
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 
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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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Ni'metullah-ı Veli Türbesi- Mahan 1 iran 

metulliih-ı Veli ve Eviad-ı 6, Abdürrez
zak Kirmani Te~kire der Mena]fıb-ı Jjaz
ret-i Şah Ni'metulliih-ı Veli adıyla me
nakıbname kaleme almış olup bu eserler 
Jean Aubin tarafından bir giriş yazısıyla 
birlikte yayımlanmıştır (bk bibL) Ni'me
tullah-ı Veli'nin Osmanlı kaynaklarında Ahi 
Evran, Ni'metullah Mahmud, Ni'metullah-ı 
Nahcıvani, Emir Sultan' ın halifelerinden 
Ni'metullah Veli gibi benzer isimler taşı
yan şahsiyetler ve onların Ni'meti veya Ni'
metullahi diye anılan mensuplarıyla karış
tırıldığı, bazı kütüphane kayıtlarında ona 
ait eserlerin Ni'metullah-ı Nahcıvani adı
na kaydedildiği görülmektedir. 

Eserleri. Kaynaklarda Ni'metullah-ı Ve
li'nin soo eseri olduğu kaydedilir. İbnü'l
Arabi ve Fahreddin-i lraki'nin görüşlerinin 
şerhine dair çoğu risale hacmindeki 114 
eseri İran kütüphaneterindeki yerleri, bas
kıları ve içerikleriyle birlikte tanıtılmış ( a.g.e., 
s. 472-545), bunlardan yetmişi Resa'il-i Ce

nab-ı Şah Ni'metulliih-ı Veliyy-i Kirma
ni adıyla neşredilmiştir (nşr. Cevad Nur
bahş , I-VII , Tahran ı 337-1348 h ş.). Ni'me
tullah-ı Veli'nin kaside, gazel, terciler. na't, 
mesnevi, rubai ve müfredlerden meyda
na gelen yaklaşık 12.000 beyit hacmindeki 
divanının birçok baskısı yapılmıştır (Tah
ran 1276, 1314 hş.; nş r. Mahmud Alemi, 
Tahran 1328 hş. ; nşr. Muhammed Derviş , 
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Tahran 1341 hş . ; nşr. Emlnü'l-islam Kirma
nl, Tahran 1337; nşr. Cevad Nurbahş, Tah
ran 1378 hş.) . Hatız-ı Şirazi'nin divanı gibi 
tefeül niyetiyle de kullanılan eserde bazı 
Türkçe kelimelereve Türkçe-Farsça mü
lemma' beyitlere rastlanmaktadır. 

Ni'metullahiyye. Tarikatın piri Şah Ni'
metullah-ı Veli'nin tarikat silsilesi Abdul
lah b. Es'ad el-Yafiivasıtasıyla Muhyiddin 
İbnü'l-Arabi' nin marren feyiz aldığı şeyh
lerden Ebu Medyen el-Mağribi'ye ulaşır. 
Haririzade, Abdullah el-Yafıi'ye nisbet edi
len Yfifiiyye tarikatının Kadiriyye, Medye
niyye, Ekberiyye, Rifaiyye ve Şazeliyye'nin 

bir terkibi olduğunu söyler (Tibyan, lll , vr. 
263b-265•); ancak Yafıiyye'nin şubesi olma
sına rağmen Ni'metullahiyye'den söz et
mez. Ma'sum Ali Şah ise tarikatı Ma'ruf-i 
Kerhi'ye nisbet edilen kollardan sayar. Ni'
metullahiyye'nin, hem başlangıcında hem 
sonraki gelişim merhalelerinde birçok ta
savvuf neşvesinin kaynaşmasından mey
dana gelen bir tarikat olduğu görülmek
tedir. Her ne kadar ailesi ve kendisi Sünni 
ise de İsmail b. Ca'fer es-Sadık soyundan 
bir seyyid olması tarikatın kendisinden son
raki dönemlerinde Şii fırkalar arasında ko
layca benimsenmesinde önemli bir rol oy
namıştır. Nimetullahiyye, Ni 'metullah-ı Ve
li'nin ölümünün ardından yerine geçen oğ

