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( J~.iJ') 
Hadislerde Allah'a nisbet edilen 

haberi sıfatiardan biri. 
_j 

Sözlükte "yukarıdan aşağıya inmek" an
lamında masdar, "iniş" anlamında isim 
olan nüzfil kelimesi hadislerde Allah'a nis
bet edilen ve yorumu konusunda çeşitli 
tartışmalar yapılan haberi sıfatiardan bi
ridir. Kur'an-ı Kerim'de nüzill kavramı es
ma-i hüsnadan biri veya sıfat olarak Al
lah'a nisbet edilmez, ancak ilahi fiiller ara
sında Kur'an'ı, suyu, rahmeti, azabı vb. in
dirme çerçevesinde O'na izafe edilir. Bu
na karşılık nüzfil ile benzer manalar içe
ren "ityan" ve "meci"' (gelmek) Allah'a nis
bet edilir (el-Bakara 2/210: el-En'am 6/158; 
el-Fecr 89/22). Çeşitli hadis rivayetlerinde 
belirtildiğine göre Allah her gecenin son 
diliminde dünya semasına iner ve, "Bana 
dua eden, benden talepte bulunan, ben
den bağışlanma isteyen yok mudur ki onun 
duasını kabul edeyim, talebini yerine ge
tireyim ve günahını bağışlayayım" mana
sma gelen lutuf nidalarında bulunur (Müs
ned, II, 264; Buhar!, "Teheccüd", 14: Müs
lim, "Şalatü'l-müsafirin", 168- ı 72). Diğer 
bazı rivayetlere göre ise şaban ayının or
tasına denk gelen gecede nüzill edip müş
riklerle kin besleyenler hariç herkesi ba
ğışlar. Ayrıca Allah kullarını hesaba çek
mek üzere kıyamet günü yeryüzüne ine
cektir (İbn Mace, "İl5amet", 191: Tirmizi, 
"Şavm", 39, "Zühd", 48; Osman b. Said ed
Dariml, er-Red 'ale'l-Cehmiyye, s. 34-36). 
Darekutni nüzille dair rivayetlerin tama
mını Kitabü'n-Nüzul adlı eserde topla
mıştır (bk bibl.). 

Allah'a nisbet edilen nüzillün anlamı ve 
yorumuna dair tartışmalar Il. (VIII.) yüz
yılda başlamıştır. Cehm b. Safvan'ın, Al
lah'ın zatıyla her yerde bulunan ve dün
yada da ahirette de duyularla algılanma
yan bir varlık olduğuna ilişkin görüşlerini 
ortaya koymasından sonra Ebu Hanife, 
Evzai, Süfyan es-Sevri ve Abdullah b. Mü
barek gibi alimlerin, nüzillü herhangi bir 
yoruma tabi tutmadan benimsernek ge
rektiğini belirtmeleri, ayrıca bazı Mu 'tezi
le alimlerinin bu konudaki hadisleri inkar 
etmeleri nüzille dair tartışmaların II. (VIII.) 

yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıktığını ka
nıtlar (Darekutn!, Kitabü'ş-Şıfat, s. 73: Bey
haki, s. 572; Takıyyüddin İbn Teymiyye, 
Der'ü te'aruZi'l-'a~L ve'n-na~l, ll, 24-28). 

Kelam ilminin ve itikadi mezheplerin te
şekkül ettiği III . (IX.) yüzyıldan itibaren ila-

