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Bestekâr ve nota koleksiyoncusu.
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Yesârîzâde Necib Ahmed Paþa’nýn bestelediði Hamidiye Marþý’nýn kapaðý ile ilk sayfasý (Nuri Özcan koleksiyonu)

Ýstanbul’da doðdu. Ünlü hattat Yesârîzâde Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi’nin
büyük oðludur. 1824’te Enderun’a alýndý.
Babasýnýn ve dedesinin görev yaptýðý Enderun’da baþladýðý eðitimine 1831’de Muzýka-i Hümâyun’a geçerek devam etti.
1846’da mülâzým rütbesiyle saray bandosuna flütist olarak alýndý. Ayný yýl yüzbaþý,
kolaðasý ve binbaþý, 1854’te kaymakam, ardýndan miralay oldu. Bir yýl sonra mirlivâlýða, 1859’da ferikliðe terfi ettirildi. Giuseppe Donizetti’nin 1856’da ölümü üzerine
Muzýka-i Hümâyun kumandanlýðýna getirilen Necib Ahmed Paþa, Sultan Abdülaziz’in tahta çýkmasýyla mâbeyin orkestra
ve bandolarýný kaldýrýp yerine saz takýmlarý kurdurmasýný hoþ karþýlamadýðý için azledilerek mîrimîran rütbesiyle Rüsûmat
meclisi üyeliðine getirildi. II. Abdülhamid’in
tahta geçmesi üzerine yeniden ferik rütbesiyle Muzýka-i Hümâyun kumandanlýðýna
döndü ve bu görevde iken 28 Nisan 1883
tarihinde vefat etti. Padiþahýn isteðiyle II.
Mahmud Türbesi hazîresine defnedildi.

Yesârîzâde
Necib
Ahmed Paþa
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Dönemin mûsiki çevrelerinde önemli yeri bulunan Necib Paþa bestekârlýðý ve yöneticiliðinin yaný sýra özellikle nota koleksiyonculuðu ile tanýnmýþtýr. Küçük yaþlarda
babasýndan ve onun arkadaþlarý olan mûsiki üstatlarýndan aldýðý derslerle mûsiki
çalýþmalarýna baþlamýþ, Muzýka-i Hümâyun’a geçince buradaki hocalardan ve özellikle G. Donizetti’den flüt, keman ve piyano dersleri almýþtýr. Ayrýca armoni ve bando konusunda bilgi edinmiþ, Sultan Abdülmecid’in huzurunda yapýlan Batý müziði icralarýnda padiþahýn hoþlanacaðý opera parçalarýnýn arasýna bazý yeni parçalar koyarak programlarý zenginleþtirmiþtir. Yine
böyle bir programda padiþah hoþuna giden bir bölümü tekrar çaldýrarak bunun kime ait olduðunu sormuþ, eserin Necib Paþa’ya ait olduðu söylendiðinde onu huzuruna çaðýrýp miralaylýða terfi ettirmiþtir.
Ýkinci defa Muzýka-i Hümâyun kumandanlýðýna getirildiði yýl bestelediði, “Ey velîni‘met-i âlem þehinþâh-ý cihan” mýsraýyla baþlayan Hamidiye (I. Meþrutiyet) Marþý, 1908’de II. Meþrutiyet’in ilânýna kadar Osmanlý
Devleti’nin resmî marþý olmuþtur. Marþýn
en önemli özelliði güftesi bulunan ilk resmî marþ olmasýdýr.
Batý müziðiyle Türk müziðinin ayný seviyede geliþimini sürdürmesi hususunda
büyük gayret gösteren Necib Paþa bu yönüyle tipik bir Tanzimat mûsikiþinasýdýr.
Göreve geldiðinde Muzýka-i Hümâyun’da-

ki kadroyu 750 kiþiden 350 (veya 325) kiþiye indirmiþ, saray orkestrasý altmýþ, saray bandosu altmýþ, saray korosu da kýrk
kiþiyle sýnýrlandýrýlmýþtýr. Onun döneminde
Guatelli, Lombardi ve d’Arenda paþalar
Muzýka-i Hümâyun’da hoca olarak çalýþmýþtýr. Necib Paþa bu çalýþmalarý esnasýnda pek çok talebe yetiþtirmiþtir. Bunlar
arasýnda viyolonselist Cemil Bey, flütist
Saffet (Atabinen) Bey, viyolonist Vondra
Bey’le Zâti (Arca) Bey en meþhurlarýdýr. Hamidiye Marþý’ndan baþka Mecidiye ve Aziziye adlý iki marþ daha bestelediði söylenen Necib Paþa, Türk mûsikisi formundaki bestelerinin dýþýnda piyano için bazý polka ve mazurkalar da bestelemiþtir. Yýlmaz
Öztuna onun eserlerinden iki peþrev, bir
saz semâisi ve dokuz þarkýdan müteþekkil
bir liste neþretmiþtir; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarýnda ise bunlardan ancak yedisi kayýtlýdýr. Nihat Ergin
bu listelerde bulunmayan iki þarkýsýný notalarýyla birlikte yayýmlamýþtýr (Yýldýz Sarayý’nda Müzik, s. 71-82).
Necib Ahmed Paþa, yaþadýðý döneme
kadar ulaþan Türk mûsikisi repertuvarýný
büyük maddî fedâkarlýklarla notaya aldýrmýþ, ölümüyle daðýlan bu müzik külliyatý
sonradan Hüseyin Sadeddin Arel tarafýndan kýsmen toplanmýþtýr. Müzik çevrelerince tutulmayan yeni bir müzik yazýsý da
icat eden Necib Paþa, Batý müziði terimlerine Türkçe karþýlýklar bulmak için çalýþ-

