
ki caminin Vezir Hersekzade Ahmed Paşa 
tarafından Zovidol köyünde yaptınldığı 
söylenmektedir. ll. Bayezid güzel bir mih
rabı. minberi ve mahfıli bulunan bir cuma 
camisi yaptırarak İslamiyet'in bölgede ya
yılmasına hizmette bulunmuştur. İlk dö
nemlerde inşa edilen bir diğer cami 921 
(1515) tarihli Veliyyüddin Ağa Camii'dir. 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında Nevesin ka
zası % 95'i müslüman olan 1069 hanelik 
elli beş köye sahipti. Nevesin kasabasıyla 
ilgili kayda ise tahrir defterlerinde rastlan
maz. Ancak buranın 1535'te kadılık mer
kezi haline getirildiği bilinmektedir. 

1 07 4 ( 1 664) yılı ilkbaharında kasabayı 

gören Evliya Çelebi burada üç cami, yedi 
mescid. iki medrese, bir darülkurra, bir 
darülhadis, bir imaret (Il. Bayezid). bir ha
mam, üç tekke ve altı mektep bulunduğu
nu belirtir. Fakat 1500 olarak gösterdiği ha
ne sayısı abartılı görünmekte olup bunun 
ancak SOO kadar olabileceği ileri sürülür. 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan hamam 
ise daha sonra Veliyyüddin Ağa vakfına da
hil edilmiştir. Darülhadis ve darülkurranın 
vakfiyeleri mevcuttur ( ı3 Receb ı 044 1 2 
Ocak ı635) . Mektepler, Mostar'ın meşhur 

hayrat sahibi RGznamçeci İbrahim Efendi'
nin kardeşi olan Ali Kafi Nevesinjaç Efendi 
tarafından kurulmuştur. 

XVII. yüzyılın son çeyreğindeki savaşlar 
sırasında Nevesin bölgesi Venedikliler'in 
yanında onlar adına hareket eden çete 
gruplarının saldırılarına uğradı. Evliya Çe
lebi, 1074'te ( ı664) Girit savaşları devam 
ederken bölgedeki Zovidol'de kısmen ha
rabe halinde bulunan Hersekzade Ahmed 
Paşa Camii'nin kalıntılarını görmüştü. Bu
rada ve diğer köylerde bulunan nüfus sa
vunma amacıyla kuleli sağlam evlerde otu
ruyordu. Nevesin ve Ustulçe (Stolac) arasın
da küçük bir müslüman kasabası olan Pre
dol sakinleri yaşadıkları yeri terkederek 
dağlara sığınmıştı. Bölge XVIII. yüzyılda 
da sürekli biçimde Karadağlı kabBelerin 
saldırılarına maruz kaldı, müslüman aha
linin bir kısmı daha kuzeye Mostar ve civa
rına doğru gitmeye zorlandı. Bu akınları 

durdurmak için Osmanlı idaresi 1183'te 
(ı 769) Karadağ üzerinde ana yoldaki Za
lom'da güçlü bir askeri istihkam (palanka) 
kurdu. XIX. yüzyılda özellikle toprak mül
kiyeti konusundaki ihtilaf yüzünden müs
lüman ve hıristiyan topluluklar arasında 
gerginlik arttı. Bu durum, 1875'te daha 
sonra bütün Bosna'ya yayılacak ve üç yıl 
sürecek olan topraksız köylülerin ayaklan
masıyla (Nevesinjska Puska) sonuçlandı . 

Bu isyan süresince pek çok müslüman kö
yü ve camisi yakılıp yıkılmış, ahalisi ya öldü
rülmüş veya sürülmüştür. 1878'de Bosna
Hersek'in Avusturya tarafından işgaliyle 
birlikte isyan sona erdi. Ancak 1882'de 
Avusturyalılar'a karşı yeni bir ayaklanma 
patlak verdi. 191 O'da Avusturya'da yapı

Ian nüfus sayımı, XVlll ve XIX. yüzyıllarda 
bölgede meydana gelen büyük sosyal de
ğişimi göz önüne serer. Söz konusu yıllar
da Nevesin bölgesinde 1132 haneye kar
şılık nüfusun sadece % 22'si müslümandı. 
ll . Dünya Savaşı'nın ardından müslüman
lar tekrar güçlenmeye başlayıp nüfus oran
ları % 26'ya kadar çıktı. 1961 'de burada 
2272 kişi yaşıyordu . 1960 ve 1970'li yıllar
da pek çok eski cami yeniden inşa edildi. 
1991 'de Nevesin kasabası % 16'sı müslü
man olan 4068'lik nüfusa sahipti. Halen 
dört camisi bulunmaktadır. 1992 ve 1995 
yıllarındaki Bosna savaşında Nevesin'deki 
bütün müslümanlar ve köy halkı Sırp çete
leri tarafından sürüldü ve İslami abideler 
tahribata uğradı, ortadan kaldırıldı. 2006 
yılında buraya geri dönen bazı müslüman
lar yeni camiler inşa etmeye başladılar. 

Nevesin, Osmanlı döneminde pek çok 
ünlü siyasetçinin doğum yeri olmuştur. 
Bunlar arasında Defterdar Mustafa Paşa, 
RGznamçeci İbrahim Efendi ve uzun süre 
Mostar müftülüğü yapan kardeşi Ali Kafi 
Efendi, Vezlriazam Salih Paşa, Nevesinjaç 
ve kardeşi Buda Valisi Murtaza Paşa, yeni
çeri ağası Zülfikar Ağa, Bağdat Valisi Haz
nedar İbrahim Paşa, Erzurum Valisi Def
terdarzade Mehmed Paşa, Mevlevl şair 
Muhammed Muhteşim Velagiç sayılabilir. 

Nevesin'den 
bir görünüs 

NEVEVI 

Ortaçağ'daki Bogomil mezhebine bağlı 
insanlardan kalma pek çok mezarlık Ne
vesin bölgesinin en önemli karakteristiği
dir. Diğer bir hususiyet ise birçok köy ve 
kasabadaki camilerin, bu kesime yakın Dal
maçya kıyılarında bulunan yerleşme yerle
rindeki kiliselerio özelliklerinden birini teş
kil eden. saat kulelerini andıran tipte dört 
köşeli minarelerinin bulunmasıdır. 
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Iii] MACHJEL KıEL 

NEVEVi 
( IS~~~ ) 

Ebu Zekeriyya Yahya b. Şeref 
b. Mür! en-Nevev! 

