
Hafız Osman'ı n sülüs-nesih hatla vazdığı kıta lar (İÜ Ktp., 
AY, nr. 6480) 

ortadaki iki satır -daha kısa olarak- nesih 
yazılarına tahsis edilmiştir. 

XVII. asrın son çeyreğinde Hafız Osman 
aklam-ı sittede yeni bir üs!Op ortaya koy
muş, özellikle sülüs ve nesih yazılar yeni 
estetik değerler kazanmış, bu üs!Gp kısa 
zamanda benimsenmiş, Osmanlı toprak
larında yayılmıştır. XVII I. yüzyıldan itiba
ren Hillız Osman'ın nesihteki üs!Gbu Ye
dikuleli Seyyid Abdullah, Şekerzade Seyyid 
Mehmed, Eğrikapılı Mehmed Rasim, İs
mail Zühdü, Abdülkadir Şükrü, Mahmud 
Celaleddin Efendi gibi üstatlar elinde ge
lişimini sürdürmüş, XIX. yüzyılda Kazasker 
Mustafa İzzet ve Mehmed Şevki efendi
lerle yeni bir üs!Gp kazanarak XX. yüzyıla 
ulaşmıştır. Şevki Efendi'nin nesih hattına 
getirdiği harf mükemmelliği bu konuda 
nihai nokta sayılmaktadır. 

Osmanlılar'da ilk basılan kitaplarda en 
çok nesih hattı tercih edilmiş , Sultan Ab
dülaziz devrinde 1866'da Kazasker Musta
fa İzzet Efendi'ye yazdırılan ve bunlardan 
hakkediimiş kalıplarından döküm yapılan 
çeşitli puntolardaki nesih hurufat harf in
kılabına kadar matbaalarda kullanılmış
tır. Aslından basılan ve nesih hattıyla ya
zılmış olan mushafların iki unututmayacak 
ismi ise Hasan Rıza ve Kayışzade Hafız Os
man NGri efendilerdir. 
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Iii M. UöuR D ERMAN 

NESİKE 
(~1) 

Çocuğun doğumunun ilk günle rinde 
Allah'a bir şükür ifadesi olarak 

kesilen kurban 

(bk. AKiKA; KURBAN). 

NESİMI 
(~ ) 

(ö. 820/ 1417 [?]) 

~ 

Hurufiliği ile tanınan mutasavvıf şair. 
L ~ 

Kaynaklarda doğum yeri ve tarihi hak
kında yeterli bilgi bulunmadığı gibi son 
dönem çalışmalarında da çelişkili bilgiler 
vardır. İran kaynakları Şlraz ya da Şirvan'
da, XVI. yüzyıl Osmanlı tezkirecilerinden 
Aşık Çelebi Diyarbekir'de, Latlfi ise Bağ
dat'ta (Neslm nahiyesi) dünyaya geldiğini 
söylemektedir. N esimi ile aynı dönemde 
yaşayan İbn Hacer el-Askalanl onu Tebriz
li gösterir (İnba' ü 'l-gumr, VII, 269-270) İb
nü 'l-İmad da aynı bilgiyi tekrar lar (Şe?e
rat, VII, 144) Türkçe divanındaki bir bey
tine (Ayan, Nesfmf, ll, 578) ve Aşık Çelebi'
nin Meşdirü'ş-şuard'sına (vr. 133a) göre 
Türkmen asıllıdır. Bunun yanında Arap ol
duğunu söyleyenler bulunsa da Türkleş

miş bir soydan geldiği ve ana dilinin Türk
çe olduğu anlaşılmaktadır (Seyyid Nesi-

Sevh Hamdu lla h' ın 

nesih hat la 
yazd ığı mushafın 

son sayfa la rı 

(İÜ Ktp., AY, 
nr. 6552) 

NESTMT 

mf Divanmdan Seçmeler, s. VII) . İbn Ha
cer el-Askalanl'nin Nesimüddin (İnba'ü'l
gumr, VII, 269) , Sıbt İ bnü'l-Aceml'nin Ali 
olarak verdiği adıyla ilgili Celaleddin, ömer 
vb. isimler de zikredilmiştir; ancak İma
düddin lakabı isim yerine geçecek kadar 
kabul görmüştür (KünQzü'?-?eheb, II, I 25) 

Künyesi Ebü'l-Fazl'dır. Hemen bütün kay
naklarda ismiyle birlikte "Seyyid" unvanı da 
kullanılmaktadır. İyi bir eğitim görmüş , 
genç yaşta tasawuf yoluna girerek Faz
luilah-ı HurGfi ile Bakü ve Şirvan'da bir sü
re beraber yaşamış . HurOfilik anlayışın ın 
en sadık temsilcilerinden biri olmuştur. 

