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Mu ham med b. Ebü’l-Kå sım es-San hâ-

cî gi bi bir çok âlim ve sûfî ye tiş tir miş tir 

(Harîrîzâde, III, vr. 179a; İbn İyâd, s. 150; 
Tu‘mî, s. 147). Nâ sı riy ye’den Ab dülazîz ed-

Debbâğ’a nis bet edi len Hı zı riy ye, Hü se yin 

b. Mu ham med b. Ali Bû Saîdî ed-Der‘î’ye 

nis bet edi len Der‘iy ye, Ab dül veh hâb b. Ab-

düs se lâm el-Afîfî’ye nis bet edi len Afîfiy ye, 

Ali b. Hicâzî el-Bey yû mî’ye nis bet edi len 

Bey yû miy ye, Hamîd el-Mec zûb’a nis bet 

edi len Mec zûbiy ye ve Ah med b. İdrîs el-

Fâsî’ye nis bet edi len İd rî siy ye (Ah me diy ye) 

ad lı alt şu be ler doğ muş tur.

Eser le ri. İbn Nâ sır’dan çe şit li na kil ler 

ya pıl mış ol mak la bir lik te he nüz hiç bir 

ese ri ya yım lan ma mış tır. Baş lı ca eser le ri 

şun lar dır: 1. øanîme tü’l-£âbi di’l-münîb 

bi’t-te ves sü li’½-½alâti £ale’n-ne biyyi’l-

¼abîb. Vesîle tü’l-£ab di’²-²a£îf ilâ 

Mev lâ hü’l-la¹îf ile ay nı eser ol malıdır. 

2. Sey fü’n-na½r £alâ kül li ba³y ve 

mekr. Man zum dua lar dan olu şan el li se-

kiz beyit lik bir eser dir (Selâ, el-Hizâne-
tü’l-ilmiyyeti’s-Su bey hiy ye, nr. 270/2). 
3. Menâsi kü’l-¼ac (Selâ, el-Hizâne tü’l-
ilmiyyeti’s-Su beyhiyye, nr. 293/5). 4. eş-

Şümûsü’ş-şâriša fîmâ lenâ min esâ-

nîdi’l-me³åri be ve’l-meşâriša (Ra bat, 
el-Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 547). 5. el-Ec-

vi be tü’n-Nâ ½ıriy ye fî ba£²ı me sâßi li’l-

bâdi ye. İbn Nâ sır’ın taş ra da ki mü rid le-

ri nin so ru la rı na ver di ği ce vap la rı içe ren 

eser ta le be si Mu ham med b. Ebü’l-Kå sım 

es-San hâ cî’nin tut tu ğu not lar dan der len-

miş tir (Selâ, el-Hi zâ ne tü’l-il miy ye ti’s-Su-
bey hiy ye, nr. 105). 6. İt¼âfü’l-mu£â½ır 

bi-resâßili’ş-şeyÅ İbn Nâ ½ır. İbn Nâ sır’ın 

dost la rı na, mü rid le ri ne, çağ da şı ba zı âlim 

ve yö ne ti ci le re gön der di ği ta sav vuf, aka id, 

ha dis, fı kıh, ta rih ve si ya set le il gi li ko nu la rı 

içe ren mek tup la rın dan oluş mak ta dır. 7. 

Ri¼ le ile’l-meş riš. Mü el li fin 1070 (1660) 

ve 1076 (1666) yıl la rın da çık tı ğı hac yol-

cu luk la rı na da ir se ya hatnâme-gün lük tü-

rü bir eser dir. Ken di sin den yak la şık 120 

yıl son ra ay nı yol dan yi ne iki de fa hac ca 

gi den (1782 ve 1797), er-Ri¼le tü’l-¥i câ-

ziy ye’ nin ya za rı to run İbn Ab düs se lâm 

ed-Der‘î bu eser den alın tı lar ya pa rak bazı 

kar şılaş tır ma lar yap mış tır (Ra bat, el-
Hi zâ ne tü’l-âmme, nr. 5658). 8. Fetâvâ 

fi’l-fıšh. İbn Nâ sır’ın Mâ li kî fık hı na gö re 

ver di ği fet va la rı içe rir. Bun la rın bü yük 

bir kıs mı nı İbn Ab düs se lâm ed-Der‘î en-

Nevâzil ad lı fet va ki ta bın da nak let miş tir 

(Ra bat, el-Hi zâ ne tü’l-âmme, Celâvî, nr. 
1054). Di ğer eser le ri de şun lar dır: Şer¼u 

Ferâßi²i ƒa lî li’l-Mâ li kî, Hevâmiş £alâ 

Øa¼î¼i’l-Bu Åâ rî ve Müs lim, I½ tılâ¼ât 

fi’l-£Ara biy ye, Kitâb fî-ƒu¹be, Şer¼ 

b. Ah med el-Masmûdî, Mu ham med b. 

