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1185 (1771) yýlýnda Ýran’ýn Kâþân vilâye-
tinin 60 km. batýsýnda bulunan Nerâk kö-
yünde doðdu. Babasý devrin âlim ve müc-
tehidlerinden Molla Muhakkýk Nerâký diye
bilinen Hacý Muhammed Mehdî’dir. Ne-
râký ilk öðreniminin ardýndan Ýslâmî ilim-
ler konusundaki tahsilini babasýnýn nezâ-
retinde sürdürdü. Bazýlarý onun düzenli
öðrenim görmediðini ve bilgilerini okumak
suretiyle geliþtirdiðini ifade etmiþtir (A£yâ-
nü’þ-Þî£a, III, 184). Babasýnýn 1209 (1794)
yýlýnda ölümü üzerine tahsil için Irak’a git-
ti. Kerbelâ’da Muhammed Bâkýr Vahîd Bih-
behânî, Bahrülulûm-i Tabâtabâî, Hasan Kâ-
þifülgýtâ en-Necefî, Muhammed Ali Bihbe-
hânî ve Seyyid Ali Tabâtabâî gibi hocala-
rýn derslerine devam etti. Nerâký’nin bir
müddet sonra Kâþân’a dönerek burada
pek çok öðrenciyi barýndýran bir ilim mer-
kezi kurduðu bilinmektedir. 1212’de (1797-
98) Irak’a yaptýðý ikinci seyahat dýþýnda
hayatýnýn büyük kýsmýný Kâþân’da geçirdi.
Ýlmî çalýþmalarý yanýnda çok sayýda öðren-
cinin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný ve yetiþ-
mesini saðladý. Fakihlerin sonuncusu diye

anýlan Þeyh Murtazâ el-Ensârî, Âga Mu-
hammed Bâkýr Hezârcerîbî, Hüccetü’l-Ýs-
lâm unvanýyla bilinen oðlu Molla Muham-
med ile Küleynî’nin el-Kâfî adlý eserine
þerh yazan diðer oðlu Nasîrüddin Nerâký
yetiþtirdiði öðrenciler arasýnda sayýlmak-
tadýr. Nerâký, Kâþân ve çevresinde ortaya
çýkan veba salgýný esnasýnda 23 Rebîülâ-
hir 1245 (22 Ekim 1829) tarihinde vefat et-
ti, cenazesi Necef’e götürülerek Hz. Ali’-
nin mezarýnýn yakýnýnda defnedildi.

Ýlmî ve içtimaî faaliyetleri dolayýsýyla Kâ-
þân’da büyük bir þöhret kazanan Nerâký’-
nin yaþadýðý beldenin ve halkýnýn problem-
leriyle meþgul olduðu belirtilir (Mirza Mu-
hammed b. Süleyman et-Tünükâbünî, s.
130). Halkýn istifadesi için yazdýðý popüler
mahiyetteki eserlerinde Kaçar Hükümdarý
Feth Ali Þah’ý Allah’ýn yeryüzündeki gölgesi
þeklinde öven, onu iyilik ve yücelik sem-
bolü olarak takdim eden (ªâšdîs, s. 4, 9)
ve eserlerinin bir kýsmýný kendisine sunan
Nerâký þahla iyi münasebetler kurmuþtu.
Buna karþýlýk Þîa’da devlet düþüncesine
yer verdiði çalýþmalarýndan biri olan Velâ-
yetü’l-faš¢h adlý eserinde (s. 33-66), Hz.
Peygamber’den ve imamlardan nakletti-
ði on dokuz hadisle istidlâlde bulunarak
mevcut idarenin meþruiyetini benimse-
mediðini, on ikinci imamýn gaybeti esna-
sýnda onun özel vekilleri sayýlan dört se-
firden sonuncusunun ölümünün ardýndan
büyük gaybetin baþlamasýyla birlikte ge-
rekli þartlarý taþýyan fakihlerin gaib ima-
mýn yetkilerini haiz umumi vekilleri sýfa-
týyla Ýslâm toplumunun meþrû idarecileri
olduklarýný ve çeþitli görevler ifa ettiklerini
söylemiþtir (s. 67-166). Nerâký bu görü-
þüyle fakihin ümmet üzerinde yetkisi bu-
lunduðu konusunda kendisinden sonra
gelen ulemâ üzerinde etkili olmuþtur.

