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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)
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düþüncelere sahip olan bu oluþum Necdiy-
ye ve Necedât diye anýlmýþtýr (bk. NECE-
DÂT).
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I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna doðru
özellikle Bahreyn

ve Yemâme bölgelerinde yayýlmýþ
Hâricî bir fýrka.

˜ ™

Necdiyye ismiyle de anýlan fýrka adýný
kurucusu Necde b. Âmir el-Hanefî’den alýr
(ö. 72/691 [?]). Daha önce Necde ile ayný
görüþte olduðu belirtilen Nâfi‘ b. Ezrak’ýn
fikir deðiþtirerek kendilerinin bulunduðu
yere hicret etmeyenleri kâfir, muhalifleri-
nin kadýn ve çocuklarýný öldürmeyi meþrû
kabul etmesi üzerine Ebû Füdeyk, Râþid
et-Tavîl ve Atýyye b. Esved gibi Hâricî ileri
gelenleri Nâfi‘den ayrýlýp Yemâme’ye git-
tiler. Onlarý Nâfi‘e katýlmak isteyen Necde
baþkanlýðýndaki bir Hâricî ordusu karþýla-
dý. Nâfi‘in yeni düþünceleri kendilerine an-
latýldýðýnda orada hazýr bulunanlar Necde
b. Âmir’e biat etti. Böylece Nâfi‘in görüþle-
rini reddeden yeni bir fýrka ortaya çýkmýþ
oldu.

66 (685) yýlýndan itibaren Necde’nin li-
derliðinde yedi sekiz yýl gibi kýsa bir sü-
re içinde Bahreyn, Uman, Hadramut, Ye-
men’in bir bölümü, Tâif, Tebâle gibi yer-
leri ele geçiren ve Orta Arabistan’a hâkim
olan Necedât o günkü þartlarda önemli bir
fýrka olma özelliðini kazandý. Necde’nin Ka-
tîf’i ele geçirmek üzere sevkettiði ordu-
nun baþýnda bulunan oðlu Mutarrah’ýn ga-
nimetin paylaþýlmasýndan önce esir kadýn-
larý kendisi için ayýrmasý fýrka bünyesinde
büyük bir ihtilâfa sebep oldu. Durum Nec-
de’ye bildirildiðinde oðlunun cahilliði yü-
zünden hatalý davrandýðýný ve mâzur gö-
rülmesi gerektiðini belirtti. Bu hadiseden

dolayý bazý müellifler (meselâ bk. Þehris-
tânî, I, 122) Necedât’ý Âziriyye (özür dile-
yenler) sýfatýyla zikretmiþtir.

Ele geçirdikleri geniþ alanlarda düzeni
saðlamak isteyen Necedât’ý ilk meþgul
eden þey dinde temel esaslarla fer‘î me-
seleler arasýnda ayýrým yapmak oldu. Nec-
de b. Âmir’e göre dinin temel esaslarý Al-
lah’ý ve peygamberleri tanýmak, semavî ki-
taplarý benimsemek, her müslümanýn can
ve mal dokunulmazlýðýný kabul etmektir.
Bu hususlarý bilip tasdik etmeyen kimse
kesinlikle mâzur görülemez. Bunun yanýn-
da helâl veya haram olduðu konusunda ka-
ti hüküm bulunmayan meselelerde bilgi-
sizlik mâzur görülebilir. Böylece Kur’an’ýn
zâhirinin bütün amelî ihtiyaçlarý karþýlaya-
caðý kanaatini taþýyan Ezârika’nýn aksine
Necedât yaþanan hayatýn karmaþýklýðýný
farketmiþ, Kur’an esaslarýnýn özel durum-
lara uygulanmasýnda ictihada duyulan ih-
tiyacý kabul etmiþtir. Bu noktadan hare-
ketle fýrka mensuplarý aksine bir delil bu-
lunmadýkça ahkâm konusunda hatalý ol-
mayý kabullenmiþ görünmektedir. Bir baþ-
ka mesele de hýrsýzlýk, zina ve içki gibi
günahlar konusunda zuhur etmiþtir. On-
lara göre bu tür günahlarý iþleyenlerin
mümin toplumun dýþýna atýlmasý doðru
deðildir, çünkü bu fiiller onlarý cehennem-
lik yapmaz. Ancak küçük de olsa günahta
ýsrar etmek kiþinin zamanla müþrik olma-
sýna ve Ýslâm ümmetinden çýkmasýna se-
bep teþkil edebilir. Günahta direnmeyen
kimse suçunun derecesine göre Allah ta-
rafýndan cezalandýrýlýr. Necde b. Âmir ve
mensuplarýna göre söz ve fiilde takýyye câ-
izdir. Bu konuda Ezârika’ya muhalefet eden
ve görüþlerini Kur’an’a dayandýran Nece-
dât (Âl-i Ýmrân 3/28; el-Mü’min 40/28),
düþmanlarý arasýnda bulunan ve bilindiði
takdirde öldürülme ihtimali olan kimsenin
gerçek inancýný gizlemesine izin vermiþ gö-
rünmektedir. Kendileriyle hasýmlarý arasýn-
daki savaþa katýlmayanlarý kâfir sayan Ezâ-
rika’ya muhalefet eden Necedât, Tevbe
sûresindeki âyete (9/91) dayanarak þartla-
rýn müsait bulunmasý halinde cihada ka-
týlmayý gerekli saymakla birlikte katýlma-
manýn da câiz olduðunu ileri sürmüþtür.
Bununla birlikte Necde’nin bu kiþileri mü-
nafýk saydýðý konusunda bazý rivayetler de
mevcuttur. Necedât’a göre insanlar birbi-
rine karþý iyi davranýp hak ve görevlerine
riayet etmeleri halinde kendilerini yönete-
cek bir devlet baþkanýna ihtiyaç duyulmaz.
Bu durumda yapýlacak þey Kur’an’ýn emir-
lerini yerine getirmektir. Ancak bazý hu-
suslarýn yerine getirilmesi bir devlet baþ-
kanýnýn yönlendirmesiyle mümkün olacak-

