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NABLUS

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-

Nablus (doktora tezi, 1992), ÝÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü; Beshara Doumani, Rediscovering Pa-
lestine: Merchants and Peasants in Jabal Nab-
lus, 1700-1900, Berkeley 1995; M. Yazbak, “Nab-
lus, Nazareth and Haifa: Three Ottoman Towns
in an Age of Transformation, 1840-1914”, Es-
says on Ottoman Civilization, Praha 1998, s.
395-410; a.mlf., “Nabulsi Ulema in the Late Ot-
toman Period”, IJMES, XXIX (1997), s. 71-91; F.
Buhl – [C. E. Bosworth], “Nabulus”, EI 2 (Ýng.), VII,
844-845; Fr. Buhl – [Besim Darkot], “Nablus”, ÝA,
IX, 13-15.

ÿÞit Tufan Buzpýnar

– —
NABLUSÎ, Abdülganî b. Ýsmâil

( 	��
����א�������� 
����א���	� )

Abdülganî b. Ýsmâîl b. Abdilganî
b. Ýsmâîl en-Nâblusî

(ö. 1143/1731)

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,
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(kenarýnda Abdurrahman-ý Câmî’nin þer-
hi olarak, I-II, Kahire 1304-1323). 7. el-Vü-
cûdü’l-¼aš ve’l-Åi¹âbü’½-½ýdš (nþr. Bekrî
Alâeddin, Dýmaþk 1995). Ekrem Demirli
tarafýndan Gerçek Varlýk Vahdet-i Vü-
cûd’un Müdafaasý adýyla Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (Ýstanbul 2003). 8. el-Fet¼u’r-rab-
bânî ve’l-fey²ü’r-ra¼mânî (nþr. Antûni-
yûs Þiblî el-Lübnânî, Beyrut 1960; nþr.
Muhammed Abdülkadir Ahmed Atâ, Esrâ-
rü’þ-þerî£a adýyla, Beyrut 1405/1985; ¥ašåßi-
šu’l-Ýslâm ve esrâruh adýyla, Kahire 1406/
1986). 9. Fe²âßilü’þ-þühûr ve’l-eyyâm (el-
Lüßlüßü’l-meknûn fî ¼ükmi’l-iÅbâr £ammâ
seyekûn adlý eseriyle birlikte; nþr. Musta-
fa Abdülkadir Atâ, Beyrut 1406/1986). 10.
Reddü’l-müfterî £ani’¹-¹a£n fi’þ-Þüsterî
(nþr. el-Eb Agnâtýyûs Abduh el-Yesûî, el-
Meþriš, LIV [1960], s. 629-639). 11. er-Red-
dü’l-metîn £alâ müntašý½i’l-£Ârif. Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî’yi savunduðu bir eser
olup müellif nüshasýyla karþýlaþtýrýlan bir
yazmasý Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de kayýt-
lýdýr (nr. 9873). 12. Î²â¼u’l-maš½ûd min
ma£nâ va¼deti’l-vücûd. el-Eb Agnâtýyûs
Abduh el-Yesûî (el-Meþriš, XLVII [1953], s.
304-317), Ýzzet Husariyye (Dýmaþk 1969)
ve Saîd Abdülfettâh (Kahire 2003) tarafýn-
dan neþredilen risâleyi Alberto Ventura Ýtal-
yanca’ya (Rivista Degli Studi Orientali, LIII,
Roma 1979, s. 119-139), Ekrem Demirli
Türkçe’ye (Âriflerin Tevhidi içinde, s. 131-

