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sonuna kadar devam eden, dördü hariç
hepsi Mekkî olan, pek azý müstesna kýya-
met gününe temas eden sûreler arasýn-
da yer almýþ ve etkileyici üslûbuyla hitap
ettiði herkese sorumluluk duygusu telkin
etmeyi hedeflemiþtir.

Mufassal grubu sûreler içinde yer alan
Nâziât’ýn Hz. Peygamber tarafýndan Me-
âric sûresiyle birlikte namazýn bir rek‘atýn-
da okunduðu rivayet edilmiþtir (Buhârî,
“Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 6, 28; Müslim, “Salâ-
tü’l-müsâfirîn”, 275-279; krþ. Ýbrâhim Ali
es-Seyyid Ali Îsâ, s. 224-225, 307). “Allah,
Ve’n-Nâziât sûresini okuyan kimseyi kab-
rinde ve kýyamet gününde farz bir nama-
zý kýlacak kadar tuttuktan sonra cennete
koyar” meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VII,
312; Beyzâvî, IV, 381) mevzû olduðu kabul
edilmiþtir (Zemahþerî, I, 684-685 [neþre-
denlerin notu]; Muhammed et-Trablusî,
II, 725).

Nâziât sûresi hakkýnda genellikle Am-
me cüzü tefsirleri baðlamýnda çalýþmalar
yapýlmýþtýr. Bunlar arasýnda Ebû Saîd el-
Hâdimî’nin Risâle fî tefsîri sûreti’n-Nâ-
zi£ât (DÝA, XV, 26), Abdülhay Celvetî’nin
Tefsîr-i Ba‘z-ý Süver-i Kur’âniyye (a.g.e,
I, 228) ve Kazâbâdî’nin ¥âþiye £alâ Tefsî-
ri sûreti’n-Nebeß ve’n-Nâzi£ât ve £Abe-
se (a.g.e., XXV, 120) adlý eserleri zikredilebi-
lir. Saâdetullah Han Muhammed’in Le-
vâmi£u’l-beyân adlý kitabý (Haydarâbâd-
Dekken 1345) Nebe’ ve Nâziât sûrelerinin
tefsirini içerir. Ayrýca Muhammed Mü-
bârek Abdullah’ýn Tefsîru cüzßi £Amme
ma£a mušaddimeti’t-tefsîr (Kahire 1963)
ve Mahmûd Ahmed Nahle’nin Dirâsât
Æurßâniyye fî cüzßi £Amme (Ýskenderiye

1988) adlý çalýþmalarý sayýlabilir. Urduca’da
da çok sayýda Amme cüzü tefsiri yapýlmýþ-
týr (Cemîl Nakvî, s. 97-109).
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Aydýn’a baðlý Nazilli ilçesinin Güzelhisar
köyünden olup babasýnýn adý Ali, dede-
sinin adý Ýbrahim’dir. Memleketinde yedi
sekiz yýl kadar ilim tahsil ettikten sonra
Kahire’ye gitti ve Ezher’de uzun yýllar öð-
renim gördü. Hac maksadýyla gittiði Me-
dine’de birçok âlimle tanýþma fýrsatý bul-
du ve Þeyh Mustafa el-Hindî’ye intisap et-
ti. 1855’te Mekke’de, Nakþibendî-Müced-
didî tarikatý þeyhlerinden Abdullah ed-Dih-
levî’nin halifesi Muhammed Can Hindî’nin
halifelerinden Ödemiþli Hacý Halil Hilmi
Efendi’den hilâfet, ayrýca Þeyh Muham-
med et-Tûnisî, Zeynüddin el-Mekkî, Mu-
hammed es-Senûsî’den icâzet aldý. 1884
yýlýnda Mekke’de vefat etti.

