
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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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. 



Hücvfri, Ebü' l - Hüseyin ' in görüşlerini 

mücahede ve riyazete devam. nefsin ar
zularına karşı müsamahayı terk. insan
lara müdahene etmemek şeklinde özet
ler. Ebü'I-Hüseyin de Cüneyd gibi sahv* ı 
esas alan bir tasawufi hayatı gerçekleş
tirmeye çalışmış, sohbeti uzlete tercih 
etmiştir. Üzerinde özellikle durduğu hu
sus is~r· ve fedakarlıktır. Tsara dayan
mayan sohbet ve arkadaşlıkların doğru 
olmadığını söylemiş, maddi - manevi bü
tün nimet ve imkanlarda kişinin arkada
şını kendisine tercih etmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Onun bir olayda idama 
mahküm edilen arkadaşlarıyla birlikte 
infaz mahallinde önce kendisinin idam 
edilmesini ısrarla istemesi, bu görüşü
nün en dikkat çekici örneklerinden biri
dir. Tsarı esas alan tasawuf anlayışını 
benimseyen akıma Nüriyye denilmiştir. 

Tasawuf tarihinde "Allah sevgisi " ye
rine "Allah aşkı " tabirini ilk defa kullanan 
Ebü'I-Hüseyin en-Nürf'dir. Baklf onun, 
"Ben Allah'a aşığım. O da bana " ifadesi
nin ne anlama geldiğini soranlara. "Mü
minler Allah 'ı, Allah da mürninleri sever· 
ayetini (el-Maide 5/ 54) okuyarak cevap 
verdiğini söyler. 

Ebü 'I-Hüseyin, diğer mutasawıflar gi
bi tasawufi çevrelerdeki şekilciliğe dik
kat çekmiştir. "Tasawuf bilgi ve şekil de
ğil ahlaktan ibarettir"; "Süfi sema eden, 
ancak bununla beraber dinin emir ve ya
saklarına uyan kimsedir" şeklindeki ta
rifleri; "Dervişlerin giydiği yama lı hırka 

incileri örterdi, şimdi ise mezbelelikteki 
leş örtüsü haline geldi " tarzındaki tes
biti ; "Zamanımızda iki aziz varlık vardır: 
ilmiyle amel eden alim. hakikati anlatan 
arif"; " Başını Hz. Peygamber' in yoluna 
koymayana İslam ' ın yolu açılmaz" gibi 
teşhisleri bu konuyla ilgili endişe ve ti
tizliklerini yansıtmaktadır. 

Tasawuf düşüncesine getirdiği yeni 
yorumlar sebebiyle "gönüller sultanı , sü
filerin parlak ayı " gibi lakaplarla anılan 
Nürf'yi, üstün bir feraset sahibi olması 
dolayısıyla Cüneyd "kalplerin casusu" ola
rak nitelendirmiştir (Attar, ll , 46). 

Nürf'nin tasawuf terimlerinin oluş

ması ve gelişmesinde önemli katkıları 

olmuştur. Onun tasawufi eserlerde yer 
alan tasawuf, süfi, fsar ve aşk tarifle
rinin yanı sıra tövbe, yakın, müşahede, 

ubüdiyyet, rubübiyyet, vecd, sema. işa

ret, edeb, ilham. terk, şevk, hüzün, kurb, 
bu'd, fakd, havf, rıza . feraset. muhab
bet. sohbet gibi birçok tasawuf terimi 
hakkındaki tarifleri dikkat çekicidir. 

Ebü' l- Hüseyin, tasawuf düşüncesine 
yeni bir ufuk kazandıran bu terimierin 

yanında lll. (IX.) yüzyılda çok tartışılan 
kelamf konularda da orüinal görüşlere 
sahiptir. Ona göre teşbihle ilgili fikirler 
dışında Allah'a işaret eden her fiki r tev
hid sınırları içindedir. "AIIah ' ın delili ne
dir?" sorusuna, "Yine Allah 'tır" diye ce
vap veren Nürf'ye göre Hz. Peygamber 
dünyada Allah'ı görmemiştir. Peygam
berlerin işlediği küçük hatalar ise (zelle) 
onların ruhlarında değil bedenlerinde 
ortaya çıkmıştır. 

