
MEHMED NADiR 

Ian Nazariyye-i A'dad Kürsüsü'nün başına 
geçirdi. Mehmed Nadir 13 Aralık 1927 ta
rihinde ölünceye kadar bu görevini sür
dürdü . Cenazesi Edirnekapı 'daki aile me
zarlığına defnedildi. 

Mehmed Nadir, Osmanlı Devleti'nin son 
dönemlerinde yetişen önemli bir mate
matikçidir. Meslektaşları arasında. özel
likle Paris'te çıkan l ' Intermediare d es 
mathematiciens adlı uluslararası mate
matik dergisinde yayımiadı ğı sayılar teo
risine dair makaleleri ve "diophant" denk
lemlerinin çözümünü araştıran matema
tikçilerin sorduğu sorulara verdiği özgün 
cevaplarla tanındı. Mehmed Nadir'in bu 
dergide çıkan yazılarından birçoğunun 
Revu e semestrielle des publications 
math ematiqu es'te ve bir tanesinin 
Jahrbuch der Fortschritte der Mathe
malik'te özetleri verilmiştir. Ayrıca Dfı

rülfünCın Fen Fakültesi Mecmuası'nda 

belirsiz denklemler. bazı problemierin çö
zümü ve matematik tarihi- felsefesiyle 
ilgili çeşitli makaleleri çıkmıştır. Yeni 
araştırmalar, uluslararası matematik der
gilerinde teorik matematik sahasında ya
yım yapan ilk Türk matematikçisinin Meh
med Nadir olduğunu göstermektedir. 

Mehmed Nadir'in müstakil kitap ola
rak basılmış en önemli eseri lise son sınıf 
öğrencileri için yazdığı Hesab-ı N azari'
dir (İ stanbul ı 926) Bu eserde müellif en 
orüinal çalışması sayılan, daha önce Dfı
rülfünCın Fen Fakültesi Mecmuası'nın 

altıncı sayısında yayımladığı (s. 569-579) 
"Kabiliyyet-i Taksim Hakkında Kaide-i 
UmGmiyye" adlı makalesinde yer alan , 
kendi tesbit ettiği bölünebilme genel ku
ralını da vermektedir (s. 42 -63). Öte yar. 
dan Mehmed Nadir, Shakespeare ve Mo
ller başta olmak üzere pek çok Avrupalı 
yazardan tercümeler yaparak Tanzimat 
sonrası Osmanlı - Türk kültür hayatını bes
lemiştir (bk. bib l.) . 
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MEHMED NASÜHI 
(ö . 1130/ 1 718) 

Halveti -Şahani tarikatının 
Nasuhiyye kolunun kurucusu. 

_] 

Üsküdar Toygartepesi'nde Bulgurlu 
Mescidi yakınlarında dünyaya geldi. Do
ğum tarihini, NasGhlTekkesi'nin son post
nişini torunlarından Ahmed Kerameddin 
Efendi 1060 (1650), Sadık Vicdanlı 058 
(1648) veya 1063 (1653) olarak kaydeder. 
Sipahi zümresinden bir seyyid ailesine 
mensup olan NasGhl Bey'in oğludur. Asıl 

adı Mehmed olup babasının adıyla tanın
mıştır. Bazı kaynaklarda (Ayvansarayl, ll , 
23 1: Sicill-i Osmanf, IV. 557) Şabaniyye 
tarikatının plri Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin so
yundan geldiği söylenmekteyse de Şa'
ban-ı Veli'nin evlenip çocuk sahibi olduğu 
konusunda bilgi bulunmadığından bu gö
rüşün doğru olmadığı söylenebilir. 