Nes'iml'nin önce Bedreddin eş-Şibl'i'ye 

bağlandığı belirtiise de (Latlfl, s. 524) asıl 

şöhretini, Fazlullah-ı HurGfi'ye intisap ede
rek halifesi olduktan ve onun Timur ta
rafından idam edilmesinin ardından ka
zanmıştır. Fazlullah'ın öldürülmesi üzerine 
Azerbaycan'dan ayrılıp Türkçe şiirleriyle 
tanındığı Anadolu'ya gelen N esimi'nin 1. 
Murad devrinde Bursa'ya ulaştığı ve bura
da iyi karşıtanmadığı anlaşılmaktadır. Ay
rıca Hacı Bayram-ı Veli ile görüşmek için 
Ankara'ya gitmiş, HurGfilik'le ilgili fikirleri 
sebebiyle huzura kabul edilmemiştir (İA, 

IX, 207). AncakAli Şlr Neval'nin Neslml hak
kında övgü dolu sözler söylemesi (Nesa
yimü 'l-mahabbe, s. 437) onun Orta Asya 
Türk dünyasında önemli bir kişilik oldu
ğunu göstermektedir. 

Anadolu'da fikirlerini yayacak ortam bu
lamayan N esimi o tarihte HurOfiler'in Su
riye' deki en önemli merkezi olan Halep'e 
gitti. İbn Hacer el-Askalanl, onun burada 
HurGfi şeyhi olarak faaliyette bulunduğu
nu ve bağlılarının çağaldığını belirtir ( İn

ba'ü'l-gumr, VII, 270) . AhmetYaşar Ocak, 
Şeyh Bedreddin Simavi'nin aynı tarihler
de Halep'e uğramasının muhtemelen Ne
sim! ile görüşmek amacını taşıdığın ı ileri 
sürmektedir (Osmanlı Toplumunda Zın
dıklar ve Mülhidler, s. 184) Halkın yanı sı-
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N ESIMI 

ra Dulkadıroğlu Ali Bey'le kardeşi Nasırüd
din ve Karayülük Osman (M. Ragıb et-Tab
bah, III , 16), Karakoyunlu Hükümdan Ci
han Şah gibi devlet adamları da fikirlerin
den etkilendiler (Değirmençay, s. 40 vd.). 
Nesimi şairlik gücünü fikirlerini yaymak 
için kullandı. "Tanrı'nın insan yüzünde te
celli etmesi" ve "vücudun bütün organla
rını harflerle izah" gibi fikirleri Sünni çev
relerde tepkiyle karşılandı. H alep uleması 
onun ulfıhiyyet iddia ettiğini , görüşlerinin 

İslam'a aykırı olduğunu ileri sürerek öldü
rülmesi için fetva verdi. Bu fetva, Mem
lük Sultanı el-Melikü'l-Müeyyed Şeyh el
Mahmudl'nin onayını alan saltanat naibi 
Emir Yeşbek tarafından boynu vurulup 
derisi yüzülmek suretiyle uygulandı (İbn 
Hacer, Vll, 270; Latlfl, s. 526-527; Kına

lızad e, II, 986) . İbn Hacer, olayları krono
lojik sırayla ele aldığı eserinde 820 ( 1417) 
yılına ait hadiseleri anlatırken onun bu yıl
da (İnb&.'ü'l-gumr, VII , 269), aynı eserinin 
bir başka yerinde ise 821'de ( 1418) (a.g.e., 
V, 47) öldürüldüğünü belirtir. Sıbt İbnü'l
Acemi (KünQzü'?-?eheb, ll, 125-126) ve İb
nü'l-İmad el-Hanbel1 de (Şe?erat, Vll, 144) 

