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vr. 99b). 18. Kasîde-i Lâmiyye (Emâliyye)
Þerhi (TSMK, Hazine, nr. 720). Ali b. Osman 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 Farsça 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 meydana getirilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 252/5; Hasan Hüsnü Paþa, nr. 855).
2. Nasîhatü’l-vüzerâ. Siyasetnâme geleneðinde 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 içerisinde neþredilmiþtir (Ýstanbul 1281, s. 106108). 4. Sefâretnâme. Nahîfî’nin Avusturya’da (Nemçe) bulunduðu sýrada kaleme
aldýðý anlaþýlan risâlenin bir nüshasý Kahire’de (Dârü’l-kütübü’l-Mýsriyye, Mecâmi‘
Tarih Türkî, nr. 221), diðer bir nüshasý Viyana’dadýr (Nationalbibliothek, nr. 1090).
Viyana’daki nüsha Kraelitz tarafýndan tercüme ve açýklamalarla birlikte yayýmlanmýþ (Viyana 1907), Ahmed Refik de eseri
Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuasý’nda tanýtmýþtýr (nr. 40, s. 212-227). 5.
Kasîde-i Münferice Tercümesi. Ýbnü’nNahvî’nin, Ýslâm dünyasýnda dertlilerin virdi haline gelmiþ meþhur kasidesinin tercümesi olan eserin tek yazmasý bilinmektedir (ÝÜ Ktp., TY, nr. 2342). 6. Risâle-i Æalemiyye. Güzel söz ve yazý sanatlarýna dair 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 (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, nr. 406; Ýstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplýðý, Muallim
Cevdet, nr. 22) ayný eser olmalýdýr. 8. Râmûzü’l-luga. Kaynaklarda zikredilmeyen
ve þaire aidiyeti kesin olmayan, bilinen tek
nüshasý Çorum Hasan Paþa Ýl Halk Kütüphanesi’nde kayýtlý eser (nr. 1922) Arapça Türkçe bir lugattýr; Nahîfî’ye ait olduðu yazmaya sonradan konulan bir kayýtta belirtilmiþtir.
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Özellikle saray düðünlerinde
bal mumundan yapýlarak
gelinin veya sünnet çocuðunun
önünde götürülen süslü aðaca
verilen ad.

göre XVII. yüzyýlda bunlar beþ kiþiydi ve Ýstanbul’da dört dükkânlarý vardý. Pîrleri Meyser-i Ezherî idi. Dükkânlarý Koska Fýrýný yanýnda, Tahtakale’de ve Aksaray’daydý. Nahilci ustabaþýsýnýn dükkâný ise Odunkapýsý’nýn iç yüzünde Þemhâne karþýsýnda bulunuyordu.
Sünnet veya gelin alayý önünde ve yanlarýnda taþýnan nahiller çeþitli büyüklükte
olurdu ve büyük nahiller alayýn önünde götürülürdü. Bunlarýn boyu 9 ile 12 m., küçüklerin ise 2 ile 4 m. arasýndaydý. 25 m.
yükseklikte olanlarý da vardý. Büyük nahillerin aþaðý tarafýndaki çaplarý ise 4-6 m.
kadardý. Evliya Çelebi’ye göre Süleymaniye
minaresi biçiminde bal mumundan, renk
renk kâfûrîlerden ve tellerden ýþýklý, parlatýlmýþ nahiller yapýlýyor ve her birini 200
esir taþýyordu. Bunlar yüzlerce kiþinin taþýdýðý dev avizelere benzetilmiþtir.
Büyük nahillerin sokaklardan geçmesi
imkânsýzdý. Bu yüzden bazý evlerin cumbalarý, saçaklarý, hatta çok defa da evler
yýktýrýlýyor, yýktýrýlan yerler daha sonra yaptýrýlýyor ya da parasý sahibine ödeniyordu.
I. Ahmed’in 1612’deki çifte düðün þenliðinde otuz kadar ev yýktýrýlmýþtýr. Sultan
Ýbrâhim’in dört yaþýndaki kýzý Fatma Sultan’ýn Fazlý Paþa’ya nikâhlanmasý dolayý-
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Kelimenin aslý Arapça nahl olup “hurma aðacý” anlamýna gelir. Düðün sahibinin
maddî gücünü ve toplumdaki yerini gösteren bir simge olarak kullanýlmýþtýr. Frigler döneminde Afyonkarahisar ve Konya
dolaylarýnda yýlýn belli günlerinde ve daha
çok ilkbaharda yapýlan dinî törenlerde önde erkeklik gücünü simgeleyen (phallus)
nahil taþýndýðý bilinmektedir. Bu simge bazan çelenk biçiminde, bazan da çam dalý
görünümünde olurdu. Bu þekildeki simgelere Hitit kabartmalarýnda da rastlanýr.
