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mýþ ilim adamlarýdýr. el-Fevâtî¼u’l-ilâhiy-
ye ve’l-mefâti¼u’l-³aybiyye ve Hidâye-
tü’l-iÅvân adlý eserleriyle Baba Ni‘metul-
lah Nahcuvânî, dil ve devlet idaresiyle ilgili
eserleriyle Þems-i Münþî meþhur âlimler-
dir. Þair ve mütercimlerden Muhammed
Saîd b. Muhammed Ýbnü’s-Sâvecî ve Hin-
dûþah es-Sâhibî’nin de Nahcývan’ýn kültür
hayatýna büyük katkýlarý olmuþtur.

Nahcývan mimarlarý tuðladan inþa ettik-
leri saray, köprü, cami, mescid, kervansa-
ray ve türbelerle, ayrýca farklý üslûplarýyla
Nahcývan mimarlýk mektebini oluþturmuþ-
lardýr. Özellikle Acemî b. Ebû Bekir yal-
nýz Nahcývan’da deðil diðer ülkelerde de
mimari iþler için sipariþler almýþtýr. XVII.
yüzyýl baþlarýndan itibaren duraklama ve
gerileme dönemine giren Nahcývan’ýn
kültür hayatýnda yeni bir geliþme görül-
memiþtir. Rusya’ya ilhakýndan sonra Nah-
cývan’da biri Türkçe ders veren okul olmak
üzere sadece dört mektep açýlmýþtýr. Sov-
yet döneminde bir üniversite, tiyatro, Azer-
baycan Bilimler Akademisi þubesinden te-
þekkül eden eðitim, araþtýrma ve kültür
merkezleri bulunan Nahcývan’da 1991’den
itibaren Ziraat, Týp enstitüleri ve diðer okul-
larla dokuz kültür merkezi ve dört müze
kurulmuþtur.

Nahcývan’ýn merkezini oluþturduðu Nah-
cývan Özerk Cumhuriyeti kuzey, kuzeydo-
ðu ve doðuda Ermenistan, güneyde Ýran ve
kuzeybatýda Türkiye ile komþudur. Ýran sý-
nýrý Aras nehrini izlemektedir. Ülke daðlýk
bir coðrafyaya sahiptir. 1590’larda Revan
eyaletine baðlý Nahcývan bölgesi, Nahcývan
(yedi nahiye: Nahcývan, Mevâzî-i Hâtun,
Arslanlý mülkü, Karabað, Dereþam, Dere-
þahbuz, Bazarçay), Þerûr (beþ nahiye: Þe-
rûr, Zar, Zebil, Alýnca, Sisyan) ve Ordubâd
(beþ nahiye: Ordubâd, Culha, Âzad-Cey-
rân, Þorlut, Norküt) kazalarýndan oluþuyor-
du (BA, TD, nr. 699). XVIII. yüzyýlýn baþla-
rýnda burasý on dört nahiyeden müteþek-
kildi (Nahcývan, Alýnca, Mevâzî, Dereþah-
buz, Arslanlý mülkü, Mevâzî-i Hâtun, Ka-
rabað, Kýþlagat, Âzad-Ceyrân, Þorlut, De-
renorküt, Sisyan, Ordubâd, Dereleyez). Zar,
Zebil ve Þerûr nahiyeleri Revan’a baðlan-
mýþtý. Nahcývan Özerk Cumhuriyeti 1930’-
larda Baþnoraþen, Kývrak, Tumbul, Nerima-
nov, Aprakunis, Culfa, Paraga, Ordubâd ve
Þahbuz ilçelerinden ibaretti. Bugün Nah-
cývan merkez olmak üzere Babek, Sederek,
Þahbuz, Þerur, Ordubâd ve Culfa ilçelerin-
den oluþmaktadýr. Bu idarî bölgelere tâbi
dört þehir, iki büyük kasaba ve 215 köy
mevcuttur. Nahcývan’ýn toplam nüfusu
2004 yýlýna ait tahminlere göre 374.000
kadardýr.
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Manzum Mebnevî tercümesiyle
tanýnan divan þairi.
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Ýstanbul’da XVII. yüzyýlýn ortalarýnda doð-
duðu ve öldüðünde doksan yaþýnýn üzerin-
de bulunduðu kaydedilmiþse de 1099’da
(1688) yazdýðý Hilyetü’l-envâr’da yirmi

