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NECÝP ÂSIM YAZIKSIZ

Ârif’le birlikte); Eski Savlar (Ýstanbul
1338); Orhun Âbideleri (Ýstanbul 1340);
Bektâþî Ýlmihâli (Ýstanbul 1343); Celâ-
leddîn-i Harzemþah (Ýstanbul 1934, A.
Nesevî’nin Moðol istilâsýna dair eserinin
çevirisi).
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NECÝP PAÞA KÜTÜPHANESÝ

XIX. yüzyýl baþlarýnda
Tire’de yaptýrýlan kütüphane.

˜ ™

II. Mahmud devrinde Ýstanbul dýþýnda ku-
rulan kütüphanelerden olup 1243’te (1827-
28), Þam ve özellikle Baðdat valiliklerinde-
ki hizmetleriyle þöhret bulan Mehmed Ne-
cip Paþa tarafýndan inþa ettirilmiþtir. Sa-
hip olduðu tarihî zenginlikler bakýmýndan
Manisa ve Bursa gibi Osmanlý þehirleriyle
benzerlikler gösteren Tire’de Beylikler dö-
neminden beri ortaya konan pek çok ese-
rin son önemli örneklerinden olan kütüp-
hane Osmanlý âlimlerinden Ýbn Melek’in
adýyla anýlan eski küçük kütüphanenin ya-
kýnýnda ve Ýsmâil Efendi Medresesi’nin bu-
lunduðu yerde kurulmuþtur.

Üzerini sekizgen kasnaða oturan bir kub-
benin örttüðü kare planlý yapýnýn ön tara-
fýnda üç küçük kubbe ile örtülen bir revak
vardýr. Bu kýsým daha sonralarý camekân-
la kapatýlarak okuma yeri olarak düzen-
lenmiþtir. Bölgenin rutubetli ortamýndan
kitaplarýn etkilenmemesi için binanýn ze-
mini yerden yüksekte tutulmuþtur. Giriþ-
te yarým daire þeklinde yedi basamak mev-
cuttur. Ýç kýsmýn ortasýnda halen el yaz-
masý ve diðer deðerli basma eserlerin ko-
runduðu, sonradan ilâve edildiði anlaþýlan
sekizgen piramit þeklinde ahþap bir bö-
lüm bulunmaktadýr.

Kütüphanenin kurulduðu yýllarda Barut-
hâne nâzýrý olarak görev yaptýðý anlaþýlan
Necip Paþa’nýn vakfiyesi Üsküdar Þer‘iyye
Mahkemesi’nde Uncuzâde Mustafa Efen-
di tarafýndan 29 Þâban 1244’te (6 Mart

1829) tasdik edilmiþ, Necip Paþa kütüpha-
ne için kendi mülkünden arazi ve dükkân
gibi pek çok akar býrakmýþtýr. Kitâbesin-
deki, “Târîhini Es‘ad etti te’lîf / Vakf et-
ti kütüb Necîb Efendi” beytinden binanýn
1243 (1827-28) yýlýnda bitirildiði anlaþýlmak-
tadýr, ancak vakfiyesinin tasdik edildiði ta-
rihte açýlmýþtýr.

Kütüphanede halen 1147’si yazma,
1135’i basma olmak üzere toplam 2282
Arapça, Farsça ve Türkçe eser bulunmak-
tadýr. Bunlarýn 671’i Necip Paþa tarafýn-
dan temin edilen ve bakýmý yapýldýktan
sonra kýrmýzý deri mahfazalar içinde koru-
nan deðerli eserlerdir. Muhtelif þahýs ve
kuruluþlardan gelen hibelerle toplam kitap
sayýsý 11.330’a ulaþmýþtýr.

Vakfiyesinde kütüphanede mevcut kitap-
larýn tefsirler, kýraat kitaplarý, hadis, usûl-i
hadis, fürû-i fýkýh, tasavvufî eserler, ahlâk,
kelâm, hikmet ve ilm-i týb kitaplarý, meânî,
nahiv, sarf, lugat, mantýk ve edebî eser-
lerle mecmualar, siyer, tarih, hey’et, hen-
dese, hesap ve riyâziye kitaplarý olduðu be-
lirtilmiþtir. Kitaplarýn kaybolmasýnýn önlen-
mesi amacýyla her altý ayda bir Tire’nin ön-
de gelen âlimlerinin kütüphaneye gelip
demirbaþ defterini kontrol etmeleri þart
koþulmuþtur. Tire’deki medresenin müder-
risiyle eþrafýn da hazýr bulunacaðý sayým
iþinde hâfýz-ý kütübün ihmal ve kusuru se-
bebiyle kaybolduðu ortaya çýkan kitap olur-
sa yenisinin aldýrýlmak suretiyle ödettiril-
mesi, kaza ile olduðu anlaþýlýrsa mütevelli
tarafýndan vakfýn geliri ile satýn alýnýp ye-
rine konulmasý istenmektedir.

ne kadar burada çalýþmalarýna devam et-
miþtir.

