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NÂSIBE

arasýnda önde geldiði kaydedilir. Münaza-
ra, tedrîs ve fetva alanlarýnda tanýnmýþtýr.
Sika, dindar ve sâlih bir kiþi olarak bilinir.
Oðullarý Muhammed ve Yahyâ da kadýlýk
yapmýþtýr. Torunu Ahmed b. Muhammed
en-Nâsýhî ile kýzýndan torunu Abdürrahim
b. Ahmed b. Urve de fýkýh âlimidir.

Eserleri. 1. Cem£u (MuÅta½aru / el-Cem£
beyne) vašfeyi’l-Hilâl ve’l-ƒa½½âf. Ha-
nefî fakihlerinden Hilâl b. Yahyâ ile Has-
sâf’ýn A¼kâmü’l-vašf adlý eserlerinin cem‘
ve ihtisar edildiði bu çalýþmanýn kütüpha-
nelerde bir kýsmý A¼kâmü’l-vašf adýyla
kayýtlý çok sayýda nüshasý mevcuttur (me-
selâ bk. Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 1587; Süleymaniye Ktp., Damad
Ýbrâhim Paþa, nr. 507, Fâtih, nr. 1469, Ha-
fîd Efendi, nr. 46, Serez, nr. 1077, Yenica-
mi, nr. 351, 1190, Baðdatlý Vehbi Efendi,
nr. 499, Karaçelebizâde Hüsâmeddin, nr.
93, Reþid Efendi, nr. 288, Süleymaniye, nr.
378). Burhâneddin et-Trablusî, Nâsýhî’nin
eseriyle Cemâleddin el-Konevî’nin el-Mün-
teÅab min vašfeyi’l-Hilâl ve’l-ƒa½½âf
adlý eserini bir araya getirerek ihtisar, cem‘
ve ilâvelerle el-Ýs£âf fî a¼kâmi’l-evšåf’ý
kaleme almýþtýr. 2. el-Mes£ûdî fi’l-fürû£i’l-
¥anefiyye. Muhtasar bir eser olup Gaz-
neli Mahmud’un oðlu Sultan Mesud için
telif edilmiþtir. Ýbnü’þ-Þýhne kitabýn meþ-
hur olduðunu ve özet þekilde birçok me-
seleyi naklettiðini söyler (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1676). Eserin Beyazýt Devlet Kütüphane-
si’nde iki nüshasý kayýtlýdýr (Merzifonlu Ka-
ra Mustafa Paþa, nr. 243; Veliyyüddin Efen-
di, nr. 1326). 3. Kitâbü’l-MuÅtelef bey-
ne Ebî ¥anîfe ve’þ-Þâfi£î. Klasik fýkýh ki-
taplarýnýn tertibiyle ve meseleler halinde
derlenmiþtir (Süleymaniye Ktp., Baðdatlý
Vehbi Efendi, nr. 464).

Nâsýhî’nin kaynaklarda Teh×îbü Ede-
bi’l-šåŠî (ša²âß) li’l-ƒa½½âf ve Edebü’l-
šåŠî adlý iki eseri daha zikredilmektedir.
Baðdatlý Ýsmâil Paþa’nýn Nâsýhî’ye nisbet
ettiði (Î²â¼u’l-meknûn, I, 467) ve kütüpha-
ne kayýtlarýna da bu þekilde geçen (Süley-
maniye Ktp., Antalya [Tekelioðlu], nr. 852,
vr. 7-36) Dürerü’l-³avvâ½ fî £ulûmi’l-Åa-
vâ½ isimli eserin, Gazzâlî ile (ö. 505/1111)
Kurtubî (ö. 671/1273) gibi muahhar mü-
elliflere atýflar yapýldýðý ve sonunda 1115
(1703) tarihi kaydedildiði için Nâsýhî’ye ait
olmasý mümkün deðildir.
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Sanhâce Berberîleri’nden Zîrîler’e men-
suptur. Amcasý Muhammed b. Hammâd’ýn
oðlu Bulukkýn’in ölümüyle 1 Receb 454’te
(11 Temmuz 1062) Hammâdî emîri oldu.
Bu dönemde Zîrî Sultaný Muiz b. Bâdîs,
Fâtýmîler’e olan baðlýlýðýný býrakarak Abbâ-
sîler’i metbû tanýdýðýný ilân etti, bunun
üzerine Fâtýmîler, Berberîler’i ve bedevî
Araplar’ý Muizz’e karþý kýþkýrtýp ayaklandýr-
dýlar. Muiz Kayrevan’ý terkedip Mehdiye
þehrine kaçmak zorunda kaldý. Araplar’ýn
yaðmalarýndan kaçan zengin yerliler de
Hammâdîler’e sýðýndýlar. Hammâdîler’in
refah seviyesini yükselten bu geliþme Arap-
lar’la aralarýnýn açýlmasýna sebep oldu.

