
N USAYRlLiK 

Fırka mensuplarının yakın zamanlarda 
kaleme aldığı iki eser özel öneme sahiptir. 
Bunlardan ilki Süleyman Efendi'nin (Aze
nT) el-Bô.kUretü's-Süleymdniyye ii keş

fi esrarı diyô.neti'n-Nuşayriyye'sidir. 

Nusayrller'in içinden gelen ve fırkayı çok 
iyi bilen Süleyman Efendi'nin eseri bazı ah
laki konularda şüphe uyandıran açıklama
lara yer vermekle birlikte Kitô.bü'l-Mec
mu' ve tefsiri, Haydar! ve Kilazller'in farklı 
anlayışları, bayramlar. şeyhler, temel inanç
lar, çeşitli kuddaslar hakkında otantik bil
giler ihtiva etmektedir (eksik bir Türkçe 
tercümesi için bk. Sinanoğlu, bibl.) . İkin
ci eser Muhammed Emin Galib et-Tavil'in 
Tô.ri{ıu'l- 'Aleviyyin'idir (bk. bibl.) . Tarih 
metodolojisinden uzak olarak kaleme alı
nan, kaynakların gösterilmediği eserde id
dialı ve ispatlanamayan bilgiler yer almak
la beraber fırkanın kabile yapısı, tarihi 
seyri hakkında önemli açıklamalar içer
mektedir (Türkçe tercümesi: Arap Alevi
lerinin Tarihi 1 Nusayriler, tre. İsmail Öz

demir, istanbul 2000) . 

Suriye'de ve Türkiye'de yaşayan N usay
ri müellifleri, belli ölçüde kendi toplumla
rını zahiri bilgilerle beslemek ve fırka ile 
ilgili soruları ortadan kaldırmak amacıyla 

son zamanlarda çok sayıda eser yazmış

lardır. Suriye'den Abdurrahman ei-Hayyir, 
Haşim Osman, Türkiye'den Nasır Eskio
cak, Mehmet Mollaoğlu ve Şerafetlin Se
rin'in çalışmaları bunlardandır. Nusayrlli
ğin çoğunlukla İmamiyye Şlası ile özdeş
leştirildiği bu çalışmalarda tenasüh anla
yışının savunulması dışında fırkanın sır 

kabul ettiği hususlara yönelik hiçbir bilgi 
bulunmadığı gibi zaman zaman bunların 
aslı olmadığı şeklinde yanıltıcı açıklama

lara da yer verilmektedir (örnekler için bk. 
Üzüm, sy 4 ı 20001. s. 173-187) . 

Modern çalışmalara gelince, 1930'1ara 
kadar Massignon, çoğu ilgili bölgelerdeki 
gözlemlere dayalı çalışmalar olan Rene 
Basset, Pauls Jacquot, Henri Lammens 
ve Jacquer Weulesse gibi müelliflerin eser
lerini zikreder (İA, IX, 369). Daha sonraki 
dönemlerde başta bazı klasik risalelerin 
neşri olmak üzere (mesela bk. Meir M . 
Bar-Asher, Aryeh Kofsky, "The Nusayri 
Doctrine of Ali's Divinity and the Nusayri 
Ttinity According to an Unpublished Trea
tise from the 7th/13th Century" , Isi., I995 , 

s. 258-29I) fırkanın tarihi, bölgedeki siya
sal ve kültürel gelişmeler hakkında bir
çok çalışma yapılmıştır. R. Storthmann 
("Seelenwanderung Bei Den Nusairi" , Ori

ens, XII ı I 959 ı. s. 89- ı ı 4 ), Claude Cahen 
("Note sur !es origines de la communaute 
syrienne des nusayris" , Revue des etudes 
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islamiques, XXXV!Il/2 ı I 9701. s. 244-249) 

ve Kais M. Firro'nun ("The Alawis in Mo
dem Syrie: From Nusayriya to Islam via 
Alawiya",/sl., LXXXII/ I [20051. s. I-31) ça
lışmaları burada anılabilir. Nusayrilik hak
kında Doğu dünyasında da kitap ve ma
kale şeklinde önemli çalışmalar yapılmış
tır. Bunlardan özellikle zikredilmesi gere
kenler Abdurrahman Bedevi (Me?ahibü'l
İslamiyyin, II, 425-506), Muhammed Ah
med ei-Hatlb ile ( el-Harekatü '1-batıniyye, 

s. 3 I 9-429) Sehlr Muhammed Ali ei-Fil'in 
(en-Nuşayriyye, Kah i re I410/I 990) yayın

larıdır. 

Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma

lar, Saha Said Bey'in Cumhuriyet'in başla

rında diğer gruplarla birlikte N usayri züm
releriyle ilgili gerçekleştirdiği saha araş
tırmalarıdır ("Nusayriler ve Mezheplerinin 
Sırlan", Türk Yurdu ı ı 9 27J. s. 7-27) . Bun
dan başka Ahmet Turan'ın Hatay bölgesin
deki Nusayrller'le ilgili doktora tezi (Les 
nusayris de Turqie dans la region d 'Hatay, 
I 973), İlhan Keser'in (Nusayrilik, istanbul 
2002), Engin Sertel'in (Dini ve Etnik Kim
likleriyle Nusayriler, Ankara 2005) ve Ca
hit Aslan'ın (Fellahlar 'ın Sosyo/oj isi, Adana 
2005 ) çalışmaları ile Tarihi ve Kültürel 
Boyutlarıyla Türkiye'de Aleviler Bek
taşiler ve Nusayriler başlıklı sempoz
yumda (İ stanbul I 999) sunulan bildiriler 
bilhassa zikredilmelidir (bk bibl.) . 
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NUSRETİYE CAMii 

İstanbul'da Tophane'de 
ll. Mahmud tarafından yaptırılan 

seliitin camii. _j 

İstanbul'un Galata'yı çeviren surların ku
zey tarafına açılan bir kapısının karşısında 
yer alan cami tarihi İstanbul'un sınırları 
dışında inşa edilen büyük ibadet yerlerin
den biridir. Yeni askeri teşkilata önem ve
ren ll. Mahmud camiyi askeri binalarla bir
likte yaptırmıştır. Böylece diğer selatin kül
liyelerindeki gibi çeşitli vakıf binalarla çev
rili olmayıp yegane müştemilatı top dö
kümhanesinin önüne inşa edilen askeri ya
pılardan ibarettir. 24 Şubat 1823'teki bü
yük yangında yanan Top Arabaetiarı Kışla
sı ve Camii'nin yerinde yapılan Nusretiye 
Camii'nin inşasına Haziran 1823'te başlan
mış, inşaat 8 Nisan 1826'da bitirilmiştir. 

Tarih kitabesindeki İzzet adının kimi ifade 
ettiğinde tereddüt olmakla beraber Ha
dikatü'l-cevô.mi'in Ayvansarayi Hüseyin 
Efendi'den sonra Satı Efendi tarafından 
ikmal edilen metninde bu husus şu şekil
de belirtilmiştir: "Cami-i şerif için nice ta-



rihler söylenilip lakin izzet Efendi'nin ta
rihi makbG!-i şahane olmakla Yesarizade 
hattıyla yazılmıştır". Caminin adı kitabede 
Cami-i Nusret diye gösterilirse de bura
sı halk arasında daha çok Tophane Camii 
olarak tanınır. Nusret (zafer) adı, ll. Mah
mud'un yeniçeri teşkilatını kaldırması mü
nasebetiyle verilmişti r. Nusretiye Camii'
nin mimarı, son devirde pek çok devlet bi
nası yapan Balyan ailesinden Kirkor Arnira 
kalfadır. Nusretiye Camii, eski külliyelerden 
farklı olarak komşusu olduğu Tophane-i 
Amire ve Tophane Kışiası ile bir manzume 
teşkil ediyordu. 

Nusretiye Camii ilk yapıldığında etrafı
nı pencereli yüksek bir avlu duvarının çe
virdiği ve bu avluya büyük kapılardan ge
çildiği 1855'e doğru çekilen fotoğraflar

dan anlaşılır. Sultan Abdülaziz döneminde 
(1861-1876) caddenin düzenlenmesi sıra

sında bunlar şimdiki yerlerine kaldırılmış. 

avlu duvarı yıktınlarak yerine üzerinde dök
me demir bir parmaklığın bulunduğu al
çak bir duvar yapılmıştır. Bu duvar 1956'
da kaldırılırken dökme demir parmaklıklar 
eserin orüinal parmaklıkları sanılarak bu
radan sökülmüş ve Sultan Mahmud Tür
besi'nin yan duvarı üzerine takılmıştır. Ca
minin yakın tarihlerde fazla önemli olma
yan bazı tamirler geçirdiği bilinir. 