Eserleri. 1. ƒazînetü’l-esrâr ve celîle-
tü’l-e×kâr. Eserde Kur’ân-ý Kerîm’in ve ba-
zý sûrelerin esrar ve havassý, nâfile ibadet-
ler, çeþitli itikadî meseleler üzerinde durul-
maktadýr. Müellif eserin sonuna kendisine
kadar gelen Hâcegân silsilesini, Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin et-Tedbîrâtü’l-ilâhiy-
ye’sinin metnini, mürþid-i kâmilin alâmet-
leri hakkýnda Þeyh Þehâbeddin es-Sühre-
verdî’nin vasiyetini ilâve etmiþtir (Kahire
1286, 1289, 1297, 1302, 1305, 1307, 1308,
1310, 1330, 1331; Ýstanbul 1305, 1325;
Beyrut 1349, 1987, 1995). Kitabý Celal Yýldý-

sîr”, 79). 14. âyete iþaretle “Sâhire” (mah-
þer yeri), 34. âyete iþaretle “tâmme” (bü-
yük felâket) isimleriyle de anýlýr (Âlûsî, XXX,
22). Kýrk altý âyet olup fâsýlasý “ � ، � ، ”א
harfleridir.

Sûrenin ana konusu, kýyametin vuku bu-
lacaðýný anlatmak ve dünyada iyi davra-
nanlarla kötü davrananlarýn âhirette va-
racaklarý mekânlarý haber vermektir. Bu
çerçevede sûrenin muhtevasýný üç bölüm
halinde ele almak mümkündür. Birinci bö-
lüm, Amme cüzü içinde Nâziât’la birlikte
on bir defa tekrarlanan ve anlatýmý pekiþ-
tirmeyi, konunun önemini vurgulamayý
amaçlayan yemin ifadesiyle baþlar. Bura-
da üzerine yemin edilen ve beþ sýfatla ni-
telendirilen varlýklar gök cisimleri olabi-
leceði gibi klasik dönem Ýslâm âlimlerinin
belirttiði üzere insanlarýn ruhunu kabze-
den ve evrenin yönetiminde görevlendiri-
len melekler de olabilir (Taberî, XXIV, 59, 61,
63; Ýbn Kesîr, VIII, 335). Kopuþunun dehþe-
ti yürekleri titretecek olan kýyametin in-
kârcýlar tarafýndan imkânsýz görüldüðüne
temas edildikten sonra onlarýn bir anlýk
çýðlýðýn ardýndan kendilerini mahþer yerin-
de bulacaklarý bildirilir (âyet: 1-14). Ýkinci
bölümde, Hz. Mûsâ döneminde Mýsýr kra-
lý olup gururu ve azgýnlýðý ile bilinen ve hu-
zûr-ý ilâhîde hesap vereceðini aklýndan ge-
çirmeyen Firavun’un Mûsâ’nýn gönül alýcý
davetine karþýlýk adamlarýný toplayýp, “Ben
sizin en yüce rabbinizim” dediði haber ve-
rilir ve onun Allah tarafýndan dünyada da
âhirette de ibret verici bir cezaya çarptý-
rýldýðý zikredilir (âyet: 15-26). Üçüncü bö-
lümde kozmik düzenin bozulmasýyla ger-
çekleþecek olan kýyametin kopmasýndan
önce düzenin kuruluþ ve iþleyiþine etkileyi-
ci cümlelerle temas edilir, daha sonra “her
þeye baskýn gelen büyük felâket” diye ni-
telendirilen kýyametin vukuuna geçilir. Hak
ve adalet tanýmayýp dünya hayatýný mâ-
nevî deðerlere tercih eden kimselerin ce-
henneme gireceði, rabbinin huzuruna çýk-
ma endiþesi taþýyýp nefsânî arzularýna bo-
yun eðmeyenlerin ise cennete gideceði
zikredilir (âyet: 27-41). Son beþ âyette kýya-
metin kopuþ zamanýnýn Hz. Peygamber’e
sorulduðu, halbuki onu Allah’tan baþka
kimsenin bilemeyeceði, Resûlullah’ýn bu
konudaki görevinin onun endiþesini taþý-
yanlarý uyarmaktan ibaret olduðu belirtilir
ve ardýndan, inkârcýlarýn onunla karþýlaþ-
týklarýnda dünyada sadece bir akþam vak-
ti yahut kuþluk zamaný kadar kaldýklarýný
sanacaklarý ifade edilir.

