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Muhammed Mehdî b. Ebî Zer
el-Kâþânî en-Nerâk¢

(ö. 1209/1794)

Þiî âlimi.˜ ™

Ýran’ýn Kâþân þehrine baðlý Nerâk kö-
yünde doðdu. Muhakkýk Nerâký, Molla Ne-
râký, Mehdî Nerâký, Molla Mehdî Nerâký
gibi isimlerle anýlýr. Hocasý Ýsmâil el-Hâ-
cûî’ye (ö. 1173/1759) otuz yýl öðrencilik yap-
týðýna dair kayýttan ve on beþ yaþlarýnda
hocasýnýn yanýna gelmiþ olabileceði var sa-
yýmýndan hareketle 1128 (1716) yýlý civa-
rýnda doðduðu tahmin edilmektedir (Ab-
dullah Ni‘met, s. 605). Nerâk’ta baþladýðý
tahsilini Ýsfahan’da sürdürdü. Burada Ýs-
mâil el-Hâcûî’nin yaný sýra Muhammed b.
Muhammed Zemân el-Kâþânî ve Muham-
med Mehdî el-Herendî gibi âlimlerin öð-
rencisi oldu. Kerbelâ ve Necef’te Muham-
med Bâkýr Vahîd Bihbehânî, Ýbn Usfûr el-
Bahrânî, Muhammed Mehdî b. Bahâed-
din en-Necefî ve Muhammed Ýsmâil b.
Muhammed el-Mâzenderânî gibi âlimler-
den baþta fýkýh olmak üzere çeþitli dinî
ilimler okudu (Hânsârî, VII, 201-202). Ho-
casý Hâcûî’nin vefatýnýn ardýndan Kâþân’a
döndü ve büyük bir medrese yaptýrarak
öðrenci yetiþtirmeye baþladý. Ülkenin her
yanýndan bu medreseye gelen öðrenciler
sayesinde Kâþân, Ýran’ýn önemli ilim mer-
kezlerinden biri olma özelliði kazandý. Ha-
yatýnýn sonlarýna doðru Necef’e gitti ve
burada vefat etti. Oðlu Molla Ahmed Ne-
râký, Muhammed b. Tâlib Tâhirâbâdî, Mu-
hammed Ca‘fer Meczûb Aliþah, Mirza Ba-
ba Habîbullah Hüseynî gibi âlimler onun
yetiþtirdiði talebeler arasýnda zikredilebi-
lir (Tebrîzî, I, 362-363).

Safevîler’in son yýllarýyla Avþarlýlar ve Ka-
çarlar’dan Âga Muhammed Þah dönemini
idrak eden Nerâký, Þiî dünyasýnda tasav-
vufî hareketleri benimseyenlerle buna kar-
þý çýkanlar arasýnda tartýþmanýn þiddetlen-
diði bir dönemde yaþamýþtýr. Doðrudan
tasavvufu hedef alan bir çalýþma yapma-
mýþ olmakla birlikte geleneksel düþünce-
yi aklî ilimlerle zenginleþtirerek sûfî hare-
ketlerinin karþýsýnda yer almýþtýr. Onun bu
tutumu Ahbârîlik -Usûlîlik tartýþmasýnda
da kendini göstermiþtir. Ahbârî ekolünün
öncülerinden Ýbn Usfûr el-Bahrânî’nin öð-
rencisi olmasýna raðmen hocasýnýn bu alan-
daki düþüncelerine katýlmamýþ ve Usûlî
ekolünün o dönemdeki en büyük savunu-
cusu olan diðer hocasý Muhammed Bâkýr
el-Bihbehânî’yi desteklemiþtir. Oðlu Molla

Ahmed de babasýnýn görüþlerini sürdüre-
rek Usûlî anlayýþýn geliþmesinde önemli rol
oynamýþtýr. Nerâký dinî ilimlerin yaný sýra
aklî ilimlerle de meþgul olmuþ, baþta Ýbn
Sînâ olmak üzere Ýslâm filozoflarýnýn eser-
lerini incelemiþ, ayrýca matematik ve hen-
deseye ilgi duymuþtur. Çaðdaþ müellifler-
den Abdullah Ni‘met onun bu alanlardaki
çalýþmalarýnýn orijinal bir nitelik taþýmadý-
ðýný, bilinen ve söylenenleri þerhetmek ve-
ya güzel bir þekilde yeniden düzenlemek-
ten ibaret olduðunu belirtmiþtir (Felâsi-
fetü’þ-Þî£a, s. 610).