Saîd el-Mi riğtî el-Merrâküşî baş ta ol mak 

üze re Ebû Ab dul lah Mu ham med b. Alâ 

el-Bâ bi lî el-Mısrî, Ab düs se lâm el-Lekånî 

ve Ab dül mu‘tî el-Mâ li kî gi bi âlim ve şeyh-

ler den fe yiz al dı. Mâ li kî fık hı nın te mel 

eser le ri olan el-Mu va¹¹aß ve el-Mü dev-

ve ne’yi ez ber le di. Ebû Mu ham med Ab-

dül kå dir b. Ali el-Fâsî ile ders tak ri rin de 

bu lun du. Fîrûzâbâdî’nin el-Æåmûs’unu 

ve İbn Mâlik’in el-El fiy ye’siy le Teshîl’ini 

de ez ber le di ği, hat sa na tıy la da il gi len di ği 

nak le di lir.

Şâze liy ye şeyh le rin den Ab dul lah b. Hü-

se yin et-Temg rûtî’ye in ti sap ede rek sey-

rü sülûkü nü ta mam la yan İbn Nâ sır ed-

Der‘î, Temg rût Zâ vi ye si’nde ir şad faali ye ti-

ne baş la dı. Ta ri kat, ilim ve amel iliş ki le ri ne 

da ir yan lış gö rüş le ri dü zeltme ye, ta ri kat 

men sup la rıy la kar şıt la rı nı uz laş tır ma ya 

ça lış tı. Şöh re ti çev re ye ya yı lın ca zâvi ye si-

ne il gi art tı. Kü çük kar de şi Hü se yin b. Mu-

ham med’in ba şın da bulun du ğu Ağ lân’da-

ki Nâ sı riy ye Zâ vi ye si’ni de ih ya et ti. Ta ri-

ka ta ka zan dır dı ğı nü fuz sa ye sin de mün te-

sip le ri nin sa yı sı art tı ve zaman la ken di si ne 

Şâ ze liy ye’nin Nâ sı riy ye ko lu nis bet edil di. 

1070 (1660) ve 1076 (1666) yıl la rın da iki 

de fa hac ca git ti; Mı sır ve Hi caz’da ba zı 

âlim ler le gö rüş tü. 1085 (1674) yı lı Sa fer 

(Ma yıs) ve ya Ramaza n (Aralık) ayın da ve-

fat et ti. Der‘a’da buluna n türbe si meşhu r 

bir zi ya retgâhtır. Ye ri ne kü çük kar de şi 

Şeyh Hü se yin geçti. Onun ve ye ğen le ri 

Ebü’l-Ha san Ali ve Ebû Muhammed’in 

1091’ de (1680) ve ba salgınında peş peşe 

öl me le ri üze ri ne İbn Nâ sır’ın ye tiştirip ve-

fa tın dan ön ce hilâfet ver di ği oğ lu Ebü’l-

Ab bas Ah med zâvi yenin yöne ti mini dev-

raldı. Nâ sıriy ye ta ri ka tı onun dö neminde 

Mağ rib’ de açı lan tek ke-medre seler le da ha 

yay gın ha le gel di.

İbn Nâ sır fı kıh, tef sir, ha dis ve Arap 

di lin de önem li bir ye re sa hip ti. Bu ilim-

ler le il gi li ders ler ver di ği gi bi Gazzâlî’nin 

İ¼ yâß, Kådî İyâz’ın eş-Şifâß ve Şa‘rânî’nin 

e¹-ªa ba šå tü’l-kübrâ ad lı eser le ri ni oku-

tur du. Mâ li kî mez he bin de fa kih ka bul 

edi len İbn Nâ sır ma te ma tik ve as tro no mi 

gi bi ilim ler le de il gi len miş ve öğ ren ci le-

rin den bun lar la il gi len me le ri ni is te miş tir. 

Bu ara da kar de şi Hü se yin b. Mu ham med, 

oğ lu Ebü’l-Ab bas Ah med b. Mu ham med, 

Sey yid el-Arabî el-Fiştâlî, Ebû Sâlim el-

Ayyâşî, Şem sed din er-Rûdânî, Ebû Ali el-

Yûsî, Mübârek b. İzzî el-Filâlî el-An berî, 

Ali b. Sâlim en-Nûrî es-Sefâkusî, Mus ta fa 

b. Mu ham med en-Nü veyhî el-Mısrî, Ab-

dül me lik es-Si cilmâsî, Ah med Tin büktî, 

Mansûr et-Tûhî, Ah med el-Beşîşî ve 

– —ÝBN NÂSIR ed-DER‘Î
ر ) א ا ( ا 

Ebû Abdillâh Muhammed
b. Muhammed b. Ahmed b. Nâsýr

b. Ömer ed-Der‘î el-Aðlânî
(ö. 1085/1674)