Mehmed NasGhl, çocukluk dönemin
den sonra ailesinin taşındığı Üsküdar'da 
Kefçe Dede mahallesinde tahsil hayatına 
başladı. Gençliğinde ilimle meşgul olduğu 
yıllarda tasavvufa ilgi duyarak Üsküdar 
Atik Valide Camii yanındaki tekkesinde 
irşad faaliyetinde bulunan Şabaniyye'nin 
Karabaşiyye kolunun plri Şeyh Karabaş 
Veli'ye intisap etti ve şeyh in tekkede ken
disine tahsis ettiği hücrede halvete girdi. 
Oğlunun , tanımadığı bir şeyhe intisap et
tiğini öğrenen babasının hemen dergaha 
geldiği, ancak Karabaş Veli'yi görüp onun 
kemalini anlayınca orada kalmasına razı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Seyrü süiGkünü tamamladığında yirmi 
· beş yaşlarında bulunan Mehmed NasGhl, 
mürşidinin emriyle Mudurnu'ya giderek 
Sun'ullah Efendi Zaviyesi'nde dini ilimleri 
akutmaya ve halkı irşad etmeye başladı. 
Şeyhi Karabaş Veli'nin Limni'de sürgün
de bulunduğu 1679-1683 yıllarında bir
kaç defa Limni'ye giderek kendisini ziya
ret etti. Bu tarihlerde Niyazi-i Mısrl de 
Limni'de sürgündeydi. Limni'de ikisinin 
de hizmetinde bulunduğunu , hizmetle
rinden dolayı Mısrl'nin kendisine dua et
tiğini belirten Mehmed NasGhl bu dua
nın bereketini üzerinde her zaman hisset
tiğini söyler. NasGhl'nin bu ifadelerinden 
o yıllarda Karabaş Veli ile Niyazi-i Mısrl'
nin arasının iyi olduğu anlaşılmaktadır. Ni
yazi-i Mısrl ile ilgili çalışmalarda onun Ka
rabaş Veli'yi hiç sevmediği, hatta kendisi
ne ağır itharnlarda bulunduğu kaydedil
mektedir. Ancak Niyazi'nin bir gazelini 
şerheden NasGhl'nin ona muhabbet duy
ması bu görüşü tartışılır kılmaktadır. 

Mehmed NasGhl, 1096 (1685) yılında 
yerine halifesi Abdullah Rüşdü 'yü bıra

karak şeyhinin izniyle Üsküdar'a döndü. 
Kısa bir süre sonra şeyhi Karabaş Veli 
tac-ı şerifini Mehmed NasGhl'ye giydirip 
hacca gitmek üzere istanbul'dan ayrıldı. 
Şeyhi 1 097'de (1686) Kahire'de vefat et
tiği sırada Üsküdar Doğancılar'daki Çakır
cı Hasan Paşa ve Süleyman Paşa camile
rinde irşad görevini sürdürmekte olan 
Mehmed NasGhl için, yeniçeri ağalığıyla 
Enderun'dan çıkarılan Çelebi Hasan Paşa 
Doğancılar'da bir dergah inşasına başla
dı . Ancak Hasan Paşa'nın maddi gücü in
şaatı sürdürmeye yetmediğinden yaptı
ğı masraflar kendisine ödenerek dergah 
Mehmed NasGhl Efendi tarafından 1 099 
( 1688) yılında tamamlandı ve aynı yılın 
Kadir gecesi (25 Temmuz 1688) Galata 
Mevlevlhanesi şeyhi Gavsl Ahmed Dede'
nin de hazır bulunduğu bir merasimle 
açıldı (aç ılı ş münasebetiyle devri n şa irl e

rinden Zaml rl, her mı s ra ı ebcedle ı 099 
tarihini veren on üç mıs ra lık bir manzume 
kaleme a lmı ştır) Tekkeyi IV. Mehmed'in 
kızı Hatice Sultan'ın eşi Damad Hasan Pa
şa'nın yaptırdığı şeklindeki bilgi doğru de
ğildir. Mehmed NasGhl bu tarihten itiba
ren irşad faaliyetini dergahında sürdür
dü. 1117'de (1705) III. Ahmed tarafından 
Eyüp Sultan Camii kürsü şeyhliğine tayin 
edildi. Kendisine isnat edilen bazı sözler
den dolayı ( Şeyh! , ll, 432-433 ) Kastamo
nu'ya sürgüne gönderilen NasGhl'nin 
( ıı 26/ ı 7ı4) iki yı l sonra istanbul'a dön
mesine izin verildi. Mensupları bu sürgü
nü tarikatın plri Kastamonulu Şa'ban-ı 

Veli'nin manevi bir daveti şeklinde yorum
lamışlardır. 

