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ÿMeral Avcý

Tarih. Nepal tarihine dair ilk bilgiler Lic-
havi hânedaný dönemine aittir. II. yüzyýldan
sonra Kuzey Hindistan’dan gelerek ülkeyi
istilâ eden Lichavi topluluklarý daha önce
Budizm’in yaygýn olduðu Nepal’e Hindu-
izm’i de taþýdýlar. IX. yüzyýlýn sonlarýnda ül-
kenin hâkimiyeti Thakuri hânedanýna, XII.
yüzyýldan itibaren Malla hânedanýna geçti.
Nepal, Alâeddin Halacî zamanýnda (1296-
1316) Delhi Sultanlýðý’nýn himayesine gir-
di. 752 (1351) yýlýnda Bengal Sultaný Þem-
seddin Ýlyas Þah, Nepal’e bir sefer düzenle-
yip Katmandu’yu ele geçirdi ve zengin ga-
nimetlerle geri döndü; ancak bir süre son-
ra Delhi Sultaný III. Fîrûz Þah Tuðluk’un hâ-
kimiyetini kabul etmek zorunda kaldý. Ne-
pal XV. yüzyýlda Katmandu, Bhaktapur ve
Patan adlý üç baðýmsýz krallýða bölündü.
Bu durum, krallýklar arasýnda güç ve ikti-
dar kavgalarýna ve ülkenin daha küçük
parçalara ayrýlmasýna yol açtý. Giderek Hint
alt kýtasýnýn nüfuz ve inanç etkisine giren
Nepal, coðrafî ve kültürel yapýsý itibariyle
birçok küçük krallýðýn bulunduðu parça-
lanmýþ bir yapý arzederken Gurka hâneda-
nýndan Pritvi Narayan 1742’de bütün ül-
kede hâkimiyeti ele geçirerek günümüze
kadar devam eden Nepal Krallýðý’nýn te-
melini attý. Kral Pritvi Narayan ve halefleri
krallýðýn topraklarýný geniþlettiler. Katman-
du bu dönemde ülkenin baþþehri oldu. Hin-
distan’da hüküm süren Bâbürlüler ve böl-
geye yerleþmekte olan Ýngilizler Nepal Kral-
lýðý’ný tanýdýlar. 1814-1816 yýllarýndaki Ýn-
giliz -Nepal savaþýnýn ardýndan yapýlan Su-
guali Antlaþmasý ile nüfusun yoðunlaþtý-
ðý Terai topraklarýnýn büyük kýsmý Ýngiliz-

ler’e geçti ve bu tarihten itibaren Nepal
Krallýðý varlýðýný Ýngiltere himayesinde de-
vam ettirdi. 1846 yýlýnda Jung Bahadur
Rana adlý kumandan, bir ayaklanma ile
bütün devlet adamý ve yöneticileri öldü-
rerek Nepal Krallýðý’nýn idaresini ele geçir-
di ve yüzyýl kadar devam edecek bir hâne-
dan oluþturdu. Bahadur Rana, Ýngilizler’e
karþý 1857’de Hindistan’da gerçekleþen
ayaklanmada Nepal askerlerinin Ýngiliz or-
dusunda savaþmasýna izin verdi. Nepal I.
Dünya Savaþý’nýn ardýndan tam baðýmsýz-
lýðýný ilân etti (1923).

