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Ondan sonra bölgede edebiyat dili Farsça’-
dan Urduca’ya kaymýþ ve giderek Farsça’-
nýn yerini Urduca almaya baþlamýþtýr.

Eserleri. 1. Dîvân-ý Âbrû (haz. Muham-
med Hasan, Aligarh, ts.; Delhi 1964). Þa-
ir bu eseriyle Kuzey Hindistan’ýn ilk Urdu-
ca divan yazarý olarak kabul edilir (Cemîl
Câlibî, II, 207). Muhammed Hasan, Hin-
distan’ýn 1857’deki baðýmsýzlýk savaþýn-
da telef edildiði ve nüshalarýnýn çok nâdir
olduðu söylenen divanýn (Saksena, s. 50-
51) Hindistan, Pakistan ve Ýngiltere’de mev-
cut yazmalarýný esas alarak ikinci bir neþ-
rini gerçekleþtirmiþtir (New Delhi 1990). 2.
Ârâßiþ-i Ma£þûš. Bir mesnevidir (a.g.e., s.
51). Þah Mübârek’in çeþitli þiirleri ve söz-
leri bir araya getirilerek ÝntiÅâb-ý øaze-
liyyât-ý Âbrû (haz. Muhammed Zâkir, New
Delhi 1991) ve ÝntiÅâb-ý Kelâm-ý Âbrû
(haz. Zafer Ahmed Sýddîký, Leknev 1997)
adýyla yayýmlanmýþtýr.
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Suudi Arabistan’ýn güneybatýsýnda
tarihî bir þehir.
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Yemen’in kuzeyinde yer alan ve bugün
Suudi Arabistan sýnýrlarý içinde kalan Nec-
ran’ý Ýbn Hurdâzbih Güney Necid’e (el-Me-
sâlik, s. 248), Bekrî Hicaz’a (Mu£cem, II,
575) dahil etmiþtir. Þehir, Asîr daðlýk böl-
gesinde geniþ bir kesimin sularýný toplayan
ayný adlý vadinin (Vâdînecrân) verimli top-

raklarý ortasýnda ve Hadramut tarafýndan
gelip Hicaz, Bahreyn, Irak, Filistin ve Su-
riye’ye yönelen ticaret yollarý üzerinde ku-
rulmuþ bir vaha yerleþmesidir. Günümüz-
de olduðu gibi tarih boyunca bir tarým, sa-
nayi ve ticaret merkezi olarak tanýnmýþ-
týr. Ortaçað’da özellikle deri ve dokuma
ürünleriyle meþhurdu.

