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tir (Şeyh Müfld, s. 361-362; Fahreddin er
Razi, Kitabü 'L-Erba'fn, s. 236; Ca'fer es
Sübhanl, ll, 863-865) İ h bat taraftarların
ca yapılan istidlallerde bazı yanlışların bu
lunduğu belirtilmiştir. Mesela itaatte ma
siyetin eşit olması halinde müslümanın 
arnellerine karşılık vermenin imkansız ol
duğu ileri sürülmektedir. Halbuki bu du
rumda itaat dikkate alınabilir, çünkü ya
pılan bir itaate karşılık on sevabın , masi
yete mukabil ise bir günahın verileceği 
naslarda bildirilmiştir. Şu halde iyi ve kö
tü arnelierin eşit olması durumunda se
vap tarafının dikkate alınacağını söyle
mek mümkündür (Nesefl, II. 787; Seyyid 
Şerif el-Cürcanl. s. 449). Ayrıca masiyete 
terettüp edecek olan azap tevhid inancını 
ve onun sevabını yok etmez, çünkü tevhi
din sevabı fıskı terketmenin sevabmdan 
büyüktür. Bu da bir keblre işieyenin bü
tün itaatlerinin yok olacağını iddia eden 
ihbat anlayışını geçersiz kılar (İbn Furek. 
s. 159-160, 1 72-1 73) 3. Küfrün bütün iyi 
amelleri, itaatterin de masiyetleri silece
ğinde şüphe yoktur. Küfür dışında büyük 
günah olan masiyetler ise imanı ortadan 
kaldırınarnakla birlikte bazı itaatterin se
vabını yok edebilir. İbn Teymiyye ile onun 
izinden giden bazı Selefiyye alimleri bu 
görüştedir. Başlıca delillerinden biri, nas
larda zina edenlere uygulanacak ceza be
yan edildiği halde onların kafir oldukları 
belirtilmemiştir. Yine naslarda, sadaka 
verilen kişiye eziyet etmenin ve yapılan 
iyiliği başına kakmanın sadakaya ait seva
bı geçersiz kıldığının, büyük günah işle

menin de arnelleri boşa çıkardığının bil
dirilmesi (el-Bakara 2/264; Muhammed 47/ 

33), bazı masiyetlerin bazı itaatleri geçer
siz kılacağına delil teşkil eder. Masiyetler 
bütün itaatlere ait sevabı yok etseydi ahi
rette arnelierin tartılmasına gerek kal
mazdı. öte yandan farz ve vaCip olan iba
detlere ait rükünlerden birini terketmek 
ibadeti bütünüyle geçersiz kılmaz, sade
ce eksik hale getirir (İbn Teymiyye, Mec
mü'u fetaua, X, 638-639; Minhacü's-sün

ne, V, 296-298). 4. İhbat ve tekfir konula
rı hem dünya ve ahiret açısından hem de 
büyük ve küçük günah bakımından fark
lılık arzeder. Tekfirle, sadece farzları ye
rine getirmenin büyük günahları örtme
si kastedilirse bu anlamda bir tekfirden 
söz edilemez. Fakatihbat ve tekfirle, ahi
rette sevapiarta büyük günahların tartı

hp büyük günahların sevaplar karşılığın
da silinmesi ve sonunda günah miktarın
ca sevapiarın azalıp tükenınesi kastedilir
se bu doğrudur. Ayrıca bir büyük günahın 
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hangi itaat karşılığında silineceği biline
mez. Küçük zannedilen bir iyilik ahirette 
büyük bir günahı yok edebilir. Küçük gü
nahlara gelince bunlar yapılan itaatlerle 
dünyada silinir. Samimi bir tövbe de hem 
küçük hem büyük günahları yok eder. İbn 
Receb ve Seffarlnl gibi bazı Selefi- Han
beli alimleri bu görüşte olup daha çok ha
dislere ve ashapla tabiinden nakledilen 
rivayetlere dayanmışlardır (Seffarlnl, I, 
377-379). 

