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Nûdehî’ninatalarıvasıtasıylaNurbahşiyyetarikatıileAlevîtarikatından,babasınınamcasıŞeyhAliedDulepmevîvesilesiyleKådiriyyetarikatındanicâzetaldığıbilinmektedir.OnunirşadfaaliyetlerisayesindeKådiriyye,KuzeyIrak’taveBerzencîaşiretiarasındadahagenişbiryayılmaalanıbulmuştur.Nûdehî,aynıdönemdeSüleymaniyeveçevresindeetkilerihızlayayılmayabaşlayanNakşibendîşeyhiHâlidelBağdâdîiçinTa¼rîrü’l-Åitâb fi’r-red £alâ 
ƒâli di’l-ke××âbadıylabirrisâletelifediponakarşıağırithamlardabulunmuşsadasonralarıözürdilemekamacıylakendisinemektupyazmıştır.BurisâleyecevapolarakBağdatmüftüsüSeyyidUbeydullahelHaydarîelMervânîtarafındanbirrisâleyazılmıştır.UzletveinzivayıtercihedenNûdehîpekçokesertelifetmişvetalebeyetiştirmiştir.TalebeleriarasındaMuhammedFeyzîezZehâvî,HüseyinelKådî,MahmûdelKilderî,MahmûdelGilâlîveMollaAbdürrahimMevlevîgibiâlimlerbulunmaktadır.

Eserleri.Nûdehî’ninArapça,FarsçaveKürtçeeserlerininçoğumanzumdur.BunlarınbirkısmıönceMuhammedHâltarafındankendisihakkındayazılankitaptatoplanmış,dahasonraIrakVakıflarveDiyanet Bakanlığı’nın oluşturduğu birheyettarafındanbirprojekapsamındaedebiyat,dil,duavezikirler,fıkıh,mantıkkelâmvediğerkonularolarakaltıcilthalindeyayımlanmıştır(elA£mâlü’lkâmi
leli’şŞeyÅMa£rûfenNûdehîelBerzencî
elKürdî,Bağdat19841988). Gramer: el-
İ³ râb fî na¾mi Æavâ£idi’l-i£râb (li’bnHi
şâmenNa¼vî); Tar ½î fü’l-mebânî fî na¾-
mi Ta½rîfi’z-Zencânî (elA£mâlü’lkâmile,
elMecmû£atü’nna¼viyyeve’½½arfiyye, 
III,21105); et-Ta£rîf bi-eb vâ bi’t-ta½rîf; 
el-Æu¹ûfü’d-devânî fî ¼u rû fi’l-me£ânî 
(a.g.e.,elMecmû£atü’lu½ûliyye,V,319
370); Kifâye tü’¹-¹âlib na¾ mu Kâfi ye ti 
İb ni’l-¥âcib (a.g.e.,elMecmû£atü’nna¼
viyyeve’½½arfiyye,II,3331); eş-Şâ mil 
li’l-£Avâmil (a.g.e.,elMecmû£atü’nna¼
viyyeve’½½arfiyye,III,113279); el-Man-
¾û me tü’¾-¾ar fiy ye (a.g.e.,elMecmû£a
tü’nna¼viyyeve’½½arfiyye,III,291301); 
el-A¼me diy ye fî ter ce me ti’l-£Ara biy ye 
bi-lisâni’l-Kür diy ye (Bağdat1936,1949,
1953;Ahmedî[Kürtçetrc.],Erbil1973;
Kerkük,ts.). Edebiyat: TaÅ mî sü Æa½îde-
ti En£ame £ay şen (İbnKayyimelCev
ziyye[?]) (elA£mâlü’lkâmile,I,6170); 
TaÅ mî sü Bânet Sü£âd (Kâ‘bb.Züheyr) 
(a.g.e.,I,71125); TaÅ mî sü Æa ½î de ti’l-
Bür de (Bûsîrî) (a.g.e.,I,129210;Bağdat
1933); TaÅmîsü’l-Æa½îde ti’l-Mu Šariy-
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( نودهي )
Muhammed Ma‘rûf

b. Mustafâ Nûdehî Berzencî

(ö. 1254/1838)

