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Ýslâm, Kahire 1967, s. 358-363; R. A. Nicholson,
Fi’t-Ta½avvufi’l-Ýslâmî (trc. Abdurrahman Bede-
vî), Kahire 1969, s. 130-139; Cevâd Nûrbahþ, Fer-
heng-i NûrbaÅþ, London 1363 hþ., IV, 111, 116-
117.
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Ebü’l-Hasen (Ebü’l-Hüseyn) Alî b. Abdillâh

b. Vasîf el-Hallâ’ el-Baðdâdî
(ö. 366/976)

Ýmâmiyye mezhebine mensup þair.
˜ ™

271 (884) yýlýnda Baðdat’ta doðdu. Kü-
çükken kendisi (veya babasý) bakýr eþya ima-
li ve süslemesiyle meþgul olduðundan “Hal-
lâ’” (süslemeci) lakabýyla tanýndý. Ayrýca Nâ-
þî el-Ekber’den ayýrt edilmesi için Nâþî el-
Asgar (es-Sagýr) diye de anýlýr. Kendi ifade-
sine göre dedesi köle, babasý ýtriyatçýydý.
Baþta Þîa’nýn ileri gelen kelâmcýlarýndan Ýs-
mâil b. Ali en-Nevbahtî olmak üzere devri-
nin âlimlerinden kelâm, fýkýh, hadis ve ede-
biyat dersleri aldý. Müberred, Sa‘leb, Ýb-
nü’l-Mu‘tez gibi dilci, edip ve þairlerden ri-
vayette bulundu (Safedî, XXI, 203). Ondan
rivayet edenler arasýnda þair ve edip Ebû
Abdullah Hüseyin b. Muhammed el-Hâlî,
mantýkçý ve mütercim Ýbn Zür‘a, dilci Ýbn
Fâris, dilci Ebü’l-Kasým Ýbn Berhân Abdül-
vâhid b. Ali el-Ukberî ve Abdüsselâm b.
Hasan el-Basrî gibi âlimler yer alýr. Henüz
tanýmadýðý ünlü þair Ýbnü’r-Rûmî’yi kirli el-
biseler içinde babasýnýn dükkânýnda gör-
düðü ve ölümünden sonra onun Ýbnü’r-
Rûmî olduðunu öðrendiðinde kendisinden
istifade etmediði için üzüldüðü belirtilir
(Yâkut, XIII, 281).

Basra’yý yöneten Berîdî ailesine baðla-
nan Nâþî vezir Ebû Abdullah Ahmed el-Be-
rîdî’ye methiyeler yazdý. Bu arada Kûfe’ye
gitti ve cuma camiinde þiirlerini okuyup
yazdýrdý. Kendisini dinleyenler arasýnda he-
nüz çocuk yaþta bulunan Mütenebbî onun
bazý beyitlerini kaydetti (a.g.e., XIII, 290-
291). Ardýndan Baðdat emîrü’l-ümerâsý
Ýbn Râik’in yardýmýyla Halife Râzî -Billâh’a
baðlandý ve her ikisi için övgüler kaleme
aldý. Nâþî, Muktedir-Billâh’ýn veziri Ebü’l-
Feth Ýbn Hinzâbe’nin nedimi olduktan bir
süre sonra Halep’e giderek Hamdânî Hü-
kümdarý Seyfüddevle’nin teveccühünü ka-
zandý. Fars ve Hûzistan hâkimi Büveyhî Hü-
kümdarý Adudüddevle ve Rüknüddevle’-
nin veziri Errecân Valisi Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-
Amîd ile tanýþan þair bir ara Mýsýr’a geçip
Ýhþîdî Hükümdarý Kâfûr’un meclisinde bu-
lundu ve bu þahsiyetlerin hepsi için met-

