
NUSAYBiN 

!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 
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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! 



alimlerinden, er-Risaletü'd-damiga fi'r
red 'ale'n-Nuşayri adlı eserin müellifi 
Hamza b. Ali'dir (ö. 4ı l/102l'den sonra). 
Aynı asırda Ebü'l-Ala el-Maarrl, Nusayrl
lik'ten bir fırka olarak bahsetmiş (Risale
tü'l-gufran, s. 459). İbn Hazm da fırkayı 
bu adla anmıştır ( el-Faşl, N, 188). Tarih bo
yunca bu isimle anılan fırka I. Dünya Sa
vaşı'nın ardından bölgeyi ele geçiren Fran
sız lar'ın talebi, mensuplarının da uygun 
görmesiyle Alevi adıyla anılmaya başlan
mıştır. Günümüzde bu adla bilinen fırka 
bazan diğer Alevi kesimlerinden ayrılma
sı için N usayri Aleviliği, Arap Aleviliği , Su
riye Alevıliği, Çukurova Aleviliği, Akdeniz 
Aleviliği, bazan da mahalll olarak Pellah 
(çiftçi) şeklinde zikredilmektedir. 

Tarihçe. NusayrTiik lll. (IX.) yüzyılda muh
temelen Basra'da doğmuş, İsnaaşeriyye'
nin onuncu imamı Ali el-Hadi en-Nakl ile 
on birinci imam Hasan el-Askeri zamanın
da Kufe ve Samerra'da yaşamış olan Mu
hammed b. Nusayr tarafından kurulmuş
tur. İbnü'n-Nusayr, Ali en-Naki'nin ilahlı
ğını , kendisinin de onun peygamberi ol
duğunu iddia etmiş. tenasühü benimse
miş, haramları helal saymak gibi aşırı gö
rüşler ileri sürmüştür (Nevbahtl, s. 94). Şii 
kaynaklarında kaydedildiğine göre Hasan 
el-Askeri zamanında onun "bab"ı, on ikin
ci imam Muhammed Mehdi el-Munta
zar'ın gaybeti sırasında da onun sefiri ol
duğunu söylemiştir (EbO Ca'fer et-TOsl. 
S. 398). 

Başta hulCıl anlayışı olmak üzere İbnü'n
Nusayr hakkında verilen bilgiler Kitabü'l
Mecmu'un ilk bölümündeki bilgilerle (M. 
Ahmed el-Hatlb, s. 400-40ı) örtüşmekte
dir. Onun ölümünden sonra fırkanın başı
na Muhammed b. Cündeb (ö. lll. yüzyılın 
son çeyreği). onun ardından Ebu Muham
med Abdullah b. Muhammed el-Cenan 
el-Cünbülanl geçmiştir. Cünbülanl, Irak-ı 

Acem'in Cünbüla şehrinde yaşadığı için 
Cünbülaniyye adıyla anılan bir tarikat kur
muş, böylece fırkaya tasavvufi bir boyut 
kazandırmıştır. Hareketin yayılması için 
bazı bölgelere seyahat eden Cünbülanl, 
Mısır'da bulunduğu sırada Ebu Abdullah 
Hüseyin b. Hamdan el-Haslbl'yi etkileye
rek tarikatına girmesini sağlamıştır. Cün
bülanl'nin ölümü üzerine (287/900) hare
ketin başına geçen Haslbl, İsmailiyye ile 
birleşme teşebbüsünde bulunmuşsa da 
başaramamış, Şii-Büveyhl hanedanları ile 
Hamdanller'e yaklaşarak onların desteğini 
almıştır. Hareketin gerek dini- mistik ka
rakterinin geliştirilmesi gerekse yayılma
sı için verdiği mücadele sonucunda fırka
nın en önemli şahsiyetlerinden bir i haline 

