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NECCÂR, Hüseyin b. Muhammed

dü’l-Ezher’e Ýslâm tarihi hocasý tayin edil-
di. Ardýndan Kahire’ye nakledilerek Kül-
liyyetü’l-lugati’l-Arabiyye’de ders verdi ve
1960 yýlýnda emekli oluncaya kadar bura-
da çalýþtý. 1956’da Kahire Mecmau’l-luga-
ti’l-Arabiyye’ye üye seçilen Muhammed Ali,
üniversite hocalýðýnýn yaný sýra sözlük ça-
lýþmalarý ile Arap dili ve edebiyatýna dair
araþtýrmalar yaptý, çeþitli komisyonlarda
görev aldý. 1965 yýlýnda Baðdat’ta gerçek-
leþtirilen Mecmau’l-lugati’l-Arabiyye top-
lantýsýndan dönerken uçaða bineceði es-
nada vefat etti.

Eserleri. A) Telif. 1. Lu³aviyyât. Müel-
lifin Arap dili ve edebiyatý hakkýndaki yazý-
larýndan oluþmaktadýr (Kahire 1950, 1986).
2. Mu¼âŠarât £ani’l-aÅ¹âßi’l-lu³aviyye-
ti’þ-þâßi£a (I-II, baský yeri yok, 1959-1960]).
Dirâsâtü’l-Arabiyye ve’l-lugaviyye bölümün-
de verdiði derslerin notlarýdýr. B) Tahkik.
1. Tâceddin es-Sübkî, Mu£îdü’n-ni£am ve
mübîdü’n-nišam (Ebû Zeyd Þelebî ve
Muhammed Ebü’l-Uyûn ile birlikte; Ka-
hire 1948, 1993). 2. Ýbn Cinnî, el-ƒa½âßi½
(I-III, Kahire 1371-1376/1952-1956; Beyrut
1983). 3. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, Me£â-
ni’l-Æurßâni’l-Kerîm ve i£râbuh (Ahmed
Yûsuf Necâtî ile birlikte, I-II, Kahire 1955,
1966, 2001; Beyrut, ts.). III. cilt Abdülfet-
tâh Ýsmâil Þelebî ve Ali Necdî Nâsýf tara-
fýndan tahkik edilmiþtir. 4. Kadî Abdülceb-
bâr, el-Mu³nî (11. cilt, Abdülhalîm en-
Neccâr ile birlikte, Kahire 1385/1965). 5.
Fîrûzâbâdî, Be½âßirü ×evi’t-temyîz fî le-
¹âßifi’l-kitâbi’l-£azîz (I-VI, Kahire 1964-
1973; Beyrut, ts.; V ve VI. ciltleri Abdüla-
lîm et-Tahâvî tarafýndan tahkik edilmiþtir).
6. Ýbn Sîde, el-Mu¼kem ve’l-mu¼î¹ü’l-
a£¾am (Kahire 1393/1973; Neccâr eserin
VII. cildinin tahkikini yapmýþtýr). C) Göz-
den geçirdiði tahkikler. 1. Mufaddal b. Se-
leme, el-FâÅir fi’l-em¦âl (nþr. Abdülalîm
et-Tahâvî, Kahire 1380/1960). 2. Muhyid-
din b. Abdüzzâhir, Teþrîfü’l-eyyâm ve’l-
£u½ûr fî sîreti’l-Meliki’l-Man½ûr (nþr.
Murâd Kâmil, Kahire 1961). 3. Ýbn Hacer
el-Askalânî, Teb½îrü’l-müntebih bi-ta¼-
rîri’l-müþtebih (nþr. Ali Muhammed el-
Becâvî, Kahire 1383-1386/1964-1967). 4.
Ebû Ali el-Fârisî, el-¥ücce fî £illeti’l-šý-
râßati’s-seb£ (nþr. Ali Necdî Nâsýf – Abdül-
halîm en-Neccâr – Abdülfettâh Þiblî, Ka-
hire [1964]). 5. Muhammed b. Ahmed el-
Ezherî, Teh×îbü’l-lu³a (nþr. Abdüsselâm
Muhammed Hârûn, Kahire 1964-1967).
Muhammed Ali, Mecmau’l-lugati’l-Arabiy-
ye tarafýndan neþredilen el-Mu£cemü’l-
vasî¹, el-Mu£cemü’l-kebîr ve Mu£ce-
mü elfâ¾i’l-Æurßâni’l-Kerîm’i hazýrlayan
komisyonda yer almýþtýr.
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Hüseyin b. Muhammed en-Neccâr’ýn

