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caları hakkında yeterli bilgi bulunmuyarsa 
da zengin bir ilmi birikime sahip olan aile
si içinde iyi yetiştiğinde şüphe yoktur. Kü
çük yaştan itibaren eski Fars kültürünün 
izleri, sınırlı ölçüde Yunan düşüncesine ait 
fikirlerle İslam inancının birbiriyle karıştı
ğı aile atmosferi onu bu alanlarda belli bir 
seviyeye ulaştırmıştır. Bu arada Bağdat'
ta felsefe ve kelam alimleriyle irtibat kur
du; özellikle Sabit b. Kurre, İshak b. Hu
neyn ve Ebü Osman ed-Dımaşkl gibi alim
lerle zaman zaman görüştü . Çağının ke
lamcılarıyla ilahi sıfatlar, rü'yetullah, ima
met, tenasüh gibi konularda tartışmalar 
yaptı . Farklı bir kültürel arka plana sahip 
bulunan çevreden gelmiş olması kelam ko
nularına daha geniş bir açıdan bakmasına 
vesile olmuştur. Kaynaklarda yer alan bazı 
bilgilerden hareketle Nevbahtl'nin ömrü
nü ilmi faaliyetlerle Bağdat'ta geçirdiği, 
Yunan düşüncesinden bir kısım eserleri 
Arapça'ya tercüme ettiği , devrin ilim çevre
leriyle sıkı iUşkiler içinde bulunduğu, muh
temelen dedesi gibi nücüm ilmine dair bil
giler aktardığı söylenebiUr. Abdullah Ni'me 
onun 310 (922) yılında vefat etmiş olabi
leceğini belirtir (Felasifetü'ş-Şfa, s. 192). 

Eserlerinin isminden felsefe, kelam, din
ler tarihi, İslam mezhepleri, astronomi ve 
tıp gibi alanlarda yetkin olduğu anlaşılan 
Nevbahtl kaynaklarda lll. (IX.) yüzyılın seç
kin şahsiyetlerinden biri olarak tanıtılmış
tır. İbnü'n-Nedlm, felsefedeki yerine de 
işaret ederek onu imamiyye Şiası'nın ke
lamcıları arasında saymış, ayrıca hem Mu'
tezile'nin hem Şla'nın Nevbahtl'yi kendi 
mezheplerine mensup olarak gösterdiği
ni kaydetmiştir (el-Fihrist, s. 225). İbnü'I
Murtaza onun imamiyye mezhebi mensu
bu olduğunu belirtmiş ve kendisini Mu'
tezile'nin dokuzuncu tabaka alimleri ara
sında göstermiştir ( Taba/5"}itü '1-Mu'tezile, 
s. 104). Bu ifadeler, ilkdönemlerden son
ra imarnet düşüncesi dışında Şla ile Mu'
tezile arasında köklü bir farklılığın bulun
mamasıyla açıklanabilir. Esasen Nevbah
tl'nin er-Red 'ale'ş-Şta ma l]ala'l-İma
miyye adlı eseri bu mezhebe mensubiye
tini gösterdiği gibi tabakat kitaplarında 
baştan beri Nevbaht ailesinin siyasi kim
liklerinin aynı istikamette olduğuna dair 
bilgiler de bunu teyit eder. Ayrıca Şia rical 
kitapları , doğrudan imamlardan hadis ri
vayet etmemiş olmakla birlikte kendisini 
İmamiyye'nin sika şahsiyetlerinden biri di
ye anar (mesela bk. Ahmed b. Ali en-Ne
eaş!, I, I 80; Ebu Ca 'fer et-Tu s!. er-Rica[, s. 
462) . 

ilmi şahsiyeti bakımından kelamcılığı öne 
çıkan Nevbahtl geleneksel Şii anlayışına 
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bağlı kalmış, bunun akli temel e oturtul
masına önemli katkılar yapmış, bunun için 
Mu'tezile'nin düşünce sisteminden fayda
Ianmıştır. Ancak bu mezhebin fikirlerini 
tartışmasız kabul etmemiş, tenkide açık 
gördüğü konularda Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIat, 
Ca'fer b. Harb, Cahiz, Ebü Ali ei-Cübbal 
gibi alimierin görüşlerini reddetmekten 
geri kalmamıştır. Aynı zamanda Aristo hak
kında eser yazacak kadar Grek felsefesine 
aşina olan ve tabiat bilimlerine ilgi duyan 
Nevbahtl dinler ve mezhepler tarihinde de 
bilgi sahibidir. Onun, bazı küçük parçaları 
günümüze kadar gelen el-Ara, ve'd-di
yanat isimli kitabında dinler hakkında ob
jektif bilgiler verdiği , aynı şekilde Fıra~u'ş

Şi'a'sında Şii gruplarına dair kısa fakat 
sağlıklı açıklamalar yaptığı görülmektedir. 