İhbat ve tekfir konularında tartışmala
rın daha çok ihbat üzerinde yoğunlaştığı 
ve alimierin çoğunluğunun tekfiri benim
sediği anlaşılmaktadır. ilgili naslar dik
kate alındığında ihbatı mutlak anlamda 
reddetmenin mümkün olmadığı kabul 
edilmelidir. Zira inkar ve şirkin yanı sıra 
Allah'ın indirdiği hükümleri hiçe saymak, 
insanları Allah yolundan alıkoymak, Hz. 
Peygamber' e saygısızlık göstermek, ada
leti emredenleri öldürmek, ahireti inkar 
etmek gibi inanç ve davranışların yapılan 
iyi arnelleri yok ettiği Kur'an'da açıkça 
belirtilmiştir. Bunun dışında işlenen bü
yük günahların , iman dahil olmak üzere 
bütün itaatleri geçersiz kılıp sevapiarını 

yok ettiğin i söylemek isabetli görünme
mektedir. Ancak ahirette itaatlerle ma
siyetlerin tartılacağı ve kişinin ağır gelen 
arnellerine göre muameleye tabi tutula
cağı unutulmamalıdır. Bu anlamda bir 
ihbatın kabul edilmesi mümkündür. Fa
kat küfre düşmeyenierin fasık bile olsalar 
gerçekleştirdikleri itaatterin karşılıksız 
kalmayıp masiyetlerinin cezasını çektik
ten sonra mük§.fat göreceklerinde şüphe 
yoktur. 
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İHDAD 
( ~~...l>~f) 

Kocası ölen veya kesin boşarnayla 
evliliği sona eren kadının 

belli bir süre bazı davranışlardan 
kaçınması anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "menetmek, sınır koymak" 
manasma gelen ihdad (hidad), fıkıhta 
ölüm veya kesin (bain) boşama sebebiyle 
evliliği sona eren kadının evlenme yasağı 
bulunan iddet süresince yas tuttuğu iz
lenimini verecek şekilde üzüntüsünü dışa 
vurmasını. çevresinin yadırgayacağı şekil
de memnun ve mutlu görünmekten sa
kınmasını ifade eder. Ancak kadının yas 
tutmasının hükmü, hangi durumlarda ve 
ne kadar süreyle yas tutacağı, bu esnada 
ne gibi davranışlardan kaçmacağı fakih
ler arasında tartışmalı dır. Hanefi ve Zey
diyye mezhebi fakihleri ve eski görüşün
de imam Şafii ile bir rivayete göre Ahmed 
b. Hanbel bunu gerekli görürken bir grup 
tabiln fakihi , Malikil er. yeni görüşünde Şa
fii ve çoğunlukla Hanbelller gerekli gör
mezler; bu sonuncular arasında ihdadı 
m üstehap kabul edenler de vardır. 

Kocası ölen kadının bir süre yas tut
ması hemen hemen bütün toplumlarda, 
özellikle de Sami gelenekte öteden beri 
bilinen bir adet olup aynı zamanda kadın
dan beklenen insani ve .ahlaki bir ödev 
olarak da görülmüştür. islam öncesi Hi
caz Arap toplumunda kocası ölen kadın 
bir yıl süreyle iddet bekler ve yas tutar, 
bu süre zarfında küçük bir odaya veya ça
dıra kapanıp en gösterişsiz elbiselerini gi-

. yer, koku sürünmez, saçlarını taramaz. 
bu suretle tam bir matem havasına girer
di. Bir yılın sonunda belli simgesel davra
nışlarla yas süresinin sona erdiğini ilan 
eder. normal hayata dönerdi. Boşanmış 
kadınların ise iddet beklernesi ve yas 
tutması gerekli görülmezdi (Buhar!, "Ta-



la~", 46; Müslim. "Tala~". 58; Cevad Ali. 
V, 557) 

İslam dininde doğum ve hayat kadar 
ölümün de tabii karşılanması ve ilahitak
dire rıza gösterilmesi istenmiş. ölünün 
arkasından taşkınlık derecesinde bağırıp 
çağırmak, ağıt yakmak ve uzun süreli yas 
tutmakyasaklanmıştır. Kocası ölen kadı 

nın aşırılığa kaçmadan dört ay on günlük 
veya hamile ise dağuma kadarki iddet 
süresince üzüntüsünü belirtmesine im
kan tanınmış. bu süre zarfında ölen koca
sının hatırasına saygısızlık sayılabilecek. 