NECÎBÜDDÝN b. BÜZGAÞ

malar yapmýþ, bugün kullanýlan Türkçe bazý müzik terimleri bu çalýþmanýn sonucu
olarak tesbit edilmiþtir.
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594’te (1198) Þîraz’da doðdu. Tüccar
olan babasý Büzgaþ b. Abdullah’ýn Rûmî lakabýyla tanýnmasý (Münzirî, II, 457; Fasîh-i
Hâfî, II, 347) aslen Anadolulu olduðunu
göstermektedir. Ýbn Nâsýrüddin babasýnýn
adýný “Büzguþ” þeklinde harekelemiþ (Tav²î¼u’l-Müþtebih, IX, 211-212), birçok kaynakta da bu þekilde kaydedilmiþ, Zebîdî
ise “Büzgaþ” olarak okumuþtur (Tâcü’l£arûs, “bzgþ” md.). Ýkamet etmekte olduðu
Þam’dan ticaret maksadýyla Þîraz’a giden
Büzgaþ, Kadý Þerefeddin Muhammed b.
Ýshak el-Hasenî el-Hüseynî’nin kýzýyla evlenip oraya yerleþti. Buna göre Necîbüddin
Ali’nin anne tarafýndan soyu Hz. Peygamber’e dayanmaktadýr. Eþinin hamileliði sýrasýnda Hz. Ali’nin Büzgaþ’a rüyasýnda sâ-

lih ve necîb bir oðlunun olacaðýný müjdelediði, onun da bu sebeple oðluna Ali adýný
verdiði, lakabýný da Necîbüddin koyduðu
kaydedilmektedir.
Kaynaklarda “þeyhü’þ-þüyûh”, “hakikat
ve mârifet kaynaðý” gibi vasýflarýn yaný sýra
âlim ve muhakkýk gibi vasýflarla anýlan Necîbüddin’in tekkesinde hadis dersleri vermesi iyi bir dinî eðitim aldýðýný göstermektedir. Hocalarý hakkýnda yeterli bilgi bulunmamakta, sadece arkadaþý Þemseddin Safî’den bir süre fýkýh okuduðu, ayrýca müridlik döneminde þeyhi Þehâbeddin es-Sühreverdî’den kendi eserlerinin yaný sýra diðer bazý eserleri de okuduðu belirtilmektedir. Babasýnýn zenginliðine ve geniþ imkânlarýna raðmen çocukluk ve gençlik yýllarýný derviþler arasýnda geçirerek onlar gibi
az yemeyi ve deðersiz elbiseler giymeyi
tercih eden Necîbüddin’in tarikata intisabý konusunda þöyle bir rivayet nakledilmektedir. Bir gece rüyasýnda Sühreverdiyye silsilesine mensup yedi þeyh ile ayrý ayrý musâfaha ettiðini, yedinci sýradaki þeyhle musâfaha ederken birinci sýradaki þeyhin ona,
“Bu genç senin yanýnda Allah’ýn emanetidir” dediðini görmüþ, Þeyh Ýbrâhim adlý
meczup bu rüyayý yorumlayarak mânevî
eðitiminin yedinci þeyhe emanet edildiðini, bu zatý bulup tasavvufî eðitimini onun
yanýnda tamamlamasý gerektiðini kendisine bildirmiþ, bunun üzerine Necîbüddin babasýndan izin alarak arkadaþý Þemseddin
Safî ile birlikte Hicaz’a gitmiþ, orada karþýlaþtýðý Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin rüyasýnda emanet edildiði þeyh olduðunu hatýrlamýþ, Þehâbeddin es-Sühreverdî de gördüðü rüyanýn ne anlama geldiðini açýklayarak onu ve arkadaþý Þemseddin Safî’yi
müridliðe kabul etmiþtir. Necîbüddin uzun
yýllar Baðdat’ta þeyhin hizmetinde bulundu. Arkadaþýyla birlikte icâzet aldýktan sonra Þîraz’a döndü. Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin onlarý Þîraz’a gönderirken her birine
yirmiþer külâh verdiði ve bunlarý isimleri
yazýlý kiþilere giydirmelerini söylediði belirtilmektedir. Þeyhinden baþta £Avârifü’lma£ârif’i ve diðer kitaplarý olmak üzere birçok eser okuyan ve bunlarý okutma icâzeti alan Necîbüddin, Þîraz’da kurduðu tekkesinde irþad faaliyetini sürdürdü. 678
Þâbanýnda (Aralýk 1279) vefat etti ve Þîraz’da tekkesinin bulunduðu yerde defnedildi. Mahmud Þah’ýn kýzý Melek Hatun
tarafýndan kabri üzerine türbe, etrafýna
medrese ve imarethâne yaptýrýldý. Vefatýnda Kadý Seyyid Müctebâ el-Osmânî’nin
söylediði altý beyitlik mersiye Cüneyd-i Þîrâzî tarafýndan kaydedilmiþtir (Þeddü’l-izâr,
s. 337-338). Gulâm Server diðer müellifle-

