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NECÂTÎ BEY

lý Nakkaþ Bâlî), Filibeli Rýzâyî, Yahyâ Bey, Âlî
Mustafa Efendi, Bâkî, Neþâtî, Nedim, Þev-
kî, Sun‘î (Necâtî Sun‘î’si), Üsküplü Zârî, Sâ-
kî, Verdî, Vasfî Þâver, Mesîhî, Þeyhoðlu Ce-
mâlî, Sa‘dî, Subhî (Mustafa Çelebi), Sûzî-yi
Nakþibendî ve Âsaf (Damad Mahmud Paþa).
Cumhuriyet dönemin þair ve yazarlarýndan
Behçet Necatigil’in de “Gönül” olan soya-
dýný þaire karþý duyduðu sevgiden dolayý
deðiþtirdiði ileri sürülmektedir.

Necâtî Bey’in günümüze ulaþan tek ese-
ri divanýdýr. Þair, divanýný yakýn dostu ve
hâmisi Müeyyedzâde Abdurrahman Çe-
lebi adýna tertip etmiþtir. Çok sayýda nüs-
hasý bulunan eseri (meselâ bk. ÝÜ Ktp. TY,
nr. 784; Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1769;
TSMK, Revan Köþkü, nr. 783; Millet Ktp.,
Ali Emîrî Efendi, Manzum, nr. 424) Ali Ni-
had Tarlan yirmi nüshasýný karþýlaþtýrarak
neþretmiþtir (Ýstanbul 1963). Tevhid, na‘t,
mi‘râciye, methiye türü þiirlerle muhtelif
beyit, müfret, kýta, nazým, rubâî ve nesir
örnekleri de bulunan bu neþirde Tarlan’ýn
numaralandýrmasýna göre yirmi beþ kasi-
de ve 650 gazel bulunmaktadýr. Mehmed
Çavuþoðlu bu metinden hareketle divaný
önce tahlil etmiþ (Ýstanbul 1971), ardýndan
seçmeler hazýrlamýþtýr (Ýstanbul, ts.). Ne-
câtî Bey’in þiirlerinden pek çok araþtýrma-
cý ve þiir meraklýsýnca da farklý hacimlerde
seçmeler yapýlmýþtýr.

Sehî Bey, Necâtî’nin Münâzara-i Gül ü
Hüsrev adlý bir mesnevisi olduðundan bah-

sederek beþ beytini örnek verdikten son-
ra eserin kayýp olduðunu söyler. Âþýk Çe-
lebi, þairin Manisa’da bulunduðu sýrada
Þehzade Mahmud’un emri üzerine Ýmam
Gazzâlî’nin Kimyâ-yý Sa£âdet’i ile Avfî’-
nin Cevâmi£u’l-¼ikâyât’ýný tercüme etti-
ðini, ayrýca Leylâ ve Mecnûn adlý bir mes-
nevi yazdýðýný belirtir (Meþâirü’þ-þuarâ, vr.
131b). Latîfî ise Necâtî’nin divanýndan baþ-
ka herhangi bir eseri olmadýðýný, öðrenci-
lerinden Sun‘î ve Sehî’nin Gül ü Sabâ ile
Mihr ü Mâh’tan bahsettiklerini, ancak bu
kitaplarý gören olmadýðýný bildirir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Necatî Beg Divaný (haz. Ali Nihad Tarlan), Ýs-