Hindistan’da parlamenter sistemin ku-
rulmasý (1947) Nepal’i etkiledi. Bu dönem-
de kurulan Nepal Kongre Partisi, Rana hâ-
nedanýnýn devrilmesinde etkin rol oynadý
(1951). Rana hânedanýndan Tribhuvan Bir
Bikram, Hindistan’ýn da desteðiyle 1959’-
da yönetimi tekrar ele geçirerek demok-
ratik bir anayasa hazýrlattý. Ancak çok geç-
meden ülkenin henüz demokratik yöneti-
me hazýr olmadýðý gerekçesiyle parlamen-
toyu feshedip siyasî partileri yasakladý.
Güçlü komþularý arasýnda tarafsýzlýk poli-
tikasý güderek baðýmsýzlýðýný korumaya
çalýþan Nepal, 1956’da Çin ile bir anlaþma
imzalayarak Tibet üzerinde Çin hâkimiye-
tini kabul etti. 1961 anlaþmasýyla Nepal -
Çin sýnýrlarý belirlendi. Hindistan’ýn baský-
larýndan kurtulmak amacýyla 1969 tarihli
savunma anlaþmasý feshedildi. 1989’da
Hindistan, Nepal sýnýrýný kapatýnca ülke-
de siyasî ve ekonomik sarsýntýlar yaþandý.
Haftalarca süren karýþýklýklar sonucunda
Kral Birenda, Kasým 1990’da yeni bir ana-
yasa ilân etti ve siyasî faaliyetleri serbest
býraktý. 1991 seçimlerini kazanan Kongre
Partisi’nin kurduðu hükümet kýsa sürede
daðýldý. Ülke 1999 seçimlerine kadar koa-
lisyonla yönetildi. 1999 seçimlerinde de
Kongre Partisi çoðunluðu elde etti. Hazi-
ran 2001’de Kral Birenda ve ailenin birçok
üyesi Veliaht Dipendra tarafýndan evliliði-
ne izin vermedikleri gerekçesiyle öldürül-
dü. Ardýndan tahta Kral Birenda’nýn kar-
deþi Gyanendra geçti. Bu arada Maocu ko-
münist gerillalar ülkenin bazý bölgelerinde
kontrolü ele geçirdiler. Ocak 2003’te ge-
rillalarla anlaþmaya varýldýysa da çatýþma-
lar devam etti. Bu ortamda zamanýnda ya-
pýlamayan seçimler yüzünden krala karþý
halkýn tepkisi arttý. Siyasî çalkantýlar din-
mek bilmeyince kral 2005 yýlý baþýnda yö-
netimi doðrudan eline alarak ülkede ola-
ðan üstü hal ilân etti. Siyasî kadrolarýn pek
çoðu yolsuzluk gerekçesiyle hapse atýldý,
bazýlarý idam edildi. 2006 yýlýnda isyanlar
etkisini gösterdi ve Kral Gyanendra parla-
mentonun yeniden toplanmasýný ve geniþ
tabanlý bir hükümet kurulmasýný kabul etti.

Nepal dünyanýn en az þehirleþmiþ ülke-
leri arasýnda yer alýr ve þehirlerde yaþa-
yan nüfus toplam nüfusun % 10’undan az-
dýr; büyük yerleþmelerin çoðu Terai böl-
gesinde bulunur. Millî dil Sanskritçe ile Hint-
çe’ye benzeyen Nepalce’dir; nüfusun yak-
laþýk % 58’i bu dili, geri kalaný sayýlarý çok
fazla olan mahallî dilleri konuþur. Millî din
ise Hinduizm’dir; nüfusun % 89,5’i Hindu,
% 5,3’ü Budist, % 2,7’si müslüman ve %
2,5’u da diðer dinlere mensuptur.

Dünyanýn en fakir ülkelerinden biri olan
Nepal’in ekonomisinde nüfusun % 90’ýnýn
geçimini saðladýðý tarýmsal faaliyetler hâ-
kimdir. Fakat toplam arazinin ancak akar-
su havzalarýnýn alçak kesimlerine sýkýþmýþ
olan % 20 kadarý ekilebilir durumdadýr. En
önemli ürün pirinçtir ve yeni tekniklerle
üretiminin arttýrýlmasýna çalýþýlmaktadýr.
Önem sýrasýna göre mýsýr, buðday, darý ve
arpadan baþka tütün, þeker kamýþý, pata-
tes ve yaðlý tohumlularýn ekildiði ülkede
Himalaya daðlarýnýn yamaçlarýndan topla-
nan týbbî bitkiler de ekonomik deðer ta-
þýr. Belli baþlý sanayi ürünleri þeker, sigara,
bira, kibrit, ayakkabý, çeþitli kimyasallar,
çimento ve tuðladýr; son yýllarda giyim eþ-
yasý ve halý üretimi de artmýþtýr. Nepal’de
bugün turizm faaliyetleri önemli bir ka-
zanç kaynaðý olmuþ durumdadýr. Everest
tepesi ve diðer daðlýk alanlar daðcýlýk, yü-
rüyüþ ve rafting gibi çeþitli aktiviteler için
önemlidir; Katmandu Havaalaný’nýn açýl-
masý bu çekiciliðin artmasýnda önemli rol
oynamýþtýr.
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Hacý Mollâ Ahmed b. Muhammed Mehdî
b. Ebî Zer en-Nerâk¢

(ö. 1245/1829)

Þiî fakihi.
˜ ™

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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