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NEHDATÜ’l-ULEMÂ

mürge dönemindeki Yerli Ýþleri Bürosu,
Din Ýþleri Dairesi’ne çevrilerek baþýna da
yine Hâþim Eþ‘arî getirildi.

Japon iþgalinin sonuna doðru 1945’te
Nehdatü’l-ulemâ temsilcileri, baðýmsýzlýk
mücadelesi veren diðer liderlerle birlikte
anayasa hazýrlýk çalýþmalarýna katýldýlar.
Ancak yeni kurulan Endonezya Cumhuri-
yeti’nin Ýslâm’a dayandýrýlmasý yönünde
çaba harcamalarýna raðmen sonunda dev-
let baþkaný Sukarno’nun ortaya koyduðu
“Beþ Prensib”i benimsemek zorunda kal-
dýlar. Nehdatü’l-ulemâ Ekim 1945’te, sa-
vaþýn ardýndan ülkeyi tekrar sömürge yö-
netimi altýna almaya çalýþan Hollandalýlar’a
karþý yürütülen askerî mücadeleye katýl-
manýn farz-ý ayýn olduðunu belirten bir
fetva yayýmladý ve bu fetva ile bir ay son-
ra Surabaya’yý iþgal eden müttefiklere kar-
þý verilen ilk büyük mücadelede önemli rol
oynadý. Kasým 1945’te Endonezya Müslü-
manlarý Þûra Meclisi, bütün dinî teþkilât ve
Ýslâmî gruplarýn yer aldýðý bir siyasî parti-
ye dönüþtüðü zaman Nehdatü’l-ulemâ da
bunun bir parçasý haline geldi. Ancak 1952
yýlýnda bu partiden ayrýldý ve 1955 seçim-
lerine ayrý olarak girdi. 1973’te diðer Ýslâm-
cý partilerle birlikte hükümetin aldýðý karar
gereðince Birleþik Kalkýnma Partisi’ne ka-
týldý ve teþkilât üyeleri siyasî faaliyetlerini
bu partiye baðlý olarak sürdürmeye baþla-
dý. 1984 yýlýnda siyasî faaliyetlerden tama-
men çekilme kararý alarak kuruluþ yýllarýn-
daki statüsüne dönen Nehdatü’l-ulemâ
günümüzde siyasetten uzak, müslüman
halkýn ibadet, teblið, eðitim ve muamelâ-
týyla ilgili alanlarda faaliyet göstermeyi,
geleneksel dinî hayatýn muhafazasýný ve
toplumun menfaatlerini korumayý þiar
edinmiþ bir teþkilâttýr. Ancak ülkedeki þe-
hirleþme ve modernleþmeye paralel olarak
zamanla birçok alanda önemli sosyal ve
fikrî dönüþümler yaþamýþ ve yenilikçi çev-
relerin eðitim ve teblið faaliyetlerinde or-
taya koyduðu bazý görüþ ve uygulamalarý
benimsemiþtir. Bu arada yönetim kadro-
larý da deðiþikliðe uðramýþ ve ilk zaman-
lar teþkilâtýn yönetiminde geleneksel eði-
timli ulemâ yer alýrken sonralarý ayný ge-
lenekten gelen, fakat modern Batý eðiti-
mi görmüþ entelektüel kiþiler etkili olma-
ya baþlamýþtýr. Farklý kesimlere yönelik çok
sayýda faaliyetin yürütülebilmesi için za-
manla teþkilâta doðrudan baðlý veya özerk
statüde birimler oluþturulmuþtur. En eski
ve önemli özerk birimler arasýnda erkek
gençlik kolu Ansor, kadýn kolu Muslimat
ve kýz gençlik kolu Fatayat yer almaktadýr.
Nehdatü’l-ulemâ’nýn bugün ülke genelin-

de 279 þubesi bulunmakta ve 30 ile 40
milyon civarýnda taraftarýnýn olduðu ileri
sürülmektedir.
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Arap dili ve tefsir âlimi.
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Mýsýr’da muhtemelen 270’li (883) yýllar-
da doðdu ve orada yetiþti. Aslen Yemenli
Murâd kabilesine mensup olduðu için Mu-
râdî nisbesiyle de bilinir. Dâvûdî onu Ýb-
nü’l-Murâdî diye zikreder. “Nehhâs” (bakýr-
cý) lakabýyla anýlmasý baba mesleði olan
bakýrcýlýk yapmasý sebebiyledir. Nehhâs,
baþta Baðdat olmak üzere Irak’ýn bazý il-
mî merkezlerine giderek meþhur hocala-

eðitici faaliyetlerde bulunmak gibi hedef-
ler yer almaktaydý.

