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NÂMIK PAÞA

mýk Paþa ikinci planda kalmakla beraber
çeþitli alanlarda baþarýlý hizmetler ifa et-
miþ, vezâretteki kýdemi dolayýsýyla þeyhül-
vüzerâ unvanýyla anýlmýþtýr. Dört evlilik yap-
mýþ, toplam on üç evlât sahibi olmuþtur.
II. Abdülhamid devri feriklerinden Ýbrâhim
Paþa onun büyük oðludur. 1834’te takdim
ettiði sefâretnamesi Londra ve Paris hak-
kýndadýr ve özellikle Ýngiltere’nin geliþmiþ
durumunu gözler önüne serer. Eser Lond-
ra’nýn çeþitli görüntülerini sergileyen su-
lu boya resimlerle süslenmiþtir (ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 5985).
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Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed
el-Missîsî ed-Dârimî en-Nâmî

(ö. 399/1008)

Hamdânî Hükümdarý
Seyfüddevle’nin saray þairlerinden.˜ ™

Tahminen 309 (921) yýlýnda Tarsus ya-
kýnlarýndaki Massîsa’da (Adana-Ceyhan
arasýndaki Misis, Yakapýnar) doðdu. Ço-
cukluk ve gençlik yýllarý burada geçti. So-
yu Temîm kabilesinin kolu olan Dârim b.
Mâlik’e dayanýr. Kendisine “Nâmî” (yetiþen,
geliþen, artan) lakabýnýn ne sebeple veril-
diði bilinmemektedir. Gençliðinde kasap-
lýk yapan ve bu sebeple Serî er-Reffâ gibi
rakiplerince hicvedilen Nâmî ilk öðrenimi-
ni Massîsa’da gördükten sonra tahsilini
ilerletmek için Irak’a gitti. Ardýndan Ha-
lep’e geçerek Hamdânî Hükümdarý Sey-
füddevle’nin saray þairi oldu ve onun için
parlak methiyeler yazdý. Mütenebbî’nin ge-
liþine kadar makamýný koruyan Nâmî onun
baþ þair olmasýyla hasýmlarý safýnda yer al-
dý, bu sebeple Mütenebbî’nin þiirlerinde
yaptýðý hatalara ve intihallere dair ilk eser
yazanlardan biridir. Mütenebbî’nin 346

dan Hazîne-i Hâssa nâzýrlýðýna (1878) ge-
tirildi. Bu sýrada Rusya ile yapýlan görüþ-
melerde Osmanlý heyetinde ikinci delege
olarak bulundu. Kýbrýs’ýn Ýngilizler’e devre-
dilmesine karþý çýkan devlet adamlarý ara-
sýnda yer aldý. 1878’de Tophane müþirliði,
çok geçmeden Umûr-ý Nâfia Komisyonu
reisliði görevlerinde bulunduktan sonra bu
komisyonun laðvedilmesi üzerine (1888)
memuriyet hayatýndan çekildi ve ömrünün
son beþ yýlýný sakin bir hayat yaþayarak
geçirdi. 14 Eylül 1892’de vefat etti ve Ka-
racaahmet Mezarlýðý’na defnedildi.

Þâbâniyye tarikatýndan Kuþadalý Ýbrâ-
him Efendi müntesibiydi. Emlâk ve akar
sahibi olup elinin sýkýlýðý ile tanýnmýþtýr.
Beþ padiþah döneminde görev yapan Nâ-
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Cebrâil, ilâhî kanun, þeriat,
Tevrat gibi anlamlarda kullanýlan

bir terim.˜ ™

Arapça’da nâmûs þeklinde kullanýlan ke-
limenin aslý “kanun” anlamýndaki Grekçe
nomostur. Ancak bazý Arapça sözlükler-
de kelimenin “sýr saklamak, gizli söz söy-
lemek” mânasýndaki nems masdarýndan
isim olduðu ve “sýr ortaðý; hile, tuzak; sak-
lanýlan yer” gibi mânalara geldiði, hayýrlý
sýrlarýn ortaðýna “nâmûs”, kötü sýrlarýn or-
taðýna “câsûs” denildiði belirtilmektedir
(Cevherî, e½-Øý¼â¼, “nms” md.; Mešåyîsü’l-
lu³a, V, 481; Ýbnü’l-Esîr, V, 119; Lisânü’l-
£Arab, “nms” md.; Kåmus Tercümesi, II,
1036).

