
NiSA SÜRESi 

Nisa süresinin lik avetleri 

ve bütün yetimlere adil davranılmasının 
istenmesiyle başlar. Ardından eşler arasın
da ortaya çıkacak anlaşmazlıkların barış 
yoluyla giderilmesi önerilir, bu mümkün 
olmadığı takdirde ayrılmanın da caiz oldu
ğu ifade edilir. Birden çok kadınla evlilik du
rumunda eşierden birine tamamen bağ

lanmak suretiyle diğerinin askıda bırakıl
maması emredilir. Allah'a tam anlamıyla 
bağlanma, hakim ve şahit olarak adalet
ten ayrılınama gibi davranışlar tavsiye edi
lir ve inanç temellerinin hepsine samirni
yetle inanılması istenir. Ardından münafık
ların bazı davranışiarına değinilir ; tövbe 
edip iyi arneller işleyen ve samirniyetle Al
lah'a bağlananların dışında bütün müna
fıkların cehennemin en çetin azaplı kıs
mında bulunacakları belirtilir. Bu arada İs
lam'a karşı direnen yahudi ve hıristiyanla
rın durumuna temas edilir. Hz. Peygam
ber'e hitap edilerek Hz. Nuh'tan itibaren 
gelen peygamberlere olduğu gibi kendi
sine de vahiy indirildiği; bu elçilerin müj 
deci ve uyarıcı olarak gönderilmesinden 
sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sü
rebilecekleri bir mazeretlerinin kalmaya
cağı bildirilir. Buna rağmen küfür yolunu 
tutmakla kalmayıp başkalarını da saptır
maya çalışan, ayrıca bunlara baskı uygu
layanların ebedY felakete maruz kalacağı 
haber verilir. Daha sonra hıristiyanlara hi
tap edilerek dinde aşırılığa düşmemeleri 
ve teslls inancından vazgeçmeleri istenir. 
Başta Ehl-i kitap olmak üzere bütün in
sanların son peygambere ve son kitaba 
inanmaları emredilir. SQre miras hukukuna 
ait bir ayetle sona erer (ayet: ı27-ı76) . 

Nisa sOresinin fazileti hakkında kaynak
larda bazı rivayetler yer almıştır. Hz. Pey
gamber'in kıldığı gece namazlarında bu 
süreyi de okuduğu nakledilmiş (Müsned, 
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VI, ı ı 9: Müslim, "Şalatü'l-müsafırin", 203; 
Ebu oavud, "Şalat", ı 52), Abdullah b. Mes
'Od'a büyük günahların nelerden ibaret ol
duğu sorulduğunda bunlar Nisa sOresinin 
başından 30. ayetine kadar yer alan yasak
lar diye belirtilmiştir (İbrahim Ali es-Sey
yid Ali isa, s. 2ı 7-2ı8) İbn Abbas'ın, Nisa 
sOresinin Allah'ın kullarına karşı merha
metli, bağışlayıcı ve tövbeleri kabul edici 
olduğunu vurgulayan 26, 27, 28, 31 , 40, 
48, 64, 11 o. ayetlerinin bu ümmet için 
üzerine güneşin doğup battığı her şeyden 
daha hayırlı sayıldığını belirttiği nakledilir 
(Ebü'I-Fida İbn Keslr, III, 332). Bazı kay
naklarda Hz. Peygamber' e nisbet edilen, 
"Nisa sOresini okuyan kimse miras almaya 
elverişli kadın ve erkek mürninterin hep
sine sadaka vermiş gibi olur; ayrıca köle 
satın alıp azat edenin sevabına nail kılınır, 
şirk inancından uzak tutulur ve Allah'ın af
fa mazhar kılacağı kulları arasına alınır" 
şeklindeki rivayetin (Zemahşerl, ll , 189; 

Beyzavl, I, 406) uydurma olduğu belirtil
miştir (Ebü'l-Ferec İbnü' l-Cevzl, I, 239; Mu
hammed et-Trablusl, Il, 7ı5). 