17 Ramazan 1130 (14 Ağustos 1718) 
tarihinde vefat eden Mehmed NasGhl 
dergahın haziresine defnedildi, bir süre 
sonra kabrinin üzerine bir türbe inşa edil
di. Türbenin niyaz penceresinde Şabanl 
şeyhlerinden Mustafa Zekal'ye ait. "Ma
kam-ı evliyadır menba-ı feyz ü fütGhldir 1 
Edeble dahil ol sGfi bu dergah-ı NasGhl'
dir" beyti yazılıdır. NasGhl'nin vefatma 
birçok tarih düşürülmüştür. Bunlardan 
ikisi şöyledir: "Hay şeyhim NasGhl": "Na
sGhl son demi ya Hak deyip azm-i beka 
etti. " Ölümünden sonra tekkesinde oğlu 
Ali Alaeddin Efendi (ö. ıı 65/ ı 7 5 2) postni
şin olmuştur. Daha sonra babadan oğula 
intikal eden meşihat görevini Şeyh Meh
med Fazlullah Efendi (ö. 1218/1803), Şeyh 
Abdurrahman Mehmed Şemseddin Efen
di (ö. ı 249/ 1 833 ), Şeyh Muhyiddin Efendi 
( ö. ı 3 ı 5/ ı 897 ) ve Şeyh Ahmed Keramed
din Efendi ( ö. ı934) üstlenmiş. NasGhl-



zadeler olarak tanınan bu sülale İstan
bul'un en nüfuzlu şeyh ailelerinden biri 
olmuştur. 

Mehmed NasGhl'nin farz ve sünnet iba
detlerin yanı sıra halvet. erbaln ve itikafa 
da çok önem verdiği, 1108 (1696) yılında 
arka arkaya on erbaln çıkardığı. haram
lardan titizlikle sakındığı gibi şüpheli kor
kusuyla mubahların çoğunu terkettiği. 
gül yetiştirmeye meraklı olduğu. yetiştir
diği güllerin "NasGhl gülü" diye anıldığı 
kaydedilmektedir. Dini mOsikimizin önem
li eserlerinden. bestesi Galata MevleVıha
nesi şeyh i Kutbünnayl Osman Dede Efen
di'ye ait "Mi'raciyye" NasGhl Efendi'nin 
temenni ve tavsiyeleriyle ortaya çıkmış
tır. Eserin başlangıcında okunan. tevşih 
denen Arapça bölüm NasGhl Efendi'ye 
aittir. Mi'raciyye ilk olarak NasGhl Derga
hı'nda okunmuştur. Mi'rac kandilini ta
kip eden ilk pazar günü dergahta mi'ra
ciyye okunması ve bu sırada dinleyenlere 
soğuk süt. şerbet ve küçük bir tabak için
de şeker dağıtılması bu tekkeye ait bir 
gelenektir. 

Tarikat silsilesi şeyh i Karabaş Veli vası

tasıyla Halveti-Şabanl tarikatının plri Şeyh 
Şa'ban-ı Veli'ye ulaşan Mehmed NasGhl'
ye bu tarikatın kendi adıyla anılan NasG-

hiyye kolu nisbet edilmiştir. NasGhiyye'
den Çerkeşl Mustafa Efendi'ye nisbet 
edilen Çerkeşiyye. Çerkeşiyye'den Gere
deli Halil Efendi'ye nisbet edilen Hallliyye 
ve Kuşadalı İbrahim Efendi'ye nisbet edi
len Kuşadaviyye (ibrahimiyye) kolları dağ
m u ş. dolayısıyla Halvetl-Şabanl tarikatı 
Mehmed NasGhl silsilesiyle günümüze 
ulaşmıştır. 

