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NÂÝB-i SALTANAT

Avþarlýlar hânedanýnýn kurucusu Nâdir Þah,
Safevî Hükümdarý II. Tahmasb’ý tahttan in-
dirip yerine henüz birkaç aylýk olan oðlu III.
Abbas’ý geçirmiþ ve kendisini nâib-i salta-
nat ilân ederek yönetime el koymuþtu.
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Nâile bint el-Ferâfisa b. Ahvas el-Kelbiyye
(ö. 35/656’dan sonra)

Hz. Osman’ýn þehid edildiði sýrada
yanýnda bulunan eþi.

˜ ™

Benî Kelb’den hýristiyan bir babanýn kýzý
olup Hz. Osman’la halifeliðinin beþinci yý-
lýnda (28/648-49), Kûfe Valisi Saîd b. Âs’ýn
veya Kelb kabilesine zekât toplamak için
gönderilen Velîd b. Ukbe’nin aracýlýðýyla ev-
lendi. Medine’ye daha önce Ýslâm’a giren

kardeþi Dabb tarafýndan götürüldü ve Hz.
Osman’la evlenmesinin ardýndan Müslü-
manlýðý kabul etti.  Nikâh sýrasýnda Hz. Os-
man kendisine 10.000 dirhem mehirle hiz-
metçi olarak Kirman esirlerinden bir karý
koca verdi. Onun Hz. Osman’ýn öldürülme-
si üzerine yaptýðý konuþmalardan ve Mu-
âviye’ye yazdýðý mektuptan evlendikten
sonra Medine’de iyi bir eðitim aldýðý anla-
þýlmaktadýr. Kaynaklar ayrýca Nâile’nin þa-
irliðine, zeki ve olgun bir þahsiyete sahip
olduðuna iþaret eder ve söylediði þiirleri
nakleder.

Hz. Osman’ýn en sýkýntýlý zamanda onun-
la beraber olan Nâile eþinin içine düþtüðü
siyasî krizden kurtulmasý için büyük çaba-
lar harcadý. Kuþatma sýrasýnda Hz. Osman,
Hz. Ali’nin önerileri doðrultusunda mes-
cidde Medineliler’e ve muhaliflere karþý bir
özür dileme konuþmasý yaptý; konuþmasý-
nýn sonunda hatalarýndan piþman olduðu-
nu söyleyerek icraatýyla ilgili eleþtirilerin
kendisine iletilmesini istedi. Böylece lehi-
ne bir hava oluþtuysa da halife evine dön-
düðünde orada bu konuþmayý dinlememiþ
olan Ümeyyeoðullarý’nýn ileri gelenleriyle
karþýlaþtý. Bu sýrada konuþmayý önemli si-
yasî bir hata olarak gören Mervân b. Ha-
kem ile konuþmayý yerinde bulan Nâile ara-
sýnda sert bir tartýþma geçti. Olaylar yeni-
den alevlenince, eþine Mervân’ý yanýndan
uzaklaþtýrýp Hz. Ali’yi yardýma çaðýrmasýný
tavsiye eden Nâile, âsiler içeri girdiklerin-
de ise kendisine saygý gösterip dýþarý çýka-
caklarý umuduyla baþýný açarak saçlarýný
daðýttý; umduðu gerçekleþmeyince de ken-
dini Hz. Osman’ýn önüne attý ve eliyle dur-
durmaya çalýþtýðý kýlýç darbeleri altýnda
iki parmaðýný kaybetti. O gece de Hz. Os-
man’ýn naaþýný onun bir iki dostuyla bir-
likte gizlice Baký Mezarlýðý’na defnetti.

Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, Nâile’nin Muâvi-
ye’ye gönderdiði, Hz. Osman’ýn öldürülme-
si olayýný açýklayan bir mektubun metnini
verir (el-E³ånî, XV, 325-326). Onun bu mek-
tubu Muâviye’nin isteði üzerine mi yoksa
kendiliðinden mi yazdýðý hususu açýk deðil-
dir; ancak Muâviye’nin hem Hz. Osman’ýn
kuþatýlmasý olayýndan önce, hem de bu ci-
nayetin iþlenmesinden sonra takip ettiði
siyaset dikkate alýndýðýnda yazýlmasýný onun
istediði söylenebilir. Çünkü Muâviye, mek-
tupla beraber gönderilen Hz. Osman’ýn
kanlý gömleðini ve Nâile’nin parmaklarýný
Dýmaþk Camii’nde teþhir ederek Suriyeli-
ler’i kendi siyasetinin doðruluðuna inandý-
rýp desteklerinin sürmesini saðlamýþtýr.

