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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 kemerli birer dikdörtgen pencere ile dýþarýya
açýlmaktadýr. Cami cephesinde eksende
yer alan taçkapý oldukça sadedir ve sivri
kemerli alýnlýk altýnda basýk kemerli, lentolu olarak düzenlenmiþtir. Ýki yanda mukarnaslý mihrap niþleriyle yine sivri kemerli alýnlýklý ve dikdörtgen açýklýklý birer pencere yer almýþtýr.
Harim enine dikdörtgen planlý olup ortada mekânýn üzeri tromplarla geçiþi saðlanan sekizgen yüksek kasnaklý, içten kubbe, dýþtan pramidal bir taþ külâhla örtülmüþtür. Yanlarda serbest durumdaki iki
ayak altta köþeleri pahlanmýþ kare gövdeli olarak düzenlenmiþtir. Bu ayaklar geride
kalan beden duvarlarýna ikiþer derin kemerle baðlanmýþ, orta mekân böylece yanlara doðru bir miktar geniþletilmiþtir. Alt
sýrada her cephede sivri kemerli alýnlýklý ve
dikdörtgen açýklýklý ikiþer pencere, üst sýrada kuzey hariç diðer üç yönde sivri kemerli açýklýklý birer pencere bulunmaktadýr.
Kubbelerde ve tromplarda yeni kalem
iþi süslemeler vardýr. Harimde vaktiyle mevcut olan ve bir þerit halinde düzenlendiði
bilinen, XVI. yüzyýl sonu veya XVII. yüzyýl
baþlarýna tarihlenen çinilerden bugün hiçbir iz kalmamýþtýr. Kýble duvarýnda beyaz
taþtan yapýlmýþ olan yeni mihrabýn etrafýný dört sýra geometrik bordür çevirmektedir. Köþeleri sütunçelerle sýnýrlandýrýlmýþ,
yarým sekizgen planlý, mukarnaslý mihrap
niþini üstte üç dilimli kemer örter. Ahþap
minber yeni olup sadedir. Kuzeydoðu yönündeki pencereden iki aþamalý olarak ulaþýlan kâgir mahfil kapýnýn üzerinde yer almaktadýr ve hafifçe öne doðru çýkma yapmýþtýr.
Minarenin, Diyarbekirli Kasap Hacý Hüseyin tarafýndan 936’da (1530) yaptýrýldýðý
üzerindeki kitâbede yazýlýdýr. Ýlk inþasýnda
þimdiki yerinden daha uzakta olan minare 1955 yýlýndan önce sökülerek bugünkü
yerinde yeniden inþa edilmiþtir. Daha çok
Suriye ve Güneydoðu Anadolu’da görülen
minareler gibi kare kesitli prizmatik gövdeli olan minare siyah beyaz taþlardan almaþýk bir örgüye sahiptir. Üstündeki silindirik gövdeli kýsým sonradan eklenmiþ
olmalýdýr. Minarede dört sýra halinde düzenlenmiþ kitâbeler bulunur (Beysanoðlu,
Anýtlarý ve Kitâbeleri ile Diyarbakýr Tarihi,

II, 455). Caminin Ýnönü caddesine bakan
tarafýnda yer alan türbe 1718’de Vali Köp-

Nebî Camii
ve planý

rülü Abdullah Paþa tarafýndan eþi ve kýzý
için yaptýrýlmýþtýr. Üstü demir parmaklýklarla kubbe þeklinde örtülü olan türbenin
duvarlarýnda Þair Hâmi’nin bir mersiyesi
yazýlýdýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :
Basri Konyar, Diyarbekir Yýllýðý, Ankara 1936,
III, 197; Bedri Günkut, Diyarbekir Tarihi, Diyarbakýr 1937, s. 110-111; Usman Eti, Diyarbekir, Diyarbakýr 1937, s. 64-65; Kazým Baykal – Süleyman Savcý, Diyarbakýr Þehri (Broþür), Diyarbakýr
1942, s. 72; Osman Yalçýn, Diyarbakýr, Ýstanbul
1959, s. 15; Þevket Beysanoðlu, Bütün Cepheleriyle Diyarbakýr, Ýstanbul 1963, s. 190-191; a.mlf.,
Anýtlarý ve Kitâbeleri ile Diyarbakýr Tarihi, Ankara 1996, II, 451-455; Remzi Balin, Diyarbakýr,
Ýstanbul 1966, s. 33-34; Metin Sözen, Diyarbakýr’da Türk Mimarisi, Ýstanbul 1971, s. 43-47;
a.mlf., Anadolu’da Akkoyunlu Mimarisi, Ýstanbul 1981, s. 72-79; Gönül Öney, Türk Çini Sanatý,
Ýstanbul 1976, s. 80; Oktay Aslanapa, Türk Sanatý, Ýstanbul 1984, s. 200; Ýlhan Akbulut, Diyarbakýr,
Ýzmir 1996, s. 56; Orhan Cezmi Tuncer, Diyarbakýr Camileri, Diyarbakýr 1996, s. 76-84.

