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NÂÞÎ el-EKBER

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.
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Þair ve hattat, devlet adamý.
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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)
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Arap þairi hemen hemen yok gibidir (bk.
BEDÎÝYYÂT; METHÝYE; MEVLÝD; MUHAM-
MED [Arap Edebiyatý]).

™ FARS EDEBÝYATI. Fars edebiyatýn-
da Ýslâm’dan sonra Yeni Farsça ile yazýlan
mensur ve manzum eserlerde genellikle
tevhidin ardýndan Hz. Peygamber’i öven
bölümlere yer verilmiþtir. Ayrýca imamlar,
ilk dört halife ve din büyükleri övülerek
onlar hakkýndaki menkýbeler aktarýlmýþtýr.
Mensur eserlerde besmele ve hamdele-
den sonra çok defa eserin muhtevasýyla
ilgili cümlelerle Resûl-i Ekrem methedil-
miþtir. Bu övgü bazan manzum parçalarla
da yapýlýr. Bu tarzýn iþlendiði mensur eser-
ler arasýnda TârîÅ-i Bel£amî, Râ¼atü’½-
½udûr ve âyetü’s-sürûr, Terceme-i Tef-
sîr-i ªaberî, ¥udûdü’l-£âlem, Lübâbü’l-
elbâb, Te×kire-i Na½râbâdî, Te×kiretü’l-
evliyâß, Keþfü’l-ma¼cûb ve Merzübân-
nâme sayýlabilir.

Fars þiirinde belli bir nazým þekli olma-
yan na‘tlar daha çok kaside, terci, kýta ve
mesnevi tarzýnda yazýlmýþtýr; gazel þek-
linde na‘tlara da rastlanýr. Ýlk dönem Fars
þairlerinin divanlarýnda müstakil na‘t yer
almaz; ancak bazý kasidelerin baþlangýç
bölümlerinde bu içerikte beyitler bulunur.
Meselâ Ferruhî-i Sîstânî, Hz. Peygamber’i
bir beyitle övmüþtür. Bu hususun, þairle-
rin daha çok hükümdarlarý methederek
hediye almaya yönelmelerinden kaynaklan-
dýðý düþünülebilir. Gazneliler devrinde yay-
gýn olan övgü þiirleri içinde Kisâî-yi Mer-
vezî ve özellikle Nâsýr-ý Hüsrev’in manzu-
melerinde dinî içerikli konular aðýr basar.
Daha sonra baðýmsýz na‘tlar yazýlmaya baþ-
lanmýþ, bunda tasavvufun büyük etkisi ol-
muþtur. Hükümdar ve devlet büyüklerin-
den bir beklentisi olmayan, zühd ve tak-
vâyý ön planda tutan mutasavvýf þairler
çeþitli na‘tlar yazmýþlardýr (bk. MUHAMMED
[Fars Edebiyatý]).

Firdevsî Þâhnâme’sinde tevhidden son-
ra Resûl-i Ekrem’in na‘týna yer vermiþtir.
Fahreddin Es‘ad-ý Gürgânî’nin Vîs ü Râ-
mîn mesnevisinde, Esedî-i Tûsî’nin Ger-
þâspnâme’sinde, Nâsýr-ý Hüsrev’in Dî-
vân’ýnda “Muhammed” redifli birer na‘t
bulunur. Tasavvufî þiirin önemli temsilcile-
rinden olan Senâî-yi Gaznevî’nin Dîvân’ýn-
da, ¥adîšatü’l-¼aš¢ša’sýnda, ªarîšu’t-
ta¼š¢š ve £Iþšnâme’sinde birçok na‘t yer
alýr. Cemâleddîn-i Ýsfahânî’nin Hz. Peygam-
ber’i methettiði terkibibendi bu türde Fars
edebiyatýnýn þaheserlerinden sayýlýr. Hâka-
nî-i Þirvânî gerek Dîvân’ýnda gerekse Tu¼-
fetü’l-£Irâšeyn adlý eserinde Resûlullah’ý
övmektedir. Ferîdüddin Attâr’ýn Dîvân’ýn-