Eserleri. Nevbahtl'nın kaynaklarda kırk
tan fazla eseri sayılmaktaysa da günümü
ze sadece bir eseriyle diğer bir eserinden 
bazı küçük pasajlar intikal etmiştir. 1. Fı
ralJu'ş-Ş{a*. Başlangıçtan on birinci imam 
Hasan ei-Askerl'nin vefatma kadar ortaya 
çıkan Şii gruplarının ele alındığı eserin çe
şitli neşirleri yapılmış (nşr. H. Ritter, istan
bul 193 I ; nşr. Muhammed Sadık Al-i Bah
rülulum, Necef 1355/1936; Beyrut 1404/ 

1984). Fransızca, Rusça ve Farsça'ya ter
cüme edilmiştir. 2. el-Ara, ve'd-diyanat. 
Eserden bazı kitaplarda küçük parçalar ha
linde alıntılar yapılmıştır. Tamamlanmadı

ğı belirtilen eserde Grek felsefesinde varlık 
ve bilgi anlayışı ile Hint dinlerine ait önem
li bilgilerin bulunduğu kaydedilmektedir 
(Ebü'l-Ferec ibnü'l-Cevzl , s. 39, 45 , 65) 

Müellifin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır: el-Erza~ ve'l-acal 
ve'l-es'ar, el-lfucec ti'l-imame, el-Ij.u
şılş ve '1-'um um, İljtişarü '1-kevn ve 'I-fe
sad li-Aristotalis, el-İstita'a 'ala me~he
bi Hişam, Muljtaşarü'l-kelfım fi'l-cüz>, 
en-Na~z 'ala Ca'fer b. lfarb fi'l-imame, 
er-Raşad 'ala Batlimıls, er-Red 'ala Ebi 
'Ali el-Cübbfı,i ii reddihi 'ale'l-münec
cimin, er-Red 'ala Ebi'l-Hü~eyl el-'Al
ldt ii enne na'ime'l-cenne mün~atı', er
Red 'alfı aş]J.abi't-tenasülj, er-Red 'ale'l
Mücessime, er-Red 'ale'l-Va~ıfe, et
Tenzih ve ~ikru müteşabihi'l-Kur,an, 
et-Tev]J.id (Ahmed b. Ali en-Necaşl, I, 
180-183). 
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Ebu Sehl İsmail b. All 
b. İshak b. Ebi Sehl el-Fazi b. Nevbaht 

el-Bağdadi en-Nevbahtl 
(ö. 311/924) 

İmamiyye Şiası'nın 
önde gelen kelamcılarından. 

_j 

237 (851-52) yılında Bağdat'ta doğdu. 
ll. (VIII.) yüzyıldan itibaren Bağdat'ta alim, 
mütercim ve müneccim yetiştiren İran 
asıllı Nevbahtller ailesine mensuptur. Aile
nin ismini aldığı Nevbaht ile oğlu Ebü Sehl 
el-Faz!, Abbas! Halifesi Mansür ve Harü
nürreşld zamanında müneccimlik görevin
de bulunmuştu. Nevbahtl'nin belirli bir il
ml seviyeye gelince felsefi düşüneeye ya
kın ilgisi dolayısıyla Sabil filozofu, mantıkçı 
ve matematikçi Sabit b. Kurre ile irtibat 
kurduğu, onun ders halkalarına katıldığı ve 
kendisinden felsefe öğrendiği, daha son
ra yazdığı Mecalisü Şabit b. Kurre adlı 
eserinde hacası ile müzakerelerini kaydet
tiği nakledilmektedir. imamiyye kelamı 
konusunda iyi yetişmiş ve devrinde kelam
cıların şeyhi unvanını almış bulunmasına 

rağmen (Ahmed b. Ali en-Necaşl, I, 12 I; 
Ebu Ca'fer et-Tusl, el-Fihrist, s. 39) akaid 
ve kelam konularında kimlerden faydalan
dığı bilinmemektedir. Ali en-Naki ve Ha
san ei-Askerl'nin imarnet devrelerini idrak 
eden Nevbahtl'nin, EbCı Ca'fer et-Tüs'i'nin 
naklettiği rivayetlere dayanarak (Kitabü'l
Gaybe, s. 272, 273) Askeri ile buluştuğu 
ve ondan istifade ettiği yolunda ileri sü
rülen görüşler doğru değildir. Şla kela
mıyla yetinmeyerek i'tizal ekolünün dü
şüncelerini de öğrenen ve Mu'tezile ke
lamcıları arasında seçkin bir yere sahip 
olduğu belirtilen Nevbahtl (İbn Hacer, I, 