hiyeler yazdý. Baðdat’ta vefat eden Nâþî
Kâzýmiyye’de defnedildi. 443 (1051) yýlýn-
da meydana gelen bir olayda mezarýnýn
soyulduðu ve türbesinin yakýldýðý rivayet
edilir (Âga Büzürg-i Tahrânî, II, 331). Fýkýh-
ta Zâhiriyye mezhebine göre amel eden
Nâþî, Ýmâmiyye’nin ileri gelen taraftarlarýn-
dan biriydi. Zamanýnýn Rummânî gibi âlim-
leriyle yaptýðý kelâm tartýþmalarýna nükte
ve esprileriyle canlýlýk kattýðý nakledilir. Da-
ha çok medih türünde olmak üzere çeþitli
konularda þiirleri bulunan Nâþî’nin Hz. Ali
ve Ehl-i beyt’i öven çok sayýda þiir yazdýðý
da ifade edilir.

Kaynaklarda birçok eser yazdýðý zikredi-
len Nâþî’nin (Ýbn Hallikân, III, 370) telifleri
zamanýmýza ulaþmadýðý gibi isimleri de
bilinmemektedir. Nâþî þiirlerini bir divan
haline getirmiþ ve Kûfe’ye gittiðinde þiir-
lerini okuyup yazdýrmýþsa da divaný günü-
müze kadar gelmemiþtir. Þiirlerinden bazý
parçalar edebiyat, tarih ve biyografi kitap-
larýnda yer almaktadýr. Muhammed es-Se-
mâvî’nin bir araya getirdiði 300 beyit ka-
dar þiiri Necef’te Âyetullah el-Hakîm Kü-
tüphanesi’nde muhafaza edilmektedir. Ay-
rýca Kitâbü’l-Ýmâme (Kitâb fi’l-imâme)
adlý bir eseri bazý kaynaklarda zikredilir.
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215-230 (830-845) yýllarý arasýnda En-
bâr’da doðdu ve burada yetiþti. “Nâþi’”
(genç) lakabý kendisine genç yaþta katýldý-
ðý bir kelâm tartýþmasýnda üstün baþarý
göstermesi sebebiyle verilmiþ (Ýbnü’n-Ne-

cân”, 1; Müslim, “Birr”, 115; “Cennet”, 28)
bu çerçevede yorumlamýþtýr (Kitâbü’¹-Ta-
vâsîn, s. 130; Baklî, s. 398, 432).

Hallâc’ýn, “Tenzih ederim o zâtý ki nâsû-
tu, parlak lâhûtun yüce sýrrýný açýða çýkar-
mýþ, sonra da halka açýkça yiyen, içen sû-
retinde görünmüþtür” beytinde (Kitâbü’¹-
Tavâsîn, s. 130) dile getirdiði bu görüþ vah-
det-i þühûd, hulûl, bazýlarýnca ittihad /
vahdet-i vücûd anlayýþý baðlamýnda da yo-
rumlanmýþtýr (Abdülkadir Mahmûd, s. 358-
363). Afîfî’ye göre Hallâc, “Ben Hakk’ýn sû-
retiyim” sözüyle kendisinin O’nun þehâdet
âlemindeki mazharý olduðunu, lâhûtî ve
nâsûtî iki ayrý tabiata sahip bulunduðunu
ve nâsûtun lâhûtta fenâya erdiðini anlat-
mak istemiþtir (Ta£lîšåtü’l-Fu½û½i’l-¼ikem,
s. 26, 180).

