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NEDÝM

Nedimler göreve baþlamadan önce özel
eðitim alýrlardý. Bu eðitim sýrasýnda kendi-
lerine huzurda nasýl davranacaklarý öðre-
tilir, özellikle sultana bir uyarýda bulunmak
gerekirse bunu doðrudan deðil geçmiþ
hükümdarlardan örnekler vererek yapma-
larý söylenirdi. Nedimlerin kýyafetleri za-
mana ve diðer þartlara göre farklýlýk taþýr-
dý. Hilâl es-Sâbî genel olarak münâdeme
kýyafetinin altýn iþlemeli sarýk, iç elbisesi,
“mübettana” denilen bir tür üst elbisesi ve
önü açýk cübbeden oluþtuðunu söyler, ay-
rýca süslerle güzel kokudan bahseder (Rü-
sûmü dâri’l-Åilâfe, s. 96). Ýbnü’n-Nedîm el-
Fihrist’te (s. 157 vd.) nedimlerle ilgili âdâb,
usul ve menkýbeleri ihtiva eden eserler
için bir bölüm ayýrmýþtýr.
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(ö. 1143/1730)

Divan þiirinde
kendi adýyla anýlan

bir tarz ortaya koyan þair.˜ ™

Ýstanbul’da muhtemelen 1092 (1681)
yýlýnda doðdu. Adý Ahmed’dir. Babasý, Sul-
tan Ýbrâhim devri kazaskerlerinden Mer-
zifonlu Mustafa Muslihüddin Efendi’nin
oðlu Kadý Mehmed Efendi, annesi, Ýstan-
bul’un fethinden itibaren devlet hizmetin-
de bulunan Karaçelebizâdeler ailesinden
Sâliha Hatun’dur. Dedesi bazý çirkin lakap-
larý yüzünden Mülakkab Mustafa Efendi
diye tanýndýðý için Nedîm’den de zaman

zaman Mülakkabzâde diye bahsedilmiþtir
(Ali Canip, TM, I [1925], s. 174). Aile çev-
resinde iyi bir eðitim gördü. Dönemin kla-
sik ilimleri yanýnda Arapça ve Farsça öð-
rendi. Tahsilini tamamladýktan sonra Þey-
hülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’nin de
bulunduðu bir heyet tarafýndan yapýlan
imtihanda hariç medresesi müderrisliði-
ni elde etti. III. Ahmed döneminin (1703-
1730) baþlarýnda þiirleriyle tanýnmaya baþ-
layan Nedîm daha sonraki yýllarda bazý
devlet adamlarýnýn yakýn çevresine girdi,
kendilerine kasideler sunarak dostlukla-
rýný kazandý. Özellikle Lâle Devri’nin ünlü
veziri Nevþehirli Damad Ýbrâhim Paþa’nýn
hemen her faaliyeti için devrin diðer þa-
irleri gibi Nedîm de kýta ve kasideler yaz-
dý; paþa da kendisini daima gözetip kol-
ladý. Kütüphanesinin hâfýz-ý kütüblüðü-
nü yaptýðý Ýbrâhim Paþa tarafýndan kuru-
lan tercüme heyetlerinde görev alan Ne-
dîm meslek hayatýnda da çabuk ilerledi,
1138’de (1726) hariç medresesi müderris-
liðinden Mahmud Paþa Mahkemesi nâib-
liðine getirildi. 1139’da (1727) Molla Kýrî-
mî Medresesi’nde, 1140’ta (1728) Niþancý
Paþa-yý Atîk Medresesi’nde görev yaptý.
Bir yýl sonra Sahn-ý Semân medreseleri
müderrisliðine yükseldi (Râmiz ve Âdâb-ý
Zurafâ’sý, s. 276). Lâle Devri’yle birlikte Ne-
dîm’in de sonunu hazýrlayan Patrona Ha-
lil Ýsyaný patlak verdiðinde Sekban Ali Pa-
þa Medresesi’nde müderristi.

