NECCARZADE RlZA EFENDi
cağını bildiği şeyler

vakti gelince ortaya
de vücuda gelmez. Allah'ın görülmesinin imkansız
olduğunu kabul eden Necdıriyye, O'nun
kalpte bulunan milrifeti göze tahvil etmesi ve kulun bununla Allah 'ı bilmesinin rü 'yet diye isimlendirilmesinin caiz olduğu
görüşündedir. Allah'ın kelamının hadis olduğu hususunda Mu'tezile ile aynı fikri paylaşmaianna rağmen bazı konularda onlardan ayrılmışlardır. Bizzat Hüseyin b. Muhammed en-Neccar'ın ifadesine göre Allah,
kelamdan aciz olmamak manasında her
zaman (bi'l-kuwe) mütekellim olup O'nun
beşeri idrake sunulan kelamı muhdes konumundadır. İlahi kelam okunduğunda
araz, yazıldığında ise cisimdir (Şehrista
nl, ı, 89). İnsanların işlemiş olduğu iyi ve
kötü fiiller Allah tarafından yaratılır, kul ise
bu fiilieri iktisap eder. Kulun hadis kudretinin tesirini benimseyen Hüseyin b. Muhammed en-Neccar buna tıpkı Eş'arl'de
olduğu gibi kesb adını vermektedir. İstita
at (fiili yapabilme gücü) ise fiilden önce olmayıp Miltürldl ve Eş'arl'de görüldüğü gibi fiille beraberdir. Allah'ın yardımı fiilin
ortaya çıkacağı esnada onunla birlikte doğar. Hayır ve şerrin kudret veya istitaatı
ayrı ayrı şeylerdir. Bir anlık mevcudiyeti
bulunan istitaat var olduğunda fiil var
olur, yok olduğunda fıil de yok olur. İmanı
ortaya çıkaran istitaat tevfik, istikamet,
fazilet, nimet, ihsan ve hidayettir; küfrü
ortaya çıkaran istitaat ise sapıklık, yardım
sız bırakllma (hızlan), bela ve şerdir. Mümin inanan ve doğru yola eriştirilmiş olan
bir kimsedir; Allah ona yardım ve hidayet
lutfetmiştir. Kafir ise terkedilmiştir, Allah
onu dalalete sevketm iş, kalbini mühürlemiş, küfrünü yaratmış ve ona salah verçıkar, olmayacağını bildiği şeyler

memiştir.

Allah'ın ahirette çocuklara azap etmesi
caiz olduğu gibi azap etmeyerek sonsuz
lutufta bulunması da caizdir. Allah bütün
kafirlere lutufla muamele et seydi hepsi
iman ederdi. O'nun kafirleri nazari olarak
böyle bir muameleye tabi tutması imkan
dahilindedir. Allah kafirlere üstesinden gelemeyecekleri arneller yüklemiştir. ancak
bu onların tabiatında mevcut olan herhangi bir acz veya kusurdan dolayı değildir. insanın irade, ilim, küfür, iman, hareket ve
sükun türünden fiilieri başkasından değil
kendinden meydana gelir, tevellüd yoluyla
hiçbir şey gerçekleşmez. İman tasdikten
ibarettir. Büyük günah işleyen ve bu hal
üzere ölen kimseler bundan dolayı ceza
görmelerine rağmen cehennemden çık
maları gerekir, zira ebedl olarak orada kalma konusunda kafirlerle aynı muameleye
tabi tutulmaları adaletsizliktir. Ölen veya

öldürülen kimse eceliyle ölmüş veya öldürülmüş olur. Allah insanları hem helal hem
haramla rızıklandırır.
Neccariyye, hemen her fırkada görüldügibi temel meselelerde mezhebe bağlı
kalınakla birlikte tali hususlarda değişik fikirler ileri süren Burgüsiyye, Za'feraniyye
ve Müstedrike adlı fırkalara ayrılmıştır.
Muhammed b. Isa el-Burgüs'a nisbet edilen Burgüsiyye dalaylı fiilieri Allah'ın objelerde gizlediği tabiata hamletmiş, ayrıca
bir fiili iktisap edenin o fiilin faili olarak adlandırılamayacağını ileri sürüp mezhebin
bu noktadaki doktrinine muhalefet etmiş
tir. Ebu Abdullah İbnü'z-Za'feranl'ye mensup olanların oluşturduğu Za'feraniyye, ilahi kelamın mah!Gk olduğunu söyleyen Neccariyye doktrinine karşı çıkarakAllah'ın gayri olan her şeyin mah!Gk sayıldığını , fakat
zatın gayri olan kelamın mahluk olduğunu
söylemenin küfre götüreceğini iddia etmek gibi çelişkili bir fikir ileri sürmüş ve bu
konuda Rey civarındaki Mu'tezile'ye aşırı
bir düşmanlık göstermiştir. Za'feraniyye'den doğduğu anlaşılan ve selefierinin kavrayamadığı şeyleri kendilerinin bildiğini söyleyen Müstedrike mensupları ise Kur' an'ın
mahluk olduğunu söylemeyi caiz görmüş
ler, bu arada ilk müslüman nesillere karşı büyük bir hayranlık duyduklarını belirtmişlerdir. Neccariyye, görüşleri sonraki dönemlere intikal etmeden ortadan kalkmış
bir ekoldür.
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NECCAHzADE RizA EFENDi
(ö. 1159/1 746)

L Nakşibendi- Müceddidi şeyhi, şair.

