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il TAHSiN ÖZCAN 

SEYYİD MUSTAFA EFENDi 

(bk . MUSTAFA EFENDi, 
Feyzullahefendizade). 

SEYYİD NESIMI 

(bk. NESİMI) . 

SEYYİD NİZAMOGLU 
(ö. 1010/1601) 

Halveti-Sinani şeyhi, şair. 

_j 

_j 

_j 

Adı Seyfullah Kasım'dır. Yavuz Sultan 
Selim devrinde (ı 5 ı 2- ı 520) Bağdat'tan İs
tanbul'a göç edip önce Kasımpaşa'da, da
ha sonra Silivrikapı'da bir tekke kuran Şeyh 
Seyyid Nizameddin Ahmed Efendi'nin oğ
ludur. Doğum tarihi belli olmamakla bir
likte ailesinin İstanbul'a gelişiyle Nizamoğ
lu'nun vefatı arasında seksen yıldan faz
la bir süre geçtiği düşünülürse XVI. yüz
yılın ilk yarısında İstanbul'da dünyaya gel
diği tahmin edilebilir. Ailesi ve hayatı hak
kında bilinenierin önemli bir kısmı men
sur Camiu'l-maarif adlı eserinde verdiği 
bilgilere dayanmaktadır. Babası Şeyh Ka
sım, Zülfikar Mazenderanl'nin halifesi sı
fatıyla İstanbul'da tekke kurduğuna göre 
Seyyid Nizarnoğlu ilk dinl-tasawufi eği
timini babasından almış olmalıdır. Daha 
sonra eğitimini ilerietmesi için babası onu 
Halvetiyye'nin Sinaniyye kolunun kurucu
su İbrahim ümml Sinan'a gönderdi. Sey
rü sü!Okünü tamamlayınca şeyhi ona ba
bası Seyyid Nizarn'ın hatırasını yaşatmak 
için Nizarni tacı giydirdi. Ardından Siliv
rikapı dahilinde kendisi için inşa edilen 
Emirler Tekkesi'nde irşad faaliyetine baş
layan ve uzun yıllar burada irşadla meş
gul olan Seyyid Nizarnoğlu 1010 yılı Mu
harrem ayında (Temmuz 1601) vefat etti 
ve tekkesinin haziresine defnedildi. Sey
yid Nizamoğlu'nun Cüneyd isminde bir oğ
lu ile İsmihan adında bir kızı olduğu bilin
mektedir. Kendisinden sonra Emirler Tek
kesi'nde oğlu Cüneyd postnişin olmuştur. 

Seyyid Nizamoğlu 'nun bir diğer halifesi 
Hakikizade Osman Efendi' dir. Eğrikapı ci
varındaki Hakikizade Tekkesi'nin ilk şeyhi 
olan Osman Efendi, Olanlar şeyhi İbrahim 
Efendi'nin Halvetl şeyhidir. 

Seyyid Nizamoğlu'nun eserlerinde ilahi 
aşk, Ehl-i beyt muhabbeti ve on iki ima
ma bağlılık önemli bir yer tutar; birçok 
şiirinde bunları coşkun bir dille ifade et
miştir. "Bu aşk bir bahr-i ummandır buna 
hadd ü kenar olmaz 1 Delilim sırr-ı Kur'an'
dır bunu bilende ar olmaz" beytiyle baş
layan nihavend ilahisi bestelenerek tekke 
muhitlerinde yaygın biçimde okunagelmiş
tir. Sünniliğin hakim olduğu Osmanlı top
lumunda irşad faaliyetinde bUlunmasına 
rağmen, "Kim ister Mustafa'dan bula iz
zet 1 İmam-ı Ca'fer'e kılsın itaat" veya, 
"Yetmiş iki milletin hiçbiri nacl olmadı 1 
Mezheb-i hak ister isen Ca'ferl ol daima" 
gibi beyitlerinde Ca'ferl olduğunu açıkça 
belirtmiştir. Buna karşılık Camiu'l-ma
arif adlı eserinde "Cemi' -i EhH sünnet ve'l
cemaat 1 Tariki üzre olmaktır saadet" gibi 
ifadelerinin yer almasını Abdülbaki Gölpı
narlı takıyye olarak nitelendirmiştir. Vah
det-i vücQd düşüncesini coşkun bir dille 
ifade eden Seyyid Nizamoğlu'nun eserle
rinde HurQfiliğin tesiri de görülür. Ancak 
HurQfiliği hiçbir zaman Neslml gibi temel 
doktrin haline getirmemiştir. Şiirlerinde 
haksızlık, adam kayırma, rüşvet ve ilmiye 
sınıfındaki bozulma gibi sosyal yaralara 
temas edip bunları eleştirmesi diğer ta
sawuf şairlerinde görülmeyen önemli bir 
özelliktir. 

