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ceði Cemâleddîn-i Efganî ve Muhammed
Abduh gibi meþhur âlimleri tanýdý. Bu ara-
da özel ders gördüðü hocasý Þeyh Ýbrâhim
es-Sekka’dan icazet aldý. Ezher’den mezun
olduktan sonra (1873) memleketine dö-
nüp Akkâ’daki Cezzâr Ahmed Paþa Ca-
mii’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 Ku-
zey Irak’taki Köysancak kasabasýnda bir yýl
kadar kadýlýk yaptý. Baðdat ve Þam’a ger-
çekleþtirdiði kýsa ziyaretlerden sonra 1880’-
de Ýstanbul’a döndü ve ilk eseri olan eþ-
Þerefü’l-müßebbed li-Âli Mu¼ammed’i
telif etti. Sultan II. Abdülhamid’in yakýn
çevresinde yer aldý ve önce Lazkiye, ardýn-
dan Kudüs ceza mahkemelerinin baþýna
getirildi. Kudüs’te iken kendisini Kadiriy-
ye tarikatýna yönlendiren Hasan b. Halâve
el-Gazzî ile tanýþtý. 1888’de yeni kurulan
Beyrut Yüksek Hukuk Mahkemesi baþkaný
oldu. II. Meþrutiyet’in ilânýndan sonra Sul-
tan Abdülhamid’le münasebeti dolayýsýyla
bu görevinden uzaklaþtýrýldý (1909). Bunun
üzerine Medine’ye göç ederek bütün vak-
tini eser telifine ayýrdý. Birçok talebe yetiþ-
tiren 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 yararlan-
dý. 1916’da Þerîf Hüseyin hareketinin baþ-
lamasý üzerine Medine’den ayrýlýp kendi kö-
yüne döndü. 1932 yýlýnda Beyrut’ta vefat
etti.

Ýslâm dünyasýnýn Batý’dan gelen tesir ve
deðiþimlere mâruz kaldýðý bir dönemde
yaþayan Nebhânî, derleme türü çalýþma-
larýyla klasik ilim geleneðine hizmet et-
meye gayret göstermiþtir. Batý’nýn kültür
ve düþünce yoluyla müslümanlar üzerinde
nüfuz kurmasýna karþý çýkan ve bu sebep-
le yenilikçi hareketlere oldukça mesafeli
duran Nebhânî ictihadýn tekrar canlandý-
rýlmasý, medreselerin ýslahý gibi çabalara
destek vermemiþ, Cemâleddîn-i Efganî,
Muhammed Abduh, Mahmud Þükrî el-
Âlûsî ve M. Reþîd Rýzâ gibi þahsiyetlere
sert eleþtiriler yöneltmiþtir. Ayrýca Batýlý-
lar’ýn açtýðý okullara gitmenin zararlarý üze-
rinde durmuþ, misyonerlere ait bu kurum-
larda Hýristiyanlýk kültürünün öðretildiðini
söylemiþtir. Tasavvufu dýþlayan Nebhânî
Selefîliðe de karþý çýkmýþ, ulemânýn eserle-
riyle gelen kültür mirasýný sahiplenip kitle-
lere yaymayý hedef edinmiþtir. Nebhânî,
Osmanlýlar’ýn Ýslâm’a yönelik hizmetlerin-
den övgüyle söz etmiþ ve II. Abdülhamid’in

