NECÂÞÎ, Kays b. Amr

künlüðü sebebiyle Kûfe halkýndan dayak
yiyince onlarý çok aðýr bir dille hicvetti (Ýbn
Kuteybe, s. 247). Hz. Ali ile Muâviye arasýndaki mücadelede önceleri Ali’yi destekledi, Cemel Vak‘asý ve Sýffîn Savaþý’nda onun
yanýnda yer aldý, þiirleriyle ona arka çýktý.
Sýffîn Savaþý’nda Muâviye b. Ebû Süfyân
taraftarlarýný ve onlar arasýnda yer alan Ýbn
Mukbil’in kabilesi Benî Aclân’ý hicveden
bir “Nûniyye” yazdý, Ýbn Mukbil de buna
cevap verdi (Ýbn Mukbil, neþredenin giriþi,
s. 14-15). Ancak içki içmesi yüzünden Hz.
Ali’nin adamlarý tarafýndan kýrbaç cezasýna çarptýrýlýnca Kûfe’yi terkederek Muâviye’nin yanýna gitti, ona methiyeler söyledi ve Hz. Ali’yi hicvetti. Kaynaklarýn çoðunda onun 40 (660) yýlý dolaylarýnda öldüðü kaydedilirse de Hz. Hasan (ö. 49/669)
için mersiye yazdýðý, hatta Hz. Hüseyin’in
þehâdetine (ö. 61/680) yetiþtiði ve bundan bir süre sonra öldüðü de rivayet edilir
(Ömer Ferruh, I, 314). Kardeþi Hadîc’in (Hudeyc) söylediði bir mersiyeden onun hayatýnýn sonlarýna doðru Yemen’e döndüðü ve
Yemen’in Lahac þehrinde öldüðü anlaþýlmaktadýr (a.g.e., a.y.).
Necâþî’nin þiirleri derlenerek Selîm enNaîmî tarafýndan Þi£rü’n-Necâþî el-¥âri¦î adýyla yayýmlanmýþtýr (MMÝIr., XIII [Baðdad 1966], s. 95-127). Ayrýca Sâlih el-Bekkâr, Tayyib el-Aþþâþ ve Sa‘d Gurâb þairin
haber ve þiirlerini derleyip neþretmiþlerdir
(bk. bibl.). Nasr b. Müzâhim el-Minkarî’nin Vaš£atü Øýffîn adlý eserinde bu savaþ
sýrasýnda Necâþî’nin söylediði birçok kaside ile bazý parçalar (165 beyit) yer almaktadýr.
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Muhacirleri himaye eden
ve Hz. Peygamber’in
davetini kabul edip müslüman olan
Habeþistan kralý.

