
NÜZHETÜ'I-ELiBBA 

şiliklerine, nahiv, belagat ve kıraat prob
lemlerine de temas edildiği görülür. En ba
ri daha önce Ebü't-Tayyib el-Lugavl, Ebu 
Said es-Slrafi, Ebu Bekir ez-Zübeydl ve Ha
tlb el-Bağdadl'nin eserlerinde karşılaşılan 
rivayetlerin isnad zincirlerine yer verme
miş, ilk ravinin ismini zikretmekle yetin
miştir. Müellif kitabının sonunda kendisi
nin nahiv ilmini aldığı alimler silsilesini Hz. 
Ali'ye kadar zikretmektedir. 

Enbarl, eserinin kaynaklarından söz et
memekle birlikte Ebü't-Tayyib el-Lugavl'
nin Merôtibü'n-naJ:ıviyyin, Ebu Said es
Slrafi'nin Al]bôrü'n-naJ:ıviyyin el-Başriy
yin, Ebu Bekir ez-Zübeydl'nin Taba)fa
tü'n-naJ:ıviyyin ve'I-lugaviyyin ve Hatlb 
el-Bağdadl'nin Tôri]Ju Bagdôd'ı gibi ön
ceki tabakat ve tarih kitaplarından istifa
de etmiş olmalıdır. Enbarl'nin yaşadığı dö
nemdeki ulema hakkında ilk elden kay
nak 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; Bey
rut ı 963), İbrahim es-Samerral (Bağdat 
ı 959; Zerka ı405/ı 985) ve Muhammed 
Ebü'l-Fazl İbrahim (Kahire 1386/1967) ta
rafından neşredilmiş, Samerral ve Ebü'l
Fazl İbrahim neşirlerinin başında müelli
fin hayatı ve eserleri hakkında bilgi veril
miştir. 
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Tam adı Nüzhetü'l-]Javôtır ve behce
tü'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 etmek
tedir. Abdülhay el-Hasenl, muhtemelen ho
cası Muhammed Nalm el-Ensarl el-Lek
nevl'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.) yüz
yıla kadar gelen ünlülerin, ondan sonraki 
her bir ciltte ise müteakip asırlarda yaşa
yan alimierin biyografilerine yer verilmiş
tir. Müellif eserini Arapça, Farsça ve Urdu
ca 300'den fazla kaynaktan yararlanarak 
ve bu kaynaklardaki yanlışları düzelterek 
hazırladığını belirtmektedir. 

Eserin ll. cildi, İbn Hacer'in ed-Dürerü'l
kômine ii a'yôni'l-mi'eti'§-§Ômine adlı 
eserine zeyil olarak diğer ciltlerden önce 
yayımianmış (Haydarabad ı 350/ı 931), da
ha sonra ihtisas alanlarına göre çeşitli 
alimierin hayatını ele alan ı. cilt neşredil
miştir (aş bk.) Bu cilde müellifın oğlu Ab
dülali el-Hasenl en-Nedvi bir mukaddime 
yazmıştır. Ebü'l-Kelam Azad'ın maarif na
zırı olmasının ardından onun girişimleriyle 

eserin son cildi dışında geri kalanları 1947-
1959 yılları arasında basılmıştır. Müellifin 
vefatı üzerine eserin son cildinde yazıla
mayan biyografileri diğer oğlu Ebü'l-Ha
san en-Nedvi tamamlamıştır (Haydarabad 
I 390/1970; Kara çi 1396/1976). 

Nüzhetü'l-]Javôtır 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 cilt
teki biyografilerin yetersiz kalması, Hint 
alt kıtasına giden bütün sahabi ve tabil
lere yer verilmemesi (Kudretullah el-Hü
seynl, s. 243-244). bazı biyografilerin bir 
iki cümleyle geçiştirilmesi, biyografilerin 

hangi tercihlere göre seçildiğinin belirtil
memesi, müellifin kendi bölgesinin dışın
daki alimler hakkında verdiği bilgilerin ye
terli olmaması , bu bölgelerdeki bazı önem
li alimlerden hiç söz edilmemesi bu eleş
tiriler arasında sayılabilir. Kişilerin bazan 
meşhur oldukları isimleriyle, bazan da faz
la bilinmeyen adlarıyla kaydedilmesi, yer 
yer Urdu imlasının kullanılması eserden 
faydalanmayı güçleştirmektedir. 

Nüzhetü'I-]Javôtır Haydarabad'da Da
iretü'I-maarifi'l-Osmaniyye tarafından ya
yımlanmıştır: 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'l
Hind mine'l-a'JQm ismiyle gerçekleştiril
miştir (I-lV, Beyrut 1420/ı999). 
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İlahi kitapların 
ve özellikle Kur'an-ı Kerim'in 

Allah katından indirilişini 
ifade eden terim. 

