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NEDÎM-i KADÎM

müzakere edecek, çeþitli mezhep ve tari-
katlara ayrýlan müslüman toplumunu bir-
biriyle baðdaþýr hale getirecek ve Avrupa’-
dan yayýlan dinsizlik dalgasý ile Ýslâm düþ-
manlýðý karþýsýnda ortak mücadele zemini
oluþturacaktý. Ayrýca yapýlan toplantýlarda,
baþta Dârülulûm-i Diyûbend olmak üzere
geleneksel eðitim usulünü devam ettiren
medreselerle Aligarh Koleji gibi Batý tar-
zý eðitim veren kurumlarýn farklý inanç ve
zihniyete sahip nesiller yetiþtirmesinin
müslümanlar arasýnda bölünmüþlüðü art-
týracaðý endiþesi ifade edilerek dinî ve mo-
dern ilimlerin birlikte okutulacaðý yeni bir
müessesenin kurulmasý ihtiyacý gündeme
getirildi.

22-24 Nisan 1894 tarihinde Kanpûr’daki
Feyz-i Âm Medresesi’nde yapýlan ilk ge-
niþ katýlýmlý toplantýya herhangi bir gruba
baðlý olmayan kimselerle birlikte Þîa, Ehl-i
hadîs, Diyûbend ve Aligarh hareketine men-
sup çok sayýda âlim katýldý. Sonradan Bi-
relvî ekolünün kurucusu olan Ahmed Rý-
zâ Han da toplantýda yer aldý ve oluþumu
destekledi. Fakat ardýndan bazý arkadaþ-
larýyla birlikte Cedve adýyla Nedvetü’l-ule-
mâ’ya muhalif bir cemaat kurdu. Zaman-
la muhalefetini Nedve mensuplarýný tekfir
edecek derecede ileriye götüren Ahmed
Rýzâ Han Birelvî’nin görünürdeki temel
eleþtiri noktasý, Nedve’nin birbiriyle uzlaþ-
masý mümkün olmayan kiþileri ve grup-
larý bir araya getirmesi ve bunlara karar
mekanizmalarýnda yer vermesiydi. Onlarý
bu aþýrý davranýþtan vazgeçirmek için bazý
giriþimlerde bulunulduysa da sonuç alýna-
madý. Nedvetü’l-ulemâ toplantýsýnda dinî
eðitim kurumlarýnýn müfredatýnda ve iþ-
leyiþinde günün gerektirdiði yenilikler ya-
pýlmasý, dinî hükümlerin uygulanmasýnda
Kur’an ve Sünnet’in temel alýnmasý, bazý
hususlarýn günün ihtiyaçlarýna cevap ve-
recek þekilde geliþtirilmesi, zengin bir kü-

tüphane kurulmasý, Ýslâm dinini teblið için
gerekli metinlerin hazýrlanmasý, günün
meselelerine Ýslâmî çözümler üretebilecek
ilim adamlarý yetiþtirilmesi, halkýn fetva ih-
tiyaçlarýnýn bir merkezden karþýlanmasýný
saðlayan bir müessese teþkil edilmesi ka-
rarlaþtýrýldý. Nedvetü’l-ulemâ’nýn her yýl bir
baþka þehirde gerçekleþtirilen toplantýla-
rýnda kurumun problemleri tartýþýldý. Bu
toplantýlar, Hindistan’ýn özel þartlarý ve
Nedvetü’l-ulemâ’nýn bazý iç problemleri se-
bebiyle 1927’den sonra yapýlamamýþ, ara-
da bir yapýlanlar da dar çerçeveli olmuþ,
1927’den sonraki ilk düzenli yýllýk toplantý
Nedve’nin 85. kuruluþ yýl dönümü müna-
sebetiyle 1975 yýlýnda düzenlenmiþtir.