tanbul 1963, hazýrlayanýn önsözü, s. VIII-XXVIII;
Sehî, Tezkire, s. 75-77; Âþýk Çelebi, Meþâirü’þ-
þuarâ, vr. 130a-132a; a.e., Millet Ktp., Ali Emîrî,
Tarih, nr. 772, vr. 175b-177b; Latîfî, Tezkire, s.
325-330; a.e. (haz. Rýdvan Caným), Ankara 2000,
s. 515-522; Beyânî, Tezkire, Millet Ktp., Ali Emîrî,
Tarih, nr. 757, vr. 105a-106b; Künhü’l-Ahbâr’ýn
Tezkire Kýsmý (haz. Mustafa Ýsen), Ankara 1994,
s. 164-167; Kýnalýzâde, Tezkire, II, 971; a.e., Sü-
leymaniye Ktp., Lala Ýsmail, nr. 315, vr. 338a-342b;
Riyâzî, Riyâzü’þ-þuarâ, Süleymaniye Ktp., Esad
Efendi, nr. 3871, vr. 105a-106b; Ziya Paþa, Harâ-
bât, Ýstanbul 1291-92, I, 71, 80-83; II, 61, 107,
138, 142, 154 vd.; Tayyarzâde Atâ Bey, Târih, Ýs-
tanbul 1293, IV, 321; V, 101-151, 269-319, 392
vd.; Sicill-i Osmânî, IV, 541; Osmanlý Müellifle-
ri, II, 435; Gibb, HOP, II, 93-122; Ali Nihad Tar-
lan, Þiir Mecmualarýnda XVI ve XVII. Asýr Divan
Þiiri, Ýstanbul 1949, seri I, fas. 4, s. 10; Hasibe
Mazýoðlu, “Necati’nin Þiirlerinde Türkçenin Zen-
ginliði”, Uluslararasý Türk Dili Kongresi: 1992
(26 Eylül 1992 – 1 Ekim 1992), Ankara 1996, s.
95-110; a.mlf., “Necati’nin Türk Dili ve Edebiya-
týnýn Geliþmesindeki Yeri”, TDl., X/114 (1961), s.
366-369; Mine Mengi, “Necâtî’nin Þiirlerinde Ata-
sözlerinin Kullanýmý”, Erdem (Atatürk Kültür
Merkezi Dergisi), II/4, Ankara 1986, s. 47-56;
Cemal Kurnaz, “Necati Beð, Ahmed Paþa, Hayâli
Beð ve Nev’i Divanlarýndaki Teþbih ve Mecaz
Unsurlarý”, TKA, XXV/1 (1987), s. 127-173; Fev-
ziye Abdullah Tansel, “Necâtî Bey”, ÝA, IX, 154-
156; Abdülkadir Karahan, “Necâtî”, TA, XXV, 166-
167; Th. Menzel, “Nejatý Bey”, EI 2 (Ýng.), VIII, 1-
2; “Necâtî Ýsa Bey”, TDEA, VI, 548-550.

ÿBayram Ali Kaya

– —
NECATÝGÝL, Behçet

(1916-1979)

Cumhuriyet dönemi þair ve yazarý.˜ ™

Ýstanbul’da Fatih’te doðdu. Esas adý
Mehmet Behçet’tir. Babasý, Sarýyer ve Be-
yoðlu müftülükleri yapmýþ olan müderris
Mehmet Necati Efendi, annesi Geyveli Ýb-
râhim Hakký Efendi’nin kýzý Fatma Bedriye
Haným’dýr. Ýbrâhim Hakký Efendi Fâtih ve
Dolmabahçe camilerinde baþimamlýk ve
Tedkýkat-ý Mesâhif ve Müellefât-ý Þer‘iyye
Meclisi üyeliði yapmýþtýr. Henüz iki yaþýn-
da iken annesini kaybeden Necatigil, Be-

rýyla aruza uygulayabilmesi de onun önem-
li özelliklerindendir.

Necâtî, Türk þairleri içinde en çok Þey-
hî’yi, Ýran þairlerinden Kemâleddîn-i Ýsfa-
hânî, Nizâmî, Selmân-ý Sâvecî ve Câmî’yi
beðenmektedir. Onun þiirleriyle çaðdaþla-
rýndan Edirneli Revânî, Bursalý Ahmed Pa-
þa ve Þeyhî’nin þiirleri içinde ayný redifte
yazýlmýþ olan örneklerin sayýsý az deðildir.
Gerek kendi döneminde gerekse önceki
dönemdeki þairlerin þiirlerine nazîreler ya-
zan Necâtî bazý beyitlerinde kendini Þey-
hî’ye benzetir ve onu üstat olarak gördü-
ðünü ifade eder.

