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onuncu ve on birinci imamlar Ali el-Hâdî
ile Hasan el-Askerî’nin kabirlerinin yer al-
dýðý Sâmerrâ’da Kadî Ebü’l-Hasan Ali b.
Muhammed b. Yûsuf’tan, Muhammed b.
Ýbrâhim el-Ýmâm’ýn Ca‘fer es-Sâdýk’tan nak-
lettiði kitabýnýn bir nüshasýný dinledi (a.g.e.,
II, 54). Necâþî’nin hangi tarihte ve nerede
öldüðü konusunda çaðdaþlarý tarafýndan
verilmiþ herhangi bir bilgi yoktur. Daha son-
raki Ýmâmiyye âlimleri, Ýbnü’l-Mutahhar el-
Hillî’nin er-Ricâl (ƒülâ½atü’l-ašvâl) adlý ese-
rine dayanarak onun 450 yýlý Cemâziyelev-
vel ayýnda (Temmuz 1058) Sâmerrâ yakýn-
larýnda küçük bir yerleþim merkezi olan
Matîrâbâd’da vefat ettiðini yazmaktadýr.

Eserleri. 1. Ricâlü’n-Necâþî (Kitâbü’r-
Ricâl, Fihrisü esmâßi mu½annifi’þ-Þî£a).
Müellifin günümüze ulaþan tek eseridir.
Necâþî mukaddimesinde Þîa muhaliflerin-
den birinin, “Ýmâmiyye’nin selefleri arasýn-
da eser veren müellif yoktur” þeklindeki
sözü üzerine telif ettiðini söylediði bu ça-
lýþmasýnda sayýlarý 1270’e ulaþan Þiî - Ýmâ-
mî musannif, müellif ve râvilerini eserleri,
ilmî durumlarý ve baþkalarýnýn haklarýnda
yaptýklarý deðerlendirmelerle birlikte ele
almýþtýr. Þîa ricâliyle ilgili bilinen eserler
içinde önemli bir yere sahip olan bu çalýþ-
ma, bir kýsým âlimler tarafýndan (meselâ
bk. Hasan es-Sadr, s. 268) metodu ve ki-
þileri inceleme tarzý itibariyle benzerlerin-
den üstün tutulmaktadýr. 420 (1029) yýlýn-
dan sonra yazýldýðý sanýlan eserin ilk taþ
baskýsý Bombay’da (1317), bir diðer taþ
baskýsý Ýran’da Matbaa-i Mustafavî’de
gerçekleþtirilmiþtir. Eserin ilmî neþri, Meþ-
hed er-Ravzatü’r-Radaviyye ve Tebriz Mek-
tebetü’l-Ehliyye yazma nüshalarýna daya-
nýlarak Muhammed Cevâd en-Nâînî tara-
fýndan iki cilt halinde yapýlmýþ (Beyrut 1408/
1988), çaðdaþ araþtýrmacýlardan Muham-
med Ali Ebtahî Ýsfahânî kitaba Teh×î-
bü’l-mašål fî tenš¢¼i £ilmi’r-ricâl adýyla
geniþ bir þerh yazmýþtýr (Tahran 1317). 2.
el-Kûfe ve mâ fîhâ mine’l-â¦âr ve’l-fe-
²âßil. 3. Ensâbü Benî Na½r b. Æu£ayn
ve eyyâmühüm ve eþ£ârühüm. Eserde
müellifin soyunun geldiði Benî Nasr ile il-
gili olaylar ve þiirlere yer verilmektedir. 4.
el-Cum£a ve mâ verede fîhi mine’l-
a£mâl. 5. MuÅta½arü’l-envâr ve mevâ-
²ý£ý’n-nücûm elletî semmethâ el-£Arab.
6. AÅbârü’l-vükelâßi’l-erba£a. Ýmâmiyye’-
nin on ikinci imamýnýn gaybûbetinden son-
ra onun vekilleri kabul edilen dört sefirle
ilgilidir (er-Ricâl, I, 254; Tebrîzî, VI, 135).
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Ebü’l-Hâris (Ebü’l-Mehâsin) Kays
b. Amr b. Mâlik el-Hârisî

en-Necâþî
(ö. 40/660 yýlý civarý)

Muhadram hiciv þairi.
˜ ™

Câhiliye devrinde Yemen’in Necrân þeh-
rinde doðdu. Soyu Kehlân’ýn kolu Benî Hâ-
ris b. Kâ‘b’a dayanýr. Necâþî nisbesini an-
nesinin Habeþistanlý oluþundan veya ten
renginin Habeþler’inkine benzemesinden
dolayý almýþtýr. Necran’dan ayrýlýp önce Hi-
caz’a, ardýndan Kûfe’ye gidip yerleþti. Ye-
men’den Hz. Ömer’e gelen bir heyet için-
de yer aldýðý için onun Hicaz’a geliþ tarihi-
nin üçüncü halife dönemine rastladýðý sa-
nýlmaktadýr. Gerek Câhiliye devrinde gerek
Ýslâm döneminde özellikle hiciv türü þiir-
leriyle ün yapmýþtýr.

