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lanmıyordu. Sürsat, XVII. yüzyılın ilk çey
reğinden itibaren hem bedelen hem ay
nen tahsil edilir hale geldi. Ancak uygula
malarda bazan nüzülün ürün olarak alın

ması usulünün sürdürüldüğü, XVIII. yüz
yılın sonlarındaki savaşlarda da aynı tahsi
latın yapıldığı dikkati çeker (Cezar, s. 119). 

Avikız ve nüzül bedelleri genellikle ku
ruş cinsinden hesaplanarak tevzi edilir, 
tahsilat çeşitli para birimleriyle yapılabi
lirdi. Nüzül akçesi miktarı zamana, bölge
ye ve duruma göre değişiklik arzederdi. 
Mesela 1 006'da ( 1598) Rumeli yakasın
daki her bir avarız hanesinden 300 akçe 
toplanmıştı . 1 020' de ( 161 ı) Anadolu eya
letinden avarız hanesi başına soo akçe 
tahsil edilmesi için ilgili kadılara emirler 
yazılmıştı (BA, A.DVN. MHM, nr. 938, s. 62). 
Aynı yıl Samsun, Alaçam ve Bafra'dan ava
rız hanesi başına 1 000 akçe toplanmıştır. 
Girit seferi sırasında her avarız hanesin
den S kuruş(= 400 akçe), 1127 (1715) Mo
ra seferinde avarız hanesi başına 600 ak
çe alınmıştır. Buna göre nüzül bedeli ak
çesinin -para değerindeki düşüşler de dik
kate alınarak- 300 ile 1 000 akçe arasında 
değiştiği söylenebilir. Ayrıca avarız hanesi
ni teşkil eden normal hanelerin sayısı za
mana ve bölgeye göre değiştiğinden (3, 
5, 10, 15 normal hane bir avarizhanesi) 
avarızhanelere göre talep edilen akçe mik
tarları farklılık gösterebiliyordu. 

XVII. yüzyıl başlarında ordu hazinesi ge
lirlerinin önemli bir kısmını nüzül bedel
leri teşkil etmekteydi. Mesela Cigalazade 
Sinan Paşa'nın İran seferinde ordu hazi
nesi gelirlerinin% SS'ini (25.182.436 akçe) 
sürsat ve kürekçi bedeliyle birlikte nüzül 
bedeli oluşturmaktaydı. Kuyucu Murad Pa
şa'nın Tebriz seferinde bu oran % 2,5'ta 
(2.296.390 akçe) kalmıştır. Nasuh Paşa za
manında sürsat, rnekkare ve kürekçi be
delleriyle beraber% 34 (39668.983 akçe), 
Damad Kara Mehmed Paşa'nın Revan se
ferinde% 13 (39.373.033 akçe) nisbetin
deydi (İşbilir, s. 101-106) 1127 (1715) Mo
ra seferinde ise nüzül bedeli ordu hazine
sinin % 6,3'üne tekabül etmekteydi (Er
taş, s. 261 ). Nüzül bedelleri, XVII. yüzyılın 
özellikle ikinci yarısından itibaren merke
zi devlet hazinesinin de önemli bir gelir 
kalemini oluştururdu. Mesela 1109 (1698) 
ile 1125 (1713) arasında Hazine-i Amire 
defterlerinde kayıtlı olan nüzül bedeli ge
lirleri S8 milyon ile 92 milyon arasında de
ğişen miktarlardaydı (Tabakoğlu, s. ı 58). 

Nüzül ve genel anlamda avarız vergile
rinin tamamı birçok Osmanlı müellifi ta-
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raftndan kabul edilmiş, ancak mecbur ka
lınmadıkça başvurulmaması gereken uy
gulamalar olarak görülmüştür. Köprülüza
de Fazı! Mustafa Paşa'nın iç göç hadisele
rinin önüne geçmek, özellikle gayri müs
lim tebaanın gönlünü ve bağlılığını kazan
mak için nüzül, sürsat, beldar, lağımcı, fı
rın, neflr-i am ve iştira bedelleri gibi ava
rız nevinden olan vergilerin tamamını hazi
ne için büyük bir gelir kaynağı olmalarına 
rağmen kaldırdığı ve mevkufat kalemin
deki defterlerin hepsini sefer dönüşü im
ha etmek üzere Edirne'ye gönderdiği, fa
kat Salankamen'de şehit düşmesiyle bu 
tasavvurun sonuçsuz kaldığı bilinmekte
dir (Aycibin, s. 93-94). Tanzimat'tan sonra 
diğer örfi tekalifle birlikte avarız ve nüzül 
vergileri de kaldırılmıştır. 
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NYBERG, Henrik Samuel 
(1889-1974) 

İsveçli şarkiyatçı 
ve dinler tarihçisi. 