144) çevirmiþtir. 13. el-Evrâdü’þ-þerîfe
(Evrâdü Seydî £Abdül³anî en-Nâblusî, Dý-
maþk 1281). 14. Miftâ¼u’l-ma£iyye fî ¹a-
rîši’n-Našþibendiyye. Tâceddin b. Zeke-
riyyâ el-Osmânî’nin Tâciyye diye bilinen
Risâle fî sülûki Åa½½ati’s-sâde adlý ese-
rinin þerhi olan bu çalýþmayý Osman Bahrî
b. Muhammed Emîn Türkçe’ye tercüme
etmiþtir (Ýstanbul 1289). 15. NuÅbetü’l-
mesßele þer¼u’t-Tu¼feti’l-mürsele. Mu-
hammed b. Fazlullah el-Hindî el-Burhân-
pûrî’nin tasavvufla ilgili eserinin þerhi olup
el-Æavlü’l-metîn fî beyâni tev¼îdi’l-
£ârifîn adýyla basýlmýþtýr (Kahire 1344). Ek-
rem Demirli eseri Âriflerin Tevhidi ismiy-
le Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul 2003).
16. el-£Uš†dü’l-lüßlüßiyye fî ¹arîši’s-sâ-
deti’l-Mevleviyye (Dýmaþk 1326). Müs-
takimzâde Süleyman Efendi tarafýndan
tercüme ve þerhedilen eseri (Süleymaniye
Ktp., Hâlet Efendi, nr. 379; Hacý Mahmud
Efendi, nr. 3038; Pertev Paþa, nr. 427) Ârif
Ahmed b. Mustafa el-Mevlevî de Türkçe’-
ye çevirmiþtir (Ýstanbul Belediyesi Atatürk
Kitaplýðý, Osman Ergin, nr. 1040). 17. ƒam-
retü’l-hân ve rennetü’l-el¼ân. Arslân b.
Ya‘kub el-Ca‘berî’nin tevhid ve tasavvufa
dair risâlesinin þerhidir (Kahire 1351; nþr.
Ýzzet Husariyye, Dýmaþk 1389/1969). 18.
Dîvânü’l-¼ašåßiš ve mecmû£u’r-rešåßiš.
Dîvânü’d-devâvîn adlý eserinin daha çok
tasavvufî þiirleri kapsayan birinci kýsmýdýr

mediðinden dört mezhebin dýþýndaki mez-
hepleri taklit etmenin doðru sayýlmadýðý-
ný, buna karþýlýk bu mezhepler arasýnda bi-
rinden diðerine geçiþin veya bir meselede
bir mezhebi, bir baþka meselede diðer bir
mezhebi taklidin câiz olduðunu, bir tek
meselede farklý mezhep görüþlerini birleþ-
tirmenin ise (telfîk) câiz kabul edilmediði-
ni belirtmiþtir. Nablusî’nin eserleri içinde
önemli bir grubu seyahatnâmeleri teþkil
eder. Bu eserlerde gezdiði yerlerin topog-
rafik durumunu ve mimari yapýlarýnýn özel-
liklerini anlatmaktan çok kendi mânevî te-
kâmülünü saðlayan tecrübelerini aktarmýþ,
gözlemleri yanýnda çeþitli seyahatnâme ve
tarih kitaplarýna dayanarak önemli ziya-
ret yerleri hakkýnda mâlûmat vermiþtir.
Ayrýca devrinin dinî ve kültürel hayatýný
yansýtmasý bakýmýndan önem taþýyan bu
seyahatnâmeler üzerine Batýlý ilim adam-
larý çeþitli araþtýrmalar yapmýþlardýr (bk.
bibl.). Nablusî klasik kaside türü yanýnda
müveþþah denilen halk tarzýnda þiirler de
söylemiþ, bazý eserlerini manzum þekilde
kaleme almýþtýr.

