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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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en-Nîsâbûrî, Ebû Abdurrahman Muham-
med b. Hüseyin es-Sülemî, Ebû Hâzim el-
Abdûyî, Ebü’l-Alâ Muhammed b. Ali el-
Vâsýtî, Ebû Ali ed-Dekkak ile birlikte bir
topluluk hadis rivayet etmiþtir.

Nasrâbâdî Ebû Bekir eþ-Þiblî’ye mürid
olduktan sonra muhtemelen þeyhiyle bir-
likte Nîþâbur’dan ayrýldý. Memleketine yir-
mi yýlý aþkýn bir süre sonra 340’ta (952)
döndüðüne göre Þiblî’ye 320 (932) yýlýn-
dan önce intisap etmiþ olmalýdýr. Ebû Ali
er-Rûzbârî, Ebû Muhammed el-Mürtaiþ gi-
bi sûfîlerle sohbet eden Nasrâbâdî, Mek-
ke’de Ebû Osman el-Maðribî ile görüþtü.
Ebû Abdurrahman Muhammed b. Hüse-
yin es-Sülemî ve Ebû Ali ed-Dekkak onun
ileri gelen müridlerindendir.

Hallâc-ý Mansûr’un takipçilerinden olan
Nasrâbâdî uzun bir ayrýlýktan sonra dön-
düðü Nîþâbur’da görüþlerini herkese açýk
olmayan sohbet meclislerinde yaymaya
baþladý. Nebî ve sýddîklarýn ardýndan en
büyük muvahhid olarak nitelediði Hallâc’ýn
ruh konusundaki görüþlerini savunmasý se-
bebiyle hakarete uðradý, dövüldü ve hap-
sedildi. Ruhun yaratýlmadýðýný iddia ettiði
þeklindeki suçlamaya, “Hayýr! Ben sadece
‘ruh yaratýlmýþtýr’ ifadesini kullanmýyorum,
‘ruh rabbimin emrindendir’ (el-Ýsrâ 17/85)
diyerek Allah’ýn dediðini söylüyorum” þek-
linde cevap verdiyse de eleþtirilmekten kur-
tulamadý. Onun, kelâmcý ve fakih Ebû Ýs-
hak el-Ýsferâyînî’nin Nîþâbur Camii’nde ru-
hun yaratýldýðýna dair yaptýðý vaazdan et-
kilenerek bu görüþünden döndüðü kayde-
dilmektedir (Bedrân, II, 251). Nasrâbâdî’-
nin hýristiyan mezarlarýný ziyaret ederek
etrafýnda tavaf yapmasý da eleþtiri konu-
su olmuþtur. Bu davranýþýnýn Kâbe’yi kü-
çümsediði anlamýna geldiðini söyleyenle-
re böyle bir niyeti olmadýðýný, ikisini de Al-
lah’ýn yarattýðýný, ancak Kâbe’deki fazile-
tin diðerinde bulunmadýðýný belirtmiþ, böy-
le bir davranýþýn Allah’ýn yaratýðý olduðu
için köpeðe ikramda bulunan kimsenin
davranýþýna benzediðini söylemiþtir. Ferî-
düddin Attâr, onun aþk ve muhabbet ga-
lebesiyle beline zünnar baðlayýp Mecûsî-
ler’in ateþkedelerini tavaf ettiðini kayde-
der (Tezkiretü’l-evliya, s. 785).

Kýrk defa hac yaptýðý belirtilen Nasrâbâ-
dî hayatýnýn sonlarýna doðru Mekke’ye yer-
leþip kendisini tamamen ibadete verdi. Bu
yolculuðu sýrasýnda ona refakat eden mü-
ridi Sülemî, seyahatin þeyhin hayatýnýn so-
nuna doðru gerçekleþtiðini belirttiði hal-
de tarihini yanlýþlýkla 336 (948) olarak kay-
detmiþtir. Diðer müellifler ise bu seyaha-
tin 365 (976) ya da 366 (977) yýlýnda ger-

çekleþtiðini belirtir. Nasrâbâdî 367 yýlý Zil-
hiccesinde (Temmuz 978) Mekke’de vefat
etti ve Fudayl b. Ýyâz’ýn yanýna gömüldü.
Ferîdüddin Attâr ve Abdurrahman-ý Câmî,
diðer müelliflerin aksine þeyhin ölüm ta-
rihini 372 (982-83) olarak zikretmektedir.
Oðlu Ebû Ýbrâhim Ýsmâil kendisi gibi sûfî
ve muhaddistir.

