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NEFEHÂTÜ’l-ÜNS

Sonraki dönemlerde nefes kelimesi zi-
kirle baðlantýlý olarak ele alýnmýþ, sûfînin
alýp verdiði nefesleri denetim altýnda tut-
masý ve her âný deðerlendirmesi önemli bir
tasavvufî uygulama sayýlmýþtýr. Sehl b. Ab-
dullah et-Tüsterî’nin bir nefesten diðeri-
ne zikirsiz geçmeyi kaybolmuþ bir zaman
olarak görmesi bu önemi vurgulamakta-
dýr. Süleyman Çelebi’nin, “Her nefeste Al-
lah adýn de müdam” mýsraý da bu anlayýþý
yansýtmaktadýr. Allah ile huzur halinde iken
alýp verilen nefeslerin sayýlmasýný sûfîler en
faziletli amel diye kabul etmiþtir. Hâcegân
tarikatý ilkelerinden “hûþ der-dem” “sâlikin
nefesini bilinçli olarak alýp vermesi, nefe-
sini gafletten koruyup Hakk’ýn huzurunda
bulunduðunun idraki içinde olmasý” anla-
mýna gelir.

Tasavvufta velîlerin nefesinde insanlarý
etkileyen mânevî bir kuvvetin bulunduðu-
na inanýlýr ve onlarýn nefesine “enfâs-ý þe-
refe, enfâs-ý tayyibe, enfâs-ý kudsiyye, ne-
fes-i rahmânî, nefes-i hakkanî” gibi isim-
ler verilir. Mânen ölmüþ olanlarý tekrar ha-
yata kavuþturduðu için böyle tesirli nefese
Hz. Îsâ’nýn ölüleri diriltmesine telmihen
“dem-i Îsâ” denir, buna sahip evliya da
“Îsî-nefes” olarak nitelenir. Ölüleri dirilten
bu nefes Ýsrâfil’in sûra üflediði nefese de
benzetilir. Halk arasýnda nefes etmek deyi-
mi “þifa bulmasý için hastaya dua etmek”,
nefesi sinmek ise “duanýn etkisinin görül-
mesi” anlamýna gelir. Allah Teâlâ’nýn Hz.
Âdem’e üflediði nefha ile (el-Hicr 15/29;
Sâd 38/72) bu diriltici nefes arasýnda iliþ-
ki kuranlar da vardýr. Velînin nefes baðýþ-
lamasý “sâlike himmet ve dua etmesi” de-
mektir. Nefes kelimesiyle “üflemek” anla-
mýndaki “nefs” (&"�) arasýnda bir anlam
yakýnlýðý vardýr. Hz. Peygamber’in Felak ve
Nâs sûrelerini okuyup üflediði rivayet edi-
lir. Hadiste, “Ruhulkudüs kalbime üfledi”
þeklinde bir ifade geçtiðinden nefes (üfle-
me) vahiy türlerinden biri sayýlmýþtýr (Sü-
yûtî, I, 142). Gazzâlî bu anlamdaki nefesi
ilham olarak kabul eder (Ý¼yâß, III, 17).

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, nefes kelimesi-
ni Allah’ýn rahmân ismine nisbet ederek
evrenin yaratýlýþý ve varlýkla ilgili bir kav-
ram diye ele almýþtýr. Ýnsanýn nefesi keli-
menin, sesin ve sözün vücuda gelmesine,
bu da birçok dilin ortaya çýkmasýna sebep
olur. Bütün kelimeler ses zemininde ve
sesten oluþtuðu gibi maddî ve mânevî bü-
tün varlýklar da Allah’ýn kelimeleridir. Ýb-
nü’l-Arabî, derya mürekkep olsa bile mü-
rekkebin tükenip rabbin kelimelerinin tü-
kenmeyeceðini bildiren âyetteki (el-Kehf
18/109) kelimeler ifadesini “varlýklar ve nes-
neler” olarak yorumlamýþtýr. Her varlýk ve