1090 (1679)

yılında

dünyaya geldi.

_j

Asıl

ettiğini, babası İbrahim Efendi'nin bu sı

rada öldüğünü kaydeder. Ramiz ve Salim
gibi tezkire müellifleri ise İstanbul Beşik
taş'ta doğduğu konusunda birleşir. Neccarzade, Üsküdar'da başladığı tahsilini Beşiktaş'ta Sinan Paşa Medresesi'nde sürdürdü. Bir yandan da hat dersleri alarak
bu alanda kendini yetiştirdi. Hüdayi Asitanesi şeyhi Yakub AM'nin tavsiyesiyle Celvetl şeyhi Mustafa Fenayi'ye intisap etti,
seyrü sülukünü tamamlayıp hilafet aldı.
Beşiktaş Mevlevlhanesi şeyhi Mesnev'ihan
Mehmed Memiş Efendi'den Meşnevi okudu. Bu yıllarda kitap istinsah ederek geçimini sağlamaya çalıştı.
1121 'de ( 1710) Ruslar'a karşı savaş ilan
gazaya katılmak üzere Osmanlı kuwetlerinin toplandığı Edirne'ye gitti.
Burada Nakşibendl- Müceddiôı şeyhi Arapzade Mehmed İlml Efendi'nin müridi oldu ve Şewal 1123'te (Kasım I 7 I I ) hilafet
aldı. Ertesi yıl İstanbul'a döndü. Bir süre
Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde imamlık yaptı. Caminin yanında bulunan ve daha sonra kendi adıyla anılacak olan tekkeyi
ihya ederek irşad faaliyetine başladı. Uzun
yıllar faaliyetini sürdüren Neccarzade 11 53'te (ı 740) deniz yoluyla hacca gitmek üzere oğlu ve halifesi Mehmed Sıddık Efendi
ile birlikte istanbul'dan ayrıldı . Gemi Mı
sır'a uğradığında Vali Hekimoğlu Ali Paşa
tarafından misafir edildi. Hac dönüşü Şam'
da Hz. Yahya ve Muhyiddin İbnü'l-Arabl'
nin türbelerini ziyaret etti. Ardından Anadolu'ya geçti ve Mevlana, Nasreddin Hoca,
Seyyid Battal Gazi ve Eşrefoğlu Rumi'nin
türbelerini ziyaret edip İstanbul'a ulaştı.
Neccarzade 15 Muharrem 1159'da (7 Şu
bat ı 746) vefat etti ve tekkesinin haziresine defnedildi. Vefatına, "Rıza göçtü cihandan" ibaresi tarih düşürülmüş, kabrinin
üzerine daha sonra bir türbe inşa edilmiş
tir. Türbenin kitabesinden 1286 (1869) yı
lında yenilendiği anlaşılmaktadır. Neccarzade çok sayıdaki na'tlarıyla tanınır. Onun
ayrıca inşa, musiki ve hat sanatlarında geniş bilgi sahibi olduğu kaydedilmektedir.
ömer Nüzhet Efendi, Menkıbetü'l-evli
yaiyye fi ahvali'r-Rızaiyye adıyla bir eser
kaleme almış ve bu eser Neccarzade'nin
Terceme-i Muhtasarü'l-velaye'siyle birlikte basılmıştır (İstanbul 1273, s. 67-108).
Neccarzade'den sonra oğlu Mehmed Sıd
dık Efendi ve Sıddık Efendi'nin damadı
İsmail Hakkı Efendi tekkede postnişin oledildiğinde

adı Mustafa Rıza'dır. Müridierinden ömer

muşlardır.

Nüzhet Efendi onun Şebinkarahisar'da doğ

Eserleri. 1. Divan (istanbul 1262) . Tevhid, münacat ve na't tarzı şiirler içeren