Eserleri. Kaynaklarda otuza yakýn eseri
zikredilen Nerâký’nin önemli çalýþmalarý
þunlardýr: 1. Enîsü’t-tüccâr. Ticaret hu-
kukuna dair olup Enîsü’t-tâcirîn diye de
anýlýr. Muhammed Kâzým et-Tabâtabâî
(Tahran 1317), Ýsmâil Sadr – Muhammed
Kâzým el-Yezdî (Tahran 1329) ve Abdül-
kerîm el-Yezdî’nin (Tahran 1349 hþ.) not-
larýyla birkaç defa basýlmýþtýr. 2. Enîsü’l-
muva¼¼idîn. Ýtikadî konularýn tevhid, adl,
nübüvvet, imâmet ve mead olmak üzere
beþ bölümde ele alýndýðý eser (Tahran 1317
hþ., 1329 hþ., 1347) Abdullah el-Cevâhirî
tarafýndan Arapça’ya tercüme edilmiþ (Âga
Büzürg-i Tahrânî, II, 467), ayrýca Âyetullah
Kadî Tabâtabâî’nin tashih ve notlarýyla bir-
likte yayýmlanmýþtýr (Tahran 1363 hþ.). 3.
Mu£temedü’þ-Þî£a fî a¼kâmi’þ-þerî£a. Ýlk
bölümü NuÅbetü’l-beyân adlý eseriyle
birlikte týpkýbasým halinde neþredilmiþtir
(Tahran 1335 hþ.). 4. Tecrîdü’l-u½ûl. Tec-
rîd adýyla da anýlan eseri müellifin oðlu
Molla Ahmed þerhetmiþtir. 5. Câmi£u’l-
efkâr fî našdi’l-en¾âr. Ýsbât-ý vâcib ve
ilâhî sýfatlarla ilgili olup bu konuda yazýl-
mýþ en hacimli eserlerdendir. 6. Câmi£u’s-
sa£âdet. Ahlâk hakkýnda olan eseri oðlu
Molla Ahmed bazý küçük deðiþikliklerle bir-
likte Mi£râcü’s-sa£âde adýyla Farsça’ya
çevirmiþtir (Kum 1374 hþ.). Celâleddin
Müctebevî tarafýndan da tercüme edilen
eser £Ýlm-i AÅlâš-ý Ýslâmî adýyla yayým-
lanmýþ (baský yeri yok, 1409) ve Seyyid Gûl
Muhammed Nakvî tarafýndan özet halin-
de Ýngilizce’ye çevrilmiþtir (The Collector of
Felicities, Kum, ts.). 7. el-Kelimâtü’l-ve-
cîze. Bazý felsefî kavramlarýn açýklanma-
sýndan ibaret olup müellifin el-Lüm£atü’l-
ilâhiyye’siyle beraber basýlmýþtýr (nþr. Ce-
lâleddin Âþtiyânî, Meþhed 1357 hþ.). 8.
Æurretü’l-£uyûn. Varlýk ve mahiyet konu-
suyla ilgilidir. 9. Levâmi£u’l-a¼kâm fî fýš-
hi þerî£ati’l-Ýslâm. Oðlu Molla Ahmed bir-
çok kitabýnda bu eserden iktibaslarda bu-
lunmuþtur (a.g.e., XVIII, 358-359). 10. el-
Lüm£atü’l-ilâhiyye. Vücûd ve mahiyet,
feyiz, isbât-ý vâcib, nefis ve nübüvvet ko-
nularýný içeren eser el-Kelimâtü’l-vecîze

