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Özet 
Bu makalede tarihçi Na‘îmâ Efendi’ye (1655-1716) atfedilen bir Dîvân 

incelenerek söz konusu Dîvân’ın Mustafa Na‘îmâ Efendi’nin değil, Üsküdarlı İsmail 
Na‘îm Efendi’nin (ö. 1694) olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, İsmail Na‘îm 
Efendi’nin Gülzâr-ı Na‘îm adlı bir mesnevîsi olduğu hatta hamse sahibi bile 
olabileceğine işaret edilmiştir.  
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ABOUT A “DIWAN” IS IMPUTED TO HISTORIAN NA‘ÎMÂ 
EFENDI 

  
Abstract 
In this article, it is proved that the mentioned “Divan” is belonged Üsküdarlı 

İsmail Na‘îm Efendi instead of historian Mustafa Na‘îmâ Efendi. Besides, it is 
shown that İsmail Na‘îm Efendi has had a masnawî called “Gülzâr-ı Na‘îm” an 
even could have a “hamse”. 
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* Bu metin, 25-27 Kasım 2010 tarihlerinde Kayseri’de yapılan VI. Klasik Türk Edebiyatı 
Sempozyumu’nda sunulmuştur. 
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GİRİŞ 

Gerek Türkiye, gerek dünya kütüphanelerinde Eski Türk Edebiyatı'na ait 
gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen daha birçok eser olduğu muhakkak. Ancak, 
bunların bulunup edebiyat tarihimize kazandırılması pek de kolay olmuyor. Bu 
alanda çalışanların tespitlerine göre; tezkire, katalog ve edebiyat tarihlerinde 
verilen yanlış bilgilerin yanında, kitap adlarının veya mahlasların karıştırılmış 
olmasından kaynaklanan hatalar da araştırmacıların işini zorlaştırmaktadır. 

“Divan”lar üzerine yaptığımız bir çalışma esnasında müstensih tarafından 
“Sâhib-i Tevârîh Olan Na‘îmâ Merhûmun Dîvânıdır” diye sunulan bir “divan”a 
tesadüf ettik. Tarihçi Mustafa Na‘îmâ Efendi'nin (1655-1716) şairlik yönünün de 
olduğu hatta o dönemde yazılan tezkirelerde şairliğinin övüldüğü ve şiirlerinden 
örnekler verildiği bilindiğine göre, söz konusu “divan” tarihçi Na‘îmâ'ya ait olabilir 
diyerek heyecanlanıp araştırmalarımızı derinleştirdik. 

 Erbabınca malum olduğu üzere bu konuda ilk yapılması gereken, 
tezkirelerde Na‘îmâ adına kaydedilen örnek şiirlerin mezkûr “divan”da olup 
olmadığının araştırılması olacaktır. Biz de öncelikle Safâyî ve Sâlim 
Tezkirelerindeki Na‘îmâ'nın şiirlerini bulduk: 

 

Müfte‘ilün Fâ‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün 
 
‘Aş�ımı efzūn eden �at mı ya ol rū mudur 
Zīb-i çemenzār-ı �üsn lāle mi şeb-bū mudur 
 
 
‘Āşı�-ı bīdādıña söyleye ey şā�-ı �üsn 
Çeşmiñi ser-mest eden nāz mı uy�u mudur 
 
�urreleri müşgsā ġamzesi merdüm-rubā 
Bilseñ o va�şī-
ıfat şīr mi āhū mudur 
 
Şi‘r degil ey Na‘īm eyledigiñ si�rdir 
Yo�sa bu destiñdeki �āme mi cādū mudur. 
 
Ve lehū 
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Mef‘ûlü Mefâ‘îlü Mefâ‘îlü Fe‘ûlün 
 
Her kimde ki sūz-ı şeb ü āh-ı se�er olmaz 
Da‘vāt-ı recāsına �avā

-ı e�er olmaz 
 
�āsid ayaġa çalsa da kālā-yı kemālim 
Sermāye-i ‘irfānıma a
lā żarar olmaz 
 
Na�mımdan alır her kişi bir �isse Na‘īmā 
�āl ehline böyle ni‘am-ı müdda�ar olmaz.1 
 
……….. 
 
