
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-



Ta!' nin, kitapları için icazet isternek ama
cıyla ibn Ebu Zeyd'e yazdığı mektubun 
tarihi (Kadi iyaz. VI. 197) en-N evadir 'in 
368 (978) yılından önce telif edildiğini dü
şündürmektedir. 

Yazarı tarafından da ifade edildiği gibi 
en-Nevadir'in temel kaynaklarını ibnü'I
Mewaz'ın el-Mevvaziyye, Utbl'nin el-'Ut
biyye, ibn Hablb es-Süleml'nin el-Vazı
J:ıa 'sı ile sema derlemesi, ibn Abdus ei
Kayrevanl'nin el-Mecmu'a'sı ve ibn Sah
nun'un kitapları oluşturmaktadır. ibn Ebu 
Zeyd, bu altı kaynağın yanı sıra zaman za
man nakillerde bulunduğu Abdullah b. 
Abdülhakem'in el-Mul]taşarü '1-kebir'inin 
hangi rivayet senediyle kendisine ulaştık
larını aktarır ( en-Neuadir, ı , ı 0-14) . Riva
yet senedierini vermeyi gerekli görmedi
ği ve daha az kullandığı diğer kaynakları 

arasında Kadı ismail b. ishak el-Cehdaml 
(l, 87; V, 75 ; vı . 397). Abdurrahman b. Ebu 
Ca'fer ed-Dimyatl ile (Xlll, 64) Ebu Abdul
lah ibn Abdülhakem (I, 34, 47, 49, 61 , 90. 

94, 434; lll , 427-428, 432. 438) ve ibn Mü
zeyn (lll, 434) gibi mütekaddimln Malikl
ler'inin eserleri bulunmaktadır. en-Neva
dir'de, Malik'in öğrencileri tarafından der

lenip bütün bu eseriere kaynaklık etmiş 
olan sema derlemelerine de doğrudan 
atıflar yapıldığı görülür (I, 30, 40, 43 , 54, 

99, ı 06, 122; Il, 446; lll. 434) . Ayrıca ibn 
Ebu Zeyd, kendisinden yaşça büyük çağ
ctaşı altı Maliki fakihinin görüşlerini za
man zaman kitaplarına da atıfta buluna
rak nakleder. Bunlar Ahmed b. Müyesser 
ve ibn Şa'b2ın ile (İbnü ' l-Kurtl) Kadi Ebü'I
Ferec, Ebu Bekir ibnü'I-Verrak, Ebü'I-Fazl 
Bekir b. Ala ei-Kuşeyrl ve Ebu Bekir ei-Eb
herl'dir (atıflar için bk. l , 47, 60 , 106, 121; 

V. 75 ; xııı. 65 , 76. 180) ibn Şa'ban . Bekir 
b. Ala ve Eb h eri'nin görüşlerini bizzat ya-
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zılı olarak kendisine ulaştırdıklarını özellik
le belir ten ibn Ebu Zeyd'in (I, 14-15). kay
nakları arasında el-Muvatta'dan söz et
memesi ve eserde el-Muvatta'a nadiren 
atıfta bulunu lması dikkat çekicidir. Nite
kim öğrencilerinden Ebü'I-Kasım Abdur
r ahman b . Muhammed ei-Lebldl'nin el
Müdevvene üzerine yaptığı ziyadat ça
lışmasında en-Nevadir ile el-Muvatta'ı 
birleştirdiği nakledilmektedir (Burhaned
din İbn Ferhun, s. 249; Hediyyetü 'l-'arifin, 

ı. 267) 