onun yakınlarını incitebilecek veya yeni 
bir evlilik hazırlığı gibi algılanabilecek dav
ranışlardan kaçınması istenmiştir. Böyle
ce İslam öncesi dönemin yas tutma adeti 
hem içerik olarak mutedil bir çizgiye çe
kilmiş hem de yas süresi normalde üç gü
ne. kocası ölen kadınlar için de iddet süre
sine indirilmiştir. Kur'an'da kocalara hi
taben, ölmeleri halinde geride bırakacak
ları eşlerinin bir yıl süreyle evlerinden çı
karılmaksızın geçimlerini sağlayacak bir 
malı vasiyet etmelerinin emredilmiş ol
ması (el-Bakara 2/240). ilk bakışta Cahili
ye döneminin bir yıllık iddet ve yas ade
tine atıf gibi anlaşıldığından fakihler, bu 
ayetin daha sonra inen iddet ve miras 
ayetleriyle süre ve vasiyetin gerekliliği 
yönünden neshedildiğini söylemişlerdir 
(Cessas. II. 118-119). 

Kur'an'da, evliliği sona eren kadınların 
yeniden evlenebilmeleri için değişik du
rumlara göre beklemeleri gereken iddet 
süresinden ve bu esnadaki bazı hak ve 
yükümlülüklerinden ayrıntılı olarak bah
sedilirse de yas tutma konusuna temas 
edilmez (bk. İDDET). Bu konuda az sayı
daki hadislerde ise kocası ölen kadının 
normal yas süresi olan üç günden sonra 
da iddet süresince yas tutabileceği, bu 
esnada sürme çekme. koku sürünme, 
ziynet takınma ve süslü elbiseler giyme 
gibi davranışlardan kaçınması gerektiği 
bildirilir (Şevkanl. VI. 328-335). Kocası ölen 
bir kadının, iddet beklerken gözlerinin ağ
rımasından endişe ederek sürme çekme
sine izin vermesi için Hz. Peygamber'e 
başvurması üzerine ResGl-i Ekrem'in ona 
Cahiliye dönemindeki külfetli yas tutma 
adetini tasvir etmesi ve İslam'daki dört 
ay on günlük iddet süresini hatırlatması, 
bu konuda orta bir yolun benimsendiği
ne işaret etmesi bakımından dikkat çeki
cidir (Buhar!. "Tala~". 47; Müslim, "Tala~", 
60). Ancak bu açıklamaların. mevcut ör
fün süre kısıtlaması ve içerik tashihi ya-

pılarak devamına izin mi verdiği, yoksa 
kadın için dini bir yükümlülük getirme
yi mi hedeflediği yeterince açık değildir. 

Esasen kocası ölen kadının, iddet süresin
ce kocasının ve sona eren evliliğin hatıra
sına saygıyı ve kocasının yakınlarının h üz
n üne iştiraki ifade eden bir tutum ve dav
ranış içinde olması. ayrıca bu dönemde 
yeni bir evlilik beklentisi izlenimini vere
cek tavırlardan kaçınması öncelikle ah
laki ve insani bir ödevdir. Hadislerde yer 
alan onay ve tavsiyenin bu tabii duruma 
vurgu şeklinde anlaşılması, diğer bir ifa
deyle iddet süresince yas tutmayı emret
meye değil evlilik hazırlığı sayılabilecek 
davranışları önlemeye matuf bir düzen
leme olarak görülmesi gerekir. Bununla 
birlikte fakihlerin. ihdadı aynı zamanda 
dini (şer'!) bir veeibe ve kocanın karısı üze
rinde hakkı olarak tanıtmaları. bazı boşa
ma türleri sonrasında kadın için yas tut
mayı gerekli görmeleri. biraz da onların 
öteden beri var olan bu geleneği İslam 
sonrasında da korumak istemiş olmala
rıyla açıklanabilir. Böyle olunca fıkıh kül
türündeki ihdad telakkisinde dönemin 
evlilik anlayışının. kadının erkek karşısın
daki konumuyla ilgili gelenek ve kültürün 
baskın etkisi olmuştur. Bu anlayış sonu
cudur ki ihdad, fıkıhta yas tutma içerikli 
şer'i bir hak ve veeibe olarak telakkı edil
miş, terkedilmesi yönünde kocanın vasi
yeti bulunsa bile kadının uhdesinden düş
meyen, kasten terkedilmesi günahı ge
rektiren bir davranış olarak nitelendiril
miştir. 