Bazý sûfîler “Allah onlarý sever, onlar da
O’nu sever” meâlindeki âyete (el-Mâide 5/
54) iþaret ederek, “Allah’ýn kulunu sevme-
si nâsûtiyet kalýbýnda lâhûtiyeti bâký kýl-
masý, kulun Allah’ý sevmesi ise lâhûtiyetin
bekasýnda nâsûtiyeti fâni kýlmasýdýr” de-
miþlerdir (Ma‘sum Ali Þah, I, 171). Rûzbi-
hân-ý Baklî, Meþrebü’l-ervâ¼’ta tasavvu-
fî makamlarý anlatýrken lâhûtiyet ve nâsû-
tiyeti mukarrebînin makamlarý arasýnda
zikretmiþ, lâhûtiyeti “aynü’l-cem‘“ maka-
mý karþýlýðýnda kullanmýþtýr.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî lâhût ve nâsût
kelimelerini bir hakikatin iki vechesi ola-
rak yorumlar. Ona göre Allah’ýn bir veche-
si Hak (bâtýn), diðer vechesi halktýr (zâhir).
Bu ayýrým lâhût-nâsût sözleriyle de ifade
edilebilir (Fu½û½, s. 138). Bazan mecaz ola-
rak þeriata ve dinin zâhirî hükümlerine nâ-
sût denir. Hazarât-ý hams mertebelerini
dörde indirip lâhût, ceberût, melekût, nâ-
sût þeklinde sýralayanlar da vardýr. Buna
göre lâhût ahadiyet, nâsût þehâdet mer-
tebesine tekabül etmektedir. Nâsût ve lâ-
hût kelimelerinin aslýnýn Süryânîce olduðu-
na dikkat çekerek Hallâc’ýn, Hz. Îsâ’nýn lâ-
hûtî ve nâsûtî olmak üzere iki tabiatý bu-
lunduðuna inanan monofizitlerin etkisinde
kaldýðý da ileri sürülmüþtür (Abdülkadir
Mahmûd, s. 358-363).
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zumenin ilim dallarýna dair olduðu da ifa-
de edilmiþtir.

Nâþî el-Ekber’in Taf²îlü’þ-þi£r (Našdü’þ-
þi £r) adlý kitabý edebî tenkide ve þiir eleþti-
risine dair yazýlmýþ ilk müstakil telif ola-
rak kabul edilir. Zamanýmýza ulaþmayan
eserden bazý nakiller çeþitli eserlerde yer
almaktadýr. Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Nâþî’-
yi þiir tenkidinde Kudâme b. Ca‘fer’den üs-
tün görür. Edebî tenkitte Kadî Ebü’l-Ha-
san el-Cürcânî ile Kartâcennî’yi etkilemiþ-
tir. Ebû Saîd es-Sîrâfî, Mettâ b. Yûnus’la
yaptýðý meþhur nahiv-mantýk tartýþmasýn-
da Nâþî el-Ekber’in Aristo mantýðýna yö-
nelttiði eleþtirilere mantýkçýlardan kimse-
nin cevap veremediðini belirtir.

Çok sayýda þiir yazmakla þöhret kazanan
Nâþî, Ýbnü’r-Rûmî ve Buhtürî’nin tabaka-
sýndan kabul edilir. Þiirlerinin çoðu av hay-
vaný ve aletleriyle av tasvirlerine (tardiyyât)
dairdir. Onun yirmiden fazla av tasviri þiiri
Küþâcim’in el-Me½âyid ve’l-me¹ârid adlý
kitabýnýn temel kaynaklarýndandýr. Þarap
ve eðlence meclisi tasvirine dair þiirlerinin
yaný sýra gazel, yergi ve övgü türünde de
çeþitli þiirler yazmýþtýr. Hz. Peygamber hak-
kýnda uzun bir methiyesi bulunmaktadýr.
Hamdânîler’den Ebü’l-Meâlî Sa‘düddevle
için de bir methiye yazmýþtýr (Ebû Ýshak
el-Husrî, II, 973). Ayrýca Mu‘tezile’nin gö-
rüþlerini savunduðu ve þiir tenkidini ele
aldýðý didaktik manzumeleri de çoktur.

