
İstanbul1995, I, 219-230; a.mlf., "Tanzimat Dö
nemine Değin Mektup", TDI., XXX/27 4 { 197 4). 
s. 17 -19; Mustafa Özkan, "Erken Dönem Osman
lı Türkçesi" , Osmanlı, Ankara 1999, IX, 399-411; 
Namık Açıkgöz, "Nesir {Orta Klasik Dönem)", 
Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Ankara 2004, V, 
415-442; Mustafa isen, "İlk Dönem N esir'', a.e., 
V, 200-221; a.mlf., "N esir {Klasik Dönem)", a.e., 
V, 331-354; a.mlf .. "Nesir'', Türk Edebiyatı Ta
rihi, Ankara 2006, 1, 536-550; a.mlf .. "Estetik 
Nesir'', a.e., ll, 81-90; Menderes Coşkun. "Este
tik Nesir'' , a.e., ll, 565-575; a.mlf .. "Son Klasik 
Dönem: Nesir'', Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, 
V, 552-590; a.mlf., "Geç Dönem Nesir", a.e., VI, 
354-404; C. Woodhead, "Estetik Nesir", Türk 
Edebiyatı Tarihi, ll , 317-326; a.mlf .. "Ottoman 
inşa and Art of Letter- Writing: Influences U po n 
the Career of the Nişancı and Prose Stylist Okçu
zade {d. 1630)", Osm.Ar., sy. 7-8 {1988), s. 143-
159; Fevziye Abdullah Tansel. "Türk Edebiyatın
da Mektup", Tercüme, XVI/77-80, Ankara 1964, 
s. 387; Şerife Yağcı, "Klasik Edebiyatunızda Ne
sir Geleneği" , Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 11/3, 
İzmir 1993, s. 101-109; Ali Rıza Özuygun, "XVI. 
ve XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatında Nesir", Yedi 
İklim, Vll/52, İstanbul 1994, s. 11-16; Müzahir 
Kılıç, "XVIII. ve XIX. Asırlarda Divan Nesri", a.e., 
Vll/53 { 1994). s. 56-58; Lidia Bettini, "N esir'', EJ2 
Suppl. { İng .). s. 662-667; Mustafa Uzun. "İnşa", 
DİA, XXII, 338-339; a.mlf .. "Münşeat", a.e. , 
XXXII, 18-20; Mustafa Kutlu, "Nesir'', TDEA, VII, 
26-33. IA;l 

M MusTAFA UzuN 

L 

NESR 
( _,..ı ) 

Kur'an- ı Kerim'de 
Nuh kavminin taptığı belirtilen 

putlardan biri. 

ı 

_j 

Sözlükte "karta! veya akbaba cinsinden 
kuş" manasma gelen nesr kelimesi Kur'an'
da Nüh peygamberin gönderildiği kavmin 
taptığı beş puttan sonuncusunun adı ola
rak geçer (Nuh 71/23) islam literatürün
de, söz konusu putlarla (Ved, Süva', Yegils, 
Yeuk, Nesr) ilgili olarak bunların aslında 
Hz. Adem'in çocuklarının veya Kabil'in so
yundan gelenler zamariında ya da Nuh dö
nemi öncesinde yaşamış beş salih kişinin 
adları olduğu şeklindeki rivayetlere yer ve
rilmiştir (ibnü'l-Kelb!, s. 32; Ebü'l-Fida İbn 
Kes!r, VII, 127). Bu şahısların putlaştıni
ması da ölümlerinin ardından hatıralarını 
yadetmek için heykellerinin yapılması ve 
birkaç nesil sonra bu kişilerin tanrılaştı
rılması hadisesiyle açıklanmıştır (Buhar!, 
"Tefslr", 71; ibnü'l-Kelb!, s. 32-33). 

Söz konusu putların daha sonra Arap 
yarımadasına ve oradan Hindistan'a geç
tiği kabul edilmiş, Araplar'ın tanrı olarak 
benimsendiği Ved ve Yegüs ile Hintliler'in 
Veda ve Vüyasa'sı arasındaki benzerliğe 

