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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-
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eserin Farsça baþlýklarýnda ciddi bir ter-
tip görülmez. c) Meþâkku’l-uþþâk. El-
basan’da 1034 (1625) yýlýnda kaleme alý-
nýp Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ
Efendi’ye sunulan eser, o güne kadar da-
ha çok tercümeleriyle tanýnan Nergisî’nin
ilk özgün çalýþmasýný teþkil eder. Müelli-
fin daha sonra kaleme alacaðý Nihâlis-
tân’ýn nüvesini meydana getiren Meþâk-
ku’l-uþþâk sanat itibariyle oldukça yüksek
bir deðere sahiptir. Uzunca bir mukaddime
yanýnda aþk temasýný iþleyen on hikâyeden
oluþur. Ýstanbul baskýsýnda (1285/1868)
Nihâlistân’da yer alan altý hikâye çýkarýl-
mýþtýr. d) Ýksîr-i Saâdet (Ýksîr-i Devlet).
Gazzâlî’nin Kimyâ-yý Sa£âdet’inden ikinci
“rükn”ün dördüncü “asl”ýndan kardeþlik-
le ilgili kýsmýn çevirisidir. Süslü nesirle ve
serbest bir þekilde tercüme edilen, arala-
ra serpiþtirilen þiirlerle de zenginleþtirilen
eserin giriþinde IV. Murad’ý öven bir þiir
bulunmaktadýr. Üç defa Hamse-i Nergi-
sî içinde, bir defa da müstakil olarak ba-
sýlmýþtýr (Ýstanbul 1288). e) Nihâlistân.
Hamse’yi oluþturan eserlerin en önemli-
si ve Nergisî’nin ustalýk döneminin bir ürü-
nüdür. Birtakým ekleme ve çýkartmalarla
iki defa kaleme alýnan eser 1035’te (1626)
Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ Efen-

di’nin kýz kardeþinin oðlu Mehmed Ali Rý-
zâî’nin tavsiyesiyle, aþktan baþka tema-
larý iþleyen hikâyeleri de içerecek þekilde
yeniden yazýlmýþtýr (Nuruosmaniye Ktp.,
nr. 4969/1). Nergisî, yirmi beþ hikâyenin
yer aldýðý eserine Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Gülis-
tân’ýna ve Abdurrahman-ý Câmî’nin Ba-
hâristân’ýna nazîre olarak Nihâlistân adý-
ný vermiþtir. Birinci bölüm cömertlik (se-
kiz hikâye), ikinci bölüm aþk (altý hikâye),
üçüncü bölüm çeþitli olaylar (dört hikâye),
dördüncü bölüm ettiðini bulma (iki hikâ-
ye), beþinci bölüm tövbe (beþ hikâye) hak-
kýnda hikâyelere ayrýlmýþtýr. 1042’de (1633)
IV. Murad’a takdim edilen eser hakkýnda
Süleyman Çaldak doktora çalýþmasý yap-
mýþtýr (bk. bibl.). Kitap Hamse-i Nergisî
içinde basýlmýþtýr. 2. Münþeât (Esâlîbü’l-
mekâtîb). Kafzâde Fâizî’nin ölümü üzerine
Ýstanbul’a gelen Nergisî, Münþeât’ý tertip
ederek Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ
Efendi’ye ithaf etmiþtir. Çeþitli zamanlar-
da dostlarý ve devlet adamlarýyla mektup-
laþmalarýný içeren Münþeât kronolojik sý-
raya göre düzenlenmiþtir. Müellif hattý nüs-
hasýnda otuz yedi parça yazý bulunduðu
halde baþka nüshalarda bu sayýnýn elliyi
aþtýðý görülmektedir. Eski Rumeli kazas-
keri Ganîzâde Nâdirî, eski Anadolu kazas-
keri Azmîzâde Mustafa Hâletî ve Þeyh
Mehmed b. Mahmud Efendi gibi þahsi-
yetler esere birer takriz yazmýþtýr. Olduk-
ça aðdalý bir dille kaleme alýnan mektup-
larda dönemin sosyal ve siyasal yapýsýna
ýþýk tutacak bazý ipuçlarý bulunmaktadýr.
Eser üzerine Halil Ýbrahim Haksever bir
doktora tezi hazýrlamýþ (bk. bibl.), trans-
kripsiyonlu metni Ýngilizce bir giriþle bir-
likte John R. Walsh tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (bk. bibl.). 3. el-Vasfü’l-kâmil fî ah-
vâli vezîri’l-âdil. Bazý kaynaklarda Gaza-
vât-ý Murtazâ Paþa adýyla anýlýr. Nergi-
sî’nin kadý olarak bulunduðu Banaluka’da
kaleme aldýðý eser, o sýrada Budin valisi
olan Murtaza Paþa’nýn hayatýný ve gazâla-
rýný beþ bölüm halinde anlatýr. Dili diðer
eserlerine göre daha sadedir. Topkapý Sa-
rayý Müzesi Kütüphanesi’ndeki (Revan Köþ-
kü, nr. 428) müellif hattý nüshasýndan baþ-
ka altý nüshasý bilinmektedir. 4. Horosnâ-
me. Bu mensur hikâyenin basit bir rik‘a
kýrmasýyla yazýlan altý sayfalýk bir nüshasý
Millet Kütüphanesi’nde (Ali Emîrî Efendi,
nr. 573, vr. 44b-47a), bir diðeri Dil ve Tarih-
Coðrafya Fakültesi Kütüphanesi’ndedir. Ho-
rozla tilki hikâyesinden ibaret olan eser bir
incelemeyle birlikte yayýmlanmýþtýr (Süley-
man Çaldak, “Nergisî’nin Horos-nâmesi”,
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmala-

