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NAKÞÎ-i AKKÝRMÂNÎ

vufî özellikteki bu didaktik mesnevi klasik
tertipte olmayýp çeþitli yerlerinde tevhid,
na‘t ve münâcâtlar bulunmaktadýr. Þair
eserinde bazý âyetlerin iþârî tefsirini ve ha-
dislerin tasavvufî þerhini yaparak insanla-
rý uyarmakta ve hayatýn mânasýný anlamak
için kendi içlerine bakmalarýný söylemek-
tedir. Eserin birçok yazmasý mevcuttur
(meselâ bk. TTK Ktp., nr. Y 451; TDK Ktp.,
nr. Yz A 472; DTCF Ktp., Ýsmail Saib Sen-
cer, I, nr. 1021, Muzaffer Ozak I, nr. 802; Sü-
leymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 1464,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 3537, 3538). Eser
kaynaklarda Manzûme-i Aynü’l-hayât
olarak da zikredilmektedir (Aslanoðlu, s.
54). 3. Manzûme-i Gavriyye. Ýþârî tefsir
mahiyetinde kaleme alýnan 4029 beyitlik
bir mesnevidir. Þair bu eserinde birçok âye-
ti manzum þekilde tefsir ederek tasavvu-
fî yorumlar yapmýþtýr. Belli baþlý nüshalarý
Konya Ýzzet Koyunoðlu Müzesi (nr. 11330),
Kýbrýs Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-
dürlüðü Arþivi (nr. A 1077), Ýstanbul Bü-
yükþehir Belediyesi Atatürk Kitaplýðý (Os-
man Ergin, nr. 238, 319, 633), Süleymani-
ye (Hacý Mahmud Efendi, nr. 3392), Dil ve
Tarih-Coðrafya Fakültesi (Muzaffer Ozak I,
nr. 829) kütüphanelerindedir. 4. Esrarnâ-
me. Bu manzum eser de tasavvufî mahi-
yettedir. Kitapta Allah’ýn insanlara akýl, fi-
kir, ruh ve kalp olarak dört fazilet verdiði
anlatýlmaktadýr. Bunlardan akýl daima Al-
lah’ý hatýrlama ve hakla bâtýlý ayýrma ga-
yesini taþýr. Kalbin yaratýlmasý ve ruhun
varlýðý hakkýndaki bilgilerden sonra Hz.
Peygamber’le ilgili konulara yer verilerek
onun zâhir ve bâtýn ilmine vâkýf olduðu
belirtilmektedir. Eserin bilinen tek nüsha-
sý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Ki-
taplýðý’nda kayýtlýdýr (Osman Ergin, nr. 1708).
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NAKÞÎ MUSTAFA DEDE

(ö. 1854)

Mevlevî þeyhi, þair, hattat,
bestekâr ve neyzen.

˜ ™

Edirne’de doðdu. Öðrenimini burada ta-
mamladý; Arapça ve Farsça öðrenimi ya-
nýnda tasavvuf, edebiyat ve mûsiki ders-
leri alarak kendini yetiþtirdi. Mevleviyye
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(ö. 1065/1655)

Mutasavvýf þair.
˜ ™

Divriði’de doðduðu belirtilmektedir (Os-
manlý Müellifleri, I, 171). Asýl adý Ali olup
hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Ýstan-
bul’a giderek Halvetiyye’nin Ramazâniyye
kolunun kurucusu Pîr Ramazan Efendi’ye
intisap etti (Mehmed Þükrü, vr. 43a). Ko-
ca Mustafa Paþa Dergâhý’nda mânevî eði-
timini tamamladýktan sonra þeyhi Murad
Efendi’nin Kýrým’a gitmesi üzerine irþad
vazifesiyle bugün Ukrayna sýnýrlarý içinde
bulunan Akkirman’a gönderildi. Bu sebep-
le bazý kaynaklar, Divriðili olmasýndan hiç
bahsetmeden onun Akkirman’da yaþamýþ
bir Halvetî derviþi olduðunu yazar. Vefatý-
na kadar Sultan II. Bayezid’in Akkirman
Kalesi içinde yaptýrdýðý tekkede þeyhlik yap-
tý. Þiirlerinde kullandýðý Nakþî mahlasýnýn
kendisine ne sebeple verildiði belli deðildir.
Nakþî’nin ölümü için “hasta” kelimesi (Müs-
takimzâde, vr. 428a) ve “târâc-ý Nakþî” ter-
kibi olmak üzere iki tarih düþülmüþtür (Tu-
man, II, 1089). Kabri, Akkirman’da þeyhlik
yapmýþ olduðu tekkenin hazîresindedir.

