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nü’n-Nedîm, s. 117, 118, 123, 230). Ýbnü’s-
Sikkît, Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî, Hatîb et-
Tebrîzî, A‘lem eþ-Þentemerî, Ebû Bekir
Âsým b. Eyyûb el-Batalyevsî, Muhammed
b. Ýbrâhim el-Hadramî divanýna þerh ya-
zanlardandýr. Nâbiga, Ebû Ubeyde tarafýn-
dan muallaka þairleri arasýnda sayýlmýþtýr.
On muallaka içinde yer alan kasidesini di-
vanýndan müstakil olarak Vâhidî þerhet-
miþ, ayrýca Hatîb et-Tebrîzî ve Ahmed Emîn
eþ-Þinkýtî’nin on muallaka için yazdýðý þerh-
ler içinde yer almýþtýr. el-Ý£ti×âriyyât’ý üze-
rine kaleme alýnan bir þerh de (Þer¼u Ý £ti-
×âriyyâti’n-Nâbi³a) zamanýmýza kadar gel-
miþtir (Sezgin, II, 113). Nâbiga’nýn þiirleri-
nin ve divanýnýn bazý önemli baský ve neþir-
leri þunlardýr: Silvestre de Sacy, “Daliyyat
al-Nabiga” (Chrestomathie ‘arabe, II [Pa-
ris 1826], s. 404-463, Dâliyye kasidesinin
Arapça metni ve Fransýzca çevirisi, el-E³å-
nî’den Fransýzca’ya tercüme edilmiþ, biyog-
rafisiyle birlikte); Hartwig Derenbourg, “Le
Dýwan de Nâbiga Dhobyaný” (JA, XIII [Pa-
ris 1868], s. 197-439, 484-515, ayrý basým,
Paris 1869, 1899 [ikmal edilmiþ baský], The
D¢wans of the Six Ancient Arabic Poets
[nþr. W. Ahlwardt], London 1870, s. 2-32,
164-178, 208-213); A‘lem eþ-Þentemerî,
Eþ£ârü’þ-þu£arâßi’s-sitti’l-Câhiliyyîn
(þerh ve ta‘lik: M. Abdülmün‘im Hafâcî, Ka-
hire 1377/1958, I, 175-267). Divanýnýn XX.
yüzyýlda da birçok modern neþri gerçek-
leþtirilmiþtir. Muhammed Yahyâ Zeynüd-
din, M. Ebü’l-Fazl Ýbrâhim neþrini esas ala-
rak divana ilâveler yapmýþtýr (MMÝADm.,
LV [1980], s. 802-833). David Günzburg,
Extraits du D¢wån de Nåbiga adýyla
(Petersburg 1897, s. 167-252) ve Mustafa
es-Sekka MuÅtârü’þ-þi£ri’l-Câhilî adlý
eserinde (Kahire 1348/1929, I, 71-144) Nâ-
biga divanýndan seçmelere yer vermiþtir.
2. Men¦ûr med¼iyye. Kýsa fýkralý seciler-
le Ýslâm’dan önceki Arap sanatlý nesrinin
baþarýlý örneklerinden birini teþkil eden
methiye Gassânî Hükümdarý Hâris el-A‘rec
için yazýlmýþtýr. Nâbiga methiyesinde Hâ-
ris’in Hîre Kralý Münzir b. Mâüssemâ’dan
üstün olduðunu ifade etmiþ, kabilesinin
esirlerinin âzat edilmesini istemiþtir. Met-
hiyeyi beðenen Hâris talebini yerine getirt-
tiði gibi kendisini 1000 dinar ve bir elbise
ile ödüllendirmiþtir (methiye metni için bk.
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, XV, 109-110).

Nâbiga hakkýnda baþta Ahmet Ateþ, an-
Nåbi³at aŠ-™ubyån¢: Hayatý ve Eseri
(yeterlik tezi 1943, Ýstanbul) olmak üzere
birçok kimse tarafýndan tez çalýþmalarý ya-
pýlmýþ, Selim el-Cündî, Ömer ed-Desûký gibi
çok sayýda yazar tarafýndan müstakil eser-
ler kaleme alýnmýþtýr.
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Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn,
inanç konularýnda aklî istidlâle
baþvurmadýklarý gerekçesiyle
bazý âlimler için kullandýklarý

küçültücü isim.
˜ ™

Sözlükte “ot bitmek, filizlenmek” anla-
mýndaki nebt kökünden türeyen nâbite
(nevâbit) kelimesi “yeni yetiþen, sonradan
zuhur eden, tecrübesiz” mânasýna gelir.
Terim olarak inanç konularýný aklî bakým-
dan temellendiremeyen, yaþadýklarý devir-
de olup bitenlerden habersiz, hadiseleri
deðerlendirecek birikime sahip bulunma-
yan veya dinî metinlerin sadece lafýz yönü-
nü göz önüne alýp ona kabaca anlam ve-
ren kesimleri nitelemek üzere daha çok
inanç konularýnda aklî delillendirmeye bü-
yük önem veren Mu‘tezile tarafýndan kul-
lanýlmýþtýr.

