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ve na‘t olarak söylediði kasideler de þiirleri
arasýnda büyük bir yekün tutar. Yaklaþýk
10.000 beyti bulan divaný kaside, gazel,
terkîbibend, kýta ve rubâîlerden oluþmak-
tadýr. Gazelleri 5000 beyit civarýndadýr. Di-
vaný Hindistan (Leknev 1874, 1921; Lahor
1928) ve Ýran’da (nþr. Müzâhir-i Musaffâ,
Tahran 1340 hþ.) neþredildiði gibi gazelleri
de ayrýca basýlmýþtýr (Lahor 1920, 1343/
1924; Leknev 1924, 1925; Lahor 1932, 1935;
Allahâbâd 1926). Nazîrî’nin divanýnýn Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde kayýt-
lý (Revan Köþkü, nr. 1010), 1037’de (1628)
istinsah edilmiþ müzehhep serlevhalý bir
nüshasý vardýr.
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Ýstanbul Eyüp’te doðdu. Ýslâmbey ma-
hallesi Evlicebaba Mescidi sokaðýndaki Hâkî
Baba Kadirî Dergâhý þeyhi Sâdeddin Efen-
di’nin oðludur. Aslen Kastamonu Tosyalý
olup soyu Kadiriyye tarikatýnýn pîri Abdül-
kadir-i Geylânî’ye ulaþtýðý için Ceylan (Gey-

lân) unvanýyla tanýnan babasý, tarikatýn
Mustafa Âhî Efendi’ye (ö. 1208/1794) nis-
bet edilen Âhiyye kolunun tanýnmýþ þeyh-
lerindedi.

Tekke ortamýnda büyüyen Hüseyin Naz-
mi dinî bilgileri tekke çevresinde öðrendi
ve hýfzýný tamamladý. Eyüp Ýdâdî ve Rüþ-
diyesi’nden mezun oldu. I. Dünya Savaþý
yýllarýnda Eyüp Ýplikhane Kýþlasý’nda tabur
imamý olarak görev yaptý. Ýstanbul’un Ýn-
gilizler tarafýndan iþgalinde Mekteb-i Hu-
kuk öðrencisi olan Nazmi Efendi bu se-
beple tahsilini yarýda býrakmak zorunda
kaldý. Millî Mücadele baþladýðýnda baba-
sýyla birlikte, Osmanlý ordusuna ait silâh
depolarýnda bulunan silâh ve cephanenin
Anadolu’ya intikalinin saðlanmasý ve halkýn
düþman saldýrýlarýndan korunmasý amacýy-
la kurulan Mim. Mim adlý gizli istihbarat
teþkilâtýna katýlýp faal olarak çalýþmaya baþ-
ladý. Bu yýllarda Hâkî Baba Dergâhý þeyhli-
ðinin yaný sýra vekâleten Eyüp Ýdrisköþkü’n-
deki Hatuniye Nakþibendî Dergâhý þeyhli-
ðini de yürüten Sâdeddin Ceylan Efendi bu
dergâhý teþkilâtýn Eyüp bölgesindeki mer-
kezi haline getirdi. Gizlice silâh nakleden
motorlardan biriyle Anadolu’ya geçip fii-
len cepheye katýlmaya teþebbüs eden Naz-
mi Efendi iþgal kuvvetleri tarafýndan ya-
kalanýp hapse atýldý ve günlerce aðýr iþken-
celere uðradý. Bir süre sonra teþkilâtýn dev-
reye soktuðu kiþiler vasýtasýyla serbest bý-
rakýldý. Bu olay vesilesiyle Sâdeddin Cey-
lan Efendi’nin Anadolu’ya silâh sevkiyatýný
yönettiði anlaþýldý ve meþihat görevinden
azledildi. Cumhuriyet’in ilânýndan hemen
sonra aslen Eyüplü olan Ankara Valisi Yah-
ya Galib’in aracýlýðý ve Diyanet Ýþleri Reisi
Rýfat Börekçi’nin yardýmýyla tekrar der-
gâhtaki görevine dönebildi.

