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(ö. 465/1073’ten sonra)

Ýsmâilî filozof, þair, âlim ve seyyah.
˜ ™

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



396

NÂSIR-ý HÜSREV

naklarda bilgi bulunabileceðine dikkat çe-
kilerek Nâsýr-ý Hüsrev’in hüccet olup olma-
dýðý tartýþmaya açýlmýþ, þiirlerinde kullan-
dýðý “hüccet” ve “hüccet-i Horasan” mah-
laslarýnýn Ýmam Gazzâlî’nin “hüccetü’l-Ýs-
lâm” unvaný gibi bir unvan olduðu ileri sü-
rülerek çeþitli yorumlarda bulunulmuþtur
(Ýsmâil Þafak, XXXV/1-2 [1381 hþ.], s. 101-
110). Ancak bu görüþler Ýsmâilî dünyasýn-
da henüz yanký bulmamýþtýr.

Nâsýr-ý Hüsrev, Fars dilinin en yetenek-
li þair ve müelliflerinden biri olarak kabul
edilir. Þiire felsefeyi, ahlâkî ve dinî konu-
larý, yeni fikir ve remizleri sokarak kendi-
ne has bir üslûp ortaya koymuþtur. Þiirin
yaný sýra Yunan felsefesinden Hint dinle-
rine, eski Ýran kültür ve medeniyetinden
Ýslâmî ve aklî ilimlere kadar geniþ ilgi sa-
hasý olan Nâsýr daha çok hakîm kimliðiyle
tanýnýr. Sefernâme’si dýþýnda divaný dahil
bütün eserlerinde vurguladýðý düþünce-
lerin Ýsmâilî düþüncesiyle tam örtüþtüðü
görülmektedir. Ona göre insaný hakikate
ulaþtýran en aydýnlýk yol ilimdir; insan ilim
ve hikmetle huzur bulur. Vücut ruhla, ruh
ise ilimle yaþar. Allah kâinatý ilim yoluyla
insanlarýn ruhlarýný arýtmak ve mükemmel-
leþtirmek için yaratmýþtýr. Ruhun bilgiye
ulaþabilmesi için vücut, ruhanî âlemi bil-
mek için maddî-fizik âlem zorunludur. Fi-
zik âlem dinî hayat için de zorunludur. Çün-
kü bu âlem gerçek hikmeti ve bilgiyi öð-
renmenin araçlarýný elinde bulundurmak-
tadýr. Nâsýr, aklý sûfîler gibi aþýlmasý ve bas-
týrýlmasý gereken deðil bilgiyi arttýrmak ve
imaný güçlendirmek için kullanýlmasý ge-
reken bir meleke olarak görür. Ona göre
akýl dine zýt deðildir, ancak alternatif bir
hayat tarzýný da göstermez. Akýl neyin doð-
ru olduðunu bilme ve zamanýn imamýný ta-
nýma konusunda da yeterli deðildir. Ger-
çek bilgi akýlla, çalýþmakla ve tecrübeyle
deðil ilham ve Allah’ýn kitabýna uymakla el-
de edilir. Bu da ancak peygambere ve ima-
ma tâbi olmakla mümkün olur. Onun insa-
ný davet ettiði ilim filozoflarýn tanýmladýk-
larý ilim deðil vahiyden kaynaklanan ilim-
dir. Asýllarýn aslý olan dinin iki dalý vardýr.
Bunlarýn biri “akl-ý küllî”, diðeri “resûl-i üm-
mî”dir. Gerçek bilgi, bu ikisinin verdiði bil-
giyi birleþtiren ve Kur’an’ýn bâtýnýný anla-
maya yarayan te’vil bilgisidir. Kur’an’ý te’-
vilsiz okuyan, yani sadece zâhirî mânasý-
ný kabul eden kiþiyi sað gözü görmeyen
köre benzeten Nâsýr miskin zâhirde bir
kelimeden ibaret olduðunu ve kokusunun
onu misk yaptýðýný söyler. Ona göre te’vil
Kur’an’ýn kokusudur, anlamýdýr. Kur’an’ý
te’vil etme yetkisi vasî ve esas diye taným-
lanan Hz. Ali’ye ve onun soyundan gelen

