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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) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kişveri Şiirleri, Leningrad Şark Müzesi, nr. 297 
(Şah İsmail Hata!' nin Dehname adlı eserinin so
nunda Tufeyll ve Nesiml'nin ş iirleriyle birlikte ); 
İsmail Hikmet [Ertaylan]. Azerbaycan Edebiyatı 
Tarihi, Bakü 1928, I, 286-290; M. Ali Terbiyet. 
Danişmendan-ı A?erbaycan, Tahran 1314, s . 
315; Elyar Seferli-Halil Yusifli, Gedim ve Orta 
Eserler Azerbaycan Edebiyatı, Bakı 1998, s. 
34 7 -358; Hami d Araslı , "Fuzuli Selefierinden Kiş
v eri", Azerbaycan Edebiyatı: Tarihi ve Problem
leri, Baln 1998, s . 286-290. 

li] MUHARREM KASIMLI 

L 

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-
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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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rin hacimli bir şerhidir (Süleymaniye Ktp., 
Lala İsmail , nr. ı68) . 3. Terceme-i Na]fş-i 
Fuşuş. Muhyiddin İbnü'l -Arabl'nin eseri
nin Farsça tercümesidir (Süleymaniye Ktp., 
Pertev Paşa, nr. 615, vr. 32b·48"; Raşid Efen
di, nr. ı 041 , vr. 53b-58b). 4. İl] van . Tasav
vufi meselelerin ele alındığı eserin tek 
nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde 
kayıtlıdır (nr. 1972). s. Mecmu'a-i Leta'it. 
Bazı ayetleri n işarl yorumlarını içerir (N u
ruosmaniye Ktp., nr. 4899, vr. 23b-44b) . 

Müellifin. vahdet-i vücQd bağlamında ta
sawufi konuların ele alındığı birer risale 
hacmindeki diğer eserleri de şunlardır. Ri
sale-i Mükôşefe (Süleymaniye Ktp. , Per
tev Paşa, nr. 6ı5 , vr. 60b-7ı"); lştılaJ:ıatü'ş
Şufiyye (Millet Ktp , Ali Em1'r1', Arapça, 
nr. 4339/4, vr. 28b-34"); Hidaye (Millet Ktp., 
Ali Em1'r1', Farsça, nr. 1028/22, vr. ı 77"- 183"); 
Risale-i TaJ:ı~i~at (Süleymaniye Ktp., Per
tev Paşa , nr. 6ı 5, vr. 78b·82"); Risale-i Ni
kat (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa , nr. 
615 , vr. 75b-78"); Risale-i Vücud-ı Mut
la~ (Süleymaniye Ktp. , Pertev Paşa, nr. 
6ı 5, vr. 59b-60a; N uruosmaniye Ktp ., nr. 
4899, vr. 13b-14b); Risô.le-i Es'ile ve'l-ec
vibe (N uruosmaniye Ktp., nr. 4940, vr. 92b-
93a); Risô.le-i Zikriyye (Nuruosmaniye 
Ktp. , nr. 4899, vr. 12b- ı 3a). Çok sayıda ese
ri bulunan Ni'metullah-ı Veli'nin bazı eser
leri isim benzerliğinden dolayı kütüphane
lerde Ni'metullah-ı Nahcuvanl adına kay
dedilmiştir. 
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liJ YAŞAR KuRT 

Nİ'METULIAH-t VELi 
(~,.J.ıf~) 

Şah Ni ' metullah-ı Veli Muhammed 
b. Abdillah el-Hüseyni el-Kirmani 

(ö. 834/1431) 

Ni'metulh'ihiyye tarikatının kurucusu , 

L 
mutasavvıf şair. 

_j 

14 Reblülewel 731 'de (26 Aralık 1330) 
Halep'te doğdu. Soyu İsmail b. Ca'fer es
Sadık'a ulaşan bir seyyid ailesine mensup
tur. Seyyid olması ve uzun süre Kirman'
da kalmasından dolayı Şah Ni'metullah-ı 
Kirmanl diye tanınır. Ni'metullah gençlik 
döneminde tahsil için annesinin memle
keti olan Şlraz'a gönderildi. Burada Sey
yid Celaleddin Rükneddin Şlrazl ve Adu
düddin ei-İd'nin talebesi oldu. Yirmi dört 
yaşlarında iken hac ziyareti sırasında Ya
fiiyye tarikatının plri Abdullah b. Es'ad ei
Yafil ile karşılaştı ve kısa bir süre içinde 
kendisine intisap etti. Yedi yıl kadar Mek
ke'de onunla birlikte kaldı. Bu sırada, da
ha önce hacası Rükneddin Şlrazl vasıtasıy
la tanıdığı İbnü'I-Arabl'nin fikirlerini daha 
geniş olarak şeyh in den öğrenme imkanı 
buldu. Seyrü sülükünü tamamlayıp hilafet 
almasının ardından Mısır'a giderek Kahi
re'de Kaygusuz Abdal'ın da ikamet ettiği 
Mukattam dağındaki mağarada halvete 
çekildi. Önceleri bir Celali-Kalenderl han
kahı iken Bektaşi dergahına dönüşen ve 
Mısır'da Bektaşiliğin merkezi haline gelen 
bu dergahın mensuplarından Hacı Ali Ba
ba ve Hacı Lutfullah Baba gördükleri bazı 
kerametleri sebebiyle kendisine biat etti
ler. Kahire'de geçirdiği üç yıllık dönemde 
Kalender! neşvesiyle tanışan Ni'metullah. 
ayrıca Bedreddin Simavi'nin şeyhi olan Sey
yid Hüseyin Ahiati'den gizli ilimleri öğren
di. Ardından Suriye, Irak, İran ve Azerbay
can şehirlerini dolaşıp Maveraünnehir böl
gesine gitti. Erdebil'de görüştüğü Sadred
din-i Erdebill'den İbrahim Zahid-i Geyla
ni'nin halvet anlayışını öğrendi ve bir şii
rinde ona karşı sevgisini dile getirdi (Di