™

Habeþçe’de “hükümdar” anlamýna gelen
ve Batý dillerinde negus imlâsýyla yazýlan
negâsî kelimesinin Arapçalaþmýþ þekli olan
necâþî Habeþ krallarý için kullanýlan bir unvandýr. Arapça kitâbelerde bunun karþýlýðý
olarak “melikü’l-Habeþe” ve “melikü Aksum” unvaný yazýlmýþtýr. Necâþî, Arap kaynaklarýnda özel isim olarak da geçmekle
birlikte bu durum unvanýn lakaplaþmasýndan kaynaklanmakta ve Resûl-i Ekrem’in
gýyabî dostluk kurduðu necâþînin adýnýn
Ashame olduðu bilinmektedir.
Ýslâm öncesinde Araplar’ýn Habeþ krallarý ile iliþki içinde bulunduklarý, Kusayy’ýn
çocuklarýndan Hâþim veya kardeþinin Necâþî’den Habeþistan’da ticaret yapma imtiyazý elde ettiði ve bu imtiyazýn uzun zaman onun ailesinde kaldýðý, ayrýca Abdülmuttalib ile Harb b. Ümeyye arasýndaki
bir anlaþmazlýkta Necâþî’nin hakemliðine
baþvurulduðu bilinmektedir (Ýbn Habîb,
el-Münemmaš, s. 90-91; Belâzürî, I, 73).
Hayatý hakkýnda fazla bilgi bulunmayan
Necâþî Ashame’nin tahta ne zaman çýktýðý belli deðildir. Bilinen husus, babasý Necâþî Ebcer’in kardeþi tarafýndan tahttan
indirilerek öldürüldüðü ve henüz çocuk
yaþta olan tek oðlu Ashame’nin Arabistan’a gönderilerek Bedir yöresinde yaþayan Damreoðullarý’ndan bir kiþiye satýlmýþ
ve uzun süre orada kalmýþ olduðudur.
Hz. Peygamber’in, Mekke’de eziyet gören müslümanlara “Orada ülkesinde hiç
kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iþ
baþýndadýr; gidin ve Allah içinde bulunduðunuz durumdan bir çýkýþ yolu gösterinceye kadar o doðruluk ülkesinde kalýn” tavsiyesi üzerine (Ýbn Hiþâm, I, 321-322), 615
yýlýnda dördü kadýn olmak üzere on beþ
kiþi Habeþistan’a hicret etmiþ, bu ilk muhacirlerin Ashame tarafýndan iyi karþýlanmasýyla bir yýl sonra daha kalabalýk bir
grup oraya gitmiþtir. Kureyþliler, sayýlarý
artan bu muhacirlerin ardýndan Habeþistan’a bir heyet göndererek Necâþî Ashame’den onlarý iade etmesini istemiþlerse
de Necâþî, Kureyþ heyetiyle Ca‘fer b. Ebû
Tâlib baþkanlýðýndaki muhacirlerin temsilcilerini tartýþmaya davet etmiþ ve sonuç-