nesne “ol” (kün) emriyle yaratýldýðýndan
(en-Nahl 16/40; Meryem 19/35) bu emrin
sonucu olarak var olan bütün nesneler as-
lýnda kelimedir. Nefes-i rahmânî de ilâhî
isim ve sýfatlarýn ayrýntýlý hale geldiði bir
mertebedir. Ayrýca, “Rabbimin nefesinin
Yemen yönünden geldiðini hissediyorum”
meâlindeki hadise dayanarak (Müsned, II,
541) Hakk’ýn nefesi bulunduðunu belirten
Ýbnü’l-Arabî bu anlamdaki nefesi “varlýk-
larýn aynlarý üzerine yayýlmýþ olan umumi
vücut” veya “vücudun sûretlerini taþýyan
heyûlâ” þeklinde tanýmlamýþ, arada fark
bulunmakla beraber bunun filozoflarýn ta-
biat dedikleri þeye benzediðini söylemiþtir
(el-Fütû¼ât, II, 257, 513; Fu½û½, s. 144). Ýb-
nü’l-Arabî, bu görüþlerin yaný sýra esasta
bir ve tek olan sesin lafýz ve kelimeler ha-
linde çoðalmasý örneði üzerinde durarak
bütün varlýklarýn tek ve hakiki varlýðýn yan-
sýmalarý olduðunu göstermeye çalýþmýþtýr.

Dinî-tasavvufî Türk edebiyatýnda nefes
genellikle Bektaþî ve Alevîler’in görüþ ve
düþüncelerini dile getiren manzumeler olup
“dua” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Zaman için-
de Sünnîler’in tekkelerinde makamla oku-
nan dinî manzumelere “ilâhi” denilmesi
yaygýnlaþýnca anlam daralmasýna uðraya-
rak Alevî ve Bektaþîler’in cem âyinlerinde,
ikrar ve kurban âyinlerinde ve diðer dinî
toplantýlarda okuduklarý manzumeler için
de ilâhi karþýlýðý olarak “nefes” kullanýlmýþ-
týr. Nefesler kendilerine özgü bir beste ile
okunmak için yazýlýr. Nazým birimi dörtlük
olup kafiyeleniþi koþmaya benzer ve daha
çok hece ölçüsüyle yazýlýr. Ancak beyit na-
zým birimi ve aruz ölçüsüyle yazýlmýþ ne-
feslere de rastlanmaktadýr. Özellikle Hatâ-
yî, Pîr Sultan, Kul Nesîmî, Mehmed Ali Hil-
mi Dedebaba, Rýza Tevfik, Sâmih Rifat gü-
zel nefesler söylemiþlerdir. Nefesler halka
hitap ettiklerinden ilâhilere göre daha sade
bir dille söylenir. Bektaþîler’de nefes oku-
nurken herhangi bir þey yenilmez, içilmez
ve konuþulmaz. Nefes okunup bitince oku-
yana, “Aþk olsun”, nefesi okuyan mürþid
ise, “Nefesiniz var olsun” denir. Nefeslerin
konusunu genellikle vahdet-i vücûd anla-
yýþý, Ehl-i beyt ve on iki imam muhabbeti
oluþturur.
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Hint, Ýran ve Anadolu -Rumeli mutasav-
výflarý bu eserden geniþ ölçüde faydalan-
mýþtýr.
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ÿSüleyman Uludað
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(bk. TENFÎL).
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Bektaþî tekkelerinde okunan
bestelenmiþ ilâhi

(bk. BEKTAÞÎ MÛSÝKÝSÝ).
˜ ™

– —
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Sâlikin yaþadýðý
yoðun tasavvufî halin

hafiflemesi neticesinde
duyduðu ferahlýk,

ayrýca velîlerin himmeti gibi
anlamlarda kullanýlan tasavvuf terimi.

