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için Host’a geçti. Esasen meþruiyet soru-
nu olan Beççe-i Sekka hükümetine karþý
bütün Afgan kabilelerinin birleþmesine ön-
cü oldu. Zira Beççe hükümetinin meþru-
iyeti dinî otoriteler tarafýndan kabul edil-
miþse de kabile reisleri tarafýndan henüz
onaylanmamýþtý. Nâdir, kabilelerin hükü-
metle olan bu ihtilâfýný kullanarak kendi
otoritesini kabul ettirmeye çalýþtý. Bundan
haberdar olan Beççe-i Sekka, Nâdir aile-
sinin bütün fertlerini tutuklatýp mallarýný
müsadere etti, Nâdir’in yakalanmasý için
de ödül koydu.

Bu sýrada Nâdir, kardeþleriyle Host þeh-
rinde Beççe-i Sekka’ya karþý muhalefeti or-
ganize etmeye baþlamýþtý. Hareketine bü-
tün sýnýr kabilelerinin desteðini saðlamak
üzere bir strateji uyguladý. Çýkarmaya baþ-
ladýðý I½lâ¼ adlý dergiyle Beççe-i Sekka hü-
kümetinin meþruiyetini sorgulamaya ve
muhalif yazýlar yazarak kamuoyu oluþtur-
maya çalýþtý. Bütün bunlara raðmen plan-
lanan bu stratejiden kabileler arasýndaki
rekabet yüzünden baþlangýçta istenen ne-
ticeyi alamadý. Fakat daha sonra bu zor-
luklarý aþtý. Baþlatýlan bir karþý hareketin
ardýndan Beççe-i Sekka kaçmak zorunda
kalýnca Nâdir kolayca Kâbil’e girdi, þehir-
de bulunan Türk, Ýran ve Sovyet diplomat-
larý tarafýndan karþýlandý.

Nâdir’in ilk döneminde Kâbil’de karga-
þa hâkimdi. Ona destek veren kabile reis-
leri mükâfatlandýrýlmalarýný istediler. An-
cak Beççe-i Sekka tarafýndan yaðmalanan
bir hazine ve soyulan devlet mallarý Nâ-
dir’in bu isteði karþýlamasýna imkân ver-
medi. Bunun üzerine kabileler Kâbil’i bir
daha yaðmalayýnca Nâdir Þah çok sert ted-
birler almak zorunda kaldý. Tedhiþ ve yað-
ma yapanlara karþý aðýr cezalar koydu. 16
Ekim 1929’da kabile reisleri ve din âlimle-
rini bir araya getirdiði toplantýda resmen
Afgan kralý ilan edildi.

Afganistan’ýn yeniden yapýlanmasýný ger-
çekleþtirmek ve ülkede siyasî istikrarý sað-
lamak amacýyla bir program hazýrladý. Eði-
tim ve askerî alanda reformlar, ticarî, sa-
nayi ve ziraî geliþmeler için yeni tedbirler
aldý. Ülkede ilk defa Kâbil Üniversitesi’nin
esasýný teþkil eden Týp Fakültesi kuruldu.
Daha sonra modern týbbýn çeþitli kurum-
larý dahil birçok eðitim dalýnda okullarý fa-
aliyete geçti.

Teþkil ettiði hükümetin üyelerinin çoðu
aile fertlerindendi. Ýktidarýnýn meþruiyeti-
ni saðlamak ve bunu sürdürmek için dinî
otoriteyi yanýna çekmeye büyük önem ver-
di. Eðitimde onlarýn görüþlerine sýkça baþ-
vurdu.Yasama organlarý Þûrâ-yý Millî ve

Meclis-i A‘yân’ý teþkil etti. Nâdir’in baþarý-
larýndan biri de düzenli bir ordu kurup onu
fonksiyonel hale getirmesi oldu. Adlî iþ-
lerde yeniden yapýlanmaya gitti. 31 Ekim
1931’de yeni yaptýðý anayasayý yürürlüðe
koymasý bu sahadaki en önemli teþebbü-
sü idi.