Eserleri. Nablusî’nin hayatý, eserleri ve
görüþlerine dair bir araþtýrma yapan Bek-
rî Alâeddin 280 eserinin muhtevasý, yaz-
ma nüshalarý ve baskýlarý hakkýnda bilgi
verir (Abdalganî an-Nabulusî, I, 47-238;
ayrýca bk. Ali Ma‘bed Fergalî, s. 83-133).
Yayýmlanan belli baþlý eserleri þunlardýr: 1.
el-¥aš¢ša ve’l-mecâz fi’r-ri¼le ilâ bi-
lâdi’þ-Þâm ve Mý½r ve’l-¥icâz (Dýmaþk
1299; Kahire 1324; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriy-
ye’deki yazmadan týpkýbasým nþr. Ahmed
Abdülmecid Herîdî, Kahire 1986; nþr. Ri-
yâd Abdülhamîd Murâd, Dýmaþk 1410/
1989). Eser er-Ri¼letü’l-kübrâ olarak bi-
linmekte, Kudüs seyahatnâmesi er-Ri¼-
letü’l-vus¹â, Ba‘lebek ve Bika‘ seyahatnâ-
mesi er-Ri¼letü’½-½u³râ diye de anýlmak-
tadýr. 2. el-¥aŠretü’l-ünsiyye fi’r-ri¼le-
ti’l-Æudsiyye (nþr. Ekrem Hasan el-Ule-
bî, Beyrut 1411/1990). Muhtasar bir ver-
siyonu Kahire’de basýlmýþ (1902), Harem-i
þerifle ilgili bölümünü de R. Graf neþret-
miþtir (Saalfeld 1918). 3. ¥ulletü’×-×e-
hebi’l-ibrîz fî ri¼leti Ba£lebek ve’l-Bi-
šå£i’l-£azîz (nþr. Selâhaddin el-Müneccid,
Ri¼letân ilâ Lübnân içinde, Beyrut 1979).
4. et-Tu¼fetü’n-Nâblusiyye fi’r-Ri¼le-
ti’¹-ªarâblusiyye. Heribert Busse tarafýn-
dan önce inceleme konusu yapýlmýþ (Isl.,
XLIV, 1968, s. 71-114) ve daha sonra ya-
yýmlanmýþtýr (Beyrut 1971). 5. el-¥a-
dîšatü’n-nediyye þer¼u’¹-ªarîšati’l-Mu-
¼ammediyye (I-II, Kahire 1279; Ýstanbul
1290). Birgivî’ye ait eserin þerhidir. 6. Ce-
vâhirü’n-nu½û½ fî ¼alli kelimâti’l-Fu½û½
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bîri’l-menâm. Halk arasýnda en meþhur
eseri olup bir kýsmý Ýbn Sîrîn ve Halîl b. Þâ-
hîn’in ayný konudaki eserleriyle birlikte ol-
mak üzere çok sayýda baskýsý yapýlmýþtýr
(Kahire 1275; I-II, Kahire 1287, 1301, 1302,
1304, 1306, 1316, 1320, 1373/1953; I-II, Bu-
lak 1294; nþr. Hanân Muhammed Nûr Tab-
bâre, Beyrut 1413/1993; nþr. Ömer Faruk et-
Tabbâ, Beyrut 1415/1995). Þehriyârî Süley-
man Hasbî’nin Telmîhu’n-niyâm fî ter-
cemeti Ta‘tîri’l-enâm adýyla Türkçe’ye
çevirdiði eserin (I-II, Ýstanbul 1306) yeni bir
tercümesi Ali Bayram ve M. Sadi Çöðenli
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir (Ýstanbul
1977). 33. Teþrîfü’t-ta³rîb fî tenzîhi’l-
Æurßân £ani’t-ta£rîb (nþr. Abdullah Ahmed
el-Cübûrî, Mecelletü Âdâbi’l-Müstan½ýriy-
ye, XIII [1986], s. 147-179). 34. Øarfü’l-£inân
ilâ šýrâßati ¥af½ b. Süleymân (nþr. Agnâ-
týyûs Abduh Halîfe, el-Meþriš, LV/3 [1961],
s. 342-362; LV/4-5 [1961], s. 540-559; LVII/1
[1963], s. 106-132). 35. Leme£âtü’l-envâr
fi’l-maš¹û£i lehüm bi’l-cenneti ve’l-
maš¹û£i lehüm bi’n-nâr (nþr. A. Hayrî,
Kahire 1372). 36. el-Kevkebü’s-sârî fî ¼a-
š¢šati’l-cüzßi’l-iÅtiyârî (nþr. Muhammed
Râgýb et-Tabbâh, Halep 1349/1931). 37.
£Alemü’l-melâ¼a fî £ilmi’l-filâ¼a (Dýmaþk
1291, 1299; Beyrut 1979).
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Ýsmâîl b. Abdilganî b. Ýsmâîl
ed-Dýmaþk¢ en-Nâblusî