hâkimiyetini benimsedi; ancak Abdülkays
kabilesi Hz. Ali’ye ilk karþý çýkanlardan biri
(Harûrî) olduðu için ona cephe aldý. Katîf’-
te cereyan eden savaþta Abdülkays kabi-
lesi ileri gelenlerinden çoðu öldürüldü ve
Katîf Necde’nin hâkimiyetine girdi. 69 (688)
yýlýnda Basra’ya gelen Mus‘ab b. Zübeyr
(diðer bir rivayette Hamza b. Abdullah b.
Zübeyr), Abdullah b. Umeyr el-Leysî ku-
mandasýnda, sayýsý 14.000 ile 20.000 ara-
sýnda deðiþen bir orduyu Bahreyn’de bu-
lunan Necde’nin üzerine sevketti. Katîf’te
meydana gelen savaþta çok fazla zayiat ve-
ren Mus‘ab’ýn ordusu Abdullah b. Umeyr’in
savaþtan kaçmasý üzerine maðlûp oldu.
Bu þekilde Necde bölgedeki hâkimiyetini
pekiþtirdi. Hemen ardýndan Atýyye b. Es-
ved el-Hanefî’yi Abbâd b. Abdullah’ýn hâ-
kim olduðu Uman’a sevketti. Burayý ele
geçiren Atýyye birkaç ay sonra Ebü’l-Ka-
sým adlý bir kiþiyi vekil býrakarak Uman’-
dan ayrýldý. Çok geçmeden Abbâd b. Ab-
dullah’ýn oðullarý ve Umanlýlar isyan edip
vekili öldürdüler. Tekrar Uman’a dönen Atýy-
ye bu defa baþarý saðlayamayýp deniz yo-
luyla Kirman’a gitti. Atýyye’nin mensuplarý
Kirman ve daha sonra Sicistan’da Ataviy-
ye ismini alarak Necde ile ilgilerini kestiler.
Bu sýrada hâkimiyet alanýný Bahreyn’in ku-
zeyindeki Kâzýme’ye kadar geniþleten Nec-
de, Benî Temîm’i kendisine zekât ödeme-
ye mecbur etti. Ayný yýl yardýmcýsý Ebû Fü-
deyk ile San‘a dahil Yemen’in bir kýsmýný
ele geçirerek ahalisinden biat aldý ve zekât-
larýný topladý. Bir süre sonra Ebû Füdeyk’i
Hadramut’a gönderip oradaki halký da
kendisine baðladý. 68 (687) veya 70 (689)
yýlýnda çok sayýdaki mensubu ile birlikte
hacca gitti ve bazý þartlar ileri sürerek Ab-
dullah b. Zübeyr ile barýþ yaptý. Medine’-
ye yöneldiðinde baþta Abdullah b. Ömer
olmak üzere halkýn silâhlandýðýný öðrenin-
ce Tâif’e dönüp Tebâle’ye kadar olan yerle-
ri ele geçirdi. Böylece Arabistan yarýma-
dasýnýn büyük kýsmýna hâkim oldu. Nec-
de’nin iktidarýnýn zirvesine ulaþtýðý bu dev-
rede bölgedeki nüfuzunun Abdullah b. Zü-
beyr’inkinden daha fazla olduðu görülmek-
tedir. Bu arada Necde’nin görevlendirdiði
ikinci derecedeki idareciler arasýnda Atýy-
ye b. Esved örneðinde olduðu gibi itikadî
ve siyasî anlamda tartýþmalar ve anlaþmaz-
lýklar ortaya çýktý. Sonunda Necde, yardým-
cýlarýndan Bahreyn Valisi Ebû Füdeyk’in
planladýðý bir suikast neticesinde Hacr’da
öldürüldü. Nâfi‘ b. Ezrak’ýn liderliðindeki
Ezârika’ya mensup olan Necde bu fýrka-
nýn, Hâricî olup hicret etmeyenleri kâfir
saymasý üzerine Hâricîlik içinde yeni bir
oluþuma öncülük etmiþtir. Temel Hâricî an-
layýþlarý korumakla birlikte daha mutedil

NECEDÂT