biyatýndaki hamselerden farklý kýlan taraf
tamamen mensur olmasýdýr. Ýbrahim Nec-
mi Dilmen asýl hamsenin beþ bölümden
oluþan Nihâlistân olduðunu, Ýksîr-i Sa-
âdet, Meþâkku’l-uþþâk, Kånûnü’r-Re-
þâd ve el-Akvâlü’l-müselleme’nin daha
sonra ilâve edilerek “Hamse ale’l-hamse”
haline getirildiðini söyler. Pek çok yazma
nüshasý bulunan Hamse-i Nergisî biri
nesih, diðeri ta‘lik hurufatla iki defa Bu-
lak’ta (1255/1839), bir defa Ýstanbul’da
(1285/1868) basýlmýþ olup telif tarihine gö-
re þu eserlerden oluþmaktadýr: a) el-Ak-
vâlü’l-müselleme fî gazavâti’l-Mesle-
me. Müellifin Mostar kadýsý iken kaleme
aldýðý bu kitap, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’-
nin Mu¼âŠaratü’l-ebrâr ve müsâme-
retü’l-aÅyâr’ýndan bir faslýn tercümesi-
dir. Tarihî olaylar yanýnda birtakým masal
unsurlarý da içeren eser 1741’de Peyson-
nel tarafýndan Fransýzca’ya çevrilmiþ, Kay-
han Atik de kitap üzerine bir yüksek li-
sans tezi hazýrlamýþtýr (Gazavât-ý Mesle-
me, 1990, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
b) Kånûnü’r-Reþâd. Ýlhanlý Hükümdarý
Muhammed Hudâbende adýna yazýlan Ri-
sâle-i AÅlâšu’s-sal¹ana adlý eserin çevi-
risi olup IV. Murad’a ithaf edilen klasik bir
siyasetnâmedir. Dili nisbeten sade olan
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Nergisî’nin Hamse’sinin (Nihâlistan) ilk iki sayfasý (Nuruosmaniye Ktp., nr. 4969/1)
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Ebû Bekr Muhammed b. Ca‘fer
b. Zekeriyyâ b. el-Hattâb

b. Þureyh en-Nerþahî
(ö. 348/959)

Târîpu Bupârâ adlý
eseriyle meþhur olan tarihçi.

˜ ™

Hayatý hakkýnda kaynaklarda yeterli bil-
gi yoktur. 286’da (899) Buhara yakýnlarýn-
daki Nerþah köyünde doðduðu (Sem‘ânî,
V, 480) ve Ebû Bekir b. Hureys ile Abdul-
lah b. Ca‘fer’den hadis rivayetinde bulun-
duðu kaydedilmektedir. Sâmânî Emîri I.

Nûh’a sunduðu TârîÅu BuÅârâ (AÅbâru
BuÅârâ -TârîÅu NerþaÅî) adlý eserini 332
(943-44) yýlýnda tamamlamýþtýr. Arapça
orijinali günümüze intikal etmeyen eser
büyük kýsmýyla Ebû Nasr Ahmed b. Mu-
hammed el-Kubâvî tarafýndan Farsça’ya
tercüme edilmiþtir. Kubâvî, 522’de (1128)
bitirdiði çeviriye gereksiz bulduðu yerleri
almamýþ, buna karþýlýk Ebü’l-Hasan Ab-
durrahman b. Muhammed en-Nîsâbûrî’-
nin ƒazâßinü’l-£ulûm’u ve Muhammed
b. Tâlût el-Hemedânî’nin Fa½lü’l-Åi¹âb’ý
gibi günümüze intikal etmeyen diðer bazý
kaynaklardan bilgiler eklemiþtir. Muham-
med b. Züfer, Kubâvî’nin çevirisini kýsal-
tarak 574 (1178-79) yýlýnda Buhara hâki-
mi Sadrüssudûr Burhâneddin Abdülazîz
b. Muhammed’e takdim etmiþ, daha son-
ra adý bilinmeyen bir müellif onun kitabý-
na Hârizmþahlar dönemiyle Cengiz Han’ýn
Buhara’yý istilâsý hakkýndaki bilgileri ekle-
miþ ve eserin bu þekli günümüze ulaþmýþ-
týr.

