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Takdim
“Do¤rudan do¤ruya Kur’ân’dan al›p ilham›, / Asr›n idrakine söyletmeliyiz ‹slâm›.”

Din, vatan ve hürriyet flairi Mehmed Akif’in, Kur’ânî bir nur ve mukaddes kitab›-
m›zdan müjdeli bir mesaj beklentisi içindeki ‹slâm dünyas› ad›na bu m›sralarla dile
getirdi¤i ideal, elinizdeki eserin müellifi Bediüzzaman Said Nursî taraf›ndan telif edi-
len Risale-i Nur Külliyat› ile gerçekleflmifl; Kur’ân’›n ça¤›m›z insan›na verdi¤i mesajlar
bu eserlerle ortaya konulmufltur.

Modern ça¤ insan›n›n arad›¤› Kur’ân yorumunu, en mükemmel flekliyle Risale-i
Nur’da bulmak mümkündür. Bu yorum, “ruh-i aslî”yi rencide etmeden, asr›n idrakine
uygun izahlar› ihtiva eden bir hususiyete sahiptir. Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu asra ba-
kan mesaj›n› anlay›p yorumlama hususunda “tecdit” vazifesini ifa etmifltir.

Ça¤›m›z›n hususiyetlerini derin bir vukufla tahlil ve manevî hastal›klar›n› isabetle
teflhis eden Bediüzzaman, “Zaman iman kurtarmak zaman›d›r” formülü çerçevesinde
kaleme ald›¤› Risale-i Nur’la, bu zaman›n manevî ihtiyaçlar›na tatminkâr cevaplar ve-
ren bir iman hazinesini ortaya koymufltur.

Neden zaman, iman kurtarmak zaman›d›r?

Çünkü ça¤›m›zda iman, eski devirlerde görülmemifl hücum ve taarruzlara maruz-
dur. Eskiden iman, böylesine büyük tehlikelerle karfl› karfl›ya de¤ildi. Cemiyetlere,
büyük ölçüde teslimiyete dayal› bir iman hâkimdi. O itibarla, büyük zatlar›n sözleri,
delilsiz de olsa kabul ediliyordu. Bugün ise, materyalist cereyanlar›n yayg›n hâle gel-
mesi sebebiyle, bu iman› tehdit eden flüpheler birçok zihni meflgul edecek seviyeye
ulaflm›flt›r. As›rlard›r Kur’ân aleyhine y›¤›lagelen flüphe, itiraz ve evhamlar, bu asr›n
çalkant›lar› içinde yol bulup, ça¤›n modern imkânlar› kullan›larak birçok insana mal
edilebilmifltir.

‹flte Bediüzzaman Said Nursî, bu geliflmelerin, Müslümanlar›n dahi iman›n› tehlike-
ye sokaca¤›n› görerek, bir sel gibi gelen inançs›zl›k telkinleri karfl›s›nda, do¤rudan
do¤ruya Kur’ân’dan ilham alarak telif etti¤i Risale-i Nur gibi muhkem bir seddi tesise
muvaffak olmufltur.

Bu eserlerde, her insan›n zihnini meflgul eden ve modern ça¤ insanlar›n›n da bigâ-
ne kalamayaca¤›, “Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki va-
zifem nedir?” suallerine doyurucu izahlar getirilmekte; baflta Allah’a iman olmak üze-
re bütün iman esaslar› izah ve ispat edilmekte; bu konularda fen ve felsefe ad›na or-
taya konulan flüphe ve sualler ikna edici bir üslûpla cevapland›r›lmakta; ilimle dinin
uzlaflmazl›¤› yolundaki iddialar püskürtülerek, ilme din nam›na sahip ç›k›lmakta; ‹slâ-
m› dejenere etmek maksad›yla giriflilen tahrifatç› tahrip teflebbüsleri bofla ç›kar›l-
makta; maddeci anlay›fla bina edilen medeniyetin insanl›¤› sürükledi¤i manevî buh-
ranlar, Kur’ân’›n tevhit ve haflir gibi genifl hakikatlerine dair akl› doyuran, ruhu okfla-
yan, kalbi tatmin eden tatl› izahlarla tedavi edilmekte; ruhun ve kalbin vazifesizli¤in-
den do¤an s›k›nt›lar›n sürükledi¤i sefahat ve bafl›boflluk hâli, Kur’ân mesaj›yla izale
edilmektedir.
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Risale-i Nur’un çok büyük önem tafl›yan bir di¤er özelli¤i de, ça¤›m›z›n sosyal ve
siyasî problemlerine; din ve demokrasi, din ve siyaset, cihad, terör gibi tart›flma ko-
nular›na küresel boyutta ve kal›c› geçerlilik tafl›yan ufuk aç›c› yorumlar›yla sa¤lam ve
tutarl› çözümler getirmesi; demokrasiyi, hak ve hürriyetleri, sivil toplumu önceleyen
ve müspet hareket esas›na dayanan orijinal ve örnek bir hizmet metoduna kaynak-
l›k etmesidir.

Risale-i Nur’un pek çok dünya diline çevrildi¤i; dünya üniversitelerinde tezlere ve
ilmî araflt›rmalara konu oldu¤u; hakk›ndaki peflin hükümlerin sür’atle y›k›lmaya yüz
tuttu¤u; muhteva ve mesaj›n›n her geçen gün daha iyi anlafl›ld›¤› flu günlerde, bu pa-
ha biçilmez k›ymetteki eserleri orijinal bir tanzimle ve istifadeyi kolaylaflt›racak ye-
niliklerle tekrar neflrederek, önemli bir hizmeti daha ifa etti¤imiz inanc›nday›z.

Yap›lan yenilikleri flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamlar› ayn› sayfada verilmifl; kelime-
lerin seçiminde 8-11. s›n›f ö¤renci düzeyi esas al›nm›flt›r. Kelimeye, geçti¤i yerdeki
anlam›n verilmesine özen gösterilmifl; farkl› anlamlar› pefl pefle s›ralanm›flt›r. Ayr›ca,
bilinen sözlük anlam›n›n d›fl›nda, Risale-i Nur’un orijinal üslûbu içinde kendisine has
bir anlamda kullan›lan kelime veya kelime gruplar›n›n aç›klamas› da, buna uygun fle-
kilde yap›lm›flt›r.

