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Ebü’l-Kåsým Ýbrâhîm b. Muhammed
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(ö. 367/978)
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Ýlk devir sûfîlerinden, muhaddis.

™

Nîþâbur’un Nasrâbâd mahallesinde doðdu. Þeyhülcibâl diye tanýnan Kirmanþahlý
sûfî Ýbrâhim b. Þeybân’dan hadis, fýkýh,
tarih ve tasavvuf ilimlerini tahsil etti. Genç
yaþtan itibaren hadis ilmine özel bir ilgi
duydu. Hadis toplamak için Horasan þehirlerinin yaný sýra Ýran, Irak, Suriye ve Mýsýr’ý dolaþtý. Fakih ve muhaddis Ebû Bekir
el-Ebherî ile muhtemelen, on beþ yýl kaldýðý Baðdat’ta görüþtü. Rivayetlerinin çoðu,
kendisinden bütün musanneflerini dinlemek için uzun müddet beraber bulunduðu hocalarýndan Ýbn Ebû Hâtim’e dayanýr.
Sülemî ve Hatîb el-Baðdâdî tarafýndan sika olarak nitelenen Nasrâbâdî’den Hâkim

en-Nîsâbûrî, Ebû Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Ebû Hâzim elAbdûyî, Ebü’l-Alâ Muhammed b. Ali elVâsýtî, Ebû Ali ed-Dekkak ile birlikte bir
topluluk hadis rivayet etmiþtir.
Nasrâbâdî Ebû Bekir eþ-Þiblî’ye mürid
olduktan sonra muhtemelen þeyhiyle birlikte Nîþâbur’dan ayrýldý. Memleketine yirmi yýlý aþkýn bir süre sonra 340’ta (952)
döndüðüne göre Þiblî’ye 320 (932) yýlýndan önce intisap etmiþ olmalýdýr. Ebû Ali
er-Rûzbârî, Ebû Muhammed el-Mürtaiþ gibi sûfîlerle sohbet eden Nasrâbâdî, Mekke’de Ebû Osman el-Maðribî ile görüþtü.
Ebû Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî ve Ebû Ali ed-Dekkak onun
ileri gelen müridlerindendir.
Hallâc-ý Mansûr’un takipçilerinden olan
Nasrâbâdî uzun bir ayrýlýktan sonra döndüðü Nîþâbur’da görüþlerini herkese açýk
olmayan sohbet meclislerinde yaymaya
baþladý. Nebî ve sýddîklarýn ardýndan en
büyük muvahhid olarak nitelediði Hallâc’ýn
ruh konusundaki görüþlerini savunmasý sebebiyle hakarete uðradý, dövüldü ve hapsedildi. Ruhun yaratýlmadýðýný iddia ettiði
þeklindeki suçlamaya, “Hayýr! Ben sadece
‘ruh yaratýlmýþtýr’ ifadesini kullanmýyorum,
‘ruh rabbimin emrindendir’ (el-Ýsrâ 17/85)
diyerek Allah’ýn dediðini söylüyorum” þeklinde cevap verdiyse de eleþtirilmekten kurtulamadý. Onun, kelâmcý ve fakih Ebû Ýshak el-Ýsferâyînî’nin Nîþâbur Camii’nde ruhun yaratýldýðýna dair yaptýðý vaazdan etkilenerek bu görüþünden döndüðü kaydedilmektedir (Bedrân, II, 251). Nasrâbâdî’nin hýristiyan mezarlarýný ziyaret ederek
etrafýnda tavaf yapmasý da eleþtiri konusu olmuþtur. Bu davranýþýnýn Kâbe’yi küçümsediði anlamýna geldiðini söyleyenlere böyle bir niyeti olmadýðýný, ikisini de Allah’ýn yarattýðýný, ancak Kâbe’deki faziletin diðerinde bulunmadýðýný belirtmiþ, böyle bir davranýþýn Allah’ýn yaratýðý olduðu
için köpeðe ikramda bulunan kimsenin
davranýþýna benzediðini söylemiþtir. Ferîdüddin Attâr, onun aþk ve muhabbet galebesiyle beline zünnar baðlayýp Mecûsîler’in ateþkedelerini tavaf ettiðini kaydeder (Tezkiretü’l-evliya, s. 785).
Kýrk defa hac yaptýðý belirtilen Nasrâbâdî hayatýnýn sonlarýna doðru Mekke’ye yerleþip kendisini tamamen ibadete verdi. Bu
yolculuðu sýrasýnda ona refakat eden müridi Sülemî, seyahatin þeyhin hayatýnýn sonuna doðru gerçekleþtiðini belirttiði halde tarihini yanlýþlýkla 336 (948) olarak kaydetmiþtir. Diðer müellifler ise bu seyahatin 365 (976) ya da 366 (977) yýlýnda ger-

