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(ö. 1124/1712)

Hikemî þiirin divan edebiyatýndaki
en önemli temsilcisi, þair.

˜ ™

1052’de (1642) Ruha’da (Þanlýurfa) doð-
du. Asýl adý Yûsuf olmakla beraber Nâbî
mahlasýyla tanýndý. Gaffarzâde veya Kara-
kapýcýlar ailesine mensup olduðu hakkýnda
söylentiler vardýr. Kardeþi Seyyid Ahmed’in
el yazmasý bir el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’-
nin iç kapaðýna yazdýðý kayýttan anlaþýldý-
ðýna göre babasýnýn adý Seyyid Mustafa,
dedesi Seyyid Mahmud, dedesinin babasý
Seyyid Muhammed Bâkýr ve onun babasý
Þeyh Ahmed-i Nakþibendî’dir. Ayrýca baþ-
ka erkek ve kýz kardeþlerinin bulunduðu bi-
linmektedir (Diriöz, Eserlerine Göre Nâ-
bî, s. 32). Nâbî de Hayriyye’sinin baþ ta-
rafýnda oðluna, atalarýnýn ilim sayesinde
yüksek mertebelere ulaþtýklarýný ve nesebi-
nin ünlü olduðunu hatýrlatmaktadýr. Ço-
cukluðunu ve ilk gençlik yýllarýný Urfa’da
geçiren Nâbî’nin burada iyi bir eðitim al-
dýðý, Arapça ve Farsça öðrendiði anlaþýl-
maktadýr. Bir rivayete göre, erginlik yaþla-
rýnda iken Yâkub Halife adýnda bir þeyhe
intisap ederek tasavvufa yönelmiþ, bir
süre çobanlýðýný yaptýðý bu þeyh onu Ýs-
tanbul’a gitmesi için teþvik etmiþ, bir
baþka rivayete göre ise Urfa’da arzuhalci-
likle meþgulken mutasarrýfýn dikkatini çe-
kerek onun telkiniyle 1076’da (1666) Ýs-
tanbul’a gitmiþtir.

Bir þiirinden, önceleri Ýstanbul’da aradý-
ðýný bulamamaktan dolayý hayal kýrýklýðý-
na uðradýðý, fakat çok geçmeden Sultan
IV. Mehmed’in musâhibi Damad Mustafa

Paþa ile tanýþtýðý ve onun ölümüne kadar
(1098/1687) süren bu dostluk sayesinde
oldukça rahat bir hayata kavuþtuðu öðre-
nilmektedir. Bir ara ikinci vezirlik pâyesine
de ulaþan paþanýn onu kendisine divan kâ-
tibi seçmesinden sonra Nâilî gibi çaðýnýn
büyük þairleri tarafýndan tanýnmaya ve þi-
irleri takdir edilmeye baþlandý. IV. Meh-
med’in yakýn çevresine girdiði bu dönem-
de Musâhib Mustafa Paþa’nýn maiyetinde
Lehistan seferine katýldý ve Kamaniçe’nin
fethi üzerine iki tarih düþürdü. Bunlardan
biri kale kapýsýna da iþlenmiþtir. Padiþahýn
Edirne’de bulunduðu 1086 (1675) yýlýnda
þehzadeler için düzenlenen ihtiþamlý sün-
net düðününe katýlan Nâbî on beþ gün
devam eden bu þenlikleri Sûrnâme’sinde
âdeta bir belge niteliðinde anlatýr (Levend,
s. 5).

