
saları ile ele alan bir çalışmasıdır (Necef 
1355, 1374; Beyrut 1417/ 1997; Beyrut, ts.) . 
7. Menba'u'l-J:ıayat. Vefat etmiş bir müc
tehidi taklit etmenin cevazına dairdir (Bağ
dat I 384/ 1 929) . 8. NO.rü'l-envar. Dördün
cü imam Zeynelabidin'e izafe edilen dua 
mecmuası eş-ŞaJ:ıiietü 's-Seccadiyye'nin 
şerhi olup Mlr Damad'ın Jjaşiyetü'ş-Şa
J:ıiteti's-Seccadiyye'si ile birlikte basılmış
tır (Tahran 1317; Tebriz, ts .; Muhammed 
b. Hüseyin el-Ca 'bl'nin /fadr~atü 'l-hila

liyye'si ile birlikte Tahran I 3 I 7) . 9. Jjaşi
yetü'l-Cami. İbnü'l-Hacib ' in el-Kdfiye'
sine Abdurrahman-ı Cami'nin el-Feva'i
dü'z-ziya'iyye adıyla yazdığı, ancak da
ha çok şarihinin lakabıyla tanınan şerhin 

haşiyesi olup birçok defa basılmıştır (Tah
ran 1268, 1277, 1293; Tebriz 1280, 1296) . 

10. Zehrü'r-rebi'. Müellifin kendi oğlunu 
kaybetmesi üzerine kaleme aldığı eser çe
şitli zorluklara karşı insana teselli kaynak
larını gösterıneyi amaçlamaktadır (Tahran 
1292, 1298; nşr. Muhammed Kazım el-Kü
tübl, Necef 1954, 1956; müellifin eserleri 
hakkında ayrıca bk. Tebrlzl, III , 113-115). 
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seyni) , Bağdad 1385/1965, ll , 336; İbn Usfür el
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fuzala' (nş r. Ahmed el-Hüseyni), Kum 1401 , V, 
253-256; Hansari, Ravzatü'l-cennat, vııı , 150-
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Nİ'METULLAH b. HABIBULLAH 
( .dı !~~ .dı! ~ ) 

(ö. 1024/1615 [?]) 

Tarib-i /jan-ı Cihan adlı 
eseriyle tanınan 

Babürlü vak'anüvis. 
_j 

Babürlü Sultanı Ekber Şah 'ın otuz beş 
yıl kadar hizmetinde bulunan Hablbullah 
Herevi'nin oğludur. Babürlü kumandanla
rından olup Babürname'yi Farsça'ya ter-

cüme eden Abdürrahim Han-ı Hanan'ın 

özel kütüphanecisi iken 100S (1597) yılın

da Cihangir'in hizmetine girdi ve 1018'e 
( 1609) kadar onun vak'anüvisliğini yaptık
tan sonra kumandanlarından Han-ı Cihan 
LOdl'nin hizmetine geçti. Onun teşvikiyle 
1 021 'de ( 1612) Malkapür' da yazmaya baş
ladığı Tari]]. -i ljan-ı Cihdn adlı Farsça 
eserini Zilhicce 1021'de (Şubat 1613) ta
mamladı. 

Tari ]]. -i ljan-ı Cihdn bir Afgan tarihi 
olup bir mukaddime, yedi bölüm (bab) ve 
bir hatimeden oluşmaktadır. Geleneksel 
anlayış çizgisinde Hz. Adem'le başlayan 
eserde Delhi Sultanı BehlOI-i LOdl, Şlr Şah 
Sur ve Han-ı Cihan LOdl'nin hayatları geniş 
biçimde ele alınmıştır. Son bölümler Af
gan kabilelerinin nesepleri ve Cihangir'in 
saltanatı hakkındadır. Hatime'de tanınmış 
pek çok Afganlı meşayihin biyografileri bu
lunmaktadır. Ekber Şah'ın vefatı , Cihan
gir'in tahta çıkışı, Şehzade Hüsrev'in taht 
için isyan etmesi gibi olayların görgü şa
hidi olan müellif Tari]].-i Taberi, Tari]].-i 
Güzide, Ekbername ve Tari]]. -i Ni~am

şahi gibi eserlerin yan ı sıra Babürlü bel
gelerine dayanarak hadiseleri kronolojik sı
rayla verir, siyasi olayları ve devlet adamla
rı arasındaki ilişkileri anlatır. Özellikle Af
gan tarihi hakkında sıkça atıfta bulunu
lan eserde yer alan ve zaman içinde çok 
tartışılan bir iddiaya göre Afganlı Peştun

lar Beni İsrail'e dayanmaktadır. Müellifin 
bu hususta öne sürdüğü açıklamalar gü
nümüzde artık kabul görmemekle birlik
te XX. yüzyıla kadar çok tekrar edilmiştir. 

