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Sâlikin yaþadýðý
yoðun tasavvufî halin
hafiflemesi neticesinde
duyduðu ferahlýk,
ayrýca velîlerin himmeti gibi
anlamlarda kullanýlan tasavvuf terimi.
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Nefes kelimesini ilk sûfîler, “sâlikin ilâhî
aþk ateþiyle yanýp tutuþan kalbinin bu ateþin hafiflemesi neticesinde rahatlýða kavuþmasý” anlamýnda kullanmýþlardýr. Kuþeyrî bu hali “gönlün gaybdan gelen lutuflarla 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 sâlikin bu hali yaþamasýný setr, tecelli ve temaþa halleriyle ilgili görmüþtür. Çünkü bu
üç hal sürekli ve þiddetli olursa sâliki sýkar
ve sâlik bu halden kurtulup rahatlamaya
(teneffüs) ihtiyaç duyar. Vaktini deðerlendiren (sâhibü’l-vakt) ve hal sahibi olan sâlikler de rahatlamaya ihtiyaç duyan sâlikler gibidir. Ancak birincisi henüz müptedidir, nefes sahibi müntehî, hal sahibi sâlik
ise bu ikisinin arasýnda bir mertebededir.
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Sonraki dönemlerde nefes kelimesi zikirle baðlantýlý olarak ele alýnmýþ, sûfînin
alýp verdiði nefesleri denetim altýnda tutmasý ve her âný deðerlendirmesi önemli bir
tasavvufî uygulama sayýlmýþtýr. Sehl b. Abdullah et-Tüsterî’nin bir nefesten diðerine zikirsiz geçmeyi kaybolmuþ bir zaman
olarak görmesi bu önemi vurgulamaktadýr. Süleyman Çelebi’nin, “Her nefeste Allah 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, nefesini gafletten koruyup Hakk’ýn huzurunda
bulunduðunun idraki içinde olmasý” anlamýna gelir.
Tasavvufta velîlerin nefesinde insanlarý
etkileyen mânevî bir kuvvetin bulunduðuna inanýlýr ve onlarýn nefesine “enfâs-ý þerefe, enfâs-ý tayyibe, enfâs-ý kudsiyye, nefes-i rahmânî, nefes-i hakkanî” gibi isimler verilir. Mânen ölmüþ olanlarý tekrar hayata 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 deyimi “þifa bulmasý için hastaya dua etmek”,
nefesi sinmek ise “duanýn etkisinin görülmesi” anlamýna gelir. Allah Teâlâ’nýn Hz.
Âdem’e üflediði nefha ile (el-Hicr 15/29;
Sâd 38/72) bu diriltici nefes arasýnda iliþki kuranlar da vardýr. Velînin nefes baðýþlamasý “sâlike himmet ve dua etmesi” demektir. Nefes kelimesiyle “üflemek” anlamýndaki “nefs” ( &" ) arasýnda bir anlam
yakýnlýðý vardýr. Hz. Peygamber’in Felak ve
Nâs sûrelerini okuyup üflediði rivayet edilir. Hadiste, “Ruhulkudüs kalbime üfledi”
þeklinde bir ifade geçtiðinden nefes (üfleme) vahiy türlerinden biri sayýlmýþtýr (Süyûtî, I, 142). Gazzâlî bu anlamdaki nefesi
ilham olarak kabul eder (Ý¼yâß, III, 17).
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, nefes kelimesini Allah’ýn rahmân ismine nisbet ederek
evrenin yaratýlýþý ve varlýkla ilgili bir kavram diye ele almýþtýr. Ýnsanýn nefesi kelimenin, sesin ve sözün vücuda gelmesine,
bu da birçok dilin ortaya çýkmasýna sebep
olur. Bütün kelimeler ses zemininde ve
sesten oluþtuðu gibi maddî ve mânevî bütün varlýklar da Allah’ýn kelimeleridir. Ýbnü’l-Arabî, derya mürekkep olsa bile mürekkebin tükenip rabbin kelimelerinin tükenmeyeceðini bildiren âyetteki (el-Kehf
18/109) kelimeler ifadesini “varlýklar ve nesneler” 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 aslýnda 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 “varlýklarýn aynlarý üzerine yayýlmýþ olan umumi
vücut” veya “vücudun sûretlerini taþýyan
heyûlâ” þeklinde tanýmlamýþ, arada fark
bulunmakla beraber bunun filozoflarýn tabiat dedikleri þeye benzediðini söylemiþtir
(el-Fütû¼ât, II, 257, 513; Fu½û½, s. 144). Ýbnü’l-Arabî, bu görüþlerin yaný sýra esasta
bir ve tek olan sesin lafýz ve kelimeler halinde çoðalmasý örneði üzerinde durarak
bütün varlýklarýn tek ve hakiki varlýðýn yansýmalarý olduðunu göstermeye çalýþmýþtýr.
