
EBÜ' 1- HAVR HAN 

çebe tebaası da Kaşgar ve Yedisu civarın
da bu prensiere katılarak Kazaklar adıyla 
yeni bir kabile federasyonu oluşturdular. 

872 ( 1468) yılında Timurl u Şehzadesi 
Hüseyin Baykara. Ebü Said Mirza'ya kar
şı yardım isternek üzere Ebü' 1- Hayr'ın 
ordugahına geldi. Ebü' 1- Hayr yardımcı 
kuwetler göndereceği sırada ağır bir has
talığa (maraz-ı felc) yakalandı ve ordu yo
la çıkmadan vefat etti. Onun kış mevsi
minde büyük bir ordu ile Moğollar'a kar
şı çıktığı bir sefer sırasında Akkışlak'ta 
(muhtemelen bugünkü Almatı) öldüğüne 
veya asi akrabaları tarafından öldürOl
düğüne dair rivayetler de vardır. Kur
duğu devlet ölümünden sonra bir süre 
karışıklık içinde kalmış ve Özbekler da
ğılmışlardır. Ancak XVI. yüzyılın başında 
torunu ve Şah Budak'ın oğlu Şeybani Han 
(Muhammed). Özbekler'in büyük bir kıs
mını etrafında toplayıp Maven:iünnehir'i 
ele geçirdi. 
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EBÜ'l -HAYR el-İŞBİLİ 

( }.;-'il~\ Y.l ) 

Ebü'l -Hayr eş -Şeccar el -İş bill 
(V-/XL yüzyıl) 

Kitabü '1- FilaJ:ıa adlı eseriyle tanınan 
Endülüslü alim. _j 

Endülüs'ün İşbiliye (Sevilla) şehrinde 
doğdu. Bağ bahçe işleri ve ağaç dikim 
ve bakımıyla uğraşan bir kişi olduğu için 
kendisine "Şeccar" lakabı verilmiştir. Do
ğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 
VI. (XII.) yüzyılın sonlarına doğru yaşadı
ğı bilinen, İbnü'l-Awam diye meşhur İş
biliyeli botanikçi Ebü Zekeriyya Yahya 
b. Muhammed b. Ahmed b. Awam el
İşbTii'nin kendisinden alıntı yapmış olma
sı ondan daha önceki bir tarihte yaşadı
ğını göstermektedir. Muhtemelen V. (Xl.) 
yüzyılda yaşayan İbn Vafid el-Lahmi, İbn 
Bessal, İbn Haccac el-İşbTii ve Tigneri 
gibi ziraatçılarla çağdaştır. 
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Yazma nüshaları Bibliotheque Nationa
le'de (nr. 4764, vr. 64-161). Tunus'ta Zey
tüne Kütüphanesi'nde ve Kuzey Afrika' 
daki bazı önemli kütüphanelerde bulu
nan Kitdbü'l-FildlJ-a'nın ana bölümleri 
şunlardır: a) Ağaç dikimiyle ilgili genel 
düşünceler. Uygun aylar; ayın (mehtap) 
ağaç dikimi üzerindeki etkisi; ağaçların 
dikilme ve meyve verme zamanı; ağaç
ların yaşı; afetler; hava, ateş, su ve can
lıların ağaca verdiği zararlar; zeytin, incir 
ve hurma ağaçlarının özel bakımı hak
kında bilgiler. b) Asıl ağaç dikimi ve eki
mi. Ağaçlar, fındık gibi bodur ağaç ve 
çalılar; tane, tohum; daldırma (çubuk); 
budama; aşılama; meyve ve sebze kon
servesi yapımı; sebze yetiştirme; koku
lu bitkiler, çiçekler; keten ve pamuk; 
muz ve şeker kamışı. c) Kümes hayvan
ları. Çiftlik hayvanları ve güvercinler; bal 
arıları ve vahşi hayvanlar; zararlı hay
vanlar (sürüngenler, kemirici ler, böcekler). 
d) Meteorolojik ve astrolojik tahminler
le ilgili genel bilgi ve deneyler. 