Nusretiye Camii'nin XIX. yüzyı l içinde Thomas Al lom tarafı n· 

dan çizilen gravürü (Robert Walsh, Constantinople and the 
Scenery of the Seven Churches of Asla Minor, London 

1838, ı , lv. 40) 

Nusretiye camii ve içinden bir görünüş- Tophane 1 istanbul 

Yüksekçe bir platform üzerinde yer alan 
cami dikdörtgen planlı bir harime sahip
tir. Dıştan dekoratif düzenlenmiş dört bü
yük kemer üzerine oturan ve pandantif
lerle geçişi sağlanan kubbe yine dıştan bir 
dizi alemle çevrelenerek etkili bir görü
nüm kazanmış. köşelerde armudi form! u 
ağırlık kuleleri yer almıştır. Harim çapraz 
tonoz örtülü birimlerle kuzeye doğru ge
nişletilmiştir. Dışta iki yan cephede çap
raz tonozlarla örtülü safalar (galeri) var
dır. Daha önce yapılan N uruosmaniye Ca
mii'nde olduğu gibi kıble tarafında üzeri 
yarım kubbe ile örtülü olan, dışarıya taş

kın beş kenarlı bir çıkıntı içine mihrap yer
leştirilmiştir. Harim kubbe eteğindekiler
le birlikte beş sıra pencere ile aydınlatıl
mıştır. Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü 
mermer olup devrin karakteristik özellik
Ierini yansıtır. Üst sıra pencere çevreleriy
le kemer içlerinde, pandantiflerde ve kub
be içinde kalem işi süslemeler mevcut olup 
bunlar 1990'lı yıllarda yenilenmiştir. Ca
minin içinde ve dışında çok zengin bir süs
leme bulunmakla beraber bunların arasın

da Türk motiflerinden hiçbir şey yoktur. 
Caminin bütününde Avrupa'nın barak ve 
empire üsluplarının karma bir şekilde uy
gulandığı görülür. Türk geleneklerini ya
şatan tek süsleme, hattat Mustafa Rakım 
ve Mehmed Haşim ile Recai Şfıkir efendi
lerin eserleri olan yazılardır. 

Kuzeyde iki yönde kıvrım lı merdiven
ler le ulaşılan son cemaat yeri kare kesitli 

NUSRETiYE CAM ii 

süt unlara oturan yuvarlak kemerli ve üç 
kubbelidir. Son cemaat yerinin iki yanın
da, son devir camilerinde görüldüğü üze
re cuma selamlığında padişahın kalması 
ve bazı kabulleri yapması için "kasr-ı hü
mayun" inşa edilmiştir. Bu kasır yanlarda 
birer kanat halinde dışarı taşmakta ve 
mermer sütunlar üstüne oturmaktadır. 
Kürsü kısmından soğan biçiminde pabuç
larla yivli gövdeye geçen ikişer şerefeli çif
te minarenin, inşaat henüz bitmeden bir 
ramazanda kurulan mahyanın denizden 
görünüşünü kubbe engellediğinden biraz 
daha yükseltildiği bilinir. Satı Efendi'nin 
yazdığına göre 14 Mayıs 1826 tarihinde 
minareler alt şerefeye kadar yıktırılıp ye
niden inşa edilmiş, böylece cami aşırı de
recede ince ve uzun minarelere sahip ol
muştur. 1960'lara doğru minarelerden bi
rinin pet ek kısmı tehlikeli bir biçimde eğ
rilmiş olduğundan bütünüyle sökülerek 
tekrar yapılmıştır. 

Yapıda normal genişlikte bir avlu için yer 
olmadığından şadırvan sol tarafa konmuş
tur. Bunun geniş saçağının altında vaktiy
le manzara resimlerinin bulunduğu eski 
fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Değişik üs
!Cıba sahip bu şadırvan külahının tepesin
de güneş ışınları biçiminde başka hiçbir 
şadırvanda olmayan bir alem bulunuyor
du. 1855-1860 yıllarına doğru çekilen bir 
fotoğrafta görülen bu alem bugün yerin
de yoktur. 

Günümüzde caminin yan tarafında sol
da yer alan ve tarihleri yine Yesarizade 
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NUSRETiYE CAMii 

Mustafa İzzet'e ait olan sebille muvakkit
hanenin de aslında caddenin karşı tarafın
da kışla kapısı yanında bulunduğu eski 
fotoğraflarda görülmektedir. Barak üstü
bunda kıvrımlı bir mimariye sahip olan se
bille muvakkithane şimdiki yerlerine son
radan taşınmıştır. Demir şebeketerin as
lında altın yaldızla kaplandığı izlerden an
laşılmaktadır. Caminin mimarisi ve dış süs
lemesine uygun biçimde tam önüne Il. 
Abdülhamid tarafından 1901 'de İtalyan 
mimarı Raimondo d'Aronco'ya yaptırılan 
çeşme ise 19S6'da yerinden sökülerek 
Maçka'da İstanbul Teknik Üniversitesi bi
nasının karşısında kurulmuştur. 

