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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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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

NECCÂRZÂDE RIZÂ EFENDÝ



484

NECCÂRZÂDE RIZÂ EFENDÝ

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þeyhî, Vekåyiu’l-fuzalâ, II, 413; Sâlim, Tezkire,
Ýstanbul 1315, s. 305; Ömer Nüzhet, Menkýbetü’l-
evliyâiyye fî ahvâli’r-Rýzâiyye, Ýstanbul 1273;
Râmiz ve Âdâb-ý Zurafâ’sý: Ýnceleme-Tenkidli
Metin- Ýndeks-Sözlük (haz. Sadýk Erdem), Anka-
ra 1994, s. 132; Ayvansarâyî, Hadîkatü’l-cevâmi‘,
II, 91-92; Müstakimzâde, Tuhfe, s. 471; Muallim
Naci, Osmanlý Þairleri (haz. Cemâl Kurnaz), An-
kara 1986, s. 154; Sicill-i Osmânî, IV, 429; Os-
manlý Müellifleri, II, 187; Hüseyin Vassâf, Sefîne,
II, 78-86; Zâkir Þükrü, Mecmûa-i Tekâyâ (Tayþî),
s. 47; Halil Ýbrahim Þimþek, Osmanlý’da Müced-
didîlik: XII/XVIII. Yüzyýl, Ýstanbul 2004, s. 159-
163; a.mlf., “Mesnevihan Bir Müceddidî Þeyhi:
Neccar-zâde Mustafa Rýza’nýn Hayatý ve Tasav-
vufî Görüþleri”, Tasavvuf, sy. 14, Ankara 2005,
s. 159-178; M. Baha Tanman, “Neccârzâde Tek-
kesi”, DBÝst.A, VI, 59-60.

ÿHalil Ýbrahim Þimþek

– —
NECDE b. ÂMÝR

( ���	��	�
�� )
Necde b. Âmir b. Abdillâh

b. Seyyâr el-Hanefî el-Harûrî
(ö. 72/691 [?] )

Bahreyn ve Yemâme’de yayýlan
bir tâli Hâricî fýrkasýnýn lideri.

˜ ™

Büyük ihtimalle Yemâme’de dünyaya
geldi. Belâzürî doðum tarihini 36 (656)
olarak kaydeder (el-Ensâb, VII, 174). Hane-
fî ve Harûrî nisbelerinden Benî Hanîfe’ye
mensubiyeti ve ilk Hâricî hareketlerine ka-
týlmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr. Mekke’de

bulunduðu esnada arkadaþý Nâfi‘ b. Ez-
rak’la birlikte Abdullah b. Abbas’ýn dersle-
rine devam etti. Ýlk defa 61 (680) yýlýnda
Yemâme’deki isyaný ile tanýnan Necde, 64’-
te (683) Mekke’de Emevîler tarafýndan ku-
þatýlan Abdullah b. Zübeyr’e askerî des-
tek saðladý. Kuþatmanýn kaldýrýlmasýndan
sonra Nâfi‘ b. Ezrak ve Abdullah b. Ýbâz
gibi Hâricî liderleriyle Basra’ya gitti. Bura-
da 65 (684) yýlýnda Nâfi‘ b. Ezrak’ýn kuman-
dasýnda, Abdullah b. Zübeyr’in gönderdiði
Mekkeli kuvvetlerin kumandaný Müslim b.
Ubeys’e karþý yapýlan huruç harekâtýna iþ-
tirak etti. Daha sonra Ezârika’nýn karar-
gâhý Ahvaz’da bir süre kaldý. Kendilerine
katýlmayýp bulunduklarý yerde kalanlarla
(kaade) ilgisini kestiði ve onlarý müslüman
kabul etmediði, kendi saflarýna katýlanla-
rýn ise samimiyet açýsýndan imtihan edil-
mesinin gerektiðini söylediði ve kavminin
bulunduðu yerde takýyyeyi reddettiði için
bazý taraftarlarýyla Nâfi‘ b. Ezrak’tan ayrý-
larak Yemâme’ye gitti (a.g.e., VII, 173). Bu-
radaki Hâricîler kendi aralarýndan Ebû Tâ-
lût Sâlim b. Matar’ý lider seçmiþlerdi. Ebû
Tâlût 65 (684) yýlýnda, daha önce Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân tarafýndan ele geçirilip
arazisi savaþa katýlanlara paylaþtýrýlmýþ olan
Cevnelhadârim’i zaptetmiþti. Ertesi yýl Nec-
de, Bahreyn’den (yahut Basra) Mekke’de-
ki Abdullah b. Zübeyr’e gönderilen büyük
bir kervaný Cebele’de ele geçirerek Ebû
Tâlût’un bulunduðu Cevnelhadârim’e ge-
tirdi ve mevcut mallarý paylaþtýrmalarýný
istedi. Orada bulunanlar Ebû Tâlût’a þart-
lý olarak biat ettiklerini ve Necde’nin on-
dan daha hayýrlý olduðunu belirterek ken-
disine itaat edeceklerini söylediler. 66 (685)
yýlýnda Necde b. Âmir’e biat ettiler. Taraf-
tarlarý hýzla artmaya baþlayan Necde, ký-
sa bir süre sonra Zülmecâz’da bulunan
Benî Kâ‘b b. Rebîa kabilesi üzerine yürü-
dü, kanlý bir çarpýþmanýn ardýndan onlarý
maðlûp ederek arazilerini ele geçirdi. Bu
hadise, Abdullah b. Zübeyr’in zaafa düþ-
mesiyle kýsa zamanda Arabistan yarýma-
dasýnýn neredeyse bütününe hâkim olacak
Hâricîler’in kazandýðý kesintisiz zaferlerin
baþlangýcý olmuþtur. Hatta bu sýrada yapý-
lan müzakereler sonuçsuz kalsa da Abdül-
melik b. Mervân’ýn Necde’yi Orta Arabis-
tan’da kendisine vekil tayin etmeyi düþün-
düðü bilinmektedir.

