NECEDÂT

hâkimiyetini benimsedi; ancak Abdülkays
kabilesi Hz. Ali’ye ilk karþý çýkanlardan biri
(Harûrî) olduðu için ona cephe aldý. Katîf’te cereyan eden savaþta Abdülkays kabilesi 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 kumandasýnda, sayýsý 14.000 ile 20.000 arasýnda deðiþen bir orduyu Bahreyn’de bulunan Necde’nin üzerine sevketti. Katîf’te
meydana gelen savaþta çok fazla zayiat veren Mus‘ab’ýn ordusu Abdullah b. Umeyr’in
savaþtan kaçmasý üzerine maðlûp oldu.
Bu þekilde Necde bölgedeki hâkimiyetini
pekiþtirdi. Hemen ardýndan Atýyye b. Esved el-Hanefî’yi Abbâd b. Abdullah’ýn hâkim olduðu Uman’a sevketti. Burayý ele
geçiren Atýyye birkaç ay sonra Ebü’l-Kasým adlý bir kiþiyi vekil býrakarak Uman’dan ayrýldý. Çok geçmeden Abbâd b. Abdullah’ýn oðullarý ve Umanlýlar isyan edip
vekili öldürdüler. Tekrar Uman’a dönen Atýyye bu defa baþarý saðlayamayýp deniz yoluyla Kirman’a gitti. Atýyye’nin mensuplarý
Kirman ve daha sonra Sicistan’da Ataviyye ismini alarak Necde ile ilgilerini kestiler.
Bu sýrada hâkimiyet alanýný Bahreyn’in kuzeyindeki Kâzýme’ye kadar geniþleten Necde, Benî Temîm’i kendisine zekât ödemeye mecbur etti. Ayný yýl yardýmcýsý Ebû Füdeyk ile San‘a dahil Yemen’in bir kýsmýný
ele geçirerek ahalisinden biat aldý ve zekâtlarýný 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 Abdullah b. Zübeyr ile barýþ yaptý. Medine’ye yöneldiðinde baþta Abdullah b. Ömer
olmak üzere halkýn silâhlandýðýný öðrenince Tâif’e dönüp Tebâle’ye kadar olan yerleri ele geçirdi. Böylece Arabistan yarýmadasýnýn büyük kýsmýna hâkim oldu. Necde’nin iktidarýnýn zirvesine ulaþtýðý bu devrede bölgedeki nüfuzunun Abdullah b. Zübeyr’inkinden daha fazla olduðu görülmektedir. Bu arada Necde’nin görevlendirdiði
ikinci derecedeki idareciler arasýnda Atýyye b. Esved örneðinde olduðu gibi itikadî
ve siyasî anlamda tartýþmalar ve anlaþmazlýklar ortaya çýktý. Sonunda Necde, yardýmcýlarýndan Bahreyn Valisi Ebû Füdeyk’in
planladýðý bir suikast neticesinde Hacr’da
öldürüldü. Nâfi‘ b. Ezrak’ýn liderliðindeki
Ezârika’ya mensup olan Necde bu fýrkanýn, Hâricî olup hicret etmeyenleri kâfir
saymasý üzerine Hâricîlik içinde yeni bir
oluþuma öncülük etmiþtir. Temel Hâricî anlayýþlarý korumakla birlikte daha mutedil
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I. (VII.) yüzyýlýn sonlarýna doðru
özellikle Bahreyn
ve Yemâme bölgelerinde yayýlmýþ
Hâricî bir fýrka.
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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, muhaliflerinin 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 gittiler. Onlarý Nâfi‘e katýlmak isteyen Necde
baþkanlýðýndaki bir Hâricî ordusu karþýladý. Nâfi‘in yeni düþünceleri kendilerine anlatýldýðýnda orada hazýr bulunanlar Necde
b. Âmir’e biat etti. Böylece Nâfi‘in görüþlerini reddeden yeni bir fýrka ortaya çýkmýþ
oldu.