Sâdeddin Ceylan Efendi ve Nazmi Efen-
di, Millî Mücadele sýrasýnda Ýstanbul’da
yaptýklarý hizmetlerden dolayý Ýstiklâl ma-
dalyasý almaya lâyýk görüldü. Nazmi Efen-
di, bu iþ için gelen askerî görevlinin yanýn-
da gerekli evraký düzenlerken durumu öð-
renen babasýnýn, “Biz derviþ adamlarýz,
vatan ve din yolunda vâcip olan bir hizme-
tin karþýlýðý olarak madalya almak bize ya-
kýþmaz” diyerek kendisini uyarýnca müra-
caattan vazgeçti. Atatürk Ýstanbul’a gel-
diðinde Sâdeddin Efendi ile görüþüp hiz-
metlerinden dolayý kendisine teþekkür et-
tiði sýrada kendilerine mülk baðýþlamayý
teklif ettiyse de Sâdeddin Efendi yine ayný
gerekçeyle bu teklifi reddetti. Nazmi Efen-
di, tekkelerin kapatýlýp (1925) ailesinin Hâ-
kî Baba Dergâhý’nýn harem kýsmýnda ika-
met etmeyi sürdürdüðü dönemde Ata-
türk’ün emriyle Cibali Tütün Fabrikasý’na
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Mirzâ Muhammed Hüseyn-i Nîþâbûrî
(ö. 1021/1612)

Ýranlý þair.˜ ™

Aslen Cüveynli olup Nîþâbur’da doðdu.
Gençlik yýllarýndan itibaren bir yandan ti-
caretle uðraþýrken bir yandan da eðitim
aldý. Genç yaþta söylediði þiirlerle adýný du-
yurdu. Ticaret dolayýsýyla gittiði Azerbay-
can’da ve Irâk-ý Acem’de nazîreleriyle dik-
kat çekti. Kâþân’da ikameti sýrasýnda Hâ-
tim-i Kâþî ve Fehmî-yi Kâþânî gibi döne-
min ünlü þairleriyle tanýþtý. Muhtemelen
992 (1584) veya 993 (1585) yýlýnda çýktýðý
Hindistan yolculuðunda Agra’da görüþtü-
ðü Hân-ý Hânân Abdürrahim Han’a bir ka-
side sunarak onun mülâzýmlarý arasýna gir-
di. Ardýndan Ekber Þah ve oðullarýna met-
hiyeler yazmakla birlikte hâmisi Abdür-
rahim Han’ýn yanýndan ayrýlmadý. 1002’de
(1594) yaptýðý hac yolculuðu sýrasýnda soy-
guncular bütün mal varlýðýný elinden alýnca
hacca gitmekte olan Ekber Þah’ýn kardeþi
Hân-ý A‘zam’a yazdýðý methiye karþýlýðýnda
nâil olduðu câize ile seyahatini tamamla-
yabildi. Hacdan sonra Ahmedâbâd’a gitti
ve orada inzivaya çekildi. Bir rivayete göre
burada ticaret hayatýna devam etti. 1014
(1605) yýlýnda tahta geçen Cihangir þöhre-
tini duyduðu Nazîrî’yi sarayýna çaðýrdý. Yeni
hükümdara methiyeler yazan Nazîrî uzun
bir süre onun yanýnda kaldý. 1020’de (1611)
Ahmedâbâd’a geri döndü ve ayný yýl divaný-
ný Abdürrahim Han’ýn kütüphanesine ver-
mek için Agra’ya gidip geldi. Ölümü için
1021 (1612), 1022 ve 1023 gibi tarihler ve-
rilirse de vefatýna düþürülen bir tarihten
1021’de Ahmedâbâd’da öldüðü anlaþýl-
maktadýr.

Bütün nazým þekillerini deneyen Nazîrî
daha çok kaside ve gazelde kendini gös-
terdi. Þiir sanatýndaki gücü açýsýndan Ör-
fî-i Þîrâzî ile boy ölçüþürdü. Horasan üslû-
bunun eski þiir ustalarý Evhadüddîn-i En-
verî, Hâkanî-i Þirvânî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâfýz-ý
Þîrâzî ve Baba Figânî’den etkilendi. Kasi-
delerinin çoðu eski üstatlarýn kasidelerine
nazîre niteliðindedir. Kuvvetli hayal gücü
ile geliþtirdiði yeni mazmunlar ve bunlarý
baþarýyla kullanmasý, cümlelerindeki sað-
lamlýk, derin anlamlý ve çoðu felsefe aðýr-
lýklý kavramlarý rahat ifade ediþi, zaman
zaman tasavvufî düþünceleri âþýkane maz-
munlar ardýna gizlemesi þiirlerinde göze
çarpan belli baþlý özelliklerdir. Þîa’ya men-
sup bir þair olarak on iki imam için yazdýðý
methiye ve mersiyelerin yaný sýra tevhid
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Hediyyetü’l-ihvân adlý
eseriyle tanýnan mutasavvýf,