Eserin muhtasar nüshası aynı zamanda 
Ma]].zen-i A fgani olarak da bilinir. An
cak her iki kitabın aynı eser mi yoksa de
ğişik iki eser mi olduğu hususunda farklı 
görüşler mevcuttur. Mesela Elliot bunla
rın aynı eser olduğunu söylerken İmamüd
din iki ayrı kitap olarak kabul eder. Her iki 
nüsha arasındaki en belirgin fark, Ma]].
zen-i Afgani'de Han-ı Cihan LOdl'nin hatı

ratı ve Cihangir hakkında bilgi bulunma
masıdır. Tari]].-i ljan-ı Cihan'ın bazı bö
lümlerini Elliot - Dowson İngilizce'ye çevi
rerek neşretmiştir (History of lndia as Told 
by its own Historians, V, 67- 1 16) . Ma]].
zen-i A fgani ise Bern Dorn tarafından 
İngilizce'ye çevrilmiştir (History of the Af
gans, Translated from the Persian of Nea
met Ullah, London 1829-1936) . Bu çalış

mayı daha sonra N. B. Roy gözden geçi
rerek bazı tashihlerle birlikte yeniden ya
yımlamıştır (fVlakhzan-i-Afghani, Niama
tullah's History of the Afghans, Santİnike
tan 1958) . Tari]].-i ljan-ı Cihdn Muham
med Beşir Hüseyin tarafından Urduca'ya 

Ni 'METU LLAH KiŞVE RI 

tercüme edilmiştir ( Tarfl].-i !jan-ı-Cihan[ ve 
fVlal].zan-i AfganT, Lahor 1978) . 
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Tarlkh-i Khan Jahani wa Makhzan-i Afghanl 
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Nİ'METULLAH KİŞVERİ 
( .SJ~ .dı l ~ ) 

XV. yüzyılın sonu ile 
XVI. yüzyılın başlarında yaşayan 

Azeri şairi. 
_j 

Sam Mirza tezkiresinde Kişveri mahla
sıyla kaydedilip Kazvinli olduğu ve çok sa
yıda şiirinin bulunduğu belirtilen sanatkar
la M. Ali Terbiyet'in Danişmendan-ı A~er
baycan adlı eserinde Türkçe ve Farsça 
şiirlerinin yer aldığı bir divanı olduğunu bil
dirdiği, Güney Azerbaycan'ın Karadağ böl
gesindeki Dilmekan (Dilmeğan) ilçesinden 
olan Ni'metullah Kişveri Dilmekani'nin aynı 

kişi olup olmadığını tesbit etmek müm
kün değildir. Elde Türkçe ve Farsça şiirleri 
bulunan Kişverl'nin , birkaç bölgesinde Dil
man (DIImegan) adlı şehir veya köy bulunan 
Azerbaycan'da doğduğu tahmin edilmek
tedir. Kişveri'nin şair olarak tanınmasından 
sonra Akkoyunlu Sultanı Yakub'un salta
natı zamanında ( 1478-1490) Tebriz' e gidip 
Hablbl, Hata!, Ahmed! gibi şairlerle bir
likte onun sarayında kaldığı şiirlerinden 

anlaşılmaktadır. Ancak Sultan Yakub'a sü
rekli kasideler yazmak zorunda kalması 
üzerine şair saraydan ayrılıp şiirlerinde bir 
üstat olarak andığı Ali Şlr Neval'nin yanına 
Semerkant'a gitmiştir. Ondan iltifat gör
mesine rağmen yaşının ilerlemesi ve gur
bet sıkıntısı yüzünden Sultan Yakub'un ölü
münün ardından Tebriz' e dönüp birkaç yıl 

sonra burada vefat etmiştir. Tebriz'e dö
nüşünden sonra maddi sıkıntılar çektiği ve 
eski günlerini özlediği şiirlerinden belli ol
maktadır. 