2 Eylül 1898’de merkezini Kanpûr’dan
Leknev’e taþýyan Nedvetü’l-ulemâ, Ýslâmî
eðitimle ilgili tasarýlarýný gerçekleþtirmek
amacýyla 2 Kasým 1898 tarihinde Dârülu-
lûm-i Nedvetü’l-ulemâ’yý öðretime açtý.
Hindistan medreselerinde bir süredir uy-
gulanan ders-i nizâmî programýnýn biraz
deðiþtirilerek uygulandýðý kurumda Arap
dili ve edebiyatýna özel bir önem verilmiþ,
Ýngilizce zorunlu ders olarak okutulmaya
baþlanmýþtýr. Nedvetü’l-ulemâ ve Dârülu-
lûm “nâzým” adý verilen bir üst yöneticiy-
le ilmî iþler sorumlusu, yazý iþleri sorumlu-
su ve muhasip tarafýndan yürütülmekte-
dir. Nedve’nin ilk nâzýmlýðýný Muhammed
Ali Mongerî üstlenmiþ, daha sonra Mesî-
hüzzamân Han, Halîlürrahman Sehâren-
pûrî, Abdülhay el-Hasenî, Nevvâb Ali Ha-
san Han, Abdülalî Hasenî ve Ebü’l-Hasan
en-Nedvî bu görevi yürütmüþtür. Nedve-
tü’l-ulemâ’nýn günümüzdeki nâzýmý Mu-
hammed Râbi‘ Hasenî Nedvî’dir. Þiblî Nu‘-
mânî 1894’teki toplantýda yer alýp Nedve
hareketine katýlmýþ, 1905-1913 yýllarý ara-
sýnda Dârülulûm’da ilmî iþler sorumlusu
olarak görev yapmýþtýr. Dârülulûm’daki
eðitim programýyla ilgili bazý düþüncele-
rini uygulamaya koymak isteyen Þiblî’nin
karþýlaþtýðý muhalefet yüzünden 3 Mart
1913 tarihinde görevinden istifa etme-
sinin ardýndan Dârülulûm’da karýþýklýklar
meydana gelmiþ, onun ayrýlmasýný isteme-
yen öðrenciler Dârülulûm’da eðitim ve öð-
retimi üç ay kadar boykot etmiþ, ancak
Þiblî Nu‘mânî boykot hususunda öðrenci-
lere destek vermemiþtir (M. Ýshak Celîs
Nedvî – Þems-i Tebrîz Han, II, 70-77).

Ýlk öðrenimden yüksek öðrenime kadar
her seviyede öðrenim kurumunun bir ara-
da düþünüldüðü Dârülulûm’da müfredat
zaman içerisinde geliþerek nihaî þeklini al-
mýþtýr. Dârülulûm’da günümüzde ilk eði-
tim ve orta öðretimden sonra lisans, yük-
sek lisans ve doktora seviyesinde öðretim

çenin tenkitli metni Osman Horata tara-
fýndan neþredilmiþtir (bk. bibl.). Nedîm-i
Kadîm’in þiirleri tenkitli metinde dört ka-
side, üç kýt‘a-i kebîre, otuz dört gazel, ye-
di rubâî, bir kýta, on dört matla‘ ve iki mu-
ammadan ibarettir; ayrýca üç mektup var-
dýr. Kasidelerin sonundaki kýta ile iki mat-
la‘ ve iki muamma Farsça’dýr.
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Hindistan’da kurulan
ulemâ cemiyeti.˜ ™

