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Ebû Muhammed Nâsýrüddevle el-Hasen

b. Ebi’l-Heycâ Abdillâh b. Hamdân
(ö. 358/969)

Hamdânîler’in
Musul kolunun kurucusu

(929-967).˜ ™

314 (926) yýlýnda, Musul valisi olan ba-
basý Abdullah b. Hamdân’a vekâlet eder-
ken Musul ve Tarîk-i Horasân’da anarþi çý-
karan bedevî Araplar’la Kürt gruplarýný ita-
at altýna aldý. Muktedir-Billâh 317’de (929)
onu Musul valiliðine getirdiyse de kýsa bir
süre sonra azletti; arkasýndan da Diyârýre-
bîa’nýn batýsý ile Nusaybin, Sincar, Habur,
Meyyâfârikýn ve Erzen’in yönetimiyle gö-
revlendirdi (318/930). Ordu kumandaný Mû-
nis el-Muzaffer’in Halife Muktedir’e karþý
verdiði mücadelede onu destekleyen Ebû
Muhammed Nâsýrüddevle, hilâfete Kahir-
Billâh’ýn getirilmesinin ardýndan tekrar Mu-
sul’a vali oldu (320/932); ancak Kahir ken-
disini iktidara getirenleri bertaraf eder-
ken onun görevine de son verdi (321/933).
Nâsýrüddevle, Râzî -Billâh halife olunca
onun iznini almadan Musul ve çevresini ele
geçirdi (323/935). Râzî de buna tepki gös-
terip þehre amcasý Ebü’l-Alâ Saîd b. Ham-
dân’ý vali tayin etti. Nâsýrüddevle’nin Mu-
sul’a gelen amcasýný öldürterek valiliðe de-
vam etmesi üzerine Ýbn Mukle kumanda-
sýndaki bir Abbâsî ordusu Musul’u zap-
tetti. Ýbn Mukle’nin ayrýlmasýnýn ardýndan
kaçtýðý Ýrmîniye’den geri dönen Nâsýrüd-
devle bir yýl sonra vergi karþýlýðýnda halife-
den Musul ile Diyârýrebîa, Diyârýmudar ve
Diyarbekir’in valiliðini almayý baþardý; böy-

lece ertesi yýl bütün el-Cezîre’nin hâkimi
konumuna geldi. Nâsýrüddevle 327’de
(938-39) halifenin gücünün zayýflamasýn-
dan yararlanarak vergi ödemeyi durdurdu;
Abbâsî ordusu Musul’a girince de Âmid’e
çekildi. Fakat bu sýrada önceki emîrü’l-
ümerâ Ýbn Râik’in Baðdat’ta idareyi ele
geçirmesi yüzünden zor durumda kalan
halifenin kendisiyle anlaþmak istemesi üze-
rine yýlda 500.000 dirhem ödemeyi kabul
ederek Musul’a geri döndü.

