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NUSAYBiN 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
Mardin iline bağlı 

ilçe merkezi. 
_j 

Mardin- Midyat eşiği adı verilen dağlık 
kütleden (eski coğrafyacıların verdiği isim
le Tur Abdin) inen Çağçağa suyunun (Es
kiçağ'daki adı Mygdonios olan Çağçağa 
suyu Fırat'ın kolu olan Habur çayına Su
riye topraklarında kavuşur) Türkiye sınırı
nı terkettiği kesimde deniz seviyesinden 
SOO m. yüksekte düz bir alanda kurulmuş
tur. Şehrin adının Asurlular döneminde 
Nasibina şeklinde olduğu bilinmektedir. 
Büyük bir ihtimalle Sami diline ait olan bu 
isim eski sikkeler üzerinde NE~IBI şeklini 
korumuş olduğu gibi çeşitli kaynaklarda 
Nitibin, Nitibeni, Nizzibi, Nsepi, Nsebin, Ni
sibis, Nesebis vb. şekillerde geçer. Arap 
kaynaklarındaki Naslbln imlası Türkçe'de 
Nusaybin'e dönmüştür. Bazı yayınlarda, 

daha kuzeybatıda bulunan başka bir Nu
saybin (Fırat nehri kenarında günümüz ida
ri taksimatında Şanlıurfa ili sınırları için
de Siverek ilçesine bağlı Nisibin 1 Azıklı 
köyü) ile burasının birbirine karıştınldığı 
dikkati çeker. Bundan dolayı eski kaynak
larda bu ikincisi Naslblnü'r-RGm (Naslbl
nü's-saglr) adıyla anılarak Nusaybin'den ayırt 
edilmiştir. 

Adına ilk defa Asur krallarından ll. Adad 
Nirari döneminde (mö 912-889) rastlanan 
Nusaybin, Basra körfezi üzerinden gelen 
yolların hiçbir doğal engelle karşılaşmadan 
ulaştığı, buradan itibaren ikiye ayrılıp Me
zopotamya'yı Batı Anadolu'ya, Suriye !i
manlarına ve Diyarbakır havzasıyla Ana
dolu'nun başka noktalarına bağlayan bir 
mevkide yer alıyordu . Asur'un merkezi Ni
neva'yı Anadolu ticaret merkezlerine ulaş
tıran bu önemli ticaret yolu üzerinde ko
naklama merkezi olarak gelişme göste
ren Nusaybin milattan önce 8S2-71S yıl
ları arasında Asurlular'a bağlı bir eyaletin 
merkeziydi. Milattan önce 612'de Asurlu
lar'ın Babilliler ve Medler' e karşı yaptıkları 
savaşlardan sonra Med, Babil ve ardından 
Pers egemenlikleri altında yaşadı. Milattan 
önce 331'de Büyük İskender'in Anadolu'
da Pers hakimiyetine son vermesi üzerine 
Makedonyalılar'ın eline geçti. İskender'in 
kumandanlarından ve halefierinden olan 
Selevkos buraya bir Makedon kolonisi yer
leştirdi. Selevkoslar'ın daha sonraki kral
larından IV. Antiochos zamanında (m.ö. 
ı 75-164 ı burada sikke darbedildL Ardın
dan Partlar'ın eline geçen şehir Partlar'la 

Ermeniler ve Partlar'la Romalılar arasında 
birkaç defa el değiştirdi. Bu el değiştirme
lerden biri Roma imparatoru Traianus dö
neminde (98-117) imparatorun bizzat ka
tıldığı seferler esnasında gerçekleşti. Fa
kat Nusaybin'in kesin olarak Roma top
raklarına katılması 19S yılında oldu. Sep
timius Severus burasını Roma'nın yeni bir 
sınır eyaletinin merkezi yaptı (Septimia 
Nesibi Colonia Metropolis). Şehir ülkenin 
doğu sınırının güçlü bir askeri istihkamı 
haline geldi. Ardından önemli bir Hıristi

yanlık merkezi oldu (300'de piskoposluk, 
410'da başpiskoposluk). 338, 346 ve 3SO 
yıllarında Sasanller tarafından kuşatılan 
şehir 363'te zaptedildi ve halkının bir kıs
mı Amid'e (Diyarbakır), bir kısmı da Nasl
blnü's-sagir'e göç etmek zorunda kaldı. 
489'da Edessa'da (Urfa) bulunan Nestürl 
metropolitliği Nusaybin'e nakledildi ve Nu
saybin NestGrlliğin merkezi olma özelliği 
kazandı. 

