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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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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-



vazil meselelerine tahsis ettiği Kitabü'n
Nevazil'i telif etmiştir (ayrıca bk. SEMER

KANDI, Ebü'I-Leys). 

Hanefi literatüründeki ilk nevazil eser
lerinde mezhep birikimiyle ilgili tasawur
l arı, mezhep içi fıkh\' istidlal anlayışları ve 
fetvada esas aldıkları görüşler gibi husus
larda birbirinden ayrılan Belh, Irak ve Bu
hara meşayihinden birinin görüşleri mer
keze alınmıştır. Nitekim Ebü'I-Leys es-Se
merkandl'nin söz konusu eserinin muh
tevasını büyük ölçüde Belh meşayihinin 
görüşleri teşkil ederken Natıfi'nin el-Va
]fı'at'ının Irak meşayihinin, Ahmed b. Mu
hammed ei-Keşşl'nin Mecma'u'n-neva
zil ve'l-J:ıavadiş ve'l-va]fı'at'ının ise (Sü
leymaniye K tp., Es ad Efendi , nr. 9 I 3) Bu
hara meşayihinden olan bazı Hanefi fakih
lerinin görüşlerini bir araya getirdiği anla
şı lmaktadır. Daha sonra ortaya çıkan eser
lerin bir kısmı, fıkıh tasnifine göre her bab
da meşayih gruplarının görüşlerini veya 
bu görüşleri temsil eden eserlerden yap
tıkları iktibasları farklı bölümler halinde 
bir araya getirirken diğer bir kısmı neva
zil meselelerini fıkıh bablarının konu ör
güsü içinde ele almıştır. Mesela Sadrüş
şeh\'d'in Kitôbü '1- Va]fı'ôt'ı (Süleymaniye 
Ktp., Fatih, nr. 2492) ve Burhaneddin ei
Merginan\"nin et-Tecnis ve'l-mezid'i (Sü
leymaniye Ktp., Yenicami, nr. 553) gibi eser
lerde bir yandan Semerkant Hanefıleri'nin 
görüşleri, öte yandan Belh meşayihini tem
sil eden Ebü'I-Leys'in Kitabü'n-Nevazil'in
den yapılan iktibaslar her fıkıh babı içinde 
müstakil başlıklar altında toplanmıştır. Bu
na karşılık Tahir b. Ahmed ei-Buharl'nin 
Ijulaşatü'l-fetava'sı (Süleymaniye Ktp., 
Süleymaniye, nr. 680) ve Burhaneddin ei
Merginanl'nin Mul]tôratü'n-nevazil'i (Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, m 1422) nazari 
bir fıkıh eseri gibi düzenlenmiştir. Birçok 
nevazil eseri belirli bir dönem ve coğraf
yadaki Hanefi meşayihinin mezhebe kat
kılarını kaydetmeyi amaç edindiği için ba
zı ketarn ve tefsir meseleleri, tabakat bil
gileri ve hatta tarih\' anekdotlar gibi konu 
dışı malumatı da işlemektedir. 

Malik\' mezhebinde nevazil kavramı, Ha
n efi mezhebinden farklı olarak kadıların 
yargı görevi yaparken karşılaştıkları bazı 
olayları ve Malik\' mezhebinin hakim oldu
ğu bölgelerde gelişen arnelleri de kapsa
maktadır. İbn EbQ Zemen\'n'in el-Münte
l]ab fi'l-aJ:ıkôm'ı, IV. (X.) yüzyıl Malik\' fu
kahası ve bazı Malik\' topluluklarının ha
yatı yanında Kurtuba (Cordoba) arneline de 
yer vermesiyle tanınmıştır. Tsa b. Sehl, el
İ'lam bi-nevazili'l-aJ:ıkam adlı eserinde 
Kurtuba'daki ifta meclisinin ve kaza\' mü-