çekleþtiðini belirtir. Nasrâbâdî 367 yýlý Zilhiccesinde (Temmuz 978) Mekke’de vefat
etti ve Fudayl b. Ýyâz’ýn yanýna gömüldü.
Ferîdüddin Attâr ve Abdurrahman-ý Câmî,
diðer müelliflerin aksine þeyhin ölüm tarihini 372 (982-83) olarak zikretmektedir.
Oðlu Ebû Ýbrâhim Ýsmâil kendisi gibi sûfî
ve muhaddistir.
Vâizlik, zâhidlik ve sûfîliðinin yaný sýra
tarih bilgisine özellikle vurgu yapýlan Nasrâbâdî’ye göre Hak’tan gelen bir cezbe insan ve cin topluluðunun ibadetinden daha üstündür. “Sana Hak’tan bir þey göründüðünde ne cennete ne de cehenneme
aldýr, fakat o hal geçince Hakk’ýn yüce kýldýðýný sen de yüce kýl” diyen Nasrâbâdî’nin
galebe ve vecd halindeyken bu tür davranýþlarda bulunmuþ olmakla birlikte genellikle þeriat çizgisinden sapmamaya çalýþtýðý görülmektedir. Nitekim tasavvufun aslýný Kitap ve Sünnet’e sarýlmak, hevâ ve bid‘attan el çekmek, pîrlere saygýlý olmak, halkýn hatalarýný hoþ görmek, dost ve arkadaþlarla iyi geçinmek, güzel ahlâklý olmak,
evrâda devam etmek, ruhsatlara yanaþmamak ve te’vil yapmamak þeklinde tanýmlamýþ, bu çerçevede þeriata uymayan
ya da þüpheli olan þeylerden kaçýnmanýn
gerekliliði üzerinde durmuþtur. Ona göre
Hakk’a yakýn olmak farzlarý eda etmekle,
mârifet sünnete uymakla, muhabbet nâfilelere devam etmekle kazanýlabilir. Nasrâbâdî velâyetin son merhalesini nübüvvetin baþlangýcý olarak nitelemiþ, Hz. Peygamber’in mârifete dair konulardan söz
etmemesinin onun kemalinden kaynaklandýðýný söylemiþ, bir þeyde kemale erenin
o þeyden az söz ettiðini belirtmiþtir. Sülemî ve Attâr, onun topladýðý hadisleri kaydettiði bir kitabýndan bahsetmekteyse de
eser günümüze ulaþmamýþtýr. Kaynaklarda sadece birkaç beyit þiiri kaydedilmiþtir.
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Tezkire yazarý ve þair.
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1027’de (1618) Ýsfahan yakýnlarýndaki
Nasrâbâd köyünde doðdu. Dedesi Hâce
Sadreddin Ali zengin bir toprak sahibi olup
aile daha sonra bilinmeyen sebepler yüzünden mal varlýðýný kaybedince Hindistan’a göç etti. Nasrâbâdî gençlik döneminin ardýndan Meþhed, Necef ve Mekke’ye yaptýðý seyahatten sonra Ýsfahan’a
yerleþerek þair ve âlimlerin devam ettiði
bir kýraathanede çalýþmaya baþladý. Bu sýrada edebî ve ilmî sahada kendini yetiþtirdi. Dönemin önde gelen âlimlerinden Âka
Hüseyin Hânsârî’den ders aldý. Safevî Þahý
Süleyman’ý þiirleriyle övünce onun ilgisine
mazhar oldu. Ýlerlemiþ yaþýnda Ýsfahan yakýnlarýnda Lunbân Camii’ne çekilerek tezkiresini kaleme almaya baþladý. “Sâib” ve
“Kelîm” mahlaslarýyla þiir yazmýþsa da bu
alanda kabul görmediðinden divaný günümüze ulaþmamýþtýr. Tezkiresini tamamladýðý 1091 (1680) yýlýndan sonra Nasrâbâd’da vefat etti. Oðlu Bedîüzzaman Mirza Bedî Ýsfahânî, Sultan Hüseyin Þah döneminde “melikü’þ-þuarâ” unvanýyla þöhret bulmuþtur.
Eserleri. 1. Te×kire-i Na½râbâdî. Safevî döneminde yaþamýþ þairlerin biyografisini içeren tezkire Þah Süleyman’a sunulmuþtur. Eser, þiir söyleyen Safevî þehzade
ve hükümdarlarýndan bahsedilen bir mukaddime ile þairlerin anlatýldýðý alt baþlýklar halinde beþ bölümden meydana gelmiþtir. 1083’te (1672) þaha sunulmuþsa
da 1091 (1680) veya 1093 (1682) yýlýna kadar telifine devam edildiðine dair bilgiler
mevcuttur. 1115 (1703) yýlýna kadar uzanan bazý olaylarýn yer aldýðý tezkireye Nasrâbâdî’nin ölümünden sonra eklemeler yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserde þairlerin hayat hikâyeleri kýsaca yazýlmýþ ve ardýndan
þiirlerinden örnekler verilmiþtir. Müellif daha önce kaleme alýnan tezkirelerden faydalanmýþ, özellikle Tu¼fe-i Sâmî’den etkilenmiþtir. Yazýldýðý dönemin sosyal, kül-
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türel ve edebî tarihi açýsýndan önem taþýyan tezkire Vahîd Destgirdî (Tahran 1317
hþ.) ve Ahmed Müdekkik Yezdî (Tahran
1378 hþ.) tarafýndan neþredilmiþtir. 2. Gülþen-i ƒayâlât. Nasrâbâdî’nin nazým ve nesir yazýlarýndan meydana gelmiþtir (Safâ,
V/3, s. 1786). Nasrâbâdî’nin bir mektubunu
Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî yayýmlamýþtýr (Mecelle-i Yâdigâr, II/4 [Tahran 1324 hþ.], s. 4750).
Muhammed Tâhir Nasrâbâdî, Te×kire-i Na½râbâdî (nþr. Vahîd Destgirdî), Tahran 1361 hþ., neþredenin giriþi, s. e-z; A. Sprenger, A Catalogue of
the Arabic Persian and Hindustany Manuscripts
of the Libraries of the King of Oudh, Calcutta
1854, s. 88-108; Rieu, Catalogue of the Persian
Manuscripts, I, 368-369; Storey, Persian Literature, I/2, s. 818-821; Safâ, Edebiyyât, V/3, s.
1784-1787; Ahmed Gülçin-i Meânî, TârîÅ-i Te×kirehâ-yi Fârsî, Tahran 1348 hþ./1969, I, 397-404;
Mihrân Efþârî, “Teckire-i Nasrâbâdî”, Dâniþnâme-i Cihân-i Ýslâm, Tahran 1380/2002, VI, 793795.
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ca’nýn kýzlarýndan birine nisbet edilen bir
mezar taþý da Sivrihisar’da bulunmuþtur
(Gölpýnarlý, s. 10). Ýstanbul’un ilk kadýsý ve
Fâtih Sultan Mehmed’in hocasý Hýzýr Bey’in
de Sivrihisarlý ve annesinin hocanýn torunu
olduðuna dair bilgilere kaynaklarda rastlanmaktadýr.
Nasreddin Hoca’yý baþta Evliya Çelebi olmak üzere (Seyahatnâme, III, 16) bazý tarihçiler ve araþtýrmacýlar I. Murad, Yýldýrým
Bayezid ve Timur’un çaðdaþý gibi göstermiþlerdir. Hatta Evliya Çelebi hoca ile Timur arasýnda geçen bir konuþmayý nakleder (a.g.e., a.y.). Ancak bu iddialar doðru
deðildir. Çünkü Timur ile konuþan kiþi Ýskendernâme sahibi þair Ahmedî’dir (Lâmiî Çelebi, s. 92-93, 168). Ýsmail Hami Daniþmend, Paris Bibliothèque Nationale’de
kayýtlý (nr. 1553) eksik bir Farsça Selcušnâme’ye dayanarak Nasreddin Hoca’nýn,
uç beyi iken Kastamonu’da hâkimiyet kuran Çobanoðullarý’ndan Yavlak Arslan’ýn
oðlu Nâsýrüddin Mahmud olduðunu ileri
sürmüþtür (Cumhuriyet gazetesi, 23 Teþrînisâni 1940). Bu iddianýn da doðru olmadýðýný Ýbrahim Hakký Konyalý çeþitli belgelere dayanarak ortaya koymuþtur (Nasreddin Hocanýn Þehri Akþehir, s. 733-753).
Mikâil Bayram, Nasreddin Hoca hakkýnda
yapýlmýþ araþtýrmalar sonucu varýlmýþ or-
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NASREDDÝN HOCA
(ö. 683/1284 [?] )