(ö 676/1277) 

Hadis alimi ve fakih. 
_j 

631 'de ( 1234) Suriye'nin güneyindeki 
Havran bölgesinde Neva köyünde doğdu. 
Nevevi (Nevilvl). Havranl ve dedelerinden 
Hizam'a nisbetle Hizaml nisbeleriyle anı
lır. Hiç evlenmediği halde adı Yahya olan
Iarın genellikle yaptığı gibi Ebu Zekeriyya 
künyesini almıştır. Nevevi ergenlik çağın
da ticareti sevmediği halde babasının dük
kanında çalıştı ve bu arada çevresindeki 
alimierin derslerine devam etti. On sekiz 
yaşına girince babası onu Dımaşk'a götü-
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NEVEVI 

rüp Revahiyye Medresesi'ne yerleştirdi. 
Orada Ebu İshak eş-Şirazi'nin Şafii fıkhına 
dair et-Tenbih ve el-Mühe~~eb adlı eser
lerini ezberledi. İki yıl sonra babasıyla bir
likte hacca gitti, dönüşte Medine'de bir 
süre kalarak oradaki alimierin derslerine 
katıldı. Kütüb-i Sitte'den başka imam 
Malik'in el-Muvatta', imam Şafii. Ahmed 
b. Hanbel, Osman b. Said ed-Darim'i. Ebü 
Avane el-isferay'in'i ve Ebu Ya'la ei-Mevsı
IT'nin el-Müsned, Darekutnl'nin es-Sünen, 
Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhaki'nin es-Sü
nenü'l-kübra, Begavl'nin Şer]Ju's-sünne, 
Humeyd'i'nin el-Cem' beyne'ş-Şa]Ji]Jayn 
ve Hat'ib ei-Bağdact'i'nin el-Cami' li-aJ;Ja
~ı'r-ravi ve adabi's-sami' adlı eserlerini 
çeşitli hocalara okuyarak icazet aldı. Ha
dis ilmindeki hocaları kendisinden birçok 
hadis kitabını dinlediği Ziya b. Temmam 
ei-Hanefı. Şa]Ji]J-i Müslim'i okuduğu Ebü 
İshak İbrahim b. Ömer ei-Vasıtl. on yıl bo
yunca daha çok Şa]Ji]J-i Bu]].dri ve Şa
]Jı[J.-i Müslim hadislerinin şerhi konusun
da faydalandığı İbrahim b. Isa ei-Muract'i 
ei-Endelüs'i ve Ebü'I-Ferec İbn Kudame gi
bi muhaddislerdir. Fıkıh ilmindeki hocaları 
arasında İshak b. Ahmed ei-Mağribl. Dı
maşk müftüsü Ebu Muhammed Abdur
rahman b. Nüh b. Muhammed ei-Mak
dis'i. Ebü'I-Hasan Sellar b. Hasan ei-İrbm, 
fıkıh usulü okuduğu kadı Ebü'I-Feth ömer 
b. Bündar et-Tiflis! ve gramer okuduğu 
alimler içinde İbn Malik et-Tat bulunmak
tadır. Nevevi kendini yetiştirdikten sonra 
talebe akutmaya ve 660 ( 1262) yılından 
itibaren eser vermeye başladı. Kendisi de 
pek çok alim yetiştirdi. Hayatının son altı 
yılında ondan hiç ayrılmadığı için "Muhta
sarü'n-Nevev'i" lakabıyla anılan İbnü'I-At
tar Ebü'I-Hasan Alaeddin Ali b. İbrahim 
ed-Dımaşki bunların en tanınmışıdır. Diğer 
talebeleri arasında İbn Ferah ei-İşb'il'i. Bed
reddin İbn Cemaa, kadı Ziyaeddin Ali b. 
Selim ei-Ezral. Yusuf b. Abdurrahman ei
Mizz'i, kadılkudat Şemseddin İbnü'n-Na
kib Muhammed b. İbrahim ve Ebü'I-Fida 
İbn Kes'ir'in babası Ebü Hafs Şehabeddin 
Ömer b. Kes'ir gibi şahsiyetler vardır. Çe
şitli medreselerde hocalık yapan Nevevl, 
665 (1267) yılında Ebü Şame ei-Makdisi'
nin vefatıyla boşalan Eşrefiyye Darülhadisi 
şeyhliğine getirildi ve ölümüne kadar bu 
görevini sürdürdü. Nevevl, kendisine "se
fer izni" çıktığını söyleyerek hocalarının ka
birlerini ve tanıdıklarını ziyaret etti, kitap
larını medreseye vakfetti, Kudüs'ü de ziya
ret edip köyüne döndü ve 24 Receb 676'
da (21 Ara lık 1277) Neva'da vefat etti. 

Zehebi'nin "hadis alimlerinin efendisi" 
dediği Nevevi hem hadis Mfızı idi hem de 
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hadis ilimlerinde otorite sayılıyordu. Sa
hih hadisleri zayıf ve uydurma rivayetler
den kolayca ayırır, ravilerin durumlarını. 
hadislerde geçen gar'ib kelimeleri çok iyi 
bilirdi; hadislerden fıkhl hüküm çıkarma
da mahirdi. Şafii fıkhında devrinin en bü
yük alimi kabul edilmekteydi. Bu mezhe
bin esaslarını. bir meseleye dair saMbe ve 
tabiln alimlerinin neler söylediklerini, han
gi noktada birleşip hangi noktada ayrıldık
larını ezbere biliyordu. Tartışmadan hoş
lanmazdı ; fakat hocalarının Şafii mezhe
bine veya sünnetin açık hükmüne aykırı 
bulduğu görüşlerini eleştirmekten çekin
mezdi. Nevevi öğrencilik yıllarında tıp tah
sil etmek istemiş ve İbn Sina'nın el-Kö
niln'unu okumaya başlamış , ancak bu
nalıp sıkılınca bunun tıpla uğraşmaktan 
kaynaklandığını aniayarak tıpla ilgili eser
leri elinden çıkarmıştır. 