Nâsýr b. Alennâs 457’de (1065), Zîrî Hü-
kümdarý Temîm b. Muiz es-Sanhâcî’nin sa-
hip olduðu topraklarý ele geçirmek istedi.
Ordusundaki Zenâte Berberîleri ve Benî
Hilâl Araplarý ile birlikte Temîm’in üzerine
yürüdü. Benî Hilâl Araplarý ile Zenâte Ber-
berîleri’nin Temîm’in ordusunda bulunan
Benî Riyâh Araplarý’nýn etkisiyle saf deðiþ-
tirmeleri Nâsýr b. Alennâs’ýn ordusunun
bozguna uðramasýna yol açtý. Nâsýr 200
kadar adamýyla Kal‘atü Benî Hammâd’a
kaçabildi, bu arada kardeþi Kasým’ý da
kaybetti. Bu yenilgiden sonra Nâsýr, Sal-
dae’nin güneyinde stratejik açýdan önemli
bir mevkide yeni bir þehir kurdu (457/1065)
ve burasýný kendine baþkent yaptý (461/

necis sayýldýðý için kullanýlmaz, ayrýca onun
arkasýnda namaz kýlýnmaz, nâsýbînin cena-
zesi yýkanmaz. Zekât ve sadaka-ý fýtýr nâ-
sýbîye verilemeyeceði gibi bir Þiî’nin -ba-
basý dýþýnda- herhangi bir nâsýbînin yeri-
ne haccetmesi de câiz görülmemiþtir. Þiî
bir erkek nâsýbî bir kadýnla evlenemez, du-
rum evlendikten sonra anlaþýlýrsa boþan-
masý gerekir. Köle âzat etmek övgüye lâ-
yýk bir davranýþ olmakla birlikte nâsýbî olan
köleyi âzat etmek çirkin bir hareket sayýl-
mýþ, kefâretin nâsýbîye verilmesi câiz ka-
bul edilmemiþtir. Nâsýbî’nin kestiði hayva-
nýn etinin yenip yenmeyeceði konusunda
ise kesinlikle yenilmeyeceði, zaruret ve ta-
kýyye halinde yenilebileceði, besmele çekil-
miþse yenmesinin câiz olduðu þeklinde üç
farklý görüþ ortaya konulmuþtur (daha ge-
niþ bilgi için bk. Kohlberg, s. 99-105).
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373 (983-84) yýlýnda Buhara’da doðdu.
Nâsýhî nisbesi dedelerinden Nâsýh adlý bir
kiþiyle ilgilidir. Kadý Ebü’l-Heysem Utbe b.
Hayseme en-Nîsâbûrî’den fýkýh, Biþr b. Ah-
med el-Ýsferâyînî, Ebû Amr Ýbn Hamdân,
el-Hâkim Ebû Ahmed [Ebû Muhammed] el-
Hâfýz’dan hadis okudu. Kendisinden oðul-
larý Muhammed ve Yahyâ ile Ebû Abdul-
lah el-Fârisî, Ali b. Abdülgalib ed-Darrâb,
Ali b. Ubeydullah el-Hatîbî, Ýsmâil b. Amr
el-Buhayrî ve diðerleri rivayette bulundu.
Nâsýhî, Sultan Mahmûd b. Sebük Tegin’in
Buhara’da kadýlkudâtlýðýný yaptý; ders ve
fetva verdi. 412 (1021) yýlýnda hacca git-
ti, bu sýrada uðradýðý Baðdat’ta ders ver-
di. 447’de (1055) Buhara’da vefat etti. Nâ-
sýhî’nin kendi döneminde Hanefî ulemâsý
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Ýsmâilî filozof, þair, âlim ve seyyah.
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394 (1004) yýlýnda Horasan bölgesinde
Belh þehrinin bugün Tacikistan sýnýrlarý
içinde bulunan Kubâdiyan kasabasýnda
