
"Gördüm seni bir gün yeni açmış güle dön
düm" mısraıyla başlayan uşşak şarkısı; Be
kir Sıtkı Sezgin'in rast makamında , "Bu 
dervişlikyoluna sıdk ile gelen gelsin" mıs
raıyla başlayan ilahisi bu usulle ölçülmüş 
eserlerden bazılarıdır. 
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!il İSMAİL HAKKI ÖZKAN 

NIM-ZENCİR 
(~j ~ ) 

Türk musikisi usullerinden. 
_j 

Yüz yirmi zamanlı zencir usulünün za
man sayısı bakımından yarısı olduğundan 
"yarım zencir'' anlamında nim-zencir de
nilen bu usul beş ayrı usulün sıralanması 
ile oluştuğu için "dizi usuller" sınıfında yer 
alır. Zencirle benzerliği, sadece zaman sa
yısı ve zencir gibi farklı usullerin sıralanma
sından meydana gelmiş olmasından iba
rettir. 

Nlm-zencir usulü bir ağır düyek (8/4). 
bir lenk fahte ( ı 0/4) , bir nlm-çenber ( 12/4), 
bir ayin devr-i revanı ile (14/4 ) bir n 'im
berefşan (ı 6/4) usullerinin kendi forma
Iarında sıralanmasıyla oluşur. Zencir usu
lünü meydana getiren usullerin dörder 
zaman artarak sı ralanmasına karşılık nlm
zencir usulünü meydana getiren usuller 
ikişer zaman artarak sıralanır ve bunlar 
hep ikinci mertebeleriyle kullanılır. Bu se
beple daha çok peşrev ve bestelerin bes
telenmesinde kullanılan nlm- zencir us u-

!ünün de 60/4'lük mertebesi tercih edil
miştir. Usuldeki darbların kuwetli ve ha
fifliliği usulü meydana getiren usullerdeki 
gibidir. Bu usulle ölçülmüş eserlerden gü
nümüze ancak Muzaffer'in hüseynl peş

revi ulaşmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Suphi Ezgi, Nazari-Ameli TürkMusikisi, istan
bul 1935, ll, 164-165; Özkan, TMNU, s. 687. 

L 

liJ İsMAiL HAKKI ÖzKAN 

NiMET 
( 4o..ıW I ) 

Kur'an-ı Kerim'de yer alan 
kavramlardan biri. 

_j 

Sözlükte masdar olarak "bolluk ve iyi 
hal içinde olmak". isim olarak "maddi ve 
manevi imkanlar" anlamına gelen nimet 
(na'me) kelimesini (Lisanü 'l-'Arab, "n'am" 
md.; Kamus Tercümesi, IV, 500). İbnü'l
Cevzl "insana refah ve mutluluk sağlayan 
meşru şey" (Nüzhetü 'l-a'yün, s. 597), Sey
yid Şerif el-Cürcanl"özel bir amaç veya be
del gözetilmeksizin yapılan iyilik" diye ta
nımlamıştır (et-Ta'rf{at, "Ni'met" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de nimet kavramı fiil ka
lıplarında on sekiz, isim olarak elli dört ve 
naim (bol nimet) şeklinde on yedi ayette 
geçmektedir. Bir ayette fiil kalıbıyla yer 
alan nimet kavramı Hz. Peygamber' e iza
fe edilmekte ( el-Ahzab 33/37). iki ayetin bi
rinde, Firavun'un İ srailoğulları'nı köle ola
rak çalıştırmasının kendisi tarafından ni
met diye telakki edilmesi Hz. MOsa tara
fından eleştirilİrken kelime ona nisbet edil
mekte ( eş-Şuara 26/22), diğerinde de kar
şılıksız mali harcama yaparken rabbinin rı
zasını talep etmekten başka kimsenin nez
dinde şükran beklentisi olmayan iyi insan 
t ipi tasvir edilirken kullanılmaktadır (el
Leyl 92/ 19). Buna göre Kur 'an'da yer alan 
nimet kavramı üç istisna dışında seksen 
altı defa Allah 'a izafe edilmektedir (M. F 
Abdü lbaki, el-Mu'cem, "n'am" md.). Aslın

da, "Sizin nezdinizde nimet narnma bulu
nan her şey hiç şüphe yok ki Allah'tandır" 
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mealindeki (en-N ahi 16/53) ilahi beyan çer
çevesinde sözü edilen nimet istisnalarının 
ikisi neticede Allah'a nisbet edilmiş olur. 
Firavun'un tavrında ise nimet niteliği taşı
yan bir husus yoktur. 

