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maat yeri eklenmiþtir. Günümüzde harim,
kenarlarý 23 m. uzunluðunda kare planlý
olup üzeri pandantiflerle geçiþi saðlanan
dokuz kubbeyle kapatýlmýþtýr. Mihrabý sa-
de bir niþ halinde ve ahþap kaplamalýdýr.
Minberin de bir sanat özelliði yoktur. Sol
tarafta müezzin mahfili, kuzey ve batý ke-
narlarýnda ahþap kadýnlar mahfili yer alýr.
Kýrk pencere ile aydýnlanan camide XIX.
yüzyýlda yapýlmýþ bitkisel motiflerin hâkim
olduðu kalem iþi süslemeler bulunmakta-
dýr. Caminin içindeki yazýlar Kastamonulu
hattat Ahmed Þevki Efendi’ye aittir. Yapý-
nýn son cemaat yeri 30 × 7,25 m. boyut-
larýnda dikdörtgen bir mekândýr. Ýki yan-
da birer, ön cephede sekiz adet serbest
pâyenin taþýdýðý sivri kemerli açýklýklý son
cemaat yeri yedi birimli olup ortada yük-
seltilmiþ kasnaklý bir kubbe ile iki yanda
üçer tekne tonozla örtülmüþtür. Mâbedin
kuzeybatý köþesinde camiye bitiþik olma-
yan tek þerefeli ve kurþun kaplý külâha sa-
hip minare tamamen kesme taþtan yapýl-
mýþtýr.

Ýlk þadýrvaný günümüze ulaþmayan ya-
pýnýn kuzeyinde ve ana eksen üzerinde yer
alan âbidevî þadýrvan kesme ve moloz taþ
ile tuðla kullanýlarak batý yönündeki iç du-
varda yer alan kitâbesine göre 1166 (1753)
yýlýnda Hacý Bedîî Ahmed Aða tarafýndan
yaptýrýlmýþtýr. Zamanýmýza kadar gelme-
yen, vaktiyle kuzey duvarýnda var olduðu
kayýtlara geçmiþ olan diðer bir kitâbeden
þadýrvaný 1279’da (1862-63) Ýzbelizâde Mus-
tafa Bey’in tamir ettirdiði anlaþýlmaktadýr.
On sekiz adet kalýn pâyenin taþýdýðý þadýr-
van uzun kenarlarýnda altý, kýsa kenarla-
rýnda üçer kemerli açýklýða sahip dikdört-
gen planlý olup sekizgen kasnaklý iki kubbe
ile örtülüdür. Ýki adet fýskýyeli havuzu bulu-
nan þadýrvanýn üstteki uzun kenarlarýnda
iki, kýsa kenarlarýnda birer sivri kemerli
pencere açýlmýþtýr. Saçakta ve kubbelerin
eteðinde çift sýra testere diþi süsleme var-
dýr.

Caminin doðusunda eskiden yer alan ve
Nûmâniye Medresesi olarak tanýnan yapý,
1100 (1689) yýlý civarýnda Cecelizâde Ýbrâ-
him Nûreddin Efendi tarafýndan inþa et-
tirilmiþse de 1250’de (1834) burada mü-
derris olan Hoca Nûman Efendi’nin ismiy-
le anýlmýþtýr. Çoðu Kastamonulu Seyyid Hil-
mi Efendi Vakfý’na kayýtlý 1245 adet ki-
taptan oluþan kütüphanesi Kastamonu Ýl
Halk Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Aslýn-
da dörtgen planlý ve iki katlý olduðu, daha
sonra “L” þeklinde düzenlendiði vakýf ka-
yýtlarýndan anlaþýlan medrese günümüze
ulaþmamýþtýr.

