
NUTUK 

lunmuşlardır. Avusturya büyükelçisi 1 S Ka
sım 1927'de başbakanı Seipel'e gönder
diği raporunda Nutuk'un ciddi siyasi ge
rekçeler dolayısıyla bir hatıratta söylene
bilecek pek çok şeyi dile getirmiş olduğu

na dikkat çekmiştir. Avusturya basını ise 
"Yeni Türkiye Nasıl Gerçekleşti? Anadolu 
Devriminin Organizasyonu" başlığı ile oku
yucularına Nutuk'u haber vermişti. 

N utuk, Atatürk üzerinde yapılacak in
celemelerin 1919-1927 dönemi için oldu
ğu kadar onun Türk inkılabını, Cumhuri
yet'i gerçekleştirirken izlediği metot için 
de temel kaynaktır. Nutuk'ta sözü geçen 
şahıslar hakkındaki hükümler için o gü
nün ortamı göz önüne alınmalıdır. Tama
mı ancak dönemin bütün bilgi ve belge
leri, şahsiyetterin hatıraları bir arada kul
lanılarak araştırmalara temel teşkil etme
lidir. 

Nutuk'un müsveddeleri ve ilgili bütün 
belgeler Atatürk'ün ölümünden sonra Zi
raat Bankası kasalannda saklanmış ve da
ha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harp Ta
rihi Dairesi'ne verilerek orada tasnif edil
miştir. Nutkun müsveddelerinde hemen 
her sayfada düzeltmeler, eklemeler, çıkar
malar vardır. Bunlar ya daha önce ya da 
konuşma ve tartışma esnasında yapılmış
tı r. Müsveddelerdeki yazılardan bir kısmı 
Atatürk'ündür, bazı sayfalar ise kendisi 
tarafından dikte ettirilmiştir. Bunlar An
kara'da yazılmıştır. Nutuk'un ilk baskıları 
üzerinde 1927 tarihi yer almakla birlikte 
basım ve ciltleme işlemleri 1928 yılı Tem
muz ayı ortalarına kadar sürmüştür. iki 
parti halinde Ankara'da 100.000 adet ba
sılan N utuk'un ilk 2000 adedi lüks baskı 
olup kenarları altın yaldız çerçeveli şekil
de 627 sayfadır. Her nüsha numaralandı
rılmıştı r. Metinde zaman zaman konu de
ğişikliği sırasında milletvekilierine hitap ke
limelerinin ilk harfleri renkli kare çerçeve 
içinde ve kOfi yazı karakterli olarak kul
lanılmıştır. Kitabın kağıt süslemeleri İs
tanbul'da Ebüzziya, basımı Ahmed İhsan 
matbaaların da, harita ve krokiler Viyana'
da bastırılmıştır. Atatürk, kitabın bütün 
gelirini basım ve yayımını da yapacak olan 
Türk Tayyare Cemiyeti'ne vermiştir. Nor
mal baskılar S, lüks baskılar 1 O-SOO lira 
arasında fiyatlarla satılmıştır. Yeni harfler
le ilk defa istanbul'da 1934 yılında Devlet 
Matbaası'nda üç cilt halinde basılmıştır. 1. 
cilt Samsun'a çıkışla başlayıp meclisin top
lanması çağrısını içeren genelge ile bit
miş, ll. cilt Türkiye Büyük Millet Meclisi'
nin açılmasıyla başlayıp 1926 yılı sonlarına 
kadar olan olaylarla tamamlanmıştır. lll. 
cilt ise vesikalardan oluşmaktadır. iık iki 
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cildin sonunda basit birer indeks ve top
lam on adet harita ve kroki yer almakta
dır. Daha sonra Türk Devrim Tarihi Ensti
tüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
çeşitli baskıları yapılmıştır. Sonraki yıllar
da Nutuk'un orüinal dilinin anlaşılmasın
da zorluklar yaşanması üzerine birtakım 
sadeleştirme çabaları da olmuştur. Nutuk 
bu çerçevede ilk olarak 1963'te sadeleş

tirilmiştir. Türk Tarih Kurumu ise İsmail 
Arar, Uluğ İğdemir ve Sami N. özerdim 
tarafından hazırlanan Osmanlıca'dan doğ

rudan Latin harflerine çeviri yanında Söy
lev başlığı ile ve günümüz Türkçe'sine 
uyarlanmış şekliyle birlikte 1981' de yayım
lamıştır. İki cilt metin, vesikalar ve genel 
dizinden oluşan toplam dört ciltlik Nutuk 
sonraki yıllarda birkaç defa daha basılmış
tır. Son yıllarda özel yayınevler i de Nu
tuk'un basılmasına yoğun ilgi göstermek
tedir. 