Vâizlik, zâhidlik ve sûfîliðinin yaný sýra
tarih bilgisine özellikle vurgu yapýlan Nas-
râbâdî’ye göre Hak’tan gelen bir cezbe in-
san ve cin topluluðunun ibadetinden da-
ha üstündür. “Sana Hak’tan bir þey görün-
düðünde ne cennete ne de cehenneme
aldýr, fakat o hal geçince Hakk’ýn yüce kýldý-
ðýný sen de yüce kýl” diyen Nasrâbâdî’nin
galebe ve vecd halindeyken bu tür davra-
nýþlarda bulunmuþ olmakla birlikte genel-
likle þeriat çizgisinden sapmamaya çalýþtý-
ðý görülmektedir. Nitekim tasavvufun aslý-
ný Kitap ve Sünnet’e sarýlmak, hevâ ve bid-
‘attan el çekmek, pîrlere saygýlý olmak, hal-
kýn hatalarýný hoþ görmek, dost ve arka-
daþlarla iyi geçinmek, güzel ahlâklý olmak,
evrâda devam etmek, ruhsatlara yanaþ-
mamak ve te’vil yapmamak þeklinde ta-
nýmlamýþ, bu çerçevede þeriata uymayan
ya da þüpheli olan þeylerden kaçýnmanýn
gerekliliði üzerinde durmuþtur. Ona göre
Hakk’a yakýn olmak farzlarý eda etmekle,
mârifet sünnete uymakla, muhabbet nâ-
filelere devam etmekle kazanýlabilir. Nas-
râbâdî velâyetin son merhalesini nübüvve-
tin baþlangýcý olarak nitelemiþ, Hz. Pey-
gamber’in mârifete dair konulardan söz
etmemesinin onun kemalinden kaynaklan-
dýðýný söylemiþ, bir þeyde kemale erenin
o þeyden az söz ettiðini belirtmiþtir. Süle-
mî ve Attâr, onun topladýðý hadisleri kay-
dettiði bir kitabýndan bahsetmekteyse de
eser günümüze ulaþmamýþtýr. Kaynaklar-
da sadece birkaç beyit þiiri kaydedilmiþtir.
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Ebü’l-Kåsým Ýbrâhîm b. Muhammed
b. Ahmed b. Mahmeveyh en-Nasrâbâdî

(ö. 367/978)

Ýlk devir sûfîlerinden, muhaddis.
˜ ™

Nîþâbur’un Nasrâbâd mahallesinde doð-
du. Þeyhülcibâl diye tanýnan Kirmanþahlý
sûfî Ýbrâhim b. Þeybân’dan hadis, fýkýh,
tarih ve tasavvuf ilimlerini tahsil etti. Genç
yaþtan itibaren hadis ilmine özel bir ilgi
duydu. Hadis toplamak için Horasan þe-
hirlerinin yaný sýra Ýran, Irak, Suriye ve Mý-
sýr’ý dolaþtý. Fakih ve muhaddis Ebû Bekir
el-Ebherî ile muhtemelen, on beþ yýl kaldý-
ðý Baðdat’ta görüþtü. Rivayetlerinin çoðu,
kendisinden bütün musanneflerini dinle-
mek için uzun müddet beraber bulundu-
ðu hocalarýndan Ýbn Ebû Hâtim’e dayanýr.
Sülemî ve Hatîb el-Baðdâdî tarafýndan si-
ka olarak nitelenen Nasrâbâdî’den Hâkim

NASRÂBÂDÎ, Ýbrâhim b. Muhammed
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