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duðunu ileri sürdü ve bu yönetim þekline
dair görüþlerini açýkladý. Kaynaðý ve þekli ne
olursa olsun bir yönetimin varlýðýný toplum
için zaruri gören Nâînî, Ýsnâaþeriyye’ye gö-
re yönetimi meþru, ideal ve mükemmel
olan on ikinci imamýn yokluðunda kurula-
cak bir idarenin tabii olarak ya istibdada
dayalý veya meþrutî olacaðýný belirtir. Ýs-
tibdadýn zulme, baskýya ve dolayýsýyla her
türlü kötülük ve haksýzlýða yol açacaðýný,
belli esaslara baðlý olan meþrutiyetin ise
hukuk, adalet ve iyilik getireceðini savu-
nur. Onun bu idareyi meþrû kabul etmesi,
bunu ideal yönetim biçimi olarak görme-
sinden deðil mevcut þartlarda saltanattan
daha iyi olmasý ve Ýslâmî yönetime bir þe-
kilde benzemesinden dolayýdýr. Bu bakým-
dan Tenbîhü’l-ümme, gerek modern Þîa
siyaset teorisi gerekse ulemâ-devlet iliþ-
kileri üzerine nâdir ve dikkat çekici me-
tinlerden biri olup hem o dönemde etkili
olmuþ, hem daha sonralarý Ýran’da Ýslâmî
bir yönetimle ilgili yöneliþlere bir ölçüde
kaynaklýk etmiþtir.

Arapça ve Farsça tercümeler yoluyla Ba-
tý’daki siyasî sistemler hakkýnda edindiði
bilgiler sathî de olsa yazdýklarýndan anlaþýl-
dýðý üzere Nâînî o sýrada Arap dünyasýn-
daki ýslahatçý görüþlerden, meþrutiyet ve
diðer anayasal yönetim þekilleri üzerine
yapýlan tartýþmalardan haberdardý. Gerek
siyasî gerek dinî istibdada karþý çýkarken
özellikle Abdurrahman el-Kevâkibî’nin ªa-
bâßi£u’l-istibdâd adlý eserinden büyük öl-
çüde etkilenmiþtir. Bununla birlikte bazý-
larý onun eserinin orijinal ve diðerinden da-
ha kapsamlý ve sistematik olduðunu söy-
ler. Nâînî’nin adý geçen eseriyle meþruti-
yet ve özellikle Ýran Meþrutiyet Ýnkýlâbý le-
hine yaptýðý çýkýþ, ayný zamanda Ýslâmî bir
anayasa öneren ve meþrutiyetin Ýslâm
inanç ve uygulamalarýný yýkacaðýný ileri sü-
ren Tahranlý Þiî müctehidi Þeyh Fazlullah
Nûrî’nin önderliðindeki meþrutiyet karþýt-
larýna bir cevap teþkil etmekteydi. Nâînî,
Ýslâm hukuku esaslarýnýn çaðdaþ siyasetin
ihtiyaçlarýna uygun olmadýðýný ileri süren
Tâlibof Tebrîzî’nin görüþlerine de þiddetle
karþý çýkmýþtýr.

Ahund Molla’nýn vefatý üzerine (1911)
ayrý bir öðretim halkasý kuran Nâînî, Mir-
za Muhammed Taký Þîrâzî’nin vefatýndan
sonra da Ebü’l-Hasan el-Ýsfahânî ile bir-
likte merci-i taklîd oldu. Bu sýrada Ýran’-
daki Ýngiliz-Rus müdahalesine (1911) kar-
þý Kâzýmeyn’de muhalif bir hareket baþ-
latan Irak Þiî ulemâsýnýn oluþturduðu icra
kurulu içinde yer almasýna raðmen Ýngi-
liz -Rus yönetiminin baskýsý ve Ýran siyasî

sisteminin meþrutiyetten sapmasý yüzün-
den her türlü meþrutî faaliyetten uzak kal-
dý. Hatta kitabýnýn nüshalarýný piyasadan
kendi parasý ile toplatýp Dicle nehrine attý.
Çok defa eski görüþlerinden döndüðünün
söylendiðini kaydeden Muhsin el-Emîn, Ne-
cef’te kaldýðý sýrada kendisiyle görüþtüðü-
nü, bu dönemde onun inzivaya çekildiðini
belirtir.