Nâziât, Kur’ân-ý Kerîm’in altmýþ yedinci
sûresi Mülk’ten itibaren baþlayýp Kur’an’ýn
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Nâziât sûresinin ilk âyetleri
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Kaynaklarda vefatýnda seksen yaþlarýnda
olduðu belirtildiðine göre 1059 (1649) civa-
rýnda doðduðu söylenebilir. Asýl adý Yah-
yâ olup ayný mahlasý kullananlardan ayýrt
edilmek için Nazîm Yahyâ Çelebi ismiyle
tanýnmakta, sadece Ýsmâil Belîð adýný Mus-
tafa, lakabýný da Kürkçübaþýzâde diye kay-
detmektedir. Divanýndaki bir tarih manzu-
mesinden anlaþýldýðýna göre babasý 1103’-
te (1692) vefat eden Ali Çelebi’dir. Þiir ve
mûsikiye olan kabiliyetinin anlaþýlmasý üze-
rine Enderun’a alýndý ve burada iyi bir tah-
sil gördü, Arapça ve Farsça öðrendi. Daha
sonra kilâr-ý hâssa nöbetçibaþýlýðýna geti-
rildi. Mûsiki ve edebiyattaki baþarýlarýyla
dikkat çekti, IV. Mehmed devrinde Ýstan-
bul meyve hali pazarbaþýlýðý göreviyle sa-
raydan ayrýldý ve hayatýnýn sonuna kadar
bu vazifede kaldý. Divanýndaki bazý þiirle-
rinde yoksulluktan ve maaþýnýn azlýðýndan
þikâyeti (s. 331) onun baþka bir görev al-
madýðýný göstermektedir. Dönemlerini id-
rak ettiði IV. Mehmed, II. Süleyman, II. Ah-
med, II. Mustafa ve III. Ahmed, ayrýca Mu-
sâhib Mustafa Paþa, Fâzýl Ahmed Paþa,
Amcazâde Hüseyin Paþa, Abdurrahman
Abdi Paþa, Râmi Mehmed Paþa gibi kiþi-
ler için methiye ve tarihler yazdý, aldýðý câ-
izelerle geçimini saðlamaya çalýþtý. Bilhas-
sa kendisi gibi sanatkâr olan hâmisi Ký-
rým Haný Selim Giray’a ayrý bir yakýnlýk duy-
duðunu onun için yazdýðý samimi ve çok
sayýda methiyesi ortaya koymaktadýr.

Gençlik yýllarýnda Mevlevî tarikatýna inti-
sap ederek üç yýl kadar Galata Mevlevîhâ-
nesi þeyhi Arzî Mehmed Dede’nin hizme-
tinde bulunduðu, daha sonra Edirne Mev-
levîhânesi þeyhi Neþâtî Dede’ye baðlandýðý,
onlardan edebiyat ve mûsiki konularýnda
faydalandýðý haklarýnda yazdýðý methiyeler-
den anlaþýlmaktadýr. Edirne Mevlevîhâne-
si’nin Neþâtî Dede tarafýndan tamiri vesi-
lesiyle söylediði bir tarihten hareketle onun
postniþinlikte bulunduðu 1670-1674 yýllarý
arasýnda Neþâtî’nin bir müddet Edirne’de
yaþadýðýný söylemek mümkündür.