Eserleri. Nerâký’nin sayýsý otuz beþe ula-
þan (Mi£râcü’s-sa£âde, neþredenin giriþi, s.
23-25) eserleri, þiirleri ve reddiyelerinin bir
kýsmý þunlardýr: 1. el-ƒazâßin. Tefsir, ha-
dis, fýkýh, tarih, lisan, nücûm, matematik,
tasavvuf, týp, sayýlar, cifr gibi konularý ve
“Safâî” mahlasýyla yazdýðý bazý þiirleri ihti-
va eden Farsça bir eserdir (Tahran 1290,
1295, 1307, 1310, 1380; Tebriz 1308). 2.
Müstenedü’þ-Þî£a fî a¼kâmi’þ-þerî£a.
Kitapta Þîa’nýn fýkhî hükümler konusunda
dayandýðý esaslar ve deliller incelenmek-
tedir (nþr. Molla Abdülkerîm v.dðr., Tahran
1273-1274; nþr. el-Hâc Muhammed Hü-
seyin – Muhammed Mehdî, Tahran 1325-
1326; Kum 1416). 3. £Avâßidü’l-eyyâm fî
beyâni šavâ£idi’l-a¼kâm (Tahran 1245,
1266, 1321). 4. Menâhicü’l-a¼kâm ve’l-
u½ûl (Tahran 1269). 5. Þer¼u Tecrîdi’l-

¥udûdü’l-£âlem’den müslümanlarýn
VIII. yüzyýldan itibaren Nepal hakkýnda bil-
gi sahibi olduklarý anlaþýlmaktadýr. Bîrû-
nî, Nepal’in yerini Katmandu vadisi civarý
olarak belirlemiþtir. XV. yüzyýl sonlarýnda
ilk olarak müslüman tüccarlar Katmandu’-
ya geldi, onlarýn ardýndan sûfîler gelip böl-
geye yerleþti. XVI. yüzyýldan itibaren Ka-
tolik misyonerler Tibet ve Nepal’de mer-
kezler açtýlar. Ayný yüzyýlda Bâbürlüler’in
Nepal’in bazý bölgelerini topraklarýna da-
hil etmesi müslüman göçlerine zemin ha-
zýrladý. Nepal idarecileri günlük hayat tar-
zý ve kýlýk kýyafetlerinde Bâbürlüler’in et-
kisine girdi.

Nepal Krallýðý, Hindu inancýna dayalý bir
gelenek inþa ederek halkýn baþka dinlere
geçmesinin önüne sert yasaklar getirdi.
Müslümanlar kast sistemi çerçevesinde
mânevî açýdan temiz kabul edilmeyerek
içtimaî ve siyasî hayattan dýþlandýlar. Mo-
dern Nepal Krallýðý’nda bu ayýrýmcýlýk res-
men kaldýrýlmýþ olmakla birlikte fiilen de-
vam etmektedir. Günümüzde müslüman-
larýn çoðunluðu Terai bölgesinde yaþamak-
tadýr. Hindu kültürünün yoðun baskýsý al-
týnda bulunan müslümanlar arasýnda da
Hindu kast yapýsýný andýran bir sosyal ya-
pýlaþma söz konusudur. Eþraf, Seyyid, Bâ-
bürlü, Patan, Takirai (ihtidâ etmiþ Hindular)
gibi sosyal tabakalara bölünen müslüman-
larýn çoðunluðu Sünnî ve Hanefî’dir.