2. Risale-i Nur’un metni, üslûp ve özelli¤i de dikkate al›narak, Türkçenin imlâ kural-
lar›na göre dizilmifltir.

3. Müellif Bediüzzaman Said Nursî’nin k›sa biyografisinden baflka; onun hayat›nda
önem tafl›yan tarihlerin s›raland›¤› bir tarih cetveline, ayr›ca yer verilmifltir. Bu cetvel,
ayn› tarihlerde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen önemli olaylar› da ihtiva et-
mektedir. Bu tercih ile, Risale-i Nur’a taallûk eden önemli olaylar›n, cereyan ettikleri
konjonktür çerçevesinde de¤erlendirilebilmesi hedeflenmifltir.

4. Risale-i Nur’da geçen flah›s ve mekân bilgilerinin yer ald›¤› listelerle birlikte, “fla-
h›s ve mekân indeksi” de mevcuttur. Böylece okuyucu, flah›s ve mekânlar hakk›nda
bilgilenmekle birlikte, onlar›n metindeki yerlerine de kolayl›kla ulaflabilecektir.

5. Metinde geçen ayet ve hadisler için iki ayr› bafll›k alt›nda indeks haz›rlanm›flt›r.
‹ndekslerin alfabetik s›ralan›fl›nda, metinlerin Türkçe okunufllar› esas al›nm›flt›r. Böy-
lece, Arap alfabesini bilmeyenlerin de indeksten istifade edebilmesi hedeflenmifltir.

6. Genel indeks, konu bafll›klar› belirlenirken alt bafll›klar›n da dikkate al›nd›¤› bir
titizlikle haz›rlanm›flt›r.

7. Her risalenin “telif tarihi” ile ilgili olarak elde bulunan bilgiler hem o risalenin
bafllang›c›na, hem de liste olarak eserin sonuna konulmufltur.

YEN‹ ASYA NEfiR‹YAT
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Bediüzzaman Said Nursî kimdir?
1878’de Bitlis’in Hizan ilçesinin Nurs köyünde do¤an Bediüzzaman, ilk e¤itimini a¤abeyi Mol-

la Abdullah’tan ald›. De¤iflik medreselerde k›sa aral›klarla kalarak befl y›l süren tahsil
hayat›na, Ta¤ Köyünde sekiz yafl›nda bafllad›. Sonunda, Do¤ubayaz›t’ta fieyh Mehmet Celâlî’nin med-
resesinde üç ay süren bir e¤itimden sonra icazetini ald› ve Do¤ubayaz›t’tan ayr›ld›. ‹lmî münazaralar-
daki baflar›s›, genç yaflta ulaflt›¤› seviye, anlafl›lmas› en zor konular› kolayl›kla anlamas› ve mütalâa
etti¤i kitaplar› kolayl›kla ezberine almas› gibi farkl›l›klar› sebebiyle, zaman›n âlimleri ona “Bediüzza-
man” lâkab›n› uygun gördüler.

Bitlis’e gelen Bediüzzaman, Vali Ömer Paflan›n kona¤›nda iki y›l kald›ktan sonra Van’a gitti. Bura-
da kald›¤› on y›l boyunca, çal›flmalar›n› pek çok farkl› ilimde derinlefltirirken, Horhor Medresesini ku-
rarak dersler de vermeye bafllad›. E¤itim çal›flmalar› s›ras›nda, fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte
okutulaca¤›, “Medresetüzzehra” ad›n› verdi¤i üniversite projesinin e¤itim esaslar› ve yönetim fleklini
de belirledi.

Vali kona¤›nda bir gazetede okudu¤u haber üzerine Bediüzzaman, hayat›n›n bir gayesi olarak
“Kur’ân’›n bu asra bakan manevî mu’cizesini insanlara ispat ederek gösterme” karar›n› verdi. Bu ha-
ber, ‹ngiliz Sömürgeler Bakan› Gladstone’un a¤z›ndan bir “oyun”u dile getiriyordu: “‹slâm dünyas›na
hâkim olmak için, ya Kur’ân Müslümanlar›n elinden al›nmal›, ya da Müslümanlar Kur’ân’dan so¤utul-
mal›.” Van’daki uzun ikametinin neticesi olan bu karar ve fiarkta kurulmas›n› istedi¤i üniversite fikri,
Said Nursî’nin bundan sonraki hayat›n› flekillendiren en önemli iki hedefti.

Üniversite düflüncesini hükümete iletmek isteyen Said Nursî, Van valisi ‹flkodral› Tahir Paflan›n
teflviki ve referans›yla, 1907 y›l›n›n bafllar›nda ‹stanbul’a gitti. ‹lk ifl olarak, Do¤uda kurulmas›n› iste-
di¤i üniversite ile ilgili bir dilekçeyi padiflah›n özel kalem dairesi olan Mabeyn-i Hümayuna sundu. An-
cak, hükümet dilekçenin konusunu gerçeklefltirmek için hiçbir giriflimde bulunmad›. Geliflinden iki ay
sonra Fatih’teki fiekerci Handa kalmaya bafllad›. “Burada her suale cevap verilir, her müflkül hallolu-
nur; fakat sual sorulmaz” fleklinde bir daveti kap›s›na asmas›, k›sa sürede bütün ‹stanbul’da de¤iflik
çevrelerde yank› buldu. Evhamlanan hükümet taraf›ndan birkaç kere tutuklanan Bediüzzaman, hu-
kukî aç›dan suç isnat edilemeyince, serbest b›rak›ld›. Ancak, suçsuzlu¤u onu Toptafl› T›marhanesine
gönderilmekten kurtaramad›.

