
rını alim sıfatına dahil etmeleri eleştiriie
rek bunların müstakil sıfatlar olduğu öne 
sürülmüştür. On altıncı bölümde rü'yetul
lahın aklen mümkün, naklen vacip ve sa
bit olduğu şeklindeki Ehl-i sünnet telak
kisi anlatılmıştır. On yedinci bölümde nü
büwete hazırlık sayılabilecek şekilde hü
sün ve kubuh bahsi konu edinilerek ilahi 
tebliğ olmadan kula hiçbir mükellefiyetİn 
yüklenemeyeceği, insanın fiilierine müka
fat veya ceza tertip edilmesinin söz konu
su olamayacağı kanaati işlenmiş, on seki
zinci bölümde Mu'tezile'nin iddiasının ak
sine ilahi fiilierin gerçekleşmesinin ardın

da bunları gerektirici (vacib) herhangi bir 
sebebin bulunmadığı görüşü savunulmuş
tur. 

Nihfıyetü'l-i~dCım'ın son iki bölümünü
büwet ve sem'iyyat bahislerine ayrılmış
tır. Birinci kısımda nübüweti inkar eden 
Berahime ve Sabiller'in görüşleri eleştiril
miş, mucizenin gerçekliği üzerinde durul
muş, bu arada Mu'tezile ile bazı Şii grup
larının konuyla ilgili yanlış telakkilerine te
mas edilmiştir. Kitabın son bölümü , Hz. 
Muhammed'in peygamberliğinin ispatı ve 
bunun en büyük delilinin Kur'an olduğu

nun vurgulanmasıyla başlamış , ardından 

sem'iyyat bahislerine geçilerek kabir ha
yatı, cismanl haşr, mlzan, havz ve şefaat 
meselelerine değinilmiş, daha sonra "es
ma ve ahkam" çerçevesinde imanın tari
fi, iman- amel münasebeti ve buna bağlı 
olarak büyük günah işieyenin durumu tar
tışılmıştır. Ardından imarnet konusu ele 
alınarak dindeki yeri belirtilmiş, devlet baş
kanının belirlenmesi şekli hakkındaki fark
lı görüşler kaydedilmiş, bu arada Şla'nın 
imarnet telakkisi zikredildikten sonra bu 
anlayışın yanlış tarafları anlatılmıştır. Yir
minci bölüm verııerin kerametleri, ilahi din
ler arasında nesih konusu ve Hz. Muham
med'in tebliğ ettiği dinin diğer dinleri nes
hetmesiyle ilgilidir. Kitabın sonuna naşir 
tarafından bazı nüshalarda bulunduğu kay
dedilen atom (cevher-i ferd) hakkında bir 
kısım eklenmiştir. Burada kelamcılar ta
rafından benimsenen cevher-i ferd anla
yışı filozoflara karşı savunulmaktadır. Şeh

ristanl, NihCıyetü'l-i~dCım'ın bitiminde ke
lam alimlerinin düşüncelerini ortaya koy
ma noktasında amacını gerçekleştirdiğini, 
daha sonra da ilahiyatçı filozofların "ku
runtulardan ibaret olan" görüşlerini beyan 
edeceğini kaydeder. Alfred Guillaume, mü
ellifin el-MenCıhic ve'l-beyCınCıt adlı risa
lesinin bu maksatla yazılmış olabileceğini 
söylemektedir (Nihtiyetü'l-i~dam, tercü
me edenin girişi, s. XIII) . 