Þâzeliyye tarikatýnýn
Nâsýriyye kolunun kurucusu

Maðribli âlim ve sûfî.˜ ™

1011 Ra ma za nın da (Şu bat 1603), Mağ-

rib-i Aksâ’da Bü yük At las dağ la rı nın gü-

ne yin de ka lan Der‘a va di sin de ki Ağlân kö-

yün de doğ du. Bü yük de de le ri, hem tek ke 

hem med re se fonk si yo nu nu ic ra et me si 

için ez-Zâvi ye tü’n-Nâ sı riy ye adıy la bir öğ-

re tim mü es se se si kur muş, de de si Ah med 

b. Nâ sır bu ra da şeyh lik yap mış tır. Ebû 

Ab dul lah tah sil ha ya tı na ai le or ta mın da 

baş la dı, Kur’ân-ı Kerîm’i ez ber le di, Mâ li-

kî fık hı na da ir ders ler al dı. Bü yük de de si 

Nâ sır b. Ömer’e nis bet le İbn Nâ sır di ye 

meş hur ol du. İlim ge le ne ği ne sa hip bu 

ai le den baş ka âlim ler de ye tiş miş tir. İbn 

Nâ sır’ın kü çük kar de şi Hü se yin b. Mu ham-

med b. Ah med İbn Nâ sır ed-Der‘î, yi ne 

İbn Nâ sır’ın oğ lu ve ha li fe si şeyh Ebü’l-

Ab bas Ah med b. Mu ham med İbn Nâ sır 

ile ah fa dın dan Ebû Ab dul lah Mu ham med 

Mek kî b. Mû sâ b. Mu ham med el-Kebîr İbn 

Nâ sır, se ya hatnâme ya za rı sûfî âlim İbn 

Ab düs se lâm ed-Der‘î ve ta rih çi Ebü’l-Ab-

bas Ah med en-Nâ sı rî es-Selâvî bun lar dan 

ba zı la rı dır.

Sa‘dîler’in za yıf la dı ğı, Filâlîler’in ik ti da ra 

yü rü dü ğü dö nem de or ta ya çı kan ka rı şık-

lık lar dan Nâ sı riy ye Zâ vi ye si de et ki len di. 

İbn Nâ sır ai le siy le bir lik te bu ra dan Temg-

rût Zâ vi ye si’ne git ti (1040/1631). Temg-

rût’a gel di ği ilk yıl lar da cid di zor luk lar la 

kar şı laş ma sı na rağ men öğ ren me ve öğ-

ret me gay re tin den vaz geç me yip bu ra da ki 

ho ca lar dan İs lâmî ilim ler sa ha sın da ders 

al dı. Ki tap la ra düş kün lü ğüy le ta nı nan İbn 

Nâ sır bun la rın bü yük bir kıs mı nı biz zat 

ken di si is tin sah ede rek ço ğalt tı, ba zı la rı-

nın ke na rı na şerh ve hâşi ye ler yaz dı. Onun 

gay ret le riy le Temg rût Zâ vi ye si’nde müs-

teş rik çev re le rin de de şöh ret bu lan zen gin 

bir kü tüp ha ne mey da na gel di. İbn Nâ sır, 

zâvi ye nin yö ne ti min de söz sa hi bi ol ma ya 

baş la yın ca ba ğış ve va kıf ge lir le ri nin bir 

kıs mı nı ki tap alı mı na tah sis et ti re rek ve-

fa tın dan son ra da kü tüp ha ne de ki ki tap 

sa yı sı nın art ma sı nı sağ la dı. Ken di sin den 

bir sü re son ra zâvi ye ye şeyh olan oğ lu Ah-

med de ba ba sı nın yo lu nu ta kip et ti, Mı sır 

ve Hi caz’dan çe şit li ki tap lar ge tirt ti. İbn 

Nâ sır Ali b. Yû suf ed-Der‘î, Mu ham med 
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ol du. Git ti ği Ha lep, Dı maşk, Mek ke ve 

Me di ne’de ki âlim ler den de is ti fa de et ti. 

Da ha son ra Bas ra’da Câmiu’l-Kevvâz’da, 

Mu gå mi siyye, Mah mûdiy ye, Halîliy ye ve 

Rah mâ niy ye med re se le rin de mü der ris-

lik yap tı. Ah med b. Nûr el-Ensârî, Emîn 

el-Hul vâ nî, Ab dül latîf b. Sellûm, Ab dür-

rez zâk b. Sellûm, Ab dülvâhid Âlü Bâş 

A‘yân el-Ab bâ sî, Os man b. Mezîd el-Mezîd 

onun öğ ren ci le rin den ba zı la rı dır. 1232’de 

(1817) Bağ dat va li si olan Kö le men Dâvud 

Pa şa’nın da ve ti üze ri ne Bağ dat’a yer leş ti. 