Pek çok þair için þiirlerine nazîre yazýl-
masý bir övünç kaynaðý iken Necâtî bun-
lara iltifat etmez; hatta nazîrelerini be-
ðenmediði Mihrî Hatun gibi bazý þairlere
de kýzar.

Necâtî’nin çaðdaþlarý üzerinde olduðu
gibi sonraki yüzyýllarda yaþamýþ þairler
üzerinde de etkisi vardýr. Tezkirelerdeki
kayýtlardan ve divanlardaki örneklerden ha-
reketle onun daha yaþadýðý dönemde üs-
tat kabul edildiði, sonraki asýrlarda da Türk
þiirinin belli baþlý üstatlarý arasýnda anýldý-
ðý söylenebilir. Necâtî’nin þiirlerine nazîre
yazan veya þiirlerini tahmîs edenler ara-
sýnda þu isimleri saymak mümkündür:
Mihrî Hatun, Âhî, Revânî, Üsküplü Ýshak
Çelebi, Tokatlý Vâlihî, Mürekkepçi Enverî,
Sehî Bey, Ýznikli Kurbî, Fuzûlî, Hayâlî, Is-
partalý Mîrî Efendi, Nihânî, Rahmî (Bursa-

Necâtî Bey divanýnýn ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1769)
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þimdeki yýkýmý, yozlaþmayý ve trajediyi de-
rinden kavrayan sayýlý þairlerden biri olan
Necatigil, þiirlerinde büyük þehirde tutun-
maya çalýþan yoksul ve orta halli insanla-
rýn dramatik hayatýna yer vermiþ, onlarýn
acýlarýný ve çýkmazlarýný dile getirmiþtir. Bu
yanýyla Garipçiler’le bir benzerlik göster-
mekle beraber þiirin esas öðelerinden sa-
yýlan edebî sanatlarý ve bir âhenk unsuru
olarak zaman zaman vezin ve kafiyeyi kul-
lanmak suretiyle onlardan ayrýlmýþtýr.

Necatigil modern Türk þiirinde geleneðe
büyük önem vermiþ, divan þiirinden halk
ve tasavvuf þiirine kadar çok geniþ bir sa-
nat birikiminden kendine özgü biçimde
yararlanmýþtýr. Gelenek ve gelenekten fay-
dalanma konusunda yazdýðý yazýlarda ken-
disinin Batý uygarlýðýndan ve Yunan anti-
kitesinden gelmediðini, mayasýnda Yûnus
Emre’lerin, Âþýk Paþa’larýn, Fuzûlî ve Kara-
caoðlan’larýn bulunduðunu belirtmiþ, bu-
nunla birlikte klasiðin ve gelenekselin ça-
ðýn motifleriyle süslenerek modern ve ev-
rensel olanla kaynaþmasý gerektiðini vur-
gulamýþtýr.

Þiirlerinde kelimeleri özenle seçen, zen-
gin çaðrýþýmlara yer veren, eski kelimele-
rin anlam zenginliðinden ve ses özellikle-
rinden büyük bir ustalýkla faydalanan þair
modern Türk þiirinde kültürel birikimi en
iyi kullananlardan biridir. Fert için sanat,
toplum için sanat gibi ayýrýmlara karþý çý-
kan Necatigil’in þiiri esas itibariyle iki dö-
neme ayrýlmaktadýr. 1955 yýlýna kadar olan
ilk döneme ait þiirleri anlatým ve hikâye
öðeleri öne çýkan, daha açýk ve daha ko-
lay anlaþýlýr niteliktedir. Bu tarihten sonra
yazdýklarý ise genellikle birden fazla anlam
boyutu taþýyan kelimelerle kurulmuþ, ge-
leneksel þiire daha yakýn, daha kapalý ve
güç anlaþýlan, hikâye ve anlatýmdan uzak,
duygu bakýmýndan yoðun þiirlerdir.