˜

Türk mizah kahramaný.

™

Yaþadýðý dönem, doðum ve ölüm yýllarý,
tarihî kiþiliði ve ailesi hakkýndaki bilgiler
tartýþmalýdýr. Yaþadýðý dönem ve yöre hakkýndaki en önemli kanýtlar Akþehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kiþilere
ait mezar taþý kitâbeleri ve adýna kurulmuþ olan vakýfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arþiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Nasreddin Hoca, Sivrihisar’ýn Hortu köyünde 605
(1208) yýlýnda doðdu. Köyün imamý olan
babasý Abdullah’tan sonra bu görevi kendisi üstlendi. Ardýndan Akþehir’e göç etti,
burada kadýlýk yaptý ve 683 (1284) yýlýnda
öldü. Eskiden Hortu köyünde Nasreddin
Hoca’ya ait olduðu rivayet edilen bir ev harabesinin ve onun soyundan geldiklerini
söyleyen kimselerin bulunduðu birçok kaynakta belirtilmektedir. Ayrýca Mükrimin
Halil Yinanç, bir gezisi sýrasýnda hocanýn
oðullarýna ait mezar taþlarýný Sivrihisar’a
yakýn Sultana köyünde gördüðünü söylemiþtir (Topçuoðlu, s. 17). Nasreddin Ho-

Nasreddin Hoca’nýn bir tasviri (TSMK, Hazine, nr. 2142)