1920’de Nâînî, diðer önde gelen Irak Þiî
ulemâsý ile birlikte Ýngiliz manda yöneti-
mine karþý verilen mücadeleye katýldý. Bu
âlimler tutumlarýndan vazgeçmemeleri
üzerine 1923’te Kum’a sürüldü. Burada
bir yýl kaldýktan sonra Irak siyasetine karýþ-
mayacaklarýna dair bir belge imzalayýnca
ülkeye geri dönmelerine izin verildi. Siyasî
faaliyetlerinden ve meþrutiyet taraftarlý-
ðýndan kayda deðer bir sonuç alamayan
Nâînî, bundan sonra Ýran ve Irak yönetim-
lerine karþý açýkça siyasî bir faaliyet içinde
bulunmadý. Hatta Rýzâ Þah ve Irak kralla-
rý Faysal ve oðlu Gazî ile iyi iliþkiler kurdu.
Hayatýnýn geri kalan kýsmýný fýkýh ve fýkýh
usulü alanýnda ders vererek geçirdi. Ders
halkasýnda daha sonra merci-i taklîd ola-
cak Seyyid Ebü’l-Kasým Hûî, Seyyid Hasan
Bücnûrdî, Seyyid Cemâleddin Gülpâyigânî,
Muhammed Ali Horasânî ve Mûsâ Hân-
sârî gibi âlimler yetiþti. Nâînî 26 Cemâzi-
yelevvel 1355 (14 Aðustos 1936) tarihinde
Necef’te vefat etti.

Eserleri. 1. Tenbîhü’l-ümme ve Ten-
zîhü’l-mille der Esâs ve U½ûl-i Meþrû-
¹iyyet (Necef 1327; Tahran 1328; göz-
den geçirip notlarla nþr. Seyyid Mahmûd
Tâlikânî, Tahran 1334 hþ./1955, 1361
hþ./1982, 8. bs). Sâlih Ca‘ferî tarafýndan
el-Ýstibdâd ve’d-dîmušrâ¹iyye adýyla
Arapça’ya tercüme edilmiþtir (el-£Ýrfân,
XX [Sidon/Lübnan 1930], s. 43-46, 172-
180, 432-438; XXI [1931], s. 42-52, 534-
552). 2. ¥avâþî £ale’l-£Urveti’l-vü¦šå (Ne-
cef 1349). Muhammed Kâzým Tabâtabâî
Yezdî’nin fýkha dair eseri üzerine hâþiye-
dir. 3. ¬aÅîretü’½-½âli¼în (Necef 1339).
4. Risâle fî mesâßili’l-¼ac ve menâsiki-
hi (Necef 1341). 5. Menâsikü’l-¼ac (Ne-
cef 1349). Farsça’dýr. 6. Vesîletü’n-necât
(Necef 1340). Ýbadet ve muâmelâtla ilgili
küçük bir risâledir. Müellifin ayrýca Risâ-
le li-£ameli’l-mušallidîn, Risâle fi’l-libâ-
si’l-meþkûk, Risâle fî a¼kâmi’l-Åalel
fi’½-½alât, Risâle fî nefyi’²-²arar, Risâle
fi’t-ta£abbüdî ve’t-tevessülî ve diðer ba-
zý risâleleriyle öðrencilerinin yazdýðý usule
dair takrirleri olduðu kaydedilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Tebrîzî, Rey¼ânetü’l-edeb, VI, 127; C. Avvâd,
Mu£cemü’l-müßellifîne’l-£Irâšýyyîn, Baðdad 1969,

– —
NÂÎNÎ
( ���(� )

Mirzâ Muhammed Hüseyn Necefî Nâînî
(1860-1936)