_j 

Söderbarke'de doğdu. On üç yaşına ka
dar bir papaz olan babası tarafından eği
tildi. Orta öğrenimini Vasteras'ta tamam
ladı. 1908'de Uppsala Üniversitesi'ne klasik 
diller ve Doğu dilleri öğrencisi olarak gir
di; bu dönemde konferansiarına katıldığı 
lgnaz Goldziher'den etkilenerek Arap - İs
lam kültürü çalışmalarına yöneldi. 1919'
da Kleinere Schriften des Ibn al-'Arabi 
başlıklı teziyle doktor oldu. 1924-1925 yıl
larında pratik Arapça'sını ilerietmek için 
Mısır'da bulundu, bu arada Mu'tezile ali
mi Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat'ın Kitabü'l-İn
tişar'ını neşretti (Kahire 1925). 1931-1956 
yılları arasında Uppsala Üniversitesi'nde 
Sami dilleri profesörlüğü ve kürsü başkan
lığı yaptı; hayatının son on sekiz yılında yi
ne aynı üniversitede emekli profesör ola
rak çalıştı. 

Ünlü şarkiyatçı Karl Wilhelm Zet
tersteen'in de öğrencisi olan Nyberg ilmi 
kariyerinin başlarında Orta Farsça'ya yö
neldi; özellikle bu dilin kollarından Araml 
alfabesiyle yazılan Pehlevi lehçesini ince
ledi ve bulduğu belgeleri bir makalede ya
yımladı ("The Pahlavi Documents from Av
roman", Le Monde oriental, sy. 17 [ 1923], s. 
182-230). Daha sonra da vaktinin çoğunu 
Pehlevi çalışmalarına ayıran Nyberg Upp
sala Üniversitesi'nde İranistik araştırma
larını başlattı. Nathan Söderblom ve ar
kadaşı Tor Andrae'den etkilenerek Aves
ta ile ve bilhassa Gathalar'la ilgilendi. Eski 
İran dinlerine yönelik çalışmalarını Irans 
fomtida religioner başlığıyla yayımladı. 
Zerdüşt'ün Orta Asya Şamanizmi'nin bel
li bir tipinden ilham aldığını iddia eden 
Nyberg'in bu konuda yazdıkları pek çok 
açıdan tenkide uğramakla birlikte kendi 
sahasındaki ilmi tartışmalar üzerinde et
kili oldu. Nyberg, İslam ile Maniheizm ara-
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sındaki tartışmaları konu alan çalışmalar 
da yaptı. Ancak daha çok Zerdüştilik ve 
Orta Farsça yazıtları üzerinde yoğunlaştı ve 
bu iki sahaya önemli katkılarda bulundu. 
Ayrıca temel ilgi konularından biri olma
dığı halde İbranice üzerine de eğildi ve bu 
bağlamda Studien zum Hoseabuche ad
lı eserini kaleme aldı. Başından itibaren 
Arapça ve Ararnice üzerinde karşılaştırma
lı araştırmalar yapan Nyberg, The Ency
clopaedia ot Islam'ın yürütme kurulun
da görev aldı ve çeşitli yazılarıyla katkılar
da bulundu. Onun bu ansiklopedideki "Mu'
tezile" maddesi erken dönem kelam lite
ratürüne hakimiyetini göstermesi bakı

mından önemlidir. Dilciliğinin yanında ge
niş bir ilgi alanına sahip olan Nyberg, 9 Şu
bat 1974'te Uppsala'da sona eren hayatı 
boyunca pek çok kitap ve makale yazmıştır. 
Bunlardan 1959'a kadar olanların bibliyog
rafyası o yıl 70. yaş günü münasebetiyle 
(Christopher To ll, Professor H. S. Nybergs 
fört{attarskap, Stockholm ı 959). daha son
ra kaleme aldıkları ise ölümünün ertesi 
yılında 19S9'dan öncekilerle ve hakkında 
çıkan yazılarla birlikte dört bölüm halinde 
("Monumentum H. S. Nyberg", Acta lrani
ca, sy. ı -4 1 Leiden ı 975]) neşredilmiştir. 

