NEBÂTÎ

halk dilinin yansýmasý görülmektedir. Buradan hareketle, “Hançobanî” mahlasýný
da göz önünde bulunduran bazý araþtýrmacýlar, þairin esasen Karabað civarýnda
yaþayan göçebe Hançoban Türk aþiretine
mensup olabileceðini ileri sürmüþtür. Diðer bazý araþtýrmacýlar ise mahlasýnýn nefsini terbiye etmek için bir müddet çobanlýk yapmasýndan kaynaklandýðýný söylemiþtir. Muhammed Ali Terbiyet bir kýsým þiirlerinin kürdî, keremî, garakeherî,
geraylý gibi makamlarda bestelenip halk
arasýnda okunduðunu bildirir. Tasavvuf
neþvesiyle yazdýðý þiirleri ve bazý gazelleri
zikirlerde söylendiðinden bestelenmiþ olmalýdýr. Halk arasýndaki þöhreti dolayýsýyla bazý saz þairleri ona dair halk hikâyeleri
düzenlemiþtir.
Nebâtî’nin biri Türkçe, diðeri Farsça olmak üzere iki divaný mevcuttur. Çok defa
Farsça divanla bir arada bulunan Türkçe
divanýn en eski nüshasý Tahran I. Ýslâmî Þûra Meclisi Kütüphanesi’ndedir (nr. 15034).
Ebülfazl Hüseynî, Türkçe divaný yazma nüshalarýný karþýlaþtýrarak Seyid Ebülgåsým
Nebati: Eserleri adýyla yayýmlamýþtýr (Bakü 1968). Ayrýca Hüseyin Mehmedzâde Sâdýk da bu divaný ile (Tebriz 1372 hþ.) Tahran Üniversitesi Kütüphanesi’nde bir nüshasý bulunan (nr. 4335) Farsça divanýný neþretmiþtir (Tebriz 1372 hþ.). Þiirlerinin 500
beyitlik bir kýsmý ilk defa 1845’te Tebriz’de
neþredilen Fuzûlî divanýnýn sonunda basýlmýþ, 1935 yýlýndan itibaren birçok þiiri Seçilmiþ Eserleri adý altýnda Bakü’de yayýmlanmýþtýr. Þair hakkýndaki ilk ilmî araþtýrma Behlûl Behcet’in Nebâtî isimli eseridir
(Bakü 1935).
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Kur’ân-ý Kerîm’in
yetmiþ sekizinci sûresi.

Mekke döneminin sonlarýnda nâzil olmuþtur. Adýný 2. âyette geçen nebe’ ([büyük] haber) kelimesinden alýr. Birinci âyetteki Amme, Amme yetesâelûn ibareleri,
ayrýca Tesâül ve 14. âyetteki Mu‘sýrât (yoðunlaþan bulutlar) isimleriyle de anýlmýþtýr
(Âlûsî, XXX, 281). Kýrk âyet olup fâsýlasý
“  ،  ،  ” אharfleridir.
Nebe’ sûresinin konusu öldükten sonra
dirilmenin vukuu ve âhiretteki hayatýn kýsa tasvirinden ibarettir. Sûre, “Ýnkâr yoluna saplananlar kendi aralarýnda neyi tartýþýp duruyorlar, üzerinde bir türlü anlaþamadýklarý o büyük haberi mi?” ifadesiyle
baþlar ve ardýndan onun tartýþma kabul
etmeyen bir gerçek olduðunu yakýnda anlayacaklarý ifade edilir (âyet: 1-5). Burada
söz konusu edilen “büyük haber”in bazý
müfessirlerce Kur’an olduðu söylenmiþse
de sûrenin devamýndan anlaþýlacaðý üzere kiþiye sorumluluk duygusu kazandýran
ve davranýþlarýný kontrol etme bilinci aþýlayan kýyamet günüdür (Ýbn Kesîr, VII, 195).
Ardýndan yer küresinde görülen kozmolojik düzene ve buranýn insan hayatýna elveriþli oluþuna temas edildikten sonra (âyet:
6-16), âhiretin isimlerinden biri olan “yevmü’l-fasl” (doðru ile yanlýþýn kesin çizgilerle ayrýlacaðý gün) terkibiyle kýyametin kopmasýna geçilir ve “azgýnlarýn varacaðý yer”
olarak nitelendirilen cehennemin kýsa tasviri yapýlýr, arkasýndan gelen altý âyette de
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Nebe’ sûresinin ilk âyetleri