424) olgunluk çağında Bağdat'ta yeğenie

ri Hasan b. MOsa en-Nevbahtl. onun kar
deşi EbO Ca'fer Muhammed en-Nevbahtl 
ve on ikinci imarnın küçük gaybeti esna
sında üçüncü sefir olan Hüseyin b. ROh 
en-Nevbahtl ile birlikte ŞIT- imam! kelamı
nın oluşturulması hususunda büyük çaba 
sarfetmiş, imamiyye bünyesinde Beni Nev
baht diye anılan kelam ekolünü kurmuş

tur. Onun bazı kaynaklarda Mu'tezill diye 
gösterilmesi, büyük ihtimalle usul konu
larında birbirine benzeyen Şii ve Mu'tezill 
akaid esaslarını birleştirmesinden dolayı
dır (A'yanü'ş-Şı<a, lll, 384). Nevbahtl'nin 
devlet adamları arasında bir vezir gibi iti
bar görmesinden (Ahmed b. Ali en-Neca
şl, ı, ı 2 ı) yaşadığı devirde Abbas! ileri ge
lenleriyle iyi münasebetler içinde bulun
duğu anlaşılmaktadır. Kelam ve dini ilim
ler yanında şiir ve edebiyatta da başarılı 
olan. döneminin ibnü'r-ROml ve Buhtürl 
gibi şair ve ediplerini himaye eden, Küfe 
dilekolünün önemli temsilcilerinden Sa'
leb ile edebi konularda müzakereler yürü
tüp nakillerde bulunan Nevbahtl'nin (Mer
zübanl, s. ı 8 7-1 88) şiirlerinin bir kısmı gü
nümüze ulaşmıştır (İbnü'r-RGml, I, ı 50; 

EbG Bekir es-SGII, s. 65; Ahmed b. Ali en
Necaşl, I, ı 2 ı; Safedl, IX, ı 71- ı 72) özel
likle ibnü'r-ROml ve Buhtürl onu öven şi
irlere divanlarında yer vermişlerdir. 

imarniyye Şlası'nın önde gelenlerinden 
olması dolayısıyla yaşadığı devrede Şla 
inançlarının müdafaası ve muhalif fırkala

rın ileri sürdüğü iddiaların cevaplandırıl

ması konusunda büyük çaba gösteren Nev
bahtl çok sayıda tartışmaya katılmıştır. 
Mu'tezile ileri gelenlerinden EbO Ali ei
Cübbal ile Ahvaz'da yaptığı münazaralar 
el-Mecô.lis ma'a Ebi Aif el-Cübbô.'f adıy

la kitap haline getirilmiştir (Ahmed b. Ali 
en-Necaşl, I, I 2 ı; Ebu Ca'fer et-TG s!, Fih
rist, s. 40; ibnü'n-Nedlm, s. 225). Ayrıca EbO 
Isa el-Verrak ve ibnü'r-Ravendl'nin düşün
celerini onların ölümünden sonra eleştir
miştir. Bu arada imarnın gaybete girme
sinden sonra kendilerinin sefir yahut bab 
olduğunu iddia eden ve imamiyye tarafın
dan yalancı sefırler olarak kabul edilen, ibn 
Ebü'I-Azakır (Azafir) diye bilinen Muham
med b. Ali eş-Şelmeganl ile meşhur mu
tasawıf Hüseyin b. Hallac- ı MansOr ken
disine başvurarak sefir tanınmalarını ta
lep etmişler, fakat Nevbahtl bu talepleri 
reddetmiştir. Oğlu Ali b. isınail'den başka 
Naşl el-Asgar, Ebü'I-Ceyş Muzaffer b. Ah
med ei-Belhl, Ebü'I-Hasan Muhammed b. 
Bişr es-SOsencerdl. EbO Ali Hüseyin b. Ka
sım ei-Kevkebl ve EbO Bekir es-SOII gibi 
öğrencileri yetiştiren Nevbahtl Şewal 311 
(Ocak 924) tarihinde büyük ihtimalle Bağ-

dat'ta. bazılarına göre ise Vasıt'ta ölmüş 
ve Kazımeyn'de defnedilmiştir. 