1089’da (1678-79) Nâbî hac farîzasýný eda
etmek için padiþahtan izin alýnca Mýsýr Va-
lisi Abdurrahman Abdi Paþa’ya bu konu-
da bir de ferman yazýlmýþtýr. Himaye et-
tiklerinden biri olup sonradan sadrazam-
lýða kadar yükselen Râmi Mehmed’i de ya-
nýna alarak Urfa yoluyla Medîne-i Münev-
vere’ye varan Nâbî’nin, “Sakýn terk-i edeb-
den kûy-ý mahbûb-ý Hudâ’dýr bu” mýsraýy-
la baþlayan ünlü na‘t-gazelini bu sýrada ka-
leme aldýðý kabul edilmektedir. Hac dönü-
þünde Mustafa Paþa’nýn kethüdâlýðýna yük-
selen þairin Tuhfetü’l-Haremeyn adlý ese-
ri bu seyahatin mahsulüdür. Kendi arzu-
suyla paþanýn kethüdâlýðýndan ayrýlýnca
çevresinin vefasýzlýðý yüzünden sitemlerle
dolu “Kasîde-i Azliyye”sini yazan Nâbî, Mus-
tafa Paþa kaptan-ý deryâlýkla saraydan
uzaklaþtýrýldýðý zaman (1094/1683) maiye-
tinde giderek onun 1098 (1687) yýlýnda ölü-
müne kadar Boðazhisar’da (Seddülbahir)
kaldý. Ardýndan Halep’e yerleþen þair bu-
rada evlenip devletin kendisine saðladýðý
maaþla tahsis edilen mâlikânede rahat bir
hayat sürdü. Oðullarý Ebülhayr Mehmed
Çelebi ve Mehmed Emin burada dünyaya
geldi. Nâbî, II. Süleyman’ýn ve II. Ahmed’in
tahta çýkýþýna sessiz kalmasýna raðmen
1106’da (1695) padiþah olan II. Mustafa’-
ya ve 1114’te (1703) tahta oturan III. Ah-
med’e birer cülûs kasidesi yolladý (Nâbî,
Divan [haz. Ali Fuat Bilkan], I, 39-55). Ha-
lep’te Hacý Ali Paþa, Amcazâde Hüseyin
Paþa, Daltaban Mustafa Paþa gibi yüksek
mevkilere tayin edilen dostlarýna kasideler
yazdýðý bu dönemde ünlü eseri Hayriy-
ye’yi tamamladý. III. Ahmed de eskiden
beri tanýyýp sevdiði Nâbî’ye armaðanlar
gönderdi. Ancak Çorlulu Ali Paþa sadâre-
te getirilince (1117/1706) mâlikânesi elin-
den alýnmýþ ve aylýðý kesilmiþse de bu du-

landýklarý dil ve kültürleriyle Araplar’a da-
ha yakýndýrlar. Kral ve kraliçelerinin Hâris,
Mâlik, Zeyd, Ubâde, Þükayle ve Cemîle gibi
Araplar’la ortak adlar kullandýklarý görül-
mektedir. Bugünkü Arap yazýsý da Naba-
tî yazýsýnýn geliþtirilmiþ þeklidir (bk. ARAP
[Yazý]).

Nabatîler Duþara (Zü’þ-Þara “Petra’nýn
doðusundaki daðlýk bölgenin sahibi”) adýn-
da üstün tanrýya ve onun yaný sýra ikinci
derecede birçok tanrýya inanýyorlardý. Bun-
larýn en önemlileri Câhiliye Araplarý’nýn da
tapýndýklarý Lât, Menât, Hübel ve Uzzâ idi.
“Ýlâh” anlamýnda Allah kelimesini de kulla-
nan Nabatîler’in Grek panteonundan et-
kilendikleri ve bazý hükümdarlarýný tanrý-
laþtýrdýklarý görülmektedir.