Önceleri Halim mahlasýný kullanan þaire
(Safâî, s. 660) daha sonra Neþâtî tarafýn-
dan Nazîm mahlasý verilmiþtir. Neþâtî Dede
hakkýnda söylediði bir manzumede, “Be-
ni gûyâ eden bülbül gibi lutf-ý nigâhýdur”
mýsraý ile, “Beðendirdim Neþâtî gibi bir
üstâda eþ‘ârý” mýsraý þairle Neþâtî arasýn-
daki kuvvetli alâkaya iþaret etmektedir.
Ayrýca Nâilî’den de faydalanan Nazîm ba-
þarýlarýyla zamanýn önemli þairleri ve mû-
sikiþinaslarý arasýnda yer aldý. Onun Hz.
Peygamber’e olan sevgisi, bu konuda ka-
leme aldýðý þiirleri hakkýnda çeþitli men-
kýbelerin ortaya çýkmasýna yol açtý. Bun-

lardan birine göre gençliðinde Gedikpaþa
meyhanelerinden çýkmadýðý halde gördü-
ðü bir rüya üzerine tövbe etmiþ, bir diðeri-
ne göre ise hac için gittiði Medine’de, he-
nüz müsvedde halinde olan bir na‘týný çok
beðenen Resûl-i Ekrem’in ilhamý ile bu þi-
ir Mescid-i Nebevî’de bir müezzin tarafýn-
dan minarede okunmuþtur. Na’tlarý yanýn-
da huzurda yapýlan birçok mûsîki faslýna
katýlarak büyük takdir toplayan þair, “Dedi
yâ hay göçtü Yahyâ-yý Nazîm” mýsraýnýn
gösterdiði 1139’da (1727 [Cemâziyelâhir /
Þubat]) vefat etti. Nerede vefat ettiðini
kaynaklarýn belirtmediði þairi yeterince ta-
nýmadýðý anlaþýlan tezkire sahibi Fatîn’in
Edirne’de, Nûri Þeydâ Bey’in ise kaynak
göstermeden zikrettiði 1137 (1725) yýlýnda
öldüðü þeklindeki kayýtlarý yanlýþtýr. Mûsiki
talebelerinden önemli bir isim Nakþî þeyhi
Mehmed Emin Tokadî’dir. Ýstanbul Beþik-
taþ’ta Muradiye mahallesinde bir sokaða
Þair Nazîm adý verilmiþtir.

Divan þiirinde çok na‘t yazan þairler (na‘t-
gû) arasýnda önemli bir yeri bulunan Na-
zîm’in yegâne eseri beþ ayrý divandan olu-
þan Dîvân-ý Belâgat-unvân-ý Nazîm’dir.
Bizzat derlediði anlaþýlan divanlarýnýn ba-
zýlarýndaki tarih manzumelerine göre ilki
1079 (1668) tarihini taþýmakta, bu da Na-
zîm’in þiire genç yaþlarda baþladýðýný gös-
termektedir. Diðer divanlarý ise 1089
(1678), 1093 (1682) ve 1098’de (1687) ter-
tip edilmiþtir. Ýkisi hemen bütünüyle na‘t-
lardan oluþan, diðerlerinde de pek çok na‘-
týn yer aldýðý bu hacimli eserde na‘tlar ka-
side, gazel, mesnevi, kýta, murabba, mu-
hammes, müseddes, müsemmen, müs-
tezad, terkibibend ve müfred gibi nazým
þekilleriyle yazýlmýþtýr. Ebûishakzâde Esad
Efendi, Atrabü’l-âsâr’da onun her yýl bir
na‘t yazmayý âdet edindiðini söylüyorsa da
divanýnda 300’e yakýn na‘t bulunduðuna
göre bu bilgi þairin ilk divanýndaki bir na‘t-
ta yer alan, “Armaðan olsun kusûr-ý acz ile
dergâhýna / Tâ Nazîm’e her sene bir na‘t
ola sâlyânesi” beytinden çýkarýlmýþ görün-
mektedir. 1257’de (1841) Ýstanbul’da ya-
yýmlanan (I, 1-155; II, 156-194; III, 195-248;
IV, 250-334; V, 336-500), oldukça sade ve
samimi bir üslûbun gözlendiði 500 sayfa-
lýk divan için döneminde söylenen, “O di-
van deðil bir berât-ý gufrandýr” sözü muh-
tevaya yönelik önemli bir deðerlendirme-
dir. Lâle Devri’nin velûd þairlerinden sayý-
lan Nazîm’in, çeþitli konulardaki tarihlerle
beraber içinde Ýstanbul hayatýný yansýttýðý
manzumeler ve mesneviler de bulunan di-
vanýnýn Türkiye kütüphanelerinde birçok
yazma nüshasý vardýr (Süleymaniye Ktp.,
Esad Efendi, nr. 2707, Hâlet Efendi, nr.

