
AHMED NAKKAS ei-HilATf 

tadır. Mimarlığından başka nakkaşlığı 

da bulunduğu ve aslen Ahiatlı (Hılatl) 

olduğu yine bu kitabeden öğrenilmek
tedir. Bu yapı, yine Ahiatlı olan bir baş
ka mimarın. Hürremşah b. Mugis'in ida
resi altındaki bir sanatçılar grubu tara
fından yapılmıştır. Bu ekip içinde yer 
alan Ahmed Nakkaş el-Hılati. başmimar 
Hürremşah'a kalfalık yapmış olmalıdır. 

Caminin bitişiğinde bulunan ve aynı ta
rihte Hüsameddin Ahmed Şah'ın eşi Me
like Turhan Sultan tarafından yaptırılan 
Divriği Darüşşifası'nda da aynı sanatkar 
grubunun görev yaptığı bilinmekte ve 
kitabelerde adına rastlanmamakla be
raber, Ahmed Nakkaş el-Hılati'nin bu 
binada da çalışmış olması kuwetle muh
temel görünmektedir. 
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AHMED b. NASR ei-HUzAI 
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Ebu Abdiilah Ahmed b. Nasr 
b. Malik el-Huzal 

(ö. 231/846) 

Mihne• olayında Halife Vasi~ 
tarafından öldürülen muhaddis. 

L _j 

el-Mervezl ve el-Bağdadi nisbeteriyle 
de tanınır. Dedesi Malik, Abbasiler'in 
kuruluş yıllarında devletin yönetim kad
rosunda önemli görevler almıştır. Daha 
sonra da babası Nasr'ın benzeri görev
leri üstlendiği ve hatta Bağdat'taki bir 
çarşının (Süveykatünnasr) onun adıyla 

anıldığı dikkate alınacak olursa Ahmed 
b. Nasr'ın tanınmış bir aileye mensup 
olduğu anlaşılır. Malik b. Enes. Süfyan 
b. Uyeyne ve Hammad b. Zeyd gibi 
meşhur muhaddislerden hadis tahsil 
etti. Kendisinden de Yahya b. Main, Ah
med b. ibrahim ed-Devraki, Devraki'nin 
oğlu Abdullah b. Ahmed, Selerne b. Şe
bib gibi alimler hadis rivayet etti. Ah
med b. Nasr'ın elinde Hüşeym b. Be
şir'in 20.000 hadis ihtiva eden bütün 
eserleri ile Malik b. Enes'ten dinlediği 
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önemli rivayetler bulunduğu için birçok 
hadis talebesi onun etrafında toplan
maktaydı. 

Halife Me'mün devrinin sonlarına doğ
ru. Kadı Ahmed b. Ebü Duad'ın t;esir ve 
teşvikiyle başlatılan halku'l-Kur'an• 
meselesinde devrio ileri gelen alimleri 
Kur'an'ın mahlük olduğunu kabule zor
landıkları, kabul etmeyenlerin ise ağır 
hakaret gördükleri zaman Ahmed b. 
Nasr bu harekete ka·rşı çıktı. ilmi, fazi
leti, doğru bildiğini çekinmeden söyle
yen sağlam şahsiyeti, ayrıca ailesinden 
gelen nüfuzu sebebiyle Bağdat ha l kı 

onun etrafında toplandı. Hatta onlarla 
iyi ve doğru olanı söylemek, yanlış yol
da olanları uyarmak ve gerektiğinde yö
neticilere karşı ayaklanmak üzere gizli
ce anlaştı. Halife Me'mün ve Mu'tasım 
devirlerinde şiddetini biraz kaybederek 
devam eden mihne olayı , Vasik devrin
de (842-847) yeniden alevlenince, Bağ
dat halkı tekrar Ahmed b. Nasr'ın etra
fında toplandı. ihtilal hazırlıkları kısa 
zamanda tamamlanıp isyan günü ka
rarlaştırıldı. Durumu haber alan Bağ

dat Valisi ishak b. ibrahim, başta Ah
med b. Nasr olmak üzere bu hareketin 
öncülerini yakalayarak Samerra'da bulu
nan halifeye gönderdi. Vasi~. Ahmed b. 
Nasr'dan, önce Kur'an- ı Kerim hakkın
daki kanaatini söylemesini istedi. Onun 
Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu belirt
mesi üzerine ahirette Allah ' ın görülüp 
görülmeyeceğini sordu. Ahmed b. Nasr 
bu konudaki hadislerin onun görüleceği 
doğrultusunda olduğunu misaller vere
rek açıkladı. Halife ise gözle görülebi
len ve mekanda yer tutan mücessem bir 
varlığı ilah olarak kabul edemeyeceğini 
belirtti. Sonra da huzurunda bulunan 
fakihlerin görüşüne uyarak onu ölüme 
mahküm etti. Vasi~. Ahmed b. Nasr'ın 
bunamış bir ihtiyar olduğunu ileri süre
rek ölümünün geciktirilmesini arzu eder 
görünen Ahmed b. Ebü Duad 'ın isteği

ni kabul etmedi; böyle bir kafirio vücu-

dunu ortadan kaldırmak suretiyle ilahi 
mükafata nail olmayı umduğunu söy
ledi ve celladın yardımıyla onu öldürdü 
(Şaban 23 ı 1 Nisan 846) Halife. Ahmed 
b. Nasr'ın naaşını Samerrifda, başını da 
Bağdat' ın doğu ve batı kesimlerinde 
teşhir ettirdi. Kulağına taktığı idam fer
manında, Kur'an' ın mahlük olduğunu 

kabul etmediği, Allah'ı mahlükata ben
zettiği, üstelik bu günahlarından tövbe 
etmeye yanaşmadığı için onun kanını 

heder ettiğini ilan ediyordu. Kaynaklar, 
Ahmed b. Nasr'ın kesik başının "la ilahe 
illallah" diyerek Kur'an okuduğunu ıs

rarla belirtmektedirler. Günlerce teşhir 
edilen kesik başı, daha sonra bir hüc
reye konarak üzerine çadır gerildi ve 
muhafaza altına alındı. Aradan beş yıl 

geçtikten ve halku'l-Kur'an konusunda
ki münakaşalar tamamen sona erdik
ten sonra. Halife Mütevekkil'in emriyle, 
Ahmed b. Nasr'ın başı hücresinden çıka
rılarak ailesine teslim edildi (851 ). Naaşı 
Samerra'dan getirtilerek Bağdat'ın do
ğu tarafındaki Malikiyye Kabristanı'na 

defnedildi. Öldürüldüğü sırada saçı sa
kah iyice ağarmış bir ihtiyar olan Ah'
med b. Nasr el-Huzai'yi hayırla yadeden 
Ahmed b. Hanbel. onun gibi canını cö
mertçe feda eden gönlü zengin bir baş
kasının zor bulunacağını söylemiştir. 

Ahmed b. Nasr'ın rivayet ettiği hadis
lerden biri Ebü Davüd'un es-Sünen 'in
de bulunmaktadır. 
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