
NÜVEYRT, Ahmed b. Abdülvehhab 

Nüveyrl, eserinin özellikle ilk dört bölü
münde Cemaleddin ei-Vatvat'ın Mebô.
hicü '1-fiker ve menô.hicü'1-' i ber adlı 
coğrafya ansiklopedisinden geniş ölçüde 
faydalanmıştır. Tarih konusunda İbn is
hak, İbn Hişam , İbn Sa'd, EbCı İshak es
Sa'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 '1-
ereb'in iki nüshası Köprülü (nr. 549) ve 
Süleymaniye (Ayasofya, nr. 5 51) kütüp
hanelerinde kayıtlıdır (diğer nüshalar için 
bk. Abdülhalim en-Nedvi, fvlenhecü 'n-Nü

veyrf, s. 78-79). Nihô.yetü'1-ereb'in İslam 
öncesi Arap tarihiyle ilgili bölümleri Alman
ya'da basılmış (Göttingen 1775, 1817), En
dülüs ve Afrika tarihiyle ilgili bölümleri is
panyolca çevirisiyle birlikte iki cilt halinde 
neşredilmiştir (Granada 1917-1919) . Ese
rin tamamı ilk defa 1923'te Ahmed Ze
ki 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 ir
şad 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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Muhammed b. Kasım b. Muhammed 
en-Nüveyrl el-Malik! ei-İskenderfml 

(ö. 775/1374'ten sonra) 

Memlükler devri tarihçisi. 
_j 

Muhtemelen Yukarı Mısır'ın (Said) Nü
veyre köyünden olduğu için Nüveyrl nis
besiyle tanınır. Kaynaklarda zikredilen ve 
Maliki mezhebine mensup olduğunu be
lirten "Malik!" nisbesini (mesela bk. Seha
vl, 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 söy
lemek 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 terket
ti ve Franklar'ın kısa süren işgalinin ardın
dan tekrar İskenderiye'ye döndü. Frank
lar'ın şehirde yaptığı tahribatı gördükten 
sonra bu olayları anlatan bir kitap yazma
ya karar verdi. 767' de ( ı 366) telif etmeye 
başladığı Kitfıbü'1-İ1mô.m adlı eserini Zil
hicce 775'te (Mayıs 1374) tamamladığına 

dair rivayet dikkate alınırsa bu tarihten 
sonra ölmüş olmalıdır. Hatta kitabında 777 
(1375-76) yılında Sicilya adasının müslü
manların hakimiyetinden çıkıp Norman
lar'ın eline geçişi anlatıldığına göre (el-İl
mam, rrı , 120) -eğer bu bilgi başka bir mü
ellif tarafından ilave edilmemişse- onun 
bu tarihte hayatta olduğu söylenebilir. 

Esas itibariyle Haçlılar'ın İskenderiye'de 
yaptığı tahribatı yazmayı planlayan Nü
veyrl, 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'1-
umuri'1-ma]fQ.iyye ii vô.]fı'ati (va/f:'ati)'l
İskenderiyye ve 'avdühô. ilô. f:ıô.letihi'l
marzıyye olan eserine İskenderiye'den kı
saca bahsederek başlar. Sasanl İmpara
torluğu, Roma İmparatorluğu , Bizans İm
paratorluğu ve Bizanslılar'ın müslüman
larla yaptıkları savaşlar, müslümanların As
ya ve Afrika'da gerçekleştirdikleri fetihler 
hakkında bilgi verir. Eserinde sistematik 
olmamakla beraber İskenderiye'nin kuru
luşundan itibaren kendi zamanına kadar 
gelen tarihiyle ilgili önemli bilgiler aktaran 

Nüveyrl Kıbrıs Haçlı Kralı Pierre de Lusig

nan tarafından idare edilen müttefik Haçlı 

ordularının Muharrem 767'de (Ekim 1365) 

İskenderiye'ye sefer düzenleyip şehri ele 

geçirdiklerini, bir hafta süreyle yağmala

yıp harabeye çevirdiklerini, şehirde bulu

nan müslümanlara karşı her türlü vahşeti 

reva gördüklerini, bununla yetinmeyip yer

li hıristiyan ve yahudilere de önemli ölçü
de zarar verdiklerini bizzat kendi tuttuğu 
notlara ve müşahedelerine dayanarak ay
rıntılı biçimde anlatmıştır. Haçlıların İsken
deriye'yi işgali konusunda Guillaume de 
Machaut'nun La prise ou chronique du 
roi Pierre ler de Lusignan adlı eseri (Ce
nova 1877) Batı'da, Nüveyrl'nin e1-İlmfım'ı 
Doğu İslam aleminde yazılan en önemli 
kaynak olma özelliğini taşımaktadır. Tari
hi bilgilerin yanında edebiyat, fıkıh, kelam, 
hadis, coğrafya, astronomi, botanik ve zo
olojiye de yer verilen eser bu yönüyle bir 
ansiklopedi özelliği göstermektedir. Mü
ellifin hayatının kırk yılını geçirdiği İsken
deriye'nin mimari eserler i, surları, kapıla