Nakþî, daha çok müridlerini eðitmek
amacýyla kaleme aldýðý didaktik ve tasav-
vufî þiirlerinde hem hece hem aruz vezni-
ni baþarýyla kullanmýþtýr. Þiirlerinde tasav-
vufî temalar aðýrlýktadýr. Eserlerini sanat
gayesinden uzak, samimi, akýcý ve kolayca
anlaþýlabilecek bir dille ortaya koymuþtur.
Bu eserlerde Allah, Allah-âlem iliþkisi, zi-
kir, ibadet, iman, aþk, âhiret hayatý, dün-
yanýn geçici olmasý ve bazý gizli sýrlar gibi
konularý ele almýþtýr. Ýnsanýn mutluluðu-
nun hayatýn anlamýný bilmesiyle mümkün
olabileceðini vurgulayan Nakþî eserlerinin
temelini hep bu düþünce üzerine kurmuþ-
tur. Hüseyin Vassâf bu özelliðini vurgula-
maktadýr (Sefîne, vr. 12a vd.). Þiirlerine Zâ-
tî Süleyman Efendi, Köstendilli Süleyman
Þeyhî ve Abdullah Salâhî Uþþâký gibi þair-
ler tarafýndan þerhler yazýlmýþtýr. M. Fuad
Köprülü, Nakþî’yi Yûnus Emre takipçileri
arasýnda zikrederken Rýza Tevfik Bölükbaþý
onu Sokrat’la kýyaslamaktadýr (Atik, s. 202).

Eserleri. 1. Divan. Kütüphanelerde alt-
mýþ civarýnda yazma nüshasý tesbit edi-
len divandaki 243 þiirin dördü kaside, biri
terciibend, ikisi murabba, dördü muham-
mes, 206’sý gazel ve yirmi altýsý hece vez-
niyle yazýlmýþ þiirlerdir. Eser üzerine Hik-
met Atik bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr
(bk. bibl.). 2. Aynü’l-hayât. Dinî - tasav-

Nakþî-i
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Aynü’l-hayât
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zamanda iyi bir hattat ve neyzen olan
Nakþî Dede mûsikide pek çok talebe ye-
tiþtirmiþtir. Þiþman Ahmed Dede, Hidiv
Abbas Hilmi Paþa’nýn hizmetçisi Mehmed
Suphi ve Þeyh Hüseyin Azmi Dede bunlar-
dan bazýlarýdýr. Bazý güfte mecmualarýnda
din dýþý formalarda birtakým eserlerine
rastlanan hattat ve mûsikiþinas Mustafa
Nakþî ile (ö. 1178/1764) Nakþî Mustafa De-
de’yi birbirine karýþtýrmamak gerekir.
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(bk. BAHÂEDDÝN NAKÞÝBEND).
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Bahâeddin Nakþibend’e
(ö. 791/1389)

nisbet edilen tarikat.
˜ ™

Ýslâm dünyasýnda Kadiriyye’den sonra en
yaygýn tarikat olan Nakþibendiyye, anava-
taný Orta Asya’da Kübreviyye ve Yeseviyye
baþta olmak üzere hemen hemen diðer
bütün tarikatlarýn yerini almýþ, Arap yarý-
madasý, Maðrib ve aþaðý Sahrâ Afrikasý
dýþýnda Ýslâm dünyasýnýn hemen her böl-
gesine yayýlmýþtýr. Nakþîliðin pîri Bahâed-
din Nakþibend’in bir tarikat kurmayý dü-
þünmediði ve bunu gerçekleþtirmediði
âþikârdýr. Nitekim XV. yüzyýlýn sonlarýnda
Abdurrahman-ý Câmî, Bahâeddin Nakþi-
bend’in mensup olduðu, Hâcegân denilen
tarikatýn silsilesini Hâce Yûsuf el-Heme-
dânî ile baþlatmýþtýr. Bazý kaynaklarda ise
bu silsile Yûsuf el-Hemedânî’nin halifesi
Abdülhâlik-ý Gucdüvânî’ye dayandýrýlmak-
tadýr (bk. HÂCEGÂN). Bahâeddin Nakþi-
bend’den iki asýr önce yaþayan Gucdüvânî
tarikat geleneðinde Nakþibend’in Üveysî