doðdu. Bazý kaynaklarda Hz. Ali soyundan
geldiði kaydedilmekteyse de kendisi eser-
lerinde böyle bir iddiada bulunmamýþ, an-
cak þiirlerinde “Þîa-i Alî, Þîa-i evlâd-ý Alî,
bende-i ferzend-i Resûl” ifadelerini sýk sýk
kullanarak Hz. Ali taraftarý olduðunu açýk-
ça belirtmiþtir. Tarih ve tezkire kitaplarýn-
da “Alevî” nisbesiyle anýlmasý da Hz. Ali ta-
raftarý olduðuna iþaret etmektedir. Ýsmâilî
dâîsi olarak faaliyet gösterdiði Horasan’da
yazdýðý þiirlerde “hüccet, sefîr, me’mur,
me’zun” gibi Ýsmâilî terimleri mahlas ola-
rak kullanan Nâsýr-ý Hüsrev’in hayatý ve
þahsiyeti hakkýnda kaynaklardaki bilgiler
birbiriyle çeliþmektedir. Meselâ ondan ilk
defa bahseden Zekeriyyâ el-Kazvînî onun
Belh emîri iken halkýn kendisine isyan et-
tiðini, bunun üzerine daha önce Yumgan’-
da yaptýrdýðý bahçeleri, köþkleri olan güzel
bir kaleye sýðýndýðýný ve bunlarý sihir gü-
cüyle yaptýðýný söyler. Nâsýr’ý Gazneli Mah-
mud’un çaðdaþý ve Ebû Ali Sînâ’nýn dostu
olarak gösteren Devletþah ise ona dair ri-
vayetlerin birer masaldan ibaret olduðu
görüþündedir. Abdurrahman-ý Câmî Bahâ-
ristân’da Nâsýr’ýn þiirlerinden örnek ver-
miþ, tabii ve edebî ilimler sahasýnda âlim
olmakla birlikte inançlarýný dinsizce buldu-
ðunu belirtmiþtir. Avfî’nin tezkiresinde ona
yer vermemesi dikkat çekici bir durumdur.

Tarih boyunca gerek Ýsmâilî olan gerek-
se olmayan çevrelerde Nâsýr-ý Hüsrev’e da-
ir birçok efsane oluþmuþ ve onun adýna bir
otobiyografi kaleme alýnmýþtýr. Hayatýnýn
sonlarýna doðru yazdýðý rivayet edilen Ri-
sâletü’n-nedâme fî zâdi’l-šýyâme adlý
bu düzmece metni Takýyyüddin el-Kâþî
Farsça’ya tercüme ederek tezkiresinin so-
nuna eklemiþ, Lutf Ali Beg Âzer de bu ter-
cümeyi tezkiresine iktibas etmiþtir (Âteþ-
kede, s. 202-208). Çok yönlü bir þahsiyet
olan Nâsýr-ý Hüsrev’in hayatýna dair, Se-
fernâme’sinde anlattýðý yedi yýllýk dönem-
le (1045-1052) divanýnda ve diðer eserle-

rinde verdiði ipucu niteliðindeki bilgiler dý-
þýnda bilgi bulunmamaktadýr. Bununla bir-
likte baþta Rus þarkiyatçýsý Wladimir Iva-
now olmak üzere Batýlý bilginler ve Ýsmâ-
ilî müelliflerce hayatý, þahsiyeti ve eserleri
hakkýnda kitap ve makale düzeyinde bir-
çok çalýþma yapýlmýþtýr. Eserlerinden muh-
temelen toprak sahibi varlýklý bir ailenin
çocuðu olduðu, genç yaþta dinî ilimlerin
yaný sýra tabii ilimler, felsefe ve matema-
tik alanlarýnda ileri bir seviyeye yükseldiði,
Arap ve Fars þiiri üzerinde çalýþmalar yap-
týðý anlaþýlmaktadýr. Nitekim kendisi diva-
nýnda istifade etmediði hiçbir ilim dalýnýn
kalmadýðýný söyler.