Caminin ihyasý sýrasýnda inþa edilen ve
yapýnýn güneybatý köþesinden baþlayarak
mihrap duvarý boyunca “U” þeklinde uza-
nan Münîre Medresesi (Bayraklý Medrese)
önü revaklý yirmi bir odadan oluþur. Odala-
rýn üstü tonoz örtülü olan yapýnýn kuzeyin-
de yer alan kapýsý üzerinde altý beyitlik bir
kitâbe vardýr. Son yýllarda tamir gören ya-
pý vakýf öðrenci yurdu olarak kullanýlmak-
tadýr. Caminin yakýnýnda 1255’ten (1839)
sonra iki katlý ve dokuz odalý olarak inþa
edildiði bilinen Tevfîkiye Medresesi 1952
yýlýndan önce yýktýrýlmýþtýr. Caminin güney-
doðusunda inþa edilen, Reîsülküttâb Hacý
Mustafa Efendi’nin Münîre Medresesi ile
birlikte yaptýrdýðý beþgen planlý, kubbeli
kârgir kütüphane binasý iyi durumdadýr.
Burada bulunan kütüphanenin 660 adet
kitabý da Kastamonu Ýl Halk Kütüphane-
si’ne nakledilmiþtir. Kadý Nasrullah’ýn Kas-
tamonu’ya yaptýrmýþ olduðu üç kemerli
köprü bugün saðlam durumda olmasýna
raðmen kemerlerinden biri zaman içinde
yýkýlmýþ, yerine merdivenli bir güzergâh ya-
pýlmýþtýr. Nasrullah Camii, Kurtuluþ Savaþý
öncesinde Mehmed Âkif Ersoy’un burada
yaptýðý vaazlarla kültür ve edebiyat tari-
hine geçmiþ önemli bir yapýdýr.
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Kastamonu’da
XVI. yüzyýlýn baþýnda inþa edilen

caminin etrafýnda
zamanla oluþmuþ külliye.
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Ýl merkezindeki Hepkebirler mahallesin-
de ayný adla anýlan meydanýn ortasýnda
bulunmaktadýr. Caminin harim kapýsý üze-
rinde yer alan sülüs yazýlý üç satýrlýk Arap-
ça kitâbeden anlaþýldýðýna göre, 912 (1506)
yýlýnda Kastamonu ve Ýstanbul’da müder-
rislik yapmýþ, Diyarbekir, Manisa ve Bel-
grad kadýlýklarýnda bulunmuþ Kadý Nas-
rullah (b. Ya‘kub) tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Kapýnýn saðýndaki ta‘lik hatla yazýlmýþ on
üç beyitlik ikinci kitâbeye göre yapýyý, Vi-
yana elçiliðinin ardýndan reîsülküttâblýða
getirilen Hacý Mustafa Efendi ikinci görev
döneminin sonlarýnda 1159’da (1746) ge-
niþletmiþ, bu sýrada bir medrese ve kütüp-
hane yaptýrýlmýþtýr. Kapýnýn solunda yer
alan ve on üç beyitten oluþan bir baþka ki-
tâbede ise yýkýlmaya yüz tutmuþken 1292
(1875) yýlýnda hayýr severlerden toplanan
para ile Kastamonu Valisi Nâþid Paþa ta-
rafýndan tamir ettirildiði belirtilmektedir.

Kesme ve moloz taþtan çok kubbeli ulu-
camilerin plan tipinde inþa edilen Nasrul-
lah Camii’nin ilk dönemine ait kýsmýnýn altý
kubbe ile örtülü olduðu anlaþýlmaktadýr.
1159’da (1746) kýble yönüne üç kubbe ilâ-
ve edilerek hacim geniþletilmiþ, batýda ise
tonoz örtülü bir mahfille kuzeyde son ce-
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güzel nesir örneði sayýlmýþtýr. Kâniî-i Tûsî
bu tercümeyi manzum hale getirmiþtir.
Birçok yazmasý bulunan eserin ilmî sayý-
labilecek ilk neþri Abdülazîm-i Karîb tara-
fýndan yapýlmýþtýr (Tahran 1328 hþ.). An-
cak Abdülazîm, Türkiye’de mevcut daha
eski ve saðlam nüshalarý görmediði için
Müctebâ Mînovî eserin daha saðlam nüs-
halara dayanan yeni bir neþrini gerçekleþ-
tirmiþtir (Tahran 1351 hþ.). Kelîle ve Dim-
ne daha sonra mensur ve manzum þekil-
lerde yazýldýysa da hiçbiri üslûp bakýmýn-
dan Nasrullah-ý Þîrâzî’nin versiyonunun dü-
zeyine ulaþamamýþtýr. Kul Mesud, Þîrâzî’-
nin bu tercümesini esas alarak Kelîle ve
Dimne’yi Türkçe’ye çevirmiþtir.
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b. Mervân b. Dûstek
(ö. 453/1061)