IV. (X.) yüzyılda Malikller arasında yay
gın iki yazım türünden birincisi ve en yay
gın olanı, el-Müdevvenetü'l-kübra veya 
mezhebin diğer temel kaynaklarından biri 
üzerine yapılmış şerh , ihtisar ve redaksi
yon türü çalışmalar, ikincisi fıkıh konuları 
hakkında daha ziyade yazarın görüş ve 
tercihler ini içeren, öncekilere göre daha 
kısa ve özgün metinler şeklindeydi (M. İb
rahim Ali, S. 204-207) . Mul]taşarü'l-Mü

devvene'si birinci türe, er-Risale'si ikin
ci türe örnek verilebilecek olan ibn Ebu 
Zeyd'in en-Nev adir'i tam olarak bunlar
dan birine benzemeyen farklı bir tarzda 
kaleme alınmıştır. Bu yönüyle Maliki mez
hebi içinde türünün meşhur ilk ve tek ör
neği olduğu söylenebilir. Zira onun dışında 
Malikller arasında sadece çağdaşı ibn Şa'
ban'ın en-Nevadir adlı bir eserinden söz 
edilmekte olup (Burhaneddin İbn Ferhun, 
s. 346) bu kitabın kullanıldığına veya etki
lerine dair herhangi bir bilgi yoktur. 

Kaynak eserlerden aktarılan rivayetler 
hakkında zaman zaman şerh, değerlen

dirme ve karşılaştırmalar yapılmasına (en
Neuadir, ı. 24, 43, 44, 49, 52, 6 ı. 88. 92 , 

138, 488; VI. 397; xııı. 93) veya kaynak ve
rilmeksizin mezhep içindeki ihtilfıf ve itti
fakiara dair geneliemelerde bulunulması-

~m~~~~ 
i_ıa-Oll.;..ı.~ft'J~ .:. l,b;.:t>-e.r.ı-,_;.ıy,ı ı 

#;;tl~t== ıJ'.))"hf.,6h_)..~,.,;,ı'+,j.r_xj' ~J-':'. 

t_,.>ı:f-..iYı.l\;!1;-~~~'~r,->tj'.,"!·: t\.:o iJ.,.;:.,.i~ '!,- yl .ı.ı~l 
~'-:i· ..J...i( • .ı.ıı iJi,~);~ıd,~ ~')k;.. :.J'7ı l"ilJoj>.ı.:,l)~ ... j)(..~~;>'IJ 

iJ' ~t~'~"c-KJ'!:-J~'ılJ'>'c~ 1~ 
~;c,hfo4tyııY•.ı.Jb ~ .;.6,J(;.i>-
·c~ _;.,u ı.....~' "-?'.if-c.t;l.r.w !ı-A '~ 
-':'!'.1-'-~il....ı !r>.ı."}Jl.l-'- \iii).<J~ \.UJ,:ı. 

-..b),.• ;~~?JJ"&"-'.?>t..Jv...ı c-jv'W 
:;-ı....ri1!ıı!ı..,.. ,..r'- ).*'~ı~ ' 
vJ.wJoı,~?~ı.LI_,ı.,r~fo i? 
~.:.>.,n~ı..ıı&~ .J~~.u.;ı,.~) 
~.),'Y. ,..;; I,ı.o-.'; ].tj·ı~;..~ı :'c>ı.;-tr.-.ı:J!r- 1 
ı,....,ı:._;.,..\#i.lo~":!~)~.) 
ft&il l\.o~.>~"'..:::.w.ı~..;ı,ı..ı';-' J ,;-

