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NECÎB MAHFÛZ

– —NEVÞÂHÎ
( نوشاهى )

Þerîf Ahmed Þerâfet Nevþâhî

(1907-1983)

PakistanlýNevþâhiyyeþeyhi,
tarihçi,hattatveþair.

˜ ™

28 Eylül 1907’de Pencap eyaletindeMendîbahâeddinşehrinebağlıSâhenpâlköyündedoğdu.SoyuonuncunesildeKådiriyyetarikatınınNevşâhiyyekolununkurucusuMuhammedNevşâhGencbahş’a(ö. 

1064/1654)ulaşır.BabasıGulâmMustafaşairveâlimdi.NevşâhîilkeğitiminidedesiMuhammedŞahNevşâhî’denaldı,FarsedebiyatıveArapçaokudu.MuhammedHüseyinMübârekRakamÂdilgerhî’denhatdersialdı,özelliklenesta‘likvenesihyazıdamaharetkazandı.Bunundışındaöğreniminiözelhocalardanaldığıderslerletamamladı.1921’debabasınıneliyleNevşâhiyyetarikatınaintisapetti;1927’deondanicâzetvehilâfetaldı.1964’tebabasınınyerinepostnişinoldu.Dahasonrakihayatıtelifleveçoksayıdamüridiniirşadetmeklegeçti.1975’tehaccagitti.Gezipdolaştığıyerlerdeşeyhlerveâlimlerlegörüştü,yazdığıeserleriçinburalardakikütüphanelerdenbilgivebelgetopladı.Arapça,Farsça,Urduca,PencapveHintdillerindeşiirleryazdı.Eserlerinikendielyazısıylakalemealdı.Bütüngelirini,2009’daPencapÜniversitesi’nehediyeedilecekolan,400kadaryazmaile10.000civarındabasmaeserihtivaedenkütüphanesinekitapalmayaharcadı;vasiyetnâmesindedebelirttiğiüzeregeriyehiçbirmalbırakmadı.Nevşâhiyyetarikatıylailgilibirçokkitabıortayaçıkarıpneşretti.4Temmuz1983’ te Sâhenpâl’devefatettiveoradababasınıntürbesindeonunyanınadefnedildi.
Eserleri.Arap,Fars,UrduvePencapdillerindekalemealdığı,derlediğivetercümeettiğieserverisâlelerinsayısı200’üaşmaktadır.1. Şerîfü’t-tevârîÅ.DörtasırlıkNevşâhiyyetarihinedairdir.Müellifin

1926’dan1978’ekadararaştırmayaparakhazırladığıkitapüçbüyükcilthalinde
8000sayfadanoluşur.I.ciltteNevşâhiyyetarikatınınkurucusuMuhammedNevşâhGencbahş’tanHz.Peygamber’eulaşansilsiledekişeyhler,II.ciltteNevşâhGencbahş’ınevlâdı,mürşidiSüleymanNûrîBâlvâlî’ninevlâdı,Nevşâhiyye’ninüçönemlikoluolanRahmâniyye,SâcyâriyyeveSâlihiyye’ninkurucuları,onikibölümdenoluşanIII.cilttedeeserinyazıldığıtarihekadarNevşâhiyyesilsilesihakkındabilgiverilmekte,müellifinçağdaşulemâylaolan

¦iy ye (Üçleme) Ad lı Ese rin de Ka dın Fi-
gü rü (yükseklisanstezi,2010,SÜSosyal
BilimlerEnstitüsü);İbrahimÜnalan,Ne-
cîb Mah fûz’un Ta rihî Ro man la rı (yük

seklisanstezi,2012,KırıkkaleÜniversitesi
SosyalBilimlerEnstitüsü).

BİBLİYOGRAFYA:S.Somekh,TheChangingRhythm:AStudy
ofNajîbMahfûz’sNovels,Lei den 1973; H.Kilpatrick,TheModernEgyptianNovel,Lon don 