Ebü' 1- Hayr eserini telif ederken şah
si tecrübelerinden, bağ. bahçe, park ve 
tarlalarla İşbiliye'nin Şeref denilen or
manlarında yaptığı gözlemlerden ve Ebu 
Hanife ed- Dineveri'nin ( ö _ 282 1 895) Ki
tdbü'n-Nebdt'ının İbn Uhtü Giinim ta
rafından yapılan altmış bölümlük şerhi, 
İbn Vahşiyye'nin el-FildlJ-atü'n-Naba
tiyye'si ile İbn Vafid, İbn Bessal ve İbn 
Haccac'ın kitaplarından ve bu eserlerde 
kullanılmış olan Aristo gibi klasik yazar
ların görüşlerinden faydalanmıştır. Eser 
bütünüyle teknik tarım biliminin deney
Iere dayalı bir ürünü olmakla birlikte ge
nel zirai literatür yanında işin folklorik 
yanını ve batı! inançları. muskc ibarele
riyle tılsım tariflerini vermeyi de ihmal 
etmemiştir. Birçok ilmi makalede çeşit
li parçaları yayımianmış olan eserin ta
mamı henüz basılmamıştır. 1358 ( 1939) 
yılında Fas'ta neşredilen bir Kitdbü'l
FildlJ-a Ebü'l-Hayr'a izafe edilmişse de 
(nşr. Ka di Si di et-Tihami) bu eser ona ait 
değildir (geniş bilgi için bk. VaiJicrosa, Al

Anda/us, XJX, 129-142; E/ 2 Iİng .l, 1, 136)_ 

Ebü'l-Hayr el-İşbili'nin Mul]taşar if 
'ilmi'n-nücı1m ve'l-fildlJ-a adını taşı
yan diğer bir eseri, 19 Zilkade 953 ( 11 
Ocak 1547) tarihinde Yusuf b. Sa'dullah 
b. Bektut Feyzi tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir. Tercümenin 985 Zilka
desinde (Ocak 1578) istinsah edilen bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi' nde 
bulunmaktadır (Ayasofya, nr. 27071 2, vr. 
65b-98b)_ Muhammed el -Ara bi, neşre 

hazırladığını haber verdiği 'Umdetü't-

tabib ii ma 'rifeti'n- ne bdt adlı eserin 
de büyük ihtimalle Ebü'l- Hayr ei-İşbi
li'ye ait olduğunu belirtmekte ve bunu 
gösteren bilgiler kaydetmektedir (bk 
bi bl) 
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EBÜ'l-HEYCA 
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L 
(bk. ABDULlAH b. HAMDAN). 

_j 

ı 
EBÜ'l-HEYSEM 

ı 

L 
(bk. MALiK b. TEYYİHAN). _j 

ı 
EBÜ;l- HÜDA es-SAYYADi 

ı 

L 
(bk. SAYYADi). 

_j 

ı 
EBÜ'l-HÜSEYİN el-BASRİ 

ı 

(<..>~1~\Y.I) 

Ebü'l-Hüseyn Muhammed 
b. Al! b. Tayyib el-Basri 

(ö. 436/1044) 

el-Mu ' temed adlı eseriyle tanınan 

L Mu'tezile ketarncısı ve fıkıh alimi. _j 

Basra'da doğdu. Kaynaklardaki kısıtlı 
bilgilerden hayatının büyük bir kısmını 
Bağdat'ta geçirdiği, tahsilini bu şehirde 
tamamlayıp öğretim ve ilmi faaliyetlerini 
genellikle burada yürüttüğü anlaşılmak
tadır. Klasik kaynaklarda, Basra Mu'te
zile ekolünün meşhur alimi Kiidi Abdül
cebbar'ın önde gelen talebelerinden ol
duğu, hadis otoritelerince fazla tanın

mayan Tahir b. Lebüe ·den de bir süre 
hadis okuduğu kaydedilir. Öğrendiği ha
dislerden sadece birini rivayet ettiği bi
linen Ebü'l- Hüseyin, Zehebi ve İbn Hacer 
el-Askalani gibi hadis otoriteleri tarafın
dan rivayete ehil görülmemiştir (Mfzanü 'l
i'tidal, lll. 654; Lisanü'l-Mfzan, V, 298). 