politikasýný savunarak bütün müslümanla-
rý 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 (Bey-
rut 1316). 2. ƒulâ½atü’l-kelâm fî tercîhi
dîni’l-Ýslâm (Kahire 1318). Sa£âdetü’l-
enâm fi’t-tibâ£i dîni’l-Ýslâm da (Beyrut
1326) ayný konuyu ele alan bir risâlesidir.
3. el-Ýsti³å¦etü’l-kübrâ bi-esmâßillâhi’l-
¼üsnâ (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 cevazý-
na 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-Âlû-
sî esere øåyetü’l-emânî fi’r-red £ale’n-
Nebhânî adýyla bir reddiye yazmýþtýr (Ka-
hire 1327; Riyad 1422/2001). 5. Nücû-
mü’l-mühtedîn ve rücûmü’l-mu£tedîn
fî delâßili’n-nübüvve (Kahire 1322). 6.
el-Burhânü’l-müsedded fî i¦bâti nü-
büvveti seyyidinâ Mu¼ammed (Beyrut
1324; Limasol 1408/1987). 7. el-Esâlîbü’l-
bedî£a fî fa²li’½-½a¼âbe ve išnâ£i’þ-Þî£â
(Kahire 1323; Beyrut 1394/1973; Tunus
1989). 8. £Alâmâtü šýyâmi’s-sâ£ati’½-½u³-
râ 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-ne-
bî’si olmak üzere çeþitli hadis kaynaklarý-
na 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-mü-
ßebbed li-Âli Mu¼ammed (Beyrut 1309,
1380/1961). 3. el-Envârü’l-Mu¼amme-
diyye mine’l-Mevâhibi’l-ledünniyye
(Beyrut 1310, 1312; Kahire 1320; Ýstanbul
1394/1974). Ahmed b. Muhammed el-Kas-
tallânî’ye ait eserin özetidir. 4. en-Na¾-
mü’l-bedî£ fî mevlidi’þ-þefî£ (Beyrut 1312).
5. el-Mecmû£atü’n-Nebhâniyye fî me-
dâßi¼i’n-nebeviyye (Beyrut 1320, 1394/
1974). Müellifin Resûl-i Ekrem’e dair man-
zum ve mensur risâlelerini ihtiva eder. el-
£Uš†dü’l-lüßlüßiyye fî medâßi¼i’l-Mu-
¼ammediyye de (Dîvânü’l-medâßi¼i’n-ne-
beviyye, Beyrut 1329) benzer bir derleme-
dir. 6. el-Esmâß fîmâ li-Seyyidinâ Mu-
¼ammed mine’l-esmâß (Beyrut 1323). Mü-
ellif bu eserin A¼senü’l-vesâßil fî na¾mi
esmâßi’n-nebiyyi’l-kâmil baþlýklý man-
zum bir versiyonunu da kaleme almýþtýr

1345), Muhammed Mübârek Abdullah’ýn
Tefsîru cüzßi £Amme ma£a mušaddime-
ti’t-tefsîr (Kahire 1963), Mahmûd Ahmed
Nahle’nin Dirâsât Æurßâniyye fî cüzßi
£Amme (Ýskenderiye 1988) ve Muham-
med Abdülmün‘im Ali Mütevellî’nin Min
esrâri’t-ta£bîri’l-Æurßânî fî sûreti’n-Ne-
beß (baský yeri yok, 1997) adlý eserleri bu
konudaki çalýþmalardan bazýlarýdýr. Özcan
Tabaklar ve Ulyâ Nisâr, Mustafa b. Muham-
med’e ait Amme Cüzü Tefsiri üzerine
dil açýsýndan yüksek lisans tezi hazýrlamýþ
(1987, ÝÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Meh-
met 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

(bk. HÝZBÜ’t-TAHRÎRÝ’l-ÝSLÂMÎ).˜ ™
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NEBHÂNÎ, Yûsuf b. Ýsmâil
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Kådî Ebü’l-Mehâsin Yûsuf b. Ýsmâîl
b. Yûsuf eþ-Þâfiî en-Nebhânî

(1849-1932)

Filistinli din âlimi.˜ ™

1265 (1849) yýlýnda Filistin’in Nablus böl-
gesindeki Hayfa þehri yakýnlarýnda bulu-
nan Ýczim köyünde doðdu. Benî Nebhân
kabilesinden geldiði için Nebhânî nisbesiy-
le anýldý. Ýlk öðrenimini babasýnýn yanýnda
yaptý. On yedi yaþýnda iken Kahire’ye gitti
ve Ezher Üniversitesi’nde okumaya baþla-
dý. Orada sonralarý þiddetle muhalefet ede-
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NEBHÂNÎ, Yûsuf b. Ýsmâil

di’½-½âfî (Beyrut 1319). 4. Müferricü’l-kü-
rûb ve müferri¼u’l-šulûb (Beyrut 1323,
1424/2003). Hz. Peygamber ile diðer ne-
bîlerden ve sâlih kiþilerden rivayet edilen
dua ve zikirleri içerir. 5. ed-Delâlâtü’l-
vâŠý¼ât £alâ Delâßili’l-Åayrât. Muham-
med b. Süleyman el-Cezûlî’nin salavat
mecmuasý üzerine yazýlmýþ bir þerhtir
(Kahire 1955). 6. Câmi£u’¦-¦enâ £alellåh.
Eserde hadislerde geçen veya sahâbe ile
âlimlere ait olan övgü ve yakarýþlarý bir
araya getirilmiþtir (Halep 1408/1988; Bey-
rut 1417/ 1996).

