
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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N ESIMI 

Alevileri'nin erkan kitabında müridierin 
Nesiıni'nin şiirlerini okuması istenmiş (Buy
ruk, s. 49), ayrıca "can"ların duruş biçimle
rini ifade eden "dar"lardan birinin Nesimi 
darı olduğu, talibin bu darda durması ve 
kendisini N esimi ile ilişkilendirip "derisinin 
Hakyolundayüzüldüğünü" hatırlaması ge
rektiği ifade edilmiştir (a.g.e., s. 115). Ne
simi, Alevi ve Bektaşi çevreleri tarafından 
yedi büyük şairden biri olarak sevilip sa
yılmakla birlikte Kızılbaş Alevileri, hurOfi 
öğretilerinden ziyade inancı uğrunda öl
dürülmesini merkeze alıp onu sembolleş

tirmişlerdir. Mesela Pir Sultan Abdal, de
yişlerinde N esimi'ye çok sayıda atıfta bu
lunmakla beraber (Pir Sultan Abdal Diva· 
nı, s. 35, 80, 82, 112, 161 , 410) bunların 
hiçbirinde şairin hurOfi anlayışına yer ver
meyip dramatik biçimde öldürülmesini an
latmıştır. Bektaşilik açısından ise çeşitli dö
nemlerdeki birçok şair onu hurOfi görüş

lerini onaylama çerçevesinde anmıştır. 

Nesimi, yaygın İslami anlayışa mensup 
çevreler tarafından da farklı biçimlerde 
değerlendirilmiştir. Vahdet-i vücOd anla
yışını benimseyen bazı tasawuf çevreleri 
onu bu görüşleri dolayısıyla överken hurOfi 
ve batıni yönü dolayısıyla da eleştirmiştir. 
Mesela Safyalı Sali Efendi, Nesimi'yi "Işık
lar" grubuna mensup zındık bir kişi diye 
nitelemiş, vahdet-i vücOdcu düşüncelere 
sahip Sursalı Şeyh Üftade kendisini gerçe
ğe ulaşan, ancak gizlenmesi gereken şey
leri açığa vuran bir kimse diye anmış (Meh
med Ali Ayni, s. 109), Olanlar Şeyhi İbra
him Efendi de Nesimi'nin Hallac-ı MansOr 
gibi tevhid ehlinin ileri gelenlerinden oldu
ğunu belirtmiştir (Sun 'ullah Gaybl, s. 121). 
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NESİR 
(_;.;Jf) 

Şiirin dışında kalan 
söz dizimi kurallarına uygun 

anlatım biçimi. 
_j 

Sözlükte nesr (nisar) "dağıtmak, saç
mak, sözü çoğaltmak" anlamında masdar 
ve "nazım dışında düzenlenmiş söz" anla
mında isimdir. Karşıtı nazımdır. Nazımda 
mücevher taneleri konumundaki kelime
ler belirli kural ve ölçülere göre ipe dizil
miş bir gerdanlığı sembolize ederken ne
sirde kelimeler böyle bir dizim kuralına ta
bi olmadan dağınık haldeki mücevher ta
nelerini temsil eder. Nesir ayrıca belli ku
rallara bağlı bulunan nazma göre daha çok 
olması sebebiyle muhtevasındaki "çoğalt
mak" manasıyla da ilişkilendirilmiştir. Bu
nunla birlikte nesirde de edebi güzelliği 
sağlayan dizim kuralları geçerlidir. Bu se
beple günlük hayatta kullanılan özensiz 
söz ve yazılarla çeşitli bilim dallarında kul
lanılan dil edebi değer ifade eden nesir tü
ründen sayılmaz. Aklın payı sınırlı olan şi
ir daha çok hayal ve duygusal etkilenme 
ürünüdür. Nesir ise öncelikle akla dayanır, 
onda diğerlerinin payı düşüktür. Şiir abar
tı, tasvir, hüsn-i ta'lil, hayaller ve simgeler
le gerçek dışı edebi bir atmosferi tasvir 
ederken nesirde nesne ve olayların gerçek 
yönleriyle anlatılması esastır. Bazı şarkı
yatçılarla Taha Hüseyin gibi yazarlar ede
bi nesri akıl ve düşünce ürünü gördükle
ri, İslam öncesi Araplar'ında ise içe doğuş 
şeklinde (bedihe, irticai) söz söyleme gele
neği hakim olduğundan bu dönemde ede
bi nesrin bulunmadığı, o devreye nisbet 
edilen ürünlerin erken İslam ve Emeviler 
zamanında bazı milli ve siyasi amillerle uy
durulmuş olduğu, dil ve üs!Op özellikleri
nin de bunu kanıtladığı, gerçek anlamda 
edebi nesrin İbnü'l-Mukaffa' ile başladığı 
şeklinde kanaat belirtmişlerdir. Taha Hü
seyin'in, Kur'an'ın üs!Obunun şiire de nes
re de benzemeyip kendine özgü bir konu
ma sahip olduğunu söylemesine rağmen 
gerçekte Kur'an Arap edebiyatında yazı
ya geçirilmiş ilk edebi nesir ürünü olup is
lam öncesi dönemin dil ve üsiOp özellikle
rini yansıtmasıyla bu devrede edebi nes
rin bulunduğunun kanıtı sayılmıştır. Ayrı