Fıkıh literatüründe ihdadla ilgili önce
likli tartışma bunun hangi durumlarda 
gerekli olduğu hususundadır. Zifaftan ön
ce bile olsa kocası vefat eden ve bu se
beple iddet bekleyen müslüman kadının 
yas tutmasının gerektiğinde bütün fakih
Ier görüş birliği içindedir. Delil olarak da 
Hz. Peygamber'in, Allah'a ve ahiret gü
nüne iman eden bir kadının kocasından 
başka bir ölü için üç günden fazla yas tut
masının helal olmadığını, ancak kocası 
için dört ay on gün yas tutabileceğini, bu 
süre zarfında kadının neleri yapıp neleri 
yapamayacağını bildiren hadisi ve sahabi 
sözlerinden, ayrıca kocası ölen bir kadının 
iddeti içinde gözlerine sürme çekme iste
ğini Resul-i Ekrem'in onaylamamış olma
sından (Buhar!, "Tala~". 46-49; Müslim, 
"Tala~". 58-67; EbG DavGd, "Tala~". 43; 
Şevkanl. VI. 328-332) hareket etmişlerdir. 
Ayrıca bu rivayetlerden bir kadının ko
casından başka biri için üç günden fazla 
yas tutmasının caiz görülmediği, karısı 
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ölen veya karısından ayrılan koca için böy
le bir yas tutma mecburiyetinin bulun
madığı, yas süresinin azami dört ay on 
gün veya hamilelik müddeti olduğu da 
anlaşılmaktadır. Doktrinde hakim görüş 
böyle olmakla birlikte Hasan-ı Basri. Şa' 

bi gibi bazı tabiin alimleri, kocası ölen ka
dın için öngörülen dört ay on günlük sü
renin sadece evlenme yasağı için konul
muş olduğunu söylemiş ve bu kadının da 
diğerleri gibi üç gün yas tutmasını yeterli 
saymışlardır. Bu görüş sahipleri Hz. Pey
gamber'in, Ca'fer b. EbQ Talib'in şehid 
olması üzerinden üç gün geçince karısı 
Esma bint Umeys'in yanına gidip ona ar
tık yas tutmamasını söylediği şeklindeki 
rivayetten hareket ederler. Ancak bu ri
vayet cumhur tarafından zayıf bulunmuş 
veya zorlama te'villere tabi tutularak da
ha kuwetli görünen yukarıdaki rivayetler 
alınmıştır (Şevkanl, VI. 330. 333). 

Dönülebilir (ric'l) talakla boşanan kadı 

nın yas tutmasının gerekli olmadığı, ak
sine. tehlikeye giren evliliğin devamın ı 

sağlamak için ihdadı terketmesinin uy
gun olacağı hususunda görüş birliği var
dır. Esasen ric'i talakı izleyen iddet esna
sında evliliğin hükmen devam etmesi de 
ihdada imkan vermemektedir. 

İhdad ile ilgili hükümlerin doğabilmesi 
için sahih bir evlilik akdinin bulunması ge
rekir; fasid nikah sonrası kocanın ölümü 
halinde kadın için ihdad yükümlülüğü 
doğmaz. Doktrinde hakim görüş bu ol
makla birlikte Malikller'den Ebü'I-Velld 
el-Baei, Hanbelller'den Kadi Ebu Ya' la ile 
bazı Zeydiyye fakihleri bu durumdaki ka
dının iddet yükümlülüğünü ölçü alır, id
det gerekiyorsa ona tabi olarak ihdadı da 
gerekli görürler. 

İhdad esnasında kadın için hangi davra
nışın. ne tür giyim ve süslenmenin caiz 
olduğu konusunda fıkıh literatüründe gö
rülen ayrıntılar. sahabe ve tabiinden ak
tarılan çeşitli görüşler, ziynet ve süslen
me konusundaki örf ve değerlendirme 
farklılığından kaynaklanmaktadır (bu çe
şitliliği yansıtması yönüyle bk. ibn Hazm, 
XI. 656-664). Konuyla ilgili hadislerde ih
dad süresi boyunca gözlere sürme çek
me, boyanmış kumaş giyıme. koku ve bo
ya sürünmenin yasaklanmış olması, mev
cut örf esas alınarakyapılmış örneklen
dirmeler şeklinde anlaşılmalıdır. İslam dö
neminde bu konuda yapılan iyileştirme
ler. ölünün diğer yakınları için yas tutma
nın üç günle sınıriandıniması ve iddetle 
ilgili hükümler birlikte değerlendirildiğin
de, ayrıca kocasının ölümü sebebiyle id-

