
!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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Ali Şah'ın mektup ve fermanları ; kendisi
nin şaha ve şehzadelere yazdığı mektup
lar; diğer şiirleri , edebi kıta ve ahlaki hi
kayelerden oluşmaktadır. Şiirdeki üsiCıbu 
sade ve akıcı görünse de zaman zaman 
kullandığı Arapça cümleler. yer verdiği 
edebi sanatlar, alışılmamış terkipler ve ka
fiye tekrarlarıyla dolu manzumeler yaz
maktan kendini alamamış. kasidede Sa
ba-yı Kaşani'yi, felsefi ve tasawufi yönü 
ağır basan gazellerinde Hafız-ı Şirazi'yi tak
lit etmiştir. 
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NEŞATİ 
(~ı;.; ) 

(ö. 1085/ 1674) 

Sebk-i Hindi üslubunun 
L önemli temsilcilerinden, divan şairi. ...J 

XVII. yüzyılın başlarında doğduğu tah
min edilmektedir. Edirneli olup adı Ah
med'dir. Şairi Nişancı Ahmed Dede ve Ne
şati Süleyman Dede şeklinde ananlar da 
vardır. Sakıb Dede'nin verdiği bilgilerden 
onun asil bir aileye mensup olup genç yaş
ta çeşitli ilimleri öğrendiği ve aynı zaman
da şeyhi olan Gelibolu Mevlevlhanesi post
nişini Ağazade Mehmed Dede'den çok is
tifade ettiği öğrenilmektedir. Neşati, şey

hinin vefatından sonra seyahate çıkarak 
bir müddet Konya ve İstanbul'da kalıp tek
rar Edirne'ye döndü. 1081 (1670) yılında 
Edirne Mevlevlhanesi şeyhliğine tayin edil
di. Burada dört yıl şeyhlik yaptı, tekkeyi 
tamir ettirdi ve bu görevde iken vefat edip 
Muradiye Camii haziresine defnedildi. Ne
şati'nin ölümü üzerine aralarında Nabi, 
Nazim, Reşid. Daniş ve Fasih Ahmed De
de'nin de bulunduğu pek çok şair tarih 
düşürmüş. Ammecizade Rüşdü Mehmed 
Efendi'nin söylediği, "Fevtini gCış edicek 
Rüşdl dedi tarihin 1 Bezm-i gülzar-ı nalm 
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Neşati 

divan ı ndan 
iki sayfa 

(Millet Kip., 
Ali Ern!rl Efendi, 

Manzum, 
nr. 449, 

vr. 6' -7") 

ola Neşati'ye makam" mısraları şairin me
zar taşına yazılmıştır. Tezkiresini Neşatl 
hayatta iken tamamlayan Seyyid Mehmed 
Rıza, Neşati'nin Nef'i'yi izlediğini, şiirleri
nin son derece akıcı, neşeli ve arif kimse
lerin gönlüne göre olduğunu bildirir. Yine 
çağdaşı ve yakın arkadaşı Güfti, Neşat'i'
den her sözünde nükteler bulunan, iç dün
yası anlamlar hazinesine benzeyen, Ana
dolu'nun değişik söyleyişli bir şairi olarak 
söz etmektedir. 

Sağlam bir dile ve zarif bir üsiCıba sahip 
olan Neşati'nin şiirlerinde titiz bir sanat
karın derinliği ve duygulu ifadesi görülür. 
Kısa ve öz yazmayı tercih eden, rediflere 
çok yer veren şair kelimeleri seçerek ve 
adeta tartarak kullanmıştır. Samimi bir 
eda ile aşkı terennüm ettiği şiirlerinin ço
ğu kaside tarzında olmasına rağmen asıl 
başarısını gazel sahasında göstermiştir. 

Bir şiirinde "aşk rindi" olduğunu söyleyen 
şairin rindane söyleyişlerinin Nedim'in uf
kunu açtığı söylenebilir. Neşati anlatımı
nın renkliliği. aşkı ve tasawufi neşvesiyle 
dünyaya karşı kayıtsız, bir dervişlik hava
sını yansıtan şiirlerine yer yer canlı bir tab
lo görüntüsü kazandırmıştır. Hayal inceli
ği, lirizm. samirniyet ve zarafetin ön plan
da olması onun şiirlerinin başta gelen özel
liklerindendir. Gazellerinde sıkça kullandığı 
tasawuf kavramları bile hayallerle süslü 
bir zenginlik taşır. Gazellerinden yansıyan 
hüznün canlılığı dikkate alındığında bir me
tal şairi kabul edilebilecek özellikler göste
rir. 

Bir Mevlevl şeyhi olmasına. Mevlana Ce
laleddin-i Rumi için şiirler yazmasına rağ-

men Neşati'de bağlı bulunduğu tarikatın 
ve genel anlamda tasavvufun belirgin bir 
anlatırnma rastlanmaz. Hatta onun klasik 
manada mutasawıf bir şair olmaclığı, bir
çok divan şairinde görüldüğü üzere tasav
vufun mecazlarından yararlandığı, böyle
ce şiirlerinin ana teması olan aşk duygu
suna derinlik ve incelik kazandırdığı ifade 
edilmektedir. Ayrıca önde gelen sebk-i 
Hindi temsilcilerinden biri olarak görül
mekle birlikte bu üsiCıbun bütün şiirlerine 
hakim olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. Nazire yazmayı adeta alışkanlık ha
line getirdiğini söyleyen şairin manzume
lerinin önemli bir kısmını nazireleri oluş
turur. Yaşadığı dönemden başlayarak ken
di gazellerine de pek çok nazire yazılmış
tır. Şiire dair görüşlerini dile getirirken en 
çok anlam ve söz unsurları üzerinde dur
muş, bilhassa mananın mükemmelliğine 
önem vermiş ve bunun en önemli aracı 
olan sözün "pak" olması gerektiğini vurgu
lamıştır. 

Neşatl kasidede Nef'l'den. gazelde Nai
li-i Kadim, Fehim-i Kadim gibi isimlerden 
etkilenmiştir. Kasidelerinin birçoğu ile Nefi
nin kasideleri arasında vezin, kafiye ve re
dif birliği vardır; duygularda, hayallerde ve 
söyleyişte de önemli yakınlıkları görülmek
tedir. Hatta üstat kabul ettiği şairlere kar
şı övünmesinin kaynağı Nef'i etkisine bağ
lanabilir. Şiirlerinde övgü ile bahsettiği di
ğer Türk şairleri içinde Necati, Baki, Sabri. 
Bahai Mehmed Efendi ve Emrullah Emri 
bulunmaktadır. İran şairleri arasında ise 
aynı zamanda sebk-i Hinöı'nin önemli tem
silcilerinden olan Örfı-i Şirazi, Kellm-i Ka-