Nimet olarak değerlendirilen şeylerin 
maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrıl
ması mümkündür. Maddi nimetler dün
yada varlığın devamı için gerekli olan her 
şeyi içerir: Su. bitkiler, ekin ve meyveler, 
eşler, oğullar ve torunlar, giyecekler, dağ
lar, ırmaklar, yollar, yıldızlar, gece ve gün
düz, gemilerin denizde yüzmesi ve tabia
tın düzenli biçimde işlemesi gibi. Nahl sü
resinde bunların çoğu na temas edilir ( 16/ 
5-18, 53, 65-72, 78-83 , 114, 121). Bunun 
yanında insanların dünya hayatında kar
şılaştığı çeşitli sıkıntıları Cenab-ı Hakk' ın 

gidermesi, dua ve taleplerine icabet et
mesi, insanlara yaşama sevinci vermesi 
gibi sayılamayacak kadar çok nimet mev
cuttur. Manevi nimetiere gelince Kur'an'
da nimet kavramı hidayet, iman ve bun
ların sağladığı ebedl hayattaki mutluluk 
üzerine yoğunlaşmaktadır. İbnü'l-Cevzl ni
met kelimesinin Kur'an'da on manaya gel
diğini , bunlardan yalnızca birinin güzel ya
şama imkanları alanına girdiğini, diğer

Ierinin din, kitap, nübüwet, Hz. Muham
med'in kendisi, İslamiyet, lutuf ve ihsan, 
sevap ve mükafat gibi manalara geldiğini 
belirtir (Nüzhetü 'l-a'yün, s. 597-599) . Kur
'an'a göre gerçek nimet, Cenab-ı Hakk'ın 

"ruhumdan üflediğim" diye nitelendirdiği 

insanın (el-Hicr 15/29) selim fıtratını boz
ınayıp O'na bağlanmasıdır. insanla yara
tıcısı arasındaki bu ilgi ahiret hayatına da 
taşınarak cennet nimetlerinden övgüy
le söz edildikten sonra Allah ' ın kulundan 
memnun oluşunun her nimetin üstünde 
bulunduğu belirtilir (et-Tevbe 9/72). Kur
'an-ı Kerim'de ahiret hayatının nimetlerin
den söz edilen on altı ayette "nalm" keli
mesi kullanılır. 

Kur'an'da kendilerine nimet verildiği bil
dirilenlerin başında peygamberler gelir. 
Bunların arasında Hz. Süleyman (en-Nemi 
27/ 19). Musa (el-Kasas 28/ 17) ve Isa (ez
Zuhruf 43/ 59) özellikle zikredilir; ayrıca 
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Meryem süresinde söz konusu edilen bazı 
peygamberler de ilahi nimete mazhar kı
lınmakla nitelendirilir (19/41-58) . Hz. Mu
hammed ise bizzat nimet olarak anılmış
tır (en-Nahll6/83; krş. ibnü'l-Cevzl, s. 597-
598). Peygamberlerden başka kendilerine 
nimet verilenler sıddlklar, şehidler ve salih
ler olup Allah'a ve resulüne itaat edenlerin 
de bunlarla birlikte mükafatlandırılacağı 
beyan edilir (en-Nisa 4/69). 

Nimet kavramı çeşitli hadis rivayetlerin
de de Kur'an'daki kullanılışma paralel bi
çimde yer almıştır. Wensinck'in el-Mu'
cem'inde nimet kavramına yapılan atıflar 
altı sütunu bulmaktadır (VI, 491-496). Bu
har!'nin naklettiği bir rivayete göre ("Me
gazi", 8) Abdullah b. Abbas, "Ailah'ın ni
metini nankörlükle karşılayan ve sonunda 
kavimlerini helake sürükleyenleri görme
din mi?" mealindeki ayette (İbrahim 14/28) 
yer alan nimet kelimesiyle Hz. Muham
med'in kastedildiğini söylemiştir. Muhte
lif hadislerde Allah'ın dünya hayatı için lut
fettiği nimetierin kadrinin bilinmesi, nan
kör davranılmaması ve sahip olunan im
kanların ebedl hayatın kazanılması yolun
da harcanmasının önemi üzerinde durulur 
(ayrıca bk. İN'AM). Kur'an'da, Rahman sü
resinde otuz bir defa tekrarlanan "ala"' ke
limesi başta olmak üzere nimet manasma 
gelen veya ona yakın bir muhteva taşıyan 
fazi, ihsan, sevap, rızık, lutuf gibi kelime
ler de çokça tekrarlanır. 