Necatigil bütün þairlerin þiirde üç temel
dönem yaþadýklarýný söyler. Bunlar sýrasýy-
la “gurbet burcu, hasret burcu, hikmet

burcu”dur. Ýlkinde þair ne yazdýðýnýn ve
nasýl yazdýðýnýn farkýnda deðildir; taklitler
yapar, daha çok aþktan söz eder; karþýsýna
iyi veya kötü örnekler çýkabilir. Bu dönem
rastgele ve acemice yürüyüþ dönemidir.
Ýkinci dönem özentiden, taklitten ve boca-
lamadan çýkýþ dönemidir. Þair hasret bur-
cunda kendi kendisi olduðu bir döneme
geçmektedir. Hikmet burcunda ise haki-
katlerle yüzleþmiþ, neyin gerçekleþip neyin
gerçekleþemediðini yaþayarak görmüþtür;
eserlerinde nutuk, ideoloji ve hamaset ge-
ride kalmýþtýr.

Uzun yýllar edebiyat öðretmenliði tec-
rübesi dolayýsýyla okullar için, edebî þah-
siyetler ve eserlerle ilgili el kitabý tarzýnda
sözlük ve antolojiler de hazýrlayan Necati-
gil radyo oyunlarý yazmýþ, eski yazarlardan
uyarlamalar yapmýþ, ayrýca Knut Hamsun
baþta olmak üzere Rainer Marie Rilke,
Hermann Hesse, Thomas Mann, Miguel de
Unamuno, Stefan Zweig ve Heinrich Hei-
ne gibi Batýlý þair ve yazarlarýn çok sayý-
da eserini Türkçe’ye kazandýrmýþtýr. Ölü-
münden sonra Beþiktaþ’ta oturduðu evin
bulunduðu sokaða þairin adý verilmiþ, 1980
yýlýndan itibaren ailesi “Behçet Necatigil
Þiir Ödülü” adýyla bir ödül koymuþtur. Beh-
çet Necatigil’le ilgili olarak Nurullah Çetin
doktora (1995, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü), Altan Alperen (1987, AÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), Ýbrahim Demirer (1990,
Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü), Gonca Gökalp (1992,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Hüseyin Alacatlý (1994, Ata-
türk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) birer yüksek lisans tezi hazýrlamýþ-
lardýr.

Eserleri. Þiir. Kapalý Çarþý (1945), Çevre
(1951), Evler (1953), Eski Toprak (1956),
Arada (1958), Dar Çað (1960), Yaz Dö-
nemi (1963), Divançe (1965), Ýki Baþýna
Yürümek (1968), En/Cam (1970), Zebra
(1973), Kareler Aklar (1975), Sevgilerde
(bütün þiirlerinden seçmeler, 1976), Bey-
ler (1978), Söyleriz (1980), Yayýmlanma-
mýþ Þiirler (1985). Radyo Oyunu. Yýldýz-
lara Bakmak, Kadýn ve Kedi (1965), Ge-
ce Aþevi (1967), Üç Turunçlar (1970),
Pencere (1975), Ertuðrul Faciasý (1995).
Yazýlar. Bile/Yazdý (1979), Düzyazýlar 1
(haz. Ali Tanyeri – Hilmi Yavuz, 1983),
Düzyazýlar 2 (1983). Sözlük. Edebiyatý-
mýzda Ýsimler Sözlüðü (1960), Edebiya-
týmýzda Eserler Sözlüðü (1971). Diðer
Eserleri. Atatürk Þiirleri (antoloji, 1963),
100 Soruda Mitologya (1969), Musullu
Süleyman (Ahmet Mithat Efendi’den sa-
deleþtirme, 1971), Mektuplar (1989), Se-