Meþrutiyet taraftarý
Þiî müctehidi ve dinî lider.
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1277 (1860) yýlýnda Ýran’ýn güneyinde
Yezd- Ýsfahan yolu üzerinde küçük bir þe-
hir olan Nâîn’de doðdu. Dinî ilimlerde ta-
nýnmýþ bir aileye mensup olup babasý Mir-
za Abdürrahim ve dedesi Mirza Muham-
med Saîd þeyhülislâm unvanýna sahiptir.
Ýlk öðrenimini Nâîn’de yaptý, 1294’te (1877)
Ýsfahan’a giderek þehrin önde gelen müc-
tehidlerinden Þeyh Muhammed Bâkýr Ýs-
fahânî ve Âga Necefî diye tanýnan oðlu
Muhammed Taký Ýsfahânî ile Mirzâ Ebü’l-
Meâlî Kirbâsî (Kelbâsî), Þeyh Cihangîr Kaþ-
kaî ve Muhammed Hasan Necefî gibi ho-
calardan fýkýh, fýkýh usulü, kelâm ve felse-
fe okudu. 1303 (1885-86) yýlýnda Irak’a git-
ti ve kýsa bir süre Necef’te kaldýktan son-
ra o sýrada önemli bir Þîa ilim merkezi olan
Sâmerrâ’ya geçti.

On bir yýl kaldýðý Sâmerrâ’da Þiî merci-i
taklîdi Hasan eþ-Þîrâzî ile Seyyid Ýsmâil es-
Sadr Âmilî, Seyyid Muhammed Fiþârekî Ýs-
fahânî ve Mirza Hüseyin Nûrî gibi mücte-
hidlerin yanýnda öðrenimini sürdürdü. Arap
ve Fars edebiyatlarý yanýnda fýkýh ve usu-
lü, hikmet ve felsefe alanlarýnda yetiþti.
Þîrâzî’ye kâtiplik yaptýðýna göre hocasýnýn,
Nâsýrüddin Þah tarafýndan 1890’da Ýran’-
daki tütün imtiyazýnýn bir Ýngiliz þirketine
devredilmesine karþý baþlattýðý boykot ha-
reketine katýlmýþ ve yine bu vesileyle, hoca-
sýna boykot çaðrýsýnda bulunan Cemâled-
dîn-i Efganî’nin siyasî görüþlerine ve özel-
likle Nâsýrüddin Þah’ýn istibdat yönetimine
karþý sert muhalefetine âþina olmuþ olma-
lýdýr (Hairi, Shi’ism, s. 111-112).

Þîrâzî’nin ölümünden (1895) sonra ders-
lerine devam ettiði Ýsmâil es-Sadr ile Ker-
belâ’ya (1314/1896), iki yýl sonra da Necef’e
gitti. Burada Ýran Meþrutiyet Ýnkýlâbý’nýn
destekçilerinden merci-i taklîd Ahund Mol-
la Horasânî’nin önde gelen talebeleri, fet-
va ve danýþma meclisi üyeleri arasýnda yer
aldý. Bu hocasý ile olan iliþkisi meþrutiye-
te yönelik faaliyetlerine baþlamasýnda et-
kili oldu ve 1909’da Tenbîhü’l-ümme ve
Tenzîhü’l-mille adlý Farsça kitabýný yazdý.
Hocasýnýn ve Abdullah Mâzenderânî gibi
önde gelen âlimlerin takriz yazdýðý eserde
Batý kaynaklý bir düþünce olmakla birlikte
meþrutiyetin Þiîlik’le uyum içinde bulun-
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patýldý. Ardýndan Ýstanbul’a dönerken Edir-
ne’de tutuklanýp on beþ ay hapse mah-
kûm edildiyse de Bükreþ Memorandumu
doðrultusunda ve Batýlý devletlerin bas-
kýsýyla serbest býrakýldý. Daha sonra Bul-
garistan, Romanya ve Ýtalya’daki Arnavut
merkezlerini ziyaret etti. Ýsmâil Kemali’-
nin davetiyle Ýstanbul’a gitti ve kurulmasý
planlanan yeni Arnavutluk hakkýnda ken-
disiyle görüþtü.