531 



iHDAD 

det bekleyen kadınların ağır başlılıklarını 
koruyup yeni evlilik teşebbüsünde bulun
mamalarını emreden ayet de (el-Bakara 
2/235) göz önüne alındığında, ihdadda 
yas tutmaktan ziyade evlilik hazırlığı sa
yılabilecek tutum ve davranışlardan ka
çınma yükümlülüğünün ağır bastığı söy
lenebilir. 
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Mustafa ei-Adev1. Cami'u aJ:ıkami'n-nisa', [bas
kı yeri yok[ ı4ı5;ı994 (Darü's-sünne). ll, 7-50; 
"il:ıdad", Mv.Fi, ııı, 2ı3-222; "il:ıdad", Mv.F; ll , 
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li] MusTAFA BAKTIR 

L 

L 

İHpAS 
(~!~f'!) 

Bir nesneyi yokken 
sonradan yaratmak anlamına gelen 

ve kilinatın yaratılışını 
· ifade eden kelam terimi 

(bk. YARATMA). 

İHFA 
( >'lıi>f'!) 

Bir tecvid terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte "gizli olmak" anlamındaki l]a
fa, (l)ufye) kökünden türeyen ve "gizle
mek, örtmek" manasma gelen ihfa, tec
vid ilmindeki yaygın tanımıyla sakin nun 
veya tenvini şeddeleme yapmadan. an
cak gunne sesini de koruyarak izhar la id
gam arası bir sesle okumadır. Tenvin ve
ya sakin "nun" dan sonra , ~ , .:o , <: , ~ , ..:.ı 
.:J , ..§ , ._j , .ı; , .ı, , ..i' , oJ' , .; , ıJ , j harfle
rinden birinin bulunması durumunda uy
gulanan bu ihfa dil ihfası olup tenvin ve
ya sakin nun okunurken dil "nun"un zat! 
mahrecinden ayrılarak gunne ile icra edi
lir: Jjl , PıJO, ~} ~ gibi. Tenvinle sa-
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kin "nun"un ihfa harfleri denen bu harf
lerden önce gelmesi durumunda ihfa 
edilmesine gerekçe olarak "nun"un bu 
harfiere idgam edilecek kadar yakın, iz
har edilecek kadar uzak bulunmaması 
gösterilmiştir (Dan!. s. ı ı 7). Kıraat- i aşe

re imamlarından Ebu Ca'fer el-Karl ha 
( t ) ve "gayn"ı da ihfa harflerinden say
mış. mesela ..Ll r-öJ!l>ıJO~ (Fat ır 3 5/3) 
ayetinde olduğu gibi bu tür yerlerde sa
kin nun ve tenvini ihfa ederek okumuş
tur. Sakin "mlm"den sonra ba harfi geldi
ğinde çoğunluk bu "mlm"i de ihfa ederek 
(dudaklartam bastırılmadan) okumuş ve 
buna dudak ihfası denmiştir: , ~ f"~) 
ö).::-~; ~j gibi (ibnü'l-Cezerl, I, 222). 

İhfanın genel tanımı kapsamına girme
mekle beraber hcırekenin ihfasından da 
söz edilmiştir. Kur'an'ın bazı kelimelerin
deki belli harfiere ait harekelerin tam ola
rak belirtilmeksizin okunmasından iba
ret olan bu i h fa için ihtilas terimi de kul
lanılmıştır: G.olı~ ifadesindeki (Yusuf I 2/ 
I ı) birinci "nun"un hafif bir sesle ötreli 
olarak,~ (en-Nur 24/52) ve 4..CJ-! (ez-Zü
mer 39/7) kelimelerindeki "ha"ların kes
re ve zammelerinin hafifçe belirtilerek 
okunınası bu çeşit ihfanın örnekleridir. 
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ei-iHKAM 
( ı"K>f'!) 

