NÜSÜZ
lakkiyi ve uygulamayı göz ardı etmeyen bir
örnekleme olarak dövmeden söz edilmekle birlikte asıl başvurulması istenen yol
öğüt ve ikna yöntemidir (en-N isa 4/34).
Resul-i Ekrem'in sözleri ve uygulamaları
ayetin bu şekilde aniaşılmasını gerekli kıl
maktadır (bk. KADlN). Öte yandan fakihler, bu yolun aile birliğinin bozulmasını önleme (ıslah) amacını aşıp cezalandırma boyutuna varması ve kadına zarar vermesi
halinde kocaya mali ve cezal yaptırımlar
öngörmüşlerdir.
Haklı

haksız bir gerekçeyle kocafena muamelede bulunması
erkeğe nisbetle nüşuz kavramını gündeme getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kadın açısından birer endişe kaynağı olarak
erkeğin nüşuzü ve yüz çevirmesi birlikte
zikredilmekte (en-Nisa 4/128), ancak kocanın hangi davranışının nüşuz, hangilerinin yüz çevirme kapsamına girdiğine dair bir açıklama yer almamaktadır. İslam
alimleri, ayetin nüzı1l sebebini de dikkate
alıp (BuhM, "NikaJ::ı" , 95; Tirmizi. "Tefslr",
26) kocanın, evlenme akdinin gereği olarak kadinın hakkı olan nafaka, cinsel yararlanma, geceleyin evinde kalma gibi hususlarda ödevlerini yerine getirmemesini
veya karısına ilgisiz, sevgisiz ve soğuk davranmasını yüz çevirme şeklinde değerlen
dirirken aile reisliği hakkını kötüye kullanmak suretiyle kadına sert davranıp fena
muamelede bulunmasını da nüşuz diye
açıklamışlardır. Aynı ayetin devamında her
iki durumda da tarafların karşılıklı bazı
haklarından fedakarlık yaparak bir anlaş
maya varabilecekleri, dolayısıyla evlilik içinde birlikte yaşamaya devam edebilecekleri belirtilmektedir. Tarafların, problemlerini kendi aralarında çözemernesi ve erkeğin kötü muameleye devam etmesi durumunda İslam alimleri kamu otoritesinin
(hakim) devreye girip erkeğin bu davranı
şına engel olması, gerekirse cezal yaptı 
rımlar uygulaması ve kadını korumak için
önlem alması gerektiğinde birleşmekte
dir. öte yandan Maliki ve Hanbelller'e göre kocası kendisine kötü muamelede bulunan kadın hakime başvurup boşanma
talebinde bulunabilir. Bu iddiasını ispat
ederse hakim boşanmaya karar verir. Hanefi ve Şafiiler ise bu durumu bir boşan
ma sebebi olarak görmemektedir. Kadın
kocasının kötü muamelede bulunduğunu
ispat edemediği halde boşanma talebinde ısrar ederse ya da taraflar karşılıklı olarak nüşuz veya geçimsizlik iddiasında bulunurlarsa bir başka ayetin hükmü gereğince (en-Nisa 4/35) hakim tercihen her
iki tarafın ailesinden uygun birer kişiyi ha-
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kem tayin eder. Hakemler tarafların aradüzeltmeye çaba gösterir. Bu mümkün olmazsa Malikiler'e ve Hanbeli mezhebi içindeki iki görüşten birine göre bedelli veya bedelsiz boşanmaya hükmederler. Hanefiler'e, Şafiller'e ve Hanbelller'in
mutemet sayılan görüşüne göre ise koca
kendilerine vekalet vermediği sürece hakemlerin boşama yetkisi yoktur. 1917 tarihli Hukük-ı Aile Kararnamesi ve bu kararnameyi kaynak edinen çağdaş İslam
ülkeleri kanunları da bu konuyla ilgili düzenlemeyi Maliki mezhebinin görüşü doğ
rultusunda yapmıştır.
sını
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Ebü'l-Abbas Şihabüddln Ahmed
b. Abdilvehhab b. Muhammed el-Bekrl
et-Teyrnl el-Kureşl en-Nüveyrl
(ö. 733/1333)

L

Memlükler devrinin
önde gelen devlet adamı, tarihçi.