Attar' ın ifadesiyle "tasawufta mücte
hid ve mezhep sahibi " olan Ebü'I-Hüse
yin en -Nürf'nin bazı görüş ve tesbitle
rinden dolayı t oplumdan tepki gördüğü 
de olmuştur. Nüri, tasawufun en tar
tışmalı alanlarından biri olan şathiye* 
niteliğindeki sözlerin ilk temsilcilerinden 
biridir. Hatıb ei-Bağdadf'ye göre Nü
rf, tasawuf dilinin inceliklerini kullanma 
konusunda Iraklılar' ın en meşhurudur. 

Baklf ise onu ariflerin dayanağı, şatah 
ehlinin kılıcı, vecd sahiplerinin reisi ola
rak vasıflandırmış , "Ben Allah'a aşığım " ; 

"Kurb bu'ddur" gibi sözlerini şerhetmiş
tir (Şerh · i Şathiyya~ s. 165-177) Ebü Nasr 
es -Serrac şathiye konusunu işlerken Nü
rf'yi ayrı bir başlık altında incelemiştir 
(el·Lüma', s. 492) Ondan nakledilen il
ginç şathiyelerden birine göre ezan oku
yan müezzine, "Allah belanı versin", hav
layan köpeğe ise "lebbeyk" demiş, ken
disini hayret ve dehşetle seyredenlere 
konuyu şöyle açıklamıştı : "Müezzin Al
lah u ekber derken bile koyu bir gaflet 
içindeydi; köpeğin sesini duyunca ise şu 
ayeti hatırladım : "Yerde ve gökte bulu
nan her şey Allah' ı tes b i h eder" (et-Te
gabün 64 / ı ı 

lll. (IX.) yüzyılda yaşamış olup eseri 
günümüze ulaşan ender süfilerden biri 
de Ebü'I-Hüseyin en-Nürf'dir. Mal;{ama
tü 'l- l;{ulub adlı risalesinde Nürf Kur 'an-ı 

Kerim'de geçen "kalp " kelimesi ve bu
nunla ya kın anlamlara gelen üç terim 
(sadr, fuad, lüb) üzerinde durmuştur. Ona 
göre sadr İslam · ın , kalp imanın, fuad 

Ebü' ı. Hüseyin 
en· NOri'n in 

Makamaw·t· 
f!:ulab ad lı 

risalesinin 
iç kapağı 

(Beyrut 1968) 
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EBÜ ' I- HÜSEYiN en-NORT 

marifetin, lüb ise tevhidin kaynağıdır. 

Nürf kalpleri günahka rların , itaatkarla
rın ve ariflerin kalpleri diye üçe ayırır. 

Ayetlerdeki işaretlerden hareketle kal
bin yedi özelliği olduğunu söyleyerek 
bunları şöyle sıralar : Leyyin, tevessü', şi
fa, hidayet, sekfne, tuma'nfne ve tenvir. 

Ebü ' 1- Hüseyin bu küçük risalesinde, 
Kur 'an -ı Kerim'de yer alan kalple ilgili 
bütün tesbitleri ele alarak değişik tas
niflerle konuyu daha anlaşılır hale ge
tirmiştir. Ona göre bir kalbin selim ola
bilmesi için şüphe, heva- heves, riya- gös
teriş , masiva sevgisi gibi olumsuz nite
liklerden arınmış olması gerekir. Arifin 
gönlünde bulunan dört ateşten korku 
ateşi günahın tatlı gelen tarafını. sevgi 
ateşi itaatin zor gelen yönünü, marifet 
ateşi maddi bağlılıkları. şevk ateşi ise 
rehaveti yakar ve kişiyi sevgiliye ulaştı
rır. Kalpte bulunan üç nurdan marifet 
güneş gibidir, heva ve hevesi örter; akıl 
ay gibidi r, şehveti örter ; ilim yıldız gibi
dir. cehaleti örter. Gönüllere rahmet yağ
mazsa orada gösteriş, kuru iddia ve mü
nafıklık boy gösterir. Haram yemek, he
lali terketmek ve zulme niyet etmek ise 
kalbe sıkıntı yağmurlarının yağmasına 