van, s. 75). Ehl-i beyt muhabbetini yine 
bu üstatlardan öğrendi. Muhtemelen 765 
( 1364) yılından sonra bir Yafil şeyh i ola
rak Orta Asya'ya giden Şah Ni'metullah, 
Semerkant yakınlarındaki Şehrisebz'e yer
leşti. Burada hayatını daha çok halvette 
geçirdi. ismi etrafında teşekkül eden bazı 
olağan üstü haberler özellikle bölgedeki 
Türkmen kabilelerinin ilgisini çekti. Onun 
Türkmenler'in müslümanlaşması ve ta
savvufa yönelmesinde büyük emeği geç
tiği rivayet edilir. Hakkında bir menaklb
name kaleme alan Sun'ullah Ni'metullahl 

Ni'METULLAH-1 VELI 

bir günde yaklaşık 900 Türkmen'in ondan 
el aldığını söyler (Aubin, s. 165). Nitekim 
bu durum onun dizelerine, "Yüzbinlerce 
Türk var bende 1 Her nereye gitsem sul
tan gibi giderim" şeklinde yansımıştır (Di
van, s. 579) . Şah Ni'metullah'ın Türkmen 
kabileleri arasında yayılan ünü, aralarında 
Nakşibendl meşayihinden Emir Külili'in de 
bulunduğu rivayet edilen bazı kimselerce 
siyasi emel peşinde koşmak olarak yorum
lanıp Timur'a aktarıldı. Önceleri kendisine 
karşı saygılı davranan Timur, binlerce Türk
men'in onun etrafında bulunduğu ha
berinin gerçek olmasından çekinerek on
dan Maveraünnehir'i terketmesini iste
di. Şah Ni'metullah bunun üzerine önce 
TQs'a, ardından Herat'a gitti. Burada Emir 
Hüseynl Herevi'nin oğlu Hamza İmadüd
din'in k.ızıyla evlendi. Daha sonra iran'a ge
çip Kirman civarındaki Kühbenan'a (KO
benan) yerleşti. Tek oğlu Halllullah-ı Kir
man! 775'te (ı 374) KQhbenan'da doğdu
ğuna göre Şah Ni'metullah bu tarihten ön
ce iran'a gitmiş olmalıdır. Bu durumda 
onun Orta Asya'da on yıl kadar kaldığı söy
lenebilir. Şah Ni'metullah sonraki yıllarda 
Türkistan'da geçirdiği günleri özlemle an
mış ( a.g.e., s. 601). Türkistan'daki dostla
rına yazdığı bir mektupta da (Hamld Fer
zam. s. 98) bu özlemini dile getirmiştir. 

Şah Ni'metullah, Kühbenan'dan ayrılıp 
gittiği Yezd'de dört yıl kadar kaldıktan son
ra Kirman'a yerleşti. Kendisine büyük say
gı duyan Timur'un oğlu Mirza İskender'in 
(Şahruh) Fars bölgesindeki hükümdarlığı 
sırasında ( 1409- ı 413) ve muhtemelen onun 
davetiyle Şlraz'a gitti. Burada aralarında 
Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin de bulunduğu 
çok sayıda mürid edindi. Latlfi, Seyyid Ne
slml'nin onun müridierinden olduğunu 
söylüyorsa da bu bilgi diğer kaynaklarca 
teyit edilmemektedir. Ni'metullah Şlraz 
dönüşü Kirman'ın 34 km. güneydoğusun
daki Ma han· a yerleşti. 1 00 yılı aşan haya
tının son yirmi küsur yılını burada açtığı 
dergahta irşad faaliyetiyle geçirdi ve 22 
Receb 834'te (5 Nisan 143 ı) Milhan'da ve
fat etti. Mensuplarından Dekken Behme
nl Hükümdan ı. Ahmed Şah tarafından 
inşasına başlanan tür besi. 840 ( 1436) yı
lında Ahmed Şah'ın kardeşi Alaeddin ll. 
Ahmed Şah döneminde tamamlanmıştır. 
Safevi ve Kaçarlar zamanında yapılan ila
velerle türbe büyük bir külliyeye dönüş
müş olup bugün iran'ın en önemli ziya
retgahlarındandır. Ni'metullah-ı Veli hak
kında Abdülazlz b. Şlr Melik Vaizl Risô.le 
derSiyer-i Şah Ni'metulliih-ı Veli, Sun
'uilah Ni'metullahl Der AJ:ıval-i Şah Ni'-
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