
SEYYiD NiZAMOGLU 

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-