Eserleri. 1. Dîvân. Ýbnü’n-Nedîm’in, Nâ-
þî’ye ait þiirlerin elli varak tutarýnda oldu-
ðunu kaydetmesi çok þiiri bulunduðuna
dair rivayetlerle çeliþmektedir. Ebû Amr
Osman b. Abdullah et-Tarsûsî’nin derledi-
ði divaný günümüze ulaþmamýþtýr. Son za-
manlarda Müzhir es-Sûdânî çeþitli kaynak-
lardan topladýðý þiirlerini biyografisiyle bir-
likte neþretmiþ (“en-Nâþî, el-Ekber: Hayâ-
tühû ve þi.ruhû”, Mecelletü Külliyyeti’t-ter-
biye, I/1 [Basra 1979], s. 73-164), Hilâl Nâ-
cî de kaynaklardan derlediði þiirlerini þai-
rin hayatý, eserleri ve görüþlerini ele aldý-
ðý geniþ bir giriþle el-Mevrid’de yayýmla-
mýþtýr (bk. bibl.). 2. Kitâbü U½ûli’n-ni¼al
(Kitâb fîhi u½ûlü’n-ni¼al elletî iÅtelefe fîhâ
ehlü’½-½alât). Mezheplere dair olan eserin
Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kü-
tüphanesi’nde mevcut yazma nüshasý (Ha-
raççýoðlu, nr. 1309, vr. 1b-51b) Ramazan
Þeþen tarafýndan bir makalede tanýtýlmýþ
(“Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bâzý
Mühim Yazmalar”, TD, sy. 23 [1969], s. 83-
86) ve Joseph van Ess tarafýndan neþredil-
miþtir (Wiesbaden 1971). 3. Mesâßilü’l-
imâme. Muhtemelen Nâþî’nin U½ûlü’n-
ni¼al adlý kitabýnýn imâmet bahsini içe-
ren bu eseri, Joseph van Ess Arapça met-