Iraklýâlim,sûfîveedip.˜ ™

1166 (1753)yılındaSüleymaniyeşehrininkuzeydoğusundabulunanNûdeköyündedoğdu.SoyuIrak’ınmeşhurailelerindenBerzencîler’edayanır.İlkeğitiminibabasıŞeyhMustafaNûdehî’denaldıktansonraBabanEmirliği’ninmerkeziÇuvalan
(Ka la ço lan)Kalesi’ndekiGazâiyyeMedresesi’ndeMollaMuhammedelGazâî’ninyanındaöğreniminisürdürdü.1178’de
(1764)bölgeninemîriSüleymanPaşa’nınöldürülmesininardındanşehriterkedipköyünedöndüvebabasınınyanındatahsilinedevametti.AynıyılSüleymaniye’ninHezarMirdköyünegiderekİbnü’lHâcdi yetanınanMollaMuhammedb.Hasan’ınmedresesinegirdi.BuradakitahsilisırasındaâlimveedipMollaMuhammedelBeytûşîilegörüşmefırsatıbuldu.Özellikleedebîmelekesinigeliştirmekonusundaondanfaydalandı.1182’de(1768)HezarMird’denayrılıptekrarÇuvalanKalesi’ndekiGazâiyyeMedresesi’negittiveMollaMuhammedelGazâî’denumumiicâzetaldı.1185’te (1771)HezarMird’edöndü,birsüreöğrenimineoradadevametti.ErtesiyılMollaMuhammedelBeytûşîilegörüşerekkendisindenicâzetaldı.ArdındanköyüNûde’dedersvermeyebaşladı.DahasonraÇuvalanKalesi’ndemüderrislikvekütüphaneyöneticiliğiyaptı.1200 (1786) yılındaSüleymaniyeşehrinininşaedilmesininardındanburadakiBüyükCamiKülliyesi’nebaşmüderrisolduvehayatınınsonunakadarbugörevdekaldı.NûdehîSüleymaniye’devefatetti.

ardındanLewnaÑaseenköyüneyerleşti.Babasınınvefatındansonra14Haziran
1922’deonunKaolack’takihalifesioldu.ArdındanMağrib’eikinciseyahatinigerçekleştirdi.Dârülbeyzâ(Kazablanka)şehrinegidipAhmedetTîcânî’nintorunlarındanSîdîMahmûdb.MuhammedBeşîretTîcânî’denTicânîvirdiicâzetialdı.SîdîMahmûd’unkardeşiSîdîMuhammedtarafındankendisinemutlakicâzetverildi.BudönemdeMoritanya,MağribveCezayirulemâsıylayakınilişkilerkurdu.KardeşiİbrâhimNiyâsilearasındakihilâfetrekabetinerağmenzâviyeninmaddîişleriniyerinegetirdi.“Hadra”tertibinde,İslâmîilimlerinöğretimindebütünsorumluluklarınıifaetti,kardeşlerininilimtahsilineyardımcıoldu.SeneGambiyabölgesindebirçoktalebeyetiştirdivemüridedindi.İbrâhimNiyâs’ın1929’damârifetsırlarınınkendisineverildiğinisöyleyerekTicânîşeyhliğini ilânetmesinekadarKaolackmerkezliTicânîNiyâsîyolununtekşeyhiolarakfaaliyetlerinisürdürdü.1Mart
1959’daburadavefatetti.