da, Ýlâhînâme, Esrârnâme, Man¹ýšu’¹-
¹ayr ve Mu½îbetnâme mesnevilerinde ve
rubâîlerinden oluþan MuÅtârnâme’sinde
Hz. Peygamber’i metheden þiirler yer alýr.
Nizâmî-i Gencevî’nin hamsesindeki mes-
nevilerinin hepsinde bir ya da birkaç na‘t
vardýr. Kemâleddîn-i Ýsfahânî na‘t olarak
bir terkibibend yazmýþtýr. Mevlânâ, Me¦-
nevî’sinin birçok yerinde Resûl-i Ekrem’-
den ve ona olan sevgisinden söz etmiþtir.
Fahreddîn-i Irâký’nin Dîvân’ý ve £Uþþâšnâ-
me’sinde (Dehnâme), Emîr Hüsrev-i Dih-
levî’nin Dîvân’ýnda, Sa‘dî-i Þîrâzî’nin Dî-
vân’ýnda kaside þeklinde na‘tlar ve Bos-
tân’ýnda övgü manzumeleri vardýr. Evha-
düddîn-i Merâgý’nin Câm-ý Cem mesnevi-
sinde bir, Dîvân’ýnda kaside þeklinde iki
na‘tý, Hâcû-yi Kirmânî’nin Dîvân’ýnda Hz.
Peygamber hakkýnda kaside, musammat
ve terkibibendden oluþan üç þiiri yer alýr.
Þiirlerinde na‘ta yer veren diðer þairler
arasýnda Ýbn Yemîn-i Tuðrâî, Selmân-ý Sâ-
vecî, Þemseddin Kâtibî, Ni‘metullah-ý Velî,
Abdurrahman-ý Câmî, Hilâlî-i Çaðatâyî, Eh-
lî-i Þîrâzî, Nüvîdî-i Þîrâzî, Vahþî-i Bâfký, Muh-
teþem-i Kâþânî, Örfî-i Þîrâzî, Nazîrî-i Nî-
þâbûrî, Abdürrezzâk el-Lâhîcî, Þifâî-i Ýs-
fahânî, Sâib-i Tebrîzî, Lâmi-i Dermiyânî,
Müþtâk-ý Ýsfahânî ve Âþýk-ý Ýsfahânî sayý-
labilir.

Na‘t geleneði XIX ve XX. yüzyýl þairleri
tarafýndan da sürdürülmüþtür. Sabâ-yi Kâ-
þânî, Visâl-i Þîrâzî, Kaânî-i Þîrâzî, Âþýk-ý Ýs-
fahânî, Þekîb-i Ýsfahânî, Dâverî-yi Þîrâzî,
Sürûþ-i Ýsfahânî, Yaðmâ-i Cendekî, Galib
Mirzâ Esedullah ve Meliküþþuarâ-yi Sa-
bûrî bunlarýn baþýnda gelir. Meliküþþua-
râ-yi Bahâr’ýn 1903’te Hz. Peygamber’in
doðum yýl dönümü münasebetiyle Meþ-
hed’de Âsitân-ý Kuds-i Rezavî’de okuduðu
“Der Medh-i Hazret-i Hatmî -mertebet”
baþlýklý na‘tý meþhurdur. Þiirde na‘t gele-
neði Muhammed Hüseyin Þehriyâr, Edîb-i
Ferâhânî, Îrec Mirza, Muhammed Ýkbal,
Emîrî Fîrûzkûhî, Rehî-yi Muayyerî ve son
dönemde Abbâs-ý Þehrî, Muhammed Rý-
zâ Hazâilî, Abdülhüseyn-i Ferzîn, Bânû Nûrî
Geylânî ile devam etmiþtir. Urdu edebiya-
týnda da daha teþekkül devrinden itibaren
na‘t önemli bir yere sahiptir (bk. MUHAM-
MED [Urdu Edebiyatý]).
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Hz. Peygamber için yazýlan
övgü þiiri.

˜ ™

Sözlükte na‘t kelimesi “nitelemek, iyi ve
güzel þeyleri abartýlý biçimde dile getirmek;
nitelik, vasýf” mânalarýnda kullanýlýr. Arap
edebiyatýnda övgü þiirleri daha çok “me-
dih” baþlýðý altýnda ele alýnýr. Na‘t, özellikle
Fars ve Türk edebiyatlarýnda Resûlullah’ý
öven þiirlerin yaygýn adý haline gelmiþtir.
Ýlk Peygamber methiyeleri, Ýslâm dininin
yayýlýp müslümanlarýn Medine’de bir güç
haline gelmesinden itibaren görülmeye
baþlanmýþtýr. Bedir, Uhud, Hendek, Hay-
ber savaþlarýnýn sebep olduðu gerilim ve
mücadele ortamýnda müslümanlarla müþ-
rikler ve yahudiler arasýnda karþýlýklý þiir
atýþmalarý olmuþtur. Hassân b. Sâbit, Kâ‘b
b. Mâlik, Kâ‘b b. Züheyr, Abdullah b. Revâ-
ha gibi þair sahâbîlerin söylediði þiirlerde
Hz. Peygamber’i yüceltme, özellikle Mek-
keli müþriklere karþý savunma ve getirdi-
ði yeni dinin tanýtýlýp yayýlmasýna katkýda
bulunma gibi hedefler güdülmüþtür. Da-
ha sonraki yüzyýllarda bütün Ýslâm coð-
rafyasýnda þairler Resûlullah’a olan sev-
gilerini gerek muhtevalarý gerekse sanat
özellikleri bakýmýndan farklý isimlerle aný-
lan þiirlerle dile getirmiþlerdir. Öyle ki Al-
lah resulü hakkýnda methiye yazmayan

NA‘T


