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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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Avfî, Lübâb, I, 92-96; Vassâf, TârîÅ, Bombay
1269/1853, s. 528; Emîn-i Ahmed-i Râzî, Heft Ýš-
lîm (nþr. E. D. Ross v.dðr.), Kalküta 1358/1939, s.
221-222; Lutf Ali Beg, Âteþkede-i Â×er (nþr. Ca‘-
fer-i Þehîdî), Tahran 1337 hþ., s. 304; Rýza Kulý
Han Hidâyet, Mecma£u’l-fu½a¼âß (nþr. Müzâhir Mu-
saffâ), Tahran 1336 hþ., III, 1447; Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts, II, 745-746; Browne,
LHP, II, 349-353; Kitâbü Kelîle ve Dimne (trc.
Nasrullah-ý Þîrâzî, nþr. Abdülazîm-i Karîb), Tah-
ran 1328 hþ., neþredenin giriþi, s. l-m.; a.e. (nþr.
Müctebâ Mînovî), Tahran 1351 hþ., neþredenin
giriþi, s. z-k; Safâ, Edebiyyât, II, 948-949; a.mlf.,
Genc u Gencîne, Tahran 1362 hþ., s. 178-187;
Nefîsî, TârîÅ-i Na¾m u Ne¦r, I, 147-148; A. J. Ar-
berry, Classical Persian Literature, London 1967,
s. 95 vd.; Bahâr, Sebkþinâsî, Tahran 1349 hþ., II,
250 vd.; Sâmih, “Nasrullah-ý Münþî”, Dâniþnâ-
me-i Edeb-i Fârsî (nþr. Hasan Enûþe), Tahran
1381 hþ., III, 1052-1053; Tahsin Yazýcý, “Nasrul-
lah”, ÝA, IX, 118-119; E. Berthels – [J. T. P. de Bru-
ijn], “Nasr Allah b. Muhammad”, EI 2 (Fr.), VII,
1018-1019.

ÿTahsin Yazýcý

– —
NASRÜDDEVLE

( �����
	��א )
Ebû Nasr Nasrü’d-devle Ahmed

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

pan, Türk Taþ Köprüleri, Ankara 1975, s. 129-
130, rs. 77/1-2; Yüksel, Osmanlý Mi‘mârîsi V, s.
306- 307, rs. 453- 456; G. Goodwin, A History of
Ottoman Architecture, New York 1987, s. 177, rs.
168; Fazýl Çifci, Kastamonu Camileri -Türbeleri
ve Diðer Tarihi Eserler, Ankara 1995, s. 20-35;
Kemal Kutgün Eyüpgiller, Bir Kent Tarihi Kasta-
monu, Ýstanbul 1999, s. 102-104, 136- 140, 144,
þekil B. 18, rs. 37-38, 68.
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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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