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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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lý bir valilik haline getirildi, VIII. (XIV.) yüz-
yýlda Kudüs nâibliðinin kurulmasýndan son-
ra buraya baðlandý. Bu dönemde Nablus
valileri emîr-i tablhâne veya emîr-i aþere
gibi orta ve küçük rütbeli Memlük emîr-
leri arasýndan tayin ediliyordu. Önemli bir
ticaret merkezi olan þehir Memlük döne-
mi boyunca geniþlemeye devam etti.

Ortaçað Ýslâm coðrafyacýlarý, Nablus’u
iki kutsal dað arasýndaki vadide ortasýn-
dan geçen ýrmaðýn iki tarafýnda taþtan ev-
leri bulunan kozmopolit bir þehir olarak ni-
teler ve çok miktarda zeytin aðacýnýn ye-
tiþtiði bu verimli þehri “küçük Dýmaþk” ola-
rak adlandýrýr. Ýbn Battûta kendi döne-
minde Nablus’tan Mýsýr ve Suriye’ye zey-
tinyaðý ihraç edildiðini kaydeder (er-Ri¼le,
s. 60-61). Bu devirde Nablus, karpuz ve
keçi boynuzu üretiminde önemli bir yer
tuttuðu gibi þeker üretiminde de önde ge-
liyordu.

Þehir 922 (1516) sonbaharýnda Osman-
lý yönetimine girdi. Canbirdi Gazâlî’nin Os-
manlý Devleti’ne karþý 926’da (1520) baþ-
lattýðý isyan sýrasýnda Nablus ileri gelen-
leri Osmanlý safýnda yer aldý. Nablus, Os-
manlý dönemi idarî taksimatýnda daha çok
sancak merkezi olarak kaldý. Baþlangýçtan
itibaren Þam eyaletine baðlý olan Nablus
XVIII. yüzyýlýn baþýnda Trablusþam eyale-
tine, kýsa bir süre sonra da tekrar Þam’a
baðlandý. Bu deðiþiklikler esas itibariyle
hac kafilelerinin güvenlik ve erzak ihtiya-
cýný temine yönelikti. Nablus’un Þam eya-
letinin uç sancaðý olmasý dolayýsýyla dev-
let otoritesi gevþek tutuldu ve eþraf hâki-
miyeti kýrýlmadý. Özellikle âyanlarýn etkili
olduðu XVIII. yüzyýlda Nablus’ta bazý ka-
rýþýklýklar çýktý. Bu yüzyýlýn son çeyreðinden
1831’de Mýsýr Valisi Mehmed Ali Paþa’nýn
oðlu Ýbrâhim’in yönetimine girinceye ka-
dar Nablus çoðunlukla Sayda vilâyetine
baðlý kaldý. Bunun sebebi, Cezzâr Ahmed
Paþa gibi güçlü bir yöneticinin uzun süre
emîr-i haclýk göreviyle birlikte Þam ve Say-
da valiliklerinde bulunmasýydý. Onun ida-
reciliði sýrasýnda Nablus, Avrupa ile olan
pamuk ve hububat ticaretinde önemli bir
yere sahip olmuþtu.

Ýbrâhim Paþa’nýn yönetimi sürerken
1834’te Nablus’ta isyan çýktý. Ýsyanýn bas-
týrýlmasý sýrasýnda Nablus þehri tahribata
uðradý ve halký büyük kayýplar verdi. 1841’-
de tekrar Osmanlý idaresine girdikten son-
ra eþraftan Ýbrâhim Paþa yönetimini des-
tekleyenlerle isyan edenler arasýnda derin
husumet oluþtu ve 1859’a kadar süren ça-
týþmalar meydana geldi. Nablus Tanzimat
döneminde Kudüs mutasarrýflýðýna, Kudüs

de Sayda vilâyetine baðlýydý. 1863’te Ku-
düs’ten ayrýlarak mutasarrýflýk derecesine
yükseltildi. 1864 Vilâyet Nizamnâmesi’ne
göre bölgenin idarî taksimatý yeniden dü-
zenlendiðinde Sayda, Þam ve Trablusþam
vilâyetleri Suriye vilâyeti adý altýnda birleþ-
tirilince Nablus bu yeni vilâyete dahil edil-
di. 1887’de kurulan Beyrut vilâyetine bað-
lanan Nablus’un bu konumu Osmanlý Dev-
leti’nin bölgeden çekildiði 1918 yýlýna ka-
dar devam etti.