Hz. Osman’ýn þehid edilmesinin ardýndan
Nâile’nin Suriye bölgesinde yaþayan Kelb
kabilesine döndüðü anlaþýlmaktadýr. Bun-

ka Moðol haný için de bir nâib tayin edil-
meye baþlandý. Nitekim, Ýlhanlý Abaka Han
ayný zamanda vezirlik de yapan Sâhib Ata’-
yý “kývâmü’l-mülk” unvanýyla kendi niyâ-
bet-i hazret-i ulyâlýðýna, Celâleddin Mah-
mud’u istîfâ makamýna ilâveten sultanýn
nâibü’s-saltanati’l-muazzamalýðýna tayin
etmiþti. Selçuklular’da nazarî olarak görev
alanlarý belirlenmiþ görünse de özellikle ve-
zir, atabeg ve nâib-i saltanatýn icraatlarý
arasýnda belirgin bir fark bulunmamakta-
dýr. Bu unvaný taþýyanlarýn faaliyetleri sul-
taný muhaliflerine karþý korumak ve onlarý
saf dýþý etmek, isyanlarý bastýrmak, baþ-
þehri savunmak, Moðollar’a karþý asker te-
mini için komþu devletlerle görüþmek, el-
çilik yapmak ve sultanýn kýzýnýn gelin alayý-
na baþkanlýk etmek þeklinde belirtilmiþtir.

Bu makam daha çok Memlükler’de
önem kazanmýþtýr. “Nâibü’l-hazre, nâibü’l-
uzmâ, nâibü’l-kâfil, kâfilü’l-memâliki’þ-þe-
rîfe, sultânü’l-muhtasar” vb. unvanlarý ta-
þýyan nâib-i saltanat, askerî sýnýfýn en üst
rütbesindeki emîr-i mie ve mukaddemü’l-
elflerin en kýdemlileri arasýndan tayin edi-
lir, bazan bunlarýn üstü atabekü’l-asâkir
bu göreve getirilir, hükümdarýn temsilcisi
veya vekili olarak onun adýna ülkeyi yöne-
tirdi. Nâibler, vezirin yerini alarak sultanýn
ardýndan devletin ikinci adamý haline gel-
diler; hatta bazan bu güçleri sayesinde
Kutuz, Ketboða ve Lâçin gibi sultan oldu-
lar. Baþþehirdeki nâib-i saltanattan baþka
Dýmaþk, Halep, Trablusþam, Gazze, Hama
ve Kerek gibi eyalet veya þehir valileri de bu
unvaný (veya kâfilü’s-saltana, kâfilü’l-mem-
leke unvanlarýný) taþýmaktaydý. Bunlarýn
içinde en üst mevkide olaný Dýmaþk nâib-i
saltanatýydý. Dýmaþk nâibleri arasýnda Þeyh
el-Mahmûdî gibi bu durumu kendi çýkarý-
na kullanýp bölgedeki diðer nâiblerin des-
teðini alarak sultan olanlar da vardý.

