
440

NÂTIK-BÝLHAK

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



441

287-295, 322-324; a.mlf., Partai lslam di Pentas
Nasional 1945-1965, Jakarta 1987, s. 60, 130-
137, 202-215, 354-358, 369-371, 377; Jusuf Ab-
dullah Puar, Muhammad Natsir 70 Tahun: Ke-
nang-Kenanggan Hidup dan Penjuangan, Ja-
karta 1978; Pak Natsir 80 Tahun (ed. E. Saifud-
din Anshary), Jakarta 1988; A. Rosidi, Muham-
mad Natsir: Sebuah Biografi, Jakarta 1989; Ýs-
mail Hakký Göksoy, Endonezya’da Ýslâm ve Hol-
landa Sömürgeciliði, Ankara 1995, s. 137, 219-
220, 225-226, 259, 263; a.mlf., “Hacý Agus Sâ-
lim”, DÝA, XIV, 439-440; G. McT. Kahin, “In Me-
moriam: Mohammad Natsir (1907-1993)”, Indo-
nesia, LVI, Ithaca 1993, s. 158-165; Yusril Ihza,
“Combining Activism and Intellectualism: The
Biography of Mohammad Natsir (1908-1993)”,
Studia lslamika, II/1, Jakarta 1995, s. 111-147;
Ensiklopedi Indonesia (ed. Hassan Shadily), Ja-
karta 1983, IV, 2342-2343; “Nâsýr, Muhammed”,
el-Mevsû£atü’l-£Arabiyyetü’l-£âlemiyye, Riyad
1419/1999, XXV, 34-35; “Natsir, Mohammad”,
Ensiklopedi Islam, Jakarta 1999, IV, 21-22.

ÿÝsmail Hakký Göksoy

– —
NAUPLÝA

(bk. ANABOLU).
˜ ™

– —
NAVARÝN

Yunanistan’ýn Mora yarýmadasýnda
kale, þehir ve liman.

˜ ™

Mora yarýmadasýnýn güneybatýsýnda hi-
lâl biçiminde bir koyun güney ve batýdan
korunan kayalýk iki burnu arasýnda yer
alýr. Ýki kalesi ve körfez önündeki Sphak-
teria (Çamlýca) adasý ile çevrili olduðundan
denizciler için eski çaðlardan beri güvenli
bir liman teþkil etmiþtir. Bugünkü adý Neo-
kastro’dur. Osmanlý kaynaklarýnda ismi ön-
celeri Anavarin veya Avarin / Avarine þek-
linde geçer; bu isim buradaki antik Pylos
kale ve þehriyle baðlantýlý olarak ortaya
çýkmýþtýr. Pylos Kalesi Osmanlý kaynakla-
rýnda Anavarin-i Atîk, Osmanlýlar’ýn kurdu-
ðu kale ve þehir ise Anavarin-i Cedîd diye
zikredilir. Pîrî Reis Kitâb-ý Bahriyye’de ve
Ali Macar Reis Atlas’ýnda eski kaleyi Ava-
rin ve Avarine þeklinde anar, limana ise
“sazlýk” anlamýna gelen çeþitli adlar veril-
miþtir. Ýtalyanca kaynaklarda Zonchio, Ýs-
lâm kaynaklarýndan Þerîf el-Ýdrîsî’de Ýrav-
dâ adlarý görülür. Pîrî Reis, Navarin Kale-
si’nin Modon’dan (Methoni) 9 mil uzaklýk-
ta, kýbleye karþý deniz üzerinde yüksek bir
yerde kurulduðunu, 200 gemi alabilen li-
manýna Porto Conko (kova) denildiðini be-
lirtir.

Koryphasion burnundaki Eski Anavarin
(Pylos) Antikçað’da bir süre Atinalýlar’ýn ida-

resinde kaldý. Roma devrinde ise küçük bir
þehir halindeydi. VI. yüzyýlda Slavlar’ýn böl-
geye geliþiyle þehir önemini kaybetti. Ni-
hayet Mora’da hüküm süren Avarlar za-
manýnda (589-807) tekrar canlandý ve adý
yeni sahiplerine uygun olarak Avarinos ol-
du. Bizans hâkimiyetinin ardýndan Latin-
ler’in idaresi altýna girdi. Kale ve liman XIII
ve XIV. yüzyýllarda bölgede önemli rol oy-
nadý. Kale, körfezin kuzeyinde sýð gölle (la-
gün) körfezin birleþme noktasýnda denize
bakan bir mevkide 200 m. yükseklikte bir
tepenin üzerinde bulunmaktaydý ve lima-
na giriþi denetlemekteydi.