Hindistan’da Ýngiliz hâkimiyetinin yer-
leþmesinden sonra müslümanlarýn gide-
rek sosyal, ekonomik, siyasal alanlarda ge-
rilemesi ve eðitim sisteminin yerini Batý
eðitim sisteminin almaya baþlamasý üze-
rine Muhammed Ali Mongerî Kanpûrî ön-
derliðinde bir kýsým Hindistan ulemâsý ta-
rafýndan 1892’de Encümen-i Nedvetü’l-
ulemâ adýyla bir kurul oluþturuldu. Kurul,
yayýmladýðý ilk duyurularda müslüman top-
lumunun ve kültürünün varlýðýný koruyabil-
mek için eðitim ve araþtýrma müessese-
lerinin açýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çek-
ti. Bu amaçla Nedvetü’l-ulemâ ismiyle bir
cemiyet teþkil edildi. Nedvetü’l-ulemâ top-
lantýlar düzenleyerek görüþ alýþveriþinde
bulunacak, müslümanlarýn meselelerini
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Ýslâm’ýn doðru tanýtýlmasý için çalýþmalar
yapmak amacýyla 1959’da Leknev’de ku-
rulan Meclis-i Tahkýkat ü Neþriyyât-ý Ýslâm
(Academy of Islamic Research and Publications)
Urduca, Arapça, Ýngilizce ve Hintçe 230 ci-
varýnda kitap yayýmlamýþtýr. Nedvetü’l-ule-
mâ’ya baðlý kurumlardan Meclis-i Tahký-
kat-ý Þerîa, Ýslâm hukuku araþtýrmalarý ya-
nýnda günümüz meselelerine çözümler bu-
labilmek gayesiyle oluþturulmuþtur. Doð-
rudan Nedvetü’l-ulemâ çatýsý altýnda bu-
lunmamakla birlikte kurucularý arasýnda
Nedvetü’l-ulemâ mensuplarýnýn da bulun-
duðu bir baþka kurum Râbýtatü’l-edebi’l-
Ýslâmî el-Âlemî’dir.

Osmanlý Devleti ve hilâfet lehindeki gö-
rüþleri dolayýsýyla Ýngilizler’in güvensizlik
duyduðu Nedvetü’l-ulemâ mensuplarý,
özellikle I. Dünya Savaþý sonrasýnda hilâfet
ve hicret hareketleri sýrasýnda Hindistan’-
daki Osmanlý yanlýsý faaliyetlere aktif bi-
çimde katýlmýþtýr. Bu sebeple Ýngilizler’den
destek görmeyen kurum önemli iþler ba-
þarmýþ olmasýna raðmen malî yapýsýnda-
ki zayýflýk yüzünden sýkýntýlý dönemler ya-
þamýþtýr. Ayrýca Aligarh ile Diyûbend ekol-
leri arasýnda yeni bir hareket olarak kurul-
masýna raðmen giderek çok muhafazakâr
bir yapýya bürünmüþ ve özellikle Cemâat-i
Teblîð’in etkisine girmiþtir. Kurumun viz-
yon eksikliðini giderici bazý giriþimlerde bu-
lunulmuþsa da baþarýlý olunamamýþ, özel-
likle 1947 sonrasýnda ciddi bir içe kapanma
ve daralma kendini göstermiþtir.
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Hintli âlim, Ýslâm davetçisi ve edip.
˜ ™

6 Muharrem 1333’te (24 Kasým 1914)
Uttar Pradeþ eyaletinin baþþehri Leknev’e
baðlý Ray Birelî (Rai Bareilly) kasabasýnýn
Tekiyye Kelân köyünde doðdu. Seyyid olan
ailesi, büyük dedelerinden Kutbüddin Mu-
hammed el-Medenî’ye nisbetle Kutbî ola-
rak da anýlýr. Soyu, Hindistan’da meþhur
olan Bilgrâmî Hüseynîler ile Birelvî Hase-
nîler’e dayanýr. Babasý Abdülhay el-Hasenî,
annesi edip ve þair Hayrünnisâ Haným’dýr.
Bölgede daha çok Ali Miyân diye anýlan
Ebü’l-Hasan Ali, dokuz yaþýnda iken baba-
sýný kaybedince Sýddîk Hasan Han’ýn torun-
larý kendilerine malî destek saðladý. 1927’-
de Leknev Üniversitesi Arap Dili ve Edebi-
yatý Bölümü’ne girdi. 1929’da Dârülulûm-i
Nedvetü’l-ulemâ’ya kaydoldu. Daha önce
baþladýðý Arapça tahsilini ilerletti. Medre-
seden mezun olunca eðitimini ihtisas se-
viyesinde sürdürdü ve Ýngilizce öðrendi.
1929’da Lahor’a gitti, bazý þiirlerini Arap-
ça’ya çevirdiði Muhammed Ýkbal’le tanýþtý.
Bu tarihten sonra Ýkbal’e olan ilgisi arttý ve
onun yazýlarýndaki derunîlikten etkilendi.
Lahor seyahati Nedvî’nin hayatýndaki dö-
nüm noktalarýndan biri olmuþtur. 1929’-
dan itibaren Nedvetü’l-ulemâ’da Haydar
Hasan Han Tonkî’den hadis, tefsir ve man-
týk okuyan Nedvî hem ondan hem bir süre
ders aldýðý Mübârekpûrî’den hadis icâzeti
aldý. Lahor’a 1930-1934 yýllarý arasýnda yap-
týðý ziyaretlerinde müfessir Ahmed Ali Lâ-
hûrî’nin ders halkasýna katýldý. Bu sýrada
Çiþtiyye tarikatý þeyhi Gulâm Muhammed
Bahâvelpûrî’ye intisap etti (Nedvî, ÞaÅ½iy-
yât ve kütüb, tür.yer.).