ni ve Almanca tercümesiyle birlikte Me-
sâßilü’l-imâme ve mušte¹afât mine’l-Ki-
tâbi’l-Evsa¹ fi’l-mašålât adýyla yayýmla-
mýþtýr (Beyrut 1971). 4. el-Kitâbü’l-Evsa¹
fi’l-mašålât. Dinler ve mezheplerle ilgili bu
eserin yegâne nüshasý Kahire’deki Kýptî
metropolitliðinde bulunmaktadýr (nr. 370).
Kitap, XIII. yüzyýlda yaþamýþ Ebü’l-Fezâil
Safî Ýbnü’l-Assâl adlý bir Kýptî hýristiyan ta-
rafýndan þerhedilip otuz varaký istinsah
edilmiþtir. Eserden seçmeler, yukarýda zik-
redilen kitap içerisinde Joseph van Ess ta-
rafýndan Almanca tercümesiyle birlikte
neþredilmiþtir. 5. Æa½îde fî med¼i’n-ne-
bî ve nesebihî (nþr. Yûsuf Hüseyin Bek-
kâr, MMLAÜr., II/3-4 [1979], s. 76 vd.). 6.
Risâle fî taf²îli’s-sûd £ale’l-bîŠ (Taf²îli’s-
sûdân £ale’l-bîŠân). Siyah ve beyaz insan-
larýn erdem ve kusurlarýnýn karþýlýklý mu-
hâvere ve münazara þeklindeki konuþma-
larla ele alýndýðý bir manzumedir. 7. Müfâ-
Åare beyne’×-×eheb ve’z-zücâc (son iki
eserin yazmalarý için bk. Brockelmann,
GAL, I, 128). 8. Kitâbü Našdi’þ-þi£r (Taf-
²îlü’þ-þi£r, Kitâb fi’þ-þi£r). Þiir tenkidine dair
ilk müstakil eser olup günümüze ulaþma-
mýþtýr. Tevhîdî, Husrî, Ýbn Reþîk el-Kayre-
vânî (bk. bibl.) ve Kazzâz el-Kayrevânî (Mâ
yecûzü li’þ-þâ£ir fi’²-²arûre, nþr. Müncî el-
Kâ‘bî, Tunus 1971, s. 37-39) eserden bazý
aktarýmlara yer vermiþtir. Ali Ýbrâhim Ebû
Zeyd, Binâßü’l-ša½îde fî þi£ri’n-Nâþîß el-
Ekber adýyla bir eser yazmýþtýr (Kahire
1994). Hilâl Nâcî, Nâþî el-Ekber’in derle-
miþ olduðu þiirlerine el-Müstedrek £alâ
Øunnâ£i’d-devâvîn isimli kitabýnda ilâ-
veler yapmýþtýr (Baðdad 1991, I, 314-316).
Ebû Bekir er-Râzî er-Red £ale’n-Nâþîß is-
miyle bir eser kaleme almýþtýr.
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dîm, s. 217), Nâþî el-Asgar’dan ayýrt edil-
mesi için Nâþî el-Ekber olarak anýlmýþtýr.
Ayrýca Ýbn Þirþîr diye de tanýnýr. Þirþîr gü-
vercinden büyükçe bir deniz kuþu olup ba-
basýnýn lakabýdýr. Tahsilini tamamlamak
amacýyla Baðdat’a gitti. Hayatýnýn çoðu-
nu geçirdiði bu þehirde baþta kelâm, fel-
sefe, mantýk, cedel, hilâf ile dil ve edebi-
yat ilimleri olmak üzere çeþitli alanlarda
ders alarak kendini yetiþtirdi ve Mu‘tezi-
le’nin önde gelen âlimleri arasýnda yer al-
dý. Þiirlerinde Mu‘tezilî fikirleri savunduðu
gibi baþta Zâhirî mezhebi imamý Dâvûd
ez-Zâhirî olmak üzere ona muhalefet eden
Mürcie ve Müþebbihe fýrkalarýný hicvetti
(Hatîb, X, 92-93). Keskin zekâsý sayesinde
çaðýnýn âlim ve edipleriyle giriþtiði tartýþ-
malarda üstün baþarý gösterip Aristo man-
týðýna, Halîl b. Ahmed’in aruz sistemine,
nahiv illetleri ve usulüne iliþkin aðýr eleþti-
rilerde bulundu, fikirlerini bu alanlarda yaz-
dýðý eserlerde savundu. Bu yüzden birçok
düþman kazanarak deli ve sapýk olmakla
itham edildi (a.g.e., X, 92; Ýbnü’n-Nedîm,
s. 217). Neticede Baðdat’ý terkedip Kahi-
re’ye iltica etmek zorunda kaldý. Baðdat’-
ta, Mu‘tezile’nin siyasî desteðinin kalma-
dýðý bir dönemde bulunmuþ olmasýna rað-
men Mu‘temid-Alellah’ýn veziri Ýsmâil b.
Bülbül ile yakýn münasebet kurdu. Þiirle-
rinden edebiyat, dostluk ve içki meclisle-
rinde bulunduðu, güzellere irticâlî þiirler
nazmettiði anlaþýlmaktadýr (Ebû Hilâl el-
Askerî, II, 228; Hatîb, X, 93). Taberânî ile
tarihçi ve edip Ýbnü’l-Merzübân el-Muhav-
velî kendisinden rivayette bulundu. Kahi-
re’de öðretimle meþgul oldu, fakih ve edip
Mansûr b. Ýsmâil et-Temîmî’ye bir hicviye
yazdý. Hayatýnýn sonlarýna doðru kadrinin
bilinmediðini görerek uzlete çekildi ve 293
(906) yýlýnda burada vefat etti.