lu Şah Halilullah-ı Kirmani ve torun u Sey
yid Nurullah'ın faaliyetleriyle İran dışında 
daha çok Hint alt kıtasında yayılmıştır. 
Seyyid Nurullah, Şah Ni'metullah'ın sağ

lığında Dekken Sultanı Ahmed Şah Beh
meni'nin daveti üzerine Dekken'e giderek 
irşad faaliyetinde bulunmuş ve hükümda
rm kızıyla evlenmişti. Babasının ölümünün 
ardından oğlu Şemseddin'i Mahfin Han
kahı'nda vekil bırakarak diğer iki oğlu Ha
bibullah ve Muhibbullah ile Dekken'e gi
den Şah Halilullah burada vefat etti (860/ 
1456). Ni'metullahiyye, Hindistan'da baba
sının ölümünden sonra yerine geçen Mu
hibbullah ve oğlu Mir Şah Kemaleddin ( ö 
914/1508) tarafından sürdürüldü. Aile men
supları, Behmeni sarayı ile kurdukları ak
rabalık ilişkisi sayesinde siyasi ve manevi 
gücü Behmeniler'in Kutubşahiler tarafın
dan yıktidığı 934 (1527) yılına kadar elle
rinde tuttular. Ni'metullahiyye, Kutubşa
hiler döneminde İsmailiter arasında da ya
yılmıştır. 

Ni'metullahiyye, İ ran'da Şah Halilullah'ın 
Hindistan'a gitmeyip Kirman'da kalan oğ
lu Mir Şemseddin ve torunları tarafından 
yayılmıştır. Aile mensuplarının İran'da si
yasi hakimiyeti ele geçiren Safevi hane
danıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğu ve iki 

aile arasında akrabalık tesis edildiği gö
rülmektedir. Şah İsmail'in Ni'metullah-ı 
Veli'nin soyundan gelen Mir Nizameddin 
Abdülbaki'yi "sadr" tayin etmesi bu aileye 
duyulan saygının bir göstergesidir. Safe
vller döneminde tamamen Şilteşen Ni'me
tullahiyye Haydari, Safevi ve Kalenderi un
surların kaynaşma mahalli olmuştur. Vah
det-i vücud görüşünü benimsemeleri, var
lık anlayışlarını açıklarken sıkça ilm-i huruf 
sembolizmine başvurmaları , halkın ken
dileri hakkındaki sözlerine önem verme
meleri (Melametl tavra sahip olma l arı), 

yerleşik olmaktan çok seyyahlığı tercih 
etmeleri, on iki imam ve mehdi inancı bu 
unsurların ortak anlayışları arasında zik
redilebilir. 