Hz. Peygamber döneminde bir kýsým
Nabatîler kervanlarla Medine’ye mal geti-
rir, bazan selem akdiyle alýþveriþ yaparlar-
dý (Buhârî, “Selem”, 7; “Megazî”, 80; Müs-
lim, “Tevbe”, 53). Ýbn Abbas, Kureyþ’in as-
lýnda Kûsî yani Nabatî bir kabile olduðunu
söylerdi (Ýbnü’l-Esîr, el-Nihâye, IV, 207-
208; V, 8). Bununla birlikte Nabatîler Arap-
lar’ca hor görülür, Nabtî (Nabatî) sözü ha-
karet anlamý ifade ederdi. Ancak bu biraz
da onlarýn deðiþen hayat tarzlarýyla ilgili
olmalýdýr. Nitekim Hz. Ömer fetih için yola
çýkan askerlere, “Þehirlerde Nabatlaþma-
yýn” (Nabatîler’in yaptýðý gibi þehirlere yer-
leþerek mala mülke deðer verip fütuhat he-
vesinizi kaybetmeyin) derdi (a.g.e., V, 9).
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Miskinler Tekkesi sofasýna defnedildi. “Ze-
lîhâ-yý cihandan çekti dâmen Yûsuf-ý Nâbî”
ve, “Gitti Nâbî Efendi cennete dek” mýsra-
larý onun ölümüne düþürülmüþ tarihler-
dendir.

Kaynaklarýn belirttiðine göre Nâbî hoþ-
sohbet, kültürlü, zeki, çok güzel konuþan,
þiire kazandýrdýðý hikemî tarz dolayýsýyla
kendisinden sýkça söz edilen bir sanatkâr-
dýr. Türkçe divanýnýn mukaddimesinde ba-
zý manzumelerinin tamamlanmadýðýný, be-
yitler üzerinde sýk sýk düþünüp çalýþtýðýný
ve düzeltmeler yaptýðýný, bu yüzden bazý
þiirlerinin diðerlerinden daha güzel oldu-
ðunu vurgulayan Nâbî, anlamý ön planda
tuttuðu manzumelerinde hem düþünen
hem düþünmeye sevkeden ifadelere sahip
bulunduðundan Türk þiirindeki hikemî tar-
zýn temsilcisi olarak görülmüþtür. Nitekim
sosyal meselelere iþaret edip onlarý eleþti-
rirken çözüm yollarý da önerir. Ayrýca mû-
sikiye ilgisi olan þairin kendi gazellerinden
birini rehavî makamýnda bestelediði kay-
dedilmektedir. Nâbî’nin didaktik nitelikli
þiirlerinde mevcut dünya ve hayat görüþü,
ondan sonra bu tarzda þiir yazanlarýn ço-
ðalmasýna ve Nâbî okulu diye adlandýrýla-
bilecek hikemî bir þiir okulunun doðmasý-
na yardýmcý olmuþtur. Bu çerçevede þiir
yazanlar arasýnda Râmi Mehmed Paþa,
Nedim, Mustafa Sâmi Bey, Seyyid Vehbî,
Hâmî-i Âmidî, Münif Paþa ve Koca Râgýb
Paþa kaydedilebilir. Þeyh Galib dýþýnda Þi-
nâsi’ye kadar gelen belli baþlý klasik þair-
lerde Nâbî okulunun tesir ve nüfuzu açýk-
týr. Ayrýca sebk-i Hindî’nin en baþarýlý mü-
messillerinden biri olarak kiþiliðini ve sa-
nat kudretini koruyabilen þairlerin de
önemlilerindendir. Kendisinden öncekiler-
de ancak izleri hissedilen mahallîleþme ce-
reyaný onun manzumelerinde daha açýk
þekilde görülür. Hemen bütün eserlerinde
vuzuh göze çarpan sanatçý divan edebiya-
týnýn tefekkür þairi olarak kabul edilebilir.