Eserin birçok kütüphanede yazma nüs
haları bulunmaktadır (mesela bk. Beyazıt 

Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 21 54; 
Hacı Selim Ağa Ktp , m 666; TSMK, III. Ah
med, nr. 1845; Süleymaniye Ktp., Fatih, 
nr. 3 I 64; Oxford Bodleian Library, MS, 
Marsh, nr. 356; Paris Bibliotheque Nati
ona le. MS, Ara be, nr. ı 246; Berlin Preus
sische Staatsbibliothek. MS, Petermann, 
II, 579). Eser Alfred Guillaume tarafından 
yukarıdaki son üç nüsha esas alınarak gi
riş, Arapça metin, özet şeklinde İngilizce 
tercüme ve indekslerle birlikte neşredilmiş
tir (London ı 934) Nihôyetü'l-i~dô.m'ın 

Arapça metninin ofset baskısı Bağdat 
(ı 964) ve Kahire'de (ı 992) gerçekleştiril
miştir. Muhammed Tand, bu neşirde yaz- · 
ma nüshalardan ve yanlış okumalardan 
kaynaklanan hatalar bulunduğunu belirt
mektedir (İA, XI, 395). 

Nihôyetü'l-~dô.m klasik Sünni kelamı
nın hemen bütün konularını içermektedir. 
el-Milel ve'n-niJ:ıal'den sonra telif edilen 
Nihôyetü'l-~dCım'da İslam mezhepleri
nin kelam alanındaki görüşleri mukayese
li bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmak
ta, el-Milel ve'n-nil:wl'deki tasvirl üslü
bun aksine burada Ehl-i sünnet'in itika
dl anlayışı Eş'ariyye çerçevesinde ortaya 
konulmakta ve diğer mezheplere karşı sa
vunulmaktadır. "Ehl-i hak" olarak nite
lendirilen Ebü'l-Hasan el-Eş'arl, Ebü Be
kir el-Bakıllanl. Ebü İshak el-İsferaylnl ve 
İmamü'l-Haremeyn el-Cüveynl gibi Eş'arl 
mensupianna sık sık atıfta bulunulmakta, 
bu mezhebin karşısında yer alan Berahi
me, Sabie, Seneviyye, felasife, Mu'tezile, 
Cehmiyye ve Kerramiyye gibi telakkiler 
eleştirilmektedir. Muhammed Tand, Ni
hô.yetü'l-i~dCım'da Eş'arl'nin akidesi esas 
alınmakla beraber yer yer onun da tenkit 
edildiğini, hatta bazan kelamcıların görüş
leri de aşılarak felsefi telakkilere yer veril
diğini kaydeder (a.g.e., a.y ) Şehristanl'
nin Şla hakkında zaman zaman sempatik 
ifadelere yer vermesi, özellikle el-Milel'
de tarafsız ve müsamahalı bir tavır takın
ması kendi döneminde tehlikeli bir mo
dernistlik olarak görülmüş, NihCıyetü'l
~dô.m'ı Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabiöın'in 
bir duasıyla bitirmesi örneğinde görüldüğü 
gibi Ehl-i beyt'e büyük bir sempati duy
ması bazı çevrelerde onun Şla'ya, hatta İs
mailiyye'ye mütemayil olduğu şeklinde yo
rumlanmıştır (DMİ, Xlll , 424) . Ancak bu it
hamları Nihfıyetü'l-~dCım açısından hak
lı bulmak mümkün değildir. Çünkü bu ese
rinde müellif, Şla kelamının farklılığını en 
belirgin şekilde yansıtan imarnet konu
sunda onların anlayışlarını kaydettikten 
sonra bu görüşleri eleştiriye tabi tutmuş
tur (s. 484-497) . Kelamın felsefeden etki-
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Ienmeye başladığı döneme ait eserlerden 
biri olan NihCıyetü'l-i~dCım'da yer yer fel
sefeye karşı çıkılırken zaman zaman da 
müellifin felsefeden etkilendiği görülmek
tedir. 
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NİHAYETÜ'l-MUHTAC 
(~l;;,:.,.oJf4,ı~) 

Nevevi'nin Şafii fıkhına dair 
Minhacü't-talibin adlı eserine 

Şemseddin er-Remli'nin 
(ö 1004/1596) 
yazdığı şerh 

(bk. MiNHACÜ't-TALiBiN). 