~

21 Zilkade 677'de (5 Nisan 1279) Yukarı
(Said) Kiis beldesinde doğdu . Aslen Nüveyre köyünden olduğu için Nüveyrl, soyu Hz. Ebu Bekir' e veya Tay kabilesinin bir kolu olan Bekr kabilesine dayandı
ğından Bekrl nisbesiyle anılır. Babası Memlük idaresinin çeşitli divanlarında katip olarak görev yapmıştı. Nüveyrl ilk öğrenimi
ni tamamladıktan sonra Kahire'ye gidip
Abdülmün'im ed-Dimyatl, İbn Dakikulld,
Kadı Bedreddin İbn Cemaa, Şerif Musa b.
Ali b. Ebu Talib, Ya'kiib b. Ahmed es-Sabfınl, Ahmed el-Haccik, Abdülhak b. Fityan b. Abdülmedd el-Kureşl, İzzeddin elFarfısl el-Vasıtl ve dönemin kadın bilginlerinden Zeyneb bint Yahya b. Abdüsselam gibi hocaların derslerine devam edip
dini ilimler yanında, tarih, Arap edebiyatı
ve inşa alanında ileri bir seviyeye ulaştı.
Ayrıca hüsn-i hatla da meşgul oldu. Özellikle hadis ilmine büyük ilgi duyan Nüveyri'nin öğrenciliğinde geçimini kitap istinsah ederek sağladığı, bu dönemde BuMri'nin el - Cami'u'ş-şa}J.i}J.'ini sekiz defa istinsah edip 1000'er dirheme sattığı kaydedilmektedir.
Mısır'ın

NÜVEYRI, Ahmed b. Abdülvehhab
Nüveyrl, Muhammed b. Kalavun'un ikinci iktidarı sırasında Dlvfınü'l-has'ta memuriyete başladı ve ei-Melikü'I-Adil Zeynüddin Ketboğa tarafından Kahire'de yaptı
rılan ei-Medresetü'n-Nasıriyye'nin vakfiye
metinlerinin suretlerinin çoğaltılması işiy
le görevlendirildi. Bu görevi sırasında vakfın idaresinden sorumlu olan sultanın özel
hacası Tavaşi Şücaüddin Anber'in rüşvet ve
yolsuzluklarını ortaya koymaktan çekinmedi. 701 (130 1-1302) yılında kendisine
Dlvanü'l-hass'a bağlı malların idaresi verilerek iki yıldan beri Moğol istilası tehdidi
altında bulunan Suriye'ye gönderildi. 702'de ( 1303) Dımaşk'ı ele geçirmek için gelen İlhanlı kuwetlerine karşı yapılan savaşa katılan Nüveyrl 703 yılı Ramazanın
da (Nisan 1304) Mısır'a çağrıldı. Sudönemde başkadı İbn MahiCıf'un gözetiminde sultanın emlakinin, Dlvanü ' l-hass'ın, MansCırl
Birnaristanı ve MansCırl Vakfı ' nın idaresi
gibi vazifeleri yürüttü. Emir Türkmanl'nin
ölümünün ardından Muhammed b. Kalavun'un özel hizmetine tayin edildi. Muhammed b. Kalavun'un üçüncü saltanatı devrinde Nasıriyye Medresesi'nin yönetimiyle
görevlendirilen Nüveyrl sultanın huzuruna
çıkma ve sultan adına hareket etme fır
satını elde etti. Ancak bu ani yükselişi kendisine aşırı derecede güvenmesine ve şı-

Nüvevri'nin Nihayetü '1 -ereb {i fününi'l-edeb
leymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1018)

adlı

marmasına yol açtı. Sultanın vekilharcı İbn

Abbade

hakkında aşağılayıcı

ifadeler kul-

lanması

sultan tarafından hoş karşılanma
Emlakine el konuldu ve ardından Kahire'den uzaklaştınlıp Dlvanü ' l-inşa reisi
olarak Trablus'a gönderildi. 71 O yılı Safer
ayında (Temmuz 1310) Trablus'a ulaşan
Nüveyrl bir müddet sonra müstevfı ve nazırü'l-ceyş tayin edildi. 712 yılı Cemaziyelewelinde (Eylül 1312) Kahire'ye gitti ve
Nil deltasının iki önemli vilayeti Dakhaliye
ile Murtahiye'nin divan nazırlığına getirildi. 716'da (1316) Kahire'ye döndü. Kahire'de ikamet etmesine rağmen hayatının
sonuna kadar bu iki vilayetin gelirlerinin
idaresiyle meşgul oldu. 21 Ramazan 733'te (5 Haziran 1333) Kahire'de vefat etti.
Kendisiyle dostluk kurup sohbet etme imkanı bulduğunu belirten Üdfüvl onun şa
irlik yönünün de bulunduğunu ve orta derecede edebi nesirler yazdığım belirtmektedir (et-Tali'u's-sa'id, s. 97).
dı.

