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NEFESZÂDE ÝBRÂHÝM
(ö. 1060/1650)

˜

Gülzâr-ý Savâb adlý eserin müellifi,
hattat.

™

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

NEFESZÂDE
SEYYÝD ÝSMÂÝL EFENDÝ
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Osmanlý hattatý.
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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.

™

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

