NASR b. ÂSIM

Rey’de hükümdarlýk tacý giydi. Ancak üzerine gönderilen bir Abbâsî ordusunu maðlûp etmesine raðmen ardýndan Nasr b. Ahmed’e yenildi ve onu tekrar metbû tanýmak 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 mücadelesine sahne oldu. Nasr b. Ahmed bu tarihlerde Kirman’ý, saltanatýnýn sonlarýna doðru da Cibâl, Taberistan ve Cürcân’ý ele geçirdi; böylece Sâmânîler onun zamanýnda
en geniþ sýnýrlarýna ulaþtý.
Nasr b. Ahmed, uzun iktidarý boyunca
esas olarak geleneksel Sünnî Sâmânî siyasetine baðlý kaldý. Bununla beraber Þiî Ýsmâilî propagandasý Horasan ve Mâverâünnehir’e ulaþtýktan sonra Ýbnü’n-Nedîm’e
ve Nizâmülmülk’e göre birçok devlet adamý gibi o da Ýsmâiliyye mezhebine girdi (elFihrist, s. 266; Siyâsetnâme, s. 292) ve Nizâmülmülk’e göre bu yüzden bertaraf edilme tehlikesi dahi atlattý (Siyâsetnâme, s.
293-299). Nizâmülmülk, ayrýca onun durumun vehametini anlayarak Ýsmâilîlik’ten
döndüðünü ve tahttan çekilip yerini oðlu
Nûh’a býraktýðýný açýklamakta, daha sonra
bütün Mâverâünnehir’de mevcut Ýsmâilîler’in katledildiðini söylemektedir (a.g.e.,
a.y.). Ancak tarihçiler Nasr b. Ahmed’in Ýsmâilîliðe girmesinden bahsetmez. Nasr 27
Receb 331’de (6 Nisan 943) veremden öldü, yerine oðlu Nûh geçti. Kaynaklarda,
onun dinî açýdan geçirdiði deðiþiklikle ilgili
olarak on üç ay süren hastalýðý sýrasýnda
kendini ibadete verdiði ve sarayýnda þahsýna ait bir ibadet evi yaptýrdýðý þeklinde
bir bilgi yer almaktadýr.
Ölümünden sonra el-Emîrü’s-Saîd lakabýyla anýlan Nasr b. Ahmed’in zamaný, içte
ve dýþta yaþanan deðiþik problemlere raðmen Sâmânî Devleti’nin altýn çaðý sayýlmaktadýr. Bu dönemde ortaya çýkan önemli isyanlar bastýrýlarak siyasî istikrar saðlandý. Þiî - Deylemî yayýlýþý ile ciddi bir mücadele içine girildi ve yer yer önemli baþarýlar kazanýldý. Devlet mekanizmasý merkezîleþmenin paralelinde son derece iyi iþleyen bir hale geldi. Ýlim ve kültürde önemli geliþmeler kaydedildi; özellikle baþþehir
Buhara ilim ve kültür merkezi olarak tarihteki büyük ününe kavuþtu. Bütün bu
geliþmelerde Nasr b. Ahmed’in kiþiliði kadar, belki ondan da fazla hem devlet hem
ilim adamý olan iki veziri Ceyhânî ve Ebü’lFazl el-Bel‘amî’nin rolleri büyüktür. Buhara
sarayýndaki önemli simalar arasýnda Rûde-

kî, Mus‘abî, Murâdî gibi þairler ve Ebü’lHasan el-Lahhâm, Ebû Muhammed b.
Mitrân, Ebû Ca‘fer b. Abbas b. Hasan, Ebû
Muhammed b. Ebü’s- Siyâb, Ebû Nasr elHersemî, 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 arasýndaydý. Nasr b. Ahmed zamaný imar faaliyetleri açýsýndan da parlak geçmiþ olmalýdýr; ancak bu konuda günümüze çok az
bilgi ulaþmýþtýr. Nerþahî’nin yazdýðýna göre Nasr b. Ahmed, Buhara’nýn Rîgistan
bölgesinde büyük bir saray ve bu sarayýn
yanýnda devlet kurumlarý için çeþitli binalar inþa ettirmiþtir (TârîÅ-i BuÅârâ, s. 36).