Nüveyrl'nin tek eseri, Sultan Muhammed b. Kalavun'a ithaf ettiği Nihôyetü'lereb ii fünCmi'l-edeb isimli otuz bir ciltlik ansiklopedik çalışmasıdır. Müellifın uzun
süren devlet hizmeti esnasında önde gelen M emiüklü devlet adamlarını yakından
tanıma fırsatı elde etmesi, onlarla dostluk kurması , anlattığı olayların bir kısmını
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veya yaşayanlardan doğrudan
nakletmesi Memlük tarihi açısından önem
taşımaktadır. 721 'de ( 13 21 ) yazılmaya baş
lanıp 733'te ( 1333) tamamlanan Nihô.yetü'l-ereb beş ana bölüme (fen) ayrılmış
tır. İlk bölümde kainatı tasvir eden müellif yeryüzü, gökler ve yaratılış sebebi, yıl
dızlar, gezegenler, bulutlar, yağmur, kar,
şimşek ve yıldırım gibi tabiat olayları hakkında bilgi vermektedir. Onun tabiat ve
iklimle insan davranışları arasında bir bağ
kurmaya çalışması dikkat çekicidir. İkinci
bölümde Hz. Peygamber ve ashabından
bahsedildikten sonra Arap ediplerinin vecizeleri (emsal) alfabetik sırayla kaydedilmiş, cömertlik, yiğitlik, cesaret, t evazu yanında haset ve cimrilikle ilgili çok sayıda
nakilde bulunulmuştur. Ardından hükümdarlıkla ilgili bahislere yer verilmiş, hükümdarlığın şer'! ve örfi şartları, hükümdarda
bulunması gereken özellikler, halkın ve hükümdarın karşılıklı vazifeleri, adalet, iyi
idare, basiret, istişare, af ve cezalandırma
gibi uygulamalar ele alındıktan sonra vezirler ve diğer idarecilerin hak ve vazifeiert ordunun sevk ve idaresi, kumandanlar
ve sıfatları ile silahlar, kitabet ve katipierin riayet edecekleri esaslar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Üçüncü bölüm hayvan
türleri, faydalı ve zararlı kuşlar, balıklar ve
haşerat hakkında geniş bilgi içerir. Bitkilere ayrılan dördüncü bölümde çeşitli bitkiler. meyveler. çiçekler ve kokulara dair
bilgi verildikten sonra o dönemde İslam ülkelerinde meşhur olan bahçelerden, yetiş
tirilen çiçek türlerinden bahsedilmiş ve şa
irlerin bu konudaki tasvirlerine yer verilmiştir. Kitabın en hacimli bölümü olan beşinci bölüm tarihe ayrılmıştır. Eserin XIXXXI. ciltlerini kapsayan bu bölümde Nüveyrl herkesin tarih bilgisine muhtaç olduğunu söyledikten sonra kendisinden önceki tarihçilerin olayları kronolojik sırayla
kaydettiklerini ve hiçbir sonuca varmadan
başka olaylara geçtiklerini, kendisinin ise
hanedanları ve devletleri bir bütünlük içinde anlatacağını ve tekrardan kaçmacağını
belirtir. Bu bölümde önce peygamberlerin hayatını ele alan müellif Hint, Çin, Türk
devletleri, Mısır'da kurulan devletler ve
Arap kabileleriyle ilgili bilgi aktardıktan
sonra ResCıl-i Ekrem , Hulefa-yi Raşidln ,
Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emevileri,
Fatımller, Eyyübller, Murabıtlar, Muvahhidler, Gazneliler, Selçuklular, Haçlılar. Harizmşahlar, Moğollar, Moğollar' ın İslam
dünyasını işgali ve sonuçlarını geniş biçimde ele almış , daha sonraki ciltler de 731
(1331) yılına kadar Memlükler tarihine yer
vermiş, son cildi Yemen'e tahsis etmiştir.
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NÜVEYRT, Ahmed b. Abdülvehhab
Nüveyrl, eserinin özellikle ilk dört bölümünde Cemaleddin ei-Vatvat'ın Mebô.hicü '1-fiker ve menô.hicü'1-'i ber adlı
coğrafya ansiklopedisinden geniş ölçüde
faydalanmıştır. Tarih konusunda İbn ishak, İbn Hişam , İbn Sa'd, EbCı İshak esSa'lebl, Mes'Cıdl, Enmatl, İbn Abdülber
en-Nemerl ve izzeddin İbnü'I-Eslr gibi
tarihçiterin eserlerinden ölçüde alıntılar
yaptığı görülmektedir. Türk tarihinin en
önemli kaynaklarından olan Nihô.yetü '1ereb'in iki nüshası Köprülü (nr. 549) ve
Süleymaniye (Ayasofya, nr. 5 51) kütüphanelerinde kayıtlıdır (diğer nüshalar için
bk. Abdülhalim en-Nedvi, fvlenhecü 'n-Nüveyrf, s. 78-79). Nihô.yetü'1-ereb'in İslam
öncesi Arap tarihiyle ilgili bölümleri Almanya'da basılmış (Göttingen 1775, 1817), Endülüs ve Afrika tarihiyle ilgili bölümleri ispanyolca çevirisiyle birlikte iki cilt halinde
neşredilmiştir (Granada 1917-1919) . Eserin tamamı ilk defa 1923'te Ahmed Zeki Paşa tarafından yayımlanmaya başlan
mış ve Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye tarafın
dan on sekiz cildi neşredilmiştir (Kahire
1342-1374/1923-1955). Mısır Kültür ve irşad Bakanlığı daha sonra bu baskıyı ofset
olarak yayımiarnıştır (Kahire, ts .). Eserin
XIX-XXXI. ciltleri ise çeşitli kişiler tarafın
dan tahkik edilerek neşredilmiştir (Kah i re
1975-1997) . Nüveyrl'nin ayrıca otuz ciltlik
Müntehe'1-ereb ii 'ilmi'1-edeb adlı bir
eserinin olduğu kaydedilirse de bu doğru
değildir ve muhtemelen Nihô.yetü'l-ereb
ile karıştırılmaktadır (a.g.e., s. 100-101).
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Kratchkowsky, "Nüveyri", İA, IX, 374-375; M.
Chapoutot-Remadi, "al-Nuwayrt", Ef2 (İng . ). Vlll,
156-158.
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NÜVEYRİ, Muhammed b. Kasım
{ IS.)I.~f i'>""lQif 0-1 ~ )