Nisa süresi hakkında yapılan çalışma
lardan bazıları şunlardır: Mahmud Şel
tüt. "Süretü'n-Nisa"' (Risaletü'L-isUim, Ill/3 
[I95ı], S. 23I-243; III/4 [ı95ıJ, s. 343-36ı; 

IV /ı [ ı 9 5 2 1. s. 5 -ı 9; IV /2 [ ı 9 5 2], s. ı ı 7-
ı35; ıV/3 [ı952J, s. 229-249): Muhammed 
el-Medeni, el-Müctema'u'l-İslami ke
ma tüna'?'?imuhu suretü'n-Nisa' (Kahire 
ı377/ı 957): Muhammed Yusuf Id, Jf.aza
ye'I-mer'e ii sureti'n-Nisa' (yüksek lisans 
tezi, ı4oı, Medine ei-Camiatü'l-islamiyye); 
NOreddin SammOd, et-Taberi ve mebd
]J.işühü '1-lugaviyye min ]].il ali tefsirihi 
Ii-sureti'n-Nisa' (Tunus ı 987): Sa'd Man
sOr Arefe, el-Mesa'ilü'l-l]ilafiyye 'inde'n
nal).viyyin ve'l-lugaviyyin ii sureti'n
Nisa' (Kahire ı987); Ayşe Hümeyra As
lantürk, Ebu Mansur Muhammed İbn 
Muhammed el-Matüridi'nin "Te'vi
latü'l-Kur'an "m dan "Suretü'n-Nisa" 
(yüksek lisans tezi, ı99ı, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü). Bunların dışında Arne 
A. Ambros'un N isa sOresinin 46. ayetinde 
geçen, "Dinle, dinlemez olası!" mealinde
ki ibarenin çeşitli manalarını konu alan ma
kalesi (ZDMG, cx.xxvı ıı986J. s. ı4-22), 

A. H. Mathias Zahniser'in Nisa süresinin 
rehberliği ve teşvik ettiği hususlar açısın
dan muhteva tahlilini esas alan makalesi 
(Humanism, Culture, and Language in the 
Near East [ed. Asma Asfaruddin- A. H. 
Mathias ZahniserJ, Eisenbrauns I 997, s. 
7ı-86), Marie-Therese Urvoy'ın, bazı mü
fessirlerin bakışı açısından Hz. Peygam
ber'in dördüncü sOre çerçevesindeki oto-

ritesini konu alan makalesi (En hommage 
auPereJacquesJomier, O. P. [ed. Marie
Therese Urvoy], Paris 2002, s. 235-245) 

zikredilebilir. 
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NİSAB 
( yl..:WI) 

Zekat yükümlülüğünde 
esas alınan zenginlik ölçüsü 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "sınır, işaret. asıl, kök, kaynak" 
anlamlarına gelen nisab kelimesi fıkıh te
rimi olarak zekatın farz olduğunu göste
ren zenginlik ölçüsünü ifade eder. Fakih
ler, zekatın farz olması için mükellefte ve 
malda aranacak şartları incelerken önce
likle farziyet hükmünün "ele alınan hadise
de gerçekleşmesinin işareti" manasında 
olmak üzere vücüb sebebi üzerinde dur
muşlardır. Zekatın vücüb sebebi kişinin 
asli ihtiyaçları (bk. HAVAİC-i ASLİYYE) dı
şında kalan zekata tabi mallarının belirli 
bir miktara ulaşmasıdır ki bunun asgari sı
nırı nisab terimiyle belirtilir. Nisab-ı istiğ
na adı verilen ve kişiyi zekatla yükümlü kıl
ınarnakla birlikte bazı fıkhi hükümlere te
mel teşkil eden zenginlik ölçüsünden (aş . 

bk.) ayırt etmek üzere zekat mükellefı sa
yılmada esas alınan nisab için nisab-ı gına 
tabiri kullanılır. 