sebep olur. 
Ebü 'I-Hüseyin en-Nürf işarf tefsir ha

reketinin de ilk temsilcilerindendiL Süle
mf Hal;{ ii, il;{ u 't- tefsir adlı eserinde otuz
dan fazla yerde onun tefsir ve yorumla
rına başvurmuştur. Buna göre Nüri, "Al
lah onlardan, onlar da Allah'tan razıdır
lar" (ei-Beyyine 98 / 8) ayetinde söz ko
nusu edilen kulun Allah 'tan razı olması

nı O'nun hükümlerini sevinçle karşıla

ması şeklinde tarif etmiştir. Ayrıca gaf
leti "ruhun Hak dışındaki bir şeyle sü
kün bulması ", fitneyi ise "kişinin Allah'
tan başka bir şeyle meşguliyeti " olarak 
tanımlamıştır. 

Kelabazi, Nürf'nin eser sahibi süfiler
den olduğunu söylemesine rağmen Ma
kamatü '1- l;{ ulı1b tasawufi kaynaklarda 
zikredilmez. Bu risale Kasım Samerrill 
( Bağdad 1969). Paul Nwyia ("Textes mysti
ques inedits D 'Abu'l-Husayn al-Nuri" , 
Melanges de / 'Uniuersite Sa int Joseph, 
Beyrut 1968, XL, 1 ı 5- ı 54, P. Nwyia bu ten
kitti neşrin sonuna, eserin " Şerhu kelami 
Ebi'l- Hüseyin" ad lı beş sayfa l ık bi r şerhi
ni de ilave etmiştir. Bu risalenin şa rihi belli 
değilse de Muhyiddin ibnü' I-Arab! ve İbn 
Farız'ın görüşleri ne temas ed ildiğine göre 
VII. ı xııı.ı yüzy ıl dan sonra yaz ıl m ı ş olma lı 

dır) ve Ahmet Subhi Furat (bk bib!) ta
rafından neşredilmiştir. Bu neşirlerde 

risalenin Süleymaniye Kütüphanesi 'nde
ki nüshaları esas alınmıştır. 
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EBÜ'I-HÜSEYiN en-NÜRT 

Cüneyd-i Bağdactf başta olmak üze
re bazı dostlarıyla mektuplaştığı bilinen 
Ebü'I-Hüseyin en-Nürf'nin bir şiirini Ke
labazf kaydeder (et-Ta'arru{, s. 204). 
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~ MusTAFA KARA 

EBÜ'l -HÜSEYİN el-VERRAK 

(bk. VERRAK, Ebü'I-Hüseyin). 

EBÜ'l-HÜZEYL el-ALLAF 
( ı.Jjn,.jl Jt~l y,l ) 

Ebü'I-Hüzeyl Muhammed b. el-Hüzeyl 
b. Abdiilah el-Allaf 

el-Abd! el-Basri 
(ö. 235/849-50 [?]) 

Basra ekolünün kurucusu 
Mu'tezili alim. 