Osmanlý idaresi zamanýnda Tanzimat’a
kadar Nablus’ta valinin yanýnda mütesel-
lim olarak Tokan, Cerrâr, Abdülhâdî ve Nimr
gibi eþraf aileleri mensuplarý görev yaptý.
Tanzimat’ýn ardýndan kaymakam veya mu-
tasarrýflar merkezden tayin edildi. Siyasî
otorite açýsýndan Þam veya Sayda vilâye-
tine baðlanan Nablus adlî bakýmdan Ku-
düs kadýlýðýnýn yetki alaný içinde bulunu-
yordu. Nablus nâibleri Kudüs kadýsý tara-
fýndan tayin edilir ve ona baðlý kalýrdý. Tan-
zimat öncesi dönemde Nablus nâiblerinin
bölgenin Bustânî, Cevherî, Dekkak, Hâlidî
ve Temîmî gibi ulemâ ailelerinden seçildiði
görülmektedir. 1860’lardan sonra Nablus
nâiblerini doðrudan Anadolu kazaskerliði
tayin etmiþtir.

Osmanlý hâkimiyeti devrinde bölgenin
kalabalýk þehirlerinden biri olan Nablus
XVI. yüzyýl tahrirlerine göre altý mahalleye
ayrýlmýþtý (Kaysâriye, Akabe, Garb, Yâsmî-
ne, Habele, Karyûn / Debbûre). Burada ço-
ðunluðu oluþturan müslümanlar yanýnda
yahudiler, Sâmirîler ve hýristiyanlar da bu-
lunuyordu. XVI. yüzyýlýn ikinci çeyreðinde
984’ü müslüman, yetmiþ biri yahudi, yir-
mi dokuzu Sâmirî ve on beþi hýristiyan ol-
mak üzere toplam 1099 hâneye ulaþan bir
nüfus vardý (yaklaþýk 5-6000 kiþi). Yüzyýlýn
sonuna doðru bu nüfusta kýsmî bir azal-
ma meydana geldi. Müslümanlarýn hâne
sayýsý 796’ya, yahudilerin on beþe, Sâmirî-
ler’in yirmiye düþmüþ, hýristiyanlar ise on
sekiz hâneye yükselmiþti (toplam 849 hâ-
ne, yaklaþýk 4000 kiþi). Kaysâriye dýþýnda-
ki mahallelerde bütün bu dinî grup men-
suplarý bir arada oturuyordu. Þehirde XVI.
yüzyýlda bir tabakhâne, boyahâne, kumaþ
imalâtý yapýlan dükkânlar bulunuyordu. Ti-
carî hayatýn durumuna iþaret eden ihti-
sap vergisi yüzyýlýn sonuna doðru 20.000
akçeden 33.000 akçeye yükselmiþti. XVII.
yüzyýl ortalarýnda Evliya Çelebi þehirde se-
kiz mahalle ve 4060 evden söz eder. Ev sa-
yýsýna göre nüfusun XVI. yüzyýla göre art-
mýþ olduðu düþünülebilir (yaklaþýk 10.000
kiþi). Burada ayrýca birçok cami, mescid,
yedi medrese, yedi zâviye, yedi mektep, iki
hamam, 370 dükkânlý çarþý ve han mev-

Vespasianus þerefine 72’de kurulan ve
Flavius hânedanýna nisbetle Flavia Grekçe
Neapolis (yeni þehir) kelimelerinden olu-
þan Flavia Neapolis’e dayanýr. Tevrat’ta ge-
çen ve Nablus’la (Nâbulus) ayný yer oldu-
ðu iddia edilen Þekim þehri ise daha eski
bir yerleþim merkezi olup günümüzde
Nablus’a baðlý Balâta köyü mevkiindedir.

