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bu göndermesi ve onun elçiye güzel muamelede bulunup elçiyi hediyelerle uðurlamasýyla dostane baþlamýþtý. Ancak Mûte
Savaþý’ndan itibaren (Cemâziyelevvel 8 /
Eylül 629) o yýllarda Sâsânîler’e karþý önemli zaferler kazanan Bizans’ýn âni bir saldýrýsýndan endiþe ediliyordu. Vâkýdî müslümanlarýn bu dönemde en çok Rumlar’dan
çekindiklerini bildirir (el-Me³åzî, I, 990).
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Birçok defa tamir edilen camiyi 1973’te
Suudi Arabistan Kralý Faysal b. Abdülazîz
yeniden inþa ettirdi.
Tatlý su kaynaklarý bakýmýndan zengin
olan Tebük’te çok sayýda su kuyusu açýlmýþtý; bu sebeple hacýlarýn su temini için
tercih ettiði yerlerden biriydi. Tebük güzergâhýný kullanan hacýlar zaman zaman
bedevîlerin saldýrýlarýna mâruz kalýyordu.
965 (1558) yýlýnda meydana gelen böyle
bir saldýrýdan iki yýl sonra Kanûnî Sultan
Süleyman’ýn emriyle hac güzergâhýnda yapýlan kalelerden biri de Tebük Kalesi idi.
Günümüze ulaþan bir kitâbeden þehrin en
önemli tarihî eserlerinden olan, yanýnda
bir cami ile su kuyusu ve iki havuzun yer
aldýðý bu kalenin 1064’te (1654) tamir edildiði anlaþýlmaktadýr. Askerî birliklerin ve
toplarýn yerleþtirilmesiyle güvenli hale gelen Tebük XVII. yüzyýlda Suriyeli tâcirlerin
hacýlara mal sattýðý yerlerden biriydi.
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda Tebük yaklaþýk
elli hâneli küçük bir köydü. XX. yüzyýlýn
baþýnda II. Abdülhamid tarafýndan yaptýrýlan Hicaz Demiryolu’nun Tebük’ten geçmesi ve burada bir istasyon yapýlmasýyla
þehir yeniden canlandý. Hicaz hattý yöredeki iç çatýþmalar sebebiyle güvensiz durumda olan Tebük’e emniyet getirdi; evler, su kuleleri, tamir atölyeleri, hastahane,
okul ve cami inþa edildi. Nüfusu kýsa sürede arttý. I. Dünya Savaþý sýrasýnda 1916
Haziranýnda Þerîf Hüseyin’in Ýngilizler’le anlaþarak isyan etmesinin ardýndan Ýngiliz subaylarýn yönlendirdiði saldýrýlarda Hicaz
Demiryolu’nun önemli bir kýsmýyla birlikte
Tebük’teki istasyon da tahrip edildi; istasyon günümüzde âtýl durumdadýr. 1924’te Þerîf Hüseyin, Ýngilizler’in himayesinde
Hicaz Hâþimî Krallýðý’ný kurunca Maan’a
baðlanan Tebük 1925’te Suudi Arabistan’ýn
hâkimiyetine girdi. Hamîdât, Atýyye, Belî,
Huveytât ve Aneze gibi Arap kabilelerinin
yaþadýðý Tebük zaman içerisinde geliþerek
Suudi Arabistan’ýn hýzla büyüyen ve nüfusu da ayný hýzla artan þehirlerinden bi228

ri haline geldi. 1992’de 286.384, 2004’te
441.351 olan nüfusu 2010 yýlý baþlarýnda
535.000 civarýnda tahmin edilmektedir. Bu
nüfusuyla Tebük ülkenin yedinci büyük þehri durumundadýr. Þehirde üniversite ve hava limaný bulunmaktadýr.
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TEBÜK GAZVESÝ
( Y= &F. )
Hz. Peygamber’in
Bizanslýlar’a karþý düzenlediði gazve
(Receb 9 / Ekim 630).
