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Orta Arabistan’da bir bölge.
˜ ™

Civarýndaki çukur alanlara göre yüksek
olan bölgenin adý Necd (yüksek yayla / pla-
to) olup kaynaklarda Nücud þeklinde de
geçer. Klasik kaynaklarda, Arabistan yarý-
madasýnýn sahil þeridini teþkil eden Tihâme
üzerinde yükselen bölge veya yüksek ký-
sýmlarý Tihâme ve Yemen’e, alçak kýsýmla-
rý Irak ve Suriye’ye bakan büyük bir bölü-
mü çöl olan geniþ arazi için kullanýlmakta-
dýr. Bu geniþ anlamý dýþýnda Hicaz ile Irak
arasýnda kalan bölgeye de Necid denilir.
XIX. yüzyýldan itibaren bir siyasî coðrafya
olarak kuzeyden Cebeliþemmer (Beriyye-
tüþþâm) ve Nüfûd çölü batýdan Hicaz, gü-
neyden Rub‘ulhâlî çölü, doðudan Dehnâ
çölü ve Ahsâ’nýn arasýnda kalan bölge ola-
rak tanýmlanýr. Büyük bir bölümü çölden
oluþan Necid’de çöl iklimi hâkimdir. Üç ta-
raftan çöllerle çevrili bu büyük alan, içinde
1400 metreye kadar yükselen volkanik lav
akýntýlarý ve kireçli taþlarla örtülü bir kýsým
sýra daðlar ile parçalý bir görünüm arzeder.
Cebeliþemmer’den güneyde Vâdiddevâsir’e
doðru tedrîcî olarak alçalan geniþ bölge
Âliyetünnecd, Tuveyk ve Arme daðlarýný
içine alan kýsým da Sâfiletünnecd adýyla
anýlýr. Kuzeydoðu istikametinde alçalan Ne-
cid bölgesinde yalnýz ilkbaharda yeþillenen
geniþ vadiler bulunur. Vadiler boyunca bir-
çok yerleþim alaný kurulmuþtur. Bu vadiler
Orta Arabistan’ýn hem ulaþým yollarý hem
de ziraatý için önem arzetmiþtir. XIX. yüzyýl
Osmanlý kaynaklarý ve haritalarýnda bölge
Necd-i Hicâzî ve Necd-i Ârýzî (Urbânî) þeklin-
de gösterilir. Necd-i Hicâzî Kasîm, Cebeli-
þemmer, Veþm, Mahmel ve Südeyr; Necd-i
Ârýzî ise Vehhâbîler’in ilk merkezi Dir‘iye’yi
ve Suudi Arabistan’ýn baþþehri Riyad’ý da
içine alan Vâdiihanîfe, Harc, Eflâc ve Vâdid-
devâsir bölgelerinden oluþur.

Geniþ Necid coðrafyasý en eski göçebe
Arap kabilelerinin yaþadýðý bir mekân diye
bilinir. Hazerî adý verilen ve geniþ vahalar
boyunca yerleþik yahud yarý yerleþik ha-
yatý benimseyen bazý Arap kabilelerinin
varlýðýna dair kayýtlara rastlanmakla birlik-
te bu coðrafyada tarihte etkin olmuþ bir
devlet ortaya çýkmamýþtýr. Bunun tek is-
tisnasý, Yemen’deki Himyerîler’e baðlý ola-
rak Necid ve Yemâme’de kurulan Kinde
Devleti’dir. Hakkýnda çok az bilgi bulunan
bu devlet Ýranlýlar tarafýndan ortadan kal-
dýrýlmýþ, Kinde hânedanýna mensup birçok
kimse Hadramut taraflarýna geçmiþtir.