Nisab-ı gına, hangi türden olursa olsun 
artıcı nitelikteki malların şer'an belirlen
miş miktara ulaşmasını ifade eder. Fakih
ler, toprak ürünleri ve madenler dışındaki 
zekata tabi mallarda nisabın vücüb sebe
bi olduğu hususunda görüş birliği içinde
dir. Hadislerde belirlenen nisab miktarla-



rı ve konuya ilişkin fıkhl görüşler şöylece 

özetlenebilir: 1. Altın- Gümüş-Para . Bir ha
diste S ukıyyeden (200 dirhem) az gümüş
te zekat yükümlülüğünün bulunmadığı bil
dirildiğinden (Buhar!, "Zekat", 32) gümü
şün nisabının 200 dirhem (595 gr.) oldu
ğu hususunda görüş birliği vardır. ResOl-i 
Ekrem'in hayatının sonlarına doğru hazır
lattığı, Hz. EbCı Bekir, Ömer ve Emevl Ha
lifesi ömer b. Abdülazlz tarafından uygu
lamaya konulan zekat nisab ve nisbetleri 
hakkındaki ayrıntılı yazılı talimatta (Müs
ned, ll , 183-184), "Altın 20 dinara ulaşma
ctıkça onda hiçbir mükellefiyet yoktur, 20 
dinar olunca bunun V2 dinarı -zekat ola
rak- verilir" ibaresi bulunduğu gibi kaynak
larda altının nisabının 20 dinar olduğuna 
dair başka hadisler ve sahabe uygulama
ları da mevcuttur (Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam, s. 557, 559-560). Ancak tabi'in fa
kihlerinden Hasan-ı Basri'nin altının nisa
bını 40 miskal kabul ettiği, Ata b. Ebu Re
bah, Tavus b. Keysan ve İbn Şihab ez-Züh
rl'nin altının zekatında onun ağırlığına de
ğil kıymetine itibar ettiği , yani kıymeti 200 
dirhem gümüş değerine eşit olduğunda 20 
miskalden az da olsa onda zekat tahakkuk 
edeceği görüşünü benimsediği nakledilir. 
Bu dört müctehid daha kuwetli buldukla
rı gümüş nisabı hakkındaki hadisleri esas 
almış ve altının nisabını gümüşünkine kı

yasla tesbit etmiş olmalıdır. Fakat sahabe 
ve tabi'in devri uygulamalarında altının ni
sabı daima 20 miskal olarak kabul edile
gelmiş ve mezhep imamlarının tamamı da 
bu hususta ittifak etmiştir. 

Altın ve gümüşte nisabı aşan kısım ni
sab miktarına ulaşıyorsa bunun da aynı 
oranda zekata tabi olacağı hususunda gö
rüş birliği bulunmakla birlikte bu miktara 
ulaşmayan küsuratın zekatı meselesinde 
üç görüş vardır : a) Nisabı aşan kısım az 
olsun çok olsun zekat a tabidir. Süfyfm es
Sevrl, Malik, Ebu Yusuf, Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybanl, Şafii ve Ahmed b. Han
bel bu görüştedir. b) Nisab fazlası% 20'ye 
ulaşmazsa bu fazlalık zekata tabi değil
dir. Buna göre 239 dirhem gümüşü olan 
200 dirhem, 23 miskal altını olan 20 mis
kal üzerinden zekat öder; 240 ve daha faz
la gümüşü veya 24 miskal ve daha fazla 
altını olanın ise her 40 dirhemde veya her 
4 dinarda 1 dirhem zekat vermesi gere
kir. Ebu Hanife ve Züfer'in ictihadı bu yön
dedir. c) Nisab iki katına ulaşmadıkça ni
sabı aşan kısma zekat yoktur. Bu Tavüs b. 
Keysan 'ın görüşüdür (a.g.e. , s. 575-577 , 

578-579: Serahsl, ll, 189: İbn Rüşd, I, 275) . 