Nablus’un bulunduðu bölgenin bilinen
ilk sakinleri Ken‘ânîler’dir. Milâttan önce II.
binyýlda Ýsrâiloðullarý’nýn bölgeyi iþgal et-
mesiyle Ke‘nânîler hâkimiyeti sona erdi.
Þehir, milâttan önce X. yüzyýlda Kudüs mer-
kezli Ýsrâiloðullarý yönetimine karþý çýkan
ve giderek farklý bir yahudi mezhebine dö-
nüþen Sâmirîler’in eline geçti. Milâttan ön-
ce VIII. yüzyýlda Asurlular’ýn bölgeyi ele ge-
çirmesi ve Sâmirî ileri gelenlerini sürgüne
göndermesine raðmen geride kalanlar son-
raki asýrlarda siyasî güçlerini arttýrmayý ba-
þardýlar. Asýrlarca Sâmirîler’in yoðun biçim-
de yaþadýklarý ve siyasî hâkimiyetlerini de-
vam ettirdikleri bölgede milâdî 70’li yýllar-
da kurulan Roma hâkimiyeti döneminde
hýristiyanlarýn sayýsý giderek çoðaldý. Ar-
dýndan Sâmirîler’le hýristiyanlar arasýndaki
mücadele þiddetlendi ve V. yüzyýlýn sonla-
rýna doðru Gerzîm daðýnda bulunan Sâ-
mirî Tapýnaðý yýkýlarak yerine büyük bir ki-
lise inþa edildi. 520’lerde bu kilise papazý-
nýn Sâmirîler tarafýndan öldürülmesi üze-
rine Sâmirîler’in bir kýsmý katledildi, önem-
li bir kýsmý sürgüne gönderildi, bir kýsmý
da Hýristiyanlýðý seçti.

15 (636) yýlýnda Nablus, Amr b. Âs ta-
rafýndan barýþ yoluyla fethedilince gayri
müslim halk cizye ve haraç ödemek sure-
tiyle þehirde kalmaya devam etti. Emevî-
ler döneminde bölgeye Arap kabileleri yer-
leþtirildi. Bizans yönetiminde hýristiyanla-
rýn baskýlarýna mâruz kalan Sâmirîler’in
büyük kýsmý zaman içinde müslüman oldu.
Þehrin fetihten IV. (X.) yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda Fâtýmî idaresine girinceye kadarki
durumu hakkýnda fazla bilgi yoktur. Fâtý-
mî yönetiminin ilk yýllarýnda Nablus’un
Cerrâhîler’in hâkimiyetinde olduðu ileri sü-
rülür. V. (XI.) yüzyýlýn son çeyreðinde Sel-
çuklular’la Fâtýmîler arasýnda mücadele-
ye sahne olan þehir, kýsa bir süre Selçuk-
lu hâkimiyetinde kalmakla birlikte 491’de
(1098) tekrar Fâtýmîler’in eline geçti. Er-
tesi yýl Haçlýlar tarafýndan iþgal edildi ve
Kudüs Krallýðý’na tâbi oldu. Sadece iç ka-
lesi olan Nablus, Haçlý hâkimiyetinde iken
(531/1137) Dýmaþk Atabegliði’ne baðlý kuv-
vetlerin saldýrýsýna uðradý. Rebîülâhir 583’-
te (Haziran 1187) Hittîn Savaþý’nýn ardýn-
dan Eyyûbî ordularýnca fethedildi. Mem-
lükler devrinde önce Gazze nâibliðine bað-
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týracak kara yollarý yanýnda Osmanlýlar’ýn
son döneminde Nablus-Tülkerm ve Nab-
lus-Hayfa arasýndaki demiryolu baðlantý-
larý tamamlanmýþtý.