Nepal’de müslümanlar hayatýn her ala-
nýnda nüfuslarýyla orantýlý bir temsilden
yoksundur. Bunda Nepal’in Hindistan’da-
ki Hindu-müslüman çatýþmalarýndan et-
kilenmesinin de payý büyüktür. Ülkede di-
ðer inançlara yönelik ayýrýmcýlýk çok güçlü
olduðu için yakýn zamanlara kadar müs-
lüman çocuklar Hindular’ýn okullarýna ka-
bul edilmemekteydi. Son zamanlarda dinî
medreselerin ve müslümanlarýn kurduk-
larý Nepal Islamic Yuva Sangh, Nepal Müs-
lüman Birliði, Nepal Musliman Ekta Sangh,
Nepal Encuman Islah Samiti, Nepal Mus-
lim Seva Samiti, Sirâcü’l-âlem, All-Nepal
Muslim Sudhar Samiti, Muslim Jan Kal-
yan Samiti, Millet-i Ýslâmiyye, Bezm-i Âbâb
gibi derneklerin faaliyetlerinde bir rahat-
lama gözlenmektedir. 1984-2004 arasýn-
da 275’e yakýn yeni cami inþa edilmesi de
bunu göstermektedir. Nepal’de Hindis-
tan’da kurulan Nedvetü’l-ulemâ’ya baðlý
okullar da vardýr. Nepal’de Hinduizm ve
Budizm yerli ve millî din olarak kabul edil-
mektedir. Budizm’in kurucusu Buda, Ne-
pal’de doðduðu için ülkenin millî sembol-
lerindendir.
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Ýran’ýn Kâþân þehrine baðlý Nerâk kö-
yünde doðdu. Muhakkýk Nerâký, Molla Ne-
râký, Mehdî Nerâký, Molla Mehdî Nerâký
gibi isimlerle anýlýr. Hocasý Ýsmâil el-Hâ-
cûî’ye (ö. 1173/1759) otuz yýl öðrencilik yap-
týðýna dair kayýttan ve on beþ yaþlarýnda
hocasýnýn yanýna gelmiþ olabileceði var sa-
yýmýndan hareketle 1128 (1716) yýlý civa-
rýnda doðduðu tahmin edilmektedir (Ab-
dullah Ni‘met, s. 605). Nerâk’ta baþladýðý
tahsilini Ýsfahan’da sürdürdü. Burada Ýs-
mâil el-Hâcûî’nin yaný sýra Muhammed b.
Muhammed Zemân el-Kâþânî ve Muham-
med Mehdî el-Herendî gibi âlimlerin öð-
rencisi oldu. Kerbelâ ve Necef’te Muham-
med Bâkýr Vahîd Bihbehânî, Ýbn Usfûr el-
Bahrânî, Muhammed Mehdî b. Bahâed-
din en-Necefî ve Muhammed Ýsmâil b.
Muhammed el-Mâzenderânî gibi âlimler-
den baþta fýkýh olmak üzere çeþitli dinî
ilimler okudu (Hânsârî, VII, 201-202). Ho-
casý Hâcûî’nin vefatýnýn ardýndan Kâþân’a
döndü ve büyük bir medrese yaptýrarak
öðrenci yetiþtirmeye baþladý. Ülkenin her
yanýndan bu medreseye gelen öðrenciler
sayesinde Kâþân, Ýran’ýn önemli ilim mer-
kezlerinden biri olma özelliði kazandý. Ha-
yatýnýn sonlarýna doðru Necef’e gitti ve
burada vefat etti. Oðlu Molla Ahmed Ne-
râký, Muhammed b. Tâlib Tâhirâbâdî, Mu-
hammed Ca‘fer Meczûb Aliþah, Mirza Ba-
ba Habîbullah Hüseynî gibi âlimler onun
yetiþtirdiði talebeler arasýnda zikredilebi-
lir (Tebrîzî, I, 362-363).