Nahillerin bu simgesel anlamý üzerinde ilk
defa tarihçi Hammer durmuþtur. Ona göre nahiller “phallaphores”i simgelerken düðün tahtýrevanýnýn üzerindeki al tül “flammeum”un, çýralar Cupidon ile Hymen’in ellerinde tuttuklarý çýralarýn, davul ve zillerle birlikte söylenen ezgiler de Fescennia ezgilerinin ve Corybantes danslarýnýn yerini
almýþtýr. Nahilin büyüklüðü damadýn erkeklik gücünü, nahil dallarýna asýlan meyveler de kadýnýn doðurganlýðýný simgeliyordu.

Sünnet alayýnda taþýnan iki nahil (Surnâme-i Vehbî, TSMK,
III. Ahmed, nr. 3593, vr. 161a )

Evliya Çelebi nahil ustalarýný “esnâf-ý nahilciyân-ý sûr-ý hümâyun” diye belirtir. Ona
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sýyla düzenlenen 1056 (1646) þenliðinde
Darphane yakýnýndan baþlayýp Kenan Paþa Sarayý önünden Topkapý Sarayý’na kadar olan ve Süleymaniye tarafýndaki sokaða bakan saçaklar, balkonlar yýktýrýlarak
sokak geniþletilmiþtir.
Nahillerin gümüþten ve deðerli taþlardan
yapýlanlarý da vardý. Kanûnî Sultan Süleyman’ýn kýz kardeþi Hatice Sultan’ýn Makbul Ýbrâhim Paþa ile evlenmesi dolayýsýyla
1524’te düzenlenen þenlikte nahillerden
birinin 60.000, diðerinin 40.000 parçadan
oluþtuðu söylenmektedir. Bunlar deðerli
taþlarla yapýlmýþ anka gibi kuþlarla süslenmiþ sanat eserleriydi. Üzerlerinde altýn
kaplanmýþ bal mumu toplar, büyük parçalar halinde turkuazlar ve yüzlerce inci vardý. Bu nahillerden bir tanesinin deðeri 4050.000 altýn dükaydý. Ýki gümüþ nahil için
iki köþk parasý olan 50.000 kuruþ ödeniyordu. Gümüþ nahillerin bazýlarýnýn tepesinde birer büyük mum yanardý.
Nahiller çok defa servi aðacý biçiminde
yapýlýyordu. Daha önceleri ise hurma aðacý
þeklinde olduðu ve dallarýna mumlar, süsler ve mulajlar takýldýðý olmuþtur. Büyük
nahillerin iskeletleri genellikle demir çubuklarla yapýlýr, her yanýna çengeller konulurdu. Tabanda 4 ile 6 m. çapý olan büyük
nahilleri taþýyabilmek için birbirine paralel
sekiz-on adet uzun direk bulunurdu. Bunlar forsalarýn nahili taþýmak için sýrtlarýna
aldýklarý tutamaklardý. Bazan iskelet kavak
aðacý gövdesinden yapýlýr, süslerin asýlabilmesi için yukarýdan aþaðýya doðru uzunluklarý giderek artan dallar takýlýrdý. Nahilin her katýnda üstleri altýn ya da gümüþ
yaldýzla parlatýlmýþ toplar vardý; bunlar bazan küp biçiminde de olurdu. Dev nahillerin taþýnýrken devrilmemesi için yarýsýna kadar dört gergi direði bulunurdu; ayrýca týpký yelkenli gemilerin serenlerinde
olduðu gibi nahilin tepesiyle tabaný arasýnda dengeyi saðlayacak halatlar vardý.
Yalnýzca saray düðünlerinde deðil halk
düðünlerinde de nahillerin anlamý büyüktü. Her aile kendi maddî gücüne göre nahil yaptýrýrdý, fakat bunlarýn mânevî deðeri pahalý nahillerden daha aþaðý deðildi.
Bugün hâlâ bazý köylerde nahillere rastlanmaktadýr. Nahilleri evlenmelerde kýz tarafý hazýrlatýr, sünnet düðünlerinde de çocuðun ailesi yaptýrýrdý. Nahile “düðün mumu”, bir yerden baþka bir yere taþýnmasýna da “mum almasý” denirdi. Evlenmelerde nahiller gelin evinin, sünnet düðünlerinde ise sünnet evinin önüne taþýnýrdý. Bazý
þenliklerde küçük nahillerin sünnet çadýrý
önüne konulduðu da olurdu.
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Arapça gramerinin
söz dizimi kurallarý ile
i‘rab bölümünü kapsayan ilim.
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Sözlükte “yönelmek, izini takip etmek”
anlamýndaki nahv kelimesi isim olarak
“yön, taraf, yol” mânasýna gelir. Ýsimlendirmeye dair rivayetlerin çoðuna göre gramerin sentaks kýsmýna bu adýn verilmesinin sebebi, Hz. Ali’nin kelime çeþitleriyle
tanýmlarýný kapsayan bir sayfayý Ebü’l-Esved ed-Düelî’ye verdikten sonra, “Bu yola
girerek ilerle” (Ünhu hâce’n-nahve) demesi veya Ebü’l-Esved’in, gramerle ilgili bazý düþüncelerini belirtip öðrencilerine Hz.