Bu dönemde ayrýca Buhara’daki harap durumda olan Mescid-i Cum‘a yeniden yapýlmýþ ve minaresinin masrafýný Ceyhânî
karþýlamýþtýr (a.g.e., s. 69).
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Mushaflara
noktalama sistemini ilk defa
uygulayan tâbiî.
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Düelî nisbesiyle de anýlan Nasr’ýn hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Hocalarý ve
talebeleriyle olan iliþkileri, ayrýca Basrî nisbesiyle anýlmasý göz önünde bulundurulduðu takdirde onun Basra’da yetiþip hayatýný burada geçirdiði ve tedrîs faaliyetini
burada sürdürdüðü söylenebilir. Ebü’l-Esved ed-Düelî’den kýraat ve nahiv konularýnda 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. Kendisinden 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 rivayette bulunanlar arasýnda yer aldý. Nasr b.
Âsým’ýn vefat tarihiyle ilgili olarak Halîfe b.
Hayyât e¹-ªabašåt’ýnda “80’den (699) sonra” ifadesini kullanýrken et-TârîÅ’inde onun
adýný 80 ile 90 yýllarý arasýnda vefat edenler arasýnda saymýþtýr. Yâkut 89’da (708)
Basra’da öldüðünü kaydettikten sonra
ölüm tarihinin 90 olarak da zikredildiðini
belirtmiþ, Zehebî ise bu tarihin 100 (71819) yýlýndan önceye rastladýðýný söylemekle yetinmiþtir.
Tâbiîn neslinin ayný zamanda fakihlerinden sayýlan Nasr b. Âsým’ýn (Yâkut, XIX,
224) kýraat ilminin yaný sýra Arap diline de
hâkim olduðu ve bu konularda Ebü’l-Esved 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 Abdurrahman b. Hürmüz el-A‘rec için de söz
konusu edildiði bilinmekte olup bu tür ifadelerin, adý geçen kiþilerin Arap diline dair erken dönem çalýþmalarýna katkýda bulunduðu þeklinde anlaþýlmasý mümkündür.
Aslýnda pek çok âlimin görüþüne göre Hz.
Ali’nin yol göstermesiyle nahiv ilminin temel kurallarýný ilk defa vazeden kiþi Ebü’lEsved ed-Düelî’dir. Nitekim Ýbnü’n-Nedîm,
bu konudaki farklý kanaatleri zikrettikten
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sonra bazý delillerden hareketle nahiv ilminin temellerinin Ebü’l-Esved ed-Düelî
tarafýndan atýldýðý sonucuna varmýþtýr (elFihrist, s. 189-195).
Haccâc’ýn isteði üzerine, mushaflarda
benzer þekilde yazýlan harfleri birbirinden
ayýrmak için noktalama sistemini ilk defa
uygulayanýn Nasr b. Âsým olduðuna, her
beþ ve on âyet sonlarýna konan tahmîs ve
ta‘þîr iþaretlerinin de onun tarafýndan uygulandýðýna dair bilgiler kaynaklarda yer
almaktadýr. Yine mushaflarda harekeleme
iþini ilk defa onun baþlattýðý belirtiliyorsa
da (Dânî, s. 125) bu iþin Ebü’l-Esved edDüelî tarafýndan gerçekleþtirildiðine dair
olan görüþler daha yaygýndýr.
Nesâî tarafýndan sika olarak nitelendirilen ve Ýbn Hibbân’ýn e¦-¡išåt’ýnda biyografisine yer verilen Nasr b. Âsým’ýn Arap
diliyle ilgili bir kitabýnýn bulunduðu zikredilmiþ, bir zamanlar Hâricîler’in fikirlerini
benimsediði, ancak daha sonra bu konudaki görüþlerini terkettiði belirtilmiþtir (Yâkut, XIX, 224). Onun rivayet ettiði iki hadisten biri Buhârî’nin Ref£u’l-yedeyn fi’½-½alât adlý kitabýyla Tirmizî’nin es-Sünen’i hariç Kütüb-i Sitte’de, diðeri de Ebû Dâvûd
ve Ýbn Mâce’nin es-Sünen’lerinde yer almýþtýr (Mizzî, X, 205; XXIX, 348-349).