dikkat çekilmiş (Keşm1r1, IV, 251; Elma! ı-

lı, VIII, 355-356), fakat bu putların Arap 
yarımadasına nakledildiği fikrinden ziyade 
aynı isimle yeni putların yapıldığı görüşü 
üzerinde durulmuştur. Nuh kavminin ya
şadığı bölgenin (Irak) Arap yarımadasının 
yukarısında yer aldığı belirtilerek, tufan
dan önceki dönemde ya da tufandan son
ra Nuh kavmi içinde tekrar putperestliğin 
baş göstermesi ve sonraki kuşaklara geç
mesi suretiyle benzer tapınmanın civar 
bölgelere, bu arada Arap yarımadasına ta
şınmasının mümkün olduğu ileri sürülmüş
tür (Keşmlr1, IV, 251-252; Elmalılı, VIII, 
356; Ateş, X, 81; krş . İbnü' l-Kelb!, s. 33-34) 
Nitekim söz konusu putların ilk ikisinin in
san (Ved-erkek, Süva'-kadın), diğer üçü
nün birer hayvan (Yegils-aslan, Yeuk-kıs
rak, Nesr-kartal) şeklinde olması da bu gö
rüşü desteklemektedir (Elmalılı, VIII, 356; 
krş . AI Os!, XXIX, ı 32- ı 33) islam kaynakla
rında Arabistan'a putperestliği sokan ve 
diğer putların yanı sıra bu putlara tapın
ma geleneğini başlatan kişi olarak Amr b. 
Luhay zikredilir. 

öte yandan Nesr'e Yemen'in Himyer böl
gesinde yaşayan ve aynı adı taşıyan kabi
lenin AI-i Zülkela' kolu da bir süre tapmış 
ve muhtemelen Yemen'in Zünüvas (5 ı 7 
[?J-525) tarafından yahudileştirilmesinin 
ardından bundan vazgeçilmiştir. Mevdü
dl, Sebe'de (Belha) ortaya çıkarılan kitabe
Ierde N esr'in adının Nesur olarak geçtiğini 
ve Sebeliler'in Nesur kahinierini "ashfıb-ı 
N es ür" olarak isimlendirdiklerini zikreder 
(Tefhfmü 'l-Kur'an, VII, 75-76) Fakat o dö
neme ait kaynaklarda Abdünesr (N esr'in 
kulu) şeklindeki adlandırmanın yer alma
masından ve Yaküt'un zikrettiği bir şiir ha
riç (Mu'cemü'l-büldan, IV/2, s. 780-781) 
içinde bu putun isminin geçtiği fazla şiir 
bulunmamasından hareketle Zunüvas'tan 
sonra ya da Hz. Peygamber'in gelişine ya
kın zamanlarda Araplar arasında Nesr'e 
yönelik yaygın bir tapınmanın artık mev
cut olmadığı ileri sürülmüştür. Bununla 
birlikte Nesr'in ibran!ce karşılığı olan Ne
şer'in yahudi kutsal metinlerinde Tanrı'nın 
tahtını simgeleyecek biçimde kullanılması 
(Hezekiel 1/10; 10/ 14), kelimenin Aram!ce 
şekli olan Niştra'nın Araplar'a ve yine bu
nunla bağlantılı Nisrok kelimesinin Asur
lular'a ait tanrı isimleri olarak Eski Ahid'
de (ll. Krallar, ı 9/37; işaya, 37/38), Talmud'
da (Abodah Zara, I ı bl ve Neşra biçimiyle N. 
yüzyıla ait bir hıristiyan risalesinde (Syriac 
Doctrine of Addai) zikredilmesi, ayrıca 
Neşer kelimesinin Süryan!ce bir isim olan 
Neşryabh içerisinde geçmesi. söz konusu 
kültün eski dönemlerde Sami toplumları 
arasında geniş uygulama alanına sahip ol-
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duğunu göstermektedir (JE, V, 26; EJ2 
[İng J, VII, I O 1 2; ERE, l , 662-663) 
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~ FUATAYDIN 

NESTA'LİK 
(~ ) 

İslam dünyasında 
altı çeşit yazı (aklam-ı sittel dışında 

yaygın olarak kullanılan 
yazı türü. 

_j 

Ta'lik yazının okuma ve yazma güçlük
lerinin. harf bünyelerinde görülen aşırı. gi
rift ve karmaşık çizgilerin ortadan kalclırılıp 
nesih yazısı ile birleşmesinden doğan bir 
yazı çeşididir. Önceleri nesh ü ta'llk, daha 
sonra nesh-i ta'llk şeklinde yazılırken nes
ta'lik olarak yaygınlaşmıştır. Nesh-i ta'llk, 

Abdülkerim-i Harizmi'nin nesta' lik mail k ıta sı (İÜ Ktp., FY, 
nr. 1426) 

11 



NESTA'LiK 

Ş i keste nesta'lik örneği (İÜ Ktp. , FY, nr. 1488) 