Hz. Peygamber’in Ýslâm’a davet mektu-
bu gönderdiði devlet adamlarý arasýnda
bu devletten kalan Yemâme hâkimi Hevze
el-Hanefî’nin de bulunduðu bilinmektedir.
Hevze, Resûl-i Ekrem’in elçisine iyi davran-
mýþsa da Ýslâm’ý kabul etmemiþtir. Daha
sonra kabileleri birlikte idare ettikleri Sü-
mâme b. Üsâl, Mekke’ye gidip müslüman
olduðunu bildirmiþ, böylece Ýslâm erken
bir dönemde Necid içlerine kadar ulaþmýþ-
týr. Necid’le ilgili ilk ciddi hadise, Yemâme’-
de Müseylimetülkezzâb’ýn peygamberlik
iddiasýyla ortaya çýkýp halký kendisine biat
etmeye çaðýrmasý ve Hz. Peygamber’in ve-
fatý üzerine zekât ödemek istemeyen bazý
Arap kabilelerini etrafýna toplayarak ridde
hareketlerini baþlatmasýdýr. Halife Ebû Be-
kir dönemindeki ridde savaþlarý da daha
yoðun olarak bu coðrafyada cereyan et-
miþtir. Abbâsîler devrinde IV. (X.) yüzyýl-
dan sonra zaman zaman Mekke þerifleri
nüfuzlarýný Necid’de kabul ettirdiler. Aslýn-
da bu durum Necid kabilelerinin zekât ve
öþürlerini toplamaktan ibaretti. Çünkü Ne-
cid’de hüküm süren geleneksel yapý tam
bir devlet idaresinin tesisine imkân verme-
mekteydi.

Necid çöllerinde dolaþan, çoðunlukla
devecilik ve koyunculukla uðraþan bedevî
Arap kabileleriyle çöllerle çevrili vaha ve va-
dilerde yaþayýp ziraatla uðraþan yerleþik

tezkirelerde farklý tarihler verilmektedir.
Kübrevî -Zehebî tarikatý onun zamanýnda
Horasan’dan Fars bölgesine intikal etmeye
baþlamýþ, halifesi Kutbüddin Tebrîzî döne-
minde bölgeye iyice yerleþmiþ ve günümü-
ze kadar mevcudiyetini sürdürmüþtür.

Eserleri. 1. Dîvân. Cevherî, Necîb, Necî-
büddin, Zerger mahlaslarýný kullanan þairin
divaný 4000’i aþkýn beyit ihtiva eder. Ese-
rin bir nüshasý Tahran Meclis Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (nr. 390). 2. Seb£u’l-
me¦ânî. 1020 beyitlik tasavvufî bir mes-
nevidir. Safevî Hükümdarý Süleyman Þah
zamanýnda 1094 (1683) yýlýnda yazýlan eser
Muhsin Hâlî Ýmâdülfukarâ tarafýndan taþ-
baský olarak neþredilmiþtir (Þîraz 1342). 3.
ƒulâ½atü’l-¼ašåyýš. Felsefî, irfanî ve ta-
savvufî konularý iþleyen iki mesnevi Mu-