1930’lu yýllar boyunca Nehdatü’l-ulemâ
hýzlý bir þekilde geliþti ve II. Dünya Savaþý
öncesinde Endonezya’daki iki büyük dinî
teþkilât ve hareketten biri oldu. Ayný yýl-
larda ekonomik konularla da ilgilenmeye
baþladý. Her þubede, teþkilâta baðýþlanan
arazilerin idaresi ve ürünlerinin satýlma-
sýyla ilgilenen vakýf komiteleriyle Þirketü’l-
muâvene adý altýnda çeþitli kooperatifler
kuruldu. Teþkilâtýn tabaný, esas itibariyle
geleneksel dinî eðitim kurumlarý olan “pe-
santren”lere dayanmaktaydý. Teþkilât bu
kurumlar vasýtasýyla kýsa sürede yayýlma-
ya baþladý ve önce Cava’nýn Gresik, Com-
bang, Kediri, Pasuruan, Kudus, Semarang,
Pekalongan gibi þehirlerinde, ardýndan Ka-
limantan’ýn Bancarmasin bölgesindeki Mar-
tapura’da þubeler açtý. 1936’da Kaliman-
tan’daki mahallî Hidâyetü’l-Ýslâmiyye adlý
teþkilât da ona katýldý. 1942’de Cava ve
Kalimantan’da toplam þube sayýsý 120’ye
ulaþtý.

