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grupları vardır. Nogaylar'ın kendilerine has 
önemli bir edebi birikimleri olduğu bilin
mektedir. Nogay lehçesi Kıpçak grubuna 
girer, Kazak ve Karakalpak lehçeleriyle bu 
grubun Nogay-Kıpçak bölümünü oluştu
rur. 
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NOKTAVİYYE 
(4!~1) 

Hurfifiliğin Mahmud-ı Pesihiim'ye 
(ö. 831/1428) 

nisbet edilen kolu. 
_j 

Mahmud-ı Peslhanl, Gllan'a bağlı Fu
men yakınlarındaki Peslhan köyünde doğ
du. Hurufıliğin kurucusu Fazlullah-ı Huru
fı'nin müridi olan Peslhanl kibirli tavırla
rından dolayı tarikattan uzaklaştırılmış, bu 
sebeple fırka mensupları arasında "Mah
mud-i merdud, Mahmud-i matrud" lakap
larıyla anılmıştır. Peslhanl SOO'de ( 1397) 

kendisini mehdi ve yeni ilahi tecelli! erin ta
şıyıcısı ilan etti. Cevazü's-sa'irin adlı ki
tabını bitirdiği 818 (1415) yılına kadar Es-
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terabad'da kaldı ve muhtemelen kendisi
ni Aras nehrine atarak intihar etti. Ancak 
Noktaviler bunun iftira olduğuna inanır
lar. Peslhanl görüşlerini yaymak için on 
altı eser kaleme almıştır. 

Noktaviyye ismi kaynağını anasır-ı erba
adan toprağın (diğer üç unsur hava, su, 
ateş) her şeyin aslı ve başlangıç noktası 
olduğu görüşünden almaktadır. Adın bir 
diğer dayanağı fırka metinlerinde iki, üç 
veya dört noktanın çeşitli şekillerde gizli 
kısaltınalar biçiminde kullanılmasıdır. Nok
taviyye doktrinlerini içeren metinler anla
şılması oldukça zor bir üslupla telif edilmiş 
ve Hurufı eserlerindeki gibi kısaltmalara 
yer verilmiştir. Mahmud-ı Peslhanl'ye göre 
bedenin cüzleri ölümden sonra dağılına
yıp tek bir kütle halinde toprağa karışır; 
toprağa karışan kütle bitki veya cansız 
madde şeklinde ortaya çıkar. Bunlar hay
van veya insan tarafından tüketilerek var 
oluşunu sürdürür ve tekrar varlık kazanır. 
Bir önceki beden sahibinin kazandığı bilgi 
ve değerler yeni bedende varlığa devam 
eder. Varlık seviyelerinin birinden diğerine 
yükselen veya inen bir varlık önceki formu
nun izlerini beraberinde getirir; bu durum 
ancak batıni bir idrakle anlaşılabilir. Bu sü
reç "ihsa"' (sayım) adıyla bilinmektedir. do
layısıyla Noktaı/iliğin bir diğer adı da İhsa
iyye'dir. 

Tenasühe benzer düşüncelere sahip olan 
Mahmud-ı Peslhani kendisinin daha yük
sek bir mertebede, "Rabbin seni makam-ı 
mahmuda yükseltecektir" ayetine (el-isra 
17/79) dayanarak Hz. Peygamber'le, "Ben 
ve Ali tek bir bedeniz" hadisine işaretle Hz. 
Ali ile aynileştiğini iddia etmiş. aynı şekilde 
Hz. Musa'nın Hz. Hüseyin, Firavun'un da 
Yezid'le aynileştiğini ileri sürmüştür. Hiç 
evlenmeyen ve mensupianna da evlenme
melerini tavsiye eden Pesihani'ye göre be
karlık on dokuz rakamının karşılığı olan 
vahid derecesine ulaşmaktır; bu derece ki
şiye uluhiyyet mertebesinden feyiz alma 
imkanı sağlar. Bu mertebeye eren kimse 
"el-mürekkebü'l-mübin" olarak isimlendi
rilir. Bu sebeple Noktavı1er itikadlarını "la 
ilahe ille'l-mürekkebü'l-mübln" şeklinde ta
nımlamışlardır. 