"ta'likin hükmünü ortadan kaldırma" an
lamını taşıdığı için bu adı aldığını ileri sü
renler de vardır. İranlılar bu yazıya nesta'
lik, Araplar hatt-ı Paris!, Türkler ise ta'lik 
adını verirler, ancak hat literatüründe nes
ta'lik terimi kullanılmıştır. Kırlangıçların 
yayvan uçuşunu andıran görünüşüyle in
ce, zarif sade ve mütenasip olan nesta'lik 
"İslam yazılarının gelini" (arO.s-ı huto.t) di
ye anılmıştır. Ağzı Z-3 mm. genişliğinde 
kamış kalemle yazılan nesta'lik kıtalarda, 
daha ince kalemle yazılan ve "hurde, hafi, 
hatt-ı kitabet" diye adlandırılan şekli ise 
edebi- ilmi kitaplarda ve Osmanlılar'da me
şi hat yazışmalarında yaygın biçimde kul
lanılmıştır. Nesta'likin tabii ölçüsünün üç 
misli genişliğindeki kalemle yazılan şekli

ne celi nesta'lik adı verilmiştir. Kitabe ve 
levhaların yazılmasında kullanılan eel! nes
ta'lik gelişmesini Osmanlı ekolünde ta
mamlamış. XVlll. yüzyılda Durmuşzade 
Ahmed, Katibzade Mehmed Refi ve Şey
hülislam Veliyyüddin efendilerle ilk güzel 
örneklerini vermiştir (bk. CEÜ). 

İran'da Nesta'likin Doğuşu. VIII. (XIV.) 
yüzyılın ilk yarısında nesih hatla yazılmış 
kitaplarda harflerin ta'lik, daha sonra nes
ta'likyazı karakterine doğru meylettiği gö
rülmektedir. Fahreddin er-Razl'nin 611 'de 
( 1214) nesihleyazılmış Cf11ni'u'l-'ulılm ad
lı eseri (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 
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4850) bu değişimin eldeki ilk örneklerin
dend.ir. Nesta'lik yazının VIII. (XIV.) yüzyı
lın ortalarından itibaren Batı İran ve Bağ
dat'ta gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. 
Leningrad Devlet Kütüphanesi'nde bulu
nan ve Şlraz'da 77Z'de (1370) yazılan Kül
liyyat-ı 'İmad Fa]J:ih adlı eserle İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcut (FY, 
nr. 1422), 772-773 (1370-1371) yıllarında 
Tebriz'de istinsah edilen Ebü'l-Meall Nas
rullah Şlraii'nin Arapça'dan Farsça'ya çe
virdiği Kelile ve Dimne, Necmeddin el
Kerhl'nin 78S'te (1383) yazdığı Şerf:ı-i 

Mu]]taşar-ı KaQ.i adlı eseri nesta'lik ya
zının ortaya çıkışını belgeleyen örnekler
dir. Celayirliler devrinde hattat Mlr Ali b. 
İlyas Baverçl-i Tebr!zl'nin Bağdat'ta 798'
de ( 1396) yazdığı ve halen British M use
um'da bulunan (Add, nr. 18113) Hacu-yi 
Kirmanl'nin Kemalname adlı mesnevisiy
le (Kumml.. neşredenin girişi, s. 18) Bağ

dat'ta Salih b. Ali Rıza adlı bir hattatın 800 
Cemaziyelahirinde (Şubat-Mart 1398) is
tinsah ettiği, İstanbul'da Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde kayıtlı (Ayasofya, nr. 3924) 

Divan-ı Sultan AJ:ımed Celayir isimli 
eser oldukça gelişmiş nesta'likle yazılmış
tır. 

Hattat Sultan Ali Meşhed! Şıratü's-su
tilr adlı manzum risalesinde, Mlr Ali Here
vi mensur Midadü'l-]]utilt'unda, Mirza 
Haydar Duglat Tari]]-i Reşidi'de, Bahta
ver Han Mir'atü'l-'alem' de, Kadi M!r Ah
med Gülistan-ı Hüner'de Mlr Ali Tebr!
zl'yi nesta'lik yazının ilk şeklini ortaya ko
yan sanatkar olarak gösterirler. Müstakim
zade Tuhfe-i Hattatin'de, Kazasker Ab
dülbaki Arif Efendi'nin hacası Mehmed 
Tebriz!' den naklettiği bir rivayete göre (bu 
rivayet, Tuhfe'den naklen Hat ve Hattatan 
ile Peydayiş-i ljatt u ljattatan'da da geçer) 
M!r Ali Tebrlii'nin Allah'a dua edip güzel 
bir yazı meydana getirmek istemesi üze-

imad ei-HasenT'nin 

nesta'llk kıtası 
{İÜ Ktp., FY, 

nr. 1437) 

rine gördüğü bir rüyada, Hz. Ali'nin ona 
kaz denen kuşun şeklini incelemek sure
tiyle arzu ettiği yazı şeklini bulacağını söy
lemesi üzerine kazın vücut çizgilerinden 
ilham alarak nesta'lik yazıyı yaklaşık 8Z3'te 
(ı 420) icat ettiğini kaydeder. Ancak nes
ta'likin mucidi olarak gösterilen M!r Ali 
Tebr!zl'nin doğumu Vlll. (XIV.) yüzyıl sonu
na rastlar ki onun doğumundan önce nes
ta'lik örneklerinin oldukça gelişmiş olması 
bu yazının M!r Ali Tebriz! tarafından icat 
edilmediğini gösterir. Araştırmacılara 

göre Ali Tebriz!. nesta'liki sanat yazısı 
haline getirecek kaideleri ortaya koyarak 
müstakil bir yazı haline getirip ona şahsi
yet kazandırmıştır. All Mustafa Efendi de 
Ali Tebriz!' nin nesta'lik yazı için estetik ku
rallar koyduğunu söyleyerek bu görüşü 
teyit eder. 