nan

ordularının

L

Haçlı Kralı

Pierre de Lusig-

idare edilen müttefik Haçlı

Muharrem 767'de (Ekim 1365)

İskenderiye'ye sefer düzenleyip şehri ele

Muhammed b. Kasım b. Muhammed
en-Nüveyrl el-Malik! ei-İskenderfml
(ö. 775/1374'ten sonra)
Memlükler d evri tarihçisi.

tarafından

geçirdiklerini, bir hafta süreyle
yıp
_j

harabeye çevirdiklerini,

yağmala

şehirde

nan müslümanlara karşı her türlü

bulu-

vahşeti

reva gördüklerini, bununla yetinmeyip yerMuhtemelen Yukarı Mısır'ın (Said) Nüveyre köyünden olduğu için Nüveyrl nisbesiyle tanınır. Kaynaklarda zikredilen ve
Maliki mezhebine mensup olduğunu belirten "Malik!" nisbesini (mesela bk. Sehavl, s. 248). İbn Hacer ei-Askalanl Endülüs'teki Maleka şehrine nisbette "Maleki" şek
linde kaydeder ( ed-Dürerü '1-kamine, IV,
142). Buradan hareketle onun Endülüs
asıllı olduğu ve atalarının Endülüs'ten İs
kenderiye'ye gelip yerleştiği sonucu çıka
rılabilirse de bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Zilhicce 737'de
(Temmuz 1337) türbeleri ziyaret için İs
kenderiye'ye gelen ve çok beğendiği bu
şehirde yaşamaya karar veren Nüveyrl,
Franklar tarafından işgal edilmesi üzerine
(Muharrem 7671 Ekim 1365) şehri terketti ve Franklar'ın kısa süren işgalinin ardın
dan tekrar İskenderiye'ye döndü. Franklar'ın şehirde yaptığı tahribatı gördükten
sonra bu olayları anlatan bir kitap yazmaya karar verdi. 767'de ( ı 366) telif etmeye
başladığı Kitfıbü'1-İ1mô.m adlı eserini Zilhicce 775'te (Mayıs 1374) tamamladığına
dair rivayet dikkate alınırsa bu tarihten
sonra ölmüş olmalıdır. Hatta kitabında 777
(1375-76) yılında Sicilya adasının müslümanların hakimiyetinden çıkıp Normanlar'ın eline geçişi anlatıldığına göre (el-İl
mam, rrı , 120) -eğer bu bilgi başka bir müellif tarafından ilave edilmemişse- onun
bu tarihte hayatta olduğu söylenebilir.
Esas itibariyle Haçlılar'ın İskenderiye'de
planlayan Nüveyrl, çoğu zaman amacının dışına çıkarak
birbirleriyle ilgisi olmayan konulara yer
vermiştir. Müelliftam adı Kitô.bü'l-İ1mô.m
bi'l-i'lô.m fimô. ceret bihi'l-af:ıkô.m ve'1umuri'1-ma]fQ.iyye ii vô.]fı'ati (va/f:'ati)'lİskenderiyye ve 'avdühô. ilô. f:ıô.letihi'l
marzıyye olan eserine İskenderiye'den kı
saca bahsederek başlar. Sasanl İ mpara
torluğu, Roma İmparatorluğu , Bizans İm
paratorluğu ve Bizanslılar'ın müslümanlarla yaptıkları savaşlar, müslümanların Asya ve Afrika'da gerçekleştirdikleri fetihler
hakkında bilgi verir. Eserinde sistematik
olmamakla beraber İskenderiye'nin kuruluşundan itibaren kendi zamanına kadar
gelen tarihiyle ilgili önemli bilgiler aktaran