Eserleri. Ziyâ ve Harâret (Ýstanbul
1304); Güvercin Postasý (Ýstanbul 1305,
askerlikle ilgili); Ferîd (Ýstanbul 1306,
Fransýzca’dan çeviri); Yeni Tertip Muhta-
sar Osmanlý Sarfý (Ýstanbul 1306, 1308);
Ev Kýzý (Ýstanbul 1307, çocuklar için fay-
dalý bilgiler); Muhtasar Osmanlý Nahvi
(Ýstanbul 1308); Lugat-ý Ýlmiyye ve Fen-
niyye (Ýstanbul 1308, Hasan Tahsin’le bir-
likte); Osmanlý Sarfý (Ýstanbul 1310,
1313); Sitler (Ýstanbul 1310; Ýskitler’le il-
gili); Mükemmel Sarf ve Nahv-i Osmâ-
nî (Ýstanbul 1311); Ural ve Altay Lisan-
larý (Ýstanbul 1311); Lugat-ý Musâhabet
(Ýstanbul 1311); Kitap (Ýstanbul 1311; ki-
tap sevgisinden, kitabýn meydana gelme-
si için gerekli olan þeylerden, yazý, kâðýt,
kitapçýlýk ve kütüphane gibi konulardan
bahseder; haz. Türker Acaroðlu, Ýstanbul
1992 [sadeleþtirilmiþ]); En Eski Türk Ya-
zýsý (Ýstanbul 1315; Vilhelm Thomsen ve
F. W. Radloff’un jübileleri þerefine, Pek Es-
ki Türk Yazýsý adýyla 2. bs. 1327); Türk Ta-
rihi (Ýstanbul 1316); Ýlm-i Lisân (Ýstanbul
1327); Gök Sancak (Ýstanbul 1327, L. Ca-
hun’dan çeviri); Millî Aruz (Ýstanbul 1329);
Hibetü’l-hakåyýk (Ýstanbul 1334); Os-
manlý Târihi (Ýstanbul 1335, Mehmed
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495

– —
NECM
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NECM SÛRESÝ

'&��	א���% ) )

Kur’ân-ý Kerîm’in 
elli üçüncü sûresi.

˜ ™

Mekke döneminde Ýhlâs sûresinden son-
ra nâzil olmuþtur. Tamamýnýn veya bir kýs-
mýnýn Medine devrinde indiði ileri sürül-
müþse de bu görüþ mevcut rivayetler ile
sûrenin üslûp ve muhtevasý göz önünde
bulundurularak itibar görmemiþtir (Mu-
hammed b. Ahmed el-Kurtubî, XVII, 55).
Adýný sûrenin baþýnda yer alan necm (yýl-
dýz) kelimesinden alýr; “Ve’n-Necm” sûresi
olarak da isimlendirilir. Altmýþ iki âyet olup
fâsýlasý “! ، ) ، * ، � ، .harfleridir ”א

Ýslâm akaidinin üç temel ilkesini oluþtu-
ran -sûredeki sýraya göre- nübüvvet, tev-
hid ve âhiret hayatýný konu edinen Necm
sûresinin muhtevasýný bu çerçevede ince-
lemek mümkündür. Hz. Muhammed’in
hak peygamber, Kur’an’ýn da vahiy ürünü
olduðunu bildiren birinci bölüm, -verile-
cek mesaja dikkat çekmek amacýyla- hem
Kur’an’ýn ilk muhataplarý olan Araplar hem
de sonraki insanlar için önemli bir gök cis-
mi sayýlan yýldýza yemin etmekle baþlar.
Ardýndan yakýnlýk ve ülfet vesilesi olmasý
için “arkadaþýnýz” diye nitelendirilen Hz.
Peygamber’in müþriklerin iddiasýnýn aksi-
ne doðru yoldan sapmadýðý belirtilir. Onun
teblið ettiði hususlarýn kendi duygu ve dü-
þüncelerinin ürünü deðil Cebrâil vasýtasýy-
la gönderilen ilâhî vahiy olduðu vurgula-
nýr. Resûlullah’ýn Cebrâil ile olan iliþkisine
temas edilerek bu konuda tartýþmaya gir-
menin gereksizliði belirtilir (âyet: 1-18).
Ýkinci bölümde þirk inancý ele alýnarak o
dönemde tapýnýlan ve Allah’ýn kýzlarý kabul
edilen putlardan (Taberî, XXVII, 77) Lât,
Uzzâ ve Menât’ýn adý zikredilir. Daha son-
ra, kýz babasý olmayý kendilerine yakýþtýra-
mayan putperestlerin diþi tanrýlara ibadet
etmelerinin mantýksýzlýðýna deðinilir ve on-
larýn insanlara hiçbir fayda saðlayamayaca-
ðý ifade edilir (âyet: 19-26). Sûrenin üçün-
cü bölümü dünya hayatýndan baþka hiçbir
emeli olmayan, kesin bilgiden yoksun olup
sadece zan ve tahmine dayanarak âhireti
inkâr edenlerin melekleri diþi kabul edip
bu vasýfta gördükleri putlara tapýndýklarý-
nýn tesbitiyle baþlar. Ardýndan bütün kâi-
natýn mülkiyet ve tasarrufunun Allah’a ait
olduðu, insan türünü yaratan, üreme ka-