1918’de Filistin bölgesinin Ýngilizler’in
eline geçmesiyle Nablus’ta Osmanlý hâki-
miyeti sona erdi. 1918-1920 yýllarýnda Ýn-
giliz askerî idaresinde kaldý ve 1920 San
Remo Konferansý’nda Filistin’in Ýngiliz man-
da idaresine verilmesiyle Nablus da ayný
yönetime dahil edildi. 1927’de meydana
gelen depremde þehir çok aðýr hasar gör-
dü. 1930’lu yýllarda Filistin’e yahudi göçü-
ne karþý mücadele veren Arap direniþinin
en önemli merkezlerinden biri oldu. 1948’-
de Ýsrail Devleti’nin kuruluþuna karþý baþ-
latýlan savaþ sonrasýnda Ürdün Devleti’nin
idaresine girdi. Ürdün nehrinin Batý kesi-
minde kaldýðý için Batý Yaka (Þeria) olarak
adlandýrýlan bölgede Ýsrail’le mücadelede
Filistinliler’ce üs olarak kullanýldý. Haziran
1967’de Altý Gün Savaþý’nýn ardýndan Ýs-
rail tarafýndan iþgal edildi. Filistin Kurtuluþ
Örgütü lideri Yâsir Arafat, kurtuluþ müca-
delesini bizzat yönetmek üzere Temmuz
1967’de Nablus’a yerleþti. 1970’lerden iti-
baren yahudi ailelerinin yerleþimine açýl-
dý. 1987’de baþlayan intifâda hareketinde
en önemli merkezlerden biri oldu ve bura-
ya Nabluslular’ýn Ýsrail ordusuna karþý ser-
giledikleri tavrýn sertliðini ifade etmek için
“cebelü’n-nâr” (ateþ daðý) ismi verildi. 1995’-
te Filistin Özerk Yönetimi’ne baðlandý. Ha-
len Batý Þeria’nýn en büyük þehri olup tica-
ret, eðitim, saðlýk ve turizm bakýmýndan
en önemli merkezidir. Filistin yönetimine
baðlý en büyük üniversite olan Câmiatü’n-
necâhi’l-vataniyye burada bulunmakta ve
10.000 öðrenciyi barýndýrmaktadýr. Bugün
Nablus vilâyetinin tahminî nüfusu 302.000
olup þehrin nüfusu 133.000’dir. Nablus
þehri günümüzde önemli bir zeytinyaðý ve
sabun üretimi merkezidir. Ayrýca Nablus
sýnýrlarý içerisinde üç Filistin mülteci kam-
pýnda 27.000 civarýnda mültecinin yaný sý-
ra Ýsrail tarafýndan kurulan on dört yahudi
yerleþim merkezinde yaklaþýk 10.000 ya-
hudi bulunmaktadýr. Sâmirî sayýsý ise 300
civarýndadýr.

Son yýllarda Ýsrail tarafýndan uygulanan
duvarla ablukaya alma ve sindirme politi-
kalarý sonucu 1997’de % 14 olan iþsizlik
oraný 2005 sonu itibariyle % 80’e çýkmýþ-
týr. Bu durum Nablus’ta giderek artan ger-
ginliðin önemli sebepleri arasýnda sayýl-
maktadýr. Ocak 2006 milletvekili seçimle-
rinde Nablus’un altý milletvekilinden beþi
Ýsrail’e karþý sert tavýrlarýyla bilinen Ha-
reketü’l-mukavemeti’l-Ýslâmiyye (Hamas)
mensuplarýndan seçilmiþtir.

Nablus bölgenin baþta gelen tarihî þe-
hirlerinden biridir. Yahudi inanýþýna göre
Tevrat’ta geçen, Hz. Ýbrâhim’in oðlu Ýshak’ý
kurban etme teþebbüsü burada gerçek-
leþmiþ, Hz. Ya‘kub bu bölgede yaþamýþ ve
oðlu Yûsuf buradan kaçýrýlarak Mýsýr’a gö-
türülmüþtür. Nablus’un Ýslâm öncesi dö-
nemine ait tarihî yerleri Sâmirîler’ce kut-
sal addedilen Gerzîm (Cerizîm) daðý, Hz.
Ya‘kub’a ait olduðuna inanýlan su kuyusu
ve Hz. Yûsuf’a ait olduðuna inanýlan tür-
bedir. Nablus Sâmirîleri her yýl nisan ayýn-
da kutladýklarý Pesah bayramý sýrasýnda
Gerzîm daðýnda kurban kesme gelene-
ðini devam ettirmektedir. Romalýlar’ýn II.
yüzyýlda yaptýðý, bugün kalýntýlarý mevcut
bulunan 6-7000 kiþilik anfiteatr da önem-
li tarihî mekânlardandýr. Ayrýca Selâhad-
dîn-i Eyyûbî’nin kiliseden camiye çevirdi-
ði el-Câmiu’l-kebîr (Câmiu’s-Salâhî), Yâsmî-
ne mahallesinde 678-689’da (1279-1290)
Sultan Kalavun tarafýndan inþa edilen Câ-
miu’l-hadrâ (Evliya Çelebi’de Sinan Paþa
Camii), Câmiu’l-Hânâbile, Câmiu’n-Nasr,
Câmiu’l-enbiyâ baþlýca tarihî eserler ara-
sýnda sayýlabilir.
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cuttu. Evliya Çelebi, kalesinin bir tepe üze-
rinde olduðunu bildirir. 1880’lerin ortala-
rýnda Nablus þehrinde 1389 hânede ika-
met eden 7399 kiþi mevcut olup bunun
7060’ý müslüman, 246’sý hýristiyan, on üçü
yahudi ve sekseni Sâmirî idi. 703 dükkân
ve maðazanýn yaný sýra küçük büyük on
dört camisi, dört kilisesi ve iki havrasý var-
dý (Re’fet, s. 176). Nablus sancaðýnýn nüfu-
su 1912’de 152.000’e ulaþmýþ olup bu sa-
yýnýn 21.072’si Nablus þehrinde yaþamak-
taydý. Þehrin nüfus daðýlýmý ise 20.168
müslüman, 427 Ortodoks, 108 Katolik, 180
Protestan, 160 Sâmirî ve yirmi dokuzu ya-
hudi þeklindeydi (Walid al-Arid, s. 142).