Yaygýn olmamakla birlikte nâbite, bazý
edebî metinlerde hayatýn gerçekleri karþý-
sýnda acemilik gösteren kimseler için er-
ken dönemlerde kullanýlmýþsa da itikadî ya-
hut fikrî bir çevreyi vasýflandýrmak amacýy-

Amr’a yazdýðý methiyede onun dininden
söz ederken “onlar” demesi, bazý þiirlerin-
de putperestler gibi yemin etmesi yahudi
ve hýristiyan kültürüyle yumuþamýþ bir put-
perestliði çaðrýþtýrmaktadýr.

Ýmruülkays b. Hucr, Züheyr b. Ebû Sül-
mâ ve A‘þâ Meymûn b. Kays ile birlikte
dört büyük Câhiliye þairinden biri sayýlan
Nâbiga’nýn þöhreti Arap yarýmadasýnýn her
tarafýna yayýlmýþtýr. Þiddet hareketlerinin
yasaklandýðý haram aylarda Ukâz panayý-
rýna gider, kendisi için kýrmýzý deriden ku-
rulan çadýrda oturur ve þairlerin okuduðu
þiirler hakkýnda hakemlik yapardý. Hassân
b. Sâbit, A‘þâ Meymûn b. Kays, Hansâ gi-
bi þairler eserlerini kendisine takdim et-
miþ ve takdirini kazanmýþlardýr.

Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Ýbn Abbas bazý
beyitlerine dayanarak onu “Araplar’ýn en
güzel þiir söyleyen þairi” diye nitelendir-
miþlerdir. Hassân b. Sâbit, Arap grameri-
nin kurucusu kabul edilen Ebü’l-Esved ed-
Düelî, þair Cerîr b. Atýyye, Emevî Halifesi
Abdülmelik b. Mervân, dilci ve kýraat âli-
mi Ebû Amr b. Alâ, Hamdânî hükümdarý
ve Mütenebbî’nin hâmisi Seyfüddevle de
onu takdir edenler arasýnda yer almýþtýr.
Hicazlýlar da Nâbiga ve Züheyr’i diðer þa-
irlere üstün tutuyordu. Ýbn Sellâm el-Cu-
mahî tarafýndan birinci tabaka Câhiliye
devri þairleri içinde zikredilen ve þiirlerini
Züheyr gibi uzun bir zaman dilimi içinde
düzelterek itina ile yazan (mütekellif) þa-
irler arasýnda sayýlan Nâbiga, hayatýnýn ço-
ðunu Hîre ve Gassânî saraylarýnda geçir-
diði için bedevî deðil kültürlü bir þair ola-
rak görülmektedir. Bedevî þairlere nisbet-
le daha yalýn ve güzel anlatým özelliklerini
taþýyan þiirlerinde ince bir kültürün yan-
sýmalarý hissedilir. Genellikle medih, hiciv,
tasvir ve hikemiyat temalarýnda þiir yaz-
mýþ olup mersiyeleri nâdirdir. Yüksek ta-
baka için kaleme alýnmýþ olan methiyele-
ri yalýn, abartýsýz ve aðýr baþlý olup çoðun-
lukla yiðitlik, cömertlik ve hayýr severlik
temalarýný iþlemiþtir. Pek çok þairin taklit
ettiði þiirleri gerek teþbihlerinin güzelliði
gerekse ihtiva ettiði nahiv özelliklerinden
dolayý beyan, bedî‘ ve nahiv kitaplarýnda,
ayrýca hemen her beyti kadîm sözlükler-
de þâhid olarak zikredilmiþtir. Onun þiirle-
ri, yalnýz Arap kültürü veya Arapça ile uð-
raþanlarýn deðil gerçek þiir arayan her
milletten kültürlü ve aydýn kesimin beðe-
niyle okuyacaðý yüksek edebî ürünlerdir.

Eserleri. 1. Dîvân. Nâbiga’nýn þiirlerini
Ebû Amr b. Alâ, Ebû Amr eþ-Þeybânî, Ebû
Ubeyde et-Teymî, Asmaî ve Ebû Abdullah
Ýbnü’l-A‘râbî rivayet etmiþ, Ebû Saîd es-
Sükkerî ve Sa‘leb divanýný derlemiþtir (Ýb-
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lâ³a, s. 802). Mu‘tezilî -Zeydî âlimi Ýbnü’l-
Murtazâ ise Nâbite’yi Hz. Ali ve evlâdýna
karþý Muâviye tarafýný tutanlar için kullan-
mýþtýr (ªabašåtü’l-Mu£tezile, s. 82).

