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detler bunlar arasýnda zikredilebilir. Bir
kutsî hadiste, “Kulum, üzerine farz olan
ibadetleri yerine getirerek yaklaþtýðý ka-
dar hiçbir þeyle bana yaklaþamaz. Kulum
nâfile ibadetleri ifa ederek bana o kadar
çok yaklaþýr ki ben onun iþiten kulaðý, gö-
ren gözü, tutan eli, yürüyen ayaðý olurum.
Bu kul bir þey isterse dileðini yerine getiri-
rim, baþý darda kaldýðýnda onu korurum”
denilmiþtir (Müsned, VI, 256; Buhârî, “Ri-
kak”, 38). Farz ibadetleri ifa ederek Allah’a
yaklaþmaya “kurb-i ferâiz”, nâfile ibadet-
lerle Allah’a yaklaþmaya “kurb-i nevâfil”
adýný veren mutasavvýflar (bk. KURB), bu
hadise dayanarak en yüksek seviyede Al-
lah’ýn yakýnlýðýný kazanmada nâfile ibadet-
lerin çok önemli olduðunu dile getirmiþler-
dir. Ancak bunlar farzlar terkedilerek ya-
pýlan nâfile ibadetler deðil farzlar üzerine
bina edilen nâfile ibadetlerdir. Mutasavvýf-
lara göre farzlarý eda taat ve borçtur; nâ-
fileleri eda ise muhabbet ve hibedir. Borç
ödendikten sonra sunulan hediye sevgiyi
ve yakýnlýðý daha fazla arttýrýr. Farzlarý eda
cennete girme, nâfileleri eda cennetin sa-
hibine erme sebebidir. Zikredilen hadiste
farzlar üzerine bina edilen nâfilelerin daha
yüksek derecede yakýnlýða vesile olacaðý
anlatýlmýþken bazan nâfilelerin daha önem-
li olduðu sanýlarak ona özen gösterenler
olmuþtur. Büyük sûfîler bu konuda men-
suplarýný sýk sýk uyarmýþlardýr. Kuþeyrî faz-
la evrâdýn mürid için gerekli olmadýðýný,
farzlarla belli sünnetleri eda etmenin ye-
terli sayýlacaðýný, asýl önemli olanýn iç huzu-
runu saðlamak olduðunu söyler (er-Risâle,
s. 74, 236; Ebû Tâlib el-Mekkî, I, 173).

Tasavvufta bilhassa tarikat ehli arasýn-
daki nâfile iki bakýmdan farklýlýk gösterir.
Birincisi Kur’an ve hadiste mevcut olan iba-
detleri çokça ifa etmek, geceleri namaz
kýlmak, gündüzleri oruç tutmak, birkaç
gün hiçbir þey yemeden oruç tutmak, sýk
sýk hacca gitmek, yüzlerce, hatta binlerce
kelime-i tevhid, salavât-ý þerife, istiðfar ve
çeþitli dualar okumak gibi ibadetlerdir.
Bunlar Hz. Peygamber dönemindeki mik-
tarlarý aþtýðý için eleþtiri konusu olmuþtur.
Ýkincisi semâ, toplu zikir, çile gibi âyinler,
ahzâb, ezkâr ve evrâd gibi dua ve zikirler-
dir. Tarikat ehli arasýnda uygulanan þekil-
leri itibariyle daha önce mevcut olmayan
bu uygulamalar genellikle bid‘at sayýlmýþ-
týr. Tarikat ve tekke âdâb ve erkânýnýn bü-
yük bir kýsmý da böyledir. Sühreverdî bu tür
uygulamalarýn meþâyihin istihsaný ile sabit
olduðu kanaatindedir (£Avârifü’l-ma£ârif, s.
97, 140). Melâmet ehli esas itibariyle farz-
larý, sünnetleri ve faziletli bütün amelleri
ifa eder, ancak bunlarý gizli tutar. Kalende-