Nusaybin'in İslam topraklarına katılma
sı, Hz. ömer devrinde İyaz b. Ganm ku
mandasındaki seferler sonunda mukave
metsiz bir şekilde gerçekleşti ( 18 [639] ve
ya 19 [640]) İslam idaresi altında Nusay
bin, ei-Cezlre vilayetinin Diyarırebla arnil
liğinin merkeziydi. Bu dönemde şehrin 
hayatındaki önemli olaylardan biri, 98'de 
(717) meydana gelen ve şehre zarar ve
ren depremle 31S'te (927) çevredeki baş
ka yerlerle birlikte buraya da yönelen Kar
matl akınlarıdır. Şehir 331 'de (942) Bi
zanslılar'ın eline geçti. ancak ardından 
Hamdanller'in idaresine girdi. 362'de (972) 
bir defa daha Bizans saldırısına uğradı. 
Hamdanller'den sonra Mervanl ve Ukayll 
egemenliğinde kalan Nusaybin'e Xl. yüz
yılın ortalarına doğru Türk akınları başla
dı. 43S'te ( ı 04 3) Tuğrul Bey burayı hasara 
uğrattı. Zaman zaman da Urfa Haçlı Kont
luğu'nun tehdidinde kalan Nusaybin bu 
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dönemlerde de önemli bir ticaret ve ko
naklama merkezi olma durumunu korudu. 

S 14'te ( 1120) Artuklu Necmeddin İlga
zi'nin, daha sonra Musul Atabegi İmadüd
din Zengl ve EyyGbller'den Selahaddin-i 
EyyGbl'nin hakimiyetinde kaldı. Bu dönem
lerde Nusaybin'den söz eden Arap tarihçi 
ve coğrafyaetiarı zengin bahçeler arasın
da bulunan şehrin güzel evlerinden, gör
kemli hamamlarından ve günümüzde ka
lıntıları görülmeyen 6500 adım uzunlu
ğundaki surlarından bahseder. Şehrin için
den geçen Hirmas suyu (günümüzdeki Çağ
çağa suyu) üzerindeki köprüden, hastaha
nesinden (Artuklu Veziri Cem2ileddin' in 
yaptırdığı hastahane, Turan, s. 13), çeşitli 
okullar yanında akreplerinin çokluğu, sağ
lığa zararlı rutubeti gibi olumsuz yanların
dan da söz edilir. 1230 yılında ilk Moğol is
tilasına uğrayan , yüzyılın ortalarında Hü
lagG tarafından işgal edilen şehir ardın
dan Akkoyunlu, Karakoyuolu ve Safevi ha
kimiyetine girdi. Yavuz Sultan Selim'in Çal
dıran seferi sonunda girişilen Doğu Ana
dolu harekatı sırasında muhtemelen İd
rls-i Bitlist'nin bölgedeki faaliyetleri neti
cesinde 921 (1S15) yılı sonlarında Osmanlı 
topraklarına katıldı. 

XVI. yüzyılın başlarında Osmanlı idari 
teşkilatında Diyarbekir beylerbeyiliği sınır
ları içinde bir nahiye merkezi olarak yer 
alan Nusaybin bu yüzyılın ortalarına doğ
ru kaza merkezi, daha sonra sancak mer
kezi oldu. 927'de ( 1521) burada 114'ü 
müslüman, 98'i hıristiyan 212 hane mev
cuttu. 932'de (1526) bu sayı 183'ü müs
lüman, 1S1'i hıristiyan olmak üzere 334 
haneye yükseldi (toplam ı 500 kişi) 947'
de ( 1540) iki mahalleli bir yerleşme iken 
(Zeynelabidin ve Doğan mahalleleri) 975'
te ( 1567) mahalle sayısı yediye yükseldi, 
nüfusu da artış gösterdi. Bu yüzyılda Mar
din sancağı sınırları içinde bulunan üç ka-
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!eden biri Nusaybin'deydi. Nusaybin XVII. 
yüzyılın başlarında Diyarbekir eyaJetine 
bağlı voyvodalık olarak yönetiliyordu. Ni
tekim bu yüzyılın ortalarında Evliya Çele
bi, Nasibin-i lrakeyn diye andığı şehre hal
kın Nisibin dediğini, ayrıca buraya Hamid-i 
Nasibln adının da verildiğini , içinde mu
hafızların yer aldığı kalesinin düz yerde 
eskimiş surtarla çevrili olduğunu, içinde 
700 ev bulunduğunu yazar ( Seyahatna
me, IV, 331-332). Bugün izlerine rastlan
mayan kalesinden XVIII. yüzyılda ancak 
birkaç taş kaldığını seyyah Niebuhr belir
tir. 1830'larda Mısır isyanı sırasında inşa 
edilmiş olan kışladan da günümüze hiçbir 
iz kalmamıştır. Kışianın adı günümüzde 
Nusaybin'in mahallelerinden birinin adın
da yaşamaktadır (Kışla mahallesi). XVI. 
yüzyılda 2000'e ulaşmayan şehrin nüfusu 
XIX. yüzyılın sonlarında 1 0.000 civarında 
idi. 