_j L 

Sözlükte ''yukarıdan aşağıya inmek, gel
mek, konaklamak" manasında masdar ve 
"iniş" anlamında isim olan nüziU kelimesi 
ilahi kitapların, özellikle de Kur'an'ın Allah 



katından gelişini ifade eder. Kur'an'da 261 'i 
fiil kalıplarında olmak üzere yaklaşık 300 
yerde geçen nüzul kavramı ile su, rızık , 

Allah'ın ordusu, azap, şeytan , melek, hu
zur ve sükun, ruhu'l-emin vb.ne atıf ya
pılmış , bunların yanında Tevrat, İncil ve 
Kur'an'a, ayrıca Kur'an yerine kullanılan 
hak, zikir, nur, ayet ve sure kelimelerine 
nisbet edilmiştir (M. F Abdülbaki , el-Mu'
cem, "nzl" md.). Tevrat ve İncil hakkındaki 
nüzill kavramı "ifal" kalıbında iken Kur'an'
la ilgili olanların çoğu yine aynı kalıpta ol
makla birlikte "tefTI" slgasında da gelmiş
tir. Bazı alimiere göre inzal ile teniii ara
sındamana farkı yoktur (Lisanü 'l-'Arab, 
"nzl" md) Ancak Bakara (2/185) , Duhan 
(44/3) ve Kadr (97/ 1) surelerinde kelime
nin if'al kahbından kullanılmasından ha
reket eden Ragıb el-İsfahanl, Kur'an'ın 
dünya semasına bir defada indiğini söy
ler (el-Müfredat, "nzl" md.). İsfahanl'yeve 
diğer bazı a.Iimlere göre inzal kelimesi kap
samlı-umumi bir muhtevaya sahipken ten
zil Kur'an'ın peyderpey inişini (ten d m) ifa
de eder. Bazı ayetlerde Kur'an'ın indirilme
si Cebrail'e (Cibrl l, RGhulkudüs, RGhule
ml n) nisbet edilmiştir (el-Bakara 2/97; en
Nahl16/ 102; eş -Ş ua ra 26/ 192-196). 

Kur'an-ı Kerim'in nüzillüyle ilgili olarak 
öne sürülen görüşlerden birine göre Kur'an 
vahyi Cebrail'e ve dolayısıyla Hz. Peygam
ber' e intikal etmeden önce mahiyeti bilin
meyen levh-i mahfQzda yerini almış (ei
BurGc 85/21 -22). levh-i mahfilzdan rama
zan ayında ve mübarek bir gecede (Kadir 
geces i) toplu olarak indirilmiştir (inza l) . 
Buna işaret eden ayetler bulunmakla bir
likte (ei-Bakara 2/ 185; ed-Duhan 44/2-3; 
ei-Kadr 97/ 1) indirilişin nereye yapıldığına 
dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir açık
lık bulunmamaktadır. Hadislerde bu ye
rin dünya seması ve "Beytülizze" olduğu 

ifade edilir (Hakim, Il . 222-223; ayrı ca bk. 
Nesa!, X, 205 , 341 ) Hadislerde başka ve
silelerle de geçen dünya semasının bugün
kü astronomi bilgilerine göre neye teka
bül ettiği de bilinmemektedir. Hakim et
Tirmizi, Kur'an'ın dünya semasındaki Bey
tülizze'ye gelmesini onun artık islam üm
metinin payı olarak dünya sınırına dahil 
olduğunu gösterdiğini söyler (SüyGt!, I, 
132) 

Cebrail, dünya semasına toplu olarak 
inen Kur'an ayetlerini Allah 'ın emriyle ora
dan peyderpey alıp Resul-i Ekrem'e gel
miş ve okumuştur. Cebrilll'in Kur'an'ı ma
na ve muhteva olarak mı yoksa hem lafız 
hem mana ile mi naklettiği hususu onun 

ilahi kelam oluş vasfı açısından önem ta
şır. Matürldl'nin bu hususa temas etmesi 
erken dönemlerden itibaren konuya dair 
bazı iddiaların ortaya atıldığını göstermek
tedir. Matürldl, muhtemelen bazı felsefe 
mensuplarını da kastederek "Batıniyye" 

diye isimlendirdiği gruplara atıflarda bu
lunur ve onların konuyla ilgili kanaatlerini 
şöyle özetler: Kur'an, Hz. Peygamber'e şu 
anda okunan lafızlarla değil peygamber
lere has ruhaniyete (nefs- i baslta) ilham 
edilen bir mana ve muhteva olarak gel
miştir. Peygamber bu muhtevayı bilinen 
lafız ve ifadelerine büründürmüştür. Diğer 

ilahi kitaplar da bunun gibidir. Matürldl 
ise bu iddiayı reddetmiştir. Birçok ayette 
başta Resuluilah olmak üzere peygamber
lere kitap indirildiği, onlara kitap, hüküm 
ve nübüwet verildiği bildirilerek ilahi kela
mın lafza büründürüldüğü açıklanmıştır. 

