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NECATÝGÝL, Behçet

dis alan bazý talebeleridir. Neccâd’ýn, cuma
günleri Câmiu’l-Mansûr’da biri namazdan
önce fetva sormak için toplananlarýn me-
selelerini Hanbelî mezhebine göre çözmek,
diðeri namazdan sonra talebelere hadis
yazdýrmak üzere iki ders halkasý tertip et-
tiði belirtilmekte, hadis dinlemek için ge-
lenlerin çok kalabalýk olmasýndan dolayý
camide izdiham yaþandýðý kaydedilmekte-
dir. Neccâdin, zengin hadis bilgisi yanýnda
hadis dinlemek üzere derse giderken ya-
lýnayak yürüdüðü, gündüzleri oruç tutup
akþamlarý kuru ekmekle iftar ettiði zikre-
dilmektedir. Sadûk ve ârif olarak tanýtýlan
Neccâd’ý talebesi Dârekutnî kendisine ait
olmayan hadisleri rivayet etmekle itham
etmiþ, ancak Hatîb el-Baðdâdî bu duru-
mun, onun ömrünün sonlarýna doðru göz-
lerini kaybetmesinin ardýndan bazý öðren-
cilerinin bu tür hadisleri kýraat yoluyla on-
dan rivayet etmeleri sebebiyle gerçekleþ-
miþ olabileceðini söylemiþtir (TârîÅu Ba³-
dâd, IV, 191). Neccâd 20 Zilhicce 348 (21
Þubat 960) tarihinde Baðdat’ta vefat etti
ve Bâbüharb Kabristaný’nda Biþr el-Hâ-
fî’nin yanýna defnedildi.

Eserleri. 1. Müsnedü £Ömeri’bni’l-ƒa¹-
¹âb. Neccâd’ýn telif ettiði belirtilen geniþ
Müsned’inin bir bölümünden ibaret ol-
masý muhtemel eserin ancak yedinci cü-
zünün bir kýsmý günümüze ulaþmýþ olup el-
deki nüshanýn tamamý Nâfi‘ – Ýbn Ömer –
Hz. Ömer tarikiyle gelen hadislerden oluþ-
maktadýr. Sened ve metin hakkýnda bazý
yerlerdeki kýsa notlar dýþýnda herhangi bir
deðerlendirme yapýlmadan derlenen ha-
dislerden meydana gelen ve seksen beþ
rivayet içeren bu cüz Mahfûzurrahman
Zeynullah tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Me-
dine 1415/1994). 2. er-Red £alâ men ye-
š†lü’l-Æurßân maÅlûš (nþr. Rýzâullah Mu-
hammed Ýdrîs, Küveyt 1400/1980). 3. el-
¥adî¦. Muhtelif cüzleri günümüze kadar
gelmiþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mec-
mua, nr. 31, 115; Hadis, nr. 248). 4. el-
Emâlî. Eserin müellif tarafýndan talebele-
rine beþ oturumda (mecliste) okunan bir
bölümü Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de olup
(Mecmua, nr. 61) ayný kütüphanede birer
meclislik iki nüsha daha mevcuttur (Mec-
mua, nr. 94, 106). 5. Fevâßidü’l-¼âc. Bazý
bölümleri zamanýmýza ulaþmýþtýr (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, Mecmua, nr. 111; Ha-
dis, nr. 234). 6. ¬ikru men kânet lehü’l-
âyât min hâ×ihi’l-ümme ve men tekel-
leme ba£de mevtihî min ehli’l-yaš¢n
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 76). 7. el-
Fevâßidü’l-¼isân el-müntešåtü £an þü-
yûÅi’¦-¦išåt (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Ha-
dis, nr. 234). Neccâd’ýn bunlarýn dýþýnda es-

Sünen, Müsnedü’l-mušýllîn mine’½-½a-
¼âbe mimmen ravâ £ani’n-nebiyyi ½al-
la’llåhu £aleyhi ve sellem, Kitâbü’l-ƒi-
lâf, Cüzßü’t-terâcim adlý eserlerinin bu-
lunduðu belirtilmiþtir.
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Hazrec kabilesinin bir kolu.˜ ™