Necde, Yemâme’ye döndüðünde halk
arasýnda ihtilâf çýkmasýndan endiþe ettiði
için yerine Umâre b. Selmâ’yý býrakýp 3000
civarýndaki askeriyle birlikte Bahreyn’e git-
ti (67/686). Burada Ezd kabilesi, kendi ida-
recilerinin halka zulmettiðini ve Necde’-
nin zulme karþý olduðunu söyleyerek onun

eser “Tuhfetü’l-irþâd, Vâridât-ý Gaybiyye,
Zuhûrât-ý Mekkiyye, Hâtimetü’l-vâridât”
adlý dört bölümden meydana gelir. Þairin
diðer bazý þiirleri eseri neþreden Mehmed
Said Efendi tarafýndan eklenmiþtir. Divan
üzerine iki yüksek lisans tezi yapýlmýþtýr
(Tülin Danacý, Neccârzâde Þeyh Rýza ve
Dîvâný, 1988, Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; Mehmet Özdemir, Nec-
cârzâde Rýza Dîvâný’nýn Edisyon Kritiði,
1999, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü). 2. er-Risâle fî beyâ-
ni’l-i£tišåd ve’l-aÅlâš ve’l-£amel. Süley-
maniye Kütüphanesi’nde (Lâleli, nr. 3749/
4) bulunan nüshanýn müellif hattý olmasý
kuvvetle muhtemeldir. 3. Terceme-i Muh-
tasarü’l-velâye. Arapzâde Mehmed Ýl-
mî’nin mürþidi Muhammed Semerkan-
dî’ye ait MuÅta½arü’l-velâye adlý Farsça
manzum eserinin tercümesidir (Ýstanbul
1273).

Neccârzâde, divanýndaki Arapça bir þiir-
de þeyhi Arapzâde Mehmed Ýlmî Efendi’-
nin kendisine Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî ola-
rak zuhur ettiðini, Ýbnü’l-Arabî’nin eriþtiði
makamý þeyhine ve kendisine miras býrak-
týðýný söylemesi, mensubu bulunduðu ta-
rikatýn pîri Ýmâm-ý Rabbânî’nin görüþle-
rinden ziyade Ýbnü’l-Arabî’nin görüþlerini
benimsemesi, ayrýca tekkesinde hatm-i
hâcegânýn yaný sýra cehrî Celvetî zikrini ic-
ra etmesi ve Me¦nevî okutmasý onun sýra
dýþý bir Nakþî -Müceddidî þeyhi olduðunu
göstermektedir.

Neccârzâde Rýzâ Efendi’nin er-Risâle fî beyâni’l-i£tišåd ve’l-aÅlâk ve’l-£amel adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp.,

Lâleli, nr. 3749/4)