Nutuk yurt dışında da büyük ilgi çek
miştir. Rusça dışındaki yabancı dillerde ba
sılması işi Leipzig'deki K. F. Köhler Yayı
nevi'ne verilmiştir. Daha Nutuk'un yazıl
ması tamamlanmadan yabancı dillerde de 
basıtması hususunda harekete geçilmişse 
de İ ngilizce ve Fransızca baskıları ancak 
1929 yılında yayımlanabilmiştir. Bu baskı

larda tercümeyi kimin yaptığı belirtilme
miştir. Nutuk'un Almanca'ya çevirisi Fran
sızca çevirisi üzerinden Paul Roth tarafın
dan yapılmış , tercümenin giriş bölümü ve 
ilave dipnotlarını Kurt Koehler üstlenmiştir. 
Rusça'sı 1929-1934 yılları arasında dört 
cilt halinde "Yeni Türkiye'nin Yolu" adıyla 
basılmıştır. Nutuk'un İngilizce , Fransızca, 
Almanca ve Rusça tercümeleri Başbakan
lık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku
rumu ile Atatürk Araştırma Merkezi Baş
kanlığı'nca gözden geçirilerek yeniden ya
yımlanmıştır. Nutuk'un dünyadaki bütün 
yaygın dillerde neşri düşüncesiyle Farsça 
ve Kazakça tercümesinin yanı sıra Arap
ça, Yunanca, Çince, Kırgızca , ispanyolca 
ve Japonca yayımları için de hazırlık ya
pılmaktadır. 
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NÜBAHi 
(~~!) 

Ebü'l-Hasen Alt b. Abdiilah 
b. Muhammed en-Nübahl el-Cüzam! 

(ö. 792/ 1390'dan sonra) 

Endülüslü fıkıh alimi, 

L 
edip ve tarihçi_ 

_j 

Beni Ahmer (Nasr1'1er) Emirliği dönemin
de Endülüs'ün güney sahil şehri Maleka'
da (Malaga) ilim ehli bir ailenin çocuğu ola
rak 713'te (ı 3 ı 3) dünyaya geldi. İbnü'l-Ha
san lakabı ve Bünnl nisbesiyle de bilinen 
Nübahl, Maleka'nın önde gelen alimlerin
den ders aldı , ardından ilim tahsili için baş
şehir Gırnata'ya gittL EbO Muhammed Ab
dullah b. Ahmed et-Tüclbl, Hatib EbO Ca'
fer et-Tancaıı. Kadı Ebü' l-Kasım Ahmed b. 
Abdülhak, Ebü'l-Kasım İbnü ' l -Mühenna, 
Ebü'l-Kasım b. Ahmed b. Muhammed b. 
imran el-Hadraml, EbO Abdullah Muham
med b. Ali es-SekOnl, Hatib EbO Abdullah 
es-Sahill. Kadı Ebü'l-Haccac el-Münteşafe
rl'den ders aldı ; akli ve nakli ilimlerde ihti
sas sahibi oldu. Mültemas ve Belleş 'te ka
dılık yapmasının ardından tekrar Gırnata'

ya döndü ve hayatının sonuna kadar bura
da yaşadı. Divan katipliği görevinden son
ra Gırnata kadılcemaası oldu (764/ 1363). 
Bu görevin yanı sıra devlet adamı olarak 
da temayüz etti, 767 (1366) ve 788 (1386) 
yıllarında Fas'a elçilik göreviyle gönderildi. 
Dönemin devlet adamı ve tarihçi Lisanüd-



din ibnü'l-Hatlb önceleri ondan övgüyle 

söz ederken ( el-İ/:ıata, I. 37; IV, 88-1 00; Mak
karl, Nefr.ıu't-tib, VI. 109-110; Ezharü'r-ri
yaz, II, 5-7) aralarındaki ilişki zaman içe
risinde siyasi çekişmeye ve düşmanlığa dö
nüşünce ibnü'l-Hatlb, daha sonra kaleme 
aldığı el-Ketibetü'l-kô.mine adlı eserinde 
(s 146-1 5 2) Nübahl'yi eleştiren ve aşağı
layan ifadelere yer verdi. Ayrıca eleştirile
rini içeren, günümüze ulaşmayan Ijal'ü'r
re'sen ii vaşfi'l-Kaçii Ebi'I-Hasen adlı 
risalesini Merlnl Sultanı Abdülazlz'e tak
dim etti (Makkarl, Nefr.ıu't-tfb, VI, 152) . Bu
na karşılık ibnü'l-Hatlb'i zındıklıkla suçla
yarak bazı eserlerini 773'te (ı 3 71-72) Gır