330 (942) yýlýnda Berîdîler’in Baðdat’ý
yaðmalamasýnýn ardýndan Emîrülümerâ
Ýbn Râik’le birlikte Musul’a giden Halife
Müttaký, Nâsýrüddevle’den yardým talebin-
de bulundu. Nâsýrüddevle bir yandan hali-
feye yardým için hazýrlanýrken bir yandan
da emîrülümerâlýðý ele geçirmeyi planla-
yarak Ýbn Râik’i bir suikast ile ortadan kal-
dýrdý. Halife Müttaký - Lillâh onu emîrü’l-
ümerâ tayin etti ve kendisine “Nâsýrüddev-
le” lakabýný verdi (1 Þâban 330 / 21 Nisan
942). Arkasýndan Nâsýrüddevle ve halife
birlikte Baðdat’a yürüdüler ve hiçbir engel-
le karþýlaþmadan þehre girdiler. Böylece
Nâsýrüddevle emîrülümerâlýk görevine baþ-
ladý (Þevvâl 330 / Haziran-Temmuz 942).
Öncelikle Berîdîler’in üzerine kuvvet gön-
derip onlarý Vâsýt’ý boþaltýp Basra’ya geri
çekilmeye mecbur etti. Diðer emîrülüme-
râlar gibi Halife Müttaký -Lillâh’ýn iradesini
sýnýrlayýcý uygulamalarda bulunan Nâsýrüd-
devle, malî sahada para reformuna gide-
rek Ýbrîziye denilen, ayarý daha yüksek di-
narlar bastýrdý. Ayrýca sarraflarýn faizle mu-
amele yapmasýný yasakladý; Ýhþîdîler’den
Abbâsîler’e ödemeleri gereken vergiyi is-
tedi; askerlikle iliþkisi olmayanlarý ordudan
uzaklaþtýrdý ve mürtezika askerlerinin ma-
aþlarýný arttýrdý. Adalet iþleriyle ilgili olarak
da suçlularýn süratle yargýlanmasýný sað-
layýp hapishaneleri boþalttý, Baðdat’ta asa-
yiþi temin için güvenlik tedbirleri aldý. Þiî-
ler onun zamanýnda kendilerini daha ser-
best hissettiler. Fakat bu dönemde halkýn
maddî durumu aðýr vergilerle iyice kötü-
leþti; kýtlýk, pahalýlýk ve salgýn hastalýklar
ortaya çýktý; bunlar kendisine karþý baþla-
yan düþmanlýðý arttýrdý. Bu arada Türk as-
kerleri kumandanlarý Tüzün’ün öncülüðün-
de ayaklandýlar. Onlarýn karþýsýnda baþa-
rýlý olamayan Nâsýrüddevle emîrülümerâ-
lýk görevini býrakýp Musul’a dönmek zorun-
da kaldý (4 Ramazan 331/12 Mayýs 943);
yerine Tüzün tayin edildi. Nâsýrüddevle, iki
yýl sonra Tüzün’ün ölmesi üzerine emîrü’l-
ümerâ olma þansýný tekrar yakaladýysa da
ayný yýl Baðdat’ý Büveyhî Emîri Muizzüd-
devle’nin ele geçirmesi yüzünden amacý-
na ulaþamadý.

çabasýndan kaynaklandýðýný söyleyerek onu
eleþtirir ve eserin hadis tenkidi ölçülerine
uymadýðýný söyler (TârîÅu’l-Åulefâß, s. 448).
Abdüllatîf el-Baðdâdî Rû¼u’l-£ârifîn’e bir
þerh yazmýþ (Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß,
XXII, 197), bu þerh ile Nâsýr’ýn derlediði di-
ðer hadisler Fütû¼u’l-vašt baþlýðý altýnda
günümüze ulaþmýþtýr (British Museum,
Or. nr. 6332, vr. 30b-76b; Hartmann, an-Nå-
½ir, s. 206-232). Sýbt Ýbnü’l-Cevzî’nin hazýr-
ladýðý þerh zamanýmýza intikal etmemiþ-
tir. Nâsýr’ýn derlediði diðer hadislerin ço-
ðu Þehâbeddin es-Sühreverdî’nin Reþ-
fü’n-ne½âßi¼’inde yer almaktadýr.
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lýlar’ýn teþvikiyle zaman zaman sýnýrý ge-
çerek katliamlarda bulunmuþtur. Bu ara-
da Nâsýrüddevle dönemindeki Hamdânî yö-
netiminin imar faaliyetlerinde önemli bir
rol üstlendiði de belirtilmektedir. Ebû Be-
kir es-Sûlî, halifenin huzurunda Hamdâ-
nîler’in mevkilerinden uzaklaþtýrýlmasýnýn
bölgeyi harap hale getireceðini söylemiþ-
tir (AÅbârü’r-Râ²î -Billâh, s. 131). Nâsýrüd-
devle âlim, edip ve þairleri korumuþ, Þeyh
Müfîd onun adýna imâmet hakkýnda bir
risâle yazmýþtýr.
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(1914-1999)