müttakilere ait olduðu belirtilen cennetten söz edilir (âyet: 17-36). Sûrenin dört
âyetten oluþan son kýsmýnda rahmân olan
Allah’tan izin almadan kýyamet gününde
Cebrâil ve diðer melekler dahil olmak üzere hiç kimsenin konuþamayacaðý ve konuþanlarýn da sadece gerçekleri dile getirebileceði ifade edilir. Sûrenin sonunda, kýyametin mutlaka vuku bulacaðý hatýrlatýlýp herkesin önceden yaptýðýnýn karþýlýðýný
bulacaðý o günde inkâr yoluna saplananlarýn toprak olmayý temenni edeceði bildirilir.
Nebe’ sûresi, Kur’ân-ý Kerîm’in birçok
âyetinde vurgulanan Allah’a ve âhiret gününe iman ilkelerini pekiþtirmektedir. Bunlardan birincisine dolaylý þekilde temas edilirken ikincisi etkileyici bir üslûpla zihni ve
gönlü gerçeklere açýk olanlara anlatýlmaktadýr. Sûrenin ilk muhatabý olan Mekke
halký ile diðer insanlarýn çoðu kâinatý yaratan ve yöneten yüce bir varlýðýn mevcudiyetini inkâr etmiyor, ancak O’na karþý sorumluluklarýný vurgulayan ikinci ve ebedî
hayatý benimsemeye nefsânî arzularý engel oluyordu. Sûre özellikle bu konuyu vurgulamaktadýr.
Hz. Peygamber’in Nebe’ sûresini Mürselât sûresiyle birlikte namazýn bir rek‘atýnda
okuduðu bilinmektedir (Buhârî, “Feçâ,ilü’lKur,ân”, 6, 28; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 275-279; krþ. Ýbrâhim Ali, s. 306-307,
342-343). “Amme yetesâelûn sûresini okuyan kimseye Cenâb-ý Hak kýyamet gününde soðuk içecekler lutfedecektir” meâlindeki rivayetin (Zemahþerî, VI, 303; Beyzâvî,
IV, 374) mevzu olduðu belirtilmiþtir (Zemahþerî, I, 684-685 [neþredenlerin notu];
Muhammed et-Trablusî, II, 725).
Nebe’ mushafýn otuzuncu cüzünün ilk
sûresini teþkil eder. Amme cüzü diye bilinen bu kýsmýn içerdiði otuz yedi sûrenin
hepsi -birkaçý hariç- Mekkî’dir, namaz sûreleri de bu kýsmýn sonunda yer almaktadýr. Amme cüzü ayrý olarak yazýlýp basýlmýþ
ve müstakil tefsirleri yapýlmýþtýr. Bunlardan Nebe’ Tefsiri Tercümesi - Ebülleys
Semerkandî adýyla basýlan risâle (Ýstanbul 1317) Amme cüzüne ait muhtasar bir
tercüme niteliðinde olup Semerkandî’ye
nisbeti þüpheli görünmektedir (krþ. Ziriklî,
VIII, 27; DÝA, XIX, 315). Kemalpaþazâde’nin Risâle fî Sûreti’n-Nebe’ (Resâilü Ýbn
Kemâl içinde [nþr. Ahmed Cevdet], Ýstanbul 1316, I, 33-40), Kazâbâdî’nin ¥âþiye
£alâ Tefsîri Sûreti’n-Nebeß ve’n-Nâzi£ât
ve £Abese (DÝA, XXV, 120), Muhammed
Abduh’un Tefsîru cüzßi £Amme (Kahire 1322), Saâdetullah Han Muhammed’in
Levâmi£u’l-beyân (Haydarâbâd-Dekken
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1345), Muhammed Mübârek Abdullah’ýn
Tefsîru cüzßi £Amme ma£a mušaddimeti’t-tefsîr (Kahire 1963), Mahmûd Ahmed
Nahle’nin Dirâsât Æurßâniyye fî cüzßi
£Amme (Ýskenderiye 1988) ve Muhammed Abdülmün‘im Ali Mütevellî’nin Min
esrâri’t-ta£bîri’l-Æurßânî fî sûreti’n-Nebeß (baský yeri yok, 1997) adlý eserleri bu
konudaki çalýþmalardan bazýlarýdýr. Özcan
Tabaklar ve Ulyâ Nisâr, Mustafa b. Muhammed’e ait Amme Cüzü Tefsiri üzerine
dil açýsýndan yüksek lisans tezi hazýrlamýþ
(1987, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Mehmet Doðu adý bilinmeyen bir müellife ait
Amme Tefsiri’yle ilgili ayný mahiyette bir
çalýþma gerçekleþtirmiþtir.
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(1909-1977)