Kahtânîler’e mensup olan kabilenin adý-
ný aldýðý Neccâr’ýn Hazrec’e kadar nesebi
Neccâr b. Sa‘lebe b. Amr b. Hazrec þeklin-
dedir ve Ezd üzerinden Kahtân’a ulaþýr.
Kaynaklarda asýl adýnýn Teymullah veya
Teymü’l-Lât olduðu, devamlý keser kullan-
masýndan veya keserle bir þahsý yaralama-
sýndan dolayý “Neccâr” (marangoz) laka-
býyla tanýndýðý kayýtlýdýr. Neccâr’ýn soyu
Mâzin, Dînâr, Mâlik ve Adî adlý dört oðlun-
dan kollara ayrýlarak çoðalmýþtýr; bunlar-
dan Mâlik b. Neccâr’ýn nesli daha kalaba-
lýktýr. Kabilenin tarihi Hazrec’le iç içedir,
bundan dolayý mensuplarý Neccârî kadar
Hazrecî ve Ensârî nisbeleriyle de anýlýr.

Neccâroðullarý ile Hz. Peygamber ara-
sýnda soy yakýnlýðý mevcuttur. Abdülmut-
talib b. Hâþim’in annesi, Adî b. Neccâr’ýn
neslinden Selmâ bint Amr idi, dolayýsýyla
kabile mensuplarý Abdülmuttalib’in dayý-
larýdýr. Neccâroðullarý’nýn Resûl-i Ekrem’in
ailesiyle dayanýþmasýnýn ve akrabalýk iliþ-
kilerinin Abdülmuttalib’den itibaren baþla-
dýðý görülmektedir. Bir defasýnda Abdül-
muttalib, Mekke’deki arsasýna amcasý Nev-
fel b. Abdümenâf’ýn el koymasý münasebe-
tiyle Neccâroðullarý’na bir mektup yaza-
rak yardým istemiþ, onlarýn seksen kiþiyle
Mekke’ye gelmesi üzerine Nevfel arsayý
iade etmek zorunda kalmýþtýr. Hz. Peygam-

rin Mavi (eþine mektuplar, 1999). Çeviri-
leri. Türk Halk Kitaplarý (Otto Spies’-
ten), Dünya Nimeti (K. Hamsun’dan, I-II,
1949-1950), Venedik’te Ölüm (T. Mann’-
dan, 1952), Yaman Adam (Unamuno’dan,
1954), Garp Cephesinde Yeni Bir Þey
Yok (Remarque’tan, 1956), Martý (Çe-
hov’dan, 1963), Malte Laurids Brigge’-
nin Notlarý (Rilke’den, 1966), Ve O Hiç-
bir Þey Demedi (H. Böll’den, 1966), Þar-
kýlar Kitabý (H. Heine’den, 1972), An-
dersen Masallarý 1 (Andersen’den, 1977),
Kör Baykuþ (Sâdýk Hidâyet’ten, 1977).
Ölümünden sonra Necatigil’in bütün þiir-
leri, oyunlarý, yazýlarý ve konuþmalarý Ali
Tanyeri ve Hilmi Yavuz tarafýndan yedi cilt
halinde yayýmlanmýþtýr (1981-1985).
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Ebû Bekr en-Neccâd Ahmed
b. Selmân (Süleymân) b. Hasen el-Baðdâdî

(ö. 348/960)