Osmanlý döneminde Nablus bölge tica-
reti bakýmýndan önemli bir merkez haline
geldi. Kuzey-güney ve doðu-batý korido-
runda kurulmuþ olmasý dolayýsýyla dört ta-
rafla güçlü ticarî baðlantýsý vardý. Nablus
tüccarlarý sahilde Gazze, Yafa, Hayfa ve
Akkâ, kuzeyde Nâsýra, Taberiye ve Safed,
güneyde Ramallah, Kudüs ve Halîl, kuzey-
doðuda Havran ile ticarî iliþkiler geliþtir-
miþlerdi. Bölgeler arasý ticaret bakýmýndan
öncelikle Kahire ve Þam ile, daha sonra
Halep, Musul ve Baðdat ile baðlar kurul-
muþtu. Nablus bu bölgelere sabun, pa-
muk, zeytinyaðý ve tekstil ürünleri ihraç
ederken pirinç, þeker, baharat, ipek ve ba-
kýr ithal ediyordu. Þam-Medine yolunu kul-
lanan hac kervanlarý da Nablus’un ticarî
hayatýna önemli katký saðlamaktaydý (Do-
umani, s. 23-24). Ticarî faaliyetleri kolaylaþ-
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sýnýrlý bir dost grubuna ders vermeye ve
eser telif etmeye çalýþtý. el-¥adîšatü’n-
nediyye, Ta£¹îrü’l-enâm ve Cevâhirü’n-
nu½û½ gibi hacimli eserlerini bu dönem-
de kaleme aldý.

Velîlerin kabirlerini ziyaret etmek ve hac
farîzasýný yerine getirmek amacýyla seya-
hate çýkan Nablusî 1100’de (1688-89) Lüb-
nan’a (Ba‘lebek, Bika‘), ertesi yýl Kudüs ve
Halîlürrahman’a, 1105’te (1693) Filistin, Mý-
sýr ve Hicaz’a, 1112’de (1700) Trablus’a git-
ti. 1115’te (1703) Dýmaþk’taki Selimiye Med-
resesi müderrisliðine tayin edildi. Bu yýl-
larda medresede verdiði tefsir derslerinin
yaný sýra evinde Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’-
nin el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, Fu½û½ü’l-
¼ikem ve et-Tecelliyâtü’l-ilâhiyye adlý
eserlerini, ayrýca Emeviyye Camii’nde Bu-
hârî’nin e½-Øa¼î¼’ini okuttu. Dýmaþk Ha-
nefî müftüsü Muhammed b. Ýbrâhim el-
Ýmâdî’nin vefatý üzerine þehrin ileri gelen-
lerinin tavsiyesiyle 1135 (1723) yýlýnda Ýs-
tanbul’dan onay beklenmeden Vali Osman
Paþa tarafýndan müftülük makamýna ge-
tirildiyse de bu görevinde ancak birkaç ay
kalabildi; Ýstanbul’la yapýlan görüþmeler so-
nucu müftülüðe öðrencisi Halîl b. Es‘ad
el-Bekrî tayin edildi. 24 Þâban 1143’te (4
Mart 1731) Dýmaþk’ta vefat eden Nablusî
evinde defnedildi. Öðrencileri arasýnda Mu-
hammed b. Ýbrâhim ed-Dekdekcî, Ýbnü’t-
Tâcî diye bilinen Muhammed b. Abdurrah-
man el-Ba‘lî, Ýbn Abdürrezzâk, Ýbn Ken-
nân, Ahmed el-Menînî, Muhammed b. Mu-
rad el-Murâdî, Muhammed b. Abdurrah-
man el-Gazzî, Hâmid el-Ýmâdî, Muham-
med Emîn el-Muhibbî, Hüseyin b. Tu‘me
el-Beytümânî ve özellikle Halvetiyye tari-
katýnýn Bekriyye kolunun kurucusu Kut-
büddin Mustafa el-Bekrî anýlabilir.