Eserleri. Seyyid Nizamoğlu'nun manzum 
eserleri bir külliyat halinde basılmıştır (İs
tanbul 1288, 1326). Mehmet Yaman tara
fından yeni harflerle yayımlanan külliyat
ta (İstanbul 1976) şu eserler yer almakta
dır : 1. Mi'racü'l-mü'minin. Abctestin ah
laki yorumlarını ihtiva ettiği için VudCıiy
y e adıyla da bilinen eserde abctest esna
sında el, yüz, baş ve ayaklardan kirleri gi
derirken kalpten de dünya sevgisi ve ma
sivayı çıkarmak gerektiği vurgulanır. Ese
rin sonunda "Silsile-i Tarikat" ve "Silsile-i 
Nesebiyye" adlı iki manzume vardır. Os
manlı Müellifleri'nde bunlar müstakil iki 
eser gibi gösterilmiştir. z. Camiu'l-ma
arif. Başta gazel tarzında on şiir, bir kıta 
ve iki beyitten sonra mesnevi tarzında es
ma-i hüsnayı anlatan bir risaledir. Sonun
da bazı tasawufi şiirlerle atvar-ı seb'aya 
dair yedi şiir vardır. Osmanlı Müellifle
ri'nde atvar-ı seb'a ayrı bir risate olarak kay
dedilmiştir. 3. Şeref-i Siyadet. Yedi kıta , 

on bir gazel tarzında şiir, iki beyit, dört 
mesnevi ve bir terkipten meydana gel-

SEYYiD NiZAMOGLU 

miştir. Hemen her şiirde seyyidliğin şere
finden, zamane alimlerinin seyyidlere say
gı göstermediğinden, Ehl-i beyt'in uğra
dığı zulümlerden söz edilir. 4. Ma'denü'l
maarif. Bazı ayet ve hadislerin tasawufi 
açıdan şerhedildiği eserde, vahdet-i vü
cQddan, tasawufi hakikatlerden ve mür
şidin gerekliliğinden bahsedilir. S. Esra
rü'l-arifin . Mesnevi vegazel tarzındaki şi
irlerle Hz. Peygamber'in soyunu sevrnekle 
ilgili hadislerden meydana gelen eserde 
ilahi aşk, vahdet ve marifet konuları işle
nir. 6. Seyr-i SülCık. Seyyid Nizamoğlu'
nun tasavvuf yolunda kalbine doğan ilham
tarla söylediği devriye türünde altmış beş 

beyitlik bir şiirdir. 7. Divan. 200'e yakın 
gazelle üç murabba, üç müseddes, sekiz 
terc'i'. bir terkip, iki mesnevi, beş kıta ve 
on yedi beyitle elli iki adet hece vezniyle 
yazılmış şiirden oluşur. 

Mensur eserleri de şunlardır: 1. Cô.miu'l
maarif (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi , nr. 2335). On bölümden oluşmak
tadır. İlk bölümde Seyyid Nizam, Merkez 
Efendi, Yakub Efendi, Emir Efendi, Sar
hoş Bali Efendi, Keşfi Muslihuddin Efen
di, Şeyh Gazanfer ve İbrahim ümml Sinan 
gibi devrin önemli mutasawıflarının ha
yattan ve kerametleri anlatılmış. sonraki 
bölümlerde tevhidin faziletleri, dünyanın 
kınanması, Kur'an'ın fazileti, kader, ölüm, 
virdlerin faziletleri ve ay tutulması gibi ko
nulara yer verilmiştir. z. Risale-i Tac-ı Ni
zami (Süleymaniye Ktp ., Bağdatlı Vehbi 
Efendi , nr. 21 71 , vr. 1 a_8a). Taename adıy
la da bilinen eserde genel olarak tarikat 
taçları ve özellikle Seyyid Nizarn'ın giydiği 
taçtaki on dört yeşil terk ve on dört beyaz 
elifin sembolik anlamları üzerinde durul
muştur. 3. Mittah-ı Vahdet-i VücCıd. Bir 
risale halinde (baskı yeri ve tarihi yok) ve 
Tercüme-iReşehat kenarında (İstanbul 

