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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.

˜ ™

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.
˜ ™

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-
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öldürülen kimse eceliyle ölmüþ veya öldü-
rülmüþ olur. Allah insanlarý hem helâl hem
haramla rýzýklandýrýr.

Neccâriyye, hemen her fýrkada görüldü-
ðü gibi temel meselelerde mezhebe baðlý
kalmakla birlikte tâli hususlarda deðiþik fi-
kirler ileri süren Burgusiyye, Za‘ferâniyye
ve Müstedrike adlý fýrkalara ayrýlmýþtýr.
Muhammed b. Îsâ el-Burgus’a nisbet edi-
len Burgusiyye dolaylý fiilleri Allah’ýn obje-
lerde gizlediði tabiata hamletmiþ, ayrýca
bir fiili iktisap edenin o fiilin fâili olarak ad-
landýrýlamayacaðýný ileri sürüp mezhebin
bu noktadaki doktrinine muhalefet etmiþ-
tir. Ebû Abdullah Ýbnü’z-Za‘ferânî’ye men-
sup olanlarýn oluþturduðu Za‘ferâniyye, ilâ-
hî kelâmýn mahlûk olduðunu söyleyen Nec-
câriyye doktrinine karþý çýkarak Allah’ýn gay-
ri olan her þeyin mahlûk sayýldýðýný, fakat
zâtýn gayri olan kelâmýn mahlûk olduðunu
söylemenin küfre götüreceðini iddia et-
mek gibi çeliþkili bir fikir ileri sürmüþ ve bu
konuda Rey civarýndaki Mu‘tezile’ye aþýrý
bir düþmanlýk göstermiþtir. Za‘ferâniyye’-
den doðduðu anlaþýlan ve seleflerinin kav-
rayamadýðý þeyleri kendilerinin bildiðini söy-
leyen Müstedrike mensuplarý ise Kur’an’ýn
mahlûk olduðunu söylemeyi câiz görmüþ-
ler, bu arada ilk müslüman nesillere kar-
þý büyük bir hayranlýk duyduklarýný belirt-
miþlerdir. Neccâriyye, görüþleri sonraki dö-
nemlere intikal etmeden ortadan kalkmýþ
bir ekoldür.
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(ö. 1159/1746)

Nakþibendî -Müceddidî þeyhi, þair.
˜ ™

1090 (1679) yýlýnda dünyaya geldi. Asýl
adý Mustafa Rýzâ’dýr. Müridlerinden Ömer
Nüzhet Efendi onun Þebinkarahisar’da doð-
duðunu, ayný yýl ailesinin Ýstanbul’a göç

ettiðini, babasý Ýbrâhim Efendi’nin bu sý-
rada öldüðünü kaydeder. Râmiz ve Sâlim
gibi tezkire müellifleri ise Ýstanbul Beþik-
taþ’ta doðduðu konusunda birleþir. Nec-
cârzâde, Üsküdar’da baþladýðý tahsilini Be-
þiktaþ’ta Sinan Paþa Medresesi’nde sür-
dürdü. Bir yandan da hat dersleri alarak
bu alanda kendini yetiþtirdi. Hüdâyî Âsita-
nesi þeyhi Yâkub Afvî’nin tavsiyesiyle Cel-
vetî þeyhi Mustafa Fenâyî’ye intisap etti,
seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet aldý.
Beþiktaþ Mevlevîhânesi þeyhi Mesnevîhan
Mehmed Memiþ Efendi’den Me¦nevî oku-
du. Bu yýllarda kitap istinsah ederek ge-
çimini saðlamaya çalýþtý.

1121’de (1710) Ruslar’a karþý savaþ ilân
edildiðinde gazâya katýlmak üzere Osman-
lý kuvvetlerinin toplandýðý Edirne’ye gitti.
Burada Nakþibendî-Müceddidî þeyhi Arap-
zâde Mehmed Ýlmî Efendi’nin müridi ol-
du ve Þevval 1123’te (Kasým 1711) hilâfet
aldý. Ertesi yýl Ýstanbul’a döndü. Bir süre
Beþiktaþ’taki Sinan Paþa Camii’nde imam-
lýk yaptý. Caminin yanýnda bulunan ve da-
ha sonra kendi adýyla anýlacak olan tekkeyi
ihya ederek irþad faaliyetine baþladý. Uzun
yýllar faaliyetini sürdüren Neccârzâde 1153’-
te (1740) deniz yoluyla hacca gitmek üze-
re oðlu ve halifesi Mehmed Sýddýk Efendi
ile birlikte Ýstanbul’dan ayrýldý. Gemi Mý-
sýr’a uðradýðýnda Vali Hekimoðlu Ali Paþa
tarafýndan misafir edildi. Hac dönüþü Þam’-
da Hz. Yahyâ ve Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’-
nin türbelerini ziyaret etti. Ardýndan Ana-
dolu’ya geçti ve Mevlânâ, Nasreddin Hoca,
Seyyid Battal Gazi ve Eþrefoðlu Rûmî’nin
türbelerini ziyaret edip Ýstanbul’a ulaþtý.
Neccârzâde 15 Muharrem 1159’da (7 Þu-
bat 1746) vefat etti ve tekkesinin hazîresi-
ne defnedildi. Vefatýna, “Rýzâ göçtü cihan-
dan” ibaresi tarih düþürülmüþ, kabrinin
üzerine daha sonra bir türbe inþa edilmiþ-
tir. Türbenin kitâbesinden 1286 (1869) yý-
lýnda yenilendiði anlaþýlmaktadýr. Neccâr-
zâde çok sayýdaki na‘tlarýyla tanýnýr. Onun
ayrýca inþa, mûsiki ve hat sanatlarýnda ge-
niþ bilgi sahibi olduðu kaydedilmektedir.
Ömer Nüzhet Efendi, Menkýbetü’l-evli-
yâiyye fî ahvâli’r-Rýzâiyye adýyla bir eser
kaleme almýþ ve bu eser Neccârzâde’nin
Terceme-i Muhtasarü’l-velâye’siyle bir-
likte basýlmýþtýr (Ýstanbul 1273, s. 67-108).
Neccârzâde’den sonra oðlu Mehmed Sýd-
dýk Efendi ve Sýddýk Efendi’nin damadý
Ýsmâil Hakký Efendi tekkede postniþin ol-
muþlardýr.

