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NAZÝLLÝLÝ MUHAMMED HAKKI

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.



453

olan ilgisini gösterir. Eski bestekârlardan
farklý bir melodik yapý ve estetik anlayýþ-
la bestelediði eserleri arasýnda, “Gönül dü-
þüp ham-ý gîsû-yi yâre kalmýþtýr” mýsraýyla
baþlayan muhayyer murabba bestesiyle,
“Dîdem yüzüne nâzýr, nâzýr yüzüne dîdem”
mýsraýyla baþlayan þehnaz nakýþ aðýr se-
mâisi günümüzde de sevilen eserler ara-
sýndadýr. Nazîm’in þiirleri pek çok bestekâr
tarafýndan bestelenmiþtir. Bunlar arasýnda
Itrî, Küçük Ýmam Mehmed Efendi, Tab‘î
Mustafa Efendi, Ebûbekir Aða, Dellâlzâde
Ýsmâil Efendi, Sultan III. Selim, Hacý Fâik
Bey, Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi ve Ze-
kâi Dede özellikle zikredilmelidir.

IV. Mehmed devrinde ün yapmýþ Nazîm
adlý bir sanatkâr daha vardýr. Ýstanbul’da
doðup yaþayan, Þeyhülislâm Bahâeddin
Efendi’nin Fetva Emini Þeyhzâde Mehmed
Efendi’nin oðlu olan bu Nazîm müderris,
hattat, þair ve bestekârdýr. Ebûishakzâde
Esad Efendi onun on beþ civarýnda eser
bestelediðini, ayný zamanda hânende ol-
duðunu ve birçok sazý iyi derecede çala-
bildiðini söyler.
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(1861-1935)

Sözlük yazarý ve eðitimci.
˜ ™

Ýstanbul’da doðdu. Hilâliahmer’in kuru-
cularýndan doktor yarbay Ahmed Servet
Bey’in oðludur. Dedesi Karantina nâzýrlýðý
yapmýþ olan doktor Ârif Bey’dir. Aile kök-
leri baba tarafýndan Kemah’a, oradan da
Kafkasya’ya uzanmaktadýr (Yiðit, s. 14-15).
Eserlerinde Ali Nazîmâ ismini kullanmak-
la birlikte asýl adý Mehmed Ali’dir (Çanka-
ya, I, 396-397). Soyadý kanunu çýkýnca Yi-
ðit soyadýný almýþ olan Ali Nazîmâ, Millî
Mücadele döneminin tanýnmýþ isimlerin-
den Ýbrâhim Süreyyâ Yiðit’in aðabeyidir.

Üsküdar’da tamamladýðý ilk ve orta öð-
reniminin ardýndan Galatasaray Mekteb-i
Sultânîsi’ne girdi. Burayý bitirdikten sonra
iki yýl Mekteb-i Mülkiye’nin yüksek kýsmý-
na devam etti. 1881’de Galatasaray Mek-
teb-i Sultânîsi Türkçe ve Arapça hocalýðý-
na tayin edildi. Buradaki görevinin yanýn-
da 28 Kasým 1885’te Mekteb-i Mülkiye’de
Fransýzca hocasý oldu. 13 Aralýk 1893’te
Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi ders nâzýr-
lýðýna getirilince ek görevini býraktý. Bu
arada Kasým 1888’de sultânî hocalarýn-
dan Necib Bey ile beraber Mekteb-i Edeb
adýyla özel bir okul açtý. Ýki yýl sonra kýz öð-
renci de kabul etmeye baþlayan Mekteb-i
Edeb’in asýl hizmeti Arapça ve Farsça öð-
retmek üzere dershaneler açmasý olmuþ-
tur. Devrin tanýnmýþ eðitimci ve ediplerin-
den Mehmed Zihni Efendi, Muallim Feyzi
Efendi ve Muallim Nâci de bu okulda ders
vermiþ, Zihni Efendi ve Muallim Nâci,
Mekteb-i Edeb adýný taþýyan ders kitap-
larýný bu okuldaki görevleri sýrasýnda ha-
zýrlamýþtýr. Necib Bey’in ölümü ve Ali Na-
zîmâ Bey’in Maarif Nezâreti Tedkîk-i Mü-