Doktorlar›n “sa¤lam” raporu vermesine ra¤men, o gözetimde kalmaya devam etti, sadece yeri de-
¤iflti; t›marhaneden tekrar hapishaneye gönderildi. Çünkü, hükümet ile uzlaflmam›flt›. Zaptiye Naz›r›
fiefik Paflan›n, “ihsan-› flahane” ile birlikte getirdi¤i Padiflah selâm›n› reddetmiflti—kurulmas›n› önerdi-
¤i üniversitenin rektörü tayin edilmesine ve rektörlük maafl›n›n hemen ödenmeye bafllanaca¤› sözü-
nü almas›na ra¤men. Bu arada, elbette, e¤itim hakk›ndaki teklifi Bakanlar Kurulunun gündemine al›-
nacak ve görüflülmesi sa¤lanacakt›. Bediüzzaman, bu teklifleri sus pay› olarak gördü¤ünden kabul et-
medi ve hapishaneye gönderilmeyi tercih etti.

23 Temmuz 1908’de II. Meflrutiyetin ilân edilmesiyle serbest b›rak›lan Bediüzzaman Said Nursî, ‹s-
tanbul’da çok hareketli bir siyasî hayat yaflamaya bafllad›. Gazetelerde, “Hürriyete Hitap” ad›yla ya-
y›nlanan nutkunu, önce hürriyetin üçüncü gününde Sultanahmet’teki mitingde, daha sonra ‹ttihatç›-
lar›n ileri gelenleriyle birlikte gitti¤i Selânik Meydan›nda okudu.

‹stanbul’daki sosyal hareketlilik devam ederken, cemiyetlere üye oluyor, gazetelerde makaleler
yaz›yor, konferanslara ve toplant›lara kat›l›yor, kendisine yak›n buldu¤u toplumsal gruplara görüflle-
rini aktar›yordu. Meflrutiyetin ilân› ile birlikte, çeflitli çevrelerde meydana gelen tepkiyi ortadan kal-
d›rmak için, önemli teflebbüslerde bulundu. Bediüzzaman imzas›yla Sadrazaml›k arac›l›¤› ile Do¤u ‹l-
lerindeki nüfuzlu flah›slara telgraflar çekti. ‹stanbul’un muhtelif yerlerindeki avc› taburlar›n› dolaflt›.
Medrese mensuplar›n›n topland›klar› yerlere gitti. Meflrutiyetin ve anayasal sistemin ‹slâmiyete ay-
k›r› olmad›¤›n›, Asr-› Saadetteki yönetim ruhuna uygunlu¤unu anlatarak, gerilimi hayli yat›flt›rd›.

Tarihe 31 Mart Vak’as› olarak geçen ayaklanmada yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, Bediüz-
zaman da, s›k›yönetim mahkemesinde, di¤erleri gibi idam talebiyle yarg›land›.
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Meflrutiyetin ‹slâmiyete olan uygunlu¤unu ve ülke için gereklili¤ini içeren kapsaml› bir savunma-
n›n sonunda beraat etti. Serbest b›rak›ld›ktan sonra ‹stanbul’dan ayr›ld›. Bu müdafaas›, ‹ki Mekteb-i
Musibetin fiehadetnamesi veya Divan-› Harb-i Örfî ad›yla neflredildi.

1910 y›l› bahar›nda Van’a ulaflan Bediüzzaman, birkaç ay Horhor Medresesinin yeniden düzenlen-
mesi ifliyle meflgul oldu. Hakkâri, Bitlis, Mufl, Diyarbak›r ve Urfa yörelerindeki afliretleri ziyaret etti.
Meflrutiyeti, hürriyeti, anayasay› ve bunlar›n ‹slâmî temellerini, meflrutiyetin nimetlerinden faydalan-
malar› için gayret göstermelerinin gereklili¤ini anlatt›. Daha sonra bu görüflmelerin ve aç›klamalar›n
özetini Münazarat ad› alt›nda yay›nlad›.

K›fl mevsiminin girmesiyle fiam’a giden Said Nursî, âlimlerin daveti üzerine Emeviye Camiinde,
sonradan Hutbe-i fiamiye ad› ile neflredilen, ‹slâm dünyas›n›n siyasî, ekonomik ve sosyal sorunlar› ve
çözüm yollar›n› anlatt›¤› bir hutbe okudu.

Üniversite projesini iletmek amac›yla ‹stanbul’a dönen Bediüzzaman, Sultan Reflad’a, Rumeli se-
yahatinde Do¤u Vilâyetlerini temsilen efllik etti. Daha sonra, Balkan Savafl›n›n bafllamas›yla inflas› dur-
durulan Üsküp Üniversitesi için ayr›lan tahsisat›n aktar›lmas› ile birlikte Bediüzzaman’›n “Do¤uda bir
üniversite kurulmas›” teklifi, hükümetçe kabul edildi. Üniversitenin temeli, 1913 y›l›nda at›ld›ysa da,
I. Dünya Savafl›n›n bafllamas› bu projenin de ertelenmesine sebep oldu.

Birinci Dünya Savafl›n›n bafllamas›yla birlikte Do¤u ‹llerimizin Ruslar taraf›ndan iflgal edilmesi üze-
rine, talebeleriyle beraber Do¤u Milis Teflkilât›n› kurdu ve Van-Bitlis cephesinde gönüllü alay komu-
tan› olarak Ermenilere ve Ruslara karfl› savaflt›. Bitlis savunmas› s›ras›nda Ruslara esir düflünce, Kos-
turma’ya sevk edildi. fiubat 1917’de bafllayan Rus ihtilâli s›ras›nda firar ederek, Kosturma, Petersburg,
Varflova, Viyana, Sofya üzerinden, Kas›m 1918’de ‹stanbul’a ulaflt›.

Gelifli büyük bir ilgiyle karfl›lanan Bediüzzaman, Harbiye Naz›r› Enver Paflan›n teklifi üzerine, ‹stan-
bul’da kurulma aflamas›nda olan Dârülhikmeti’l-‹slâmiyeye üye tayin edildi. fieyhülislâm Mûsa Kâz›m
Efendinin teklifi ile de, Sultan Vahdettin taraf›ndan kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi verildi. “Mah-
reç Mevleviyyeti” olarak da an›lan bu paye, Osmanl› ülkesindeki bütün resmî uleman›n reisi olan
“Baflmüderris”ten sonraki ilmî rütbe anlam›na geliyordu.

Çaml›ca’da, Yusuf ‹zzettin Pafla Köflkünde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini ça¤›n insan›-
na göstermek için yazd›klar›n› neflretmeye bafllad›.