Eserleri. A) Manzum Eserleri. 1. Divan.
Birçok nüshasý bulunan, Kahire’de (Bulak
1257) ve Ýstanbul’da (1292) basýlan divanýn
en eski nüshasý 1107 (1696) tarihli olup Ýs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ka-
yýtlýdýr (TY, nr. 5575). Þiir sayýsý ve nitelik
bakýmýndan en mükemmeli ise Süleyma-
niye Kütüphanesi’ndeki (nr. 1118) 1117
(1706) istinsah tarihli nüshadýr. Bu nüsha-
da yirmi dokuz kaside, sekiz yüz seksen
sekiz gazel, bir terkibibend, beþ tahmis,
yüz elli altý tarih, on mesnevi, yüz on dört
kýta, iki yüz on sekiz rubâî, altmýþ bir mat-
la‘, yetmiþ dört müfred, yüz seksen altý
muamma ve otuz lugaz bulunmaktadýr.

Nâbî’nin en baþarýlý olduðu nazým þekli ga-
zeldir. Onun þiir gücünü, kiþiliðini, tefekkür
ufkunun geniþliðini, engin kültürünü, üs-
lûp mükemmelliðini ve ifade rahatlýðýný en
iyi gazelleri göstermektedir. Nâbî’nin fikir
ve felsefesini daha açýk biçimde ortaya ko-
yan þiirleri divanýn sonlarýnda yer alan ký-
talarýdýr. Bunlarda çaðýnýn bazý olaylarýyla
ilgili zarif ve imalý eleþtirilerini, tevekkül
ve feragatin kazandýrdýðý huzuru, bozuk
düzenin sebep olduðu tedirginlik gibi bir-
çok hususun kusursuz ifadesini bulmak
mümkündür. Faiza Fouadel-Shofie Nâbî’-
nin gazelleri üzerine bir doktora tezi (1969,
Edinburgh Üniversitesi), Lokman Bað-
çeci divandaki küçük mesneviler üzerine
bir yüksek lisans tezi (2002, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
hazýrlamýþtýr. Ali Fuat Bilkan da Gazi Üni-
versitesi’nde Nâbî’nin Kasideleri ve Ka-
sideciliði adýyla bir yüksek lisans (1987),
Nabi’nin Türkçe Divaný (Karþýlaþtýrmalý
Metin) adýyla da bir doktora çalýþmasý
yapmýþ (1993) ve Divan’ý ayrýca yayýmla-
mýþtýr (Ýstanbul 1997). 2. Dîvânçe. Türk-
çe divanýn sonunda “Dîvançe-i Gazeliyyât-ý
Fârisî” baþlýðý ile yer alýr (Ýstanbul 1292).
Divançede otuz üç gazel, biri divanýn top-
lanma yýlýna iþaret eden (1122/1710) iki
tarih, aralarýnda Hâfýz-ý Þîrâzî, Molla Câ-
mî, Feyzî-i Hindî’nin de bulunduðu Ýran
þairlerine yazýlmýþ yirmi tahmis bulun-
maktadýr. 3. Hayriyye*. Asýl adý Hayrî-
nâme olup Nâbî’nin geniþ okuyucu züm-
resince beðenilen ve þöhreti günümüze
kadar gelen en önemli eseridir (Bulak
1257, 1276; Ýstanbul 1307; Paris 1857; Ýs-
tanbul 1989). Didaktik karakteri, dine ve
dinî vecîbeleri yerine getirmeye yaptýðý
vurgu dolayýsýyla klasik Türk edebiyatýn-
da önemli kabul edilen bu mesnevi üze-
rinde Mahmut Kaplan’ýn hazýrladýðý dok-
tora çalýþmasý yayýmlanmýþtýr (Ankara
1990). 4. Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn. Ab-
durrahman-ý Câmî’nin ayný adlý eserinden
yaptýðý manzum çeviridir. Hadisler birer ký-
ta halinde oldukça sade bir dille serbest
olarak tercüme edilmiþ, Necip Âsým (Ya-
zýksýz) eseri Millî Tetebbular Mecmua-
sý’nda neþretmiþtir (Bilkan, s. 28). 5. Hay-
râbâd*. Ferîdüddin Attâr’ýn Ýlâhînâme’-
sindeki bir hikâyenin geniþletilmesinden
ibaret bu mesnevi üzerinde Sibel Ülger bir
yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr (1996, Yü-
züncü Yýl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü). 6. Surnâme. Tek nüshasý Ýstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi’nde kayýtlý olan
eser (TY, nr. 1774), IV. Mehmed’in emri
üzerine þehzadeleri Mustafa ve Ahmed’in
sünnetleri münasebetiyle 1086 (1675) yý-
lýnda mesnevi tarzýnda yazýlmýþtýr. 587 be-