654, Hafîd Efendi, nr. 364, Hamidiye, nr.
1122; ÝÜ Ktp., TY, nr. 2817). Matbu nüsha
üzerinde Nevin Gümüþ (I, 1992), Aynur
Çaðlý Ýþlek (II, 1991), Menderes Coþkun (III,
1995), Ahmet Kurban (IV, 1992) ve Þaziye
Kayhan Ertürk (V, 1996) birer yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr (EÜ Sosyal Bilimler Ens-
titüsü).

Hz. Peygamber’e karþý coþkun hislerle
kaleme aldýðý selis na‘tlarý yanýnda Na-
zîm’in tanýnmýþ þiirlerinden biri de türü-
nün önemli örneklerinden olan ramazâ-
niyyesidir. Kýrým Haný Selim Giray vasfýn-
da yazdýðý kasidenin nesîbinde yer alan on
iki beyitlik ramazâniyye, oruç ve ramazan-
la ilgili belli baþlý âyet ve hadislerin nazma
çekilmiþ metinleri denebilecek kadar sað-
lam bir dinî muhtevaya sahip oluþuyla dik-
kat çekmektedir. Ayrýca mi‘râciyye ve mu-
harremiyye gibi dinî türlerde de dikkat
çekici þiirler yazmýþtýr.

Kasidelerinde Nef‘î, gazellerinde Neþâ-
tî’nin tesirleri görülen ve her iki þair ya-
nýnda Fehîm-i Kadîm’e de nazîreler yazan
Nazîm divan edebiyatýnda þarký türünün
de ilk örneklerini vermiþtir. Onun Niznâm
Yûsuf Çelebi tarafýndan rast makamýnda
bestelenen, “Âfitâb-ý subh-i mâ evhâ ha-
bîb-i kibriyâ” mýsraýyla baþlayan na‘tý, bes-
tesi de kendisine ait hüseynî makamýnda,
“Ey ledün mektebinin hâce-i ümmî-lakabý”
mýsraýyla baþlayan na‘tý ile Þikârîzâde Ah-
med Efendi tarafýndan arazbar ve nühüft
makamlarýnda bestelenen, “Fahr-i âlem
mahrem-i râz olduðu þebdir bu þeb” tev-
þîhi çok tanýnmýþ eserlerindendir.

Bestekârlýðýnýn yaný sýra tiz ve etkili se-
siyle dönemin önde gelen hânendelerinden
olan Nazîm devrin na‘thanlarý ve dinî ede-
biyatýn önemli þairleri arasýnda hakkýyla
yer almýþ deðerli bir sanatkârdýr. Kaynak-
larda mûsikideki hocalarý hakkýnda bilgi
bulunmamakla birlikte Nefîrî Ahmed Çe-
lebi, Hâfýz Post ve Itrî gibi mûsikiþinaslar-
dan faydalanmýþ olmasý kuvvetle muhte-
meldir. Esad Efendi’nin Atrabü’l-âsâr’ýn-
da 500’den fazla beste, semâi ve þarkýsý
olduðunu söylediði Nazîm’in eserlerinden
300’e yakýnýnýn güftesi güfte mecmuala-
rýnda tesbit edilmiþtir. Ayrýca çoðunun
güftesi kendisine ait olan bestelerinden
na‘t, beste ve semâi formunda günümü-
ze ulaþan on dört eserinin listesini Yýlmaz
Öztuna kaydetmiþ, Türkiye Radyo ve Te-
levizyon Kurumu repertuvarýnda ise altý
beste ile birer semâi ve þarkýsý yer almýþ-
týr. Güfte mecmualarýnda bayatî makamýn-
da yirmiden fazla beste ve onu aþkýn se-
mâisine rastlanmasý onun bu makama

NAZÎMÂ


