
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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koyarken Nesturller, Meryem'i Mesih ya da 
insan doğuran 1 taşıyan (christokos 1 anthro
potokos) diye adlandırır. Nesturiliğin dokt
rin açısından geleneksel kiliseden ayrıldı
ğı noktalardan biri de asli günah konusu
dur. Nestlırller, Tevrat'ı literal yorumlaya
rak insanın doğuştan günahkar olduğu 
tezine karşı çıkarlar. İlk insan çifti bir gü
nah işlemişse bile bu nesilden nesile sira
yet eden bir günah türü değildir. Ayrıca 
Nesturiliği mahkum ettirdiğinden dolayı 
Efes Konsili'ni ( 4 31) ve kendilerinin katılı
mı dışında yapılan -İznik (325) ve İstanbul 
(381) konsilleri dışındaki- konsilleri tanı
mayan Nesturiler evlerinde ikon, resim, 
heykel gibi nesneler bulundurmazlar. 

Diğer birçok hıristiyan kilisesi gibi Nes
tlıriler de yedi "sakrament"i kabul eder
ler. Fakat bunların özellik ve ayrıntıları açık
ça belli olmayıp isimleri değişmekte, vaf
tiz, evharistiya, evlilik ve rahip takdisi di
ğerlerinden daha önemli sayılmaktadır. 

Vaftiz ayininin vücudu temizlediğine, aynı 
zamanda manevi temizliğin de kaynağı ol
duğuna inanılır. Çocuk doğumunun seki
zinci gününde vaftiz edilir ve yüzü doğuya 
dönük biçimde suya üç defa daldırılıp çı
karılı r, bunu bedenin kutsal yağla yağlan
ması izler (Grant, s. 72-73). İhtida edenler 
dışında Nestlıriler günah çıkarma ve kut
sal yağla yağlama ayinlerini terketmiştir. 
Günah itirafı da artık yapılmamaktadır. 

A'rilf inancını reddederler, ölüler için dua 
etmeyi de ihmal etmezler. Boşanma sa
dece zina halinde kabul görmektedir. 

Tarihi olarak Nestlıri kilise hiyerarşisi se
kiz sınıftan meydana gelmektedir: Patrik, 
metropolit, piskopos, başdiyakon , papaz, 
diyakonlar, diyakon çömezi ve papaz çıra

ğı. En yüksek mertebeye ulaşmak için bü
tün ara derecelerden geçmek gerekir, an
cak bu rütbeler aynı günde de alınabilir. 
Böylece bazan sıradan laik insanların bir 
günde papaz çırağı, diyakon çömezi, diya
kon ve papaz olduğu görülmektedir. Teo
ride on sekiz yaşından önce diyakonluk, 
yirmi beş yaşından önce papazlık verilme
mekle birlikte bu kurala fazla uyulmamak
tadır. 

Nesturi kilisesinin başkanı olan patrik 
önceleri piskoposlar tarafından seçilirken 
1 55Z'den itibaren bu görev aynı aileden 
gelen kişilere verilmeye başlanmıştır. Pat
rik, gerekli şartları gerçekleştiren patrik 
ailesinin üyeleri arasındaki piskoposlar ta
rafından seçilir. Piskoposların tayini ise hal
kın onayı ile patrik tarafından yapılır. Pis
kopos adayları doğuştan itibaren asla et 
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yememelidir, fakat balık, yumurta, süt ve 
peynir yiyebilirler. 

Nesturilik'te patrik evlenemediğinden 
patriklik amcadan yeğene geçer. Nestlıri 
kilisesinin patriği eskiden İran 'daki Selösi
Stezifon dini bölgesinde piskoposlar tara
fından takdis edilirdi. Takdisin ardından 
Nesturi patrikleri "simon" veya "mar si
mon" (Aziz Petrus) adını alır. Resmi olarak 
patrik "bütün Doğu'nun patriği" diye ad
landırılır. Kullandığı mühürde "Havari Thad
deus'un makamında oturan mar simon" 
cümlesi yer alır. Ayrıca her aşiretin bir pis
koposu, fiili iktidar sahibi melik ya da ma
lik unvanı verilen dünyevi bir reisi bulunu
yordu. Malik başka bir kabileye savaş açma 
veya barış yapma yetkisine sahipti. 