1974, s. 257; SüleymaneşŞattî,erRemzve’r
remziyyefîedebiNecîbMa¼fû¾,Ka hi re 1976; M.HasanAbdullah,elİslâmiyyeve’rrû¼iyye
fîedebiNecîbMa¼fû¾,Ka hi re 1978; H.Sourial,L’intemporelentreMarcelProustetNaguib
Mahfouz,Ka hi re 1978; AliŞelak,NecîbMa¼fû¾
fîmechûlihi’lma£lûm,Bey rut 1979; CemâlelG¢tânî,NecîbMa¼fû¾yete×ekker,Bey rut 1980; FâtımetüzzehrâM.Saîd,erRemziyyefîedebi
NecîbMa¼fû¾,Bey rut 1981; NâsırM.İbrâhimAbbas,eşŞaÅ½iyyetüvee¦erühâfi’lbinâßi’lfennî
lirivâyâtiNecîbMa¼fû¾,Cid de 1984; AbdülmuhsinTâhâBedr,erRüßyeve’ledâh:NecîbMa¼fû¾,
Ka hi re 1984; MahmûderRebîî,Æırâßetü’rrivâye,
nemâ×icminNecîbMa¼fû¾,Ka hi re 1985; NebîlFerec,NecîbMa¼fû¾,¼ayâtühûveedebüh,Ka

hi re 1986; İbrâhimeşŞeyh,Mevâšıfictimâ£iyye
vesiyâsiyyefîedebiNecîbMa¼fû¾,Ka hi re 1987; C.Tarâbîşî,Allahfîri¼letiNecîbMa¼fû¾i’rrem
ziyye,Bey rut 1988; İflînFerîdCûrcYard,Necîb
Ma¼fû¾ve’lšı½½atü’lka½îra,Am man 1988; NebîlRâgıb,Æa²iyyetü’şşekli’lfennî£indeNecîbMa¼
fû¾,Ka hi re 1988; M.AbdülhakemAbdülbâk¢,el
Fennü’rrivâßî£indeNecîbMa¼fû¾minMîrâmâr
ile’l¥arâfîş,Ka hi re 1989; HasanDervîşelArabî, 
elİtticâhü’tta£bîrîfîrivâyâtiNecîbMa¼fû¾,Ka

hi re 1989; RecâÎd,ÆırâßefîedebiNecîbMa¼fû¾,
İskenderiye1989;FuâdDevvâre,NecîbMa¼fû¾
mine’lšavmiyyeile’l£âlemiyye,Ka hi re 1989; AhmedHâşimeşŞerîf,NecîbMa¼fû¾mu¼âverât
šable’nNobel,Ka hi re 1989; SeyyidAhmedFerec, 
EdebüNecîbMa¼fû¾veişkâliyyetü’½½ırâ£bey
ne’lİslâmve’tta³rîb,Mansûre 1990; KemâlenNecmî,NecîbMa¼fû¾vea½dâßümu£â½ırîh,Ka

hi re 1990; RecebHasan,NecîbMa¼fû¾yeš†lü,
Ka hi re 1993; ReşîdelAnânî,NaguibMahfouz
thePursuitofMeaning,Lon don 1993; a.mlf., 
NecîbMa¼fû¾šırâßemâbeyne’ssu¹ûr,Bey rut 

1995; MustafaAbdülganî,NecîbMa¼fû¾:e¦¡ev
reve’tta½avvuf,Ka hi re 1994; ZiyâdEbûLeben, 
elMûnûlûcü’ddâÅilî£indeNecîbMa¼fû¾,Am

man 1994; RecâenNakkåş,Fî¥ubbiNecîbMa¼
fû¾,Ka hi re 1995; NâdiyeBedrân,NecîbMa¼fû¾
ve½iya³urivâßiyyecedîde,Ka hi re 1996; KâzımÜrün,ÇağdaşMısırRomanındaNecîbMahfûz
veToplumcuGerçekçiRomanları,Kon ya 1997; EdhemReceb,“Øafa¼âtmechûlemin¼ayâtiNe
cîbMa¼fû¾”,elHilâl,LXXVI II, Ka hi re 1970, s. 

9298; M.Milson,“NegîbMahfûzandQuestof
Meaning”,Arabica,XVII, Lei den 1970, s. 176

182; HamdîesSekkût,“NecîbMahfûz’unKısa
Hikâye le ri” (trc.AzmiYüksel),DDl.,IV/1 (1985), s. 

125137; MuratBardakçı,“NecîbMahfuz’laEde
biyatveNobelSöyleşisi”,HürriyetGösteri(Aralık
1988), s. 47; M.Barrada,“Unerencontreavec
NaguibMahfouz”,Revued’étudespalestinien
nes,XXXI, Bey ro uth 1989, s. 6980; MusaYıldız,
“NecîbMahfûz:Hayatı,EserleriveTürkçeÇeviri
leri”,Nüsha,XXIX,Ankara2009,s.17-28.