Buhara bölgesinin tarihî, beþerî ve ikti-
sadî coðrafyasý, gelenek ve görenekleriy-
le âbideleri hakkýnda bilgilerin yer aldýðý
TârîÅu BuÅârâ genel tarih açýsýndan diðer
þehir tarihlerine nisbetle daha çok bilgi içe-
rir. Özellikle Mâverâünnehir’in Ýslâm öncesi
dönemine dair verilen bilgiler tarihçilerin
yaný sýra filolog, nümismat ve arkeologlar
için de önemlidir. Nerþahî’nin, bölgenin
Araplar tarafýndan fethiyle ilgili muhte-
melen Ebü’l-Hasan el-Medâinî’den naklen
verdiði bilgiler baþka kaynaklarda rastlan-
mayan ayrýntýlarý içermektedir.

TârîÅu BuÅârâ’nýn tam metni, ilk defa
Charles Schefer tarafýndan Sâmânîler’le
ilgili bazý Farsça tarihî metinler de eklene-
rek neþredilmiþ (Paris 1892 ^ Frankfurt
1993; Paris 1972; taþbaský, Kitâb-ý Mollazâ-
de ile birlikte, Buhara 1894, 1322), eser
Muhammed Takî Müderris Razâvî tarafýn-
dan da yayýmlanmýþtýr (Tahran 1317, 1351/
1972, 1363/1984). TârîÅu BuÅârâ’yý N. S.
Likoshin, Vasilij V. Barthold’un nezâreti al-
týnda Rusça’ya (Taþkent 1897), Richard N.
Frye Ýngilizce’ye (Cambridge-Massachu-
setts 1954), Emîn Abdülmecid Bedevî ve
Nasrullah Mübeþþir et-Týrâzî Arapça’ya
(Kahire 1965), Mehmet Nurettin Koçak
Türkçe’ye (TDA, sy. 117 [Aralýk 1998], s.
7-72) tercüme etmiþtir.
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rý Enstitüsü Dergisi, sy. 13 [Erzurum 1999],
s. 243-250). Nergisî’nin alýþveriþ mukavele-
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Esad Efendi, nr. 3749, vr. 32b-35a).

Daha çok münþi olarak tanýnan Nergi-
sî’nin çeþitli þiirleri bulunmaktadýr. Fâik
Reþad nazmýnýn nesrinden aþaðý olmadý-
ðýný, hatta sadelik ve tabiilik bakýmýndan
nesrinden daha üstün olduðunu söyler.
Bazý kaynaklarda þiirlerini ihtiva eden bir
divanýnýn veya bir mecmuanýn bulunduðu
belirtilirse de böyle bir eser tesbit edile-
memiþtir. Türkçe, Farsça ve Arapça þiir-
ler yazan Nergisî’nin gazellerinin canlý ha-
yaller ve ince duygularla örülü olduðu el-
deki örneklerden anlaþýlmaktadýr. Kafzâ-
de Fâizî için söylediði sekiz bentlik mersi-
ye ile (Dîvân-ý Fâizî, ÝÜ Ktp., TY, nr. 391, vr.
131a-132b; Ýsen, s. 234) Saraybosna hakkýn-
da yazdýðý kaside ve Þeyhülislâm Zekeriy-
yâzâde Yahyâ Efendi için nazmettiði kasi-
de (Meþâkku’l-uþþâk, Süleymaniye Ktp.,
Hamidiye, nr. 1078, vr. 4b; Kavruk, XXIII
[1999], s. 135-144), IV. Murad’ý ve Þeyhü-
lislâm Ahîzâde Hüseyin Efendi’yi övmek
amacýyla yazdýðý kýt‘a-i kebîre günümüze
ulaþan uzun manzumelerinden bazýlarý-
dýr (Ýksîr-i Devlet, s. 3; Nergisî’nin eserle-
ri ve yurt dýþýndaki yazmalarý için ayrýca
bk. Šabanovi@, s. 232-240). Nergisî ayrýca
Saraybosna’daki Hünkâr Köprüsü’nün 1025
(1616) tarihli onarýmýna dair biri beþ, di-
ðeri altý beyitlik iki tarih manzumesi yaz-
mýþtýr. Onun tarafýndan kaleme alýnan Se-
lânik’teki Hamza Bey Camii’ne ait vakfiye
sûreti Franz Babinger tarafýndan metni ve
Almanca tercümesiyle birlikte yayýmlan-
mýþtýr.
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