Nes!ml'nin 820'de (ı 4 ı 7) katiedildiğini söy
ler. Onun ölüm tarihini 807 (1404), 824 
(1421) ve 837 (1433) olarak veren kaynak
lar da vardır. Abdülbaki Gölpınarlı ise Re
ffi'nin Beşdretndme'sinde Nes!ml'yi "şe

h!d-i aşk-ı fazl-ı zü'l-celal" diye andığını be
lirterek onun bu eserin telif tarihi olan 
811'den ( 1408) önce öldürüldüğünü kay
deder (İA, IX, 207). Kabri Halep'te kendi 
adıyla anılan bir tekkede bulunmaktadır. 
Şlraz yakınlarında Zerkan dışında bir me
zarının bulunduğu kaydediise de (Rıza Ku
lı Han Hidayet , s. 236) burası bir makam 
mezar olmalıdır. 

N esimi ilahi sıfatiara sahip olan insanın 
kutsallığının, saygınlığının ve özgürlüğü
nün korunması gerektiğini söylemiş, inan-
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Meşairü'ş· 

şuara'da 

Nesi mi' nin 
minyatürünün 
bulunduğu 

sayfa 
(MilletKtp., 
Ali Emiri Efendi, 
Tarih, 

nr. 772, 
VT. 133' ) 

dıklarını ve gerçekleştirmek istediklerini 
Hurfıfılik'te bulmuştur. Ona göre insan var
lık güzelliğinin aynasıdır. Onu korumak, ona 
saygı göstermek bu güzelliğin korunması 
demektir. Çünkü Tanrı insan yüzünde gö
rülür. Nes!ml'ye göre insan ceset ve ruh
tan ibaret olmasına rağmen aslında daha 
yüce bir varlıktır. Kalenderller tarafından 
takdis edilen şairin bazı şiirleri bu zümre
lerin ayinlerinde okunmuştur. Nes!ml'nin 
seyyid olması ve Alevi- Bektaşller'in yedi 
büyük şairinden biri kabul edilmesi kendi
sine çeşitli yerlerde mezar izafe edilmesi
ne yol açmıştır. Ayrıca Nesimi bu çevre
lerde şehid ve mazlum bir ven olarak çok 
büyük kabul görmüş, hakkında çeşitli men
kıbeler oluşmuştur. 

Dilinde Azeri Türkçesi özellikleri ağırlıklı 
olsa da Neslml, Oğuz Türkçesi'yle teşekkül 
etmeye başlayan klasik şiir dilinin kurulu
şunda açık, sade ve ahenkli diliyle önem
li rol oynayan lirik. samimi ve coşkun şa
irlerin başında gelir. Tasawuf ve Hurufilik 
terimleri bir tarafa bırakılırsa dili halk dili
ne çok yaklaşır. N esimi inanç ve heyecan
larını olduğu gibi şiire dökmekten kendi
ni alariıamış, ateşli ve taşkın sözler söyle
miş, hayranlığını ifade ettiği Hallac-ı Man
sur gibi canını feda etmekten kaçınma
mıştır. Aynı zamanda divan edebiyatının 
mazmunlarını klişeleştirmeyi gerçekleşti

ren ilk şairlerdendir. Ayrıca Azeri Türkçesi'
nin Fuzfıl1' den önceki en büyük şairi olarak 
kabul edilir. 

Türk edebiyatında önemli etkisi olan Ne
sim!' nin en çok tesirinde kalanlar muta
sawıf ve özellikle Hurufi şairlerdir. Şiirleri

ne kendi döneminde ve ölümünden sonra 
birçok naz!re yazılmıştır. Onun etkisinde 
kalan Türk şairlerinden )01. yüzyılda Azeri 
şair Hab!bl, Diyarbekirli Halil!, Karakoyun
lu hükümdarlarından Cihan Şah (Hakiki), 
Hurufi şairlerinden Reffi ve Penah!; )011. 

yüzyılda Arşi ve Usul! sayılabilir. Şah İsmail 
de (Hata!) Hurfıfiliği yeniden canlandıran 
bir hükümdar olarak N esimi'ye naz!reler 
yazan ve onu taklit eden şairlerdendir (ay
rıca bk. Ayan, Nesfmf, 1, 89-104) . 