Nesta'lik, VIII. (XIV) yüzyılın ortalarından 
itibaren Abdurrahman Harizml'nin tem
sil ettiği batı nesta'lik üslubu ile Mirza 
Ca'fer-i Tebrız! Baysungur! ve talebesi Az
har-i Tebr!zl'nin temsil ettiği doğu (Hora
san) nesta'lik üslubu olmak üzere iki ayrı 
yolda gelişme göstermiştir. Abdurrahman 
Harizm!, nesta'liki kural içine alan M!r Ali 
Tebriz!' den ve onun oğlu M!r Abdullah'tan 
ders almasına rağmen bu üslubu terke
derekyazıda bazı tasarruflarda bulunmuş, 
böylece Ali Tebrlzl'nin üs!Qbunda değişiklik 
yapmıştır. Oğullarından Abdürrah!m-i Eni
s! Harizm! babasının üslubunu geliştirmiş, 
açtığı bu yola "şive-i Enis!" adı verilmiştir. 
Abdürrah!m gibi Akkoyunlular'ın emrinde 
çalışan kardeşi Abdülker!m Harizm! de ay
nı yolu takip etmiştir. Abdürrah!m'in öğ

rencilerinden Molla Ali Sultan Harizm! ve 
Esedullah-ı Kirmanl, İstanbul'a giderek Os
manlı sarayında ilgi ve destek görmüş, nes
ta'likyazının İstanbul'da tanınmasına ön
cülük etmiştir. Batı nesta'lik üsh1bu Cela
yirliler ve Karakoyunlular ile Akkoyunlular'ın 



Dervis 
Abdi-i 
Mevlevi'nin 
nesta 'lik kıtas ı 

{İÜ Ktp. , 
İbnülemin, 
nr . 259-96) 

saltanat sürdüğü Diyarbekir, Bağdat, Teb
riz gibi önemli merkezlerde, Güneydoğu 
iran'da Fars bölgesinde, isfahan ve Şlraz'
da X. (XVI.) yüzyıla kadar kullanıldıktan son
ra önemini kaybetmiş, yerini doğu üslfıbu
na bırakmıştır. Ancak batı üslfıbu Afganis
tan ve Pakistan'da devam etmiştir. Keli
me ve harflerin sert duruşu, keşide ve di
key harflerin aşırı uzunluğu, sin ve nfın gi
bi dairevi harflerin fazla geniş olması batı 
üslfıbunun belirgin özelliklerindendir. Batı 
üslfıbunu sürdüren hattatların eserlerinin 
çoğu istanbul'da Türk ve islam Eserleri 
Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Süleyma
niye ve istanbul Üniversitesi kütüphane
lerinde bulunmaktadır. IX. (XV.) yüzyılda 
Mir Ali Tebrizi'nin yolunda yürüyen oğlu 
Mir Abdullah ve onun öğrencisi Mirza Ca'
fer-i Tebrizi ile bunun öğrencisi Azhar-i 
Tebrizi'nin temsil ettiği, Sultan Ali Meşhe
di'nin geliştirdiği, dolayısıyla zamanımıza 
kadar gelen doğu nesta'lik üslfıbu Hora
san'da gelişme gösterdiği için Horasan üs
lfıbu olarak da bilinir. 

Ali Tebrizi'nin günümüze ulaşmış pek az 
eseri vardır. Onun üç beyitlik bir kıtasın
da (Hablbullah Fezil.iiT, s. 455), nesta'likin 
kuralları belirgin şekilde görülmekle be
raber yazılarında zarafet olmadığı anla
şılmaktadır. Halen Cambridge Üniversi
tesi Kütüphanesi'nde Edward Browne ko
leksiyonu arasında bulunan (Cata: P. 205, 
nr. R. 2 1 I 7] ). XIX. yüzyıl nesta'lik hattat
larmdan Şirazlı Rıza Kulı Edib'in Risale-i 
Mir 'Ali Tebrizi adını verdiği yirmi bir 
sayfalık küçük boy eserde nesta'lik harf
lerinin ölçüleri Ali Tebrizi'nin kıtalarındaki 
ölçülere uymaktadır. Keşideler on iki veya 
on iki buçuk nokta kadar uzamaktadır. Bu 
eser Pakistanlı M. Abdullah Çağatayi ta
rafından 1969'da Lahor'da basılmıştır. 