Noktavlliğin diğer temel ilkesi İsmailili
ğin etkisiyle oluşan dairevi zaman tasav
vurudur. Noktavi zaman anlayışına göre 
dünyadaki bütün hayat 64.000 yıldan iba
ret olup her biri 16.000 yıllık dört döneme 
(zuhi'ır, butOn, sır ve alaniyye) ve her dö
nem 8000 yıllık iki devreye ayrılmıştır. Bi
rinci devre Arap devresidir (devre-i isti'
rab). Bu devrede insanlığın hidayeti mü
kemmel bir Arap resulün (mürsel-i mü-

kemmel-i Arab) sorumluluğuna verilmiştir. 
İkinci devre Fars devresi (devre-i isti'cam) 
olup mükemmel bir Fars açıklayıcısının 
(mübeyyin-i mükemmel-i acem) tasarrufu 
altındadır. Bu devrenin başlangıcı Mah
mud-ı Pesihanl'nin ortaya çıkışına delalet 
eder. Bu Farslılık hamaseti, Gilan ve Ma
zenderan şehirlerinin Fars devresinde Mek
ke ve Medine'ye üstün olduğu iddiasını da 
beraberinde getirmiştir. 

Şah İsmail zamanında etkili olmaya baş
layan Noktaviyye hareketi. geç dönem Ala
mut Nizari İsmaililiği'nin merkezi Kaşan 
şehri yakınlarındaki Encüdan'da nüfuz ala
nı buldu. Şah İsmail, Muhammed Şah i
Nizari silsilesinde yer alan otuz birinci imam 
Şah Tahir' e Noktavller'i ve diğer dini fırka
ları Encüdan'da etrafına toplamasından 
dolayı kızgınlığını bildiren bir ferman yol
ladı. Noktavi- İsmam birlikteliğinin bir di
ğer örneğini Encüdan'da Kasım-Şah! Ni
zari kolunun otuz altıncı imamı Murad Mir
za sergiledi. Noktavılik'le İsmaililik arasın
da inançlara sahip Nişaburlu Vuküi ve di
vanında Kasım-Şahl Nizari imamlarından 
ikisine övgüler düzen ve muhtemelen giz
li bir İsmaili olan Ebü'I-Kasım Muhammed 
Kuhpaye-i Arnri-i Şirazi, Noktavı1ik'le İsma
ililiği birleştiren şairlerdir. 

AmrH Şirazl, Şah I. Tahmasb zamanın
da Haremeyn evkafının yöneticiliğine, sır 
ilimlerinde meşhur olan kardeşi Mevlana 
Ebu Türab saray hattatlığına getirildi. 
972'de ( 1564-65) her iki kardeş zındıklık
la suçlanarak gözlerine mil çekildi. Nokta
ı/ller, Şah Tahmasb'ın saltanatının son yılı 
olan 984'e ( 1576) kadar Kaşan'da varlıkla
rını sürdürdüler. Bu tarihlerde Noktavllik 
Save, Nain, İsfahan ve Kazvin'de yayılışını 
sürdürdü. Kazvin, Derviş Hüsrev'in faali
yetleri sonucu Noktavlliğin en önemli mer
kezi haline geldi. Derviş Hüsrev, Kaşan'a 
gidip Noktavl ilkelerini öğrendikten sonra 
Kazvin'e dönerek inşa ettiği camide faali
yet göstermeye başladı. Ulema tarafından 
kınanınca Şah Tahmasb tarafından sor
guya çekildi, kaçamak cevaplarla kurtul
ınayı başardıysa da faaliyet için camiye 
yaklaşmaması emredildi. Derviş Hüsrev, 
Şah Tahmasb'ın ölümünün ardından ara
larında Efdal Du-tari ve Mir Bigami gibi 
musikişinasların da bulunduğu Noktavi
ler'in idamına rağmen II. İsmail ile Muham
med Hudabende dönemlerinde ve Şah ı. 

Abbas'ın ilk zamanlarında herhangi bir 
baskıya uğramadan faaliyetlerini sürdür
meyi başardı. 