Kelama ve tefsire dair eserlerde Allah
insan münasebetleri bağlamında nimet ve
renin verilen nezdinde teşekkür hakkının 
bulunduğu ilkesine sık sık temas edilir. Bu
radaki nimet kul için iki açıdan büyük önem 
taşır. Bunlardan biri genellikle insan psi
kolojisine hakim olan, içinde bulunduğu 
nimetten gafil olma sınırını aşıp şahsiyet 
kazanması ve yaşama sevinci taşımasıdır. 

İkincisi nimeti vereni tanıyıp O'nunla ruhi
manevi iletişim kurmasıdır. Matürldl, "AI

Jah'ın size Jutfettiği nimeti, öğüt vermek 
için indirdiği kitabı ve hikmeti unutmayın" 
mealindeki ayetin (el-Bakara 2/231) tefsi
rinde buradaki nimetin büyük nimetler
den biri olan Hz. Muhammed'den başka 
"İslam dini ve ahkamı ya da Allah'ın insan
lara lutfettiği bütün nimetler" manasma 
gelebileceğini belirtir, ardından da ilahi ni
metlerin üç gruba ayrıldığını söyler. Birin
cisi İslamiyet olup korunarak devam etti
rilmesi gerekir; ikincisi özel nimetler olup 
şükrü icap ettirir; üçüncüsü diğer bütün 
nimetler olup tevhid inancını doğurur (Te'
vWitü'l-Kur'an, II, 77) . 
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li] FATMA CANDAN GüNAYDIN 

Nİ'METULLAH ei-CEz.AiRi 
( ı.S}f_r:.lf .dıf ~ ) 

Seyyid Ni'metullah b. Abdiilah 
b. Muhammed ei-MCısevi 

ei-Hüseyni ei-Cezairi et-Tüsteri 
(ö. ı 112/1 701) 

Şii alimi. 
_j 

1050 (1640) yılında İran'ın güneybatı
sında yer alan Tüster (Şüster) şehri yakın

larındaki Sıbağıye köyünde doğdu. Cezairi 
nisbesini doğduğu yerin Basra körfezin
deki adalar bölgesinde (cezair) bulunması 
sebebiyle aldığı anlaşılmaktadır. Soyu ye
dinci imam Musa ei-Kazım'a ulaşır. Haya
tının kırk yılına yakın bölümünü o dönem
de kaleme aldığı el-Envfırü'n-nu'mô.niy
ye adlı eserinin sonunda anlatır (IV, 302-
326). Buna göre ilk eğitimine köyündeki 
okulda başladı. Ardından çevredeki Karün 
ve Huveyze'ye giderek öğrenimini ilerletti. 
1 061'de ( 1651) Şlraz'da Mansüriyye Med
resesi'ne girdi. Burada kaldığı dokuz yıl 
içerisinde çeşitli hocalardan ders aldı. Ar
dından İsfahan'a geçerek Erfauddin en
Nain], Hüseyin b. Cemaleddin ei-Hansarı 
ve Allame ei-Horasanl gibi alimierin ders
lerine katıldı. Burada Muhammed Bakır 
el-Meclisi ile tanıştı. Ondan dört yıl kadar 
kelam ve hadis okudu. Meclisl'nin, Şla'nın 
en büyük hadis koleksiyonu sayılan BiJ:ıô.
rü'l-envô.r'ının hazırlanmasına önemli 
katkılarda bulundu. Bu arada İsfahan'da 
yeni kurulan medreseye hoca tayin edildi 
ve sekiz yıl burada ders verdi. 111 O ( 1698) 
yılında İsfahan'dan ayrılıp Cezayir bölgesi
ne geldi, burada telif çalışmalarını aralıksız 
sürdürdü. Çeşitli dönemlerde Necef, Meş

hed, Samerra, Kazımeyn gibi merkeziere 
ziyarette bulundu. Aralarında Mahmud ei
Meymendl, Ali b. Hüseyin b. Muhyiddin ei
Hemedanl, Muhammed b. Yusuf b. Ali'
nin de bulunduğu çok sayıda öğrenci ye
tiştirdi. Cezairi Tüster'de vefat etti. 