l>,.,:O.J~*" 
..,.ıJ!j-~hV\ı.>>~).ıV\ '<7.-'{ 
~~~;.ıl)<>, ~, .. J.JI' 

-~~'""· ~IW,ı!l "!i>•~t'·.L-..11 
- ,ı ı.:;; \:ıl .l,l'&'.;:., " ... ~ i,.W><IJ \.)" .. . . ..~ ~ .. ' 

ct;c-Jj->·~..ıLJ>p, ~~~~ ~ 
>:':'!~~...ı~ \A.~t"~ıl'~··'· 
L:..:,~ ..,.;...,~ \J,iı ..::..'f"'-'1\-:~~Lı 
t3;ü..it..o:-'~ı4-~~L.ı::>l,ı.:,.,... . 

. J~J~'\It~ı..;.,G-• .;11 
o..::\ )__j \ .. if'f?,Jj-,..ı:. l;'t'ti':J.Id' 
e-Jt-,, ~ı:.J...;,~'!- ....ı..,;,'\);ıl. 
('J.:>:-1 ~'\11:;: ı. ... -ı~~~~J 
~·l,"tl'J ~,"lı~~.~~ ~,\~ 
- ;wı .:.,~.ı,ı.ı,et.ı=.ı .;. ... 4"tı i.e-J 
W o..:.....J i ı~I"SJ I +,ıf'-'"~~ı::.. ~· 
1,~1.~~~»:-ıiJ .. .ıı.!!,t; .ı,. y.L;.:.( y 
t:JOAf.i'!· '\):;.o ı:.i.ı.l..y:o:;j6"i l ;. 

en-l'levtıdir 

ve 'z-ziytıdtit'ın 

birinci 
cildinin 
ilk ve son sayfaları 
(Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, 

nr. 1479) 

en-NEVADiR ve'z-ZiYADAT 

na (I, 34, 44, 48, 125; ıv. 35; Xlll , 154, 159) 

rağmen en-Nevadir aslında bir derleme 
çalışmasıdır. Bir fıkhl mesele hakkında el
Müdevvene dışındaki kaynaklarda yer 
alan benzer ve farklı görüşler peş peşe sı

ralanır ve çok defa bir tercih ya da değer
lendirme yapılmaz. Aktarılan rivayet ve 
görüşler hakkındaki değerlendirmeler de 
genellikle yararlanılan kaynak metnin ya
zarına ait olup ibn Ebu Zeyd'in farklı gö
rüşler arasındaki tercihleri ya da yeni me
seleler hakkındaki şahsi görüş ve ictihad
ları oldukça sınırlıd ır (krş . M. İbrahim Ali , 
s. 258). Nitekim ibn Ebu Zeyd kitabın gi
rişinde , mezhep içindeki görüş ve rivayet
leri tercihsiz olarak sıraladığını açıkça be
lirtmekte ve tercih gücüne sahip olma
yan fıkıh öğrencilerinin öncelikle kimlerin 
tercihlerine itibar etmeleri gerektiği konu
sunda bilgi vermektedir. Buna göre önce 
Sahnun, Asbağ b. Ferec ve Isa b. Dlnar'ın, 
ardından bir sonraki nesilden sırasıyla ib
nü'I-Mewaz, ibn Abd us, ibn Sahnun ve ibn 
Hablb'in rivayet ve tercihlerine itibar edil
melidir (en-Neuadir, I, ı ı - ı 2) Son dört isim 
eserde en çok atıfta bulunulan temel kay
nakların yazarlarıdır. Ancak bazı konular, 
bu temel kaynaklardan neredeyse hiç na
kilde bulunulmaksızın ve genelde az kulla
nılan bir başka kaynaktan uzun alıntılar ya
pılarak işlenmiştir. Mesela "Kitabü's-Sebk 
ve'r-remy" adlı bölüm büyük ölçüde Ebu 
Abdullah ibn Abdülhakem'in eserinden 
yapılan alıntılarla doludur (lll, 427-449) . 

Ayrıca bir mesele hakkında farklı eserler
den alıntılar yapılırken bu eserler arasında 
bir tercih sıralaması yapılıp yapılmadığı 

açık değildir. 

ibn Ebu Zeyd, genellikle alıntı yaptığı 
kaynağın ya da yazarının adını vermekle 
birlikte zaman zaman kaynak adı anma
dan (1. 34, 44 , 48, 59, 125; Xlll, 65, 69, 71, 

75 , 76, 112) veya "kitabün ahar " şeklinde 
belirsiz bir kaynağa atıfta bulunarak (1 , 

22 , 23. 60 , 64 , 85 , ıoo. 102) nakiller yap
maktadır. Kolay anlaşılır bir üslupla kaleme 