Muhafazakâr ulemâ ile yenilikçi müslü-
man çevreler arasýndaki keskin ayrýlýklar,
1930’lu yýllarýn ikinci yarýsýnda yerini daha
hoþgörülü bir ortama býraktý. Hâþim Eþ‘arî,
1937’de bütün dinî teþkilâtlarýn bir fede-
rasyonu þeklinde kurulan Endonezya Yük-
sek Ýslâm Konseyi içinde Nehdatü’l-ulemâ
temsilcisi olarak yer aldý ve kuruluþun baþ-
kanlýðýna getirildi. Teþkilât, sömürge döne-
mi boyunca siyasetten uzak durmaya özen
göstermesi ve faaliyetlerini esas itibariyle
dinî ve sosyoekonomik alanlarda yoðun-
laþtýrmasý yanýnda millî konulara karþý du-
yarlý oldu ve hükümetin dinle ilgili bazý dü-
zenlemelerine karþý tepki gösterdi. Özel
dinî eðitim faaliyetlerini kýsýtladýðý gerek-
çesiyle 1925 tarihli Guru Kanunu’na ve
1935 yýlýnda, mirasla ilgili davalarýn dinî
mahkemelerin yetkisinden alýnarak sivil
mahkemelere devredilmesine þiddetle kar-
þý çýktý. 1942-1945 yýllarý arasýndaki Japon
iþgali döneminde diðer dinî teþkilâtlarla bir-
likte hükümetle olan iliþkilerinde önemli
deðiþiklikler yaþadý. Japon askerî yöneti-
mi, dinî cemiyetleri ve muhafazakâr ule-
mâyý savaþta geniþ halk kitlelerinin Batýlý
devletler aleyhine harekete geçirilmesin-
de aracý olarak gördüðünden, bütün Ýslâm-
cý teþkilâtlarý Endonezya Müslümanlarý Þû-
ra Meclisi (MASYUMI) adlý bir federasyonun
çatýsý altýnda toplayarak baþkanlýðýna da
Hâþim Eþ‘arî’yi tayin etti. Müttefiklere kar-
þý cihad ilân edildi ve Japon subaylarýnýn
eðitiminden geçen Hizbullah adlý bir milis
kuvveti oluþturuldu. Ayrýca Hollanda sö-
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hadda bulunulmuþtur (I-II, nþr. Muham-
med Ali en-Neccâr – Ahmed Yûsuf Necâ-
tî, Mýsýr 1966; III, nþr. Abdülfettâh Þelebî,
Mýsýr 1973; nþr. Muhammed Ali es-Sâbû-
nî, I-VI, Mekke 1408-1410/1988-1990). Fikri
Güney Ebû Ca£fer en-Ne¼¼âs ve Me£â-
ni’l-Æurßan’ý adýyla bir yüksek lisans ça-
lýþmasý yapmýþtýr (1994, UÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü). 4. Kitâbü’l-Æa¹£ ve’l-i£ti-
nâf (Kitâbü’l-Vašf ve’l-ibtidâß) (nþr. Ah-
med Hattâb Ömer, Baðdat 1398/1978). 5.
Øýnâ£atü’l-küttâb (Edebü’l-küttâb, Ede-
bü’l-kâtib) (nþr. Bedr Ahmed Dayf, Ýsken-
deriye 1987; Beyrut 1410/1990). Fuat Sez-
gin Kitâbü £Umdeti’l-küttâb adýyla týpký-
basýmýný gerçekleþtirmiþtir (Frankfurt 1420/
1999). 6. Þer¼u ebyâti Sîbeveyhi (nþr.
Ahmed Hattâb Ömer, Halep 1974; nþr. Zü-
heyr Gazî Zâhid, Necef 1974; nþr. Vehbe
Mütevellî Ömer Sâlime, Kahire 1985; Bey-
rut 1986). 7. Þer¼u’l-ša½âßidi’t-tis£i’l-meþ-
hûrâti’l-mevsûmeti bi’l-Mu£allašåt (nþr.
Ahmed Hattâb Ömer, I-II, Baðdat 1973).
Fuat Sezgin, Tefsîrü’l-ša½âßidi’t-tis£i’l-
mu£allašåt adýyla iki cilt halinde týpkýba-
sýmýný yapmýþtýr (Frankfurt 1985). 8. Kitâ-
bü’t-Tüffâ¼a fi’n-na¼v (nþr. Korkîs Avvâd,
Baðdat 1965; nþr. Mâhir Abdülganî Kerîm,
Kahire 1991). 9. Risâle fi’l-lâmât (nþr. Tâ-
hâ Muhsin, el-Mevrid, I/1-2 [Baðdat 1971],
s. 143-150). Nehhâs’ýn kaynaklarda adý ge-
çen diðer eserlerinden bazýlarý þunlardýr:
Kitâbü Esmâßi’l-¼üsnâ, Þer¼u’l-¥amâ-
se, ªabašåtü’þ-þu£arâß, el-Kâfî, el-Muš-
ni£ fi’Åtilâfi’l-Ba½riyyîn ve’l-Kûfiyyîn,
NâsiÅu’l-¼adî¦ ve mensûÅuh, Þer¼u’l-
MufaŠŠaliyyât.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Nehhâs, Þer¼u ebyâti Sîbeveyhi (nþr. Ahmed
Hattâb), Halep 1394/1974, neþredenin giriþi;
a.mlf., en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ (nþr. Muhammed
Abdüsselâm Muhammed), Küveyt 1408/1988,
neþredenin giriþi, s. 15-34; a.mlf., a.e. (nþr. Sü-
leyman b. Ýbrâhim b. Abdullah el-Lâhim), Beyrut
1412/1991, neþredenin giriþi, I, 34-96; Ebû Be-
kir ez-Zübeydî, ªabašåtü’n-na¼viyyîne’l-lu³a-
viyyîn (nþr. M. Ebü’l-Fazl Ýbrâhim), Kahire 1984,
s. 220-221; Yâkut, Mu£cemü’l-üdebâß, IV, 224-
230; Ýbnü’l-Kýftî, Ýnbâhü’r-ruvât, I, 101-104; Ýbn
Hallikân, Vefeyât, I, 99-100; Zehebî, A£lâmü’n-
nübelâß, XV, 401-402; Ahmed b. Aybek ed-Dim-
yâtî, el-Müstefâd min ¬eyli TârîÅi Ba³dâd (nþr.
M. Mevlûd Halef), Beyrut 1406/1986, s. 175-176;
Dâvûdî, ªabašåtü’l-müfessirîn, I, 67-70; Keþfü’¾-
¾unûn, I, 48, 123, 426, 460; II, 1106, 1327, 1379,
1391, 1433, 1460, 1470, 1730, 1740, 1788, 1809,
1920, 1921; Brockelmann, GAL, I, 138; Suppl., I,
35, 201; Ahmed Nasîf el-Cenâbî, “Ý.râbü’l-Kur,ân
li’n-Nehhâs”, el-Mevrid, VI/1, Baðdad 1397/
1977, s. 15-38; Ahmed Muhtâr Ömer, “Ý.râbü’l-
Kur,ân li-Ebî Ca.fer en-Nehhâs”, Mecelletü’l-ba¼-
¦i’l-£ilmî ve’t-türâ¦i’l-Ýslâmî, I, Mekke 1398, s. 79-
99.