Mervânî emîri
(1011-1061).
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376 (986) veya 379’da (989) doðdu. Aða-
beyi Mervânî Emîri Mümehhidüddevle
Saîd’in öldürülmesinden sonra emîr oldu
(401/1011). Abbâsî Halifesi Kadir-Billâh
gönderdiði menþurla emirliðini tasdik et-
ti ve kendisine Nasrüddevle lakabýný verdi
(403/1012-13). Büveyhî Hükümdarý Sultâ-
nüddevle, Fâtýmî Halifesi Hâkim-Biemril-
lâh ve Bizans Ýmparatoru II. Basileios elçi
gönderip Nasrüddevle’yi tebrik ettiler.

Nasrüddevle, Mervânîler’e tâbi olarak
Âmid’de (Diyarbekir) valilik yapan Ýbn Dih-

ne’nin öldürülmesi üzerine çýkan karýþýklýk-
larý bastýrýp þehri topraklarýna kattý (415/
1024), valiliðine Urfa ve Harran hâkimi
Ebü’l-Hâris Zengî b. Evân’ý getirdi. Ancak
daha þehirden ayrýlmadan onun ölüm ha-
berini alýnca yerine oðlu Ebü’l-Hasan Zen-
gî’yi tayin etti. Utayroðullarý ile Nümeyro-
ðullarý arasýndaki mücadeleyi iyi deðerlen-
diren Nasrüddevle Muharrem 418’de (Þu-
bat-Mart 1027) Urfa’yý ele geçirdi. Halep
Mirdâsî Emîri Sâlih b. Mirdâs’ýn Nümeyro-
ðullarý lehine ara buluculuk yapmasý neti-
cesinde Urfa’yý bir süre sonra tekrar bu iki
aile arasýnda paylaþtýrdý (Ýbnü’l-Esîr, IX,
269) Nasrüddevle, Utayroðullarý’nýn kale-
nin kendilerine ait kýsmýný Bizans Ýmpara-
torluðu’na sattýklarýný, kaleye giren Bizans
askerlerinin halký öldürdüðünü ve mallarý-
ný yaðmaladýðýný öðrenince þehri kuþattý,
ancak ele geçiremedi. Nasrüddevle’nin kýþ
mevsiminin gelmesiyle birlikte muhasara-
yý kaldýrmasýný fýrsat bilen Bizans kuman-
daný Maniakes Urfa’ya iyice yerleþti (422/
1031). Bu olaydan sonra Nasrüddevle, bir
taraftan Musul’a hâkim Ukayloðullarý ile
çeþitli ihtilâflar yaþarken diðer taraftan
Bizanslýlar’la mücadeleyi sürdürdü.

427’de (1036) yollarý Ani ve Vestan’dan
(Gevaþ) geçen Azerbaycan, Horasan ve Ta-
beristanlý hacý adaylarýný tâciz eden Sunâ-
suna Ermeni kabilesi üzerine yürümeye
karar veren Nasrüddevle, Ermeni kralýnýn
gasbedilen mallarý geri verip esirleri ser-
best býrakmasý ile seferden vazgeçti. Ýb-
nü’l-Esîr, Nasrüddevle’nin Ermeni kalele-
rinin müstahkem olmasý ve Bizanslýlar’-
dan yardým alabileceklerini düþünerek on-
larla barýþ yapmayý tercih ettiðini kayde-
der (a.g.e., IX, 343-344). Nasrüddevle, 430
(1038-39) yýlýnda olduðu gibi zaman za-
man Kuzey Suriye ve el-Cezîre’nin bazý böl-
gelerine hâkim olan Fâtýmîler’in tehdidiyle
karþýlaþtýysa da ciddi bir çatýþma meyda-
na gelmedi.