alınmış olmasına rağmen çok defa özetle 
nakllde bulunduğu eserlerin diline bağlı 
kalması ve bu alıntıları peş peşe sıralama
sı sebebiyle eserin dili akıcılıktan ve fesa
hatten uzaklaşmaktadır. Bir konu hakkın
da farklı kaynaklardan alıntılar yaparken 
aktarılan bir görüşün hangi kaynaktan alın
dığı hususunda karışıklığa sebep olacak 
biçimde düzensiz atıflara sıkça rastlanır 
(l. 91-92; lll, 446; Xlll , 69, 71 , 73-76, 83, 97, 

105, 162, 168, 177, 179). Alıntılarla yazarın 

kendi görüş ve değerlendirmeleri genellik
le "kale Ebu Muhammed" ifadesiyle bir
bir inden ayrılmışsa da zaman zaman bun-
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en-NEVADiR ve'z-ZiYADAT 

ların birbirine karıştığı görülmektedir (XIII, 
44, 93, 95, 109-ı ı o, 165) 

Bu eserinde İbn Ebu Zeyd, mezhep için
deki rivayet tercihi farklılıklarına dayanan 
ekaileri bir araya getirmiş olmakla birlikte 
onun Kayrevarı ve Irak metotları olarak 
bilinen iki farklı fıkhl istidlal anlayışı ve 
yazım tarzını birleştirerek karma bir me
tot geliştirdiğini söylemek doğru değildir. 
Irak metodunun başlıca özelliğini, mez
hep birikimi içindeki fıkhl görüşlerin özel
likle dayandıkları deliller ve istinbat me
totları açısından incelenerek diğer mez

hep mensupianna karşı savunulması oluş
turmaktadır. Böyle bir yaklaşımın Irak dı
şındaki Maliki çevrelerinde yaygınlaşması 

ve karma bir metodun ortaya çıkması bir 
sonraki yüzyıldan itibaren Ebü'I-Vefid el
Bad, İbn Rüşd ei-Ced, Ebu Bekir İbnü'I
Arabl, Mazeri ve Kadi İyaz gibi Maliki fa
kihleri sayesinde olmuştur (M. İbrahim Ali, 

s. 20ı-203 ; Çavuşoğlu , Irak Malik! Ekolü, 
s. ı 9-22 , 92). en-Nevfıdir'de ise ne delil
ler in tedkikine dayalı bir fıkhl istidlal anla
yışı ne de mezhep görüşlerinin diğer mez
heplere karşı savunulması (hilaf) amacına 
yönelik bir yaklaşım söz konusudur. Konu
larm girişinde genellikle ilgili birkaç hadis 
ya da ayete işaret edilmekle birlikte tar
tışılan fıkhi meselelerio delillerine ve do
layısıyla hadisiere nadiren yer verilir (1 , 16 
vd., 145 vd.; lll, 427 vd .; V, 73 vd .; XIII, 63-
64 vd., 12 ı -122 vd.). Bu sadece yazarın bir 
tercihi olmayıp kaynak olarak kullandığı er
ken dönem Maliki fıkıh kitaplarının genel 
özelliğini de yansıtmaktadır (Bedev1 Ab
düssamed Tahir Salih, ı , 55-61; Brockopp, 
tür.yer.). Hadis ve deliller konusunda oldu
ğu gibi diğer mezhep görüşlerinin aktarıl
ması ve tenkidi (hilil.f) konusunda da en
Nevfıdir dayandığı kaynakların etkisi al
tındadır. Kitabın büyük bir kısmını oluş
turan ve daha ziyade mezhep içi hilfıf kita
bı niteliği taşıyan kaynaklardan alıntıların 
yapıldığı bölümlerde diğer mezhep görüş
lerine neredeyse hiç yer verilmezken özel
likle İbn Sahnun ve Ebu Abdullah İbn Ab
dülhakem'in kitaplarından yapılan alıntı
larda ehl-i Irak ve Hanefiler ile Şafii'n in gö