Safevîler’in son yýllarýyla Avþarlýlar ve Ka-
çarlar’dan Âga Muhammed Þah dönemini
idrak eden Nerâký, Þiî dünyasýnda tasav-
vufî hareketleri benimseyenlerle buna kar-
þý çýkanlar arasýnda tartýþmanýn þiddetlen-
diði bir dönemde yaþamýþtýr. Doðrudan
tasavvufu hedef alan bir çalýþma yapma-
mýþ olmakla birlikte geleneksel düþünce-
yi aklî ilimlerle zenginleþtirerek sûfî hare-
ketlerinin karþýsýnda yer almýþtýr. Onun bu
tutumu Ahbârîlik -Usûlîlik tartýþmasýnda
da kendini göstermiþtir. Ahbârî ekolünün
öncülerinden Ýbn Usfûr el-Bahrânî’nin öð-
rencisi olmasýna raðmen hocasýnýn bu alan-
daki düþüncelerine katýlmamýþ ve Usûlî
ekolünün o dönemdeki en büyük savunu-
cusu olan diðer hocasý Muhammed Bâkýr
el-Bihbehânî’yi desteklemiþtir. Oðlu Molla

Ahmed de babasýnýn görüþlerini sürdüre-
rek Usûlî anlayýþýn geliþmesinde önemli rol
oynamýþtýr. Nerâký dinî ilimlerin yaný sýra
aklî ilimlerle de meþgul olmuþ, baþta Ýbn
Sînâ olmak üzere Ýslâm filozoflarýnýn eser-
lerini incelemiþ, ayrýca matematik ve hen-
deseye ilgi duymuþtur. Çaðdaþ müellifler-
den Abdullah Ni‘met onun bu alanlardaki
çalýþmalarýnýn orijinal bir nitelik taþýmadý-
ðýný, bilinen ve söylenenleri þerhetmek ve-
ya güzel bir þekilde yeniden düzenlemek-
ten ibaret olduðunu belirtmiþtir (Felâsi-
fetü’þ-Þî£a, s. 610).

Eserleri. Kaynaklarda otuza yakýn eseri
zikredilen Nerâký’nin önemli çalýþmalarý
þunlardýr: 1. Enîsü’t-tüccâr. Ticaret hu-
kukuna dair olup Enîsü’t-tâcirîn diye de
anýlýr. Muhammed Kâzým et-Tabâtabâî
(Tahran 1317), Ýsmâil Sadr – Muhammed
Kâzým el-Yezdî (Tahran 1329) ve Abdül-
kerîm el-Yezdî’nin (Tahran 1349 hþ.) not-
larýyla birkaç defa basýlmýþtýr. 2. Enîsü’l-
muva¼¼idîn. Ýtikadî konularýn tevhid, adl,
nübüvvet, imâmet ve mead olmak üzere
beþ bölümde ele alýndýðý eser (Tahran 1317
hþ., 1329 hþ., 1347) Abdullah el-Cevâhirî
tarafýndan Arapça’ya tercüme edilmiþ (Âga
Büzürg-i Tahrânî, II, 467), ayrýca Âyetullah
Kadî Tabâtabâî’nin tashih ve notlarýyla bir-
likte yayýmlanmýþtýr (Tahran 1363 hþ.). 3.
Mu£temedü’þ-Þî£a fî a¼kâmi’þ-þerî£a. Ýlk
bölümü NuÅbetü’l-beyân adlý eseriyle
birlikte týpkýbasým halinde neþredilmiþtir
(Tahran 1335 hþ.). 4. Tecrîdü’l-u½ûl. Tec-
rîd adýyla da anýlan eseri müellifin oðlu
Molla Ahmed þerhetmiþtir. 5. Câmi£u’l-
efkâr fî našdi’l-en¾âr. Ýsbât-ý vâcib ve
ilâhî sýfatlarla ilgili olup bu konuda yazýl-
mýþ en hacimli eserlerdendir. 6. Câmi£u’s-
sa£âdet. Ahlâk hakkýnda olan eseri oðlu
Molla Ahmed bazý küçük deðiþikliklerle bir-
likte Mi£râcü’s-sa£âde adýyla Farsça’ya
çevirmiþtir (Kum 1374 hþ.). Celâleddin
Müctebevî tarafýndan da tercüme edilen
eser £Ýlm-i AÅlâš-ý Ýslâmî adýyla yayým-
lanmýþ (baský yeri yok, 1409) ve Seyyid Gûl
Muhammed Nakvî tarafýndan özet halin-
de Ýngilizce’ye çevrilmiþtir (The Collector of
Felicities, Kum, ts.). 7. el-Kelimâtü’l-ve-
cîze. Bazý felsefî kavramlarýn açýklanma-
sýndan ibaret olup müellifin el-Lüm£atü’l-
ilâhiyye’siyle beraber basýlmýþtýr (nþr. Ce-
lâleddin Âþtiyânî, Meþhed 1357 hþ.). 8.
Æurretü’l-£uyûn. Varlýk ve mahiyet konu-
suyla ilgilidir. 9. Levâmi£u’l-a¼kâm fî fýš-
hi þerî£ati’l-Ýslâm. Oðlu Molla Ahmed bir-
çok kitabýnda bu eserden iktibaslarda bu-
lunmuþtur (a.g.e., XVIII, 358-359). 10. el-
Lüm£atü’l-ilâhiyye. Vücûd ve mahiyet,
feyiz, isbât-ý vâcib, nefis ve nübüvvet ko-
nularýný içeren eser el-Kelimâtü’l-vecîze