Mir Abdullah'ın yazıları genellikle be
ğenilmese de nesta'likin gelişmesinde ve 
Mirza Kemaleddin Ca'fer-i Tebrizi Bay
sunguri'nin yetişmesinde önemli rol oy
namıştır. Ca'fer-i Tebrizi yazıda yenilik ya
pan ikinci büyük üstat olaraktanındığı gi
bi nesta'likte harflerin birbiriyle birleşme
si (müfredat) metodunu bulan kişi olarak 
da meşhurdur. Timur'un tarunu Gıyased
din Baysungur'un saray kütüphanesinde 
kırk yıl müdürlük yaptığı için Baysunguri 
unvanını alan ve orada çalışan sanatkar
lara başkanlık eden Ca'fer-i Tebrizi'nin en 
önemli eserlerinden biri Baysungur'un em
riyle ve hurde ta'lik ile yazdığı , Tahran'da 
Kitabhane-i Saltanati'de bulunan şair Fir
devsi'nin Şdhndme'sidir. Hattatın istan
bul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bir 
Hafız divanı ile Baysungur için yazılmış kı
taları vardır. Horasan üslfıbunun önemli 
sanatkarlarından biri de Ca'fer-i Tebrizi'
nin öğrencisi Azhar-i Tebrizi'dir. Kaynaklar 
onu nesta'liki ileri götüren üçüncü üstat 
olarak gösterir. 

Timurlular devrinde nesta'lik yazının 
esas kaideleri ortaya konmuş, hükümdar
ların sanatkarlara her türlü imkanı sağ
laması İslam sanatlarının yeni üslfıplarla 
zenginleşmesine zemin hazırlamıştır. He
rat Valisi Baysungur'un çeşitli dallarda kırk 
sanatkarın çalıştığı büyük bir atölye ve kü-

Sah Mahmud Nisabüri'nin nesta'lik kıta sı {İÜ Ktp. , FY, nr. 
1426) 
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Necmeddin Okyay'ın nesta'llk kıtası {Emin Bann koleksiyonu) 

tüphane kurarak hat, tezhip, minyatür ve 
cilt sanatlarının gelişmesinde öncülük et
tiği bilinmektedir. Bu atölyelerde yazılan 
ve işlenen eserler bugün dünyanın tanın
mış kütüphanelerinde bulunmaktadır. Ba
tılı araştırmacıların Baysungur Akademi
si adını verdikleri bu kütüphanede geliş
tirilen tezhip sanatının prensipleri günü
müzde de takip edilmektedir. 

IX. (XV.) yüzyılda Sultan Ali Meşhedi, 
nesta'lik yazıya yeni nisbetler kazandıra

rak yazdığı Şıratü's-sutur adlı manzum 
risalesinde hatla ilgili pek çok konuya açık
lık getirmiştir. X. (XVI.) yüzyılda nesta'lik 
Sultan Ali Meşhedi'nin öne çıkan dört ta
le besiyle daha ileri bir seviyeye ulaşmış, 
bunlardan Sultan Muhammed Nfır bilhas
sa hatt-ı kitabette ün kazanmıştır. Daha 
sonra yetişenlerden Mir Ali Herevi de nes
ta'lik yazıda yeni bir üslfıp ortaya koyan 
hattatlardandır. Sultan Hüseyin Baykara 
ile Şeytaniler ve Safeviler'in hizmetinde 
bulunan Ali Herevi, Ali Tebrizi'den sonra 
yetişen nesta'lik hattatlarının en güçlüsü 
olarak kabul edilir. Ali Herevi'nin de nes
ta'likten bahseden Midadü'l-]]utut adlı 
mensur bir eseri vardır. Öğrencilerinden 
Mir Seyyid Ahmed Meşhedi ve Hace Mah
mud Şehabi, Şah Tahmasb devrinin tanın
mış sanatkarlarındandır. XVI. yüzyılın ün
lü bir sanatkarı da Baba Şah İsfahani'dir. 

Şah I. Abbas zamanında yaşayan hattat 
Mir İmad-i Haseni-i Seyfi, nesta'lik yazıda 
Mir Ali Herevi ve Baba Şah isfahani'nin ta-
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NESTA'LiK 

YesarTzade Mustafa !zzet Efendi'nin ceiT nesta'lik levhası (Ek~ 
rem Hakkı Ayverdi koleksiyonu) 

vırlarını birleştirerek yeni bir çığır açmış, 
henüz hayatta iken şöhreti ve üslQbu İs
lam dünyasına yayılmıştır. İmad'ın üslübu 
öğrencileri ve takipçileri tarafından devam 
ettirildiyse de İ ran'da bugüne kadar hiç 
kimse onun derecesine ulaşamamıştır. Xl. 
(XVII.) yüzyılda İmad'ın oğlundan ve kızın
dan başka Reşlda, Abdülcebbar el-İsfa
hanl, Muhammed Salih Hatunabadl, Mlr 
Savec1, Alaeddin Sebzevarl, Buharalı Der
viş Abdi, Ebu Türab el-İsfahanl onun öne 
çıkan öğrencileridir. Safevller'in ilk devir
lerinde büyük gelişme gösteren nesta'lik, 
XII. (XVIII.) yüzyıl ortalarında sosyal hayat
ta başlayan değişmeler ve siyasi çekişme