66 (685) yýlýndan itibaren Necde’nin liderliðinde yedi sekiz yýl gibi kýsa bir süre içinde Bahreyn, Uman, Hadramut, Yemen’in bir bölümü, Tâif, Tebâle gibi yerleri ele geçiren ve Orta Arabistan’a hâkim
olan Necedât o günkü þartlarda önemli bir
fýrka olma özelliðini kazandý. Necde’nin Katîf’i ele geçirmek üzere sevkettiði ordunun baþýnda bulunan oðlu Mutarrah’ýn ganimetin paylaþýlmasýndan önce esir kadýnlarý kendisi için ayýrmasý fýrka bünyesinde
büyük bir ihtilâfa sebep oldu. Durum Necde’ye bildirildiðinde oðlunun cahilliði yüzünden hatalý davrandýðýný ve mâzur görülmesi gerektiðini belirtti. Bu hadiseden

dolayý bazý müellifler (meselâ bk. Þehristânî, I, 122) Necedât’ý Âziriyye (özür dileyenler) sýfatýyla zikretmiþtir.
Ele geçirdikleri geniþ alanlarda düzeni
saðlamak isteyen Necedât’ý ilk meþgul
eden þey dinde temel esaslarla fer‘î meseleler arasýnda ayýrým yapmak oldu. Necde b. Âmir’e göre dinin temel esaslarý Allah’ý ve peygamberleri tanýmak, semavî kitaplarý benimsemek, her müslümanýn can
ve mal dokunulmazlýðýný kabul etmektir.
Bu hususlarý bilip tasdik etmeyen kimse
kesinlikle mâzur görülemez. Bunun yanýnda helâl veya haram olduðu konusunda kati hüküm bulunmayan meselelerde bilgisizlik mâzur görülebilir. Böylece Kur’an’ýn
zâhirinin bütün amelî ihtiyaçlarý karþýlayacaðý kanaatini taþýyan Ezârika’nýn aksine
Necedât yaþanan hayatýn karmaþýklýðýný
farketmiþ, Kur’an esaslarýnýn özel durumlara uygulanmasýnda ictihada duyulan ihtiyacý kabul etmiþtir. Bu noktadan hareketle fýrka mensuplarý aksine bir delil bulunmadýkça ahkâm konusunda hatalý olmayý kabullenmiþ görünmektedir. Bir baþka mesele de hýrsýzlýk, zina ve içki gibi
günahlar konusunda zuhur etmiþtir. Onlara göre bu tür günahlarý iþleyenlerin
mümin toplumun dýþýna atýlmasý doðru
deðildir, çünkü bu fiiller onlarý cehennemlik yapmaz. Ancak küçük de olsa günahta
ýsrar etmek kiþinin zamanla müþrik olmasýna ve Ýslâm ümmetinden çýkmasýna sebep teþkil edebilir. Günahta direnmeyen
kimse suçunun derecesine göre Allah tarafýndan cezalandýrýlýr. Necde b. Âmir ve
mensuplarýna göre söz ve fiilde takýyye câizdir. Bu konuda Ezârika’ya muhalefet eden
ve görüþlerini Kur’an’a dayandýran Necedât (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 görünmektedir. Kendileriyle hasýmlarý arasýndaki savaþa katýlmayanlarý kâfir sayan Ezârika’ya muhalefet eden Necedât, Tevbe
sûresindeki âyete (9/91) dayanarak þartlarýn müsait bulunmasý halinde cihada katýlmayý gerekli saymakla birlikte katýlmamanýn da câiz olduðunu ileri sürmüþtür.
Bununla birlikte Necde’nin bu kiþileri münafýk saydýðý konusunda bazý rivayetler de
mevcuttur. Necedât’a göre insanlar birbirine karþý iyi davranýp hak ve görevlerine
riayet etmeleri halinde kendilerini yönetecek bir devlet baþkanýna ihtiyaç duyulmaz.
Bu durumda yapýlacak þey Kur’an’ýn emirlerini yerine getirmektir. Ancak bazý hususlarýn yerine getirilmesi bir devlet baþkanýnýn yönlendirmesiyle mümkün olacak485
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sa bu takdirde böyle birinin görevlendirilmesi zaruridir.