Nedîm’in ölüm sebebi hakkýnda deðiþik
rivayetler vardýr. Hem yaratýlýþtan hassas
olmasý hem de ailede yaþanan olaylar onun
üzerinde sürekli korku hali (illet-i vehîme) bý-
rakmýþtýr. Dedesi Mülakkab Mustafa Mus-
lihuddin Efendi’nin linç edilmek suretiyle
öldürülmesi aileyi derinden sarsmýþtý (Av-
þar, sy. 12 [2002], s. 156). Kaynaklarda þai-
rin, Patrona Halil Ýsyaný’ný takip eden gün-
lerde “illet-i vehîme”den veya içkiye düþkün-
lüðü ve afyon kullanmasý yüzünden titre-
me hastalýðýndan öldüðüne dair bilgiler yer
alýr (Ali Canip, TM, I [1925], s. 181). Müsta-
kimzâde Süleyman Sâdeddin ise Nedîm’in
ihtilâl esnasýnda korkudan evinin damýna
çýktýðýný ve oradan düþerek öldüðünü söy-
ler (Mecelletü’n-ni½âb, Süleymaniye Ktp.,
Hâlet Efendi, nr. 628, vr. 421a). Herhalde
Nedîm’in isyan sýrasýnda yaþadýðý ruh ha-
li onu ölüme götürmüþtür (Avþar, sy. 12
[2002], s. 158). Ali Canip Yöntem’in bulup
yayýmladýðý (TTK Bildiriler, III [1948], s.
109-121), Nedîm’in terekesine dair kas-
sam hücceti sûreti 15 Rebîülâhir 1143’te
(28 Ekim 1730) düzenlendiðine göre þair
bu tarihten önce ölmüþtür. Kabri Üsküdar
Karacaahmet Mezarlýðý’nýn Miskinler Tek-
kesi kýsmýndadýr.

fî aÅlâši’l-mülûk adlý eserinde (s. 23, 24,
25-26), eski Ýran saray teþkilâtýnýn etki-
siyle Emevî ve Abbâsîler’de de görülen
nedimlerin görev ve hizmetleri konusun-
daki ilk esaslarý Sâsânî hükümdarlarýndan
Erdeþîr b. Bâbek’in koyduðunu söyler. Es-
ki Ahid’de sözü edilen Ýran sarayýndaki iç-
kili eðlenceler ve memurlarýn uymak zo-
runda olduðu kurallar da (Ester, 1/5-7) mü-
nâdeme ile ilgili olmalýdýr. Câhiz’e göre ne-
dimler büyük mûsiki üstatlarý, bilgi ve þe-
ref ehli sohbet arkadaþlarý, ayrýca komik-
lik yapanlar, oyuncu, çalgýcý ve okuyucular
olmak üzere üç tabakaya ayrýlýr. Bazý hü-
kümdarlarýn nedimleriyle aralarýnda per-
de bulunurdu. Hükümdarýn isteðine göre
hünerini gösteren nedimler, “sâhibü’s-sitâ-
re”nin iþaretiyle bunu belli bir düzen içinde
ve en uygun zamanda yapardý. Ýbrâhim el-
Mevsýlî, Ýbn Câmi‘ ve Zelzel gibi mûsiki üs-
tatlarý nedimlerin birinci tabakasýnda yer
alýrken Amr el-Gazzâl ve Ýshak Bersûmâ
ikinci tabakadan sayýlýrdý. Her tabakadaki
müzisyenlerin repertuvarlarý farklý olurdu.
Ýshak Bersûmâ, kendisinden Ýbn Câmi‘e
ait bir þarký istenince onu ancak birinci ta-
bakaya yükseltildiði takdirde icra edebile-
ceðini söylemiþ ve isteði yerine getirilmiþ-
tir (a.g.e., s. 41). II. Yezîd’in nedimler ara-
sýndaki derecelendirmeyi kaldýrmasýna rað-
men Abbâsî sarayýnda buna uyulmuþtur.
Nedimlik sadece þiir ve mûsiki ile alâkalý
deðildi. Bunlar arasýnda deðiþik dallarda
ilim ve kültür sahibi olanlar da bulunurdu.
Behlûl-i Dânâ ve Belâzürî’nin de nedimlik
yaptýðý nakledilir.