Abdülganî en-Nablusî tasavvufî kiþiliði
yanýnda fakih, kelâmcý, müfessir, tarihçi,
þair ve edip olarak da tanýnýr. Bir kýsmý kü-
çük risâlelerden oluþan 300’e yakýn eser
kaleme almýþtýr. Bunlarýn içinde merkezî
yeri tasavvufa dair olanlar teþkil eder. Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî, Abdülkerîm el-Cîlî, Ýb-
nü’l-Fârýz baþta olmak üzere Abdüsselâm
b. Meþîþ, Ebü’l-Hasan eþ-Þüsterî, Mevlâ-
nâ Celâleddîn-i Rûmî, Abdürrezzâk el-Kâ-
þânî, Molla Câmî, Ýmâm-ý Rabbânî, Aziz
Mahmud Hüdâyî gibi mutasavvýflarýn ki-
taplarýna þerh ve hâþiyeler yazmýþtýr. Bu
eserlerde sadece öncekilerin görüþlerini
nakletmekle kalmayýp bunlarý geliþtirme-
ye ve çok defa tasavvufî düþüncede En-
dülüs-Maðrib temayülü ile Fars-Anadolu
temayülünü birleþtirmeye çalýþmýþtýr (EI 2

[Ýng.], I, 60). Onun tasavvufî eserlerinin
önemli bir kýsmý vahdet-i vücûd anlayýþýný

temsil eden kitaplarýn þerhidir. Ýbnü’l-Ara-
bî doktrinine genel bir giriþ mahiyetindeki
el-Vücûdü’l-¼ašš’ýn Osmanlý döneminde
vahdet-i vücûd konusunu sistemli bir þe-
kilde iþleyen belki de tek Arapça kitap ol-
duðu belirtilmektedir (Bakri Alâ al-Din,
Abdalganî an-Nabulusî, II, 166-167). Ta-
savvufî tecrübesi yanýnda edebiyat ve fý-
kýh eðitiminin saðladýðý imkânla Ýbnü’l-
Arabî’nin görüþlerini vasat derecede bir
okuyucunun anlayabileceði þekilde ifade
edebilen Nablusî’nin üzerinde Ýbnü’l-Ara-
bî gibi Ýbn Seb‘în’in de etkisi bulunmakla
birlikte bu etki çok açýk biçimde görülme-
mektedir. Bu durum, yaþadýðý çevrede
özellikle Takýyyüddin Ýbn Teymiyye’nin Ýbn
Seb‘în’e sert eleþtiriler yöneltmiþ olmasýna
ve muhaliflerinin sert eleþtirilerine uðrama
korkusuna baðlanýr (a.g.e., II, 152-153).
Nablusî, bazý risâlelerinde Ýbnü’l-Arabî’yi
ve Ýbn Seb‘în’in öðrencisi Ebü’l-Hasan eþ-
Þüsterî’yi savunmuþ, ayrýca kendi zama-
nýnda fýkhî konularda ulemâ arasýnda mey-
dana gelen tartýþmalara eserleriyle katýl-
mýþtýr. Mevlevîler’i savunduðu el-£Uš†-
dü’l-lüßlüßiyye adlý eseriyle derviþlerin se-
mâ yapmalarý ve mûsiki aleti kullanmala-
rýnýn cevazýna ve tütün içmenin mubah
olduðuna dair çalýþmalarý bu tür eserler
arasýnda anýlabilir. Nablusî, XVIII. yüzyýlda
Suriye’de mânevî hayatýn en karakteristik
þahsiyetlerinden biri olmasýna ve tasavvufî
konularda büyük bir otorite sayýlmasýna
raðmen bir tarikat kurucusu olarak ortaya
çýkmamýþtýr (a.g.e., II, 163). Bununla bir-
likte muhtemelen tasavvufla ilgili kendine
has görüþleri sebebiyle ona mensup bulun-
duðu Kadiriyye tarikatýnýn bir kolu þeklin-
de Nablusiyye, Ýbnü’l-Arabî’nin fikirlerine
dayanmasýndan dolayý da Ekberiyye tari-
katlarý nisbet edilmiþtir (DÝA, X, 545; XXIV,
134). el-Me¹âlibü’l-vefiyye bi-þer¼i’l-Fe-
râßidi’s-seniyye adlý eseri baþta olmak
üzere kelâma dair bazý risâlelerinde iman-
küfür, kazâ ve kader, Allah’ýn sýfatlarý, nü-
büvvet gibi konularý ele almýþtýr. Kelâmla
ilgili konularda Ehl-i sünnet’in yaklaþýmý-
ný esas kabul eden Nablusî bazý hususlar-
da Eþ‘arî ile Mâtürîdî’nin görüþlerini telife
çalýþýr. Akýl konusundaki görüþleri sebebiy-
le Fahreddin er-Râzî ve Teftâzânî’yi eleþti-
rerek hakikati kavramak (mârifet) için ak-
lýn yeterli sayýlmadýðýný, keþif ve ilhamýn
da gerekli olduðunu söyler (Ahmet Kamil
Cihan, s. 39-83; Ali Ma‘bed Fergalî, s. 114-
121, 134-172). Fýkýh alanýnda ictihad ehli-
yetine sahip bir otorite olan Nablusî fýkýh
ve kelâm âlimlerini eleþtirmiþ, mezhep ih-
tilâflarýnýn dinde geniþlik ve kolaylýðýn bir
ifadesi olduðunu, görüþleri tam belirlene-
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Sûfî, fakih, edip ve þair.
˜ ™