rin aksine Necîbüddin’in kabrinin Baðdat’ta
olduðunu kaydeder (ƒazînetü’l-a½fiyâß, II,
51).
Cüneyd-i Þîrâzî, Necîbüddin’in o dönemde Þehâbeddin es-Sühreverdî, Sadreddin
Eþnehî, Sadreddin Rûzbihân b. Ahmed,
Tâceddin el-Hür, Þehâbeddin Beyzâvî ve
Asîlüddin Abdullah ile birlikte yedi abdaldan biri olarak kabul edildiðini söyler (Þeddü’l-izâr, s. 307-309). Oðlu Zahîrüddin Abdurrahman, Nûreddin Abdüssamed Natanzî, Saîdüddin Ferganî, Kutbüddîn-i Þîrâzî, Þehâbeddin Zerkûb Þîrâzî, Ahmed b.
Kannad, Þeyh Ahmed b. Abdullah, Þeyh
Fahreddin b. Þeyh Þerefeddin, Þeyh Bahâeddin Ebû Bekir b. Cemâleddin, Þeyh Hasan b. Abdullah, Seyyid Ýzzeddin Ahmed
b. Ca‘fer, Mevlânâ Nûreddin Abdülkadir
gibi þahsiyetler onun müridleri arasýnda
zikredilebilir. Abdullah Balyânî, Tâceddin
Düzlaký, Safiyyüddîn-i Erdebîlî gibi þeyhler,
Muhibbüddin Ebû Mûsâ Ca‘fer el-Mevsýlî
gibi âlimlerin yaný sýra dönemin yöneticileri de tekkesine gelerek kendisini ziyaret
etmiþlerdir. Moðol Emîri Engiyânû’nun ziyareti sýrasýnda ona insanýn hakikati, mülk
ve melekût âlemleri gibi sorular yönelttiði,
þeyhin bu sorulara tatmin edici cevaplar
verdiði nakledilir (Vassâf, s. 112-113). Bu
da onun zâhir ilimlerinde de yetkin bir kiþiliðe sahip olduðunu göstermektedir. Ulaþtýðý bazý tasavvufî bilgilerin kaynaðýný merak edip araþtýrdýðýný, sonunda Yûsuf elHemedânî’nin rüyasýnda bu bilgilerin kendi kitabýndan bir bölüm olduðunu söyleyerek ilgili kitabýn ve diðer bazý kitaplarýnýn
adýný verdiðini söylemesi onun araþtýrmacý kiþiliðine iþaret etmektedir. Þeyh Necîbüddin, Þîraz Emîri Atabeg Ebû Bekir’in
güven ve itibarýný da kazanmýþtý. Atabeg,
bazý þathiyeleri sebebiyle ulemânýn küfrüne fetva verip idam edilmesini istediði Cemâleddin Lûrî’nin dönemin bir baþka itibarlý þahsiyeti Muînüddin ile Þeyh Necîbüddin’e de sorulmasýný, onlarýn da ayný
görüþü belirttikleri takdirde idam edilmesini söylemiþ, Þeyh Necîbüddin adý geçenin meczup olduðunu söyleyince idamdan
vazgeçilmiþtir.
Þeyh Necîbüddin’in ardýndan Sühreverdiyye tarikatýnda babasýnýn adýna nisbetle Büzgaþiyye diye anýlan bir kol meydana
gelmiþ ve silsilesi oðlu Zahîrüddin Abdurrahman ve torunu Muînüddin Nasrullah
ile devam etmiþtir. Bu koldan hilâfet alan
Murtazâ ez-Zebîdî kendisine kadar Büzgaþiyye silsilesinde yer alan þeyhlerin adýný
kaydetmiþtir (£Ýšd, s. 41-42). Necîbüddin’in
halifelerinden Nûreddin Abdüssamed Natanzî ile devam eden silsileden Zeynüddin
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