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Muâviye b. Ebû Süfyân’a ve Emevîler’e
karþý olan temayüllerini gizlemediði görü-
lür. Nasr b. Müzâhim’in günümüze ulaþ-
mayan diðer eserleri de þunlardýr: Kitâ-
bü’l-øårât, Maštelü ¥ucr b. £Adî, Kitâ-
bü’l-Cemel, Maštelü’l-¥üseyn b. £Alî,
AÅbârü’l-MuÅtâr e¦-¡ešafî, Kitâbü’l-
Menâšýb, AÅbâru Mu¼ammed b. Ýbrâ-
hîm ve Ebi’s-Serâyâ, Kitâbü’n-Nehre-
vân.
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Ebü’l-Leys Nasr b. Seyyâr b. Râfi‘

el-Kinânî el-Leysî
(ö. 131/748)

Emevîler’in son Horasan valisi.
˜ ™

46’da (666) doðdu. Mudarî Kinâne’nin
kollarýndan Benî Leys’e mensuptur. Hak-
kýndaki ilk bilgiler, 86’da (705) Kuteybe b.
Müslim’in maiyetinde iken Horasan ve Mâ-
verâünnehir fetihlerinde gösterdiði baþa-
rýlarla ilgilidir. 106’da (724-25) Müslim b.
Saîd el-Kilâbî’nin Fergana seferi öncesinde
orduya katýlmayý reddeden Rebîa ve Ezd
kabilelerini ikna etti ve zafer kazanýlma-
sýnda etkili oldu. 110’da (728-29) Semer-
kant, kýsa süre sonra da Belh valiliðine ge-
tirildi. 113’te (731) Cüneyd el-Mürrî’nin
Semerkant’ý alýþý sýrasýnda Ýslâm ordusu-
nun Türkler ve Soðdlar karþýsýnda hezime-
te uðramaktan kurtarýlmasýnda önemli rol
oynadý. 119’da (737) Esed b. Abdullah el-
Kasrî’nin Huttel seferinde görev aldý ve
onun ölümünden sonra Horasan valiliðine
tayin edildi (Receb 120 / Temmuz 738).

Nasr, Horasan’da selefinin körüklediði
kabile çekiþmelerini büyük ölçüde sona
erdirdi ve saðladýðý istikrarla yeni fetihle-
re zemin hazýrladý. 121’de (739) bir kýsmý
üç dört yýl önce elden çýkmýþ olan Mâverâ-
ünnehir’e seferler düzenledi ve Semer-
kant’ý Soðdlar’dan geri alýp 20.000 kiþilik

ordusuyla Üþrûsene (Uþrusana) üzerinden
Þâþ’a kadar ilerledi. Mürciî isyancý Hâris b.
Süreyc tarafýndan da desteklenen Türk
kumandaný Kürsûl’ü ele geçirerek öldürt-
tü. Barýþ isteyen Þâþ hâkimiyle Hâris b.
Süreyc’i ülkesinden çýkarmasý þartýyla an-
laþma yapmasý üzerine Hâris Fârâb’a kaç-
tý. Nasr da Fergana’yý barýþ yoluyla teslim
alýp Seyhun’u geçmeden geri döndü. Nasr,
Mâverâünnehir’i tekrar hâkimiyet altýna
aldýktan sonra bölgede istikrarý saðlama-
ya ve ekonomiyi canlandýrmaya çalýþtý. Bu
arada eyalet merkezini bölgedeki diðer
þehirlere uzak olan Belh’ten Merv’e nak-
letti ve önemli bir vergi reformu yaparak
mevâlîden cizye alýnmasýna nihayet verdi.
Bu vergiyi 30.000 kadar mühtediden kal-
dýrýrken daha önce muaf tutulan 80.000
zimmîye yükledi. Ayrýca haracî arazileri sý-
nýflara ayýrýp farklý miktarlarda vergi koy-
du. Türkler’le birlikte kendilerine karþý sa-
vaþmýþ olan isyancý Soðdlar’ýn topraklarý-
na dönmelerine izin verdi. 123 (741) yýlýn-
da tarýmý güçlendirmek için düzenlemeler
yaptý ve Çin’e ticarî iliþki kurmak amacýyla
bir heyet gönderdi.