rüşlerinin tenkidine rastlamak mümkün
dür (lll, 34, 90-91, 107-108, !14-lı5, 293, 
358, 430, 441 , 442, 445; IV, 73, 495, 527, 
540; V, 60, 116, !44, 161-162; VI. 362; IX, 
I16-ll8, ı32, ı43, ı70, 194, 232; XI, 44, 
100; XII, 288, 335, 348; Xlll, 6; XIV, 481, 
495, 508). Ayrıca bazı meselelerde Evzai 
ve Leys b. Sa'd'm görüşlerine de atıflar ya
pılmakta olup özellikle Leys b. Sa'd'mkiler 
adeta mezhep otoritelerinden birinin gö
rüşleri gibi nakledilmektedir (I, ı96, 239, 
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339; II, 66, 279, 336; XIII, 38, 126, 472; XIV, 

28, 36, 330, 354). 

Öğrencilerinden Ebu Said ei-Berazil'nin 
et-Tehg;ib adlı el-Müdevvene muhtasa
rı, zamanla İbn Ebu Zeyd'in Mu{Jtaşarü'l
Müdevvene'sini gölgede bırakmış olmak
la birlikte en-Nevfıdir IV. (X.) yüzyıldan 

itibaren bütün Maliki çevrelerinde büyük 
bir şöhret kazanmış, zamanla el-Müdev
venetü'l-kübrfı'nın yerine geçen et-Teh
g;ib ve Ebu Bekir İbn Yunus es-Sıkılll'nin 
el-Müdevvene şerhi el-Cfımi'in yanı sı
ra tedrls, fetva ve yargı gibi fıkhl faaliyet
lerde mezhebin üç temel kaynağından bi
ri kabul edilmiştir (Kadı İ yaz, VI. 2 ı 6; Bur
hil.neddin İbn FerhOn, s. 369; Zeheb1, XVJJ, 
ı ı; İbn Haldun, s. 422). et-Tehg;ib ve el
Cfımi'de büyük ölçüde en-N evadir'den is
tifade edildiğini de belirtmek gerekir ( a.g.e., 
a.y.; Abdülazlz Binabdullah, s. 307; Ali b. 

Muhammed ez-ZehranY. s. 322). Mu{Jtaşa
ru İbni'l-lfacib gibi Mısır kaynaklı muh
tasarlarm yaygınlaştığı VII. (XIII.) yüzyıl
dan sonra da en-Nevadir'in bu itibarını 

yitirmediği ve en azından mezhebin temel 
fetva kaynakları arasmda yer almaya de
vam ettiği anlaşılmaktadır (Kalkaşend!, I , 
553; Venşerls1, Xl, 109-l ı o; XII , 26). en
Nevadir üzerine yapılmış tek ihtisar ça
lışmasının aynı zamanda bu hacimli eseri 
ezberlemesiyle tanınan İbnü'I-Fahhar la
kaplı Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer 
ei-Kurtubi'ye ait olduğu anlaşılmaktadır 

(Burhaneddin İbn FerhOn, s. 367). 

Büyük ölçüde mezhebin başlıca rivayet 
kaynaklarmdan derlenen ikinci el bir kay

nak niteliği taşımasına rağmen (Venşerl
sY, XI!, 26) en-Nevadir'in itibar ve şöhreti 
hem İbn Ebu Zeyd'in otoritesi hem de ki

tabın nitelikleriyle ilgilidir. Sahnun'un ar
dından bir bölünme yaşayan Kayrevarı Ma
likl halkasını yeniden topariayıp güçlü bir 
yapıya kavuşturan İbn EbQ Zeyd, aynı za
manda Kuzey Afrika'da Şii-Fatımi nüfu
zuna karşı Sünni tepkisinin sembol ismi 
haline gelmişti ( Çavuşoğl u. Irak Malik! Eko
lü, s. 86-88). en-Nevadir de gerek kullan

dığı kaynak metin ve şahıslarla arasındaki 
yakın ve sağlam rivayet ilişkisi, gerek el
Müdevvenetü '1-kübrfı'yı tamamlayan 

derli toplu bir kaynak olması , gerekse tü
rünün muhtemelen ilk ve tek örneğini teş
kil etmesi itibariyle seçkin bir yere sahipti. 