Cami dikey çizgilerin hakim olduğu bir 
yapı olarak şehrin Boğaziçi'ne bağlandığı 
kesimde gösterişli bir eser hüviyetine sa
hiptir. Yabancı üslfıpların bir örneği olmak
la beraber İstanbul'u ve şehrin bu kıyısını 
alışılmamış dış çizgileriyle süslediği bir ger
çektir. Şehrin 19S6'dan sonraki gelişmesi 
sırasında karşısındaki tophane binalarının 
yıktınlması ve çevresine yapılan yeni bina
lar caminin dış görünüşü için zararlı sayı
Iabilecek neticeler doğurmuştur. 
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NÜŞİREVAN 

(bk. ENÜŞİRVAN). 

NUTUK 
( JW ) 

Atatürk'ün 
Milli Mücadele 

ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili 
değerlendirmesini ihtiva eden 

söylevi. 

_j 

_j 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet 
Halk Fırkası umumi reisi sıfatıyla fırkanın 
ikinci büyük kongresinin cereyan ettiği 1 S-
20 Ekim 1927 tarihleri arasında toplam 

36 saat 31 dakika süreyle okuduğu , daha 
sonra kitap haline getirilen büyük nutku 
Cumhuriyet tarihinin önemli kaynaklarının 
başında yer alır. 19 Mayıs 1919'da Sam
sun'a çıkıştan itibaren 1926 yılı ortalarına 
kadar gelen zaman dilimini ihtiva eden 
nutkun müsveddeleri 36 x 22 cm. büyük
lükte kağıtlara yazılmış olarak S06 sayfa 
tutmaktadır. Büyük bölümü Ankara'da 
hazırlanmış, son kısmı ve tamamının oku
narak düzeltilmesi Mustafa Kemal Paşa'
nın 1927 Temmuzu başlarında geldiği İs
tanbul'da gerçekleştirilmiştir. 

Nutkun gayesini bizzat Atatürk, "sene
lerden beri devam eden ef'al ve icraatı
mızın millete hesabını vermek" şeklinde
ki ifadeleriyle açıklamaktadır. Ayrıca nut
kun öncelikle "inkılabımızın anlaşılmasın
da tarihe medar- ı suhfılet olma" maksa
dına yöneldiğini, bununla birlikte mazi ol
muş bir devrin hikayesinde "millet için, 
gelecek nesiller için dikkat ve teyakkuzu 
davet edebilecek bazı noktaları tebarüz 
ettirmek" çabası içinde olduğunu da be
lirtir. Atatürk'ün bilhassa İ stiklal Harbi sı
rasında yaşananları bir bütün halinde mil
lete aktarmak isteğini, bunu gelecek ne
sillere ve Cumhuriyet tarihine karşı yerine 
getirilmesi gereken bir vazife olarak gör
düğünü daha Cumhuriyet'in ilanının erte
sinde dile getirdiği bilinmektedir. Cumhu
riyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi'ye 7 
Nisan 1924 tarihinde verdiği mülakatta, 
"... İstanbul' u terkettiğim güne tekad
düm eden vaziyetleri ayrı bir safha olmak 
üzere o günden bugüne kadar cereyan 
eden vekayiin mazbut ve mahfuz olan ve
saikini tasnif etmek suretiyle hatıratımı 
yazmak niyetindeyim. Bunu yapmayı nesi-i 
atı için, Türk Cumhuriyeti tarihi için bir va
zife telakki ediyorum" şeklindeki sözleri 
bu duruma işaret eder. Bununla birlikte 
nutkun verildiği tarih göz önüne alındığın
da siyası sebepler de söz konusu edilebi
lir. İstikiili Harbi'ndeki silah arkadaşlarıyla 
yolların ayrılması ve bunların önemli bir 
kısmının yer aldığı Terakkiperver Cumhu
riyet Fırkası'nın kapatılması , ardından İz
mir suikastının yarattığı gerilim, İstiklal 
Mahkemesi yargı ve uygulamaları hakkın
daki iç ve dış eleştirilerin verdiği rahatsızlık 
karşısında yapılanların izahı ve savunul
ması gereği de öne çıkarılmış olmalıdır. 

Nutuk, Atatürk'ün yakın çevresinde bu
lunan şahsiyetlerin ifadelerinden anlaşıl
dığına göre bizzat Atatürk ve etrafındaki 
ekibin çalışmasıyla hazırlanmıştır. Ata
türk'ün nutuk hazırlığına 1927 yılı başla
rında giriştiği, ancak sıhhı bir rahatsızlık 
dolayısıyla ara verdiği ve İstanbul'da ta-


