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NASÎR

þý uygun metotlarla mücadele etmesidir.
Kur’an’da avn kökünden türeyen istiâne
(yardým isteme) kavramý da dört âyette
Allah’a nisbet edilmiþtir. Fâtiha sûresiyle
baþlayan (1/5) ve Cenâb-ý Hak’tan yardým
talebini içeren bu âyetlerin birinde Hz.
Mûsâ, Firavun’un zulmüne mâruz kalmýþ
Ýsrâiloðullarý’na Allah’tan yardým isteme-
lerini tavsiye etmekte (el-A‘râf 7/128), iki-
sinde de asýl yardým talep edilecek varlýðýn
(müsteân) engin merhamet sýfatýyla nite-
lenen Allah olduðu belirtilmektedir (Yûsuf
12/18; el-Enbiyâ 21/112).

Nasîr ismi, Ýbn Mâce ile Tirmizî’nin riva-
yet ettikleri esmâ-i hüsnâ listesinde gös-
terilmemiþ, Ýbn Hacer’in Kur’an’dan derle-
diði listede ise yer almýþtýr (DÝA, XI, 408).
Nasr kavramý çeþitli hadislerde Allah’a izâ-
fe edilmiþ (Wensinck, el-Mu£cem, “nsr”
md.), Hz. Peygamber dua ve niyazlarýnda
nasîr ismiyle tevessül ederek Allah’tan yar-
dým istemiþtir (Müsned, III, 184; Ebû Dâ-
vûd, “Cihâd”, 90; Tirmizî, “Da.avât”, 121).
Nasrdan baþka avn, ayrýca gavs (yardým ve
imdat beklemek) kavramlarýndan oluþan
kelimelerin hadis rivayetlerinde zât-ý ilâhiy-
yeye izâfe edildiði görülmektedir (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “.avn”, “gvþ” md.leri).
Resûlullah özellikle yaðmur dualarýnda
gavs kökünden türemiþ kelimelerle dua
ve niyazda bulunmuþtur (Buhârî, “Ýstis-
ka,”, 7; Müslim, “Ýstiska,”, 8). Kadî Abdül-
cebbâr, Allah’ýn nâsýr veya nasîr isminin
tecellisinin müminlere has olduðuna dik-
kat çekmiþ, inkârcýlar için nusretin deðil
karþýtý olan “hýzlân”ýn etkili olduðunu söy-
lemiþtir (bk. bibl.). Nasîr ismi Allah’ýn kev-
nî isim ve sýfatlarý arasýnda yer alýr, ayrý-
ca velî ismiyle anlam yakýnlýðý içinde bu-
lunur.
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293’te (906) doðdu. Babasý Ahmed b. Ýs-
mâil’in Türk gulâmlarý tarafýndan öldürül-
mesinden sonra henüz sekiz yaþýndayken
tahta çýktý (Cemâziyelâhir 301 / Ocak 914).
Saltanatýnýn ilk yýllarý nâib sýfatýyla yöneti-
mi üstlenen Vezir Ceyhânî’nin (Ýbnü’l-Esîr,
VIII, 78), onun çocuk yaþta oluþundan ya-
rarlanarak iktidarý ele geçirmek isteyen
birçok hânedan mensubu, vali ve kuman-
danýn isyanlarýný bastýrmaya çalýþmasýyla
geçti. Bu isyanlarýn en önemlisi, Nasr b.
Ahmed’in kardeþlerinden Ebû Zekeriyyâ
Yahyâ’nýn diðer kardeþleri Ebû Sâlih Man-
sûr ve Ebû Ýshak Ýbrâhim’in desteðiyle baþ-
þehir Buhara’yý ele geçirip (317/929) ken-
dini hükümdar ilân ettiði, ancak 320’de
(932) vezir olan Ebü’l-Fazl el-Bel‘amî’nin
büyük çaba sarfetmesiyle bastýrýlabilen is-
yanýdýr.