İlk dönem Maliki fıkıh düşüncesi ve li
teratürünün gelişimi konusunda önemli 
ipuçları taşıyan bu eser üzerinde yapıla
cak çalışmaların erken dönem Maliki mez
hebi için kapsamlı bir hilaf kitabı hazırlan
masına imkan vereceği söylenebilir. Zira 

İbn Ebu Zeyd'in günümüze hemen hemen 
eksiksiz ulaşan bu eseri, İmam Malik ve 
öğrencilerinin el-Müdevvenetü '1-kübrfı 
dışındaki temel rivayet kaynaklarmda yer 
alan görüş ve rivayetlerini aktarmakla kal
mayıp çoğu bugüne ulaşmamış olan söz 
konusu kaynakların metinlerini özetle de 
olsa(!, ll; XIII, 160) günümüze taşımakta 
ve bu eserlerin ilk r ivayet senedieri konu
sunda bilgi vermekte (Muranyi, s. 18-20, 
101-!02), ayrıca gerekMalik'in çağmda Me
dine alimleri arasmda gerekse ondan son
raki nesillerde Malik'in öğrencileri ve ders 
halkaları arasmda oluşan farklı fıkıh anla
yışları ve mezhep içi ekaller hakkında önem
li bilgiler içermektedir (a.g.e., s. 35, 63-64). 

Çeşitli kütüphanelerde pek çok yazma 
nüshası bulunanen-Nevadir hakkında ilk 
araştırınayı Kuzey Afrika yazmaları üzerin
deki incelemeleriyle tanman Miklos Mu
ranyi gerçekleştirmiştir. Cari Brockelmann, 
Fuat Sezgin ve Joseph Schacht tarafından 
tanıtılanlar dışmda en-Nevadir'in pek çok 
yazmasına ulaşan ve en eksiksiz nüsha
nın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüsha 
(Ayasofya, nr. 14 79-1497) olduğunu tes
bit eden Muranyi, bu nüshayı esas alarak 
eserin kaynakları ve erken dönem Maliki 
fıkıh edebiyatı üzerine oldukça önemli bir 
araştırma yapmıştır (nüshalar hakkında 
bk. a.g.e., s. 72-99; en-Nevadir, neşredenin 
girişi, I, 38-43; neşredenin girişi , III , 6-9). 
Materialien zur malikilisehen Rechts
literatur adıyla yayımlanan eser (Wiesba
den 1984). D irasat ii meşadiri'l-fı]fhi'l
Mfıliki ismiyle Arapça'ya çevrilmiştir (Bey
rut 1988). Daha sonra Mathias von Bre
dow. en-Nevfıdir'in cihad kitabının tah
kikli bir neşrini yapmıştır: el-Cihfıd ]]ase
be'l-meg;hebi'l-Mfıliki ma'a ta]]]fi]fi Ki
tabi'l-Cihad min Kitabi'n-Nevadir ve'z
ziyfıdat ( Beyrut 1994 ı. Kitabın tamamının 
tahkikli neşri ise Abdülfettah Muhammed 
ei-Hulv tarafından başlatılmış, onun vefa
tı üzerine Muhammed el-Hacci başkanlı
ğındaki bir heyet tarafından tamamlan
mış, bir cilt hacmindeki içindekiler ve in
deksle birlikte on beş cilt olarak yayımlan
mıştır (Beyrut 1420/1999) . Oldukça geç bir 
döneme ait olmasına ve fazla yazım yan
lışları ile bozuk kısımları bulunmasma rağ
men tahkikli neşirde de eserin büyük bir 
kısmını içeren Süleymaniye Kütüphanesi'n
deki Ayasofya nüshası esas alınmış. ayrıca 
Muranyi tarafından toplananlar da dahil 
olmak üzere çoğu parçalar halindeki diğer 
bütün nüshalar kullanılmıştır ( en-Nevadir, 
neşredenin girişi , ! , 37-43; neşredenin gi
rişi. lll, 6-9; neşredenin girişi, XIV, 6) Ki
tabı meydana getiren bölümlerin sayısı ve 