rîler ise farz ibadetlerle yetinirler (a.g.e.,
s. 77; Lâmiî, s. 20).
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Dinî eserler bestekârý
ve icracýsý, zâkir.
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19 Kasým 1849 tarihinde Ýstanbul’un
Aksaray semtinde Kazancý Sâdi mahalle-
sinde doðdu. Durak okumadaki ustalýðýn-
dan dolayý Durakçý Nâfiz diye tanýndý. Ma-
liye Nezâreti kâtiplerinden Mehmed Ýshak
Efendi’nin oðludur. Hýfzýný tamamlamasý-
nýn ardýndan sesinin güzelliðini duyan Sul-
tan Abdülaziz tarafýndan bizzat dinlenip 3
Ocak 1863’te Enderun’a alýnmasýndan iki
ay sonra Mâbeyn-i Hümâyun’da görevlen-
dirildi. Bu sýrada Abdülaziz’in Mýsýr’a yap-
týðý seyahatte aralarýnda Neyzen Yûsuf Pa-
þa gibi ünlü mûsikiþinaslarýn da bulundu-
ðu sanatkârlar kadrosunda Nâfiz Bey de
yer aldý. Mýsýr’da Ýstanbul usulü ezan ve
Kur’an kýraatinde büyük þöhret kazandý.
Ancak genç yaþta elde ettiði bu baþarýla-
rý hazmedemeyenlerin, yemeðine yabancý
maddeler katarak sesinin kýsýlmasýna se-
bep olmasý yüzünden okuyuþundaki par-
laklýk kayboldu (Ocak 1867). Bu olay üze-
rine Sultan Abdülaziz’in, “Ona da mý kýydý-
nýz” sözüyle üzüntüsünü dile getirerek að-

okuyarak Allah’ýn rýzâsýný kazanmaya çalý-
þan zâhid ve sûfîlerin zaman zaman bu ko-
nuda aþýrý gittikleri de olmuþtur. Bu duru-
mun Abdullah b. Amr, Abdullah b. Ömer,
Osman b. Maz‘ûn ve diðer bazý sahâbeler-
de görüldüðü ve bunlarýn Hz. Peygamber
tarafýndan uyarýldýðý bilinmektedir (Müs-
lim, “Sýyâm”, 181-198). Resûl-i Ekrem’den
sonra Arap olmayan unsurlardan bir kýs-
mýnýn müslüman olmasýyla bu tür aþýrý eði-
limler tekrar ortaya çýkmaya baþlamýþtýr.
Ýbadetlerdeki aþýrýlýklara dair birçok örnek
veren Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin eleþtir-
diði âbidler içinde sûfî olmayanlarýn sayýsý
da çoktur (Telbîsü Ýblîs, s. 131-155). Ýslâm’-
da mevcut olan ibadetlerde aþýrý gidilmesi
ve bunlara yeni ibadet þekilleri eklenmesi
genelde bid‘at olarak deðerlendirilmiþ ol-
makla beraber bu tür uygulamalar bütün
müslüman toplumlarda her zaman görü-
legelmiþtir.

Tasavvuf bir zühd ve ibadet hareketi
olarak baþladýðýndan ilk zamanlardan iti-
baren bu hareketin mensuplarý arasýnda
zühd ve ibadet konusunda aþýrý gidenler
olmuþ, bunlar hem ölçülü ve ýlýmlý sûfîler
hem de ulemâ tarafýndan eleþtirilmiþtir.
Bid‘at niteliðindeki nâfile ibadetlerin mü-
minlerin mânevî geliþmesine ve arýnmasý-
na katký saðlamayacaðýný ifade eden sûfî-
ler, Kitap ve Sünnet çerçevesinde kalma-
nýn ve Hz. Peygamber’i örnek almanýn lü-
zumunu vurgulamýþlardýr. Bu dönemde
ruhsatlardan çok azîmetlerle amel edilme-
si ve te’villerle gereksiz yorumlardan ka-
çýnýlmasý tasavvufun esaslarýndan kabul
ediliyordu (Serrâc, s. 28, 141; Kelâbâzî, s.
84; Sülemî, s. 210, 465, 488; Þehâbeddin
es-Sühreverdî, s. 541). Bununla beraber
sonraki dönemlerde bazý sûfî zümreler
arasýnda nâfile ibadetlerin âdeta baþka bir
þeriat niteliði almaya baþladýðý görülmek-
tedir. Þâtýbî’ye göre bunun sebebi âhiret
amellerinde gevþeklik, nefse uyma eðili-
mi, hýrs, kiþileri ve belli zümreleri memnun
etme isteði, sünnetten uzaklaþýp hevâ ve
hevese yönelme, Selef’in pek çok örnek
davranýþýný görmezlikten gelip bazý hatala-
rýný delil sayma gibi hususlardýr (el-Ý £ti½âm,
I, 91).

