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renimini tamamladýktan sonra Ebü’l-Ab-
bas Ahmed b. Ýbrâhim el-Hasenî’den fýkýh,
Ebû Abdullah el-Basrî’den kelâm dersleri
aldý; çeþitli hocalardan baþta fýkýh usulü
olmak üzere temel ilimleri tahsil etti. Baþ-
langýçta kendisinin ve aðabeyi Müeyyed-
Billâh’ýn Ýmâmiyye’ye mensup olduðu ve
daha sonra Zeydiyye’ye intisap ettikleri
nakledilir (Hâkim el-Cüþemî, s. 127). Kýsa
zamanda ders okutmaya ve eser telif et-
meye baþladý (Humeyd b. Ahmed el-Mu-
hallî, s. 317-318). Hayatýný Taberistan, Dey-
lem ve Cürcân’da geçiren Nâtýk -Bilhak,
aralarýnda Ýbn Ebü’t-Tayyib diye anýlan
Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah’ýn da bulun-
duðu çok sayýda talebe yetiþtirdi. Cüþe-
mî’ye göre bir müddet Baðdat’ta bulun-
du; bu esnada devlet ricaliyle irtibat kur-
madýðý gibi Abbâsîler’in sembolü olan si-
yah elbise de giymedi. Cürcân’a dönerek
ilmî faaliyetlerine burada devam etti (Nü-
Åab min Kitâbi Cilâßi’l-eb½âr, s. 125).

Aðabeyi Müeyyed-Billâh’ýn 411 (1021) yý-
lýnda (bazý kaynaklarda 421/1030; bk. a.g.e.,
s. 124) vefatýndan sonra Taberistan Dey-
lem Zeydî imamlarýnýn beþincisi olarak
kendisine biat edildi. Kaynaklarda aðabe-
yinin siyasî mücadeleleri hakkýnda geniþ
bilgi bulunduðu halde Nâtýk-Billâh’ýn ge-
rek imâmet öncesi gerekse imâmeti dö-
nemindeki faaliyetlerine yönelik açýklama-
larýn bulunmamasý dikkat çekicidir. Bu hu-
sus onun imâmet öncesinde aðabeyi ile be-
raber bulunmasý, imâmet döneminde ise
hayatýnýn sakin geçmiþ olmasýyla açýklana-
bilir. Cüþemî, Müeyyed-Billâh’ýn yaþça Nâ-
týk’tan küçük olduðu halde ondan önce
imâmete geçtiðini, ondan önce vefat etti-
ðini ve Nâtýk’ýn imâmet devrinin kýsa sür-
düðünü belirtir (a.g.e., s. 125). Ancak iki
kardeþin ölüm tarihleri arasýnda çoðunlu-
ðun kabulüne göre on üç yýl gibi uzun sa-
yýlabilecek bir sürenin olduðu unutulma-
malýdýr (krþ. Humeyd b. Ahmed el-Muhal-
lî, s. 320). Nâtýk-Billâh’ýn, kardeþinin imâ-
meti süresince onun yanýnda yer aldýðý ve
Büveyhîler’e karþý giriþilen isyanlara katýl-
dýðý muhakkaktýr. Kendi imâmeti döne-
minde ise büyük bir ihtimalle kardeþinin
siyasî mücadelelerinde arzu ettiði baþarý-
ya ulaþamamasýný dikkate alarak silâhlý fa-
aliyetlere ilgi duymamýþ, devrin idarecile-
rine karþý ýlýmlý bir politika takip etmiþtir.
Nitekim kaleme aldýðý bir eserini Ziyârî
Hükümdarý Menûçihr’in veziri Hasan el-
Musâibî’ye ithaf etmiþtir (Yaþaroðlu, s.
151). Nâtýk, imâmeti boyunca Zeydî gele-
nek çerçevesinde emir bi’l-ma‘rûf nehiy
ani’l-münker ilkesi doðrultusunda bir ha-
yat sürmüþ, Deylem’de veya daha kuvvet-

li rivayetlere göre Âmül’de vefat etmiþtir
(Humeyd b. Ahmed el-Muhallî, s. 320-321).
Takvâ, zühd ve fazilet sahibi olan Nâtýk’ýn
Ebû Hâþim Muhammed adýnda bir oðlu-
nun bulunduðu belirtilmiþtir.