Irak Valisi Yûsuf b. Ömer es-Sekafî 123’-
te (741) halifeye baþvurarak çok yaþlandý-
ðýný, gözlerinin iyi görmediðini ve sefere
çýkamadýðýný söylediði Nasr’ýn valilikten
alýnmasýný önerdi. Fakat Nasr’ý iyi tanýyan
ve ona güvenen Hiþâm b. Abdülmelik bu-
nu kabul etmedi. Hiþâm’dan sonra tahta
çýkan II. Velîd de Nasr’ý görevinde býraktý;
ancak Nasr’ý çekemeyen Yûsuf b. Ömer’in
para vaadi karþýlýðýnda Horasan’ýn tekrar
Irak vilâyetine baðlanmasýna razý oldu.
Böylece Nasr’ý emri altýna alan Yûsuf b.
Ömer onu görevinden uzaklaþtýrmayý plan-
larken halifenin öldürülmesi sebebiyle bu-
nu baþaramadý. Nasr yeni halife III. Yezîd
zamanýnda da yerini korudu ve tekrar eko-
nomik konularla ilgilenmeye baþladý; bu
arada Çin’e yeni bir ticaret heyeti gönder-
di (126/744).

Valiliðinin altýncý yýlýnda Cüdey‘ b. Ali el-
Kirmânî el-Ezdî’nin Mühellebîler’in intika-
mýný almak bahanesiyle, fakat aslýnda as-
ker ücretlerinin nakit yerine kýymetli eþ-
ya ile ödenmesinden dolayý baþlattýðý is-
yanla karþýlaþan ve onun yaný sýra Hâris b.
Süreyc’le de uðraþmaya devam eden Nasr,
onlarýn birleþik kuvvetlerinin karþýsýnda tu-
tunamayarak Merv’den Nîþâbur’a çekil-
mek zorunda kaldý. Ancak bu sýrada bir-
birlerine düþen âsiler arasýnda çýkan savaþ-
ta Cüdey‘ Hâris’i, daha sonra da Hâris’in
oðlu Cüdey‘i öldürdü; böylece Nasr Merv’i
tekrar ele geçirdi (129/747).
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Ebü’l-Fazl Nasr b. Müzâhim b. Seyyâr

el-Minkarî et-Temîmî
(ö. 212/827-28)

Ýlk dönem Ýslâm tarihçisi.
˜ ™

120 (738) yýlýnda Kûfe’de doðdu; genç-
liðinde Baðdat’a yerleþerek babasý gibi at-
tarlýk yaptý. Süfyân es-Sevrî, Þu‘be, Habîb
b. Hassân ve Yezîd b. Ýbrâhim et-Tüsterî
baþlýca hocalarýdýr. Önde gelen öðrencileri
arasýnda oðlu Hüseyin b. Nasr ile Ýbn Þâzân
en-Nîsâbûrî, Nûh b. Habîb el-Kumîsî ve
Ebü’s-Salt el-Herevî yer alýr. Kaynaklarda
gulât-ý Þîa’dan ve Râfizî olduðu, haktan
saptýðý kaydedilmektedir. Hadis münek-
kitleri tarafýndan eleþtirilmiþ, rivayet et-
tiði hadis ve haberlerde çokça hata bulun-
duðu, sika ve emin sayýlamayacaðý belir-
tilmiþtir. Ancak Ýbn Hibbân onu güvenilir
râvilerin isimlerinin yer aldýðý e¦-¡išåt’ýna
dahil etmiþ, Ýbn Ebü’l-Hadîd kendisinden
“rivayeti sahih, hüccet ve güvenilir bir ki-
þi” diye bahsetmiþtir.

