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NECEDÂT

nunla beraber Þiîler baþtan beri Hz. Ali ev-
lâdý ile yakýn çevresinin bunu bildiðini ifa-
de etmektedir. Nakledildiðine göre Bað-
dat kurulmadan önce Abbâsî Halifesi Ebû
Ca‘fer el-Mansûr tarafýndan Kûfe’ye çað-
rýlan Ca‘fer es-Sâdýk kabrin bulunduðu ye-
re gelince devesinden inmiþ, gusledip elbi-
sesini deðiþtirerek dedesinin þehâdet ma-
halli olduðunu belirttiði kabrin baþýnda
durup onu selâmlamýþ ve kabrin üzerine
kapanarak üzüntüsünü dile getirmiþtir.
Yanýndakilerden Safvân el-Cemmâl’in on-
dan izin alýp bu durumu Kûfe’de bulunan
mensuplarýna haber vermesiyle mezarýn
yeri daha geniþ bir kitle tarafýndan öðre-
nilmiþtir (Ebû Muhammed Hasan b. Mu-
hammed ed-Deylemî, s. 441-442). Kabrin
yerinin resmen tanýnýp ilân edilmesi ve tür-
benin devlet eliyle tamir edilmesi Hârû-
nürreþîd devrine (786-809) rastlamaktadýr.
Buna göre Necef’in bir yerleþim birimi ola-
rak ortaya çýkýþýnýn bu tarihte gerçekleþ-
tiði söylenebilir.

Necef’in Þiî öðretimi ve Þiî hadislerinin
yayýlma merkezi kabul edilmesiyle nüfusu
artmaya baþladý; IV. (X.) yüzyýl baþlarýnda
burasý mâmur bir þehir olma özelliði gös-
teriyordu. Hamdânîler’in kurucusu Abdul-
lah b. Hamdân (ö. 317/929) Hz. Ali’nin kab-
ri üzerine kýymetli halý ve perdelerle döþeli
bir türbe inþa ettirdi. Daha sonra Büveyhî
Hükümdarý Adudüddevle (978-983) kendi-

si ve oðullarý için bir türbe yaptýrdý; rivaye-
te göre bu sýralarda Necef çevresi 2500
adýmý bulan bir yerleþim merkeziydi. 443’-
te (1051) Hz. Ali’nin türbesi Baðdatlý mu-
taassýp Þiî muhalifleri tarafýndan yakýlmýþ-
sa da çok geçmeden onarýldý. 479 (1087)
yýlýnda bölgeye gelen Selçuklu Sultaný Me-
likþah ve veziri Nizâmülmülk kabri ziyaret
ettiler. Ýlhanlýlar’dan Gazân Han ziyarete
gitmemekle birlikte þehrin imarýna çalýþ-
tý. Necef VII (XIII) ve VIII. (XIV.) yüzyýllarda
mescidleri ve medreseleriyle Irak’ýn baþ-
ta gelen þehirlerinden biriydi. Ýbn Battû-
ta Necef’i ziyaret ettiðini, buraya Bâbül-
hadrâ denilen bir kapýdan girdiðini belir-
tip türbeyi ve þehri tasvir eder. Þehirde
dükkânlar, yemekhaneler ve fýrýnlarýn ya-
nýnda meyve pazarý, terziler ve attarlarýn
yer aldýðý bir çarþýnýn bulunduðunu söyler
(er-Ri¼le, s. 176).