˜ ™

Nefes kelimesini ilk sûfîler, “sâlikin ilâhî
aþk ateþiyle yanýp tutuþan kalbinin bu ate-
þin hafiflemesi neticesinde rahatlýða ka-
vuþmasý” anlamýnda kullanmýþlardýr. Ku-
þeyrî bu hali “gönlün gaybdan gelen lutuf-
larla rahatlamasý” þeklinde tanýmlamýþtýr.
Bu âþýkýn mâþukla, sâlikin Hak’la ünsiyet
halidir. Allah, Tûr’da daða tecelli edince
kendinden geçen Mûsâ’nýn “sübhâneke”
diyerek (el-A‘râf 7/143) ayýlýp rahatlamasý
bu hale örnek olarak zikredilir. Herevî sâ-
likin bu hali yaþamasýný setr, tecelli ve te-
maþa halleriyle ilgili görmüþtür. Çünkü bu
üç hal sürekli ve þiddetli olursa sâliki sýkar
ve sâlik bu halden kurtulup rahatlamaya
(teneffüs) ihtiyaç duyar. Vaktini deðerlen-
diren (sâhibü’l-vakt) ve hal sahibi olan sâ-
likler de rahatlamaya ihtiyaç duyan sâlik-
ler gibidir. Ancak birincisi henüz müptedi-
dir, nefes sahibi müntehî, hal sahibi sâlik
ise bu ikisinin arasýnda bir mertebededir.
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mamlayýp icâzet alan meþhur hattat Hâ-
fýz Osman, Þeyh Hamdullah tavrýna merak
sarýnca yeni baþtan Nefeszâde’ye devam
etmeye baþlamýþ ve kendi üslûbunu bu bi-
rikimin üstüne kurmuþtur. Müstakimzâ-
de, Nefeszâde’nin karnýnýn büyük olmayýp
da yazý altlýðýný dizinin üstüne rahatlýkla
yerleþtirebilseydi hattýnýn Þeyh Hamdul-
lah’ýnkinden ayýrt edilemeyeceðini belirtir.
1090’da (1679) vefat eden Nefeszâde’nin
kabri bilinmemektedir. Nefeszâde’nin za-
manýmýza ulaþan eserleri arasýnda nesih
hattýyla üç mushaf (Türkpetrol Vakfý Ktp.,
nr. 65, 173; Sakýp Sabancý Müzesi, nr. 261),
bir mushaf cüzü (1. cüz, Hâfýz Osman’la
müþterek, TSMK, Emanet Hazinesi, nr.
427) ve sülüs-nesih meþki (Kubbealtý Aka-
demisi Kültür ve Sanat Vakfý, Ekrem Hakký
Ayverdi hat koleksiyonu) tesbit edilebil-
miþtir. Nefeszâde’nin talebeleri arasýnda
Âhenî Mehmed Çelebi, Ahmed Nâdî, Be-
dâvîzâde Süleyman, Eyyûbzâde Mehmed,
Hüseyin Can, Mehmed Enis, Mehmed Se-
lim, Muhammed Sýrrüddin Mýsrî, Mîr Meh-
med b. Hüseyin Paþa, Mehmed Þevki, Meh-
med Küçükçelebi, Muhammed el-Hâfýz,
Mustafa Nigâhî, Þeyh Mehmed Þühûdî ve
Þeyh Osman Nâyî (Mi‘râciyye sahibi) sa-
yýlabilir.
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ÿM. Uður Derman
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NEFHA
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Kýyametin kopmasý, ayrýca insanlarýn
yeniden diriltilmesi için

sûra yapýlacak üfleyiþ anlamýnda
Kur’an’da geçen bir kavram

(bk. SÛR).
˜ ™

– —
NEF‘Î
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(ö. 1044/1635)

Hiciv ve kasideleriyle ünlü
divan þairi.

˜ ™

Âlî Mustafa Efendi’nin Mecmau’l-bah-
reyn adlý eserindeki bilgilerden ve Hâfýz
Ahmed Paþa’nýn 1034’te (1625) sadarete
geliþi üzerine ona yazdýðý kasidesinde ken-
di hayatýna dair düþtüðü kayýtlardan hare-
ketle 980 (1572) yýllarýnda doðduðu tah-

min edilmektedir. Asýl adý Ömer olup Erzu-
rum’un Pasinler (Hasankale) ilçesindendir.
Pasinler sancak beyi Mirza Ali’nin torunu,
Mýcýngerd (Sarýkamýþ) sancak beyi Mehmed
Bey’in oðludur. Soyunun Dulkadýroðullarý’-
na, Çaðatay veya Timurlular’a tâbi Çaða-
tay Türkleri’ne dayandýðýna dair kayýtlar
tartýþmalýdýr. Kýrým hanýna nedimlik yap-
týðý anlaþýlan babasý da þairdir. Babasýna
dair bilgi verdiði ve, “Peder deðil bu belâ-yý
siyahtýr baþýma” mýsraýnýn yer aldýðý hic-
viyyesinde onun Kýrým’a giderek rahat bir
ömür sürdüðü, ardýnda býraktýðý ailesinin
yoksul ve korumasýz kaldýðý anlaþýlmakta-
dýr. Genç yaþta þiirle ilgilenen Nef‘î eðitim
hayatýna Pasinler’de baþladý, Erzurum’da
devam etti, bu arada Farsça öðrendi. Ön-
celeri “Darrî” mahlasýný kullanan þaire Ge-
libolulu Âlî tarafýndan “Nef‘î” mahlasý veril-
di. Defterdarlýk göreviyle Erzurum’da bu-
lunan Âlî’ye olan yakýnlýðý dikkate alýnýrsa
Nef‘î’nin þiir sanatý ve edebî bilgiler yanýn-
da Fars kültürüyle alâkalý geliþimini de Âlî
aracýlýðý ile saðlamýþ olduðu düþünülebilir.
Nitekim onun kendi üzerindeki tesirini
“sühan” redifli kasidesinde yansýtmýþ, tez-
kire yazarý Riyâzî de bir hiciv kýtasýnda bu
iliþkiyi dile getirmiþtir.