Eskiden metropolitler kendilerine bağ
lı piskoposları patriğin izniyle kutsayabili
yordu. Artık kendilerine bağlı piskoposlar 
kalmadığı için metropolitlik sadece bir şe

ref unvanı haline gelmiştir. Piskoposlar ev
lilik ilamından, kiliselerin kutsanmasından, 
papazlık töreni haklarından doğan çok az 
bir gelirle ve kiliseye gelenlerin ödediği yıl
lık vergiyle geçiniyorlardı. Bekarlık bütün 
yüksek görevler için şarttı. Yine de kayıtlar
da evli piskoposların varlığından söz edil
mektedir. Sonraları bu husus şahsi bir ter
cih haline gelmiştir (Atiya, s. 290). 

V-IX. yüzyıllar arasındaki gelişme döne
minde Nesturi kilisesi ZOO'den fazla pisko
posluk ve yirmi yedi başpiskoposluk mer
kezine sahipti. Ancak bu sayı XIX. yüzyı

lın ilk yarısında yirmi altıya ve sonlarına 
doğru on ikiye kadar inmiştir. 1914'te sa
dece Şerndinan piskoposluk bölgesi bulu
nuyordu. 1951 yılında ise artık lrak'a sığın

mış olan Şerndinan metropoliti kalmıştı. 

Her cemaat veya köy kendi papazını se
çer ve genellikle otuz kırk aile için bir pa
paz bulunur. Papaz "rabbi, rabbi gaşa" ve
ya "kassi" diye adlandırılır. Bütün papazlar 
evlidir. Görevlerini sık sık oğullarına veya 
damatiarına devrederler. Eşi ölen papaz
lar yeniden evlenebilir. Diyakonlar veya di
yakan çömezleri daha üst bir göreve yük
selmeye çalışmadan hayatları boyunca ay
nı görevi sürdürürler. Nesturller'de "şaha
ra" (kilise şarkıcısı) adı verilen, diğer kilise
lerde bilinmeyen bir rütbe vardır. Şarkıcı
lar arasından seçilen bu kişi diyakon ola
maz; ancak papaz bulunmadığında ayin
lere başkanlık edebilir ve cenaze törenle
rini yönetebilir (Janin, s. 419). 

Nesturilik tarih sahnesine çıktığı V. yüz
yıldan itibaren dışianmış ve taraftarları 
kovuşturmaya uğramıştır. Bizans devlet 
kilisesinin baskısı altında kalan Nestlıri-

ler, Sasani İmparatorluğu'nun sınırları içi
ne çekilmişlerdir. Keldanller, Efes Konsi
li'ni kabul etmeyerek Nesturiliğe girmiş, 
Sel e u cia Konsili'nde ( 486) Pers kilisesi res
men Nesturiliği benimsemiştir. Yine bu 
tarihlerde Nestlıriler'in çoğu Nusaybin'i 
merkez edinerek bütün Ortadoğu'da mis
yonerlik faaliyetine girişmişler, Abbasller 
devrinde Bağdat ve çevresinde yoğunlaş
mışlar ve 830'da Halife Me'mun tarafın
dan kurulan Beytülhikme'de büyük faali
yet göstermişlerdir. Bu dönemden başla

yarak Nestlırller'in Orta Asya'ya (Hindis
tan, Türkistan ve Çin) kadar yayıldığı gö
rülmektedir. XIII. yüzyıldaki Moğol istilası 
bir anlamda Nesturi kilisesinin gücünü kır
mış, o tarihten itibaren kilise gerilemiştir. 
Ancak XVII. yüzyılda Keldaniler'in Katolik
liği benimsernesinden bir asır sonra Kel
dani Patriği XIII. Şimon Denha, Katoliklik'
ten ayrılıp Nesturiliğe dönmüş ve pisko
posluğu Hakkari dolaylarındaki Koçanis'e 
taşımıştır. Günümüz Nestlıri kilisesi bu 
yolla devam etmiştir. 

I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı Dev
leti içinde yaşayan Nestlıriler'le siyasal oto
rite arasında bir problem yaşanmamıştır. 
Fakat 1 903'te patrik seçilen XIX. Simon 
Benjamin 15 Haziran 1915'te dış destek
lerle Osmanlı Devleti'ne baş kaldırmış, an
cak destek aldığı Rusya'nın çöküşü dolayı
sıyla pek çok Osmanlı Nestlırisi ve patrik 
yurt dışına kaçmıştır. Nestlıri patrikliği ha
len Chicago'da bulunmaktadır. 