X. (XVI.) yüzyýlýn baþlarýnda þehri ziya-
ret eden Þah Ýsmâil döneminde, daha ön-
ce Ýlhanlýlar tarafýndan þehre Fýrat’ýn su-
yunu getirmek için kazdýrýlan, fakat za-
man içinde kumlarla dolan kanal temizlet-
tirilerek hizmete sokuldu. Osmanlýlar’ýn
Irak’a hâkim olmasýnýn ardýndan 941 (1534-
35) yýlýnda Necef’e gelen Kanûnî Sultan
Süleyman þehrin imarý için gereken emir-
leri verdi. Daha sonra II. Abdülhamid’in
de bölgede imar faaliyetlerinde bulundu-
ðu ve özellikle þehre su getiren iki kanal
açtýrdýðý bilinmektedir. Ancak bu kanallar
da kýsa sürede kumla dolduðundan 1912’-
de þehre demir borularla su getirildi. Os-
manlýlar’ýn son devirlerinde Baðdat vilâye-
tinin Kerbelâ sancaðýna baðlý bir kazanýn
merkezi olan Necef 7 Mart 1917 tarihinde
Ýngilizler tarafýndan iþgal edildi, 1920’de
kurulan monarþi idaresiyle de Irak sýnýrla-
rý 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 Ne-
cef 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 üze-
re birçok âlim çeþitli sebeplerle Baðdat’tan
uzaklaþarak medreselerini Necef’te kur-
muþlardýr. Böylece þehir içtimaî ve ilmî
mânada büyük bir geliþme kaydederek Þiî

sa bu takdirde böyle birinin görevlendiril-
mesi zaruridir.

Necde b. Âmir’in ölümünden önce Atýy-
ye b. Esved ve taraftarlarý ondan ayrýlarak
Ýran’ýn Kirman ve Sicistan vilâyetlerinde
Ataviyye’yi teþkil etmiþler, ölümünden son-
ra da Râþid et-Tavîl, Ebû Beyhes, Ebû Þem-
râh, Necde’yi tekfir edip onun katili olan
Ebû Füdeyk’e tâbi olmuþlardýr (Füdeykiy-
ye). Yemâme’den uzaklaþýp Basra tarafla-
rýna çekilen bir cemaat de Necde’nin dü-
þünceleri ve icraatlarýnda kesin bir delil ol-
madan hüküm verilemeyeceðini belirtmiþ-
tir. Necedât’ýn tâli fýrkalarýnýn ne zamana
kadar devam ettiði hususunda yeterli bil-
gi bulunmamaktadýr (bk. ATIYYE b. ES-
VED).
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Tarihte Gýrâ (Guryân), Rabve ve Vâdisse-
lâm isimleriyle de bilinen þehir ilk devirler-
de en-Necefü’l-eþref diye anýlmýþ, bu adýn
yaný sýra Hz. Ali’nin þehâdet mahalli olma-
sý dolayýsýyla Meþhed ismi de yaygýnlýk ka-
zanmýþtýr. Necef, Kûfe’nin 10 km. batýsýn-
