
da "İstanbul 1332" olarak belirtilmiştir. İç 
kapakta "birinci sene" ibaresi bulunmakla 
birlikte daha sonraki yıllarda devam et
memiş ve tek cilt olarak kalmıştır. 600 say
faya yakın bir hacmi olan yıllık sırasıyla 
"Edebi ve İçtimal, Sanayi-i Nefise, Hıfzıs
sıhha ve İdman, Fenn-i Terbiye, Bahriye, 
Tayyarecilik, Vefeyat-ı Meşahlr, Parlamen
to, Hayat-ı İktisadi, Karikatür, Hurüf-ı He
ca Sırasıyla Matbuatımız" bölümlerinden 
meydana gelmektedir. Yıllığın yarıdan faz
lasını "Edebi ve İçtimal" bölümü oluştur
maktadır (s 1-355). Yayımlanacağı bildiri
len bazı yazılar daha sonra bir bölüm ha
linde yıllığın başına eklenmiştir. 

Nevsal-i Milli'nin "ifade-i Meram"ın
da edebiyatın diğer güzel sanatlar gibi hu
zur içinde gelişeceği fikrine yer verilerek 
bu eserin son yıllardaki siyasi çalkantılar

la duraklamaya yüz tutan edebiyat haya
tına bir hizmette bulunmak amacıyla ha
zırlandığı belirtilmektedir. O günkü Türk 
edebiyatının çehresini göstermek için en 
meşhur ediplerle fikir ve siyaset adamla
rına sayfalarını açan yıllıkta yazarların ha
yat hikayesi yanında edebiyat anlayışları 
hakkında değerlendirmeler bulunmakta
dır. Her yazar ve şairin birer yazısı ile şiiri 
kaydedilerek antolajik bir özellik kazandı
rılmış olan yıllığın hazırlanış amaçlarından 
birinin de okuyucuları devrin yazarlarının 
güzel eserleriyle buluşturup onları ferah
latmak olduğu belirtilmiştir. Tanıtılan şa
ir, yazar ve siyaset adamlarının birer fo
toğrafıyla el yazılarına da yer verilmiş ol
ması yıllığa farklı bir görünüm kazandır
mıştır. 

Son dönem Türk edebiyatı tarihi üze
rinde çalışanlar için önemli bir kaynak ni
teliği taşıyan yıllıkta müelliflerle ilgili yazı
ların bazıları imzalı , bazıları imzasızdır. Alt
mış kadar şahsiyetin bulunduğu eserde
ki isimlerle onlar hakkında kısa biyografi 
metinlerini kaleme alan yazarlar şunlar
dır: Nigar Hanım (Yahya Kemal): Rediizade 
Mahmud Ekrem, Hüseyin Cahid, Faik Ali, 
Yusuf Akçura, Fazı! Ahmed, Celal Nuri; 
Rıza Tevfik (Abdullah Cevdet): Yunus Nadi; 
Mahmud Sadık (Hasan Bedreddin): Hüseyin 
Suad (Celal Sahir): Müftüoğlu Ahmed Hik
met, Kazım Nami: Abdülhak Hamid (Celal 
Sahir) ; Cenab Şahabeddin; Ahmed Refik 
(Y[ahya] K[emal]); Abdullah Cevdet (R ı za 

Tevfik); Falih Rıfkı; Yakup Kadri (Süleyman 
Saib); Müfıt Ratib; Halid Ziya (Mehmed Rauf); 
Mehmed Asım; izzet Melih (Yakup Kadri) ; 
Şehabeddin Süleyman (Yakup Kadri); Ha
lit Fahri (Şehabeddin Süleyman): Mehmed 
Emin (Köprülüzade Mehmed Fuad) ; Diran Ke
lekyan; Hakkı Tahsin (Şehabeddin Süleyman); 