ÿFiliz Gündüz

–

—
NEBÎL

˜

(bk. EBÛ ÂSIM en-NEBÎL).

–

™
—

NEBÝLOÐLU, Ýsmail Hakký
(1895-1965)

˜

Türk mûsikisi bestekârý.
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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 Haným’ýn oðludur. Kabataþ Ýdâdîsi’ndeki öðreniminin ardýndan Mekteb-i Hukuk’tan
mezun oldu. I. Dünya Savaþý’nda yedek subay olarak Kafkas ve Çanakkale cephelerinde bölük komutanlýðý görevinde bulundu. Keþan’da iken bir gece düþman topçu
ateþi sonucu görme yeteneðini kaybetmesi üzerine mâlûl gazi olarak emekliye ayrýldý. Bir müddet çeþitli okullarda öðret-

menlik yaptý. Ardýndan kendini tamamen
mûsiki çalýþmalarýna verdi. 20 Þubat 1965
tarihinde Yýldýz’daki evinde vefat etti ve ertesi gün Karacaahmet Mezarlýðý’na defnedildi.
Mûsiki bilgilerini küçük yaþlarda annesinden ud öðrenerek almaya baþlayan Ýsmâil Hakký Bey, Ûdî Âfet’ten üç defa aldýðý
ud dersi dýþýnda herhangi bir hocasý olmamasýna raðmen þahsî çalýþmalarýyla kendini yetiþtirdi. Tanbûrî Cemil Bey, Bestenigâr Ziyâ Bey, Giriftzen Âsým Bey, Lavtacý
(Muzýkalý) Lutfi Bey, Danbeni Rýzâ Bey ve
Muallim Ýsmâil Hakký Bey gibi mûsikiþinaslarýn çevresinde bulunarak onlardan istifade etti. Sesinin güzelliðiyle tanýnan ve
1920’de Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in kurduðu Ýstanbul Opereti Topluluðu’nda sahne sanatkârý olarak rol alan Ýsmâil Hakký
Bey’in kendi ifadesine göre ilk bestesi, “Sîne-i gül-rengine hep hâleden þal gerseler” mýsraýyla baþlayan sûzinak þarkýsýdýr.
500’ün üzerinde eser bestelemiþ, ancak
büyük kýsmýnýn güftesi de kendisine ait
olan bu eserlerin çoðunun notasýnýn bulunmadýðýný son yýllarýnda söylemiþtir. Yýlmaz
Öztuna Büyük Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi’nde onun eserlerinden tesbit ettiði
kýrk dört þarkýnýn listesini vermiþtir. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu repertuvarýnda ise bunlardan ancak on beþi kayýtlýdýr. Rahmi Kalaycýoðlu, Türk Musikisi
Bestekârlarý Külliyatý’nda on dört þarký-
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sýnýn notasýný yayýmlamýþtýr. Bunlar arasýnda, “Doldur ey sâkî bu cem bezminde
bir gün mey biter” mýsraýyla baþlayan yegâh ve, “Beklerim her gün bu sâhillerde
mahzun böyle ben” mýsraýyla baþlayan
hüzzam eseri günümüzün sevilen þarkýlarý arasýndadýr.
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Yemen’de Ziyâdî Emîri Ebü’l-Ceyþ Ýshak
b. Ýbrâhim’in ölümünden (371/981) sonra
Abdullah (veya Ziyâd) b. Ýshak ve oðlu Ýbrâhim (veya Abdullah) dönemlerinde devletin
yönetimini sýrasýyla Hüseyin b. Selâme ve
Mercan adlarýnda aslen Habeþî âzatlý köle olan vezirler ele geçirmiþlerdi. Bunlardan Mercân’ýn Nefîs ve Necâh isimli yine
Habeþî köle asýllý iki önemli adamý arasýnda
ortaya çýkan anlaþmazlýk sýrasýnda Nefîs,
henüz çocuk yaþta olan Emîr Ýbrâhim’i ve
onu himaye eden halasýný öldürüp tahtý
ele geçirdi (407/1017). Bunun üzerine Necâh onunla mücadeleye girerek kendisini ve baþýndan beri destekçisi olan Vezir
Mercân’ý öldürüp tahta çýktý (Zilkade 412 /
Þubat 1022). Ardýndan Abbâsî Halifesi Kadir- Billâh’a itaatini bildirdi ve halifeden elMüeyyed Nasîrüddin lakabýný aldý. Böylece
Yemen’in Tihâme bölgesinde Zebîd merkezli Benî Necâh Devleti kurulmuþ oldu.
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Ziyâdîler’den sonra ulemânýn desteðiyle
Yemen’de Sünnîliðin korumacýlýðýný üstlenen Necâhîler Þâfiî mezhebine mensuptular. Ayný dönemde Yemen’de Ýsmâilî davet faaliyetleri hýzlandý ve Ali b. Muhammed es-Suleyhî, Suleyhîler hânedanýný kurarak Fâtýmî Halifesi Müstansýr- Billâh adýna hutbe okutmaya baþladý. Necâhîler’i Ýsmâilî davetin önünde ciddi bir engel gören Ali b. Muhammed, Necâh ile dostluk
kurup hediye ettiði bir câriyesi vasýtasýyla onu zehirletip öldürttü (452/1060), ardýndan Zebîd’i zaptetti. Kýzýldeniz’deki Dehlek adasýna kaçan Necâh’ýn oðullarý Saîd ve
Ceyyâþ, Suleyhîler’le savaþmaya baþladýlar;
Necâh’ýn büyük oðlu Saîd, Ali b. Muhammed’i maðlûp ederek ortadan kaldýrdý (459/
1067 veya 473/1081). Ýki komþu devlet arasýndaki mücadele uzun süre devam etti ve
Necâhîler’in topraklarý birkaç defa el deðiþtirdi. Nihayet Ceyyâþ b. Necâh 482’de
(1089) Zebîd’i son defa ele geçirdi ve Necâhî hâkimiyetini yeniden saðladý. el-Müfîd fî aÅbârý Zebîd adlý günümüze ulaþmayan bir eser de yazmýþ olan Ceyyâþ’ýn
ölümünün (498/1105 veya 500/1107) ardýndan taht kavgalarý baþ gösterdi. Ceyyâþ’ýn
oðlu I. Fâtik tahta çýkmayý baþardýysa da
baba bir kardeþleri Ýbrâhim ve Abdülvâhid’in saldýrýlarýna mâruz kaldý. Onun ölümünden sonra henüz çocuk yaþta olan oðlu Mansûr tahta çýktý (503/1109); fakat amcasý Ýbrâhim’in Zebîd’de yönetimi ele geçirmesi üzerine Suleyhîler’den yardým istemek zorunda kaldý ve aldýðý takviye kuvvetle yeniden hâkimiyet saðlayabildi (504/
1110).
Mansûr devrinden itibaren devlet yönetimi vezirlerin eline geçmeye baþladý. Öyle ki Vezir Enîs el-Fâtikî çetr taþýtýp kendi
adýna para dahi bastýrdý. Ancak Mansûr
gençlik çaðýna geldiðinde onu kendi elleriyle öldürdü (517/1123). Mansûr’un Vezir
Mennullah el-Fâtikî tarafýndan zehirlenerek öldürülmesinin ardýndan çocuk yaþtaki oðlu II. Fâtik tahta çýkarýldý. Bu dönemde aslen Habeþî bir câriye olan Fâtik’in annesi Ümmü Fâtik Alem yönetimde aðýrlýðýný hissettirdi. 524’te (1130) Vezir Mennullah’ý öldürterek yerine Züreyk el-Fâtikî’yi getiren Ümmü Fâtik Alem kýsa bir
süre sonra onun istifa etmesi üzerine de
Ebû Mansûr Müflih el-Fâtikî’yi vezirlikle
görevlendirdi. Emîr II. Fâtik b. Mansûr 531
(1137) yýlýnda öldürüldü ve Ümmü Fâtik
Alem onun çocuðu olmadýðý için tahta amcasýnýn oðlu III. Fâtik b. Muhammed’i çýkardý; eski kölesi ordu kumandaný Sürûr
el-Fâtikî’yi de vezir tayin etti. Ümmü Fâtik
Alem’e büyük bir baðlýlýk gösteren Sürûr