ÿMuhammed Eroðlu

– —
NEHHAS PAÞA

( "("
�&" א�	�' )

Mustafâ b. Muhammed en-Nehhâs
(1879-1965)

Mýsýrlý devlet adamý.
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Günümüzde Garbiye vilâyetine baðlý Se-
mennûd þehrinde doðdu. Ýlk ve orta öðre-
nimini Kahire’de tamamladý. 1900’de Hu-
kuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1919 yý-
lýna kadar avukat ve hâkim olarak çalýþtý.
1918’de Sa‘d Zaðlûl yönetimindeki Vefd
Partisi’ne girdi. Mýsýr’ýn Ýngiltere’den ba-
ðýmsýzlýðýný kazanmasý yolunda verdiði mü-
cadeleden dolayý 1921-1923 yýllarýnda Sa‘d
Zaðlûl ile birlikte Hint Okyanusu’ndaki Sey-
þeller (Seychelles) adalarýna sürgün edildi.
Krallýk dönemi anayasasýnýn belirlendiði
1923’te Mýsýr’a döndü ve ayný yýl yapýlan
seçimlerde milletvekili olarak parlamento-
ya girdi. 1924’te ilk Vefd Partisi hüküme-
tinde ulaþtýrma bakaný oldu. 1926 seçim-
lerinde yine milletvekili seçildi ve Ýngilte-
re’nin hükümette görev almasýna izin ver-
memesi sebebiyle önce meclis baþkan yar-
dýmcýsý, sonra da baþkaný oldu.

Sa‘d Zaðlûl’ün ölümünün ardýndan Vefd
Partisi baþkanlýðýna seçildi (Aðustos 1927).
Beþ defa baþbakanlýk yaptý (1928, 1930,
1936-1937, 1942-1944 ve 1950-1952). Siya-
sî mücadelesinin en önde gelen amaçlarýn-
dan biri Mýsýr’ýn Ýngiltere’den tam baðým-
sýzlýðýný kazanmasýydý. 1936-1937 yýllarýn-
daki baþbakanlýðý döneminde bu doðrul-
tuda önemli mesafe aldý. Londra’da im-
zalanan ve 1882’de baþlayan Ýngiliz iþgali-
ni resmen sona erdiren 26 Aðustos 1936
tarihli Ýngiltere-Mýsýr Antlaþmasý Mýsýr’ýn
tam baðýmsýzlýðýna giden yolda dönüm
noktalarýndan biri oldu. Yirmi yýl süreli bu
antlaþmaya göre Ýngiltere ile Mýsýr karþý-
lýklý olarak büyükelçilikler açacaklar, Ýngil-
tere Mýsýr’ýn Milletler Topluluðu’na üyeliði-
ni destekleyecek, üçüncü tarafa karþý or-
tak politika izleyecekler ve barýþ zaman-
larýnda Mýsýr’daki Ýngiliz asker sayýsý kara
birliklerinde 10.000, hava birliklerinde 400’ü
aþmayacaktý. Nitekim Mýsýr Mayýs 1937’-
de Millletler Topluluðu’na alýndý. Üçüncü
Nehhas hükümetinin diðer önemli bir ba-
þarýsý da ayný yýl içinde imzalanan Mon-
treux Konvansiyonu ile kapitülasyonlarýn
kaldýrýlmasýný ve 1876’dan beri faaliyette
bulunan karma mahkemelerin on iki yýl
içerisinde kapatýlmasýnýn karar altýna alýn-
masýný saðlamasýdýr. Ancak Nehhas Paþa
içeride ayný baþarýyý gösteremedi. Ýç siya-
setteki çekiþmelerin sokaða sýçramasý ve