Ahmed Ferid, Mustafa Suphi; Selahaddin 
Enis (Şehabedd i n Süleyman): Yaşar Nezihe 
Hanım, Mehmed Rauf; İhsan Raif Hanım 
(Rıza Tevfik): Celal Sahir (Şehabeddin Süley
man): Parvus; Köprülüzade Mehmed Fuad 
(Fazı! Ahmed); Halide Edip; Muhiddin Bey 
(Fazı! Ahmed): Ahmed Rasim, Oskan Efen
di; Süleyman Nazif (Abdullah Cevdet): Sü
leyman Nesib (Şehabeddin Süleyman): Mira
lay Cemal (Cemal Paşa): İsmail Müştak; Ali 
Canip (Ömer Seyfeddin); Talat Bey (Paşa). 
Emine Serniye Hanım, Mehmed Cavid Bey; 
Hemedanlzade Ali Naci (Yakup Kadri); Ah
med Cevad Bey, Ruşen Zeki, Mehmed Zi
ya (İhtifalci), Ressam Şevket Bey, Mimar 
Kemaleddin Bey, Selim Sırrı, Suad Hayri 
Bey; Gülistan İsmet Hanım [M. H.]: Şefik 
Bey, Belkıs Şevket Hanım, Ercümend Ek
rem, Mustafa Asım Bey, Sedat Nuri Bey. 

Yıllıkta, yeni Meclis-i Meb'üsan üyeleri
nin resimlerinin yer aldığı bir albümle dev
rin gazete ve dergilerinin alfabetik sıraya 
göre tanıtıldığı "Matbuatımız" bölümü de 
bulunmaktadır. Yazar kadrolarının fotoğ

raflarıyla tanıtıldığı bu bölümdeki gazete 
ve dergiler şunlardır: İctihad, İdman, Pe
yam, Tasvir-i Etkar, Türk Sözü, Türk 
Yurdu, Le Jeune-Turc, Sabah, Tanin . 

Yıllıkla ilgili olarak basında genellikle 
olumlu yazılar çıkmış, bu tür eserlerin me
dem hayat için bir ihtiyaç olduğuna, gittik
çe daha fazla arandığına değinilmiş, Av
rupa'da yayımlanan benzerleriyle kıyasla-
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nan Nevsal'in onların güzelliğini taşıdığı

na işaret edilmiş, içeriğiyle şimdiye kadar 
neşredilen nevsalierin en mükemmeli ol
duğu belirtilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nevsal-i Milli: 1330, istanbul 1332; Abdullah 
Uçman. "Nevsiil-i Milli", TDEA, VII, 49-50. 
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Kadiriyye tarikatının 
Muhammed Nevşah Gencbahş 'a 

(ö. 1064/1654) 
nisbet edilen 

L 
Hindistan kolu. 

_j 

Kadiriyye, Hindistan'a X:V. yüzyılın sonla
rında Muhammed Gavs el-Geylani adında 
Halepli bir Kactirl şeyhi tarafından götürül
müştür. Tarikatın Gavsiyye kolunun plri ka
bul edilen Muhammed Gavs, 88Tde ( 1482) 

müridleriyle birlikte Hindistan'a gidip Mül
tan civarında yerleşmiştir. Burada Uç ka
sabasını kuran Geylani'nin ölümünden son
ra oğlu ve halifesi Mübarek Geylani, Uç'ta 
Hindistan'daki ilk Kactirl dergahını açmış
tır. Bu dergahı, halifesi Ma'rüf Huşabl'nin 
Pencap bölgesinde Huşap'ta kurduğu der
gahla Huşabl'nin halifesi Şah Süleyman 
Nürl Balvali'nin aynı bölgede açtığı dergah 
izlemiş, bu üç dergah faaliyetlerini günü
müze kadar sürdürmüştür. Balvali'nin mü
ridi Muhammed Nevşah (Nevşeh) Gencbahş 
tarikatın Nevşahiyye kolunu kurmuştur. 

959 (1552) yılında Goğanva.Ji'de (Pencap) 
dünyaya gelen Muhammed Nevşah Genc
bahş'ın soyu babası Seyyid Alaeddin Gazi 
Alevi yoluyla Hz. Ali 'ye ulaşan bir aileye 
mensuptur. Ailenin XII. yüzyılda Bağdat'
tan Hindistan'a gelen ilk üyesi Ya'll Ka
sım'ın oğlu Avn Kutubşah'ın bir süre İslami
yet'i tebliğ faaliyetinde bulunduktan sonra 
Bağdat'a döndüğü, ardından torunlarının 