Ni'metullah ei-Cezairl daha çok fıkıh ve 
hadisle meşgul olmuş, özellikle imamlar
dan nakledilen rivayetlerin incelenmesi ve 
şerhedilmesi konusunda derinleşmiştir. 
İmamiyye fıkhının iki temel ekolünü teşkil 

eden Ahbariyye ve Usüliyye'den ilkine men
sup olmakla birlikte diğer ekol mensupia
rına karşı eleştirilerinde ölçülü davranmış, 
iki tarafın birbirini zaman zaman dalale
te nisbet etmesini doğru bulmadığını be
lirtmiştir. Ahbarl ekolünün temel fikrine 
uyarak teşri' alanında kelam, mantık gibi 
akli deliliere dayalı her türlü yardımcı un
suru reddeden müellif Usül1ler'in öne çı
kardığı re'y, kıyas ve istihsan gibi kaidele
re itibar edilemeyeceğini, ancak imamlar 
tarafından ortaya konulan usuller ve ge
nel kurallara göre hüküm verilebileceğini 
ifade etmiştir. Bu çerçevede önemli tar
tışma konularından birini teşkil eden, Usü-
11ler'in bir müctehidin vefatından sonra 
onun ictihadlarının geçerli olmayacağı şek
lindeki yaklaşımiarına karşı çıkmıştır. Ona 
göre naslara dayanılarak yapılan ictihad
lar zan değil hakikat konumunda bulun
duğundan şahısların vefatıyla hükmünü 
yitirmez. Diğer taraftan müellif kelam ko
nularında akli temellendirmelerden ziya
de imamlardan nakledilen rivayetleri öne 
çıkaran bir yöntem izlemiş, bu arada ta
sawufa karşı çıkmış. tabiat bilimleriyle il
gili tartışmalarda yine rivayetler çerçeve
sinde görüşler ortaya koymuştur (ilmi ki
şiliği için bk. Hansarl, VIII, 150, 152-159; 
Uyar, s. 232-237). 

Eserleri. 1. el-Cevô.hirü'l-gavô.li. İbn 
Ebü Cumhur'un hadisle ilgili 'Avô.li 'l-le'ô.
li'l-'aziziyye adlı eserinin şer hi dir (Aga 
Büzürg-i Tahranl, V, 273-274). 2. el-Envô.
rü'n-nu'mô.niyye. İmamlardan nakledilen 
rivayetler çerçevesinde inanç konularını ele 
alan bir çalışmadır. İlki taşbaskı olmak üze
re (Tahran 1271) birçok defa basılmıştır 
(Tahran 1280, 13ı6, ı3ı9; Tebriz ı3oı, ı338 
hş.; Beyrut 1404/1984). 3. Giiyetü'l-me
rô.m. Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin Tehr,ibü'l-af:ı
kô.m'ına dair sekiz ciltlik şerhtir. Müellifin 
Tüsl'nin aynı eserine yazdığı Ma.lf:şudü'l

enô.m isimli şerhinden sonra kaleme alın
mıştır (a.g.e., XXII, ı 13-114). 4. Ma]fşu

dü'l-enô.m fi şerJ:ıi Tehr}bi'l-aJ:ıkô.m. 
Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin eserine yapılan on 
iki ciltlik şerhtir (a.g.e., a.y.). Tahrani'ye gö
re bazı kaynaklarda müellife atfedilen el
BuJ:ıuru'?-?Ô.hire bu şerhin diğer bir adı 
olmalıdır (a.g.e., III, 50). 5. Keşfü'l-esrô.r 

ii şerf:ıi'l-İstibşô.r. Ebü Ca'fer et-Tüsl'nin 
eserine dair üç ciltlik bir şerhtir (a.g.e., 
XVIII, ı 7) . 6. Kışaşü'l-enbiyô.' (en-NO.rü'l
mübfn, en-NO.rü'l-mübfn If kışaşi'l-enbiya' 
ve'l-mürselfn). Önsözde kaydedildiğine gö
re müellifin, on iki imam hakkındaki Ri
yô.zü'l-ebrfır adlı eserinin ardından onu 
tamamlayıcı bir çalışma olmak üzere pey
gamberleri ayet ve hadislerde geçen kıs-