gelen ve bu sebeple "Şeyhüddin" diye anı
lan Haslbl, Şii biyografi kaynaklarında ge
nellikle "yalancı, lanete uğramış, itikadı bo
zuk, fikirlerine itibar edilmemesi gereken 
kimse" gibi ifadelerle eleştirilmiştir (me
sela b k. A 'yanü 'ş-Şfa, V, 490-491 ı Onun 
346 (957) veya 358 (969) yılında Halep'te 
ölümünün ardından biri Bağdat'ta Seyyid 
Ali el-Cisrl, diğeri Halep'te Muhammed b. 
Ali el-Cilll'nin temsil ettiği iki hareket or
taya çıkmış. bunların ilki Hülagu'nun sal
dırılarından sonra yıkılmış, ikincisi ise Cilll'
den sonra başa geçen Ebu Said Meymun 
b. Kasım et-Taberanl döneminde Lazki
ye'ye taşınmıştır (M. Emin Galib et-Tavli, 
s. 259). Taberanl burada Ebu Ya'küb İs
hak b. Muhammed el-Ahmer' e nisbet edi
len ve nübüvvette Hz. Ali'nin Hz. Muham
med'le ortak olduğunu söyleyen İshaki
ler'le giriştiği mücadeleyi kazanmış. baş
ta mahalll hanedan Tenühller olmak üze
re dağlık bölgede yaşayan grupların ken
disine katılmasını sağlamıştır. Onun 426 
(1034) yılında ölümünden sonra araların
da Muhammed b. Hasan Müntecibüddin, 
Ebü'l-Feth Muhammed b. İsmetüddevle, 
Ahmed b. Cabir el-Gassanl ve Hasan el
Acrüd el-Aynl'nin de bulunduğu kimseler 
topluma rehberlik etmiştir. Fırka, Muham
med b. Yunus el-Kilazi zamanında ( ö. ı o ı ı; 
ı602) Kitabü'l-Mecmu'da yer alıp Hz. 
Muhammed ile Hz. Ali'den bahseden ba
zı ibarelerin yorumu konusunda ikiye ay
rılmıştır. Ana yapı fırkanın IX. (XV.) yüzyıl
daki reisierinden Ali el-Haydarl'ye nisbet
le Haydariyye (Gaybiyye, Şemsiyye) diye anıl
mış. sayıca daha az olan kesim ise İbn Yu
nus el-Kilaz'a nisbetle Kilaziyye (Kameriyye) 
adını almıştır. 

Irak'ta kurulmasına rağmen V. (Xl.) yüz
yılın ortalarından itibaren daha çok Suri
ye ile Adana-Mersin yöresinde tutunabil
miş olan fırka, kabileler arası mücadele
ler yanında ve bölgedeki siyasi dalgalan
malara paralel olarak varlığını sürdürmüş
tür. Söz konusu bölgeler Xl. yüzyılın son
ları ile XII. yüzyılın başlarında Haçlı sefer
lerine maruz kaldığında halk göçler. eko
nomik sıkıntılar ve sefaletlerle dolu bir ha
yat geçirmiştir. Muhammed el-Hatlb'in 
gelenekteki bazı ortak noktalardan yola 
çıkarak bu seferlerde Nusayrller'in Haçlı
lar'a yardım ettiğini kaydetmesine muka
bil (el-Jjarekatü 'l-batıniyye, s. 33ı-333) Nu
sayrl tarihçisi Muhammed et-Tavli toplu
mun Haçlılar'a karşı büyük mücadeleler 
verdiğini , Haçlı seferlerinin NusayrTier'in ya
şadığı en büyük felaketlerden biri oldu
ğunu belirtir (Tarif). u 'l-'A leviyyln, s. 34 ı-
349ı 
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Lazkiye ve çevresinin Selahaddin-i Ey
yubl tarafından Haçlılar'dan kurtarılma
sının (584/1 ı88ı ardından bölge Eyyübl
ler'in hakimiyetine girmiştir. Bu dönemin 
sonunda İsmailller ve diğer muhalif grup
larla mücadeleye girişen fırka , Sincar dağ
larından gelen Emir Mekzun es-Sincar!'
nin 622 (1225) yılında muhalifleri yenilgi
ye uğratıp bölgeyi ele geçirmesiyle belirli 
bir rahatlığa kavuşmuştur. İbnü'l-Arabl'
nin eserlerinden faydalanan ve şiirlerinde 
derin tasavvufi duyuşları seslendiren Sin
cari, Nusayrlliğin en büyük şahsiyetlerin
den biri kabul edilmektedir (a.g.e., s. 361-
364; Öz, s. ı84). Memlükler döneminde 
Nusayrller'in yaşad ığı Cebeliensariye'nin 
güneyindeki kaleleri İsmailller'den alan 
Sultan Baybars. halkın yaygın İslami anla
yışa mensup zümrelere katılması için te
şebbüslerde bulunmuş, Batınller'e karşı 

sert tutumuyla tanınan Sultan Kalavun 
döneminde (ı 279-1290) fırkaya girmek ya
saklanmış. mensuplarının bulunduğu yer
lere cami yapma mecburiyeti getirilmiş. 
ancak fazla bir zaman geçmeden camiler 
tamamen atıl kalmıştır (Öz, S. ı84-ı85). 

Mercidabık Savaşı (922/ı 5 ı 6 ı sonrasın
da Nusayrller Osmanlı idaresine girmiş. 
uzun süre Halep'te mahalli şeyhlerin de
netiminde serbest bir hayat yaşamıştır. 
Mısırlı İbrahim Paşa'nın Osmanlı yöneti
mine karşı giriştiği harekatta (ı839) bü
yük kayıplar vermelerine rağmen devlete 
sadık kalan toplum, modernleşme süreci
ne giren Osmanlı yönetimince siyasi teş
kilatlarının kaldırılması üzerine ayaklanmış. 
bu isyan Tahir Paşa tarafından bastırılmış
tır (ı 854 ı. ll. Abdülhamid zamanında müs
lüman kitle arasında kabul edilerek mec
buri askerliğe tabi tutulan Nusayrller'e 
bölgedeki hıristiyan misyonerlerinin pro
pagandalarına karşı tedbir talepleri dik
kate alınarak destek vaadinde bulunulmuş 
(arşiv malzemeleri için b k. Ortaylı , s. 4 ı). 
belli yerleşim merkezlerine camiler inşa 
edilip imamlar tayin edilmiştir. Ancak bu 
tedbirler sınırlı oranda kabul görmüş. ı. 