ve diðer ülkelere de ihraç edilirdi. Þehir ci-
varýnda ahali ziraat, baðcýlýk, balýkçýlýkla uð-
raþýyor ve tuz çýkarýyordu. Moðollar’ýn isti-
lâsýnýn ardýndan han, çarþý, kervansaray,
Aras nehri üzerindeki köprüler yýkýlýp orta-
dan kalkmýþ, iktisadî hayat gerilemeye baþ-
lamýþtýr. Daha sonraki dönemlerde de sü-
rekli savaþ alaný olduðundan geliþmesi ya-
vaþlamýþ, zaman zaman kesintiye uðramýþ-
týr. Bu durum nüfus verileriyle de kendini
gösterir.

XVI. yüzyýlýn sonlarýnda Nahcývan’da yir-
mi beþ deðirmen, birer boyahâne, mum
imalâthanesi ve sabunhâne vardý. Bu kü-
çük sanayi iþletmeleri dýþýnda gelir kay-
naklarý ticarete dayanýyordu. Bir çarþýsý ve
at pazarý, altý çiftlik, otuz dört ziraat ala-
ný, doksan bir bahçe mukataaya verilmiþ-
ti. Þehir ahalisi çoðunlukla ziraatla uðraþý-
yor, buðday, arpa, darý, nohut, mercimek
ekiyor, baðcýlýk, koyunculuk ve arýcýlýk ya-
pýyordu. Nahcývan sancaðýnýn dahil olduðu
Revan eyaletinin adaletle idare edilmesi ve
istikrarýn temini amacýyla 1590 yýlýnda dü-
zenlenen kanunnâme þehirdeki ticarî ha-
yatý ortaya koyar. Buradaki bilgilerden an-
laþýldýðýna göre þehir pazarýnda tarým ürün-
leri yanýnda bal, yað, yaþ ve kuru meyve,
pastýrma gibi yiyecek maddeleri satýlýyor
ve hayvan ticareti yapýlýyordu. 1727 tarih-
li mufassal deftere göre Nahcývan’da ikisi
harap olmak üzere altý ay çalýþan yirmi al-
tý deðirmen, mumhâne, boyahâne, sabun-
hâne, üç çarþý, bir pazar ve 191 dükkân
mevcuttu.

Hanlýk dönemi Nahcývan þehrinin ge-
rek iktisadî hayatýnda gerekse ticaretinde
önemli bir geliþme görülmemiþtir. Eskisi
gibi þehirde dokumacýlýk, halýcýlýk, ziraat ve
hayvancýlýkla uðraþýlýyordu. Rusya’ya ilha-
kýndan sonra Nahcývan ham madde alaný-
na çevrilmiþ, sanayi geri plana itilmiþtir.
Çarlýk Rusyasý devrinde Nahcývan’da sekiz
deri, altý tuðla imalâthanesi vardý, yirmi
yedi “dulusçu” esnafý bulunuyordu. Sovyet
döneminde Nahcývan þehri iktisadî bakým-
dan Çarlýk Rusyasý devrinde olduðu gibi
geri býrakýlmýþ, burasý ham madde üreten
merkez durumunu sürdürmüþtür.