ta müslümanlarý davalarýnda haklý bularak
misafirliklerinin devamýna karar vermiþtir.
Onlarýn Bedir Savaþý’ndan sonraki benzeri
teklifini de geri çevirmiþtir.
Hz. Peygamber 7. yýlýn baþýnda (Mayýs
628) Necâþî Ashame’ye, kendisini Damreoðullarý’nýn yanýndaki kölelik günlerinden
tanýyan Amr b. Ümeyye ed-Damrî ile, biri
onu Ýslâm’a davet eden, diðeri, ülkesindeki muhacirler arasýnda bulunan Ebû Süfyân’ýn kýzý Ümmü Habîbe ile nikâhýnýn kýyýlmasýný ve onunla birlikte muhacirlerin
Medine’ye gönderilmesini isteyen iki mektup ve bazý hediyeler gönderdi. Daveti kabul eden Ashame Ýslâm’a girdi, Ümmü
Habîbe’yi Resûl-i Ekrem’e nikâhladý ve muhacirleri iki yelkenli gemiyle geri yolladý. Bu
arada Hz. Peygamber’e de bir çift mest,
Mýsýr iþi bir elbise, sarýk, iç giysisi, üç tane
kýsa mýzrak (kargý), bir yüzük ve bir katýr
hediye yolladýðý bilinmektedir. Ayrýca oðlu Erhâ altmýþ kiþilik bir grupla ve ayrý bir
gemiyle onlara refakat ederken (bu gemi
batmýþ ve bütün yolcular boðulmuþtur)
yetmiþ kiþilik bir Habeþ heyeti de muhacirlere katýldý. Resûlullah, Medine’ye gelen
bu kiþilere Yâsîn sûresini okudu, kalplerinde oluþan Ýslâm’a karþý sevgi üzerine de
Mâide sûresinin 82. âyeti indi (Yûsuf b. Ýsmâil en-Nebhânî, s. 156). Resûl-i Ekrem,
Necâþî Ashame’nin muhacirlere gösterdiði sýcak ilginin bir karþýlýðý olarak bu heyete bizzat kendisi hizmet etti (Beyhaký,
II, 307).
Necâþî Ashame’nin Hz. Peygamber’i görmeden, herhangi bir mûcizesine þahit olmadan uzaktan iman etmesi Ýslâm âlimlerinin dikkat çektiði bir husus olmuþ ve
kendisi iman ve amelle ilgili bazý konularda delil olmak üzere örnek gösterilmiþtir
(Ýbn Hazm, III, 199; Ýbn Ebü’l-Ýz, s. 466).
Ashame 9 yýlýnýn Receb ayýnda (Ekim 630)
vefat etti, bunun haberini Medineliler’e
bizzat Resûl-i Ekrem vererek onun gýyabýnda Cennetü’l-baký‘da cenaze namazýný
kýldýrdý. Resûl-i Ekrem’in Ashame’nin gýyabýnda cenaze namazý kýldýrmasý da farklý görüþlerin tartýþýlmasýna, dolayýsýyla farklý uygulamalara yol açmýþtýr. Hattâbî gibi
bazý âlimler meseleyi kiþinin öldüðü yerde
namazýný kýlacak kiþilerin olmamasý þartýna baðlamýþ, Abdülvâhid b. Ýsmâil er-Rûyânî gibi diðer bazý âlimler de ayný þehirde bulunanlarýn þehrin baþka bir yerinde
gýyabî cenaze namazý kýlamayacaklarýný
belirtmiþtir (Âmirî, II, 68). Necâþî için kýlýnan namaz cenaze namazýnda tekbir sayýsýnýn dörtle sýnýrlanmasýnda da ilk örneði
oluþturmuþtur (Taberânî, V, 191; Âmirî, II,
67).
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likte çocukken Edirneli yaþlý bir haným tarafýndan köle olarak alýnýp sonradan evlât
edinildiði ve yetiþmesinde Sâilî adlý bir þairin katkýsý olduðu bilinmektedir. Þiir ve
nesir yazmaya yöneldiði gençlik yýllarýnda
Edirne’den ayrýlýp Kastamonu’ya gitti, orada hatla da ilgilendi. “Necâtî” mahlasýyla
yazdýðý þiirleriyle ününü duyurmaya baþladý. “Döne döne” redifli gazelinin Bursa’da
þair Ahmed Paþa’ya ulaþmasý ve beðenilmesi bu döneme rastlar. Þiirleriyle Fâtih’in
dikkatini çekince Ýstanbul’a giderek divan
kâtipliðiyle görevlendirildi ve sultan için
kasideler yazdý. Fâtih’in vefatýnýn ardýndan
II. Bayezid’in takdirini kazanan Necâtî, Þehzade Abdullah Karaman sancaðýna tayin
edilince onun divan kâtibi oldu. Üç yýl sonra þehzade âniden ölünce þairin görevi ve
mutlu günlerinin de nihayete erdiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim çok sevdiði bu þehzadenin ölümünden duyduðu acýyý bir nevi
tâziye olarak sultana takdim ettiði ünlü
mersiyesinde dile getirmiþtir. Þair, Ýstanbul’da bulunduðu bu süre içinde baþta padiþah olmak üzere devlet erkânýna, devrin
diðer meþhur kiþilerine kasideler sundu,
yeni dostlar edindi. Bunlardan biri olan ve
“Hâtemî” mahlasýyla þiirler de yazan Kazasker Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi’nin aracý olmasýyla, Sultan Bayezid diðer oðlu Þehzade Mahmud’u Manisa sancaðýna tayin ettiðinde þairi de niþancýlýk
göreviyle þehzadenin yanýnda gönderdi,
bundan sonra Necâtî “bey” olarak anýldý.
Devrin ileri gelen bazý þairlerinin de bulunduðu Manisa’daki görevi uzun sürmedi ve
Þehzade Mahmud da genç yaþta ölünce
Necâtî bu þehzade için de bir mersiye yazarak tekrar Ýstanbul’a döndü. Yeni bir
görev kabul etmeyip kendisine baðlanan
1000 akçe aylýkla Vefa semtindeki evinde
ilim ve sanat sohbetleri düzenleyerek yaþamayý tercih etti. 25 Zilkade 914’te (17
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Divan þiirinin temelini atan
en büyük sanatkârlardan.