Dünya Savaşı'nın ardından bölgenin önce 
İngilizler, daha sonra Fransızlar tarafın
dan işgal edilmesiyle tamamen etkisini 
yitirmiştir (Öz, s. ı85) Savaşınakabinde 

Fransızlar'la Suriyeli yetkililer arasında ger
çekleşen görüşmelerin ardından 1920'de 
"Alevi toprağı" adı altında idari bir birim 
kurulmuş. bu isim 1922'de Alevller Dev
leti olarak değiştirilmiştir. 1936' da burası 
Suriye Devleti'nin bir vilayeti kabul edilmiş, 
1939'da Fransa Lazkiye bölgesine müsta
kil bir statü vermiş. 1942 yılında Lazkiye 
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idaresi Suriye'ye katılmıştır (Haşim Osman. 
Tarfl)u'ş-Şfa, s. 119- 121) 

Tarih boyunca aile, soy, aşiret ve daha 
büyük aşiretler (Hayyatiyye. Kelbiyye. Me
hali be. Haddadln) şeklinde ve kapalı bir 
hayat yaşayan NusayrTier, Suriye ve Tür
kiye'de milli devlete adapte olmakta zor
luk çekmemiştir. Ancak modern hayat kar

şısında diğer batıni topluluklarda olduğu 
gibi özellikle şehirlerde geleneğe bağlılık 
ciddi derecede zayıflamış. ayrıca yaygın İs
lami anlayışa yahut İsnaaşeriyye Şuliği 'ne 
belli ölçüde de olsa yaklaşanlar görülmüş
tür. Günümüzde NusayrTier yaşadıkları üç 
ülkeden biri olan Suriye'de Lazkiye ve Ce
beliensariye bölgesi başta olmak üzere çe

şitli yerlerde % 8-12 arasında tahmin edi
len bir nüfus oranına sahiptir (Mason. s. 
96-97). Türkiye'de Hatay, İskenderun. kıs
men Adana ve Mersin'de (Aslan, s\ 197-
199); Lübnan'da ise daha çok kuzey ke
simlerinde küçük bir grup olarak (Oisson. 
s. 216) yaşamaktadır. 

inanç Esasları . N usayriiik diğer batıni 
gruplar gibi İslam'la birlikte, başta Sabil
lik olmak üzere doğup geliştiği bölgeler

deki eski inanç ve anlayışların iç içe geç
tiği bağdaştırmacı bir inanç yapısına sa
hiptir. Ayrıntıları çok iyi bilinmeyen bu 
inançlar lll . (IX.) yüzyılda İbnü'n-Nusayr 
tarafından iptidal biçimde ortaya konul
muş, aynı asırda İbn Cündeb tarafından 
sürdürülmüş, Cünbülanl tarafından tasav
vufı karakter katılarak zenginleştirilmiş, 

HasiDI ise devraldığı mirası gözden geçire
rek inanç. ibadet ve uygulamaları tesbit 
etmiş ve yazılı hale getirmiştir. Cilll muh
temelen sınırlı katkı sağlamış, nihayet V. 
(Xl.) yüzyılda Meymun et-Taberanl'nin ta

sarrufuyla inanç esasları son şeklini almış
tır. Kutsal saydıkları kitaplarında, "Allah 

katında din İslam'dır" ayetine yer veren 
(Kitabü 'l-MecmCı', s. 407) ve kendilerini 
müslüman olarak tanımlayan NusayrTier, 
Kur'an'a saygı göstermekle birlikte inanç 
ve ibadet anlayışlarını geleneğe göre biçim
lendirmiş, ayetleri bilinen dil ve yorum ku

rallarıyla bağdaşmayan biçimde te'vil et
miştir. 