Ýldenizliler döneminde Nahcývan geliþ-
miþ kültür merkezlerinden biriydi. Bu de-
virde þehirde medreseler faaliyet gösteri-
yordu. Þehirde XIII-XV. yüzyýllarda genel-
likle Nahcuvânî ve Neþevî nisbeleriyle ta-
nýnan çok sayýda ilim adamý yaþamýþ, ta-
rih, fýkýh, dil, tabâbet gibi dallarda eserler
kaleme alýnmýþtýr. Týpta Gazi Necmeddin
en-Nahcuvânî, Ekmeleddin en-Nahcuvânî,
Ýbrâhim b. Zeynüddin en-Nahcuvânî tanýn-
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den etkilenmiþ, Nesîmî, Ýbrâhim Cevrî, De-
de Ömer Rûþenî yanýnda Nâbî, Sâbit, Ne-
dîm ve Râsih gibi þairlere nazîreler yaz-
mýþ, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Hâfýz-ý
Þîrâzî ve Molla Câmî’nin þiirlerine Farsça
tahmîsler kaleme almýþtýr.

Ýlim, fikir ve sanat bakýmýndan güçlü
sayýlan Nahîfî yaygýn olarak Mevlevî kabul
edilmekle birlikte Abdülbaki Gölpýnarlý’ya
göre Melâmî’dir, ayrýca Nakþî olduðu da
ileri sürülmüþtür (Aypay, bk. bibl.). Nahî-
fî, dinî heyecanlarý kuvvetli bir þair olarak
Türk edebiyatýnda en çok na‘t yazan isim-
ler arasýnda zikredilir. Ayrýca Yûnus Emre
etkisinde birçok ilâhi kaleme almýþ ve bun-
larýn çoðu bestelenmiþtir (dinî eserlerini
besteleyen mûsikiþinaslar ve güfteleri için
bk. Ergun, I, 196-197, 242, 390). “Göz
gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhým”
mýsraýyla baþlayan gazeli, ikisi Hamâmî-
zâde Ýsmâil Dede’ye ait olmak üzere beþ
ayrý makamda dört sanatkâr tarafýndan
bestelenmiþ olup klasik Türk mûsikisinin
günümüzde de zevkle dinlenilen örnekle-
ri arasýndadýr (din dýþý güfteleri için bk.
BTMA, II, 562).

Eserleri. A) Manzum Eserleri. 1. Divan.
Birçok nüshasý Nahîfî’nin diðer eserleriyle
bir arada külliyat halinde bulunan divanýn
bazý nüshalarý da onun dinî ve din dýþý þi-
irlerinin ayrý ayrý derlenmesiyle oluþturul-
muþtur. Eserde yer alan çeþitli formlar-
daki manzumeler divan dýþýndan derlenen-
ler dahil 6980 beyit olup bunlarýn çoðunu
na‘tlar oluþturur. Divanda þairin Arapça ve
Farsça kaside ve gazelleri de yer almakta-
dýr. Eser üzerinde A. Ýrfan Aypay bir dok-
tora tezi hazýrlamýþtýr (bk. bibl.). 2. Mev-
lidü’n-nebî. Üç bölüm halinde 1106 be-
yitlik bir mesnevi olup Yusuf Karaca eser
üzerinde yüksek lisans çalýþmasý yapmýþ-
týr (1997, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
3. Hicretü’n-nebî (Hicretnâme). Hicret ko-
nusunda yazýldýðý bilinen hacimli yegâne
müstakil manzumedir. Ýçinde 154 beyit-
lik bir hilye bulunan 788 beyitlik mesnevi
Âmil Çelebioðlu tarafýndan neþredilmiþtir
(MÜTAD, sy. 2 [1987], s. 53-87). 4. Hilye-
tü’l-envâr. Hâkanî’nin Hilye’si tarzýnda
2871 beyit hacminde bir mesnevidir. Sü-
leymaniye (Ali Nihat Tarlan, nr. 41; Mihri-
þah Sultan, nr. 399/1) ve Ýstanbul Üniver-
sitesi (TY, nr. 2622, 9848) kütüphanelerin-
de nüshalarý bulunan eser üzerinde Ze-
keriya Usluer (1994, MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Oya Yasav (1995, MÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü) yüksek lisans tezi
hazýrlamýþlardýr. 5. Zuhrü’l-âhire. Âmen-
tünün esaslarýný açýklamak maksadýyla ka-
leme alýnan 1009 beyitlik bir mesnevi olup