Müfte‘ilün Fâ‘ilün Müfte‘ilün Fâ‘ilün 
 
‘Aş�ımı efzūn eden �at mı ya ol rū mudur 
Zīb-i çemenzār-ı ān lāle mi şeb-bū mudur 
 
Ve lehū 
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
�afā-yı �alb ile sa‘yim bu ey düstūr-ı 
ā�ib-nām 
Müretteb āsitānıñ eyleyem ta�bīl ü istīlām 
 
�arīm-i Ka‘be-i kūyuñ �avāfa eyledim niyyet 
Mi�āl-i �ācı ‘uryānım ‘ināyet eyle bir i�rām.2 

                                                                                          

Yaptığımız karşılaştırma sonunda bu şiirlerin bahse konu “divan”da 
olmadığı ortaya çıktı. Sonra “Tuhfe-i Nâ’ilî”den  aynı mahlası (Na‘îm) kullanan 
diğer şairlerin örnek şiirlerini tarayarak  bunları Na‘îmâ'ya isnat edilen “divan”daki 
şiirlerle karşılaştırdık. Gördük ki Sarı Nâ’ib diye anılan Üsküdarlı İsmail Na‘îm 
Efendi’ye ait altı parça örnek şiirden3 ikisi mezkûr “divan”da var: 

   

 

__________ 

1 Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, (Hazırlayan: Doç. Dr. Pervin Çapan), AKM Yayınları, 
Ankara 2005, s. 625. 
2 Sâlim Efendi, Tezkiretü'ş-şu‘arâ, (Hazırlayan: Prof. Dr. Adnan İnce) AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 
676. 
3 Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî (Hazırlayanlar: Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatcı), Bizim Büro 
Yayınları, Ankara 2001, c. 2, s. 1083-1084. 
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Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilütün  Fe‘ilün 
 
�u gibi āyine-i �üsn ü bahā sāde olur 
Teşne-diller saña ol vech ile cān-dāde olur 
 
Seyr eden ol güli mestāne çemen bezminde 
Aldırır kendüyi şebnem gibi üftāde olur 
 
Zülf-i müşgīniñe pā-beste olurmuş evvel 
Ol sebebden midir ‘āşı� olan āzāde olur 
 
Bī-tekellüf n'ola �abrīye na�īr olsa Na‘īm 
Her ne kim mümkin ola ‘ālem-i dünyāda olur. 
(Dîvân, v. 16b) 
………….. 
 
Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
Āyīnezār-ı himmet olur inkisārımız 
Çeşm-āşinā-yı ġayret olursa ġubārımız 
 
Merkez-nişīn-i dā’ire-i ‘aşkı ey Na‘īm 
Ġayret-fezā-yı devr-i felekdir �arārımız. 
(Dîvân, v. 16b) 

 

İsmail Na‘îm Efendi için, tekrar Safâyî ve Sâlim Tezkirelerine 
döndüğümüzde Sâlim Efendi'nin Na‘îm'den sadece bir örnek beyit zekrettiğini: 

 
 
Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün Mefâ‘îlün 
 
Gülistān-ı cihānda bir dönüm bāġ-ı ma�abbetdir 
Mu�īm-i kūy-ı ‘aş�a zād-ı vird-i �al�a-i tev�īd.4 

 

Safâyî'ninse, tezkiresine Na‘îm Efendi'den yedi manzum parça almış 
olduğunu5 ve bunlardan bir gazelin elimizdeki “dîvân”da yer aldığını tespit ettik; 

 

 
__________ 

4 Salim Efendi, age., s. 675. 
5 Mustafa Safâî Efendi, age., s. 608-610. 
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Mef‘ûlü Fâ‘ilâtü Mefâ‘îlü Fâ‘ilün 
 
Āyīnezār-ı himmet olur inkisārımız 
Çeşm-āşinā-yı ġayret olursa ġubārımız 
 
Tāc-ı şehānı tūde-i rāh-ı nigāh eder 
Dāġ-ı derūn-ı ‘aş� iledir ifti�ārımız 
 
Seng-i mi�ekk-i çar�la encüm degil felek 
Mihrile ya‘ni etdi te‘ādil ‘ayārımız 
 
Lu�f-ı seyyār-ı dehre yemīn eylemek nedir 
Far� olsa idi kār-ı yemīn ü yesārımız 
 
Ta�mīl-i ‘aş� sa‘y ü irādetle olmadı 
Bu yolda etdi 
arf-ı vücūd i�tiyārımız 
 
Merkez-nişīn-i dā’ire-i ‘aşkam ey Na‘īm 
Ġayret-fezā-yı devr-i felekdir �arārımız. 
(Dîvân, v. 16b) 

 

Bütün bu araştırma ve incelemelerimiz sonunda “Sâhib-i Tevârîh Olan 
Na‘îmâ Merhûmun Dîvânıdır” ifadesinin doğru olmadığı ve adı geçen “Dîvân”ın 
İsmail Na‘îm Efendi'nin olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu vesile ile biz de 
makalemizde İsmail Na‘îm Efendi ve Dîvânı'nı kısaca tanıtmak istedik… 

İsmail Na‘îm Efendi 

Sarı Nâib diye anılan İsmail Na‘îm Efendi Üsküdarlıdır. Tahsilini 
tamamladıktan sonra mahkeme kâtipliği ve müderrislik görevlerinde bulunmuştur. 
1106/1694'te vefat eden Na‘îm Efendinin edebî yönü hakkında tezkireci Mustafa 
Safâyî Efendi şunları söyler: 