þiktaþ Cevrî Usta Ýlkokulu’nda baþladýðý öð-
renimine babasýnýn memuriyeti dolayýsýyla
bir süre Kastamonu’da devam etti, ar-
dýndan Ýstanbul Kabataþ Lisesi’ni bitirdi
(1936). 1940’ta Edebiyat Fakültesi Türk
Dili ve Edebiyatý Bölümü’nden mezun ol-
du. 1937 yýlýnda henüz öðrenci iken Ber-
lin Üniversitesi dil kurslarýna katýlmak için
dört ay Almanya’da bulundu; ayrýca Kaba-
taþ Lisesi’ndeki öðretmenliði sýrasýnda iki
yýl Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi’nde
okudu. 1940’ta edebiyat öðretmeni ola-
rak Kars Lisesi’ne, buranýn hava þartlarýna
uyum saðlayamadýðý için ertesi yýl Zongul-
dak Çelikel Lisesi’ne tayin edildi. 1943’te
Ýstanbul Pertevniyal Lisesi’ne geçti. Ýlk so-
yadý Gönül olan ve ilk þiirlerinde Behçet Ne-
cati imzasý bulunan þair bu tarihten itiba-
ren Necatigil soyadýný kullandý. Bu soyadý-
ný almasýnda hem baba adýnýn hem divan
þairi Necâtî Bey’e duyduðu hayranlýðýn et-
kisi olmuþtur. Askerlikten sonra 1960’a ka-
dar görev yapacaðý Kabataþ Lisesi’ne tayin
edildi. 1960-1972 yýllarý arasýnda Çapa Eði-
tim Enstitüsü’nde çalýþtý. 1972’de emekli
olmasýnýn ardýndan Ýstanbul Üniversitesi
Gazetecilik ve Halkla Ýliþkiler Enstitüsü ile
Yýldýz Yüksek Teknik Okulu’nda kompozis-
yon dersleri verdi. 13 Aralýk 1979’da öldü,
mezarý Zincirlikuyu’dadýr.

Edebiyata ve özellikle þiire küçük yaþ-
lardan itibaren ilgi duyan Necatigil daha
ilkokul sýralarýnda þiir yazmaya baþlamýþ,
ortaokul öðrencisi iken edebiyat hocasý
Zeki Ömer Defne tarafýndan teþvik edil-
miþtir. “Gece ve Yas” adlý ilk þiiri 1935’te
Varlýk dergisinde yayýmlanmýþ, bunu baþ-
ta Varlýk olmak üzere çeþitli dergilerde di-
ðer þiirleri izlemiþtir. Uzun yýllar edebiyat
öðretmenliðiyle birlikte þiir, radyo oyunlarý
ve þiirle ilgili yazýlar yazan, çeviriler yapan
Necatigil edebiyat tarihlerinde daha çok
bir þair olarak tanýnmaktadýr. Kendi þiir
anlayýþýný “toplumcu realist” diye tanýmla-
yan Necatigil hiçbir edebî gruba katýlma-
mýþ; daha çok ev, aile, çevre, sosyal olaylar,
gündelik hayat, orta halli insanýn mesele-
leri, aþk, ölüm, çocukluk özlemi, yalnýzlýk,
yaþlýlýk ve kentleþmenin ortaya çýkardýðý
problemleri þiirine yansýtmýþtýr. Þiirlerinde
karamsarlýk, hüzün, acý, sýkýntý ve bedbin-
lik yoðun þekilde hâkimdir. Hayatý boyunca
þiirin ideolojiden uzak tutulmasý gerektiðini
savunan þair orta halli ve yoksul insanla-
rýn sosyal ve ekonomik problemleriyle ken-
dini özdeþleþtirmiþ, ancak bunlarý ideolo-
jik anlamda deðil tamamen insanî kaygý-
lardan dolayý gerekli görmüþtür.