XV. yüzyıldan itibaren Ni'metullahiler'in 
Osmanlı topraklarında da faaliyet göster
dikleri bilinmektedir. Celfilzade Mustafa Çe
lebi, 949 ( 1542) yılında Kanuni Sultan Sü
leyman'ın Budin seferinden dönüşte Edir
ne'de karşıtanmasını anlatırken karşılama
ya katılan derviş grupları arasında Ni'me
tullahiler'in de bulunduğunu, Şah Ni'me
tullah' ın adından bahseden ilk Osmanlı 
müellifi Atfii ise Ni'metullahi dervişlerinin 
daha çok gezginci dervişler olduklarını , Ma
hfin'da merkez tekkedeki şeyhterin pey
gamber soyundan geldiklerini söyler. Evliya 
Çelebi de Ni'metullahiler'i fütüwet grup
ları arasında sayar ve Şah Ni'metullah-ı Ve
li' nin tacının yeşil renkli ve on iki terkli ol
duğunu kaydeder. XVII. yüzyılda Osmanlı 
topraklarında seyahat eden Paul Ricault, 
Ni'metullahi ler'in bu topraklara Çelebi Sul
tan Mehmed zamanında ( ı 4 ı 3- ı 421) gel
diklerini belirtir. Hammer, Osmanlı Devle
ti'nin kuruluş dönemlerinde Anadolu'daki 
derviş grupları arasında Ni'metullahiler'i 
de sayar. M. Fuad Köprülü, Safevi kültü
rünün Anadolu'da yaygınlaşmasında Ni'
metullahi dervişlerinin büyük rolü olduğu
nu söyler (Anadolu'da İslamiyet, s. 77). 
Bazı Ni'metullahi motifterin bugün Bekta
şilik içinde eridiği görülmektedir. Bektaşi 
gülbanklarında adları zikredilen pirler ara
sında Şah Ni'metullah-ı Veli'nin de ismi ge
çer. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Ni'metul
lahiler'ce ikinci pir kabul edilen Ma'sum 
Ali Şah Dekkeni, Hindistan'dan İran'a ge
lip tarikatı İran'da ihya etmeye çalışmışsa 
da Şii ulemasının tepkisiyle karşılaşmış , 

kendisi ve yerine geçen Nur Ali Şah bu sü
reçte öldürülmüştür. Meczub Ali Şah ta
rafından sürdürülen tarikat onun ölümün
den ( 1 238/ ı 823) sonra Kevseriyye, Safi Ali 
Şahiyye, Şemsiyye, Gunabadiyye, Munis Ali 



Şahiyye adlı koliara ayrılmıştır. Günümüz
de bunlardan son iki kol İran, Amerika Bir
leşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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(ö. 834/ 1431) 

nisbet edilen bir tarikat 
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Türkçe'de babanın ve annenin annesi
ni, büyük anneyi ifade eder. Arapça'daki 
karşılığı ceddedir. Torunla nine arasındaki 
akrabalık ilişkisi dini ve ahlaki görevlerin 
yanı sıra hukukun bazı alanlarında karşı
lıklı birtakım hak ve veeibeler doğurmak
tadır. 

N ine kişinin "usul" (üst soy hısımları) adı 
verilen yakın akrabası içinde yer alır. Kur
'an-ı Kerim'de kendileriyle evlenilmesi ha
ram olan kadınlardan (muharremat) bah
seden ayette geçen (en-Nisa 4/23) "anne"
nin hem anneyi hem baba tarafından ni
neleri kapsadığı konusunda görüş birliği 
vardır. Dolayısıyla hangi cihetten ve hangi 
dereceden olursa olsun nine devamlı ev
lenme engelinin söz konusu olduğu yakın
lardandır; mahremiyet ve tesettür açısın
dan anne hükmündedir. Süt hısımlığı se
bebiyle evlenilmesi haram olan kadınlar 
arasında ise sütanne ve sütbaba tarafın
dan bütün nineler, eşin sütnineleri ve süt 
üvey nineler yer almaktadır. Evlilikten do
ğan hısımlık bağı sebebiyle kişinin evlen
mesi yasak olan yakınları arasında usulün 
eşleri de bulunmaktadır. Nitekim üvey an
neyle evlenme yasağına dair ayette yer alan 
(en-Nisa 4/22) "babalarınızın evlendiği ka
dınlar" ifadesindeki "baba" kelimesi yuka
rıya doğru bütün dedeleri kapsadığı için 
bir erkek dedesinin eşi konumundaki üvey 
ninesiyle evlenemez. Aynı şekilde evlenil
mesi haram olan kadınlardan bahseden 
ayette geçen "eşlerinizin anneleri" ifadesi 
gereğince bir erkeğin eşinin baba ve anne 
tarafından nineleriyle evlenmesi haramdır. 
Evliliğin sona ermesi bu haramlığı kaldır
madığı gibi haramlığın sabit olması için 
evlilik akdinin yapılmış olması yeterli olup 
zifafın gerçekleşmesi şart değildir. 

