
viriyle yetinmeyip Hz. Muhammed'in tari
hi varlığının ötesinde ezerı bir varlığın haki
katinin (hakikat-i Muhammediyye) ve nu
runun bulunduğuna, bu nurun kıyamet 
gününe kadar velilerde zuhur ederek var
lığını devam ettireceğine inandıklarını söy
lemiş, daha sonra süfilerin Hz. Peygam
ber hakkındaki inanışlarıyla hıristiyanların 
Hz. lsa 'nın şahsiyeti hakkındaki görüşleri 
arasında karşılaştırmalar yapmıştır. Ebü'l
Aia el-Afifı eseri, müellifin "An Histarical 
lnquiry Canceming the Origin and Deve
lopment bf Sufism" (JRAS, ı 906, s. 203-

348) , "Asceticism (Muslim)", (ERE, ll. 99-

ıo5 ). "Sufıs" (ERE, XII. 10- 17) ve "The Goal 
of Mohemmedan Mysticism" ( JRAS, ı 9 ı 3. 
s. 55-68) adlı önemli makaleleriyle tasav
vuf araştırmalarında Nicholson'un yerini 
değerlendiren bir giriş ekleyerek Fi't-Ta
şavvufi'l-İslami ve tariJJihi adıyla Arap
ça'ya çevirmiştir ( İ skenderiye I 946). Kitap, 
"Asceticism" dışında yukarıda adı geçen 
üç makale ve Afıfi'nin girişiyle birlikte Türk
çe'ye tercüme edilmiştir (tre. Abdullah 
Kartal. Tasauuu{un Menşei Problemi, is
tanbul 2005) . 4. The Mathnawi of Jala
luddin Rümi. Nicholson'un tasawuf kül
türüne en büyük hizmeti Mevlana'nın Meş

nevi'sinin tahkikli neşri ve ingilizce tercü
me ve şerhidir ( ı-vııı . London I 925- ı 940). 

Meşnevi'nin modern dönemde yapılan 
tercüme ve şerhlerinde Nicholson'un met
ni esas alınmıştır. Bugün Batı dünyasında 
onun bu çalışmasına atıf yapmadan Mev
lana'dan bahsetmek neredeyse imkansız
dır. S. Rümi. Poet and Mystic 1207-1273. 
Nicholson'un Mevlana'ya dair makaleleri
ni ihtiva etmektedir ( Oxford ı 966) . Eser 
Türkçe'ye tercüme edilmiştir (Mevlana 

Celaleddin-i Rumi, tre. Ayten Lermioğlu, 

İstanbul , ts. ). 

Nicholson'un diğer önemli telif, tercüme 
ve neşirleri şunlardır: Selected Poems 
from th e Diwö.n-i Shamsi Tabriz (Cam
bridge I 898); The Tadhkiratu '1-Awliyö. 
(l-ll , London ı 905- I 907, Memoirs of the 
Saints); A Literary History of the Arabs 
(London 1907, ı 9 77) ; The Don and the 
Dervish (London 19 11 , Hafı z, Attar, sa ·
di, Mevlana ve ibnü ' l-Farız'da n seçilmi ş 

şiirlerin tercümesidir) ; The Kashf al-Mah
jüb. The Oldest Persian Text on Su
fism (London 1 9 ı ı ); The Tarjumö.n al
Ashwö.q (London 19 ı ı, ibnü'l-Arabl'ye 
ait eserin neşir ve tercümes idir) ; The Ki
tab al-Luma' (London 19 14) ; The Sec
rets of the Seli (London ı 920, Muham
med ikbal'in Esrar-ı Hadi adlı eserinin 
tercümesidir ); The Farsnö.me of Ibnü'l-

Balkhi (London ı 92 ı , Guy le Strange ile 
birlikte); The Tales of M ystic Meaning 
(London 19 3 ı) ; A Persian Lyrics (Lon
don ı 93 ı, İran şai rl erinden yirmi a ltı par
ça ş ii rin tercümesidir); A Persian Fore
runner of Dan te (Towyn-on-Sea ı 944, 

Hakim Seniii' nin Seyrü 'l-'ibad ile 'l-me'ad 
adlı eserinin özet manzum tercümesidir) . 
Nicholson'un ayrıca Journal of the Ro
yal A siatic Society, Museon, Islami ca, 
Quest, Search gibi ilmi dergilerde ma
kaleleri yayımlanmıştır. 
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Iii Sü LEYMAN DERİN 

