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Araplar’ýn, yazýlarýný aldýklarý
ve dillerinden, dinlerinden
etkilendikleri en yakýn akrabalarý.
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Yazýlý belgelerde Nabat, Nabât, Nebît,
Enbât, Nabatî ve Nubâtî þeklinde geçen
ismin -yaþadýklarý bölgeye izâfeten- “fýþkýrmak, parlamak” anlamlarýndaki Akkadca
nabâtu masdarýndan veya Tevrat’taki Nabayot þahýs adýndan (atalarý olan Hz. Ýsmâil’in büyük oðlu) geldiði ileri sürülmektedir
(NBD, s. 858; EI 2, VII, 834). Ýslâmî kaynaklarda Enbâtü’s-Sevâd (Irak) ve Enbâtü’þÞâm (Suriye) olarak iki tür halinde bahsi geçen Nabatîler’le ilgili birbirinden çok
farklý görüþler ortaya atýlmýþtýr. Buna göre, 1. Nabatîler aslýnda Arap’týr; fakat yabancýlarla (acem) birlikte oturmalarý sebebiyle nesepleri karýþmýþ ve dilleri bozulmuþtur. 2. Sevâd Nabatîleri kökleri Ýrem’e dayanan Ârâmîler’dir. 3. Dahhâk Irak’ta bir
þehir kurmuþ ve Nabatîler buraya yerleþmiþtir. 4. Buhtunnasr Arap esirlerini Enbâr’da toplamýþ, bundan dolayý buraya Enbârü’l-Arab denilmiþ ve bunlar daha sonra Nabatîler’le karýþmýþtýr (Taberî, I, 197198, 206, 207, 291-292, 560, 611).
Nabatîler’den, ilk defa Asur hâkimiyeti
altýndaki þehirleri yaðmalayan Araplar üzerine yaptýðý seferleri anlatýrken Asurbanipal (m.ö. 668-627) söz etmektedir (Nabaiate). Bu çivi yazýlý tablete göre Edom ve
çevresinde yaþayan Araplar’ýn kralý Nabatîler’e sýðýnarak onlarý da savaþýn içine çekmiþtir. Asurbanipal, ayrýca daha önce Asur’a
boyun eðmeyen Nabatîler’in kendi hâkimiyetini kabul ettiklerini söylemektedir (Ancient Near Eastern Texts, s. 298, 299, 300).
Grek tarihçisi Sicilyalý Diodoros (m.ö. I. yüzyýl) Nabatîler’i çadýrlarda yaþayan, hayvancýlýkla geçinen ve içki içmeyen, çölün sert
þartlarýna alýþýk göçebe bir toplum olarak
tanýtmakta ve onun bu anlattýklarý Eski
Ahid’deki Rekabîler’i hatýrlatmaktadýr (Yeremya, 35). Nabatîler saldýrýya uðradýklarýnda, yerlerini yalnýz kendilerinin bildiði sarnýç ve kuyularýn bulunduðu çölün içlerine
çekilerek düþmanlarýna tuzak hazýrlar, kolay kolay kimseye boyun eðmezlerdi. Bu
sebeple Buhtunnasr’ýn (m.ö. 605-562) Kudüs ve civarýný ele geçirip yahudileri Bâbil’e