N ineyle ilgili diğer bir aile hukuku mese
lesi hısımlık nafakasının gerekli olup olma
masıdır. F'akihlerin çoğunluğuna göre usul
fürQ arasındaki nafaka yükümlülüğü nine
ler için de söz konusu olduğundan sırası 
geldiğinde ve şartlar oluştuğunda nine ile 
torun arasında karşılıklı olarak hısımlık na
fakası hükümleri uygulanır. Malikller ise 
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sadece anne baba ile çocuklar arasında 
nafaka yükümlülüğü ilişkisinin bulundu
ğu görüşündedir. Bu yaklaşımla bağlantılı 
olarak çoğunluk nine ile torun un birbirle
rinden zekat alıp veremeyeceğini, Malikl
ler buna engel bulunmadığını ifade eder. 
öte yandan annenin bulunmaması veya 
gerekli şartları taşımaması halinde küçü
ğün bakım ve terbiyesi hak ve görevi (hi
dane) anneanneye geçer. 

Miras konusunda nineler, annenin veya 
babanın annesinden sonra arada erkeğin 
bulunup bulunmamasına göre "sahih" ve 
"sahih olmayan" (fasid) şeklinde bir ayırı
ma tabi tutulur. Anneanne ve babaanne 
ile bunların anneleri ve anneanneleri "sa
hih nine" olarak isimlendirilir ve belirli pay 
sahibi mirasçılar (ashabü'l-feraiz) arasında 
yer alır. Ölenin annesi yoksa, ister anne is
ter baba tarafından olsun sahih nine mi
rasın altıda birini alır. Bu konudaki delil Hz. 
Peygamber'in uygulamasıdır ( el-Muvatta', 
"Fera'iz", 4; Müsned, IV, 225; Darim1', "Fe
ra'i.Z", 6; İbn Mace, "Fera'i.Z", 3, 4; EbQ Da
vOd, "Fera'i.Z", 5; Tirmiz1', "Fera'i.Z" , 10). An
ne sağ ise nine mirasçı olamaz. Ayrıca fa
kihlerin çoğunluğuna göre nineyi ölene bağ
layan oğlunun hayatta olması onun miras
çılığını engeller. Baba sadece kendi annesi 
olan ninenin mirasçılığını engellediğinden 
onunla birlikte bulunan anneanne miras
tan altıda bir hisse alır. EbQ Hanife, Malik, 
Şafıl ve DavGd ez-Zahiri bu görüştedir. Han
beli mezhebinde tercih edilen görüşle Şa
filler'den nakledilen bir rivayete görenine 
oğluyla birlikte mirasçı olur. Annenin an
nesiyle babanın annesinin birlikte bulun
maları örneğinde olduğu gibi aynı derece
den birden fazla ninenin bulunması duru
munda altıda bir hisse aralarında eşit bi
çimde paylaştırılır. Aynı cihetten (anne ya
hut baba tarafından) farklı derecede ninele
rin birlikte bulunması halinde yakın olanın 
uzak olanın mirasçılığını engelleyeceği hu
susunda görüş birliği vardır. Farklı cihet
lerden ninelerin yakınlık ve uzaklık durum
larının diğerlerine etkisi hakkında ise gö
rüş ayrılığı bulunmaktadır (bk. Mv.F, XV. 
120-121) 

Anneanne ve babaannenin babaanne
leri, araya erkek girdiği için "sahih olma
yan nine" şeklinde adlandırılıp ashabü'l
feraiz ve asabe dışında kalan akrabanın 
oluşturduğu zevi'l-erham grubunda ele 
alınır. Başlangıçta ihtilaf olmakla birlikte 
sonraki dönemlerde hukuk ekaileri zevi'l
erhamın mirasçılığında prensip olarak it
tifak etmiştir. Ancak zevi'l-erhamın ken
di içerisinde hangi usul ve sıra dahilinde 
mirasçı olacağı konusunda farklı görüşler 
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