şavere meclislerinin kararlarını zikretmek
tedir. İbn Rüşd ei-Cedd'in bir talebesi ta
rafından bir araya getirilen ve Malik\' mez
hebinde nevazil sahasındaki birkaç temel 
kaynaktan biri sayılan Fetava İbn Rüşd, 
müellifinin, çağdaşı Malik\' fakihleriyle tar
tışmalarını içermesi ve onların verdiği fet
vaların yanı sıra mahkeme kararlarını da 
değerlendirmesi bakımından dikkat çeki
cidir. Özellikle amel fıkhını içeren ve üzer
lerine birçok şerh ve haşiye yazılan nazım
lar da ortaya çıkmıştır. İbn Asım'ın TuJ:ı
fetü'l-J:ıükkôm ii nüketi'l-'u]füd ve'l-aJ:ı
kam (el-'Asımiyye) adlı manzum eseri En
dülüs'ün son dönemindeki amel fıkhını en 
güzel yansıtan eserdir. Bu kitap üzerine 
yapılan çalışmalar arasında özellikle Mey
yare, İbn Süde et-Tavüd\' ve Ali b. Abdüs
selam et-Tesül\''nin eserleri zikredilmelidir. 
Tavüd\' ve Tes Ol\'' nin şerhleri geç dönem 
Malik\' fıkıh eğitimi müfredatındaki temel 
eserler arasında sayılmaktadı r. Ebü'I-Ha
san ez-Zekkak'ın Lamiyetü'l-aJ:ıkôm (Ui
miyetü'z-Zef5:f5:al).) adıyla meşhur olan naz
mı da birçok şerh ve haşiye çalışmasına 
esas teşkil etmiştir. Venşer\'s\', Matiki tarihi 
boyunca ortaya çıkan nevazil meselelerini 
kapsayan bir tedvin faaliyetine girişerek 
nevazil literatürünün en dikkat çekici ça
lışmalarından birini meydana getirmiştir. 
Onun el-Mi'yarü'l-mu'rib ve'l-cami' u'l
magrib 'an fetava 'ulema'i İfri]fıyye 
ve'l-Endelüs ve'l-Magrib adlı eseri, ne
vazil meselelerinin yanı sıra çeşitli Malik\' 
fıkıh metinlerini de bütün olarak ihtiva et
mesiyle tanınmıştır. Hanefi literatürün
den farklı olarak, ele aldıkları meselelerin 
gerçekleştiği tarih\' şartları çok daha ayrın
tılı biçimde kaydeden Malik\' nevazil lite
ratürünün geç dönemine ait başlıca eser
ler EbQ Zeyd Muhammed b. Ebü'I-Kasım 
es-Sicilmas\' ve Mehdi ei-Vezzan\' tarafın
dan kaleme alınmıştır. Vezzanl'nin en-Ne
vazilü '1-cedidetü '1-kübra li-ehli Fas ve 
gayrihim mine'l-bedvi ve'l-]fura'sı ne
vazil kavramının geniş kapsamına işaret 
edecek şekilde gerek geç dönem Malik\' fa
kihlerinin fetva sahası dışında kalan bir
çok faaliyet ve telifatını, gerekse Malik\' 
mezhebinin hakim olduğu bazı bölgelerin 
arnellerini bir araya getirmiştir (ayrıca bk. 
MAlİKI MEZHEBi). 

Nevazil eserleri, toplumsal tarih hakkın
da en çok veri ihtiva etmesi ve fıkıh ilmiy
le İslam toplumu arasındaki etkileşimi en 
iyi yansıtması bakımından yakın dönem
de islam tarihi araştırmalarında kaynak 
olarak kullanılmaya başlandığı gibi fıkhın 
toplumla ilişkisini ele alan bir dizi akade
mik çalışmaya da konu olmuştur. 
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Bağdat'da doğdu. Emevller'in son dev
rinde ve Abbasller'in ilk dönemlerinde sa
rayda müneccim olarak görev yapan İran 
asıllı Nevbaht ailesine mensup olup bu 
aileden Ebu Sehl İsmail b. Ali 'nin kız kar
deşinin oğludur. Kaynaklarda tahsili ve ho-
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