imamlara aittir. Gerçek müminler zâhirle
amel eden, zâhir ve bâtýný, te’ville tenzili
birleþtiren ve Ehl-i beyt’e tâbi olarak bâ-
týný arayanlardýr. Nâsýr-ý Hüsrev bir mümi-
nin þeriatýn emirlerine kesinlikle riayet et-
mesi gerektiðini söylemiþ, hiçbir bâtýnî bil-
ginin onu bu emirlere uymaktan muaf kýl-
mayacaðýný savunmuþ, bunun aksini id-
dia edenleri þiddetle eleþtirmiþtir. Ýsmâilî
mezhebinin ilkelerini dinî ve felsefî kavram-
larýn ýþýðýnda temellendirip anlatmaya ça-
lýþan Nâsýr-ý Hüsrev bunu gerçekleþtiren
Ýsmâilî fakihlerini filozoflardan üstün tut-
muþ, bununla da yetinmeyip mezhep ta-
raftarlýðý konusunda aþýrý bir yaklaþýmla
bir Ýsmâilî müminin diðer bütün insanlar-
dan üstün olduðunu iddia etmiþtir.

Eserleri. 1. Dîvân. Nâsýr-ý Hüsrev, Ýsmâ-
ilî mezhebine dair özgün bilgiler içeren di-
vanýnda yer alan ve genellikle kaside tar-
zýnda olan þiirlerinin çoðunu sürgünde ya-
þadýðý dönemde kaleme almýþtýr. Bunlarýn
beyit sayýsý 10.000’in üzerindedir. Ýlk defa
Bombay (1860) ve Tebriz’de (1280/1864)
basýlan divanýn ilk tenkitli neþrini Seyyid
Nasrullah Tekavî gerçekleþtirmiþtir (Tah-
ran 1304-1307, 1335 hþ./1956, 1339 hþ./
1960). Eser Müctebâ Mînovî – Mehdî Mu-
hakkýk (Tahran 1353 þ./1974, 1357 hþ./1978),
Kerâmet Tüfengdâr (Tahran 1374/1995) ve
Ca‘fer Þuâr – Kâmil Ahmed Nizhâd (Tahran
1378 þ./1999) tarafýndan da yayýmlanmýþ-
týr. Divandan antoloji niteliðinde seçmeler
yapýlmýþtýr. Mehdî Muhakkýk’ýn Panzdeh
Æa½îde ez ¥akîm-i Nâ½ýr-ý ƒüsrev’i
(Tahran 1340 hþ./1961), Nâsýr Âmilî’nin
Bergüzîde-i Eþ£âr-ý Nâ½ýr-ý ƒüsrev’i (Tah-
ran 1344 hþ./1965), Ca‘fer Þuâr’ýn Güzî-
de-i Æa½âßid-i Nâ½ýr ƒüsrev’i (Tahran
1363 hþ./1964), Kemal Ainî’nin Gülçine
ez Dîvân-ý Eþ£âr’ý (Stalinobod 1957 Kril
alfabesiyle) ve Annemarie Schimmel’in
Selected Verses from Nå½¢r-ý Khusraw’s
D¢vån’ý (London 1993) bunlar arasýnda
zikredilebilir. 2. Rûþenâßînâme (Revþe-
nâßînâme). Ýsmâilî doktrininin temellerine
dair manzum bir risâle olup Sis Fas diye
de tanýnýr. Yaklaþýk 440 (1048) yýlýnda ka-
leme alýnmýþ olan eser Nâsýr-ý Hüsrev’in
tevhid, ruh ve ahlâk gibi çeþitli meseleler
hakkýndaki görüþlerini içerir. Ýlk olarak Her-
mann Ethé tarafýndan Almanca tercü-
mesiyle birlikte neþredilen eser (ZDMG,
XXXIII [1879], s. 645-664; XXXIV [1880], s.
428-464, 617-642; XXXVI [1882], s. 96-106),
Bombay (1333/1915) ve Berlin’de (nþr. Mah-
mûd Ganîzâde, 1341/1922) basýlmýþ, Wla-
dimir Ivanow tarafýndan edisyon kritiði ya-
pýlarak Ýngilizce’ye çevrilmiþ (Leiden 1949)
ve Tahsin Yazýcý tarafýndan da yayýmlan-