sondan 253 beytini Âmil Çelebioðlu ya-
yýmlamýþtýr (Diyanet Dergisi, X/112-113
[Ankara 1971], s. 342-350). Kütüphaneler-
de bazý bölümleri Tevhîd-i Hak ve Man-
zûme-i Akåid adlarýyla kayýtlýdýr. 6. Mi‘-
râcü’n-nebî (Süleymaniye Ktp., Âþir Efen-
di, nr. 323). 1157 beyit hacminde bir mes-
nevidir. 7. Enfüsü’l-âfâk (TSMK, Hazine,
nr. 280, 693). 1098 beyitlik bu mesnevide
Fussýlet (41/53) ve Zâriyât (51/20-21) sû-
relerindeki âyetlerden hareketle enfüs ve
âfak kavramlarý ele alýnmakta, ayrýca ne-
fis, akýl, kalp konularý iþlenmektedir. Arife
Çomar eser üzerinde yüksek lisans çalýþ-
masý yapmýþtýr (2001, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü). 8. Mev‘izatü’n-nüfûs
(Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1211).
Peygamber ve ashap sevgisi hakkýnda ka-
leme alýnmýþ elli sekiz beyitlik bir mesne-
vidir. 9. Mübâhase-i Kazâ ve Kader (Sü-
leymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 2245).
260 beyit hacminde bir mesnevidir. 10.
Âdâb-ý Tarîkat ve Kavâid-i Hakîkat (Sü-
leymaniye Ktp., Yazma Baðýþlar, nr. 2245,
vr. 19-23). Mârifet teriminin tasavvufî mâ-
nasýný anlatan yaklaþýk 140 beyitlik bir mes-
nevidir. 11. Terceme-i Mesnevî li-Nahî-
fî. Þairin en önemli çalýþmasý olup Me¦-
nevî’nin tamamýný manzum olarak baþa-
rýlý bir þekilde Türkçe’ye çevirdiði eserin
yazma nüshalarýnýn en deðerlisi Ýstanbul’-
da Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde kayýt-
lýdýr (nr. 2326, 2327; diðer yazmalar için
bk. Aypay, s. 13). Güzel bir ta‘likle ve Fars-
ça aslý ile birlikte yedi cilt halinde basýlan
eser (Kahire 1268), Âmil Çelebioðlu tara-
fýndan Mevlânâ’ya aidiyeti þüpheli VII. cildi
hariç mensur açýklamalarla birlikte üç cilt
halinde tekrar yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
12. Tahmîs-i Kasîde-i Bürde (ÝÜ Ktp., Ýb-
nülemin, nr. 2793, müellif hattý; Ýstanbul
1297). Bûsîrî’ye ait kasidenin Türkçe tah-
mîsidir. Ýsmail Hakký Sezer þairin ikinci bir
Türkçe tahmîsinden daha bahsetmekte ve
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’ndeki
(Emanet Hazinesi, nr. 1903) kaydýný ver-
mektedir (bk. bibl.). 13. TaÅmîs-i Æa½î-
de-i Bürde (ÝÜ Ktp., Ýbnülemin, nr. 2793,
müellif hattý). Kasidenin Arapça tahmîsidir.
14. TaÅmîs-i Æa½îde-i Bürde (ÝÜ Ktp., Ýb-
nülemin, nr. 2793, müellif hattý). Kaside-
nin Farsça tahmîsidir. 15. Tercüme-i Ka-
sîde-i Bürde (ÝÜ Ktp., Ýbnülemin, nr. 2793,
müellif hattý). Kasidenin manzum Türkçe
tercümesidir. 16. Bânet Süâd Tahmîsi
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1903). Kâ‘b
b. Züheyr’e ait kasidenin Türkçe tahmîsi-
dir; bir sonraki eserle birlikte Tahmîs-i
Kasîde-i Bürde ve Mudariyye adýyla ba-
sýlmýþtýr (Ýstanbul 1258). 17. Tahmîs-i Ka-
sîde-i Mudariyye (TSMK, Hazine, nr. 693,