Necde b. Âmir’in ölümünden önce Atýyye b. Esved ve taraftarlarý ondan ayrýlarak
Ýran’ýn Kirman ve Sicistan vilâyetlerinde
Ataviyye’yi teþkil etmiþler, ölümünden sonra da Râþid et-Tavîl, Ebû Beyhes, Ebû Þemrâh, Necde’yi tekfir edip onun katili olan
Ebû Füdeyk’e tâbi olmuþlardýr (Füdeykiyye). Yemâme’den uzaklaþýp Basra taraflarýna çekilen bir cemaat de Necde’nin düþünceleri ve icraatlarýnda kesin bir delil olmadan hüküm verilemeyeceðini belirtmiþtir. Necedât’ýn tâli fýrkalarýnýn ne zamana
kadar devam ettiði hususunda yeterli bilgi bulunmamaktadýr (bk. ATIYYE b. ESVED).
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Irak’ta Þiîler’ce kutsal sayýlan
tarihî þehir.
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Necef’in Þiî öðretimi ve Þiî hadislerinin
yayýlma merkezi kabul edilmesiyle nüfusu
artmaya baþladý; IV. (X.) yüzyýl baþlarýnda
burasý mâmur bir þehir olma özelliði gösteriyordu. Hamdânîler’in kurucusu Abdullah b. Hamdân (ö. 317/929) Hz. Ali’nin kabri üzerine kýymetli halý ve perdelerle döþeli
bir türbe inþa ettirdi. Daha sonra Büveyhî
Hükümdarý Adudüddevle (978-983) kendi-
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Tarihte Gýrâ (Guryân), Rabve ve Vâdisselâm isimleriyle de bilinen þehir ilk devirlerde en-Necefü’l-eþref diye anýlmýþ, bu adýn
yaný sýra Hz. Ali’nin þehâdet mahalli olmasý dolayýsýyla Meþhed ismi de yaygýnlýk kazanmýþtýr. Necef, Kûfe’nin 10 km. batýsýnda kuzeyden ve doðudan bugün içinde
türbeler ve kabirler bulunan geniþ bir düzlüðe, batýdan ve güneyden derin bir vadiye
bakan yüksek bir plato üzerinde yer alýr.
Su kaynaðý ve akarsuyu olmayan bu yüksek ve tepelik arazi Sâsânîler, Lahmîler zamanýnda ve Abbâsîler’in ilk döneminde bahar mevsiminde bir gezinti mahalli idi (Taberî, II, 67). Yaygýn geleneðe göre Hz. Ali’nin gizlice buraya gömülmesinden dolayý
ayrý bir önem kazanarak olaydan yaklaþýk
bir buçuk asýr sonra bir yerleþim merkezine dönüþmeye baþladý. Kabrin yerinin belirlenmesiyle ilgili farklý rivayetler bulunmakla birlikte aðýrlýklý görüþe göre bu olay
Abbâsîler’in ilk döneminde gerçekleþmiþtir. Nitekim mezar üzerine Abbâsî hânedanýndan Dâvûd b. Ali’nin (ö. 133/750) bir
sanduka koydurduðu bilinmektedir. Bu486

nunla beraber Þiîler baþtan beri Hz. Ali evlâdý ile yakýn çevresinin bunu bildiðini ifade etmektedir. Nakledildiðine göre Baðdat kurulmadan önce Abbâsî Halifesi Ebû
Ca‘fer el-Mansûr tarafýndan Kûfe’ye çaðrýlan Ca‘fer es-Sâdýk kabrin bulunduðu yere gelince devesinden inmiþ, gusledip elbisesini deðiþtirerek dedesinin þehâdet mahalli olduðunu belirttiði kabrin baþýnda
durup onu selâmlamýþ ve kabrin üzerine
kapanarak üzüntüsünü dile getirmiþtir.
Yanýndakilerden Safvân el-Cemmâl’in ondan izin alýp bu durumu Kûfe’de bulunan
mensuplarýna haber vermesiyle mezarýn
yeri daha geniþ bir kitle tarafýndan öðrenilmiþtir (Ebû Muhammed Hasan b. Muhammed ed-Deylemî, s. 441-442). Kabrin
yerinin resmen tanýnýp ilân edilmesi ve türbenin devlet eliyle tamir edilmesi Hârûnürreþîd devrine (786-809) rastlamaktadýr.
