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NEBÝLOÐLU, Ýsmail Hakký

Ziyâdîler’den sonra ulemânýn desteðiyle
Yemen’de Sünnîliðin korumacýlýðýný üstle-
nen Necâhîler Þâfiî mezhebine mensuptu-
lar. Ayný dönemde Yemen’de Ýsmâilî da-
vet faaliyetleri hýzlandý ve Ali b. Muham-
med es-Suleyhî, Suleyhîler hânedanýný ku-
rarak Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh adý-
na hutbe okutmaya baþladý. Necâhîler’i Ýs-
mâilî davetin önünde ciddi bir engel gö-
ren Ali b. Muhammed, Necâh ile dostluk
kurup hediye ettiði bir câriyesi vasýtasýy-
la onu zehirletip öldürttü (452/1060), ar-
dýndan Zebîd’i zaptetti. Kýzýldeniz’deki Deh-
lek adasýna kaçan Necâh’ýn oðullarý Saîd ve
Ceyyâþ, Suleyhîler’le savaþmaya baþladýlar;
Necâh’ýn büyük oðlu Saîd, Ali b. Muham-
med’i maðlûp ederek ortadan kaldýrdý (459/
1067 veya 473/1081). Ýki komþu devlet ara-
sýndaki mücadele uzun süre devam etti ve
Necâhîler’in topraklarý birkaç defa el de-
ðiþtirdi. Nihayet Ceyyâþ b. Necâh 482’de
(1089) Zebîd’i son defa ele geçirdi ve Ne-
câhî hâkimiyetini yeniden saðladý. el-Mü-
fîd fî aÅbârý Zebîd adlý günümüze ulaþ-
mayan bir eser de yazmýþ olan Ceyyâþ’ýn
ölümünün (498/1105 veya 500/1107) ardýn-
dan taht kavgalarý baþ gösterdi. Ceyyâþ’ýn
oðlu I. Fâtik tahta çýkmayý baþardýysa da
baba bir kardeþleri Ýbrâhim ve Abdülvâ-
hid’in saldýrýlarýna mâruz kaldý. Onun ölü-
münden sonra henüz çocuk yaþta olan oð-
lu Mansûr tahta çýktý (503/1109); fakat am-
casý Ýbrâhim’in Zebîd’de yönetimi ele ge-
çirmesi üzerine Suleyhîler’den yardým is-
temek zorunda kaldý ve aldýðý takviye kuv-
vetle yeniden hâkimiyet saðlayabildi (504/
1110).

Mansûr devrinden itibaren devlet yöne-
timi vezirlerin eline geçmeye baþladý. Öy-
le ki Vezir Enîs el-Fâtikî çetr taþýtýp kendi
adýna para dahi bastýrdý. Ancak Mansûr
gençlik çaðýna geldiðinde onu kendi elle-
riyle öldürdü (517/1123). Mansûr’un Vezir
Mennullah el-Fâtikî tarafýndan zehirlene-
rek öldürülmesinin ardýndan çocuk yaþta-
ki oðlu II. Fâtik tahta çýkarýldý. Bu dönem-
de aslen Habeþî bir câriye olan Fâtik’in an-
nesi Ümmü Fâtik Alem yönetimde aðýrlý-
ðýný hissettirdi. 524’te (1130) Vezir Men-
nullah’ý öldürterek yerine Züreyk el-Fâti-
kî’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 am-
casýnýn oðlu III. Fâtik b. Muhammed’i çý-
kardý; 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 Ne-
câhî Devleti’ne yeniden güç ve itibar ka-
zandýrdý. 551’de (1156) Mehdî Emîri Ali b.
Mehdî bir komployla Sürûr’u öldürterek
Zebîd üzerine bir ordu gönderdi. Þehri sa-
vunmakta güçlük çeken Zebîdliler, Sa‘de
hâkimi Zeydî imamý Ahmed b. Süleyman
el-Mütevekkil -Alellah’tan yardým istediler.
Mütevekkil -Alellah, Emîr III. Fâtik’in öldü-
rülmesi ve kendi hâkimiyetinin tanýnmasý
þartýyla yardým sözü verdi. Bunun üzerine
553 (1158) yýlýnda emîr öldürüldüyse de
Mütevekkil -Alellah beklenen yardýmý ya-
pamadý ve Zebîd’i almaya muvaffak olan
Ali b. Mehdî, Necâhî hâkimiyetini sona er-
dirdi (14 Receb 554 / 1 Aðustos 1159).

Necâhîler, vezir ve kumandanlarýn yöne-
time hâkim olup devletin sonunu getiren
süreci baþlatmalarý yönüyle Mýsýr’daki Fâ-
týmîler’e, kendilerinden önceki Ziyâdîler’in
köleleri olduklarý halde yönetimi ele geçi-
rip yeni bir devlet kurmalarý bakýmýndan
Eyyûbîler’den sonra kurulan Memlükler’e
benzemektedir. Necâhîler’de emîrlerle ve-
zirler arasýnda hâkimiyet alâmeti olmak
üzere sikke darbý konusunda verilen mü-
cadeleler kaynaklarýn çoðunda yer almak-
la birlikte günümüze bu sikkelerden sa-
dece dördü ulaþabilmiþ ve N. M. Lowick
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
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ÿEymen Fuâd Seyyid

sýnýn notasýný yayýmlamýþtýr. Bunlar ara-
sýnda, “Doldur ey sâkî bu cem bezminde
bir gün mey biter” mýsraýyla baþlayan ye-
gâh ve, “Beklerim her gün bu sâhillerde
mahzun böyle ben” mýsraýyla baþlayan
hüzzam eseri günümüzün sevilen þarký-
larý arasýndadýr.
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Kuru üzüm, kuru hurma, arpa 
ve darý gibi maddelerden elde edilen

bir içki türü
(bk. ÝÇKÝ).
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Yemen’de
Zebîd ve çevresinde hüküm süren

Habeþ asýllý hânedan
(1022-1159).
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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 Ýbrâ-
him (veya Abdullah) dönemlerinde devletin
yönetimini sýrasýyla Hüseyin b. Selâme ve
Mercan adlarýnda aslen Habeþî âzatlý kö-
le olan vezirler ele geçirmiþlerdi. Bunlar-
dan 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 Ne-
câh onunla mücadeleye girerek kendisi-
ni ve baþýndan beri destekçisi olan Vezir
Mercân’ý öldürüp tahta çýktý (Zilkade 412 /
Þubat 1022). Ardýndan Abbâsî Halifesi Ka-
dir-Billâh’a itaatini bildirdi ve halifeden el-
Müeyyed Nasîrüddin lakabýný aldý. Böylece
Yemen’in Tihâme bölgesinde Zebîd mer-
kezli Benî Necâh Devleti kurulmuþ oldu.