Eserleri. 1. el-¥adâßiš fî aÅbâri ×evi’s-
sevâbýš. Ýmamlarýn hayatýyla ilgili hacimli
bir eserdir. 2. el-Ýfâde fî târîÅi’l-eßimme-
ti’s-sâde. Önceki eserin ihtisar edilmiþ þek-
li olup Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin, Zeyne-
lâbidîn ve oðlu Zeyd b. Ali, oðlu Yahyâ ile
Muhammed b. Abdullah en-Nefsüzzekiy-
ye’yi ve Zeydî imamlarýnýn hayatýný, kiþilik-
lerini ve biat almalarýný konu edinen ese-
rin önemli bir bölümünü Wilferd Made-
lung yayýmlamýþ (AÅbâru eßimmeti’z-Zey-
diyye, içinde Beyrut 1987, s. 77-118), da-
ha sonra tamamýný Ýbrâhim b. Mecdüddin
el-Müeyyedî ve Hâdî b. Hasan el-Hamzî
neþretmiþtir (Sa‘de 1422/2001). 3. el-Emâ-
lî (Emâliyü Ebî ªâlib). Ca‘fer b. Ahmed
b. Abdüsselâm tarafýndan derlenmiþ ve
Teysîrü’l-me¹âlib fî emâlî Ebî ªâlib di-
ye adlandýrýlmýþtýr. Birkaç defa hatalý oku-
malarla basýlan eseri Yahyâ Abdülkerîm
el-Fudayl (Beyrut 1395/1975) yayýmlamýþtýr
(Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1121).
4. et-Ta¼rîr fi’l-keþf £an nu½û½i’l-eßimme
en-ne¼ârîr. Zeydî fýkhýnýn önemli eserle-
rinden olan kitabýn çok sayýda yazma nüs-
hasý bulunmaktadýr (Brockelmann, GAL
Suppl., I, 698). 5. Þer¼u’t-Ta¼rîr. et-Ta¼-
rîr’in on iki cilt halinde geniþletilmiþ þer-
hidir. 6. Câmi£u’l-edille (Cevâmi£u’l-edil-
le). Fýkýh usulüyle ilgilidir. 7. Kitâbü’d-
Di£âme fî te¦bîti’l-Ýmâme. Ýmâmet anla-
yýþýný Zeydî bakýþ açýsýyla ele alan bir eser-
dir. 8. el-Müczî fî u½ûli’l-fýšh. Ýki cilttir.
9. Mebâdißü’l-edille fî u½ûli’d-dîn. Bazý
kaynaklarda Kitâbü’l-Mebâdî diye de aný-
lan eser kelâm konularýný Zeydî -Mu‘tezilî
yaklaþýmla ele almaktadýr (müellifin eser-
leri ve nüshalarýyla ilgili olarak bk. Broc-
kelmann, GAL Suppl., I, 697-698; Abdüs-
selâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1121-1123).
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fü’¾-¾unûn, I, 703). 4. el-Hidâye fi’l-fürû£.
Kâtib Çelebi’nin kaydettiði (a.g.e., II, 2040)
ve Ýbn Âbidîn ile Ahmed b. Muhammed
et-Tahtâvî’nin nakilde bulunduðu bu kitap
da Hanefî fürûuna dairdir. 5. er-Rav²a
fi’l-fürû£ (Taþköprizâde, II, 280; Brockel-
mann, GAL, I, 459). 6. ¡evâbü’l-a£mâl
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dedilir.
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Devir esasý üzerine kurulan
Bâtýnî Ýsmâilî doktrininde

yeni devreyi baþlatan
peygambere verilen ad
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Ebû Tâlib en-Nâtýk -Bilhak Yahyâ
b. el-Hüseyn b. Hârûn b. el-Hüseyn

ez-Zeydî el-Alevî et-Tâlibî
(ö. 424/1033)

Taberistan
Zeydîliði imamlarýndan.