Buna göre Necef’in bir yerleþim birimi olarak ortaya çýkýþýnýn bu tarihte gerçekleþtiði söylenebilir.

Matrakçý Nasuh’un Beyân-ý Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn adlý
eserinde Necef’i gösteren minyatür (ÝÜ Ktp., TY, nr. 5964,
a
vr. 65 )

si ve oðullarý için bir türbe yaptýrdý; rivayete göre bu sýralarda Necef çevresi 2500
adýmý bulan bir yerleþim merkeziydi. 443’te (1051) Hz. Ali’nin türbesi Baðdatlý mutaassýp Þiî muhalifleri tarafýndan yakýlmýþsa da çok geçmeden onarýldý. 479 (1087)
yýlýnda bölgeye gelen Selçuklu Sultaný Melikþah ve veziri Nizâmülmülk kabri ziyaret
ettiler. Ýlhanlýlar’dan Gazân Han ziyarete
gitmemekle birlikte þehrin imarýna çalýþtý. Necef VII (XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyýllarda
mescidleri ve medreseleriyle Irak’ýn baþta gelen þehirlerinden biriydi. Ýbn Battûta Necef’i ziyaret ettiðini, buraya Bâbülhadrâ denilen bir kapýdan girdiðini belirtip türbeyi ve þehri tasvir eder. Þehirde
dükkânlar, yemekhaneler ve fýrýnlarýn yanýnda meyve pazarý, terziler ve attarlarýn
yer aldýðý bir çarþýnýn bulunduðunu söyler
(er-Ri¼le, s. 176).
X. (XVI.) yüzyýlýn baþlarýnda þehri ziyaret eden Þah Ýsmâil döneminde, daha önce Ýlhanlýlar tarafýndan þehre Fýrat’ýn suyunu getirmek için kazdýrýlan, fakat zaman içinde kumlarla dolan kanal temizlettirilerek hizmete sokuldu. Osmanlýlar’ýn
Irak’a hâkim olmasýnýn ardýndan 941 (153435) yýlýnda Necef’e gelen Kanûnî Sultan
Süleyman þehrin imarý için gereken emirleri verdi. Daha sonra II. Abdülhamid’in
de bölgede imar faaliyetlerinde bulunduðu ve özellikle þehre su getiren iki kanal
açtýrdýðý bilinmektedir. Ancak bu kanallar
da kýsa sürede kumla dolduðundan 1912’de þehre demir borularla su getirildi. Osmanlýlar’ýn son devirlerinde Baðdat vilâyetinin Kerbelâ sancaðýna baðlý bir kazanýn
merkezi olan Necef 7 Mart 1917 tarihinde
Ýngilizler tarafýndan iþgal edildi, 1920’de
kurulan monarþi idaresiyle de Irak sýnýrlarý içine alýndý.
Necef’in XIX. yüzyýlýn sonlarýnda 5000
civarýnda tahmin edilen nüfusu I. Dünya
Savaþý yýllarýnda 30.000’e yükselmiþ ve
2005 yýlýnda nüfus 480.000’i bulmuþtur.
Günümüzde Irak’ýn idarî birimlerinden Necef muhafazasýnýn merkezi olan Necef ile
yakýnýndaki Kûfe’nin arasýnda eskiden 10
km. kadar bir uzaklýk bulunurken þimdi
iki þehir âdeta birleþmiþ durumdadýr.
Atebât’ýn en büyüðü olmasýndan dolayý
Necef tarih boyunca önemli bir yerleþim
merkezi olarak kabul edilmiþtir. Özellikle
V. (XI.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren baþta
Þeyhüttâife Ebû Ca‘fer et-Tûsî olmak üzere birçok âlim çeþitli sebeplerle Baðdat’tan
uzaklaþarak medreselerini Necef’te kurmuþlardýr. Böylece þehir içtimaî ve ilmî
mânada büyük bir geliþme kaydederek Þiî