Mehmed NasGhl hakkında mensupla
rından Senal (Menakıb·ı Hazret-i Nasuhl, 
Sü leymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 2225) ve torunlarından Ahmed Kera
meddin Efendi ( Şemsü 's-subuh[ff Mentt
kıb-ı Hazret-i Nasuhi, Süleymaniye Ktp., 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 4573) tarafın

dan iki menakıbname kaleme alınmıştır. 
Rüknettin Nasuhioğ lu 'nun ikinci eseri 
esas alarak yazdığı metin Orhan Nasuhi
oğlu'nun yayım ladığı Şeyh Muhammed 
Nasuhi adlı kitabın içinde yer almakta
dır (s . 9-84 ). 

Eserleri. 1. er-Risaletü'r-Rüşdiyye fi't
tari]fati'l-MuJ:ıammediyye. Halifelerin
den Mudurnulu Abdullah Rüşdü için ya
zılmış tarikat adabına dair risalenin çe
şitli nüshaları bulunmaktadır (iü Ktp., AY, 
nr. 3403; Millet Ktp., Şer'iyye, nr. I 104). 

Mehmed NasGhl'nin hayatına dair bilgi-

Mehmed Nasühi'nin er-Risalelü 'r-Rüşdiyye adlı eseri nin ilk iki sayfası (MÜiF Ktp., tasnif d ış ı yazma) 
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ler de ihtiva eden risale Mahmud RebTI ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (iü Ktp., 
TY. nr. 6396). 2. Varidat-ı Kudsiyye. 
Mehmed NasGhl'nin. müridi Enderun 
kahyası İbrahim Ağa'ya gönderdiği 180 
adet mektubu içeren kitap MektCıbfıt ve
ya Mürfıselat-ı Pir adıyla da anılmakta
dır (iü Ktp., TY, nr. 1334,2 127, 2162; Sü
leymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 
776). Bazı mektuplar Şeyh Muhammed 
Nasuhi adlı kitapta yayımlanmıştır (s. 
89- ı 55) 3. Divançe. NasGhl'nin kırk ye
di şiir ihtiva eden divançesi (Millet Ktp., 
Ali Emir! Efendi. Manzum, nr. 450; Süley
maniye Ktp., Haşim Paşa, nr. 76/5, Hacı 

Mahmud Efendi, nr. 3826) yukarıda anı

lan kitap içinde neşredilmiştir (s . ı 59-

208) 4. Şerh-i Gazel-i Niyazi-i Mısri. 
Niyazi Mısrl'nin. "Ya camia'l-esrar ve'l
fezail" mısraıyla başlayan gazelinin Arap
ça şerhidir (Süleymaniye Ktp., Nilfiz Pa
şa , nr. ı 42 ı) . s. Te/sir. Mehmed NasQhl'
nin Mümin. NGr. Furkan. Şuara. Kasas. 
AnkebGt. Yasin. Saffat. Sad. Nemi ve Zü
mer sürelerinin tefsirini ihtiva eden bu 
eserini Ömer NasGhl Bilmen. NasGhl Tek
kesi Kütüphanesi'nde gördüğünü söyler 
(Büyük Tefsir Tarihi, ll, 71 I) . Kütüphane 
1995 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'
ne nakledilmiş. ancak adı geçen eser bu
rada bulunamamıştır. 

Mehmed NasQhl'nin ayrıca oğlu Alaed
din Ali için yazdığı Risaletü'l-velediyye, 
halifelerinden Fahreddln Efendi adına 
kaleme aldığı Risfıletü'l-Fahriyye, EbG 
EyyGb ei-Ensarl'den rivayet edilen hadis
leri şerheden Mecmuatü'l-ehadis ve Şu
abü'l-iman adlı eserleri bulunduğu kay
dedilmektedir (Osmanlı Müellifleri, ı. ı 77-
178). Bunlardan Risaletü'l-Fahriyye, 
NasGhlzade Ahmed Kerameddin Efendi 
tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir 
(Süleymaniye Ktp., NasGhl Dergahı, nr. 
138) . Mehmed NasGhl hakkında Musta
fa Yılmaz tarafından Mehmet Nasuhi 
Efendi, Hayatı, Eserleri ve Divançesi
nin Tenkitli Neşri adında bir yüksek 
lisans çalışması yapılmıştır ( 1997, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
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MEHMED NAZİF BEY 
(1846-1913) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Nazif Bey yahut Hacı Nazif Bey olarak 
tanınır. Şimdi Ruse ismiyle Bulgaristan 
sınırları içinde kalan Rusçuk't a doğdu 
( 1262/1846). Babası Mustafa Efendi Kırım 
Türkleri'ndendiL Küçük yaşta ailesiyle 
birlikte Dobruca'ya, oradan İstanbul'a git
ti. İstanbul 'da kardeşi Akif'le beraber En
derün- ı Hümayun'a alındı. Ailesi Bursa'ya 
yerleşti. Babasının ölüm tarihi belli değil
se de annesiŞerife Emetullah Hanım ' ın 