“A
rıñ şu‘arāsındandır. Müretteb Dīvān-ı belāġat-‘unvānı vardır. Ve da�i 
me�nevī ba�rinde Gülzār-ı Na‘īm nām bir man�ūm te’līfi vardır. �a��ā ki be�l-i 
ma‘ārif etmişdir. Eş‘ārı nāzükāne ve güftārı ‘āşı�ānedir.”6 

Bu konuda Şeyhî Mehmed Efendi'nin “Vekâyi‘u'l-Fudalâ”da söyledikleri de 
şöyledir: 

“Ā�ārından Na‘īm ma�lası ile müretteb ve mükemmel Dīvān-ı eş‘ārı ve 
man�ūm �amse-i belāġat-şi‘ārı vardır.”7 

__________ 

6 Age., s. 607. 
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Bu ifadlerden de anlaşılacağı üzere, İsmail Na‘îm Efendinin müretteb bir 
Dîvân'ı ve Gülzâr-ı Na‘îm adlı bir mesnevîsi vardır. Bu arada Şeyhî Mehmed 
efendinin “Manzûm Hamse-i belâgat-şi‘ârı vardır” sözü de dikkat çekicidir. İsmail 
Na‘îm Efendi “hamse” sahibi bir şair ve Gülzâr-ı Na‘îm bu beş mesnevîden biri 
midir yoksa Gülzâr-ı Na‘îm onun hamsesinin genel adı mıdır, bunları bilmiyoruz… 

Bu genel değerlendirmeden sonra şimdi İsmail Na‘îm Efendi Dîvânı'nı 
tanıtmaya geçebiliriz. 

 İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi, Şevket Rado Yazmaları No: 
41'de kayıtlı Na‘îm Dîvânı 19 varaktır. 

 Cilt eb‘âdı: 210x140 mm. 

 Yazı e‘âdı : 160x85 mm. 

 Ta‘lîkla yazılmış ve sayfalardaki beyit sayısı muhtelif. 

 

 Baş:    
 


 د��ا���ر  ������� ��ار�� او�ن ����� �  

                         ����� ا� ا���� ا�� 
� د��ان ���� ��  ��ؤف ا����           $#�" ا���! ا�  

  
 
ا, ��ر $���'�ب اوج � ��)ن                  (#�'  

 �4��1ر �1و���3 2�� �1ا0/ دو .-�ن�            
                                            (Dîvân 1b) 

 Son: 
 �(��  �6 ا��6ر و ��ل دورا��ر          

���#" �0ز��ك او��7      ��:6 �� ����  
  

                                                                                       
 (Dîvân, 20a) 

  

Naat, kasîde, tarih, kıt‘a, ve beyitleri müteâkip “İbtidâ-yı ġazeliyyât-ı Dîvân-ı 
Na‘îm E‘ū�ü billāhi mine'ş-şey�āni'r-racīm Bismillāhi'r-ra�māni'r-ra�īm” başlığıyla 
gazellere geçilir. 

Alfabetik olarak tertip edilen gazeller maalesef kâf (� ) harfinde sona 
ermektedir. Ancak, kaynaklarda İsmail Na‘îm Efendinin mürettep Dîvân sahibi 
olduğunun belirtilmesi yanında, tezkirelere alınan gazel örneklerinde kâfiye ve 

                                                                                                                                            

7 Şakâyık-ı Nu‘mâniye ve Zeyilleri (Neşre Hazırlayan: Dr. Abdülkadir Özcan), Çağrı Yayınları, İst. 
1989, c. 4, s. 120. 
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rediflerin ekseriyetle kâftan (� ) sonra gelen harflerden oluştuğu dikkate 
alındığında “Dîvân”ın eksik olduğu görülür. 

SONUÇ 

Bu çalışmamızda tarihçi Mustafa Na‘îmâ Efendi'ye atfedilen bir Dîvân ele 
alınıp incelenmiş ve adı geçen Dîvân’ın Na‘îmâ'nın değil, İsmail Na‘îm Efendinin 
olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, Na‘îm Efendinin “Gülzâr-ı Na‘îm” adlı bir 
mesnevî kaleme almış olduğuna hatta şairimizin hamse sahibi olabileceğine de 
işaret edilmiştir. 

Yazımızı İsmail Na‘îm Efendi'nin –Dîvân’ının âkıbetine uygun düşen- bir 
kıt‘asıyla tamamlıyoruz: 

Mefâ‘ilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 
 
Na‘īm fikr-i ser-i zülf ile perīşānım 
Anıñçün oldı perīşān bu resme Dīvānım 
Velīk her ne ise na�d-i cān-ı dildir bu 
Mürüvvet ile nigāh et eliñdedir cānım. 
(Dîvân, v. 6a) 
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