Hindistan'a gidip yerleştikleri kaydedilmek
tedir. Tahsilini Pencap'ta yapan Muham
med Nevşah 988'de ( 1580) Balval'e gide
rek Şah Süleyman Nürl Balvali'ye intisap 
etti, seyrü sü!Cıkünü tamamlamasının ar
dından şeyhi tarafından halife tayin edile
rek irşad faaliyetinde bulunması için Nev
şahra'ya gönderildi. 1 592-1 599 yılları ara
sında bugün Pakistan sınırları içinde bu
lunan Nevşahra yakınlarında Sahenpal'de 
bir köy tesis ederek buraya yerleşti. Sind, 
Keşmir ve Mısır'ı ziyaret eden, yedi defa 
hacca giden Muhammed Nevşah seyahat
leri sırasında birçok süfi ile tanıştı. 1 064'te 
( 1654) uzun yıllar irşad faaliyetinde bulun-
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duğu Sahenpal'de vefat etti. Türbesinde 
her yıl haziran ayının son on gününde bin
lerce Nevşahi müridinin katıldığı anma tö
renleri düzenlenmektedir. Babürlü impa
ratoru Şah Cihan, Nevşah'ın türbesinin 
masraflarını karşılamak için iki köy vak
fetmiş, bu vakıf sonraki hükümdarların ba
ğışlarıyla daha da zenginleşmiştir. Nev
şah'ın silsilesi oğulları Muhammed Haşim 
ve Ha.fız Muhammed Berhurdar ile diğer 
halifeleri tarafından sürdürülmüştür. Bun
lardan Hace FB.zıl Vahi Kabil' de, Ha.fız Tahir 
Keşmir'de, Şah Muhammed Kutub Kan
dehar'da faaliyet göstermiştir. 

Nevşahiyye, Muhammed Nevşah'ın Şeyh 
Abdurrahman, Pir Muhammed Sacyar ve 
Salih Muhammed adlı halifelerine nisbet 
edilen Rahmaniyye, Sacyariyye ve Salihiyye 
koliarına ayrılmıştır. Şeyh Abdurrahman'ın 

türbesi Gucranvala bölgesindeki Biri Şah 
Rahman'da, Pir Muhammed Sacyar ve Sa
lih Muhammed'in türbeleri Gucerat bölge
sinde Nevşahra ve Çak Sada'dadır. Bu tür
beler de Nevşahiyye mensupları için önemli 
olup her yıl anma törenleri düzenlenmek
tedir. Haririzade'nin tarikatın piri olarak 
Muhammed Hace Alaeddin ei-Hindl'yi gös
termesi (Tibyan, lll. vr. 56b) yanlıştır. 

Nevşahiyye tarikatına mensup müellif
ler dini, tasavvufi eserlerle Arap, Fars, Ur
du ve Pencap edebiyatiarına dair çok sa
yıda eser kaleme almışlardır. Bunların ço
ğu, Sahenpal'de tarikatın son şeyhiŞerif 
Ahmed Şerafet Nevşahi'nin (ö. 1983) özel 
kütüphanesinde bulunmaktadır. Önemli 
bazı eserler şunlardır: Mirza Ahmed Beg 
Lahuri, Al).val-i MeşayiJJ-i Tari]fat (F9idi
riyye) ve Malp1mat-ılja:lret-i ljaci Nev
şah; Muhammed Ekrem Ganimet Kunca
hl. Nereng-i 'Iş]f; Muhammed Mah Sada
kat Kuncahi, Şeva]fıbü'l-mena]fıb; Mu
hammed Hayat Sahenparı, Te~kire-i Nev
şahi; Pir Kemal Lahuri, Şal).d'it-i Kudsiy-
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ye; imambahş Lahuri, Mir'atü'l-Gaturiy
ye; NQrullah Sahenpati, Nurü'l-fetdva; 
Muhammed Haşim Şah Tarpalvl, Çehar 
Bihdr; Şerif Ahmed Şerafet Nevşahi, Şe

rifü't-tevariJJ (Nevşahiyye silsilesine dair 
bu eserin 8000 sayfa olduğu kaydedilmek
tedir). 
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Kanpur 1332, s. 179-184; M . Mah Sadakat Kun
cah1. Şeva~ıbü'l-mena~ıb, Nevşahiyye Kütüp
hanesi, Ms., nr. 1346 A. H., s. 48-88; Har1r1zade, 
Tibyan, lll, vr. 56b; J. S. Trimingham, The Sufi Or
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NEVŞEHİR 