hammed Kerim Tebrîzî’nin önsözüyle ya-
yýmlanmýþtýr (Þîraz 1338). 4. Nûrü’l-hidâ-
ye ve ma½darü’l-vilâye. Bir mukaddime,
yedi bölüm ve bir hâtimeden meydana ge-
len mensur eserde yaratýlýþ, ilim ve âlimle-
rin tabakalarý, Allah’ýn zâtýný bilmede insa-
nýn acziyeti, hak ve bâtýl mezhepler, usûl-i
dîn gibi konular ele alýnmýþtýr. Mukaddi-
mede Safevî þahlarýnýn þeceresini man-
zum olarak veren Necîbüddin U¦ûl-i Kâfî
gibi hadis kitaplarýný ve Þeyh Muhammed
Ali Müezzin-i Horasânî’nin Tu¼fetü’l-£Ab-
bâsiyye’sini, Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâß
ve Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâß adlý eserlerini, Sa-
fiyyüddîn-i Erdebîlî’nin Mašålât’ýný ve kul-
landýðý diðer eserlerin adýný zikretmiþtir.
Sade bir Farsça’nýn hâkim olduðu eserde
Necîbüddin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Þeyh Bahâî, Hâfýz-ý Þîrâzî ve Sa‘dî-i Þîrâzî
gibi þairlerin þiirlerinin yaný sýra kendi þi-
irlerine de yer vermiþtir (Þîraz 1336; Tah-
ran 1365). Necîbüddin’in diðer eserleri ara-
sýnda Mašålât-ý Vâfiye (Tahran Üniversi-
tesi Merkez Ktp., nr. 1570), I½¹ýlâ¼ât-ý Øû-
fiyân (Þîraz, Ahmediye Hankahý, nr. 65/3)
ve bazý tezkire kitaplarýnda ismi anýlan
Destûr-ý Süleymân adlý eserleri bulun-
maktadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Rýzâ Kulý Han Hidâyet, Te×kire-i Riyâ²ü’l-£ârifîn,
Tahran 1305, s. 133; Ma‘sûm Ali Þah, ªarâßiš, III,
216; Münzevî, Fihrist, II,1038, 1473; III, 2568; IV,
2797, 2901; Âga Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a ilâ
te½ânîfi’þ-Þî£a, Beyrut 1403/1983, VIII, 225; XII,
130; XXIV, 386; Abdülhüseyin Zerrînkûb, Dün-
bâle-i Cüstücû der Ta½avvuf-i Îrân, Tahran 1369
hþ., s. 266; Abdürrefî‘ Hakýkat, TârîÅ-i £Ýrfân ve
£Ârifân-ý Îrânî, Tahran 1372 hþ., s. 661-662; Ah-
med Temîm Dâri, £Ýrfân ve Edeb der £A½r-ý Øafe-
vî, Tahran 1372 hþ., I, 340-364; M. Ali Terbiyet,
Dâniþmendân-ý Â×erbâycân, Tahran, ts., s. 374;
Ferhat Nâz, “Þeyp Necîbüddîn Rýça Tebrîzî ve
Nûrü’l-hidâye”, Dâniþ, sy. 32, Ýslâmâbâd 1993,
s. 123-142.