Nasr b. Ahmed döneminde Taberistan,
Cürcân ve Cibâl bölgeleri, ileride Ýslâm
tarihini ciddi bir þekilde etkileyecek bazý
önemli geliþmelere sahne oldu. Onun tah-
ta çýktýðý sýrada Taberistan ve Cürcân’daki
Sâmânî hâkimiyeti sona ermiþ, bu bölge-
lerde Zeydî imamý Hasan el-Utrûþ, Dey-
lemliler’e dayanarak Zeydî Devleti’ni yeni-
den canlandýrmýþtý. Zeydîler 308’de (921)
Horasan’ýn merkezi Nîþâbur’u ve iki yýl
sonra Cürcân’ý ele geçirdiler. 314’te (926)
Nasr b. Ahmed, Cibâl’in merkezi Rey’i âsi
vali Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ýn elinden aldý ve
Þâban 316 (Eylül -Ekim 928) tarihine kadar
hâkimiyeti altýnda tuttu; daha sonra þe-
hir Zeydîler’den Hasan b. Kasým’ýn mütte-
fiki Deylemli kumandan Mâkân b. Kâkî’nin
eline geçti. Nasr b. Ahmed, Zeydîler’in iç
mücadeleleri sonucunda ortaya çýkan mu-
haliflerden Deylemli lider Esfâr b. Þîre-
veyh’i kendi tarafýna çekip Cürcân’ýn zap-
týyla görevlendirdi ve Cürcân’ý alýnca onu
þehre vali tayin etti. Esfâr, Zeydîler’in dýþ-
ladýðý Ziyârîler’den Merdâvîc b. Ziyâr’ýn
desteðiyle Taberistan’ý zaptedip Zeydî Dev-
leti’ne son verdi (316/928). Kýsa bir süre
içinde bütün Kuzeybatý Ýran’a (Rey, Kazvin,
Zencan, Ebher, Kum, Kerec) hâkim olan
Esfâr, önceleri ele geçirdiði yerlerde halife
ve Nasr b. Ahmed adýna hutbe okuttuysa
da ardýndan her ikisine de isyan ederek
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Sözlükte “yardým etmek, desteklemek,
sýkýntýdan kurtarmak; zafer vermek” an-
lamýndaki nasr (nusret) kökünden türeyen
nasîr kelimesi Allah’a nisbet edildiðinde
kullarýna yönelik olarak bu mânalarýn hep-
sini kapsar. Kulun Allah’a yardýmý ise in-
sanlara yardýmcý olmasý, Allah’a verdiði
sözleri tutmasý, hükümlerini benimseyip
yasaklarýndan kaçýnmasý” demektir (Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “nsr” md.). Ebü’l-
Beka el-Kefevî, Kur’an’da zât-ý ilâhiyyeye
izâfe edilen avn (yardým etmek) kökünün
nasra göre daha umumi bir mâna taþýdý-
ðýný söyler, çünkü nasr “zarar ve sýkýntýyý
defetmek” mânasýna hastýr (el-Külliyyât,
s. 909).

Kur’ân-ý Kerîm’de nasr kavramý yirmi iki
âyette fiil kalýplarýyla, on beþ âyette nasr
þeklinde Allah’a nisbet edilmiþtir. Bir âyet-
te “yardým edenlerin en hayýrlýsý” biçimin-
de (Âl-i Ýmrân 3/150), bir âyette de Allah’ýn
elçi olarak görevlendirdiði kullarýn mutla-
ka yardýma mazhar kýlýnacaðý (es-Sâffât 37/
171-172) ifade edilirken nâsýr ismi O’na
izâfe edilmiþtir. Nasîr ismi dört âyette doð-
rudan, sekiz âyette de Allah’tan baþka yar-
dýmcý bulamama biçimindeki ifadelerle do-
laylý olarak zât-ý ilâhiyyenin ismi veya sýfa-
tý statüsünde yer almýþtýr. Doðrudan isim
konumunda zikredildiði âyetlerin ikisinde
mevlâ (dost, yardýmcý) (el-Enfâl 8/40; el-
Hac 22/78), birinde ayný mânadaki velî (en-
Nisâ 4/45), birinde de hâdî “yol gösteren,
murada erdiren” anlamýndaki (el-Furkan
25/31) ismiyle kullanýlmýþtýr (M. F. Abdül-
bâký, el-Mu£cem, “nsr” md.). Kur’an’da, kul-
larýn Allah’a yardýmýný konu edinen âyet-
lerin ikisinde Hz. Îsâ’nýn sormasý üzerine
havârilerin Allah’a yardým etmeye hazýr ol-
duklarý biçimindeki cevaplarý zikredilmiþ ve
onun gibi ülü’l-azm peygamberlerden olan
Hz. Muhammed’in ümmetine hitap edile-
rek Cenâb-ý Hakk’a yardýmcý olmalarý is-
tenmiþ (Âl-i Ýmrân 3/52; es-Saf 61/14), iki-
sinde de bu görevi yerine getirene O’nun
da mutlaka yardým edip zafer vereceði ifa-
de edilmiþtir (el-Hac 22/40; Muhammed
47/7). Söz konusu âyetlerde kuldan istenen
yardým, hak dinin benimsenip yerleþmesi
ve yaygýnlaþmasý hedefine yönelik olarak
kulun þahsen onu samimiyetle benimse-
mesi, ayrýca engel olmaya çalýþanlara kar-