Nevevi evliliğin kendisini meşgul edece
ği düşüncesiyle hiç evlenmemiştir. Esa
sen dünya zevklerine ve rahat yaşamaya 
önem vermezdi. En büyük ibadetin sa
mimi bir niyetle helalleri ve haramları öğ
renmek olduğunu söyleyerek kimseden 
para almaz, görev yaptığı medreselerden 
kendisine verilen aylıkla kitap alır. daha 
sonra bunları o medreseye bağışlardı. Hak
sızlığa boyun eğmez, doğru bildiğini söy
lemekten, yöneticileri uyarmaktan çekin
mezdi. Memlük Sultanı 1. Baybars'a çeşitli 
mektuplar yazmış. bu mektupların bir kıs
mını alimiere de imzalatarak ortak bir di
lekçe halinde sunmuş. ondan kıtlıkyüzün
den sıkıntı çeken Dımaşk halkına kolaylık 
göstermesini, ağır vergilerle onları zor du
rumda bırakmamasını istemiştir. Moğol
lar Suriye'ye saldırdığında memleketi sa
vunmak için halkın bir kısım emlakini elin
den almak isteyen ve bu sebeple alimler
den fetva talep eden halifeye karşı çıkmış. 
Baybars'a karşı gösterdiği bu tavrından 
sonra şöhreti yayılmış ve eserlerine bü
yük rağbet gösterilmiştir. Zehebl. Nevevi'
nin iyiliği tavsiye edip kötülükten sakın
ctırma konusunda benzeri bulunmadığını. 
azla yetinip basitçe giyinen vakur ve hey
betli bir kişi olduğunu söylemekte, talebe
lerinden İbn Ferah el-İşb'il'i de onun ilim ve 
görev sorumluluğu taşıyan bir alim oldu
ğunu belirtmektedir. Haririzade kendisi
ne Şazeliyye tarikatının Neveviyye adlı bir 
kolunu nisbet eder (Tibyan, III , vr. 217•-

221 •). 

Eserleri. A) Hadis. 1. Riyiiiü'ş-şfilil;ıin*. 
Nevevi'nin, İslam ahlak ve adabını öğret
mek maksadıyla 1900 güvenilir hadisi on 
sekiz bölüm halinde topladığı eser büyük 
ilgi görmüştür. Şerhlerinden İbn Allan'ın 

Delilü'l-tali]Jin li-turu~i Riyazi'ş-şali
]Jin'i (!-VIII. Kahire 1347/ 1928), muhtasar
larından Yüsuf b. İsmail en-Nebhanl'nin 
Teh~ibü 'n-nüfus ii tertibi' d-dürils'u 
(Kahire 1329/ 191 ı. 1986) burada anılabi
lir. Kitap pek çok defa basılmış olup bun
lardan Abdülmedd Haşim ei-Hüseynl (1-!1, 

Kahire 1970), Ahmed Ratib Hammuş (Dı
maşk-Beyrut, 1407/ 1987), Ali Cum'a Mu
hammed eş-Şafii (Kahire 1411/1991) ve 
Ahmed Abdürrezzak ei-Bekrl (Kahire 1999) 

neşirleri zikredilebilir. M. Yaşar Kandemir, 
İsmail L. Çakan ve Raşit Küçük eseri Riya
zü's-sdlihin, Peygamberimizden Hayat 
Ölçüleri adıyla Türkçe'ye çevirip şerhet
mişlerdir (I -VIII, istanbul 1997-1998). 2. el
Minhdc ii şer]Ji Şa]Ji]Ji Müslim b. lfac
cac. Şa]Ji]J-i Müslim şerhlerinin en önem
lilerinden biri olup 674'ten (1275) sonra 
telif edilmiştir. Eserde hadislerin senedin
deki raviler tanıtılmış, metinlerdeki garlb 
kelimeler açıklanmış, birbirine zıt gibi gö
rünen hadisler hakkında açıklayıcı bilgi ve
rilmiştir. Nevevi'nin hayatının son iki yılın
da kaleme aldığı bu muhtasar çalışmanın 
dikkate değer yanlarından biri Müslim'in 
el-Cami'u'ş-şa]Ji]J'ine bab başlıkları kon
muş olmasıdır. Eserin Ahmed Ali es-Seha
renpürl'nin tashihiyle taşbaskı olarak (I-II, 
Hindistan ı 273/ 185 7) ve İrşadü'ş-şari'nin 
kenarında yapılan neşri (1-X. Bulak 1267; 
Kahire 1325-1 326) zikredilebilir. Bu konu
da Sa'dun ei-Isavl, el-İmam en-Nevevi 
ve menhecühil ii şer]Ji Şa]Ji]Ji Müslim 
(Camiatü Bağdad külliyyetü'ş-şer'ia [EbG 
Ubeyde Meşhur b. Hasan b. Selman- EbG 
Huzeyfe Raid b. Sabri, s. 247-2481) ve Ya
kup Koçyiğit, Muhyiddin en-Nevevi'nin 
Hayatı, Eserleri ve Sahih-i Müslim Şer
hindeki Metodu ( 1989, Selçuk Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adıyla birer 
yüksek lisans tezi, EbG Ubeyde Meşhur b. 
Hasan Ali Süleyman, er-Rudud ve't-te
'a~~ubdt 'ald ma ve~a'a li'l-İmô.m en
Nevevi ii Şer]Ji Şa]Ji]Ji Müslim mine't
te'vil ti'ş-şıfat ve gayriha (Riyad 1415/ 

1994) ismiyle bir doktora çalışması yap
mıştır (el-Minhac ve baskıları hakkında ge
niş bilgi için bk. DİA, VII , 126-127) 3. el
E~kii.r*. Daha çok İbn Mace'nin es-Sünen'i 
dışındaki Kütüb-i Sitte'den seçilen eser
de hadisler on dokuz bölüm ve 356 bab 
halinde bir araya getirilmiştir. Muhtelif 
şerhleri ve muhtasarları bulunan el-E~
kô.r'ın birçok baskısı içinde Mustafa Hü
seyin Ahmed (Kahire 1356), Abdülkadir el
Arnaut (Dımaşk 1391/1971 , Riyad 1409). 

Ahmed Ratıb Hamfiş (Dımaşk 1403/ 1983) 

ve M. Enver Ahmed el-Baltad (Kahire 1406) 

neşirleri anılabilir. Eserden yapılan pek çok 
seçme arasında Muhammed Abdülazlz 



el-Hellavl'nin ed-Da'vetü'l-müstecabe 
mine'l-Ez;kar ve'l-ed'iyetü'ş-şa]J.ilw'sı 

önemlidir (Bulak 1986). 4. İrşadü tulla
bi'l-]J.a]fö.'i]f ila ma'riteti süneni ]]ayri'l
}]ala'~ şallallö.hu 'aleyhi ve sellem. Ne
vev'i, muhtemelen Eşrefiyye Darülhadisi 
şeyhi olduktan sonra talebelerin kolayca 
ezberleyebileceği bir usOI-i hadis kitabı ha
zırlamak istemiş ve İbnü's-Salah'ın Mu
]faddime'sini kısaltıp ona yer yer ilaveler 
yapmıştır. Abdülbari Fethullah es-Selefı 
eser üzerinde hazırladığı yüksek lisans ça
lışmasını daha sonra yayımiarnıştır {l-ll , 
Medine 1408/1987). Kitabı ayrıca Nured
din !tr neşretmiştir (Dımaşk 1408/1988). 