ler yüzünden gerilerneye yüz tutmuş, fa
kat XIII. (XIX.) yüzyıl başlarında Kaçarlar 
zamanında yeniden canlılık kazanmaya 
başlamıştır. Mehmed Said Lah1can1. Mol
la Ali Küsarl, Muhammed Rıza Kelhür ve 
Mirza Muhammed Hüseyin Han bu devir
de İmad-i Haseni üslQbunu sürdüren hat
tatlardandır. XX. yüzyıl İran hattatları da 
nesta'lik yazıda İmad üs!Qbunu devam et
tirdiler. BOzert Seyyid Hüseyin Mlr Hani, 
Zerrln Hat, Kaave, Nizamü'l-ulema Cihan
gir, Ahaveyn, Gulam Hüseyin Emir Hani 
günümüz İran'ında yetişmiş nesta'lik üs
tatlarıdır. 

Şikeste Nesta'lik. "Kırık nesta'lik" anla
mına gelen bu yazı, nesta'lik yazının ka
tip ve hattatlar tarafından süratle ve ka
ideleri kırılarak yazılması sonucunda Xl. 
(XVII.) yüzyıl ortalarında Safevller devrin
de ortaya çıkmış. kısa zamanda benim
senmiş, genellikle devlet dairelerindeki ya
zışmalarda ve günlük yazılarda kullanılma
ya başlanmıştır. Birleşmeyen harfler bu 
yazıda birbiriyle ve başka harflerle birleşir. 
Kelimeler kısa yazılır, bir kelime diğer ke
limeye bağlanır. Kaseye benzeyen sin, kaf 
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ve nun gibi harfler iki şekilde, yani yuvar
lak ve takriben nesih yazısındaki gibi fa
kat aşağı doğru uzun, dikey harfler kısa, 
yatay harfler ise uzunca yazılır. Şikeste 
nesta'lik yalnız İran'da, az miktarda Afga
nistan'da ve Osmanlılar'da çok basit bir 
şekilde Şeyhülislarnlık Dairesi'nde kullanıl
mıştır. 

Ta'lik, nesta'lik ve şikeste nesta'lik ka
rakterini taşıyan 1 059 ( 1649) tarihli üç ya
zıdan meydana gelen bir kıta yazısına da
yanılarak şikestenin Safevller'den ı. Şah 

Süleyman zamanının Murtaza Kulı Han 
ŞamlQ tarafından icat edildiği ileri sürül
müştür. Bazı araştırmacılar, şikesteyi Şe

fia adıyla meşhur olan Muhammed Şefi' 
Herevi Hüseynl'nin meydana çıkardığını ve 
bu sebeple ona "hatt-ı Şefial" denildiğini 
ileri sürerse de bu doğru değildir. Bu ko
nuda genel görüş, Şefia'nın bu yazıyı Mur
taza Kulı Han'dan öğrendiği ve bu yazının 
gelişmesinde önemli rol oynadığıdır. 

Xl. (XVII.) yüzyılda yetişen Mirza Hasen-i 
Kirmanl, Muhammed Muhsin Kumi ve oğ
lu Muhammed İbrahim Kumi'den sonra 
XII. (XVIII.) yüzyılda Safevller'in son devrin
de yaşayan Derviş Abdülmecld Talkanl ile 
şikeste nesta'lik yeni bir renk kazanmış
tır. Daha önce çeşitli şivelerde yazılan bu 
yazı onun sayesinde kısmen sabit kuralla
ra bağlanmış, nesta'likin İmad ile kemale 
ulaşması gibi şikeste nesta'lik de onunla 
zirveye ulaşmıştır. 

XIII. (XIX.) yüzyılda Kaçarlar zamanında 
Derviş Abdülmecld'in üslQbu Neşat-ı İsfa
hanl ve Mirza Ebü'l-Kasım Kaimmakam-ı 

Perahani ile Ali Ekber Gülistane tarafın
dan devam ettirilmekle birlikte bazı hat
tatlar Derviş Abdülmecld'in yolundan ayrı

larak şikesteyi okunınası ve yazılması güç, 
girift bir hale getirmiştir. Bu karışıklığın 
önüne geçmek için XX. yüzyıl başlarında 
Kaimmakam-ı Ferahan1. Hasan Ali Han, 
Emir Nizarn Kerrüsl ve Emlnüddevle şi-

HuiOsT 
Efendi'nin 

ceiT nesta 'lik 
levhası 

(Cenap 

Yazansoy 
koleksiyonu) 

kestenin nesta'like yakın sade bir şekilde 
yazılması için gayret göstermiş, ancak şi
kestedeki çeşitli anlayışlar ve üslQplar uzun 
yıllar sürmüştür. Tahran'da 1980'de kuru
lan Encümen-i Hoşnüvlsan-ı İran tarafın
dan yayımlanan bazı kitaplar vasıtasıyla 
Derviş Abdülmecld Talkanl üslQbuna dön
me çabalarının başladığı görülmektedir. 
Halen İran'da Yedullah Kabüll Hansari ile 
Rıza Moşaşal bu yazının en usta sanat
karlarıdır. 

