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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.
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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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hire’den ayrýlýþýndan kýsa bir süre sonra
Kral Fârûk onu azletti (Ekim 1944).

Arap Birliði ülkelerinin Filistin’i kurtar-
mak adýna Ýsrail’e karþý girdikleri savaþ sý-
rasýnda Kral Fârûk ile Nehhas Paþa ara-
sýnda iliþkiler düzeldi. Ülkedeki ekonomik
durumun kötüleþmesi, iþsizliðin artmasý
gibi problemlerin yoðunlaþtýðý bir dönem-
de yapýlan Ocak 1950 seçimlerinde Vefd
Partisi 169 milletvekili çýkararak parlamen-
toda çoðunluðu elde etti. Bunun üzerine
beþinci defa baþbakanlýða getirilen Neh-
has Paþa iç ve dýþ siyasette iddialý bir prog-
ramla iþe baþladý. Ýçeride dar gelirlilere yö-
nelik sosyal reformlara öncelik verilirken
dýþ politikada Ýngiltere’nin Süveyþ Kana-
lý’ndaki üslerini boþaltmasý ve Sudan’ýn yö-
netimini Mýsýr’a devretmesi hususu öne
çýkmaktaydý. Ýngiltere ile uzun süre devam
eden müzakerelerden netice alýnamayýn-
ca Nehhas Paþa, Ekim 1951’de 1936 ant-
laþmasýný ve Sudan’la ilgili maddeleri tek
taraflý olarak feshetti. 16 Ekim 1951’de
Fârûk Mýsýr ve Sudan kralý ilân edildi. Bu
tek taraflý kararý reddeden Ýngiltere ile ya-
þanan siyasî gerginlik Mýsýr’daki Ýngiliz kar-
þýtlýðýný daha da arttýrdý, yer yer küçük ça-
týþmalar meydana geldi. Ýngiliz askerleri-
nin, 25 Ocak 1952’de Süveyþ Kanalý Þirke-
ti merkezinin bulunduðu Ýsmâiliye’de çok
sayýda Mýsýr polisinin ölümüyle sonuçlanan
bir saldýrý gerçekleþtirmesi ülkede büyük
bir infiale ve olaylarýn hükümetin kontro-
lünden çýkmasýna yol açtý. Ertesi gün bü-
yük bir kalabalýðýn Kahire’nin Avrupalýlar’-
la meskûn kesimlerine saldýrmasý ve bir-
çok binada yangýn çýkmasý üzerine Neh-
has sýkýyönetim ilân etti. Ancak olaylarý
önleyemediði gerekçesiyle Kral Fârûk ta-
rafýndan 27 Ocak 1952’de baþbakanlýktan
azledildi.

Mýsýr iç siyasetindeki çalkantýlar devam
ederken 22-23 Temmuz 1952 gecesi Hür
Subaylar hareketi bir askerî darbeyle yö-
netime el koydu. Yeni dönemde görev al-
mak amacýyla Cemal Abdünnâsýr ve Mu-
hammed Necîb ile yaptýðý müzakereler-
den sonuç alamayan ve Muhammed Ne-
cîb baþkanlýðýnda kurulan hükümetin Ey-
lül 1952’de siyasî partilerin liderlerinin de-
ðiþtirilmesi emrine karþý direnen Nehhas
Paþa, Vefd Partisi’nin parçalanmasýný önle-
yemedi. 16 Ocak 1953’te bütün siyasî par-
tiler kapatýldý ve Nehhas Paþa eþiyle bir-
likte tutuklandý. Yargýlanmalarýnýn ardýn-
dan eþi yüklü miktarda tazminat ödemeye
mahkûm oldu ve mallarý müsadere edildi.
Nehhas Paþa 1954-1960 yýllarý arasýnda si-
yaset yasaðý dolayýsýyla Kahire’deki villa-
sýnda gözetim altýnda tutuldu. 1960’ta ya-

saðýn kaldýrýlmasýna raðmen aktif siyasete
dönmedi. Altý suikasttan sað kurtulan Neh-
has Paþa 23 Aðustos 1965’te Ýskenderiye’-
de vefat etti.
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Bir iþten kaçýnýlmasýnýn
istendiðini ifade eden söz anlamýnda

fýkýh usulü terimi.˜ ™

Sözlükte “yasaklamak, bir iþten vazge-
çilmesini istemek, engellemek” anlamýn-
daki nehy kelimesi fýkýh usulü terimi ola-
rak “bir iþten kaçýnmayý buyurucu bir tarz-
da talep etmeye delâlet eden söz” demek-
tir. Ayný kökten türeyen nühye ve nühâ
kelimeleri de fýtrata uygun olmayan þey-
lerden vazgeçmeye çaðýrdýðý için “akýl” mâ-
nasýnda kullanýlmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de
ve hadislerde nehiy kelimesi geçmemekle
birlikte bunun türevleri kullanýlmýþtýr.