Altın ve gümüş nisab miktarından az ol
duğunda nisabı tamamlamak için birinin 

diğerine ilave edilip edilmeyeceği hususu 
geniş biçimde tartışılmıştır. Sahabe uygu
lamalarında bir bilgiye rastlanmayan bu 
mesele hakkındaki görüşler özetle şöyle
dir: a) Şafii, Ahmed b. Hanbel, Ebu Sevr 
ve Davud ez-Zahirl'ye göre nisabın aynı 
cinsten olması gerekir; ayrı maddeler oldu
ğu için altın ve gümüşün birbirine eklen
mesi uygun değildir (İbn Rüşd , 1, 277: Tec
rid Tercemesi, V, 66) . b) Hanefi fakihleri 
bunların birinin diğeriyle tamamlanaca
ğını kabul eder; ancak Ebu Hanife bu ko
nuda kıymeti, Ebu Yusuf ve Muhammed 
ise ağırlığı dikkate almıştır. Buna göre 1 00 
dirhem gümüşle 1 00 dirhem gümüş kıy
metinde 1 O miskal altın varsa her iki ölçü 
gerçekleştiğinden zekat ittifakla vaciptir. 
SO dirhem gümüşle 1 SO dirhem gümüş 
değerinde 1 O miskal altın örneğinde ise 
kıymet kriteri tahakkuk ettiği için Ebu Ha
nlfe'ye göre zekat vacip olduğu halde gü
müşün ağırlığı nisabın yarısına ulaşmadı

ğından İmameyn'e göre zekat vacip de
ğildir. c) Tabi'in fakihlerinden Ata b. Ebu 
Rebah, Tavüs ve Zührl'nin altının zekatını 
hesaplarken onun kıymetini esas aldıkları 
dikkate alınırsa gümüşü şer'! bir temel ka
bul ettikleri, dolayısıyla bunların nisabının 
birbirine ekleneceği görüşünde oldukları 

söylenebilir. Madeni ve kağıt paralar altın, 
gümüş ve ticaret malları hükmünde oldu
ğundan kendi başlarına veya Hanefi mez
hebine göre altın, gümüş ve ticaret mal
ları ile beraber nisab miktarına ulaşınca 
yıl sonunda 1/40 nisbetinde zekatının ve
rilmesi gerekir. Paraların nisabının neye 
göre hesap edileceği günümüz fıkıh çev
relerince tartışılan bir konu olmakla bir
likte ağırlıklı görüş 20 miskal (85 gr.) altın 

değerinin her çeşit para için nisab olarak 
alınması yönündedir. 

Z. Ticaret Malları . Zahiriler dışındaki fa
kihler her çeşit ticaret malının , değeri 20 
miskal altın veya 200 dirhem gümüş de
ğerine ulaşınca zekat a tabi olacağı husu
sunda görüş birliğ i içindedir. Ancak zeka
tın vücubu için bu nisabın yıl başında mı 
sonunda mı yoksa bütün yıl mı bulunma
sı gerekeceği tartışılmıştır. Hanefi fakihle
rine göre ticaret mallarının kıymeti sene 
başında ve sene sonunda altın veya gü
müş nisablarının altına düşerse zekat ge
rekmez, yıl içinde nisabın altına düşmesi 
ise zekatın farz olmasına engel değildir. 

Maliki ve Şafii fakihleri ticaret mallarında 
nisabın sadece yıl sonunda aranacağı , yıl 

başı ve/veya yıl içinde nisab miktarının al
tında olmasının bu mallarda zekatın vücu
buna mani olmadığı kanaatindedir. Hanbe
lller ise bu mallarda zekatın farziyeti için 
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bütün yıl boyunca nisabın bulunması şar
tını ararlar. Zira yıl içinde malın kıymeti ni
sabın altına düşerse bir yıl geçmesi şartı 

(havl) kesilmiş olur, bu durumda zekatın 
tahakkuku için tekrar bu mal üzerinden 
bir yıl geçmesi gerekir. Ticaret mallarının 
yıl sonunda kıymetleri mal oluş fiyatları
na göre tesbit edilir. Bu tesbit işleminde 
mal sahibi dilerse altın , dilerse gümüş ni
sabını esas alır. Ancak gümüşün çok de
ğer kaybetmesine karşılık altının asırlardır 
değerini korumuş olduğunu dikkate alan 
günümüz fıkıh alimleri, gerek para (bank
not) gerekse ticaret mallarının nisabını ta
yinde altın nisabının esas alınmasını uygun 
görürler. 