4 Zilhicce 1050’de (17 Mart 1641) Dý-
maþk’ta dünyaya geldi. Kendisinden nak-
ledilen bu tarihe karþýlýk eski ve yeni biyog-
rafi kaynaklarýnýn çoðunda 5 Zilhicce’de
(18 Mart) doðduðu kaydedilmektedir (Bak-
ri Alâ al-Din, Abdalganî an-Nabulusî, II,
74; Ali Ma‘bed Fergalî, s. 52-54). Köklü bir
ulemâ ailesine mensuptur. Dedelerinden
Ýbrâhim b. Ýsmâil, Kudüs’ten Nablus’a göç
ederek bir süre burada kaldýktan sonra Dý-
maþk’a geldiðinden aile Nablusî nisbesiy-
le anýlmýþtýr. Babasý tanýnmýþ bir âlimdir.
Nablusî on iki yaþýnda kaybettiði babasýn-
dan, ayrýca Necmeddin el-Gazzî, nakîbü-
leþraf Ýbn Hamza, Ali ed-Dâðýstânî, Ah-
med b. Muhammed el-Kalaî, Ýbrâhim b.
Mansûr el-Fettâl, Abdülbâký b. Abdülbâký
el-Ba‘lî, Kemâleddin Muhammed b. Yah-
yâ el-Faradî, Muhammed b. Ahmed el-Üs-
tüvânî, Nûreddin Ali b. Ali eþ-Þebrâmelli-
sî gibi âlimlerden ders aldý. Yirmi yaþlarýn-
da iken Emeviyye Camii’nde ders vermeye
baþladý. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Ýbn Seb‘în
ve Afîfüddin et-Tilimsânî’nin eserlerini bu
dönemde okudu.

Resmî bir görev alabilmek için 1075
(1664-65) yýlýnda Ýstanbul’a gitti. Bu yolcu-
luðu sýrasýnda Hama’da Kadirî þeyhi Ab-
dürrezzâk b. Þerefeddin el-Geylânî’ye inti-
sap etti. Üç ay sonra Dýmaþk’ýn güney ke-
simindeki Meydan’a kadý tayin edildi. An-
cak bu görevde fazla kalmayýp Emeviyye
Camii’nde ders vermeye baþladý. 1087’de
(1676) Buhara’dan Dýmaþk’a gelen Þeyh
Ebû Saîd el-Belhî’den Nakþibendiyye hýr-
kasý giydi. 1091 (1680) yýlýnda evinde hal-
vete çekildi. Yedi yýl süren bu devrede bir
taraftan Kur’an üzerinde derinleþmeye ve
hüsn-i hatla ilgilenmeye, diðer taraftan ta-
savvuf çevreleriyle irtibatýný sürdürmeye,