I. Ahmed’in (1603-1617) ilk saltanat yýl-
larýnda Ýstanbul’a giden Nef‘î’nin sadra-
zam tarafýndan Sultan Ahmed’e tanýtýldý-
ðý muhakkaktýr. Nef’î sunduðu kasidelerle
kýsa zamanda sultanýn iltifatýný kazanarak
yakýnlarý arasýna girmiþ ve ilk olarak Dî-
vân-ý Hümâyun’da maden mukataacýlýðý
görevine getirilmiþtir. Daha sonra mukataa
kâtipliði, kýsa bir müddet sürgüne gönde-
rildiði Edirne’de Murâdiye mütevelliliði ve
Ýstanbul’da cizye (haraç) muhasebeciliði gö-
revlerinde bulundu (Naîmâ, III, 235). Dört
padiþah döneminde yaþayan Nef‘î, IV. Mu-
rad devrinde sanatýnýn ve þöhretinin zirve-
sine ulaþtý, kendisi gibi sert yaratýlýþlý olan
padiþahla yakýnlýk kurarak onun sevgisini
ve iltifatýný kazandý. Devrin ileri gelenlerine
sunduðu kasideler ve þiir sanatýndaki ba-
þarýsý ile devlet erkânýndan takdir gördü.
Methiyeleri vesilesiyle aldýðý câizeler kendi-
sine ne kadar itibar edildiðini gösterir. An-
cak istikrarsýz kiþiliði yüzünden çevresiyle
kurduðu iliþkileri devam ettiremedi. Yakýn
dostlarý dahil insanlarý rencide edecek de-
recede sövgüye varan hicivler yazmaktan
geri durmadý. Hýrçýn kiþiliði ve davranýþla-
rý, özellikle sýnýr tanýmayan yergileri göz-
den düþmesine ve devlet adamlarýnýn he-
defi durumuna gelmesine yol açtý. Kýs-
kançlýklara sebep olan þöhretinin de etki-
siyle sýkýntýlar yaþadý, þiirlerinden anlaþýldý-
ðýna göre üç defa görevinden uzaklaþtýrýl-
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NEFESZÂDE ÝBRÂHÝM

(ö. 1060/1650)

Gülzâr-ý Savâb adlý eserin müellifi,
hattat.

˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Ýs-
tanbullu olup babasý Hz. Hasan ve Hüse-
yin soyundan müderris, hattat Amasyalý
Mustafa Nefeszâde’dir. Ýlim tahsili sýrasýn-
da babasýndan yazý meþkine baþladý. Bu
alanda hevesi ve yeteneði görülünce hat-
tat Demircikulu Yûsuf Efendi’den sülüs ve
nesih yazýlarýný meþkederek icâzet aldý.
Kaynaklarda hat sanatýnda hocasýnýn ve o
dönem hattatlarýnýn üstünde bir baþarý
saðladýðý kaydedilmektedir. Fakat yazýda
ulaþtýðý seviyeyi gösterecek bir örnek bu-
lunamamýþtýr. Nefeszâde’nin asýl þöhre-
ti hat sanatýnýn ana kaynaklarýndan olan
Gülzâr-ý Savâb* adlý eserinden gelmek-
tedir. Bu eser hat, tezhip ve minyatür gi-
bi kitap sanatlarýnýn alet ve malzemeleri,
teknikleri konusunda yapýlmýþ en önemli
çalýþmadýr.
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ÿMuhittin Serin

– —
NEFESZÂDE

SEYYÝD ÝSMÂÝL EFENDÝ
(ö. 1090/1679)

Osmanlý hattatý.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Suyolcuzâde onun
Gülzâr-ý Savâb müellifi Nefeszâde Sey-
yid Ýbrâhim Efendi’nin oðlu olduðunu ya-
zarsa da Müstakimzâde aralarýnda sadece
akrabalýk iliþkisi bulunduðunu belirtmek-
tedir. Aklâm-ý sitteyi Hâlid Erzurûmî’den
meþkedip icâzet alan Nefeszâde, Þeyh
Hamdullah tavrýnýn zamanýndaki yegâne
temsilcisiydi. Bundan dolayý Suyolcuzâde
Mustafa Eyyûbî’den hat öðrenimini ta-

NEF‘Î