Nâsýr-ý Hüsrev yirmi yaþlarýnda Belh’e
giderek burada Gazneli Mahmud ve daha
sonra oðlu Mesud’un hizmetinde kâtip
olarak çalýþtý, 431 (1040) yýlýndan sonra Sel-
çuklular’ýn hizmetine girdi. Selçuklu emîr-
lerinin kendisi olmadan içki meclisi kurma-
dýklarýný anlatan Nâsýr-ý Hüsrev’in bu ifa-
delerinden hareketle sarayda itibarlý bir
konuma yükseldiði, þiire de bu dönemde
baþladýðý söylenebilir. Kardeþi Vezir Ebü’l-
Feth ile Çaðrý Bey’in hizmetinde çalýþýrken
gördüðü bir rüya üzerine sarayda yaþadýðý
içki ve sefahat âleminden tiksinerek göre-
vinden istifa eden Nâsýr-ý Hüsrev, 437 Ce-
mâziyelâhirinde (Aralýk 1045) diðer karde-
þi Ebû Saîd ve Hintli hizmetkârý ile birlikte
hacca gitmek üzere yola çýktý. Yaklaþýk ye-
di yýl sürecek bu seyahatine baþladýðý sýra-
da kýrk iki yaþýndaydý. Nîþâbur, Damgan,
Simnân, Kazvin ve Þemîrân’a uðrayarak
Tebriz’e ulaþtý. Oradan Hoy, Ahlat, Bitlis,
Meyyâfarikýn, Âmid yoluyla Harran’a gitti.
Suriye ve Filistin þehirlerini ziyaret ettik-
ten sonra ilk haccýný gerçekleþtirdi. Hac dö-
nüþü Fâtýmîler’in baþþehri Kahire’de Ýsmâ-
ilî dâîsi el-Müeyyed eþ-Þîrâzî’nin aracýlýðý
ile Ýsmâilî mezhebine intisap etti. Ivanow
ve Corbin’e göre aslen Ýmâmiyye mezhe-
bine mensup bir Þiî olan Nâsýr daha seya-
hate çýkmadan önce Ýsmâilîliði kabul et-
miþti. Bu görüþe dayanarak bu seyahatte
Ýsmâilîler’le iliþkilerin saðlanmasýnýn amaç-
landýðý, onun dâî eðitimi verilmek üzere
Mýsýr’a davet edildiði, haccýn bu maksadý
gizleyen bir örtü olduðu ileri sürülmüþtür
(Farhad Daftary, Muhalif Ýslâm’ýn 1400 Yý-
lý Ýsmâilîler, s. 250).

Hicaz, Yemâme, Güney Irak ve Ýran üze-
rinden Cemâziyelâhir 444’te (Ekim 1052)
Belh’e dönen Nâsýr dâî ve hüccet sýfatýyla
bölgede Ýsmâilîliði yaymaya baþladý. Doðru
yolda olmadýklarýný söyleyerek Ehl-i sün-
net ulemâsýna aðýr hakaretlerde bulunma-
sý, hak dinin silinmesine, ilmin azalýp yok ol-
masýna Gazneliler’in ve Selçuklular’ýn se-

1068-69). Þehre onun adýna izâfeten önce-
leri Nâsýriye ismi verildiyse de halk kabi-
lenin adý olan Bicâye’yi tercih etti. Nâsýr
burada Kasrü’l-lü’lüe adý verilen bir saray
ile tersaneler yaptýrdý.

