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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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Divan þiirinin ve sebk-i Hindî akýmýnýn
önde gelen isimlerinden.
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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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