a) Uliihiyyet. Fırkanın ana kitabı Hasibi 
tarafından kaleme alındığı bilinen ve on 
altı "sure"den meydana gelen Kitdbü'l
Mecmu'dur. Eserin "Şehadet" adını taşı

yan on birinci suresinde yer alan şu ifade 
tırkaya ait din anlayışının mahiyetini ve te
mel özelliğini göstermektedir: "Ben Nu
sayrl dininden, Cündübl görüşünden, Cün
bülanl tarikatından, Hasibi mezhebinden, 
Cilll görüşünden, Meymunl fıkhından ol-
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duğuma şehadet ederim" (s. 408). Aynı 
sürede geçen (s . 407) "Ben şehadet ede
rim ki Ali b. Ebu Ta!ib'den başka ilah, Mu
hammed Mahmud'dan başka hicab, Sel
man-ı Farisi'den başka bab yoktur" biçi
mindeki şehadet de fırkanın temel inan
cını özetlemektedir. Burada Ali "ayn", Mu
hammed "mim", Selman "sin" ile simge
lenmektedir. Beşinci sure olan "ei-Aynü'I
Aieviyye" bu üç sırra tahsis edilmiştir (s. 
407) . Hz. Ali'nin ilah kabul edilmesi beşe
rin ilah yerine konulmasından çok, aşkın 
bir ilahın beşere huiQI etmesi anlamına 
gelir. NusayrTiiğe göre Tanrı daha önce altı 
defa beşer olarak tezahür etmiş , yedinci
si Hz. Muhammed döneminde Hz. Ali'de 
gerçekleşmiştir. "Yedi devir" olarak tanım
lanan bu devirler Adem, Nuh, Ya'küb, Mu
sa, Süleyman, lsa ve Hz. Muhammed dö
nemleri olup bu devirlerde sırasıyla Habil, 
Şit. Yusuf, YQşa', Asaf, Batıra (Petrus) ve 
Ali isimleriyle huiQI vuku bulmuştur ( Te'a
lfmü'n-Nuşayriyye, s. 475-476) . Kitfıbü'l
Mecmu', baştan sona kadar Allah'ın ken
disinde huiQI ettiği bir şahsiyet olarakAli'
nin ilahlığını dile getiren ifadelerle dolu
dur. Ali'nin şehid edilip nasQti kalıptan 
çıkmasından sonra yerleştiği mekanla il
gili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Hayda
riyye'ye göre Ali göktedir, gök bir sembol 
olup "mana"nın bulunduğu yerdir; o Mu
hammed'i temsil eden güneşte oturmak
tadır. Kilazller'e göre ise ay Ali'nin maka
mı olup güneş Muhammed, gök Selman'
dır (Fığlalı. s. 183-184). Nusayrllik, batıni 
ve bağdaştırmacı karakteri sebebiyle sis
temleştiritmiş bir inanç listesi ortaya ko
yamamış olmakla birlikte gerek Kitdbü'l
Mecmu'da gerekse diğer otantik eser
lerde yer alan ifadeler göz önünde bulun
durularak yapılan araştırmalarda fırkanın 
melek, vahiy, peygamberlik, tenasüh ve 
ahiret gibi alanlardaki inanç ve kabulleri 
tesbit edilebilmiştir. 

b) Melek inancı. Nusayrlliğe göre Al
lah'ın sayısı bilinemeyecek kadar meleği 
vardır. Arşın üstü alemierin rabbine ait
tir, arşı taşıyanlar da sekiz kutsal melek
tir. Melekler parlak, halis ipekten yapılmış 
yeşil elbiseler giyen nurani varlıklardır. Ay
rıca vaktiyle melek olan ve her biri bir gök 
mertebesini temsil eden "beş yetim" var
dır. Mesela Zuhal yıldızı melek olarak Ml
kail'dir, bunun yeryüzündeki karşılığı beş 
yetimin ilki olan Mikdad b. Esved'dir. Hz. 
Ali'nin çocukları Hasan ve Hüseyin gerçek
te birer melekten başka bir şey değildir 
(krş . Sinanoğlu. s. 46-50) . 

c) Vahiy. Tanrı peygamberlere seslene
rek onlara yazılı mesqjlarını bildirmiştir. Bu 

bağlamda Nusayriler DavQd'a ZebQr'un, 
Musa'ya Tevrat'ın, lsa'ya İncil'in ve Hz. 
Muhammed'e Kur'an'ın verildiğini kabul 

ederler (krş İA, IX. 366-367) . Kur'an-ı Ke
rlm'e büyük saygı gösteren, Kitfıbü'l
Mecmu'da bazı sQre ve ayetlerden ikti
basta bulunan, ibadetlerinde bazı süreleri 
okuyan NusayrTier Kur'an'ın batıni mana
larının bulunduğunu, kendilerinin bu ma

nalara vakıf olduğunu ifade ederler. 

d) Peygamber. Nusayrllik'te peygam
berler Tanrı'nın nasQtl kalıba girdiği be

denler yahut bu bedenleri haber veren 
kimselerdir. Bunlar esas itibariyle nurdan 
olup semadan cesetsiz olarak iner, daha 
sonra bir bedene bürünürler. Gerçeklikle
ri açısından yemez, içmez, eşleriyle fiziki 
beraberlik kurmazlar. Hz. Adem'den Hz. 