3. Hayvanlar. ResOl-i Ekrem'in hayatı
nın sonlarına doğru hazırlattığı yazılı tali
matta yer alan ifadeler konuyla ilgili diğer 
rivayetlerle birlikte değerlendirildiğinde ze
katta hayvanların nisabı konusunda şu so
nuçlara varılmaktadır : a) Hz. Peygamber, 
sahabe ve tabi'in devirlerinde hayvanlardan 
deve, sığır ve koyun zekata tabi tutulmuş
tur. b) Bunlara ait nisab beş deve, otuz 
sığır ve kırk koyun şeklinde tesbit edilmiş
tir. İslam alimleri ayrıca keçilerin koyun, 
mandaların sığır nisab ve nisbetleri içinde 
zekata tabi olacakları hususunda görüş 
birliğine varmıştır. 

4. Toprak Mahsulleri. Hemen bütün ha
dis kitaplarında yer alan, "S veskten az 
-üründe- zekat yoktur" hadisini (Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam, s. 648) esas alan Abdul
lah b. Ömer, Cabir b. Abdullah, İ brahim 
en-Nehai, Şa'bl, Hasan-ı Basri, Said b. Mü
seyyeb, Ata, Zührl ve Mekhul ile Ebu Ha
nife dışındaki üç mezhep imamı ve Ha
nefiler'den Ebu Yusuf toprak mahsulle
rinde S vesk şeklinde nisab konduğu , do
layısıyla bu miktara ulaşmayan üründe ze
kat tahakkuk etmeyeceği kanaatindedir. 
Hadiste geçen vesk, hakim kanaate göre 
16S litrelik bir hacim ölçüsü birimi olup 
yaklaşık 132 kg. buğdaya t ekabül etmekte, 
dolayısıyla toprak ürünlerinin nisabı ağır
lık ölçüsüne göre 660 kg. olmaktadır. Bu
na karşılık İbn Abbas, Zeyd b. Ali, bir riva
yette İbrahim en-Nehai, ömer b. Abdüla
zlz ve Hammad b. Süleyman ile mezhep 
imamlarından Ebu Hanife, özellikle yağ
murun suladığı toprak mahsullerinde on
da bir ve ernekle sulananlarda yirmide bir 
oranında zekat verilmesi gerektiği yönün
deki hadiste (Buhilrl, "Zekat" , 55: Nesa!, 
"Zekat", 25) ürünün belirli bir miktara ulaş
ması şartının aranmadığını dikkate alarak 
zirai ürünlerde nisab bulunmadığı görüşü
nü benimsemiştir. 
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S. Madenler. Hanefiler dışındaki üç mez
hep imamı madenierde nisab aranacağı, 
20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş 
nisabına ulaşmadıkça elde edilen maden
Ierin zekata tabi olmayacağı görüşünde
dir. 

Nisab-ı İstiğna. Zekatın müslümanların 

zenginlerinden alınıp fakirlerine verilece
ğini bildiren hadisi (Buhar!, "Zekat", ı) ve 
diğer delilleri dikkate alan fakihler, zekat 
mükelleflerinin zenginler olduğu ve kişiyi 
zekat vermekle yükümlü kılan bir zengin
lik sınırı bulunduğu hususunda görüş bir
liğine varmışlar ve bunu yukarıda belirti
len miktarlarda artıcı (naml) vasıftaki mala 
sahip olunması şeklinde tesbit etmişler
dir. Buna karşılık, "Zengine zekat helal ol
maz" hadisine göre (EbO o§vOd, "Zekat", 
28) zekat almaya m ani olan zenginliğin 
ölçüsü belirlenirken farklı görüşler ortaya 
konmuştur. Hanefiler'e göre şer'! zengin
liğin ölçüsü nisab olduğundan temel ihti
yaçlarından fazla nisab miktarı mala sa
hip olan kişi bu mallar artıcı vasıfta alıma