Son devir hadis âlimi.
˜ ™

Arnavutluk’un Ýþkodra þehrinde doðdu.
Nâsýrüddin el-Elbânî’nin babasý Nuh Necâ-
ti dinî eðitimini Ýstanbul’da tamamlamýþ
bir âlimdi. Arnavutluk Cumhurbaþkaný Ah-
med Zogu’nun 1924 yýlýndan itibaren ülke-
nin kontrolünü tamamen ele geçirip müs-
lümanlara baský yapmaya baþlamasýndan
sonra ailesiyle birlikte Þam’a göç etti. Nâ-
sýrüddin temel eðitimini ailesinden aldý ve
ilk öðrenimini Þam’da tamamladý. Baba-
sýndan Kur’an, sarf, nahiv, belâgat gibi
ilimleri, Þam’ýn tanýnmýþ âlimlerinden Mu-
hammed Saîd el-Burhânî’den fýkýh okudu
ve fasih Arapça’yý öðrendi. Muhammed
Behcet el-Baytâr’ýn derslerine devam et-
ti. Bir ara ticaretle meþgul oldu, babasýnýn

mesleði olan saat tamirciliði yaptý, boþ ka-
lan zamanlarýnda da kitap okumaya çalýþ-
tý. Yirmi yaþlarýnda iken, M. Reþîd Rýzâ’nýn
çýkardýðý Mecelletü’l-Menâr’da okuduðu
bazý yazýlar kendisini Selefî anlayýþý benim-
semeye ve hadis ilmiyle meþgul olmaya
yöneltti.

Elbânî, Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’deki
nâdir hadis yazmalarýný inceledi. Gelenek-
sel rivayet metodu olan icâzetin gerekliliði-
ne inanmamakla birlikte Muhammed Râ-
gýb et-Tabbâh’tan hadis rivayeti için icâ-
zet de aldý. Baþta Fihrisü’l-maÅ¹û¹âti’¾-
æâhiriyye fî ilmi’l-¼adî¦ olmak üzere
(Dýmaþk 1970) deðiþik konularda yazma
eser fihristleri hazýrladý. Bazý özel kütüp-
hanelerdeki yazmalara da iþaret edip ilim
dünyasýnýn haberdar olmadýðý pek çok yaz-
ma eseri ortaya çýkardý. Ayrýca talebelere
haftada iki gün ders vererek Buhârî, Ýbn
Hacer el-Askalânî, Ýbn Kayyim el-Cevziyye,
Sýddîk Hasan Han, Ahmed Muhammed
Þâkir, Nevevî, Münzirî ve Ýbn Dakýkul‘îd’in
bazý eserlerini okuttu. 1961-1963 yýllarýnda
Medine’de el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de ders
verdi. Dýmaþk’a döndükten sonra ilmî ça-
lýþmalarýna devam etti. Muhammed Zü-
heyr eþ-Þâvîþ, Muhammed Ýbrâhim Þakrâ,
Ömer Süleyman el-Eþkar, Abdurrahman
Abdülhâlik, Mahmûd Mehdî el-Ýstanbûlî,
Hayreddin Vanlî, Hamdî Abdülmecîd es-
Silefî’nin de aralarýnda bulunduðu pek çok
kimse onun tetkik ve tenkit yöntemini be-
nimsedi. Muhammed Meczûb et-Tartûsî,
Abdülkadir el-Arnaût, Þuayb el-Arnaût,
Abdurrahman el-Bânî ve Ýsâm el-Attâr gi-
bi muhakkikler de onun metodundan fay-
dalandý.