19 Şev val 1242 (16 Ma yıs 1827) ta ri hin-

de bu ra da ve fat et ti ve Ma‘rûf-i Kerhî’nin 

tür be si ci va rı na def ne dil di. Ba zı kay nak-

lar da ve fat ta ri hi 1240 (1824), 1246, 

1247, 1248, 1250 (1834) ola rak da gös-

te ril mek te dir. İbn Se ned’in ken di si gi bi 

âlim olan Ab dul lah ve Ab dül vehhâb ad lı 

iki oğ lu 1247’de (1831) Zü beyr’de ve ba-

dan öl müş tür.

Kay nak lar da İbn Se ned’in özel lik le dil ve 

ede bi yat, ha dis, fı kıh ve ta rih alan la rın da 

uz man, ay nı za man da iyi bir şa ir ol du ğu 

be lir ti lir. Men sur eser le ri ni “makåme” 

Ad nan b. Sâlim b. Mu ham med er-Rûmî 

ay nı ai le den çağ daş ba zı âlim le rin ka yıt-

la rı na da ya na rak baş lık ta yer alan şe kil de 

zik ret mek te dir (£Ulemâßü’l-Kü veyt, s. 20, 
525). Os man b. Se ned ilk öğ re ni mi nin ar-

dın dan ai le siy le bir lik te Ahsâ şeh ri ne göç 

et ti. Ahsâ’da Ab dul lah b. Mu ham med el-

Beytûşî ve Mübârek b. Ali b. Ha med’den 

ders al dı. 1204’te (1789) Bas ra’ya gi de-

rek Câ miu’l-Kevvâz’da, Mah mûdiy ye ve 

Halîliy ye med re se le rin de dil, din ve fen 

ilim le ri ni tah sil et ti. Bu ra da ki ho ca la rı ara-

sın da Mu ham med b. Ali b. Sellûm, Mu-

ham med b. Ab dul lah b. Fîrûz et-Temîmî, 

İbrâhim b. Nâ sır b. Cedîd ve Ab dul lah b. 

Şârih sa yı lır. 1214 (1799) yılın dan iti ba-

ren Bağ dat’a gi dip gel me ye baş la yan İbn 

Se ned ora da Mer câ niy ye ve Sü ley mâ niy-

ye med re se le ri ne de vam et ti. Bas ra’da ki 

ho ca sı Ali b. Mu ham med Saîd es-Sü vey-

dî’ den baş ka Mûsâ b. Sü mey ke el-Bağ-

dâ dî, Mu ham med Es‘ad el-Hay derî, Hil le 

müf tü sü Mu ham med Emîn, Bağ dat ka-

dı sı Ah med el-Hayâtî gi bi âlim ler den fay-

da lan dı. Şeyh Hâlid el-Bağdâdî’nin müri di 

li-üm miy ye ti’l-ef£âl, Kitâb fi’¹-¹ıb, el-

Müm ti£ şer ¼u’l-Muš ni£ fî £il mi’l-fe lek. 

Mü ri di Ebû Ali el-Yû sî el-Æa½îde tü’d-

dâliy ye ad lı şii rin de İbn Nâ sır’ı met het-

miş ve ar dın dan bu nu Ney lü’l-emânî fî 

şer¼i’t-te hâ nî adıy la şer het miş tir.
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ÿMus ta fa Sa lim Gü ven

– —İBN SA‘DÎ

(bk. SA‘DÎ, Abdurrahman b. Nâsır).˜ ™

– —ÝBN SENED el-BASRÎ
ي ) ( ا  ا

Ebü’n-Nûr Bedrüddîn Osmân
b. Sened b. Muhammed

b. Ahmed b. Râþid el-Vâilî
en-Necdî el-Basrî
(ö. 1242/1827)

Âlim, edip,
þair ve tarihçi.˜ ™

1180 (1766) yı lın da Kü veyt’in Fey lekâ 

ada sın da ki Deşt kö yün de doğ du. Ai le si 

as len Ne cid li olup Benî Vâil ka bi le si nin 

An ze ko lu na men sup tur. İsim zin ci ri ken-

di eser le rin de ve bi yog ra fi kay nak la rı nın 

ço ğun da Os man b. Se ned şek lin de kay de-

di lir. Ab dul lah Âlü Bessâm bu nu Os man b. 

Mu ham med b. Ah med b. Râşid b. Se ned 

ola rak ve rir ken (£Ulemâßü Necd, V, 143) 

İbn Sened el-Basrî’nin E½fe’l-mevârid min selsâli a¼vâli’l-İmâm ƒâlid  adlı eserinin ilk iki sayfası  (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 2516/1)