310 

hi sıfat anlayışına bağlı olarak nüzill konu
sunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu 
görüşler şöylece özetlenebilir: 1. Allah'ın 
nüzillü "zatıyla gök katlarını geçip dünya 
semasına inmesi" anlamına gelir. Zira Al
lah dilerse hareket eder, aşağı iner, yukarı 
çıkar. Zatıyla arşta bulunan Allah'ın dün
ya göğüne inmesi bir insanın yukarıdan 
aşağıya inmesine benzer. Zatıyla arşta bu
lunduğuna göre nüzulünün gerçekleşebil
mesi için hareket edip arştan ayrılması 
gerekir. Bu konudaki naslar te'vil edileme
yecek kadar açıktır. Müşebbihe, Mücessi
me ve Kerramiyye mensupları bu görüş
tedir (Beyhaki, s. 570-571; İbnü'l-Cevzl, s. 
141: Takıyyüddin İbn Teymiyye, Su' al, s. 
457). 2. inmek, gitmek, gelmek, bir yer
den başka bir yere intikal edip hareket et
mek yaratılmışlara özgü fiiller olup Allah 
hakkında düşünülmesi mümkün değildir. 
Zira Allah sonsuz, sınırsız ve ezeli bir var
lıktır. Ayetlerde Allah'a nisbet edilen gel
mek (ityan, med') fiili "emrinin ve melek
lerinin gelmesi" yahut "tehdit ve azabmm 
inmesi" an1arnındadır. Nitekim Allah'ın gel
mesinden bahseden müteşabih ayetin an
lamı muhkem bir ayette bazı ayetlerinin 
veya meleklerinin gelmesiyle yan yana zik
redilmiştir (el-En'am 6/158). Ayrıca Kur
'an'da değişen bir varlığın ilah olamaya
cağına işaret edilmesi de bu ayetlerin ulfi
hiyyet makamına uygun biçimde te'vil edil
mesini zorunlu kılar (Fahreddin er-Razi, s. 
ı 03- ı 05) . Bunun gibi sahih hadislerde Al
lah'a atfedilen nüzillün de müteşabih ayet
lerde olduğu gibi te'vil edilmesi gerekir. 
Buna göre Allah'ın nüzillü "rahmetini kul
larına yaklaştırması, melekleri vasıtasıyla 
davetini kullarına duyurması, dua ve istiğ
farda bulunmayı ilham etmek için melek
lerini indirmesi" gibi manalar ifade eder. 
Aslında nüzill kelimesinin dildeki kullanı
lışiarı arasında bu tür manalar mevcuttur 
(İbn Ffirek, s. 93-100; İbnü'l-Cevzl, s. 141, 
192-196: krş . Matürtdl, s. 104-1 ı 9, 162-167). 
Bütün kelamcılarla İbn Akil ve İbnü'l-Cev
zi gibi bazı Selefiyye mensupları bu görü
şü benimser. 3. Hadislerde Allah'a atfedi
len nüzul O'nun her gece dünya semasına 
indiğini ve kıyamette de yeryüzüne inece
ğini ifade eder. Allah'ın inmesi zatına mah
sus olup "bir yerden bir yere intikal etme
si" demek değildir, dolayısıyla Allah'ın za
tıyla kaim bir fiil olan nüzillün keyfiyeti bi
lin em ez; O'nun nüzillü arştan ayrılarak 
gök katlarını geçmesi ve dünya semasına 
ulaşması şeklinde anlaşılamaz. Allah'ın di
lediği zamanda, dilediği yerde bir fiil yap
ması zatının hadis olmasını gerektirmez. 
Çünkü böyle bir sonuç ancak hadis varlık-

lar için söz konusudur. Buna göre kelam
cıların nüzill hakkında yaptıkları te'viller 
isabetsizdir ve nüzille dair nasların te'vi
lini zaruri görmeleri hudQs teorileriyle ir
tibatlıdır. Zira hadislerde geçen, "Benden 
af dileyen kim var, onu bağışlayayım" sö
zünün Allah'tan başkasına ait olması müm
kün değildir. Ayrıca nüzillün meleklerin in
mesi şeklinde te'vil edilmesi aynı ayette 
Allah'ın ve meleklerin ayrı ayrı indiğine 
dair bilgiyle de (el-Fecr 89/22) uyuşmaz. 
Selefiyye'nin çoğunluğu bu görüştedir (Os
man b. Said ed-Dariml, er-Red 'ale'l·Ceh
miyye, s. 31-43: Takıyyüddin İbn Teymiy
ye, Su'al, s. 70-79, 112-154, 233-235, 401-
4 5 5). İbn Teymiyye, kelamcıların kendi te
lakkilerine dayanak olmak üzere Ahmed 
b. Hanbel'in bazı haberi sıfatları te'vil et
mekten kaçınamadığına dair naklettikleri 
rivayetleri asılsız bulur (a.g.e., s. 203-206). 
öte yandan İbn Teymiyye'ye nisbet edilen, 
Allah'ın dünya semasına inmesini bir in
sanın yüksek bir yerden aşağıya inmesine 
benzetliğine ilişkin iddialar onun görüşle
riyle bağdaşmaz; zira kendisi Allah'ın nü
zillünün yaratıkların inmesine benzerne
diğini belirtir (a.g.e., s. 459). 