NiDAI 
( _;f..l.i ) 

Nidaf Mehmed Çelebi Ankaravf 
(ö. 975/ 1567'den sonra) 

Osmanlı hekimi. 
_j 

Hayatı hakkındaki sınırlı bilgiler kendi 
eserlerine dayanmaktadır. Esrar-ı Genc-i 
Ma'nd adlı manzum eserinin sonunda o 
sırada otuz beş yaşında olduğunu söyle
diğine ve bu çalışmasını 950'de (ı 543) ta
mamladığına göre 915'te ( 1509) doğmuş 

olmalıdır (Diriöz, s. 42-43). Daha sonra ba
basıyla birlikte Kudüs'ten Ankara'ya gidip 
yerleştiği bilinmektedir. Geleneksel eğiti

mini alim bir kişi olan babasından ve onun 
çevresinden aldığı sanılmaktadır. Kırım'a 

yaptığı bir seyahat esnasında Sahib Giray 
tarafından kabul edilmesi ve ona hocalık 
yapması iyi bir tahsil gördüğünü ortaya 
koymaktadır. Mendfiu'n-nds'ın giriş kıs

mında verdiği bilgilerden Sahib Giray nez
dinde büyük itibar kazandığı ve Kanünf 
Sultan Süleyman'a elçi olarak gönderildi
ği , fakat kendisini çekerneyen hasımlarının 
iftirası yüzünden geri geldiğinde zindana 
atıldığı ve yedi yıl zindanda kaldığı anla-

Ni DAT 

şılmaktadır. Bu süre zarfında kendini ta
sawufa veren Nidai tasawufla ilgili yirmi 
iki manzume yazdığım , zindandan çıktık

tan sonra Hz. Peygamber'in soyundan yaş
lı bir şahısla karşılaştığını ve ondan tıp tah
sil ederek icazet aldığını belirtir ( Menafiu 'n
nas, vr. 4b-5a). 

Kırım'dan dönüşünde Konya'ya giden Ni
dal şehirde valilikyapan Şehzade Selim'in 
himayesine girdi ve onun hekimi oldu; bu 
sırada Mevlevl tarikatına intisap etti. Ken
disi hakkında "bu bende derviş Nidai" de
mesi onun hekimlikten önce tasavvufi eser
ler yazmasından, "Çelebi" nisbesiyle anıl

ması ise Mevleviliğe intisabından kaynak
lanmaktadır. Şehzade Seliı:n 974'te ( 1566) 

tahta çıkınca saray hekimliğine getirilen 
Nidili'nin hekimbaşılığa kadar yükseldiği
ni söyleyenler varsa da (Osman Şevki , s. 
205) Kanünf Sultan Süleyman ve ll. Selim 
dönemi hekimbaşıları listesinde onun adı
na rastlanmamaktadır (DİA, XVII , 162). 

Ancak adı Kanuni devri hekimbaşıların
dan Kaysünlzade Bedreddin Muhammed 
b. Muhammed ile karıştınldığı için kaynak
lar ondan Kaysünizade Mehmed Çelebi di
ye söz eder ( Şeşen , s. 32 1 ). Nidai'nin ll. Se
lim'e sunduğu Rebiu 's-selame adlı ese
rinde kendisini, "Bu muhlis-i bi-riya ya'ni 
Kaysunizade Nidai ki ... " şeklinde tanıtma
sı da muhtemelen bunda etkili olmuştur. 
Nidai'nin vefatıyla ilgili bir kayıt mevcut 
değilse de Dürr-i Manzum adlı eserini ll. 
Selim'e 975'te (ı 567) takdim ettiği dik
kate alınarak bundan sonraki bir tarihte 
öldüğü söylenebilir. 