ÿRýza Kurtuluþ

NECÝD

Necid bölgesinde Südeyr yakýnýndaki bir vahada eski bir yerleþimin harabeleri



492

NECÝD

gulamaktan geri durmadý. Ayrýca zaman
içinde önemli kabile þeyhlerinin tayinine
müdahale edilerek veya tayin edilenlere
unvanlar, hil‘atler verilerek devletin nüfu-
zunun yaygýnlaþmasý saðlandý. Ortaçað’-
lardan beri Mekke þeriflerinin nüfuzu al-
týndaki Necid kabilelerinin statüsüne do-
kunulmadý. Baðdat’a yakýn olan, sürekli
konar-göçer durumundaki kabileler Bað-
dat eyaleti, bir kýsmý da Lahsâ beylerbey-
liði aracýlýðý ile yönetildi. Böylece Necid iç-
lerinden geçen hac ve ticaret yollarýnýn gü-
venliði saðlandý. Ayrýca Baðdat’ta güçlü
bir kabile þeyhine tevdi edilmiþ olan Bâ-
bü’l-Arab kurumu ile kabile -devlet iliþki-
leri düzenlendi.

Bu yapý, XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan iti-
baren bölgede meydana gelen yeni akým-
larla sarsýldý. Çoðunluðun Hanbelî mezhe-
bini benimsediði Necid’de birçok din âlimi
yetiþmesine raðmen bölgede Ýslâmî hayat
tam olarak hâkim olamadý. Müslümanlýk’-
la eski inançlarýnýn karýþýmý bir dinî hayat
geliþtiren Necid ahalisinin özellikle göçebe
kýsmý Ýslâm’dan hayli uzaklaþmýþtý. Böyle
bir ortamda Muhammed b. Abdülvehhâb
Necid’de yeni bir dinî hareket baþlattý.
1744’te Dir‘iye Emîri Muhammed b. Suûd
ile dinî - siyasî birlik oluþturup Necid’deki
dengeleri tamamen sarstý. Dir‘iye bu yeni
hareketin merkezi oldu. Vehhâbîliðin Ne-
cid sýnýrlarýný aþýp Hicaz ve Lahsâ’ya yayýl-
masý ile Osmanlý Devleti durumun vaha-
metini kavradý. Ancak ilk ciddi askerî ha-
rekât 1792’de Lahsâ’yý alan Vehhâbîler’in
1801’de Kerbelâ’yý basmalarý ve 1803 yý-
lýnda Hicaz’a uzanmalarý üzerine yapýldý.
Baðdat’tan Necid’e askerî seferler düzen-
lendiyse de sonuç alýnamadý. Mýsýr Valisi
Kavalalý Mehmed Ali Paþa’nýn oðlu Ýbrâ-
him Paþa’nýn 1818’de Necid’e yaptýðý as-
kerî seferle Dir‘iye tahrip edilerek Vehhâ-
bî Suud Devleti’nin oluþumu engellendi.
Necid, Cidde ve Habeþ Ýbrâhim Paþa’nýn
idaresine verildi. Onun 1819’da Mýsýr’a dön-
mesinin ardýndan Necid’de devam etmek-
te olan idarî düzenlemeler zayýfladý. Mý-
sýr’a sürgün edilen Suûd ailesinden Türkî
b. Abdullah, 1824’te geri gelerek baþýna
topladýðý taraftarlarý ile Dir‘iye yakýnlarýn-
da Riyad’ý merkez edindi. Ardýndan Faysal
b. Türkî zamanýnda Suûdîler’in toparlanýp
Lahsâ üzerinden körfeze açýlmasý Meh-
med Ali Paþa’yý rahatsýz etti. Mýsýr ve Cid-
de’den yapýlan bazý müdahalelerle Necid
Cidde’ye baðlandý, Faysal’a da kaymakam-
lýk verilerek tekrar Cidde hazinesine vergi
ödemekle mükellef tutuldu.

Osmanlý Devleti ile oldukça dengeli bir
iliþki kuran ve nüfuzunu körfeze kadar ya-

yan Faysal’ýn 1865 sonlarýnda ölümüyle ye-
rine geçen, devletin Necid kaymakamý un-
vaný verdiði oðlu Abdullah ile kardeþi Su-
ûd arasýnda baþlayan çekiþmeler Necid ta-
rihinde yeni bir dönem açtý. Ýki kardeþin çe-
kiþmelerinde Ýngilizler Suûd’u destekledi.
Bu geliþmeler karþýsýnda Abdullah devle-
te müracaat ederek kaymakamlýðýnýn teh-
ditlerden korunmasýný istedi. Baðdat Va-
lisi Midhat Paþa’nýn önerisiyle Lahsâ’yý (Ah-
sâ) ele geçiren Suûd’a karþý askerî hare-
kât düzenlendi. Nâfiz Paþa kumandasýn-
daki ordu Mayýs 1871’de Baðdat’tan ha-
reketle Ahsâ seferine çýktý. Birkaç ay için-
de tamamlanan bu seferin ardýndan mer-
kezi Ahsâ olmak üzere Necid mutasarrýf-
lýðý teþkil edildi. Bunun amacý, Necid ve
Ahsâ’yý Ýngilizler’in etkisindeki Suûd’un ta-
sallutundan kurtarýp Abdullah b. Faysal’ýn
idaresine vermekti. Ancak Abdullah’ýn son
anda Ahsâ’dan ayrýlýp Necid’e çekilmesi
planlarý deðiþtirdi. Bu tarihten itibaren
Necid / Ahsâ mutasarrýflýðý merkezden ya-
pýlan tayinlerle idare edilmeye baþlandý.