rum çok sürmemiþtir. “Bâð-ý dehrin hem
hazânýn hem bahârýn görmüþüz” mýsraý ile
baþlayan gazelini bu günlerde yazdýðý söy-
lenir.

Halep valisi iken 1121’de (1710) ikinci
defa sadrazamlýða getirilen Baltacý Meh-
med Paþa, Ýstanbul’a giderken Nâbî’yi de
beraberinde götürdü. Bu vesile ile þairin
yazdýðý methiye Ýstanbul hasretini baþarý-
lý bir þekilde dile getirmektedir. Nâbî, bu
son Ýstanbul devresinde özellikle þiir ve kül-
tür çevrelerince zamanýn þeyhü’þ-þuarâsý
olarak kabul edilmiþ, büyük bir takdir ve
hayranlýk görmüþtür. Nitekim Sâbit ve Sey-
yid Vehbî gibi çaðýn önemli þairleri Nâbî’-
nin Ýstanbul’a geliþini memnuniyetle karþý-
ladýlar. Bu devrede Darphâne eminliðiyle
görevlendirilen, bir süre sonra da baþmu-
kabelecilik ve mukabele-i süvârî mansýplý-
ðýna getirilen Nâbî, derlediði Münþeât’ýný
gözden geçirerek ona bir mukaddime yaz-
mýþtýr. Ayrýca Seyyid Vehbî, Nedîm ve Mus-
tafa Sâmi Bey gibi þairlerle müþâareleri
de bu devreye rastlar.

1712 baharýnda aðýr þekilde hastalanan
Nâbî Farsça bir tarih kýtasý yazdý. Ölümü-
ne iþaret eden bu kýta bazýlarýnca onun er-
miþliðine yorumlanmýþtýr (Diriöz, Eserleri-
ne Göre Nâbî, s. 120). Nâbî 6 Rebîülevvel
1124 (13 Nisan 1712) tarihinde vefat etti ve
Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlýðý’nda

NÂBÎ

Nâbî’nin Karacaahmet Mezarlýðý’ndaki kabri
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kýn nüshasý bulunan eserin Süleymaniye
Kütüphanesi’ndeki (Esad Efendi, nr. 3324)
yazmasý müellif hattý olarak kayýtlýdýr. 3.
Fetihnâme-i Kamaniçe. IV. Mehmed’in
Lehistan’a yaptýðý sefer esnasýnda man-
zum ve mensur olarak yazýlmýþtýr. 1083’-
te (1672) fethedilen kaleye Nâbî, IV. Meh-
med’le birlikte gitmiþ ve Musâhib Musta-
fa Paþa’nýn isteðiyle eserini kaleme almýþ-
týr. Kitap Târîh-i Kamaniçe adýyla neþre-
dilmiþtir (Ýstanbul 1281). Hüseyin Yüksel
eser üzerinde bir yüksek lisans çalýþmasý
yapmýþtýr (1997, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 4. Zeyl-i Si-
yer-i Veysî. Veysî’nin yarým býraktýðý ese-
ri tamamlamak üzere kaleme alýnmýþtýr.
Nâbî, Veysî’nin Dürretü’t-tâc* adlý siyeri-
ne iki zeyil yazmýþtýr. Ýlki Bedir Gazvesi’n-
den Benî Kaynuka‘ Vak‘asý’na, ikincisi Kay-
nuka‘dan Mekke’nin fethine (8/630) kadar
cereyan eden olaylardan bahseder. Ýlk ze-
yil Siyer-i Veysî ile birlikte iki defa basýl-
mýþ (Bulak 1248, 1284), yirmi yýl sonra ka-
leme alýnan ikinci zeyil ise henüz yayým-
lanmamýþtýr.
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NÂBÝGA el-CA‘DÎ
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Ebû Leylâ Kays b. Abdillâh b. Udes
b. Rebîa en-Nâbiga el-Ca‘dî el-Âmirî