rı , hanları ve insanları hakkında sağlıklı bil
gilere sahip olması ve anlattığı olaylara ta
nıklık etmesi esere ayrı bir değer kazan
dırmaktadır. İskenderiye dışında Mısır'ın 
diğer şehirlerinde meydana gelen olaylar 
hakkında verilen malumat birinci el kay
naklardan derlenmiştir. Kitô.bü '1-İlmfım 
Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda, 
ayrıca büyük nehirlerdeki gemicilik faali
yetlerine dair orüinal bilgiler içermektedir. 
H. Kindermann, Arap denizciliği ve gemi
ciliğiyle ilgili çalışmasını büyük ölçüde bu 
esere dayandırmıştır. Eser Ortadoğu müs
lümanlarıyla Batılı hıristiyanlar arasında 

meydana gelen savaşlar, İslam savaş sa
natı, savaş stratejileri, savaş araç ve ge
reçlerine dair önemli maiCımat içerir. Mı
sır'ın eski tarihine geniş yer ayıran müel
lif piramitler, eski Mısır kralları, Hulefa-yi 
RaşidYn, Emevller, Abbasller, Tolunoğulla
rı, İhşldller, Fatımiier ve EyyCıbller devrin
deki 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 ( 1260-

1277) 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 olay
ların ve bazı insanların kişiliklerinin aydın-



!atılmasına katkıda bulunmuş. ayrıca çe
şitli hikayelere ve masallara da yer vermiş
tir. Kitabın tenkitli neşri Etienne Combe 
ve Aziz Suryal Atıya tarafından gerçekleş
tirilmiş (1-vı. Haydarabad 1388-1393/1968-
1973), Otfried Weintritt eser üzerinde bir 
çalışma yapmıştır (bk. bibl) 
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NÜZHE 
( .ut. .i ) 

Safiyyüddin ei-Urmevi'nin 
(ö. 693/1294) 

icat ettiği telli bir saz. 
_j 

Safıyyüddin el-Urmevl'nin Kitô.bü'1-Ed
vô.r'ının Oxford Üniversitesi Bodleian Lib
rary'deki nüshasında bir çizimi bulunan 
saz hakkında eserde hiçbir açıklama bu
lunmamaktadır. Dikdörtgen biçiminde ah
şap bir kasaya sahip olan ve kanundan da
ha gelişmiş olduğu söylenen sazın XIV. yüz
yılda yazılmış Kenzü't-tuJ:ıafta ayrıntılı bir 
tarifi, ölçüleri ve farklı bir çizimi yer al
maktadır. ll. Murad dönemi müelliflerin
den Ahmedoğlu Şükrullah. Kitô.bü'1-Ed
vô.r'ı şerhederken büyük ölçüde Kenzü't
tuJ:ıafın sazlara ayrılmış bölümünden ya
r arianmış ve nüzheyi oldukça ayrıntılı bi
çimde tanıtmıştır. Kenzü't-tuJ:ıafta nüz
henin boyu iki bedest ve üç engüşt-i küşa
de (74,25 cm.), eni iki bedest (54 cm.), ka
sasının derinliği dört engüşt-i küşade (27 
cm.) olarak verilmektedir. Nüzhenin derin
liğinin 27 cm. olamayacağını söyleyen Far
mer, Kenz ü't-tuJ:ıaf müellifınin "dört en
güşt" (9 cm.) yerine yanlışlıkla "dört en
güşt-i küşacte" yazdığı görüşündedir. Ni-

tekim Abdülkadir-i Meragi de kanunun 
derinliğini dört engüşt olarak vermiştir. 
Yine Kenzü't-tui:ıafa göre nüzhenin 108 
telinden seksen biri üçerli yirmi yedi grup 
oluşturmakta. diğer yirmi yedi telin her 
biri farklı bir perdeye akortlanmaktadır. 
Üçlü telierin uzunluğu aynıydı ve sazın ge
nişliği kadardı. Bunların arasına gerilen 
yirmi yedi tel ise farklı uzunluktaydı. Kasa
sı kızıl söğüt, şimşir veya selvi ağacından 
yapılan nüzhenin göğsü (ses tablası) udun
ki gibi inceydi. Saz iki elle çalınıyordu. Ken
zü't-tui:ıaftaki çizim nüzhenin tel düzeni 
hakkında fikir vermektedir. Kitô.bü'1-Ed
vô.r'daki son derecede karmaşık çizimde 
ise telierin çok sayıda eşikle bölümlendiği 
görülmekte, fakat hangi telin hangi per
cteye akortlandığı anlaşılmamaktadır. Böy
le bir sazı çalmanın çok güç olduğu tah
min edilebilir. Ahmedoğlu Şükrullah'ın ese
rindeki şekil de Kenzü't-tui:ıaftakiyle he
men hemen aynıdır. O da sazın kasasının 
kızıl söğüt. şimşir veya selvi ağacından ya
pıldığını. üçerli seksen bir telinin arasına 
farklı uzunlukta yirmi yedi tek tel gerildi
ğini söyler. Rauf Yekta Bey, Şükrullah'ın 
tanırnma uyarak nüzheden elde edilen per
deleri porte üzerinde göstermiştir. Buna 
göre sazın ses alanı yegah ile tiz çargah 
perdeleri arasındadır. 