u½ûl. Babasýna ait fýkýh usulü kitabýnýn þer-
hidir (Tebrîzî, VI, 161). 6. Velâyetü’l-faš¢h.
Ýmamýn gaybeti esnasýnda Þîa toplumu-
nun imam adýna güvenilir fakihlerce yö-
netilmesi gerektiðini ortaya koyan bu ça-
lýþma, bir önceki eserin konuyla ilgili ký-
sýmlarýnýn derlenmesiyle meydana gelmiþ
olup Yâsîn el-Mûsevî tarafýndan dipnotlar
ilâvesiyle neþredilmiþtir (Beyrut 1410/1990).
7. er-Resâßil ve’l-mesâßil. Nerâký’ye soru-
lan sorularýn cevaplarý, babasýnýn bazý ki-
taplarý ile hocasý Ca‘fer b. Hýzýr Kâþifülgýtâ
en-Necefî’nin Keþfü’l-³ý¹âß adlý eserinden
nakillerde bulunduðu iki ciltlik Farsça bir
eserdir. 8. Hidâyetü’þ-Þî£a. Fýkýhla ilgili
bir risâledir. 9. Vesîletü’n-necât. Feth Ali
Þah’ýn isteði üzerine yazýlmýþ olup iki risâ-
leden meydana gelmektedir (son üç eser
için bk. Mi£râcü’s-sa£âde, neþredenin giri-
þi, s. 24-25). 10. Mi£râcü’s-sa£âde. Bir ah-
lâk kitabý olup babasýnýn Câmi£u’s-sa£â-
de adlý eserinin bazý küçük deðiþikliklerle
Farsça tercümesidir (nþr. Muhammed Nak-
dî, Kum 1374 hþ.). 11. Seyfü’l-ümme ve
burhânü’l-mille. Ýngiliz asýllý rahip Henry
Martyn’in 1811 yýlýnda Ýslâm’a karþý yazdý-
ðý Farsça risâleye reddiyedir (Tahran 1267).
12. ªâšdîs. Nerâký’nin Mevlânâ’nýn Me¦-
nevî’si tarzýnda Farsça kaleme aldýðý ta-
savvufî ve ahlâkî þiirlerini ihtiva etmekte-
dir (Tahran 1954). 13. Dîvân-ý Øafâßî. 14.
Þer¼-i Risâleßî der ¥isâb. 15. Þer¼-i Mu-
¼a½½alü’l-heyße. Bu iki eser babasýna ait
iki risâlenin þerhidir (eseri için bk. Mi£râ-
cü’s-sa£âde, neþredenin giriþi, s. 23-25;
Tebrîzî, VI, 161; A£yânü’þ-Þî£a, III, 184; Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, bk. bibl.).
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lah Efendi’den mülâzemet alarak maaþa
geçti (Bašagi@, Bo•njaci, s. 91). Feyzullah
Efendi’den sülüs, nesih ve ta‘lik öðrenen
Nergisî birçok yerde müderris olarak gö-
rev yaptý, ardýndan Ýstanbul’a gelerek ka-
dýlýða geçti, Rumeli sadâretine baðlý kadý-
lýklarda bulundu. Çaniçe kadýsý iken Kaf-
zâde Fâizî’ye yazdýðý tebrik mektubundan
sonra Kafzâde ailesinden yardým görmeye
baþladý. Bu görevi sýrasýnda Rumeli kazas-
keri Zekeriyyâzâde Yahyâ Efendi ve üstadý
Veysî ile mektuplaþtýðý bilinmektedir (Mün-
þeât, vr. 15b-16a).