Nedimlik Selçuklular’da ve diðer Ýslâm
devletlerinde devam etmiþtir. Nizâmül-
mülk, Râvendî ve bir rivayete göre kendisi
de Gazneli Sultaný Mevdûd b. Mes‘ûd’un
nedimi olan Keykâvus b. Ýskender nedim-
lerde aranan özellikler ve onlarýn görevle-
ri hakkýnda bilgi vermektedir. Nedimler
görgülü, faziletli, sýr tutan, iyi ahlâklý, gü-
zel giyinen, güler yüzlü, kültürlü ve bilhas-
sa güzel yazý yazan, þiir, týp, astroloji, içe-
cekler, oyunlar, eðlence meclisleri, av, çev-
gân, güreþ gibi konularda bilgi sahibi, ye-
rine göre ciddi, yerine göre nüktedan ve
þakacý, ayrýca bir tehlike anýnda kendileri-
ni hükümdara siper etmekten çekinmeye-
cek kadar cesur olmalýdýr. Sultanla en cid-
di konularý konuþabilen nedimler yeri gel-
diðinde hikmetli sözlerle onlarý düþündü-
rür, bazan da þarkýlarla, þiirlerle coþtu-
rurlardý. Sultanla satranç oynar, üzüntü-
lerini gidermeye çalýþýrlardý. Bazý hüküm-
darlar nedimlerine büyük iltifatlarda bu-
lunmuþ, onlara deðerli hediyeler vermiþ-
tir.
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mýnýn XVIII. yüzyýldaki en büyük temsilcisi
Nedîm’dir. Ýfade ve üslûpta halk edebiya-
týna yakýnlaþmasý, gerçek hayattan alýnan
unsurlarý kullanmasý, günlük dilden gelen
deyimlere yer vermesi, yerlilik arzusunu
gösteren unsurlar olarak deðerlendirilmek-
tedir. XVIII. yüzyýlda halk þiiri ve divan þiiri
arasýnda görülen nisbî yakýnlaþmada onun
hece vezniyle yazýlmýþ iki koþmasýnýn önem-
li yeri vardýr. Ancak þairin en dikkate deðer
yaný þiirlerinde Ýstanbul hayatýndan sah-

neler sunmuþ olmasýdýr. Özellikle Ýbrâhim
Paþa’nýn imar faaliyetleri ve eðlence haya-
týyla ilgili mekânlarla mesire yerlerini yeni-
den düzenleme çalýþmalarý, devletin barýþ
ve istikrarý saðlayýp sanat alanlarýna yö-
nelmesi gibi gayretler ve Sâdâbâd eð-
lenceleri Nedîm’in þiirlerine yansýmýþtýr.
Onun þiirlerinde çaðýnýn deðiþik hayat sah-
neleri ve tipleri de öne çýkarýlarak anlatýl-
mýþtýr (Kortantamer, bk. bibl.). Ýbrâhim
Paþa’nýn Ýstanbul ve Nevþehir’de yaptýrdý-
ðý mimari eserler için manzum tarihler dü-
þüren Nedîm devriyle özdeþleþen bir þair
olarak bilinir. Ayný muhitte yaþayan ve dö-
nemin havasýný onunla birlikte teneffüs
eden pek çok þair olmasýna raðmen Lâle
Devri’nin ruhunu onun kadar eserine yan-
sýtan olmamýþtýr. Nedîm, Osmanlý kültür
ve sanat hayatýnda Lâle Devri’nde gerçek-
leþtirilmeye çalýþýlan hamleye þiirleriyle ayrý
bir deðer katmýþtýr. Onun þiirlerinde Türk-
çe’nin güzelliði, Osmanlý zevk ve yaþama
üslûbunun nahif çizgileri görülmektedir.
Daha önceki þairlerin tasavvufî derinlik ve
zihnî tasarruflara dayalý ustalýk meraklarý
yerine her þeyin kendiliðinden olduðu in-
tibaýný veren bu üslûp nazîrelerinde, tah-
mîs ve taþtîrlerinde daha açýk biçimde gö-
rülür.