rým Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 1990).
2. Nusretü’l-cünûd ve uhdetü’þ-þühûd.
ƒazînetü’l-esrâr’dan altý yýl sonra telif
edilen eserde konu baþlýklarý Arapça, açýk-
lamalar Türkçe’dir (Kahire 1243, 1293,
1295). 3. Büdûrü’l-müsfire £an vücûhi’l-
e¼âdî¦i fi’tti½âli’l-ma³fire. Müellifin Hi-
caz’da bulunduðu yýllarda yazdýðý risâle
zikir, tesbih ve ibadetlerin faziletleri ko-
nusunu içermekte olup ƒazînetü’l-es-
râr’la birlikte basýlmýþtýr (Kahire 1305). 4.
Mefza£u’l-Åalâßiš ve menba£u’l-¼ašåßiš.
Risâlede iman, ibadet, ölüm, âhiret âlemi,
cennet, cehennem ahvâli, tesbih ve istið-
farýn faziletleri ve ashaptan ilk müslüman
olanlar gibi hususlara temas edilmektedir
(Kahire 1293).

Müelifin es-Sünû¼âtü’l-Mekkiyye ve’l-
fütû¼âtü’l-¼aššiyye, Esbâbü’l-šuvve
min i¼sâni’l-šudre, A¼kâmü’l-me×âhib
fî e¹vâri’l-li¼â ve’þ-þevârib, Tenbîhü’r-
resûl £alâ taš½îri’×-×üyûl, ªýbbü’l-Æur-
ßân ¼ubbü’r-ra¼mân ve Tefhîmü’l-iÅ-
vân tecvîdü’l-Æurßân adlý altý risâlesi bir
mecmua halinde yayýmlanmýþtýr (Kahire
1243, 1299). Risâleler ticaret ve kazanç
âdâbý, yeme içme âdâbý, býyýk ve sakalla-
rýn düzeltilmesi, giyim kuþam âdâbý, Kur-
’an’ýn þifa kaynaðý olmasý, bazý ruhî ve be-
denî rahatsýzlýklar ve bunlarýn tedavi usul-
leri, tecvid kurallarý çerçevesinde Kur’an
tilâvetinin zorunluluðu gibi konularý içer-
mektedir. Ýkinci risâle ile beþinci ve altýn-
cýsýnýn Mecmû£atü’r-resâßil adýyla ayrý
basýmý yapýlmýþtýr (Kahire 1297). Muham-
med Hakký’ya ayrýca ¥ayâtü’l-ebrâr ve
necâtü’l-aÅyâr ve Mefâtî¼u’l-³uyûb ve
me£ârîfü’l-šulûb adlý iki eser daha nisbet
edilmiþtir (Î²â¼u’l-meknûn, I, 424; II, 521).
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Na‘tlarýyla tanýnan
divan þairi, mûsikiþinas.˜ ™

Ýstanbul’un Kumkapý semtinde Gedik-
paþa’da dünyaya geldi. Bu sebeple Gedik-
paþalý Nazîm diye anýldý. Sadece Atâ Bey
onun Kasýmpaþa’da doðduðunu zikreder.