Şah I. Abbas, Derviş Hüsrev ile dostane 
ilişkiler içerisine girdikten sonra Noktaı/i
fiğe meyletti; kendisine Derviş Türab ve 



Derviş Kemal İkiidi adlı Noktavl önderleri 
tarafından "emin" payesi verildi. Safevi ta
rihçilerine göre Şah Abbas'ın Noktavtliğe 
meyletmesi onları kontrol altında tutmak 
amacına yöneliktir. Noktav'iler, Şah Tah
masb' ı mehdi ilan etmeye teşebbüs etti
ler ve onun kimliğiyle zaman teorileri ara
sında ilişki kurdular. Bu durum, Şah Ab
bas'ın Safevi Devleti'nin yeni ideolojik ilke
lerini belirlerken fırkanın doktrinlerini kul
lanmayı düşünmesine sebep oldu. Ancak 
Şah Abbas'la Derviş Hüsrev arasındaki iyi 
ilişkiler Luristan'da çıkan Noktavl isyanları 
yüzünden bozuldu. isyanları bastırmak için 
sefere çıkan hükümdar, fırka liderlerinden 
tahttan inmesi konusunda kendisine gön
derilen uyarılar üzerine kumandanlarından 
Malik Ali'ye Kazvin'deki Noktavller'i tutuk
lamasını emretti. Derviş Hüsrev ve Derviş 
Kfıçik'in de aralarında bulunduğu bütün 
Kazvin Noktavı1eri tutuklanarak isyanların 
önü alındı. Ulema tarafından sorgulanan 
Derviş Hüsrev üç gün boyunca halkın gö
zü önünde işkenceye uğradı ve idamından 
sonra cesedi bir hafta boyunca darağacın
da teşhir edildi. 

Bu olayların ardından gökte beliren bir 
kuyruklu yıldızı saray müneccimi Celaled
din-i Yezd'i, Şah Abbas'ın 1002 yılının Zil
kade ayının 7'siyle 1 o·u arasında ( 2 5-28 
Te mm uz 1594) ölüm tehlikesiyle karşıla
şacağı şeklinde yorumtadı ve bu üç gün 
müddetince tahta bir başkasının vekalet 
etmesini önerdi. Bunun üzerine Şah Ab
bas, Derviş Yfısufı Tarkiş- dfız adındaki 

Noktavl bir esire kuyruklu yıldızın neye işa
ret olduğunu sordu, yakında bir Noktav'i'
nin idareyi ele geçireceği cevabını aldı. Ya
pılan müzakerelerden sonra Derviş Yfısu
fı'nin taht için en uygun kişi olduğu kara
rına varıldı, Derviş Yfısufı üç günlük sultan
lığının ardından tahttan indirilerek dara
ğacına gönderildi. Kaşan'da şair M'ir Sey
yid Ahmed-i Kaş'i'nin evrakları arasında 
Noktavl ileri gelenlerinin ve mensuplarının 
adlarını bildiren bir listenin bulunması Şah 
Abbas'a Noktavller'in kökünü kazıma im
kanını sağladı . Şah Abbas devrinde idam 
edilen son Noktavl bir müneccim olan Mol
la Ayaz'dır (ö 1020/ 1611) 

Noktav'iler, ı. Şah Abbas'ı kendilerinden 
biri olarak görmüş ve olgunlaşmama ala
m eti şeklinde değerlendirdikleri kendile
rine yönelik düşmanlığına inanmamışlar
sa da baskıların sürmesi üzerine Hindis
tan'a iltica etmek zorunda kalmışlardır. 
Mülteciler arasında Vukü'i-i N'işabfır'i, Ha
yati-i Kaşan'i. Ali Ekber Teşb'ih'i-i Kaşan'i. 
Molla Sfıfı Mazenderan'i (Amü!T). Hakim 
İbadullah- ı Kaşan'i ve Abdülgaru-i Yezd'i gi-

bi şairler yer almaktadır. Noktavller, Hin
distan'da Ekber Şah'ın hoşgörüsüyle kar
şılaştılar ve ona destek oldular. Noktav'i 
müntesibi M'ir Şerif Arnürı "d'in-i ilahi" kül
tünü ayrıntılarıyla temeliendiren kişidir. 
Ekber Şah'ın baş sırdaşı Ebü'I-Fazl Alla
ml'nin Noktavlliğe meyilli olduğu kaydedil
mektedir. Cihangir de Noktav'iler'e müsa
mahalı davrandı, ancak Noktav'ilik Hindis
tan'da varlığını uzun süre devam ettire
medi. 