Çeþitli ilmî çalýþmalara katýlan Elbânî,
Mýsýr ve Suriye’nin birleþtiði dönemde ha-
dis kitaplarýnýn tahkiki ve neþrini gerçek-
leþtirmek üzere kurulan hadis heyetine se-
çildi. Hindistan’daki Câmiatü’s-Selefiyye’-
de bulunan Meþyehatü’l-hadîs’in baþýna
geçmesi istendiyse de o sýrada Hindistan
ile Pakistan arasýnda cereyan eden savaþ

Abbâsî tarihinde yeni bir dönem olan
Büveyhîler zamanýnda Nâsýrüddevle’nin ha-
yatý konumunu onlarýn karþýsýnda koru-
mak için yaptýðý mücadelelerle geçti. Bu
mücadelenin iki yýl kadar süren ilk aþama-
sý bir antlaþma ile sonuçlandý ve Nâsýrüd-
devle Musul, Diyârýrebîa, Diyârýmudar, Rah-
be ve Þam’a karþýlýk yýlda 3 milyon dirhem
vergi ödemeyi ve hutbelerde halifeden son-
ra Büveyhî emîrlerinin adýný okutmayý ka-
bul etti. Antlaþma, 345’te (956-57) Muiz-
züddevle’nin bir isyaný bastýrmak için Bað-
dat’tan uzaklaþmasýný fýrsat bilen Nâsýrüd-
devle’nin þehri ele geçirmeye çalýþmasýyla
bozuldu. Nâsýrüddevle baþarýlý olamayýn-
ca 2 milyon dirhem yýllýk vergiyle yine hilâ-
fete baðlandý. 347’de (958) vergi konusun-
da anlaþmazlýk çýktýðýndan Muizzüddevle
Musul ve Nusaybin’i zaptetti. Nâsýrüddev-
le Halep’e kaçtý ve kardeþi Seyfüddevle’ye
sýðýndý. Ancak Büveyhîler, Seyfüddevle ile
bir antlaþma imzalayarak Musul Hamdânî
topraklarýný yýllýk 2.900.000 dirhem vergi
karþýlýðýnda kendisine verdiler (348/959).
353 (964) yýlýnda Nâsýrüddevle’nin karde-
þine devredilen topraklara yeniden hâkim
olmak istemesi üzerine Muizzüddevle bü-
yük bir sefere çýkýp Musul, Nusaybin ve di-
ðer bazý Hamdânî topraklarýný tekrar ele
geçirdi ve bu defa Nâsýrüddevle’nin büyük
oðlu Ebû Taðlib Gazanfer ile bir antlaþma
imzalayýp Hamdânî hükümdarý olarak onu
tanýdý. Muizzüddevle 356’da (967) öldü ve
yerine oðlu Bahtiyâr geçti. Nâsýrüddevle’-
nin oðullarý Irak’ý Büveyhîler’in elinden al-
mak için uygun bir fýrsat doðduðunu dü-
þündüler; fakat babalarý onlara katýlmadý.
Bunun üzerine Gazanfer onu Musul Kale-
si’nde gözetim altýna aldý (356/967). Nâsý-
rüddevle bir süre sonra Erdümüþt Kale-
si’ne nakledildi ve burada vefat etti (12
Rebîülevvel 358 / 3 Þubat 969).

Bir ara Ýrmîniye bölgesini ve Halep’i de
hâkimiyeti altýna alan Nâsýrüddevle’nin yak-
laþýk kýrk yýl süren iktidarýnda bir kýsým hal-
kýn çok sýkýntý çektiði belirtilir. Ýbn Miske-
veyh, onun Musul ve çevresindeki çiftlik
sahiplerini çeþitli baský ve hilelerle mülk-
lerini satmaya zorladýðýný ve bu þekilde
bölgedeki topraklarý zamanla ele geçirdi-
ðini söyler (Tecâribü’l-ümem, II, 384). Nâsý-
rüddevle döneminde bölgeyi ziyaret ede-
rek Hamdânîler’in baskýcý tutumunu þid-
detle eleþtiren Ýbn Havkal’e göre Nâsýrüd-
devle, Musul’daki uygulamalarýnýn benze-
rini Nusaybin, Beled ve Re’sül‘ayn’da da
yapmýþ (Øûretü’l-ar², s. 211, 215-216, 219,
221), bu baskýlar sonucu Nusaybin’den göç
etmek zorunda kalan Benî Habîb kabilesi
(Benî Taðlib’in bir kolu) Bizans toprakla-
rýna yerleþip Hýristiyanlýða girmiþ ve Bizans-
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