Emir ve nehiy konusu, sözlü delâletin
özünü teþkil ettiði ve þâriin maksadýnýn
anlaþýlabilmesi büyük ölçüde bunlarýn gös-
terdiði anlamýn kesinlik derecesinin bilin-
mesine baðlý olduðu için fýkýh usulü eser-
lerinde önemli bir yer tutar. Hanefîler ge-
nelde emir ve nehyi hâs lafzýn kýsýmlarý
arasýnda ele alýrken kelâmcý usulcüler nas,
zâhir, mücmel ayýrýmýnda zâhirin kýsýmlarý
arasýnda inceler.

Emir ve nehyin kendine özgü hüküm-
leri bulunmakla birlikte karþýt kavramlar

hükümet aleyhindeki gösteriler, Baþbakan
Nehhas ile Kral Fârûk arasýndaki mesafeli
iliþkinin siyasî krize dönüþmesiyle sonuç-
landý. Kral Fârûk, yetkilerini sýnýrlandýrma
giriþiminde bulunan Baþbakan Nehhas’ý
görevden aldý (30 Aralýk 1937). Bu sýrada
Nehhas’ýn liderliðine karþý çýkan Ahmed
Mâhir gibi önemli politikacýlar Vefd Par-
tisi’nden ayrýldý. Vefd Partisi 1938 seçim-
lerinde ancak on iki milletvekili çýkara-
bildi.

Nehhas Paþa 1942’ye kadar muhalefet-
te kaldý. II. Dünya Savaþý sýrasýnda Mýsýr’ýn
giderek Almanya tarafýna yönelmesinden
endiþelenen Ýngiltere, Alman kuvvetlerinin
Batý Sahrâ’dan Mýsýr’a doðru ilerlemesini
bahane edip 4 Þubat 1942’de Mýsýr krali-
yet sarayýný abluka altýna aldý. Kral Fârûk’a
baský yaparak kendilerini destekleyen Neh-
has Paþa baþkanlýðýnda bir Vefd Partisi hü-
kümeti kurulmasýný saðladý. Ýngiltere’nin
müdahalesiyle baþbakanlýða dönmesi yü-
zünden ciddi itibar kaybýna uðrayan Neh-
has Paþa, Ýngiltere yanlýsý bir politika izle-
yince hükümete karþý eleþtiriler giderek
arttý ve yolsuzluk suçlamalarýyla birlikte
eþinin iç siyasete müdahale giriþimleri bü-
yük tartýþmalara sebep oldu. Parti genel
sekreterinin istifa ederek yolsuzluk iddia-
larýný içeren bir kitap yazmasý tartýþmalarý
iyice alevlendirdi.

Dördüncü baþbakanlýðýnda Nehhas Pa-
þa’nýn en önemli diplomatik baþarýsý, 22
Mart 1945’te resmî kuruluþu gerçekleþe-
cek olan Arap Birliði’nin ön anlaþmasý sa-
yýlan ve Arap ülkeleri devlet baþkanlarý ta-
rafýndan 7 Ekim 1944’te imzalanan Ýsken-
deriye Protokolü’ne öncülük etmesiydi.
Maksadý Mýsýr’ýn diðer Arap ülkeleriyle iliþ-
kilerini daha da geliþtirmesine, Filistin me-
selesinde aktif rol oynamasýna ve II. Dün-
ya Savaþý sonrasýnda hýzlý bir geliþme gös-
terecek olan Arap milliyetçiliðinin Mýsýr’da
giderek daha etkili olmasýna zemin hazýr-
lamaktý. Ancak bu baþarýsý baþbakanlýktan
alýnmasýný engelleyemedi. Ýktidara gelme-
sini saðlayan Ýngiltere büyükelçisinin Ka-
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