sa da bazı yönlerden zengin kabul edilir. 
Buna göre yukarıda belirtilen nam! mal
ları nisab miktarına ulaşmamakla birlikte 
temel ihtiyaçları dışında 85 gr. altın veya 
595 gr. gümüş değerinde -kıymetli mü
cevherat gibi- nam! olmayan mala sahip 
olmaya nisab-ı istiğna denir. Bu nitelikte 
ve ölçüde mala sahip bulunan kimse ze
katla yükümlü sayılrnamakla beraber ze
kat alması da caiz olmaz; ayrıca fitre ver
mek ve kurban kesmekle mükelleftir. Na
ml olsun olmasın nisab miktarından az ma
la sahip olan kişiye ise sağlıklı ve kazanan 
kişi olsa da zekat verilebilir. Yine bu du
rumdaki kişinin başkalarından yardım is
temesinde bir sakınca yoktur. Çünkü şer
'an zengin sayılmanın ölçüsü nisabdır. 

Şafii, MaliKive Hanbeffier'e göre ise zen
ginliğin ölçüsü kişiye ve bakınakla yüküm
lü olduğu kimselere yetecek kadar mala 
sahip olmak (kifayet), fakirliğin ölçüsü de 
muhtaç olmaktır. Buna göre artıcı vasıfta 
olsun olmasın kendisine ve bakınakla mü
kellef olduğu kişilere yetecek kadar mala 
sahip olan kimsenin zekat alması caiz de
ğildir; buna karşılık nisabın üstünde ma
lı olduğu halde kendisinin ve aile fertleri
nin geçimini sağlayamıyorsa zekat alıması 
caizdir ve başkalarından yardım isteme
sinde bir sakınca yoktur. Mesela nisabın 
çok üstünde ticari sermayesi olan bir kim
senin ticaret hayatındaki durgunluktan 
veya başka bir sebepten dolayı geçim sı
kıntısına düşmesi halinde zekat alması ca
izdir. Buna karşılık sağlığı yerinde, çalışma 
imkan ve gücüne sahip olduğu halde ça-
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lışmayan kişilere zekat vermek caiz değil
dir. Zenginlik sınırıyla ilgili bu ihtilafın pra
tik sonuçlarından biri şudur: Hanefiler'e 
göre bir yoksula bir defada en çok nisab 
miktarı zekat verilebilir. Cumhura göre ise 
fakirin fakirliğini ortadan kaldıracak, ona 
bir ömür boyu yetecek ve bir daha zekat 
almaya muhtaç olmayacak kadar zekat ve
rilmesi caizdir (Hz. Peygamber dönemin
den sonra malların değerinde meydana ge
len değişiklikler karşısında nisab konusu
nun gözden geçirilmesi ihtiyacını dile ge
tiren görüşler için bk. Yusuf ei-Kardavl, I, 
261-269; ayrıca bk. ZEKAT). 
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Beyanülhak lakabıyla tanınmış olup Şe

ha beddin ve Necmeddin lakaplarıyla da 
anılmıştır. İlk kaynaklarda sadece Ebü'I
Hasan diye geçen babasının adı Hediyye
tü'l-'arifin'de Ali olarak verilmiş, bizzat 
kendisi Kasım ve Muhammed adlı iki oğ
lundan söz etmiştir. N1sab0r1 muhteme
len Nişabur'da yetişmiştir. icazü'l-beyan 
adlı eserini 553'te ( 1158) Hucend'de ta
mamladığına göre (Hediyyetü'l-'ari!fn, ll, 
403) hayatının bir bölümünü burada ge-