Nedîm baþta Fuzûlî olmak üzere pek çok
þaire nazîre söylemiþ, bu arada Ali Þîr Ne-
vâî’nin bir gazelini tanzîr etmiþtir. Râzî,

Kasidede Nef’î’nin, gazelde hikemî tar-
zýn büyük temsilcisi Nâbî’nin etkisinin re-
vaçta olduðu þiir ortamýnda yetiþen Ne-
dîm çok geçmeden “Nedîmane” denilen
yeni bir tarz geliþtirmiþtir. Bu tarzýn esa-
sýný söyleyiþ mükemmelliði, yerlilik arzu-
su ve þuh eda oluþturur. Kendisi de bir
gazelinde, “Ma‘lûmdur benim sühaným
mahlas istemez / Fark eyler aný þehrimi-
zin nüktedanlarý” diyerek üslûp sahibi
bir þair olduðunu ifade etmiþtir (Nedîm
Divaný [haz. Muhsin Macit], s. 355). Bul-
duðu yeni bir imajý veya hoþuna giden
orijinal benzetme unsurlarýný þiirlerinde
tekrar tekrar söz konusu eden Nedîm’in
asýl kudreti dili kullanmadaki ustalýðýnda-
dýr. Konuþma dilinden gelen söyleyiþleri
kullanmadaki dehasý ve âhengi saðlama-
daki titiz iþçiliði onu çaðdaþlarýndan ayýrýr.
Kafiye, redif ve vezinde fevkalâde baþarýlý-
dýr. Ara sýra Türkçe kelime ve eklerle yap-
týðý kafiyelerdeki âhenk ve tabiilik daha
önceki þairlerde az rastlanan bir husustur.
Aruzun mûsikisini yakalayarak onu âdeta
bir âhenk unsuru olarak kullanmasý þiir-
lerine bestelenmeye elveriþli bir yapý ka-
zandýrmýþtýr. Nitekim yaþadýðý dönemden
baþlayarak musammatlarý, gazelleri ve þar-
kýlarý çokça bestelenmiþtir. Enfî Hasan
Aða, Nedîm’in þiirlerine beste yapan bes-
tekârlardan biridir. Musahipzâde Celâl'in
Lâle Devri Opereti için bestelenen yirmi
sekiz þiir de bunlardandýr (Yenigün, III/1
[1961], s. 39-41).

Onun þiirlerindeki önemli özelliklerden
biri de yerlilik merakýdýr. Divan þiirinde Ne-
câtî Bey’le belirginleþen, Bâkî ve Þeyhülis-
lâm Zekeriyyâzâde Yahyâ gibi þairlerin eser-
lerinde mükemmelleþen mahallîleþme aký-
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diriler, III [1948], s. 109-121). XIX. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda Nedîm’in en büyük takipçileri
Enderunlu Vâsýf ile Tanzimat dönemi þair-
lerini de etkileyen Leskofçalý Galib’dir. Nâ-
mýk Kemal, Nedîm’i Türk dilinin en büyük
þairi sayar (Yetiþ, bk. bibl.). Tevfik Fikret
de onun þair portresini bir þiirinde anlatýr
(Rübâb-ý Þikeste, s. 406).