ÿMusaYıldız

Gün”, “Fi’lMedîne”yi “Şehirde” adıyla; 
“MaraŠu’sse£âde”yiMuratGöçer“Mutlu-

lukHastalığı”; “elMeydânve’lmašha”yı
YusufSamiSamancı“MeydanveKahve
ha ne”adıylaçevirmiştir).

DiğerEserleri: Emâme’l-£arş (Ka hi re 

1983;firavunlardönemindenEnverSedat
devrinekadaryaşamışMısırlıyöneticile
rinbirtürhesabaçekilmesişeklindeha
yalîdiyaloglariçerir); Va¹anî Mı½r (Ka

hire1997;MuhammedSelmâvî’ninNecîb
Mahfûz’layaptığıMısır tarihi,Mısır’ın
mevcut durumu, yaşanan problemler
veeserlerikonusundakisöyleşileriiçe
rir;Fransızca’yaMonEgypte:Dialogues
avecMohamedSalmawyadıylaçevril
miştir[Paris1996]).NecîbMahfûz,TâhâHüseyin’inel-Eyyâm’ındanesinlenerekkendibiyografisiniyazmakistemiş,el-
A£vâmadınıverdiğigençlikdönemineaitkitabınıkalemealmışsadayayımlamamıştır.Mahfûz’unyazarlıkalanındakiilkçalışmasıolanMı½rü’l-šadîme (Ka hi re 

1932),JamesBaikie’ninAn ci ent Egypt adlıeserinin(London1912)çevirisiolupSelâmeMûsâ’nınel-Me cel le tü’l-cedîde dergisindebölümlerhalindeyayımlanmıştır.
Türkiye’deNecîbMahfûzHakkındaYa

pılanTezler:MusaYıldız,Ne cîb Mah-
fûz: Ha ya tı, Eser le ri ve Kı sa Hikâye le ri 
(yükseklisanstezi,1992,GaziÜniversitesi
SosyalBilimlerEnstitüsü); Ne cîb Mah-
fûz’un Sem bo lik Ro man la rı (dok to ra te  

zi,1998,GaziÜniversitesiSosyalBilimler
Enstitüsü);A.KâzımÜrün,Ne cîb Mah-
fûz ve Top lum sal Ger çek çi Ro man la rı 
(doktoratezi,1994,AtatürkÜniversitesi
SosyalBilimlerEnstitüsü;Konya2002); MesutYazıcı,Türk çe’de Ne cîb Mah fûz 
(yükseklisanstezi,1997,AnkaraÜniver
sitesiSosyalBilimlerEnstitüsü);CüneytMehmetŞimşek,Ne cîb Mah fûz ve Üç 
Ro ma nı nın De ğer len di ril me si (yüksek 

lisanstezi,1999,UludağÜniversitesiSos
yalBilimlerEnstitüsü);YusufKöşeli,Ne-
cîb Mah fûz: Ha ya tı, Eser le ri ve eş-Şeh-
hâz (Dilenci) Ad lı Ro ma nı (yükseklisans
tezi,2005,AtatürkÜniversitesiSosyalBi
limlerEnstitüsü);İsmailGündüz,Ne cîb 
Mah fûz’un ƒammâre tü’l-šı¹ ¹i’l-Es ved 
Ad lı Ese ri nin İn ce len me si (yükseklisans
tezi,2008,SÜSosyalBilimlerEnstitüsü); ZeynepOrhan,Pe ya mi Sa fa’ nın Fa tih-
Har bi ye ve Ne cip Mah fuz’un Mi dak 
So ka ğı Ro man la rın da ki Ka rak ter le rin 
Ana li tik Kar şı laş tı rıl ma sı (yükseklisans
tezi,2009,EskişehirOsmangaziÜniversi
tesiSosyalBilimlerEnstitüsü);YaseminKozakoğlu,Ne cib Mah fuz’un e¦-¡ü lâ-