sürmesinin ardýndan Edomlular’ýn kuzeye
doðru göç etmeleri sýrasýnda onlar da göçebeliði býrakýp Grekçe kaynaklarda Arabia Petraea (el-Arabiyyetü’s-sahriyye / elArabiyyetü’l-haceriyye) denilen bugünkü
Ürdün’de Vâdiimûsâ çevresine yerleþmiþler ve yavaþ yavaþ kayalarý oyarak Rekem
(Ar. Rakým) adýný verdikleri, âdeta ele geçirilmesi imkânsýz Petra (Gr. “kaya”) þehrini kurmuþlardýr.
Milâttan önce IV. yüzyýlýn sonlarýndan
itibaren varlýðý bilinen Nabatî Krallýðý’nýn
kesin kuruluþ tarihi belli deðildir. Bu devlet Ýskender’in ölümünün ardýndan Diadoklar döneminde önemli roller oynamýþ, bu
arada Antigonos’un iki defa Petra üzerine yolladýðý Suriye ordusunu baþarýsýzlýða
uðratmýþtýr. Milâttan önce 170’ten sonraki Nabatî krallarýnýn adlarý ve hükümranlýk süreleri daha açýk olarak tesbit edilebilmektedir. Bunlarýn ilki I. Arethas (Haris),
en büyükleri milâttan önce 8 ile milâttan
sonra 40 yýllarý arasýnda saltanat süren
ve Nil kýyýlarý-Akabe körfezinden Kuzey Hicaz’ýn büyük bir kýsmý dahil Fýrat’a kadar
olan topraklarýn tamamýna hükmeden IV.
Arethas ve sonuncusu III. Malichos’tur
(Mâlik). Devlet, Roma Ýmparatoru Traianus döneminde baþþehri Petra ele geçirilince yýkýlmýþ (106), bu tarihten sonra Nabatîler, Sînâ yarýmadasý ve Doðu Akdeniz
kýyýlarý ile Fýrat nehri arasýnda daðýnýk bir
þekilde varlýklarýný sürdürmüþlerdir. Müslümanlarýn Antakya’yý fetihleri sýrasýnda
bölgedeki Cerâcime’ye tâbi Nabatî köylülerinden ve Irak’taki Nabatîler’den söz edilir (Belâzürî, s. 228, 230, 375).

ðu’ya giden gemilerin çoðu onlara aitti.
Ayrýca Lut gölü sahillerinden topladýklarý,
mumyalama ve gemi kalafatlama iþlerinde
kullanýlan ziftin baþta Mýsýr’a olmak üzere satýþýndan büyük kazanç saðlýyorlardý.
Onlarýn zenginliði baþþehirleri Petra’ya da
yansýmýþtý.
Nabatîler’den günümüze ulaþan en
önemli kalýntý Vâdiimûsâ’da kurulmuþ
olan tarihî Petra þehridir. Sarp kayalar arasýndaki 1200 m. uzunluðunda ve 3-6 m.
geniþliðinde dar bir geçitten girilen ve tabii bir kale görevi yapan daðlarýn ortasýnda
yer alan Petra’da tamamen kayalar oyularak inþa edilen çok zarif saray, ev, tapýnak
ve mezarlar Yunan, Roma ve Mezopotamya etkisindeki yerli sanatýn bir karýþýmýný
yansýtýr. Tabii bir su kaynaðýnýn bulunmadýðý þehirde yaðmur sularýnýn gizli kanal ve
borularla toplandýðý çok sayýda sarnýç yapýlmýþtýr. Þehrin çevresindeki daðlarda, büyük bir bölümü o dönemin yaygýn dili Ârâmîce ile yazýlan birçok Nabatî kitâbesi bulunmuþtur. Bundan dolayý Nabatîler’in Ârâmî asýllý olabilecekleri söylenmiþse de kul-

Petra’da Nabatî kaya mezarý – Ürdün

Kýzýldeniz’den geçen Deniz Ýpek yolunun
ve Arabistan üzerinden gelen Baharat yolunun Batý’ya açýldýðý son duraklarý ellerinde bulunduran Nabatîler yaptýklarý uluslararasý ticaret sebebiyle çok zenginleþmiþlerdi. Kervanlarýn ve Hindistan’a, Uzakdo257
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Petra’da Nabatîler dönemine ait bir insan heykelinin baþ
kýsmý

landýklarý dil ve kültürleriyle Araplar’a daha yakýndýrlar. Kral ve kraliçelerinin Hâris,
Mâlik, Zeyd, Ubâde, Þükayle ve Cemîle gibi
Araplar’la ortak adlar kullandýklarý görülmektedir. Bugünkü Arap yazýsý da Nabatî yazýsýnýn geliþtirilmiþ þeklidir (bk. ARAP
[Yazý]).
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Hikemî þiirin divan edebiyatýndaki
en önemli temsilcisi, þair.