(ö. 1062/1652)

Hanefî âlimi.
˜ ™

10 Zilhicce 1017 (17 Mart 1609) tarihin-
de Dýmaþk’ta doðdu. Aslen Filistin’de Nab-
lus kasabasýna baðlý Cemmâîn köyünden
birçok Þâfiî âlimi yetiþtiren Ýbn Cemâa el-
Kinânî ailesine mensup olup dedeleri muh-
temelen VI. (XII.) yüzyýlda Dýmaþk’a gide-
rek Sâlihiye semtine yerleþmiþtir (Ýbn Os-
mân el-Miknâsî, s. 184; krþ. Abdülganî b.
Ýsmâil en-Nablusî, et-Tefsîrü’l-¼âvî, vr. 3a).
Babasý ve dedesi de âlim olan Nablusî, Ab-
dülganî en-Nablusî’nin babasý ve ayný za-
manda ƒulâ½atü’l-e¦er müellifi Muhib-
bî’nin akrabasýdýr. On beþ yaþýnda iken ba-
basýný kaybetti. Baþta babasý olmak üzere
Dýmaþk’ta Þerefüddin ed-Dýmaþký, Molla
Mahmûd el-Kürdî, Ömer el-Karî ve Abdur-
rahman el-Ýmâdî’den ders aldý. Abdüllatîf
el-Câliký’den fýkýh ve Necmeddin el-Gazzî’-
den hadis öðrenimi gördü. Nablusî, ön-
celeri atalarý gibi Þâfiî mezhebini benim-
semiþ ve bu mezhebe göre tahsil görüp
Ýbn Hacer el-Heytemî’nin Tu¼fetü’l-mu¼-
tâc bi-þer¼i’l-Minhâc adlý þerhine bir hâ-
þiye yazmýþ iken fýkhî bir meselede yaptýk-
larý tartýþmada Hanefî bir öðrencinin ken-
disini bu mezhebi bilmemekle itham et-
mesinden duyduðu rahatsýzlýk üzerine Ha-
nefî mezhebini inceledi ve bu mezhebe
geçti.

1039 (1629) yýlýnda Emeviyye Camii’nde
ders vermeye baþladý. Ayný yýlýn receb ayý
sonlarýnda (Mart 1630 ortalarý) Ýstanbul’a
gidip Þeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ
Efendi’ye mülâzim oldu. Daha sonra Dý-
maþk’a döndüyse de Ýstanbul’a birçok defa
gidip geldi. Dýmaþk’taki Kaymeriyye Med-
resesi müderrisliðine getirildi. Halep’te bu-
lundu; 1050’de (1641) hac dönüþü Kahire’-
ye uðradý; orada Þehâbeddin Ahmed eþ-
Þevberî el-Hanefî ve Hasan eþ-Þürünbülâ-
lî gibi Mýsýr ulemâsýndan öðrenim gördü;
onlardan fetva verme, ders okutma ve