1898’deki Sýrp-Bulgar savaþýnýn ardýn-
dan Arnavut bölgelerinin Sýrplar ve Bulgar-
lar arasýnda paylaþýlmasý ihtimali üzerine
1899’da Ýpek Meclisi toplandý. Bu toplan-
týya Ýstanbul delegesi olarak katýlmak için
yola çýkan Said Najdeni, Mitroviça’da tu-
tuklandý; “istenmeyen kiþi” ilân edildi ve
Ýstanbul’a dönmesi yasaklandý. Debre’de
faaliyetlerine devam eden Najdeni, 27 Þu-
bat 1899’da 1000’den fazla delegenin ka-
týldýðý Debre Kongresi’nin gerçekleþtirilme-
sinde etkili oldu. Burada özellikle komþu
ülkelerin Arnavut topraklarýný parçalama-
ya yönelik faaliyetlerine karþý kararlar alýn-
dý. Ayrýca bölgede Arnavutça eðitime des-
tek verildi. Hayatýnýn son günlerinde Ýs-
mâil Kemali ve Recep Mati ile görüþmek
için Tripoli’ye giden Najdeni buradan dön-
düðünde hastalandý ve 21 Kasým 1903’te
Debre’de vefat etti.

Said Najdeni’nin Ýstanbul’daki öðrenimi
sýrasýnda Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Arnavudiy-
ye’nin kültür kolunda gösterdiði faaliyet-
ler yurt dýþýnda yaþayan Arnavut grupla-
rýyla iliþki kurmasýný saðlamýþ, 1884’te çýk-
maya baþlayan Drita (daha sonra Dituria)
adlý Arnavutça aylýk dergiyi yayýmlayan Ar-
navut Cemiyeti ile sýký iliþkiler içinde ol-
muþtur. 1896’dan itibaren takip edilmesi-
ne raðmen Arnavut milliyetçiliði yolunda-
ki faaliyetlerini sürdürmüþ, Debre ve çev-
resinde Arnavutça öðretmeyi hedef alan
okullarýn açýlmasý ve Arnavutça’nýn ya-
bancý dillerin hâkimiyetinden kurtarýl-
masý için gayret göstermiþtir. Bu sebep-
le Þemseddin Sâmi’nin hazýrladýðý Arna-
vutça alfabeyi hararetle destekleyip öðre-
tilmesi için teþebbüste bulunmuþtur.

Türkçe, Arapça ve Arnavutça bilen Sa-
id Najdeni halkýn dine olan ilgisine büyük
önem vermiþ, yazýlarýnda dinî konularý Kur-
’ân-ý Kerîm ve din felsefesi açýsýndan ele
almýþ ve dini ahlâk kurallarýnýn kaynaðý
olarak kabul etmiþtir. Yazýlarýnda halkýn
Gega denilen kesiminin kullandýðý dili ede-
bî bir tarzda kullanmaya çalýþan Said Bey,
Arnavutça’da kýsa cümleli anlatým tarzý-
nýn hâkim olmasýný saðlamaya çalýþmýþtýr.
Prizren Arnavut Cemiyeti’nden sonra (1878-

1881) Ýstanbul’a karþý tavýr aldýðýna dair
bazý hýristiyan Arnavut edebiyat tarihi araþ-
týrmacýlarýnýn ileri sürdüðü iddia doðru de-
ðildir. Ýslâmiyet’i ve Osmanlý kültürünü bü-
yük ölçüde benimseyen Arnavut halkýnýn
yetiþtirdiði Said Najdeni ve diðer aydýnla-
rýn fikir ve edebiyat sahasýnda ortaya koy-
duklarý eserleri Ýslâm dýþý gösterme gayreti
bu araþtýrmacýlarýn Osmanlý karþýtý düþün-
celerinden ileri gelmektedir. Bu konuda
Balkanlar’da ve özellikle Arnavutluk’taki
eski rejimlerin rolü büyüktür.