Kendi hayatýnda edindiði tecrübeyle için-
de yaþadýðý çaðýn getirdiði kültürel deði-
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dis alan bazý talebeleridir. Neccâd’ýn, cuma
günleri Câmiu’l-Mansûr’da biri namazdan
önce fetva sormak için toplananlarýn me-
selelerini Hanbelî mezhebine göre çözmek,
diðeri namazdan sonra talebelere hadis
yazdýrmak üzere iki ders halkasý tertip et-
tiði belirtilmekte, hadis dinlemek için ge-
lenlerin çok kalabalýk olmasýndan dolayý
camide izdiham yaþandýðý kaydedilmekte-
dir. Neccâdin, zengin hadis bilgisi yanýnda
hadis dinlemek üzere derse giderken ya-
lýnayak yürüdüðü, gündüzleri oruç tutup
akþamlarý kuru ekmekle iftar ettiði zikre-
dilmektedir. Sadûk ve ârif olarak tanýtýlan
Neccâd’ý talebesi Dârekutnî kendisine ait
olmayan hadisleri rivayet etmekle itham
etmiþ, ancak Hatîb el-Baðdâdî bu duru-
mun, onun ömrünün sonlarýna doðru göz-
lerini kaybetmesinin ardýndan bazý öðren-
cilerinin bu tür hadisleri kýraat yoluyla on-
dan rivayet etmeleri sebebiyle gerçekleþ-
miþ olabileceðini söylemiþtir (TârîÅu Ba³-
dâd, IV, 191). Neccâd 20 Zilhicce 348 (21
Þubat 960) tarihinde Baðdat’ta vefat etti
ve Bâbüharb Kabristaný’nda Biþr el-Hâ-
fî’nin yanýna defnedildi.

Eserleri. 1. Müsnedü £Ömeri’bni’l-ƒa¹-
¹âb. Neccâd’ýn telif ettiði belirtilen geniþ
Müsned’inin bir bölümünden ibaret ol-
masý muhtemel eserin ancak yedinci cü-
zünün bir kýsmý günümüze ulaþmýþ olup el-
deki nüshanýn tamamý Nâfi‘ – Ýbn Ömer –
Hz. Ömer tarikiyle gelen hadislerden oluþ-
maktadýr. Sened ve metin hakkýnda bazý
yerlerdeki kýsa notlar dýþýnda herhangi bir
deðerlendirme yapýlmadan derlenen ha-
dislerden meydana gelen ve seksen beþ
rivayet içeren bu cüz Mahfûzurrahman
Zeynullah tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Me-
dine 1415/1994). 2. er-Red £alâ men ye-
š†lü’l-Æurßân maÅlûš (nþr. Rýzâullah Mu-
hammed Ýdrîs, Küveyt 1400/1980). 3. el-
¥adî¦. Muhtelif cüzleri günümüze kadar
gelmiþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mec-
mua, nr. 31, 115; Hadis, nr. 248). 4. el-
Emâlî. Eserin müellif tarafýndan talebele-
rine beþ oturumda (mecliste) okunan bir
bölümü Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de olup
(Mecmua, nr. 61) ayný kütüphanede birer
meclislik iki nüsha daha mevcuttur (Mec-
mua, nr. 94, 106). 5. Fevâßidü’l-¼âc. Bazý
bölümleri zamanýmýza ulaþmýþtýr (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 111; Ha-
dis, nr. 234). 6. ¬ikru men kânet lehü’l-
âyât min hâ×ihi’l-ümme ve men tekel-
leme ba£de mevtihî min ehli’l-yaš¢n
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 76). 7. el-
Fevâßidü’l-¼isân el-müntešåtü £an þü-
yûÅi’¦-¦išåt (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Ha-
dis, nr. 234). Neccâd’ýn bunlarýn dýþýnda es-

Sünen, Müsnedü’l-mušýllîn mine’½-½a-
¼âbe mimmen ravâ £ani’n-nebiyyi ½al-
la’llåhu £aleyhi ve sellem, Kitâbü’l-ƒi-
lâf, Cüzßü’t-terâcim adlý eserlerinin bu-
lunduðu belirtilmiþtir.
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ÿAbdülkadir Þenel
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NECCÂR (Benî Neccâr)
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Hazrec kabilesinin bir kolu.˜ ™