Hadis hâfýzý ve Hanbelî fakihi.
˜ ™

253’te (867) doðdu. Ebû Dâvûd es-Sicis-
tânî, Ýbn Ebü’d-Dünyâ, Hâris b. Ebû Üsâ-
me, Harbî, Abdullah b. Ahmed b. Hanbel
ve Keccî gibi âlimlerden faydalandý. Ebû
Dâvûd’un NâsiÅu’l-Æurßân ve mensûÅ’u
ile Ýbn Ebü’d-Dünyâ’nýn Ý½¹ýnâ£u’l-ma£rûf,
eþ-Þükr ve Øýfatü’l-cenne adlý eserleri
Neccâd’ýn kendilerinden rivayeti olarak gü-
nümüze ulaþtý. Katîî, Dârekutnî, Ýbn Þâ-
hin, Hattâbî, Ýbn Batta, Hâkim en-Nîsâbû-
rî, Ýbn Merdûye, Ýbn Hâmid, Ýbn Ebü’l-Fe-
vâris ve Ýbn Þâzân el-Baðdâdî ondan ha-
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ha sonra çok sayýda fakih ve muhaddis ye-
tiþmiþtir. Daha ziyade Medine’de oturan
Neccâroðullarý’ndan Mýsýr ve Basra’ya yer-
leþenler de olmuþtur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “dvr”, “ncr” md.leri; Tâcü’l-
£arûs, “ncr” md.; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I, 94, 124,
240, 253; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I, 136, 218-220;
III, 484 vd.; Halîfe b. Hayyât, et-TârîÅ (Ömerî), s.
70, 247-249; Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 109; Ýbn
Kuteybe, el-Ma£ârif (Ukkâþe), s. 110; Belâzürî, En-
sâb, I, 64, 69, 70, 92, 94, 239, 243, 244, 407;
Taberî, TârîÅ (Ebü’l-Fazl), II, 248-250, 354, 355,
377, 398, 609, 617; Ýbn Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 448,
449; Sem‘ânî, el-Ensâb, V, 459-460; Kalkaþendî,
Nihâyetü’l-ereb (nþr. Ýbrâhim el-Ebyârî), Beyrut
1991, s. 76; Süyûtî, Lübbü’l-Lübâb fî ta¼rîri’l-en-
sâb (nþr. M. Ahmed Abdülazîz – Eþref Ahmed Ab-
dülazîz), Beyrut 1411/1991, II, 292; F. Wüsten-
feld, Genealogische Tabellen der Arabischen
Stämme und Familien: Uebersichts -Tabelle
der Ismâ’îlitischen Stämme, Göttingen 1852,
s. 19-20; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, I, 485; III, 280;
Ömer Rýza Kehhâle, Mu£cemü šabâßili’l-£Arab,
Beyrut 1991, III, 1173; Ýsmail Hakký Ünal, “Es‘ad
b. Zürâre”, DÝA, XI, 352.

ÿÝbrahim Sarýçam

– —
NECCÂR, Hüseyin b. Muhammed

( �� 
	א�������א�����	��	 )
Ebû Abdillâh 

el-Hüseyn b. Muhammed b. Abdillâh 
en-Neccâr er-Râzî
(ö. 230/845 civarý)

Neccâriyye fýrkasýnýn kurucusu.
˜ ™

Kirman’ýn Bam bölgesinde doðdu. Ýb-
nü’n-Nedîm’e göre Kum asýllýdýr (el-Fihrist,
s. 229). Kendi memleketinde yetiþen Nec-
câr’ýn, Abbas b. Muhammed el-Hâþimî’-
nin iþlemeli resmî elbiseler imal edilen iþ
yerinde (dârü’t-týrâz) dokumacý (örücü) veya
madenî eþya ve terazi imal eden bir ima-
lâthanede iþçi olarak çalýþtýðý rivayet edilir.
Öðrenimi hakkýnda yeterli bilgi bulunma-
makla birlikte Biþr b. Gýyâs el-Merîsî’nin ta-
lebesi olduðu bilinmektedir (Kureþî, I, 447).
Mu‘tezile âlimlerinden Ebû Mûsâ el-Mur-
dâr ile Ebû Ca‘fer el-Ýskâfî’nin onun aley-
hinde kitap yazdýðý bilinmekte, Ebü’l-Hü-
zeyl’in de en azýndan onun görüþlerine âþi-
na olduðu sanýlmaktadýr. Eþ‘arî, Neccâr’ýn
Mu‘tezile âlimleri arasýnda insan iradesi-
nin özellikleri konusundaki tartýþmalarla il-
gili önemli bir nakline yer verir (Mašålât, s.
415-416). Biþr el-Merîsî’den gördüðü öð-
renim sayesinde Mu‘tezile’nin düþünce sis-
temine vâkýf olan Neccâr zaman zaman
onlarla tartýþmalara girmiþ ve Ýbnü’n-Ne-
dîm’in nakline göre özellikle Nazzâm ile tar-
týþmalarý olmuþtur. Onunla, Allah’ýn yarat-
ma sýfatý konusunda yaptýðý ve maðlûp ol-
duðu bir münakaþadan kýsa bir müddet