‹man rükünlerinin ispat›na dair Nokta, çeflitli ayet ve hadisleri tefsir eden Sünuhat, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini ispat eden fiuaat, Kur’ân’›n mu’cizeli¤ini anlatan
Rumuz, sosyal konularda Tulûat, tevhidin ispat› hakk›nda Katre, özlü sözleri içine alan Hakikat Çekir-
dekleri, ahlâk ve ubudiyet derslerini ihtiva eden Habbe, Zerre ve fiemme adl› risalelerini yazd› ve ya-
y›nlad›.

Bu s›rada Birinci Dünya fiavafl› da bitmifl ve ‹ngilizler payitaht› iflgal etmekle kalmam›fl, Türkiye’de
kendi politikalar›n› destekleyecek bir kamuoyu da oluflturmaya bafllam›fllard›. Kamuoyunda ciddî
kuvvet kazanan ‹ngiliz taraftarl›¤›, etkisini, Bediüzzaman’›n Hutuvat-› Sitte adl› eserini ‹stanbul’un
önemli yerlerinde da¤›tmas›yla, kaybetti.

Anadolu’da bafllayan ‹stiklâl Savafl›n›n ve Kuva-i Milliyenin aleyhine, ‹ngilizlerin etkisinde kalan
baz› çevrelerin bask›s›yla ç›kar›lan fieyhülislâm fetvas›na karfl› bir fetva yay›nlad›. Yaz› ve makalele-
rinde ‹stiklâl Savafl›n› “cihad,” Kuva-i Milliyecileri de “mücahit” ilân ederek istiklâl mücadelesini des-
tekledi. Büyük Millet Meclisi Hükümeti de, Bediüzzaman’› yak›ndan takip etti¤inden, ›srarla Ankara’ya
davet etti.

Bediüzzaman, 25 Kas›m 1922’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinde düzenlenen resmî “hofl gel-
din” merasimiyle karfl›land›. Bir yandan meclis çal›flmalar›na kat›l›yor, bir yandan da milletvekilleriy-
le önemli konular› tart›fl›yordu. Yeni kurulan devletin yap›lanmas›na katk›da bulunmak için 10 mad-
delik bir beyanname haz›rlayarak milletvekillerine da¤›tt›. Bu faaliyetleri baz› çevreleri oldukça rahat-
s›z etti¤inden, Büyük Millet Meclisi baflkan› Mustafa Kemal Pafla ile aralar›nda ciddî bir tart›flmaya yol
açt›. Mustafa Kemal özür dileyip tart›flmay› daha fazla uzatmasa da, bu olay Bediüzzaman ve yeni re-
jimin kurucular› aras›ndaki görüfl farkl›l›klar›n›n ilk iflareti oldu.
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Ankara’da kald›¤› s›rada, tabiatç›l›¤› ve inkârc›l›¤› ortadan kald›rmay› hedef alan, Hubab ve Zey-
lü’z-Zeyil gibi eserlerini yay›nlad›. Sultan Reflad döneminde karar verildi¤i hâlde, savafl yüzünden in-
flas› sürdürülemeyen Medresetüzzehra’n›n yeniden kurulmas› için TBMM’ne sunulan teklif kabul edi-
lerek kanunlaflt›.

Bediüzzaman, bu çal›flmalar› s›ras›nda, yeni rejimin önde gelenlerinin farkl› bir yolda oldu¤unu ve
onlarla birlikte hareket etmenin mümkün olmad›¤›n› anlad›. Kendisine Ankara’da kalma karfl›l›¤›nda
sunulan, Büyük Millet Meclisi Hükümetinin en yüksek dinî makam› olan fiark Umumî Vaizli¤i ve mil-
letvekilli¤i imkânlar›n› reddederek 1923 y›l›n›n May›s ay› bafllar›nda Van’a gitti.

Bir süre sonra Erek Da¤›nda, talebeleriyle ders yapmaya bafllad›. Bu arada Ankara’ya karfl› tepki-
ler art›yordu. Mektup yazarak ayaklanmada kendisinden destek isteyen fieyh Said’i plân›ndan vaz-
geçirmeye çal›flt›. Hamidiye paflalar›ndan Kör Hüseyin Paflay› fieyh Said'e destek karar›ndan vazge-
çirtti. Yat›flt›r›c› bir rol oynamas›na ra¤men, fieyh Said Hâdisesi sonras›, Do¤udaki di¤er nüfuzlu kim-
seler gibi, o da Burdur’da zorunlu ikamete gönderildi.

1925 y›l›n›n May›s ay› ortalar›nda getirildi¤i Burdur’da Nurun ‹lk Kap›s› ad› ile kitaplaflt›rd›¤› iman
hakikatlerini anlatmaya bafllad›. Daha önce Arapça olarak yazd›¤› fiemme ve fiule risalelerinin ek par-
çalar›n› kaleme ald›. Yine hükümetin emriyle, 25 Ocak 1926’da önce Isparta’ya, sonra da ücra bir köy
olan, Barla’ya nakledildi.

Öldükten sonra dirilifli ispatlayan Haflir Risalesi, Kur’ân-› Kerîm’i esas alan ve insanlar›n imanlar›n›
kurtarmalar›na vesile olan Sözler ve Mektubat tamamen, Lem’alar ise 26. Lem’aya kadar, Barla’da ya-
z›ld›.

Bu s›rada Ankara’da, yeni yönetim dinden uzak dünyevî bir temel üzerine oturtulmaya çal›fl›l›yor-
du. 1928 y›l›nda gerçekleflen harf ink›lâb› ile, Arap harfleriyle kitap yay›nlamak yasaklan›nca, risale-
ler el yaz›s›yla yüz binlerce yaz›larak ço¤alt›lmaya baflland›.

Sekiz y›ll›k Barla hayat›ndan sonra Bediüzzaman 1934 y›l›n›n yaz aylar›nda Isparta’n›n merkezine
getirildi. 20 Nisan 1935’de savc›n›n talimat›yla evi aranan Said Nursî’nin kitaplar›na el konuldu. Bedi-
üzzaman’la birlikte Isparta ve havalisinden 120 Nur Talebesi, tutuklanarak askerî araçlarla Eskiflehir
hapishanesine gönderildi.