dizimi açısından nüshalar arasında önem
li farklılıklar bulunduğundan Ayasofya nüs
hasının kitab ve bablar şeklindeki terti
bi esas alınmıştır (neşredenin girişi, 1, 38; 
neşredenin gi ri ş i , III , 8, ll ). Sistematik 
açısından el-Müdevvene'ye fazla benze
meyen en-Nevô.dir'de dikkati çeken bir 
başka nokta, diğer Maliki kitaplarında bir 
konu başlığı ya da bölüm içerisinde alt baş
lık olarak ele alınan bazı meselelerin müs
takil birer bölüm halinde düzenlenmiş ol
masıdır. 

Başta son cilt olmak üzere Ayasofya nüs
hasındaki eksiklikler diğer nüshalarla ta
mamlanmış olsa da (neşredenin girişi, III, 
7) "Kitabü'l-Fera'iz"in bulunmaması kitap
ta hala eksiklikler olduğunu göstermekte
dir. "Kitabü'l-Veşaya" içinde miras konu
larına yer verilmediği ve İbn Ebu Zeyd'in 
Mul]taşarü'l-Müdevvene adlı eserine bi
le el-Müdevvene'de yer almayan feraiz 
bölümünü ilave ettiği düşünüldüğünde (M 
İbrahim Ali, s. 248-249), en-Nevadir'in 
asıl metninde bu bölümün mevcut oldu
ğu anlaşılır. Kitabın sonunda eksikliği dik
kati çeken bir diğer bölüm ise el-Muvat
ta' başta olmak üzere Maliki fıkıh kitapla
rının sonunda genellikle yer alan ve inanç 
konuları , haramlar-helaller ve bazı adab-ı 
muaşeret meselelerinin ele alındığı "Kita
bü'l-Camt'dir. "Kitabü'l-Mürteddln"in so
nunda Allah'ın sıfatlarından söz ederken 
bu konular hakkında Mul]taşarü'l-Mü

devvene'nin sonundaki "Kitabü'l-Camt'
de ayrıntılı bilgi verdiğini söyleyen İbn Ebu 
Zeyd, ayrıcaen-Nevadir için kaleme ala
cağı "Kitabü'l-Cam("de de bunları işleye
ceğini haber verir (XIV, 554 ). Yayımlanan 
metinde bu kitabın bulunmaması, yazarın 
bu vaadini yerine getiremediği anlamına 
gelebileceği gibi mevcut nüshaların ta
mamında yer alan bir eksiklikten de kay
naklanmış olabilir. 
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Iii ALi HAKAN ÇAVUŞOGLU 

NEV Ai, Ali Şir 

(bk. ALİ ŞIR NEV Ai). 

NEVAiB 
(~!,_;ll) 

Olağan üstü hallerde konulan 
düzensiz vergiler anlamında 

fıkıh terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "inmek, konmak, yerine geç
mek" anlamındaki nevb 1 nevbet kökün
den türeyen naibe kelimesi (çoğulu ne
vaib) "meşakkat, afet, bunalım, olağan 
üstü hal" gibi manalara gelir. Nevazil de 
(tekili nazile) benzer anlamlarda kullanıl
maktadır. Nevaibin manası. bütçe kaynak
larının yetmediği olağan üstü durumlarda 
haklı veya haksız olarak konulan örfı ge
çici vergileri kapsayacak şekilde genişle
miştir. istisnai vergilerin düzenli vergile
rin (revatib) yerini tuttuğu için bu ismi al
dığı da söylenir (Burhaneddin el-Mergina
nl, lll, 96; İbn Nüceym, VI, 261). Kalıcı hale 
dönüşen olağan üstü vergiler en-nevaibü'l
muvazzaf a adıyla anılır. Bir bölge ya da 
zümreye yüklenen müşterek nevaibden 
her bir mükellefin hissesine düşene kıs
met denir. 

Hz. Peygamber'in Beni Nadir toprakla
rından, Hayber akarının yarısından sağla