nata'nın merkezinde yaktıran Nübahl'nin 
de (Tari!; u /!:uçiati'l-Endelüs, s. 20 1-202) 

düşmanca tavrını onun öldürülmesiyle ne
ticelenen sürecin sonuna kadar sürdürdü
ğü görülmektedir. Bu iki alim arasındaki 
düşmanca ilişki, Merlnl Sultanlığı ile Beni 
Ahmer Emirliği arasında bir krizin dağma
sına da yol açmıştır (Parlak, s. 106-108) . 

Kaynaklarda Nübahl'nin 792'den ( 1390) 

sonra vefat ettiği kaydedilmektedir. 

Eserleri. 1. Tô.ritıu ]fuçiô.ti'l-Endelüs: el
Mer]fabetü'l-'ulyô. fi men yeste]J.i]f]fu'l
kazô.' ve'l-fütyô. . Eserin birinci bölümü 
yargılama hukukuna (kaza) dair genel bil
giler içermekte, ikinci bölümde çoğu En
dülüslü olmak üzere Mağrib bölgesi kadı

larının biyografilerine yer verilmekte, ar
dından kadılar arasındaki yazışmalar, ba
zı belgelerin yargılama hukukundaki de
ğeri vb. konular ele alınmaktadır. Endü
lüs yargılama hukuku tarihini biyografıler 
ekseninde fetihten VIII. (XIV.) yüzyıla ka
dar gelen bir muhteva ile sunan eser E. 
Levi-Provençal tarafından (Kahire 1948) 

yayımlanmış, bundan ofset baskılar yapıl
mıştır (Beyrut 1967, 1400/1980, 1403/1983, 

5. bs.). Daha sonra gerçekleştirilen Mer
yem Kasım TavıTin neşri (Beyrut 1415/ 1995) 

ilk baskıya ciddi bir katkı yapmaktan uzak
tır. Arsenio Cuellas Marques, eseri kısmi 
ispanyolca tercümesiyle birlikte Oranada 
Üniversitesi'nde doktora tezi olarak neşre 
hazırlamış ( 1986). bu çalışma daha sonra 
Celia del Moral Malina'nın katkılarıyla ya
yımlanmıştır (Granada 2005). z. Nüzhe
tü'l-Beşô. 'ir ve'l-ebşô.r. Nübahl'nin el-İk
lil ii tafzili'n-na]]il (el-Ma/!:ametü'n-nal;
liyye) adlı eserinin şerhi olup yazma nüs
hası Escurial Library'de bulunmaktadır (nr. 
1653) . Edebi yönünün yanı sıra Nasrller 
Devleti'nin tarihine ilişkin faydalı bilgileri 
de içeren kitabın (Tarf/;u /!:uçiati'l-Endelüs, 
Giriş s., iii) bazı bölümlerini Müller Nü
]]ab ii tô.ri]]i 'Arabi'l-Garb isimli mec
mua içinde neşretmiş (Münih 1866,1, 101-

160). tamamı. Ma]fametü Tafzili'n-na]]
le 'ale'l-kerme adıyla Hasnil et-Tırabiu

si Büzüveyte tarafından yayımlanmıştır 
(/jauliyyatü 'l-Cami'ati 't-Tanisiyye, XXVII 

[ 19881. s. 199-218) . 3. Zeylü Tô.ri]]iMô.le
]fa. A. Carmona kayıp olan bu eserin ibn 
Asker'in tarihine bir zeyil olduğunu ifade 
etmekte (EJ2 Suppl. [ İng.[. s. 679). ancak 
Nübahl'nin biyografisine yer veren klasik 
kaynaklarda eserin adına rastlanmamak
tadır. Kaynaklarda müellifin ayrıca, Ebu 
ishak ibrahim b. Musa eş-Şatıbl'ye reddi
ye olarak namazdan sonra dua konusuna 
ilişkin bir çalışması olduğu belirtilmekte
dir (Ahmed Baba et-Tinbüktl. s. 330; Mak
karl, Ezharü'r-riyaz, II, 7) . 
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IJii!WJ MUHARREM KıLIÇ 
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NÜBÜWAT 
( ~1~1) 

Üç ana grupta toplanan 
İslam inanç esaslarının 

ikincisini oluşturan 
peygamberlik müessesesi, 
peygamberler ve özellikle 

Hz. Muhammed'le ilgili konuların 
genel adı 

(bk. NÜBÜWET; USÜL-i SELASE). 

