NÂSÛT
cân”, 1; Müslim, “Birr”, 115; “Cennet”, 28)
bu çerçevede yorumlamýþtýr (Kitâbü’¹-Tavâsîn, s. 130; Baklî, s. 398, 432).

Hallâc’ýn, “Tenzih ederim o zâtý ki nâsûtu, parlak lâhûtun yüce sýrrýný açýða çýkarmýþ, sonra da halka açýkça yiyen, içen sûretinde görünmüþtür” beytinde (Kitâbü’¹Tavâsîn, s. 130) dile getirdiði bu görüþ vahdet-i þühûd, hulûl, bazýlarýnca ittihad /
vahdet-i vücûd anlayýþý baðlamýnda da yorumlanmýþtýr (Abdülkadir Mahmûd, s. 358363). Afîfî’ye göre Hallâc, “Ben Hakk’ýn sûretiyim” sözüyle kendisinin O’nun þehâdet
âlemindeki mazharý olduðunu, lâhûtî ve
nâsûtî iki ayrý tabiata sahip bulunduðunu
ve nâsûtun lâhûtta fenâya erdiðini anlatmak istemiþtir (Ta£lîšåtü’l-Fu½û½i’l-¼ikem,
s. 26, 180).
Bazý sûfîler “Allah onlarý sever, onlar da
O’nu sever” meâlindeki âyete (el-Mâide 5/
54) iþaret ederek, “Allah’ýn kulunu sevmesi nâsûtiyet kalýbýnda lâhûtiyeti bâký kýlmasý, kulun Allah’ý sevmesi ise lâhûtiyetin
bekasýnda nâsûtiyeti fâni kýlmasýdýr” demiþlerdir (Ma‘sum Ali Þah, I, 171). Rûzbihân-ý Baklî, Meþrebü’l-ervâ¼’ta tasavvufî makamlarý anlatýrken lâhûtiyet ve nâsûtiyeti mukarrebînin makamlarý arasýnda
zikretmiþ, lâhûtiyeti “aynü’l-cem‘“ makamý karþýlýðýnda kullanmýþtýr.
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî lâhût ve nâsût
kelimelerini bir hakikatin iki vechesi olarak yorumlar. Ona göre Allah’ýn bir vechesi Hak (bâtýn), diðer vechesi halktýr (zâhir).
Bu ayýrým lâhût - nâsût sözleriyle de ifade
edilebilir (Fu½û½, s. 138). Bazan mecaz olarak þeriata ve dinin zâhirî hükümlerine nâsût denir. Hazarât-ý hams mertebelerini
dörde indirip lâhût, ceberût, melekût, nâsût þeklinde sýralayanlar da vardýr. Buna
göre lâhût ahadiyet, nâsût þehâdet mertebesine tekabül etmektedir. Nâsût ve lâhût kelimelerinin aslýnýn Süryânîce olduðuna dikkat çekerek Hallâc’ýn, Hz. Îsâ’nýn lâhûtî ve nâsûtî olmak üzere iki tabiatý bulunduðuna inanan monofizitlerin etkisinde
kaldýðý da ileri sürülmüþtür (Abdülkadir
Mahmûd, s. 358-363).
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Ebü’l-Hasen (Ebü’l-Hüseyn) Alî b. Abdillâh
b. Vasîf el-Hallâ’ el-Baðdâdî
(ö. 366/976)
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Ýmâmiyye mezhebine mensup þair.
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271 (884) yýlýnda Baðdat’ta doðdu. Küçükken kendisi (veya babasý) bakýr eþya imali ve süslemesiyle meþgul olduðundan “Hallâ’” (süslemeci) lakabýyla tanýndý. Ayrýca Nâþî el-Ekber’den ayýrt edilmesi için Nâþî elAsgar (es-Sagýr) diye de anýlýr. Kendi ifadesine göre dedesi köle, babasý ýtriyatçýydý.
Baþta Þîa’nýn ileri gelen kelâmcýlarýndan Ýsmâil b. Ali en-Nevbahtî olmak üzere devrinin âlimlerinden kelâm, fýkýh, hadis ve edebiyat dersleri aldý. Müberred, Sa‘leb, Ýbnü’l-Mu‘tez gibi dilci, edip ve þairlerden rivayette bulundu (Safedî, XXI, 203). Ondan
rivayet edenler arasýnda þair ve edip Ebû
Abdullah Hüseyin b. Muhammed el-Hâlî,
mantýkçý ve mütercim Ýbn Zür‘a, dilci Ýbn
Fâris, dilci Ebü’l-Kasým Ýbn Berhân Abdülvâhid b. Ali el-Ukberî ve Abdüsselâm b.
Hasan el-Basrî gibi âlimler yer alýr. Henüz
tanýmadýðý ünlü þair Ýbnü’r-Rûmî’yi kirli elbiseler içinde babasýnýn dükkânýnda gördüðü ve ölümünden sonra onun Ýbnü’rRûmî olduðunu öðrendiðinde kendisinden
istifade etmediði için üzüldüðü belirtilir
(Yâkut, XIII, 281).