Ebü' I- Hüseyin el- Basri' nin biyografi
sini veren kaynaklarda rastlanmayan, an-



cak bazı yeni araştırmacıların, İbn Ebu 
Usaybia'nın aynı künye ve nisbe ile kay
dettiği ('Uyunü 'l -enba', s. 324) bir bilgi
ne ait ŞerJıu's-Semd ci't- tabi ci adlı ese
rin ilk ve son sayfalarında bulunan bazı 
kayıtlara dayanarak verdikleri bilgiye gö
re Ebü'l -Hüseyin. İslam dünyasında da
ha çok Aristo 'dan yaptığı tercüme ve 
şerhlerle tanınan Yahya b. Adi'nin öğ
rencisi olmuş, ünlü hıristiyan filozofu İb
nü's- Semh 'ten de felsefe, matematik, 
astronomi ve kimya okumuştur (Stern, 
XVI, 33, 37- 39; E/ 2 SuppL !İ ng. !. s. 25) 
Özellikle ketarn ve usul-i fıkıh sahasında 
temayüz ettiği kaydedilen Ebü'l-Hüse
yin ' in Basra Mu'tezilesi'nin önemli bir 
temsilcisi olduğu halde ilmi faaliyetlerini 
daha çok Bağdat'ta yürüttüğü, bu arada 
birçok talebe yetiştirip asırlar boyu fay
dalanılabilecek nitelikte eserler verdiği 
bilinmektedir. Her ne kadar onu "kadi" 
olarak niteleyenler varsa da herhangi 
bir resmi görev alıp almadığı konusun
da kaynaklarda açık bilgi bulunmamak
tadır. Ebü'l-Hüseyin el-Basri S Rebiula
hir 436'da (30 Ekim 1044) Bağdat'ta ve
fat etti. Cenaze namazı dönemin Hanefi 
kadısı Hüseyin b. Ali es-Saymeri tara
fından kıldınlarak bu şehirdeki Şünuzi
ye Mezarlığı'na defnedildi. 

Katib Çelebi, Ebü'l-Hüseyin'in füruda 
Şafii mezhebini benimsediğini kaydeder
se de (Keş{ü 'z - zunan, II, 1732) Hanefi ta
bakat kitapları genellikle onu kendi ekal
lerine mensup bir alim olarak tanıtmak
tadır (mesela bk. Kureşf, lll, 261 ). Ancak 
telif ettiği eserler göz önünde bulundu
rulduğunda Ebü'l-Hüseyin'i belli bir mez
hebin mensubu olarak kabul etmek ye
rine müstakil bir müctehid saymanın da
ha isabetli olduğu görünür. Usul-i fıkıh 
sahasında mütekellimin metoduna göre 
yazılmış en önemli eserlerden biri kabul 
edilen el -Muctemed 'i telif etmiş olması 
onun bu alanda u la ştığı ilmi seviyeyi gös
termektedir. Kaynaklarda, Mahmud b. 
Muhammed el-Melahimi ve Ebü Ali Mu
hammed b. Ahmed b. Velid el-Kerhi gi
bi bazı talebeleri tarafından sonraki ne
sillere aktanldığı bildirilen kelama dair 
görüşlerinin daha çok İmamiyye ve Zey
diyye üzerinde etkili olduğu kaydedil
mektedir. İbnü ' l-Murtaza, Ebü'l-Hüse
yin'in bazı Ehl-i sünnet kelamcılarını da 
etkilediğini belirtir ve bu hususta Fah
reddin er-Razi'yi örnek göstererek bu 
ünlü alimin kelami görüşlerindeki ince
likleri Ebü'l-Hüseyin'in kelamla ilgili eser
lerinden istifade etmiş olmasına bağ
lar ( Taba~iitü 'I-Muctezile, s. 11 9; krş. E/2 