1291 , s. 382-401) basılan eser Bilal Kemikli 
tarafından bugünkü harflerle yayımlanmış

tır ("Süfi Şair Seyyid Seyfullah ' ın Vahdet-i 
Vücuda Dair Risalesi", KAM, XXX/3 !Tem
muz 2001], s. 84-93) Müellif, vahdet-i vü
cQd ve varlık mertebelerini anlatırken bu 
mertebelerin üç, beş ve yedili tasniflere 
tabi tutulduğunu, Abdülkerlm el-C1ll'nin 
kırklı tasnife gittiğini ve esasında varlık 
mertebelerinin sonsuz olduğunu anlatır. 
Hisale tevhld-i ef'al. tevhld-i sıfat ve tev
hld-i zat konularıyla sona erer. Adab-ı Me
n azil adlı mensur eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi 'ndeki nüshasının (Hacı Mah
mud Efendi, nr. 4525) başındayer alan iki 
kaydın birinde eser Seyyid Nizamoğlu'na, 

diğerinde babasına nisbet edilmekte, İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki nüs-
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hada ise (TY, nr. 4176) Seyyid Nizam'a ait 
gösterilmektedir. Eser muhtemelen baba
sına aittir. Seyyid Nizamoğlu'nun bazı ila
hileri Enfı Hasan Ağa, Yeniköylü Hadi Bey 
ve Şikarlzade Ahmed Efendi tarafından 
bestelenmiştir. 
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Iii N ECDET TOSUN 

SEYYİD NUH 
( ı:Y...:;....) 

(ö. 1126/ 1 714) 

L Türk musikisi bestekan, hanende. _ı 

Diyarbekir'de doğdu. Adı Mehmed olup 
hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bu
lunmamaktadır. Memleketinde gördüğü 
düzenli bir öğrenimden sonra genç yaşta 
İstanbul'a geldi. Burada ilim tahsilinin ya
nı sıra mOsiki eğitimi aldı. Şöhretinin en 
parlakzamanı IV. Mehmed ile (1648- 1687) 

lll. Ahmed (ı 703- ı 730) arasındaki dönem
dir. Ali Ufkl Bey, Hafız Post, BuhOrlzacte 
Mustafa ltrl Efendi ve Nazim gibi çağda
ŞI olduğu mOsikişinaslarla görüşmüş ol
ması muhtemeldir. MOsikideki yeteneğini 
bu ortamda daha da geliştirdi. Enderun'
daki mOsiki fasıllarının hanendeleri ara
sında yer aldı ve başhanende oldu. Seyyid 
Nuh'un tegannisini EbOishakzade Esad 
Efendi Acem, Mehmet Suphi Ezgi Azeri 
tarzına benzetmektedir (Atrabü 'L-asar, vr. 
22"; Nazarf-AmelfTürk Musikisi, I, I 14) . lll. 
Ahmed zamanında kendisine Diyarbekir'
de bir tirnar verilerek emekli oldu. Mem
leketine döndükten bir müddet sonra ve
fat etti. Esad Efendi ölümü için düşürü
len, "Bin yıl da ömrü olsa kişinin ne karı 
var 1 Nuh'un da bir müsaade-i rOzigarı var" 
tarih beytini kaydetmektedir (Atrabü'L-asar, 
vr. 22b). 

Esad Efendi, Seyyid Nuh'un sesinin or
ta güzellikte olduğunu , bestelerinde par-
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·ıak bir üsiObun bulunduğunu söylemekte
dir (a.g .e., vr. 22a-b) . Kendisini bizzat dinle
diğini belirten Esad Efendi otuz civarında 
beste, semai ve şarkısının olduğunu bil
dirmekteyse de (a.g. e. , vr. 22b) kaynaklar
da eski güfte mecmualarında 1 OO'den faz
la eserinin güttesinin yer aldığı ileri sürül
mektedir. Bestelerinden günümüze on beş 
kadarı ulaşmıştır (Aksüt, s. 46; BTMA , II , 
ı 46). Suphi Ezgi eserinde tahir ve şehnaz 
makamlarındaki besteleriyle hümayun ma
karnındaki semaisinin notalarını vermek
tedir. lU. Ahmed devri mutasawıf şair ve 
hattatlarından Fasih Ahmed Dede, Seyyid 
Nuh'a gönderdiği bir muhabbetnarnede 
onu övmüş ve mOsikinin Pisagor'u oldu
ğunu ifade etmiştir (İbnülemin , s. 306). 
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Iii] HASAN A KSOY 

SEYYİD ŞERIF el-CÜRCANi 

(bk. CÜRCANi, Seyyid Şerif) . 

SEYYİD VEHBi 
( ~,...\;w ) 

(ö. 1149/ 1 736) 

Divan şairi 
ve nesir yazarı. 