NİHA YETÜ'l-UKÜL 
(J_#f4,ı~ ) 

Fahreddin er-Razi'nin 
(ö. 606/1210) 

kelama dair eseri. 

_j 
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Tam adı NihCıyetü '1-'u~ül ii dirCıyeti'l
uşul olan eseri Katib Çelebi Nihôyetü'l
'u~ül fi'l-kelô.m ii dirô.yeti'l-uşul diye 
kaydettikten sonra buradaki "usul"ün "usü
lü'd-dln" manasma geldiğini belirtir (Keş
fü '?·?unün, ı ı , ı 988). M üellifi tarafından iki 
cilt ve yirmi bölüm (asıl) halinde düzenle
nen eserde klasik kelam kitaplarının bü
tün konularına yer verilmiştir. Eserin ilk 
bahsi mukaddimeler hakkında olup genel 
anlamda bilgi felsefesi çerçevesinde mük
tesep ve zaruri bilgi çeşitleri, tarif ve de
lille bu konularda bazı mezhep ve ekalle
rin görüşlerinin eleştirisini içeren yedi fa
sıldan oluşmaktadır. İkinci bölümde na
zar konusu ele alınıp Süfestaiyye'nin red
di, nazarın ilim ifade ettiği ve Allah'ı tanı
ma yolu olan nazarın mutlaka icra edil
mesi gereken fikri bir ameliye olduğu gi
bi hususlar işlenmiştir. Üçüncü bölüm ci-
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simlerin hadis olması meselesine, dördün
cü bölüm Allah'ın varlığının ispatına tahsis 
edilmiştir. Nihayetü '1- 'ul}uJ'ün bundan 
sonraki bölümlerinde önce sübutl, ardın
dan selbl-tenzlhl sıfatiara yer verilmiş, ke
lam kitaplarında Allah-kainat münasebe
tine zemin hazırlamak üzere bahis konu
su edilen altı sıfatla nübüwet müessese
sine kapı açan kelam sıfatı üzerinde du
rulmuştur. Beşinci bölümün geniş hacmi 
içinde Allah'ın kadir oluşu , kudret sıfatı
nın ezeliyeti, bu arada kader konusuna da 
ışık tutmak üzere kulun kudreti meselesi 
tartışılmış , ardından alim sıfatı ele alına
rak idr ak, şuur ve ilim kavramları hakkın

da açıklamalar yapıldıktan sonra Allah'ın 
alim oluşu konusu işlenmiş, yedinci bölüm
de alim ve kadir sıfatlarının köklerini teş
kil edip kelam literatüründe "mana sıfat
ları" diye anılan ilim ve kudret sıfatlarının 
gerekliliği vurgulanmış. ayrıca sıfat-zat 

münasebetine temas edilmiş ve Mu'tezi
le'nin bu konudaki eleştirilerine cevap ve
rilmiştir. Sekizinci bölümde Allah'ın zatıyla 
kaim ve kadim olup hayrı ve şerriyle bir
likte her türlü nesne ve olaya şamil olan 
irade sıfatı anlatılmış, ardından Allah'ın 
peygamberler vasıtasıyla insanlara mesaj
lar göndermesinin esasını oluşturan mü
tekellim sıfatının problemleri tartışılmış, 

onuncu bölümde Allah'ın sem' ve basar sı
fatları, insanlardaki bu sıfatiarın mahiyet
Ieri tahlil edilmiş, baki sıfatıyla ilgili mese
leler incelenmiş, ilahi sıfatlar, gerek zatla 
kaim oluşları gerekse taalluk ettikleri alan
lar bakımından vahdet-kesret çerçevesin
de ele alınmış, Ehl-i sünnet'in Allah'a nis
bet ettiğimana sıfatları Mu'tezile'ce be
nimsenen "ahval" teorisiyle mukayese edil
miş , haberi sıfatiara değinilmiş, Allah'ın 
mekandan münezzeh olduğu belirtilmiş
tir (vr ı b-226h). 