Osmanlılar'da Nesta'lik. Yazma eserle
rin elden ele dolaşması, siyasi münasebet
ler yanında edebiyat çevrelerinin birbiriyle 
olan yakın ilişkileri , Osmanlı sarayının İran
lı sanatkarlara kapılarını açması, nesta'lik 
yazının Fatih Sultan Mehmed devrinde İs
tanbul'da yayılmasına sebep olmuştur. Bu 
tarihlerde Sabir, Hamidl, Esedullah-ı Kir
ınani gibi hattatlar Azerbaycan ve İsfa
han'dan gelip İstanbul'a yerleşmişti. Nes
ta'likin bu ilk öncüleri İran nesta'likinin ba
tı üslQbuna mensup sanatkarlardı. Bu se
beple İstanbul önce batı üslObunu benim
semişse de kısa zamanda Horasan üslQ
buna dönmüştür. İmad'ın üs!Obu öğren
cilerinden Buharalı bir Türk olan Derviş Ab
di-i Mevlevl tarafından İstanbul'da yayıl
maya başlamış, Derviş Abdi'nin öğrencile
ri Tophaneli Mahmud NOri, SiyahlAhmed 
Efendi ve onun öğrencisi Durmuşzade Ah
med ile Osmanlı nesta'lik üslübu büyük 
bir gelişme kaydetmiştir. Mlr Ali Herevi ve 
İmad'ın yazılarını inceleyerek yetişen Ka
zasker Abdülbaki Arif Efendi İstanbul'da 
nesta'likin ikinci kurucusu olarak kabul edi
lir. 

Daha Xl. (XVII.) yüzyılda İmad'ın sana
tına yaklaşınayı başaran Türk hattatları 
XII. (XVIII.) yüzyılda Kazasker Dedezade, 
lll. Ahmed devrinde ( 1703-1730) birçok bi
nanın kitabelerini yazan Şeyhülislam Ve
liyyüddin, Hekimbaşı Katibzade Mehmed 
Refi gibi Osmanlı hattatları İmad'ın dere-



Mehmed Esad Yesari'n in celi nesta'lik levhası (TSMK, Güzel 
Yazılar, nr. 324/ 102) 

cesine ulaşarak İmad-ı Rüm diye anılmış. 
özellikle eel! nesta'likte büyük başarı sağ
lamıştır. Yesarl Mehmed Esad ilk zaman
larında İmad'ın üslübunda yazarken da
ha sonra harfleri bazan küçük, bazan bü
yük yazmak suretiyle nesta'lik ve eelisin
de yeni bir üslüp arama yoluna girmiştir. 
1196'da (ı 782) yazdığı Üsküdar Hacı Se
lim Ağa Kütüphanesi kitabesinde bütün 
harflerde kesin ölçüler içinde iken Topka
pı Sarayı'nda 1204'te (ı 789) yazdığı Mih
rişah Sultan Dairesi kitabesindeki harf öl
çüleri daha büyüktür. Hayatının son yılla
rında ise İmad 'ın en güzel harflerini seçe
rek harflerde kesin ölçüleri ve ahengi sağ

lamış, böylece ileride oğlu Yesarlzade Mus

tafa izzet tarafından kurulacak olan Türk 
nesta'lik ekolüne zemin hazırlamıştır. Ye
sarlzade Mustafa İzzet , Mehmed Emin, 
Abdülkadir, Arapzade Sa'dullah, Mehmed 
Şehabeddin ve cell sülüsün üstadı Yesarı
zade Mustafa Rakım onun tanınmış öğ
rencilerindendir. Bu sanatkarlar sonradan 
Yesarlzade ekolüne dönmüştür. 