Ali’ninkine benzer bir tâlimat vermesidir
(Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî, s. 89; Kemâleddin el-Enbârî, s. 4, 7, 12). Ayrýca Kur’an
okutanlarla muallimlerin bir ifade konusundaki düzgün (fasih) örneði belirtmek
üzere, “Bu hususta Araplar’ýn nahvi þöyledir” gibi kliþeleþmiþ söylemleri tekrar etmelerinin de bu terimleþmede rol oynadýðý kabul edilir. Yuhannâ el-Ýskenderânî’nin Yahyâ en-Nahvî olarak tanýnmasýndan
“nahv” ve “nahvî” terimlerinin Hz. Peygam-

ber zamanýnda bilinmekte olduðu anlaþýlýyorsa da o süreçte bu kelimeler “lugat, lugat âlimi” mânasýnda kullanýlýyordu (Abdülkerîm M. el-Es‘ad, s. 262-263).
Hz. Ömer ve Ýbn Mes‘ûd gibi sahâbîlerin,
hatta Resûl-i Ekrem’in (Buhârî, “Ta.bîrü’rrü,yâ”, 1; “Tevhîd”, 51) “eski Arap þiirinin
kendisiyle yazýldýðý edebî Arapça” ve “Kur’an’ýn kendisiyle indiði bâdiye Arapça’sý”
anlamýnda kullandýðý “Arabiyye” tabiri
(Ebû Bekir ez-Zübeydî, s. 13) Kur’an kýraatinin etkisiyle kýsa zamanda terimleþerek imâle, idgam, ibdâl, i‘lâl, hemz gibi
daha çok kýraat, sarf ve fonetiðe dair konularla i‘rab olgusunu kapsayan ilmin adý
olmuþ, sonuçta Arabiyye nahiv, sarf, fonetik, garîb kelimeler ve lehçe farklarýný
kapsayan disiplini ifade etmiþtir. Ebû Amr
b. Alâ, Yûnus b. Habîb ve Ýbn Sellâm elCumahî gibi kadîm râvi ve dilciler de
Arabiyye’yi bu mânada kullanmýþlardýr
(Ýbn Sellâm el-Cumahî, I, 12; M. Hayr elHulvânî, s. 12-13). Öte yandan nahiv teriminin Arabiyye’nin i‘rab ve sarfla ilgili kýsmýný (gramer) belirtmek üzere I. (VII.) yüzyýldan itibaren kullanýlmakta olduðu Ýbn
Ebû Ýshak’ýn bir sarf konusuna “nahiv babý” demesinden de anlaþýlmaktadýr (Ýbn
Sellâm el-Cumahî, I, 15).
Nahiv konusunda üzerinde durulmasý
gereken en önemli kavramlardan biri i‘rabdýr, zira i‘rab bu ilmin özünü teþkil eder.
Hz. Peygamber, “Kur’an’ý i‘rab edin, anlaþýlmasý zor kelimelerini (garâib) araþtýrýn”
(Ýbn Ebû Þeybe, VI, 116; Hâkim, II, 477;
Beyhaký, II, 427); “Arabiyye’nin inceliklerini
öðrenin, Kur’an’ý i‘rab edin, çünkü o Arapça’dýr (veya onun dili Arabiyye’dir)” (Ýbn
Ebû Þeybe, VI, 116) gibi hadislerinde i‘rab
tabirinin önemi vurgulanmýþtýr. Bu hadisler bazý râvileri sebebiyle zayýf sayýlmakla
birlikte Hz. Ebû Bekir, Ömer, Abdullah b.
Mes‘ûd, Ebû Zer el-Gýfârî, Ebû Hüreyre ve
Abdullah b. Ömer gibi sahâbîlerin Kur’an’ý
i‘rab ederek okumanýn daha sevap olduðuna dair sözleri (Ýbn Atýyye el-Endelüsî,
I, 40) bahis konusu hadislerin içeriðini teyit etmektedir. Bu tür metinlerde geçen
“i‘râbü’l-Kur’ân” tabiri “Kur’an’daki gizli /
kapalý noktalarý, anlaþýlmayan kelime, ifade ve mânalarý araþtýrýp ortaya çýkarmak,
anlaþýlýr hale getirmek” biçiminde algýlanabilir. Ancak i‘râbü’l-Kur’ân’ý tarihî perspektif içinde ve lahn hadisesiyle baðlantýlý
olarak ele almak daha uygun görünmektedir. Çünkü kýraat hatalarý (lahn) çoðunlukla kelime sonlarýnda oluyordu. Buna
göre i‘râbü’l-Kur’ân ifadesi, “Kur’an kýraatinde sonlarý nasýl okunacaðý bilinmeyen
kelimelerin araþtýrýlýp açýklýða kavuþturul-