E) Diðer Eserleri. 1. ƒulâ½atü’l-beyân
fî ba£²i meßâ¦iri’s-Sul¹ân £Abdil¼amîd
ƒân (Beyrut 1312). 2. Sa£âdetü’l-me£âd
fî muvâzeneti Bânet Sü£âd (Beyrut 1315).
Kâ‘b b. Züheyr’in meþhur kasidesi hakkýn-
dadýr. 3. Hâdi’l-mürîd ilâ ¹uruši’l-esâ-
nîd (Beyrut 1317). Nebhânî, hocalarýnýn
adýný ve onlardan okuduðu kitaplarý kay-
dettiði bu eserin sonunda kýsa otobiyog-
rafisine de yer vermiþtir. 4. Ýrþâdü’l-Åa-
yârâ fî ta¼×îri’l-müslimîn min medâri-
si’n-Na½ârâ (Kahire 1322). 5. el-Beþâßi-
rü’l-îmâniyye fi’l-mübeþþirâti’l-menâ-
miyye (Beyrut 1329). 6. Æurretü’l-£ayn
mine’l-Bey²âvî ve’l-Celâleyn (Kahire
1338/1919, 1360). Kadî Beyzâvî ile Celâleyn
tefsirlerinden yapýlmýþ seçmelerden oluþ-
muþtur. 7. Câmi£u kerâmâti’l-evliyâß*.
Binden fazla mutasavvýfýn hayat hikâye-
sini ihtiva eden eseri (Kahire 1394/1974)
Abdülhalik Duran Sahabeden Günümü-
ze Veliler ve Kerametleri adýyla Türk-
çe’ye çevirmiþtir (I-IV, Ýstanbul, ts., [Hik-
met Neþriyat]). 8. Sebîlü’n-necât fi’l-
¼ubbi fillâh ve’l-bu³²i fillâh (Ýstanbul
1985; Limasol 1412/1992). 9. Delîlü’l-muÅ-
târ ilâ aÅlâši’l-aÅyâr. Alýþveriþ ve ticaret
ahlâký ile malî ibadetler hakkýndaki riva-
yetleri içerir (Limasol 1408/1987).
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(bk. PEYGAMBER).
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NEBÎ CAMÝÝ

Diyarbakýr’da
XVI. yüzyýlda inþa edilen cami.

˜ ™

Diyarbakýr’da Daðkapýsý yakýnýnda Ýnönü
mahallesinde Gazi caddesiyle Ýnönü cad-
desinin birleþtiði kuzeybatý köþesinde yer
alýr. Bânisi ve mimarý belli olmayan ana ya-
pý Akkoyunlular döneminde XV. yüzyýlda
yaptýrýlmýþ, XVI. yüzyýlda bazý deðiþimler
geçirmiþtir. Minaresinde bulunan kitâbe-
lerin birçoðunda Hz. Peygamber’in sözleri
“kale’n-nebî” ifadesiyle nakledildiðinden ya-
pýya Nebî Camii, Peygamber Camii veya
Câmiu’n-nebî denilmiþtir.

Cami eskiden iki bölümden oluþuyordu.
Bunlardan biri vaktiyle Þâfiîler’e ayrýlmýþ
olan þimdiki yapý, diðeri buna doðudan bi-
tiþik olarak inþa edilen ve bugün mevcut
olmayan Hanefîler’e ait kýsýmdý. Ayrýca mi-
nareye bitiþik, kemerli bir kapýsý olan avlu-
su ile bunun doðu yönünde ufak dükkânlar,
kuzey yönünde de bir bölümü günümüz-
de mevcut olan medresesi vardý. 1927’de
Hanefîler’e ait caminin ahþap kiriþlerinin
çürüyüp çökmesi sebebiyle 1955’te bu bö-
lümle minare belediye tarafýndan yýktýrýla-
rak o sýrada geniþletilen Gazi caddesine ka-
týlmýþtýr. 1960’ta Vakýflar Genel Müdürlü-
ðü’nce kalan diðer kýsýmlar onarýlmýþ ve
minare bugünkü yerine yeniden inþa edil-
miþtir.

Selçuklu mimarisi tarzýnda 936 (1530)
yýlýnda yapýlan Hanefîler’e ait kýsým, enine
geliþen þemada mihraba paralel dört nef-
li bir yapý olup önde de bir son cemaat ye-
rinden meydana geliyordu. Yapýda nefler
aðaç kütükleriyle kapatýlmýþtý ve üzeri top-
rak damla örtülüydü. Kesme bazalt taþýn-
dan inþa edilen caminin basýk kemerli ka-
pýsýnýn üzerinde ahþap mükebbiresi vardý.
Köþk bölümü basýk tutulmuþ olan minbe-
ri oldukça güzel bir taþ iþçiliðine sahipti.
Zengin çini süslemeli mihrabýnýn yarým se-
kizgen planlý mukarnaslý niþi üstte üç di-
limli kemerle sonlanýyordu. Müezzin mah-
fili giriþ kapýsý üstünde yer alýyordu.