SuppL !İng ı. s. 25) . Biyografik kaynak
larda ise bu etkinin daha ziyade usul-i 
fıkıh sahasına münhasır kaldığı belir
tili r. Çağdaş araştırmacılar , kelamla il
gili hiçbir eseri günümüze intikal etme
miş olan Ebü'l-Hüseyin'in bu alanda
ki görüşlerini genellikle talebesi Mah
mud el -Melahimi'nin el-Fd ' ik ff usu
li 'd-din, Fahreddin er-Razi'nin Nihd
yetü 'l- cu~ül if dirdyeü'l- usul ve VIII. 
(XIV. ) yüzyıl Zeydi müelliflerinden Kasım 
el-Mahalli'nin Ta c lik c ald Şerhi'l- İmdm 
el-meşhur bi -Mdnkdim adlı eserlerin
den özetteyerek aktarmaktadırlar (bk. 
Elr. , I, 322 - 324) 

Ebü'l-Hüseyin Mu'tezile'ye ait taba
kat kitaplarında , hocası Kadi Abdülceb
bar'ın da mensup olduğu ve büyük ölçü
de Ebu Ali el-Cübbai ile Ebu Haşim eı

Cübbai'nin görüşlerinin etkisinde kalan 
Basra Mu'tezilesi kelamcıları arasında 

sayılır. Bununla birlikte onun zaman za
man bu ekolün ve hocalarının görüşleri
ne aykırı fikirler ileri sürdüğü ve felse
feye fazla dalmış olduğu ifade edilmek
tedir. Nitekim Şehristani de onu bir ke
lamcı değil bir filozof olarak kabul et
mektedir (el-Mi/el, I, 85) . Ebü'l-Hüseyin'in, 
Kadi Abdülcebbar kanalıyla fikirlerine 
muttali olduğu Ebu Haşim el -Cübbai'
ye ait ahval teorisiyle ma'dumun şey'iy
yeti, cevher ve keramet gibi pek çok 
meselede mütekaddimin ulemasının gö
rüşlerine katılmadığı (Eir. , 1, 322-323), bu 
yüzden de özellikle Behaşime tarafın
dan tenkide tabi tutulduğu bilinmekte
dir (İ bn ü ' l -Murtaza , s. 119) . Allah' ın s ıfat

ları konusunda ise kelamcılarca kullanı
lan hal (ahval) ve mana (meanT) terimle
rini kabul etmeyen Ebü'l-Hüseyin sıfat 
yerine hüküm (ahkam) tabirini tercih et
mektedir (E!r., I, 323) Ona göre Allah'ın 
işitmesi ve görmesi bilmesiyle eş anlam
lıdır (E/2 SuppL !İ ng ı. s. 25) Ebü'l -Hüse
yin, insan fiilier i konusunda da bir mak
düra iki kadirin tesirini kabul etmek su
retiyle ekolünün görüşlerinden ayrılmak

tadır (Eir., ı , 324) 

Eserleri. Usul-i fıkıh ve ketarn sahasın
da birçok eser telif eden Ebü' ı- Hüse
yinel -Basri'nin günümüze ulaşan eser
leri şunlardır: 1. el-Mu ctemed* fi uşu
li'I- fı~h. Mütekellimin metoduna göre 
yazılmış usul-i fıkıh kitaplarının ilk ve 
en önemli örneklerinden biridir. İlk defa 
Ahmed Bekir ve Hasan Hanefi'nin kat
kılarıyla Muhammed Hamidullah t ara
fından iki cilt halinde yayımlanan ( Dı maşk 