İbn Hazm'ın 
(ö. 456/1064) 

fıkıh usulüne dair eseri. 
L _j 

Tam adı el-İ]J.kô.m ii uşuli'l-a]J.kdm 
olan eser müellifin diğer bazı kitapların
da el-İ]J.kô.m li-uşuli'l-a]J.kô.m şeklinde 
de geçer ( el-Muf:ıalla, I, 75; Nüb?etü'l-ka
fiye, s. 75; ayrıca b k. Zehebl, XVlll, I 95). 
Zahiri mezhebinin ikinci kurucusu ve te
orisyeni kabul edilen İbn Hazm'ın genel 
anlamda fıkıh usulü alanına giren bu te
mel eseri, zahirci düşüncenin ve literal 
anlarncılığın anlama ve ictihad metodo
lojisine dair günümüze ulaşan ilk siste
matik kitap olarak bilinmektedir. Şeria- · 
tın usul ve füru diye bölünemeyeceğini, 

şeriatın tamamının usul olduğunu ileri 
sürmesi (i/:ıkam, Vlll, I I 5) ve eserinde "fı
kıh usulü" tabirini kullanmaması ilk ba
kışta İbn Hazm'ın amell, itikadl ayırımı 
yapmaksızın bütün şer'! hükümlerin ay
nı metodolojiyle ortaya konulabileceği gö
rüşünde olduğu izlenimini vermekle bir
likte el-İ]J.kô.m bütünüyle fıkıh usulünün 
konularını içermektedir. 

el-İ]J.krlm'ın, et-Ta]frib li-]J.addi'l
mantı]f ve el-Faşl'dan sonra yazıldığı ve 
İbn Hazm'ın olgunluk dönemi eseri oldu
ğu bilinmekle birlikte hangi tarihte kale
me alındığı tam olarak belli değildir. An
cak Berberller'in Kurtuba'da (Cordoba) yö
netimi ele geçirmesi sırasındaki bir olay
dan (lll, 67) ve imarnın gaybetinin üze
rinden 170 yıl geçtiğinden bahsedilmesi 
(!, I 3) gibi ipuçlarından hareketle el-İ]J.
kô.m'ın 430 (1039) yılı civarında yazıldığı 
neticesine ulaşılabilir. 

İbn Hazm'ın daha önce icma meselesi
ne, eski fakihlerin görüşlerindeki çelişki
lere, fıkhın bütün konularına ilişkin kitap
lar yazmış olması el-İ]J.kô.m'daki fikirle
rinin teorik düzeyde kalmadığını, süzgeç
ten geçirme ve test etme çabasının sonu
cunda ortaya konulduğunu gösterir. Te
mel görüşlerinin bulunduğu üç önemli 
eserinin yazılış sırasını ve bunların içerik
lerini kendisi şöyle açıklamaktadır: "et
Ta]frib'de genel olarak istidlal keyfiyeti, 
araştırılan her konuda hakkın batıldan 
ayırt edilmesine yarayan burhanın çeşit
leri üzerinde durduk. Bu kitap hakkın ala
metlerini bilmek için bir asıl mesabesin
dedir. el-Faşl'da ise insanların benimse
diği farklı din ve mezheplerin doğrusunu 
et-Ta]frib'de esaslarını verdiğimiz bur
hanlarla açıkladık. Daha sonra el-İ]J.
kô.m'ı yazdık ve bunda da bizi mükellef 
tuttuğu ibadet ve insanlar arasında hü
küm verme gibi hususlarda Allah'ın inu
radını, yine et-Ta]frib'de ortaya koyduğu
muz burhanlarla açıklamayı amaçladık. 
Bu kitap, insanların dini ahkamın esasları 
konusundaki ihtilaflarını içermektedir" 
(el-il:ıkam, I, 8). 

İbn Hazm, el-İ]J.kô.m'da kendi metodo
lojisini oluşturmanın yanında daha ağır
lıklı olarak kendi zamanına gelinceye ka
dar ortaya çıkmış, sistemleşmiş ve yayıl
mış olan diğer usull yaklaşım ve görüşle
ri eleştirmeyi hedeflemiştir. Bu sebeple 
eserin büyük bir bölümü önceki ekallerin 
görüşlerinin tenkidine dairdir. Nitekim 
kitabın özeti mahiyetinde olan, muhalif
lerin tenkidine fazla yer vermeden sade
ce kendi görüşlerini açıkladığı en-Nüb?,e
tü'l-kô.fiye adlı eseri el-İ]J.kô.m'ın yakla-


