
yedi beyit bulunmakta, bunların dışında 
eserde birkaç kıta ile bir mesnevi parça
sı, Farsça ve Arapça şiirler de yer almak
tadır. Eserin uygun yerlerine konularak 
metinle uyum içinde olmaları sağlanan 
bu küçük parçalar "beyt", "şi'r", "nazm", 
"şi'r-i Türki", "şi'r-i Farsl", "şi'r-i tazl" baş
lıkları altında verilmiştir. Bunların içinde 
Kul Mesud'a ait olanların bulunup bulun
madığı bilinmemektedir. Aruz vezniyle 
yazılan bu şiirleri n, sık sık imal el ere rast
lanmasına rağmen, şiir tekniği bakımın

dan belli bir seviyenin üstünde olduğu 
söylenebilir. Muhteva bakımından doğru
luk, iyilik, dostluk, öğüt tutmak, ayrılık, 
felek. kötülük gibi konuların yer aldığı 
manzumeler didaktik mahiyettedir. Şiir
lerde beyit nazım birimi yanında dört
lüklere de yer verilmiştir. XIV. yüzyılda 
Türkçe'ye yapılan mensur tercümeler 
arasında Kul Mesud'un Kelile ve Dirn
ne'si henüz olgunluk çağına erişememiş 
bu dönem Türkçe'sinde önemli bir yere 
sahiptir. 
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Iii NUREITİN ALBAYRAK 

KUL NESİMİ 
(ö. 1085/1674'ten sonra) 

L 
Saz şairi. 

_j 

Doğum ve ölüm tarihleriyle nereli ol
duğu kesin olarak bilinmemektedir. İsim 
benzerliğinden dolayı uzun süre Seyyid 
Neslml ile karıştırılan Kul Neslml'nin asıl 
adının Ali olduğu, "Mahlasım Neslml is
mim Ali'dir" mısraından anlaşılmaktadır 
(Öztelli, Onyedinci Yüzyıl Tekke Şairi Kul 
Nesfmf, s. 8, 28). Soyunun XIV. yüzyılda 
yaşamış Said Emre'den geldiğini, "Ceddim 
Said Emre'dir 1 Nesiinde said olur" ınıs
ralarında bizzat kendisi söylemektedir 
(Köprülü, II/42 11927]. s. 2). Kul Neslml, 
"N esimi" mahlasını Seyyid N esimi'ye duy
duğu hayranlıktan dolayı almış, "Ben ol 

sadık kularn ki Ca'feri'yem 1 Hakikat söy
lerem ben Haydarl'yem" mısralarıyla da 
Ca'ferl ve Haydar! olduğunu belirtmiş
tir (Öztelli, Onyedinci Yüzyıl Tekke Şairi 
Kul Nesimi, s. 62). Onun adından ilk de
fa Sadettin Nüzhet Ergun söz etmiştir 
(Bektaşi Şairleri, s. 295). Şair, Seyyid Ne
slml'nin idam edilişini ( I 418 1? 1) dile ge
tirdiği bir gazelinde. "İki yüz altmış dört 
yıldan sonra 1 Bu nazm ile bunu ettim iz
har" diyerek (a.g.e., s. 76) 1 08S ( 1674) 
yılında hayatta olduğunu açıklamakta
dır. Ayrıca Kul Neslml'nin bir kısım şiirle
rinin XVII. yüzyılda yazılmış cönklerde yer 
alması, bu yüzyılda yaşamış başka şairle
rin ona nazlreler yazması ve İran'la yapı
lan savaşlarla ilgili bazı tarihi olayların iz
lerine rastlanması onun XVII. yüzyılda ya
şadığı kanaatini kuwetlendirmektedir. Ba
zı tarihi kaynaklardan. Anadolu'daki Alevi
kızılbaş topluluklarının İran şahları lehine 
başlattıkları ayaklanmalarda Pir Sultan 
gibi önemli rol oynayan şairlerden birinin 
de Kul Neslml olduğu anlaşılmaktadır. 