duğunu, aynı yıl ailesinin İstanbul'a göç

483

NECCARZADE RlZA EFENDi

_j

bulunduğu esnada arkadaşı Nfıfi' b. Ezrak'la birlikte Abdullah b. Abbas'ın derslerine devam etti. İlk defa 61 (680) yılında
Yername'deki isyanı ile tanınan Necde, 64'te (683) Mekke'de EmevTiertarafından kuşatılan Abdullah b. Zübeyr'e askeri destek sağladı. Kuşatmanın kaldırılmasından
sonra Nfıfi' b. Ezrak ve Abdullah b. İbaz
gibi Harici liderleriyle Basra'ya gitti. Burada 65 (684) yılında Nafı' b. Ezrak'ın kumandasında, Abdullah b. Zübeyr'in gönderdiği
Mekkeli kuwetlerin kumandanı Müslim b.
Ubeys'e karşı yapılan huruç harekatına iş
tirak etti. Daha sonra Ezarika ' nın karargahı Ahvaz'da bir süre kaldı. Kendilerine
katılınayıp bulundukları yerde kalantarla
(kaade) ilgisini kestiği ve onları müslüman
kabul etmediği, kendi saflarına katılanla
rın ise samirniyet açısından imtihan edilmesinin gerektiğini söylediği ve kavminin
bulunduğu yerde takıyyeyi reddettiği için
bazı taraftarlarıyla Nafı' b. Ezrak'tan ayrı
larak Yername'ye gitti (a.g.e., VII, 173). Buradaki Hariciler kendi aralarından Ebu Talut Salim b. Matar'ı lider seçmişlerdi. Ebu
Talüt 65 (684) yılında , daha önce Muaviye b. Ebu Süfyan tarafından ele geçirilip
arazisi savaşa katılanlara paylaştırılmış olan
Cevnelhadarim'i zaptetmişti. Ertesi yıl Necde, Bahreyn'den (yahut Basra) Mekke'deki Abdullah b. Zübeyr' e gönderilen büyük
bir kervanı Cebele'de ele geçirerek EbO
Talüt'un bulunduğu Cevnelhadarim'e getirdi ve mevcut malları paylaştırmalarını
istedi. Orada bulunanlar Ebu TaiOt'a şart
lı olarak biat ettiklerini ve Necde'nin ondan daha hayırlı olduğunu belirterek kendisine itaat edeceklerini söylediler. 66 (685)
yılında Necde b. Amir'e biat ettiler. Taraftarları hızla artmaya başlayan Necde, kı
sa bir süre sonra Zülmecaz'da bulunan
Beni Ka'b b. Rebla kabilesi üzerine yürüdü, kanlı bir çarpışmanın ardından onları
mağlüp ederek arazilerini ele geçirdi. Bu
hadise, Abdullah b . Zübeyr'in zaafa düş
mesiyle kısa zamanda Arabistan yarıma
dasının neredeyse bütününe hakim olacak
Hariciler'in kazandığı kesintisiz zaferterin
başlangıcı olmuştur. Hatta bu sırada yapı
lan müzakereler sonuçsuz kalsa da Abdülmelik b. Mervan'ın Necde'yi Orta Arabistan'da kendisine vekil tayin etmeyi düşün
düğü bilinmektedir.

Büyük ihtimalle Yername'de dünyaya
geldi. Belazürl doğum tarihini 36 (656)
olarak kaydeder (el-Ensab, VII, ı 74) . Hanefi ve HarGri nisbeterinden Beni Hanife'ye
mensubiyeti ve ilk Harici hareketlerine katılmış olduğu anlaşılmaktadır. Mekke'de

Necde, Yername'ye döndüğünde halk
ihtilaf çıkmasından endişe ettiği
için yerine Umare b. Selma'yı bırakıp 3000
civarındaki askeriyle birlikte Bahreyn'e gitti (67/686) . Burada Ezd kabilesi, kendi idarecilerinin halka zulmettiğini ve Necde'nin zulme karşı olduğunu söyleyerek onun
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(Süleymaniye Ktp. ,

Laleli, nr. 3749/4)

eser

Gaybiyye,
Mekkiyye, Hatimetü'l-varidat"
adlı dört bölümden meydana gelir. Şairin
diğer bazı şiirleri eseri neşreden Mehmed
Said Efendi tarafından eklenmiştir. Divan
üzerine iki yüksek lisans tezi yapılmıştır
(Tülin Danacı , f'feccarzade Şeyh Rıza ve
Dfvanı, 1988. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ; Mehmet Özdemir, f'feccarzade Rıza Dfvanı 'nın Edisyon Kritiği,
1999, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitü sü) . z. er-Risa1e ii beyani'1-i'ti]fad ve '1-al].1a]f ve '1-'am el. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Laleli, nr. 3749/
4) bulunan nüshanın müellif hattı olması
kuwetle muhtemeldir. 3. Terceme-i Muhtasarü'1-ve1aye . Arapzade Mehmed İl
m'i'nin mürşidi Muhammed Semerkand'i'ye ait Mul].taşarü'1-ve1aye adlı Farsça
manzum eserinin tercümesidir (İstanbul
1273).
Neccarzacte, divanındaki Arapça bir şiir
de şeyhi Arapzade Mehmed ilmi Efendi'nin kendisine Muhyiddin İbnü'I-Arabl olarak zuhur ettiğini, İbnü'I-Arabl'nin eriştiği
makamı şeyhine ve kendisine miras bırak
tığını söylemesi, mensubu bulunduğu tarikatın plri imam-ı Rabbam'nin görüşle
rinden ziyade İbnü'I-Arabl'nin görüşlerini
benimsemesi, ayrıca tekkesinde hatm-i
haceganın yanı sıra cehrl Celvetl zikrini icra etmesi ve Meşnevi okutınası onun sıra
dışı bir Nakşi-Müceddidl şeyhi olduğunu
göstermektedir.
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Bahreyn ve Yername'de yayılan
bir tali Harici fırkasının lideri.
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