ı 

_j 

ı 

_j 

İstanbul'da doğdu . Adı Hüseyin olup 
İmamzade Mehmed Efendi'nin kethüda
sı Hacı Ahmed Efendi'nin oğludur. Nesebi 
Ehl-i beyt'e dayandığından "Seyyid" laka
bıyla anılmıştır. Silsilesi Hüsameddin Efen
di'ye ulaştığı için gençliğinde bir müddet 
"Hüsaml" mahlasını kullandıktan sonra ho
cası şair Mirzazade Ahmed Neyll'nin tav
siyesiyle "Vehbi" mahlasını aldı. Sünbülza
de Vehbi ile karıştınlmaması için Vehbi-i 
Kadim veya Vehbi-i Ewel diye de anılır. 
Mirzazade Şeyh Mehmed Efendi'den oku
du ve iyi bir öğrenim gördü. Ayrıca AbdOl
baki Arif Efendi'den hat dersi aldı . Hoca
zade Seyyid Osman Efendi'nin Anadolu ka
zaskerliğinde mülazım oldu (ı I 08/1696) . 

1123 (1711 ) yılında Rus seferi vesilesiyle 
yazdığı kaside ve tarihlerle lll . Ahmed'in 
ilgisini çekti. Uzunca bir süre istanbul med
reselerinde müderrislik yaptı. 1720'de ka-

!erne aldığı Surname'sine mükafat olarak 
ikinci defa fethinde Tebriz' e kadı tayin edil
di. Ardından Kayseri, Manisa ve Halep mev
leviyetlerinde bulundu. Halep'ten ayrılırken 
hacca gitti (I 147/ 1735 ). Dönüşünde hasta
landı ve İstanbul Aksaray'daki evinde ve
fat etti, Cerrahpaşa'da Cambaziye Mes
cidi haziresine defnedildi. 

lll. Ahmed ve Damad İbrahim Paşa dö
nemi şairlerinin önde gelen simalarından 
olan Vehbi önceleri kendisine üstat olarak 
Nabl'yi seçmiş, ancak sonraları Nedim'in 
etkisine girmiştir. Kasidelerinde Nefi eda
sı hakim olan sanatkar pek çok şairin ga
zelini tanzir ve tahmis etmiştir. Seyyid Veh
bi, mazmunlarında İran etkisini en aza in
dirmeye çalışmış, yaşadığı hayatın izlerini 
şiirine taşımıştır. Topkapı Sarayı önündeki 
lll. Ahmed Çeşmesi için padişahın yazdı
ğı, "Besmeleyle iç suyu Han Ahmed' e eyle 
dua" tarih mısraının ebcedinin eksik gel
mesi üzerine bunu, "Aç besıneleyle iç suyu 
Han Ahmed'e eyle dua" şekline koyarak 
tamamlaması sultanın takdirini kazanma
sına vesile olmuş , bu beyti de ihtiva eden 
musammat kasidesi çeşme çevresine bir 
kuşak halinde nakşedilmiştir. 

Eserleri. 1. Divan. Harnit Dikmen tara
fından doktora çalışması olarak üç nüs
hası karşılaştırılmak suretiyle neşre hazır
lanan divanda (bk. bibL) bir münacat, dört 
na't, bir mi'raciyye, beş rubal şeklinde tev
hidle kırk üç na't, seksen altı kaside, bir 
takriz, dört arz-ı hal, iki mektup, 128 ta
rih manzumesi, iki terkibibend, iki terci
ibend, iki müseddes, yirmi tahmls, dört 
şarkı , 266 gazel, elli bir kıta , on dokuz lu
gaz, yetmiş beş rubal, iki nazım, yirmi beş 
müfred ve altmış iki adet matla' beyti 
mevcuttur. Baki, Neyll, Nef"i, Raşid, Ne
dim gibi şairlerin gazellerini tanzir ve tah
mis etmiş, Keçecizade İzzet Molla gibi ba
zı şairleri etkilemiştir. z. Surname. lll. Ah
med'in şehzadelerinin sünnet, kızlarının 
düğün merasimlerini günü gününe takip 
eden şairin gördüklerini bütün teferruatı 
ile aktardığı mensur bir eserdir. Türün.ün 
en meşhur örneği olan kitapta şair aynı 
zamanda İstanbul'u tanıtmakta, devrin 
örf ve adetlerini anlatmaktadır. Benzerle
ri arasında en düzgün metin kabul edilen 
eserde yer yer manzum parçalar da var
dır. Birçok kütüphanede yazmaları olup 
(İÜ Ktp., TY, nr. ll, 1607, 3035; 3974, 6098, 

6099, 6 124; Karatay, I, 280) Topkapı Sara
yı Müzesi Kütüphanesi'ndeki nüshada (III. 
Ahmed, nr. 3593) Levnl tarafından yapıl
mış 137 minyatür mevcuttur. Bu minya
türler üzerinde Hüseyin Elmas (Nakkaş Os
man ve Levnf'ye Ait Surname Minyatür-