Neslml, Azerbaycan'da doğumunun 600. 
yılı itibar edilerek 1973'te UN ESCO'nun ka
rarıyla anılmıştır. Bu vesileyle onunla ilgi
li ortaya konan çeşitli eserlerden bazıları 
şunlardır: İmamverdiyev Gabil, N esimi (Ba
kü ı 974, manzum hikaye}; Pikret Emirov, 
N esimi Dastanı (I 977, koreagrafik po
ema}; isa Hüseynov, Mahşer (Bakü 1982, 

roman). Ressam Mikayıl Abdullayev Nesi
ml'nin portresini yapmış. ayrıca bazı şiir-

. leri bestelenmiş, hakkında bir film çevril
miş, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi 

Dilcilik Enstitüsü'ne adı verilmiştir. Azer
baycan dışında İran ve Türkiye'de Neslml 
hakkında yapılmış çeşitli çalışmalar bulun
maktadır: Hüseyin Sıdd!k (Nesfmf, Tahran 
1353 h ş. [tarihi dram], Feridun Aşurof'
tan çeviri) ; Seyyid Ali Salih! (lfa~nüs der 
Şeb-i ljakister, Tahran I 368 hş.}; Reha Ça
muroğlu (Sabah Rüzgarı: Enel-Hakk De
mişti Nesfm~ istanbul 1992). 

Eserleri. 1. Divan (Türkçe). Nes!ml'nin 
çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları 
bulunan divanı yanında mecmualarda da 
şiirlerine sıkça rastlanır. Biri Azerbaycan'
da, diğerleri İstanbul'da (1260, 1286) ol
mak üzere beş defa basılan divanın Azer
baycan'da yapılan ilk baskısından sonra 
(nşr. Selman Mümtaz, Bakü 1926) Cihan
gir Gehramanov eserin sözlüğünü yayım
lamış (Nesimi Divanı Leksikası, Bakü 1970), 

ilk tenkitli neşrini de Arap harfleriyle ger
çekleştirmiştir (İmadeddin Nesimi, Eserle
ri, I-lll , Bakü ı 973). Hüseyin Ayan, üzerin
de doktora çalışması yaptığı divanı ( 1970, 

AÜ DTCF) önce tek cilt (Nesfmf Divanı, An
kara 1990) , ardından iki cilt (Ankara 2002) 

halinde yayımlamıştır. Bu yayıma göre di
vanda üç mesnevi, 457 gazel, dört müste
zad, bir murabba, üç terciibend, 315 tu
yuğ, dört beyit bulunmaktadır. Fatih Kök
sal Türkiye'de basılan Neslml divanların
da yer almayan otuz altı, Ömer Zülfe de on 
altı yeni tuyuğ tesbit etmiştir (bk. bibl) . 
Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun açıklamalarla 

N esimi divanından yaptığı seçmeler. hem 
şairin şiirlerinin daha iyi anlaşılmasında 
hem de şiir şerhi alanında dikkate değer 
bir çalışmadır (bk. bibl.) . z. Divan (Farsça). 
Nes!ml'nin basılmış olan (istanbul 1260) 

bu divanı yanında şiir mecmualarında da 
çeşitli şiirlerine rastlanır (Karatay, s. 313, 

3 ı 8). N esimi Farsça şiirlerinde Fazlullah-ı 

Hurufi'yi sıkça anmış. Hurufilik'le ilgili ko
nulara yer vermiş, on iki im arnı ve Hz. Ali'
yi öven şiirler yazmıştır. Hamid Mehmed
zade (Divan-ı Farsf-yi Nesimf, Bakü 1972) , 

Pervlz Abbasi-yi Dakani (Divan-ı Seyyid 
'imadüddin Nesimi, Tahran I 369 h ş ) ve 
Yedullah-i Celall-i Penderi (Zindegf ve Eş
'ar-ı 'imadüddin Nesimi, Tahran 1371 h ş., 

1382 hş.) tarafından neşirleri yapılan diva
nın Türkçe çevirisini Veyis Değirmençay 
gerçekleştirmiştir (İmadüddin Nesimi ve 
Farsça Divanı 'nın Türkçe Çevirisi, Erzu
rum 2005). Buna göre Farsça divanda 290 
gazel, yedi kaside, beş mesnevi, bir terci
ibend, bir müstezad, bir muhammes ter
kibibend, bir musammat, seksen beş ru
bal, yirmi kıta, üç Arapça. iki Arapça- Fars
ça mülemma' gazel bulunmaktadır. Divan, 