sonra üzüntüsünden vefat etmiþtir (el-
Fihrist, s. 229). Bu rivayet doðru kabul edi-
lirse Neccâr’ýn Nazzâm’ýn ölüm tarihi ola-
rak gösterilen 221 (836) ile 231 (846) yýl-
larý arasýnda öldüðü düþünülebilir. Henrik
Samuel Nyberg ve Halil Asâmine’ye göre
Neccâr’ýn vefatý III. (IX.) yüzyýlýn üçüncü on
yýlýnýn sonuna rastlamaktadýr (EI 2 [Ýng.],
VII, 867).

Neccâr’ýn doktrini (bk. NECCÂRÝYYE),
Abbâsî Halifesi Me’mûn döneminin (813-
833) sonlarýna doðru Tâhirî valilerinin ida-
resindeki doðu vilâyetlerinden Rey ve çev-
resinde geniþ ölçüde yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Bu devirde Mu‘tezile ileri gelenleri ta-
rafýndan baþlatýlan Kur’an’ýn mahlûk oldu-
ðu konusundaki resmî destekli harekete
onun ve hocasý Biþr’in bilfiil katýlýp katýl-
madýðý konusunda bilgi bulunmasa da ko-
nuyla ilgili görüþlerinin Mu‘tezile’ye uygun
olmasý dolayýsýyla mensuplarýnýn bu hare-
keti desteklediðine kesin nazarýyla bakýl-
malýdýr.

Biþr b. Gýyâs’ýn öðrencisi olmasýna ve
onun tesirinde kalmasýna raðmen Neccâr,
Mürcie’ye karþý muhtelif reddiyeler yaz-
mýþ bulunan Dýrâr b. Amr’ýn çeþitli konu-
lardaki görüþlerinden etkilenmiþtir. Mese-
lâ kýyamette Allah’ýn görülmesi hususun-
da Dýrâr’ýn ortaya attýðý altýncý bir duyu dü-
þüncesine karþý, “Göze bilme gücü verilebi-
lir” þeklinde muhalif bir tez ileri sürmüþ-
tür. Dýrâr’ýn istitâat ile fiil arasýndaki geçi-
ci iliþkinin ne olduðunu araþtýrmamasýna
raðmen Neccâr, kesb kavramýný kabul et-
mekle birlikte istitâatin fiille beraber oldu-
ðunu söyleyerek (Mâtürîdî, s. 512-514; Ýbn
Hazm, III, 33) bu kavramý daha kaderci
bir tarzda ele almýþtýr. Diðer taraftan ci-
simler ve arazlar hakkýndaki düþüncele-
rinde Dýrâr’ý takip etmiþtir. Bununla bera-
ber fikirlerinden istifade ettiði kimseler
Biþr ve Dýrâr ile sýnýrlý deðildir. Onun ayrýca
Ýbâzî ve Hanefî mezhebindeki bir kýsým
âlimlerin görüþlerinden geniþ ölçüde fay-
dalandýðý kaydedilmektedir.

Neccâr’ýn Ýslâm mezhepleri tarihi litera-
türündeki tasviri ve hakkýndaki deðerlen-
dirmeler birbirinden farklýdýr. Eþ‘arî kendi-
sini Mürcie içinde mütalaa ederken (Ma-
šålât, s. 135-136) Abdülkahir el-Baðdâdî
onu birçok esasta Eþ‘arî ile uzlaþan, diðer-
lerinde Mu‘tezile’ye uyan ve bazý konular-
da münferit fikirler ileri süren bir kimse
olarak nitelemektedir (el-Farš, s. 207-208).
Ýbn Hazm ise Neccâr’ý Mu‘tezile’den say-
makla birlikte kurucusu olduðu Neccâriy-
ye fýrkasýnýn düþünceleri itibariyle Ehl-i sün-
net’e en yakýn gruplardan biri olduðunu
belirtir (el-Fa½l, II, 266). Þehristânî, Nec-

ber’in babasý Abdullah, Adî b. Neccâr yur-
dunda bir ay kadar hasta yattýktan sonra
burada vefat etmiþ, Hz. Muhammed de
altý yaþýnda iken annesiyle birlikte Nec-
câroðullarý’nýn yanýnda bir ay kalmýþtýr.