Bediüzzaman, Eskiflehir hapishanesinde Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci, Yirmi Dokuzuncu ve Otu-
zuncu Lem’alar ile Birinci ve ‹kinci fiua risalelerini yazarak Risale-i Nur’un telifine devam etti. Eskifle-
hir A¤›r Ceza Mahkemesi, 19 A¤ustos 1935 tarihinde verdi¤i kararla, Said Nursî’ye, hukukî bir suç is-
nat edilememesine ra¤men, Tesettür Risalesi bahanesiyle, ancak “kanaat-i vicdaniye”ye dayanarak,
11 ay hapisle birlikte Kastamonu’da “mecburî ikamet” cezas› verdi. On befl talebesini ise alt›flar ay
hapis ile cezaland›rd›.

Tahliye edildi¤inde serbest b›rak›lmayarak, polis gözetimi alt›nda mecburî ikamet için Kastamo-
nu’ya gönderildi. Üçüncü fiua olan Münacat Risalesi, Dördüncü fiua olan Hasbiye Risalesi, Alt›nc› fiua
ve Yedinci fiua olan Ayetü’l-Kübra Risalesi burada yaz›ld›.

Bediüzzaman, 20 Eylül 1943’de Isparta Savc›s›ndan gelen talimat üzerine yeniden tutuklan›p, 3
Ekim 1943 tarihinde Isparta’ya gönderildi. Önce askerî konvoy eflli¤inde kara yoluyla Çank›r› üzerin-
den Ankara’ya, sonra Isparta’ya getirildi. Risale-i Nur ile ilgili davalar›n birlefltirilmesi karar› al›nd›¤›
için, Isparta, Kastamonu ve Denizli’deki Nur Talebeleriyle beraber 25 Ekim 1943’te Denizli’ye sevk
edildi. 

Tecrit alt›nda bafllayan Denizli hapsinde On Birinci fiua, On ‹kinci ve On Üçüncü fiualar› yazd›. 15
Haziran 1944 günü Denizli A¤›r Ceza mahkemesinden beraat ve tahliye karar› ç›kmas›na ra¤men ser-
best b›rak›lmad›. Bakanlar Kurulu karar›yla Emirda¤’da zorunlu ikamete tâbi tutuldu. Burada, camie
gitmesine bile müsaade edilmeyecek kadar a¤›r takip ve tarassuda u¤ruyordu. Bediüzzaman, haya-
t› boyunca yirmi üç defa denenecek zehirleme teflebbüslerinin ilk üçünü Emirda¤’da yaflad›.

Bu arada Yarg›tay Birinci Ceza Dairesi, 30 Aral›k 1944 tarihinde verdi¤i kararla, savc› taraf›ndan
temyiz edilen Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin beraat karar›n› onaylad›. 1946 y›l›ndan itibaren Ispar-
ta ve ‹nebolu’da Risale-i Nur’lar teksir edilmeye bafllanm›fl ve 1947 y›l›nda, hacc›n s›n›rl› da olsa
serbest b›rak›lmas›yla, Nurlar›n ‹slâm âlemine yay›lmas› sa¤lanm›flt›. Yeni yaz› ile teksir edilen 
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Asa-y› Mûsa ve bask›s› yap›lan Gençlik Rehberi gibi risaleler Hristiyan misyonerlere verilmifl ve Risa-
le-i Nur’lar Amerika’ya kadar gönderilmiflti.

Bu tür geliflmelerden duyulan rahats›zl›kla, 17 Ocak 1948 günü Said Nursî ve Risale-i Nur Talebe-
leri Afyon A¤›r Ceza Mahkemesine sevk edildi. Denizli mahkemesinde gizli cemiyet kurma, rejim
aleyhinde olma, ink›lâplar› kabul etmeme, Mustafa Kemal’i tahkir, v.b. gibi iddialarla yarg›lan›p bera-
at karar› almalar›na ra¤men, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesinde de ayn› iddialarla yarg›land›lar. Said Nur-
sî, Afyon Cezaevinin bütün a¤›r ve zor flartlar›na ra¤men, On Dördüncü ve On Beflinci fiualar› burada
yazarak Risale–i Nur’lar›n telifini tamamlad›.

Mahkeme, 6 Aral›k 1948 tarihinde Said Nursî hakk›nda 20 ay a¤›r hapis cezas›na hükmetti. Tem-
yiz edilen karar› Yarg›tay, Bediüzzaman’›n lehine bozdu. Ancak, Afyon A¤›r Ceza Mahkemesi yarg›la-
may› uzatarak, 20 ayl›k sürenin cezaevinde geçmesini sa¤lay›p 20 Eylül 1949’da serbest b›rakt›. 72
gün Afyon’da polis kontrolünde iskâna tâbi tutulup, ancak 28 Aral›k 1949 tarihinde mecburî ikamet
yeri Emirda¤’a dönebildi.

Bediüzzaman, 14 May›s 1950’de bafllayan çok partili dönemi, 23 A¤ustos 1953’e kadar kald›¤›
Emirda¤’da karfl›lam›flt›. Türkiye’de 27 y›l aradan sonra yeniden bafllayan demokratikleflme dönemi-
ni büyük bir sevinç ve ümitle karfl›layan Bediüzzaman, talebeleriyle birlikte demokratlara çok önem-
li bir destek sa¤lad›. Toplumun iç dinamiklerine ve bünyesine uygun de¤ifliklikleri teflvik eden Bedi-
üzzaman, hayat›n›n sonuna kadar Demokratlardan ve demokrasiden yana olan tavr›n› korudu. 1952
y›l›nda ‹stanbul’da, Gençlik Rehberi adl› kitab› hakk›nda Bediüzzaman’a bir dava daha aç›ld›. 5 Mart
1952’de yap›lan son duruflmada, dava konusu kitab›n 1943 y›l›nda Denizli mahkemesinden beraat
karar› ald›¤› ve bu karar›n da Yarg›tayca onaylanm›fl oldu¤u anlafl›ld›¤›ndan, men-i muhakeme kara-
r› verilerek dava sonuca ba¤land›. Ard›ndan, Said Nursî Emirda¤’a döndü.