˜ ™

340 (951) yýlýnda Âmül’de doðdu. Soyu,
Ýmâmiyye’ye mensup olduðu belirtilen ba-
basý Hüseyin b. Hârûn tarafýndan Zeyd b.
Ali vasýtasýyla Hz. Ali’ye ulaþýr. Annesi Üm-
mü’l-Hasan bint Ali b. Abdullah’týr. Ýlk öð-
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rol oynadý. 1940’ta yeni kurulan Endonezya
Ýslâm Partisi’nin Bandung þubesinin baþ-
kanlýðýna seçildiyse de parti, Mart 1942’-
de Japon askerî kuvvetlerinin Endonezya
adalarýný iþgal etmesi ve Hollanda sömür-
ge yönetimine son vermesi neticesinde ka-
patýldý. Japon iþgalinin ilk yýllarýnda sessiz
kalan Natsir, daha sonra Bandung’daki Ja-
pon yönetiminin kurduðu eðitim bürosu-
nun baþkanlýðýný yaptý; ayný zamanda da
Japonlar’la yakýn iþ birliði içerisinde olan
yarý resmî Bandung Ýslâm Konseyi’nde ve
Japonlar tarafýndan Endonezya Yüksek Ýs-
lâm Konseyi’nin yerine kurulan Endonezya
Müslümanlarý Þûra Meclisi’nde (MASYUMI)
görev aldý. Baðýmsýzlýðýn ilânýndan (17 Aðus-
tos 1945) sonra geçici parlamento iþlevi
gören Endonezya Millî Komitesi’ne (KNIP)
üye seçildi ve oluþturulmasýna çalýþýlan dev-
let sisteminin anayasal hukuk düzenine
dayandýrýlmasýnda ve parlamenter siste-
me geçiþte önemli rol oynadý. II. Dünya Sa-
vaþý’nýn ardýndan Endonezya’yý tekrar sö-
mürge yönetimi altýna almaya çalýþan Hol-
landalýlar’a karþý baðýmsýzlýk mücadelesi
verilen 1945-1949 yýllarý arasýnda müslü-
man halkýn siyasî bilinçlenmesini geliþtir-
mek amacýyla Endonezya Müslümanlarý
Þûra Meclisi’nin ayný adla bir siyasî partiye
dönüþtürülmesine öncülük etti. Partinin
kurulmasýndan sonra gençlik kollarý baþ-
kanlýðýna, dört yýl sonra da (1949) genel
baþkanlýðýna seçildi ve yaklaþýk on yýl bu
görevi yürüttü.

Ocak 1946’da meclis tarafýndan enfor-
masyon bakaný seçilen Natsir yerini daha
sonra kurulan hükümetlerde de korudu
(1946-1948). Hollandalýlar’la yapýlan görüþ-
melerde karþý tarafýn yerleþtirmeye çalýþ-
týðý federal sistemin aksine Endonezya’nýn
üniter devlet sistemini benimseyen görü-
þünü savunmada önemli bir rol üstlendi.
1950’de devlet baþkaný Sukarno tarafýn-
dan kendisine en büyük partinin baþkaný
sýfatýyla hükümet kurma görevi verildi.
Fakat ikinci büyük parti olan Endonezya
Milliyetçi Partisi ile bir koalisyon hükümeti
kurma çalýþmalarý baþarýsýzlýkla sonuçla-
nýnca ancak yedi ay süreyle görev yapan
dýþarýdan destekli bir azýnlýk hükümeti ku-
rabildi. Baþbakanlýktan ayrýldýktan sonra
Pakistan, Türkiye ve Burma gibi ülkelere
çeþitli ziyaretlerde bulundu. Ayný dönem-
de Tunus, Cezayir ve Malezya’nýn baðým-
sýzlýk mücadelelerini destekledi ve Filistin
meselesinin çözümü için 1956’da ulusla-
rarasý bir konferans düzenlenmesini sað-
ladý. 195O’li yýllarýn sonlarýna doðru yöne-
time karþý çýkarak önemli bir muhalif li-

der haline gelen Natsir, 1959’da Sukarno’-
nun devlet baþkanlýðýna kuvvetli yetkiler
veren “güdümlü demokrasi” fikrini uygu-
lamaya ve komünist çevrelerin devlet için-
de etkili olmaya baþlamasý üzerine Orta
Sumatra’ya giderek Endonezya Müslü-
manlarý Þûra Meclisi ileri gelenleri ve bu-
radaki bazý ayrýlýkçý askerî liderlerle birlik-
te alternatif bir hükümet kurdu. Endonez-
ya Cumhuriyeti devrimci hükümeti adýyla
anýlan bu hükümet üç yýl boyunca merkezî
otoriteye karþý gerilla savaþý yürüttü. Bu
arada Endonezya Müslümanlarý Þûra Mec-
lisi Partisi 1960 yýlýnda ayrýlýkçý hareketlere
destek verdiði gerekçesiyle kapatýldý; Nat-
sir ve arkadaþlarý da merkezî hükümetin
genel af ilân etmesi karþýlýðýnda teslim
oldular. Ancak Natsir, arkadaþlarý af kap-
samýna alýnýrken baþka yýkýcý faaliyetler-
de bulunduðu gerekçesiyle tutuklandý ve
1967 yýlýna, yani General Suharto’nun yö-
netime el koymasýna kadar hapiste kaldý.