Siyah bazalt taþýndan inþa edilmiþ olan
Nebî Camii’nin (Þâfiîler bölümü) son ce-
maat yeri bir sýra beyaz kesme taþ, bir sý-
ra siyah bazalt taþý ile almaþýk örgülü ola-
rak yapýlmýþ, böylece giriþ cephesine bir ha-
reketlilik kazandýrýlmýþtýr. Üç kubbeli son

(Beyrut 1323). 7. Cevâhirü’l-bi¼âr fî fe-
²âßili’n-nebiyyi’l-muÅtâr (Beyrut 1327,
1417/1997; Kahire 1379/1960). Çok sayýda
kitaptan alýntýlarýn yer aldýðý, Resûl-i Ek-
rem’in hususiyetlerine dair sýkça tekrarla-
nan sözlerin toplandýðý bir eserdir. 8. øa-
zavâtü’r-Resûl (Sûse 1989). 9. el-Fe²âßi-
lü’l-Mu¼ammediyye. Hacimli bir çalýþma
olup konuyla ilgili 782 eserin listesi verile-
rek âyetler, hadisler ve diðer rivayetler sý-
ralanmýþtýr (nþr. Mahmûd Fâhûrî, Halep
1414/1994).

C) Hadis. 1. el-Erba£îne erba£în min
e¼âdî¦i seyyidi’l-mürselîn. Birincisi kut-
sî, diðerleri nebevî hadisler olmak üzere
kýrk adet kýrk hadis çalýþmasýnýn derlen-
diði bir eserdir (muhtevasý ve kaynaklarý
için bk. KIRK HADÝS). Otuz beþi kendi der-
lemesi, beþi diðer âlimlere ait olan bu kýrk
hadisler Mecmû£u’l-Erba£în adýyla da bi-
linir (Kahire 1372/1952, 2. bs.). Nebhânî’-
nin müstakil olarak basýlan kýrk hadisleri
arasýnda el-E¼âdî¦ü’l-erba£în fî fe²âßili
seyyidi’l-mürselîn (Beyrut 1315), el-E¼â-
dî¦ü’l-erba£în min em¦âli ef½a¼i’l-£âle-
mîn (Küveyt 1408/1988), el-E¼âdî¦ü’l-er-
ba£în fî vücûbi tâ£ati emîri’l-müßminîn
(Beyrut 1312) ve el-E¼âdî¦ü’l-erba£în fî
fa²li’l-cihâd ve’l-mücâhidîn (Beyrut
1404/1984) zikredilebilir. 2. MünteÅabü’½-
½a¼î¼ayn min kelâmi seyyidi’l-kevneyn
(Kahire 1329). 3. el-Fet¼u’l-kebîr fî ²am-
mi’z-Ziyâdeti ile’l-Câmi£i’½-½a³¢r. Celâ-
leddin es-Süyûtî’nin kýsa hadisleri derleyen
el-Câmi£u’½-½a³¢r’i ile yine kendisinin bu-
na ilâve ettiði 4440 hadisten oluþan Ziyâ-
detü’l-Câmi£ adlý zeylindeki hadislerin al-
fabetik þekilde sýralanmasýndan meydana
gelmiþtir (Beyrut, ts., [Dârü’l-erkam]; Kahi-
re 1351). Eser, Tertîbü e¼âdî¦i’½-½a¼î¼ li-
Câmi£i’½-½a³¢r ve Ziyâdetih adýyla da ba-
sýlmýþtýr (Riyad 1406). 4. Ýt¼âfü’l-müslim
bimâ (verede) fi’t-ter³¢b ve’t-terhîb min
e¼âdî¦i’l-BuÅârî ve Müslim (Kahire
1951). Me’mûn es-Sâgýrcî tarafýndan ye-
ni bir neþri gerçekleþtirilmiþ olup Münzi-
rî’nin ayný adlý eseriyle birlikte basýlmýþtýr
(Beyrut 1411/1991). 5. Teh×îbü’n-nüfûs
fî tertîbi’d-dürûs (Kahire 1329). Nevevî’-
nin Riyâ²ü’½-½âli¼în adlý eserinin muh-
tasarýdýr.

D) Dua ve Ezkâr. 1. EfŠalü’½-½alavât
£alâ seyyidi’s-sâdât (Beyrut 1309, 1317,
1996). Nebhânî’nin bundan baþka Sa£â-
detü’d-dâreyn fi’½-½alâti £alâ seyyidi’l-
kevneyn (Beyrut 1316, 1318) ve Øalavâ-
tü’¦-¦enâß £alâ seyyidi’l-enbiyâß (Beyrut
1317) adlý risâleleri vardýr. 2. Riyâ²ü’l-cen-
ne fî e×kâri’l-Kitâb ve’s-Sünne (Beyrut
1319). 3. el-Virdü’þ-þâfî mine’l-mevri-