S. et-Ta]frib ve't-teysir li(!f)-ma'riteti sü
neni'l-beşiri'n-ne;r;ir. Nevevi, İbnü's-Sa
lah'ın Mu]faddime'sinden ihtisar ettiği 
İrşadü tullabi'l-]J.a]fö.'i]f' ı yeterince okun
madığı düşüncesiyle bir defa daha kısalt
mıştır (nşr. Abdullah Ömer el-BarOdl, Bey
rut 1406/ 1986) et-Ta]frib'i Zeynüddin el
lraki, Şemseddin es-Sehavi gibi alimler 
şerhetmiş , Süyutl'nin Tedribü'r-ravi ii 
şer]J.i Ta]fribi'n-Nevevi'si (Kahire 1307. 

n şr. Abdülvehhab Abdüllatlf. l-ll . Kahire 
1385/1966) büyük ilgi görmüştür (bk MU

KADDİMETÜ İBNİ's-SAl.AH ) . 6. el-Erba'u
ne'n-Neveviyye. Nevevi bu çalışmasını 
İbnü's-Salah eş-Şehrezurl'nin, dinin esas
larına dair yirmi altı hadis ihtiva eden el
E]J.ddişü'l-külliyye adlı eserine çoğu Şa
]J.i]J.-i Bu]]dri ile Şa]J.i]J.-i Müslim'den seç
tiği on altı hadisi ilave ederek meydana 
getirmiş, ancak hadislerin senedierini zik
retmemiştir. Nevevi'nin bu çalışması he
men her devirde büyük kabul görmüş, baş

ta kendisi olmak üzere kırktan fazla alim 
tarafından şerhedilmiştir (DİA, XXV, 468) 

Eserin diğer şerhleri arasında Muhammed 
Hayat es-Sincfi'nin Şer]J.u'l-Erba'ine'n-Ne

veviyye (nşr. Hikmet b. Ahmed el-Harlrl, 
Demmam-Riyad 1415/1995). Halid el-Bay
tar'ın el-Beyan ii şer]J.i'l-Erba'ine'n-Ne
veviyye (Zerka 1407) , Muhammed Hü
seyin Celali'nin Şer]J.u'l-Erba'ine'n-Ne
veviyye (Beyrut 1407) adlı çalışmaları 

anılabilir. Erba'une'n-Neveviyye birçok 
defa basılmıştır (Bulak 1294; Kahire 1278, 

1345, 1350, 1371 , 1375, 1390, 1399, 1401, 

I 41 O; nşr. Muhammed Reşld Rıza, Kah i re 
1987; nş r. Ahmed Abdullah BacOr. Kah i re 
1412; nşr. Han! el-Hac, Kahire 1400; nşr. 

Hafız N ezer Ahmed, Mevlana Aziz Zübey
di, Lah or 1952; tre. Peres. Cezayir I 950 

ıAL-Arbain] ; G. H. Bousquet. Cezayir I 955, 

ı Les Quarante hadiths]; Riyad I 389, ı 409; 

n şr. Mustafa el-Buğa- Muhyiddin MestO, 
Dımaşk I 397, 1400; nşr. MahmOd el-Ar
naOt, Dımaşk 1407; Del hi I 313; n şr. izzed
din İbrahim , Del hi ı 979; Devha ı 976; n şr. 

Sadık Füreyğ, Beyrut ı 980; n şr. Abdülazlz 
İ zzedd in es-Seyrevan. Beyrut I 404; n ş r. 

Ezzeddin İbrahim . Denys Johnson- Davi
es, Beyrut ı 976, 1978. 1980 ıAL-Nawawf's 

Forty Hadfth]; Tanta ı 986; Medine 1404, 

ı41 ı ; nşr. Abdullah b. Salih el-Muhsin, 
Medine ı390, 1403, 1409; nş r. AbdüşşekOr 

Abdülfettah Fida, Mekke, ts.; Cidde 1985; 

nşr. Muhammed Tahir, Paris ı 40 ı ı Les 40 
hadiths: Les traditions du prophetej). Ese
ri Muhammed Ali Sabri İtalyanca'ya çevi
rerekArapça-İtalyanca (Roma 1982) , Alif 
Einheitssacht Fransızca'ya tercüme edip 
Arapça - Fransızca ( Lyon ı 989) olarak ya
yımlamış. Eric F. F. Sishop da İngilizce'ye 
çevirmiştir (MW, XXIX ı 1 939J, s. 163- 1 77) 

Kitabın Urduca tercüme ve şerhleri arasın
da Muhammed Aşık İlahi'ye (Riyad ı4ı 5/ 
ı 994), Türkçe tercümeleri arasında Ba
banzade Ahmed Naim Bey'e (İstanbul 
ı 34 ı) ait olanı anılabilir. Ayrıca Nazım Mu
hammed Sultan ' ın ~ava'id ve teva'id 
mine'l-Erba'ine'n-Neveviyye adlı şer
hiyle (Riyad ı 41 O/ı 990). Abdurrahman b. 
Salih'in Erba'une'n-Neveviyye ve'l-te
va'idü 't -terbeviyye (Ci d de I 4 ı 7) , Abdül
vehhab Reşld Salih Ebu Safiyye'nin Şer
]J.u'l-Erba'ine'n-Neveviyye ii şevbin ce
did (baskı yeri yok, ı 409/ I 988) adlı çalış

ması zikredilebilir. M. S. Halid Alevi eser 
üzerinde Al-Lari's Commentary to the 
Arbain an-Nawawi-A Critica] Edition 
with Introduction adıyla bir doktora te
zi hazırlamıştır (ı 980, Edinburgh Univer
sity). Louis Pouzet, Une hermeneutique 
de la Iradition islamique: Le Commen
taire des Arba'ün al-nawawiya de Muh
yi al-Din Yahya al-Nawawi (m. 676/ 
1277) ismiyle bir çalışma yapmıştır (Bey
rut ı 982) 7. et-Tel}]iş şer]J.u'l-Bu]]ari. 

