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ha geniþ biçimde iþlediðini ifade etmekte-
dir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmû‘, nr.
177). 6. £Unvânü’l-âyât (Tertîbü âyâti’l-
Æurßâni’l-£a¾îm). Vardar müftüsü Hâfýz
Mahmud Efendi’nin Kur’an âyetlerini da-
ha kolay bulmak için baþ taraflarýný alfa-
betik olarak sýraladýðý Türkçe Tertîb-i
Zîbâ adlý çalýþmasýnýn Arapça düzenlen-
mesidir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr.
4267, 5387, 10081).

Ayrýca Ta¼rîrü’l-mašål fî a¼vâli bey-
ti’l-mâl, Man¾ûme fî £ilmi’l-ferâßi² (Mu-
hammed b. Muhammed es-Secâvendî’ye
ait el-Ferâßizü’s-Sirâciyye metnini manzum
hale getirip bazý ilâvelerde bulunmuþtur),
Te×kiretü efšari’l-fušarâß li-¼a²reti emî-
ri’l-ümerâß, el-Î²â¼ fî beyâni ¼aš¢šati’s-
sünne, Risâletân fî beyâni fa²îleti ley-
leti’l-šadr bi-tefsîri sûretihâ, Tenvîrü’l-
£ayneyn ve e½-Øýrâ¹ü’l-müstaš¢m fi’t-ta-
½avvuf adlý eserleri kaleme alan Nablusî,
Kadý Muhibbüddin el-Hamevî’nin Man¾û-
me’siyle Ýbrâhim el-Halebî’nin Mülteša’l-
eb¼ur ve Muhammed b. Abdullah et-Ti-
murtaþî’nin Tenvîrü’l-eb½âr isimli kitap-
larýna kýsmî þerhler yazmýþtýr. Kaside, mak-
ta‘, müveþþah gibi birçok türde þiirleri mev-
cuttur (bazý örnekler için bk. Ýbn Þâþû, s.
64-67; Abdülganî en-Nablusî, el-¥ašiša
ve’l-mecâz, s. 8-10). Abdülganî en-Nab-
lusî, Þemseddin adýnda bir kiþinin kendi-
sine Mýsýr’da babasýnýn þiirlerini içeren bir
divanýný gördüðünü söylediðini, ancak ken-
disi henüz ergenlik çaðýna ulaþmadan ba-
basý vefat ettiði için bundan haberdar
olamadýðýný ve babasýna ait kitaplarýn
çeþitli sebeplerle kaybolduðunu belirtir
(el-¥aš¢ša ve’l-mecâz, s. 116).
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Ebû Amr Alâüddîn (Fahrüddîn) Osmân
b. Ýbrâhîm b. Hâlid el-Kureþî

es-Safedî en-Nâblusî
(ö. 660/1262)

Eyyûbîler döneminde
Mýsýr malî divanlarý ve uygulamalarýna

dair eserleriyle tanýnan
devlet adamý.

˜ ™

19 Zilhicce 588’de (26 Aralýk 1192) Mý-
sýr’da doðdu. Hakkýnda bilinenler kendi
eserlerinde verdiði bilgilerle sýnýrlýdýr. Ai-
lesinin Nablus’tan Mýsýr’a göç ettiði bilin-

eser telif etme icâzeti aldý. Ardýndan Ýs-
tanbul’a gitti ve müderrislik görevine ilâ-
veten Sayda kadýlýðýna tayin edildi. Sâlihi-
ye’deki Sultan Selim Camii müderrisliðine
gönderildi (1056/1646). Daha sonra bu gö-
revinden alýndý ve Ýstanbul’a gidip görevi-
ne iade talebinde bulundu. Böylece Sahn-ý
Semân müderrisliði pâyesi elde etti (1060/
1650). Memleketine dönünce eser yazmak
ve ders vermekle meþgul oldu. Emeviyye
Camii’nde Beyzâvî tefsiri okuttu. Fýkýh, tef-
sir ve hadis ilimlerinde derin vukufu yanýn-
da tarih ve edebiyat alanlarýnda da bilgi
sahibi idi. Öðrencileri arasýnda Ýbrâhim b.
Mansûr el-Fettâl, Dýmaþk Hanbelî müftü-
sü Ebü’l-Mevâhib Muhammed b. Abdül-
bâký el-Hanbelî ve Ýbn Ýzzeddin diye taný-
nan Seyyid Ahmed el-Beyrûtî bulunmak-
tadýr. 26 Zilkade 1062’de (29 Ekim 1652)
Dýmaþk’ta vefat etti ve Bâbüssagýr Kabris-
taný’nda Cerrâh Camii yakýnýnda aile me-
zarlýðýna defnedildi. Vefatýna birçok kim-
se tarafýndan mersiyeler yazýlmýþtýr (bun-
lardan ikisi için bk. Muhibbî, I, 410; Ab-
dülganî b. Ýsmâil en-.Nablusi, el-¥aš¢ša
ve’l-mecâz, s. 10-11).