1932 yýlýndan itibaren Nâdir Þah’tan
memnun olmayan muhalefet iktidarý cid-
di þekilde rahatsýz etmeye baþladý. Bun-
lara karþý sert önlemler alan Nâdir, hükü-
met aleyhine giriþtiði propaganda faali-
yetleriyle ülkede kargaþalýk çýkaran Çarhi
ailesi lideri Gulâm Nebî’yi idam ettirdi. An-
cak iþler daha da kötüleþti. Þiddet olaylarý
birbiri ardýnca patlak verdi. Nâdir Þah’ýn
aile fertlerine karþý yapýlan suikast sonu-
cu üvey kardeþi Muhammed Azîz öldürül-
dü. Kendisi de 8 Kasým 1933’te Gulâm Ne-
bî taraftarý Muhammed Halîl adlý bir öð-
renci tarafýndan gerçekleþtirilen bir sui-
kast neticesinde hayatýný kaybetti. Nâdir
Þah’ýn öldürülmesinden sonra fazla karý-
þýklýða meydan verilmeden oðlu Muham-
med Zâhir Þah Afgan tahtýna çýkarýldý.
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Hanefî mezhebi imamlarýndan
nakledilen ikinci derecede

kaynak deðerine sahip rivayetlere
ve bunlarý içeren

metinlere verilen ad.
˜ ™

Hanefî mezhebi tarihi boyunca meyda-
na gelen fýkhî birikimin bilgi ve delil de-
ðerine göre yapýlan temel tasnifinde Ebû
Hanîfe ve talebelerinin mesaisi ikiye ayrýl-
makta ve Muhammed b. Hasan eþ-Þeybâ-
nî’nin kaleme aldýðý yedi eser dýþýnda (el-
A½l, el-Câmi£u’l-kebîr, el-Câmi£u’½-½a³¢r, es-
Siyerü’½-½a³¢r, es-Siyerü’l-kebîr, ez-Ziyâdât,
Ziyâdâtü’z-Ziyâdât) Ebû Hanîfe’nin halka-
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Muhammed Nâdir Þah
b. Muhammed Yûsuf b. Yahyâ

(1883-1933)

Afgan kralý
(1929-1933).
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Hindistan’ýn Pencap eyaletinde Dehîre-
dûn þehrinde doðdu. Baba tarafýndan Af-
gan hânedanlarýndan Muhammedzâyî’ye,
anne tarafýndan Sadozâyî’ye mensuptur.
Musâhibân olarak da bilinen ve Hindistan’-
da sürgünde bulunan ailesinin fertleri Af-
gan Emîri Abdurrahman Han’ýn ölümün-
den sonra Afganistan’a geri dönerek Ha-
bîbullah Han yönetiminde önemli görev-
ler aldý. Bu sýrada henüz yirmi yaþýnda olan
Nâdir de saray muhafýz birliðinde subay
olarak göreve baþladý. 1906’da kraliyet or-
dusunda tuðgeneralliðe, 1913’te kraliyet
ordusu kumandanlýðýna getirildi.

Nâdir, “genç Afgan hareketi” içerisinde
Muhammed Tarzî’nin baþýný çektiði kana-
dýn yanýnda, ancak farklý programýyla on-
dan ayrý düþünen kanadýn liderliðini yapý-
yordu. Programý baskýcý bir yapýdan uzak,
dinin ve kabilelerin problemlerine daha iti-
dalli mahallî bir çözüm öneriyordu. Habî-
bullah’a karþý yapýlan suikast iþine karýþ-
týðý gerekçesiyle tutuklananlar arasýnda
yer aldýysa da bir süre sonra serbest býra-
kýldý ve tekrar ordu kumandanlýðýna geti-
rildi. Üçüncü Afgan- Ýngiliz savaþýnda et-
kili kumandasý sayesinde Ýngilizler’e ciddi
kayýplar verdirdi. Özellikle kabileler arasýn-
da büyük itibar kazandý.

Bu dönemde Nâdir, hem diðer Afgan
grubunun lideri Muhammed Tarzî hem de
hükümetin savaþ bakaný Muhammed Velî
Han ile siyasî ihtilâfa düþtü. Ayrýca Emâ-
nullah Han’ýn kabilelerle ilgili politikasýna
farklý görüþleriyle muhalefet etti. 1924-
1926 yýllarýnda Fransa’da sürgün sayýlabi-
lecek bir göreve tayin edildi. Ancak saðlýðý-
nýn bozulmasý ve Emânullah hükümetiy-
le devam eden ihtilâfý sebebiyle görevin-
den ayrýlýp kardeþleri Hâþim Han ve Þah
Velî Han ile birlikte Nice’te ikamet etme-
ye baþladý.

1929’da Beççe-i Sekka lakaplý Habîbul-
lah Kelkânî’nin Afganistan’da iktidarý ele
geçirmesinden sonra yurduna döndü. Beç-
çe-i Sekka elçi göndererek onu Kâbil’e ça-
ðýrdý. Ancak Nâdir Han, Kandehar’a yerle-
þip burada muhalif kabilelerin yanýnda kal-
mayý tercih etti. Bu kabileleri toparlamak