da kuzeyden ve doðudan bugün içinde
türbeler ve kabirler bulunan geniþ bir düz-
lüðe, batýdan ve güneyden derin bir vadiye
bakan yüksek bir plato üzerinde yer alýr.
Su kaynaðý ve akarsuyu olmayan bu yük-
sek ve tepelik arazi Sâsânîler, Lahmîler za-
manýnda ve Abbâsîler’in ilk döneminde ba-
har mevsiminde bir gezinti mahalli idi (Ta-
berî, II, 67). Yaygýn geleneðe göre Hz. Ali’-
nin gizlice buraya gömülmesinden dolayý
ayrý bir önem kazanarak olaydan yaklaþýk
bir buçuk asýr sonra bir yerleþim merkezi-
ne dönüþmeye baþladý. Kabrin yerinin be-
lirlenmesiyle ilgili farklý rivayetler bulun-
makla birlikte aðýrlýklý görüþe göre bu olay
Abbâsîler’in ilk döneminde gerçekleþmiþ-
tir. Nitekim mezar üzerine Abbâsî hâne-
danýndan Dâvûd b. Ali’nin (ö. 133/750) bir
sanduka koydurduðu bilinmektedir. Bu-
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te Ýsfahan’a gidip bir süre kaldýktan sonra
tekrar Necef’e döndü. Burada baþta baba-
sý olmak üzere devrin önde gelen âlimlerin-
den dinî ilimleri tahsil etti. Bu arada Sey-
yid Ca‘fer el-Hillî’den edebiyat, Mirza Ha-
bîbullah el-Irâký’den matematik ve astro-
nomi öðrendi. Muhsin el-Emîn, Necef’-
te ikameti esnasýnda tanýdýðý Rýzâ Nece-
fî’nin Ca‘fer el-Kerrâm ve Seyyid Ca‘fer el-
Hillî, Seyyid Ýbrâhim Tabâtabâî ve Cevâd
eþ-Þebîbî gibi ediplerle yakýn iliþki içinde
bulunduðunu belirtmektedir (A£yânü’þ-
Þî£a, VII, 16). 1915 yýlýna kadar doðduðu þe-
hirde kalan Necefî, I. Dünya Savaþý’nýn se-
bep olduðu karýþýklýklar yüzünden ailesiyle
birlikte Necef’ten ayrýlarak Ýsfahan’a yer-
leþti. Hayatýnýn geri kalan kýsmýný bazý ký-
sa seyahatler dýþýnda burada geçirdi, öð-
retim ve telif çalýþmalarýný sürdürdü. 31
Ocak 1943 tarihinde Ýsfahan’da vefat et-
ti ve Taht-ý Fulâz Mezarlýðý’na defnedildi.
Arapça ve Farsça þiirler yazan Necefî te-
lif çalýþmalarý yanýnda birçok öðrenci ye-
tiþtirmiþtir. Biyografik eserlerde ondan ilim
öðrenen ve rivayette bulunan bazý kimse-
lerden söz ediliyorsa da (meselâ bk. a.g.e.,
VII, 16) yetiþtirdiði öðrenciler arasýnda sa-
dece Seyyid Þehâbeddin el-Mar‘aþî’nin is-
mi öne çýkmýþtýr.