İyi bir eğitim gördüğü ve şiirlerinde çe
şitli ayetleri n yer almasından Arapça bil
diği anlaşılan Kul N esimi kuwetli bir şair
dir. Hz. Ali sevgisi, on iki imama bağlılıkla 
Ca'feri-Alevl inancı şiirlerinde önemli bir 
yer tutar. İnsani aşk şiirlerinde yer verdiği 
diğer bir konudur. Ayrıca didaktik mahi
yette ve nasihat türünde şiirleri de var
dır. Daha çok aruz veznini kullanan Kul 
N esimi, bu tarz şiirlerinde aynı vezni kul
lanan diğer saz şairlerine göre daha ba
şarılı olmakla beraber asıl şairlik gücünü 
hece vezniyle yazdığı şiirlerde göstermiş
tir. Dilinin sade, üs!Gbunun tabii oluşu ve 
duygularındaki samirniyet şiirlerinin halk 
tarafından ilgi görmesinin belli başlı se
bepleridir. Seyyid Neslml'nin şiirleriyle 
karışan bazı manzumelerinde bu şairin 
etkisi açık bir şekilde görülmektedir. Dinl
tasawufi şiirlerinden birkaçı tekkelerde 
makam eşliğinde ilahi olarak okunmuştur. 
Hece ve aruz vezniyle yazdığı 1 OO'den 
fazla şiiri Cahit Öztelli tarafından çeşitli 
cönklerden toplanarak Onyedinci Yüz
yıl Tekke Şairi Kul N esimi adıyla ya
yımlanmıştır (Ankara ı 969). 
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KULAÇ 

KULAÇ 

Metrik sisteme geçilmeden önce 
özellikle denizcilikte kullanılan 

bir uzunluk ölçüsü. 
_j 

Türkçe kol ve aÇ-mak kelimelerinden 
meydana gelen, halk ağzında aslına uy
gun olarak kol aç şeklinde söylenen ku
laç. tabii bir uzunluk ölçüsü olup yaniara 
açılmış iki kolun orta parmak uçları ara
sındaki mesafeyi ifade eder. Tarih boyun
ca eski Ön Asya uygarlıkları, Yunanlılar ve 
Romalılar başta olmak üzere hemen he
men bütün dünya milletleri tarafından 
suların derinlikleriyle minare, kumaş ve 
halat gibi şeylerin uzunluklarını ölçmede 
kullanılmıştır. Ancak kişiden kişiye değiş
tiği için parmak, kabza, karış. ayak, arşın. 
adım vb. diğer tabii ölçü birimlerinde oldu
ğu gibi sabit bir kulaç boyu tesbit edile
memiştir. Farsça'ya kulaç. Bulgarca gibi 
bazı Balkan dillerine kolaç şeklinde geçen 
kelimenin (Vekov. XXVIII-2Jl998J. s. 122) 
Arapça'sı ba' (bev', bü'), Farsça'sı bazdır. 

Eski İbrani kulacı ( = 2 adım = 4 arşın = 
24 kabza = 96 parmak=) 1,8 m., Grek ku
lacı 1,8S m. olarak hesaplanmaktadır. 
"Dend" adı verilen Hint kulacı da(= 4 ar
şın= 96 parmak= 768 arpa; b k. Ebü' l-Fazl 
el-Allaml, ı, 420) bunlara yakın bir değe
re sahip olmalıdır. 

Bad ( ö. 4 7 4/1 08 ı ) kulacın 4 arşın kadar 
olduğunu bildirir (Nevevl, XVII, 12). Ali b. 
Osman el-MahzGml'ye göre (ö. 585/1 ı89) 
hable esas teşkil eden Mısır kulacı 3 ar
şındır (el-Münte~a. s. 29). Şeyhürrabve 
ed-Dımaşki (ö. 727/1 327) kulacın zt arşı
na denk geldiğini söyler (Nul]betü 'd-dehr, 
s. 13). Ebü'I-Fida'nın (ö. 732/1 332) Ta~i
mü'l-büldô:n'ının bir nüshasına düşülen 
derkenardaki bilgilerden şu eşitlik elde 
edilmektedir: 1 kulaç~bil') = 4 arşın = 96 
parmak= 672 arpa= 4704 katırkuyruğu 
kılı. Ancak üç kaynak da arşının cinsini 
vermemektedir. Walter Hinz söz konusu 
arşını şer'! zira olarakyorumlamakta, ku
lacın değerini de 199,S cm.(?) olarak ver
mektedir (lslamische Masse, s. 54 ). Fakat 
onun bu bilgi için kendisine atıfta bulun
duğu Ta~imü 'l-büldô:n mütercimi Jo
seph T. Reinaud ilgili arşının cinsini belirt
ınernektedir (krş. Geographie d'Aboul
feda, ı. s. CC LXV; 11/1, s. 18; ayrıca b k. AR· 
ŞIN). İbrahim Süleyman el-Am m de ku la
cm 4 el arşınma eşit olduğunu kaydeder 
(el-Euzan ue'l-me~adir, s. 20). Ebü'l-Fazl _ 
el-Allaml'nin bildirdiğine göre XVI. yüz
yılda Hindistan'da 1 kulaç= 4 arşın (gez) 
= 96 parmak (engüşt) = S76 arpa = 3456 
katırkuyruğu kılı idi (A'in-i Akbari, 1, 420). 

353 