Nevevi Şa]J.i]J.-i Bu]]dri'yi de şerhetmek 
istemiş, fakat "Kitabü'l-İman"dan sonra
sını yazmaya ömrü yetmemiştir. Eserin 
müellif hattından istinsah edilen 1 OS va
raklık bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (Kılıç Ali , nr. 243) Bu 
çalışma. Kastallanl'nin İrşadü's-sari ve 
Sıddik Hasan Han'ın 'A vnü '1-bdri adlı Bu
hari şerhlerinin bazı bölümleriyle birlikte 
yayımlanmıştır (nşr. Muhammed Mü n ir ed
Dımaşki, Kahire ı347) . 8. Md temessü 
ileyhi ]J.dcetü'l-Mri li-Şa]J.i]J.i'l-İmami'l
Bu]]ari. Buhari, Buhari'nin hocaları ve öğ
rencileriyle sahih hadis ve Şa]J.i]J.ayn'in 
değeri hakkında bilgi verildikten sonra 
bazı hadis terimlerinin tanıtıldığı eser Ali 
Hasan Ali Abdülham!d tarafından neşre
dilmiştir (Beyrut 1405) . 9. el-Ijulaşa ii 
e]J.ddişi'l-a]J.kam (ljulaşatü'l-a/:ıkam fi 
[min} mühimmati 's-sünen ve ~ava'idi'l
İslam) . Nevevi'nin "Kitabü'z-Zekat"a kadar 
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yazabildiği eser sahih ve hasen hadislerden 
meydana gelmiş olup her konunun sonun
da o bahisle ilgili zayıf hadisiere de -zayıf 
oldukları belirtilerek- yer verilmiştir. Hü
seyin İsmail el-Cemel hadisleri tahkik edip 
eseri yayımiarnıştır (1-11, Beyrut 1418/ 1997) 

10. el-icaz ii şer]J.i Süneni Ebi Davud. 
"Kitabü'l-Vuc,lu,"un bir kısmını ihtiva eden 
eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndedir ( Hekimoğlu Ali Paşa. nr. 200) 

Nevevi'nin derlediği hadislerden seçme
ler yapılarak ona nisbet edilen bazı kitap
lar da bulunmaktadır. Mustafa Aşur'un 
hazırladığı el-E]J.ddişü'l-]fudsiyye ile (Ka
hi re 1978; Tunus 1983; Bulak 1985) yine 
onun Nevevi ve İbn Hacer el-Askalanl'nin 
eserlerindeki hadislerden bir araya getir
diği :fa}]iretü'l-müslim mine'l-Bu]]ari ve 
Müslim (Kahire 1400) bu türdendir. Ne
vevi'nin, "inneme'l-a'malü bi'n-niyyat" ha
disini el-İmla adıyla hayatının son günle
rinde şerhetmeye başladığı, fakat bu ça
lışmasını tamamlayamadığı söylenmekte, 
Sehavi, Nevevi'ye nisbet edilen Kitabü'l
Emali'nin bu eser olabileceğini düşün
mektedir. Yine Sehavi'nin belirttiğine gö
re Nevevi Cami'u's-sünne adını verdiği 
bir çalışmaya daha başlamış. ancak birkaç 
yaprak yazabilmiştir. Süyüfı onun S ünen-i 
Tirmiz;i'yi ihtisar ettiğini ve eserin müellif 
hattıyla olan bir ciltlik müsveddesini gör
düğünü söylemektedir (İbnü'l-Attar, s. 90) 

B) Fıkıh. 1. Ravzatü't-talibin ve 'umde
tü'l-müttajpn. Abdülkerim b. Muhammed 
er-Rafii'nin Gazzali'nin el-Veciz'i için yazdı
ğı eş-Şer]J.u '1-kebir'in (Fet/:ıu 'l-'azfz) muh
tasarıdır. Şafii fıkhını en güzel şekilde der
lernesiyle meşhur olan kitap üzerinde kırk 
kadar alimin şerh. haşiye, muhtasar. ta'lik 
ve tashih türünden çalışması vardır (Deh
li 1307; I-XII, Beyrut 1966-1970; nşr. Adil 
Ahmed AbdülmevcOd -Ali Muhammed 
Muawaz, I-VIII , Beyrut 1412/1992) 2. 

Minhacü't-talibin*. Müellif bu çalışmayı 
Rafii'nin el-Mu]J.arrer adlı kitabını tashih 
ederek kaleme almış ve kolayca ezberle
nebilmesi için özetlemiştir (Kahire 1295, 

I 308, 1338; Mekke I 306; London I 914; 

Beyrut, ts .). Şafii alimleri eser üzerinde 
kırk kadar şerh ve muhtasar yazmıştır. 
Eserin kelimelerini açıklamak üzere Neve
vi'nin kaleme aldığı küçük hacimli De]fö.'i
]fu'l-Minhdc da Şer]J.u De]fö.'i]fi'l-Min
hac adıyla yayımlanmıştır (Mekke 1353). 

3. eJ-Mecmu' şer]J.u'l-Mühe;r;;r;eb. Ebu 
İshak eş-Şlrazl'nin Şafii fıkhını delilleriyle 
ortaya koyduğu el-Mühe;r;;r;eb adlı ese
rini hadislerini tahkik etmek. her mesele
de diğer mezheplerin görüşlerini ortaya 
koymak suretiyle Nevevi'nin şerhetmeye 
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başladığı, ancak "Kitabü'I-Bey""i yazmak
ta iken vefat etmesi yüzünden yarım ka
lan bir çalışmadır. Takıyyüddin es-Sübkl bu 
çalışmayı tamamlamak istemiş, yirmi cilt 
halinde neşredilen eserin (Kah i re ı 385 -

1 398) 1 O ve 12. ciltlerine tekabül eden bö
lümünü yazdıktan sonra onun da vefatı 
üzerine eser diğer Şam alimlerince ikmal 
edilmiş ve Kahire'de birkaç defa basılmış
tır (I-IX, 1344-1348, 1349, 1352). Eserin Ne
vevl'ye ait mukaddimesi Abdullah Bed
ran tarafından Kitô.bü '1- 'İ Im ve ô.dô.bü '1-
'alim ve'l-müte'allim adıyla müstakil 
olarak neşredilmiştir (Beyrut 141 3/1993). 

4. TaşJ:ıiJ:ıu't-Tenbih (et-Tenbfh 'ala ma 
{ı 't-Tenbih, el-'Umde fi taşf:ıf/:ıi't-Tenbfh) . 

Nevevi'nin ilk çalışmalarından biri olan eser 
onun, Şafii fıkhının muteber beş kitabın
dan ilki kabul edilen EbO İshak eş-Şlrazl'
nin et-Tenbih'i üzerine yazdığı birkaç ki
taptan biri olup et-Tenbih ile bir likte ba
sılmıştır (Kahire 1329). Nevevl, yine aynı 
eser üzerindeki Tuf:ıfetü't- tdlibi'n-neb'ih 

ii şerf:ıi't-Tenbih'ini " Kitabü'ş-Şalat"a ka
dar yazabiimiştir (İbn Kadi Şühbe, ll , 157) 