dört yaþýnda olduðunu belirttiðine göre
1076’da (1665-66) dünyaya geldiði söyle-
nebilir. Me¦nevî tercümesi mukaddime-
sinde verdiði Mehmed Süleyman b. Ab-
durrahman b. Sâlih þeklindeki künyesine
göre dedesi yeniçeri kâtibi Sâlih, babasý
vâiz Þeyh Abdurrahman Muhyî Efendi’dir.
Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efen-
di ile de yakýn akraba olduklarý bilinmekte-
dir. Þiirlerinde kullandýðý Nahîfî mahlasýyla
tanýndý; ancak özellikle kütüphane kata-
loglarýnda ayný mahlas yanýnda Mehmed
adýný taþýyan baþka kimselerle karýþtýrýldý-
ðý görülmektedir. Ýyi bir öðrenim gördü,
ayrýca Hâfýz Osman’dan sülüs ve nesih icâ-
zeti aldýðý gibi ta‘likte de kendini yetiþtirdi.

Nahîfî önce Yeniçeri Ocaðý Kalemi’ne gi-
rerek Has Oda’da hizmete baþladý. 1094
Þâbanýnda (Eylül 1683) Mýsýr’a giderken
(Müstakimzâde’ye göre Mýsýr yoluyla hac-
dan dönerken) Konya’ya uðrayýp Mevlevîli-
ðe intisap etti. Ýran’a elçi gönderilen Ebû-
fâruk Mehmed Paþa’nýn maiyetinde kâtip
sýfatýyla bulundu (1100/1688-89). Revan,
Tebriz, Nahcývan, Kazvin, Kâþân ve Ýsfa-
han’daki ilmî ve edebî muhitlere girerek
tanýndý ve takdir topladý. Bir süre Þehid Ali
Paþa’nýn sadâret kâtipliðini yaptýktan son-
ra Pasarofça Muahedesi dolayýsýyla elçi ta-
yin edilen Ýbrâhim Aða ile (Paþa) Nemçe’-
ye gitti (1131/1719); dönüþünde hizmetle-
rine karþýlýk Dîvân-ý Sultânî hocalýklarýndan
baþmukataacýlýða getirildi. 1137’de (1725)
Damad Ýbrâhim Paþa tarafýndan ¥abîbü’s-
siyer’i tercüme eden heyete dahil edildi.
Ertesi yýl tayin edildiði defterdâr-ý þýkk-ý
sânî görevinden kendi isteðiyle emekliye
ayrýldý. 19 Cemâziyelevvel 1151’de (4 Eylül
1738) vefat etti ve Topkapý dýþýnda defne-
dildi. Mezarý, günümüzde Maltepe cadde-
si üzerinde bulunan “Fransýz Müslüman
Mezarlýðý” köþesindeki, Me¦nevî þârihi Sa-
rý Abdullah Efendi’nin kabri yanýndayken
1944 yýlýndan sonra cadde geniþletmele-
ri sýrasýnda ortadan kalkmýþtýr. Hamzavî -
Melâmî taþlarý tipindeki mezar taþýnda,
“Bu Süleymân-ý Nahîfî rûhuna el-Fâtihâ
[1151]” tarih mýsraýný taþýyan iki beyit ya-
zýlýydý. Abdülbaki Gölpýnarlý, Mevlevî kay-
naklarýnda hakkýnda bilgi bulunmamasýný
da sebep göstererek mezar taþý sebebiyle
onun Hamzavî Melâmî olduðunu ileri sür-
müþtür.