1953’te Kudüs’te
siyasî bir parti olarak ortaya çýkan
Hizbü’t-tahrîri’l-Ýslâmî adlý
hareketin kurucusu
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Kådî Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Ýsmâîl
b. Yûsuf eþ-Þâfiî en-Nebhânî
(1849-1932)

˜

Filistinli din âlimi.
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1265 (1849) yýlýnda Filistin’in Nablus bölgesindeki Hayfa þehri yakýnlarýnda bulunan Ýczim köyünde doðdu. Benî Nebhân
kabilesinden geldiði için Nebhânî nisbesiyle anýldý. Ýlk öðrenimini babasýnýn yanýnda
yaptý. On yedi yaþýnda iken Kahire’ye gitti
ve Ezher Üniversitesi’nde okumaya baþladý. Orada sonralarý þiddetle muhalefet ede-

ceði Cemâleddîn-i Efganî ve Muhammed
Abduh gibi meþhur âlimleri tanýdý. Bu arada özel ders gördüðü hocasý Þeyh Ýbrâhim
es-Sekka’dan icazet aldý. Ezher’den mezun
olduktan sonra (1873) memleketine dönüp Akkâ’daki Cezzâr Ahmed Paþa Camii’nde ders vermeye baþladý, ayrýca Þam’a
geçerek Seyyid Þerîf Mahmud Efendi’nin
ilim halkasýna katýldý ve ondan da icâzet
aldý. 1876’da Ýstanbul’a gidip el-Cevâßib
gazetesinde editörlük ve Arapça kitaplarýn
tashihi görevinde bulundu. Ardýndan Kuzey Irak’taki Köysancak kasabasýnda bir yýl
kadar kadýlýk yaptý. Baðdat ve Þam’a gerçekleþtirdiði kýsa ziyaretlerden sonra 1880’de Ýstanbul’a döndü ve ilk eseri olan eþÞerefü’l-müßebbed li-Âli Mu¼ammed’i
telif etti. Sultan II. Abdülhamid’in yakýn
çevresinde yer aldý ve önce Lazkiye, ardýndan Kudüs ceza mahkemelerinin baþýna
getirildi. Kudüs’te iken kendisini Kadiriyye tarikatýna yönlendiren Hasan b. Halâve
el-Gazzî ile tanýþtý. 1888’de yeni kurulan
Beyrut Yüksek Hukuk Mahkemesi baþkaný
oldu. II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra Sultan Abdülhamid’le münasebeti dolayýsýyla
bu görevinden uzaklaþtýrýldý (1909). Bunun
üzerine Medine’ye göç ederek bütün vaktini eser telifine ayýrdý. Birçok talebe yetiþtiren Nebhânî’den Muhammed b. Ahmed
el-Hâþimî, Muhammed Sultan el-Hucendî,
Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk ve Muhammed b.
Ca‘fer el-Kettânî gibi þahsiyetler yararlandý. 1916’da Þerîf Hüseyin hareketinin baþlamasý üzerine Medine’den ayrýlýp kendi köyüne döndü. 1932 yýlýnda Beyrut’ta vefat
etti.
Ýslâm dünyasýnýn Batý’dan gelen tesir ve
deðiþimlere mâruz kaldýðý bir dönemde
yaþayan Nebhânî, derleme türü çalýþmalarýyla klasik ilim geleneðine hizmet etmeye gayret göstermiþtir. Batý’nýn kültür
ve düþünce yoluyla müslümanlar üzerinde
nüfuz kurmasýna karþý çýkan ve bu sebeple yenilikçi hareketlere oldukça mesafeli
duran Nebhânî ictihadýn tekrar canlandýrýlmasý, medreselerin ýslahý gibi çabalara
destek vermemiþ, Cemâleddîn-i Efganî,
Muhammed Abduh, Mahmud Þükrî elÂlûsî ve M. Reþîd Rýzâ gibi þahsiyetlere
sert eleþtiriler yöneltmiþtir. Ayrýca Batýlýlar’ýn açtýðý okullara gitmenin zararlarý üzerinde durmuþ, misyonerlere ait bu kurumlarda Hýristiyanlýk kültürünün öðretildiðini
söylemiþtir. Tasavvufu dýþlayan Nebhânî
Selefîliðe de karþý çýkmýþ, ulemânýn eserleriyle gelen kültür mirasýný sahiplenip kitlelere yaymayý hedef edinmiþtir. Nebhânî,
Osmanlýlar’ýn Ýslâm’a yönelik hizmetlerinden övgüyle söz etmiþ ve II. Abdülhamid’in