Nabatîler Duþara (Zü’þ-Þara “Petra’nýn
doðusundaki daðlýk bölgenin sahibi”) adýn-
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da üstün tanrýya ve onun yaný sýra ikinci
derecede birçok tanrýya inanýyorlardý. Bunlarýn en önemlileri Câhiliye Araplarý’nýn da
tapýndýklarý Lât, Menât, Hübel ve Uzzâ idi.
“Ýlâh” anlamýnda Allah kelimesini de kullanan Nabatîler’in Grek panteonundan etkilendikleri ve bazý hükümdarlarýný tanrýlaþtýrdýklarý görülmektedir.

1052’de (1642) Ruha’da (Þanlýurfa) doðdu. Asýl adý Yûsuf olmakla beraber Nâbî
mahlasýyla tanýndý. Gaffarzâde veya Karakapýcýlar ailesine mensup olduðu hakkýnda
söylentiler vardýr. Kardeþi Seyyid Ahmed’in
el yazmasý bir el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’nin iç kapaðýna yazdýðý kayýttan anlaþýldýðýna göre babasýnýn adý Seyyid Mustafa,
dedesi Seyyid Mahmud, dedesinin babasý
Seyyid Muhammed Bâkýr ve onun babasý
Þeyh Ahmed-i Nakþibendî’dir. Ayrýca baþka erkek ve kýz kardeþlerinin bulunduðu bilinmektedir (Diriöz, Eserlerine Göre Nâbî, s. 32). Nâbî de Hayriyye’sinin baþ tarafýnda oðluna, atalarýnýn ilim sayesinde
yüksek mertebelere ulaþtýklarýný ve nesebinin ünlü olduðunu hatýrlatmaktadýr. Çocukluðunu ve ilk gençlik yýllarýný Urfa’da
geçiren Nâbî’nin burada iyi bir eðitim aldýðý, Arapça ve Farsça öðrendiði anlaþýlmaktadýr. Bir rivayete göre, erginlik yaþlarýnda iken Yâkub Halife adýnda bir þeyhe
intisap ederek tasavvufa yönelmiþ, bir
süre çobanlýðýný yaptýðý bu þeyh onu Ýstanbul’a gitmesi için teþvik etmiþ, bir
baþka rivayete göre ise Urfa’da arzuhalcilikle meþgulken mutasarrýfýn dikkatini çekerek onun telkiniyle 1076’da (1666) Ýstanbul’a gitmiþtir.

Hz. Peygamber döneminde bir kýsým
Nabatîler kervanlarla Medine’ye mal getirir, bazan selem akdiyle alýþveriþ yaparlardý (Buhârî, “Selem”, 7; “Megazî”, 80; Müslim, “Tevbe”, 53). Ýbn Abbas, Kureyþ’in aslýnda Kûsî yani Nabatî bir kabile olduðunu
söylerdi (Ýbnü’l-Esîr, el-Nihâye, IV, 207208; V, 8). Bununla birlikte Nabatîler Araplar’ca hor görülür, Nabtî (Nabatî) sözü hakaret anlamý ifade ederdi. Ancak bu biraz
da onlarýn deðiþen hayat tarzlarýyla ilgili
olmalýdýr. Nitekim Hz. Ömer fetih için yola
çýkan askerlere, “Þehirlerde Nabatlaþmayýn” (Nabatîler’in yaptýðý gibi þehirlere yerleþerek mala mülke deðer verip fütuhat hevesinizi kaybetmeyin) derdi (a.g.e., V, 9).
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Bir þiirinden, önceleri Ýstanbul’da aradýðýný bulamamaktan dolayý hayal kýrýklýðýna uðradýðý, fakat çok geçmeden Sultan
IV. Mehmed’in musâhibi Damad Mustafa