Osmanlýlar, Necid’de Suûdîler’e karþý ye-
ni bir gücü desteklediler. Necid içlerindeki
istikrarsýzlýktan faydalanarak baþýna top-
ladýðý kabilelerle Necid’in kuzeyinde Cebe-
liþemmer’de bir güç halinde ortaya çýkan
Reþîdîler Suûdîler’in bir alternatifi gibi gö-
rüldü. Abdullah b. Faysal’ýn yerine Muham-
med b. Reþîd Necid emîri olarak tanýndý.
Reþîdîler, önceleri iyi geçindikleri Suûdîler’i
1891’de Riyad’dan çýkarýp Küveyt’e çekil-
mek zorunda býraktýlar ve Necid’in idare-
sini tamamen ellerine geçirdiler. 1902’de
Suûdîler’den Abdülazîz b. Suûd’un Riyad’ý
ele geçirmesi Necid tarihinde yeni bir dö-
nem baþlattý. Ýbn Reþîd’in yardým istekle-
rine cevap vermek maksadýyla Necid içle-
rine Kasým Askerî Harekâtý diye bilinen bir
sefer düzenlendi. Ancak zamansýz ve ha-
zýrlýksýz yapýlan bu seferde binlerce Osman-
lý askeri Necid çöllerinde açlýk, susuzluk ve
hastalýklardan yok oldu. Bundan cesaret
alan Abdülazîz b. Suûd, modern Suudi Ara-
bistan Devleti’nin kuruluþuna giden süreci
baþlattý. Önce rakibi Reþîdîler’i bertaraf et-
ti, ardýndan hem Vehhabî öðretisini yay-
gýnlaþtýrmak hem de yerleþik hayatý özen-
dirmek için Necid’in çeþitli yerlerinde Hi-
cer denilen yerleþim birimleri kurdu. Ýhvân
diye isimlendirilen yerleþimciler gerekti-
ðinde askerî güç olarak kullanýlmak üzere
eðitildi. Abdülazîz b. Suûd, Osmanlý Dev-
leti’nin Balkan savaþlarý ile uðraþmasýný fýr-
sat bilerek sýnýrlý jandarma birliklerinin ko-
ruduðu Ahsâ’yý ele geçirdi. Bu fiilî durum
karþýsýnda Osmanlý hükümetiyle Abdüla-
zîz b. Suûd arasýnda 1914 yýlýnda bir ant-
laþma yapýldý ve kendisine Necid vali ve

kabilelerin tanýdýðý yegâne içtimaî ve si-
yasî birlik kabile idi. Birbirine kan baðý ile
baðlý olan ailelerden meydana gelen kabi-
lenin þeyhi (emîr) tek söz sahibi durumun-
daydý. Bazan kabileler arasýnda ittifak sað-
lanarak gevþek konfederasyonlar da oluþ-
turulabilmekteydi. Coðrafyanýn geniþliðine
raðmen iklim þartlarýna göre ve hayvanla-
rýna mera bulma maksadý ile hareket eden
bu kabilelerin birbirlerinin alanlarýna geç-
meleri anlaþmazlýklara ve çatýþmalara yol
açýyordu. Zaman içinde bu çatýþmalar ha-
yatýn bir parçasý haline geldi ve “gazve”
denilen askerî harekâtlarla birbirini yað-
malama geleneðine dönüþtü.

Osmanlý Devleti’nin Arap coðrafyasýnda
Yavuz Sultan Selim ile baþlayan hâkimiye-
tinin Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Irakeyn
Seferi ile saðlam temellere oturtulmasý
sonucu Baðdat, Basra ve Lahsâ beylerbey-
likleri ve Cidde Paþalýðý’nýn kurulmasýnýn
ardýndan Necid de idare altýna alýnmaya
baþlandý. Necid kabileleri yakýn bulunduk-
larý eyaletlerin aracýlýðý ile geleneklerine
dokunulmadan yönetilir oldu. Necid’de bir-
çok Arap kabilesi bulunmakla beraber ta-
rih boyunca varlýklarýný sürdüren büyük
kabileler veya kabile birliklerinin sayýsý az-
dýr. Mutayr, Ucmân, Mürre, Uteybe, Sebî‘,
Þehûl, Devâsir, Harb, Aneze ve bunlarýn
kollarý baþlýca Necid kabileleridir. Zaman
zaman askerî harekâtlarda civardaki Os-
manlý valileri tarafýndan asker kaynaðý ola-
rak kullanýlan bu kabilelerin arasýndan ön
plana çýkanlara bazý imtiyazlar tanýnmak-
ta, böylece devlet geleneðinin yaygýnlaþ-
masý amaçlanmaktaydý. Aslýnda Necid ka-
bileleri modern anlamdaki bir devletle ilk
defa Osmanlý döneminde karþýlaþmýþlar-
dý. Fakat keskin geleneklerinden uzaklaþtý-
rýlýp tebaa olarak itaatlerinin saðlanmasý
zaman alacaðýndan vergilerini vermeleri ve
padiþah adýna hutbe okutmalarý karþýlýðýn-
da Osmanlý Devleti bunlarýn geleneksel ida-
relerinin devamýna göz yumdu, aþýrý hare-
ketlerine karþýlýk da askerî tedbirler uy-