V. yüzyýlda Hîre ile ticaret yapan Han-
nân (Hayyân) vasýtasýyla Hýristiyanlýðýn gir-
meye baþladýðý Necran daha sonra Bizans
Ýmparatoru Iustinianos’un (527-565) zul-
münden kaçan monofizitlerin sýðýnmasý
sonucunda Doðu kilisesinin Güney Arabis-
tan’daki baþlýca merkezi haline geldi. 523
yýlýnda, Yahudiliði kabul etmiþ olan Himye-
rî Hükümdarý Zûnüvâs þehri ele geçirdi ve
buradaki hýristiyanlara þiddetli baský uygu-
layýp dinlerinden dönmelerini istedi. Ýnanç-
larýndan vazgeçmeyen çok sayýda hýristi-
yan içi ateþ dolu hendeklere atýlarak ya-
kýldý. Bunun üzerine Hýristiyanlýðýn tem-
silcisi ve koruyucusu Bizans’ýn desteðiyle
Habeþ necâþîsi Yemen’e bir ordu gönder-
di (525). Zûnüvâs’ýn maðlûp edilip Himyerî
yönetimine son verilmesiyle bölge Habe-
þistan hâkimiyeti ve Bizans nüfuzu altýna
girdi. Bu dönemde Necran’da birçok kili-
se ve manastýr inþa edildi. Özellikle yaký-
larak öldürülen hýristiyanlarýn anýsýna yap-
týrýlan ve Kâ‘betü Necrân (Deyrü Necrân)
denilen manastýr-kilise ünlü bir ziyaret ye-
ri haline geldi. Bakýmýný ve diðer hizmet-
lerini Benî Hâris b. Kâ‘b (Belhâris) kabilesi-
nin kollarýndan Benî Abdülmedân b. Dey-
yân’ýn üstlendiði kilise ve Saint Arethas
adýyla aziz ilân edilerek onun koruyucusu
sayýlan þehidlerin baþý Hâris b. Kâ‘b sebe-
biyle Necran kutsallýk vasfý kazandý ve Hý-
ristiyanlýðýn hac merkezlerinden biri oldu.
Batý ve Ýslâm kaynaklarýnda yer alan, Nec-
ranlý hýristiyanlarýn mâruz kaldýðý aðýr iþ-
kencelerden Kur’ân-ý Kerîm’de bahsedilir
ve bu insanlar için “müminler” tabiri kul-
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Urdu þairi.
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1093 (1682) yýlýnda Gevâliyâr (Gwalior)
þehrinde doðdu. Muhammed Gavs Gevâ-
liyârî Þettârî’nin torunudur. Asýl adý Nec-
meddin olmakla birlikte Þah Mübârek diye
þöhret buldu ve þiirlerinde “Âbrû” mahla-
sýný kullandý. 1117’de (1705) Delhi’ye göç
etti ve öðrenimini burada tamamladý. Ak-
rabasý olan Sirâceddin Ali Han onun öð-
rencisi oldu. Bâbürlü hükümdarlarýnýn hiz-
metinde bulundu; Narinol’da (Narnaul)
Seyyid Ývaz Ali Han’ýn maiyeti arasýna girdi.
Hayatýnýn büyük bir kýsmý Bâbürlüler Dev-
leti’nin sýkýntý içinde olduðu ve Ýngiliz et-
kisinin güçlendiði dönemde geçti. Bir ra-
hatsýzlýk sonucunda gözlerinden birini kay-
betti. 24 Receb 1146’da (31 Aralýk 1733)
Delhi’de vefat etti ve Seyyid Hasan Resûl-
nümâ’nýn yanýna defnedildi.

Gençlik yýllarýný Evrengzîb devrinde ve
sonrasýndaki karýþýklýk yýllarýnda geçiren
Þah Mübârek, edebî ürünlerini daha çok
Nâsýrüddin Muhammed Þah’ýn hükümdar-
lýk yýllarýnda (1719-1748) vermiþtir. Yaþa-
dýðý dönemde toplumun çeþitli kesimleri-
nin zevk ve eðlenceye dalmýþ olmasý sebe-
biyle onun þiiri de gerek konu gerekse üs-
lûp bakýmýndan devrin özelliklerini yansýt-
mýþ, þiirindeki cinsiyet temayülleri çaðdaþ
edebiyat yazarlarýnýn dikkatini çekerek in-
celeme konusu yapýlmýþtýr.

Necmeddin Þah Mübârek’in þiir söyle-
meye baþladýðý sýralarda Farsça þiir gele-
neði yanýnda mahallî Bhaka tarzý da özel-
likle onun doðum yeri olan Gevâliyâr’da
hâkimdi. Bu tarz halk arasýnda çok tutul-
duðundan Necmeddin Þah duygu ve dü-
þüncelerini bununla ortaya koymuþtur. As-
lýnda onun þiiri büyük oranda Fars þiirinin
özelliklerini barýndýrmakta, ancak gerek
konu gerekse kullandýðý kelimeler baký-
mýndan mahallî unsurlarý da içermektey-
di. Þah Mübârek’in tercih ettiði bu yeni
karma tarzý zamanla pek çok þair ve edip
de benimsemiþtir.