Natsir, Suharto döneminin ilk yýllarýnda
Endonezya Müslümanlarý Þûra Meclisi’ni
canlandýrma çalýþmalarýna katýlarak tek-
rar siyasetle ilgilenmeye baþladýysa da as-
kerî çevrelerin buna engel olmasý üzerine
dinî ve sosyal içerikli faaliyetlere yöneldi ve
1968’de Endonezya Ýslâm Davet Konseyi
(DDII) adýnda bir teblið teþkilâtýnýn kurul-
masýna öncülük etti. 1980 yýlýnda muhalif
bir grubun hazýrladýðý demokratikleþme
taleplerini içeren bir bildiriyi imzaladýðý için
diðer katýlýmcýlarla birlikte onun da çeþitli
sivil ve siyasî haklarýna kýsýtlama getirildi.
Bazý mahallî Ýslâmî teþkilât üyeliklerinin
yaný sýra ölümüne kadar (6 Þubat 1993)
merkezi Pakistan Karaçi’de bulunan Dün-
ya Ýslâm Kongresi’nin (WMC) baþkan yar-
dýmcýlýðýný ve merkezi Suudi Arabistan’da
bulunan Râbýtatü’l-âlemi’l-Ýslâmî’nin ku-
rucu meclis üyeliðini yapan Natsir, hem
Endonezya’da hem diðer Ýslâm ülkelerin-
de büyük bir prestije sahipti. Son on üç yý-
lýnda ülke içinde ve dýþýndaki faaliyetleri-
ne sýnýrlama getirilmiþ olmasýna raðmen
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Endonezyalý
müslüman aydýn, siyasetçi

ve devlet adamý.
˜ ™

Batý Sumatra’nýn Alahanpanjang þehrin-
de sömürge idaresinde çalýþan bir devlet
memurunun oðlu olarak dünyaya gelen
Natsir (Nâsýr) Hollanda diliyle eðitim veren
özel ve resmî okullarda öðrenim gördü.
Bandung’da liseyi birincilikle bitirdiði için
Cakarta’da hukuk veya Hollanda’nýn Rot-
terdam þehrinde iktisat okumak üzere
devlet bursu kazandýysa da gitmedi ve
Bandung’da kalarak bazý orta öðretim
okullarýnda din dersi öðretmenliði yapma-
yý tercih etti. Öðrenciliði sýrasýnda moder-
nist eðilimli Engku Mudo Amin, Sudan
asýllý Ahmed Surkatî, Singapur’da doðan
fakat hayatýnýn büyük kýsmýný Bandung’-
da geçiren Tamil kökenli Ahmed Hasan
ve Endonezyalý müslüman aydýnlarýn ba-
basý sayýlan Hacý Agus Sâlim gibi müslü-
man aydýnlardan özel Arapça ve din ders-
leri aldý. Bilhassa Ýbn Teymiyye’nin ve Mý-
sýrlý Muhammed Abduh, M. Reþîd Rýzâ,
Hindistanlý Seyyid Ahmed Han, Þiblî Nu‘-
mânî, Seyyid Emîr Ali gibi çaðdaþ müslü-
man yazarlarýn eserlerinden faydalanarak
kendini yenilikçi dinî düþüncelere açýk bir
kiþi olarak yetiþtirdi.

Natsir siyasî faaliyetlerine Bandung’da
okurken baþladý. Burada Ýslâm Gençlik
Teþkilâtý ve Ýslâm Birliði gibi yenilikçi dinî
düþünceleri savunan teþkilâtlarýn aktif bir
üyesi ve kýsa zamanda önde gelen liderle-
rinden biri oldu; ayný zamanda bütün mu-
hafazakâr ve modernist eðilimli Ýslâmî teþ-
kilâtlarýn federasyonu konumundaki Endo-
nezya Yüksek Ýslâm Konseyi’nin de (MIAI)
üyesi idi. O yýllarda Ýslâm Birliði’nin baþka-
ný Ahmed Hasan ile birlikte Pembela Is-
lam ve Al-Lisan adlý dergilerin editörlü-
ðünü yaptý. Bu arada Ýslâm Birliði’nin eði-
tim kolunun kurulmasýnda ve bu birime
baðlý olarak Cakarta Yüksek Ýslâm Okulu
gibi birçok özel okulun açýlmasýnda önemli

Muhammed

Natsir


