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NASRÂBÂDÎ, Ýbrâhim b. Muhammed

türel ve edebî tarihi açýsýndan önem taþý-
yan tezkire Vahîd Destgirdî (Tahran 1317
hþ.) ve Ahmed Müdekkik Yezdî (Tahran
1378 hþ.) tarafýndan neþredilmiþtir. 2. Gül-
þen-i ƒayâlât. Nasrâbâdî’nin nazým ve ne-
sir yazýlarýndan meydana gelmiþtir (Safâ,
V/3, s. 1786). Nasrâbâdî’nin bir mektubunu
Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî yayýmlamýþtýr (Me-
celle-i Yâdigâr, II/4 [Tahran 1324 hþ.], s. 47-
50).
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Ýslâm kaynaklarýnda hýristiyanlarý
ifade etmek için kullanýlan kelime

(bk. HIRÝSTÝYANLIK).
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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 hak-
kýndaki en önemli kanýtlar Akþehir’deki tür-
besi, soyundan geldikleri söylenen kiþilere
ait mezar taþý kitâbeleri ve adýna kurul-
muþ olan vakýfla ilgili Fâtih Sultan Meh-
med devrine ait bir arþiv belgesidir. Kay-
naklarda yer alan bilgilere göre Nasred-
din Hoca, Sivrihisar’ýn Hortu köyünde 605
(1208) yýlýnda doðdu. Köyün imamý olan
babasý Abdullah’tan sonra bu görevi ken-
disi 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 ha-
rabesinin ve onun soyundan geldiklerini
söyleyen kimselerin bulunduðu birçok kay-
nakta belirtilmektedir. Ayrýca Mükrimin
Halil Yinanç, bir gezisi sýrasýnda hocanýn
oðullarýna ait mezar taþlarýný Sivrihisar’a
yakýn Sultana köyünde gördüðünü söyle-
miþtir (Topçuoðlu, s. 17). Nasreddin Ho-

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 rast-
lanmaktadýr.

Nasreddin Hoca’yý baþta Evliya Çelebi ol-
mak üzere (Seyahatnâme, III, 16) bazý ta-
rihçiler ve araþtýrmacýlar I. Murad, Yýldýrým
Bayezid ve Timur’un çaðdaþý gibi göster-
miþlerdir. Hatta Evliya Çelebi hoca ile Ti-
mur arasýnda geçen bir konuþmayý nakle-
der (a.g.e., a.y.). Ancak bu iddialar doðru
deðildir. Çünkü Timur ile konuþan kiþi Ýs-
kendernâme sahibi þair Ahmedî’dir (Lâ-
miî Çelebi, s. 92-93, 168). Ýsmail Hami Da-
niþmend, Paris Bibliothèque Nationale’de
kayýtlý (nr. 1553) eksik bir Farsça Selcuš-
nâme’ye dayanarak Nasreddin Hoca’nýn,
uç beyi iken Kastamonu’da hâkimiyet ku-
ran Çobanoðullarý’ndan Yavlak Arslan’ýn
oðlu Nâsýrüddin Mahmud olduðunu ileri
sürmüþtür (Cumhuriyet gazetesi, 23 Teþ-
rînisâni 1940). Bu iddianýn da doðru olma-
dýðýný Ýbrahim Hakký Konyalý çeþitli belge-
lere dayanarak ortaya koymuþtur (Nasred-
din Hocanýn Þehri Akþehir, s. 733-753).
Mikâil Bayram, Nasreddin Hoca hakkýnda
yapýlmýþ araþtýrmalar sonucu varýlmýþ or-
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(ö. 1091/1680’den sonra)

Tezkire yazarý ve þair.
˜ ™

1027’de (1618) Ýsfahan yakýnlarýndaki
Nasrâbâd köyünde doðdu. Dedesi Hâce
Sadreddin Ali zengin bir toprak sahibi olup
aile daha sonra bilinmeyen sebepler yü-
zünden mal varlýðýný kaybedince Hindis-
tan’a göç etti. Nasrâbâdî gençlik döne-
minin ardýndan Meþhed, Necef ve Mek-
ke’ye yaptýðý seyahatten sonra Ýsfahan’a
yerleþerek þair ve âlimlerin devam ettiði
bir kýraathanede çalýþmaya baþladý. Bu sý-
rada edebî ve ilmî sahada kendini yetiþtir-
di. Dönemin önde gelen âlimlerinden Âka
Hüseyin Hânsârî’den ders aldý. Safevî Þahý
Süleyman’ý þiirleriyle övünce onun ilgisine
mazhar oldu. Ýlerlemiþ yaþýnda Ýsfahan ya-
kýnlarýnda Lunbân Camii’ne çekilerek tez-
kiresini kaleme almaya baþladý. “Sâib” ve
“Kelîm” mahlaslarýyla þiir yazmýþsa da bu
alanda kabul görmediðinden divaný günü-
müze ulaþmamýþtýr. Tezkiresini tamamla-
dýðý 1091 (1680) yýlýndan sonra Nasrâbâd’-
da vefat etti. Oðlu Bedîüzzaman Mirza Be-
dî Ýsfahânî, Sultan Hüseyin Þah dönemin-
de “melikü’þ-þuarâ” unvanýyla þöhret bul-
muþtur.

Eserleri. 1. Te×kire-i Na½râbâdî. Safe-
vî döneminde yaþamýþ þairlerin biyografi-
sini içeren tezkire Þah Süleyman’a sunul-
muþtur. Eser, þiir söyleyen Safevî þehzade
ve hükümdarlarýndan bahsedilen bir mu-
kaddime ile þairlerin anlatýldýðý alt baþlýk-
lar halinde beþ bölümden meydana gel-
miþtir. 1083’te (1672) þaha sunulmuþsa
da 1091 (1680) veya 1093 (1682) yýlýna ka-
dar telifine devam edildiðine dair bilgiler
mevcuttur. 1115 (1703) yýlýna kadar uza-
nan bazý olaylarýn yer aldýðý tezkireye Nas-
râbâdî’nin ölümünden sonra eklemeler ya-
pýldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserde þairlerin ha-
yat hikâyeleri kýsaca yazýlmýþ ve ardýndan
þiirlerinden örnekler verilmiþtir. Müellif da-
ha önce kaleme alýnan tezkirelerden fay-
dalanmýþ, özellikle Tu¼fe-i Sâmî’den et-
kilenmiþtir. Yazýldýðý dönemin sosyal, kül-

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