Büyük Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey’e tâ-
bi olmak istemeyen Arslan Yabgu’ya baðlý
Oðuzlar’ýn Diyarbekir ve Musul bölgelerine
akýnlar yapmasý yüzünden Nasrüddevle,
Oðuzlar’ý Tuðrul Bey’e þikâyet etti (435/
1044). Tuðrul Bey de ona bir mektup gön-
dererek kâfirlerle cihad ettiði için kendisi-
ne malî yardýmda bulunup destekleme-
leri gerektiðini bildirdi (a.g.e., IX, 301).
Oðuzlar bir süre sonra Diyarbekir üzerin-
den Bizans ve Ermeni topraklarýna geçti-
ler ve ardýndan Azerbaycan’a giderek böl-
geye daðýldýlar (435/1043-44). Nasrüddev-
le, 441 (1049) yýlýnda Tuðrul Bey’in isteðiy-
le Diyarbekir’de hutbeyi Selçuklular adýna
okutmaya baþladý. Böylece Mervânîler bu
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Nasrullåh b. Muhammed
b. Abdilhamîd-i Münþî Þîrâzî

(ö. VI./XII. yüzyýlýn ikinci yarýsý)

Gazneliler dönemi münþî ve yazarý.
˜ ™

Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Gaz-
ne’de doðduðunu kaydeden Vassâf (TârîÅ,
s. 528) dýþýnda diðer bütün kaynaklar do-
ðum yerinin Þîraz olduðunu belirtir (Emîn-i
Ahmed-i Râzî, s. 221-222; Lutf Ali Beg, s.
304). Ýnþâ sanatýndaki þöhretinden dolayý
Nasrullah-ý Münþî diye tanýnmýþtýr. Hizme-
tinde bulunduðu hükümdarlardan hare-
ketle VI. (XII.) yüzyýlda yaþadýðý tesbit edi-
lebilmiþtir. Eserinden ve üstlendiði görev-
den iyi bir öðrenim gördüðü anlaþýlan Nas-
rullah önce Gazneliler’den Ebü’l-Muzaffer
Behram Þah’ýn (1117-1157) hizmetine gir-
di. Muhtemelen müþriflik göreviyle iþe baþ-
lamýþ, Behram Þah ile yakýn iliþki kurarak
sâhib-i dîvanlýða kadar yükselmiþtir. Beh-
ram Þah’ýn ölümü üzerine onun halefi Hüs-
rev Þah’ýn (1157-1160) kâtibi oldu; Hüsrev
Melik ise (1160-1186) ona vezirlik pâyesi
vererek yanýna aldý. Ancak kendisini çeke-
meyenlerin tahrikiyle Nasrullah’ý görevin-
den alýp hapsetti. Bir süre hapiste kaldýk-
tan sonra öldürüldü.

Arapça’yý da Farsça kadar iyi bilen Nas-
rullah þöhretini büyük ölçüde Kelîle ve
Dimne tercümesine borçludur. Aslý Sans-
kritçe olan bu eser Sâsânîler döneminde
Pehlevîce’ye, Ýbnü’l-Mukaffa‘ tarafýndan bu
dilden Arapça’ya, oradan da Nasrullah ta-
rafýndan yeni Farsça’ya tercüme edilmiþ-
tir. Gazne fakihlerinden Ali b. Ýbrâhim adýn-
da bir kiþi kendisine Kelîle ve Dimne’yi
Farsça’ya çevirmesini tavsiye eder. Bunun
üzerine baþlanan tercüme Behram Þah’a
gösterilir; o da tercümeyi kendisine ithaf
edilmek üzere tamamlamasýný ister ve ese-
re Kelîle ve Dimne-i Behrâm Þâh adý ve-
rilir. 536-539 (1141-1144) yýllarý arasýnda
yazýldýðý anlaþýlan Kelîle ve Dimne muh-
tevasýndan çok üslûbu ve ifade saðlamlýðý
ile tanýnmýþ, yüzyýllar boyunca Farsça’da
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