Eserleri.MuhammedNiyâs’ıneserlerininçoğuHz.Peygamber’eveAhmedetTîcânî’yemethiyeleriçerenArapçaşiirlerdenmeydanagelmekte;yazmanüshalarıdaSenegalKaolack’takiMuhammedNiyâsözelkütüphanesindebulunmaktadır
(kütüphanekayıtlarıiçinbk.ArabicLiter
atureofAfrica,IV,275278).Başlıcaeserlerişunlardır:1. Mirßâtü’½-½afâ fî sîre-
ti’l-Mu½¹afâ (Kahire1925,Muhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîşerhiylebirlikte). 2. el-Cü yû şü’¹-
¹ul la£ bi’l-mür hefâti’l-šu¹¹a£ ilâ İbn Ma-
ya ba aÅî et-te na¹¹u£ (MuhammedHıdr
İbnMayaba’nınTicâniyyealeyhineyazdığı
Müsteha’lÅârifi’lcânîfîreddizelešåti’t
Ticânîadlıkitabareddiyedir,Kahire1929;
Dakar1996). 3. el-Edil le ti’l-mušni£a ilâ 
¹u ru ši’l-men fa£a (Ka hi re 1933). 4. Hem-
ziy ye tü’l-medî¼ fi’r-Re sû li’ş-şâfî (Ce
zayir1955). 5. el-Kib rî tü’l-a¼mer fî me-
dâßi ¼i’l-šu¹ bi’l-ek ber Mevlânâ A¼med 
et-Tî câ nî (ellibirkasidevetoplam3246
beyittenmeydanagelenkitapMuhammed
MuhtâreşŞerîfelHaseneelAlevîelMo
ritânîtarafındanşerhedilmiştir,Kahire
1955;Dakar1996). 6. ƒâti me tü’d-dü rer 
£alâ £uš† di’l-cev her fî med¼i sey yi di’l-
be şer (Dakar1996). 7. Bulû³u’t-te ves sül 
fî med ¼i’r-Resûl (ƒâtimetü’ddürer’in
[Dakar1996]zeyliolarakbasılmıştır). 8. 
Mif tâ ¼u’l-vu½ûl ilâ ¥a²re ti ŞeyÅinâ 
İb ni’r-Re sûl (ƒâtimetü’ddürer’in[Da
kar1996]zeylidir). 9. Keş fü’l-³um me fî 
med ¼i ne biy yi’r-ra¼me (Dakar,ts.).
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dukçafarklıvegüzelbiraçıklamayapmasışeyhülislâmındikkatiniçektivebuyabancıyıtanımakistedi.Odakendini“hakkındabirtakımithamlarbulunanNûreddinzâdedenilenâsivegünahkârkişi”diyetanıtıncaşeyhülislâmdurumuöğrenmişolduvebiradamınısadrazamagönderipkendisinibundanhaberdaretti;Nûreddinzâdehakkındasöylenenleriniftiradanibaretolduğunu,onuâlimvekâmilbirkişiolarakgördüğünübelirtiptezkiyedebulundu(a.g.e., 
s. 212213).Nûreddinzâdeİstanbul’agitmedenönceFerecik’teAlib.SinanilegörüştüğünegöreonunbaşşehregelmesiAliEfendi’ninvefattarihiolan970 (156263) yılındanöncegerçekleşmiştir.ÖteyandanMünîrîBelgradî,Nûreddinzâde’nin,şeyhiSofyalıBâlîEfendihakkındakidedikodularyüzündenİstanbul’agittiğinisöyler
(Silsiletü’lmukarrebîn,vr.113a).BudurumdaonunBâlîEfendi’ninvefatettiği
960’tan(1553)önceşehregeldiğinikabuletmekgerekir.Nûreddinzâdedahasonrasadrazamlagörüştü.Kendisindençoketkilenensadrazamınteklifiüzerinememleketinegidipailesiniİstanbul’agetirdiveKüçükAyasofyaZâviyesişeyhliğinetayinedildi.VefatınakadarburadafaaliyetgösterenNûreddinzâde’ninmüridlerinetasavvufeğitimininyanısıradinîbilgilerdeöğrettiği,tefsirvehadislerdennakillerdebulunduğusohbetlerineilerigelenâlimlerindekatıldığıbelirtilmektedir.OnunmeclislerinetalebelikvemuîdlikyıllarındaAzizMahmudHüdâyî’nindekatıldığı,zikirtelkinettiğikişilerarasındabaştaKanûnîSultanSüleymanveSokulluMehmedPaşaolmaküzerebirçokönemlizatındayeraldığınakledilmektedir.Rivayete göre Kanûnî Sultan Süleyman’ınSigetvarseferiiçinkararvermesindeNûreddinzâde’ninbirrüyasıetkiliolmuştur.Kanûnî,Sigetvarseferineonudagötürdü.Kaleninfethihenüzgerçekleşmedenpadişahınvefatetmesiüzerinenaaşınınİstanbul’agetirilmesiişindeVezirAhmedPaşaveMîrâhurFerhatAğailebirlikteNûreddinzâdevedervişlerideyeraldı(Atâî,s.100;Solakzâde,II,313).ÖteyandanSigetvar’dapadişahıniçorganlarınıngömüldüğüyereyaptırılantürbevezâviyedeNûreddinzâde’ninhalifelerindenBosnevîAliDedegörevlendirildi(Atâî,s.
465466).Kanûnî’nin,hernamazsonrasıvirdiniokuduğu1000tanelitesbihivefatınayakınŞeyhNûreddinzâde’yeiadeettiği,onundatesbihidahasonraŞeyhAhmedŞernûbî’yehediyeettiğibelirtilmektedir
(Harîrîzâde,II,vr.181b182a).Sadrazam

bi’s-Sey yid £Alî; el-Cev he rü’n-naŠîŠ fî 
šavâ£idi’t-tecvîd (a.g.e.,elMüteferrišåt, 
VI,89157); Na¾mü âdâ bi’l-ba¼¦.