Eserleri. 1. ¥âþiye £alâ tefsîri’l-ÆåŠî el-
Bey²âvî. Envârü’t-tenzîl’in Hûd, Yûsuf
ve Ra‘d sûreleri üzerine bir hâþiye olup bu
eseri okuturken kaleme almýþtýr (Süley-
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 231; Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 9861). 2. Risâle fî
tefsîri šavlihî te£âlâ: Ýnnallåhe yeßmu-
ruküm (el-Bakara 2/63; bk. Brockelmann,
II, 476). 3. el-Ý¼kâm fî þer¼i Düreri’l-
¼ükkâm. Molla Hüsrev’in fýkha dair ese-
rinin þerhi olan bu çalýþma Nablusî’nin en
önemli kitabý kabul edilmektedir. Müellif,
müsveddesi on iki cilt tutan eseri “Kitâ-
bü’n-Nikâh”a kadar dört büyük cilt halinde
temize çektikten sonra bitiremeden vefat
etmiþtir. Bir yazmanýn ilk cildinin sonunda-
ki kayýttan (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr.
7193) 1047 (1637) yýlýnda Kahire’de ta-
mamlandýðý anlaþýlmaktadýr (Dârü’l-kütü-
bi’z-Zâhiriyye, nr. 5184, 5185, 7193, 9857,
9859). Oðlu Abdülganî en-Nablusî bu kitap-
tan baþta Nihâyetü’l-murâd fî þer¼i He-
diyyeti’bni’l-£Ýmâd olmak üzere birçok
eserinde iktibaslar yapmýþtýr. 4. Mecmû£.
Fýkýh, tefsir gibi konularla ilgili nesir ve þi-
irlerden oluþan bir eserdir (Dârü’l-kütübi’z-
Zâhiriyye, nr. 9132). 5. Ecvibetü’l-iþkâ-
li’l-meþhûr fi’½-½alâti’l-Ýbrâhîmiyye
(Risâle fî beyâni’t-teþbîh fi’½-½alât £ale’r-Re-
sûl). Salli ve Bârik dualarýnda Hz. Peygam-
ber’e salâtýn Hz. Ýbrâhim’e salâta benzetil-
mesi konusunun ele alýndýðý risâlenin so-
nunda müellif ayný konuyu el-Ý¼kâm fî
þer¼i Düreri’l-¼ükkâm adlý eserinde da-
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aranmasý gereken þartlar, Mýsýr’daki di-
vanlarýn iþleyiþi, divan görevlilerinin ihmal-
leri ve divanlarda yapýlan suistimaller anla-
týlmaktadýr. Tamamen müellifin gözlemle-
rine dayandýðýndan eser dönemin iktisadî
ve malî uygulamalarý açýsýndan son derece
önemlidir. Ayrýca ticaret, fiyatlar ve vergi-
lerle ilgili hileler hakkýnda bilgi veren ese-
rin bir kýsmý Charles Owen ve Charley Cat-
ler Torrey tarafýndan Ýngilizce tercümesiy-
le birlikte neþredilmiþ (bk. bibl.), tamamý-
ný Carl Heinrich Becker ve Claude Cahen
yayýmlamýþtýr (“Abu .Amr .Uthman b. Ib-
rahým el-Nablusý, Kitab Luma. al-qawanýn
al-mudiyya fý dawawýn al-diyar al-Mýsriy-
ya”, BEO, XVI [1961], s. 121-129, Arapça
metin, s. 1-67). Bu neþir kitap halinde de
basýlmýþtýr (Kahire, ts.). 2. Ý¾hâru ½un-
£ati’l-¼ayyi’l-šayyûm fî tertîbi’l-Fey-
yûm (TârîÅu’l-Feyyûm ve bilâdih). Ey-
yûbîler devrinde Feyyûm’un coðrafyasý, to-
pografyasý, idarî ve iktisadî yapýsý hakkýn-
da önemli bilgiler içeren eser Eyyûbî Sul-
taný el-Melikü’s-Sâlih Eyyûb’un emriyle
telif edilmiþtir. On bölümden oluþan kita-
býn ilk bölümlerinde Feyyûm’un coðrafî
özellikleri belirtildikten sonra bölgedeki
cami ve kiliselerle Feyyûm’a tâbi kasaba-
lar ve köyler anlatýlmakta, ürünler, fiyat-
lar, vergiler, hayvancýlýk ve bölgede yerle-
þik kabileler hakkýnda bilgi verilmekte-
dir. Eserin en önemli yönü Feyyûm’un ver-
gi kayýtlarýný içermesidir. Bu verilerden ha-
reketle o dönemde bölgedeki ürünlerle
bunlarýn miktarý ve icra edilen zanaatlar
öðrenilmektedir. Kitapta Feyyûm’daki
sulama sistemiyle ilgili olarak verilen bil-
gilerden Nablusî’nin bu konuda uzman
olduðu anlaþýlmaktadýr. 641 (1243) yýlýnda
tamamlanan eser Bernhard Moritz tara-
fýndan neþredilmiþtir (Description du Fa-
iyoum au VII me siècle de l’hégire, Kahire
1899; Beyrut 1974; ed. F. Sezgin, Islamic Ge-
ography, LIV, Frankfurt 1992).