Farzlarýn yanýnda nâfile ibadetin belli
bir düzen içinde ifa edilmesi tasavvufta
temel bir ilkedir. Farz namazlardan önce
ve sonra kýlýnan sünnetlerden baþka te-
heccüd, evvâbîn, kuþluk namazlarýný kýl-
mak, baþta receb ve þâban aylarý olmak
üzere ramazan dýþýnda belli günlerde oruç
tutmak, infakta bulunmak, sadaka ver-
mek, umreye gitmek, nâfile hac yapmak,
Kur’an okumak, kurban kesmek gibi iba-
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otuz beþ kadarýný notaya alarak yayýmla-
mýþtýr (Türk Musikisi Klâsiklerinden Tem-
cit-Na’t-Salât-Durak, 1945). Talebeleri ara-
sýnda Þeyh Said Efendi ve Þekercizâde Hâ-
fýz Hayreddin (Bilgen) özellikle zikredilme-
lidir. Nâfiz Bey pek çok ilâhi bestelemiþse
de bestelerinden sadece on kadarý günü-
müze ulaþmýþtýr (Öztuna, BTMA, II, 96).
Bunlar arasýnda, “Yâr yüreðim yar gör ki
neler var” ve, “Yine dosttan haber geldi”
mýsraýyla baþlayan mâhur, “Aþkýnla çâk ol-
sa bu ten” mýsraýyla baþlayan uþþak ilâhi-
leri bestekârlýktaki seviyesini göstermek-
tedir. Sadettin Nüzhet Ergun Antoloji’-
sinde Nâfiz Bey’in pek çok tarihî olayý tes-
bit ettiði bir hâtýra defterinin oðlu Ahmed
Mâcid Berker’e intikal ettiðini söylemiþse
de Mâcid Bey’in oðlu bestekâr Ercüment
Berker böyle bir eseri görmediðini ifade
etmiþtir.
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Azerbaycan’da tarihî bir þehir
ve bu þehrin merkez olduðu 

özerk cumhuriyet.˜ ™

Aras nehrinin sol kolu olan Nahcývan-
çay’ýn sað kýyýsýnda deniz seviyesinden 910
m. yükseklikte kurulmuþtur. Nahcývan’ýn
ne zaman kurulduðu ve kimler tarafýn-
dan iskân edildiði hakkýnda kesin bilgi
yoktur. Efsaneler ve halk rivayetlerinde bu-
rasý Nûh’un gemisinin duraðý olarak tas-
vir edilir. Þehrin adýnýn geçtiði ilk kaynak
II. yüzyýlda kaleme alýnmýþ olan Batlam-
yus’un coðrafya kitabýdýr. Bu eserde þeh-
rin adý Naksuana þeklinde geçer. Ermeni
tarihçileri Horenli Moses ve Faustos Bu-
zand milâttan önce VI. yüzyýl olaylarýný an-

latýrken Nahcývan bölgesinden bahseder-
ler. Sâsânî paralarýnda þehrin adý Napç ola-
rak yazýlmýþtýr (VI. yüzyýl). IX-X. yüzyýllarda
Belâzürî, Ýbn Hurdâzbih, Ýbn Rüste ve Ýs-
tahrî gibi coðrafyacýlar burayý Neþevâ adýy-
la anmýþlardýr. Bu eserlerde þehrin Sâsânî-
ler tarafýndan kurulduðu belirtilir. XII. yüz-
yýldan itibaren þehrin adý bugünkü söyle-
niþini kazanmýþ görünmektedir. XIII-XVII.
yüzyýl yazarlarýndan Reþîdüddin Fazlullah-ý
Hemedânî, Hamdullah el-Müstevfî, Mîr-
hând, Þeref Han Bitlisî, Kâtib Çelebi bura-
yý Nehcevan; Hasan-ý Rûmlû, Ýskender Bey
Münþî Nehçevan; Yâkut el-Hamevî Nah-
cuvân, Nakcuvân, Neþevâ; Abdürreþîd el-
Bakuvî ve Müneccimbaþý Nakcuvan þeklin-
de kaydetmiþlerdir. Hamdullah el-Müstev-
fî ve Evliya Çelebi þehrin adýný Nakþ-i Cihân
(dünyanýn süsü) olarak açýklamýþlardýr. Ev-
liya Çelebi burayý Turan Hükümdarý Efrâsi-
yâb’ýn kurduðunu yazar. Bununla birlikte
gerek kuruluþuna gerekse adýnýn etimolo-
jisine dair kesin bir fikir yoktur.

Tarihi milâttan önceki yüzyýllara inen
Nahcývan bir süre bölgede hüküm süren
Manna, Med, Makedonya, Pers, Atropate-
ne ve Roma gibi devletlerin hâkimiyetinde
kalmýþtýr. Milâttan sonra III. yüzyýlda Sâsâ-
nîler’in eline geçen Nahcývan bu dönemde
Sâsânî merzübânlarýnýn bulunduðu kale-
þehir durumundaydý ve Sâsânîler’le Roma
Ýmparatorluðu arasýnda devam eden sa-
vaþlarýn merkezinde bulunuyordu. 283’te
Roma Ýmparatorluðu ile Sâsânî Devleti ara-
sýnda imzalanan antlaþma gereðince Ro-
ma Ýmparatorluðu’nun idaresine geçti.
387’deki antlaþmaya göre tekrar Sâsânî
Devleti’ne katýldý. Bizans Ýmparatorluðu’-
nun Sâsânîler’le VII. yüzyýlda yaptýðý savaþ-
lardan etkilendi ve bir ara yeniden Doðu
Roma Ýmparatorluðu’nun idaresine girdi.

