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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.

˜ ™

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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en-Necâþî Ashame b. Ebcer
(ö. 9/630)

Muhacirleri himaye eden
ve Hz. Peygamber’in

davetini kabul edip müslüman olan
Habeþistan kralý.

˜ ™

Habeþçe’de “hükümdar” anlamýna gelen
ve Batý dillerinde negus imlâsýyla yazýlan
negâsî kelimesinin Arapçalaþmýþ þekli olan
necâþî Habeþ krallarý için kullanýlan bir un-
vandýr. Arapça kitâbelerde bunun karþýlýðý
olarak “melikü’l-Habeþe” ve “melikü Ak-
sum” unvaný yazýlmýþtýr. Necâþî, Arap kay-
naklarýnda özel isim olarak da geçmekle
birlikte bu durum unvanýn lakaplaþmasýn-
dan kaynaklanmakta ve Resûl-i Ekrem’in
gýyabî dostluk kurduðu necâþînin adýnýn
Ashame olduðu bilinmektedir.

Ýslâm öncesinde Araplar’ýn Habeþ kral-
larý ile iliþki içinde bulunduklarý, Kusayy’ýn
çocuklarýndan Hâþim veya kardeþinin Ne-
câþî’den Habeþistan’da ticaret yapma im-
tiyazý elde ettiði ve bu imtiyazýn uzun za-
man onun ailesinde kaldýðý, ayrýca Abdül-
muttalib ile Harb b. Ümeyye arasýndaki
bir anlaþmazlýkta Necâþî’nin hakemliðine
baþvurulduðu bilinmektedir (Ýbn Habîb,
el-Münemmaš, s. 90-91; Belâzürî, I, 73).
Hayatý hakkýnda fazla bilgi bulunmayan
Necâþî Ashame’nin tahta ne zaman çýktý-
ðý belli deðildir. Bilinen husus, babasý Ne-
câþî Ebcer’in kardeþi tarafýndan tahttan
indirilerek öldürüldüðü ve henüz çocuk
yaþta olan tek oðlu Ashame’nin Arabis-
tan’a gönderilerek Bedir yöresinde yaþa-
yan Damreoðullarý’ndan bir kiþiye satýlmýþ
ve uzun süre orada kalmýþ olduðudur.

Hz. Peygamber’in, Mekke’de eziyet gö-
ren müslümanlara “Orada ülkesinde hiç
kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iþ
baþýndadýr; gidin ve Allah içinde bulundu-
ðunuz durumdan bir çýkýþ yolu gösterince-
ye kadar o doðruluk ülkesinde kalýn” tavsi-
yesi üzerine (Ýbn Hiþâm, I, 321-322), 615
yýlýnda dördü kadýn olmak üzere on beþ
kiþi Habeþistan’a hicret etmiþ, bu ilk mu-
hacirlerin Ashame tarafýndan iyi karþýlan-
masýyla bir yýl sonra daha kalabalýk bir
grup oraya gitmiþtir. Kureyþliler, sayýlarý
artan bu muhacirlerin ardýndan Habeþis-
tan’a bir heyet göndererek Necâþî Asha-
me’den onlarý iade etmesini istemiþlerse
de Necâþî, Kureyþ heyetiyle Ca‘fer b. Ebû
Tâlib baþkanlýðýndaki muhacirlerin tem-
silcilerini tartýþmaya davet etmiþ ve sonuç-

ta müslümanlarý davalarýnda haklý bularak
misafirliklerinin devamýna karar vermiþtir.
Onlarýn Bedir Savaþý’ndan sonraki benzeri
teklifini de geri çevirmiþtir.

Hz. Peygamber 7. yýlýn baþýnda (Mayýs
628) Necâþî Ashame’ye, kendisini Damre-
oðullarý’nýn yanýndaki kölelik günlerinden
tanýyan Amr b. Ümeyye ed-Damrî ile, biri
onu Ýslâm’a davet eden, diðeri, ülkesinde-
ki muhacirler arasýnda bulunan Ebû Süf-
yân’ýn kýzý Ümmü Habîbe ile nikâhýnýn ký-
yýlmasýný ve onunla birlikte muhacirlerin
Medine’ye gönderilmesini isteyen iki mek-
tup ve bazý hediyeler gönderdi. Daveti ka-
bul eden Ashame Ýslâm’a girdi, Ümmü
Habîbe’yi Resûl-i Ekrem’e nikâhladý ve mu-
hacirleri iki yelkenli gemiyle geri yolladý. Bu
arada Hz. Peygamber’e de bir çift mest,
Mýsýr iþi bir elbise, sarýk, iç giysisi, üç tane
kýsa mýzrak (kargý), bir yüzük ve bir katýr
hediye yolladýðý bilinmektedir. Ayrýca oð-
lu Erhâ altmýþ kiþilik bir grupla ve ayrý bir
gemiyle onlara refakat ederken (bu gemi
batmýþ ve bütün yolcular boðulmuþtur)
yetmiþ kiþilik bir Habeþ heyeti de muha-
cirlere katýldý. Resûlullah, Medine’ye gelen
bu kiþilere Yâsîn sûresini okudu, kalplerin-
de oluþan Ýslâm’a karþý sevgi üzerine de
Mâide sûresinin 82. âyeti indi (Yûsuf b. Ýs-
mâil en-Nebhânî, s. 156). Resûl-i Ekrem,
Necâþî Ashame’nin muhacirlere göster-
diði sýcak ilginin bir karþýlýðý olarak bu he-
yete bizzat kendisi hizmet etti (Beyhaký,
II, 307).