Muhammed'e kadar 100.000 peygamber 
gelmiş olup Hz. Muhammed bunların hep
sinin temsilcisidir (krş. Süleyman Efendi, 
s. 24-25; Sinanoğlu , s. 52-53). 

e) Tenasüh ve Miret. Nusayri sistemin
de belirleyici inançlardan biri tenasühtür. 
Fırkaya göre ruh ölümle birlikte bedenden 
ayrılınca başka bir bedene girerek yeni
den dünyaya gelir. Bu yeni beden ölen ki

şinin önceki inanç ve yaşayışma göre de
ğişir. N usayri bir mümin, sırları bilerek ve 
onların gerektirdiği biçimde hayat sürdü
ğü takdirde yedi değişim geçirip yıldızlar 
arasında yerini alır. İnkarı ve kötülüğü se
çenler fıtratlarına göre köpek, deve, katır, 
koyun şeklinde doğarlar; çok çirkin dav

ranış sergileyenler ise necis hayvanların 
yahut birtakım haşerelerin bedenlerine gi
rerler. Kafirler için hayvan olarak dünya
ya gelme devirler boyu devam eder, so
nunda Mehdi ei-Muntazar ortaya çıkınca 

bunları insan şekline döndürüp öldürür 
(krş. Sehlr M. Ali el-Fll , s. 76-84; Öz, s. 
190). Bu inançları sebebiyle Nusayrl çev
relerinde çok sayıda yeniden doğuş öykü
süyle karşılaşılmakta, birçok insan önce
ki hayatından söz etmektedir. Ahiret ta
savvurları oldukça müphem bir nitelik ta

şıyan N usayriier dualarında cennet ve ce
hennem inancına yer verirler. Ancak bu, 
yaygın İslami anlayışta ortaya konulan tab
lodan büyük ölçüde uzak bir nitelik taşır. 

ibadetler. Nusayrllik batıni ve bağdaş
tırmacı karakterine paralel olarak temel 

İslami ibadetleri te'vil edip ferdi ve toplu 
biçimde yerine getirilebilen kendine has 
ibadet anlayışı geliştirmiştir. Ferdi ibadet
terin başında "batınl namaz" adı verilen 
ibadet gelmektedir. Namaz Ali'ye açılan 
kalbin niyazı anlamında anlaşıldığından 
özel bir mekana, camiye ihtiyaç duyulma-



dığı gibi herhangi bir tarafa yönelme ya
hut özel bir duruş da söz konusu değildir. 
Namazın temel şartları beş seçkini (Hz 
Muhammed, Fatır-Fatıma , Hasan, Hüse
yin ve Muhassin) zihninde tutmak, dua 
esnasında gülmernek ve konuşmamak, 

Abbas! rengi olduğu için siyah takke giy
memek, gizliliğe riayet etmek ve namazı, 
"Müminlerin emlri büyük ve yüce Ali, bi
ze merhamet et" diyerek bitirmektir. Bu 
namazın edası, Kur'an-ı Kerim'den Fatiha, 
İhlas ve diğer bazı kısa sOrelerle Kitô.bü'l- . 
Mecmu'daki süreleri ve "kuddas" adı ve
rilen özel bazı duaları okumaktan ibaret
tir. Toplu olarak kılınan namaz ise büyük 
bir şeyhin ziyareti, bayramlar ve yola giriş 
merasimleri gibi vesilelerle yerine getirilir. 
Kadınların ve topluma kabul edilmemiş 
olanların alınmadığı bu ibadette ferdi ya
pılandan farklı olarak ezan okunur, kut
sallığına inamhp şeyhlerden başlanarak 
cemaatin her biri elde dolaşan kadehten 
bir yudum alır, bazı surelerin okunınası sı

rasında secde edilir. Merasirnin ilgili yer
lerinde kuddasü'l-buhur, kuddasü't-tlb , 
kuddasü't-teberrl ve kuddasü's-sln gibi 
dualar okunur (mesela teberr! duasında 
kendilerinin ilk üç halifeden uzak olduk
ları belirtilir) ve selam verilerek ibadet 
tamamlanır (krş. Süleyman Efendi, s. 34-

54; Keser, s. 11 6-122) . 

Namaz gibi İslam'ın diğer temel ibadet
lerinin de te'vil edildiği Nusayrllik'te oruç 
Hz. Peygamber'in babası Abdullah'ın ses
sizliğinitemsil eder ve diğer batıni mez
heplerdeki gibi "sırları başkalarından giz
lemek" anlamına gelir. Zekat Selman-ı Fa
risl'yi temsil eder ve "dini öğrenip başka

larına nakletme" manasındadır. Bununla 
birlikte fırkanın iç işleyişinde zekat çeşitli 
vesilelerle icra edilen merasimlerden son
ra şeyhe ver ilen paradır. Kendine özgü 
davranışları ile fırkaca kutsal sayılan kiş i

leri sembolize eden haccın bilinen ibadet
le ilgisi yoktur (Seh!r M. Ali el-Fll, s. 87-

90; Fığlal ı, s. 186) 

Nusayrllik'te bayramlar ibadetlerin 
önemli bir parçasını teşkil eder. Bu gün
ler hem t oplu ibadetlerin yerine getirildi-