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Tebük, Medine-Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye 700 km. uzaklýktadýr. Tebük Gazvesi esnasýnda büyük güçlükler ve
sýkýntýlarla karþýlaþýldýðýndan bu zaman için
Kur’an’da “sâatü’l-usre” (güçlük zamaný) tabiri geçer (et-Tevbe 9/117). Bu sebeple orduya “ceyþü’l-usre”, gazveye “Gazvetü’lusre” adý verilmiþtir. Gazve sýrasýnda münafýklarýn çýkardýðý fitne ve fesadý anlatan,
iç yüzlerini ortaya koyan âyetlerin inmesi dolayýsýyla buna “Gazvetü’l-fâdýha” da
denilir. Ýslâm-Bizans iliþkileri, Resûl-i Ekrem’in Herakleios’a Ýslâm’a davet mektu-

Suriye’den Medine’ye gelen Nabatî tüccarlarýn Herakleios’un Medine’ye saldýrmak için hazýrlýk yaptýðýný ve Lahm, Cüzâm, Gassân, Âmile gibi hýristiyan Arap
kabilelerinin Bizanslýlar’a katýldýðýný, öncü
birliklerinin Arap çölü sýnýrýndaki Belka’ya
ulaþtýðýný haber vermesi üzerine Hz. Peygamber Tebük Gazvesi’ne hazýrlanmaya
baþladý (a.g.e., a.y.; Ýbn Sa‘d, II, 165). Ayrýca Suriye’deki hýristiyan Araplar’ýn Herakleios’a bir mektup yazarak Muhammed’in
öldüðünü, müslümanlarýn kýtlýk içinde periþan duruma düþtüðünü, asker gönderip
onlarý kendi dinine katmanýn tam zamaný
olduðunu bildirmeleri sebebiyle onun harekete geçtiði rivayet edilir. Bu sýrada hava
sýcaktý ve önemli bir kýtlýk vardý; öte yandan hurmalar olgunlaþmak üzereydi; dolayýsýyla savaþa gitmenin büyük fedakârlýk gerektirdiði günler yaþanýyordu. Resûlullah, daha önceki gazvelere hazýrlanýrken
nereye gidileceðini son ana kadar gizli tuttuðu halde bu defa çok uzak bir yere sefer yapýlacaðýný, yolculuðun çok zor olacaðýný ve düþman ordusunun gücünü dikkate alarak kiminle savaþýlacaðýný baþtan
açýkladý; askerlerin ona göre hazýrlýk yapmasýný söyledi (Ýbn Hiþâm, II, 516). Bütün
müslüman kabilelerine haber gönderilip
savaþa hazýrlanmalarý ve Medine’ye gelmeleri istendi. Diðer tarihçilerin aksine Ýbn
Kesîr, Tebük Gazvesi’nin düzenlenmesini
cizye âyetine (et-Tevbe 9/29) ve inkârcýlarla mücadelenin en yakýndakilerden baþlatýlmasýyla ilgili âyete (et-Tevbe 9/123) baðlamaktadýr. Ona göre bu âyetler inince Resûl-i Ekrem, kendisine en yakýn bölgede
oturduklarý ve Ehl-i kitap olmalarý dolayýsýyla hakka çaðrýlmaya en lâyýk toplum sayýldýklarý için Bizans’a karþý bir sefere karar vermiþtir (el-Bidâye ve’n-nihâye, IX,
144; Tefsîr, IV, 132, 178).
Sefer tâlimatýnýn verilmesinden itibaren
münafýklar savaþ hazýrlýklarýný engellemek
amacýyla harekete geçtiler. Çeþitli bahaneler uydurarak bozgunculuk yapýyorlar,
havanýn sýcaklýðýný öne sürüp savaþa gitmek isteyenleri caydýrmaya uðraþýyorlardý (et-Tevbe 9/81). Bu arada bazý münafýklarýn, faaliyetlerini Süveylim adýndaki bir
yahudinin evinden yürüttüðü öðrenilince bu
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üzerine Allah bu münafýklarýn maskaraya
çevirileceðini ve elem verici bir azaba çarptýrýlacaðýný bildirdi (et-Tevbe 9/79). Müslüman kadýnlar da ziynet eþyalarýný getirdi.
Bu yardýmlara raðmen özellikle binek ihtiyacý karþýlanamýyordu. Sefere katýlmayý arzu ettikleri halde binek bulamayan yedi
sahâbî Hz. Peygamber’e baþvurdu ve onun
da binek temin edememesi üzerine aðlayarak geri döndü. Haklarýnda âyet nâzil
olan (et-Tevbe 9/92) ve “bekkâîn” diye anýlan bu yedi kiþi üç sahâbî tarafýndan binekleri saðlanýnca gazveye katýldý. Böylece kýsa sürede 30.000 kiþilik bir ordu hazýrlandý.