1417’de Venedik’in eline geçen þehir,
Fâtih Sultan Mehmed’in Mora seferi sýra-
sýnda (864/1460) Osmanlýlar’a teslim ol-
duysa da Osmanlý -Venedik savaþlarý so-
nunda 884’te (1479) Venedik’e iade edildi.
II. Bayezid zamanýnda Modon’un fethiyle
Koron ve ardýndan Anavarin teslim alýndý
(Rebîülevvel 906 / Ekim 1500). Ancak kýsa
süre içinde Anavarin’in tekrar Venedik’in
eline geçmesi üzerine Kemal Reis donan-
ma ile, Vezîriâzam Atik (Hadým) Ali Paþa da
ordu ile gelip 10 Zilkade 906’da (28 Mayýs
1501) kaleyi ele geçirdi (Ýbn Kemal, VIII, vr.
94a-b, 96a-b, 97a). Mora sancak beyi Ali Pa-
þa’nýn kalenin hemen tamir edilmesi için
yaptýðý müracaat ertesi yýla tehir edildi;
bir miktar gemi limanda býrakýlarak Ke-
mal Reis’in Ýstanbul’a dönmesine karar
verildi (II. Bayezid Dönemine Ait 906/1501
Tarihli Ahkâm Defteri, hk. nr. 110, 136-137,
265). Vezîriâzam Hadým Ali Paþa burada
bir muallimhâne, evkafýna baðlý hamam,
dükkân, oda ve baþhâne yaptýrdý.

Osmanlý donanmasýnýn Akdeniz’deki ha-
rekâtýnda önemli bir üs konumunda oldu-
ðundan Navarin Kalesi’ne çok sayýda mu-
hafýzdan oluþan bir garnizon yerleþtirildi.
XVI. yüzyýlýn ilk çeyreðinde garnizonun
mevcudu iki dizdar, bir hatip, iki imam, iki
kethüdâ, iki azeb aðasý ve on altý topçu
dahil 647 muhafýz ve azebden oluþuyordu.
Kalenin varoþ kesiminde ise sivil iskân var-
dý. Ayrýca bu kesimde Sarý Kadý Zâviyesi ile
Týrhala Mirlivâsý Hasan Bey’in on bir vakýf
dükkâný bulunuyordu (BA, TD, nr. 367, s.
132). Malta kuþatmasýndan sonra Ýspan-
ya ve Malta donanmalarýnýn Mora sahille-
rinde görünmesi sebebiyle kaledeki mu-
hafýz sayýsý arttýrýldý. Kalenin güneybatýsýn-
da bulunan ve yaklaþýk 5-6000 kiþinin ba-
rýnabileceði büyüklükte olan bir maðara-
nýn güvenlik bakýmýndan tehlike arzetme-
si yüzünden, 1571’de Kýbrýs’ýn fethi üzeri-
ne oluþan müttefik hýristiyan donanmala-
rýna karþý bir tedbir olarak büyük taþlarla

Cakarta’daki evi ve bürosu her kesimden
gelen ziyaretçilerin baþvurduðu bir danýþ-
ma merkezi durumundaydý.

Yüksek öðrenim görmemesine ve tam
anlamýyla bir entelektüel olmamasýna rað-
men hareket adamlýðýnýn yanýnda ayný za-
manda bir fikir adamý olan Natsir daima,
ülkenin birliðinin ancak Ýslâm kardeþliði ve
müslüman milliyetçiliðiyle saðlanabilece-
ðini savunmuþtur. Ýslâmiyet’in Endonez-
ya’da iyi bir konuma gelmesinin de müs-
lümanlarýn güçlü bir entelektüel temeli
bulunan aydýnlara sahip olmalarý ile ger-
çekleþebileceðine inanýyordu. Onun ilk cum-
hurbaþkaný Sukarno ile polemiðe girmesi-
nin ve zamanla tamamen ters düþmesi-
nin sebebi de bu görüþleriyle Sukarno’nun
Endonezya’nýn baðýmsýzlýk mücadelesini
ýrka dayalý bir milliyetçilik ve laiklik temel-
lerine dayandýrmasýna karþý çýkmasýdýr. Ýs-
lâm’da dinle siyasetin iç içe olduðunu ileri
süren Natsir kurulacak devletin Ýslâmî te-
mellere oturtulmasýný istiyordu. Natsir Ýs-
lâmiyet’i ayný zamanda müslümanlarýn
ideolojisini þekillendiren bir din olarak gö-
rüyor, Ýslâm’da din ve devlet iþlerinin ay-
rýlmadýðýný, dinin insanlara politik hayatla
ilgili birçok ahlâkî prensip getirdiðini vur-
guluyordu. Ayrýca Ýslâmiyet’in çeþitli hu-
suslarda demokrasiyle uyum saðlayabile-
ceðini, zira istiþareye büyük önem verdiði-
ni söylüyor ve bir “dinî temelli demokrasi”
kavramýndan bahsediyordu.
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