Eserleri. Klasik kaynaklarda ve çağdaş 
araştırmalarda Nidai'ye nisbet edilen çalış
maların sayısının yedi ile on dokuz arasın
da değiştiği görülmektedir. Ancak bun
ların bir kısmının müellifin eserlerindeki 
bölüm başlıklarından ibaret olduğu, bazıla
rının da yanlışlıkla ona isnat edildiği anlaşıl
maktadır (Nidai-Dürr-i Manzam, s. 12) . 1. 
Menafi u'n -nas. 1566'da manzum - men
sur olarak yazılan eserin Kaysünizade Bed
reddin 'in tıbba dair Arapça bir kitabının 
tercümesi olduğu belirtiliyorsa da müellif 
tercümesini Farsça bir çalışmadan yaptığı

nı söylemektedir (vr. ıo 3a ) . Altmış bölüm 
(bab) halinde düzenlenen eserin manzum 
kısımları mesnevi tarzında yazılmıştır. Kırk 

dört beyitlik bir kısmı tıp ilmiyle ilgili ayet 
ve hadislerin yer aldığı bir giriş takip eder. 
Ardından bölümlerin başlıkları sıralanır ; 

son bölümde müellif yaptığı seyahatlere 
ve karşılaştığı bazı olaylara yer verir. Kita
bın yalnız Türkiye kütüphanelerinde dok
san yedi adet nüshasının bulunmasından 
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(Şeşen, s. 325-33 ı) çok yaygın biçimde 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Eser üzerine 
Sadettin Özçelik bir doktora tezi hazırla
mıştır (bk. bibl.) . z. Dürr-i Manzum. Me
natiu'n-nas'ın 721 beyitlik bir muhtasa
rıdır. ll. Selim'e takdim edilen bu Türkçe 
mesnevi üzerinde Ümran Ay yüksek lisans 
çalışması yapmıştır (bk bi bl.) 3. Rebiu's
selame. Veba ve kolera hastalıklarını ko
nu alan bu manzum-mensur eser de ll. 
Selim'e sunulmuştur (Hacı Selim Ağa Ktp., 
nr. 882/3; TSMK, Yeni Koleksiyon, nr. 1 744). 
4. Tenbihname. Ahlak ve tasavvufa dair 
altmış bir fasıl ve yetmiş hikayeden oluşan 
bu manzum-mensGr eser 952'de (1545) 
kaleme alınmıştır (Süleymaniye Ktp., Dü
ğümlü Baba, nr. 31 1; Beyazıt Devlet K tp., 
Veliyyüddin Efendi, nr. 1657/ 1; Ankara Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ktp., nr. 45080) . 
s. Esrar-ı Genc-i Ma'na. 950'de (ı 543) 
telif edilen tasawufa dair bu eser on bö
lümden ve yirmi ikisini müellifin Kırım 'da 

zindanda iken yazdığı yirmi dokuz hikaye
den oluşmaktadır. Bilinen tek nüshası Nu
ruosmaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 

2270). 6. Tercüme-i Nazm-ı Lokman He
kim. Menôtiu'n-nas'ın tedaviyle ilgili bö
lümündeki "Ma'cGn-i Cavidan" başlıklı otuz 
beyitten oluşmaktadır (NidaT-Dürr-i Man
züm, s. 13). 7. Vasiyetname (Pendname, 
NasThatname). Tıp ahlakına dair otuz dört 
beyitlik bir eser olup Menatiu'n-nas'ın 
elli sekizinci babından ibarettir (Şeşen, s. 
331) . Bunlardan başka Nidal'ye Fetihna
me-i Kal'a-i Cerbe, Tababet-i Beşeriy
ye ve Baytariyye ve Edviye-i Mütre
de isimli eserler nisbet edilmiştir (NidaT
Dürr-i Manzüm, s. 1 9). 
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NIEBUHR, Carsten 
(1733-1815) 

Batılı seyyah, haritacı. 
_j 

1 7 Mart 1733'te Hannaver Dukalığı'na 
bağlı Lüdingworth kasabasında bir çiftçi
nin oğlu olarak dünyaya geldi. Küçükyaş
ta annesini ve babasını kaybettiği için ço
cukluğunda çok az bir eğitim alabildi ve 
gençlik yıllarında babası gibi çiftçilik yap
tı. Ancak bir yandan kendi kendine mate
matik ve yer ölçümü üzerine çalıştı, bir sü
re de Göttingen Üniversitesi Matematik 
Bölümü'nde okudu. 1760'ta teğmen rüt
besiyle Danimarka ordusuna katıldı. Göt
tingen Üniversitesi'ndeki hocalarından 
Ahd-i Atik uzmanı Johann David Micha
elis'in tavsiyesiyle Danimarka Kralı V. Fre
derik tarafından, Ortadoğu İslam coğraf
yasına bir araştırma gezisi yapmakla gö
revlendirilen ve çeşitli ilim daliarına men
sup beş kişi ile eski bir askerden oluşan 
gruba seçildi; yola çıkmadan önce biraz 
Arapça öğrendi. Kopenhag Üniversitesi 
hocalarının hazırlayıp V. Frederik'in onay
ladığı bir talimatname ile izlenecek rota 
tayin edildi. Kendilerinden birer günlük tut
maları istendi; bu talimatnarnede ayrıca 
kimin hangi konularda araştırma yapacağı 
tek tek belirtilmişti. 