Bugün kendileri için "Doğu kilisesi" ta
birini kullanan Nesturller'in sayısı tam ola
rak bilinmemekte, çoğu Irak, İran, Suriye, 
Hindistan, Amerika ve İsveç gibi ülkeler
de yaşayan Nestlıri nüfusunun 150.000 ci
varında olduğu tahmin edilmektedir. Pek 
çok Nesturi son iki yüzyıl içinde Katalik 
misyonerliğinin etkisi altında Katolikliği 
tercih etmekte ve bu gruplar Keldani ki
lisesi adıyla bilinmektedir (bk. KELDANI

LER) 

İslam Literatüründe. Klasik kitaplarla 
reddiye türü eserlerde Hıristiyanlığın Ya'
kübiyye, Nestlıriyye ve Melkiliyye şeklinde 
üç ana mezhebinden bahsedilmekte, bu 
mezheplerin yaratıcı Tanrı'nın bir cevherle 
baba, oğul ve Ruhulkudüs diye adlandırı

lan üç asıldan (ekanlm-i selase) ibaret oldu
ğunda görüş birliğine vanlmasına rağ

men teslls anlayışını oluşturan cevher ve 
asıllar arasındaki ilişki ile oğul İsa Mesih'in 
mahiyeti hakkında fikir ayrılığına düştük
leri belirtilmektedir. 

İslamiyet- Hıristiyanlık polemiğine önem
li katkılarda bulunan Ebu İsa el-Verrak, 
söz konusu hıristiyan mezheplerinin tes-



!isi oluşturan asılların baba, oğul (kelam) 
ve ruhtan (hayat) meydana geldiğine, her 
birinin özel bir cevheri olmakla birlikte 
onları umumi bir cevherin birleştirdiğine 
inandıklarını ifade etmiştir. Asılların ma
hiyeti hakkında bu mezheplerin farklı gö
rüşlere sahip bulunduğunu belirten Ebu 
Isa el-Verrak, Nesturiyye'nin teslls inancı
nın, kadim cevherin uknumlarla aynı oldu
ğunu ifade ettikleri halde onun muhtelif 
(heterojen) tabiatlı oluşunu kabul etme
melerini çelişkili bularak eleştirir (er-Red 

'ale't-teşlrş, s. 76). Ebu Isa el-Verrak, Nes
turiyye'nin Mesih'in Tanrı'nın ezell kelamı 
ile Meryem'den doğan insandan meydana 
geldiğine, onun iki cevher, iki asıl ve bir 
iradesinin bulunduğuna inandıklarını ak
tarmıştır. Nesturller Mesih'teki kadim cev
herin "kelime", hadis cevherin Meryem'
den doğan insan, kadim uknumun yine 
"kelime". hadis uknumun ise yine Mer
yem'den doğan beşer olduğunu kabul eder 
(a.g.e., s. 72). 

Bakıliani de teslls anlayışında asılları bir 
araya getiren cevherin mahiyetine ilişkin 
olarak Ya'kübiyye ve NestGriyye'nin, "Cev
her asıllardan farklı bir şey değildir" iddi
aları ve Melkaiyye'nin. "Cevher asıllardan 
farklıdır" şeklindeki inançları arasındaki 

çelişkiyedikkat çeker (et-Temhfd, s. 82-

83). Bakıllanl. Nesturiyye'nin Isa'nın ma
hiyetiyle ilgili görüşünü ezell kelamın be
şerle birleşmesi, yani suyun şarap ve sütle 
karışması şeklinde aktarmış, Isa'da ger
çekleştiğini iddia ettikleri birleşme veya 
bir tür karışmanın ancak temas etme ve 
yapışık olmakla imkan dahiline girdiğin
den hareketle bu hususların cisimler için 
söz konusu olabileceğini , fakat kadim olan 
"kelime" için düşünülemeyeceğini belirt
miştir. dolayısıyla böyle bir birleşme ger
çekleşmeyecektir (a.g.e., s. 86-89). 

Kadi Abdülcebbar. tesllsi oluşturan cev
her ve asılların mahiyet ve ilişkilerine ben
zer eleştiriler getirdikten sonra üç hıristi

yan mezhebinin de oğulun Mesih olarak 
isimlendirilen bir şahısla birleştiği, onun 
insanların günahı için çarmıha gerildiği ve 
öldürüldüğü hususunda görüş birliğine 
varıldığını belirtmiş ( el-f'vlugnf, V, 80-81). 