Sebk-i Hindî tesirinde bir sanat anlayýþý-
na sahip olan Nahîfî, Nâbî ve Sâbit gibi hi-
kemî þiir söylemede belli bir baþarýya ulaþ-
mýþ, þiirlerinde atasözleri, deyimler, Ýstan-
bul aðzýna mahsus kelime ve tabirleri ba-
þarýyla kullanmýþtýr. Kasidede Nef‘î’den,
gazelde Bâkî, Fehîm-i Kadîm ve Fuzûlî’-
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Özellikle saray düðünlerinde
bal mumundan yapýlarak

gelinin veya sünnet çocuðunun
önünde götürülen süslü aðaca

verilen ad.
˜ ™

Kelimenin aslý Arapça nahl olup “hur-
ma aðacý” anlamýna gelir. Düðün sahibinin
maddî gücünü ve toplumdaki yerini gös-
teren bir simge olarak kullanýlmýþtýr. Frig-
ler döneminde Afyonkarahisar ve Konya
dolaylarýnda yýlýn belli günlerinde ve daha
çok ilkbaharda yapýlan dinî törenlerde ön-
de erkeklik gücünü simgeleyen (phallus)
nahil taþýndýðý bilinmektedir. Bu simge ba-
zan çelenk biçiminde, bazan da çam dalý
görünümünde olurdu. Bu þekildeki simge-
lere Hitit kabartmalarýnda da rastlanýr.
Nahillerin bu simgesel anlamý üzerinde ilk
defa tarihçi Hammer durmuþtur. Ona gö-
re nahiller “phallaphores”i simgelerken dü-
ðün tahtýrevanýnýn üzerindeki al tül “flam-
meum”un, çýralar Cupidon ile Hymen’in el-
lerinde tuttuklarý çýralarýn, davul ve ziller-
le birlikte söylenen ezgiler de Fescennia ez-
gilerinin ve Corybantes danslarýnýn yerini
almýþtýr. Nahilin büyüklüðü damadýn er-
keklik gücünü, nahil dallarýna asýlan mey-
veler de kadýnýn doðurganlýðýný simgeliyor-
du.

Evliya Çelebi nahil ustalarýný “esnâf-ý na-
hilciyân-ý sûr-ý hümâyun” diye belirtir. Ona

göre XVII. yüzyýlda bunlar beþ kiþiydi ve Ýs-
tanbul’da dört dükkânlarý vardý. Pîrleri Mey-
ser-i Ezherî idi. Dükkânlarý Koska Fýrýný ya-
nýnda, Tahtakale’de ve Aksaray’daydý. Na-
hilci ustabaþýsýnýn dükkâný ise Odunkapý-
sý’nýn iç yüzünde Þemhâne karþýsýnda bu-
lunuyordu.

Sünnet veya gelin alayý önünde ve yan-
larýnda taþýnan nahiller çeþitli büyüklükte
olurdu ve büyük nahiller alayýn önünde gö-
türülürdü. Bunlarýn boyu 9 ile 12 m., kü-
çüklerin ise 2 ile 4 m. arasýndaydý. 25 m.
yükseklikte olanlarý da vardý. Büyük nahil-
lerin aþaðý tarafýndaki çaplarý ise 4-6 m.
kadardý. Evliya Çelebi’ye göre Süleymaniye
minaresi biçiminde bal mumundan, renk
renk kâfûrîlerden ve tellerden ýþýklý, par-
latýlmýþ nahiller yapýlýyor ve her birini 200
esir taþýyordu. Bunlar yüzlerce kiþinin ta-
þýdýðý dev avizelere benzetilmiþtir.