Tebük Seferi’ni gösteren kroki

ev Hz. Peygamber’in emriyle yakýldý. Yalan
beyanda bulunarak izin isteyen seksen civarýnda münafýða izin verildi. Kur’ân-ý Kerîm’de bu münafýklarýn fitne çýkarýp müslümanlara zarar verecekleri ve Allah’ýn onlarýn sefere çýkmasýný istemediði bildirilmektedir (et-Tevbe 9/42-47). Bedevî Araplar’dan da bir bahane ile savaþa katýlmamak için izin talep edenler olduysa da Resûlullah onlara izin vermedi (Vâkýdî, I, 995;
Ýbn Sa‘d, II, 165). Bunun yanýnda bazý müslümanlarda sefere karþý bir isteksizlik ve
durgunluk görüldüðünden Allah Teâlâ müminleri uyarmýþtýr: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki, ‘Allah yolunda seferber olunuz’ denilince yerinize yýðýlýp kaldýnýz; yoksa âhiretten vazgeçip dünya hayatýna mý
razý oldunuz? Fakat dünya hayatýnýn nimetleri âhiret saadetinin yanýnda pek az
bir þeydir. Eðer seferber olmazsanýz Allah
sizi acýklý bir azapla cezalandýrýr ve yerinize baþka bir kavim getirir de siz Peygamber’e hiçbir þekilde zarar veremezsiniz. Allah her þeye kadirdir. Eðer siz Peygamber’e
yardým etmezseniz Allah ona yardým eder”
(et-Tevbe 9/38-40). Bu uyarý üzerine ashap
sefer hazýrlýklarýný hýzlandýrdý. Asker sayýsýnýn çokluðu dolayýsýyla binek vb. ihtiyaçlarýn temininde karþýlaþýlan zorluklar ve
kýtlýk yüzünden Resûl-i Ekrem ashaptan
yardým istedi. Hz. Ebû Bekir malýnýn tamamýný, Hz. Ömer yarýsýný getirdi. Ancak
en büyük yardýmý Hz. Osman yaptý; 300
deve ile 1000 dinar verdi; onun ordunun
üçte birini donattýðý da rivayet edilir (Müsned, IV, 75). Münafýklarýn çok az yardým
yapabilen fakir sahâbîlerle alay etmeleri

Resûlullah, Hz. Ali’yi yerine vekil býraktýktan sonra Medine’den ayrýldý. Bazý rivayetlerde ise Ali’yi sadece Ehl-i beyt’inin baþýnda býraktýðý, umumi vekil olarak Muhammed b. Mesleme’yi (Sibâ‘ b. Urfuta ve
Ýbn Ümmü Mektûm’un adý da geçer) görevlendirdiði zikredilir. Hz. Ali’nin Medine’de kalmasý münafýklarýn dedikodularýna yol
açýnca Ali hemen yola çýkýp Cürf’te orduya yetiþti; fakat Resûl-i Ekrem kendisine,
“Sen bana göre Mûsâ’ya nisbetle Hârûn’un
durumunda olmak istemez misin; ancak
benden sonra peygamber gelmeyecektir”
dedi ve onu Medine’ye gönderdi. Hz. Peygamber ilk karargâhýný Seniyyetülvedâ’da
kurdu. Burada toplanan askerin mevcudu
30.000’i geçiyordu. Binek olarak 10.000 at,
12.000 deve vardý (Belâzürî, I, 368). Adamlarýyla birlikte oraya kadar gelen ve Zübâb
tepesi civarýnda ayrý bir ordugâha yerleþen münafýklarýn reisi Abdullah b. Übey,
“Muhammed Rumlar’la savaþmayý oyuncak sanýyor. Ben onun ve arkadaþlarýnýn iplere baðlandýðýný görür gibiyim” diyerek
yetmiþ seksen taraftarýyla Medine’ye döndü (Vâkýdî, I, 995). Bununla birlikte çok sayýda münafýk ganimet beklentisiyle sefere katýldý. Bu arada birkaç sahâbî geçerli
bir mazeretleri olmadýðý halde orduya katýlmamýþtý; bunlarýn üçü hariç diðerleri daha sonra orduya yetiþti. Sefere iþtirak etmeyen sahâbîlerden Ebû Hayseme el-Ensârî de ordunun hareketinden birkaç gün
sonra atýna binerek Tebük’e doðru yola
çýktý.