bep olduðunu söylemesi Selçuklu yönetimi
tarafýndan tehlikeli bulundu. Çaðrý Bey’in
emriyle takibata uðrayýnca Belh’ten ayrýl-
mak zorunda kaldý. Taberistan’a giderek
bu bölgede faaliyet gösterdi. Hazar kýyý-
sýndaki diðer bölgelerde çok sayýda kiþiyi
Ýsmâilîliðe kazandýran Nâsýr, Belh’e dön-
düðünde Sünnî ulemâsý tarafýndan mülhid,
Râfizî ve Karmatî diye suçlandý. Evinin ya-
kýlmasý üzerine Bedahþan daðlarý arasýnda-
ki Yumgan vadisine sýðýndý. Hayatýnýn son
dönemini, Þiî veya Ýsmâilî olduðu kaydedi-
len Bedahþan Emîri Ali b. Es‘ad el-Hâris’in
hâkimiyeti altýndaki Yumgan’da geçirdi ve
eserlerinin çoðunu burada kaleme aldý.
Zâdü’l-müsâfirîn adlý kitabýný 453 (1061)
yýlýnda tamamladýðýna göre Yumgan’a bu
tarihten önce gitmiþ olmalýdýr. Hapishane
olarak nitelediði Yumgan’da yazdýðý þiir-
lerin çoðunda Horasan’da yaþadýðý mutlu
günleri hasretle yâdedip kendisini yurdun-
dan koparan mutaassýplardan þikâyet eden
Nâsýr burada vefat etti. Kesin ölüm tarihi
bilinmemekte, 465 (1073) yýlýnda hayatta
olduðu divanýndaki bir ifadeden anlaþýl-
maktadýr. Onun ölüm tarihini 494 (1101)
yýlýna kadar götürenler de vardýr. Nâsýr-ý
Hüsrev’in türbesi bugün Afganistan sýnýr-
larý içinde kalan Yumgan’da Hazretiseyyid
köyündedir. Küçük bir tepe üzerine inþa
edilen türbenin bakýmýnýn seyyid olduðu-
nu ve onun soyundan geldiðini iddia eden
köy halký tarafýndan yapýldýðý, halkýn onu
Sünnî bir mutasavvýf olarak kabul ettiði ve
türbenin Ýsmâilîler’ce ziyaret edilmesini
engellediði kaydedilmektedir.

Nâsýr-ý Hüsrev hakkýnda yapýlan bütün
çalýþmalarda onun Fâtýmî- Ýsmâilî hiyerar-
þisinde en yüksek makamý temsil eden
imamdan sonra gelen hüccet makamýn-
da olduðu, imam tarafýndan tayin edilen
on iki hüccetten biri olarak “hüccet-i cezî-
re-i Horasan” unvanýyla Horasan’da faali-
yet gösterdiði belirtilmekte, hayatý ve þah-
siyeti buna göre kurgulanmaktadýr. Ancak
yakýn tarihte yayýmlanan bir makalede
onun þiirleri dýþýnda eserlerinin hiçbirinde
bu görevine dair bir iþarette bulunmadý-
ðý, kitaplarýnda künyesini Ebû Muîn Nâsýr
b. Hüsrev-i Kubâdiyânî olarak kaydettiði,
bir buçuk yýl kaldýðý Kahire’de diðer ma-
kamlarý aþýp hüccetlik gibi önemli maka-
ma yükselmesinin pek mümkün olmadýðý,
Kahire’de kaldýðý süre içinde Ýsmâilî ima-
mý ve Fâtýmî Halifesi Müstansýr-Billâh ile
görüþmediði, dönemin tarih kaynaklarýn-
da onun Horasan bölgesinde faaliyet gös-
terdiðine dair bilgiye rastlanmadýðý, buna
karþýlýk Hasan Sabbâh, Abdülmelik b. At-
tâþ gibi Ýsmâilîler’in faaliyetlerine dair kay-