Yesarl'nin ölümünden sonra oğlu Yesil
rizade Mustafa İzzet, yaklaşık 1215'ten 
( 1800) itibaren nesta'liki kendi anlayışına 
göre değiştirerek yeni kurallar ortaya koy
muştur. Babasının eksik bıraktığı yerleri 
tamamlamış. böylece Yesarlzade Mustafa 
izzet ekolünü kurmuş , nesta'lik ve eelisin
de kesin ölçüler belirlemiştir. Hiçbir İslam 
ülkesinde nesta'lik ve özellikle kitabeler
de, cami levhalarında kullanılan eel! şekli 
Osmanlı hat sanatındaki seviyeye ulaşa

mamıştır. İran yazısında harflerde kesin 
ölçüler yoktu r. Keşldeli harfler sekiz - on 
bir nokta uzunluğunda yazılırken Yesilriza
de keşldelerde uzunluğu on - on bir nokta 
olarak kabul etmiştir. Kase görünüşlü harf
lerin iç genişliği İran ekolünde genellikle 
iki buçuk nokta genişliğindeyken Türk eko-

!ünde üç noktadır. İran ve Türk nesta'likin
de harflerin ve dolayısıyla kelimelerin fiz
yolojik görünüşü de farkl ıdır. Yesarlzade'
nin elinde harfler yataylaşmış, İran ekolün
de ise sağdan sola kayar gibi yayvan bir 
görünüş almıştır. Diğer bir ifadeyle İran 
nesta'likinde harfler ve kelimeler profilden 
bakılan bir insan veya elsim görünümün
deyken Türk nesta'likinde cepheden bakı
lan bir insan veya elsim görünümündedir. 

Yesarlzade'nin öne çıkan öğrencileri Kıb
rısizilde İsmail Hakkı , Ali Haydar Bey, Ka
zasker Mustafa izzet ve Abdülfettah Efen
di gibi yüksek devlet memuriyetlerinde bu
lunan kimselerdir. Ayrıca Çarşambalı Hacı 
Arif ve bilhassa Yesarlzade ekolüne ayrı 
bir renk katan, adeta onun bir kolunu ku
ran ve nesta'likle sülüste ve eelllerinde XX. 
yüzyıl hatratlarının yetişmesinde büyük rol 
oynayan Sami Efendi bu ekolün en meş
hur simalarıdır. Mehmed Nazif, Ömer Vas
fi, Rifili Aziz Efendi, Hulüsi Yazgan ve N ec
m ed din Okyay, Sami Efendi'nin en ünlü 
öğrencileridir. Ayrıca Halim Özyazıcı, Ke
mal Batanay ve Osmanlı-Türk hattatları
nın son büyük halkasını teşkil eden Harnit 
Aytaç nesta'lik üstatlarındandır. Günümüz
de nesta'lik yazının eğitim, öğretim ve ta
nıtılması Necmeddin Okyay ile Kemal Ba
tanay'ın öğrencileri tarafından sürdürül
mektedir. 
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NESTÜRILİK 
( ~;~1) 

İstanbul Patriği Nestfir'un 
(ö. 451) 

öncülüğünde oluşan 
bir hıristiyan mezhebi. 

_j 

Doğu Süryan! veya Asur! kilisesi olarak 
da bilinen Nestürllik (Nestorianizm) akımına 

adını veren Nestür, 382 yılında Roma İm
paratorluğu 'nun Kornmagene eyaletinin 

Germanikeia (Maraş) şehrinde doğmuş, öğ

renimini Antakya ilahiyat Okulu'nda ta
mamladıktan sonra papaz ve vaiz olarak 

çalışmıştır. İyi bir hatip olan Nestür, Ana
dolu'nun çeşitli yörelerinde " sapkınlar"a 

karşı verdiği ateşli mücadeleyle tanınmış, 
428'de İmparator ll. Theodosius tarafın
dan İstanbul patrikliğine tayin edilmiştir. 

Nestür'un fikirlerinin kaynağı , eğitim 

gördüğü ve döneminde oldukça popüler 

bir konuma sahip bulunan Antakya ilahi
yat Okulu'dur. IV ve V. yüzyıllarda hıristi
yan dünyasında güçlü etkinliğiyle tanınan 
iki entelektüel merkez mevcuttu. Bunlar

dan biri olan ve antik Mısır kültürü ile Yeni 

Eflatunculuk'la beslenen İskenderiye oku
lu Kitab-ı Mukaddes'in sembolik ve batıni 

bir perspektiften yorumunu ön plana çı

karırken daha çok geçmişindeki Aristocu 
gelenekten beslenen Antakya okulu literal 

yorumu tercih etmiştir. 

NestGrlliği diğer hıristiyan mezheplerin

den ayıran farklılıklar litüıjideki pratikle il
gili olmaktan ziyade doktrin açısından olan 

farklılıklardır. Buna göre monofizit hıristi
yanların ileri sürdüğü gibi İsa tek tabiatlı 
(sadece tanrı) değildir. O hem tanrı hem 

insandır (çift tabiatlı, diofizit) . Meryem'in 
durumu noktasında diğer kiliselerden fark

lı bir çizgi izlenir. Katolik, Ortodoks ve mo
nofizit kiliseleri Meryem'i tanrı doğuran 1 
taşıyan (theotokos) olarak imtiyazlı bir yere 
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