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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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dim edeyim” diyerek, “E. Zola, A. Daudet
gibi realistlerin, yani hakîkiyyûnun roman-
larý hep fuhþiyat ile mâlîdir zannýnda bu-
lunanlar Karabibik’i okuduklarý zaman
zanlarýný tashih edeceklerdir sanýrým” söz-
leriyle bu tarzda yazmayý gaye edinerek
realist roman anlayýþýna uygun bir eser or-
taya koymuþtur. Konusu Kaþ’ta geçen ve
yazarýn oradaki görevi dolayýsýyla gözlem-
lerine dayandýðý anlaþýlan hikâyenin en
önemli tarafý Anadolu köylüsünün haya-
týndan kesitler vermesidir. Yazar kahra-
manlarý kendi seviyelerine göre ve mahal-
lî dilleriyle konuþturmaya dikkat etmiþtir.
Mukaddimesiyle beraber Karabibik Türk
edebiyatýnda realizm ve natüralizmin ilk
müjdecisi kabul edilmiþtir. O yýllarda bu
edebî akýmlarý yeni yeni tanýmaya baþla-
yan ve daha ziyade romantizm cereyanýyla
beslenen Türk okuyucusunun durumunu
göz önünde bulunduran Nâbizâde kendi
eserlerinde yer yer romantik unsurlara da
yer vermiþ, ancak Seyyie-i Tesâmüh ad-
lý hikâyesi ve özellikle Zehra romanýnda
doðrudan doðruya realizmi uygulama yo-
luna gitmiþtir. Bilhassa Zehra’yý yazarken
Ýstanbul tulumbacýlarýnýn o günkü hayatý,
Þehzadebaþý tiyatrolarý, cinayet kovuþtur-
masý gibi konularda bazý araþtýrmalar da
yapan yazar, romandaki esas vak‘anýn kýs-
kançlýk üzerine kurulmasýndan dolayý bir-
takým psikolojik inceleme ve gözlemlerde
de bulunmuþtur. Ayrýca Türk edebiyatýn-
da psikolojik muhtevalý ilk roman kabul
edilen, ancak yazarýn ölümünden sonra ya-
yýmlanabilen Zehra, Nâmýk Kemal’in Ýnti-
bah’ý ile Servet-i Fünûn devri romaný ara-
sýnda dikkate deðer bir merhale teþkil
eder. Devrin yaygýn temayülü dolayýsýyla
entrika unsuruna aþýrý bir þekilde yer ve-
rilmesi ve trajik biçimde son bulmasý Zeh-
ra hakkýndaki eleþtirilerin esas kaynaðý ol-
masýna raðmen eser devrine göre modern
bir roman görünümündedir. Çaðdaþý olan
diðer yazarlara göre nisbeten sade bir dili
yakalamaya çalýþan romancý üslûp itiba-
riyle de Nâmýk Kemal’in izinden gitmiþtir.

Eserleri. Þiir. Hâtýra-i Þebâb (1298),
Heves Ettim (1302), Mini Mini yâhud
Yine Heves Ettim (1303). Hikâye. Yâdi-
gârlarým (1302), Zavallý Kýz (1307), Bir
Hâtýra (1307), Karabibik (1307), Sevda
(1308), Hâlâ Güzel (1308), Hasba (1308),
Seyyie-i Tesâmüh (1308). Roman. Zehra
(Servet-i Fünûn’da 11 Kânunusâni 1311 –
16 Mayýs 1312 arasýnda tefrika edilmiþ-
tir; 1312), Diðer Eserleri. Haným Kýzlar
(1304), Katre (büyük çapta fennî bir an-
siklopedi teþebbüsünün örnek formasý-
dýr, 1306, Mehmed Rüþdü ile birlikte),

Mesâil-i Riyâziyye (1307), Muhtasar
Yeni Kimya (1307), Yeni Kimya (Gri-
mo’dan tercüme, 1307), Mini Mini
Mektepli (1308), Esâtîr (1309), Ayna-
lar (1309). Zehra ile (haz. M. Nihat
Özön, Ýstanbul 1952; haz. Aziz Behiç Se-
rengil, Ankara 1961) Hikâyeler (haz.
Aziz Behiç Serengil, Ankara 1961; haz. Ýs-
mail Güleç, Ýstanbul 1994) yeni harflerle
de yayýmlanmýþtýr.
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Filistin’de tarihî bir þehir.
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Kudüs’ün kuzeyinde, 881 m. yükseklik-
teki Tûr ile (Gerizîm) yüksekliði 940 m. olan
Selîmiye (Îbal) daðlarý arasýnda kuzeybatý-
güneydoðu doðrultusunda uzanan bir va-
dide kurulmuþtur. Doðu-batý ve kuzey -
güney ticaret güzergâhýnda bulunmasý,
stratejik konumu ve su kaynaklarýnýn bollu-
ðu sayesinde tarih boyunca önemli bir yer-
leþim merkezi olmuþtur. Þehrin adý, mi-
lâttan sonra 70 yýlýnda Kudüs’ü yahudi-
lerden alan Roma Ýmparatoru Flavius