I. Dünya Savaþý’nýn özellikle aydýnlar ara-
sýnda meydana getirdiði ruhsal çöküntü
ortamýnda yayýn hayatýna giren Þair Ne-
dim adlý mecmuada þairin edebî kiþiliði-
nin ortaya çýkmasýnda eserleriyle katký
sahibi olan Ahmed Refik ile Ali Canip gibi
yazarlarýn imzalarý vardýr. Ayný dönemde
neþir hayatýný devam ettiren Millî Mec-
mua bir Nedîm nüshasý yayýmlamýþtýr. Yah-
ya Kemal ve Mehmed Hâlid’in Dergâh’ta
Nedîm’e dair yazýlarý yanýnda Ahmed Hâ-
þim de Halil Nihat’ýn (Boztepe) Nedim Dî-
vâný’ný neþri üzerine (1338-1340) bir yazý
kaleme almýþtýr (bk. bibl.). Ayrýca Yahya
Kemal’in Lâle Devri ve Ýstanbul’a dair yaz-
dýðý þiirlerinde benimsediði söyleyiþ tarzý
ve sohbetlerinde ortaya koyduðu görüþler
Nedîm’in anlaþýlmasýnda etkili olmuþtur
(Tanpýnar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s.
169-173). Halit Fahri’nin (Ozansoy) Nedîm
(Ýstanbul 1932), Faik Âli’nin de (Ozansoy)
Nedîm ve Lâle Devri (Ankara 1969) adlý
oyunlarý onun halk arasýnda tanýnmasýnda
etkili olmuþtur. Ahmet Kabaklý’nýn Þâir-i
Cihan Nedim adlý bir senaryosu bulun-
maktadýr.

Eserleri. 1. Divan. Bilinen en eski tarih-
li nüshasý 1149’da (1736) istinsah edilmiþ
olup Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde
bulunmaktadýr (nr. Y13). Eserin yurt için-
de ve yurt dýþýndaki kütüphanelerde kýrk
beþ kadar nüshasý tesbit edilmiþ olup
Halil Nihat tarafýndan istinsah edilip Ah-
met Süheyl Ünver tarafýndan tezhiplenen
bir nüshasý Millî Kütüphane’dedir (nr.
A.3220). Eski harflerle üç defa basýlan di-
vanýn (Bulak, ts.; Ýstanbul 1291; haz. Ha-
lil Nihat, Ýstanbul 1338-1340) ilk iki bas-
kýsý oldukça eksiktir ve yanlýþlarla dolu-
dur. Halil Nihat, divaný yayýma hazýrlar-
ken matbu iki nüshanýn yaný sýra yirmi
yedi yazma nüshasýný kullanmýþtýr. Ab-
dülbaki Gölpýnarlý, özel kütüphanesinde bu-
lunan ve daha sonra Mevlânâ Müzesi’ne
intikal eden bir nüsha ile Halil Nihat neþri-
ni kullanarak divaný yeni harflerle yayým-
lamýþ (Ýstanbul 1951), ikinci baskýda (Ýs-
tanbul 1972) Süleymaniye Kütüphanesi’n-
de kayýtlý (Hâlet Efendi, nr. 763) mecmua-
daki farklý beyitleri de ilâve etmiþtir. Muh-
sin Macit, eserin bilinen bütün yazma nüs-
halarýný deðerlendirmek suretiyle divanýn