Nusaybin XX. yüzyılın başlarında demir
yoluna kavuşmuştur. 1. Dünya Savaşı'nın 
ardından tamamlanabilen Haydarpaşa
Bağdat demiryolu 191 Tde Nusaybin' e ulaş
mıştı. Mütareke döneminde önce İngiliz, 
ardından Fransız kuwetleri tarafından iş
gal edilen şehir 21 Ekim 1921'de imzala
nan Ankara Muahedesi ile Türkiye'ye iade 
edildi. Mütareke yıllarında şehri etkileyen 
bir olay da Ali Bati isimli bir aşiret reisinin 
ayaklanarak (ll Mayıs 1919) Nusaybin'de 
hapishaneyi ve hükümet konağını ele ge
çirmesidir. üç ay kadar süren bu isyan 18 
Ağustos 1919'da bastırılabildi. 

Cumhuriyet dönemine Mardin vilayeti 
içinde bir kaza merkezi olarak giren Nu
saybin'in nüfusu ilk nüfus sayımında ( 1927) 
henüz 3000'i bulmuyordu (2851 nüfus). 
Ardından gerileyen nüfus ( 193 5'te 1931) 
1940'ta 2000'i (2074), 19SS'te 3000'i (3161) 
aşmış , daha sonraki yıllarda nüfus artı
şı hızlanarak 1980'de 30.000'i geçmiş 

Nusaybin'in içinden geçen Çeğçağa suyu 
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(30.981 ), 2000 yılındaki sayımda 74.11 O'a 
ulaşmıştır. Nusaybin'in eski mahalleleri 
demiryolu ile Türkiye-Suriye sınırı arasın
da kalmıştır. Arkeolajik buluntutar ve az 
sayıda geleneksel mimariyi yansıtan ev
lerle sokaklar bu kesimdedir (Zeynelabidln 
Camii ve Mor Yakub Kilisesi gibi eser! er). 
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NUSAYRİLİK 
(J.i~l ) 

Hz. Ali'ye ilahlık isnat eden 
batıni bir fırka. 

_j 

Batıni karakteri dolayısıyla ismi, tarihi · 
ve inanç yapısı hakkında önemli bilgi ek
siklikleri bulunan ve çelişkili görüşlere ko
nu olan Nusayrilik, mensuplarınca yayım
lanan eserler ve akademik araştırmalar 
sayesinde bir dereceye kadar aydınlatıla
bilmiştir. Fırkanın Hz. Ali'nin hizmetçisi 
Nusayr'a yahut fırka mensuplarının yo
ğun olarak bulunduğu Lazkiye bölgesin
deki Nusayriye dağlarına nisbette bu ismi 
aldığ ı iddiası isabetli görünmemektedir. 
Zira Hz. Ali'nin bu adla anılan bir hizmet
çisi olmadığı gibi söz konusu dağların es
ki dönemlerde bu şekilde isimtendirildiği
ne dair bilgi bulunmamaktadır. Nusayri
lik ile Hıristiyanlık arasındaki bazı benzer
likleri öne çıkararak kelimenin "nasrani"
nin küçültmeli ismi olduğunu ileri süren 
görüş de İslam coğrafyasındaki bazı grup
ları yitik hıristiyanlar olarak görme eğili
mine sahip oryantalist bakış açısının ürü
nü niteliğinde değerlendirilmiştir (krş. İA, 
IX, 365; Haşim Osman, Heli'L-'AleuiyyO.n 
Şi'a?, s. I 0- ı 8). Büyük bir ihtimalle fırka 
adını kurucusu Ebu Şuayb Muhammed 
b. Nusayr en-Nemlrl'den (ö . 270/883) al
mıştır. Nitekim fırkanın kutsal metni Ki
tabü'l-Mecmı1'un daha ilk bölümünde 
bu kişinin görüşleri nakledildiği gibi çeşitli 
bölümlerinde de Nusayri ve Nemiri nisbe
terine yer verilmiştir (s. 400, 408). Ayrıca 
ilk dönem Şii tarihçileri Sa'd b. Abdullah 
ei-Kummi ve Nevbahti, İbnü'n-Nusayr'ın 
görüşlerinden söz ederek taraftarlarının 
ona nisbette Nemiriyye diye anıldığını kay
detmektedir (el-Makalat ue'L-fıra~, s. 100-
101; Fıra~u'ş-Şi'a, s. 94). Eş'aıi'nin de Ra
fıza içinde zikrettiği fırkayı Nemiriyye ola
rak anınasından (Ma~alat, 1, 86) ilk dö
nemlerdeki yaygın İsimlendirmenin Nemi
riyye olduğu anlaşılmaktadır. Fırkayı bu ad
la ananların ilki veya ilklerinden biri Dürz! 