Ýbn Kuteybe, ehl-i hadîsten söz ederken
onlarýn muhalif kesimler tarafýndan haþviy-
ye ve mücbire gibi terimlerden baþka nâ-
bite diye adlandýrýldýðýný belirtmiþ (Teßvîlü
muÅtelifi’l-¼adî¦, s. 80), Hanbelî âlimi Ýbn
Ebû Ya‘lâ da ehl-i re’yin nâbiteyi haþviyye
gibi ehl-i hadîsi nitelemek üzere kullandý-
ðýný kaydetmiþ ve kelimenin olumsuz çað-
rýþýmý dolayýsýyla buna tepki göstererek
asýl Nâbite’nin Hz. Peygamber’in sünneti-
ni býrakýp re’ye baþvuran ehl-i re’y olduðu-
nu ifade etmiþtir (ªabašåtü’l-¥anâbile, s.
36). Diðer taraftan Fârâbî siyaset nazari-
yesini açýklarken nâbite terimine yer ver-
miþ, bununla erdemli þehirde ortaya çý-
kan ve çeþitli gruplardan oluþan marjinal
kesimleri kastetmiþtir (es-Siyâsetü’l-me-
deniyye, s. 104-108). Özellikle Mu‘tezile’-
nin tarih sahnesinden çekilmesi ve zaman-
la fýrkalar arasýnda belirli bir hoþgörü orta-
mýnýn oluþmasýyla bu ismin kullanýlýþý ter-
kedilmiþtir.
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Hikâye ve roman yazarý.
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Ýstanbul’da Niþantaþý’nda doðdu. Asýl adý
Ahmed Nâzým, babasýnýn adý Nâbî’dir. An-
nesini hiç tanýmadý, babasýný da henüz ma-
halle mektebine devam ettiði sýrada kay-

betti. Bu sebeple üvey anne ve dadýlarýn
elinde büyüdü. Yâdigârlarým adlý hâtýra-
larýnda babasýnýn kendisiyle pek ilgilenme-
diðini, bu yüzden birkaç defa evden kaçýp
Kulekapýsý’nda oturan dadýsýnýn yanýna sý-
ðýndýðýný, bazý geceler sokaklarda, bazý ge-
celer kahvehanelerde yattýðýný söyler. Sa-
lýpazarý Feyziye ve Beþiktaþ Askerî rüþdiye-
lerinde okudu (1876). Buradan Mühendis-
hâne-i Berrî Ýdâdîsi’ne geçti (1878). 1884
yýlýnda topçu mülâzým-ý sânîsi olarak girdi-
ði erkân-ý harbiyye sýnýfýndan 1887’de yüz-
baþý rütbesiyle mezun oldu. Bir süre Mek-
teb-i Harbiyye’de matematik, istihkâm ve
topografya dersleri verdi; umumi müfet-
tiþ muavini olarak 1889’da kolaðasý oldu.
Ekim 1889 – Mart 1890 tarihleri arasýnda
arazi haritasýný tersim için Kaþ’ta bulundu.
Askerlik mesleðiyle ilgili bazý keþif ve araþ-
týrmalar yapmak üzere bir ara Suriye’ye
gönderildi. 1891’de Manastýr’da Üçüncü
Ordu’ya mensup Redif Fýrkasý’nda Goltz
Paþa’nýn maiyetinde çalýþtý ve dönüþünde
dördüncü dereceden Mecîdî niþaný ile tal-
tif edildi. Ayný yýl Ayþe Nâciye Haným’la ev-
lendi, ancak evliliðinin henüz ilk aylarýnda
yakalandýðý kemik vereminden kurtula-
mayarak 5 Aðustos 1893’te öldü. Mezarý
Üsküdar Karacaahmet Mezarlýðý’nda Mis-
kinler Tekkesi’nden Saraçlar Çeþmesi’ne
inen yol üzerindedir.