ca Hz. Peygamber' e elçi olarak gelen he
yet başkanlarının hitabeleri de bunun ka
nıtlarından birini teşkil eder (Sadık İbra
him UrcOn, VIII/8 [ I 937J, s. 557-560). 

Modern şiir tecrübeleri şiirde vezin ve 
kafiyeyi ayırt edici ve estetik unsur olmak
tan çıkarmış, iç ahengi ve şiir dilini ölçü ka-

bul etmiş, bu sebeple bunları esas alan 
mensur şiirle serbest şiir gibi türler orta
ya çıkmıştır. Aslında bir şiir parçasını ve
zin ve kafiye kayıtlarından kurtararak ne
sirle ifade etme ve bir nesir parçasını na
zımla dile getirme meselesi IV. (X.) yüzyıl
dan itibaren tartışılagelmiştir. Nesrin mi 
yoksa şiirin mi üstün olduğu meselesi öte
den beri gündeme getirilmiş, edebi ol
maktan çok sosyolojik düşüncelerle işle
nen konunun önemi, nasir ile nazımın gö
revi, eserin dini ve ahiakl değerlere uygun
luğu gibi ölçülere göre hükümler verilmiş
tir. İnsanlık tarihinde zaruri, kayıtsız ve 
kullanımı kolay olduğu için adi nesir şiir
den önce mevcut olmuştur (bk. ŞİİR). 

Şevki Dayf, Arap edebiyatı nesir ürünle
rinde birbirini izleyen sanat, tasni' ve ta
sannu şeklinde üç temel üs!Obun görül
düğünü belirtir (el-Fen, s. 7-11, 393-395). 
Bunlardan birincisi, söz sanatlarının ma
naya bağlı olarak tabii şekilde ve gereği 
kadar kullanıldığı üs!Op olup Cahiliye dev
rinden itibaren lll. (IX.) yüzyılın ortalarına 

kadar devam etmiştir. Emevıler dönemin
de katip Ebü'I-Aia Salim b. Abdullah ile 
öğrencisi Abdülhamid el-Katib, Abbasiler 
zamanında İbnü'l-Mukaffa', Sehl b. Ha
rün, Cahiz ve İbn Kuteybe bu üs!Obun baş
lıca temsilcileridir. Sednin ve söz süsleri
nin yoğun şekilde kullanıldığı tasni' üs!O
bu, özellikle IV. (X.) yüzyıl divan katiplerinin 
genellikle kısa olan resmi mektup ve ya
zışmalarında görülür. Bu üs!Op Abbasi Ha
lifesi Muktedir- Billah zamanından (908-
932) sonra yaygınlık kazanmasıyla diğer 
edebi nesir ürünlerine de yansımış ve IV. 
(X.) yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Baş
lıca temsilcileri Büveyhi vezir ve katipleri 
olan Ebü'l-Fazl İbnü'I-Amid, Sahib b. Ab
bad, EbO İshak es-Sabi, EbO Bekir el-Ha
rizmi ve Bediüzzaman el-Hemedani'dir. 
Mananın sed ve diğer söz süslerine feda 
edildiği, söz süslerinin temel gaye haline 
getirildiği, "sanat için sanat" anlayışı çer
çevesinde nesir ürünlerinin verildiği tasan
nu üs!Obu ise Bediüzzaman el-Hemeda
ni'nin Malp'imat ve risaleleri, ayrıca Ha
rizmi'nin mektupları ile başlamış, ardından 
KabOs b. Veşmgir, Ebü'l-Ala el-Maarri, Ha
riri ve Yahya b. Selame el-Haskefi'nin ede
bi nesir ürünleriyle devam etmiş, modern 
zamanlara kadar hakimiyetini sürdürmüş
tür. Mısır ve Endülüs'te de Doğu'ya ait bu 
üç nesir üs!Obu çerçevesinde ürünler ve
rilmiştir. 

Modern Mısır nesrinde XIX. yüzyılda Ba
tı ülkelerine gönderilen öğrenci grupları
nın Avrupa edebiyatından etkilenmeleri 
yoluyla büyük değişiklikler olmuş, asrın so-