Delhi Sultanlýðý’nda hükümdar adýna gö-
rev yapan, nâibü’l-mülk veya nâib-i hâss-ý
þah unvanýný taþýyan yüksek rütbeli bir emîr
yahut melik bulunmakta ve nâib-i salta-
natla ayný iþi yapmaktaydý. Ancak bu ma-
kam Delhi Sultanlýðý’nda zaman zaman
hem makam sahibi hem devlet için tehli-
ke arzetmiþtir. Çünkü nâibler daima güç-
lerini korumaya çalýþtýklarý için zulümden
kaçýnmýyor ve isyanlarýn çýkmasýna sebep
oluyorlardý. Nitekim Delhi Memlük sultan-
larýndan I. Rükneddin Fîrûz Þah’ýn nâibli-
ðini üstlenen annesi Þah Türkân kötü yö-
netimi yüzünden öldürülmüþtü. Delhi Sul-
tanlýðý’nýn sonuncu hânedaný Lûdîler’de de
Memlükler’de olduðu gibi eyalet valilerine
nâib deniliyordu. Ayný müessesenin Safe-
vîler’de de mevcut olduðu anlaþýlmaktadýr.
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dece maaþý ile saðlamýþ olmalýdýr. Anne ve
babasýný genç yaþta kaybeden Nâilî’nin bir
kardeþi olduðu onun ölümü üzerine yazdý-
ðý bir mersiyeden anlaþýlmaktadýr. Ýstan-
bul’da vefat eden þairin Kandilli’deki Sün-
bülî Dergâhý’na gömüldüðü ve sonradan
günümüzde ortadan kalkmýþ olan Beyoð-
lu Kabristaný’na nakledildiði belirtilmek-
tedir (Tuman, s. 1001).

Türk edebiyatý tarihinin ilginç þairlerin-
den biri olan Nâilî sebk-i Hindî üslûbunun
da öncülerindendir. Süslü ve debdebeli bir
dille yazdýðý þiirleri Farsça kelimelerden olu-
þan aðýr terkiplerle yüklüdür. Çoðunda ne-
sîb kýsmý bulunmayan kasideleriyle taný-
nan þair bunlarda devrin toplumsal haya-
týndan az-çok kesitler aktarýr. Þairin dinî
içerikli þiirleri daha çok kaside formunda
olup “Eder” redifli na‘tý bunlarýn en güzel-
lerindendir. IV. Murad, Sultan Ýbrâhim ve
IV. Mehmed dönemlerinde yaþayan Nâilî
bu padiþahlarýn üçüne de kaside sunmuþ-
tur. IV. Murad’a takdim ettiði bir methiye-
de sultanýn Baðdat seferini tamamlayýp
Ýstanbul’a dönüþü münasebetiyle kaleme
alýnmýþ olup ondan maddî ve mânevî hi-
maye beklediðini belirtir. Edirne’de iken IV.
Mehmed’e “þitâiyye” kasidesini yazarak bir
anlamda Ýstanbul’a geri dönme konusun-
da kendisinden yardým istemiþtir. Devlet
büyüklerinden en fazla Köprülüzâde Fâzýl
Ahmed Paþa’ya kaside takdim eden Nâilî
sadrazam, þeyhülislâm, vezir, reîsülküttâb,
defterdar, rûznâmeci, silâhdar gibi devlet
büyükleri için yirmi yedi kaside yazmýþtýr.
Þairin Halvetî tarikatýna mensup olduðu,
divanýnda yer alan “halvetîleriz” redifli ga-
zeliyle Gülþenî isminin anýldýðý beyitlerin-
den anlaþýlmaktadýr. Gazelleri ve özellikle
müseddeslerinde tasavvufî terimler yer
alýr.

Nâilî öncelikle bir gazel þairidir. Bu alan-
da Fehîm-i Kadîm’den etkilendiði ve Ýzzetî
Mehmed Efendi ile Mustafa Sâmi Bey’i
etkilediði bilinir. Ayrýca Ýsmetî’ye nazîreler
yazmýþtýr. Nâilî þiirlerinde ince ve derin
mânaya sözden daha çok önem verir. Ko-
nularýný dýþ dünya yerine geniþ hayal dün-
yasýndan alýr. Hayallerini ifade ederken so-
yut unsurlarý kullandýðýndan þiirlerinin ilk
bakýþta anlaþýlmasý zordur. Onun þiirlerin-
de devrindeki üzücü olaylarýn hassas ru-
hunda meydana getirdiði üzüntüleri, mad-
dî sýkýntýlarý, kadrinin bilinmeyiþini, yer yer
dünya nimetlerinden kopamamanýn çýrpý-
nýþýný ve aþkýn hüznünü görmek müm-
kündür. Nâilî’nin þiirlerinde en çok görülen
sanat mübalaða, telmih ve tezattýr. Es-
ki mazmunlarýn yetersiz kaldýðý durumlar-
da yeni mazmunlar arama çabasýna gir-