Daha sonra 1953 y›l› bafllar›nda ‹stanbul’a gelen Bediüzzaman, Fener Rum Patrikhanesini de ziya-
ret etti. Patrik Athenagoras ile görüflmesinde Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberli¤ini, Kur’ân-› Ke-
rîm’in de Allah’›n kitab› oldu¤unu kabul etmeleri hâlinde, Hr›stiyanlar› kastederek, ehl-i necat olacak-
lar›n› bildirdi.

23 A¤ustos 1953’te yerleflmek üzere geldi¤i Isparta’da aç›lan bir davan›n daha sorgu hâkimli¤in-
de iken reddedilmesi ile Bediüzzaman'la ilgili mahkemeler devri kapand›.

Bu arada biyografisi talebeleri taraf›ndan kaleme al›nd›; Bediüzzaman taraf›ndan düzeltmeler ya-
p›larak Tarihçe-i Hayat ismi ile Risale-i Nur Külliyat›na dahil edildi.

Bediüzzaman, bundan sonraki hayat›n› ziyaretle geçiriyor, gitti¤i yerlerde talebelerine dersler ya-
p›yordu. Takvimler 21 Mart 1960 tarihini gösterirken, a¤›r hasta bir vaziyette, yan›ndaki talebeleriyle
Urfa’ya gitti. Seksen iki y›ll›k ömrünü 23 Mart 1960 günü, ‹pek Palas Oteli 27 numaral› odada sabaha
karfl› tamamlad›.

Ömrü boyunca verdi¤i iman ve hürriyet mücadelesi yüzünden bask› alt›nda kalan Bediüzzaman,
27 May›s 1960’daki hükümet darbesinden sonra kabrinde de rahat b›rak›lmad›. Halilürrahman Der-
gâh›na defnedilen naafl›, 12 Temmuz 1960 gecesi kabrinden al›narak Isparta-Afyon civar›nda kimse-
nin bilmedi¤i bir mezara defnedildi.

Dayan›lmas› güç bask›lara maruz b›rak›lmas›na ra¤men, hayat tarz›yla bir destan yazan Bediüz-
zaman, arkas›nda miras olarak Kur’ân’›n ça¤a dersi ve mesaj› olan Risale-i Nur Külliyat› ile milyonlar-
ca Nur Talebesini b›rakt›.

®
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Tembih
‹flaratü’l-‹’caz tefsiri, Eski Harb-i Umumînin birinci

senesinde cephe-i harpte, mehazs›z ve kitap mevcut ol-
mad›¤› hâlde telif edilmifltir. Harp zaman›n›n zaruretin-
den baflka, dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazl›
bir tarzda yaz›lm›fl; Fatiha ve n›sf-› evvel, daha mücmel,
daha muhtasar kalm›flt›r.

Evvelâ: O zaman, izaha müsaade etmiyordu. Eski Sa-
id, icazl› ve k›sa tabiratla ifade-i meram ediyordu.

Saniyen: Gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i
fehimlerini düflünüyordu; baflkalar›n anlamalar›n› düflün-
müyordu.

Salisen: Eski Said, en dakik ve en ince olan nazm-›
Kur’ân’daki icazl› olan i’caz› beyan etti¤i için, k›sa ve ön-
ce düflmüfltür. Fakat, flimdi ise Yeni Said nazar›yla müta-
lâa ettim. Elhak, Eski Said’in bütün hatiat›yla beraber, flu
tefsirdeki tetkikat-› âliyesi, onun bir flaheseridir. Yaz›ld›¤›
vakit daima flehit olmaya haz›rland›¤› için, halis bir niyet-
le ve belâgatin kanunlar›na ve ulûm-i Arabiyenin düstur-
lar›na tatbik ederek yazd›¤› için hiçbirini cerh edemedim.
Belki, Cenab-› Hak bu eseri ona kefaret-i zünup yapacak
ve bu tefsiri de tam anlayacak adamlar› yetifltirecek, in-
flaallah.
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i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ifade-i meram: dilek ve maksad›-
n› anlatma, maksad› ifade etme.
inflaallah: Allah izin verirse.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
mehaz: menba, kaynak.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
müsaade: izin.
mütalâa: dikkatli okuma, tetkik
etme.
nazar: bak›fl, dikkat.
n›sf-› evvel: birinci yar›, ilk yar›.
niyet: düflünce, kas›t.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
flaheser: üstün eser, çok üstün
de¤erde ve güzellikteki eser.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
tabirat: tabirler, ifadeler, terimler,
deyimler.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.
tatbik: uydurma, uygulama.
tefsir: yorum, flerh.
telif: eser yazma.
tembih: uyarma, ikaz.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilimler,
Arap dilini çeflitli bak›mlardan in-
celeyen çeflitli ilimler.
zaruret: mecburiyet, zorunda ol-
mak, zorunluluk.

ayet: Kur’ân cümlesi.
bahtiyar: bahtl›, tâli’li, mutlu.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
beyan: anlatma, aç›klama.
bidayet-i zuhur-i ‹slâmiyet:
‹slâm›n do¤uflunun ilk y›llar›.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cephe-i harp: harp cephesi,
muharebe bölgesi.
cerh: çürütme, reddetme.
dakik: dikkatli, ölçülü davra-
nan kimse.
derece-i fehim: anlama, an-
lay›fl derecesi, idrak, zekâ
mertebeleri.
düstur: kanun, kural, esas.

elhak: hakk›n tâ kendisi, tam
do¤rusu; do¤rusu ya.
Eski Harb-i Umumî: Birinci
Dünya Savafl›.
evvelâ: öncelikle.
fatiha: Kur’ân-› Kerîm’in birin-
ci suresi.
gayet: son derece.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
harp: savafl.
hatiat: hatalar, yanl›fll›klar.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Ve ancak Ondan yard›m dileriz.