Ýlk þiirlerini Farsça kaleme alan Þah Mü-
bârek daha sonra Urduca yazmýþtýr. Onun
þiirine daha çok çift mânalý kelimelerin
kullanýldýðý, çok renkli ve dikkat çekici ko-
nularýn ele alýndýðý bir nazým türü olarak
“îhâm” (îhâmgû) deniliyordu. Îhâm sanatý
birbirinden farklý birkaç unsuru bir araya
getirdiðinden çok zor olsa da Þah Mübârek
bunu baþarmýþ ve bu sanatý geliþtirmiþtir.
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Eski Necran (Uhdûd) harabelerinden bir görünüþ
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dinlerine sadýk kaldýlar; hýristiyanlar da
Halife Ebû Bekir’e gelerek Resûl-i Ekrem
ile yapmýþ olduklarý anlaþmayý yenilediler.
Necran hýristiyanlarý Hz. Ömer devrinde
buradan sürüldüler ve Irak’a gidip Necrâ-
niye adýný verdikleri Kûfe’ye yakýn bir yere
yerleþtiler. Bir kýsým hýristiyan ise Necran’-
da kalmaya devam etti.

Ýslâm hâkimiyeti döneminde zamanla
Necran’ýn birkaç mil kuzeybatýsýnda yine
ayný adla anýlan bugünkü yerleþim mer-
kezi oluþmuþ ve günümüzde harabelerine
Uhdûd denilen eski Necran terkedilmiþtir.
Þehrin harabeleri Carsten Niebuhr (1764),
Joseph Halévy (1870), Harry Saint John
Bridger Philby (1936) ve Juris Zarins (1980)
gibi birçok Batýlý gezgin ve arkeolog tarafýn-
dan incelenmiþtir. Eskiden Yemen sýnýrla-
rý içerisinde bulunurken 1934 tarihli Tâif
Antlaþmasý ile Suudi Arabistan’a býraký-
lan ve ayný adý taþýyan idarî bölgeye dahil
edilen Necran’ýn nüfusu 2005 yýlýnýn baþ-
larýna ait tahmine göre 129.000’dir.
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Takýyyüddîn Muhtâr b. Mahmûd el-Ucâlî
en-Necrânî el-Mu‘tezilî

(VII./XIII. yüzyýl)

Mu‘tezile kelâmcýsý.
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Hayatý hakkýnda çok az bilgi mevcuttur.
Künyesinden Necranlý olduðu anlaþýlmak-
ta, ancak ayný adý taþýyan birden fazla yer-
leþim merkezi bulunduðundan bunlarýn
hangisine mensup olduðu bilinmemek-
tedir. Necrânî nisbesini Bahrânî þeklinde
okuyanlar varsa da bu isabetli görünme-
mektedir. C. Brockelmann, Necrânî’nin el-
Kâmil fi’l-istiš½âß adlý eserinde Rükned-
din el-Hârizmî’den (ö. 536/1141) “hocamýz”
diye söz etmesinden, ayrýca kaynaklarda
doðumu hakkýnda verilen en erken tari-
hin 505 (1111), el-Kâmil fi’l-istiš½âßýn
istinsah tarihinin 675 (1276) olmasýndan
hareketle onun VI (XII) ile VII. (XIII.) yüzyýl-
lar arasýnda yaþamýþ olabileceðini kaydet-
mektedir (GAL, I, 606). Seyyid Muham-
med eþ-Þâhid ise el-Kâmil’in 675 yýlýnda
istinsah edilmesini ve müstensihin Necrâ-
nî’yi dua ile anmasýný göz önünde bulun-
durarak müellifin bu tarihten önce vefat
etmiþ olabileceðini söylemektedir (el-Kâ-
mil fi’l-istiš½âß, neþredenin giriþi, s. 13).
Wilferd Madelung, Necrânî’nin, Mu‘tezile’-
nin Kadî Abdülcebbâr ve öðrencilerinden
Ebü’l-Hüseyin el-Basrî çizgisinde geliþen
Basra ekolüne baðlý ve Rükneddin el-Hâ-
rizmî’nin öðrencisi olduðunu belirtmek-
tedir. Öte yandan Seyyid Muhammed eþ-
Þâhid, onun Zeydiyye’ye intisabýna iliþkin
görüþlere karþý çýkarak el-Kâmil’de Zey-
diyye’ye yakýnlýðýný gösteren herhangi bir
iþarete rastlanmazken Mu‘tezilî olduðuna
delâlet eden birçok iþaretin bulunduðunu
kaydetmekte, örnek olarak da Ebü’l-Hü-
zeyl el-Allâf, Nazzâm ve Kâ‘bî gibi Mu‘te-
zile âlimlerinden “þeyhlerimiz, ashabýmýz”
diye söz etmesini göstermektedir (a.g.e.,
neþredenin giriþi, s. 11).