yaptığı tahribatı yazmayı

li hıristiyan ve yahudilere de önemli ölçüde zarar verdiklerini bizzat kendi tuttuğu
notlara ve müşahedelerine dayanarak ayrıntılı biçimde anlatmıştır. Haçlıların İsken
deriye'yi işgali konusunda Guillaume de
Machaut'nun La prise ou chronique du
roi Pierre ler de Lusignan adlı eseri (Cenova 1877) Batı'da, Nüveyrl'nin e1-İlmfım'ı
Doğu İslam aleminde yazılan en önemli
kaynak olma özelliğini taşımaktadır. Tarihi bilgilerin yanında edebiyat, fıkıh, kelam,
hadis, coğrafya, astronomi, botanik ve zoolojiye de yer verilen eser bu yönüyle bir
ansiklopedi özelliği göstermektedir. Müellifin hayatının kırk yılını geçirdiği İsken
deriye'nin mimari eserler i, surları, kapıla 
rı , hanları ve insanları hakkında sağlıklı bilgilere sahip olması ve anlattığı olaylara tanıklık etmesi esere ayrı bir değer kazandırmaktadır. İskenderiye dışında Mısır'ın
diğer şehirlerinde

meydana gelen olaylar
verilen malumat birinci el kaynaklardan derlenmiştir. Kitô.bü '1-İlmfım
Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda,
ayrıca büyük nehirlerdeki gemicilik faaliyetlerine dair orüinal bilgiler içermektedir.
H. Kindermann, Arap denizciliği ve gemiciliğiyle ilgili çalışmasını büyük ölçüde bu
esere dayandırmıştır. Eser Ortadoğu müshakkında

lümanlarıyla Batılı hıristiyanlar arasında

meydana gelen savaşlar, İslam savaş sanatı, savaş stratejileri, savaş araç ve gereçlerine dair önemli maiCımat içerir. Mı
sır'ın eski tarihine geniş yer ayıran müellif piramitler, eski Mısır kralları, Hulefa-yi
RaşidYn, Emevller, Abbasller, Tolunoğulla
rı, İhşldller, Fatımiier ve EyyCıbller devrindeki Mısır hakkında bilgi verdikten sonra
Bağdat'ın Moğollar tarafından istilasını ve
tahribatını anlatır. Ancak Nüveyrl'nin asıl
tarihçiliği, görgü şahidi olduğu olaylar ve
tanıdığı şahıslar hakkında verdiği bilgilerde
kendini gösterir. Özellikle Memlükler devri
Mısır tarihinin Sultan I. Baybars'tan ( 12601277) çağdaşı ei-Melikü'I-Eşref Şa'ban'a
(1363-1376) kadar olan kısmı kısa fakat
değerli malumat içerir. Eserin hemen her
bölümünde ayet ve hadisiere yer veren
Nüveyrl, hem kendi şiirleri hem diğer şa
irlerin şiirlerinden yaptığı nakillerle olayların ve bazı insanların kişiliklerinin aydın-