Kafzâde Fâizî, Zilhicce 1027’de (Aralýk
1618) Selânik kadýsý olunca Nergisî, Selâ-
nik’e gidip Fâizî’nin yanýnda kadý nâibi ve
mülâzým olarak göreve baþladý (a.g.e., vr.
46b). Selânik kadýlýðýndan azledilince de
(1029/1620) onunla birlikte Ýstanbul’a dön-
dü. Selânik’te iken Fâizî için istinsah etme-
ye baþladýðý Vassâf’ýn Târîh’ini tamam-
lamasý ve yeni bir göreve tayinini bekle-
mesi bu yýla rastlar (a.g.e., vr. 45b). 1030’-
da (1621) Bosna’nýn Hersek sancaðýnda
Mostar kadýlýðýna gönderildi (el-Akvâlü’l-
müselleme, s. 8). 1031’de (1622) Yenipa-
zar (Novi Pazar) sancaðý kadýlýðýný yürütür-
ken Sultan II. Osman’ýn ayný yýlýn 8 Rece-
binde (19 Mayýs) katledilmesi, arkasýndan
hâmisi Kafzâde Fâizî’nin vefatý üzerine duy-
duðu derin üzüntü sebebiyle Yenipazar’-
dan ayrýlarak Ýstanbul’a döndü (Münþeât,
vr. 4a). 1034’te (1624-25) Elbasan kadýsý ol-
du (a.g.e., vr. 86b-89b), burada yirmi üç ay
görev yaptýktan sonra 1035 yýlýnýn sonla-
rýnda veya 1036’nýn baþlarýnda (1626) Ýs-
tanbul’a döndü. 1038’de (1628-29) Bosna’-
nýn Banaluka kadýsý iken Manastýr’a tayin
edildi ve oradaki görevi henüz bitmeden
1044 Ramazanýnda (Þubat-Mart 1635) Ýs-
tanbul’a gelerek Revan seferine gidecek
Ordu-yý Hümâyun’a vak‘anüvis sýfatýyla ka-
týldý. Bu görev, bütün ömrü dolaþmakla
geçen ve lâyýkýyla takdir edilmediðinden
þikâyet eden Nergisî için IV. Murad’ýn bir
taltifi sayýlýr; çünkü maharet ve sanatýný
ortaya koyabileceði bir imkâna kavuþmuþ
oldu (Peçuylu Ýbrâhim, II, 405). Ancak or-
du henüz Ýzmit’e varmadan Gebze yakýn-
larýnda bir bataklýkta atýndan düþerek Þev-
val 1044’te (Mart-Nisan 1635) öldü. Meza-
rý hakkýnda kaynaklarda saðlýklý bilgi bu-
lunmamaktadýr. Arapça ve Farsça’ya hâ-
kimiyeti yanýnda geniþ bilgisiyle de taný-
nan Nergisî’nin zarif, nüktedan, rindmeþ-
rep ve hoþsohbet bir kiþiliðe, hassas bir
ruha, kýrýlgan bir mizaca sahip olduðu
eserlerinden anlaþýlmaktadýr.

Türk inþâ sanatýnýn en önemli isimlerin-
den olan Nergisî, Türkçe’de Sinan Paþa ile

baþlayan sanatlý nesir üslûbunu zirveye
ulaþtýrmýþ, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Nâ-
mýk Kemal tarafýndan þiddetle eleþtirilme-
sine kadar ulaþýlmasý güç bir örnek diye
taklit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Uzun cümle-
leri, zincirleme tamlamalarý, bilinmeyen
Arapça ve Farsça kelimeleri seçerek kul-
lanmasý, bu kelimelerle sebk-i Hindî’yi ha-
týrlatan nâdir mecaz ve imajlar oluþturma-
sý dilinin anlaþýlmasýný güçleþtiren unsur-
lardýr. Ancak dil bilgisi kurallarýna uygun
saðlam cümlelere yer vermesi, bu cümle-
leri ilk bakýþta hissedilmeyecek secilerle
süslemesi, Türkçe’deki bütün cümle çe-
þitlerini kullanarak dilin imkânlarýný zorla-
masý lehine kaydedilmesi gereken özellik-
lerdir. Nergisî’nin Arap ve Fars kaynaklý
klasik hikâyeler yerine Osmanlý coðrafya-
sýna ait, sosyal hayatý yansýtan olaylarý hi-
kâyeleþtirmesi, bilhassa Nihâlistân’da mo-
dern hikâyeciliðin habercisi denebilecek dü-
zeyde teknikler kullanmasý dikkati çek-
mektedir. Eserlerinin özellikle dîbâce ký-
sýmlarýnda tasannudan uzak duramamýþ,
hikâyelerinde ise orta derecede tekellüflü
bir dili benimsemiþtir. Ýlk dönem çalýþma-
larýndaki (meselâ bk. el-Akvâlü’l-müselle-
me ve Kånûnü’r-Reþâd) kýsmî sanat me-
rakýný daha sonra arttýrarak kalem erba-
býný âciz býrakmak ve kendi ustalýðýný ka-
bul ettirmek için tasannua yönelmiþtir.
Bundaki hedefi de Ýran edebiyatýnda Sa‘-
dî-i Þîrâzî’nin Gülistân’ý ve Abdurrahman-ý
Câmî’nin Bahâristân’ý gibi Türk edebiya-
týnda kendi muhitinden aldýðý yaþanmýþ
hikâyeleri zengin bir dil ve üslûp zevkiyle
okuyucuya ulaþtýrmaktýr.