Eserleri. 1. Abetare e Gjuhës Shqipe
ndë të Folë Gegënisht (Sofya 1900).
Þemseddin Sâmi’nin alfabesi örnek alýna-
rak hazýrlanan Latin harfli Arnavutça al-
fabedir. Bu kitapta müellif adý bulunma-
makla birlikte bütün araþtýrmacýlar eserin
Najdeni’ye ait olduðu konusunda ittifak
halindedir. 2. Fe-rrëfenjëseja e Musli-
manëve (Müslümanlarýn din bilgisi; Sofya
1900). Ýlmihal tarzýnda bir eser olup konu-
lar sadece Kur’ân-ý Kerîm’den verilen ör-
neklerle ele alýnmýþtýr. Latin harfleriyle ve
halkýn Gega denilen kesiminin diliyle yazý-
lan Arnavutça ilk ilmihaldir.
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Kudâme b. Ca‘fer’in
(ö. 337/948 [?] )

Arap þiirinin eleþtirisine dair eseri
(bk. KUDÂME b. CA‘FER).
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III, 152-153; Hamid Algar, “The Oppositional Role
of the Ulama in Twentieth-Century Iran”, Scho-
lars, Saints and Sufis (ed. N. R. Keddie), Berke-
ley-Los Angeles 1972, s. 237-240; a.mlf., Dîn ü
Devlet der Îrân (trc. Ebü’l-Kasým Sýrrî), [baský yeri
yok] 1369 hþ. (Ýntiþârât-ý Tûs), s. 376-377; a.mlf.,
“Islah”, EI 2 (Ýng.), IV, 164-165; Abdul -Hadi Hairi,
Shi’ism and Constitutionalism in Iran, Leiden
1977, s. 109-234; a.mlf., “Na,ýný”, EI 2 (Ýng.), VII,
918-919; A£yânü’þ-Þî£a, VI, 54-56; Âga Büzürg-i
Tahrânî, ªabašåtü a£lâmi’þ-Þî£a, Meþhed 1404,
II/1, s. 593-596; Muhammed Hýrzüddin, Ma£âri-
fü’r-ricâl, Kum 1405, I, 284-288; Mirzâ M. Ali Mu-
allim Habîbâbâdî, Mekârimü’l-â¦âr, Ýsfahan 1364
hþ., VI, 2169-2182; Ca‘fer Bâkýr Âl-i Mahbûbe,
Mâ²i’n-Necef ve ¼â²ýruhâ, Beyrut 1406/1986,
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ri yok] 1413/1992, III, 1261-1262; M. Mehdî el-
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tehidî’þ-Þî£a, Beyrut 1413/1993, II, 62; Musa Na-
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(1864-1903)

Arnavut asýllý din âlimi
ve milliyetçi yazar.
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1864 yýlýnda günümüzde Makedonya sý-
nýrlarý içerisinde bulunan Debre’de (Dibër
të Madhe) dünyaya geldi. Bazý kaynaklar-
da doðum tarihi 1858 ve 1863 olarak da
zikredilmektedir. Debre’nin Hoca Voka’sý
olarak tanýnmaktadýr. Babasý Debre’nin ta-
nýnmýþ tüccarlarýndan Ýslâm Bey, annesi
Esmâ Haným’dýr. Debre’de Türkçe öðretim
yapan ilkokul ve idâdîde okuduktan sonra
Edirne’ye gönderilen Said (1882) bir süre
sonra Ýstanbul’da okumak isteyince o dö-
nemde “Arnavut kulübü” diye tanýnan Fa-
tih’teki Haydar Medresesi’ne kaydedildi.
Buradaki tahsili sýrasýnda (1884-1888) özel-
likle Þemseddin Sâmi ve aðabeyi Naîm Fra-
þiri ile yakýn iliþki kurdu ve onlarýn görüþle-
ri doðrultusunda Arnavut milliyetçiliðinin
etkisi altýnda kaldý.

Haydar Medresesi’nden mezun olunca
Debre’ye döndü. Evinin yakýnýndaki bir dük-
kânýn bodrumunda gayri resmî olarak aç-
týðý ilkokulda ilk defa Latin harfleriyle Ar-
navutça alfabeyi öðretmeye baþladý. Bölge
ulemâsý tarafýndan camiye girmesi yasak-
landý, okulu kapatýldý ve kendisi Debre’den
uzaklaþtýrýldý. Ýstanbul’a giden Said Bey,
Debre’deki bazý çevrelerin yanýnda Ýstan-
bul’daki Cem‘iyyet-i Ýlmiyye-i Arnavudiyye’-
nin desteðini gördü. 1893’te yeniden Deb-
re’ye dönüp açtýðý okulu 1894’te tekrar ka-


