, Hatlb ei-İskafi' 
nin Mebddi'ü'l-luga'sında konuyla ilgili 
bölümler vardır ( nevadir lite ra türü için bk. 
Teh?fbü'l-luga, I, 8-43; ibnü'n-Nedlm, s. 
299, 405, ayrıca bk. tür. yer.; ibnü'l-Kıftl, 

ll, ıo8-109 ; Süyutl, I, 234; Keşfü'?-?Unün, ll, 

19ıO; M. Hüseyin Alü Yasin , IX/4 1198ı], 
S. 252-253) 
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J!li!J IsMAiL DuRMuş 

en-NEVAniR ve'z-ZiYADAT 
( .:.ı f~l;jJf ~ )~ '~' ) 

İbn Ebu Zeyd el-Kayrevani'nin 
(ö. 386/996) 

LMaliki fıkhına dair ansiklopedik eseri:J 

Tam adı en-Nevadir ve'z-ziyadat 'ald 
md fi'l-Müdevvene min gayriha mine'l
ümmehat min mesa'ili Malik ve aş]J.a
bih olup Maliki mezhebinin oluşum dö
neminde farklı Maliki çevrelerince Malik 
b. Enes ve öğrencilerinin fıkhl görüşlerini 

deriemek amacıyla yazılan ve temel kay
nak kabul edilerek "ümmehat" (devavln) 
adıyla anılan eserlerin içeriğini önemli öl
çüde toplamaktadır. Yazılış amacı, söz ko
nusu literatür içerisinde en başta gelen ve 
mezhebin temel kaynağı kabul edilen el
Müdevvenetü'l-kübra'da yer almayan 
fıkhl görüşleri derleyip özetlemek ve daha 
kolay istifade edilmesini sağlamaktır (en
Nevadir, I, 9) . Buna göre kitabın adındaki 
"min gayriha" ifadesinin "ve gayriha" şek
linde yazılması doğru değildir (Muranyi , s. 
69-71; krş. Sezgin, I, 470) . Diğer eserlerde 
yer alan görüşleri "nadir rivayet" ve "ziya
dat" olarak nitelendirmek suretiyle eJ
Müdevvene'nin mezhebin en muteber 
kaynağı olma özelliğini teyit eden İbn EbU 
Zeyd'in bu eseri aynı zamanda Maliki mez
hebi tarihinde bir dönüm noktası teşkil et
mektedir. Zira daha önceki dönemde Mı

sır, Kayrevan, Endülüs ve Irak'ta belirgin
leşen farklı Maliki çevreleri, çalışmalarında 
eJ-Müdevvene'nin yanı sıra kendi derle
dikleri bir eseri kaynak metin kabul eder
ken İbn Ebu Zeyd ilk defa söz konusu bü
tün kaynak metinleri bir araya getiren bir 
çalışma yapmıştır. Maliki mezhebi tarihin
de müteahhirin döneminin onunla başla
tılması (Muhammed b. Abdullah el-Hara
şl, I, 69; Muhammed b. Ahmed ed-Desü
ki, I, 26), özellikle mezhep içi rivayetler açı
sından farklı ekoller arasındaki etkileşimi 

arttıran ve ortak bir mezhep birikiminin 
oluşmasına zemin hazırlayan bu çalışma

sıyla ilişkilendirilebilir. 

en-Nevadir, İbn Ebu Zeyd'in Maliki fı 
kıh öğretiminde kullanılmak üzere yazmış 
olduğu er-Risale ve Mul]taşarü'l-Mü 

devvene'den sonra kaleme alınmıştır. 

Eser, eJ-Müdevvene'den daha kolay ya
rarlanılmasını sağlamak amacıyla aynı te
mel kaynaklara dayanılarak yazılan (Mu
ranyi , s. ı 9) Mul]taşarü'l-Müdevvene'

yi tamamlamakta ve fıkıh eğitimini biti
rip belirli bir seviyeye ulaşmış olan Maliki 
fakihlerine hitap etmektedir ( en-Nevadir, 
I, ı ı) . Irak Malikileri'nden İbn Mücahid et-