Necâtî Bey’in

Meþâirü’þþuarâ’da
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Edirne’de Fâtih Sultan Mehmed’in ilk
saltanat yýllarýnda (1444-1446) doðduðu
tahmin edilmektedir. Asýl adý Îsâ’dýr. Ailesi
hakkýnda yeterli bilgi bulunmamakla bir-

bir gazeli ve
minyatürünün
bulunduðu
sayfa
(Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi,
Tarih, nr. 772,
vr. 176b )

Mart 1509) vefat etti. Mezarýný öðrencisi
Sehî Bey mermerden yaptýrmýþ, üzerine
de, “Nakl-i Necâtî âleme târîh olmaðýn /
Târîhini Sehî dedi: Gitti Necâtî hây” tarih
beytiyle þairin, “Bir seng-dil firâkýna ölen
Necâtî’nin / Billâhi mermer ile yapasýz mezârýný” beytini yazdýrmýþtýr. Öðrencilerinden
Sun‘î ise tarih ibaresini, “Gittin Necâtî âh”
þekline dönüþtürerek bir baþka tarih düþürmüþtür. Þairin mezarý Ýstanbul Unkapaný’nda Manifaturacýlar Çarþýsý’nýn inþasý esnasýnda ortadan kalkmýþsa da daha
sonra çarþý ortasýnda yeniden ihya edilen
Hýzýr Bey hazîresine bir mezar taþý diktirilerek üzerine yukarýdaki beyitler yazdýrýlmýþtýr.

Sehî Bey tezkiresinde (s. 76) hocasý Necâtî’yi abartýlý ifadelerle över, güzel ve âþýkane gazelleriyle çok beðenilmiþ matla‘larý olduðunu, kýtalarýnýn inciler saçtýðýný ve
divanýnýn halk arasýnda dillerde dolaþtýðýný
söyler. Ayrýca þairin þeyhlere yakýþýr parlak
mutasavvýfane þiirleri ve son derece güzel
sözleri bulunduðunu kaydeder. Latîfî’ye
göre Necâtî þiirde atasözü söylemeyi olgunluða eriþtiren, gazel tarzýnda yeni bir
çýðýr açan ve kendisinden önceki þairlerin
üslûbunu hükümsüz býrakan bir þairdir
(Tezkire, s. 325). Kýnalýzâde Hasan Çelebi
de Necâtî’nin “eþi, benzeri olmayan” bir
þair olduðunu söyler ve babasý Ali Çelebi’nin “Haþre dek her þâir ü kâmil dese þi‘r ü
gazel / Gelmeye kimse Necâtî gibi mâhir
fi’l-mesel” (Tezkire, II, 971) beytiyle bu fikrini destekler. Hasan Çelebi ayrýca þairin
“döne döne” redifli gazeliyle nasýl üne kavuþtuðunu uzun uzadýya anlatýr. Âlî Mustafa ise bir zamanlar Necâtî’nin divanýndan güzel parçalarý seçmekle görevlendirildiðini ve kýrktan fazla “dört baþý mâmur”
gazelini belirlediðini yazar (Künhü’l-Ahbâr’ýn Tezkire Kýsmý, s. 167).
Necâtî’nin dili bilhassa gazellerinde oldukça sade, üslûbu güçlü ve etkileyicidir.
Kendine has zengin hayallerle süslü þiirlerinde önemli ölçüde mahallî renk ve özellik görülür. Bu mahallîlik sadece kullandýðý dilde deðil benzetmelerinde, tabiat ve
av sahnelerine ait son derece canlý tasvirlerinde de güçlü bir þekilde hissedilir. Halk
diline ve psikolojisine yakýn nükteli ifade
ile güçlü bir dil hâkimiyeti vardýr. Kelime
hazinesindeki zenginlik, kullandýðý teþbih
ve mecaz unsurlarýndaki orijinallik, ifadesindeki rahatlýk, rindâne edasý, söylediklerini yeri geldikçe atasözü ve deyimlerle
süslemesi, kafiye ve rediflerini çoðunlukla
Türkçe kelimelerden seçmesi, daha XV.
yüzyýlda konuþma diliyle þiir yazmada baþarý göstermesi, Türkçe’yi büyük bir baþa477