_j 
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Tercih edilen görüşe göre 135 (752) 
yılı civarında Basra'da doğdu. Hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. Hayvan yemi 
satınakla uğraştığı veya bu işi yapanların 

bulunduğu mahallede oturduğu için "Al
laf" diye tanınır. Abdi künyesinin, İran'ın 
güney bölgesinde yaşadığı bilinen Abdül
kays kabilesinin mevalfsinden Fars asıl
lı biri olduğuna işaret ettiği kabul edi
lir. Hayatının büyük bir kısmını geçirdi
ği Basra'qa Vasıl b. Ata'nın öğrencisi Os
man b. Halid et-Tavfl'den tahsil gördü. 
Bişr b. Said ve Ebü Osman ez-Za'feranf 
de hocaları arasında zikredilir. On beş 
yaşında iken Basra'daki ilmi tartışmala
ra katıldı ve bu vesile ile Dırar b. Amr 
gibi bazı ileri gelen Mu'tezile alimlerin
den faydalandı: daha sonra da onların 
bazı görüşlerini eleştirdi. Kız kardeşiyle 

evlendiği Amr b. Ubeyd'in pek çok risa-
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!esine muttali olup onlardan istifade et
ti. Arapça'ya tercüme edilen felsefe ki
taplarını okudu ve bu alanda da kendi
ni yetiştirdi. Yahudi, hıristiyan ve Mecü
sf dinlerine mensup pek çok kimseyle 
başarılı münazaralar yaparak bir kısmı
nın müslüman olmasına vesile oldu. Al
lah'ın sınırlı bir varlık olmadığını ispat
lamak amacıyla Şif alimlerinden Hişam 
b. Hakem ile Mekke'de tartışmalarda bu
lundu. Uzun süre Bağdat'ta kalan Ebü'l
Hüzeyl, burada Harünürreşfd'in ünlü 
veziri Yahya b. Halid el-Bermekf'nin, da
ha sonra da Halife Me'mün'un huzu
runda akdedilen ilim meclislerinde bir
çok alimle tanıştı. Bunlarla yaptığı tar
tışmalar sonunda Me'mün nezdinde iti
bar kazandı. Bu arada Beytülhikme'nin 
reisi Sehl b. Harün ile dostluk kurdu. Da
ha sonra Samerra'ya gitti ve hayatının 
geri kalan kısmını orada geçirdi. 100 yı
la yaklaşan ömrünün son dönemlerin
de gözlerini kaybetmesine rağmen zih
nf fonksiyonlarını yitirmedi. Kaynaklar
da farklı tarihler verilmekle birlikte ter
cih edilen görüşe göre 235 (849-50) yı
lında Samerra'da vefat etti; cenaze na
mazı. Vezir İbn Ebü Duact tarafından ima
rnet meselesinde sempati duyduğu Şfa 
mezhebine uygun olarak kıldırıldı. 

Ebü'I-Hüzeyl, Vasıl b. Ata ve Amr b. 
Ubeyd'den sonra Mu'tezile'nin itikadf 
mezhep haline gelmesinde oldukça önem
li rol oynayan bir alim ve düşünürdür. 
Yetiştirdiği öğrenciler Mu'tezile'nin ge
lişmesine ve güçlenmesine katkıda bu
lundular. Yeğeni Nazzam. Ebü Ya'kub 
eş-Şahham. Ali el-Esvarf. Ebü Bekir ei
Esam, Sümame b. Eşres, Ca'fer b. Mü
beşşir ve Ca'fer b. Harb onun öğrencile
rinden bazılarıdır. Cedel ilminin kurucusu 
kabul edilen Allaf kelam ilminde önem
li bir mevkiye sahiptir. Cedel ilmindeki 
muvaffakiyetinde ve yaptığı münazara
larda başarılı olmasında Arap dilini iyi 
bilmesinin payı büyüktür. Aynı zamanda 
Arap edipleri arasında zikredilen Ebü'l
Hüzeyl'in münazaralarda eski Arap şi