Necâþî, Necran’da iken Medine’de evli
bulunan akrabasýndan bir kadýný þiirine ko-
nu ettiði gerekçesiyle Hassân b. Sâbit’in
oðlu Abdurrahman’ý hicveden þiirler söyle-
di. Daha sonra Abdurrahman ile Zülme-
câz panayýrýnda ve Mekke’de karþýlaþýp
onunla atýþmaya girdi. Mekke’deki atýþ-
malarýnda Abdurrahman maðlûp olunca
Hassân oðluna yardým etmek zorunda kal-
dý. Bazý kaynaklarda Abdurrahman’ýn üs-
tün geldiði de kaydedilir. Necâþî’nin Benî
Aclân’dan Ýbn Mukbil diye tanýnan Temîm
b. Übey ile aðýr hicivleþmeleri Hz. Ömer za-
manýnda baþladý ve Hz. Ali döneminin son-
larýna kadar sürdü. Onun Ýbn Mukbil’e sa-
taþmalarý kabilesi olan Benî Aclân’a da yö-
nelince kabile ileri gelenleri Hz. Ömer’e
baþvurdu. Hz. Ömer de Necâþî’nin hiciv
söylemesini yasakladý, hatta söylemesi ha-
linde onu dilini kesmekle tehdit etti veya
hapse attýrdý (Ýbn Mukbil, neþredenin gi-
riþi, s. 10-14; Ýbn Kuteybe, s. 247-248).

Necâþî müslüman olmuþsa da kaynak-
larda inancý zayýf ve kendisi “fâsýk” bir kiþi
olarak nitelendirilmiþtir. Þaraba olan düþ-
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Bazý nesnelerin
dinen pis sayýlmasý anlamýnda

fýkýh terimi
(bk. TAHÂRET).
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Ebü’l-Hüseyn (Ebü’l-Abbâs) Ahmed
b. Alî b. Ahmed b. Abbâs

en-Necâþî el-Esedî
(ö. 450/1058)

Ýmâmiyye Þîasý’na mensup
tarih ve biyografi âlimi.
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372 yýlý Saferinde (Aðustos 982) Baðdat’-
ta doðdu. Þiî âlimi Þeyh Sadûk’un öðren-
cisi olan babasý gibi dedesi de ulemâdan-
dý; atalarýndan Abdullah ise Ahvaz valile-
rindendi. Ailesinin Kûfe asýllý olmasý sebe-
biyle bazan Ýbnü’l-Kûfî diye anýlmýþsa da
dedelerinden Ýbn Abbas en-Necâþî’ye nis-
betle daha çok Necâþî nisbesiyle tanýnmýþ-
týr. Öðrenimini Baðdat’ta babasýndan baþ-
ka Þeyh Müfîd, Ebû Abdullah Hüseyin b.
Ubeydullah el-Gadâirî ve Ýbnü’l-Cündî diye
tanýnan Ebü’l-Hasan Ahmed b. Muham-
med gibi Þiî âlimlerinin yanýnda yaptý; ay-
rýca arkadaþý Þeyhüttâife Ebû Ca‘fer et-
Tûsî ile birlikte onun hocalarýnýn dersleri-
ne katýlarak kendini yetiþtirdi. Dinlediði çok
sayýda hocanýn rivayetlerini ve kitaplarýný
nakletme icâzeti aldý. Hayatý boyunca baþ-
ta Ahmed b. Nûh es-Seyrâfî, Ahmed b.
Abdûn, Ahmed b. Cündî, Hüseyin b. Ubey-
dullah el-Gadâirî ve Küleynî’nin öðrencile-
rinden bir grup olmak üzere çok sayýda Þiî
hadis ve ricâl âlimiyle irtibat kurdu ve on-
lardan rivayette bulundu. Öðrencilerinin
en tanýnmýþlarý Ebû Ca‘fer et-Tûsî, Ebü’s-
Samsâm Zülfikar b. Ma‘bed el-Hasenî ve
Ebü’l-Hasan Süleyman b. Hasan es-Sýh-
reþtî’dir.

Hayatýný Baðdat’ta geçiren Necâþî dinî
ve ilmî amaçlarla bazý seyahatler gerçek-
leþtirdi. Ýlkin 400 (1010) yýlýnda Necef’e gi-
derek Hz. Ali’nin kabrini ziyaret etti. Bu
arada Ebû Abdullah Hüseyin el-Bûþencî’-
den onun £Amelü’s-sul¹ân adlý eserinin
rivayeti konusunda icâzet aldý. Ayrýca Hi-
betullah b. Ahmed el-Kâtib isimli bir ricâl
âliminden yararlandý (er-Ricâl, II, 408-409).
Birkaç defa Kûfe’ye gitti ve baþta Hasan
b. Ahmed el-Ýclî olmak üzere ileri gelen
hadisçilerle görüþüp rivayet nakli ve bil-
gi alýþveriþinde bulundu. Diðer taraftan
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