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Arap dili ve edebiyatý âlimi,
nâþir.
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Ezher’de öðrenim gördükten sonra Kavalalý Mehmed Ali Paþa zamanýnda Fransa’ya gönderilen öðrenciler arasýnda yer
aldý. 1844 yýlýnda giden ve Nasr el-Hûrînî’414

nin baþkanlýk ettiði bu grubun içinde Mehmed Ali Paþa’nýn oðullarýndan Abdülhamid ve Hüseyin, torunlarýndan Ahmed ve
daha sonra Mýsýr hidivi olan Ýsmâil de bulunuyordu. Hûrînî, Kahire’ye dönünce Mýsýr’ýn ilk millî matbaasý olan Emîriyye (Bulak) Matbaasý’nda tashih müdürü olarak
göreve baþladý. Ýbn Haldûn’un Mušaddime’si baþta olmak üzere çok sayýda kitabýn tashih ve tahkikini yaparak yayýmladý.
Kendisiyle birlikte Ezher âlimlerinden Muhammed Abdurrahman Kutta‘ el-Adevî,
Muhammed el-Hüseynî ve Tâhâ Mahmûd
gibi þahsiyetlerin yardýmýyla neþredilen bu
eserlerin dikkatli ve güvenilir þekilde hazýrlandýðý kabul edilmektedir. Hûrînî Kahire’de vefat etti. Onun yaþadýðý dönem,
Ýslâm dünyasýnýn sömürgecilik hareketleriyle karþý karþýya kaldýðý bir devirdi. Hûrînî, iþgal þartlarý altýnda müslümanlarýn
kendi kültürleriyle baðlantýlarýný koruyabilmelerinin en önemli þartýnýn dil ve edebiyat olduðunu farketmiþ, telif eserlerinin
yaný sýra klasik eserleri yeni nesillere kazandýrma yönünde çalýþmalar gerçekleþtirmiþtir. Ayrýca kendisi Arapça’nýn bozulmasýna
karþý çýkan önde gelen dil bilimcilerden
biridir.
Eserleri. A) Telifleri. Nasr el-Hûrînî çeþitli konularda kitaplar yazmýþ, ancak bunlarýn çoðu yayýmlanmamýþtýr. Baþlýca eserleri þunlardýr: el-Me¹âli£u’n-Na½riyye li’lme¹âbi£i’l-Mý½riyye fi’l-u½ûli’l-Åa¹¹ýyye
(Bulak 1275, 1302, 1304; Æavâ£idü’l-imlâ el-

müsemmâ el-Me¹âli£u’n-Na½riyye li’l-me¹âbi£i’l-Mý½riyye fi’l-u½ûli’l-Åa¹¹ýyye adýyla,

Beyrut 2001); Þer¼u dîbâceti’l-Æåmûs
(Beyrut 1424/2003; el-Æåmûsü’l-mu¼î¹ ’in
baþ tarafýna yazýlan bu yazýda Fîrûzâbâdî’nin hayatý ve eserde kullanýlan metot hakkýnda bilgi verilmektedir); Ser¼u’l-£ayneyn fî þer¼i £Uneyn (dil ve edebiyata
dair bir eserdir); ¥âþiye £alâ besmeleti’la¼râz fî envâ£i’l-mecâz; Tašyîdât £alâ
risâleti’l-Yûsî fi’l-mecâz; et-Ta¼rîrâtü’nNa½riyye £alâ þer¼i’r-Risâleti’z-Zeydûniyye (Ýbn Nübâte el-Mýsrî’nin Ýbn Zeydûn’un risâlesi üzerine yazdýðý þerhe düþülmüþ notlarý ihtiva etmektedir); Tercemetü Ýbn ƒallikân; Kitâbü Tesliyeti’lmu½âb £inde firâši’l-a¼bâb; Tefsîru sûreti’l-Mülk; et-Tava½½ul li-¼alli meþâkili’t-tevessül; el-Müßtelif ve’l-muÅtelif
(hadis râvilerinin isimleri hakkýnda bir risâledir; Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Mustalah,
nr. 290; Tal‘at, nr. 212).