Ayrıca Kur'an hem lafız hem muhteva ba
kımından i'caz niteliği taşır. Lafzının Hz. 
Peygamber' e ait olması halinde onun i'ca
zının önemli bir yönü ortadan kalkar, do
layısıyla nübüwetin ispatı mesnetsiz ka
lır. Ayrıca Resill-i Ekrem'e hitap edilerek 
kötülüklerden sakınanları müjdelernesi ve 
diğerlerin i uyarması için Kur'an'ın kendi 
diline (Arapça'ya) büründürüldüğü belir
tilir (Meryem ı 9/97) ; yeni vahiylerin ken
disine okunuşu sırasında okuma işi bit
meden acele ile okumaması uyarısında 
bulunulur ve Kur'an metninin Allah tara
fından mutlaka hafızasına nakşedilip muh
tevasından haberdar edileceği ifade edi
lir (el-Kıyame 75/16-1 9; krş. Taha 20/ 114; 
Te'vilatü 'l-J:(uran ]n ş r. Ahmet Va nlı oğ

luJ. 1, 185; Il, 78, 346; ayrıca bk. HALKU'I

KUR'AN). 

Kur'an'ın nüzill şekli konusunda, onun 
Resill-i Ekrem'e ilk defa Kadir gecesinde 
inmeye başladığı ve yirmi üç yıl içinde ta
mamlandığı yönündeki görüşün yanı sıra 
yirmi üç Kadir gecesinde indiği ve her Ka
dir gecesinde o yıl Hz. Peygamber' e bildi
rilecek olan ayet ve surelerin dünya se
masına geldiği yönünde bir görüş de bu
lunmaktadır (SüyGtl, I, 131 ). Ancak bu gö
rüşü teyit edecek nakli delil getirilmemiş
tir. Yaygın kanaate göre Kur'an'ın tamamı 

Kadir gecesinde dünya semasındaki Bey
tülizze'ye inmiş, buradan yirmi üç yıl için
de parça parça gönderilip nüzillü tamam
lanmıştır; hatta bu anlayış üzerinde icma 
vaki olduğu belirtilmiştir (Kurtubl, ll, 297; 
Ze rkeşl , 1, 321 ; SüyOtl, I, 129, 131 ; Taşköp
rizade, Il , 389). Kur'an'ın diğer semavl ki
taplarda olduğu gibi (en-N isa 4/ 136; fark
lı değerlendirme le r için bk. SüyGt!, 1, 134-

NÜZÜL 

ı 36) toplu halde değil parça parça gelme
sinin hikmeti şöyle açıklanmıştır : "Biz onu 
senin zihnine ve anlayışına iyice yerleştir
mek için parça parça indirdik ve onu ta
ne tane ayırarak okuduk" (ei-Furkan 25/ 
32 ). inkarcıların , "Kur'an ona bir defada 
topluca indirilmeli değil miydi?" şeklindeki 
sorularına cevap olarak gelen bu ilahi be
yanda hitap sadece Hz. Peygamber' e yö
nelik ise de Matürldl'nin belirttiği üzere 
(Te'vilatü 'l-f:\w'an ]n ş r. Fatıma Yusuf el
Hıyeml], lll , 502) kendisini dinleyen her
kesi kapsamaktadır. Nitekim diğer bir ayet
te, "Biz Kur'an'ı insanlara dura dura oku
yasın diye ayet ayet. sure sure ayırdık ve 
onu peyderpey indirdik" buyrulmaktadır 
(el-isra 17/ 106). Hz. Aişe, Kur'an 'ın ResO
lullah'a peyderpey gelmesinin insanların 

İslam 'a yavaş yavaş ısındırılması hikmetine 
bağlı olduğunu söyler. Böyle olmasaydı ve
ya önce yasaklayıcı hükümler gelseydi in
sanların islamiyet'i benimsernesinde sıkın

tılar yaşanırdı (Buharı, "Feza'ilü'l-~uran" , 

6; Nesa!, VIII , 245-246). 

Tefsir ilmi açısından nüzill ter imiyle il
gili olan konulardan biri ayet veya sürele
rin iniş sebeplerinden bahseden ilim (bk. 
ESBAB-ı NÜZÜL), bir diğeri de ayet ve sü
relerin iniş zamanı ve yeridir (Me kk!- Me
deni) . Bu konularda Bedreddin ez-Zerke
şl'nin el-Burhi'ın 'ı ve Celaleddin es-Süyil
tl'nin el-İtl)iin ' ı gibi eserlerde ayrıntılı bil
giler vardır. NüzOI kelimesi ayrıca Hz. Isa'
nın ölümü ve yeniden dünyaya gelmesi 
tartışmalarıyla bağlantılı olarak litera
türde "nüzillü Isa" başlığıyla ele alınır (bk 
HATM-i NÜBÜWET; iSA). 
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