Necâþî Ashame’nin Hz. Peygamber’i gör-
meden, herhangi bir mûcizesine þahit ol-
madan uzaktan iman etmesi Ýslâm âlim-
lerinin dikkat çektiði bir husus olmuþ ve
kendisi iman ve amelle ilgili bazý konular-
da delil olmak üzere örnek gösterilmiþtir
(Ýbn Hazm, III, 199; Ýbn Ebü’l-Ýz, s. 466).
Ashame 9 yýlýnýn Receb ayýnda (Ekim 630)
vefat etti, bunun haberini Medineliler’e
bizzat Resûl-i Ekrem vererek onun gýya-
býnda Cennetü’l-baký‘da cenaze namazýný
kýldýrdý. Resûl-i Ekrem’in Ashame’nin gý-
yabýnda cenaze namazý kýldýrmasý da fark-
lý görüþlerin tartýþýlmasýna, dolayýsýyla fark-
lý uygulamalara yol açmýþtýr. Hattâbî gibi
bazý âlimler meseleyi kiþinin öldüðü yerde
namazýný kýlacak kiþilerin olmamasý þartý-
na baðlamýþ, Abdülvâhid b. Ýsmâil er-Rû-
yânî gibi diðer bazý âlimler de ayný þehir-
de bulunanlarýn þehrin baþka bir yerinde
gýyabî cenaze namazý kýlamayacaklarýný
belirtmiþtir (Âmirî, II, 68). Necâþî için kýlý-
nan namaz cenaze namazýnda tekbir sayý-
sýnýn dörtle sýnýrlanmasýnda da ilk örneði
oluþturmuþtur (Taberânî, V, 191; Âmirî, II,
67).

künlüðü sebebiyle Kûfe halkýndan dayak
yiyince onlarý çok aðýr bir dille hicvetti (Ýbn
Kuteybe, s. 247). Hz. Ali ile Muâviye arasýn-
daki mücadelede önceleri Ali’yi destekle-
di, Cemel Vak‘asý ve Sýffîn Savaþý’nda onun
yanýnda yer aldý, þiirleriyle ona arka çýktý.
Sýffîn Savaþý’nda Muâviye b. Ebû Süfyân
taraftarlarýný ve onlar arasýnda yer alan Ýbn
Mukbil’in kabilesi Benî Aclân’ý hicveden
bir “Nûniyye” yazdý, Ýbn Mukbil de buna
cevap verdi (Ýbn Mukbil, neþredenin giriþi,
s. 14-15). Ancak içki içmesi yüzünden Hz.
Ali’nin adamlarý tarafýndan kýrbaç cezasý-
na çarptýrýlýnca Kûfe’yi terkederek Muâ-
viye’nin yanýna gitti, ona methiyeler söy-
ledi ve Hz. Ali’yi hicvetti. Kaynaklarýn ço-
ðunda onun 40 (660) yýlý dolaylarýnda öl-
düðü kaydedilirse de Hz. Hasan (ö. 49/669)
için mersiye yazdýðý, hatta Hz. Hüseyin’in
þehâdetine (ö. 61/680) yetiþtiði ve bun-
dan bir süre sonra öldüðü de rivayet edilir
(Ömer Ferruh, I, 314). Kardeþi Hadîc’in (Hu-
deyc) söylediði bir mersiyeden onun haya-
týnýn sonlarýna doðru Yemen’e döndüðü ve
Yemen’in Lahac þehrinde öldüðü anlaþýl-
maktadýr (a.g.e., a.y.).

Necâþî’nin þiirleri derlenerek Selîm en-
Naîmî tarafýndan Þi£rü’n-Necâþî el-¥â-
ri¦î adýyla yayýmlanmýþtýr (MMÝIr., XIII [Bað-
dad 1966], s. 95-127). Ayrýca Sâlih el-Bek-
kâr, Tayyib el-Aþþâþ ve Sa‘d Gurâb þairin
haber ve þiirlerini derleyip neþretmiþlerdir
(bk. bibl.). Nasr b. Müzâhim el-Minkarî’-
nin Vaš£atü Øýffîn adlý eserinde bu savaþ
sýrasýnda Necâþî’nin söylediði birçok kasi-
de ile bazý parçalar (165 beyit) yer almak-
tadýr.
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