1886'da vefat ettiği, Bursa Emir Sultan 
Camii haziresinde hala mevcut bulunan 
ve Nazif Bey tarafından yazılmış olan 
1303 tarihli cell sülüs kab ir kıtabesinden 
anlaşılmaktadır. 

Mehmed Nazif Bey. Enderün-ı Hüma
yun'daki t ahsiline devam ederken sara
yın Hırka-i Saadet Dairesi imamlarından 
hattat Hatız Abdülahad Vahdetl Efendi'
den sülüs ve nesih yazılarını meşkederek 
on altı yaşında icazet aldı (Rada koleksi 
yon u). Tahminen 1866'da Mehmed Şe
fik Bey'den de ancak bir meşk alabildi. 
İmzalı olan ilkyazılarına 1 Z78'den ( 186 ı-
62) itibaren rastlanmaktaysa da bunlar 
onun gelecekteki mertebesini göster
mekten henüz uzaktır. 1867'de Harbiye 
Mektebi hattatlığına tayin edilen Abdü
lahad Vahdetl Efendi. daha sonraki yıl
larda Mehmed Nazif'in de Enderun'dan 
ayrılıp Erkan-ı Harbiyye-i Umümiyye Mat
baası'nda vazife almasına yardımcı oldu. 
Matbaada yıllarca haritaların litografya 
(taş bask ıs ı ) tekniğiyle çoğaltılması için ec
zalı kağıt üzerine eczalı mürekkeple yaz
dığı yer adlarıyla dikkati çekti. Zira geniş 
coğrafi sahaları yazı satırıyla kapiayabil
mek için harflerin alışılandan uzun bir 
şekilde keşldeli olarak yazılmasını ancak 

502 

onun gibi üstün bir kabiliyet başarabil
miş , mümeyyizliğe kadar yükseldiği bu 
müessesede vefatma kadar vazifesini 
devam etti rm iştir. Gençlik yillarında bazı 
mekteplerde hüsn-i hat mu allimliğinde 
bulunan Nazif Bey kıyafetinden dolayı 
"Çantalı Hattat" ve "Çizmeli Hattat" la
kaplarıyla anılmıştır. 

Nazif Bey, 1880'li yılların ilk yarısında 
hattat Hasan Rıza Efendi'nin tavassutuy
la Sami Efendi ile tanışarak kendisinden 
ta'lik, divan!. cell divan i yazmasını ve tuğ
ra çekmesini öğrendi. Sami Efendi. Nazif 
Bey gibi müstesna bir kabiliyeti tanıdık
tan sonra kendisine birikimini şevkle ak
tarmaya başladı. 189Z'de dostu Çarşam
ba lı Arif Bey'in ölümüyle sarsılan Sami 
Efendi onun yerine Nazif Bey'i koyarak. 
"Allah Arif'i aldı, yerine Nazif'i verdi" söz
leriyle teselli aradı. Nazif Bey de hem ho
cası hem arkadaşı olan Sami Efendi'nin 
kendisine tesirini. "Ben ona mülaki ol
duktan sonra esrar- ı hatta vukuf peyda 
ettim" diyerek anlatmış. 1 907'de Sami 
Efendi'den ta'lik icazetnamesi alan genç
lerin yanı sıra beş asırlık icazet geleneğini 
bozmamak maksadıyla altmış yaşından 
sonra Sami Efendi'den ta'lik icazeti al
mıştır. 