Baðdat Mu‘tezile ekolünün görüþlerini
benimseyen Nâþî Allah’ýn hay, âlim, kadir ...
oluþunu bizâtihi ve gerçek mânada anla-
manýn gerektiðini kabul ediyordu. Bu nok-
tadan hareketle O’nun sýfatlarýnýn varlýðýný
âlemdeki nesne ve olaylarla istidlâl ede-
rek ispat etmeyi isabetli görmüyordu. Çün-
kü sözü edilen sýfatlarýn bir kýsmý insan-
larda da bulunmakta, fakat onlarda haki-
kat deðil mecaz konumunda yer almak-
tadýr. Bundan da dýþ görünüþün kriter ol-
mayacaðý anlaþýlmaktadýr. Nâþî’ye göre -
bütün Mu‘tezilî kelâmcýlarýnda olduðu gi-
bi- insanýn yapýp ettiklerini (ihtiyârî fiiller)
yaratan Allah deðil kiþinin kendisidir (Eþ‘a-
rî, I, 184-185; II, 500-501). Nâþî ayrýca, 4000
beyit kadar olduðu kaydedilen didaktik bir
manzumesinde kelâm mezhepleriyle on-
larýn müntesiplerinden söz etmiþtir. Man-
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Kaynaklar Nâþid’in yetenekli bir þair ol-
duðu konusunda birleþir. Yeni ve orijinal
hayaller bulmada baþarýlý olduðu, irticâlen
kaside söylediði, gazellerinde Sâib-i Teb-
rîzî ve Þevket-i Buhârî’yi, nesir ve inþâda
Nâbî ve Nergisî’yi hayrette býrakacak kadar
yetenekli olduðu kaydedilmiþse de nesir
alanýndaki kudretini gösterecek bir örne-
ðe henüz rastlanmamýþtýr. XVIII. yüzyýlýn
karakteristik özelliklerinin görüldüðü þiirle-
rinde Nedîm ve Nâbî etkisi yanýnda sebk-i
Hindî izlerini de bulmak mümkündür. Nâ-
þid’in, III. Selim’in 1205 (1790) yýlýnda ka-
týldýðý tüfek atýþlarýný tasvir eden tarih ký-
talarý eski Gülhane bahçesi, Teþvikiye Ca-
mii bahçesi, Yýldýz Kasrý önü ve Topkapý
Sarayý ikinci avlusundaki Silâh Dairesi önün-
de dikilen taþlar üzerine yazýlmýþtýr. Gülha-
ne bahçesindeki taþ Yesârî Mehmed hat-
týyla yazýldýðý için ayrýca önemlidir. Bunlar-
dan baþka Sultâniye bahçesi, Þimþad Kas-
rý ve Ýshakýye Kasrý gibi yerlerde üzerinde
Nâþid’in þiirleri bulunan niþan taþlarý mev-
cuttur. Padiþahýn katýldýðý cirit oyunu ve
tüfek atýþlarýný anlattýðý þiirleri devrin sos-
yal ve kültürel hayatýna ýþýk tutacak nitelik-
tedir. Þiirleri III. Selim, Hacý Sâdullah Aða,
Abdülhalim Aða ve Musâhib Sâdýk Aða gi-
bi sanatkârlar tarafýndan bestelenen þai-
rin “Üftâdeliðim bir meh-i rûþen-ten için-
dir” ve “Câm-ý aþkýnla heman þûrîde -ser
bir ben miyim?” mýsralarýyla baþlayanlarý
günümüze ulaþmýþtýr. Hat sanatýnda da
yetiþmiþ olduðu belirtilen Nâþid’in bu alan-
daki kudretini gösterecek bir örnek elde
bulunmamakla birlikte Tuhfe-i Hattâtîn’-
de kendisinden övgüyle söz edilir.

Eserleri. 1. Divan. Ölümünden sonra
þiirlerinden sekiz kaside, 104 gazel, sekiz
musammat, kýrk sekiz tarih, yirmi üç kýta,
otuz üç müfred, Farsça bir gazel ve iki
beytin Câvid Ahmed Bey tarafýndan top-
lanmasý ve baþýna bir hal tercümesi ilâve-
siyle oluþturulmuþtur. Bunun dýþýnda tez-
kire ve mecmualarda gazel, kýta ve beyitle-
rine rastlanmaktadýr. Divanýn bilinen nüs-
halarý Ýstanbul Üniversitesi (TY, nr. 538,
1407, 3278, 5453), Topkapý Sarayý Müzesi
(Yeniler, nr. 3991), Konya Ýzzet Koyunoðlu
(nr. 13601), Mýsýr Millî (nr. 1912) kütüpha-
nelerinde, Almanya Tübinger Depot der
Staats Bibliothek’te (MS, Orquart, nr. 1500)
ve Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir (Mik-
rofilm Arþivi, nr. 2187). Divan üzerinde
Lütfü Alýcý (doktora tezi, 1998, Ýnönü Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Ömer
Zülfe (yüksek lisans tezi, 1998, MÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) ve Raziye Öztürk (yük-
sek lisans tezi, 1999, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü) çalýþmýþtýr. 2.
Mecmua. Nâþid’in, Müntehabât-ý Eþ‘âr
adýyla dönemindeki þairlerin þiirlerinden
oluþan bir mecmua derlediðinden söz edil-
mektedir. Halûk Ýpekten, Þefkat’in Tezki-
retü’þ-þuarâ adlý eserini Nâþid’in bu mec-
muasýndaki þiirleri esas alarak hazýrladýðý
yolundaki bir bilgiyi aktarmaktadýr. Kemal
Edip Kürkçüoðlu, Nâþid’e ait bir mecmua-
nýn Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coð-
rafya Fakültesi Kütüphanesi’nde (Ýsmail
Saib Sencer, nr. 302) kayýtlý olduðunu söy-
lüyorsa da bu numaradaki eserin Nâþid’e
ait olduðu þüphelidir.