Ali Şlr N eva! ve Neslml'nin etkisi altında 
kalan Kişveri'nin şiirlerinde Çağatay Türk
çesi'nin özellikleri görülmektedir. Şiirleri
nin çoğu aşıkane olup tasawufi manzu
meleri azdır. Çoğu Türkçe şiirlerden mey
dana gelen Türkçe-Farsça divanında ga
zel, kaside, rubili, muhammes, kıta ve dört
lükler halinde güzel şiirler vardır. Bu şiir-



Ni'METULLAH KiSVERT 

lerinden Türk-İslam kültürünü iyi bildiği 
anlaşılmaktadır. Kişveri'nin tek eseri olan 
divanı Azerbaycan'da yayımlanmıştır. Ci
hangir Kahramanov, Bakü'deki nüshayı 
(Azerbaycan Elmler Akademisi Respubli
ka, El Yazmaları Fondu, nr. M -27/ 8408) 
esas alarak Tahran (Kütübhane-i Meclis, 
nr. 8959), Semerkant (ilm! Araştırma Ens
titüsü Ktp.) ve Taşkent (Özbekistan Fenler 
Akademisi B1'rün1' Şarkşinas lık Enstitüsü, 
El Yazmalar Fondu, nr. 652) nüshalarıyla 
karşılaştırmış, ştirleri türlerine ve kafiyele
rine göre klasik tarzda düzenleyerek Kiş

veri: Eserleri adıyla bastırmıştır (Bakı 

1984). Roza Eyvazova Kişveri Divamnın 
Dili adıyla bir eser yayımlamış (Bakı 

1983), Jale Demirci Talan ise eser üzerin
de bir doktora tezi hazırlamıştır (Kişvert 
Divanı [İnceleme-Metin-İndeks], 1994, AÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü) . 
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Nİ'METULLAH b. MAHMUD 
( ~~ 0-! .dı ! ~ ) 

Ni'metullah b. Mahmud en-Nahcuvarü 
(ö. 920/ 1514 [?]) 

el-Fevatil;ıu 'l-ilahiyye adlı 

t e fsiriyle t amnan sfifi müellif. 
_j 

Azerbaycan'ın Nahcıvan şehrinde doğ

du. Şeyh Alvan, Alvan el-Akşehrl, Baba Ni'
metullah, Ni'metullah Sultan ve Baba Ni'
met gibi isim ve lakaplarla tanınır. Soyu, 
ailesi ve tahsili hakkında bilgi yoktur. Nah
cıvan, Tebriz ve Akşehir gibi Türk nüfusu
nun yoğun bulunduğu bölgelerde yaşadığı
na bakılarak aslen Türk olduğu söylenebi
lir. Ni'metullah tahsilini muhtemelen, Ak
koyunlular'dan Uzun Hasan ve oğlu Sul
tan Yakub dönemlerinde bir ilim beldesi 
haline gelen Nahcıvan'da ve tefsirini yaz
dığı Tebriz'de yaptı. Eserlerinde sufi yö
nü belirgin olmakla birlikte hangi tarikata 
mensup olduğu bilinmemektedir. Müelli
fi meçhul bir risalede adı Nakşibendl sil
silesinin önemli isimlerinden Ubeydullah 
Ahrar'ın (ö. 895/ 1490) müridieri arasında 
zikredilmektedir ( Silsiletü 't-turuk fi 't-tasav-

132 

vuf, vr. 606) . Bu bilgiden hareketle bazı 
araştırmalarda ona "Diğer Nakşfler" baş
lığı altındaki bölümde yer verilmiştir (To
sun, s. 284). 892 (1487) yılında vefat eden 
Dede Ömer Ruşenl'yi ölümünden kısa bir 
süre önce Tebriz'de ziyaret eden Ni'me
tullah (Lamii, s. 567). muhtemelen Sultan 
Yakub'un ölümünün (895/1490) ardından 

taht kavgalarına ve Safevi saldırılarına sah
ne olan Tebriz'den ayrılıp Anadolu'ya ge
lerek 90S'te ( 1499) Akşehir'e yerleşti. Ni'
metullah b. Mahmud'un vefat tarihi konu
sunda 887 (1482), 901 (1495), 902 (1496), 
905 (1499) ve 920 (1514) gibi farklı tarih
ler verilmektedir. Köyceğiz mahallesinde 
Akşehir deresine hakim bir meylin üzerin
deki kabrinin çevresi 199S'te Hayra Hiz
met Vakfı Akşehir Şubesi tarafından yeni
den düzenlenmiştir. 1268 (1852) ve 1307 
( 1889) tarihli kimbelerden kabrin daha ön
ce iki defa ananldığı anlaşılmaktadır. 