413

kî, Mus‘abî, Murâdî gibi þairler ve Ebü’l-
Hasan el-Lahhâm, Ebû Muhammed b.
Mitrân, Ebû Ca‘fer b. Abbas b. Hasan, Ebû
Muhammed b. Ebü’s- Siyâb, Ebû Nasr el-
Hersemî, Ebû Nasr ez-Zarîfî, Recâ b. Velîd
el-Ýsfahânî, Ali b. Hârûn eþ-Þeybânî, Ebû
Ýshak el-Fârisî, Ebü’l-Kasým ed-Dîneverî,
Mis‘ar b. Mühelhil, Ebû Ali ez-Zevzenî gibi
edipler en önde gelenlerdir. Dinî ilimlerde
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ile Ebü’l-Kasým
el-Kâ‘bî el-Belhî de o dönemde yetiþmiþti;
Ýbn Fadlân saraya uðrayan ünlüler arasýn-
daydý. Nasr b. Ahmed zamaný imar faali-
yetleri açýsýndan da parlak geçmiþ olma-
lýdýr; ancak bu konuda günümüze çok az
bilgi ulaþmýþtýr. Nerþahî’nin yazdýðýna gö-
re Nasr b. Ahmed, Buhara’nýn Rîgistan
bölgesinde büyük bir saray ve bu sarayýn
yanýnda devlet kurumlarý için çeþitli bina-
lar inþa ettirmiþtir (TârîÅ-i BuÅârâ, s. 36).
Bu dönemde ayrýca Buhara’daki harap du-
rumda olan Mescid-i Cum‘a yeniden ya-
pýlmýþ ve minaresinin masrafýný Ceyhânî
karþýlamýþtýr (a.g.e., s. 69).
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Düelî nisbesiyle de anýlan Nasr’ýn haya-
tý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Hocalarý ve
talebeleriyle olan iliþkileri, ayrýca Basrî nis-
besiyle anýlmasý göz önünde bulundurul-
duðu takdirde onun Basra’da yetiþip haya-
týný burada geçirdiði ve tedrîs faaliyetini
burada sürdürdüðü söylenebilir. Ebü’l-Es-
ved ed-Düelî’den kýraat ve nahiv konula-
rýnda yararlandý. Nahivde Yahyâ b. Ya‘-
mer’den de faydalandýðý zikredilmiþtir. Hz.
Ömer, Hâlid b. Hâlid el-Yeþkürî, Mâlik b.
Huveyris, Yahyâ b. Ya‘mer, Ebû Bekre ve
diðerlerinden rivayette bulundu. Kendisin-
den Abdullah b. Ebû Ýshak el-Hadramî ile
yedi kýraat imamýndan Ebû Amr b. Alâ arz
yoluyla kýraat öðrenirken Biþr b. Ubeyd,
Humeyd b. Hilâl el-Adevî, Katâde b. Diâme
ve Mâlik b. Dînâr gibi isimler ondan riva-
yette bulunanlar arasýnda yer aldý. Nasr b.
Âsým’ýn vefat tarihiyle ilgili olarak Halîfe b.
Hayyât e¹-ªabašåt’ýnda “80’den (699) son-
ra” ifadesini kullanýrken et-TârîÅ’inde onun
adýný 80 ile 90 yýllarý arasýnda vefat eden-
ler arasýnda saymýþtýr. Yâkut 89’da (708)
Basra’da öldüðünü kaydettikten sonra
ölüm tarihinin 90 olarak da zikredildiðini
belirtmiþ, Zehebî ise bu tarihin 100 (718-
19) yýlýndan önceye rastladýðýný söylemek-
le yetinmiþtir.

