NÜZHETÜ'I-ELiBBA
şiliklerine, nahiv, belagat ve kıraat problemlerine de temas edildiği görülür. En bari daha önce Ebü't-Tayyib el-Lugavl, Ebu
Said es-Slrafi, Ebu Bekir ez-Zübeydl ve Hatlb el-Bağdadl'nin eserlerinde karşılaşılan
rivayetlerin isnad zincirlerine yer vermemiş, ilk ravinin ismini zikretmekle yetinmiştir. Müellif kitabının sonunda kendisinin nahiv ilmini aldığı alimler silsilesini Hz.
Ali'ye kadar zikretmektedir.

Enbarl, eserinin kaynaklarından söz etmemekle birlikte Ebü't-Tayyib el-Lugavl'nin Merôtibü'n-naJ:ıviyyin, Ebu Said esSlrafi'nin Al]bôrü'n-naJ:ıviyyin el-Başriy
yin, Ebu Bekir ez-Zübeydl'nin Taba)fatü'n-naJ:ıviyyin ve'I-lugaviyyin ve Hatlb
el-Bağdadl'nin Tôri]Ju Bagdôd'ı gibi önceki tabakat ve tarih kitaplarından istifade etmiş olmalıdır. Enbarl'nin yaşadığı dönemdeki ulema hakkında ilk elden kaynak özelliği taşıyan Nüzhetü'l-elibbô',
Yaküt el-Hamevı~nin Mu'cemü'J-üdebô'ı
nın kaynakları arasındadır.

İlk defa taş baskısı yapılan eser (Kahire
1294/1876) AtıyyeAmir (Paris 1952; Beyrut ı 963), İbrahim es-Samerral (Bağdat
ı 959; Zerka ı405/ı 985) ve Muhammed
Ebü'l-Fazl İbrahim (Kahire 1386/1967) tarafından neşredilmiş, Samerral ve Ebü'lFazl İbrahim neşirlerinin başında müellifin hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir.
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Tam adı Nüzhetü'l-]Javôtır ve behcetü'l-mesômi' ve'n-nevô;pr'dır Müellifin
en önemli eseri olup I-XIV. (Vll-XX.) yüzyıl
lar arasında Hindistan'da yaşamış 4500
kadar alim, mutasavvıf, edip, siyaset ve
devlet adamının biyografısini ihtiva etmektedir. Abdülhay el-Hasenl, muhtemelen hocası Muhammed Nalm el-Ensarl el-Leknevl'nin ulemanın hayatına dair dağınık
vaziyetteki notlarını gördükten sonra bu
eseri yazmaya karar vermiştir (el-İ'lam,
Ebü'l-Hasan Ali el-Hasenl en-Nedvl'nin
girişi, I, 20). Sekiz ciltlik eserin ilk cildinde
İslamiyet'in başlangıcından VII. (XIII.) yüzyıla kadar gelen ünlülerin, ondan sonraki
her bir ciltte ise müteakip asırlarda yaşa
yan alimierin biyografilerine yer verilmiş
tir. Müellif eserini Arapça, Farsça ve Urduca 300'den fazla kaynaktan yararlanarak
ve bu kaynaklardaki yanlışları düzelterek
hazırladığını belirtmektedir.
Eserin ll. cildi, İbn Hacer'in ed-Dürerü'lkômine ii a'yôni'l-mi'eti'§-§Ômine adlı
eserine zeyil olarak diğer ciltlerden önce
yayımianmış (Haydarabad ı 350/ı 931), daha sonra ihtisas alanlarına göre çeşitli
alimierin hayatını ele alan ı. cilt neşredil
miştir (aş bk.) Bu cilde müellifın oğlu Abdülali el-Hasenl en-Nedvi bir mukaddime
yazmıştır. Ebü'l-Kelam Azad'ın maarif nazırı olmasının ardından onun girişimleriyle
eserin son cildi dışında geri kalanları 19471959 yılları arasında basılmıştır. Müellifin
vefatı üzerine eserin son cildinde yazıla
mayan biyografileri diğer oğlu Ebü'l-Hasan en-Nedvi tamamlamıştır (Haydarabad
I 390/1970; Kara çi 1396/1976).
bir biyografi kitabı
olmanın ötesinde Hint alt kıtasına dair
ilmi, tarihi, siyasi ve dini pek çok konuda
önemli bilgiler ihtiva etmekte, vııı. cildi
son devir Hint ulemasına dair yegane eser
olma özelliğini korumaktadır. Ancak kitap
bazı yönlerden eleştirilmiştir. İlk yedi asrın
tek cilde sıkıştırtlması yüzünden bu ciltteki biyografilerin yetersiz kalması, Hint
alt kıtasına giden bütün sahabi ve tabillere yer verilmemesi (Kudretullah el-Hüseynl, s. 243-244). bazı biyografilerin bir
iki cümleyle geçiştirilmesi, biyografilerin

hangi tercihlere göre seçildiğinin belirtilmemesi, müellifin kendi bölgesinin dışın
daki alimler hakkında verdiği bilgilerin yeterli olmaması , bu bölgelerdeki bazı önemli alimlerden hiç söz edilmemesi bu eleş
tiriler arasında sayılabilir. Kişilerin bazan
meşhur oldukları isimleriyle, bazan da fazla bilinmeyen adlarıyla kaydedilmesi, yer
yer Urdu imlasının kullanılması eserden
faydalanmayı güçleştirmektedir.

Nüzhetü'I-]Javôtır Haydarabad'da Dairetü'I-maarifi'l-Osmaniyye tarafından yayımlanmıştır: 1, 1366/1947; 1380/1961; ll,
1350/1931; lll, 1371/1951; IV, 1373/1954;
V, 1375/1955; VI, 1376/1957; VII, 1377/
1958; Vlll, 1390/1970, 1980. Eserin ikinci
baskısı aynı adla (Haydarabad 1393/1973),
daha sonra el-İ'Iôm bi-men ti tô.ri]Ji'lHind mine'l-a'JQm ismiyle gerçekleştiril
miştir (I-lV, Beyrut 1420/ı999).
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Sözlükte ''yukarıdan aşağıya inmek, gelmek, konaklamak" manasında masdar ve
"iniş" anlamında isim olan nüziU kelimesi
ilahi kitapların, özellikle de Kur'an'ın Allah