Hareket öncesinde büyük sancaðý Hz.
Ebû Bekir’e, muhacirlerin bayraðýný Zübeyr b. Avvâm’a, ensardan Benî Evs’in
bayraðýný Üseyd b. Hudayr’a, Benî Hazrec’in
bayraðýný Hubâb b. Münzir’e (veya Ebû Dücâne) teslim eden Resûl-i Ekrem diðer kabilelerin de bayrak almalarý tâlimatýný verdi. Binek yetersizliði dolayýsýyla develere
nöbetleþe biniliyordu. Hz. Peygamber, Tebük yolunda Semûd kavminin yurdu Hicr’-

den geçerken ashabýna Allah’ýn gazabýna
uðrayan bu beldedeki kuyudan su içmemelerini, abdest almamalarýný söyledi ve
devesini hýzla sürerek oradan uzaklaþtý. Su
ihtiyacýný karargâhtan uzakta Sâlih peygamberin devesinin su içtiði kuyudan karþýlamalarýný istedi (Buhârî, “Enbiyâ,”, 17;
“Tefsîrü’l-Kur,ân”, 15/2; Müslim, “Zühd”,
38-40). Hicr yöresinde konakladýklarý gece þiddetli bir fýrtýna çýkacaðýný, herkesin
devesini sýký bir þekilde baðlamasýný, hiç
kimsenin yanýnda arkadaþý olmadan karargâh dýþýna çýkmamasýný emretti. Emre uymayan iki kiþiden biri boðulma tehlikesi geçirdi, diðeri çok uzaklara sürüklendi. Uzun ve yorucu bir seferden sonra
Tebük’e ulaþýldý. Resûl-i Ekrem bu sýrada
önemli bir konuþma yaptý. Karargâhýn gece güvenliðini saðlama görevini Abbâd b.
Biþr’e verdi. Ýslâm ordusu on beþ-yirmi gün
Tebük mevkiinde bekledi. Ancak gerek Bizans’tan gerekse onu destekleyen Araplar’dan bir hareket görünmüyordu. Alýnan
haberlerin asýlsýz olduðu ve Bizans’ýn müslümanlara karþý ordu hazýrlamadýðý anlaþýldý. Bazý rivayetlerde Ýslâm ordusunun
geldiðini duyan Bizanslýlar’ýn müslümanlarýn karþýsýna çýkmaya cesaret edemeyip
geri çekildiði kaydedilir.
Resûlullah, Tebük’te bulunduðu sýrada
Ýslâmiyet’i kabul etme veya cizye ödeme
þartýyla itaate davet için Akabe körfezinin
kuzeyindeki Eyle (Akabe) Limaný, Ezruh,
Cerbâ, Maknâ ve Maan’a birlikler gönderdi. Eyle’nin piskoposu Yuhannâ b. Ru‘be
ile Cerbâ, Maknâ ve Ezruh halkýnýn temsilcileri Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek cizye ödemeyi kabul ettiklerini bildirdiler. Maknâ’da yaþayan Benî Cenbe yahudilerinin yetiþtirdiði meyvelerin, denizden avladýklarý ürünlerin ve hanýmlarýnýn
dokuduðu bezlerin dörtte birinin cizye olarak alýnmasý kararlaþtýrýldý. Resûl-i Ekrem
onlara canlarý ve mallarýnýn güvence altýna alýndýðýný belirten ahidnâmeler verdi.
Bölgedeki birkaç yahudi kabilesiyle anlaþmalar yapýldý. Bu anlaþmalar, Tebük Gazvesi sýrasýnda nâzil olan cizye âyetinin (etTevbe 9/29) ilk defa uygulanmasý bakýmýndan önemlidir. Bu arada Hâlid b. Velîd kumandasýnda 400 kiþilik süvari birliði Irak
yolu üzerinde bulunan, verimli topraklara
sahip önemli ticaret merkezlerinden Dûmetülcendel’e gönderildi. Hz. Peygamber’in
huzuruna getirilen Dûmetülcendel hâkimi
hýristiyan Ükeydir b. Abdülmelik cizye ödemek suretiyle Ýslâm devletinin egemenliðini benimsedi. Benî Cüzâm reislerinden
bazýlarý Resûlullah’la görüþüp müslüman
oldu. Ayrýca Resûl-i Ekrem’in, o sýrada Hu229
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mus veya Dýmaþk’ta kaldýðý belirtilen Herakleios’a cizye âyetinin de eklendiði ikinci
bir davet mektubu gönderdiði bildirilmektedir (Müsned, III, 441-442; IV, 74-75; Hamîdullah, el-Ve¦âßišu’s-siyâsiyye, s. 110-115).
