
!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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Iii MUSTAFA Öz 

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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