E¤er Birinci Harb-i Umumî gibi mâniler olmasayd›,
tefsirin flu birinci cildi, i’caz vücuhundan olan i’caz-› naz-
mîyi beyan etti¤i gibi, di¤er cüzler ve mektuplar da mü-
teferrik hakaik-› tefsiriyeyi içine alsayd›, Kur’ân-› Mu’ci-
zülbeyan’a güzel bir tefsir-i cami olurdu. Belki, inflaallah,
flu cüz-i tefsir ve altm›fl alt› adet, belki yüz otuz adet Söz-
ler ve Mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa, ileri-
de bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur’ân’› yazs›n, in-
flaallah.

Said Nursî

* * *

Hafliye
Bu harika tefsirde, münaf›klar hakk›nda olan on iki

ayetle, muannit kâfirler için olan iki ayetin izahat ve taf-
silât›n›n içinde baz› çok münasebat-› belâgati çoklar an-
lamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktele-
rinin zikredilmesinin s›rr› ve di¤er ayetlerdeki tahkike ve
izaha muhalif olarak mahiyet-i küfriyenin tafsilât›na ve
ehl-i nifak›n temessük ettikleri flüphelerine pek az temas
edilmesinin hikmeti ve yaln›z elfaz-› Kur’âniyenin ince
iflarat ve delâletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin
sebebi Üç Nüktedir.

Birinci Nükte: Bidayet-i zuhur-i ‹slâmiyette muannit ve
kitaps›z kâfirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münaf›k-
lar› gibi, aynen bu zaman-› ahirde bir naziresi ç›kaca¤›n›
ders-i Kur’ânîden gelen bir sünuhatla, Eski Said his-
setmifl; münaf›klar hakk›ndaki ayetleri izahla en ince 

ayet: Kur’ân cümlesi.
Birinci Harb-i Umumî: Birinci
Dünya Savafl›.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ehl-i nifak: iki yüzlü kimseler,
münaf›klar, ara bozucular.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hafliye: dipnot.
heyet: kurul, komite.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla, ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.

16 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZHAfi‹YE

mahiyet: asl›, esas›, niteli¤i.
mahiyet-i küfriye: küfrün,
kâfirli¤in mahiyeti, inançs›zl›-
¤›n asl›, hakikati.
mâni: engel, mania, set.
mehaz: menba, kaynak.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.

münasebat-› belâgat: güzel
sözlerdeki uygunluklar, yerin-
de ve güzel bir flekilde ifade
edilen sözlerdeki münasiplik-
ler; güzel sözlerin birbirini ta-
mamlamalar›.
müteferrik: çeflitli.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil,
bir fleye benzetilerek yap›lan
fley.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.

risale: kitap, kitapç›k.
sünuhat: akla ve kalbe do-
¤an manalar.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tefsir: yorum, flerh.
tefsir-i Kur’ân: Kur’ân tefsiri,
Kur’ân’›n aç›klamas›.
temessük: yap›flma, sar›lma,
s›k›ca tutunma.
vücuh: vecihler, cihetler, yön-
ler.
zaman-› ahir: ahir zaman,
son zaman.



nükteleri beyan etmifl. Fakat, mütalâac›lar›n zihnini bu-
land›rmamak için mahiyet-i mesleklerini ve istinat nokta-
lar›n› mücmel b›rakm›fl, izah etmemifl. Zaten Risale-i
Nur’un mesle¤i odur ki, zihinlerde bir iz b›rakmamak
için, sair ulemaya muhalif olarak, muar›zlar›n flüpheleri-
ni zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve
vesveseye yer kalmaz. Eski Said, bu tefsirde, Risale-i Nur
gibi, zihinleri buland›rmamak için yaln›z belâgat nokta-
s›nda lâfz›n delâletine ve iflarat›na ehemmiyet vermifl.

‹kinci Nükte: Madem Kur’ân-› Hakîm’in her harfinin
okunmas›yla öyle bir k›ymeti olur ki, bir harf on, yüz, bin
ve binler sevab› ve bâkî meyve-i uhrevîyi verecek mahi-
yettedir, elbette, Eski Said’in bu tefsirinde, bir saç gibi,
bir zerre gibi, Kur’ân’›n kelimat›na temas eden nükteleri
izah etmesi israf de¤il, ehemmiyetsiz de¤il, belki göz ka-
paklar›n›n kirpikleri ve belki göz bebe¤inin zerreleri gibi
k›ymetli oldu¤unu hissetmifl ki, o dehfletli harp içinde bu
incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düflünmek-
ten, avc› hatt›nda düflman gülleleri onu flafl›rtmam›fl, on-
dan vazgeçirmemifl. (HAfi‹YE)

Üçüncü Nükte: Türkçeye tercümesi, Arapçadaki ce-
zalet, belâgat ve harika k›ymetini muhafaza edememifl,
bazen de muhtasar gitmifl. Onun için, münaf›klar

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 17 HAfi‹YE

fiil ve düflünceye karfl› z›t düflün-
cede bulunan.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
mütalâa: dikkatli okuma, tetkik
etme.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sünuhat: akla ve kalbe do¤an
manalar.
tefsir: Yorum, flerh.
tefsir: Yorum, flerh.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zihin: bilinç, dima¤.

HAfi‹YE: Acaba böyle bir adam, hiç mümkün müdür ki, dini siyasete,
dünyaya alet etsin? Bu itham› yapanlar›n, ne derece adaletten hariç bir
zulüm ettikleri anlafl›l›r.