Necid’de

eski bir minare
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Þam Askerî Ýdâdîsi’ne kaydoldu; bir süre
sonra kaydýný Kuleli Askerî Ýdâdîsi’ne aldýrdý.
1879’da Mekteb-i Harbiyye’ye girdi, 1881’-
de mülâzým-ý sânî rütbesiyle buradan me-
zun oldu. Ýstanbul’da çeþitli askerî rüþdi-
yelerde ve Mekteb-i Harbiyye’de Fransýz-
ca, Türkçe ve tarih muallimliði yaptý. 1913
yýlýnda miralaylýktan emekliye ayrýlýnca Ma-
arif Nezâreti tarafýndan Dârülfünun’a Türk
tarihi ve Türk dili müderrisi tayin edildi.
1927’de Erzurum mebusu olarak Büyük
Millet Meclisi’ne girdi. 12 Aralýk 1935’te Ýs-
tanbul’da vefat etti. Mezarý Sahrâyýcedid
Kabristaný’ndadýr.

Necip Âsým, daha Þam Ýdâdîsi’nde oku-
duðu sýrada Suriye’de bazý çevrelerde Türk-
ler’e karþý takýnýlan menfi tavýr onda millî
þuurun erken yaþta uyanmasýnda etkili
olmuþtur. Kuleli Askerî Ýdâdîsi’nde talebe
iken gidip geldiði Ahmed Midhat Efen-
di’nin Beykoz’daki evinde Veled Çelebi (Ýz-
budak), Þemseddin Sâmi, Emrullah Efendi
ve Fuad (Köseraif) gibi devrin Türkçüler’iy-
le tanýþmýþ, ilk yazýlarýný Ahmed Midhat
Efendi’nin Tercümân-ý Hakîkat gazete-
sinde yayýmlamýþtýr. 1895’ten itibaren, dev-
rin önde gelen Türkçü yazarlarýnýn toplan-
dýðý Ýkdam gazetesinde yazýlar yazmaya
baþlayan Necip Âsým’a Veled Çelebi ile bir-
likte, “Türk” kelimesini o dönemde kulla-
nýlan imlânýn aksine “vav” ile yazdýklarýn-
dan dolayý “Vavlý Türk” lakabý verilmiþti.
Daha sonra Maârif, Ma‘lûmât, Mekteb
ve Servet-i Fünûn gibi dergilerde “Lisan
Bahisleri”, “Dilimize Hizmet” ve “Dilimiz”
gibi baþlýklar altýnda neþrettiði yazýlarýnda
bir yandan Türkçe’nin sadeleþmesini sa-
vunurken öte yandan dildeki yabancý ter-
kiplerin çözülmesini ve biri Osmanlýca, di-
ðeri Türkçe iki ayrý lugat hazýrlanmasýný
teklif etmiþtir. Ancak devrindeki bir kýsým
Türkçüler’den farklý þekilde tasfiyeci olma-
yan Necip Âsým, çeþitli yazýlarýnda asýl ama-
cýnýn Türkçe’nin de medenî dünya dilleri
arasýnda belli bir yeri bulunduðunu ispat
etmek ve ülkede herkesin yazdýðýný anla-
yacak bir dil kullanmasýný saðlamak oldu-
ðunu söyler.

1908’de II. Meþrutiyet’in ilânýndan son-
ra Türk Derneði’nin kurucularý arasýnda yer
almýþ, ardýndan derneðin baþkanlýðýna ge-
tirilmiþtir. Ayný yýllarda Türk Yurdu, Bilgi
Mecmuasý, Ýctihâd, Dârülfünun Edebi-
yat Fakültesi Mecmuasý, Anadolu Mec-
muasý, Millî Tetebbûlar Mecmuasý ile
Türk Tarih Encümeni Mecmuasý’nda
Türk dili tarihiyle ilgili bazý makaleler ya-
yýmlamýþ ve Osmanlý Türkçesi’nin grame-
ri üzerinde çalýþmalar yapmýþtýr. Bir süre
Anadolu diyalektolojisiyle de meþgul olan

Necip Âsým, Macarlar’ýn Peþte’de çýkardýðý
Keleti Szemle dergisinde Balhasanoðlu
ve Balkanoðlu imzasýyla bu konuda Fran-
sýzca incelemeler neþretmiþtir.