Hz. Peygamber, Tebük’te Þam üzerine
yürünüp yürünmemesi konusunda yaptýðý
istiþare sonucu daha ileriye gitmenin faydasýz olacaðý kanaatine vardý ve ordusuna
dönüþ emri verdi. Sefer esnasýnda herhangi bir çatýþma meydana gelmemesine raðmen son derece güç þartlar altýnda 30.000 kiþilik bir ordunun çýkarýlmasý
ve Bizans’a karþý gidilerek meydan okunmasý dolayýsýyla Tebük Gazvesi askerî ve
siyasî bakýmdan büyük bir zafer sayýlýr. Zira bu gazve, müslümanlarýn kendi sýnýrlarýný düþmanlardan koruma hususundaki
kararlýlýklarý yanýnda Bizans’a ve Arap yarýmadasý dýþýndaki komþu devletlere karþý
Medine’nin askerî ve siyasî gücünü ortaya koydu. Tebük Seferi esnasýnda konaklama yerlerinde on beþ açýk mescid (namazgâh) yapýldý (Vâkýdî, III, 999). Bu gelenek daha sonra devam etti ve ordunun
konakladýðý yerler namazgâh oldu. Tebük
Gazvesi süresince öðle ile ikindi, akþamla
yatsý namazlarý cemedilerek kýlýndý.
Tebük dönüþünde bir grup münafýk Resûl-i Ekrem’e suikast düzenlemek için hazýrlýk yaptý. Bunu farkeden Hz. Peygamber, Huzeyfe b. Yemân’ý onlarýn üzerine
gönderdi. Huzeyfe’nin geldiðini gören münafýklar tuzaklarýnýn Allah tarafýndan Hz.
Muhammed’e haber verildiðini anlayýp kaçtýlar ve askerin içine karýþtýlar. Resûlullah’ýn,
isimlerini Huzeyfe’ye açýkladýðý on iki münafýðýn suikast teþebbüsüne Kur’an’da iþaret edilir (et-Tevbe 9/74). Sefer dönüþü Zûevan’da konakladýðý sýrada bazý münafýklar Hz. Peygamber’e gelerek orada inþa ettikleri, sefere giderken dönüþte içinde namaz kýlacaðýný söylediði mescidlerine davet
ettiler. Ancak bu sýrada mescidi yapanlarýn niyetlerinin müminlere zarar verip aralarýna nifak sokmak olduðunu bildiren âyetler indi (et-Tevbe 9/107-110) ve Resûl-i Ekrem, Kur’an’da Mescid-i Dýrâr diye adlandýrýlan bu yapýyý yýktýrdý (bk. MESCÝD-i DIRÂR).
Hz. Peygamber’in son gazvesi olan Tebük Seferi yaklaþýk elli gün sürdü. Receb
(ekim) ayýnda çýkýlan seferden ramazan
(aralýk) ayýnda Medine’ye dönüldü. Halk
büyük bir sevinçle Seniyyetülvedâ’ya giderek orduyu kasidelerle karþýladý. Resûl-i
Ekrem her sefer dönüþü Medine’ye gelince önce mescide girip iki rek‘at namaz
kýlar, ardýndan oturup sefere katýlmayanlarýn mazeretlerini dinlerdi. Tebük Gazve230

si’ne mazeretleri olmadýðý halde katýlmayan seksen kiþi Mescid-i Nebevî’ye gelerek
sözde mazeretlerini açýkladýlar. Resûlullah onlarýn söylediklerini esas alýp kalplerinde gizledikleri þeyleri Allah’a havale etti (et-Tevbe 9/94-98). Bu arada ensardan
Kâ‘b b. Mâlik, Mürâre b. Rebî‘ ve Hilâl b.