miþ, þiirlerinde “hikmet-âmiz” söyleyiþ-
lere de yer vermiþtir. Müseddes formun-
da yazdýðý þiirlerinde acýlarýný ve ýstýrap-
larýný dile getirmiþtir. Tahmîs, terkibi-
bend, müstezad, þarký, rubâî, kýta nazým
þekillerinde þiir yazmýþ olan Nâilî, kaside-
lerinde ve diðer þiirlerinde görülen aðýr
ve süslü üslûbun aksine þarkýlarýnda sade
bir dil kullanmýþ, yerli ve mahallî söyleyiþ-
lere yer vermiþtir. Öðrencilerinden Hâfýz
Post birçok güftesini bestelemiþtir.

Nâilî divanýný bizzat tertip etmiþ, Halûk
Ýpekten, eserin otuz bir yazmasýný karþý-
laþtýrarak tenkitli metnini yayýmlamýþtýr
(Ýstanbul 1970). Divanda otuz yedi kaside,
terciibend þeklinde yazýlmýþ bir mersiye,
bir terkibibend, dört müseddes, Þeyhülis-
lâm Bahâî Mehmed Efendi’nin gazeline
yapýlmýþ bir tahmîs, 390 gazel, bir müste-
zad, on sekiz kýta, sekiz rubâî, beþ müf-
red, on bir þarký ve altý tarih yer almakta-
dýr. Matbu nüshasýnda (Kahire 1253) ka-
sideler, tarihler, rubâîler, þarkýlar, kýtalar
ve þairin kardeþinin ölümü üzerine yazdýðý
mersiye yer almadýðý gibi gazeller de ek-
siktir.
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dan sonra kendisine yapýlan evlilik teklifle-
rini geri çevirdi ve bu hususta aþýrý ýsrarcý
davranan Muâviye’ye de ön diþlerinden iki-
sini söküp göndererek cevap verdi. Hayatý-
nýn geri kalan kýsmýný kabilesi arasýnda sa-
kin bir hayat sürerek geçirdi. Hz. Osman’-
la yedi yýl evli kalan Nâile’nin Ümmü Hâlid,
Ervâ ve Ümmü Ebân adlarýnda üç kýzý ol-
muþtur. Ýbn Sa‘d ise Meryem adýnda bir
tek kýzýndan bahseder (e¹-ªabašåt, III, 54).
Ancak kaynaklarda yer alan, Hz. Osman’ýn
Medine’nin 3 mil kuzeyindeki Cürf’te bu-
lunan topraklarýnýn sulanmasý için açtýr-
dýðý Halîcü Benâti Osman denilen kanalýn
Nâile’den olan kýzlarýna nisbetle isimlendi-
rildiði yolundaki bilgiler kýzlarýnýn sayýsýnýn
birden fazla olduðunu göstermektedir.
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Ýstanbullu olup asýl adý Mustafa’dýr. XIX.
yüzyýl þairlerinden Manastýrlý Nâilî’den ay-
rýlmasý için Nâilî-i Kadîm diye anýlýr. Ma-
den Kalemi kâtiplerinden Pîrî Halîfe’nin oð-
lu olduðundan Pîrîzâde olarak da bilinir
(Sicill-i Osmânî, IV, 529). Babasý gibi Ma-
den Kalemi’nde çalýþtý ve bu dairede ser-
halifeliðe kadar yükseldi. Bu memuriyet-
te iken ömrünün son yýllarýnda bilinmeyen
bir sebeple Köprülüzâde Fâzýl Ahmed Pa-
þa tarafýndan sürgüne gönderildi. Bir ka-
sidesinden bir müddet sonra Ýstanbul’a
döndüðü öðrenilmektedir. Öðrenim dere-
cesi bilinmemekle beraber þiirlerinden za-
manýn ilimlerine vâkýf olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Þiirlerinde hayatýnýn zorluk ve sýkýn-
týlarla geçtiðini söyleyen þair geçimini sa-
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