Büyük nahillerin sokaklardan geçmesi
imkânsýzdý. Bu yüzden bazý evlerin cum-
balarý, saçaklarý, hatta çok defa da evler
yýktýrýlýyor, yýktýrýlan yerler daha sonra yap-
týrýlýyor ya da parasý sahibine ödeniyordu.
I. Ahmed’in 1612’deki çifte düðün þenli-
ðinde otuz kadar ev yýktýrýlmýþtýr. Sultan
Ýbrâhim’in dört yaþýndaki kýzý Fatma Sul-
tan’ýn Fazlý Paþa’ya nikâhlanmasý dolayý-

vr. 99b). 18. Kasîde-i Lâmiyye (Emâliyye)
Þerhi (TSMK, Hazine, nr. 720). Ali b. Os-
man el-Ûþî’nin Mâtürîdiyye akaidine dair
eserinin manzum þerhidir. 19. Me¦nevî-i
Nu½¼ ve’l-¼ikem (Afyon Gedik Ahmed
Paþa Ktp., nr. 18312/2). 943 beyitlik Fars-
ça dinî - tasavvufî bir mesnevidir.

B) Mensur Eserleri. 1. Ravzatü’s-safâ
fî sîreti’l-Mustafâ. Muhammed b. Es‘ad
el-Cevvânî’nin Þeceretü Resûlillâh adlý
eserinin tercümesinden hareketle ve yer
yer manzum parçalarýn ilâvesiyle meyda-
na getirilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Hamidi-
ye, nr. 252/5; Hasan Hüsnü Paþa, nr. 855).
2. Nasîhatü’l-vüzerâ. Siyasetnâme gele-
neðinde kaleme alýnan bu küçük risâle
Mehmet Ýpþirli tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(TED, sy. 15 [1997], s. 15-27). 3. Risâle-i
Hýzriyye (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi,
nr. 760). Ayný adý taþýyan derleme içerisin-
de neþredilmiþtir (Ýstanbul 1281, s. 106-
108). 4. Sefâretnâme. Nahîfî’nin Avustur-
ya’da (Nemçe) bulunduðu sýrada kaleme
aldýðý anlaþýlan risâlenin bir nüshasý Kahi-
re’de (Dârü’l-kütübü’l-Mýsriyye, Mecâmi‘
Tarih Türkî, nr. 221), diðer bir nüshasý Vi-
yana’dadýr (Nationalbibliothek, nr. 1090).
Viyana’daki nüsha Kraelitz tarafýndan ter-
cüme ve açýklamalarla birlikte yayýmlan-
mýþ (Viyana 1907), Ahmed Refik de eseri
Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmua-
sý’nda tanýtmýþtýr (nr. 40, s. 212-227). 5.
Kasîde-i Münferice Tercümesi. Ýbnü’n-
Nahvî’nin, Ýslâm dünyasýnda dertlilerin vir-
di haline gelmiþ meþhur kasidesinin ter-
cümesi olan eserin tek yazmasý bilinmek-
tedir (ÝÜ Ktp., TY, nr. 2342). 6. Risâle-i Æa-
lemiyye. Güzel söz ve yazý sanatlarýna da-
ir Arapça bir risâledir (Süleymaniye Ktp.,
Mihriþah Sultan, nr. 399, vr. 243-250). 7.
Makålât-ý Süleyman Nahîfî (ÝÜ Ktp., TY,
nr. 7208). Þairin nesirlerinden derlenen
Münþeât-ý Nahîfî adlý çalýþmasýyla (Mil-
let Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 406; Ýstan-
bul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Muallim
Cevdet, nr. 22) ayný eser olmalýdýr. 8. Râ-
mûzü’l-luga. Kaynaklarda zikredilmeyen
ve þaire aidiyeti kesin olmayan, bilinen tek
nüshasý Çorum Hasan Paþa Ýl Halk Kütüp-
hanesi’nde kayýtlý eser (nr. 1922) Arapça-
Türkçe bir lugattýr; Nahîfî’ye ait olduðu yaz-
maya sonradan konulan bir kayýtta belir-
tilmiþtir.
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Sünnet alayýnda taþýnan iki nahil (Surnâme-i Vehbî, TSMK,

III. Ahmed, nr. 3593, vr. 161a)


