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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-
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rülü Abdullah Paþa tarafýndan eþi ve kýzý
için yaptýrýlmýþtýr. Üstü demir parmaklýk-
larla kubbe þeklinde örtülü olan türbenin
duvarlarýnda Þair Hâmi’nin bir mersiyesi
yazýlýdýr.
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(bk. EBÛ ÂSIM en-NEBÎL).
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– —
NEBÝLOÐLU, Ýsmail Hakký

(1895-1965)

Türk mûsikisi bestekârý.
˜ ™

Ýstanbul’da Teþvikiye’de dünyaya geldi.
Doðum yýlýný kendisi 1895 olarak verirse de
(Kalaycýoðlu, s. 512) onunla ilgili yayýnlarýn
büyük kýsmýnda 1893 diye geçmektedir.
Mehmet Nebil Bey ile Fatma Melek Ha-
ným’ýn oðludur. Kabataþ Ýdâdîsi’ndeki öð-
reniminin ardýndan Mekteb-i Hukuk’tan
mezun oldu. I. Dünya Savaþý’nda yedek su-
bay olarak Kafkas ve Çanakkale cephele-
rinde bölük komutanlýðý görevinde bulun-
du. Keþan’da iken bir gece düþman topçu
ateþi sonucu görme yeteneðini kaybetme-
si üzerine mâlûl gazi olarak emekliye ay-
rýldý. Bir müddet çeþitli okullarda öðret-

menlik yaptý. Ardýndan kendini tamamen
mûsiki çalýþmalarýna verdi. 20 Þubat 1965
tarihinde Yýldýz’daki evinde vefat etti ve er-
tesi gün Karacaahmet Mezarlýðý’na defne-
dildi.

Mûsiki bilgilerini küçük yaþlarda anne-
sinden ud öðrenerek almaya baþlayan Ýs-
mâil Hakký Bey, Ûdî Âfet’ten üç defa aldýðý
ud dersi dýþýnda herhangi bir hocasý olma-
masýna raðmen þahsî çalýþmalarýyla ken-
dini yetiþtirdi. Tanbûrî Cemil Bey, Beste-
nigâr Ziyâ Bey, Giriftzen Âsým Bey, Lavtacý
(Muzýkalý) Lutfi Bey, Danbeni Rýzâ Bey ve
Muallim Ýsmâil Hakký Bey gibi mûsikiþinas-
larýn çevresinde bulunarak onlardan isti-
fade etti. Sesinin güzelliðiyle tanýnan ve
1920’de Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in kur-
duðu Ýstanbul Opereti Topluluðu’nda sah-
ne sanatkârý olarak rol alan Ýsmâil Hakký
Bey’in kendi ifadesine göre ilk bestesi, “Sî-
ne-i gül-rengine hep hâleden þal gerse-
ler” mýsraýyla baþlayan sûzinak þarkýsýdýr.
500’ün üzerinde eser bestelemiþ, ancak
büyük kýsmýnýn güftesi de kendisine ait
olan bu eserlerin çoðunun notasýnýn bulun-
madýðýný son yýllarýnda söylemiþtir. Yýlmaz
Öztuna Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklo-
pedisi’nde onun eserlerinden tesbit ettiði
kýrk dört þarkýnýn listesini vermiþtir. Tür-
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertu-
varýnda ise bunlardan ancak on beþi ka-
yýtlýdýr. Rahmi Kalaycýoðlu, Türk Musikisi
Bestekârlarý Külliyatý’nda on dört þarký-

cemaat yerinde kubbeler cephede düz bir
alýnlýk duvarýyla, üstte ise düz bir dam ile
gizlenmiþtir. Cephede iki sütuna oturan
üç kemerli açýklýklý son cemaat yerinin iki
yaný duvarla kapalý olup sivri boþaltma ke-
merli birer dikdörtgen pencere ile dýþarýya
açýlmaktadýr. Cami cephesinde eksende
yer alan taçkapý oldukça sadedir ve sivri
kemerli alýnlýk altýnda basýk kemerli, len-
tolu olarak düzenlenmiþtir. Ýki yanda mu-
karnaslý mihrap niþleriyle yine sivri kemer-
li alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýklý birer pen-
cere yer almýþtýr.

Harim enine dikdörtgen planlý olup orta-
da mekânýn üzeri tromplarla geçiþi saðla-
nan sekizgen yüksek kasnaklý, içten kub-
be, dýþtan pramidal bir taþ külâhla örtül-
müþtür. Yanlarda serbest durumdaki iki
ayak altta köþeleri pahlanmýþ kare gövde-
li olarak düzenlenmiþtir. Bu ayaklar geride
kalan beden duvarlarýna ikiþer derin ke-
merle baðlanmýþ, orta mekân böylece yan-
lara doðru bir miktar geniþletilmiþtir. Alt
sýrada her cephede sivri kemerli alýnlýklý ve
dikdörtgen açýklýklý ikiþer pencere, üst sý-
rada kuzey hariç diðer üç yönde sivri ke-
merli açýklýklý birer pencere bulunmakta-
dýr.

Kubbelerde ve tromplarda yeni kalem
iþi süslemeler vardýr. Harimde vaktiyle mev-
cut olan ve bir þerit halinde düzenlendiði
bilinen, XVI. yüzyýl sonu veya XVII. yüzyýl
baþlarýna tarihlenen çinilerden bugün hiç-
bir iz kalmamýþtýr. Kýble duvarýnda beyaz
taþtan yapýlmýþ olan yeni mihrabýn etrafý-
ný dört sýra geometrik bordür çevirmekte-
dir. Köþeleri sütunçelerle sýnýrlandýrýlmýþ,
yarým sekizgen planlý, mukarnaslý mihrap
niþini üstte üç dilimli kemer örter. Ahþap
minber yeni olup sadedir. Kuzeydoðu yö-
nündeki pencereden iki aþamalý olarak ula-
þýlan kâgir mahfil kapýnýn üzerinde yer al-
maktadýr ve hafifçe öne doðru çýkma yap-
mýþtýr.

Minarenin, Diyarbekirli Kasap Hacý Hü-
seyin tarafýndan 936’da (1530) yaptýrýldýðý
üzerindeki kitâbede yazýlýdýr. Ýlk inþasýnda
þimdiki yerinden daha uzakta olan mina-
re 1955 yýlýndan önce sökülerek bugünkü
yerinde yeniden inþa edilmiþtir. Daha çok
Suriye ve Güneydoðu Anadolu’da görülen
minareler gibi kare kesitli prizmatik göv-
deli olan minare siyah beyaz taþlardan al-
maþýk bir örgüye sahiptir. Üstündeki si-
lindirik gövdeli kýsým sonradan eklenmiþ
olmalýdýr. Minarede dört sýra halinde dü-
zenlenmiþ kitâbeler bulunur (Beysanoðlu,
Anýtlarý ve Kitâbeleri ile Diyarbakýr Tarihi,
II, 455). Caminin Ýnönü caddesine bakan
tarafýnda yer alan türbe 1718’de Vali Köp-
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ve planý
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