351

NEYFER, Muhammed Þâzelî

idi.MuhammedŞâzelî’ninbabasıkådılcemâavemuhaddisMuhammedSâdık,BâbülbahrCamii’ndeimamhatipti,aynızamandaZeytûneCamii’ndebirinciderecedenmüderrislikmertebesineyükselmişbirâlimdi.MuhammedŞâzelî,Kur’ânıKerîm’iezberleyipArapçavedinîbilgilereğitimialdıktansonra1924’teöğrenimineCâmiu’zZeytûne’dedevametti;lisekısmından1930,yüksekkısmından1934’te mezunoldu.HocalarıarasındabaştababasıolmaküzereŞeyhülislâmMuhammedAzîzCuayt,Tunus’unSîbeveyhisidi yeanılanMuhammedelHattâbBoşnâk,MuhammedTâhirİbnÂşûr,MuhammedBeşîrenNeyfer,Muhammedb.MuhammedelHaccûcî,MuhammedezZagvânî,MuhammedAbdülhayelKettânî,MuhammedelHacvî,Ömerb.HamdânelMahresîgibiâlimlervardır.MezuniyetininardındanCâmiu’zZeytûne’yemüderrisolaraktayinedildi(1934); 1935’teüçüncü,1943’teikincive1953’tebirinciderecedenmüderrislikmakamınayükseldi.Zeytûne’dekiidarîgörevleriyanındaKarmaAkarMeclisi’ndehâkimlikve1946yılındanvefatınakadarNefâfite(Bâbü lakvâs) Camii’ndeimamhatiplikyaptı.1968’deTunusÜniversitesi’ndeaçılanelKülliyetü’zZeytûniyyeli’şşerîaveusûli’ddîn’eüstat(pro fe sör)olaraktayinedildi;1977ve
1980yıllarındaikidefadekanlıkgörevinegetirildi.YapıvemüfredatbakımındanönemligelişmelersağladığıbukurumdakiöğretimfaaliyetininyanısıraSâdıkıyyeMedresesi’ndeveevindeArapdiliveedebiyatı,hadis,tefsirveMâlikîfıkhınadaireserlerokuttu.TalebeleriarasındaMuhammedelHâdîEbü’lEcfân,AhmedKartâmelHüseynîelFilistînî,MuhammedKettû,AbdurrahmanHuleyfelKayrevânî,EbûLübâbeTâhirSâlihetTûnisî,SubhîesSâmerrâî,MuhammedMahfûz,Muhammedb.AlevîelMâlikîgibiisimleranılır.Neyfer,Tunus’un1956yılındabağımsızlığınıkazanmasınınardındanelHizbü’dTûnisîelcedîdveelİttihâdü’lâmi’tTûnisîli’şşuğlpartilerindenoluşanCebhetü’lkavmiyyelistesindenKurucuMillîMeclis

dadır), Tâ rîÅ-i Sâ hen pâl;Arapçaola
rak Dür rü’l-ye tîm fî fe ²â yili bi’smi’r-
ra¼mâni’r-ra ¼îm, Rav ²ü’l-ci nân fî 
e¼â dî ¦i sey yi di’l-ins ve’l-cân (müellifin
ezberlediği420hadisiiçerir);Farsçaola
rak Æıs¹âsü’l-Æå di riy ye bi-mu vâ ze ne-
ti Æır ¹â si’n-Naš şi ben diy ye (Kådiriyye
tarikatınındiğerlerineveözellikleNakşi
bendiyye’yeüstünlüğüelealınmıştır)yeralır.AyrıcaMuhammedHayâtNevşâhî’nin
Te× ki re-i Nev şâ hiy ye (nşr.ÂrifNevşâhî,
İslâmâbâd2010),İmâmbahşLâhûrî’nin
Mirßât-ı øa fû riy ye,MuhammedHâşimTehrpâlevî’ninÇe hâr Be hâr (ƒazâßinü’l
esrâradıyla,nşr.ÂrifNevşâhî,İslâmâbâd
1984)adlıeserleriniFarsça’danUrduca’yatercümeetmiştir(eserlerinintambirlis
tesi,muhtevaveneşriiçinbk.Müceddi
dî–Nevşâhî,s.85145).

BİBLİYOGRAFYA:Nevşâhî,Şerîfü’ttevârîÅ,Sâ hen pâl 198184, II, 

412451; III, 219257; a.mlf.,Te×kireiŞu£arâyi
Nevşâhiyye(nşr.ÂrifNevşâhî),Lahor2007,neş-
redeningirişi,s.7-32;M.İkbâlMüceddidî,A¼vâl
veÂ¦ârıŞerâfetNevşâhî,La hor 1971; a.mlf.–ÂrifNevşâhî,Te×kireiŞerâfetNevşâhî,İslâmâ-
bâd 2008; ÂrifNevşâhî,BeYâdıŞerâfetNevşâhî,
İslâmâbâd1984;a.mlf.,FihristiMaÅ¹û¹âtiKi
tâbÅâneiNevşâhiyye,İslâmâbâd1989;M.K.Hermansen,“ImaginingSpaceandSitingCollec
tiveMemoryinSouthAsianMuslimBiographical
Literature(Tazkirahs)”,StudiesinContemporary
Islam,IV/2, Yo ung stown 2002, s. 17.