13851 1965 ) eserin ilmi neşir esaslarına 
fazla riayet edilmeden Halil Meys tara-

EBÜ'I-HÜSEYİN el-BASRI 

fından yapılmış ikinci bir neşri daha bu
lunmaktadır (Beyrut 1983). el-Mucte
med'in icma bölümü Marie Bernand ta
rafından Fransızca'ya tercüme edilmiş
tir (bk. bibl) 2. Ziydddtü'l-Muctemed. 
Müellifin el -Muctemed'e zeyil olarak 
kaleme aldığı , emir, nehiy ve neshe da
ir bazı meseleleri ihtiva eden bu risale, 
Süleymaniye Kütüphanesi' n deki nüsha
sı (Laleli, nr. 788) esas alınarak M. Hami
dullah tarafından el-Muctemed'in için
de neşredilmiştir (ll, 991-1 028) 3. Kitd
bü'l - J(ıydsi'ş-şercf. Edille-i erba'adan 
kıyası inceleyen bir risale olup el-Mucte
med'den önce yazıldığı, bu eserin çe
şitli yerlerinde risaleye yapılan atıflar

dan anlaşılmaktadır. M. Hamidullah, bu 
eseri de aynı kütüphanede bulunan nüs
hasına dayanarak el-Muctemed'in için
de yayımıarnıştır (ll , 1029- 1050) 4. Şer
Jıu 'l- cUmed. Müellifin, hocasıKadi Ab
dülcebbar ' ın usQI-i fıkha dair günümü
ze ulaşmayan el - cUmed adlı eserine yaz
dığı şerhtir. Eserin Vatikan Kütüphane
si'nde (nr ll 00) bulunan başı ve sonu ek
sik nüshası icma. kıyas ve ictihad bölüm
lerini kapsamakta olup Abdülhamid b. 
Ali Ebu Züneyd tarafından neşredilmiştir 
.(1-11 , Medine 1410) 5. ŞeİJıu 's-Semdci't
tabfcf. Bu eserin, Aristo'nun Physica 'sı
nın (Fizika ) İshak b. Huneyn 'e ait es 
Sema cu 't- tabi ci adıyla bilinen Arapça 
tercümesi üzerinde Yahya b. Adi ve İb
nü's- Semh tarafından gerçekleştirilen 

şerhlere, Ebü' l- Hüseyin'in ekiediği bazı 
notlardan teşekkül etmiş yeni bir Fizika 

Ebü'I-Hüseyin ei -Basri'nin Şer(ı.u 's - Sema ' i't- tabf'1 ad lı 

Fizika şerh in i n ilk sayfas ı {Leiden Üniversi tesi Ktp., nr. 583) 
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EBÜ'I- HÜSEYiN el-BASRI 

şerhi olduğu kabul edilmektedir. Klasik 
kaynaklarca Ebü'l-Hüseyin el-Basrf'ye 
nisbet edilmeyen, ancak Brockelmann 
(GAL, ı , 600) ve Fuat Sezgin (bk. GAS, 1, 

627) gibi müelliflerin haber verdiği bu 
şerhin bir nüshasının Leiden Üniversite
si Kütüphanesi'nde (nr. 583) bulunduğu 
tesbit edilmiştir. Konuyla ilgili bir ma
kalesinde bu nüshayı tanıtan S. M. Stern, 
İbnü's-Semh ile Ebü'l-Hüseyin arasında 
hoca -talebe münasebeti bulunduğunu 
da düşünmekte, bu görüşünü adı geçen 
nüshanın ilk ve son sayfasında yer alan 
bazı notlarla delillendirmeye çalışmakta
dır (JRAS, XVI, 37-38). D. Gimaret ise bu 
tesbiti şüphe ile karşılar (Eir. , 1, 324) 6. 