Nasr b. Müzâhim, araþtýrmalarýný Sýf-
fîn Savaþý’na ayýran Ýslâm tarihçilerinin ilk-
leri arasýnda Ebû Mihnef Lût b. Yahyâ (ö.
157/773-74) ve Ýbn Selîm el-Ezdî’den (ö.
170/786) sonra gelir; ayný konu üzerinde
eser veren Vâkýdî onun çaðdaþýdýr. Nasr b.
Müzâhim’in günümüze parçalar halinde
intikal eden yegâne eseri bu savaþla ilgili
eldeki en eski metni oluþturan Kitâbü
Vaš£ati Øýffîn’dir. Kitabý ilk defa Ferecül-
lah Kâþânî Kitâbü Øýffîn þer¼u ³azâti
emîri’l-müßminîn adýyla 1301 (1884) yýlýn-
da litografi tekniðiyle Tahran’da, 1340’ta
(1921) Beyrut’ta yayýmlamýþtýr. Daha son-
ra eser, Abdüsselâm Muhammed Hârûn
tarafýndan yeniden incelenerek bir giriþ
ve notlar ilâvesiyle neþredilmiþtir (Kahire
1365). Abdüsselâm Muhammed Hârûn
eseri basýma hazýrlarken birinci baskýyý
kendi neþrine temel metin olarak almýþ,
Nasr b. Müzâhim’in Taberî’nin TârîÅu’l-
ümem ve’l-mülûk, Abdülkadir el-Baðdâ-
dî’nin ƒizânetü’l-edeb ve Ýbn Ebü’l-Ha-
dîd’in Þer¼u Nehci’l-belâ³a’sýndaki ri-
vayetlerinden de yararlanarak kitabý bir
anlamda yeniden oluþturmuþtur. Bu neþ-
rin daha sonraki baskýlarý yine Kahire’de
gerçekleþtirilmiþtir (1382/1962, 1401/1981).
Nasr’ýn üslûbu daha çok þiir, anekdotlar
ve hitabelerin yer aldýðý eyyâmü’l-Arab ve
kýssa yazarlarýnýn üslûbuna benzer. Riva-
yet ettiði haberler için isnad oluþturma ve
tarih belirtme yoluna gitmemiþtir. Onun
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Kur’ân-ý Kerîm’in yüz onuncu sûresi.
˜ ™

Medine döneminde nâzil olmuþtur. Bü-
tün olarak indirilen son sûredir. Nüzûl za-
maný hakkýnda ileri sürülen farklý görüþ-
ler içinde sûrenin Vedâ haccý sýrasýnda (Zil-
hicce 10 / Mart 632) nâzil olduðunu belir-
ten rivayet aðýrlýk kazanmakla birlikte Ýslâ-
miyet’in hýzla yayýlmaya baþladýðý 7 veya 8
(628 veya 629) yýlýnda indiðini kabul eden-
ler de vardýr (Âlûsî, XXX, 676; M. Tâhir Ýbn
Âþûr, XXX, 514-515). Üç âyet olup fâsýlasý
“] ، harfleridir. Adýný ilk âyetinde geçen ”א
nasr (yardým) kelimesinden alýr. “Ýzâ câe
nasrullah” ve Hz. Peygamber’in vefatýna
iþaret ettiði için Tevdî (vedâ) sûresi olarak
da isimlendirilir.

Daha önce nâzil olan âyetlerde Allah Te-
âlâ hidayet ve hak dinle gönderdiði pey-
gamberine zafer vereceðini vaad etmiþti
(et-Tevbe 9/32-33; es-Saf 61/8-9). Bu sûre-
de ilâhî yardýmýn gelip fethin gerçekleþtiði
ve insanlarýn gruplar halinde Allah’ýn di-
nine girdiði belirtilmiþ, Resûlullah’tan Ce-
nâb-ý Hakk’ý övgü ifadeleriyle yüceltmesi
ve baðýþlanma talebinde bulunmasý isten-
miþtir. Sûrede geçen “ilâhî yardým ve za-
fer” (nasr, feth) hakkýnda deðiþik görüþler
ileri sürülmüþtür. Hz. Peygamber ve asha-
bý, vahyin baþlangýcýndan itibaren Hudey-
biye Antlaþmasý’na kadar (6/628) büyük
sýkýntýlar çekmiþti. Yirmi yýla yaklaþan bu
süre içinde müslümanlar maddî ve mâne-
vî bakýmdan donandýktan sonra ilâhî nus-
ret ve zafer dönemi gelmiþ ve Resûl-i Ek-
rem’in vefatýndan iki üç ay öncesinde ba-
þarý kemal noktasýna ulaþmýþtýr. Sûrede bu
hususa iþaret edilerek son peygamberden
ebedî âleme geçiþ hazýrlýklarýna baþlamasý
ima edilmiþtir. Nitekim bazý kaynaklarda
Resûl-i Ekrem’in sûreden böyle bir iþaret
aldýðýný ifade ettiði kaydedilmektedir (me-
selâ bk. Müsned, I, 217, 338; Taberî, XV,
434).

Hz. Âiþe’den gelen rivayetlerde Resûlul-
lah’ýn Nasr sûresinin nüzûlünden sonra

namaz sýrasýnda ve diðer zamanlarýnda
Allah’ý tesbih edip O’na hamd ettiði ve is-
tiðfarda bulunduðu belirtilmektedir (Bu-
hârî, “Tefsîr”, 110/1-2; Müslim, “Salât”,
218-220). Hz. Peygamber’in bu dua ve ni-
yazýný bir þükür ifadesi, ebediyet âlemi
için bir hazýrlýk ve ümmeti için örnek ola-
rak deðerlendirmek mümkündür. Nasr
sûresinde ayrýca müminlere elde ettikleri
zafer ve gücün, benimsedikleri dinin yer-
leþip yayýlmasý þeklindeki nimetlere karþý-
lýk Allah’a hamdederek þükürde bulunma-
larý, mânevî sahada geliþmeleri için Allah’-
tan maðfiret dilemeleri yönünde mesaj
verilmektedir.

