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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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Osmanlý tarihçisi.
˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Adý
Hüseyin olup Gülþen-i Þuarâ müellifi Ah-
dî’nin kýzý tarafýndan torunu Nazmî mah-
laslý Baðdatlý þair Seyyid Ali Efendi’nin oð-
ludur. Baðdat’ta doðduðu, medrese tahsi-
lini burada tamamladýktan sonra Osman-

lý valilerinin maiyetinde çeþitli hizmetler-
de bulunduðu ve Baðdat hazinesinde rûz-
nâmçe halifeliðine kadar yükseldiði bilin-
mektedir. Baðdat’ta vefat eden Nazmî-
zâde’nin ölüm tarihi kaynaklarda 1133
(1721), 1134 (1722) ve 1136 (1723) olarak
gösterilirse de çaðdaþý Þeyhî Mehmed
Efendi 1136 (1723) yýlý ortalarýnda vefat
ettiðini yazar (Vekåyiu’l-fuzalâ, II, 746-
747). Mehmed Süreyya da Ýstanbul’a gel-
diðinden söz ederek 1136’da öldüðünü
kaydeder (Sicill-i Osmânî, IV, 560). Ancak
Ýstanbul’a geldiðine dair bilgi diðer kay-
naklarda yer almaz. Ýbrâhim Müteferrika’-
nýn kurduðu matbaada beþinci ve yedinci
eser olarak basýlan, Ýbn Arabþah’tan ter-
cüme ettiði Târîh-i Timur-ý Gûrkân ve
Gülþen-i Hulefâ’nýn bulunmasý, onun Ýs-
tanbul ilim çevrelerinde tanýndýðýna iþa-
ret eder. Tarih, edebiyat, lugat ve dinî ko-
nularda eser býrakan Nazmîzâde “Murta-
za” mahlasýyla þiirler kaleme almýþtýr. Ay-
rýca döneminde Arapça ve Farsça’dan yap-
týðý tercümelerle ilim çevrelerinin dikka-
tini çektiði anlaþýlmaktadýr. Þiirlerinden
bir örnek Vekåyiu’l-fuzalâ’da yer alýr (II,
747).

Eserleri. 1. Gülþen-i Hulefâ. Baðdat
Valisi Ömer Paþa’nýn talebi üzerine kale-
me alýnan eserde kuruluþundan itibaren
1130 (1718) yýlýna kadar Baðdat tarihi an-
latýlýr. Ayrýca Mýsýr’daki Abbâsîler’in ortaya
çýkýþýndan yýkýlýþýna kadarki tarihi de kay-
dedilir. Eserin 126-1032 (744-1623) sene-
lerini kapsayan kýsmý genel bilgiler içerse
de bizzat þahit olduðu dönemle ilgili 1623-
1718 yýllarýna ait kýsýmlar oldukça ayrýntý-
lýdýr. Bu bölümde Eyüplü Hasan Paþa’nýn
1130’da (1718) Huveyze ve Benî Lâm’a kar-
þý yaptýðý sefer gibi mahallî olaylar anlatýlýr.
Baðdat’ýn Osmanlý dönemi tarihi için ay-
rýntýlý tek eser özelliði taþýr, ayrýca þehir-
de görev yapan Osmanlý valileri hakkýnda
geniþ mâlûmat bulunur. Nazmîzâde yer
yer kullandýðý kaynaklarý belirtir. Bunlarýn
arasýnda görevi sýrasýnda ulaþabildiði res-
mî belgeler de vardýr. Gülþen-i Hulefâ Ýb-
râhim Müteferrika tarafýndan bir önsözle
birlikte basýlmýþtýr (Ýstanbul 1143). Esere
Kerküklü Resûl Hâvî Târîhu devhati’l-vü-
zerâ‘ adýyla bir zeyil yazmýþtýr (Baðdad
1246). Gülþen-i Hulefâ’nýn Fransýzca bir
çevirisi vardýr; ayrýca Almanca ve Rusça
çevirilerinin yapýldýðýna dair bilgiler mev-
cuttur (Babinger, s. 277). Mûsâ Kâzým Nûrs
tarafýndan yapýlan Arapça tercümesi ba-
sýlmýþtýr (Necef 1971). Çok sayýda yazma
nüshasý bulunan eser doktora tezi olarak
da hazýrlanmýþtýr (Mehmet Karataþ, Naz-
mizâde Murteza’nýn Gülþen-i Hulefâsýnýn

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin tara-
fýndan Hulâsatü’l-Hediyye adýyla kýsal-
týlmýþtýr (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr.
1082; ÝÜ Ktp., TY, nr. 6698). Eser üzerine
Osman Türer bir doktora çalýþmasý yapmýþ
(1982, AÜ Ýlâhiyat Fakültesi) ve bu çalýþ-
ma daha sonra yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
2. Divan. Tevhid ve na‘tlardan sonra yüz
yetmiþ civarýnda gazel, yetmiþ beþ rubâî,
yüz otuza yakýn muamma ve iki tarih kýta-
sý içeren divanýn biri müellif hattý (TSMK,
Hazine, nr. 920) iki nüshasý (TSMK, Revan
Köþkü, nr. 769/1; bk. TYDK, II, 511-512)
bilinmektedir. 3. Mi‘yâr-ý Tarîkat-ý Ýlâhî.
950 beyitten meydana gelen ve aruzun
“mefâilün mefâilün feûlün” kalýbýyla yazý-
lan mesnevide Halvetiyye tarikatýnýn sey-
rü sülûk usulü anlatýlmaktadýr. Eser 1087
(1676) yýlýnda telif edilmiþtir (ÝÜ Ktp., TY,
nr. 4082/2; Süleymaniye Ktp., Hacý Mah-
mud Efendi, nr. 3698, Mihriþah Sultan, nr.
183/2, Hasan Hüsnü Paþa, nr. 693, Sâliha
Hatun, nr. 105). 4. Sýrr-ý Ma‘nevî. Me¦-
nevî’nin I. cildinin ayný vezinde yapýlmýþ
tercümesidir (Süleymaniye Ktp., Hasan
Hüsnü Paþa, nr. 693/2).
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