Eserin Il. cildinin başında yer alan on 
birinci bölümünde rü'yetullah konu edinil
miş, ardından Cenab-ı Hakk'ın selbl-ten
zlhl sıfatları üzerinde durulmuş, on üçün
cü bölümde "Allah'ın fıiiT sıfatları" başlığı al
tında Eş'ariyye'nin hüsün-kubuh anlayışı, 
şer problemi açısından da bakış yapılarak 
detaylıca anlatılmıştır. On dördüncü bölüm
de esrna-i hüsnaya temas edilmiş, Kur'an'
da yer alan burhan-ı ternan u' çerçevesinde 
Allah'ın birliği meselesi tartışılmıştır. On 
altıncı bölümde nübüwet konuları ele alı
narak Hz. Peygamber'in nübüwetinin is
patı Kur'an'ın i'cazı, hissi ve haberi muci
zeler çerçevesinde işlenmiş, sonuna da ke
ramet bahsi eklenmiştir. On yedinci bölüm
de ahiret meselesi üzerinde durulmuş. bu
rada önce felsefecilerle kelamcılar arasın-
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daki anlaşmazlık noktaları tartışılarak cüz' 
la yetecezza, hala, insanın hakikati. AI
Iah'ın bu alem dışında illemler yaratmaya 
kadir olduğu, madumun iadesinin imkan 
dahilinde bulunduğu gibi konulara geniş 
yer verilmiş, ahiret hayatının ruhani veya 
cismanl olduğu konusu işlenmiş, daha son
ra kabir azabı, cennetle cehennemin şu 
anda mevcudiyeti, m1zan, hesap ve sırat 
meseleleri zikredilmiştir. On sekizinci bö
lümde günahların affı, şefaat, tekfir gibi 
hususlar işlenmiş, on dokuzuncu bölümde 
esma ve ahkam konusu ele alınıp iman ve 
küfrün tanımı, ehl-i kıbleden hakka mu
halefet edenlerin tekfir edilip edilemeye
ceği, mürtekib-i keblrenin hükmü gibi hu
suslara ve yirminci bölümde imamete yer 
verilmiştir. Burada imamda bulunması ge
reken özellikler sıralanmış, ŞYa ile Ehl-i 
sünnet'in imarnet anlayışları mukayese 
edilerek Şla'nın görüşleri eleştirilmiştir (vr 
227b-4 72•). 

Nihdyetü '1- 'ul}il1 güçlü istidlallere ve 
zengin birikime sahip bir müellifin eseri
dir. Fahreddin er-Razi konuları işlerken İs
lam dışı akım, düşünce ve inançların yanı 
sıra başta Mu'tezile olmak üzere İslam 
mezheplerinin görüşlerine de geniş yer 
vermiş, sık sık tilozofların anlayışlarını nak
lederek eleştiriler yöneltmiştir. Müellif mu
kaddimede diğer müelliflere ait eserlerde 
kendi eserindeki incelikierin bulunmadığı
nı, konuları işlerken görüşlerini aktardığı 

mezhepler için onların eserlerinde bile bu
lunmayan istidlaller ortaya koyduğunu be
lirtir ve eserinin güzel bir tertibe sahip ol
duğunu söyler. Ancak Fahreddin er-Razl'
nin diğer eserlerinde olduğu gibi burada 
da ayrıntıya fazlaca yer vermesi ve işlene
cek konuları iç içe kısırnlara ayırması ko
nuların aniaşılmasını güçleştirdiği de bir 
gerçektir. Usulü'd-din meselelerinde aklın 
yetkinlik alanlarını ve ulaşabileceği son nok
taları ele almayı hedefleyen Nihayetü'1-
'ul}u1 metafizik alanında aklın yetki ve sı
nırlarını irdeleyen bir eser olarak dikkati 
çekmektedir. Her ne kadar bir kelam kita
bı ise de bu çalışma, dönemin ilmi ve fel
sefi birikimini ortaya koyan ve Fahreddin 
er-Razl'nin entelektüel kişiliğini yansıtan 
bir eser olarak kelam ve felsefenin yanı 
sıra tefsir, tasawuf, din psikolojisi, man
tık, Arap edebiyatı gibi disiplinlerde de ya
rarlanılabilecek bir kaynak konumundadır. 