yapýlabilmektedir. Dârülulûm-i Nedvetü’l-
ulemâ’nýn bugün Hindistan’ýn muhtelif þe-
hirlerinde yöntem olarak kendisine baðlý
faaliyet gösteren, fakat malî iþlerde ve yö-
netimde serbest olan 100’den fazla þu-
besi, Pakistan ve Nepal’de ise baðlý okul-
larý vardýr. Günümüzde yaklaþýk 4000 öð-
rencisi bulunan Dârülulûm-i Nedvetü’l-ule-
mâ’ya pek çok Ýslâm ülkesinden öðrenci
gelmektedir. Nedvetü’l-ulemâ’nýn kütüp-
hanesinde 3000 kadar yazma ve 125.000
civarýnda matbu eser bulunmaktadýr. Sýd-
dîk Hasan Han’ýn þahsî kitaplarýný da ba-
rýndýran kütüphane Ýslâmî eserler baký-
mýndan oldukça zengindir. Kurumun, ilk
sayýsý Aðustos 1904’te Þâhcihânpûr þeh-
rinde çýkan Urduca yayýn organý Nedve
dergisi çeþitli aralýklarla 1945’e kadar ya-
yýmýný sürdürmüþ, Arapça çýkan e²-¿iyâ
ise 1932-1935 yýllarý arasýnda yayýmlanmýþ-
týr. Muhammed Miyân Hasenî’nin yöneti-
minde Ekim 1955’te çýkmaya baþlayan el-
Ba£¦ü’l-Ýslâmî, 1959 yýlýnda Muhammed
Râbi‘ Hasenî Nedvî’nin yönetiminde on
beþ günde bir çýkan Arapça er-Râßid ga-
zetesinin yayýmý devam etmektedir.

Nedve’nin bünyesinde özel araþtýrma
merkezleri ve enstitüler bulunmaktadýr.
Bunlarýn en önemlisi A‘zamgarh’ta 21 Ka-
sým 1914’te oluþturulan Dârülmusannifîn’-
dir. Þiblî Akademisi olarak da bilinen bu
kurum yazma eserleri de barýndýran zen-
gin bir kütüphaneye sahiptir. Dârülmusan-
nifîn, 1916 yýlýndan itibaren Ma£ârif adýy-
la Urduca bir dergi neþretmektedir. Baþta
Þiblî Nu‘mânî ve Süleyman en-Nedvî’nin
yedi ciltlik ortak eseri Sîretü’n-nebî ol-
mak üzere Ýslâmî ilimlerin çeþitli alanla-
rýnda Arapça, Urduca, Ýngilizce ve Farsça
pek çok telif ve tercüme eserin yayýmýný
gerçekleþtiren müessese günümüzde de
faaldir. Araþtýrma eserleri yayýmlamak ve
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Dârülulûm-i Nedvetü’l-ulemâ’nýn kütüphanesi