(Bulak 1270; Kahire 1302, 1306). Divanýn
yayýmlanmayan kýsmýnda ise methiyeler,
mektuplar ve aþk þiirleri yer almaktadýr.
19. Nefe¼âtü’l-ezhâr £alâ Nesemâti’l-
es¼âr fî med¼i’n-nebiyyi’l-muÅtâr. Ne-
semâtü’l-es¼âr adlý kendi bedîiyyesi üze-
rine yaptýðý bir þerhtir (Bulak 1299; Dýmaþk
1299). 20. Burcu Bâbil ve þedvü’l-belâ-
bil (nþr. Ahmed el-Cündî, Dýmaþk 1408/
1988). 21. Þer¼u Dîvâni Ýbni’l-Fârý² (Keþ-
fü’s-sýrri’l-³åmý² min þer¼i Dîvâni Ýbni’l-Fâ-
rý²) (Kahire 1279, 1323,1972; Bulak 1289,
1310; Paris 1855; e½-Øûfiyye fî þi£ri Ýbni’l-
Fârý², nþr. Hâmid el-Hâc Abbûd, baský ye-
ri yok, 1408/1988). Nablusî’nin bu eser için-
de yer alan, Ýbnü’l-Fârýz’a ait “el-Kaþîde-
tü’l-Pamriyye”sine yazdýðý þerhi Emile Der-
menghem Fransýzca’ya çevirmiþtir (L’élo-
ge du vin, al Khamriyya, Paris 1931). 22.
Tu¼fetü ×evi’l-£irfân fî mevlidi seyyidi
Benî £Adnân (Dýmaþk 1281, 1332). 23. e¹-
ªal£atü’l-bedriyye þer¼u’l-Æa½îdeti’l-
muŠariyye. Muhammed b. Saîd el-Bûsî-
rî’nin Resûlullah’a dair manzumesinin þer-
hidir (Hasan el-Ýdvî’nin en-Nefe¼âtü’þ-Þâ-
×iliyye ’sinin kenarýnda, Kahire 1297). 24.
el-Kevkebü’l-mütelâlî þer¼u Æa½îdeti’l-
øazzâlî (Ýstanbul 1327). 25. ƒulâ½atü’t-
ta¼š¢š fî beyâni ¼ükmi’t-tašlîd ve’t-
telfîš (Ýstanbul 1981). Þükrü Özen tara-
fýndan Türkçe’ye tercüme edilmiþtir (Mez-
heplerin Doðuþu ve Ýctihad Tartýþmasý, Ýs-
tanbul 1987, s. 123-155). 26. Ta¼š¢šu’l-
šaŠiyye fi’l-farš beyne’r-rüþve ve’l-he-
diyye (nþr. Muhammed Ömer Beyvend,
Küveyt 1982; nþr. Ali Muhammed Muav-
vaz, Kahire 1412/1991; nþr. Mebrûk Ýsmâil
Mebrûk, Kahire 1994). 27. Î²â¼u’d-delâ-
lât fî cevâzi semâ£i’l-âlât (Dýmaþk 1302;
Bombay 1303; nþr. Ahmed Râtib Hammûþ,
Dýmaþk 1401/1981). 28. Kifâyetü’l-³ulâm
fî erkâni’l-Ýslâm. Hanefî mezhebine göre
yazýlmýþ 150 beyitlik bir eser olup (Ýsken-
deriye 1281; Dýmaþk 1283; Kahire 1308)
müellifi tarafýndan Reþe¼âtü’l-ašlâm
adýyla þerhedilmiþtir (Kahire 1322, 1325,
1377; nþr. Muhammed Hâlid el-Harse, yer
ve tarih yok). 29. e½-Øul¼ beyne’l-iÅvân
fî ¼ükmi ibâhati’d-duÅân (nþr. Muham-
med Ahmed Dehmân, Dýmaþk 1343). 30.
Nihâyetü’l-murâd fî þer¼i Hediyyeti’b-
ni’l-£Ýmâd. Abdurrahman b. Muhammed
el-Ýmâdî’nin ibadetlere dair eserinin þer-
hidir (nþr. Abdürrezzâk el-Halebî, Lima-
sol 1994). 31. ¬eÅâßirü’l-mevârî¦ fi’d-
delâleti £alâ mevâ²i£i’l-¼adî¦. Kütüb-i
Sitte ile el-Muva¹¹aßýn fihristidir (I-IV, nþr.
Mahmûd Rebî‘, Kahire 1352; I-III, nþr. Ab-
dullah Mahmûd Muhammed Ömer, Bey-
rut 1419/1998). 32. Ta£¹îrü’l-enâm fî ta£-