tenkitli metnini doktora tezi olarak hazýr-
lamýþ (1994, Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), daha sonra da bu met-
nin popüler neþrini yapmýþ (bk. bibl.), Ömer
Yaraþýr da doktora tezi olarak divanýn tah-
lilini yapmýþtýr (bk. bibl.). Klasik divan ter-
tibine uyan Nedîm divanýnda kýrk dört ka-
side, seksen sekiz kýta, üç mesnevi, bir
terkibibend, bir terciibend, iki mütekerrir
müseddes, bir tardiyye, beþ tahmîs, bir
muhammes, otuz üç murabba, iki koþma,
166 gazel, iki müstezad, on bir rubâî ve
yirmi üç müfred ve matla‘, beþ Arapça,
otuz dokuz Farsça þiir yer almaktadýr. 2.
Sahâifü’l-ahbâr. Lâle Devri’nde kurulan
tercüme heyetlerinde görev alan Nedîm,
IV. Mehmed’in müneccimbaþýsý Derviþ Ah-
med Efendi’nin Câmi£u’d-düvel adlý Arap-
ça eserini Sahâifü’l-ahbâr ismiyle Türk-
çe’ye çeviren komisyonda da yer almýþ,
Ýbrâhim Paþa’ya sunulan bu çeviri basýl-
mýþtýr (I-III, Ýstanbul 1285). 3. Aynî Tari-
hi. Bedreddin el-Aynî tarafýndan yazýlan
£Ýšdü’l-cümân adlý Ýslâm tarihi Nedîm’in
de içinde bulunduðu tercüme heyetince
çevrilmiþse de onun hangi bölümleri tercü-
me ettiði bilinmemektedir. Nedîm’in bun-
lardan baþka Þehid Ali Paþa’ya mülemma‘
tarzýnda bir dilekçesi (Kürkçüoðlu, bk. bibl.),
Ýzzet Ali Paþa’nýn þaka yollu mektubuna 

Neþâtî, Ahmed Çelebi Dede ve Týflî Ah-
med Çelebi’nin gazellerine tahmîs, Ne-
dîm-i Kadîm ile Ýzzet Ali Paþa’nýn þiirle-
rine taþtîr yazmýþ, Enverî, Ýbrâhim Paþa
ve Sultan Ahmed’in mýsra ve beyitlerini
tazmin etmiþtir. Kasidede Nef‘î’yi, ga-
zelde Bâkî ve Yahyâ’yý beðendiðini ifade
eder. Mesnevi tarzýnda Nev‘îzâde Atâî’yi,
rubâîde Azmîzâde Mustafa Hâletî’yi önem-
li birer isim kabul eden Nedîm (Nedîm Di-
vaný [haz. Muhsin Macit], s. 2) kasidelerin-
de Nef‘î’nin, gazelde Bâkî’nin mirasçýsý sa-
yýlabilir. Divan edebiyatý geleneði içerisin-
de belirginleþen bütün arayýþlar, tecrübe-
ler, hatta genelleþmeyen denemeler Ne-
dîm’in dikkatini çeker. Þuh ifadeleri, biraz
serbestçe söyleyiþi ve mahallî kalýþýyla di-
van þiirine getirdiði yenilik asýrlarca süren
daðýnýk tecrübelerin somutlaþmasý gibidir
(Tanpýnar, XIX. Asýr Türk Edebiyatý Tarihi,
s. 83; Mazýoðlu, s. 32). Divan þiirinde hep
hayalî ve mücerret kalan pek çok mecaz,
teþbih ve çaðrýþým onun þiirinde somutla-
þýr. Sevgili artýk zihinlerde deðil sokakta ve-
ya þairin karþýsýndadýr. Âþýk ile mâþuk sen-
li benli, aþk daha beþerî ve mücessemdir.