Sefâkus (Sfaks) Emîri Hammû b. Mellîl
ve Kastilya kumandaný, Nâsýr b. Alennâs’ý
metbû tanýyýp itaat arzettiler. Tunus þeh-
rinden gelen þeyhler de Nâsýr’dan kendile-
rine bir emîr tayin etmesini istediler. Bu-
nun üzerine Nâsýr, Abdülhak b. Abdülazîz
b. Horasan’ý þeyhlerden oluþan bir meclis-
le birlikte Tunus’a vali tayin etti (454/1062).
Böylece Tunus’ta 1062-1128 ve 1148-1159
yýllarý arasýnda hüküm süren Horasânîler
hânedanýnýn temelleri atýlmýþ oldu. Nâsýr
Kastilya, Kayrevan, Sûse, Sefâkus ve Tunus
halký tarafýndan hükümdar olarak tanýndý.
Tunus bölgesini Temîm adýna yöneten Ka-
id b. Meymûn 458 (1066) yýlýnda onun ta-
rafýna geçti. Nâsýr 460’ta (1068) Ýfrîkýye’-
deki Erbus þehrini kuþatýp ele geçirdi.

Nâsýr b. Alennâs, Temîm’in kýzý Bellâre
ile evlenince Zîrîler’le yaklaþýk on iki yýl sü-
ren mücadele dönemi sona ermiþ oldu.
Ardýndan bölgedeki Arap ve Berberîler’le
mücadeleye devam eden Nâsýr’ýn ölümün-
den sonra yerine oðlu Mansûr geçti. Ýb-
nü’l-Esîr, Mansûr’a çok sayýda tâziye ve
tahta çýkýþý münasebetiyle tebrik mektu-
bu gönderildiðini bildirmekte ve bunlar
arasýnda Murâbýt Emîri Yûsuf b. Tâþfîn ile
Temîm b. Muizz’i de saymaktadýr (el-Kâ-
mil, X, 166-167). Nâsýr bayýndýrlýk faaliyet-
leriyle yakýndan ilgilenmiþ ve birçok mima-
ri eser inþa ettirmiþtir. Halkýnýn ticaret ya-
parak zengin olmasý için Ýtalyan tâcirleri
Bicâye’ye davet eden Nâsýr’ýn hýristiyan âle-
miyle de iyi iliþkiler kurmaya çalýþtýðý ve
Papa VII. Grégoire ile mektuplaþtýðý kay-
dedilmektedir (ÝA, V/1, s. 193).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Yâkut, Mu£cemü’l-büldân, I, 339; Ýbnü’l-Esîr,

el-Kâmil, X, 44, 49, 51, 58, 107, 166-167; a.e.
(trc. Abdülkerim Özaydýn), Ýstanbul 1987, X, 44,
54-58, 59-60, 65, 96, 104, 116, 144, 150; Ýbnü’l-
Ebbâr, et-Tekmile (nþr. Abdüssellâm el-Harrâz),
Beyrut 1995, I, 111; II, 166; Ýbn Ýzârî, el-Beyânü’l-
mu³rib, I, 285, 299-301; Zehebî, A£lâmü’n-nü-
belâß, XVII, 377; XVIII, 314; Ýbn Haldûn, el-£Ýber,
VI, 174; Selâvî, el-Ýstiš½â (nþr. Ca‘fer en-Nâsýrî –
Muhammed en-Nâsýrî), Beyrut 1997, I, 80; G.
Yver, “Hammâdîler”, ÝA, V/1, s. 193-194; Georges
Marçois, “Nâsýr b. Alennas”, a.e., IX, 91-92; Ýb-
râhim Harekât, “Bicâye”, DÝA, VI, 128-129; Meh-
met Özdemir, “Hammâdîler”, a.e., XV, 490; Se-
mavi Eyice, “Kal‘atü Benî Hammâd”, a.e., XXIV,
225.

ÿNadir Özkuyumcu

– —
NÂSIR el-ALEVÎ

(bk. HASAN el-UTRÛÞ).˜ ™

NÂSIR-ý HÜSREV