. ği hem de en azından bazı bayramlarda 
dışa dönük olarak sosyal yardımlaşma ve 
dayanışmanın gerçekleştirildiği zaman
lardır. Ramazan ve kurban bayramları ile 
Şiller'e has kutsal günlerden başka teme
lini bazı eski dini inançlardan alan bay
ramlar arasında Gadlr bayramı ( 18 Zil
hicce, Hz. Peygamber'in Hz. Ali'yi imam 
tayin ettiğine inanılan gün), Firaş bayra
mı (29 Zilhicce, hicret esnasında Hz. Ali'
nin Hz. Peygamber'in yatağında uyuduğu 

gece), Nevruz bayramı , Mihrican bayramı 
ve Isa 'nın doğumu bayramı bunlardan ba
zılarıdır (M . Ahmed el -Hatlb, s. 4ı0-416; 
Abdurrahman Bedev! , Il, 463-470). Bay
ramlar genellikle NusayrTier'in yaşadığı böl
gelerdeki belli büyük ailelere tahsis edile
rek başta kurban ve şeyhlere ödenen pa
ra olmak üzere masraflar onlar tarafından 
karşılandığı için bazı bölgelerde "bayram 
sahipliği" adıyla bir çeşit kurum oluşmuş
tur (Keser, s. ı23-128). 

Vefat etmiş bir büyüğün kabri yahut rü
yada uğradığına inanılan kutsal bir şahsın 
uğrak yeri beyaza boyanır, çok defa üstü
ne basit bir kubbe yapılır. Özel olarak okun
ması gereken duaların bulunmadığı ziya
retlerde genellikle buhur yakılıp buhur du
ası okunur, Fatiha sOresi ve diğer bazı su
relerle birlikte akla gelen dualar okunur 
ve dileklerde bulunulur (küçük bir yerle
şim merkezi olan Samandağ' da başta Hı 

zır Türbesi olmak üzere yirmiye yakın zi
yaret yeri için bk. Say, s. 7ı-73). Bununla 
birlikte bilhassa son zamanlarda daha faz
la olmak üzere gelenekle bağını tamamen 
koparmaksızın gerek inançlarını gerekse 
ibadetlerini yaygın İslami anlayışa göre 
düzenleyen kimseler de vardır. Böyleleri bu 
"zahiri ibadetler"ini bölgede hakim olan 
fıkıh mezheplerine göre yerine getirmek
tedir. 

Dini Hiyerarşi ve Fırkaya Giriş . Nusay
rllik'te din! hiyerarşi büyük şeyhlik, şeyh

lik, nakiblik ve neciblikten oluşur. Soyu, il
mi, yaşayışı ve diğer üstünlükleriyle tema
yüz eden büyük şeyh geniş bir otoriteye 
sahip olup Hz. Ali'nin yeryüzündeki gölge
si diye kabul edilir, atalarının melek oldu
ğuna inanılır. Şeyhlik babadan oğula inti
kal eder. Sayıları çok olan şeyhlerin gö
revleri toplumun dini ihtiyaçlarını karşıla

maktır. Şeyh adayı statüsünde bulunan 
nakibler dini merasimlerin icrasında şeyh
Iere yardım ederek bir tür eğitim alırlar. 

Neciblik din! bir dereceden çok toplantı

larda şeyhe yardımcı olan, yaşlı yahut iti
barlı kimselerin yerine getirdiği ara bir 
görevdir. 

Nusayrllik gizliliği benimseyen bir fırka 
olduğundan bütün öğretiler sır konumun
da olup bunları başkalarına bildirmek ağır 
suçtur. Kadınlar fırkaya dahil edilmez. Er
ginlik çağına gelmiş erkek çocuk üç mer
haleden geçerek fırkaya girer (M. Ahmed 
ei-Hat!b, s. 373-384) . Mahallinde yapılan 
alan çalışmalarında KilazTier'de en azın

dan bazı bölgelerde fırkaya giriş merasi
minin tek eelseli bir törenle gerçekleşti
rildiği ifade edilmiştir. Giriş merasiminden 
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sonra genç "din amcası"nın yanına gön
derilir. Burada başta Kitô.bü'l-Mecmu'un 
ezberlenmesi olmak üzere diğer duaları 
öğrenir. 