Nesturiyye'nin Mesih'in kadim ve yaratıl
mış olmak üzere iki cevhere ve iki asla sa
hip bulunduğuna ve haça gerilme olayının 
Mesih'in ilahi değil beşeri yönünün gerçek
leştiğine inandıklarını aktarmıştır. Onlara 
göre Mesih'teki ittihad irade yönünden 
gerçekleşmiştir. Kadi Abdülcebbar, onla
rın bu ittihad anlayışını şöyle eleştirir: Bu 
durumda ya Allah Teala Mesih'in iradesiy
le diler yahut Mesih Allah'ın bir mahalde 

bulunmayan mevcut iradesiyle diler veya 
her ikisi de irade konusunda hiçbir şekilde 
ihtilata düşmeyerek diler, yahut da ikisin
den biri diğerinin dilediğinden başkasını di
lemez. Ancak bu ihtimalierin hiçbiri Allah 
hakkında düşünülemez (a.g.e., V, 115-1 20). 

İbn Hazm. üç mezhebin teslls inancına 
bilinen eleştirileri yönelttikten sonra Nes
turiyye'nin Mesih'te ilahi olanla beşeri ola
nın zeytin yağıyla suyun karışması gibi bir 
araya geldiği. böyle bir karışımda suyun 
da zeytin yağının da kendi özelliklerini ko
ruduğu şeklindeki inançlarını tutarlı bul
maz. İbn Hazm böyle bir algılayışın ve ben
zetmenin doğru olmadığını, bu tür bir bir
leşme veya karışmanın beşeri olanın ilahi 
olana mekan teşkil etmesini, Tanrı ile in
sanın birbirlerine cevher-araz konumunda 
bulunmasını gerektireceğini, bu hususla
rın ancakcisimleriçin söz konusu edilebi
leceğini söyleyerek karşı çıkar ( el-Faşl, 1. 
53-54) 
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NEŞAT -ı İSFAHANi 
( ~~J.l:>l.!.i ) 

Mirza Abdülvehhab 
Neşat Mu'temedüddevle İsfahanf 

(ö. 1244/1829) 

İranlı şair ve münşi. 
_j 

1175 (1761) yılında İsfahan'da doğdu. 
Aslen Fars bölgesinin Cehrum şehrinden 
olup büyük babası Abdülvehhab İsfahan'
da valilik yapmıştı. İyi bir eğitim alan Ne
şat Arapça ve Türkçe öğrendi. Ayrıca nes
ta'lik ve şikestede kendini kabul ettirdi. 
Şiir söylemeye başladıktan sonra İsfahan'
da ortaya çıkan "bazgeşt-i edebi" (edebi
yatta geri dönüş) akımının savunucularından 
biri oldu. Evini bu akımın mensupianna 
açarak geleneksel tarzda şiirlerin söylen
diği ve tartışmaların yapıldığı bir edebiyat 
mahfili haline getirdi. Ailesinden kalan 
zengin mirası bu yolda harcayıp geçimini 
ancak yazdığı methiyelerle sağlayacak du
ruma geldi. 1803'te Tahran'a giderek Feth 
Ali Şah'ın sarayında deblr olarak göreve 
başladı. Bu sırada "Mu'temedü'd-devle" la
katını aldı ve mvanü'r-resail'in başına ge
tirildi. Devlet fermanlarını, şahın mektup
tarım, akidnameleri ve hanedanla ilgili bir
çok yazışmayı kaleme aldı. Saraya bu ya
kınlığı devlet işlerinde daha aktif görevle
re gelmesini sağladı. 1818 yılında I. Napol
yon ile görüşmek üzere Paris' e gönderilen 
heyetin içinde yer aldı. Daha sonra Baharz 
ve Gufıler isyanını bastırmakla görevlendi
rildL 1822'de Afgan isyanını bastırma gö
revini de başarıyla yerine getirdi. Şiire düş
kün olanFethAli Şah'ın edebi meclisleri
nin vazgeçilmez şairlerinden olan Neşat 
ömrünün sonuna kadar Tahran'da yaşadı 
ve S Zilhicce 1244'te ( 8 Haziran 1829) bu
rada vefat etti. 

Neşat'ın eserlerinin tamamı Gencine-i 
Neşô.t adı altında 1266'da ( 1850) ve Nası

rüddin Şah'ın emriyle 1281'de (1864) Tah
ran'da yayımlanmış. ayrıca Hüseyin Ne
haltarafından neşredilmiştir (Tahran 1337 

hş ) Eser dlbaceler, hutbeler, vakıfname
ler. akidnameler; kasideler, kıtalar; Feth 
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