Ortaçað Ýslâm tarihi kaynaklarýnda en-
der bulunan malî veriler sunan TârîÅu’l-
Feyyûm XIX. yüzyýl sonlarýndan itibaren
araþtýrmacýlarýn ilgisini çekmiþ ve bu ese-
re istinaden Feyyûm’un iktisadî tarihiyle
ilgili pek çok çalýþma yapýlmýþtýr. Baþlýca-
larý þunlardýr: Ahmed Zeki Paþa; “Une des-
cription arabe du Fayoum au VIIe siècle
de l’hégire” (Bulletin de la société khedi-
viale géographie, V [Kahire 1899], s. 253-
295); M. Georges Salmon, “Note sur la
flore du Fayyoum d’après an-Naboulsý”
(BIFAO, I [1901], s. 25-28); “Repertoire
géographique de la province du Fayyoum
d’après le kitab Tarýkh al-Fayyoum d’an-
Naboulsý” (BIFAO, I [1901], s. 29-77); Ali

Þâfi Bey, “Fayoum Irrigation as described
by Nabulsi in 1245 A.D. with a Description
of the Present System of Irrigation and a
Note on Lake Moeris” (Bulletin de la so-
ciété royale géographie d’Egypte, XX [Ca-
iro 1939], s. 283-327); Claude Cahen, “Le
règime des impots dans le Fayyum ayyu-
býde” (Arabica, III [Leiden 1956], s. 8-30).
Son olarak Ingeborg König, Nablusî’ye gö-
re Feyyûm vahasýný ayrýntýlý bir çalýþma-
sýnda ele almýþtýr (bk. bibl.).