· ayrıca iran'da hattat İsmail Nejad Ferd-i 



Luristfml'ye ta'lik hatla yazdırılarak yayım
lanmıştır (Tahran 1370 hş.) Kathleen Sur
rili. N esimi'nin 1 58 Türkçe tuyuğ ve on dört 
Farsça rubiHsi üzerine bir doktora çalış
ması yapmış ( 1964, Columbia University), 
bu çalışma daha sonra The Quatrains of 
Nesimi Fourteenth-Century Turcic Hu
rufi adıyla yayımlanmıştır (The Hague- Pa
ris 1972) 3. Mukaddimetü'l-hakCiik. Faz
luilah-ı Hurüfi'nin Cdviddnndme'si esas 
alınarak yazılan bu Türkçe mensur eser
de dini meseleler, itikada ait konular harf
lerle açıklanmaktadır. Kitapta Kur'an'da
ki hurüf-i mukattaa ve abdest, ezan. ika
met. zekat, savm. hac. ana babaya iyilik, 
iman-ı yakin gibi konularla ilgili, harflerle 
rakamlar arasında bağlantılar kurularak 
yorumlar yapılmaktadır. Nesimi'ye aidiyeti 
kesinlik kazanmayan eserin çeşitli nüsha
ları bulunmaktadır (Ayan, f'lesimi, ı . 140-

141; ayrıca bk. Yapı ve Kred i Bankası Ser
met Çifter Araştırma Ktp., nr. 185; Adana il 
Halk Ktp., nr. I 7 I ı; Süleymaniye K tp., Tar
lan, nr. 162/1; Hacı Selim Ağa Ktp., Ke
mankeş Emir Hoca, nr 249/ 1 ). Latifi, "Li
san-ı selasenin her birinde bir divanı var
dır" diyerek (Tezkiretü'ş-şu 'ara, s. 524) Ne
siml'ye Arapça bir divan nisbet etmektey
se de esere henüz rastlanmamıştır. 
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J!I!I'J A. AzMi BİLGİN 

Görüşleri. Edebi kişiliği yanında düşün
celeri açısından da dikkate değer bir şahsi
yet olan N esimi'nin bu yönü, klasik İslami 
ilimler ve batıni düşünce alanındaki biri
kimiyle vahdet-i vücüd ve hurQfi anlayışı
na duyduğu ilgiden kaynaklanır. Türkçe'
nin yanı sıra Arapça ve Farsça da bilen şair 
tamamen seçmeci nitelikteki düşüncele
rini üstün bir edebi kudretle ifade etmiş. 
benzer anlayışiara sahip batıni- sQfi çev
releri etkilemiştir. 

Şairin fikri bakımdan en önemli özelliği 
hurüfi düşüncesidir. Daha Bedreddin eş
Şibll'ye bağlı bir derviş iken Hurüfiliğin ku
rucusu Fazlullah-ı Hürüfi'ye intisap etme
si ve onun önde gelen halifesi konumuna 
gelmesi kendisini koyu bir hurQfi şairi yap
mıştır. Bu sebeple şiirlerinde Hurüfıliğin te
mel kitabı sayılan Cdviddnndme'ye çok 
sayıda atıf yaptığı gibi HurQfilik ilkelerine 
ve sembollerine de bolca yer vermiştir. Al
lah'ın ilkin Adem'de, daha sonra genel ola
rak insanda, özel olarak da Fazlullah'ta te
celli ettiği düşüncesi, insan sOretinin ve 
organlarının kutsal ve sırlı olarak kabul 
edilmesi, hat ve nokta motifleri, sayıların 
kutsallığı şairde en sık rastlanan görüşler
dir (Ünver, Hurufilik ve Kuran, s. 154- 158). 

Ancak onun HurOfilik açısından asıl önem
li tarafı. başta Fazlullah-ı HurQfi olmak 
üzere akımın önde gelenlerinin eserlerini 
Farsça yazmalarına karşılık onun düşün
celerini Türkçe ifade etmesi , HurQfiliğin 
bilhassa Anadolu'da yayılmasında merke
zi bir rol oynaması. bu düşünceyi İranlı Hu
rüfıler'e göre daha sistemli ve daha edebi 
bir dille anlatmasından ileri gelir. 