B) Neþirleri. 1. Ýbn Haldûn, Mušaddime
(Bulak 1274). Bu neþir eserin sonraki baskýlarýna temel teþkil etmiþtir; daha sonra

basýlan Kitâbü’l-£Ýber’in ilk cildi bu neþri
de ihtiva etmektedir. 2. Fîrûzâbâdî, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹ (Bulak 1272, 1289, 13011303). Hûrînî bu esere bazý notlar ve dil
bilimiyle ilgili “Müveþþe’l-havâþî bi-týrâz
Naþr el-Hûrînî” baþlýklý bir bölüm ilâve etmiþtir. Mustafa Ýnânî bu neþri gözden geçirerek tekrar yayýmlamýþtýr (Kahire 1344).
3. Ýbn Hânî, Dîvân (Kahire 1274). 4. Muhammed b. Abdülbâký ez-Zürkanî, Þer¼u’z-Züršånî (I-IV, Kahire 1279-1280).
Zürkanî’nin Ýmam Mâlik’in el-Muva¹¹aßýna yazdýðý þerhin tahkikli neþridir. 5. Celâleddin es-Süyûtî, el-Ýtšån fî £ulûmi’lÆurßân (Kahire 1279). 6. Celâleddin es-Süyûtî, el-Müzhir fî £ulûmi’l-lu³a ve envâ£ihâ ([Bulak], 1282). 7. Ýbn Þâkir el-Kütübî, Fevâtü’l-vefeyât (I-II, Bulak 1283;
Ebü’l-Vefâ el-Hûrînî ve Zeynüddin es-Sayyâd el-Mürsýfî ile birlikte). 8. Ebû Dâvûd,
Øa¼î¼u süneni’l-Mu½¹afâ (baský yeri yok,
1280 [el-Matbaatü’l-Kastaliyye]). 9. Ebû
Zeyd Abdurrahman b. Abdülazîz et-Tâdilî, el-Viþâ¼ ve te¦š¢fü’r-rimâ¼ fî reddi
tevhîmi’l-vecdi li’½-Øý¼â¼ (Bulak 1281).
10. Muhibbüddin Efendi, Tenzîlü’l-âyât
£ale’þ-þevâhid mine’l-ebyât: Þer¼u þevâhidi’l-Keþþâf (Bulak 1281). 11. Yâfiî,
MuÅta½aru Rav²i’r-reyâ¼în fî menâšýbi’½-½âli¼în (baský yeri yok, 1281[el-Matbaatü’l-Kastaliyye]). 12. Þehâbeddin el-Hafâcî, Þifâßü’l-³alîl fîmâ fî kelâmi’l-£Arab
mine’d-daÅîl (Kahire 1282). 13. Râgýb Paþa, Sefînetü’r-Râ³ýb ve defînetü’¹-¹âlib
(Bulak 1282). 14. Ýsmâil b. Hammâd elCevherî, Tâcü’l-lu³a ve ½ý¼â¼u’l-£Arabiyye (Bulak 1282). Nâþirin kaleme aldýðý
“el-Fevâ,idü’n-nâfi.a fi’l-lugati .umûmen
ve fi’þ-Sýhâhi puþûþan” baþlýklý bir bölümü
de içermektedir. 15. Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, Kitâbü’l-E³ånî (I-XX, Bulak 12841285). 16. Demîrî, ¥ayâtü’l-¼ayevân (I-II,
Kahire 1275). 17. Ýbn Hicce, ƒizânetü’ledeb (Bulak 1273). 18. Nevâcî, ¥albetü’lkümeyt (Bulak 1276). Hûrînî ayrýca Mecmû£ min mühimmâti’l-mütûn baþlýklý
derleme bir eserin neþrini de gerçekleþtirmiþtir.
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