Dinî - tasavvufî Türk edebiyatýnda nefes
genellikle Bektaþî ve Alevîler’in görüþ ve
düþüncelerini dile getiren manzumeler olup
“dua” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Zaman içinde Sünnîler’in tekkelerinde makamla okunan dinî manzumelere “ilâhi” denilmesi
yaygýnlaþýnca anlam daralmasýna uðrayarak Alevî ve Bektaþîler’in cem âyinlerinde,
ikrar ve kurban âyinlerinde ve diðer dinî
toplantýlarda okuduklarý manzumeler için
de ilâhi karþýlýðý olarak “nefes” kullanýlmýþtýr. Nefesler kendilerine özgü bir beste ile
okunmak için yazýlýr. Nazým birimi dörtlük
olup kafiyeleniþi koþmaya benzer ve daha
çok hece ölçüsüyle yazýlýr. Ancak beyit nazým birimi ve aruz ölçüsüyle yazýlmýþ nefeslere de rastlanmaktadýr. Özellikle Hatâyî, Pîr Sultan, Kul Nesîmî, Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Rýza Tevfik, Sâmih Rifat güzel nefesler söylemiþlerdir. Nefesler halka
hitap ettiklerinden ilâhilere göre daha sade
bir dille söylenir. Bektaþîler’de nefes okunurken herhangi bir þey yenilmez, içilmez
ve konuþulmaz. Nefes okunup bitince okuyana, “Aþk olsun”, nefesi okuyan mürþid
ise, “Nefesiniz var olsun” denir. Nefeslerin
konusunu genellikle vahdet-i vücûd anlayýþý, Ehl-i beyt ve on iki imam muhabbeti
oluþturur.
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Gülzâr-ý Savâb adlý eserin müellifi,
hattat.
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Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Ýstanbullu olup babasý Hz. Hasan ve Hüseyin soyundan müderris, hattat Amasyalý
Mustafa Nefeszâde’dir. Ýlim tahsili sýrasýnda babasýndan yazý meþkine baþladý. Bu
alanda hevesi ve yeteneði görülünce hattat 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 bulunamamýþtýr. Nefeszâde’nin asýl þöhreti hat sanatýnýn ana kaynaklarýndan olan
Gülzâr-ý Savâb* adlý eserinden gelmektedir. Bu eser hat, tezhip ve minyatür gibi kitap sanatlarýnýn alet ve malzemeleri,
teknikleri konusunda yapýlmýþ en önemli
çalýþmadýr.
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mamlayýp icâzet alan meþhur hattat Hâfýz Osman, Þeyh Hamdullah tavrýna merak
sarýnca yeni baþtan Nefeszâde’ye devam
etmeye baþlamýþ ve kendi üslûbunu bu birikimin üstüne kurmuþtur. Müstakimzâde, Nefeszâde’nin karnýnýn büyük olmayýp
da yazý altlýðýný dizinin üstüne rahatlýkla
yerleþtirebilseydi hattýnýn Þeyh Hamdullah’ýnkinden ayýrt edilemeyeceðini belirtir.
1090’da (1679) vefat eden Nefeszâde’nin
kabri bilinmemektedir. Nefeszâde’nin zamanýmýza 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 Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý, Ekrem Hakký
Ayverdi hat koleksiyonu) tesbit edilebilmiþtir. Nefeszâde’nin talebeleri arasýnda
Âhenî Mehmed Çelebi, Ahmed Nâdî, Bedâvîzâde Süleyman, Eyyûbzâde Mehmed,
Hüseyin Can, Mehmed Enis, Mehmed Selim, Muhammed Sýrrüddin Mýsrî, Mîr Mehmed b. Hüseyin Paþa, Mehmed Þevki, Mehmed Küçükçelebi, Muhammed el-Hâfýz,
Mustafa Nigâhî, Þeyh Mehmed Þühûdî ve
Þeyh Osman Nâyî (Mi‘râciyye sahibi) sayýlabilir.