Nahcývan, Hz. Osman devrinde Ýslâm or-
dularýnýn Kafkasya’ya yönelik askerî hare-
kâtý sýrasýnda Habîb b. Mesleme tarafýn-
dan fethedildi ve haraca baðlandý. Arap-
lar’ýn burada Bizanslýlar’la yaptýðý savaþlar
þehrin içtimaî ve ticarî hayatýný olumsuz
þekilde etkiledi. Araplar’ýn idaresine geçtik-
ten sonra Muâviye b. Ebû Süfyân’ýn Ýrmî-
niye ve Azerbaycan Valisi Abdülazîz b. Hâ-
tim el-Bâhilî gibi yöneticiler döneminde
esaslý þekilde onarým gördü ve etrafýna
Arap aþiretleri yerleþtirildi. IX. yüzyýlýn baþ-
larýnda burasý Abbâsî hilâfetine karþý is-
yan eden Bâbek’in etki alaný içinde bulu-
nuyordu.

IX. yüzyýlýn sonlarýnda Abbâsî hilâfetinin
zayýflamasýyla þehir Sâcoðullarý’nýn hâkimi-
yetine girdi. 940’lý yýllardan baþlayarak kýrk

ladýðý belirtilir. Bu durum karþýsýnda Mâ-
beyn-i Hümâyun’dan tekrar Enderun’a
gönderilmesi kararlaþtýrýlýnca saray hizme-
tinden ayrýldý. 19 Mayýs 1868’de Maliye Ne-
zâreti Masârifat Muhasebesi’ne kâtip ola-
rak tayin edildi. Görevi 8 Kasým 1879’da
Dahiliye Nezâreti Muhasebe Kalemi’ne nak-
ledildi. 28 Eylül 1880’de çýktýðý hac yolculu-
ðundan dönüþünde ayný görevini sürdür-
dü. 25 Haziran 1894’te mümeyyiz olmasýn-
dan dört ay sonra sâniye rütbesine terfi
ettirildi. Bu vazifede iken Ocak 1898’de ve-
fat etti ve Seyyid Nizam Dergâhý’nýn kar-
þýsýndaki mezarlýða defnedildi. Mezar taþý
yoktur. Nâzik ve mütevazi kiþiliðinin yaný
sýra cömertliðiyle de bilinen Nâfiz Bey’in
maaþýnýn yarýsýný ihtiyaç sahiplerine daðýt-
týðý söylenir.

Tiz ve parlak sesinin yaný sýra hâfýzasýn-
daki eserler dolayýsýyla dönemin en önemli
dinî mûsiki kaynaðý ve otoritelerinden bi-
ri olan Nâfiz Bey ses icracýlýðý, bestekârlýðý
ve hocalýðý ile tanýnmýþtýr. Mûsikideki hoca-
larý hakkýnda kaynaklarda bilgi bulunma-
maktadýr. Eniþtesi þeyh Said Efendi’nin
(Özok) aðabeyi þeyh Mesud Efendi’den
pek çok ilâhi meþketmiþ ve kendisini bu
sahada yetiþtirmiþtir. Mayýs 1871’de bir
cuma günü Sünbül Efendi Dergâhý’nda
okuduðu duraðýn mûsiki çevrelerinde bü-
yük yanký uyandýrmasý üzerine özellikle du-
rak okumakta þöhret bulmuþtur. 22 Ey-
lül 1871’de Üsküdar’da Nalçacý Halil Efen-
di Þâbânî Dergâhý þeyhi Mustafa Enver
Efendi’ye intisap eden Nâfiz Bey’in sesi,
uzun bir aradan sonra nisbeten düzelince
ortaya çýkan yeni üslûbuyla pek çok tek-
kede durak okumaya devam etmiþ; Sün-
bül Efendi, Seyyid Nizam, Ramazan Efen-
di, Nalçacý Halil, Aziz Mahmud Hüdâyî ve
Nasûhî dergâhlarýnda hayatýnýn sonuna
kadar zâkirlik yapmýþtýr.

Döneminde bilinen 100’den fazla duraðý
talebelerinden zâkirbaþý ve bestekâr Cer-
rah Fehmi Efendi’ye, Fehmi Efendi de Meh-
met Suphi Ezgi’ye geçmiþ, Ezgi bunlardan
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