992'de ( 1584) lll. Murad'ın yaptırdığı tah
rirde Ni'metullah-ı Nahcuvanl adında bir 
zaviye ile vakıflar tesis edildiği görülmek
tedir. Taşköprizade, önemli bir tefsiri ve 
birçok eseri olmasına rağmen Ni'metul
lah hakkında çok az bilgi bulunmasının se
bebini onun fakirliği zenginliğe tercih et
mesine, şan ve şöhretten kaçarak kendi
sini gizlemesine bağlar. Ni'metullah eser
lerinde, rüşvet karşılığı şet'l hilelere baş
vurarak insanlara fetva veren ve dünyalık 
peşinde koşan fakihleri fasıklıkla itharn 
etmiş , müslümanları bid'atlara ve batı! is
teklere sevkeden, haramları helaJ ve dinin 
emrettiği şeyleri haram kılarak şeyhlik id
diasında bulunan sahte şeyhleri de lanet
lemiştir. 

Eserleri. Ni'metullah b. Mahmud, tef
siriyle İ]Jvô.n adlı kitabının dışındaki bü
tün eserlerini Farsça yazmış. bu eserler-

de de yer yer Arapça'yı kullanmıştır. Eser
lerinin hemen tamamı tasawufa dair ol
makla birlikte fıkıh , hadis, felsefe, kelam 
ve akaid gibi değişik ilim dallarını ilgilen
diren konulara da temas etmiştir. 1. el
Fevô.tif:ıu '1-ilfıhiyye ve '1-mefati]J.u '1-gay
biyye el-muçlı]J.atü li 'l-kelimi 'l-Kur'fı

niyye ve'l-]J.ikemi'l-fur~iiniyye. Müellif, 
Tebriz'de 901 (1495) yılında tamamlandığı 

rivayet edilen iki ciltlik tefsirine vahdet-i 
vücud ve vahdet-i şühuda dair bir mukad
dime ile başlar, Ni'metullah 'ın, Kur'an'ın 

bütün ayetlerinin tefsir edildiği ilk tasav
vufi tefsir olan bu eserini hiçbir tefsire 
başvurmadan yazdığı söylenir. Müellif her 
sureye içeriğine uygun düşen bir girişle 
başlamış ve sureyi o sOreden alınacak der
si özetleyen sonuçla bitirmiş . eserinde za
hiri ve tasavvufı (işarf) tefsir eğilimini bir
leştiren bir metot izlemiştir. Eserin ayet
ler arasındaki münasebetlere yer vermesi 
açısından kaynak niteliğinde bir tefsir ol
duğunu söylemek mümkündür. Bununla 
birlikte eser. rivayet ve dirayet tefsiri ör
neklerine az yer verdiği ve her fırsatta vah
det-i vücud nazariyesini işlediği için ten
kit edilmiştir. Ancak müellif eserin girişin
de tasavvufi neşvede bir tefsir yazdığım. 
ondan istifade etmek isteyenlerin bunu 
göz önüne alarak değerlendirme yapma
ları gerektiğini belirtmektedir. Bazı sayfa
larda dipnot kullanılması da tefsirin ayrı
calıklarından biri olarak zikredilebilir. Ese
rin ll. cildinin 901 (1495) tarihli müellif hat
tı nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'ndedir (lll. Ahmed , nr. 61), Tefsiru 
Ni'metillfıh olarak da tanınan eser basıl
mıştır (I-II, istanbul 1326). Müellifin Bey
zavl'nin Envfırü't-tenzil'ine bir hfışiye yaz
dığı da kaydedilmektedir. 2. Şer]J.-i Gül
şen-i Rfız. Mahmud-ı Şebüsterl'ye ait ese-
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Efendi , nr. 29) 
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