Nergisî’nin ta‘lik, nesta‘lik, ta‘lik kýrma-
sý, sülüs ve nesih hatlarýnda oldukça baþa-
rýlý sayýldýðý kaynaklarda belirtilmektedir.
Özellikle ta‘likin hurde / þikeste türündeki
baþarýsý bilinmektedir. Hat güzelliðinin ya-
ný sýra süratli yazmasýyla da ünlüdür. Hat-
ta Arapça muhtasar bir nahiv kitabý olan
£Avâmil’i Beyazýt Camii’nden Fâtih Camii’-
ne kadar yürürken yazýp bitirmesi, kýrk
günde Beyzâvî tefsiri Envârü’t-tenzîl’i is-
tinsah etmesi meþhurdur. Onun 1018’de
(1609) istinsah ettiði, Tâcüþþerîa’nýn Višå-
yetü’r-rivâye fî mesâßili’l-hidâye adlý ese-
ri Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya ki-
taplarý arasýndadýr. Ayrýca Ýstanbul Üniver-
sitesi Kütüphanesi’nde (TY, nr. 6712) gü-
zel bir ta‘likle yazýlmýþ Kånûnü’r-Reþâd
ile Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
kayýtlý (Revan Köþkü, nr. 1056) Münþeât
nüshasýnýn da Nergisî’nin el yazýsý olduðu
kayýtlarda belirtilmektedir.

Eserleri. 1. Hamse. Nergisî’nin en önem-
li çalýþmasý olan bu eseri Ýran ve Türk ede-

ile birlikte neþredilmiþtir (nþr. Celâleddin
Âþtiyânî, Meþhed 1357 hþ.). 11. Mu¼arri-
šu’l-šulûb. Ehl-i beyt mensuplarýna ya-
pýlan zulümleri anlatan eser Ýran’da bir-
çok defa basýlmýþtýr (a.g.e., XX, 149). 12.
Risâle der ¥isâb. Molla Ahmed tarafýn-
dan þerhedilmiþtir. 13. Tav²î¼u’l-eþkâl.
Matematikle ilgilidir. 14. Risâle der Mu-
¼a½½alü’l-heyße. Bu esere de Molla Ah-
med bir þerh yazmýþtýr. 15. Þer¼u’l-Ýlâ-
hiyyât min Kitâbi’þ-Þifâß (nþr. Mehdî Mu-
hakkýk, Tahran 1365 hþ.; Nerâký’nin eser-
leriyle ilgili geniþ bilgi için bk. Tebrîzî, I,
361-363; ayrýca eserlerin nüshalarýnýn bu-
lunduðu kütüphaneler hakkýnda bk. Mu-
hammed Mehdî en-Nerâký, Þer¼u’l-Ýlâhiy-
yât min Kitâbi’þ-Þifâß [nþr. Mehdî Muhak-
kýk], Tahran 1365 hþ., neþredenin giriþi).
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(ö. 1044/1635)

Osmanlý sanatlý nesrinin
en meþhur temsilcisi.˜ ™

Asýl adý Mehmed olup babasý Ahmed
Efendi’nin kadýlýk yaptýðý Saraybosna’da
dünyaya geldi. Eserlerinin yazýlýþ tarihlerin-
den hareketle 988 ile (1580) 993 (1585) yýl-
larý arasýnda doðduðu tahmin edilmekte-
dir. Þabanoviç’e göre 992’de (1584) dün-
yaya gelmiþtir (Knji•evnost Muslimana, s.
228). Kadý Nergisîzâde olarak bilinen bir
aileye mensup olduðundan Nergisî mahla-
sýný almýþtýr. Öðrenimine Saraybosna’da
baþladý, daha sonra Ýstanbul’a giderek Kaf-
zâde Feyzullah Efendi’ye intisap etti ve onun
derslerine katýldý. Babasýnýn vefatý üzeri-
ne geçim sýkýntýsý yüzünden tahsilini yarý-
da býrakmak zorunda kaldýysa da Feyzul-