Necrânî, ilk dönem Mu‘tezile kelâmcý-
larýnýn tabiat felsefesini önceleyen yakla-
þýmlarýna karþýlýk Ebû Hâþim el-Cübbâî,
Kadî Abdülcebbâr, Ebü’l-Hüseyin el-Basrî
ve Rükneddin el-Hârizmî gibi muhafaza-
kâr eðilimli Mu‘tezile âlimlerinin görüþleri-
ni benimsemiþ, kelâm tartýþmalarýnda Tan-
rý merkezli bir yöntem izleyerek daha çok
Allah’ýn varlýðý ve sýfatlarý üzerinde dur-
muþtur (Elshahed, s. 236-237). Bu döne-
me mensup diðer Mu‘tezile kelâmcýlarý gi-
bi Necrânî de kelâm tartýþmalarýnda ak-

lanýlýr (el-Burûc 85/4-9; bk. ASHÂBÜ’l-UH-
DÛD; BURÛC SÛRESÝ).

Hz. Peygamber, Necran hýristiyanlarýna
Mekke’nin fethinden sonra bir davet mek-
tubu gönderdi; onlar da muhtemelen 9
yýlýnda (631) Medine’ye içlerinde ileri ge-
len din adamlarýnýn da bulunduðu altmýþ
kiþilik bir heyet yolladýlar. Dinî konularda-
ki bazý tartýþmalarýn ardýndan (bk. MÜBÂ-
HELE) dinlerinden vazgeçmeyen Necran
heyetiyle Ýslâm hâkimiyetini tanýdýklarý bir
antlaþma yapýldý. Antlaþmada Necran hý-
ristiyanlarýnýn mal, can ve din hürriyetle-
ri koruma altýna alýnmakta, buna karþýlýk
yýlda 2000 elbise vermeleri ve Necran’a
gidecek müslüman görevlileri bir ay misa-
fir etmeleri gibi hususlar karara baðlandý.
Heyetin isteðiyle, aralarýnda malî konular-
da vuku bulacak ihtilâflarda hakemlik yap-
masý için Ebû Ubeyde b. Cerrâh onlarla
birlikte gönderildi. 10 (631) yýlýnda Hz. Pey-
gamber, Hâlid b. Velîd’i 400 kiþilik bir kuv-
vetin baþýnda çoðunluðu müþrik olan Be-
nî Hâris b. Kâ‘b’ý Ýslâm’a davet etmekle
görevlendirdi ve kendisine zor kullanma-
dan önce üç gün beklemesi emrini verdi.
Kabilenin büyük bir kýsmýnýn Ýslâmiyet’i
kabul etmesi üzerine Necran savaþ yapýl-
madan Ýslâm topraklarýna katýldý. Hâlid b.
Velîd, burada bir süre kalýp baþlýca dinî hü-
kümleri öðrettikten sonra bir Necran he-
yetiyle beraber geri döndü. Resûl-i Ekrem
bizzat Medine’ye çaðýrdýðý heyete ikram-
larda bulunup hediyeler verdi ve içlerinden
Kays b. Husayn’ý Benî Hâris’e emîr tayin
etti. Ýslâm dinini ve Kur’an’ý öðretmek, ze-
kâtlarý toplamak için de ensardan Amr b.
Hazm’ý onlarla birlikte yolladý. Hz. Peygam-
ber, Benî Hâris’ten bazý kiþi ve ailelere ay-
rýca dokuz mektup gönderdi. Ertesi yýl pey-
gamberlik iddiasýnda bulunan Esved el-
Ansî, Necran yöresinden topladýðý 600-700
atlýdan meydana gelen kuvvetleriyle isyan
etti ve Amr b. Hazm’ý buradan uzaklaþtýr-
dý. Ancak Necranlýlar’dan Ýslâm’a girenler

Necran’da emirlik sarayý