Eserleri günümüze ulaşmayan Nevbah
tl'nin görüşleri, kaynaklarda belirtilen ki
taplarının isminden ve sonraki yazarların 
açıklamalarından anlaşılabilmektedir. Bu 
bilgilere göre Nevbahtl Allah'ın sıfatları, 
adi , rü'yetullah ve insanların hür iradeye 
sahip oldukları hususunda Mu'tezile'nin 
düşüncelerini benimsemiş. büyük günah 
işleyenierin iman ve küfür arasında bu
lundukları. özellikle tövbe etmeden ölen
ler için Hz. Peygamber'in ve imamların şe

faatinin geçerli olacağı düşüncesiyle vald 
konularında onlara karşı çıkmıştır. Ayrıca 
insanın mahiyetinin bedene hakim olan, 
maddi unsurlardan uzak bulunan ve me
kanda yer tutmayan ruhtan ibaret oldu
ğunu belirterek Mu'tezile'nin genel düşün
cesinden uzaklaşmıştır. imarnet konusun
da Şla 'nın düşüncelerini benimsernesi ve 
TOsl'nin nakline göre (Kitabü'l-Gaybe, s. 
273) küçükyaşta gördüğü on ikinci imam 
Mehdi ei-Muntazar Muhammed b. Ha
san'ın imameti ve ardından gaybete gir
mesi fikrine iştirak etmesine rağmen ima
m iyye'nin bu konudaki yaygın düşüncesi
ne katılmamıştır. Hz. Peygamber nesiin
den gelen kaim yahut mehdinin Hasan ei
Askerl'nin oğlu Muhammed olduğunu ka
bul etmekle birlikte onun gaybet halinde 
öldüğünü ve kendisine çocuğunun halef 
olduğunu, onun çocuklarından birinin ka
im olarak ortaya çıkıp imametini izhar ede
ceğini ileri sürmüştür (İbnü ' n-N edlm, s. 
225) 

Nevbahtl çok sayıda eser telif etmiştir. 

Bazı kitaplarından parçalar ve bir kısım 
şiirleri dışında günümüze intikal etmeyen 
bu çalışmaların otuzdan fazlasının ismi 
kaynaklarda yer almaktadır (mesela bk. 
ibnü'n-Nedlm, s. 225; Ahmed b. Ali en
Necaş!, l,I 2 ı- ı 22; Ebu Ca'fer et-TGs!. el
Fihrist, s. 39-40) . Eserlerinin bir kısmı şun
lardır: IfudCişü '1-'ô.lem, el-İJ:ıticô.c li-nü
büvveti'n -nebf, el-İstftô. ' ti 'l -imame, Ki
tabü'l-Cümel ti'l-imô.me, er-Red 'alô. 
Muf:ıammed b. el-Ezher ti'l-imô.me, et
Tenbfh ti'l-imame (Ahmed b. Ali en-Ne
eaş!, sonuncu eseri hacas ı EbQ Abdullah'
tan okuduğunu belirtmektedir 1 er-Rica[, 
1, I 211, ayrıca kitabın bazı paragrafiarı İbn 
Babeveyh Şeyh SadOk el-Kumml'nin Ke
malü 'd-dfn ve tamamü'n-ni'me's inde yer 
a lmaktadır 11. 88-94]), Kitdb ti'ş-şıiat li'r
red 'alô. Ebi 'l-'Atahiye ti't-tevJ:ıfd ve şi'

rih, Na~iu Kitô.bi 'Abeşi'l-J:ıikme ' ale'r
Ravendf, er-Red 'ale'l-Va~ıte, er-Red 
'ale'l-YehCid, er-Red 'ald 'isa b. Eban 
ti'l-ictihô.d. 

NEV BE 
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Iii MUSTAFA Öz 

NEVBE 
( 4;~) 

Tekkelerde 
ritim sazlarıyla icra edilen musiki 
eşliğinde yapılan çeşitli törenlerle 
bunlara katılan çalgı topluluğunun 

ve bir ritim çalgısının adı . 
_j 

Hem Arapça hem Farsça'da yer alan 
"sıra, nöbet" anlamındaki nevbe 1 nevbet 
kelimesi daha çok tekke (tasawuf) mOsi
kisinde kullanılmıştır. Nevbe, tekkelerde 
belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiy
le yapılan özel törenierin ve bunlarda yer 
alarak sesiere eşlik eden ritim çalgılarının 
adı olduğu gibi bazı tarikat zikirleri esna
sında kullanılan özel bir ritim çalgısının da 
ismidir. "Nevbe çıkarmak, nevbe vurmak, 
nevbe açmak" gibi tabirlerle de ifade edi
len tören dergahın ayin gününde, rama
zan, kurban bayramlarıyla kandil gecele
rinde ve hilafet merasimi, nikah akdi, sün-

Nevbe 
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