(ö. 230/845 civarý)
kurduðu kelâm ekolü.
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Kurucusunun adýna nisbetle Hüseyniyye
olarak da anýlýr. Abbâsî halifelerinden Me’-
mûn döneminde (813-833) geliþip tanýn-
mýþ bir fýrkadýr. Mezhepler tarihi müellif-
leri, Neccâriyye’nin fýrka sýnýflandýrmasýn-
daki yeri konusunda farklý görüþler ileri
sürmüþ, bazýlarý onu Mu‘tezile’den, bazý-
larý Mürcie’den yahut Cebriyye’den saymýþ-
týr. Bu durum, Neccâriyye doktrininin di-
ðer fýrkalarýn düþünce sistemindeki mese-
lelerle önemli ölçüde paralellik, hatta ba-
zan aynîlik göstermesinden ve belirli bir
mezhep bünyesinde yer almayýp kendi dü-
þünceleri çerçevesinde münferit bir fýrka
oluþundan kaynaklanmaktadýr. Neccâriy-
ye’de birçok hususta Mu‘tezile’den farklý
düþünülmesine raðmen halku’l-Kur’ân me-
selesinde paralel fikirler ileri sürülmüþ ve
temsilcileri mihne hareketine katýlmýþtýr.
Bu ekol mensuplarý, Mütevekkil -Alellah
devrinde (847-861) mihneye son verilerek
baþlatýlan karþý hareket sonucunda Bað-
dat ve Irak sýnýrlarýnýn dýþýna çýkarýlmalarý
üzerine Rey, Taberistan ve Cürcân yöreleri-
ne gitmiþlerdir. Buralarda yerleþen ve hal-
kýn büyük kýsmýný kendisine baðlayan Nec-
câriyye IV. (X.) yüzyýlda bu bölgelerdeki bü-
yük gruplardan biri olarak görülmektedir.
Bu arada Baðdat’ta kalan fýrka mensuplarý
kendi aralarýnda küçük gruplara ayrýlma-
larýna raðmen burada Neccâriyye doktrini
tamamen ortadan kalkmýþ deðildi.

Allah’ýn birliði telakkisi, ayrýca hayat,
ilim, kudret, irade gibi sýfat kalýbýnda ol-
mayan mâna sýfatlarýnýn nefyi konusun-
da Mu‘tezile’nin düþüncesini benimseyen
Neccâriyye, kader ve kullarýn fiilleriyle ilgili
hususlarda Mürcie ve Ehl-i sünnet’e yak-
laþmaktadýr. Buna göre Allah hayýr, þer,
fayda ve zararýn dileyicisidir. O’nun mürid
olmasý baþkasý tarafýndan zorlanmamasý
ve hâkimiyet altýna alýnmamasý demektir.
Allah’ýn mülkünde O’nun dilediðinden baþ-
ka hiçbir þey cereyan etmez, vaktinde ola-

câr’ýn kurduðu sistemi Cehmiyye ve Dýrâ-
riyye ile birlikte Cebriyye baþlýðý altýnda ele
alarak Rey yöresinde bulunan Mu‘tezile’-
nin çoðunluðunun kendisine baðlý bulun-
duðunu kaydeder (el-Milel, I, 88). Diðerleri,
onu Mu‘tezile’ye ilhak ettiði gibi ehl-i is-
bât yani Allah’ýn sýfatlarýný, kaderi yahut
Kur’an’ýn mahlûk olduðunu kabul eden bir
kimse olarak da göstermektedir. Neccâr’ýn
fikirlerinden bir kýsmý Ehl-i sünnet’in ve
Mu‘tezile’nin, bir kýsmý da diðer fýrkalarýn
düþünceleriyle uygunluk arzetmektedir.
Neccâr, bazý konularda Mu‘tezile’ye kesin
muhalefet etmiþ bulunmasýna raðmen bir
kýsým düþünceleri teþekkül devrindeki i‘ti-
zâl ekolü üzerinde etkili olmuþ, ortaya koy-
duðu aklî deliller Sünnî âlimlerine kendi sis-
temlerini savunmalarý hususunda kolaylýk
saðlamýþtýr. Bütün bunlar dikkate alýndýðý
takdirde Neccâr’ýn ve kurduðu ekolün be-
lirli bir mezhep bünyesinde yer almadýðý ve
kendi düþünceleri çerçevesinde münferit
bir konum taþýdýðý görülür. Ýbnü’n-Nedîm,
Neccâr’a nisbet edilen ve hepsinin kelâm-
la ilgili olduðu anlaþýlan yirmi dört eserin
listesini vermektedir (el-Fihrist, s. 229).
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Muhammed b. Alî en-Neccâr
(1895-1965)

Arap diline ve sözlüðe dair
çalýþmalarýyla tanýnan

Mýsýrlý âlim.
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20 Aralýk 1895’te Mýsýr’ýn Buhayre vilâ-
yetine (muhafaza) baðlý Îtâyilbârûd kaza-
sýnýn Muînâ köyünde doðdu. Ýlk eðitimini
burada aldý. Babasýnýn Ezher’e hoca ola-
rak tayin edilmesi üzerine ailesiyle birlikte
Kahire’ye gitti. Kur’ân-ý Kerîm hýfzýný ta-
mamladýktan sonra 1908’de Ezher’e kay-
doldu. Buradaki öðrenimini 1925’te ta-
mamladý ve 1926’da Zekazîk’taki Ma‘he-