Tâbiîn neslinin ayný zamanda fakihlerin-
den sayýlan Nasr b. Âsým’ýn (Yâkut, XIX,
224) kýraat ilminin yaný sýra Arap diline de
hâkim olduðu ve bu konularda Ebü’l-Es-
ved ed-Düelî’den faydalandýðýnda þüphe
yoktur. Ancak bazý kaynaklarda zikredilen
ve onun Arapça’nýn kaidelerini ilk vazeden
kiþi olduðunu belirten rivayetin ihtiyatla
karþýlanmasý gerekir. Ayný görüþün Ab-
durrahman b. Hürmüz el-A‘rec için de söz
konusu edildiði bilinmekte olup bu tür ifa-
delerin, adý geçen kiþilerin Arap diline da-
ir erken dönem çalýþmalarýna katkýda bu-
lunduðu þeklinde anlaþýlmasý mümkündür.
Aslýnda pek çok âlimin görüþüne göre Hz.
Ali’nin yol göstermesiyle nahiv ilminin te-
mel kurallarýný ilk defa vazeden kiþi Ebü’l-
Esved ed-Düelî’dir. Nitekim Ýbnü’n-Nedîm,
bu konudaki farklý kanaatleri zikrettikten

Rey’de hükümdarlýk tacý giydi. Ancak üze-
rine gönderilen bir Abbâsî ordusunu mað-
lûp etmesine raðmen ardýndan Nasr b. Ah-
med’e yenildi ve onu tekrar metbû taný-
mak zorunda kaldý. Esfâr’ýn muhtemelen
319’da (931), Ziyârîler’in kurucusu ve ilk
hükümdarý Merdâvîc b. Ziyâr’ýn da 323’te
(935) öldürülmesi Ýran’da yeni oluþmaya
baþlayan dengeleri altüst etti ve bölgenin
özellikle kuzeybatýsý Ziyârîler, Büveyhîler ve
Sâmânîler arasýnda hâkimiyet mücadele-
sine sahne oldu. Nasr b. Ahmed bu tarih-
lerde Kirman’ý, saltanatýnýn sonlarýna doð-
ru da Cibâl, Taberistan ve Cürcân’ý ele ge-
çirdi; böylece Sâmânîler onun zamanýnda
en geniþ sýnýrlarýna ulaþtý.

Nasr b. Ahmed, uzun iktidarý boyunca
esas olarak geleneksel Sünnî Sâmânî si-
yasetine baðlý kaldý. Bununla beraber Þiî -
Ýsmâilî propagandasý Horasan ve Mâverâ-
ünnehir’e ulaþtýktan sonra Ýbnü’n-Nedîm’e
ve Nizâmülmülk’e göre birçok devlet ada-
mý gibi o da Ýsmâiliyye mezhebine girdi (el-
Fihrist, s. 266; Siyâsetnâme, s. 292) ve Ni-
zâmülmülk’e göre bu yüzden bertaraf edil-
me tehlikesi dahi atlattý (Siyâsetnâme, s.
293-299). Nizâmülmülk, ayrýca onun duru-
mun vehametini anlayarak Ýsmâilîlik’ten
döndüðünü ve tahttan çekilip yerini oðlu
Nûh’a býraktýðýný açýklamakta, daha sonra
bütün Mâverâünnehir’de mevcut Ýsmâilî-
ler’in katledildiðini söylemektedir (a.g.e.,
a.y.). Ancak tarihçiler Nasr b. Ahmed’in Ýs-
mâilîliðe girmesinden bahsetmez. Nasr 27
Receb 331’de (6 Nisan 943) veremden öl-
dü, yerine oðlu Nûh geçti. Kaynaklarda,
onun dinî açýdan geçirdiði deðiþiklikle ilgili
olarak on üç ay süren hastalýðý sýrasýnda
kendini ibadete verdiði ve sarayýnda þah-
sýna ait bir ibadet evi yaptýrdýðý þeklinde
bir bilgi yer almaktadýr.

Ölümünden sonra el-Emîrü’s-Saîd laka-
býyla anýlan Nasr b. Ahmed’in zamaný, içte
ve dýþta yaþanan deðiþik problemlere rað-
men Sâmânî Devleti’nin altýn çaðý sayýl-
maktadýr. Bu dönemde ortaya çýkan önem-
li isyanlar bastýrýlarak siyasî istikrar sað-
landý. Þiî -Deylemî yayýlýþý ile ciddi bir mü-
cadele içine girildi ve yer yer önemli baþa-
rýlar kazanýldý. Devlet mekanizmasý mer-
kezîleþmenin paralelinde son derece iyi iþ-
leyen bir hale geldi. Ýlim ve kültürde önem-
li geliþmeler kaydedildi; özellikle baþþehir
Buhara ilim ve kültür merkezi olarak ta-
rihteki büyük ününe kavuþtu. Bütün bu
geliþmelerde Nasr b. Ahmed’in kiþiliði ka-
dar, belki ondan da fazla hem devlet hem
ilim adamý olan iki veziri Ceyhânî ve Ebü’l-
Fazl el-Bel‘amî’nin rolleri büyüktür. Buhara
sarayýndaki önemli simalar arasýnda Rûde-
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