397

1995). 7. Vech-i Dîn (Rûy-i Dîn). Ýsmâilî
mezhebinin rehberi mahiyetinde olup mü-
ellifin farklý Ýslâmî düþünce ve uygulama-
lar hakkýndaki te’villerini içeren bir eser-
dir. Mahmûd Ganîzâde – Muhammed Kaz-
vînî tarafýndan neþredilmiþ (Berlin 1924),
bu baský ofset olarak Tahran’da yeniden
yayýmlanmýþ (1348 hþ./1969), ayrýca Sey-
yid Hüseyin Nasr’ýn Ýngilizce giriþiyle bir-
likte Gulâm Rýzâ A‘vânî tarafýndan neþre-
dilmiþtir (Tahran 1398/1977). Eser Urdu-
ca’ya ve kýsmî olarak Rusça’ya tercüme
edilmiþtir (Farhad Daftary, Ismaili Litera-
ture, s. 139). 8. Câmi£u’l-¼ikmeteyn. Hâ-
ce Ebü’l-Heysem el-Cürcânî’ye ait kaside-
nin yorumu olup Bedahþan Emîri Ebü’l-
Meâlî Ali b. Esed’in ricasý üzerine yazýlmýþ-
týr (nþr. Henry Corbin – Muhammed Mu-
în, Tahran 1953). Müellif bu eserinde din
ve felsefe, diðer bir ifadeyle ilâhî ve beþerî
hikmet arasýnda bir bað kurmayý amaç-
lar. Eseri Ýbrâhim Desûký Þetâ Arapça’ya
(Kahire 1974), Isabelle de Gastines Fran-
sýzca’ya (Paris 1990), bir bölümünü Lati-
mah Parvin Peerwani Ýngilizce’ye (An Ant-
hology of Philosophy in Persia [ed. Seyyid
H. Nasr – M. Emîn Razavî, Oxford 2001, II,
293-311) çevirmiþtir. 9. Zâdü’l-müsâfirîn.
Nâsýr-ý Hüsrev, 453 (1061) yýlýnda tamam-
ladýðý bu eserinde ruh gibi çeþitli metafi-
zik konulardan bahsedip tenâsühü red-
deder; Eflâtun ve Aristo ile Ebû Bekir er-
Râzî gibi ilk Ýslâm filozoflarýnýn görüþlerini
tartýþýr. Muhammed Bezlürrahmân (Ber-
lin 1341/1923) ve Ali Kavim (Tahran 1338
hþ./1960) tarafýndan neþredilen eseri Yah-
yâ el-Haþþâb Arapça’ya çevirmiþtir (Kahire
1364/1945).
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Hz. Îsâ’nýn
doðduðu ve yetiþtiði þehir.

˜ ™

Günümüzde Ýsrail sýnýrlarý içinde bulu-
nan Nâsýra, denizden 505 m. yükseklikte
olup etrafý tepelerle çevrili bereketli bir
vadi konumundadýr. Hz. Meryem’in yaþa-
dýðý ve Îsâ’nýn peygamberlik görevine baþ-
layýncaya kadar hayatýný geçirdiði þehrin
onun düþünce sisteminin geliþmesinde et-
kili olduðu kabul edilir. Nitekim Îsâ’nýn do-
ðumunun Cebrâil tarafýndan Hz. Meryem’e
müjdelenmesi (Luka, 1/26-36), ilk çocukluk
ve gençlik yýllarýnda dindaþlarý olan yahudi-
lerle yürüttüðü fikrî münakaþalar (Matta,
13/54-58; Luka, 4/17-30) gibi olaylar bu þe-
hirde meydana gelmiþtir.