S. et-Ten]fif:ı ii şerf:ıi'l-Vas'ft. Gazzall'nin 
eserinde gördüğü hata ve noksanları tas
hih ve ikmal etmek üzere kaleme aldığı bir 
eserdir (el-V asıt fi 'l-mezheb, 1, 78-80 , Ne
vevl'nin mukaddimesi). Bazılarının Nevevı~
nin kaybolan kitapları arasında saydığı ese
rin "Şera'itu'ş-şalat" bahsinin bir kısmını da 
içeren bir nüshası Ahmed Mahmud İbra
him ve Muhammed Muhammed Tamir'in 
yayımlatlı.ğı el-V asit fi'l-me?,heb içinde ba
sılmıştır (1-Vll, baskı yeri yok [Darü's-se
lamJ, ı 417/ 1 997) 6. el-Uşul ve'z-zavô.
bıt. Küçük bir risfıle olan çalışmada çoğu 
fıkıhla ilgili bazı meseleler ele alınmıştır. 
Eser, Muhammed Mazhar Seka tarafın

dan Mecelletü'l-Baf:ı§i'l-'ilmi ve't-türô.
§i'l-İslami'de neşredilmiştir (lll [Mekke 
14001. s. 367-381) . Muhammed Hasan 
Heyto da risaleyi önce Küveyt'teki Me
celletü Ma'hedi'l-mal;]tutô.ti'l-'Arabiy
ye'de yayımlamış (XXVlll/2 [ 1404/1984 J, 
s. 425-455), daha sonra kitap halinde bas
mıştır (Beyrut 1407/1986, 1409/1988). 7. 
el-izô.J:ı (fi menasiki'l-f:ıac). Nevevi'nin hac
ca dair yazdığı altı kitabın en genişidir. 
Onun bu konuda dört veya beş eser yaz
dığını, bunlardan birinin Kitô.bü'J-icô.z 
fi'l-menasik adını taşıdığını (nşr. Hüseyin 
İsmail, Beyrut 1989) söyleyenler de var
dır. el-izaJ::ı'ı SemhOdl ve İbn Allan şer
hetmiş , İbn Hacer ei-Heyteml de eser üze
rine bir haşiye yazmıştır (Kah i re ı 294 , 

1323, 1329, 1344, 1969; Beyrut 1419/1999). · 

Kitap Kahire'de (1282 taş baskısı , 1316, 

1329), Bombay'da (1291), Mekke'de (1316, 
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1329) ve Metnü'l-izô.J::ı ti'l-menasik adıy
la Beyrut'ta ( 1406/ 1 985) yayımlanmıştır. 

el-i:lô.J::ı ' ı geniş açıklamalarla birlikte Ki
tô.bü'J-izaJ::ı ii menô.siki'l-J::ıac ve'l- 'um
re adıyla neşreden Abdülfettah Hüseyin 
Raveh ei-Mekkl, kendi açıklamalarına el
İfşaJ::ı 'ala mesa'ili'l-izaJ::ı ' ala me?,ô.hi
bi'l-e'immeti'l-erba'a ve gayrihim adını 
vermiştir (Me kk e 141411994) Abdülmün
'im İbrahim de el-izaJ::ı'ın metoini başta 
Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin ŞerJ::ıu'l
'Umde'si olmak üzere Hanbeli alimleri
nin fıkıh kitaplarından faydalanarak şer
hetmiş ve bu çalışmasına izaJ::ıu'J-izaJ::ı 
bi-kelami'l-J::ıanabileti'l-milaJ::ı adını ver
miştir (I-IV, Sayda-Beyrut 141911999). Mü
ellifin Menô.sikü'l-mer'e adlı eserini de 
Salih b. Abdurrahmanei-Atram Ec;lva'ü'ş

şeri'a dergisinde yayımiarnıştır (Riyad 
1404, xv, 25-75). a. el-Men§urat ve 'uyu
nü'l-mesô.'ili'l-mühimmat (el-Mesa'ilü'l
menşüre, 'Uyünü '1-mesa' ili'l-mühimme, 
Fetaua 'i-İmam en-f'fevevf). Nevevi'nin ba
zı fetvaları ile derslerinde açıkladığı fıkıh, 
tefsir ve hadise dair 362 meseleyi talebe
si Alaeddin İbnü'I-Attar derlemiştir. Kahi
re'de yayımlanan eseri ( 1352) daha sonra 
Abdülkadir Ahmed Ata (Kahire 1402/ 1 982; 

Beyrut 1402/1982 [ Nevevi'nin talebesi Ala
eddin İbnü' l-Attar'ın tertibiyleJ, 1988) ve 
Fetava'I-İmam en-Nevevi adıyla Mu
hammed Haccar (Medine 1405/ 1985) neş

retmiştir. 9. et-TaJ::ı]fi]f. Nevevl'nin, daha 
çok el-Mecmu' Şerf:ıu'l-Mühe?,?,eb'den 
faydalanarak "Kitabü't-Tahare" bölümü
nü tamamladığı, "K.itabü'ş-Şalat"tan da 
"salatü'l-müsafir" bahsine kadar gelebildi
ği yarım kalmış eserlerinden biridir (nşr. 
Adil Ahmed Abdülmevcud ve Ali Muham
med Muavvaz, Beyrut 1413/1992). 10. 
Mes'eletü'l-ganime (Mes'eletü tai]mfsi'l
gana'im). Müellifin son çalışmalarından 
biridir. EbO Ubeyde Meşhur b. Hasan Ali 
Süleyman eseri The Chester Beatty Lib
rary'deki nüshasına dayanarak neşre ha
zırlamıştır (İbnü' l-Attar, s. 78) . 11. A.dô.
bü'l-tetva ve'l-müfti ve'l-müstefti (nşr. 
Bessam Abdü lvehhab el-Cabl, Dımaşk 
1988). 

C) Kur'an. 1. et-Tibyô.n ii ô.dô.bi J::ıa
meleti'l-Kur'an. On bölümden meydana 
gelen eserde Kur'an'ı okuyup ezberleme
nin fazileti , Kur'an öğreten ve öğrenen 
kimselerin uyması gereken esaslar, kişi
nin Kur'an'a karşı görevleri, Kur'an'ın belli 
zamanlarda ve durumlarda okunınası se
vap olan ayet ve sOreler gibi konular ele 
alınmış. müellifin Mu.!Jtô.rü't-Tibyan 
(Mui]tarü'l-beyan) adıyla ihtisar ettiği eser 
manzum hale getirilmiş, başka dillere çev-

rilmiş ve birçok baskısı yapılmıştır ( Kahi
re 1286, 1307, 1353; nşr. Muhammed Hac
car ı 985; nşr. Mecdl es-Seyyid İbrahim, 
Bul ak 1408/ 1 988; nşr. Abdülazlz izzeddin 
Seyrevan, Beyrut 1984; nşr. Mansur b. Ya'
küb el-Besare, Küveyt 1407). Bu eseri Yusuf 
b. İsmail en-Nebhanl Jjüccetulliih 'ale'l
'alemin adlı çalışmasında (DİA, XVIII, 452-

453) özetlemiştir (s. 337-342) . z. Gay§ü'n
nef' fi'l-]fıra'ati's-seb' (lzaf:ıu'l-meknün, 
ll, ı 52) . 