yoluyla þeyhi sayýlmaktadýr. Bahâeddin
Nakþibend’in halifelerinin çoðu Buhara ve-
ya çevresinden olup Mâverâünnehir’in Fars-
ça konuþan halklarýna mensuptur. Þeyh-
leri gibi Bahâeddin Nakþibend de birçok
kaynakta “Türk þeyhleri” diye anýlan Yesevî
meþâyihiyle irtibat halindeydi. Bu iki tari-
kat mensuplarý arasýnda etnik köken ve
dile dayalý farklýlýklar bulunmaktaysa da
iliþkiler ve yakýnlýklar daha önemlidir. Nak-
þibendiyye, Farsça konuþan halklarýn yaný
sýra Türkler arasýnda da yaygýnlýk kazanýr-
ken Yesevîler, Türkçe’nin yanýnda eserle-
rinde Orta Asya’nýn yaygýn dili Farsça’yý da
kullanmýþlardýr. Ýlk dönemde belli bir coð-
rafî bölgeyle sýnýrlý kalan tarikat bu yakýn-
laþma sayesinde nüfuzunu giderek arttýr-
mýþtýr.

Bahâeddin Nakþibend’in Hâcegân silsi-
lesinde niçin hâkim bir konuma yerleþti-
rildiði ve silsilenin önemli bir halkasý ol-
maktan ziyade niçin Nakþibendîliðin pîri
kabul edildiði açýk deðildir. Onu daha ön-
ceki hâcelerden farklý kýlan tek husus ha-
fî zikir konusunda ýsrarlý olmasýdýr. Nite-
kim kendisine yöneltilen bir soruya verdi-
ði cevapta cehrî zikri, halveti ve semâý red-
detmiþ, “Tarikin neleri içermektedir?” de-
nildiðinde “zâhirde halk, bâtýnda Hak ile ol-
mak” (halvet der encümen) þeklinde cevap
vermiþtir (Câmî, s. 391). Bu ifade, ilk dö-
nem Nakþîliðinde merkezî öneme sahip se-
kiz ilkeden (kelimât-ý kudsiyye) biridir. Þeri-
ata baðlýlýðý vurgulayan diðerleri de Hora-
san Melâmetiyyesi’nin temel ilkelerinin bir
nevi devamý mahiyetindedir. Dolayýsýyla ta-
rikatýn Melâmetiyye’nin ilkelerini tevarüs
ettiði söylenebilir. Tarikat Alevî silsileye
(silsiletü’z-zeheb) sahip olmakla birlikte
Sünnîliðe güçlü bir þekilde baðlýdýr, Bekrî
silsilenin ön plana çýkarýlmasý da bu bað-
lýlýða iþaret etmektedir. Nakþîlik’te Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’nin bazý sistematik dü-
þüncelerine yönelik eleþtirel bir tavýr söz
konusudur. Ancak bu tavrýn, tarikatýn Mü-
ceddidiyye kolunun kurucusu Ýmâm-ý Rab-
bânî Ahmed-i Sirhindî öncesinde kökleri
bulunmamaktadýr. Ubeydullah Ahrâr, Mu-
hammed Pârsâ ve Abdurrahman-ý Câmî
gibi ilk dönem Nakþibendî þeyhleri Ýbnü’l-
Arabî’nin vahdet-i vücûd görüþünü benim-
semiþlerdir. Geç dönem Nakþîliðinin siya-
setle iliþkileri abartýlý þekilde bütün Nakþi-
bendî geleneðinin bir özelliði olarak tanýtýl-
mak istenmiþtir. Halbuki VIII. (XIV.) yüzyýl-
dan itibaren Yeseviyye, Kübreviyye ve Nak-
þibendiyye þeyhleri dahil Orta Asya þeyh-
lerinin büyük bir kýsmý ayný esaslarý payla-
þýyordu. Þeriata baðlýlýk, bir þeyhin deneti-
mi altýnda olmak, bazý durumlarda siyasî