Önceleri Nazareth olarak bilinen þehir gü-
nümüz Ýbrânîce’sinde Naþera, Arapça’da
Nâsýra diye geçmektedir. Nazareth (naz’a-
reth) adýnýn “geçit” anlamýndaki nazer kö-
künden türediði söylenmektedir. Araþtýr-
macýlar, þehrin konumunun ve adýnýn tü-
rediði kelimenin ayný zamanda “gözetle-
mek” (nazar) mânasýna gelmesinden hare-
ketle Nâsýra’nýn gözetleme yeri olduðunu
ileri sürmektedir. Yeni Ahid el yazmalarýn-

mýþtýr (Tahran 1373 hþ.). 3. Sa£âdetnâme.
Pratik ahlâk kaidelerini nasihat yoluyla öð-
reten 300 beyitlik bir mesnevidir. Eseri Ed-
mond Fagnan Fransýzca tercümesiyle bir-
likte neþretmiþtir (ZDMG, XXXIV [1880], s.
643-674; XXXVI [1882], s. 96-114). Seyyid
Münîr Bedahþânî mesneviyi Revþenâßî-
nâme ve Hayrhâ-i Heratî’nin Risâle’siyle
birlikte Kitâb-ý ƒayrhân-ý Muva¼¼id
Va¼det adýyla yayýmlamýþ (Bombay 1333/
1915), ayrýca Mahmûd Ganîzâde tarafýn-
dan Sefernâme ve Revþenâßînâme ile
birlikte neþredilmiþtir (Berlin 1341/1922).
Sa£âdetnâme’nin Þerîf-i Ýsfahânî olarak
bilinen baþka bir Nâsýr’a (ö. 735/1334) ait
olduðu kaydedilmektedir. Eseri Meliha Ül-
ker Tarýkâhya Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstan-
bul 1958). 4. Sefernâme. Ortaçað seya-
hatnâme (rihle) türünün en güzel örnek-
lerinden biri olan eserde müellif çeþitli þe-
hirler, bölgeler, þahýslar, olaylar ve XI. yüz-
yýlda Ýslâm toplumunun kültür ve mede-
niyeti hakkýnda orijinal bilgiler verir. Ýlk de-
fa Fransýzca tercümesiyle birlikte Charles
Schefer tarafýndan yayýmlanan eserin (Se-
fer Nameh relation du voyage de Nassir i
Khosrau, en Syrie, en Palestine, en Egypte,
en Arabie et en Perse pendent les années
de l’hégire 437-444 [1035-1042], Paris 1881;
Amsterdam 1970), Delhi (1299/1882), Bom-
bay (1309/1891) ve Tahran’da (1312, 1314)
taþbaskýlarý yapýlmýþtýr. Daha sonraki ne-
þirleri Mahmûd Ganîzâde (Berlin 1922),
Debîr-i Siyâký (Tahran 1356 hþ./1977) ve
Wheeler M. Thackson (New York 1986) ta-
rafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Eseri Evgenii
Eduardoviç Berthels Rusça’ya (Leningrad
1933), M. Servetullah (Leknev 1937) ve
Abdürrezzâk Kanîpûr (Delhi 1941) Ur-
duca’ya, Yahyâ el-Haþþâb Arapça’ya (Ka-
hire 1364/1945; Beyrut 1970), Wheeler M.
Thackson Ýngilizce’ye (New York 1986,
2001), Manfred Mayrhofer (Graz 1993)
ve Seyfeddin Najmabadi – Siegfried We-
ber Almanca’ya (Münich 1993), Abdül-
vehhab Tarzi Türkçe’ye (Ýstanbul 1950)
tercüme etmiþtir. 5. Güþâyiþ ü Rehâ-
yiþ. Nâsýr-ý Hüsrev’in kendisine sorulan
otuz soruya verdiði cevaplarý içeren risâ-
leyi Saîd-i Nefîsî neþretmiþ (Leiden 1950;
Tahran 1961), Faquir M. Hunzai de yayým-
layýp Ýngilizce’ye çevirmiþtir (London-New
York 1998). Ýtalyanca’ya tercümesi Pio Fi-
lippani-Ronconi tarafýndan gerçekleþtiril-
miþtir (Napoli 1959). 6. ƒânü’l-iÅvân. Bâ-
týnîliðin esaslarýný felsefî te’villerle anlatan
eseri Yahyâ el-Haþþâb (Kahire 1338) ve
Ali Kavîm (Tahran 1338 hþ./1959) neþret-
miþ, Mehmet Kanar eseri Dostlar Sofra-
sý adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul
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