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A'lAMÜ'n -NÜBÜWE 
( öy,:ll t *-1 ) 

Şafii a limlerinden Maverdi'nin 
(ö. 450 / 1058) 

peygamberliğin ispatı 
(delailü'n -nübüwe· ) konusundaki 

eseri. 
_j 

Müellifin "gerçeğe ışık tutmak. izaha 
muhtaç bazı noktaları açıklığa kavuştur
mak. nübüwetin doğruluğunu ispatla
mak. bu hususta öne sürülen şüphe ve 
itirazları ortadan kaldırmak" düşünce

siyle yazdığını belirttiği eser Del ô , ilü 'n-
. nübüvve adıyla da tanınır (bk Sübki. V, 

276; Taşköprizade , ll, 331) Yirmi bir bab
dan oluşan ve her babı da kendi arasın
da çeşitli fasıliara ayrılan A'JQmü'n-nü
büvve 'nin muhtevasını bir giriş ve iki 
bölüm şeklinde gruplandırmak müm
kündür. Giriş mahiyetindeki ilk kısımda 
delillerin ve bilginin çeşitleri, akıl yürüt
me. istidlal ve aklın tarifleri hakkında 
kısa bilgiler verildikten sonra alemin ya
ratılmışlığı, Allah ' ın varlığı ve birliği üze
rinde durulur. kulların yaratıcı karşısın
daki mükellefiyetieri anlatılır ve böylece 
nübüwet müessesesinin varlığı Allah'ın 
varlığına dayandırılır. Eserin birinci bö
lümünde genel anlamda peygamberliğin 
aklen mümkün olduğu ve bunun ispatı. 
insanların peygambere olan ihtiyacı. mu
cize ve çeşitleri, nübüwete yapılan iti
razlar ve bunların reddi, resul ile nebi 
arasındaki farklar. kainatın ömrü ve Hz. 
Adem'le başlayan peygamberlerin sayısı 
gibi hususlar yer alır. Bu bölümde Te\l
rat'tan da bazı nakillerin yapılması dik
kati çekmektedir. Hz. Muhammed'in nü
büwetine ayrılan ve kitabın büyük bir 
kısmını teşkil eden on altı bablık ikinci 
bölümde onun peygamberliğine yapılan 

A'lamü'n·nübüuue'den bir sayfa 
(Süleymaniye Kip., Şehid Ali Paşa, nr. 1570, vr. 3b) 

itirazlar ve bunların reddi, nübüwetini 
ispatlayan Kur'an ' ın i'cazı . Hz. Muham
med'in fiili, kavli ve haberi mucizeleri. 
hayvan ve bitkilerle ilgili mucizeleri. mu
cize ile diğer hArika* lar arasındaki fark
lar. Hz.Peygamber'in nübüwetini geçmiş 
peygamberlerin müjdelemesi, peygam
berliğinden cinlerin haberdar olması. do
ğumundan önce bir peygamberin bek
lenmesi, doğumundan sonra da pey
gamber olacağının sezilmesi, doğumu 
esnasındaki harikalar. güzel ahlak ve fa
ziletleri gibi konulara yer verilir. 

A 'JQmü'n-nübüvve 'nin birinci bölü
münde israiliyat nevinden bazı nakiller 

Alanya 
Tersan es i 

ALAN YA 

varsa da akli izahlar daha fazladır . ikinci 
bölümde zaman zaman akli deliller zik
redilmekle beraber nakiller daha çok yer 
tutar. Hz. Adem'in yaratılışı , dünyanın 
yaşı ve kıyametin kopma zamanı gibi 
konulardaki nakiller Tevrat'a dayanır. 

A 'ıamü 'n- nübüvve, peygamberliğin 
delilleri konusunda yazılan eserlerin ter
tip güzelliği , delillerinin kuwetli oluşu ve 
ifadesinin kolaylığı bakımlarından en de
ğerlisi kabul edilmiş ve sonraki devir
lerde aynı sahada kaleme alınan kitap
lara kaynak teşkil etmiştir (bk NebhanT, 
s. 67, ı 00, 270, 288) istanbul (Süleymani
ye Ktp., Şeh id Ali Paşa, nr. 1570) ve Mısır 
kütüphanelerinde (bk. Brockel mann, CAL, 

1, 483; Suppl., 1, 668) yazma nüshaları bu
lunan eser. küçük boy 165 sayfa olarak 
yayımlanmıştır (Kah ire 13 19) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Maverdi. A' lamü 'n·nübüuue, Kahire 1319; 
Sübkf. Tabakat, V, 276 ; Taşköprizade. /VIifta· 
hu 's-sa'ade, 1, 321-322, 364 ; ll , 331 , 595; Keş
fü 'z-zunün, 1, 126 ; Serkfs. /VIu'cem, 11 ,- 161 2; 
Yü~~f en-Nebhanf, Hüccetullah 'a le'/- 'alem in {i 
mu ' cizati seyy idi 'l-mürselin, Diyarbakır, ts. (ei
Mektebetü'I - İsla miyye). s. 67, 100, 115, 270, 
288; Brockelma n n. GAL, ı , 483; Suppl., 1, 668 ; 
a.mlf .. "Maverdl", iA, VII, 409 ; el-1\amüsü'l·islii· 
m~ 1, 135; Hıdır Muhammed Hıdır: el-ikna' , Kü
veyt 1982, Giriş, s. 15. 

L 

ı 

L 

L 

~ A HMET SAİM K ILAVUZ 

A'lAMÜ'ş-ŞİA 
( ~~ ~*"!) 

Aga Büzürg-i Tahrani'nin, 
başlangıcından 

XX. yüzyıla kadar yetişen 
Şii alimlerinden bahseden eseri 
(bk. AGA BÜZÜRG-i TAHRANİ). 

AlANCIK 

(bk. ALlN CAK). 

AlANYA 

Akdeniz bölgesinde 
Antalya iline bağlı ilçe merkezi. 
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Tarihi ve turistik bir merkez olan Alan
ya, Antalya körfezinin doğu kıyısında de
nizden 250 m. yükseklikteki küçük bir 
dağın eteğinde kurulmuştur. ilkçağ 'da 
Korakesion adıyla anılan ve Roma devrin
de önemini muhafaza eden şehir, uzun 
süre deniz korsanlarının sığınak yeri ol
muştur. Kıbrıs Krallığı ' na bağlı iken 1221 
yılında ı. Alaeddin Keykubad tarafından 
fethedilmiş ve Bizans devrinde Kalono
res şeklinde değiştirilen adı yeni fat ihi-
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