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ilim merkezleri arasýnda üstün bir konuma gelmiþtir. Burada yer alan medreselerde doktora seviyesine kadar öðrenim verilmektedir (Mevsû£âtü’n-Necefi’l-eþref, VI,
403-412). Necef’in bir özelliði de en büyük
merci-i taklîdin genellikle burada yaþamýþ
olmasýdýr.
Þiî kültüründe, Hz. Ali’nin türbesinin bulunduðu mekânýn kutsallýðýndan dolayý burada kýlýnan namazýn baþka yerlere nisbetle 200.000 kat daha faziletli ve bir gece
kalmanýn 700 yýllýk ibadete denk olduðu,
buraya defnedilen cenazeden kabir azabýnýn kalkacaðý ve Münker ile Nekir’in sorularýndan muaf tutulacaðý gibi çok sayýda
rivayet mevcuttur (Ca‘fer Bâkýr Âl-i Mahbûbe, I, 14-16). Bu tür rivayetler, Necef’in
sürekli göç alan bir þehir olmasýna ve burada Vâdisselâm adýyla anýlan çok büyük
bir kabristanýn teþekkülüne yol açmýþtýr.
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Ebü’l-Mecd Rýzâ b. Muhammed Hüseyn
b. Muhammed Bâkýr
b. Muhammed Tak¢ el-Ýsfahânî en-Necefî
(1870-1943)
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20 Muharrem 1287 (22 Nisan 1870) tarihinde Necef’te doðdu. Aslen Ýsfahanlý olan
ailesinin fertleri ilimle uðraþan kimseler
olarak tanýnmýþtýr. Ýlk öðrenimine Necef’te baþladý; dokuz yaþýnda babasý ile birlik-
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te Ýsfahan’a gidip bir süre kaldýktan sonra
tekrar Necef’e döndü. Burada baþta babasý olmak üzere devrin önde gelen âlimlerinden dinî ilimleri tahsil etti. Bu arada Seyyid Ca‘fer el-Hillî’den edebiyat, Mirza Habîbullah el-Irâký’den matematik ve astronomi öðrendi. Muhsin el-Emîn, Necef’te ikameti esnasýnda tanýdýðý Rýzâ Necefî’nin Ca‘fer el-Kerrâm ve Seyyid Ca‘fer elHillî, Seyyid Ýbrâhim Tabâtabâî ve Cevâd
eþ-Þebîbî gibi ediplerle yakýn iliþki içinde
bulunduðunu belirtmektedir (A£yânü’þÞî£a, VII, 16). 1915 yýlýna kadar doðduðu þehirde kalan Necefî, I. Dünya Savaþý’nýn sebep olduðu karýþýklýklar yüzünden ailesiyle
birlikte Necef’ten ayrýlarak Ýsfahan’a yerleþti. Hayatýnýn geri kalan kýsmýný bazý kýsa seyahatler dýþýnda burada geçirdi, öðretim ve telif çalýþmalarýný sürdürdü. 31
Ocak 1943 tarihinde Ýsfahan’da vefat etti ve Taht-ý Fulâz Mezarlýðý’na defnedildi.
Arapça ve Farsça þiirler yazan Necefî telif çalýþmalarý yanýnda birçok öðrenci yetiþtirmiþtir. Biyografik eserlerde ondan ilim
öðrenen ve rivayette bulunan bazý kimselerden söz ediliyorsa da (meselâ bk. a.g.e.,
VII, 16) yetiþtirdiði öðrenciler arasýnda sadece Seyyid Þehâbeddin el-Mar‘aþî’nin ismi öne çýkmýþtýr.
Eserleri. 1. Višåyetü’l-e×hân ve’l-elbâb fî u½ûli’s-sünne ve’l-kitâb. Müellifin en önemli çalýþmasýdýr (Ýsfahan 1337,
1346). 2. Tenbîhâtü delîli’l-insidâd. Metodik olarak bazý yollarla desteklenen zannýn delil olabileceði konusunu ele alan bir
çalýþma olup Višåyetü’l-e×hân’ýn on ikinci bölümünün müstakil neþridir (Ýsfahan
1346). 3. ¬eÅâßirü’l-müctehidîn fî þer¼i
Me£âlimi’d-dîn fî fýšhý Âl-i Yâsîn. Þemseddin Muhammed b. Þücâ‘ el-Kattân’a
ait metnin tahâret ve nikâhla ilgili iki kýsmýnýn þerhidir (Âga Büzürg-i Tahrânî, ªabašåt, II, 751). 4. Risâle fi’r-red £alâ Fa½-

li’l-ša²âß fî £ademi ¼ücciyyeti fýšhi’r-Rý²â. Hasan es-Sadr tarafýndan kaleme alýnan esere reddiye olarak telif edilmiþtir. 5.
Risâletü’l-šýble. 6. Naš²u felsefeti Darvîn. Darwin nazariyesinin Ýran’da yayýlma
temayülü göstermesi üzerine kaleme alýnmýþ üç ciltlik bir kitap olup ilk iki cildi yayýmlanmýþtýr (Baðdat 1331). 7. el-Æavlü’l-cemîl ilâ ½adîš¢ el-Cemîl. Bir önceki eserde yer alan düþüncelere karþý çýkan Cemîl
Sýdký ez-Zehâvî’ye cevap niteliðindedir (Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, XVII, 209; XXIV,
277). 8. Kitâb fi’r-red £ale’l-Bahâßiyye. 9.
Risâle fi’l-³ýnâ (son iki eser için bk. A£yânü’þ-Þî£a, VII, 16-17; Âga Büzürg-i Tahrânî, ªabašåt, II, 752). 10. Celiyyetü’l-¼âl
(Sim¹ü’l-leßâl) fî ma£rifeti’l-va²£ ve’l-isti£mâl. Dilde kavramlarýn vazediliþ ve kullanýlýþýyla ilgili bir eserdir (Tahran 1337; Ýsfahan 1346, Višåyetü’l-e×hân’la birlikte).
11. øåliyetü’l-£ý¹r fî ¼ükmi’þ-þi£r (Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, XVI, 2). 12.
Þer¼u Urcûzeti’l-£arû² ve’l-šåfiye. Müctehid Tebrîzî diye bilinen arkadaþý el-Hâc
Mustafa’nýn yazdýðý eserin þerhidir. 13. erRav²ü’l-erî². Arapça divanýdýr (Necefî’nin
Arapça þiir örnekleri için bk. A£yânü’þ-Þî£a,
VII, 16-19). 14. ¥uliyyü’d-dehri’l-£â¹ýl fîmen edrektühû mine’l-efâ²ýl. Necefî’nin
kendi akrabalarýnýn ve tanýdýðý önemli kiþilerin biyografilerini ihtiva eden neþredilmemiþ bir çalýþmasý olup Âga Büzürg-i
Tahrânî kendisinde müellif hattý bir nüshasýnýn bulunduðunu belirtmektedir (e×¬erî£a, VII, 79). 15. Dîvânü’þ-ÞeyÅ Mu¼ammed Rý²â el-Ý½fahânî. Vârislerinde
olduðu bildirilen Farsça divanýdýr (a.g.e.,
IX, 363). Necefî ayrýca hadis ve fýkýhla ilgili
bazý eserlere önemli hâþiyeler yazmýþtýr.
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NECÝB AHMED PAÞA, Yesârîzâde
(1815-1883)
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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-