Kur’ân-ý Kerîm’de nâmûs kelimesi geç-
mez. Vahyin baþlamasýyla ilgili hadislerde
kelimenin Varaka b. Nevfel tarafýndan zik-
redildiði görülmekte ve bunun Ýslâm kay-
naklarýnda ilk kullaným olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Bu hadislere göre Hz. Muhammed
ilk vahyin tesiriyle bir sarsýntý geçirince Hz.
Hatice, Câhiliye döneminde Hýristiyanlýðý
benimseyen ve Kitâb-ý Mukaddes hakkýn-
da mâlûmat sahibi olan amcasý Varaka b.
Nevfel’e giderek Resûlullah’ýn yaþadýklarý-
ný anlatmýþ, bunun üzerine Varaka Hatice’-
ye, “Eðer bana söylediðin doðru ise Mûsâ’-
ya gelen nâmûs-i ekber ona da gelmiþtir”,
tavaf esnasýnda karþýlaþtýðý Hz. Peygam-
ber’e de, “Þüphesiz sen Meryem oðlu Îsâ’-
nýn müjdelediði peygambersin ve Mûsâ’-
nýn nâmûsunun benzeri bir hal üzeresin”
demiþtir. Bazý rivayetlerde Hz. Hatice’nin
Resûlullah’ý da yanýnda götürdüðü ve Vara-
ka’nýn bu sözleri bizzat ona söylediði kay-
dedilmektedir (meselâ bk. Müsned, I, 312;

VI, 223, 233; Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 3, “En-
biyâ,”, 23; Müslim, “Îmân”, 252; Ýbn Ýshak,
s. 102; Ýbn Hiþâm, I, 238). Buhârî’nin bu ri-
vayeti zikrettikten sonra nâmûs kelimesi-
ni, “Nâmûs kiþinin sýr ortaðý olup baþka-
sýndan gizlediklerini onunla paylaþýr” þek-
linde açýklamasý (“Enbiyâ,”, 23) kelimenin
“sýr” anlamýndaki Arapça “nems” kökün-
den geldiði kanaatine dayanmaktadýr. Bu
sebeple olayla ilgili rivayetlerde geçen nâ-
mûs ve nâmûs-i ekber, “sýr ortaðý, gizli bil-
giye sahip olan” mânasý dolayýsýyla Cebrâil
diye anlaþýlmýþtýr. Çünkü Allah baþka hiç
kimseye bildirmediði vahyi ve gayb bilgi-
sini ona bildirmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, V, 119; Ne-
vevî, II, 203; Ýbn Hacer, I, 56). Ayný olaya
dair birkaç rivayette nâmûs yerine Ceb-
râil, baþka rivayetlerde Mûsâ yerine veya
onun yanýnda Îsâ ismi de geçmektedir (Þâ-
mî, II, 313, 324-325; Ýbn Hacer, I, 56). Ali
b. Burhâneddin el-Halebî, Hz. Îsâ isminin
geçtiði rivayetlerin sahih olmadýðýný kay-
deder (Ýnsânü’l-£uyûn, I, 388).

Nâmûs kelimesi, Ýslâmî kaynaklarda vah-
yin geliþiyle alâkalý rivayetlerde Cebrâil için
kullanýmý dýþýnda Grekçe’de olduðu gibi
“ilâhî kanun” ve özellikle “Mûsâ’ya gönderi-
len þeriat” (Tevrat) anlamýnda kullanýlmak-
tadýr. Peygamberlere “vâdýu’n-nevâmîs”
(kanun koyucu) denilmiþtir. Ýbn Hiþâm, Re-
sûl-i Ekrem’in nübüvvetinin önceki pey-
gamberler tarafýndan müjdelenmesi ko-
nusunu ele alýrken Hz. Îsâ’dan naklen ak-
tardýðý, “Nâmûstaki söz yerine gelsin” cüm-
lesindeki “nâmûs” ile Tevrat’ýn kastedildi-
ðini belirtir (es-Sîre, II, 63). Abdülkahir el-
Baðdâdî ise Nûh, Ýbrâhim, Mûsâ, Îsâ, Mu-
hammed gibi peygamberlerin þeriat sahi-
bi olduðunu ifade etmek için “ashâbü’n-
nevâmîs” tabirini kullanýr (el-Farš, s. 179).
Ýbn Teymiyye de nâmûs kelimesini sadece
Varaka olayý ile ilgili hadiste Cebrâil karþý-
lýðý zikretmekte, baþka yerlerde ise “Tev-
rat, Allah’ýn kanunu, bir peygamberin (Mu-
hammed) þeriatý, peygamberlere verilen
þeriatlar” anlamýnda kullanmaktadýr (Ay-
dýn, s. 68-69). Cürcânî et-Ta£rîfât’ta keli-
meyi “Allah’ýn koyduðu þeriat” diye taným-
lamaktadýr. Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-
Mušåbesât adlý eserinin bir bölümü “en-
Nâmûsü’l-ilâhî” baþlýðýný taþýr. Kalkaþendî
dinî ilimler arasýnda ilk olarak peygamber-
likle ilgili kanunlar (nevâmîs) ilmini zikreder
(Øub¼u’l-a£þâ, I, 543).

