
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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manla zorba idarecilerin haksız yere aldık
ları bazı vergilere de nevaib denilmiştir. 
Frede Lokkegaard, naibeyi "üst düzey bü
rokrat ve askerlere konakladıkları beldele
rin halkınca verilen rehberlik ve nakliye hiz
meti" anlamında bir çeşit angarya olarak 
nitelemektedir (lslamic Taxation, s. 186). 

Hanefiler, devlet başkanının kamu mas
lahatı gereği yüklediği geçici her türlü ne
vaibi edası vacip bir borç hükmünde gör
mektedir. Ancak bu, beytülmalde yeterli 
fon bulunmadığı durumlarla ve olağan üs
tü hali aşmaya kafi miktarla sınırlandırıl
mıştır. Nitekim fey gelirlerinin yetmesi ha
linde ordunun teçhizi için cu'l (Osman lı 

uygulamas ı ndaki iane-i cihadiyye ve im
dad-ı seferiyye gibi) alınması haram sayı
lırken fon yokluğunda "zarar-ı eşeddin za
rar-ı ehaf ile izale edileceği" kaidesi gereği 
caiz görülmüştür. 

Şemsüleimme es-Serahsi mükellefin, 
bulunduğu yerleşim merkezine konulan 
müşterek nevaibin tediyesine iştirakini da
ha faziletli sayan Hanefi fakihlerinin var
lığına değindikten sonra eskiden bu tür 
vergilerin ihtiyaç ve savaş durumlarında 
toplandığını , ancak kendi döneminde ço
ğunun zorbalıkla tahsil edildiğini, dolayı

sıyla bundan kaçınabileceklerin kendi his
seleri diğerlerine yüklenmeyecekse öde
memesinin daha hayırlı olduğunu söyle
mektedir; ödemek istediğinde ise edaya 
güç yetiremediği halde ondan kaçınama
yan mükellefe vermesini sevap saymak
tadır (el-Mebsü t, X, 2 1) . 

Hanefiler'e göre mükellefin talebi üze
rine geçici meşru nevaibin edasına kefa
let ittifakla caizken gayri meşru türlerine 
kefalet hususu ihtilaflıdır; Ebü'l-Vüsr el
Pezdevi gibi bazıları buna borç olmadığı 
gerekçesiyle karşı çıkarken Ebü'l-Usr el
Pezdevi gibi diğerleri , mütillebe hususun
da borç gibi ve hatta ondan öncelikli oldu
ğundan kefaletine cevaz vermiştir ki fetva 
da bu yöndedir. Gayri meşru nevaibin tah
sildarının şahitliği zulme yardım ettiği ge
rekçesiyle makbul sayılmamıştır. Ebü'l-Usr 
el-Pezdevi, zorbalıkla konmuş olsa bile ko
lektif nevaibin ilgili mahallin mükellefleri 
arasında ödeme gücünü esas alıp adil bir 
şekilde dağıtımını yapan vergi memuru
nun ecri hak edeceğini belirterek şehade
tini caiz görmüştür. Ayrıca bazı Hanefiler'e 
göre çiftçiden alınan nevaib arazinin sahi
bine rücu eder. 

Halife Ömer b. Abdülaziz, Basra Valisi 
Adi b. Ertat'a gönderdiği emirde daha ön
ce konulduğu anlaşılan bu tür vergilerin 
ilgasını emretmiştir ( İbn Sa'd, V, 383; İbn 
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Asakir, XXXV, 374). Vezir Ebu Ubeydullah 
Muaviye b. Yesar, Halife Mehdi-Billah 'a, 
Başkadı Ebu Yusuf da Harunürreşid'e ha
rac-ı mukaseme mükelleflerine naibe yük
lenmemesini tavsiye etmiştir (Ebu Yusuf, 
s. 109; Kudame b. Ca'fer, s. 223). İstahri'
nin ifadelerinden Abbasiler devrinde Fars 
eyaletinde nevaib-i sultaniyyenin Kürt reis
lerce iltizam edildiği anlaşılmaktadır (Me
sali k, S. 11 3) İfreni, Fas'ta Sa'diler döne
minde ilk defa naibe adı altında hane ba
şına bir vergi koyan sultanın Mevlay Mu
hammed eş-Şeyh olduğunu , önceleri ayni 
olan bu verginin daha sonra nakde tahvil 
edildiğini söylemektedir (Nüzhetü 'l-f:ı8.di, 

s. 40 ). Osmanlılar'da ve İran'da olağan üs
tü vergilere "avarız" adı verilirdi (bk. AVA
RIZ; gayri meşru vergiler için ayrı ca bk. 
MEKS; RESİM). 
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NEVASIB 

(bk. NASIBE). 

NEVAziL 
(Jjl~l) 

Mezhep imamlarından sonra 
ortaya çıkmış 

fıkhi meseleler için kullanılan 
bir terim. 

_j 

_j 

Sözlükte nevazil "sonradan meydana 
gelen, insanlar için zorluk veya sıkıntı do
ğuran durum" manasındaki nazile keli
mesinin çoğulu olup klasik fıkıh eserlerin
de daha çok mezhep imamlarından sonra 
ortaya çıkmış meseleleri, modern dönem
de ise yeni fıkhi problemleri ifade eder. 
Fet ava kelimesi ( tekili fetva) nevazil ile eş 
anlamlı olarak kullanılırsa da nev.izilin mez
hep imamlarından sonra ortaya çıkan fık
h1 meselelerle sınırlı olduğu ve "herhangi 
bir fıkhi meselenin hükmünün açıklanma
sı" anlamına gelen fetvaya göre daha özel 
bir manaya sahip bulunduğu görülür. Za
man zaman vakıat ve haviidis kelimele
riyle de belirtilen nevazil kavramının yay
gın olarak kullanıldığı Hanefi ve Maliki çev
releri arasında gerek kavramsal çerçeve 
gerekse nevazil literatürünün muhtevası 
bakımından farklar vardır. 

Ebu Hanife ve talebelerinin görüş ve fa
aliyetleri zfıhirü 'r-rivaye ve nadirü'r-rivaye 
olarak iki kısımda değerlendirildiği gibi 
Hanefi mezhebine ait fıkhl birikimin bilgi 
ve delil değerine göre yapılan tasnifinde 
bu dönemin mesaisi daha sonrakilerden 
ayırt edilmiştir. Mezhep imamları dönemi
nin ardından bir taraftan zahirü'r-rivaye 
ve 1 veya nadirü'r-rivayeye dayanan yahut 
bunlan bir araya getirmeyi hedefleyen eser
ler kaleme alınırken diğer taraftan Hanefi 
fakihlerinin ( meşayi h ) görüşlerini bir ara
ya getiren nevazil eserleri telif edilmiştir 
(nevazilin meşayih kavramıyl a ili şkilendi

rilmesine örnek için bk. Tem'imi, I, 35; İbn 

Abi din, s. ı 7). Hanefi literatüründeki ilk ne
vazil eserleri IV. (X.) yüzyılda, mezhep biri
kimini bilgi ve delil değeri açısından değer
lendirerek yeni telif formları içinde ifade 
eden faaliyetlerin bir parçası olarak orta
ya çıkmıştır. Nitekim ilk ve en meşhur ne
vfızil eserlerinden birinin müellifı olan Ebü'l
Leys es-Semerkandi, zahirü'r-rivayeye da
yanan ljizfınetü'l-tı]fh adlı muhtasarı ile 
nadirü'r-rivayeyi bir araya getirmeyi he
defleyen 'Uyunü 'J-mesfı ,il'inin yanı sıra 

yukarıda belirtilen katkıları da içeren, ne-