ÿÂrifNevşâhî

– —NEYFER, Muhammed Þâzelî
( محّمد الشاذلي النيفر )

Ebû Tâ hir Muhammed eþ-Þâzelî
b. Muhammed es-Sâdýk

b. Muhammed et-Tâ hir b. Mahmûd
b. Ahmed en-Neyfer
el-Hüseynî et-Tû ni sî

(1911-1997)

Tunusluâlim.
˜ ™

29Haziran1911tarihindeTunus’tadoğdu.İlimehlitanınmışbiraileyemensuptur;babatarafındannesebisûfîAhmederRifâî’ye,annetarafındanTunusmuhitindetanınmışevliyadanSîdîAliAzzûz’aulaşır.MısırasıllıolanNeyferailesi,1016’da(1607)nisbetedildikleriEndülüs’ünNefâr(Na va re)şehrindenSefâkus’agöçederekoradagüzelkokuticaretiyleuğraşmış,XVIII.yüzyılınbaşlarındabaşşehirTunus’ayerleşmiştir.AileninSefâkus’tabilinenilkşahsiyetiAhmedb.KåsımenNeyfer(ö. 1865)takvâehlibirtüccardıvebeşoğlundanüçüilimtahsiletmişti;bunlardanMuhammedenNeyferkådılcemâa,SâlihenNeyferMâlikîbaşmüftüsü

hâtıralarıyeralmaktadır.Bölgetasavvuftarihibakımındanönemliolanansiklopediniteliğindekibuçalışmanınkaynaklarıarasındayüzlercebasılıeseryanında1056 yazmabulunmaktadır.Eserinilkikicildimüelliftarafından1979ve1981’de,III.cildiÂrifNevşâhîtarafından19821984’teSâhenpâl’deneşredilmiştir.2. Tâ rîÅ-i 
£Ab bâ sî. Peygamberler ve İslâm tarihiyleilgilidir(Sâhenpâl1985). 3. E× kâr-ı 
Nev şâ hiy ye (Sâhenpâl1964). 4. Te× ki-
re-i Nev şâh-i Genc BaÅş (Lahor1978,
1985). 5. el-Æav lü’l-mu£a¾ ¾am fî me nâ-
šı bi’l-İmâ mi’l-A£¾am (Şarkpûr’daçıkan
Nûrü’lİslâmdergisininİmâmıÂzam’a
ayrılan1975EylülveEkimsayılarında
yayımlanmıştır). 6. En vâ rü’s-si yâ de fî 
â¦â ri’s-sa£â de.Hz.Peygamber’inEhlibeyt’ihakkındakibueserdeFâtımîolsunolmasınherAlevî’ninseyyidolduğuilerisürülür(Sâhenpâl1996). 7. Te× ki re-i 
Şu£arâ-yi Nev şâ hiy ye.Arap,Fars,Ur duvePencapdillerindeşiirsöyleyen583 şairinhayatınadairbutezkireÂrifNevşâhîtarafındantamamlanıpyayımlanmıştır(Lahor2007). 8. ¥a dâßi šu’l-en vâr fî 
ziyâre ti’s-sâde ti’l-eb râr (Sefernâmei
Ûç;nşr.ÂrifNevşâhî,Behâvelpûr1999). 
9. İ£câzü’t-tevârîÅ.Tanınmışşahsiyetlerindoğumveölümtarihlerini,eserlerinyazımvebasımları,binalarınyapımtarihinedairFarsçamanzumkıtalarihtivaedeneserdenbirseçmeyiÂrifNevşâhîyayımlamıştır(Sâhenpâl1976). 10. Te× ki re-i 
MeşâyiÅ-i Æå di riy ye-i Nev şâ hiy ye (Sâ
henpâl1979).SonikiFarsçaeserdışındaeserleriUrducayazılmıştır.Nevşâhî’nindiğerbazıeserleriarasındaUrducaolarakTe× ki re-i MuÅad derât, 
£Ulû mü’l-Æurßân (Kenzü’lma£rifet,IIV), 
Tu¼ fe tü’l-mu¼ibbîn fî cevâzi se mâ£i’l-
£âşı š¢n, Øa¼îfe-i Mesâyil (kelâmvefık
hadairbazıkonularıihtivaeder), Tâ rîÅ-i 
Se lâ ¹în (Hz.Peygamber,HulefâyiRâ
şidîn,HindistanvePakistan’dahüküm
sürenmüslümanhükümdarlarhakkın
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