Paþa ile tanýþtýðý ve onun ölümüne kadar
(1098/1687) süren bu dostluk sayesinde
oldukça rahat bir hayata kavuþtuðu öðrenilmektedir. Bir ara ikinci vezirlik pâyesine
de ulaþan paþanýn onu kendisine divan kâtibi seçmesinden sonra Nâilî gibi çaðýnýn
büyük þairleri tarafýndan tanýnmaya ve þiirleri takdir edilmeye baþlandý. IV. Mehmed’in yakýn çevresine girdiði bu dönemde Musâhib Mustafa Paþa’nýn maiyetinde
Lehistan seferine katýldý ve Kamaniçe’nin
fethi üzerine iki tarih düþürdü. Bunlardan
biri kale kapýsýna da iþlenmiþtir. Padiþahýn
Edirne’de bulunduðu 1086 (1675) yýlýnda
þehzadeler için düzenlenen ihtiþamlý sünnet düðününe katýlan Nâbî on beþ gün
devam eden bu þenlikleri Sûrnâme’sinde
âdeta bir belge niteliðinde anlatýr (Levend,
s. 5).
1089’da (1678-79) Nâbî hac farîzasýný eda
etmek için padiþahtan izin alýnca Mýsýr Valisi Abdurrahman Abdi Paþa’ya bu konuda bir de ferman yazýlmýþtýr. Himaye ettiklerinden biri olup sonradan sadrazamlýða kadar yükselen Râmi Mehmed’i de yanýna alarak Urfa yoluyla Medîne-i Münevvere’ye varan Nâbî’nin, “Sakýn terk-i edebden kûy-ý mahbûb-ý Hudâ’dýr bu” mýsraýyla baþlayan ünlü na‘t-gazelini bu sýrada kaleme aldýðý kabul edilmektedir. Hac dönüþünde Mustafa Paþa’nýn kethüdâlýðýna yükselen þairin Tuhfetü’l-Haremeyn adlý eseri bu seyahatin mahsulüdür. Kendi arzusuyla paþanýn kethüdâlýðýndan ayrýlýnca
çevresinin vefasýzlýðý yüzünden sitemlerle
dolu “Kasîde-i Azliyye”sini yazan Nâbî, Mustafa Paþa kaptan-ý deryâlýkla saraydan
uzaklaþtýrýldýðý zaman (1094/1683) maiyetinde giderek onun 1098 (1687) yýlýnda ölümüne kadar Boðazhisar’da (Seddülbahir)
kaldý. Ardýndan Halep’e yerleþen þair burada evlenip devletin kendisine saðladýðý
maaþla tahsis edilen mâlikânede rahat bir
hayat sürdü. Oðullarý Ebülhayr Mehmed
Çelebi ve Mehmed Emin burada dünyaya
geldi. Nâbî, II. Süleyman’ýn ve II. Ahmed’in
tahta çýkýþýna sessiz kalmasýna raðmen
1106’da (1695) padiþah olan II. Mustafa’ya ve 1114’te (1703) tahta oturan III. Ahmed’e birer cülûs kasidesi yolladý (Nâbî,
Divan [haz. Ali Fuat Bilkan], I, 39-55). Halep’te Hacý Ali Paþa, Amcazâde Hüseyin
Paþa, Daltaban Mustafa Paþa gibi yüksek
mevkilere tayin edilen dostlarýna kasideler
yazdýðý bu dönemde ünlü eseri Hayriyye’yi tamamladý. III. Ahmed de eskiden
beri tanýyýp sevdiði Nâbî’ye armaðanlar
gönderdi. Ancak Çorlulu Ali Paþa sadârete getirilince (1117/1706) mâlikânesi elinden alýnmýþ ve aylýðý kesilmiþse de bu du-