u½ûl. Babasýna ait fýkýh usulü kitabýnýn þer-
hidir (Tebrîzî, VI, 161). 6. Velâyetü’l-faš¢h.
Ýmamýn gaybeti esnasýnda Þîa toplumu-
nun imam adýna güvenilir fakihlerce yö-
netilmesi gerektiðini ortaya koyan bu ça-
lýþma, bir önceki eserin konuyla ilgili ký-
sýmlarýnýn derlenmesiyle meydana gelmiþ
olup Yâsîn el-Mûsevî tarafýndan dipnotlar
ilâvesiyle neþredilmiþtir (Beyrut 1410/1990).
7. er-Resâßil ve’l-mesâßil. Nerâký’ye soru-
lan sorularýn cevaplarý, babasýnýn bazý ki-
taplarý ile hocasý Ca‘fer b. Hýzýr Kâþifülgýtâ
en-Necefî’nin Keþfü’l-³ý¹âß adlý eserinden
nakillerde bulunduðu iki ciltlik Farsça bir
eserdir. 8. Hidâyetü’þ-Þî£a. Fýkýhla ilgili
bir risâledir. 9. Vesîletü’n-necât. Feth Ali
Þah’ýn isteði üzerine yazýlmýþ olup iki risâ-
leden meydana gelmektedir (son üç eser
için bk. Mi£râcü’s-sa£âde, neþredenin giri-
þi, s. 24-25). 10. Mi£râcü’s-sa£âde. Bir ah-
lâk kitabý olup babasýnýn Câmi£u’s-sa£â-
de adlý eserinin bazý küçük deðiþikliklerle
Farsça tercümesidir (nþr. Muhammed Nak-
dî, Kum 1374 hþ.). 11. Seyfü’l-ümme ve
burhânü’l-mille. Ýngiliz asýllý rahip Henry
Martyn’in 1811 yýlýnda Ýslâm’a karþý yazdý-
ðý Farsça risâleye reddiyedir (Tahran 1267).
12. ªâšdîs. Nerâký’nin Mevlânâ’nýn Me¦-
nevî’si tarzýnda Farsça kaleme aldýðý ta-
savvufî ve ahlâkî þiirlerini ihtiva etmekte-
dir (Tahran 1954). 13. Dîvân-ý Øafâßî. 14.
Þer¼-i Risâleßî der ¥isâb. 15. Þer¼-i Mu-
¼a½½alü’l-heyße. Bu iki eser babasýna ait
iki risâlenin þerhidir (eseri için bk. Mi£râ-
cü’s-sa£âde, neþredenin giriþi, s. 23-25;
Tebrîzî, VI, 161; A£yânü’þ-Þî£a, III, 184; Âga
Büzürg-i Tahrânî, e×-¬erî£a, bk. bibl.).
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