Edebiyatla ilgilenmeye daha ilk mektep
sýralarýnda iken baþlayan Nâbizâde Nâzým,
ilk edebiyat zevkini Beþiktaþ Askerî Rüþ-
diyesi’nde Farsça hocasý olan Muallim Cû-
dî Efendi’den almýþ, Mühendishâne’ye geç-
tikten sonra da edebî çalýþmalarla meþ-
gul olmuþtur. Ýlk yazýsý 1880’de “Mühen-
dishâne Mektebi Þâkirdânýndan A. Nâzým”
imzasýyla Vakit gazetesinde yayýmlanmýþ,
ertesi yýl Cerîde-i Havâdis’te “Hoþniþîn ve-
ya Cihanda Safâ Bu mu?” adlý manzum pi-
yesi neþredilmiþtir (nr. 4580-4585, 20 Mart
1881 – 15 Nisan 1881). Daha sonra Hazî-
ne-i Evrâk, Mir’ât-ý Âlem, Rehber-i Fü-

la II. (VIII.) yüzyýlda ortaya çýkmýþtýr. Ebü’s-
Sýrrî eþ-Þümeytî bir þiirinde bunlarý Harû-
riyye (ashâb-ý Harûrâ) ile beraber zikretmek-
te (Câhiz, Risâle, neþredenin giriþi, s. 5),
Biþr b. Mu‘temir ise bir þiirinde Ýbâzýyye,
Râfizîler ve Haþviyye ile yakýn düþünceleri
paylaþan bir grup olarak göstermektedir
(Kitâbü’l-¥ayevân, VI, 62). Öte yandan Jo-
seph van Ess, Abdülhamîd b. Yahyâ el-Kâ-
tib’in Emevîler’in son dönemlerinde Hora-
san bölgesinde Abbâsîler lehine faaliyet
gösterenleri “en-nâbite fî arzý Horâsân” di-
ye andýðýný, ayrýca I. Velîd’in, oðlu Ýbrâhim’i
halife tanýyanlarýn “nâbitiyye” þeklinde isim-
lendirildiðini bildirmektedir (Theologie und
Gesellschaft, III, 467).

Nâbite terimini en çok Câhiz ve Hayyât
kullanmýþ, Câhiz Risâle fi’n-nâbite ismiy-
le bir de eser kaleme almýþtýr. Bu esere
göre Nâbite, Emevî halifelerinin yaptýðý
haksýzlýklarý tasvip eden ve onlarýn kötü-
lenmesini bid‘at sayan, ulûhiyyet konusun-
da teþbihe düþen, kulun irade ve kudreti-
ni kabul etmeyerek her þeyi ilâhî kadere
baðlayan, dolayýsýyla Allah’a bir çeþit zu-
lüm isnat eden, Kur’an’ýn mahlûk olmadý-
ðýný ileri süren kiþilerdir (s. 14-18; Câhiz’in
nâbitenin çeþitli görüþlerine temas ettiði
yerler için bk. ƒalšu’l-Æurßân, III, 288, 296,
300; er-Red £ale’n-na½ârâ, III, 351; Øýnâ£atü’l-
kelâm, IV, 243). Bu deðerlendirmeler çer-
çevesinde Nâbite, müteþâbihat konusun-
da te’vile gitmeyip Allah’a yaratýlmýþlýk sý-
fatlarý nisbet eden, tefvîze yer veren âyet-
leri iyice araþtýrmadan cebrî karakterli âyet-
leri öne çýkaran, halku’l-Kur’ân tartýþma-
larýnda Mu‘tezilî görüþleri reddeden Selef
âlimleri ve ehl-i hadîs ile kelâm konularýn-
da aklî istidlâllerde bulunmaya çalýþmak-
la birlikte baþarýlý olamayan Ýbn Küllâb ve
Hâris el-Muhâsibî gibi kimselerdir. Mu‘te-
zilî geleneðe mensup olan Hayyât da ese-
rinde nâbite kelimesine yer vermiþ ve Câ-
hiz’e paralel açýklamalar yapmýþtýr (el-Ýn-
ti½âr, s. 28, 55, 59, 102, 105). Öyle görünü-
yor ki Hayyât söz konusu terimle Þîa ve
Mu‘tezile dýþýndaki âlimleri kastetmekte-
dir.

Mu‘tezile âlimlerinin Nâbite’yle ilgili gö-
rüþleri geniþleyerek devam etmiþ, meselâ
Ýbnü’n-Nedîm aralarýnda Ýbn Küllâb, Kerâ-
bîsî ve Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî gibi âlimlerin
de bulunduðu kelâmcýlarý “Mücbire ve Nâ-
bite-i Haþviyye” baþlýðý altýnda zikretmiþ,
özellikle Ýbn Küllâb’ý Nâbite-Haþviyye ara-
sýnda saymýþtýr (el-Fihrist, s. 229-231). Ay-
ný þekilde Mu‘tezilî Zemahþerî de Nâbite’-
yi “akýl yürütmeyi reddedip sadece nakle
itibar eden kimseler” mânasýnda Haþviyye
ile özdeþ olarak tanýmlamýþtýr (Esâsü’l-be-
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