nûn, Âfâk, Maârif, Mirsad, Manzara,
Berk ve Servet-i Fünûn gibi edebiyat
dergileriyle Tercümân-ý Hakîkat, Servet
ve Mürüvvet gibi gazetelerde baþta þiir
olmak üzere daha çok fennî konularda ma-
kaleler ve hikâyeler yayýmlamýþtýr.

Ýlk þiirlerini Menemenlizâde Mehmed
Tâhir, Ýsmâil Safâ ve Muallim Nâci’nin et-
kisi altýnda kaleme alan Nâbizâde, devrin-
de büyük tartýþmalara yol açan Muallim
Nâci’nin eski tarz þiirlerini deðil onun daha
ziyade Batý etkisinde ve yeni tarzda yaz-
dýðý þiirleri örnek almýþ, Nâci’nin bu þiirle-
rinde dikkati çeken sade dil, lirik üslûp ve
tabii söyleyiþ þeklini taklit etmeye çalýþ-
mýþtýr. Özellikle saðlam bir dil anlayýþýný be-
nimsemesiyle Nâci tesiri onda daima ken-
dini hissettirmiþtir. Bir süre sonra Abdülhak
Hâmid ile Recâizâde Mahmud Ekrem’in
þiirleriyle ilgilenince bu defa onlarýn yolun-
dan gitmeye baþlamýþtýr. Daha çok mecaz-
larla süslü gerçekçi þiire ilgi duyan Nâbizâ-
de’nin bu tarihten sonra yazdýðý þiirlerinde
gerek þekil gerekse düþünce bakýmýndan
yenilikler görülmektedir.

Nâbizâde Nâzým dil ve edebiyatýn çeþitli
meselelerini tahlil eden makaleler de ka-
leme almýþ, bilhassa 1891 yýlýndan sonra
Servet-i Fünûn dergisinin “Tahlîlât-ý Ede-
biyye” sütununda Fuzûlî ve Nedîm gibi di-
van þairleri hakkýndaki incelemeleriyle dik-
kati çekmiþtir. Yine bu sütunda daha son-
raki yýllarda Servet-i Fünûn topluluðunun
geliþtirdiði resim altý þiir faaliyetinin de ilk
örneklerini vermiþtir. Þiir çalýþmalarý Nâbi-
zâde’nin edebî hayatýnýn belli bir devresiy-
le sýnýrlý kalmýþ, özellikle 1890’dan itibaren
sade ve tabii bir üslûpla kaleme aldýðý hi-
kâyelerini müstakil kitaplar halinde yayým-
lamaya baþlamýþtýr. 1890-1891 yýllarýnda si-
pariþ üzerine bir kitapçý için bir dizi uzun
hikâye kaleme alan Nâbizâde’nin o yýllar-
da cereyan eden bazý edebî tartýþmalara
da “Râvi” takma adýyla katýldýðý görülmek-
tedir. Yazý hayatýnýn bir döneminde tercü-
meleriyle de dikkati çeken Nâbizâde Vic-
tor Hugo, Alfred de Musset, Chateaubri-
and, Alexandre Dumas Fils, Ludwig Büch-
ner gibi Batýlý yazar ve fikir adamlarýndan
yaptýðý çevirilerle çeþitli Batý edebî akým
ve düþüncelerinin Türk okuyucusu tarafýn-
dan tanýnmasýna hizmet etmiþtir.

Türk edebiyatý tarihinde Nâbizâde Nâ-
zým’a asýl þöhretini kazandýran, Karabi-
bik adlý uzun hikâyesiyle Zehra romanýdýr.
Nâbizâde’nin en önemli eseri kabul edilen
Karabibik’in önsözünde yazar, “Hakîkiy-
yûn mesleðinde yazýlmýþ roman mütalaa
etmemiþ iseniz iþte size bir tane ben tak-
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