Grek kaynaklý felsefî eserlerin Arapça’ya
çevrilmesinden itibaren nâmûs kelimesinin
genellikle “kanun” ve “ilâhî kanun” anla-
mýnda kullanýlýþý oldukça yaygýnlýk kazan-
mýþtýr. Eflâtun’un Kanunlar’ýnýn Fârâbî’-
ye ait özet bir tercümesi TelÅî½u Nevâ-

(957) yýlýnda Halep’ten ayrýlmasýndan son-
ra Hamdânî sarayý þairleri arasýnda rüt-
besi yeniden yükseldi. 399’da (1008) Ha-
lep’te vefat etti. Kaynaklarda ölüm tari-
hiyle ilgili olarak 370 (980), 371 (981) ve
400 (1009) yýllarý da zikredilir.

Arap dili ve edebiyatý alanýnda geniþ bil-
gi sahibi olan Nâmî þiirde orijinal buluþlarý
ile tanýnýyor ve Seyfüddevle’nin saray þa-
irleri arasýnda Mütenebbî’den sonra yer
alýyordu. Ancak Mütenebbî ile Ebû Firâs
el-Hamdânî’nin þöhreti onu gölgede býrak-
týðý için biyografi ve edebiyat eserlerinde
lâyýk olduðu yeri alamamýþtýr. Züheyr b.
Ebû Sülmâ ve Mervân b. Ebû Hafsa gibi
titiz þairlerden olan Nâmî, bir kasideyi ye-
di ayda veya daha fazla bir zaman içinde
bu hususta eski ve yeni þairlerin söyledik-
lerini inceledikten sonra ortaya koyuyordu
(Safedî, VIII, 96-99). Genellikle medih, hiciv
ve tasvir temalarýndaki þiirleri cinas, týbâk
(tezat), kinaye ve tevriye sanatlarýnýn gü-
zel örnekleriyle süslüdür. Bazý þiirlerinde
Mütenebbî’nin etkisi görülen Nâmî, Serî
er-Reffâ tarafýndan kendi þiirlerini çalmak-
la itham edilmiþtir (Dîvân, s. 45, 178). Ýbn
Bâbek’in de Nâmî hakkýnda bir hicviyesi
mevcuttur (Safedî, VIII, 99).

Eserleri. 1. Dîvân. Nâmî’nin þiirlerinin
bir kýsmýný Ebû Ali Ahmed b. Ali el-Hâim
rivayet etmiþtir. Ebû Ahmed b. Hallâb el-
Hali‘in derlediði ve 150 varak olduðu belir-
tilen divaný zamanýmýza ulaþmamýþ, an-
cak Seâlibî onun divanýndan seçtiði 120 ka-
dar beyte yer vermiþtir (Yetîmetü’d-dehr, I,
241-248). Ali b. Muhammed eþ-Þimþâtî (ö.
377/987’den sonra), Risâletü našdi þi£ri
Ebî NaŠle ve þi£ri’n-Nâmî ve’l-¼ükmi
beynehümâ adýyla bir eser yazmýþtýr. Sa-
bîh Redîf bazý kaynaklardan derleyerek
oluþturduðu divaný Þi£rü’n-Nâmî adýyla
neþretmiþtir (Baðdad 1390/1970). Nâmî’-
nin bazý antolojilerde de þiirleri bulunmak-
tadýr. 2. Kitâbü’l-Emâlî. Halep’teki ders
halkalarýnda Arap dili ve edebiyatýna dair
tuttuðu notlardan meydana gelen eser-
de babasý Muhammed el-Missîsî’den, ayrý-
ca Ahfeþ el-Asgar, Ýbn Dürüsteveyh, Ebû
Bekir es-Sûlî ve Ýbrâhim el-Arûzî’den ya-
pýlmýþ rivayetler bulunur. Þair Bebbega,
Ebü’l-Hattâb Ýbn Avn el-Harîrî ve Ebû Be-
kir el-Hâlidî kendisinden rivayette bulu-
nanlar arasýnda yer alýr. 3. Kitâbü’l-Æavâ-
fî (Yâkut, I, 129), 4. Risâle fi’l-keþf £an
£uyûbi’l-Mütenebbî. Ýbn Vekî‘ bu eser-
den bazý nakiller yapmýþtýr (el-Mün½ýf, vr.
49a, 59b, 60a).
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