þair ve bestekâr.
˜ ™

1032 (1622) yýlýnda Ýstanbul Kocamus-
tafapaþa’da doðdu. Hayatý hakkýndaki bil-
gilerin önemli bir kýsmý Hediyyetü’l-ihvân
adlý eserine dayanmaktadýr. Aslen Trab-
zonlu olan babasý Rüstemzâde Ramazan
Efendi Ýstanbul’un zengin tüccarlarýndan-
dý. Küçük yaþtan itibaren özel olarak dü-
zenli eðitim alan Nazmi Efendi dayýsý hat-
tat ve âlim Fazlullah Efendi’nin tesiriyle
Dersiâm Kara Süleyman Efendi, Yenikapý
Mevlevîhânesi þeyhleri Subûhî Ahmed De-
de ile el-Hâc Ahmed Dede’den dinî ilimleri
öðrendi. On sekiz yaþlarýnda iken Yenika-
pý Mevlevîhânesi’ne devam etmeye baþla-
dý. Buradaki derviþlerden Þeyhzâde Meh-
med’in tavsiyesi üzerine 1057’de (1647)
Halvetiyye’nin Þemsiyye kolunun Sivâsiyye
þubesi kurucusu Abdülahad Nûri’ye inti-
sap etti. Dört yýl sonra vefat eden þeyhi-
nin ardýndan Abdülmecid Sivâsî’nin ruhani-
yetine tâbi olarak seyrü sülûkünü tamam-
ladý (Osmanlýlarda Tasavvufî Hayat, s.
421). Ayrýca þeyhinin halifelerinden Kaz-
ganîzâde Süleyman Aða’yý sohbet þeyhi
kabul ederek ondan faydalandý. 1065’te
(1655) Þehremini civarýndaki Yavaþça Meh-
med Aða Tekkesi’ne (Nazmî Dergâhý) þeyh
tayin edildi ve ölümüne kadar yaklaþýk kýrk
beþ yýl bu görevi sürdürdü. Sun‘ullah Efen-
di, Hüseyin Bey, Bayezid ve Vâlide Sultan
camilerinde vâizlik yaptý. Uyvar seferi es-
nasýnda (1074/1663) ordu þeyhliðine geti-
rildi. 24 Þevval 1112 (3 Nisan 1701) tarihin-
de vefat eden Nazmi Efendi tekkesinin ya-
nýnda yapýlan türbeye defnedildi. Þehre-
mini’den Guraba Hastahanesi’ne inen Ba-
ruthane Yokuþu’nun baþlarýnda bulunan
tekke ve türbe Ýstanbul Üniversitesi Çapa
Týp Fakültesi’nin inþasý sýrasýnda istimlâk
edilmiþ olmalýdýr (TYDK, II, 511). Vefatýna,
“Bu azîze cennetü’l-me’vâ ola yâ rab ma-
kam” ve “Nazmî-i kutb” ifadeleri tarih dü-
þürülmüþtür. Ölümünden sonra tekkesin-
de oðlu Abdurrahman Refîa postniþin ol-
muþtur.

Nazmi Efendi Sarý Abdullah Efendi, Ce-
mâleddin Hulvî, Olanlar Þeyhi Ýbrâhim
Efendi, Niyâzî-i Mýsrî ve Kâtib Çelebi gibi
zamanýnýn meþhur mutasavvýf ve âlimle-
riyle yakýnlýk kurarak sohbetlerinde bulun-
muþtur. Ancak Îsâ ve Mehdî olduðuna þa-
hitlik etmesini istemesinden dolayý Niyâ-
zî-i Mýsrî ile aralarý açýlmýþ, Hediyyetü’l-
ihvân’ýnda onun hakkýnda aðýr sözler sar-
fetmiþtir. Daha sonra bu eseri kýsaltan
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin onun
bu ifadelerini esere almamýþtýr. Kadýzâ-
deliler-Sivâsîler çekiþmesinde Kadýzâdeli-
ler’i cahillik ve yobazlýkla itham etmiþ, bu
hususta ara buluculuk yapmaya çalýþan
Kâtib Çelebi’ye de aðýr tenkitler yöneltmiþ-
tir (Gündoðdu, EKEV Akademi Dergisi, I/3
[1998], s. 197-198, 205). Tarikat silsilesi Ab-
dülahad Nûri, Abdülmecid Sivâsî ve Þem-
seddin Sivâsî vasýtasýyla Seyyid Yahyâ-yý
Þirvânî’ye ulaþýr.