Nasr sûresinin fazileti hakkýnda Enes
b. Mâlik’ten rivayet edilen ve diðer bazý sû-
releri de kapsayan hadiste “Ýzâ câe nas-
rullah” sûresinin Kur’an’ýn dörtte birine
denk olduðu ifade edilmiþtir (Müsned, III,
146-147, 221; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 7;
sýhhatinin deðerlendirilmesi için bk. Müs-
ned [Arnaût], XIX, 472-473; XXI, 32-33;
Ýbrâhim Ali, s. 381-382). Bu oran Kur’an
muhtevasýnýn tevhid, nübüvvet, dünya ve
âhiret ahkâmý þeklinde dört bölümde özet-
lenmesi ve Nasr sûresinin peygamber gön-
derme amacýný teþkil eden “insanlarýn di-
ne girmesi” olgusunu temsil etmesi biçi-
minde açýklanmýþtýr (a.g.e., s. 382). Bazý
kaynaklarda nakledilen, “Ýzâ câe nasrullah
sûresini okuyan kimseye Mekke’nin fethe-
dildiði gün Muhammed’le birlikte bulunan
gazilerin sevabý verilir” meâlindeki hadisin
(Zemahþerî, IV, 295; Beyzâvî, IV, 460) mev-
zû olduðu kabul edilmiþtir (Muhammed
et-Trablusî, II, 729).

Nasr sûresi hakkýnda yazýlan eserlerden
bazýlarý þunlardýr: Ýbn Receb, Tefsîru sû-
reti’n-Na½r (Ýbn Kayyim’in Tu¼fetü’l-ve-
dûd adlý eseriyle birlikte, Lahor 1339; nþr. 

129 yýlýnýn sonlarýnda (747 sonbaharý)
Ebû Müslim-i Horasânî kuvvetlerinin sü-
ratle artmasý Horasan’da kendi aralarýn-
da savaþmakta olan Arap kabilelerini ona
karþý birleþtirmiþ, Ali b. Cüdey‘ ve Þeybân
b. Seleme el-Harûrî gibi isyancýlar Nasr’la
ittifak kurmuþlardý. Ancak Ebû Müslim,
babasýný Nasr’ýn öldürttüðüne inandýrdý-
ðý Ali’nin ittifaktan ayrýlýp kendisine katýl-
masýný saðladý ve birlikte Nasr’ýn üzerine
yürüdüler. Merv’i onlara býrakmak zorunda
kalan Nasr (9 Cemâziyelevvel 130 / 15 Ocak
748), sýrasýyla Serahs, Tûs ve Nîþâbur’a çe-
kildi. Tûs’u ele geçiren Abbâsî nakib ve ku-
mandanlarýndan Kahtâbe b. Þebîb, ken-
disini durdurmaya çalýþan Nasr’ýn oðlu Te-
mîm’i yenip öldürdükten sonra Nîþâbur’a
yöneldi. Bunu duyunca Kumis’e, halifenin
emriyle Irak Valisi Yezîd b. Ömer’in gön-
derdiði ordunun Kahtabe tarafýndan he-
zimete uðratýlmasýnýn ardýndan Rey’e çe-
kilen Nasr orada hastalandý ve Hemedan’a
götürülürken Sâve’de öldü (12 Rebîülev-
vel 131 / 9 Kasým 748).

Kaynaklarda ihtiyatlý, siyaseti iyi bilen,
cömert, fesahat ve belâgat sahibi baþarýlý
bir vali olarak tanýtýlan Nasr’ýn Horasan’da
o döneme kadar görülmemiþ bir refah sað-
ladýðý kaydedilmektedir. Vergi reformu ve
imar faaliyetleri yanýnda divan defterlerini
Pehlevîce’den (Orta Farsça) Arapça’ya çe-
virtmiþtir. Ayný zamanda þair olan Nasr’ýn
þiirleri, Abdullah el-Hatîb tarafýndan der-
lenerek Dîvânü Na½r b. Seyyâr adýyla
yayýmlanmýþtýr (Baðdat 1972).
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