Müellifin Kýptî memurlarýn hatalarýný or-
taya koymak için telif ettiði Tecrîdü’s-sey-
fi’l-himme li’stiÅrâci mâ fî ×immeti’×-
×imme adlý eserinin günümüze ulaþan bir
kýsmý Claude Cahen ve Carl Becker tara-
fýndan Kitâbü Lüma£i’l-šavânîni’l-mu-
Šýyye’ye ek olarak yayýmlandýðý gibi (BEO,
XVI [1961], Arapça metin, s. 68-78) Cl. Ca-
hen tarafýndan tekrar neþredilmiþtir (bk.
bibl.). Nablusî’nin kaynaklarda adý geçen
diðer eserleri ¥üsnü’s-serîre fî itti¼â-
di’l-¼ý½n bi’l-Cezîre (Makrîzî, I, 86) ve
¥üsnü’s-sülûk fî fa²li meliki Mý½r £alâ
sâßiri’l-mülûk’tür (Ý¾hâru ½un£ati’l-¼ayyi’l-
šayyûm, s. 14).
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mektedir. Gerek babasýnýn Mýsýr’da kadý
(Tecrîdü’s-seyfi’l-himme, s. 68), gerekse
anne tarafýndan dedesi Zeynüddin Ali b.
Ýbrâhim b. Necâ el-Ensârî’nin Hanbelî fa-
kihi (Kitâbü Lüma£i’l-šavânîni’l-muŠýyye,
s. 43) olmasý sebebiyle iyi bir öðretim gör-
düðü söylenebilir. Nitekim kendisi de bü-
rokraside görev almadan önce sadece ilim-
le meþgul olduðunu belirtmektedir (a.g.
e., s. 4; Tecrîdü’s-seyfi’l-himme, s. 68). Bir
müddet Mýsýr’da kadýlýk da yapmýþtýr.
Eyyûbî bürokrasisinde ilk resmî vazifesi-
ne, el-Melikü’l-Kâmil Muhammed’in he-
nüz sultan olmadan önce Mýsýr’ýn idaresi-
ni elinde tuttuðu dönemde Emîr Fahred-
din Yûsuf b. Þeyhü’þ-þüyûh’un aracýlýðýy-
la baþladý (612/ 1215) ve bu alandaki ilk
eðitimini ondan aldý. Yirmi yýldan fazla
bir süreyle el-Melikü’l-Kâmil’in hizmetin-
de yüksek görevlerde bulundu ve kendi
tabiriyle Mýsýr’da görev yapmadýðý yer
kalmadý (Kitâbü Lüma£i’l-šavânîni’l-mu-
Šýyye, s. 4-5). 630 (1233) yýlýnda sultan-
la görüþen Nablusî, daha sonra sultana
Mýsýr’da divanlarda yapýlmasý gereken
düzenlemeler hakkýnda ayrýntýlý bir rapor
sundu. Ardýndan Fustat ve Yukarý Mý-
sýr’ýn malî idaresiyle görevlendirildi, ayrýca
Cîze gibi baþka vilâyetler de tevcih edildi
(a.g.e., s. 37-39). Nablusî bu sýrada bütün
Mýsýr’ý dolaþarak tecrübesini arttýrdý. An-
cak Emîr Nûreddin b. Fahreddin Osman
b. Kýzýl ile aralarýnda geçen olaylar yüzün-
den 635 (1237) yýlý civarýnda görevden
uzaklaþtýrýldý (a.g.e., s. 39-44). Kitâbü Lü-
ma£i’l-šavânîni’l-muŠýyye adlý eserini
Kahire’de tahta çýkan el-Melikü’s-Sâlih
Necmeddin Eyyûb’a sununca tekrar görev
aldý. 641’de (1243) Feyyûm divanlarýnýn
nâzýrlýðýna getirilerek iki yýl bölgede kal-
dý. Bu esnada TârîÅu’l-Feyyûm’u telif
eden Nablusî’nin daha sonraki hayatý
hakkýnda bilgi bulunmamaktadýr. Mý-
sýr’da yönetimin 648’den (1250) itibaren
Memlükler’in eline geçmesiyle herhangi
bir görev almadýðý anlaþýlmaktadýr. 25
Cemâziyelevvel 660 (17 Nisan 1262) tari-
hinde Mýsýr’da öldü.

Eserleri. 1. Kitâbü Lüma£i’l-šavânî-
ni’l-muŠýyye fî devâvîni’d-diyâri’l-Mý½-
riyye. Nablusî bu eserini, el-Melikü’l-Kâ-
mil zamanýnda nâzýrü’d-devâvîn olarak gö-
rev yaptýðý sýrada divanlarda gördüðü su-
istimallerden sultaný haberdar etmek ama-
cýyla yazdýðýný belirtmektedir (Kitâbü Lü-
ma£i’l-šavânîni’l-muŠýyye, s. 5). Dönemin
malî idaresiyle ilgili en önemli kaynak du-
rumunda olan eser beþ bölüm olup bun-
larda sýrasýyla beytülmâlin korunmasý hu-
susu, divanlara tayin edilecek görevlilerde