Noktav'ilik, İran'da Şah Safi devrinde kısa 
süre de olsa yeniden bir canlılık kazandı. 
Bu dönemde Kazvin'de Derviş Rıza adında 
bir Noktavl mehdi olduğunu iddia etti; ve
kili büyük bir taraftar kitlesini etrafında 
topladı. isyan hareketi kanlı şekilde bastı
rıldı ve Derviş Rıza'nın başı kesildi (ı 041/ 

1631 ). Bu olay Noktav'iliğin sonunu getirdi. 
Yaklaşık otuz yıl sonra Raphael du Mans, 
İsfahan'da kendilerine Mahmfıd'iler deni
len pejmürde kılıktı dervişler gördüğünü 
(Estat de la Perse en 1660, s. 87-88), an
cak baskı altında olduklarını aktarmakta
dır. 

Safeviliğin sonraki dönemlerinde de Nok
taviyye'nin izleri görülmektedir. Babiliğin 
kurucusu Mirza Ali Muhammed Bab, Ma
kfı'daki hapsi esnasında Noktav'i görüşle

riyle tanışmış. Beyan'ına doğrudan bu 
doktrinleri dahil etmiştir. XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Ni'metullahiyye tarikatına men
sup sfıfı Zeynelabid'in-i Şirvan'i kendilerini 
sfıfı kılığında gizleyen Noktav'iler'le karşı
laştığını söylemektedir. Çağdaş müellifler
den NCıreddin Müderris'i Çehardih'i, Bih
behan'da kendini Noktav'i olarak tanıtan 
Baba Muhammed adında münzevi biriyle 
tanıştığını ifade etmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdülkadir BedaGn!, Müntel].abü 't-tevarfl]. (nşr. 
Mevlevl Ahmed Ali- W. N. Lees). Calcutta 1864-
69, ll, 286-288; lll, 204-206, 378-379; İskender 
Bey Münşi. Tarif]., ı, 473-477; a.mıf., History of 
Shah 'Abbas The Great (tre. R. M. Savory), Bouı
der 1978, ll, 646-650; Zeynelabiöın-i Şirvanl. Bus
tfi.nü's-siyaf:ıa, Tahran, ts. (Kitabhane-i Senal). s. 
181-182; Hidayet, Ravzatü 'ş-şafa, Yili , 273-278; 
MGbed Keyhüsrev-i İ sfendiyar, Debistan-ı Me?a
hib (nşr. Rahlm Rızazade-i Melik). Tahran 1362 
hş. , ı , 273-278; ll, 231-236; Raphaeı du Mans. 
Estat de la Perse en 1660 (ed. Ch. Schefer), Pa
ris 1890, s. 87-88; Muhammed YGsuf. :feyl-i Ta
rfl].-i 'Alemara-yı 'Abbasf (nşr. Süheyll Hansarl). 
Tahran 1317 hş., s. 83-85, 240; Sadık Kiya. No~
(aviyan ya Pasil].anfyan, Tahran 1320 hş., s. 73-
132; Nasrullah-ı Felsefi, Zindeganf-yi Şah 'Ab
bas-ı Evvel, Tahran 1334 hş./1955 , ll, 338-344; 
lll, 40-51 ; Ma'sGm Ali Şah. Tara'ik, lll, 136; Z. 
Kulizade, Khurufizm i ego predstaviteli v Azer
baydzhane, Bakü 1970, s . 249-255; MahmGd 
b. Hidayetullah AfGştal Natanzl. Nu~avetü 'l-ilşar 

fi ?ikri 'l-al].yar (nşr. İhsan i ş raki). Tahran 1350 hş., 
s. 507 -528; S. A. A. A. Rizvi. Religious and lntel-