Nüzulün yorumu konusunda benimse
nen görüşlerden Allah'ı yaratılmışlara ben
zeten (teşbih) veya O'na cismiyet izafe 
eden (tecslm) telakkiler taraftar bulma
mıştır. Yaygın kabul gören, kelamcıların an
layışı olup Allah'ı yaratıklara benzemekten 
uzak olması itibariyle en sağlam görüş ola
rak değerlendirilmiştir. Ayetlerde Allah 
hakkında "nazil" değil "münzil" ifadesinin 
kullanılması kelamcıların fikrini teyit eder 
niteliktedir. Her dönemde taraftar bulan 
Selefiyye'ye ait görüşün de aslında kelam
cıların anlayışından çok farklı olmadığı söy
lenebilir. Zira Allah'a ait nüzill fiilinin yara
tıkların nüzillüne benzetilemeyeceği nok
tasında her iki grup birleşmektedir. Nüzı11 
esnasında" Allah'ın her yerde hazır ve na
zır olması" inancı ile "Allah'ın hem arşta 
hem nüzfil ettiği yerde bulunması" inancı 
arasında fark yoktur. 
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liJ YusUF ŞEVKi YAvuz 

NÜZÜL-i lsA 
( ~J,; ) 

Hz. Isa'nın 
kıyamet alametlerinden biri olarak 

ahir zamanda dünyaya geleceği , 

bazı icraatlarda bulunduktan sonra 
herkesle birlikte öleceği 

şeklindeki t elakki 
(bk. İSA). 

NÜZÜL 
(Jji ) 

Osmanlı Devleti'nde 
hububatta n alınan 

avarız t ürü bir vergi. 

_j 

_j 

Sözlükte "konaklama yeri, misafir için 
hazırlanan yiyecek" anlamlarındaki nüzül, 
Osmanlı maliyesinde sefere giden ordu
nun yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere 
buğday ve arpa gibi hububattan alınan 
ayni vergiyi ifade eder. Genellikle fevkala
de dönemlere mahsus avarız türü vergi
lerden biri olduğu halde bazı kanunname
lerde şer'l vergi şeklinde de açıklanmıştır 
(Akgündüz, IX, 407). Nüzül vergisi, savaş 
zamanlarında cepheye giden ve cepheden 
geri dönen ordunun iaşesini temin etmek 
için belli menzillerde istenen un ve arpa
nın hazırlanması gayesiyle ortaya çıkmış
tır. Ayni ve bedenen hizmet şeklinde uy
gulanan avarızın nakde dönüşmesi sonu
cu muhtemelen XVI. yüzyılın ortalarında 
ihdas edilmiş gerçek bir vergi mahiyetin
dedir. Dağıtılması ve toplanması "avarız 
hanesi" denilen vergi birimini tesbit amaç
lı tahrirlere göre yapılırdı. Eyaletlerin du
rumlarına göre her avarız hanesinin kaç 

kile un veya arpa vermesi gerektiği ilgili 
kazaların idarecilerine bildirilirdi. 

Gerek Anadolu gerekse Rumeli tarafın
da bir savaşa karar verildiğinde ordunun 
hangi yolları takip edeceği önceden belir
lenir, istenen nüzül zahiresi, tahsiline me
mur edilen kişiler tarafından ya kendile
rine emredilen menzile getirilerek ordu
da bulunan nüzül eminine teslim edilir ya 
da ordunun geçtiği yollar boyunca askeri 
maksatla yapılmış olan zahire ambarla
rında depolanırdı. Umumiyetle sefer gü
zergahına yakın kazalardan toplanan nü
zül vergisinin sınırları ordudaki asker sa
yısına ve seferin büyüklüğüne göre bazan 
genişletilebilirdi. 

Nüzül zahiresi olarak istenen arpa mik
tarı undan daha fazla olurdu. Bu nisbet 
unun iki mislinden dört misline kadar çı
kabilmekteydi. Arpanın fazla tahsil edil
mesinin sebebi ordudaki binek ve yük hay
vanlarının ihtiyaçlarından kaynaklanır. Ge
nelde un şeklinde alınan nüzül zahiresi na
diren buğday olarak da istenebilirdi. Me
sela 1018 (1609) yılında eelaliler üzerine 
yapılan askeri harekatta Bağdan'dan istan
bul kilesiyle 20.000 kile buğday, 30.000 
kile arpa talep edilmişti (BA, MD, nr. 78, 

s. 289) . Muhtemelen bu buğday un haline 
getirildikten sonra orduya verilmiştir. Ba
zı hükümlerde zahireler in arnbariara tes
liminden önce mutlaka kalburlanıp temiz
lenmiş olması ve kalburlanmamış zahire
nin kabul edilmemesi emredilmiştir ( BA, 

KK, nr. 71, s. 45 , 148). 