NÜBÜWET 
(ö~l) 

Allah ile insanlar arasında 
dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla yapılan 
elçilik görevi. 

_j 

-, 

_j 

Sözlükte "haber vermek" manasındaki 
neb' yahut "konum ve değeri yüksek ol
mak" anlamındaki nebve (nübü') kökün
den masdar ismi olan nübüwet kelimesi
ni Ragıb el-isfahilnl, "Allah ile akıl sahibi 
kulları arasında dünya ve ahiret hayatla
rıyla ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi için ya
pılan elçilik görevi" diye tarif etmiştir (el-

NÜBÜVVET 

Müfredat, "nb,e" md.; krş. Usanü'l-'Arab, 
"nbv" md .). Türkçe'de nübüwet kökün
den türeyen nebi yerine daha çok Farsça'
dan alınmış peygamber (peyamber, ha
ber getiren) ve peygamberlik kelimeleri 
kullanılır. Risalet kavramı da nübüwetle 
eş anlamlı kabul edilmekle birlikte dini li
teratürde daha çok nübüwet tercih edil
miştir. Her iki kavrarnda asıl unsuru, Al
lah'ın vahiy yoluyla öğrettiği bilgileri ve 
O'nun emirlerini insanlara ulaştırıp ilahi 
elçilik görevini yapma teşkil eder. Allah'ın 
elçi olarak seçip görevlendirdiği kişiye ne
bl yanında resul de denir. Farabi ve ibn Si
na gibi islam filozoflarına göre nübüwet 
olağan öğretme ve öğrenme araçlarına 
başvurmadan sahip olunan bilgi algılama 
gücüdür (Amidl, el-Mübin, s. 121-122). 

Nebevl güce sahip olan insan "faal akıl"la 
doğrudan ilişki kurmasını sağlayan akli, 
hayall ve nefs! güçleri sayesinde bilinme
yen hususlara ulaşır, görünmeyen suret
leri algılar ve nesneleri değişikliğe uğrata

bilir (İbn Sina, s. 115-121 ). 

Kur'an'da ve Hadiste Nübüwet. Kur'an'
da Allah Teala'nın Hz. Nuh ve ibrahim ile 
soylarından gelen bazı kişilere kitap, hü
küm ve nübüwet lutfedip onları nebl ve 
resul yaptığı, ayrıca israiloğulları'na kitap 
ve nübüwet verdiği belirtilir (el-En'am 6/ 
83-89; Meryem I 9/49-58 ; el-Ahzab 33/39-

40). Çeşitli ayetlerden anlaşıldığına göre 
Cenab-ı Hak, insanlara yaratılıştan itiba
ren peygamberler vasıtasıyla doğru yolu 
gösteren vahiyler ve bunları içeren kitap
lar indirmiş, ilk peygamber olarak da Hz. 
Adem'i seçmiştir (el-Bakara 2/30 , 37; Al-i 
imran 3/33). Başlangıçta insanlar aynı di
ne mensup bir topluluktu. Daha sonra Al
lah her millete birbiri ardınca, iman edip 
iyi davrananları müjdeleyen, inkara sapla
narak kötü davrananları uyaran nebller ve 
resuller göndermiş, onlarla birlikte, ihti
lafa düştükleri konularda hüküm vermek 
için gerçekleri içeren ve doğruya ileten ki
taplar indirmiştir (el-Bakara 2/ 213; Yunus 
10/47; el-Mü'minQn 23/44; Fatır 35/ 24) . 

Aydıntatıcı bir kandile benzettiği (el-Ahzab 
33/46) peygamberleri vasıtasıyla insanla
rı bilgilendirerek eğitmiş. kitaplarını Ceb
rail aracılığıyla ya da doğrudan vahiy yo
luyla inzal etmiş, peygamberleri de aldık
ları vahiylerin Allah'tan geldiğine dair zo
runlu bilgilere sahip kılmıştır (en-Nisa 4/ 
163; en-Nah l 16/102). Hz. Musa'ya hidayet 
ve aydınlık kaynağı olarak Tevrat'ı, DavGd'a 
Zebur'u, lsa'ya bunları tasdik eden ve Hz. 
Muhammed'i müjdeleyen incil'i, son pey
gambere de geçmiş bütün nebl ve resul
terin getirdikleri ilahi kitapları tanıtıp doğ-
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