NOTA 

leetual History of theMuslimsin Akbar's Reign, 
New Delhi 1975, s. 431; Ncıredd in Müderrisi Çe
hardihl, Seyri der Taşavvuf der Şerf:ı -i Hal-i Me
şayil]. ve A~!ab, Tahran 1361 hş ./ 1982 , s. 312-
329; Abdülhüseyin ZerrinkGb. Dünbale-i Cüstü
cQ der Taşavvuf-i Iran, Tahran 1363 hş. , s. 237-
239; Meryem Mir Ahmeöı, Din ve Me?heb der 
'Aşr-ı Şafevi, Tahran 1363 hş. , s. 93-99; Said 
Amir Arjomand, The Shadow of God and the 
Hidden Imam, Chicago 1984, s. 198-199; B. S. 
Amoretti, "Religion in the Timurid and Safavid 
Periods", CHir., vı , 644-646; M. İbrahim Basta
nl-yi Parizi, Siyaset ve i~tişad der 'Aşr-ı Şafevi, 
Tahran 1367 hş./1988, s. 31, 46, 54-56; Farhad 
Daftary, The lsma'Ws: Their History and Doctri
nes, Cambridge 1990, s. 455-456; Abbas Ama
nat, "The Nuqtavi Movement of Mahmud Pisik
hani and his Persian Cycle of Mystical Materi
alist Thought", Mediaevallsma 'ili History and 
Thought (ed. Farhad Daftary). Cambridge- New 
York 1996, s. 281-297; K. Babayan. Mystics, Mo
narchs and M~siahs: Cultural Landscapes of 
Early Modern Iran, Cambridge 2002, s. 57-117; 
MenGçihr Minovi, "Salı;anat-ı Yüsufi-yi Terkiş
düz", Yagma, ll, Tahran 1328 hş., s. 310-314; K. 
K. Kutsiya, "Iz istorii sotsial'nykh dvizhenii v 
gorodakh sefevidskogo gosudastva: dvizhenie 
nuktaviev", f'IAA, ll (1966). s. 69-75; Aziz Ah
mad, "Safavid Poets and India" , Iran, XIV, Lon
don 1976, s. 131 ; Ali Rıza Zekaveti Karagöz!G, 
"Negah-i Taze'i be Menabi'-i Nol5ı;aviyye", TaJ:ı
~i~at-ı islami, 11/2 (ı366 hş./ 1988 ) , s. 31-39; Ha
mid Algar, "Nui51;aviyya", Ef2 (İng.), VIII, 114-117. 

li HAMİD ALGAR 

r 
NOTA 

Özel yazılı işaretlerle 
müziğin yansımasma verilen ad. 

L ~ 

Latince olan nota kelimesi sözlükte "ya
zı, yazılı işaret" , müzik sanatında ise "se
sin grafiksel (görsel) temsili, müzik yazısı" 
anlamına gelmektedir. İngilizce ve Fran
sızca'da "nota yazısı" manasında kullanı
Jan notation kelimesinin Türkçe çevirisin
de "yazının yazısı" veya "müzik yazısının 
yazısı" gibi bir anlamın ortaya çıktığı gö
rülmektedir. Müzik sanatında nota keli
mesi ve nota anlayışı XVII. yüzyıldan itiba
ren Avrupa'da XIX. yüzyıldan itibaren de 
Osmanlılar'da ve diğer kültürlerde yaygın
laşmaya başlamıştır. Daha önceki dönem
lerde uluslararası nitelikte bir nota yazısı 
henüz bilinmiyor, onun yerine her kültü
rün icat ettiği çeşitli semboller, grafikler. 
işaretler, çizgiler, harfler, imler kullanılı
yordu. Aynı durum, yani geleneksel nota 
görüntüsünden farklı olan yazı yöntem
leri XX. yüzyıldan itibaren çağdaş müziğin 
yazı sisteminde de görülmektedir. Bu se
beple "n ota yazısı" yerine "müzik yazısı" 
ifadesinin kullanılması daha uygun sayılır. 

Müzik diğer sanat dallarından farklı ola
rak işitsel, zaman içinde ilerleyen, müzi
kal seslerle düşünceleri aktaran ve duygu-
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