Eserlerinde Türk- İslam coğrafyasında 
kullanılan bütün müsiki aletlerini zikreden 
ve çoğunu ayrıntılı biçimde tanımlayan 
Abdülkadir-i Meragi, yine Safiyyüddin ei
Urmevl'nin icadı olan muğnlden söz ettiği 
halde nüzheyi hiç anmamıştır. Bu da Me
ragi zamanında nüzhenin kullanılmadığı
na dair bir kanıt sayılabilir. Öte yandan 
Kenzü't-tuJ:ıat'ta farklı bir çiziminin bu
lunması nüzhenin Safiyyüddin'den sonra 
değiştirilerek ve geliştirilerek kullanıldığı
nın işareti olarak görülebilir. 

"Mi'zef' adıyla da anılan nüzhenin Urme
vl'den sonra kullanılıp kullanılmadığı konu
sunda kesin bilgi bulunmadığı gibi ne tür 
tel taktidığı (ipek, bağırsak. bronz vb.), na
sıl çalındığı (mızrapla mı , çıplak parmak 
uçlarıyla mı), ara perdelerin nasıl elde edil
diği hakkında da bilgi yoktur. O dönemde 
kanun bile yaklaşık üç oktavlık ses alanı
na sahipken Rauf Yekta Bey'in nüzhenin 
ses alanının iki oktavdan bile eksik oldu
ğunu söylemesi inandırıcı değildir. Sek
sen bir telden yirmi yedi farklı perde el
de edildiğine göre nüzhenin ses alanının 
yirmi dört perdeli kanununkinden daha 
geniş olduğu, aradaki yirmi yedi tek telin 
muhtemelen ara perdeleri elde etmek 
amacıyla taktidığı anlaşılmaktadır ki ancak 

NÜZHETÜ'I-ELiBBA 

böyle bir saz kanundan daha gelişmiş ola
bilir. Aksi takdirde nüzhenin kanundan da
ha karmaşık, dolayısıyla daha zor çalınan 
ve imkanları onunkinden daha sınırlı bir 
saz olduğunu kabul etmek gerekir. 
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Iii FiKRET KARAKAYA 

NÜZHETÜ'l-ELİBBA 
( .,ı;ıyt ~.i ) 

Kemaleddin el-Enbari'nin 
(ö. 577/1181) 

Arap dili ve edebiyatı alimlerine dair 

L 
biyografik eseri. 

_j 

Tam adı Nüzhetü'1-e1ibbô.' ii taba]sa
ti'1-üdebô.'dır. Yaküt el-Hamevl eserin is
mini Nüzhetü '1-elibbô.' fi aJJ.bô.ri'1-üde
bô.', İbn Halliki'ın Taba]satü '1-üdebô.', Ya
fil Menô.]sıbü'1-üdebô.' ve Ebü'I-Fida İbn 
Keslr Taba]satü'n-nüJ:ıô.t şeklinde kaydet
miştir. Kitap edebiyat ilmi ve sanatının ön
de gelen şahsiyetlerinin yer aldığı. nahiv 
ilminin doğuşuyla ilgili olarak Hz. Ali ile 
Ebü'l-Esved ed-Düeli arasında geçtiği ri
vayet edilen diyalogun bulunduğu bir gi
rişle başlar. Eserde Ebü'l-Esved ed-Düe
li'den itibaren müellifin hocası İbnü'ş-Şe
ceri'ye kadar (ö 542/1148) 181 alimin bi
yografisi vefat tarihlerine göre sıralanmış
tır. Edebiyat ilimlerinin sekiz daldan oluş
tuğunu belirten müellif nahiv, lugat. sarf. 
aruz. kafıye , şiir. ahbar ve ensab diye sı
raladığı bu dallara kendisinin nahivde ce
del ve nahiv usülünü ilave ettiğini belirtir 
(s. 89) Nüzhetü'1-e1ibbô.'da bütün bu 
dallarda meşhur olmuş şahsiyetler zikre
dilmekle birlikte müellifin kendisinin de 
mensup olduğu Basra okulu alimleri hak
kında daha çok bilgi verilmiştir. 

Eserde alimierin isimleri, künyeleri, nis
beleri. haklarındaki önemli haberler, ho
calan. mensup oldukları nahiv okulları, öğ
rencileri. eserleri, vefat yeri ve tarihleri 
hakkında bilgi yer alır. Bunun yanında na
diren Basra ve Küfe nahiv mektepleri ara
sındaki tartışmalara. alimierin devlet adam
l arıyla ilişkilerine. onların dini ve ahlaki ki-
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