Nesimi'nin bir başka yönü de vahdet-i 
vücüdcu görüşleridir. Muhyiddin İbnü ' l
Arabi tarafından sistemleştirilen bu telak
kiyi Nesimi hurQfi düşüncelerle yağura

rak zengin bir içerikle ortaya koymuştur. 

NESTMT 

Daha ilk mesnevisinde aşıkla maşukun , 

secde edenle edilenin bir olduğunu, "Külli 
yer ile gök Hak oldu mutlak 1 Söyler def ü 
ceng ü ney enelhak" beytiyle ifade etmiş 
(Divan, s. 53), "Ey Nesimi, Hak Teala sen
dedir 1 Hem sıfatı dilde zatı candadır" bey
tiyle de (a.g.e., S. 66) ilahi zatın kendi var
lığıyla birleştiğini ileri sürmüştür. Ayrıca 
''yaratan. hayat veren, her şeye sahip olan" 
gibi Allah'a ait sıfatlarla kendini nitelemiş
tir (a.g.e., s. 88) . Nesimi'nin Hallac-ı Man
sür'a ve "enelhak" motifine sıkça gönder
me yapması ve Hallac-ı Mansur gibi dra
matik biçimde öldürülmesi bazı müellif
lerce "ikinci Mansür" diye anılmasına yol 
açmıştır. 

Dinin emirlerine aldırmayan bir batınl
ibahl gibi görünen N esimi'nin mensup ol
duğu Hurüfilik, Batıniliğin alt kollarından 
birini oluşturur. Nesimi, İslam'ın bazı inanç
larını ve temel ibadetlerini hiçbir dil ve yo
rum kuralını dikkate almaksızın te'vil et
miştir. Mesela Kur' an-ı Kerim, onun şiir
lerinde insanlara doğru yolu gösteren bir 
hidayet kitabı olmaktan çıkıp Hurüfilik an
layışını temeliendiren şifrelere dayalı bir 
kitap haline gelmiştir. Kur'an'ın nazmına 
hakim olduğu görülen, şiirlerinin büyük ço
ğunluğunda ayetlere yer veren ve bu se
beple "batıni Kur'an şairi" olarak da anılan 
Nesiml'nin bütün yorumları ayetleri dil , 
mantık ve tefsir metodolojisinden ayrı Hu
rOfilik istikametine çevirmesinden ibaret
tir (Ünver, Hurufilik ve Kuran, s. 171 vd., 
264 vd., 288 vd.) . Temel ibadetleri de aynı 
bakışla değerlendiren Nesimi namaz, oruç, 
hac ve zekat gibi ibadetlerin gerçek ma
hiyetlerinin medresede okutulan ilimlerle 
öğrenilemeyeceğini , bunların batıni hedef
ler amaçladığını söylemiştir (Divan, s. 138). 

Birçok şiirinde başta Hz. Ali olmak üze
re imamları öven Neslmi, bazan vahdet-i 
vücüd anlayışının bir yansıması olarak Hz. 
Ali'ye ulühiyyet atfeden deyişiere de yer 
vermiş, bir şiirinde onu rahman. rahim, ev
vel. ahir, ahad, samed gibi Allah'a ait sı
fatlarla nitelemiştir (Üzüm, sy. ı ı [2004], 

s. 82). Öte yandan on iki imamı öven şiir
lerinde (Divan, s. 69, 73-74, 75-76,99-100, 

107) inanç ve ibadet anlayışiarına hiç te
mas etmemiştir. Kaynaklarda Nesimi'nin 
Ca'feri mezhebine mensubiyetine dair bil
gi yoktur. 

Ağırlıklı anlayışa göre Nesiml'nin Türk
men olması , görüşlerinin batıni ve seçme
ci karakter taşıması . hurQfi öğretileri Sün
ni olmayan çevrelerde yaymaya çalışması 
ve alimierin verdiği fetva ile öldürülmesi 
özellikle Alevi ve Bektaşi çevrelerinde yo
ğun ilgi görmesine yol açmıştır. Kızılbaş 
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