politikasýný savunarak bütün müslümanlarý onun etrafýnda birleþmeye çaðýrmýþtýr.
Eserleri. A) Akaid. 1. Hüccetullah £ale’l£âlemîn*. Hz. Peygamber’in nübüvvetini
müjdeleyen haberlere ve mûcizelerine dair
rivayetleri içeren hacimli bir eserdir (Beyrut 1316). 2. ƒulâ½atü’l-kelâm fî tercîhi
dîni’l-Ýslâm (Kahire 1318). Sa£âdetü’lenâm fi’t-tibâ£i dîni’l-Ýslâm da (Beyrut
1326) ayný konuyu ele alan bir risâlesidir.
3. el-Ýsti³å¦etü’l-kübrâ bi-esmâßillâhi’l¼üsnâ (Beyrut 1319). 4. Þevâhidü’l-¼aš
fi’l-isti³å¦e bi-seyyidi’l-Åalš (Kahire
1322, 1393/1973, Beyrut 1393/1973; 1410/
1990). Resûl-i Ekrem’in kabrini ziyaret edip
mâneviyatýndan yardým istemenin cevazýna dairdir. Eserde baþta Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye olmak üzere istigase görüþünü
reddeden çeþitli âlimler eleþtirilmekte, bu
arada naklî delillere ve tarihî rivayetlere
yer verilmektedir. Mahmûd Þükrî el-Âlûsî esere øåyetü’l-emânî fi’r-red £ale’nNebhânî adýyla bir reddiye yazmýþtýr (Kahire 1327; Riyad 1422/2001). 5. Nücûmü’l-mühtedîn ve rücûmü’l-mu£tedîn
fî delâßili’n-nübüvve (Kahire 1322). 6.
el-Burhânü’l-müsedded fî i¦bâti nübüvveti seyyidinâ Mu¼ammed (Beyrut
1324; Limasol 1408/1987). 7. el-Esâlîbü’lbedî£a fî fa²li’½-½a¼âbe ve išnâ£i’þ-Þî£â
(Kahire 1323; Beyrut 1394/1973; Tunus
1989). 8. £Alâmâtü šýyâmi’s-sâ£ati’½-½u³râ ve’l-kübrâ (Limasol 1408/1987).
B) Siyer ve Þemâil. 1. Vesâßilü’l-vü½ûl
ilâ þemâßili’r-Resûl (Beyrut 1309, 1422/
2002). Baþta Tirmizî’nin Þemâßilü’n-nebî’si olmak üzere çeþitli hadis kaynaklarýna dayanýlarak yazýlmýþtýr. Abdullah b. Saîd
Muhammed el-Lahcî eseri Müntehe’s-sûl
£alâ Vesâßili’l-vü½ûl adýyla þerhetmiþtir
(Beyrut 1419/1998). 2. eþ-Þerefü’l-müßebbed li-Âli Mu¼ammed (Beyrut 1309,
1380/1961). 3. el-Envârü’l-Mu¼ammediyye mine’l-Mevâhibi’l-ledünniyye
(Beyrut 1310, 1312; Kahire 1320; Ýstanbul
1394/1974). Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî’ye ait eserin özetidir. 4. en-Na¾mü’l-bedî£ fî mevlidi’þ-þefî£ (Beyrut 1312).
5. el-Mecmû£atü’n-Nebhâniyye fî medâßi¼i’n-nebeviyye (Beyrut 1320, 1394/
1974). Müellifin Resûl-i Ekrem’e dair manzum ve mensur risâlelerini ihtiva eder. el£Uš†dü’l-lüßlüßiyye fî medâßi¼i’l-Mu¼ammediyye de (Dîvânü’l-medâßi¼i’n-nebeviyye, Beyrut 1329) benzer bir derlemedir. 6. el-Esmâß fîmâ li-Seyyidinâ Mu¼ammed mine’l-esmâß (Beyrut 1323). Müellif bu eserin A¼senü’l-vesâßil fî na¾mi
esmâßi’n-nebiyyi’l-kâmil baþlýklý manzum bir versiyonunu da kaleme almýþtýr
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