BİBLİYOGRAFYA:Nûdehî, elA£mâlü’lkâmile(nşr.MahmûdAh
medMuhammedv.dğr.),Bağdad1404/1984,I,
932; Î²â¼u’lmeknûn, I, 66; Hediyyetü’l£ârifîn, 
II, 369; M.EmînZekî, TârîÅu’sSüleymâniyye 

(trc.CemîlAhmederRûzbiyânî),Bağdad1951,
s. 219224; MuhammedHâl,eşŞeyÅMa£rûf
enNûdehîelBerzencî,Bağdad1961;K.Avvâd, 
Mu£cemü’lmüßellifîne’l£Irâšıyyîn,Bağdad1969,
III, 319320; AbdülkerîmelMüderris, £Ulemâßünâ
fîÅıdmeti’l£ilmve’ddîn (nşr.M.AliKaradâğî), 
Bağdad1983,s.573-587;Ziriklî, elA£lâm (Fet

hullah), VII, 105; ÖmerRızâKehhâle, Mu£cemü’l
müßellifîn, Bey rut 1414/1993, III, 727728, 897; BâbâMerdûhRûhânî, TârîÅiMeşâhîriKürd (nşr.
M.MâcidMerdûhRûhânî),Tahran1382hş.,I,
359362; M.AliesSuveyrekî, Mu£cemüa£lâmi’l
Kürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 719720; AbdülcebbarKavak, “ŞeyhMa‘rûfelBerzencîveKådiriyye
TarîkatınınSüleymaniyeveÇevresindeYaygın
laşmasındakiRolü”, Tasavvuf,sy.28,İstanbul
2011, s. 137157.
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( نورالدين زاده )
(ö. 981/1574)

HalvetîCemâlîþeyhi.
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908 (15021503)yılındabugünBulgaristansınırlarıiçindekalanFilibe’ninGöpsinahiyesinebağlıAnbarlıköyündedoğdu.AsıladıMustafaMuslihuddin’dir.BabasıNûreddinAhmedEfendi’yenisbetleNûreddinzâdediyetanındı.KanûnîSultanSüleymandönemiAnadolukazaskerlerindenMîrimKösesidiyemeşhurMehmedEfendi’denilimtahsiletti.ArdındanHalvetîşeyhiSofyalıBâlîEfendi’yeintisapetti,seyrüsülûkünütamamladıktansonraTatarpazarcığı’naşeyholarakgönderildi.Buradaaçtığıtekkedekifaaliyetleriylepekçokmüridedindi.Ancakkendisiniçekemeyenler,siyasîemelleriolduğunadairİstanbul’aasılsızhaberlergönderiponututuklatmakistediler.DurumuöğrenenNûreddinzâde,günümüzdeYunanistansınırlarıiçindebulunanFerecik(Fe re)kasabasındafaaliyetgösterenZeyniyyeşeyhiAlib.Sinan’ınyanınagiderekistişaredebulunduveonuntavsiyesiüzerinehakkındatakibatbaşlatılmadanİstanbul’agitti
(Atâî,s.80).İstanbul’daZeyrekCamiiimamınamisafirolanNûreddinzâde,birsüresonraonunla birlikte Şeyhülislâm EbüssuûdEfendi’nincumanamazlarındansonraverdiğitefsirderslerinekatılmayabaşladı.Derstebirâyetinmüzakeresisırasındaol