Yaþadýðý dönemden itibaren etrafýnda
takipçileri görülen Nedîm’in tesiri bir-
kaç nesle intikal etmiþtir. Onun yeni sesi,
edasý daha hayattayken devrinin þair ve
tezkirecileri tarafýndan farkedilmiþtir. Ese-
rini 1134’te (1722) tamamlayan Sâlim’in,
Nedîm’i “tâze-zebân” sýfatýyla nitelendir-
mesi dikkate deðer bir husustur (Tezkire,
s. 664-665). Safâî Mustafa Efendi’den baþ-
layarak (Tezkire, vr. 191a) Nedîm’in biyog-
rafisine yer veren bütün kaynaklar onun
önde gelen þairlerden biri olduðunu vur-
gular. Râþid ve Âsým gibi vak‘anüvis-þair-
ler ise Nedîm’i takdir etmekle kalmayýp þi-
irlerini tanzîr etmiþlerdir. XVIII. yüzyýl þa-
irlerinden Kâmî, Neylî, Âsým, Âtýf, Râþid,
Ýzzet Ali Paþa, Seyyid Vehbî, Mustafa Sâ-
mî, Kelîm, Þeyh Galib ve Pertev’in de Ne-
dîm’e nazîreleri vardýr (Ali Canip, TTK Bil-
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XVII. yüzyýlýn ilk çeyreði içinde Ýstanbul’-
da doðdu. Asýl adý Mehmed’dir. Meþhur
divan þairi Nedîm’den ayýrt edilmesi için
“Kadîm” lakabýyla anýldý. Babasýnýn ber-
ber olduðu belirtilmektedir. Þeyhülislâm
Ebû Saîd Mehmed Efendi’ye mülâzým ol-
duktan sonra müderrisliðe baþladý. Uzun
yýllar çeþitli medreselerde müderrislik yap-
tý (Þeyhî Mehmed Efendi, vr. 291b; Uþþâký-
zâde Ýbrâhim, vr. 202b). 1064’te (1654) 40
akçe ile Cenâbî Efendi Medresesi’nde bu-
lundu. Ardýndan Sâdî Efendi (1068/1657),
Süleyman Subaþý, Niþancý Paþa-yý Atîk, Be-
þiktaþ’taki Sinan Paþa ve Rüstem Paþa
medreselerinde görev yaptýktan sonra
1076’da (1665) Sahn-ý Semân Medresesi
müderrisliðine yükseldi. 1079’da (1668) 60
akçe ile tayin edildiði Zal Mahmud Paþa
Medresesi müderrisliðinde iken Safer
1081’de (Haziran 1670) vefat etti. Ölüm
tarihi yanlýþlýkla Mehmed Âsým tezkiresin-
de 1080 (vr. 45a), Sicill-i Osmânî’de 1108
(1696) (IV, 549) olarak gösterilmiþtir. Rüþ-
dî onun ölümüne, “Gitti bir fâzýl dediler fev-
tinin târîhini / Sahn-ý cennette Nedîmâ ol
nedîm-i kudsiyân” beytini tarih düþürmüþ-
tür. Kabrinin bugün ortadan kaldýrýlmýþ
olan Beyoðlu’ndaki Ayas Paþa Mezarlýðý’n-
da olduðu kaydedilir (Tuman, II, 1042).
Kaynaklarda zeki, nüktedan, hoþsohbet,
zarif ve devlet erkânýnýn meclislerinde seç-
kin yer edinmiþ bir þahsiyet olarak tanýtýlan
Nedîm rahatýna ve zevkine düþkün rind-
meþrep bir þairdir.

Güftî, Nedîm-i Kadîm’i aðýr bir dille hic-
vederse de kendisini Tarzî, Þehrî ve Nâilî
ile birlikte dönemin þairlerinin ileri gelen-
leri arasýnda gösterir. Safâî de onun sade
ve zarif diliyle gerek nazým gerek nesirde
devrinin önde gelenlerinden biri olduðunu
belirtir (Tezkire, vr. 248b). Uþþâkýzâde Ýbrâ-
him (Þekåiku’n-Nu‘mâniyye Zeyli, vr. 203a)
ve Þeyhî Mehmed Efendi (Vekåyiu’l-fuza-
lâ, vr. 292a) þiir ve inþâda vukufunun tartý-
þýlmaz olduðunu, üslûbunun gönle hoþ gel-
diðini yazar. Nedîm-i Kadîm ile Nedîm ara-
sýnda bazý araþtýrmacýlar benzerlik görür-
se de her iki þairin eserleri incelendiðinde

benzeyen yanlarýnýn fazla olmadýðý ortaya
çýkar.