128-129; Ýbn Hallikân, Vefeyât, III, 91-93; Safedî,
el-Vâfî, XVII, 522-525; Ýbnü’l-Murtazâ, ªabašå-
tü’l-Mu£tezile, s. 92-93; Brockelmann, GAL, I,
128; Suppl., I, 188; Sezgin, GAS, II, 564-566; Ci-
had Tunç, “en-Nâþi’ el-Ekber, Ebu’l-Abbâs ‘Ab-
dullâh b. Þirþir el-Enbârî, Mesâ’ilu’l-imâme ve
Muktetafât mine’l-Kitâbi’l-evsat fi’l-makâlât, tah-
kîk: Josef Van Ess, Beyrut 1971”, AÜ Ýlâhiyat Fa-
kültesi Ýslâm Ýlimleri Enstitüsü Dergisi, II, An-
kara 1975, s. 199-204; M. Zaðlûl Sellâm, “Ebü’l-
.Abbâs en-Nâþi, el-Ekber ve kitâbühû fi’þ-þi.r”,
Câmi£atü’r-RiyâŠ Mecelletü Külliyyeti’l-âdâb, V
(1977-78), s. 173-197.

ÿSüleyman Tülücü
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(ö. 1206/1791)

Þair ve hattat, devlet adamý.
˜ ™

1162’de (1749) Mora’da doðdu. Adý Ýb-
râhim’dir. “Nâþid” (güzel þiir okuyan) mah-
lasýyla tanýndý. Babasý Topal Osman Paþa’-
nýn oðlu Râtýb Ahmed Paþa’dýr. Ahmed
Paþa’nýn dokuz oðlundan dördüncüsü olan
Nâþid’in kardeþlerinden Þemseddin Bey
Nâmýk Kemal’in dedesidir. Nâþid babasý-
nýn ölümünden sonra Enderun’a alýndý ve
1181’de (1767) III. Mustafa’nýn mâbeyin-
ciliðine getirildi. Görevine I. Abdülhamid
döneminde devam ederken 1188’de (1774)
silâhþorluk ve kapýcýbaþýlýkla Yeniþehir Fe-
neri’ne gönderildi. III. Selim tahta çýkýnca
Sultan Abdülhamid’in kýzý Emine Sultan’ýn
kethüdâlýðý ile tekrar saraya döndü. Bu gö-
revde iken vefat etti ve Üsküdar Ayazma
Camii hazîresine gömüldü. Halen saðlam
durumda bulunan mezarýnýn kitâbesinde
þair Sürûrî’nin tarih kýtasý yazýlýdýr. Ende-
run’da eðitim gördükten sonra üç padiþah
döneminde çeþitli devlet hizmetlerinde bu-
lunan Nâþid’in tatlý dilli, derviþmeþrep, hoþ-
sohbet olduðu ve padiþah sohbetlerine ka-
týldýðý bildirilir.

Nâþid

divanýnýn

ilk iki sayfasý
(TSMK, Yeniler,

nr. 644)

Nâþid’in

Üsküdar

Ayazma Camii

hazîresindeki

mezarý