onun 545’te (1150) ölümünün ardýndan
bütün yetkileri elinde topladý, bölgedeki
âsi ve muhaliflerin itaatini saðlayarak Necâhî Devleti’ne yeniden güç ve itibar kazandýrdý. 551’de (1156) Mehdî Emîri Ali b.
Mehdî bir komployla Sürûr’u öldürterek
Zebîd üzerine bir ordu gönderdi. Þehri savunmakta güçlük çeken Zebîdliler, Sa‘de
hâkimi Zeydî imamý Ahmed b. Süleyman
el-Mütevekkil - Alellah’tan yardým istediler.
Mütevekkil - Alellah, Emîr III. Fâtik’in öldürülmesi ve kendi hâkimiyetinin tanýnmasý
þartýyla yardým sözü verdi. Bunun üzerine
553 (1158) yýlýnda emîr öldürüldüyse de
Mütevekkil - Alellah beklenen yardýmý yapamadý ve Zebîd’i almaya muvaffak olan
Ali b. Mehdî, Necâhî hâkimiyetini sona erdirdi (14 Receb 554 / 1 Aðustos 1159).
Necâhîler, vezir ve kumandanlarýn yönetime hâkim olup devletin sonunu getiren
süreci baþlatmalarý yönüyle Mýsýr’daki Fâtýmîler’e, kendilerinden önceki Ziyâdîler’in
köleleri olduklarý halde yönetimi ele geçirip yeni bir devlet kurmalarý bakýmýndan
Eyyûbîler’den sonra kurulan Memlükler’e
benzemektedir. Necâhîler’de emîrlerle vezirler arasýnda hâkimiyet alâmeti olmak
üzere sikke darbý konusunda verilen mücadeleler kaynaklarýn çoðunda yer almakla birlikte günümüze bu sikkelerden sadece dördü ulaþabilmiþ ve N. M. Lowick
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
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