Nedîm-i Kadîm’in ilk planda dikkati çe-
ken kýsa kasideleri biri dýþýnda devrin þey-
hülislâmlarýna sunulmuþtur. Klasik bir di-
vanda bulunmasý gereken tevhid, münâ-
cât, na‘t gibi dinî þiirler onun divançesin-
de yoktur. Þairliðinin odak noktasýný kasi-
delerinden çok gazelleri oluþturur. Þiirleri
nazým tekniði bakýmýndan oldukça kuv-
vetlidir. Genellikle redif kullanmayý ve dol-
gun kafiyeleri tercih etmiþtir. Rediflerinde
Türkçe kelimeleri seçmiþ olmasý þiirindeki
sadeliði ve akýcýlýðý arttýran bir husustur.
Nedîm-i Kadîm’de, XVII. yüzyýlýn diðer þa-
irlerinde olduðu gibi sebk-i Hindî etkisiyle
söylenmiþ, geniþ bir duygu ve hayal dün-
yasýyla yüklü beyitlere rastlamak müm-
kündür. Onun sanatýnýn en önemli özelliði,
duygu ve hayal derinliðinden ziyade bun-
larý sade ve külfetsiz bir þekilde ifade et-
mesidir. Söz ve mâna sanatlarýna fazla il-
tifat etmeyerek duyguyu ön plana almýþ
ve duygularýný zarif bir dille ifade etmeyi
amaçlamýþtýr. Nedîm-i Kadîm her þeyden
önce bir aþk þairidir. Divançesinde þarap
ve eðlence meclisi vasfýnda söylenmiþ be-
yitlere çok seyrek rastlanýr. Rindlik vadisin-
de o Bâkî, Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yah-
yâ ile geliþerek XVIII. yüzyýlýn Nedîm’ini ye-
tiþtiren bir çizgi üzerinde yer almýþ ve bu
tarzda yapýcý olmaktan ziyade izleyici ol-
muþtur. Fazla velûd olmadýðýndan devri-
nin büyük þairleri seviyesine çýkamamakla
birlikte güzel gazelleriyle döneminde þöh-
rete kavuþmuþ ve þöhreti daha sonraki
asýrlarda da devam etmiþtir.

Nedîm-i Kadîm’in tek eseri toplam 500
beyit civarýndaki þiirlerini ihtiva eden di-
vançesidir. Kaynaklarda üç dilde yazdýðý
þiirleri olduðu belirtilmekle birlikte onun
Türkçe dýþýnda yazdýklarýndan elde bulu-
nanlar Farsça bir kýta ile birkaç matla‘dan
ibarettir. Divançenin çeþitli mecmualar
içerisinde yedi nüshasý tesbit edilmiþtir
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1639/2, vr.
44-57; ÝÜ Ktp., TY, nr. 462/7, vr. 163-182;
5562/4, vr. 92-103; 5537/9, vr. 175-184; Sü-
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3405/3,
vr. 28-33; AÜ DTCF Ktp., II. Saip Kitaplýk-
larý, nr. 3471; British Museum, Add. nr.
7933, vr. 1b-15b). Bunlardan Topkapý Sarayý
Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüsha þairin
ölümünden on yýl sonra istinsah edilmiþ
güvenilir bir nüshadýr. Halil Nihat Bozte-
pe’nin yayýmladýðý Nedim Dîvâný adlý
eserin sonunda yer alan eski harfli divan-
çenin (Ýstanbul 1338-1340, s. 330-347) Ha-
lil Nihat Bey’in þahsî kütüphanesindeki bir
yazmaya dayandýðý anlaþýlmaktadýr. Divan-

mensur cevabý (Nedim Divaný [haz. Halil
Nihad], s. 223-227), Safâî’nin Tezkire’sine
takrizi (a.g.e., s. 253) ve Münþeât-ý Azî-
ziyye’de yer alan (Ýstanbul 1286, s. 45-46),
kime yazýldýðý tesbit edilemeyen bir mek-
tubu bilinmektedir.
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