D) Dil. 1. Teh?,ibü 'l-esma' ve'l-lugat. 
EbO İshak eş-Şlrazl'nin et-Tenbih'i ile şer
hettiği el-Mühe?,?,eb, ihtisar ettiği Rav
zatü'Hô.libin, Müzenl'nin el-Mu.!Jtaşar, 
Gazzall'nin el-V asit ve el-Vec'iz gibi eser
lerinde geçen isim, nadir kullanılan keli
meler, ıstılah ve fıkhl lafızları açıklamak 
üzere kaleme alınmış, fakat müellif ese
rini temize çekmeye fırsat bulamamıştır. 
Muhammed adlı şahıslar başta olmak üze
re alfabetik sıralanan Teh?,ibü'l-esma'
nın isimlere dair 1. cildi Wüstenfeld tara
fından (Göttingen 1826, 1832, 1842-1848), 

daha sonra tamamı iki cilthalinde ( Kahi
re ı 927) neşredilmiştir. z. el-İşô.rô.t ila be
yani'l-esma'i'l-mübhemat (el-Mübhem 
'ala f:ıurüfi'l-mu'cem) . Nevevl, Hatlb ei
Bağdadl'nin el-Esmô.'ü'l-mübheme fi'l
enba'i'l-muf:ıkeme adlı alfabetik eserini 
667'de (ı 269) ihtisar etmiş ve tertip tar
zını değiştirerek rivayetleri sahabe adları
na göre sıralamıştır. Eser Lahor'da (ı 340/ 

ı 921) ve İzzeddin Ali es-Seyyid tarafından 
el-Esmô.'ü'l-mübheme'nin son kısmında 
(Kahire 140511984) yayımlanmıştır (s. 531-

622). 3. TaJ::ıriru elfô.?-i't-Tenbih (et-Taf:ı
rfr fi [şerf:ıi] elfti?i 't-Tenbfh, Taf:ırirü't-Ten

bfh). Ebu İshak eş-Ş1rail'nin et-Tenbih'in
deki nadir kullanılan kelimeleri ve fıkhl ıs
tılahları açıklamak maksadıyla yazılmış olup 
eserde kelimeler kitapta geçtiği sıraya gö
re şerhedilmiştir. Şafii fakihi Hamza b. Ah
med b. Ali ei-Hüseynl'nin eser üzerinde 
el-izaJ::ı 'ala TaJ::ıriri't-Tenbih adlı bir ça
lışması vardır. Abdülganl ed-Dakr da ki
tabı tahkik ederek TaJ::ıriru elfa?-i't-Ten
bih ev lugatü'l-fı]fh adıyla yayımiarnıştır 

(Dımaşk 1408/1988) 

E) Diğer Eserleri. 1. Ma]fiişıdü'l-İmam 
en-Nevevi (Makaşıdü'l-İmam en-f'fevevf 
fi't-tevf:ıid ve'l-'ibadat ve uşüli't-taşavvuf, 
Makaşıdü 'n-f'feveviyyeti's-seb'a) . Akaid, 
ibadet ve tasavvufla ilgili bir risaledir (Bey
rut 1280, 1324; Bağdat, ts.; Beyrut-Dımaşk 
1406/1 985; Evanston, nşr. Ha Mi m Keller, 
1994 ). z. Bustô.nü'l-'aritin. Zühd ve ihlas 
gibi konuların ayet, hadis, İslam alimleri
nin sözleri, bazı hikaye ve şiirlerle ele alın
dığı küçük hacimli bir çalışmadır (Kah i re 



1348, 1967, 1987, 1988; nşr. Muhammed 
Said el-Urfl, Halep 1970; nşr. Muhammed 
Haccar, Beyrut l4ı2ı. 3. et-Ter{J.iş ti'l-ik
rfımi bi'l-]fıyfım li-~evi'l-fazli ve'l-me
ziyyeti min ehli'l-İsldm 'ald ciheti'l
birr ve't-tev]fir ve'l-iJ::ıtirfım la 'ald ci
heti'r-riyfı ve'l-i'?:fım (Kahire 1329; nşr. 

Ahmed Ratib Hammuş, Dımaşk l402/ı982; 
nşr. Keylanl Muhammed Hallfe , Beyrut 
1409/ı 988ı. Hifnl bu eseri Mu{J.taşaru Ri
sfıleti 'n -Nevevi iimfı yete'alla]f bi'l-]fı
yfım li-ehli'l-fazl ve gayri ~fılik adıyla 
ihtisar etmiştir. 4. Mu{J.taşaru (müntel]a
bü) Taba]fati'l-fu]fahd'. 277 alimin biyog
rafısini ihtiva eden eser İbnü's-Salah'ın Ta
ba]fatü'l-fu]fahfı'i'ş-Şfıfi'iyye'sinin muh
tasarıdır. Nevevi'nin bazı şahısları ilave ede
rek Muhammed ve Ahmed adını taşıyan
ları başa aldığı, diğer şahısları da alfabe
tik olarak sıralamaya başladığı, daha son
ra Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzl'nin ta
mamladığı eseri Muhyiddin Ali Necib (Bey
rut 1413/1992 ı ve Adil Ahmed Abdülmev
cud, Ali Muhammed Muawaz (Beyrut 
1416/ ı 995 ı yayımlamıştır. s. lfizb (l:fiz
bü 'i-hı!? ve'l-evrad, /:fizbü '1-İmami 'n-Ne
vevf). Bir dua risalesi olup bir kısmı ha
dislerde geçen dualar talebeleri tarafın
dan kaleme alınmış ve alimlerden büyük 
ilgi görmesi sebebiyle geniş muhitlere ya
yılmıştır (İstanbul 1298. 1302. 1309; Bom
bay 1299; Bulak 1303ı Ebu Abdullah Mu
hammed b. Tayyib eş-Şeraki tarafından 
şerhedilen lfizb'i Bessam Abdülvehhab 
el-Cabl neşretmiştir (Beyrut ı408/l988ı 
Osmanlı alimlerinden Ahmed Feyzi, ese
reyazdığı şerhine el-Feyzü'l-'ali ii şerJ::ıi 
lfizbi'n-Nevevi adını vermiştir (Çorum 
il Halk Ktp., nr. 627/3ı. Eserin daha başka 
şerhleri de vardır. 6. es-Siretü'n-nebe
viyye. Teh~ibü'l-esmfı' ve'l-lugat'ın ba
şında yer alan (s 21-44 ı Hz. Peygamber'in 
hayatına dair kısmın müstakil olarak neş
redilmesinden ibarettir. Bu çalışmayı Ab
dürrauf Ali ve Bessam Abdülvehhab el
Cabl (Dımaşk ı400/l980ı. Teh~ibü's-Si

reti'n-nebeviyye adıyla Halid b. Abdur
rahman b. Ahmed eş-Şayi' (Riyad 1413/ 
l992ı yayımlamıştır. 