nununu koyan Cenâb-ý Hakk’ýn kiþileri dün-
yada yaptýklarý davranýþlardan sorumlu tu-
tacaðý ifade edilir ve bunun Hz. Ýbrâhim’-
den beri teblið edilen ilâhî bir hüküm ol-
duðu hatýrlatýlýr. Hz. Nûh’tan itibaren Al-
lah elçilerinin mesajlarýna karþý çýkanlarýn
helâke mâruz býrakýldýðý anlatýlýr ve bunun
herkes için bir uyarý ve ibret vesilesi oldu-
ðu vurgulanýr. Aslýnda kýyamet gününün
yaklaþtýðý, fakat zamanýný Allah’tan baþka
kimsenin bilmediði ifade edilir (âyet: 27-
58). Sûrenin son âyetlerinde Kur’an’ýn va-
hiy ürünü olduðunu ortaya koyan baþlan-
gýçtaki konuya vurgu yapýlarak müþriklere
hitap edilir, onlarýn bu ilâhî kelâm karþý-
sýnda þaþkýnlýk veya lâubalilik gösterme-
meleri gerektiði anlatýlýr; müþrikler artýk
putlara deðil Allah’a secde etmeye ve O’na
tapýnmaya çaðrýlýr (âyet: 59-62).

Necm sûresinde ele alýnan konular etki-
leyici ifadelerle insanlarýn zihnine ve gön-
lüne yerleþtirilir. Kaynaklarýn belirttiðine
göre bu sûre nüzûl sýrasýna göre içinde
secde âyeti bulunan ilk sûredir. Hz. Pey-
gamber sûreyi okurken son âyetindeki
emir gereðince kendisi secde etmiþ, oku-
yuþunu duyanlar da secde etmiþtir (Buhâ-
rî, “Tefsîr”, 53/4; Müslim, “Mesâcid”, 105;
Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VI, 445). Bazý tefsir
kaynaklarýnda yer alan, Necm sûresini oku-
yan kimseye Mekke’de Muhammed’i tas-
dik veya inkâr eden her kiþiye mukabil on
sevap verileceðine dair hadisin (meselâ bk.
Zemahþerî, IV, 35; Beyzâvî, IV, 211) mevzû
olduðu kabul edilmiþtir (Muhammed et-
Trablusî, II, 722).

Necm sûresi üzerine yapýlan çalýþmalar-
dan bazýlarý þunlardýr: Fevzi Efendi, Kud-
siyyü’l-irfân fî tefsîri sûreti’n-Necm mi-
ne’l-Kur’ân (Ýstanbul 1304); Mustafa Ab-
dülfettâh Ahmed Âmir, Sûretü’n-Necm:
Tefsîr ve dirâse (Kahire 1415/1994); Mu-

Koleksiyonun deðerli eserleri olan 99
(717-18) tarihli, Hasan-ý Basrî tarafýndan
kûfî hatla yazýlmýþ 21 × 14,5 cm. ebadýn-
daki Kur’ân-ý Kerîm ile ilk üç sayfasýnda
kâðýt kesilerek yapýlmýþ eþsiz süslemelerin
(katý‘) yer aldýðý Mehmed Selim Tahrânî’-
nin 23 × 13 cm. ebadýndaki divaný vb. altý
kitap, 1948’de Vakýflar Genel Müdürlüðü
tarafýndan Ankara Merkez Kütüphane-
si’ne alýnmýþtýr. 1982 yýlýndan itibaren bu
eserler Ýstanbul Yazý Sanatlarý Müzesi’ne
intikal ettirilmiþ olup halen orada sergi-
lenmektedir.
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Dinen pis sayýlan nesne anlamýnda
fýkýh terimi
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Allah tarafýndan

tûfanda helâk olmaktan kurtarýlan
Hz. Nûh için kullanýlan tabir
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NECM SÛRESÝ

Necip Paþa

Kütüphanesi –

Tire

Necm sûresinin ilk âyetleri