Kitabü ·ı- İmam e. Kati b Çelebi 'nin kay
dettiği bu eserin (Keş{ü 'z -z.unan, ll , I 398). 
Ebü'l-Hüseyin'in günümüze ulaşmayan 
Şerfıu ·ı- uşuli'l- l]amse adlı kitabından 
bir bölüm olabileceği ve bir nüshasının 
Viyana Milli Kütüphanesi'nde (Giaser, nr. 
ı 14) bulunduğu kaydedilmektedir (E/ 2 

Suppl. ]İng . ]. s. 25 ) Müellifin, çağdaşı Şe
rif el-Murtaza'nın aynı konuyla ilgili Ki
tô.bü 'ş- Şaff fi'l - imam e adlı eserine yaz
dığı belirtilen Naki.ü'ş-Şafi fi 'l-imame 
(İbnü ' 1-Murtaza. s. ı 19) adlı reddiyenin 
de bu eser olması muhtemeldir. 

Ebü'l -Hüseyin ei-Basrf'nin kaynaklar
da zikredilen diğer eserleri de şunlardır : 

1. Tasaffuhu'l-edille fi uşrlli'd-din (Fa
şfJ:ıu '1- edille ). Kaynaklardaki bilgilerden, 
ilk dönem Mu'tezile eserlerinin tenkidf 
bir değerlendirmesini ihtiva eden hacim
li bir çalışma olduğu anlaşılan (Zehebf, 
A' lamü'n-nübela', XVII, 588 ; Keşfü'z - zu

nün, I, 4 ı3 , II , 1272) bu eserden, müelli
fin talebesi Mahmud b. Muhammed el
Melahimf'nin bazı iktibaslarda bulunduğu 
kaydedilmektedir (Eir., !, 322; E/2 Suppl. 

]İng 1. s. 25) 2. Kitabü Gureri'l-edille 
(Müşkilatü'l-gurer). Kelama dair olan bu 
esere (Keşfü 'z.-z.unün, IL ı200) İbn Ebü'I
Hadfd'in bir şerh yazdığı belirtilmekte
dir (Ef2 Suppl. ]İng . ]. s. 25; krş . E/2 ]İng. i. 
lll, 685) 

Ebü'I-Hüseyin'in bunlardan başka, ün
lü dilci HaiTI b. Ahmed'in Kitabü '1- 'Ayn 
adlı eserine Fa' itü'l- 'ayn 'ala Kitabi'l
'Ayn adıyla bir şerh (Hediyyetü'l- 'ari{fn, 
ll, 69), Şerif el - Murtaza'nın gaybet* ko
nusuyla ilgili Kitabü'l-Mu~ni' adlı ese
rine bir reddiye (Ef2 Suppl. ]İng . ]. s. 25 ; 

İbnü ' l-Murtaza bu eseri Nakiü 'l-Mu~an
na' fi'l-gaybe şeklinde kaydeder, bk. Ta
ba~atü 'l-Mu'tezile, s. ıı9) yazdığı, ayrı
ca el-İntişar fi'r- red 'ala İbni'r - Raven
di (Kehhale. XI, 20) ve Şerfıu'l- Uşrlli'l

l]amse (İbn Hallikan, IV, 27ı ; Safedl, IV, 
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125) adlı eserlerinin bulunduğu kayde
dilmektedir. 

Ebü'I-Hüseyin el-Basri ve el-Mu 'te
med 'in icma bölümü, Marie Bemand'ın 
hazırladığı L 'Accord unanime de la 
communaute comme tandement des 
status legaux de J'Islam d'apres Abu'l
Husayn al-Basri (Paris 1970) adlı dok
tora tezine konu teşkil etmiştir (bk So
urdel, XL, 210-211). 
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Iii AHMET AKGÜNDÜZ 

EBÜ 'l- HÜSEYİN en-NÜRİ 
( c>_;_,.:ll ~ı y,l ) 

Ebü'I-Hüseyn Ahmed 
b. Muhammed el-Bağda di en-Nuri 

(ö. 295 / 908) 

Nuriyye adıyla bilinen 
tasavvufi bir akımın öncüsü. 