Eserleri. 1. Višåyetü’l-e×hân ve’l-el-
bâb fî u½ûli’s-sünne ve’l-kitâb. Müelli-
fin en önemli çalýþmasýdýr (Ýsfahan 1337,
1346). 2. Tenbîhâtü delîli’l-insidâd. Me-
todik olarak bazý yollarla desteklenen zan-
nýn delil olabileceði konusunu ele alan bir
çalýþma olup Višåyetü’l-e×hân’ýn on ikin-
ci bölümünün müstakil neþridir (Ýsfahan
1346). 3. ¬eÅâßirü’l-müctehidîn fî þer¼i
Me£âlimi’d-dîn fî fýšhý Âl-i Yâsîn. Þem-
seddin Muhammed b. Þücâ‘ el-Kattân’a
ait metnin tahâret ve nikâhla ilgili iki kýs-
mýnýn þerhidir (Âga Büzürg-i Tahrânî, ªa-
bašåt, II, 751). 4. Risâle fi’r-red £alâ Fa½-

li’l-ša²âß fî £ademi ¼ücciyyeti fýšhi’r-Rý-
²â. Hasan es-Sadr tarafýndan kaleme alý-
nan esere reddiye olarak telif edilmiþtir. 5.
Risâletü’l-šýble. 6. Naš²u felsefeti Dar-
vîn. Darwin nazariyesinin Ýran’da yayýlma
temayülü göstermesi üzerine kaleme alýn-
mýþ üç ciltlik bir kitap olup ilk iki cildi yayým-
lanmýþtýr (Baðdat 1331). 7. el-Æavlü’l-ce-
mîl ilâ ½adîš¢ el-Cemîl. Bir önceki eser-
de yer alan düþüncelere karþý çýkan Cemîl
Sýdký ez-Zehâvî’ye cevap niteliðindedir (Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, XVII, 209; XXIV,
277). 8. Kitâb fi’r-red £ale’l-Bahâßiyye. 9.
Risâle fi’l-³ýnâ (son iki eser için bk. A£yâ-
nü’þ-Þî£a, VII, 16-17; Âga Büzürg-i Tahrâ-
nî, ªabašåt, II, 752). 10. Celiyyetü’l-¼âl
(Sim¹ü’l-leßâl) fî ma£rifeti’l-va²£ ve’l-is-
ti£mâl. Dilde kavramlarýn vazediliþ ve kul-
lanýlýþýyla ilgili bir eserdir (Tahran 1337; Ýs-
fahan 1346, Višåyetü’l-e×hân’la birlikte).
11. øåliyetü’l-£ý¹r fî ¼ükmi’þ-þi£r (Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, XVI, 2). 12.
Þer¼u Urcûzeti’l-£arû² ve’l-šåfiye. Müc-
tehid Tebrîzî diye bilinen arkadaþý el-Hâc
Mustafa’nýn yazdýðý eserin þerhidir. 13. er-
Rav²ü’l-erî². Arapça divanýdýr (Necefî’nin
Arapça þiir örnekleri için bk. A£yânü’þ-Þî£a,
VII, 16-19). 14. ¥uliyyü’d-dehri’l-£â¹ýl fî-
men edrektühû mine’l-efâ²ýl. Necefî’nin
kendi akrabalarýnýn ve tanýdýðý önemli kiþi-
lerin biyografilerini ihtiva eden neþredil-
memiþ bir çalýþmasý olup Âga Büzürg-i
Tahrânî kendisinde müellif hattý bir nüs-
hasýnýn bulunduðunu belirtmektedir (e×-
¬erî£a, VII, 79). 15. Dîvânü’þ-ÞeyÅ Mu-
¼ammed Rý²â el-Ý½fahânî. Vârislerinde
olduðu bildirilen Farsça divanýdýr (a.g.e.,
IX, 363). Necefî ayrýca hadis ve fýkýhla ilgili
bazý eserlere önemli hâþiyeler yazmýþtýr.
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ilim merkezleri arasýnda üstün bir konu-
ma gelmiþtir. Burada yer alan medreseler-
de doktora seviyesine kadar öðrenim ve-
rilmektedir (Mevsû£âtü’n-Necefi’l-eþref, VI,
403-412). Necef’in bir özelliði de en büyük
merci-i taklîdin genellikle burada yaþamýþ
olmasýdýr.

Þiî kültüründe, Hz. Ali’nin türbesinin bu-
lunduðu mekânýn kutsallýðýndan dolayý bu-
rada kýlýnan namazýn baþka yerlere nis-
betle 200.000 kat daha faziletli ve bir gece
kalmanýn 700 yýllýk ibadete denk olduðu,
buraya defnedilen cenazeden kabir aza-
býnýn kalkacaðý ve Münker ile Nekir’in soru-
larýndan muaf tutulacaðý gibi çok sayýda
rivayet mevcuttur (Ca‘fer Bâkýr Âl-i Mah-
bûbe, I, 14-16). Bu tür rivayetler, Necef’in
sürekli göç alan bir þehir olmasýna ve bu-
rada Vâdisselâm adýyla anýlan çok büyük
bir kabristanýn teþekkülüne yol açmýþtýr.
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Ebü’l-Mecd Rýzâ b. Muhammed Hüseyn
b. Muhammed Bâkýr

b. Muhammed Tak¢ el-Ýsfahânî en-Necefî
(1870-1943)

Ýmâmiyye Þîasý fakih ve ediplerinden.
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20 Muharrem 1287 (22 Nisan 1870) tari-
hinde Necef’te doðdu. Aslen Ýsfahanlý olan
ailesinin fertleri ilimle uðraþan kimseler
olarak tanýnmýþtýr. Ýlk öðrenimine Necef’-
te baþladý; dokuz yaþýnda babasý ile birlik-
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