Nazmî Efendi þiiri tasavvufî düþüncele-
rini aktarmada bir vasýta olarak görmüþ,
mesnevilerinde sade ve açýk, kaside ve ga-
zellerinde daha sanatlý bir dil kullanmýþtýr.
Divan sahibi bir þair olan Nazmi Efendi,
Sadettin Nüzhet Ergun’un verdiði bilgiye
göre ayný zamanda dinî mûsiki bestekâr-
larýndandýr ve çok sayýda gazeli ilâhi tar-
zýnda bestelenmiþtir. Irak makamýnda, “Ko
yansýn küllî cismim nâr-ý hicran”; muhay-
yer makamýnda, “Derûn-ý âþýka halvet-fe-
zâdýr halka-i tevhîd”; sabâ makamýnda,
“Yeter ma‘mûre oldun bir zaman vîrâne
ol gönlüm” ve hüseynî aþiran makamýnda,
“Hudâvendâ þu âlemde esen yeller seni is-
ter” mýsralarýyla baþlayan ilâhiler, güftele-
ri de kendisine ait tanýnmýþ besteleridir.

Eserleri. 1. Hediyyetü’l-ihvân. Nazmi
Efendi’nin mensur tek eseridir. Halvetiyye
tarikatýnýn Þemsî Sivâsî kolunun Yahyâ-yý
Þirvânî’ye ulaþan silsilesinde yer alan Mev-
lânâ Yûsuf Mahdûm, Muhammed Rukýy-
ye, Þahkubâd-ý Þirvânî, Abdülmecid Þirvâ-
nî, Þemseddin Sivâsî, Abdülmecid Sivâsî ve
Abdülahad Nûri’den oluþan yedi þeyhin ha-
yatýný, görüþlerini ve menkýbelerini anlatan
eser “Hediyye” adý verilen yedi bölüme, her
bölüm de fasýl ve vasýllara ayrýlmaktadýr.
Eserde ilk dört þeyh muhtasar, diðerleri ve
özellikle Abdülahad Nûri geniþ olarak an-
latýlmýþtýr. Adý ebcedle telif tarihini (1108/
1696-97) gösteren Hediyyetü’l-ihvân’da
dönemin sosyal ve kültürel yapýsý hakkýn-
da önemli bilgiler vardýr. Eserin Süleyma-
niye (Reþid Efendi, nr. 495 [müellif nüsha-
sý], Hacý Mahmud Efendi, nr. 2413, 4587),
Ýstanbul Üniversitesi (TY, nr. 1604, 2650,
4216) ve Millet (Ali Emîrî Efendi, Þer‘iy-
ye, nr. 1128) kütüphanelerinde yedi nüs-
hasý bulunmaktadýr. Hediyyetü’l-ihvân,

memur olarak iþe alýndý. Soyadý kanunu
çýkýnca Ceylanoðlu soyadýný aldý. Emekli
olunca bir süre Eyüp merkez mahallesi
muhtarlýðý yaptý. Muhtarlýktan ayrýlmasý-
nýn ardýndan hayatýnýn son dönemini evin-
de ziyaretçilerini kabul edip dost ve seven-
leriyle sohbet ederek geçiren Nazmi Efen-
di 23 Kasým 1991 tarihinde doksan beþ ya-
þýnda iken vefat etti; ertesi gün Eyüp Sul-
tan Camii’nde kýlýnan cenaze namazýndan
sonra Bakanlar Kurulu kararýyla Hâkî Ba-
ba Dergâhý’nýn hazîresinde defnedildi. Kab-
ri üzerine ertesi yýl bir türbe inþa edilmiþ-
tir. Sandukasýnýn kitâbe hattý Ali Alpars-
lan’a aittir.

Tekkelerin kapatýlmasýndan önce Kadi-
riyye, Nakþibendiyye ve Sa‘diyye tarikat-
larýndan hilâfet alan Nazmi Efendi, Kadi-
riyye’nin Âhiyye kolunun son þeyhidir. Ay-
rýca Cumhuriyet öncesinde hilâfet alýp en
son vefat eden þeyh olmasý sebebiyle Türk
tasavvuf tarihinde önemli bir kýrýlma nok-
tasýný temsil eder. Babasýyla birlikte Ham-
zavî -Melâmî kutbu Seyyid Abdülkadir-i
Belhî’nin techiz ve tekfin hizmetini ifa et-
mesini kendisine bir þeref addeden Naz-
mi Efendi, zengin tasavvuf kültür ve bilgi-
siyle bu geleneðin gelecek kuþaklara akta-
rýlmasýnda bir köprü vazifesi görmüþ, bu
konuda kendisine baþvuran yerli ve yaban-
cý araþtýrmacýlara (meselâ bk. Holbrook,
s. XIX) yardýmcý olmayý bir görev bilmiþ-
tir. Onun günümüzde artýk unutulmaya
yüz tutmuþ ulûm-ý hafiyye ve ilm-i cifr ko-
nusunda geniþ bilgi sahibi olduðu bilin-
mektedir.
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