Burhaneddin en-Nesefi tarafından Mul]
taşaru Nihayeti'1- 'ul}u1 adıyla özetlenen 
Nihayetü'1-'ul}uJ'ün (Süleymaniye Ktp., 
Yenicami, nr. 758, vr 220•-408b) çeşitli kü
tüphanelerde yazma nüshaları bulunmak
tadır (Beyazıt Devlet Ktp., Merzifonlu Ko-

ca Mustafa Paşa, nr. 363; Süleymaniye 
Ktp ., Ayasofya, nr. 2376 11. cilt], 2377 111. 
cilt]; Carullah Efendi, nr. 90ı; Ragıb Paşa 
Ktp., nr. 596; TSMK, Revan Köşkü, nr. 504, 
lll. Ahmed, nr. ı784; Kahire Darü'l-kütü
bi'l-Mısriyye, nr. 7 48; Haydaraba d Asafiye 
Ktp., nr. ı5). Razi'nin e1-Mebd]J.işü'1-meş
ril}ıyye'sini neşreden Muhammed eı

Mu'tasım-Billah el-Bağdadl. Nihdyetü'1-
'ul}uJ'ün Darü'I-kütübi'l-Mısriyye nüsha
sının I. cildinin yayımlandığını (neşredenin 
notu , I, 44), ayrıca Abdülcebbar Abdur
rahman da eserin Ali Sami en-Neşşar tara
fından tahkik edildiğini (Münşe'atü'l-ma'a
rif, iskenderiyye I 973) kaydetmektedir (Ze
tıa'irü't-türtişi'l-'Arablel-İslaml, I, 529). Ni
hayetü '1-'ul}ill, Kahire Üniversitesi'nde Sa
lah Muhammed Abdurrahman el-Cema
le tarafından yüksek lisans tezi olarak tah
kik edilmiştir ( ı 99ı ) . 
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NİJER 

Afrika'nın kuzeybatısında ülke. 

I. FiZİKİ ve BEŞERİ ÇOGRAFYA 
Il. TARİH 

L 
III. ÜLKEDE İSLAMiYET 

_j 

Denize kıyısı bulunmayan Nüer kuzeyde 
Cezayir, kuzeydoğuda Libya, doğuda Çad, 
güneyde Nüerya, güneybatıda Benin ve 
Burkina Faso, batıda Mali ile komşudur. 
Resmi adı Nüer Cumhuriyeti (Republique du 
Niger) olup eskiden Fransız sömürgesi iken 
3 Ağustos 1960'ta bağımsızlığına kavuş
muştur; 1.267.000 km2 'lik yüzölçümüyle 
Batı Afrika'nın en büyük ülkesidir. Nüfusu 
10.790.352 (200ı), başşehri Niamey (2005 
yılı başlarına ait tahminle 774.000 nüfus), 
diğer önemli şehirleri Zinder ( ı 91000), 
Maradi ( ı64 000) ve Tahoua'dır (80 000) 

I. FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

Büyük bir kısmını çöllerin kapladığı ülke
de yüzey şekilleri sade bir görünüştedir. 
Büyük Sahra'nın Cezayir sınırları içinde ka
Ian kesiminin güney uçları kuzeydeki top
raklara sokulur. Aynı şekilde doğudaki 
Çad'ın hareketli kumunarının yer aldığı çöl
leri de doğu sınırından içeri girer. Kuzeyde-