Nevevi bunlardan başka tefsir, hadis, fı
kıh, lugat ve Arap diliyle ilgili bazı konuları 
ele aldığı Tul:ıfetü tullfıbi'l-fezfı'il, Mu{J.
taşaru fıdfıbi'l-istis]fa', Ru'usü'l-mesfı'il, 

ed-De]fa'i]f, 'Amelü'l-yevm ve'l-leyle, 
Mu{J.taşarü'l-besmele, Risfıle ii me'fı
ni'l-esmfı'i'l-J::ıüsnfı, Risfıle ii eJ::ıddişi'l
J::ıayfı' adlı eserleri kaleme almış, İbnü'l
Eslr'in Üsdü'l-gabe'sini, Rafil'nin e t-Te~
nib'ini, Beyhaki'nin Mend]fıbü'ş-Şdfi'i'
sini ihtisar etmiştir. Katib Çelebi onun 

Mir'fıtü'z-zamfın ii tdri{J.i'l-a'yfın adlı bir 
çalışması bulunduğunu, eserde yaratılış
tan başlamak üzere önemli olayların kısa
ca anlatıldığını söylemiş (Keş{Ü?:-?Unün, ll, 
1648), Selahaddin el-Müneccid de bu bil
giyi tekrarlamıştır (Mu'cemü'l-mü'erril]f
ne'd-Dımaş/<:_ıyyfn, s. ll4ı Ancak bu ese
rin Sıbt İbnü'l-Cevzl'nin aynı adı taşıyan 
meşhur kitabıyla karıştırılmış olabileceği 

akla gelmektedir. 

Nevevi'nin hayatına dair çeşitli eserler 
kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Alaed
din İbnü'l-Attar diye bilinen talebesi Ali 
b. İbrahim ed-Dımaşki eş-Şatil'nin TuJ::ıie
tü'Hfılibin ii tercemeti'l-imfım MuJ::ı
yiddin (Tu/J.fetü Halibin fi tercemeti'l-imam 
en-Nevevf) adlı çalışması önemlidir (bk. 
bi bl. ı İbnü'l-Attar'ın Nevevi'ye tashih et
tirdiği bu eser aynı konudaki çalışmalara 
kaynak olmuştur. Daha sonra Muhammed 
b. Muhammed b. Ahmed en-Nüveyrl TuJ::ı
fetü'Hfılib ve'l-müntehi ii tercemeti'l
imfım en-Nevfıvi, Kemaleddin İbn İma
mü'l-Kamiliyye Muhammed b. Muham
med b. Abdurrahman el-Kahirl Bugye
tü 'r-rfıvi ii tercemeti'l-imfım en-Nevfıvi, 

Şemseddin es-Sehavl el-Menhelü'l-'a~
bi'r-ravi ii tercemeti ]futbi'l-evliyfı'i'l
kirfım şey{J.i meşfıyi{J.i'l-İsldm MuJ::ıyid
din b. Zekeriyyfı en-Nevfıvi (nşr. Mah
mud Hasan Rebl', Kahire l354/ı935ı, Sü
yCıti el-Minhdcü's-sevi (bk bibl.ı. Ali et
Tantavl el-İmam en-Nevevi (Dımaşk 
ı 399/1979), Abdülganl ed-Dakr el-İmam 
en-Nevevi ( Dımaşk ı 395/1975, ı407/l987ı 
adlı eserlerini yazmışlardır. Ahmed Ab
dülazlz Kasım el-Haddad, el-İmam en
Nevevi ve eşerüh(i fi'l-J:ıadiş ve 'uW
mihi adıyla yaptığı yüksek lisans çalışma
sını daha sonra yayımlamış (Beyrut ı 413/ 
1992), İvaz Matar es-Sa'dl de el-Mebd
di'ü't-terbeviyye el-müstenbeta mine'l
Erba'ine'n-Neveviyye ismiyle bir yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır ( 1408, Cam iatü 
Ümmi'l-kuraı. Ayrıca Hasan İbrahim Ab
dülal "el-Mu'allim fı'l-fikri't-terbevl 'inde'l
İmam en-Nevevl i'dadühO ve şıfatühO ve 
maharatü tedrlsihi'l-fa"al" (Mecelletü Mer
kezi'l-bühüş, Camiatü 'i-İmam Muhammed 
b. Su' ad el-İslamiyye, ll 1 1404/1983], s. 
20 ı -252ı ve "Uşulü'I-bal)şi'l-'ilml ve ada
bihl 'inde'l-İmam en-Nevevl" (Risaletü'l
ljalfci'l-'Arabf, Vlll/24 1 1408/1988], s. 35-
57), Muhibbüddin Ebu Salih "15ıra,atü't

terbeviyye 'inde'l-İmam en-Nevevl" (Me
celletü Külliyeti'l-'ulümi'l-ictima'iyye bi
Cami'ati'l-İmam Muhammed b. Su'üd el
İslamiyye, V, 1401/ 1981 , s. 621 -657), Ali 
Cemll Abbas "CühCıdü Ebi Zekeriyya fi'l
~smi'l-lugavl fı kitabi Tehılbi'l-esma, ve'!-

NEVEVI, Muhammed b. ömer 

Iugat" (Adabü'r-rafidfn, XVI, 1986, Musul, 
s. ı 05- ı 44 ı adıyla makaleler yazmışlardır. 
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NEVEVİ, Muhammed b. Ömer ( .s,~,~ W-1 ~ ) 

Ebu Abdilmu'ti Muhammed 
b. Ömer b. Arabi 

b. Ali en-Nevevl el-Cavi el-Benteni 
(ö. 1316/1898) 

L 
Endonezyalı müfessir ve alim. 

_j 

1230'da (l815ı veya 1231'de (t8ı6ı Ca
va adasının batı kısmında bulunan Ben
tem (Benten) bölgesinin Tenare (l'anara) ka
sabasında doğdu. Babası Tenare'de baş
kadılık görevini yürütmekteydi. Kardeşleri 
Temlm ve Ahmed'le birlikte önce babasın-
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