çirmiş, daha sonra Dımaşk'a yerleşerek ei
Medresetü'I-Mulniyye'de müderrislik yap
mış (Nuayml, 1, 589), vefatma kadar bu 
görevini sürdürmüş, ölümünden sonra ye
rine oğlu Muhammed geçmiştir. Zirikll'
nin onun ölüm tarihini 550 (1155) olarak 
vermesi doğru değildir. YakUt ei-Hamevl'
nin değerli bir alim olduğuna, tefsir, dil , 
fıkıh gibi alanlardaki uzman kişiliğine işa
ret ettiği N1sab0r1 kadı ve hatiplerin övün
cü olarak nitelendirilmiş, özellikle tefsir ala
nında eserler vermiştir. 

Eserleri. 1. icazü'l-beyfın 'an me'ani'l
Kur'an. Eserin mukaddimesinde müellif 
belli bir görüşün nakliyle sınırlı olan ilk dö
nem teliflerinin yetersiz kaldığını, sonra
kilerin ise öğrenmeyi zorlaştıracak ölçüde 
ayrıntı ve tekrarlarla dolu olduğunu söyle
miş, bu sebeple orta hacimde bir eser yaz
mayı amaçladığını kaydetmiş, bununla bir
likte eserinde tefsir, telif, i'rab, nüzOI se
bebi, fıkhi ahkam ve garlb hadis gibi deği
şik türden 1 O.OOO'den çok meselenin ele 
alınıp açıklandığını belirtmiş, ayrıca daha 
geniş bilgi edinmek isteyenlerin Gurerü'l
e]fiivil fi me'fıni't-tenzil adlı eserine baş
vurmalarını tavsiye etmiştir. Başta EbO 
Müslim ei-İsfahilnl'nin Cami' u 't-te 'villi
muf:ıkemi't-tenzil'i ile Maverdi'nin en
Nüket ve'l-'uyun'u olmak üzere Slbevey
hi'nin el-Kitdb'ı, Ali b. Hamza ei-Kisal'nin 
Me'fıni'I-Kur'em'ı, Ma'mer b. Müsenna'
nın Mecazü'I-Kur'fın'ı gibi kaynaklardan 
yararlanılarak kaleme alınan eser Hanif b. 
Hasan ei-Kasımi tarafından tahkikli olarak 
neşredilmiştir (l-ll, Beyrut 1995). z. Vaqa
J:ıu'l-burhfın fi müşkilfıti'I-Kur'fın. Kur
'an'ın anlaşılması zor olan ayetleriyle ga
rib kelimelerini açıklamak, inkarcıların bu 
tür ayetlere dayanarak Kur'an hakkında 
ileri sürdükleri şüphe ve itirazlara cevap 
vermek üzere kaleme alınan eseri Safvan 
Adnan DavOdi tahkik ederek yayımiarnıştır 
(l-ll, Dımaşk-Beyrut 1410/1990). Müellif, 
bu kitabında yer verdiği beyitleri daha son
ra hazırlayacağı bir eserinde şerhedeceği
ni söylemiştir (1, 170). NisabOri'nin Bfıhi
rü'l-burhan fi me'fıni müşkilfıti'I-Kur'an 
adıyla yayımlanan eseri (nşr. Suad b int Sa
lih b. Said Babekl, Mekke I 997) Vaqaf:ıu'l

burhfın ile aynı olup yalnızca nüsha fark
lılıklarını içermektedir. 3. ljal]fu'I-insan. 
Bir nüshası Kahire'de Darü'l-kütübi'I-Mıs
rıyye'de bulunan (nr. 2445) eserde insanın 
yaratılışının ve karakteristik özelliklerinin 
konu edildiği belirtilmişse de (Keşfü':;;-:;;u
nün, 1, 722) nüshayı gördüğünü söyleyen 
Hanif b. Hasan el-Kasım! bu çalışmanın 
NisabOrl'ye aidiyetinin kesin olmadığını ve 
konusunun zühd, ahlak ve faziletlerle ilgi-