Ümeyye nefislerine aldanýp sefere gitmemiþlerdi. Bu üç sahâbî gerçeði Resûl-i Ekrem’e anlattý. Hz. Peygamber onlara toplumdan tecrit cezasý verdi; en yakýnlarý dahil hiçbir müslüman onlarla konuþmadý.
Allah’tan baþka sýðýnacak bir yer kalmadýðýný anlayan üç kiþiye bütün geniþliðine
raðmen yeryüzü dar geliyordu. Elli gün
sonra affedildiklerini bildiren âyetler nâzil
oldu (et-Tevbe 9/118-119). Tefsir ve hadis
kitaplarýnda geniþ yer verilen bu hadise,
sosyal sorumluluklarýn daðýlýmýndaki hassasiyeti göstermesi bakýmýndan dikkat çekicidir. Ebû Lübâbe’nin Allah’a ve resulüne
ihanet ettiðini düþünerek kendini Mescid-i Nebevî’deki bir direðe baðlatmasý olayý, genellikle Benî Kurayza Gazvesi’ndeki
tutumuyla alâkalandýrýlmakla birlikte onun
Tebük Seferi’ne katýlmadýðý için Hz. Peygamber tarafýndan azarlanmasý yüzünden
kendini bu þekilde cezalandýrdýðý da söylenmektedir.
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Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin
Kenzü’d-dekåßik adlý eserine
Osman b. Ali ez-Zeylaî
(ö. 743/1342)
tarafýndan yazýlan þerh
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(bk. KENZÜ’d-DEK…ÝK).

TEBYÎNÜ KEZÝBÝ’l-MÜFTERÎ
( )7 &אCh"&  )
Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in
(ö. 571/1176),
Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’nin
ilmî hayatýna ve hakkýnda
ileri sürülen iddialara dair eseri.
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Tam adý Tebyînü ke×ibi’l-müfterî fîmâ
nüsibe ile’l-Ýmâm Ebi’l-¥asan el-Eþ£arî
olup ismindeki “müfteri”den maksat Hasan b. Ali el-Ahvâzî’dir (ö. 446/1055). Kur’an
kýraati ve hadisle uðraþan Ahvâzî’nin bu
konularda zayýf olduðu, naslarýn lafýzlarýna takýlýp asýl mânaya ve hedeflere nüfuz
edemediði görülmektedir. Dolayýsýyla Haþviyye’ye özgü anlayýþ sýnýrýný aþamayan Ahvâzî, Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’yi eleþtirip müslümanlarýn gözünden düþürmek amacýyla
Me¦âlibü Ýbn Ebî Biþr el-Eþ£arî adýyla
bir eser telif etmiþtir. Müellifin ifadelerinden anlaþýlacaðý üzere kitapta aklýn akaid
alanýnda kullanýlmasýný doðru bulmayan
baþka muhaliflerin eleþtirilerine de cevap
verilmektedir. Tebyînü ke×ibi’l-müfterî
bir mukaddime ile on bölümden (bab) oluþmaktadýr. Mukaddimede Ýslâm dünyasýnda Mu‘tezile ve Müþebbihe’den meydana
gelen iki aþýrý uca mensup gruplarýn zuhur
ettiði, bunlarýn Ýslâm inancýný yanlýþ bir yöne çekmeye çalýþtýklarý, daha sonra Ebü’lHasan el-Eþ‘arî’nin ortaya çýktýðý ve doðru
akîdeyi beyan edip bid‘at ehlini susturduðu kaydedilmektedir. Müellif, Müþebbihe
içinde yer alan bazý kiþilerin cahil zümreleri Eþ‘arî aleyhinde etkilemeye baþlamasý üzerine gerçeðin ortaya konulmasý için
kendisine baþvurulduðunu söylemektedir.
Ardýndan mukaddimede müslümanlarýn
birbirinin aleyhinde konuþmalarý ve kusurlarýný araþtýrmalarýnýn din açýsýndan doðru olmadýðý hususu âyet ve hadislerle ifade edilmektedir.
Kitabýn birinci bölümü Ebü’l-Hasan elEþ‘arî’nin nesebine ve Mu‘tezile’den ayrýlýþ sebebine ayrýlmýþ olup onun nesebi hakkýnda Ahvâzî’nin yakýþýksýz beyanlarýnýn
doðru olmadýðý kaydedilmekte, bu arada