nan gelirden ve ganimetin beşte birinden 
(hum us) ailesinin ihtiyacı ve fevkalade du
rumlar için harcama yaptığı bilinmektedir 

NEV Ai B 

(Buhar!. "Ijumus", ı, 6, 12, !5; Müslim, 
"Cihad". 54; Ebu Dava d. "Ijarac ve'l-ima
re ve'l-fey"', 18, 24). Resül-i Ekrem'in kö
tü günler (nevaib) için ihtiyat olarak hurma 
ayıran Bilal-i Habeşl'yi kınarnası zamanın 
özel şartlarına bağlanmıştır. Ebu Hanife 
olağan üstü haller için beytülmalde ihtiyat 
akçesi tutulması gerektiğini düşünmekte, 
Malik, fey gelirlerinin harcama kalemleri 
arasında dağıttidıktan sonraki bakiyesinin 
böyle zamanlar için saklanması kararını 
devlet başkanının takdirine bırakmakta
dır. Şafii'ye göre ise buna gerek yoktur; 
çünkü cihad gibi fevkalade hallerde müs
lümanların maddi katkısı farz-ı ayn olur 
(el-Üm, IV, 80; Maverdl, s. 279). Bazı siya
set bilimciler de Hz. Yusuf'u örnek göste
rerek (Yusuf 12/43-55) hazinede olağan üs
tü durumlar için ihtiyat bulundurulması
nı denk bütçe politikasına tercih etmek
tedir (mesela bk. İbn Ebü'r-Rebl'. ll, 421) 

H araç. cizye ve zimmllerle harbilerin ti
caret mallarından alınan uşur gelirleri de 
olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulan 
kalemiere harcanır. Buna rağmen bütçe
nin açık vermesi ve peşin vergi tahsilatı 
yahut devletin borçlanması yöntemlerinin 
imkansız veya yetersiz olması halinde ha
zine giderlerini karşılamanın bir başka yo
lu ek vergi tahsilatıdır. İ htiyaç fazlasının 
infakına dair ayetle (el-Bakara 2/219; krş. 
el-Bakara 2/177) mal üzerinde zekattan ay
rı bir hakkın varlığını bildiren hadis (Dari
ml, "Zekil.t". 13; Tirmizi. "Zekil.t", 27) ve 
mürninleri amme ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bağışta bulunmaya teşvik eden di
ğer naslar buna delil oluşturmuştur. Hz. 
Peygamber'in Abdülkays kabilesine gön
derdiği mektupta zekat mükellefiyeti ya
nında zenginlerin ihtiyaç fazlası malları üze
rinde fakirierin hakkı olduğunu belirtmesi 
(Muhammed Hamldullah, s. 160) bu ko
nuda bir başka delildir. İbn Hazm hısıma , 
yoksula, yolda kalmışa haklarını vermeyi 
emreden ayete dayanarak (İsra 17/26) ze
kat gelirlerinin sayılan zümreterin t emel 
ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği durum
larda devlet başkanının varlıklı kimseleri 
onlara yardıma zorlamasına cevaz vermek
tedir (el-Muf:ıalla, VI, 156-159) Malda ze
kattan başka hak bulunmadığını bildiren 
hadis ise (İbn Mace. "Zekat", 3) normal 
şartlarta ilgili görülmüştür. 

Nevaib gece bekçisi, kadı gibi kamu gö
revlilerinin ücretleri, alt yapı tesisleriyle ri
bat. mescid, hankah, hastahane vb.nin ya
pım. bakım ve onarım masrafları, askeri 
ve güvenlik harcamaları, esirlerin kurtuluş 
fidyeleri gibi kalemiere sarfedilmek üze
re toplanan meşru vergilerdir. Ancak za-
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