Eserleri. 1. Divan (Ýstanbul 1262). Tev-
hid, münâcât ve na‘t tarzý þiirler içeren

caðýný bildiði þeyler vakti gelince ortaya
çýkar, olmayacaðýný bildiði þeyler de vücu-
da gelmez. Allah’ýn görülmesinin imkânsýz
olduðunu kabul eden Neccâriyye, O’nun
kalpte bulunan mârifeti göze tahvil etme-
si ve kulun bununla Allah’ý bilmesinin rü’-
yet diye isimlendirilmesinin câiz olduðu
görüþündedir. Allah’ýn kelâmýnýn hâdis ol-
duðu hususunda Mu‘tezile ile ayný fikri pay-
laþmalarýna raðmen bazý konularda onlar-
dan ayrýlmýþlardýr. Bizzat Hüseyin b. Mu-
hammed en-Neccâr’ýn ifadesine göre Allah,
kelâmdan âciz olmamak mânasýnda her
zaman (bi’l-kuvve) mütekellim olup O’nun
beþerî idrake sunulan kelâmý muhdes ko-
numundadýr. Ýlâhî kelâm okunduðunda
araz, yazýldýðýnda ise cisimdir (Þehristâ-
nî, I, 89). Ýnsanlarýn iþlemiþ olduðu iyi ve
kötü fiiller Allah tarafýndan yaratýlýr, kul ise
bu fiilleri iktisap eder. Kulun hâdis kudre-
tinin tesirini benimseyen Hüseyin b. Mu-
hammed en-Neccâr buna týpký Eþ‘arî’de
olduðu gibi kesb adýný vermektedir. Ýstitâ-
at (fiili yapabilme gücü) ise fiilden önce ol-
mayýp Mâtürîdî ve Eþ‘arî’de görüldüðü gi-
bi fiille beraberdir. Allah’ýn yardýmý fiilin
ortaya çýkacaðý esnada onunla birlikte do-
ðar. Hayýr ve þerrin kudret veya istitâatý
ayrý ayrý þeylerdir. Bir anlýk mevcudiyeti
bulunan istitâat var olduðunda fiil var
olur, yok olduðunda fiil de yok olur. Ýmaný
ortaya çýkaran istitâat tevfik, istikamet,
fazilet, nimet, ihsan ve hidayettir; küfrü
ortaya çýkaran istitâat ise sapýklýk, yardým-
sýz býrakýlma (hýzlân), belâ ve þerdir. Mü-
min inanan ve doðru yola eriþtirilmiþ olan
bir kimsedir; Allah ona yardým ve hidayet
lutfetmiþtir. Kâfir ise terkedilmiþtir, Allah
onu dalâlete sevketmiþ, kalbini mühürle-
miþ, küfrünü yaratmýþ ve ona salah ver-
memiþtir.

Allah’ýn âhirette çocuklara azap etmesi
câiz olduðu gibi azap etmeyerek sonsuz
lutufta bulunmasý da câizdir. Allah bütün
kâfirlere lutufla muamele etseydi hepsi
iman ederdi. O’nun kâfirleri nazarî olarak
böyle bir muameleye tâbi tutmasý imkân
dahilindedir. Allah kâfirlere üstesinden ge-
lemeyecekleri ameller yüklemiþtir, ancak
bu onlarýn tabiatýnda mevcut olan herhan-
gi bir acz veya kusurdan dolayý deðildir. Ýn-
sanýn irade, ilim, küfür, iman, hareket ve
sükûn türünden fiilleri baþkasýndan deðil
kendinden meydana gelir, tevellüd yoluyla
hiçbir þey gerçekleþmez. Ýman tasdikten
ibarettir. Büyük günah iþleyen ve bu hal
üzere ölen kimseler bundan dolayý ceza
görmelerine raðmen cehennemden çýk-
malarý gerekir, zira ebedî olarak orada kal-
ma konusunda kâfirlerle ayný muameleye
tâbi tutulmalarý adaletsizliktir. Ölen veya
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