İç Anadolu'da şehir 

L 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Kızılırmak vadisinin güney yamacında 
denizden yaklaşık 1150 m. yükseklikte yer 
alır. Şehrin en eski adının Nyssa olduğu 
ileri sürülmektedir. Ancak Nyssa'nın yeri
nin bugünkü Nevşehir' e mi yoksa Nar'a mı 
tekabül ettiği tam olarak belli değildir. Böl
genin Osmanlı idaresine girmesinden son
ra şehrin yerinde Muşkara adlı bir köy mev
cuttu. Muşkara, XVIII. yüzyılın başlarında 
imar faaliyetleri ve iskan siyaseti netice
sinde "yeni kurulan şehir" manasma Nev
şehir adını aldı. Bu ad yanında Osmanlı 

bürokratik yazışmalarında zaman zaman 
Nevşehr-i Dilara ismiyle de anılmıştır. 

Milattan önce 1650 yıllarından itibaren 
uzun süre Hititler'in idaresinde kalan Nev
şehir yöresinin milattan önce XII. yüzyılda 
Ege göç kavimlerinden ve arkasından VII. 
yüzyılda Kafkaslar'dan gelen Kimmerve 
İskit akınlarından oldukça etkilendiği, bir 
ara Asurlular'ın idaresine girdiği, milattan 
önce 550-332 yılları arasında Persler'in, 
daha sonra Kapadokya Krallığı, Roma ve 
Bizans'ın yönetimine geçtiği belirtilir. Böl
ge, Bizans döneminde özellikle VI-IX. yüz
yıllar arasında hıristiyan halkın yumuşak 

kayaları oyarak yer altı şehirleri oluştur
dukları bir sığınakyeri haline geldi. Bunun 
yanında İslamiyet'in yayılmaya başlama
sıyla birlikte Anadolu'ya akınlarda bulu
nan müslümanlar için bir uç bölgesi oldu. 
Hem müslümanların bölgeye akınları, hem 
de VII. yüzyılda Bizans'ta tasvir (ikona) yan
hiarına karşı bir hareketin güç bulmaya 
başlaması, yer altı şehirlerine sığınan hı

ristiyan halkın sayısında giderek bir artış 
meydana getirdi. 

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Selçuklu
lar'ın idaresine geçen bölge 1 243 Kösedağ 
Savaşı'nın ardından Moğol - İ lhanlı nüfuzu 
altına girdi. 131 7' de Anadolu umumi vali
liğine getirilen Timurtaş'ın yönetimine bı
rakıldı. XIV. yüzyıl ortalarında Eretnalılar'ın 
hakimiyetine geçti. 766 (1365) yılına doğru 
Karamanoğulları tarafından ele geçirildi. 
Daha sonra Sivas merkez olmak üzere bir 
devlet kuran Kadı Burh§.neddin'in idaresi
ne girdi. Bölge, XIV. yüzyılın sonlarına doğ
ru Kadı Burha.neddin ve Karamanoğulları 
ile Osmanlılar arasındaki nüfuz mücadele
lerine sahne oldu. Bu mücadeleler esna
sında önce Karamanoğulları'nın, ardından 
Osmanlılar'ın eline geçti (800/1398). An
cak Osmanlılar'ın bölge üzerindeki haki
miyeti uzun sürmedi ve Ankara Savaşı'nın 
( 1402) neticesinde Timur tarafından Ka
ramanoğulları'na verildi. Timur'un Ana
dolu'dan çekilirken bölgedeki bazı aşiret 
gruplarını beraberinde götürmesiyle bo
şalan yerlere Dulkadırtı Türkmenleri yer
leşti ve yörenin bir kısmı Dulkadıroğulla
rı'nın nüfuz ve idaresine girdi. 894 (1489) 
tarihli Osmanlı arşiv kayıtlarında bölgede 
bulunan Ürgüp nahiyesindeki Develi zea
metinin, daha önceki yıllarda bölgede yö
neticilik yapan ve Osmanlı yanlısı bir siya
set takip eden Dulkadır hanedamndan Ala
üddevle Bozkurt Bey'in oğlundan mah
lQl olduğunun belirtilmesi (BA, MAD, nr. 
ı 7893, s. 351) bu durumun bir yansıması 
olmalıdır. Bu çerçevede Fatih Sultan Meh
med döneminde hem Osmanlı-Kar ama-