tarikatýna intisap etmek için Þemsi Dede
adlý bir arkadaþýyla birlikte Konya’ya git-
mek üzere yola çýktý. Yolda Afyonkarahisar
Mevlevîhânesi’ne uðradýklarýnda arkada-
þý burada kaldýðýndan tek baþýna Konya’-
ya ulaþarak âsitânede çilesini tamamladý.
1825’te Mýsýr’a gitti. Kahire Mevlevîhâ-
nesi’nde kudümzenbaþýlýk yaptý. 1838’de
Þeyh Fikri Dede’nin vefatý üzerine Hem-
dem Çelebi tarafýndan mevlevîhânenin me-
þihatýna getirildi. 1844 yýlýnda Gelibolu üze-
rinden Edirne’ye kýsa bir seyahat yaptý.
Kahire’de vefat eden Nakþî Dede mevlevî-
hânenin hazîresine defnedildi, yerine Ýbrâ-
him Rüþdî Dede postniþin oldu. Vefat tari-
hini gösteren “Allah Allah deyü gittin vah-
dete Nakþî Dede” tarih mýsraýnýn ölümün-
den bir süre önce bizzat kendisi tarafýndan
söylendiði rivayet edilir. Ahmet Irsoy’un,
muhtemelen Sicill-i Osmânî’ye dayana-
rak onun vefat tarihini Sultan Abdülaziz
devrinin (1861-1876) ortalarý olarak gös-
termesi doðru deðildir.

Devrinin tasavvufî þahsiyetleri arasýnda
önemli bir yeri bulunan Nakþî Dede ayrýca
þairliði ve mûsikiþinaslýðý ile tanýnmýþtýr.
Türkçe ve Farsça þiirler kaleme alan Nak-
þî Dede’nin rubâîlerinde çok baþarýlý oldu-
ðu, Gelibolu Mevlevîhânesi’nde onun bir
âyin mecmuasýnýn kenarýna yazdýðý yetmiþ
dört rubâîsini inceleyen Sadettin Nüzhet
Ergun tarafýndan ifade edilmiþtir. Ayrýca
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî için kaleme
aldýðý elli üç beyitlik bir hilyesi vardýr
(Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2163, vr. 48a-
49b). Osman Nuri Peremeci’nin, Edirne
Tarihi’nde Nakþî Dede’nin birçok âyin bes-
telediðini söylemesine raðmen günümüze
sadece þedd-i araban Mevlevî âyini ulaþ-
mýþtýr. Muhtemelen Kahire’de bestelenip
ilk mukabelesi ayný yerdeki dergâhta ya-
pýlan bu âyini bizzat kendisi, Gelibolu Mev-
levîhânesi’nde misafir olarak bulunduðu sý-
rada dergâhýn þeyhi Hüseyin Azmi Dede ile
müridlerine meþketmiþtir. Hüseyin Azmi
Dede’nin oðlu Þeyh Ahmed Celâleddin De-
de tarafýndan aralarýnda Ahmet Irsoy’un
da bulunduðu pek çok kiþiye geçilerek Ýs-
tanbul’da yaygýnlaþan bu âyin, XX. yüzyý-
lýn baþlarýnda Ýstanbul mevlevîhânelerinde
bilenlerinin azalmasý sebebiyle çok az okun-
masýna raðmen naðme yapýsý, yumuþak ve
kývrak üslûbuyla âyin repertuvarýnýn önem-
li eserleri arasýnda deðerlendirilmiþtir. Yýl-
maz Öztuna, Nakþî Dede’nin ayrýca araban
peþreviyle þevk-efzâ saz semâisinin bulun-
duðunu belirtmektedir. Nakþî Dede’nin
Þeydâ Hâfýz diye tanýnan Abdürrahim De-
de’nin bestelediði hicâzeyn makamýndaki
âyini bilen son kiþi olduðu söylenir. Ayný
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