Necip Âsým, En Eski Türk Yazýsý adýyla
yayýmladýðý eserinde rünik Türk alfabesi-
ni tanýtmýþtýr. Ayrýca Orhun Âbideleri’nin
metnini ve tercümesini neþretmiþ, Eski
Savlar adlý kitabýyla Türk atasözleri üze-
rinde durmuþtur. Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde Atebetü’l-hakåyýk’ýn Uygur ve
Arap harfleriyle istinsah edilmiþ bir nüsha-
sýný bularak eseri ilim âlemine tanýtmýþ ve
bir önsöz ilâvesiyle yayýmlamýþtýr. Ardýn-
dan Kilisli Rifat (Bilge) ayný kütüphanede
eserin bir baþka nüshasýný tesbit edince
Necip Âsým her iki nüshayý karþýlaþtýrýp ara-
larýndaki farklarý ortaya koymuþ ve Hibe-
tü’l-hakåyýk adýyla yayýmlamýþtýr.

Bunlarýn yanýnda Necip Âsým genel dil-
bilimi ve özellikle Ural -Altay dilleriyle de
uðraþmýþtýr. Ayrýca Târîh-i Osmânî En-
cümeni üyesi sýfatýyla Türk tarihi üzerin-
de incelemeler yapmýþ ve büyük bir ese-
rin ilk cildi olarak, Osmanlý Devleti öncesi
Türk tarihini içine alan Osmanlý Târihi’-
ni yayýmlamýþtýr (Mehmed Ârif’le birlikte).
Bu çalýþmasýnda Léon Cahun’un Introduc-
tion à l’histoire de l’Asie. Les turcs et
les mongoles adlý eserinden (Paris 1896)
büyük ölçüde faydalanmýþ, ayný yazarýn La
Bannière blue. Aventures d’un mu-
sulman, d’un chrétien et d’un païen à
l’époque des croisades et de la con-
quête des mongoles (Paris 1876) adlý
romanýný da Gök Sancak adýyla Türkçe’-
ye çevirmiþtir.

Necip Âsým ayný zamanda Dârülfünun’-
da Türkoloji’yi kuran kiþi kabul edilmekte-
dir. Onun Türk dili alanýnda yaptýðý çalýþ-
malar Türkiye dýþýnda da takdir edilmiþ ve
bu münasebetle kendisine 1892’de Chica-
go Sergisi’nde bir madalya ile bir diploma
verilmiþ, 1895’te Paris’teki Société Asiati-
que’e üye seçilmiþtir. Necip Âsým, Türk Dil
Kurumu saflarýna da katýlmýþ ve ölümü-

kumandaný unvaný verildi. Ardýndan I. Dün-
ya Savaþý’nýn baþlamasý üzerine kendisine
cihad çaðrýsý yapýlmasýna raðmen taraf-
sýz kalan Abdülazîz b. Suûd savaþ sonun-
da önce kendisini Necid sultaný ilân ettir-
di, daha sonra Hicaz’ý kontrol eden Þerîf Hü-
seyin’in aleyhinde geniþleyerek Hicaz böl-
gesini ele geçirdi; Necid, Hicaz ve Mülha-
katý sultaný unvanýný aldý. 1932’de Suudi
Arabistan resmen kurulunca Riyad bu ül-
kenin baþþehri yapýldý.
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ÿZekeriya Kurþun
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NECÝP ÂSIM YAZIKSIZ

(1861-1935)

Türkiye’deki ilk Türkçüler’den,
Türk tarih ve dil âlimi.˜ ™

29 Aralýk 1861’de Kilis’te doðdu. O çev-
rede Balhasanoðullarý diye tanýnan bir sipa-
hi ailesinden gelmektedir. Ýlk ve orta öðre-
nimini memleketinde tamamladý. 1875’te
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