Lite ratür. On bir yüzyılı aşkın geçmişi 
içinde kapalı bir toplum olarak gelişen 
Nusayrllik hakkında bizzat fırka mensu
bu müetliflerin klasik ve yeni dönemde ka
leme aldıkları eserlerle modern dönemde 
yapılan çalışmalar şeklinde başlıca iki grup 
literatürden bahsedilebilir. Fırkanın ikinci 
kurucusu sayılan Hasibi ile birlikte başla
yan telif çalışmaları genellikle içe dönük 
olarak hazırlanmıştır. Çoğu küçük risale
lerden meydana gelen bu kitapların ya
nında dini duyguları ifade eden şiirlerle 

bazan divanlara da rastlanır. Bu kitaplar 
bazı istisnalar dışında XIX. yüzyılın ikinci 
çeyreğine kadar ilim dünyasınca meçhul 
kalmış , Fransız şarkiyatçılarının bunları el
de etmesiyle üzerinde çalışmalar yapılma
ya başlanmıştır. Yakın dönemde Nusayrl
lik'le ilgili ilk kitabın müellifi olan Rene 
Dussaud (Historie et Religion des Nosairis, 
Paris ı 900) bu eserleri kullanıp bibliyog
rafyada göstermiş , Louis Massignon liste
yi genişleterek yayımiarnıştır (Opera Mina
ra, ı, 640-649). Bunların başında Hasibi'ye 
nisbet edilen Kitô.bü'l-M ecmu' gelmek
tedir. Her Nusayrl'nin ezberlemesi gere
ken, temel inanç ve dua kitabı niteliği ta
şıyan eser, ilkin fırkadan ayrılıp Hıristiyan

lığa geçen Adanalı (Azenl) Süleyman Efen
di'nin el-Bô.kure'sinde yer almış (s 7-33), 

daha sonra E. Edward Salisbury eseri kıs
mi bir İngilizce tercümesiyle birlikte ya
yımlamış (JAOS, vııı ı 18641. s. 236-238) 

ve başka dillere de çevrilmiştir (Türkçe tre. 
Ahmet Turan, "Kitabü'l-Mecmu'un Tercü
mesi" , OndokU2 Mayıs Üniversitesi i lahi
yat Fakültesi Dergisi, sy. 8 ı 19961. s. 5-
18) Hasibi'nin Hz. Peygamber'i ve on iki 
imamı anlattığı el-Hidô.yetü '1-kübrô. ile 
(Beyrut ı 4 ı ı / 1991) el-Mô.' ide ve divanını 
da zikretmek gerekir. Ebu Sa! d et-Tabera
nl'nin N usayri bayramlarını anlattığı Mec
mu' u'l-a'yô.d, Muhammed b. Hasan Mün
tecibüddin 'in el-lfayô.tü 'r-ruJ:ıiyye ve 
Divô.n, MekzOn es-Sincarl'nin Ma'rifetul
liih (Lazkiye ı417/ ı996) , Yusuf b. Acuz 
ei-Halebl'nin el-Münô.~ara, Muhammed 
b. Yunus ei-Kilazl'nin Divô.n ile Kitô.bü't
Te'yid'i burada örnek olarak zikredilebilir. 
Abdurrahman Bedevl, Massignon'un ça
lışmaları ile diğer bazı çalışmaları kullana
rak elli dolayında N usayri müellifinin 130'a 
yakın eserini kütüphane kayıtlarıyla birlik
te vermektedir (Me?ahibü'L-İslamiyyfn, ll. 
427-440; ayrıca on kadar klasik eserin mik
rofilmleri için bk. İSAM Ktp., Genel Yaz
malar, m 131987) . 
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Fırka mensuplarının yakın zamanlarda 
kaleme aldığı iki eser özel öneme sahiptir. 
Bunlardan ilki Süleyman Efendi'nin (Aze
nT) el-Bô.kUretü's-Süleymdniyye ii keş

fi esrarı diyô.neti'n-Nuşayriyye'sidir. 

Nusayrller'in içinden gelen ve fırkayı çok 
iyi bilen Süleyman Efendi'nin eseri bazı ah
laki konularda şüphe uyandıran açıklama
lara yer vermekle birlikte Kitô.bü'l-Mec
mu' ve tefsiri, Haydar! ve Kilazller'in farklı 
anlayışları, bayramlar. şeyhler, temel inanç
lar, çeşitli kuddaslar hakkında otantik bil
giler ihtiva etmektedir (eksik bir Türkçe 
tercümesi için bk. Sinanoğlu, bibl.) . İkin
ci eser Muhammed Emin Galib et-Tavil'in 
Tô.ri{ıu'l- 'Aleviyyin'idir (bk. bibl.) . Tarih 
metodolojisinden uzak olarak kaleme alı
nan, kaynakların gösterilmediği eserde id
dialı ve ispatlanamayan bilgiler yer almak
la beraber fırkanın kabile yapısı, tarihi 
seyri hakkında önemli açıklamalar içer
mektedir (Türkçe tercümesi: Arap Alevi
lerinin Tarihi 1 Nusayriler, tre. İsmail Öz

demir, istanbul 2000) . 