Nyberg ulusal ve uluslararası birçok aka
demik kuruluşun üyesiydi, ayrıca çok sa
yıda ödül kazanmıştı. En seçkin ödüllerin
den biri, 1957'de XXIV. Milletlerarası Or
yantalistler Kongresi'nde aldığı Mark Lidz
barski altın madalyasıdır. İsveçli şarkiyat
çıların önemli yayın organı Le Monde 
oriental'i hacası Zettersteen'den sonra 
1928-1949 yılları arasında Nyberg çıkar
mıştır. 

Eserleri. 1. Kleinere Schritten des Ibn 
al-'Ara bi ( Leiden ı 9 ı 9). Nyberg'in dok
tora tezi olup Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin 
İnşd'ü'd-devd'ir, ' UI;letü'l-müstevtiz ve 
et-Tedbirdtü'l-ildhiyye adlı eserlerinin 
tahkikidir. Tasavvufun menşei hakkında 
uzun bir giriş içeren bu tezde İbnü'l-Araöı'
nin düşünce sistemi farklı mistik gelenek
leri birleştiren bir fenomen olarak ele alın
maktadır. z. Le livre du triomphe et de 
la retutation d'Ibn er-Rawendi l'hereti
que par Abou 1-Hosein Abderrahim 
Ibn Mohammed Ibn Osman el-Hayyat 
(Kah i re ı 925). Ebü'l-Hüseyin el-Hayyat'ın 
Kitdbü'l-İntişdr ve'r-red 'ale'bni'r-Rd
vendi el-mülf:ıid isimli eserinin neşridir. 
3. Hiltsbuch des Pehlevi (Uppsala 1928-

193 ı). Nyberg'in Orta Farsça çalışmaları

na en önemli katkısı sayılan eser birincisi 
metinler, alfabe, indeks, notlar ve giriş, 
ikincisi ideogramlar, sözlük, kısaltmalar ve 
gramer incelemeleri olmak üzere iki cilt
ten meydana gelmektedir. A Manual ot 
Pahlavi bu kitabın geliştirilmiş ve kısmen 
değiştirilmiş İngilizce versiyon udur. Nyberg 
bunun ilk cildini kendisi yayımlamış (Wi
esbaden ı 964). son günlerine kadar üze
rinde çalıştığı halde tamamlayamadığı ll. 
cildini ölümünden sonra öğrencileri neş
retmiştir (Wiesbaden 197 4) . 4. Text e zum 
mazdayasnischen Kalender (Uppsala 
1934). Zerdüştl takvimiyi e ilgili Pehlevi 
metinlerini içerir. S. Studien zum Hose
abuche: Zugleich ein Beitrag zur Kla
rung des Problems der alttestament
lichen Textkritik (Uppsala 1935). Eski 
Ahid'in Hoşea kitabı üzerine kaleme alın-
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mış olan ve İbranice yazmaların anlaşıl

masında sözlü geleneğin önemini vurgu

layan eser muhafazakar bir metin tenki
di örneği sunmaktadır. 6. Irans torntida 

religioner (Stockholm ı 937). Eski İran 
dinlerini konu alan bu abidevi eser yayım
landıktan hemen sonra Die Religionen 

des alten Iran adıyla Almanca'ya çevril

miş (Leipzig ı 938). bu tercüme müellifin 
ilaveleriyle birlikte daha sonra tekrar ba

sılmıştır ( Osnabrück ı 966). 7. Frahang i 

Pahlavik (Wiesbaden 1988) . Nyberg, Sil
sanller döneminden kalma bu sözlük üze

rinde 1920'lerin başlarından itibaren çalış
mışsa da yayımını gerçekleştirememiş, ölü

münden sonra Bo Utas tarafından ehris

topher Toll'ün yardımıyla onun müsved
delerinden hareketle ilim alemine sunul

muştur. Pek çok eksiği olmasına rağmen 

Nyberg'in eseri bu çok zor metin için hala 
standart nüsha durumundadır. 
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