Basra’yý yöneten Berîdî ailesine baðlanan Nâþî vezir Ebû Abdullah Ahmed el-Berîdî’ye methiyeler yazdý. Bu arada Kûfe’ye
gitti ve cuma camiinde þiirlerini okuyup
yazdýrdý. Kendisini dinleyenler arasýnda henüz çocuk yaþta bulunan Mütenebbî onun
bazý beyitlerini kaydetti (a.g.e., XIII, 290291). Ardýndan Baðdat emîrü’l-ümerâsý
Ýbn Râik’in yardýmýyla Halife Râzî - Billâh’a
baðlandý ve her ikisi için övgüler kaleme
aldý. Nâþî, Muktedir- Billâh’ýn veziri Ebü’lFeth Ýbn Hinzâbe’nin nedimi olduktan bir
süre sonra Halep’e giderek Hamdânî Hükümdarý Seyfüddevle’nin teveccühünü kazandý. Fars ve Hûzistan hâkimi Büveyhî Hükümdarý Adudüddevle ve Rüknüddevle’nin veziri Errecân Valisi Ebü’l-Fazl Ýbnü’lAmîd ile tanýþan þair bir ara Mýsýr’a geçip
Ýhþîdî Hükümdarý Kâfûr’un meclisinde bulundu ve bu þahsiyetlerin hepsi için met-

hiyeler yazdý. Baðdat’ta vefat eden Nâþî
Kâzýmiyye’de defnedildi. 443 (1051) yýlýnda meydana gelen bir olayda mezarýnýn
soyulduðu ve türbesinin yakýldýðý rivayet
edilir (Âga Büzürg-i Tahrânî, II, 331). Fýkýhta Zâhiriyye mezhebine göre amel eden
Nâþî, Ýmâmiyye’nin ileri gelen taraftarlarýndan biriydi. Zamanýnýn Rummânî gibi âlimleriyle yaptýðý kelâm tartýþmalarýna nükte
ve esprileriyle canlýlýk kattýðý nakledilir. Daha çok medih türünde olmak üzere çeþitli
konularda þiirleri bulunan Nâþî’nin Hz. Ali
ve Ehl-i beyt’i öven çok sayýda þiir yazdýðý
da ifade edilir.
Kaynaklarda birçok eser yazdýðý zikredilen Nâþî’nin (Ýbn Hallikân, III, 370) telifleri
zamanýmýza ulaþmadýðý gibi isimleri de
bilinmemektedir. Nâþî þiirlerini bir divan
haline getirmiþ ve Kûfe’ye gittiðinde þiirlerini okuyup yazdýrmýþsa da divaný günümüze kadar gelmemiþtir. Þiirlerinden bazý
parçalar edebiyat, tarih ve biyografi kitaplarýnda yer almaktadýr. Muhammed es-Semâvî’nin bir araya getirdiði 300 beyit kadar þiiri Necef’te Âyetullah el-Hakîm Kütüphanesi’nde muhafaza edilmektedir. Ayrýca Kitâbü’l-Ýmâme (Kitâb fi’l-imâme)
adlý bir eseri bazý kaynaklarda zikredilir.
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Ebü’l-Abbâs Abdullåh b. Muhammed
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Mu‘tezile mezhebine mensup þair,
nahiv ve kelâm âlimi.
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215-230 (830-845) yýllarý arasýnda Enbâr’da doðdu ve burada yetiþti. “Nâþi’”
(genç) lakabý kendisine genç yaþta katýldýðý bir kelâm tartýþmasýnda üstün baþarý
göstermesi sebebiyle verilmiþ (Ýbnü’n-Ne-