Suriye'de ve Türkiye'de yaşayan N usay
ri müellifleri, belli ölçüde kendi toplumla
rını zahiri bilgilerle beslemek ve fırka ile 
ilgili soruları ortadan kaldırmak amacıyla 

son zamanlarda çok sayıda eser yazmış

lardır. Suriye'den Abdurrahman ei-Hayyir, 
Haşim Osman, Türkiye'den Nasır Eskio
cak, Mehmet Mollaoğlu ve Şerafetlin Se
rin'in çalışmaları bunlardandır. Nusayrlli
ğin çoğunlukla İmamiyye Şlası ile özdeş
leştirildiği bu çalışmalarda tenasüh anla
yışının savunulması dışında fırkanın sır 

kabul ettiği hususlara yönelik hiçbir bilgi 
bulunmadığı gibi zaman zaman bunların 
aslı olmadığı şeklinde yanıltıcı açıklama

lara da yer verilmektedir (örnekler için bk. 
Üzüm, sy 4 ı 20001. s. 173-187) . 

Modern çalışmalara gelince, 1930'1ara 
kadar Massignon, çoğu ilgili bölgelerdeki 
gözlemlere dayalı çalışmalar olan Rene 
Basset, Pauls Jacquot, Henri Lammens 
ve Jacquer Weulesse gibi müelliflerin eser
lerini zikreder (İA, IX, 369). Daha sonraki 
dönemlerde başta bazı klasik risalelerin 
neşri olmak üzere (mesela bk. Meir M . 
Bar-Asher, Aryeh Kofsky, "The Nusayri 
Doctrine of Ali's Divinity and the Nusayri 
Ttinity According to an Unpublished Trea
tise from the 7th/13th Century" , Isi., I995 , 

s. 258-29I) fırkanın tarihi, bölgedeki siya
sal ve kültürel gelişmeler hakkında bir
çok çalışma yapılmıştır. R. Storthmann 
("Seelenwanderung Bei Den Nusairi" , Ori

ens, XII ı I 959 ı. s. 89- ı ı 4 ), Claude Cahen 
("Note sur !es origines de la communaute 
syrienne des nusayris" , Revue des etudes 
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islamiques, XXXV!Il/2 ı I 9701. s. 244-249) 

ve Kais M. Firro'nun ("The Alawis in Mo
dem Syrie: From Nusayriya to Islam via 
Alawiya",/sl., LXXXII/ I [20051. s. I-31) ça
lışmaları burada anılabilir. Nusayrilik hak
kında Doğu dünyasında da kitap ve ma
kale şeklinde önemli çalışmalar yapılmış
tır. Bunlardan özellikle zikredilmesi gere
kenler Abdurrahman Bedevi (Me?ahibü'l
İslamiyyin, II, 425-506), Muhammed Ah
med ei-Hatlb ile ( el-Harekatü '1-batıniyye, 

s. 3 I 9-429) Sehlr Muhammed Ali ei-Fil'in 
(en-Nuşayriyye, Kah i re I410/I 990) yayın

larıdır. 

Türkiye'de bu alanda yapılan ilk çalışma

lar, Saha Said Bey'in Cumhuriyet'in başla

rında diğer gruplarla birlikte N usayri züm
releriyle ilgili gerçekleştirdiği saha araş
tırmalarıdır ("Nusayriler ve Mezheplerinin 
Sırlan", Türk Yurdu ı ı 9 27J. s. 7-27) . Bun
dan başka Ahmet Turan'ın Hatay bölgesin
deki Nusayrller'le ilgili doktora tezi (Les 
nusayris de Turqie dans la region d 'Hatay, 
I 973), İlhan Keser'in (Nusayrilik, istanbul 
2002), Engin Sertel'in (Dini ve Etnik Kim
likleriyle Nusayriler, Ankara 2005) ve Ca
hit Aslan'ın (Fellahlar 'ın Sosyo/oj isi, Adana 
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NUSRETİYE CAMii 

İstanbul'da Tophane'de 
ll. Mahmud tarafından yaptırılan 

seliitin camii. _j 

İstanbul'un Galata'yı çeviren surların ku
zey tarafına açılan bir kapısının karşısında 
yer alan cami tarihi İstanbul'un sınırları 
dışında inşa edilen büyük ibadet yerlerin
den biridir. Yeni askeri teşkilata önem ve
ren ll. Mahmud camiyi askeri binalarla bir
likte yaptırmıştır. Böylece diğer selatin kül
liyelerindeki gibi çeşitli vakıf binalarla çev
rili olmayıp yegane müştemilatı top dö
kümhanesinin önüne inşa edilen askeri ya
pılardan ibarettir. 24 Şubat 1823'teki bü
yük yangında yanan Top Arabaetiarı Kışla
sı ve Camii'nin yerinde yapılan Nusretiye 
Camii'nin inşasına Haziran 1823'te başlan
mış, inşaat 8 Nisan 1826'da bitirilmiştir. 

Tarih kitabesindeki İzzet adının kimi ifade 
ettiğinde tereddüt olmakla beraber Ha
dikatü'l-cevô.mi'in Ayvansarayi Hüseyin 
Efendi'den sonra Satı Efendi tarafından 
ikmal edilen metninde bu husus şu şekil
de belirtilmiştir: "Cami-i şerif için nice ta-