rýn ders halkalarýna katýldý. Mýsýr’a döner-
ken Filistin’in Remle þehrine uðradý ve bu
bölgenin hocalarýndan ders alarak özel-
likle kýraat, tefsir, hadis, fýkýh, Arap dili ve
edebiyatý alanlarýnda kendini yetiþtirdi.
Müberred, Hasan b. Guleyb, Zeccâc, Ah-
feþ el-Asgar, Ebü’l-Kasým el-Begavî, Nifta-
veyh, Ýbn Keysân, Tahâvî, Ebû Bekir Ýbnü’l-
Enbârî, Ýbn Þenebûz onun hocalarý arasýn-
da yer alýr. Öðrencilerinden Ebû Abdullah
Muhammed b. Yahyâ b. Abdüsselâm el-
Ezdî, Abdülkebîr b. Muhammed el-Cezerî,
Muhammed b. Müferric el-Meâfirî, Ebû
Abdullah Muhammed b. Horasan es-Sýkýl-
lî, Ebû Hafs Ömer b. Muhammed el-Had-
ramî ve Muhammed b. Ali el-Üdfüvî’nin
isimleri sayýlabilir. Nehhâs’ýn, 5 Zilhicce
338’de (26 Mayýs 950) Nil nehri kýyýsýnda
bazý þiirlerin vezinlerini tahlil ederken Nil’in
suyunun çekilmesi ve fiyatlarýn yükselme-
si için büyü yaptýðýný sanan bir kiþi tara-
fýndan nehre itildiði ve boðularak öldüðü
kaydedilmektedir.

Eserleri. 1. Kitâbü’n-NâsiÅ ve’l-men-
sûÅ (Kitâbü’n-NâsiÅ ve’l-mensûÅ fi’l-Æurßâ-
ni’l-Kerîm, en-NâsiÅ ve’l-mensûÅ fî Kitâ-
billâhi £azze ve celle ve’Åtilâfi’l-£ulemâßi fî
×âlik). Eserin mukaddimesinde nesih ko-
nusunda bilgi verildikten sonra sýrasýyla
Kur’an’daki sûreler ele alýnmýþ ve ilgili riva-
yetlerle beraber sûrelerdeki nâsih ve men-
suh âyetler gösterilmiþtir. Kitabýn çeþitli
baskýlarý yapýlmýþtýr (sonunda Ýbn Huzey-
me el-Fârisî’nin Kitâbü’l-Mûcez (?) fi’n-nâ-
siÅ ve’l-mensûÅ adlý eseriyle birlikte Ka-
hire 1323, 1938; nþr. Muhammed Abdüs-
selâm Muhammed, I-III, Küveyt 1408/1988;
nþr. Süleyman b. Ýbrâhim b. Abdullah el-
Lâhim, Beyrut 1412/1991; nþr. Þa‘bân Mu-
hammed Ýsmâil, Kahire 1986). 2. Ý£râbü’l-
Æurßân. Keþfü’¾-¾unûn’da (I, 460) Tefsî-
rü’l-Æurßân adýyla geçen eserde âyetlerin
kelime ve cümle yapýsý, açýklanmasý ve ký-
raat farklýlýklarý üzerinde durulmuþ, ayrýca
nüzûl sebeplerine, nâsih ve mensuha te-
mas edilmiþtir (Kahire 1974; nþr. Züheyr
Gazî Zâhid, I-III, Baðdat 1977-1980; I-V,
Beyrut 1985). Abdurrahman Büyükkörük-
çü Ebu Ca£fer en-Nahhâs ve Ý£râbü’l-
Kurßân’ý adýyla bir yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr (1992, SÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü). 3. Me£âni’l-Æurßân. Ýbn Hallikân’ýn
Tefsîrü’l-Æurßân ismiyle zikrettiði eserde
Kur’an’ýn garîb lafýzlarý, âyetlerin kelime ve
cümle yapýlarý, mânalarý, kýraat farklýlýkla-
rý, kýsaca nâsih ve mensuh âyetlerle ah-
kâm âyetleri ele alýnmýþ, bu konularla il-
gili rivayet ve görüþler tartýþýlmýþ, bunlar
arasýnda tercihler yapýlmýþ, þiirlerle istiþ-
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