Üstatlığı her türlü yazıda görünmekle 
beraber Nazif Bey en fazla cell yazıya ve 
taklide ehemmiyet vermiştir. Bir başka 
başarısı da cell hattını kamış kalem yeri
ne. isterse tek kurşun kalemle çizerekya
zabilmesindedir. Ömrünün sonuna kadar 
sanatında tekamülünü ortaya koyan Hacı 
Nazif Bey'in Sami Efendi üslübuna tabi 
olmadan yazdığı bazı celi sülüslerinin harf 
bünyelerinde aşırı dolgunluk görülür. 
Kendisi, sülüs hattı ile onun cell şekli ara
sında sadece irilik farkı bulunduğu kana
atindeydi. Bu sebeple cell yazılarına kü
çültücü dürbünle bakarak veya onların 
ufak ebatta fotoğraflarını çektirerek hat 
küçük boya indiğinde cılı zlaşan harfleri 
tashihle kalıniaştırma yoluna gitmiştir. 

Mehmed 
Nazif Bey'in 

celi sülüs 
l evhası 

(Emin Barın 

hat koleksiyonu) 

Nazif Bey'in cell yazılarındaki hareke ve 
hurüf-ı mühmele işaretleri de bundan do
layı bazan tıkızlaşır. Ayrıca levhaların ta
rihlerini gösteren rakamların yazılma
sında Sami Efendi kadar titiz davranma
mıştır. 

Mehmed Nazif Bey, İsmail Zühdü ve 
Şevki efendiler gibi sevdiği bazı hattatla
rın sülüs-nesih kıtalarını , Yesarlzade'nin 
yirmi dört kıtalık "Hilye-i Hakan!" murak
kaasını fevkalade taklit ettikten başka 
Mustafa Rakım ' ın Fatih Camii hazire ka
pıları üstündeki cell sülüs yazılarını sülüs 
kalemiyle takliden yazıp altlarına nesih 
hattıyla ilave ettiği satırlarla çok latif kı
talar vücuda getirmiştir (Rada. s. 243). 

Topkapı Sarayı 'nda muhafaza edilen hır
ka-i saadetin örtülerine işlenmiş cell sü
lüs yazılar da ona aittir. Nazif Bey'in hat 
sanatında takip ettiği yol celi sülüste 
Mustafa Rakım . celi ta'likte Yesarlzade 
Mustafa izzet efendilerin üslübudur. 
Onun son derece güçlü kalemiyle aharsız. 
"bakkal kağıdı" olarak anılan kaba kağıt

lara veya adi mukawaya kendini sınamak 
için yazdığı celi çalışmalarını görüp de 
hayran kalmamak elde değildir. 

M üzelerde ve hususi koleksiyonlarda is 
mürekkebiyle yazılmış sülü s- nesih ve ta'
lik kıtalarına, zerendüd olarak hazırlan
mış celi sülüs ve celi ta'lik levhalarına 
rastlanan Nazif Bey'in kitabe şeklindeki 
eserleri şunlardır : Yıldız- Orhaniye Kışla

sı kapısındaki celi ta 'lik kitabe ( imzas ı z. 

1302/ 1 885; iki taraftaki ce li sülüsler Alaed
din Bey' i ndir); Harbiye Askeri M üze dahi
lindeki Taamhane kıtabesi ( imzas ı z. 1305/ 

1888) ; Yıldız'daki Silahhane kitabesi (im
zas ız . ı 306/1 889 ); Yıldız'daki saat kulesi
nin dört tarafında eel! ta'lik kitabe (imza
lı , ı 30811 890-9 ı ); Selimiye ıstabi-ı Amire
si üstündeki cell ta'lik kitabe (Yesarlzade 
Musta fa izzet Efendi'ninkiyle birlikte) ; Ya
kacık yolundaki bir çeşmede cell sülüsle 
"su ayeti" ( imza lı . 13 1 1/1893-94) Nazif 
Bey'den zamanımıza ulaşan muhtelif me-