Toplanacak nüzül zahiresi için gereken 
çuvalların ve yol esnasında yağmurdan ko
runması için gerekli örtülerintemini mü
kelleflere yüklenir, ayrıca taşıma masraf
ları da nüzül ihracına tabi kazalardan iste
nirdi. Zahire nakliyesi ücret karşılığı yaptı
rılırdı. Mekkareci denilen taşımaetiara ne 
kadar zahire teslim edildiğ i defterlere ya
zılır, nakliye esnasında meydana gelebile
cek zararlar işi alan kimselerce karşılanırdı. 

Bazan kadıların bizzat nakliyecilerin başı
na geçerek testimat yerine kadar gitmele
ri emredilirdi (bk. MEKKARE) Nüzül tah
siline memur edilen kimselere gönderilen 
fermanlarda üzerinde titizlikle durulan 
noktalardan biri de bu işin adaletle ger
çekleştirilmesi , bu bahane ile halka zul
medilmemesi hususuydu (BA, MD, nr. 81, 

S. 8 1, hk. 176) . 

Nüzülün toplanması, nakliye için gerek
li malzemenin ve nakliyecilerin temini, ge
rektiğinde nüzül zahiresinin orduya kadar 
götürülüp teslimi hep kadıların uhdesin-
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deydi. Nüzül toplanmasında kaza birimi 
esas alındığından kadının yetki alanı dev
let tarafından öne çıkarılırdı . Ancak za
man zaman kadıların yerine merkezden 
görevlendirilen kişilerce de tahsilat yapıldı
ğı olurdu. Mesela Osmanlı-Avusturya harp
leri esnasında 1 005 ( 1597) yılında Burhan 
Efendi, 1 00 nefer çavuş ve istediği kadar 
bölük halkı istihdamıyla Belgrad'da nüzül 
toplamakla görevlendirilmişti. Fakat gö
revlendirilen bu kişilerin mahalli otorite
lerle iş birliğiyle tahsilatı gerçekleştirebil
dikleri ve bölge kadısının da bu çerçevede 
yine önemli bir rol üstlendiği söylenebilir 
(Selaniki, ll, 71 4) 

Başlangıçta nüzül vergisi sadece. savaş 
halinde ve olağan üstü durumlarda alın
mak üzere ihdas edilmişti. Ancak XVI. yüz
yılın sonunda başlayan ve XVII. yüzyılın ilk 
çeyreğine kadar devam eden uzun savaş

lar ve iç karışıklıkların doğurduğu zaruret
ler nüzülü her yıl istenen bir vergi haline 
getirdi. Selaniki Mustafa Efendi, bid'at 
olarak nitelendirdiği avarız ve nüzül ver
gisinin normal bir vergiye dönüştürülme
sini eleştir i r. lll . Murad ' ın yirmi bir yıllık 

saltanatı boyunca hiç istenmeyen bu ver
ginin lll . Mehmed'in cülGsundan itibaren 
beş yıldan ber i tahsil edildiğinden yakınır 
(Tarih, ll, 785, 828). 

Nüzül vergisi XVI. yüzyılın sonlarına doğ

ru nakit olarak tahsil edilmeye başlandı. 
Uzun ve ana merkezlerden uzak yerlerde
ki askeri harekatlar, zahire ihtiyacını kar
şılamak için nüzül tevzi edilen bölgeler in 
genişletilmesi zaruretini doğurdu . Nakliye 
ücretlerinin yüksek oluşu . taşıma mas
raflarının halka büyük külfet getirmesi, 
verginin uzak bölgelerden bedel şeklinde 
toplanmasına ve ordu güzergahına yakın 
yerlerden ihtiyaç maddelerinin satın al
ma yoluyla teminine gidilmesine yol açtı. 
XVI. yüzyılın sonundan itibaren ordudaki 
iaşe ihtiyacını belirli bir meblağ ödeyip kar
şılamaya yönelik "sürsat" denilen yeni bir 
vergi daha ortaya çıktı . Sürsat mükellefi
yeti nüzülden farklı olarak un ve arpadan 
başka yağ , bal, koyun, ekmek, saman, ot, 
odun gibi maddeleri de ihtiva ediyordu; 
mükellefler, adı geçen maddeleri devletin 
belirlediği piyasanın altında bir fiyattan 
satmaya mecbur bırakılırdı. Sürsat, piya
sa fıyatının altında mal satımını öngördü
ğü için halka yeni bir mükellefiyet yüklü
yordu. Nüzül tevzii avarız hanesi esasına 
göre yapılırken sürsatta böyle bir durum 
söz konusu değildi. Bundan başka nüzül 
vergisi için zaman zaman çeşitli sebepler
le geçerli olan muafiyetler sürsatta uygu-
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