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Kýyametin kopmasý, ayrýca insanlarýn
yeniden diriltilmesi için
sûra yapýlacak üfleyiþ anlamýnda
Kur’an’da geçen bir kavram
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Ýstanbul’da doðdu. Suyolcuzâde onun
Gülzâr-ý Savâb müellifi Nefeszâde Seyyid Ýbrâhim Efendi’nin oðlu olduðunu yazarsa da Müstakimzâde aralarýnda sadece
akrabalýk iliþkisi bulunduðunu belirtmektedir. 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-
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(ö. 1044/1635)
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Hiciv ve kasideleriyle ünlü
divan þairi.
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Âlî Mustafa Efendi’nin Mecmau’l-bahreyn adlý eserindeki bilgilerden ve Hâfýz
Ahmed Paþa’nýn 1034’te (1625) sadarete
geliþi üzerine ona yazdýðý kasidesinde kendi hayatýna dair düþtüðü kayýtlardan hareketle 980 (1572) yýllarýnda doðduðu tah-

min edilmektedir. Asýl adý Ömer olup Erzurum’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 Çaðatay Türkleri’ne dayandýðýna dair kayýtlar
tartýþmalýdýr. Kýrým hanýna nedimlik yaptýðý anlaþýlan babasý da þairdir. Babasýna
dair bilgi verdiði ve, “Peder deðil bu belâ-yý
siyahtýr baþýma” mýsraýnýn yer aldýðý hicviyyesinde onun Kýrým’a giderek rahat bir
ömür sürdüðü, ardýnda býraktýðý ailesinin
yoksul ve korumasýz kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Genç yaþta þiirle ilgilenen Nef‘î eðitim
hayatýna Pasinler’de baþladý, Erzurum’da
devam etti, bu arada Farsça öðrendi. Önceleri “Darrî” mahlasýný kullanan þaire Gelibolulu Âlî tarafýndan “Nef‘î” mahlasý verildi. Defterdarlýk göreviyle Erzurum’da bulunan Âlî’ye olan yakýnlýðý dikkate alýnýrsa
Nef‘î’nin þiir sanatý ve edebî bilgiler yanýnda Fars kültürüyle alâkalý geliþimini de Âlî
aracýlýðý ile saðlamýþ olduðu düþünülebilir.
Nitekim onun kendi üzerindeki tesirini
“sühan” redifli kasidesinde yansýtmýþ, tezkire yazarý Riyâzî de bir hiciv kýtasýnda bu
iliþkiyi dile getirmiþtir.
I. Ahmed’in (1603-1617) ilk saltanat yýllarýnda Ýstanbul’a giden Nef‘î’nin sadrazam tarafýndan Sultan Ahmed’e tanýtýldýðý muhakkaktýr. Nef’î sunduðu kasidelerle
kýsa zamanda sultanýn iltifatýný kazanarak
yakýnlarý arasýna girmiþ ve ilk olarak Dîvân-ý Hümâyun’da maden mukataacýlýðý
görevine getirilmiþtir. Daha sonra mukataa
kâtipliði, kýsa bir müddet sürgüne gönderildiði Edirne’de Murâdiye mütevelliliði ve
Ýstanbul’da cizye (haraç) muhasebeciliði görevlerinde bulundu (Naîmâ, III, 235). Dört
padiþah döneminde yaþayan Nef‘î, IV. Murad devrinde sanatýnýn ve þöhretinin zirvesine ulaþtý, kendisi gibi sert yaratýlýþlý olan
padiþahla yakýnlýk kurarak onun sevgisini
ve iltifatýný kazandý. Devrin ileri gelenlerine
sunduðu kasideler ve þiir sanatýndaki baþarýsý ile devlet erkânýndan takdir gördü.
Methiyeleri vesilesiyle aldýðý câizeler kendisine ne kadar itibar edildiðini gösterir. Ancak istikrarsýz kiþiliði yüzünden çevresiyle
kurduðu iliþkileri devam ettiremedi. Yakýn
dostlarý dahil insanlarý rencide edecek derecede sövgüye varan hicivler yazmaktan
geri durmadý. Hýrçýn kiþiliði ve davranýþlarý, özellikle sýnýr tanýmayan yergileri gözden düþmesine ve devlet adamlarýnýn hedefi durumuna gelmesine yol açtý. Kýskançlýklara sebep olan þöhretinin de etkisiyle sýkýntýlar yaþadý, þiirlerinden anlaþýldýðýna göre üç defa görevinden uzaklaþtýrýl523