ye (Bûsîrî) (a.g.e.,I,211233); TaÅ mî sü 
Lâ miy ye ti’l-£Acem (Tuğrâî) (a.g.e., I,
235270); TaÅmîsü’l-Æa½îde ti’l-Hem-
ziy ye (Bûsîrî); TaÅmîsü Æa½îde ti “Yâ 
men yerâ” (Ebü’lAlâelMaarrî) (a.g.e., 
I,273278); Yâ delîle’r-rek bi ilâ Necd 
(31beyit); Øalâtü ¬i’l-celâl; Ey A½l-ı 
Cüm le-i Kâßinât; Ev¦ešu’l-£urâ fi’½-½a-
lâ ti ve’s-selâm £alâ Åay ri’l-verâ; Ri-
sâ le man¾ûme ile’s-Sul¹ân Selîm el-
£O¦ mâ nî; ŞerÅu’d-Dür re ti’l-£arû²iy ye 
(1425/2004). Belâgat: £Ame lü’½-½ıyâ³a fî 
£il mi’l-belâ³a (elA£mâlü’lkâmile,elMec
mû£atü’lbelâ³ıyye,IV,3170); Ten š¢ ¼u’l-
£ibâ rât fî tav²î¼i’l-is ti£ârât (Bağdat1936
[£İlmü’lbeyânadıyla],a.g.e.,elMecmû£a
tü’lbelâ³iyye,IV,190262); Man ¾û me tü 
fet¼i’r-ra¼mân fi’l-me£ânî ve’l-beyân 
(a.g.e.,elMecmû£atü’lbelâ³ıyye,IV,275
346); Gay¦ü’r-rebî£ fî £il mi’l-bedî£ (a.g.e.,
elMecmû£atü’lbelâ³ıyye, IV,351432). 
Hadis: £İšdü’d-dü rer fî mu½¹ala¼âti 
eh li’l-e¦er (İbnHacerelAskalânî’ninha
disterimlerinedairNuÅbetü’lfikeradlı
eserininmanzumhalegetirilmişşeklidir;
elA£mâlü’lkâmile,elMecmû£atü’lu½ûliy
ye,V,221278); Ten vî rü’²-²amîr fi’½-
½alavâti’l-müş te mi le £alâ esmâßi’l-be-
şî ri’n-ne×îr (Hediyyetü’l£ârifîn,II,369); 
Keş fü’l-esef fi’½-½a lât ve’s-selâm £alâ 
sey yi di eh li’ş-şe ref; Tenvîrü’l-£uš†l 
fî e¼âdî¦i mev li di’r-Resûl; Ez hâ rü’l-
Åamâßil fi’½-½a la vâ ti’l-müş te mi le £ale’ş-
şemâßil (Î²â¼u’lmeknûn,I,66); Tenvîrü’l-
be½âßir fi’t-ta¼×îr £ani’l-ke bâßir; Keş fü’l-
beßsâß bi-e× kâ ri’½-½abâ¼ ve’l-mesâß; 
Fet¼u’r-rez zâš fî e×kâri ref£i’l-imlâš. 
Kelâm: el-Fe râßid fi’l-£ašåßid (Ne
sefîakaidininmanzumhaldeifadesidir,
Musul 1314/1896, elA£mâlü’lkâmile,
elMecmû£atü’lu½ûliyye,V,55195); ed-
Dür re tü’l-ferîde li-¹â li bi’l-£aš¢ de (a.g.e.,
elMecmû£atü’lu½ûliyye, V, 197220); 
Fet¼u’l-Mecîd fî £il mi’t-tev¼îd. Fıkıh: 
Æa¹rü’l-£ârı² fî £il mi’l-ferâßi² (Bağdat
1939; elA£mâlü’lkâmile,elMüteferrišåt, 
VI,159280); Sül le mü’l-vü½ûl ilâ ma£ri fe-
ti’l-u½ûl (a.g.e.,elMecmû£atü’lu½ûliyye, 
V,279318). DiğerEserleri: Man ¾û me-
tü’l-£arû² (elA£mâlü’lkâmile,elMütefer
rišåt,VI,281329;edDürretü’l£arû²iyye 

diyeanılaneseriNûrîb.BâbâAlielKa
radâğîşerhetmiş[nşr.AlâeşŞeyhNûrî,
Erbil1425/2004],Ömerb.Muhammed
Emînİbnü’lKaradâğîdebirhâşiyeyaz
mıştır); Î²â¼u’l-me¼ac ce ve išå me tü’l-
¼uc ce £ale’¹-¹â£in fî ne se bi sâ dâ ti Ber-
zen ce; Na¾mü’r-risâle ti’l-£AŠu diy ye fî 
(£ilmi)’l-va²£ (a.g.e.,elMüteferrišåt,VI,
337350); el-Burhânü’l-celî fî me nâ šı-