Benî Neccâr’ýn Ýslâm tarihi sahnesine çý-
kýþý Ýslâm’ýn Mekke döneminde Akabe bi-
atlarý günlerine rastlar. Bazý Neccârlýlar,
Akabe biatlarýna katýlarak Müslümanlýðý
kabul edip biatlarýn gerçekleþmesinde ve
Medine’de Ýslâm’ýn geliþmesinde önemli
rol oynadýlar. Resûl-i Ekrem, Akabe biatla-
rýnda Neccâroðullarý’nýn nakibi olarak Es-
‘ad b. Zürâre’yi seçti ve kendisini diðer on
bir nakibin baþýna getirdi. Hicret sýrasýnda
Hz. Peygamber’in, yularý serbest býrakýlan
devesi Neccâroðullarý’ndan Sehl b. Râfi‘
ve Süheyl b. Râfi‘ adlý iki yetime ait bir ar-
sanýn üzerine çöktü. Devenin çöktüðü ye-
re en yakýn ev ise yine Neccâroðullarý’n-
dan Ebû Eyyûb el-Ensârî’ye aitti. Hicretin
1. yýlýnda (622) Es‘ad b. Zürâre’nin vefa-
týnýn ardýndan Neccâroðullarý Resûl-i Ek-
rem’e gelerek kendilerine yeni bir nakib
tayin etmesini istediler. Bunun üzerine Hz.
Peygamber “Sizler benim dayýlarýmsýnýz,
ben sizdenim, sizin nakibiniz benim” diye-
rek onlarý sevindirdi. Ýçlerinden cesaret ve
kahramanlýklarýyla tanýnmýþ birçok þahsi-
yetin çýktýðý Neccâroðullarý bütün gazve ve
seriyyelere katýldýlar. Haklarýnda âyet nâ-
zil olan bekkâînden Abdurrahman b. Kâ‘b
el-Ensârî de Benî Neccâr’ýn Mâzin kolun-
dandýr.

Hz. Ebû Bekir tarafýndan Müseylimetül-
kezzâb üzerine düzenlenen sefer baþta ol-
mak üzere Hulefâ-yi Râþidîn döneminde
meydana gelen bütün savaþlara Neccârlý-
lar da katýldý ve daha çok Yemâme’de Mü-
seylimetülkezzâb’la yapýlan Akrabâ sava-
þý ile Köprü Vak‘asý’nda þehid verdi. Özel-
likle Harre Savaþý’nda öldürülenler arasýn-
da Hassân b. Sâbit, Ebû Talha el-Ensârî,
Zeyd b. Sâbit ve Yezîd b. Sâbit’in nesilleri
baþta olmak üzere Neccâroðullarý’nýn dört
kolunun her birinden çok sayýda þahsiyet
bulunuyordu.

Yukarýda adlarý geçenlerden baþka Bi-
rinci Akabe Biatý’nda kabilesini temsil eden
ve Hz. Peygamber’in kabrini kazan Ebû
Talha, Hassân b. Sâbit’in kardeþleri Evs ve
Übey, Enes b. Mâlik, kardeþi Berâ, annesi
Ümmü Süleym, amcasý Uhud þehidlerin-
den Enes b. Nadr, vahiy kâtiplerinden Zeyd
b. Sâbit ve Übey b. Kâ‘b, Resûlullah’ýn oðlu
Ýbrâhim’in sütannesi Ümmü Bürde ve ko-
casý Berâ b. Evs, cengâverlikleriyle ünlü
Muâz b. Hâris (Afrâ) ve kardeþleri Muavviz
ile Avf da Neccâroðullarý’na mensup önem-
li kiþiler arasýndadýr. Benî Neccâr’dan da-
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