irleriyle istişhad ettiği belirtilir. Ebü'l
Hüzeyl hadis rivayetleriyle de dikkati çek
mesine rağmen İbn Kuteybe, onun riva
yetlerine ehl-i bid'attan olduğu gerek
çesiyle güvenilemeyeceğini ileri sürer. 
Ebü'I-Hüzeyl el-Allaf tabiat felsefesi, ila
hi sıfatlar. nübüwet, ahiret ve insanın fi
illeri gibi temel kelam konuları üzerinde 
durmuş, bu konulara dair çeşitli eserler 
yazmıştır. Eserleri günümüze ulaşmadı
ğından görüşlerinin bir kısmını Ebü'I 
Hasan el-Eş'arf. Abdülkahir el-Bağdadf 

ve Şehristanf gibi Sünni müelliflerin ten
kitlerinin yanı sıra Ebü' ı - Hüseyin Hay
yat ve Kadi Abdülcebbar gibi Mu'tezilf 
alimlerce yapılan nakillerden öğrenmek 
mümkündür. Onun görüşleri şöylece özet
lenebilir: 

1. Bilgi Problemi. Duyuların dışında in
sanın bilgi kaynağı önce akıl, sonra da 
doğru haberdir. Duyular ve aklın bedfhf 
ilkeleriyle elde edilen bilgiler zarürf. is
tidlal yoluyla elde edilenler ise iktisabf
dir. Haberin doğru bilgi ifade edebilme
si için aralarında cennet ehlinden (asi ol
mayan müminlerden) en az birinin bulun
duğu yirmi kişi tarafından nakledilmesi 
gerekir. revatür derecesine ulaşsa bile 
kiltirler ve fasıklarca nakledilen haber
ler delil olarak kullanılamaz. 

2. Tabiat Felsefesi. Fizik alem atomlar
dan (cüz' la-yetecezza) oluşur ve sürekli 
değişikliğe uğrar. Maddenin bölüneme
yen en küçük parçaları olan atomlar bo
yutsuz cevher (geometrik nokta) olup bun
lar birbiriyle bitişerek cisimleri meyda
na getirirler. Kendi kendilerine hareket 
ve sükün kabiliyeti bulunmayan cevher
Ierde bu özellikleri yaratan Allah 'tır. Cev- . 
herler arasındaki ilişkiler kendiliğinden 

gerçekleşmediği gibi zorunlu da deği l 

dir. İlahi irade taalluk etmediği takdir
de ateş pamuğu yakmaz (Ali Sami en
Neşşar. ı. 481) . Cevherlerin birleşmesiyle 
oluş (kevn). ayrılmasıyla da bozuluş (fe
sad) vuku bulur. Atomlar sonlu, sınırlı ve 
dolayısıyla hadis o lduğuna göre alem de 
sonlu, sınırlı ve hadistir. 

3. Ulılhiyyet. Her insan Allah'ın varlığı
na ilişkin zarürf bilgilere doğuştan sa
hiptir. Temyiz çağına giren çocuklar da
hi herhangi bir öğrenim görmeden ve 
nakli bilgilere ihtiyaç duymadan Allah'ın 
varlığına inanınakla yükümlüdürler. İlahi 
sıfatlar O'nun zatının aynıdır. Allah ha
yatla hay, ilimle alim, kudretle ka dirdir; 
fakat hayat, ilim ve kudret O'nun zatın
dan ibaret olup sıfatlarıyla zatı arasın

da gayriyet söz konusu değildir. Bunun
la birlikte hayat, ilim ve kudret zatın üç 
tezahürünü teşkil eder. Naslarda Allah'a 
atfedilen vech, azamet. kibriya gibi kav
ramlar "zat" manasına, yed "nimet". ayn 
ise "ilim" anlamına gelir. 

Sıfatlar, Allah'ın zıtlarıyla nitelendiri
lebileceği zatf, nitelendirilemeyeceği fiili 
sıfatlar olmak üzere iki grupta toplanır. 

Allah sonsuz bir varlık olan zatını bildi
ğinden ilmi de sonsuzdur. Ancak mahi
yetleri itibariyle sonlu ve sınırlı oldukla
rından yaratıkları hakkındaki ilmi ve kud-