4 Ocak 1761'de Kopenhag'dan gemiyle 
yola çıkan grup 30 Temmuz günü İstan
bul'a ulaştı ve şehirde kırk gün kaldı. Bu 
süre içerisinde Danimarka elçisinin heyet 
için hazırlattığı, Sultan III. Mustafa'nın tuğ
rasını taşıyan 15 Muharrem 1175 (16 Ağus
tos 1761) tarihli yol izninde heyet üyelerin
den her birinin ismi verilmekte ve seya
hat sebepleri açıklanarak gidecekleri yer
ler sayılmaktadır. Bugün Niebuhr'un te
rekesiyle birlikte Kiel Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunan belge heyetin Osman
lı topraklarında güvenlik içinde dolaşma
sını sağlamıştır. 

Ege adalarından geçerek Mısır'a varan 
heyet burada bir yıl kaldıktan sonra Ekim 
176Z'de Süveyş'ten hareket etti ve başlı
ca Kızıldeniz limaniarına uğrayıp Yemen 
topraklarına girdi. İklim değişikliğinden ve 
çeşitli hastalıklardan etkilenen grup üye
lerinden ikisi burada, üçü Hindistan yolun
da öldü. Tek başına son durakları Hindis
tan'a ulaşan Niebuhr bir yıldan fazla ora
da kaldı ve Aralık 1764'te Bombay'dan ay
rılıp Maskat Limanı'ndan İran'a geçerek 
Anadolu üzerinden İstanbul'a geldi ; bu 
arada Kıbrıs'a da uğradı . Niebuhr 20 Ka
sım 1767'de Kopenhag'a döndü; böylece 

Carsten Niebuhr'un Osmanlı ülkesini gezmesine izin veren. 
lll. Mustafa'nın tuğrasını tasıyan 15 Muharrem 1175 116 
Ağustos 17611 tarihli belge 

altı kişiyle başlayan ve yaklaşık yedi yıl sü
ren bu geziyi sadece o tamamlamış oldu. 

Ülkesine döndükten sonra mühendis 
kaptan olarak ordudaki görevine devam 
eden, ayrıca gizli serviste hizmet veren 
Niebuhr'un önemi, gezi sırasında kendi 
gözlemlerini ve botanist Peter Forsskarın 
topladığı malzemeleri kitap haline geti
rerek yayımlamasındadır. Onun çalışma
ları sayesinde Batılılar, müslüman Orta
doğu'nun fiziki' ve beşeri coğrafyası ileje
ostratejik önemi hakkında pek çok bilgi
ye ulaşmış, İngilizler onun verdiği Kızılde
niz'e dair bilgileri kullanarak ilk defa Afri
ka kıtasını dalaşmadan Hindistan'a gitme
yi başarmış ve Napafyon 1798'de bu yolu 
kesrnek amacıyla Mısır' ı işgal ederken yine 
ondan yararlanmıştır. Ayrıca Niebuhr'un 
hazırladığı Yemen haritası uzun yıllar ge
çerliliğini korumuştur. Niebuhr gezd.iği yer
lerin halkı , nüfusu, dini yapısı, iklimi, coğ
rafyası gibi hususlarla ilgili birçok bilgi top
lamış ve bunları çalışmalarında kullanmış
tır. Bu gezi, sonraki yıllarda Ortadoğu'ya 

yapılan birçok geziye öncülük ettiği gibi 
Niebuhr'un çalışmaları da bu bölgeyi Av
rupalılar'a gerçek anlamda tanıtan ilk eser
ler arasında literatüre geçmiştir. Niebuhr 
ve eserleri hakkında bugüne kadar çok sa
yıda çalışma yapılmış olup bunların ilki, Va
kım' nin FütılJ:ı diyar Rebi'a'sını yayımla
yan tarihçi oğlu Barthold Georg Niebuhr'a 
aittir ("Carsten Niebuhr's Leben", Kieler 
Blaetter, 3 IKiel 18161. s. 1- 86). 7-10 Ekim 