_j 

Bağdat 'ta doğdu. Babası Horasan'ın 

Bağ veya BağşOr şehrinden olduğu için 
İbn Bagavi olarak da tanınır. Bağdat ta
sawuf ekolünün en büyük temsilcilerin-

dendir. KOnyesi bazı kaynaklarda (Hüc
virf ]Jukovski]. s. 164) Ebü'I-Hasan ola
rak zikredilir. Nürf nisbesini almasını 

NOr adlı bir köyde doğduğu şeklinde 
açıklayanlar olduğu gibi nur yüzlü olma
sına bağlayanlar da vardır. Bazı sOnler 
ise nur üzerinde bir nazariye kurduğu 
için bu nisbeyi aldığını söylerler. Nitekim 
onun, "Ben nuru müşahede ettiğim za
man sürekli ona bakar, bir müddet son
ra ben de nur olurum" (BaklT, Meşrebü 'l

eruaJ:ı, s. 312) sözü, bu ikinci görüşün da
ha doğru olabileceği izlenimini uyandır
maktadır. 

Ebü'l- Hüseyin ilk dini bilgileri aldık
tan ve medrese ilimlerini tahsil ettikten 
sonra tasawufa ilgi duymaya başladı; 

Bağdat'ta meşhur mutasawıf Seri es
Sakatf'nin sohbetlerine devam etti. Ta
sawuf terbiyesini Cüneyd-i Bağdadf ile 
birlikte Seri'nin yanında tamamladı. Ah
med b. Hadraveyh'in sohbetine katıldı. 

Muhammed b. Ali ei-Kassab ve Ahmed 
b. Ebü' ı- Havarf gibi safilerden istifade 
eden. daha sonra İbn Cella, Ebü Bekir 
ei -Kettanr. Ebü Said b. Arabf. Ca'fer ei
Huldf, Ebü Ali er-Rüzbarf, Ebü Bekir el
Vasıtf gibi birçok mutasawıfın yetişme
sinde etkili olan Ebü'I-Hüseyin'in Mısır' a 

gidip Zünnün el-Mısrf ile görüştüğü de 
rivayet edilmektedir. 

NOrf bir taraftan tasawufun incelik
lerini kavramak için Seri'nin sohbetleri
ne devam ederken diğer taraftan geçi
mini temin etmeye çalışıyordu. Perldüd
din Attar'ın anlattığına göre NOrf sabah 
evden çıktığında yanına aldığı ekmeği 

sokakta karşılaştığı bir fakire verir, ca
miye girip birkaç saat ibadet ettikten 
sonra öğle üzeri dükkanına gidip çalışır
dı. Bu şekilde aslında gizlice oruç tuttu
ğu halde ailesi onun dükkanda, çarşı hal
kı ise evde yemek yediğini zannederdi 
(Te?kiretü 'l-euliya', ll , 46). 

"Vecd ruhta meydana gelen bir k.ıvıl
cımdır, dille anlatılmaz" diyen Nürf, ha
yatının son günlerinde sokakta birinin 
okuduğu, "Seni seve seve öyle bir nok
taya ulaştım ki akıllılar bu menzile var
dıklarında hayrete düşmüşlerdir" anla
mındaki beyti duyunca vecde geldi. Ka
mışları yeni kesilmiş olan bahçede dö
nüp dururken ayaklarının altı yarıldı ve 
bir müddet sonra vefat etti. Son anla
rında, "AIIah ' ı an" diyen dostlarına, "Za
ten O'na dönmüyor muyuz?" diye karşı

lık verdiği; yakın dostu olan Cüneyd'in, 
"Onun ölümünden sonra artık sıdktan 
bahseden kalmadı, çünkü çağın sıddfkı 

. o idi " dediği nakledilir. 