Kahtânîler’e mensup olan kabilenin adý-
ný aldýðý Neccâr’ýn Hazrec’e kadar nesebi
Neccâr b. Sa‘lebe b. Amr b. Hazrec þeklin-
dedir ve Ezd üzerinden Kahtân’a ulaþýr.
Kaynaklarda asýl adýnýn Teymullah veya
Teymü’l-Lât olduðu, devamlý keser kullan-
masýndan veya keserle bir þahsý yaralama-
sýndan dolayý “Neccâr” (marangoz) laka-
býyla tanýndýðý kayýtlýdýr. Neccâr’ýn soyu
Mâzin, Dînâr, Mâlik ve Adî adlý dört oðlun-
dan kollara ayrýlarak çoðalmýþtýr; bunlar-
dan Mâlik b. Neccâr’ýn nesli daha kalaba-
lýktýr. Kabilenin tarihi Hazrec’le iç içedir,
bundan dolayý mensuplarý Neccârî kadar
Hazrecî ve Ensârî nisbeleriyle de anýlýr.

Neccâroðullarý ile Hz. Peygamber ara-
sýnda soy yakýnlýðý mevcuttur. Abdülmut-
talib b. Hâþim’in annesi, Adî b. Neccâr’ýn
neslinden Selmâ bint Amr idi, dolayýsýyla
kabile mensuplarý Abdülmuttalib’in dayý-
larýdýr. Neccâroðullarý’nýn Resûl-i Ekrem’in
ailesiyle dayanýþmasýnýn ve akrabalýk iliþ-
kilerinin Abdülmuttalib’den itibaren baþla-
dýðý görülmektedir. Bir defasýnda Abdül-
muttalib, Mekke’deki arsasýna amcasý Nev-
fel b. Abdümenâf’ýn el koymasý münasebe-
tiyle Neccâroðullarý’na bir mektup yaza-
rak yardým istemiþ, onlarýn seksen kiþiyle
Mekke’ye gelmesi üzerine Nevfel arsayý
iade etmek zorunda kalmýþtýr. Hz. Peygam-

rin Mavi (eþine mektuplar, 1999). Çeviri-
leri. Türk Halk Kitaplarý (Otto Spies’-
ten), Dünya Nimeti (K. Hamsun’dan, I-II,
1949-1950), Venedik’te Ölüm (T. Mann’-
dan, 1952), Yaman Adam (Unamuno’dan,
1954), Garp Cephesinde Yeni Bir Þey
Yok (Remarque’tan, 1956), Martý (Çe-
hov’dan, 1963), Malte Laurids Brigge’-
nin Notlarý (Rilke’den, 1966), Ve O Hiç-
bir Þey Demedi (H. Böll’den, 1966), Þar-
kýlar Kitabý (H. Heine’den, 1972), An-
dersen Masallarý 1 (Andersen’den, 1977),
Kör Baykuþ (Sâdýk Hidâyet’ten, 1977).
Ölümünden sonra Necatigil’in bütün þiir-
leri, oyunlarý, yazýlarý ve konuþmalarý Ali
Tanyeri ve Hilmi Yavuz tarafýndan yedi cilt
halinde yayýmlanmýþtýr (1981-1985).
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Ebû Bekr en-Neccâd Ahmed
b. Selmân (Süleymân) b. Hasen el-Baðdâdî

(ö. 348/960)

Hadis hâfýzý ve Hanbelî fakihi.
˜ ™

253’te (867) doðdu. Ebû Dâvûd es-Sicis-
tânî, Ýbn Ebü’d-Dünyâ, Hâris b. Ebû Üsâ-
me, Harbî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel
ve Keccî gibi âlimlerden faydalandý. Ebû
Dâvûd’un NâsiÅu’l-Æurßân ve mensûÅ’u
ile Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn Ý½¹ýnâ£u’l-ma£rûf,
eþ-Þükr ve Øýfatü’l-cenne adlý eserleri
Neccâd’ýn kendilerinden rivayeti olarak gü-
nümüze ulaþtý. Katîî, Dârekutnî, Ýbn Þâ-
hin, Hattâbî, Ýbn Batta, Hâkim en-Nîsâbû-
rî, Ýbn Merdûye, Ýbn Hâmid, Ýbn Ebü’l-Fe-
vâris ve Ýbn Þâzân el-Baðdâdî ondan ha-