(ö. 65/685 [?] )

Muhadram þairlerden, sahâbî.
˜ ™

Ýsminin Abdullah, Hibbân veya Hassân
olduðuna dair rivayetler de vardýr. Necid’in
güneyindeki Felec’de doðdu ve ömrünün
önemli bir kýsmýný Ýslâm’dan önce yaþadý.
Âmir b. Sa‘saa kabilesinin Benî Ca‘de ko-
luna mensuptur. Muhârib adýnda bir oðlu-
nun bulunmasý ve Leylâ diye bir kýzýnýn ol-
mamasýna raðmen Ebû Leylâ künyesini ni-
çin aldýðý bilinmemektedir. Benî Mecnûn’-
dan bir kadýnla evlendi, ancak geçimsizlik
yüzünden boþandý ve onu yergisine konu
edindi (Cumahî, I, 129). Uzunca bir süre
ara verdikten sonra Ýslâm döneminde ye-
niden þiire baþlamasýyla dikkat çektiðin-
den kendisine “Nâbiga” (birden parlayan)
lakabý verildi (Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, V,
4-5).

yit olup Agâh Sýrrý Levend tarafýndan neþ-
redilmiþtir (Ýstanbul 1944).

B) Mensur Eserleri. 1. Tuhfetü’l-Hare-
meyn. Nâbî’nin 1089’da (1678-79) hacca
gidiþinden beþ yýl sonra yazdýðý eser XVII.
yüzyýlýn süslü nesrine örnek teþkil eder (Ýs-
tanbul 1265). Þairin hac yolculuðunu ayrýn-
týlý biçimde anlattýðý kitapta Türkçe, Fars-
ça ve Arapça þiirler de yer alýr. Eseri Mah-
mut Karakaþ (Tuhfetü’l Haremeyn: Hac
Hatýralarý, Þanlýurfa 1989) ve üzerinde dok-
tora tezi hazýrlayan Menderes Coþkun
(Manzum ve Mensur Osmanlý Hac Seya-
hatnâmesi ve Nâbî’nin Tuhfetü’l-Hare-
meyn’i, Ankara 2002) yayýmlamýþtýr. Sey-
fettin Ünlü’nün Hicaz Seyahatnâmesi
adýný taþýyan sadeleþtirmesi (Ýstanbul 1996)
güvenilemeyecek kadar yetersizdir. M.
Muhsin Kalkýþým eseri dil yönünden ince-
lemiþtir (yüksek lisans tezi, 1988, Atatürk
Üniversitesi). 2. Münþeât. Þairin mektup-
larýný ihtiva etmekte olup Þehid Ali Paþa’-
nýn tezkirecisi Abdürrahim Çelebi tarafýn-
dan Ali Paþa’nýn emriyle toplanmýþtýr. Nâ-
bî, eserin baþ tarafýnda bir konuyu on beþ
deðiþik þekilde anlatmak suretiyle süslü
nesrin bir örneðini ortaya koymuþtur. Eser-
de müellifin Râmi Paþa, Silâhdar Ýbrâhim
Paþa ve Amcazâde Hüseyin Paþa gibi þah-
siyetlere yazdýðý mektuplar bulunmakta-
dýr. Türkiye kütüphanelerinde altmýþa ya-

Nâbî’nin

Hayriyye
adlý eserinin

ilk iki sayfasý
(Süleymaniye Ktp.,
Hüsrev Paþa,
nr. 512)