Nur Talebelerinden
Zübeyir, Bayram

ayet: Kur’ân cümlesi.
bâkî: daimî, sonsuz.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beyan: anlatma, aç›klama.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ders-i Kur’ânî: Kur’ân dersi,
Kur’ân’a ait ders.
ehemmiyet: önem, de¤er,

k›ymet.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
harp: savafl.
hafliye: dipnot.
israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
istinat: dayanak.
iflarat: iflaretler, haber ver-
meler.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kelimat: kelimeler, sözler.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve

suresinde say›s›z hikmet ve
faydalar bulunan Kur’ân.
lâf›z: söz, kelime.
madem: de¤il mi ki.
mahiyet: durum, vaziyet.
mahiyet-i meslek: mesle¤in
asl›, iç yüzü; takip edilen yo-
lun mahiyeti.
meyve-i uhreviye: ahirete
ait meyve, ahirete ait netice.
muar›z: muhalefet eden, kar-
fl› ç›kan, muhalif.
muhafaza: koruma.
muhalif: muhalefet eden, bir



hakk›ndaki uzun tafsilât›n bir k›sm›n› neflretmemek niyet
ettim; fakat, Kur’ân’a ait olmas› cihetiyle, Kur’ân’a ait
bir zerrenin de k›ymeti büyüktür, belki baz›lara da faydas›
vard›r. ‹nflaallah Arabî tefsir, bu tercümenin ahirinde bir
mâni olmazsa neflredilecek, tercümedeki noksanlar›n›
izale edecek. Fakat, Arabî tefsirde tevafukun enva›ndan
çok harikalar vard›r; befler ihtiyar› kar›flmam›flt›r. Onun
için, o matbuun ayn› tarz›nda —imkân› varsa— mümkün
oldu¤u kadar çal›flmak lâz›md›r ki, alâmet-i makbuliyet
olan o harikalar kaybolmas›n.

Said Nursî
‚®è
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K›rk sene evvel, Harb-i Umumîde, cephede, avc› hat-

t›nda, bazen at üstünde telif edilen bu ‹flaratü’l-‹’caz tef-
sirinin bir k›sm›n› Üstad›m›zdan ders ald›k. ‹lm-i belâgati
ve kavaid-i Arabiyeyi bilmedi¤imiz hâlde, ald›¤›m›z ders-
le bundaki bir s›rr-› azîmi fehmettik ki, bu ‹flaratü’l-‹’caz
tefsiri hakikaten harikad›r. Bu tefsir, Kur’ân’›n vücuh-i
i’caz›ndan yaln›z nazm›ndaki i’caz› harika bir tarzda gös-
termesi münasebetiyle dört noktay› beyan ediyoruz.

Birincisi: Madem Kur’ân kelâmullaht›r; umum as›rlar
üzerinde ve arkas›nda oturan muhtelif tabaka tabaka ola-
rak dizilmifl bütün nev-i beflere hitap ediyor, ders veriyor.
Hem bu kâinat Hâl›k-› Zülcelâl’inin kelâm› olarak, rubu-
biyetin en yüksek mertebesinden ç›k›p, bu binler muhte-
lif tabaka muhataplarla konufluyor, umumunun bütün 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahir: sonu, son k›sm›.
alâmet-i makbuliyet: kabul
olundu¤unu belirtilen iflaret, ni-
flan v.b.
Arabî: Arapça.
as›r: yüzy›l, as›r.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
beyan: anlatma, aç›klama.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve güzel
ifade.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evvel: önce.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
Harb-i Umumî: Birinci Dünya Sa-
vafl›.
hariç: d›fl›nda.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
hafliye: dipnot.
hitap: nutuk verme, konuflma.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ilm-i belâgat: belâgat ilmi.
inflaallah: Allah izin verirse.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma, töhmet alt›nda ol-
ma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm: söz, lâf›z.
kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
madem: de¤il mi ki.

makbuliyet: makbullük, be-
¤enilmifllik, geçerlilik.
mâni: engel, mania, set.
mertebe: derece, basamak.
muhafaza: koruma.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
neflir: yay›m, yay›n.

nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
Nur: Risale-i Nur.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
s›rr-› azîm: büyük s›r.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil.

tefsir: yorum, flerh.
telif: eser yazma.
tevafuk: uygunluk; belli s›ra,
ölçü ve münasebetler içeri-
sinde birbirine denk gelme.
umum: bütün, herkes.
vücuh-i i’caz: mu’cize olma-
n›n yollar›, i’caz nevileri ve
vecihleri.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Her türlü kusur ve noksandan münezzeh olan Allah’›n ad›yla.
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suallerine ve ihtiyaçlar›na cevap veriyor. Elbette manala-
r› küllî ve umumîdir. Befler kelâm› gibi mahsus bir zama-
na, muayyen bir taifeye ve cüz’î bir manaya inhisar et-
miyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan
efkâr ve ukul ve kulûp ve ervah›n›n her birisine lây›k g›-
dalar› veriyor, da¤›t›yor.

‹kincisi: Kelâm-› ezelîden gelen ve bütün as›rlar› ve
bütün tavaif-i nev-i befleri muhatap ittihaz eden Kur’ân-›
Hakîm’in gayet küllî manalar›n›n cevherlerinin sadefi
hükmünde olan lâfz-› Kur’ânî, elbette küllîdir. Yaln›z
k›raatinde, her bir harfinin on, yüz, bin ve binler ve ey-
yam-› mübarekede otuz bine kadar sevab-› uhrevî ve
meyve-i Cennet veren huruf-i Kur’âniyenin her birinde
mevcudiyeti kat’î olan i’caz›n bir k›sm›n› bu tefsirde gör-
dük.

Üçüncüsü: Bir fleyin hüsün ve cemali, o fleyin mecmu-
unda görünür. Cüzlere ayr›ld›¤› vakit, mecmuunda görü-
nen hüsün ve cemal, parçalar›nda görünmez. O fleyin
umumunda tezahür eden nak›fl ve güzellik, her bir k›s-
m›nda aranmaz. Görünmedi¤i vakit, görünmemesi onun
sebeb-i kusuru tevehhüm edilmez. Böyle olmas›na ra¤-
men, Kur’ân-› Hakîm’in sure ve ayetlerinde görünen
mu’cize-i naz›m, hey’at ve keyfiyat itibar›yla tahlil edildi-
¤i vakit, baflka bir tarzda yine kendini ehl-i tetkike göste-
riyor. ‹flte bu ‹flaratü’l-‹’caz Arabî tefsiri, i’caz-› Kur’ân’›n
yedi menba›ndan bir menba› olan nazm›ndaki cezaleti,
en ince esrar›na kadar beyan ve izhar ediyor. Kur’ân-›
Hakîm’in on, yüz, bin ve binler ve eyyam-› mübarekede 
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kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›na
bafllang›ç olmayan Allah’›n sözü;
Kur’ân-› Kerîm ayetleri.
keyfiyat: nitelikler, özellikler.
k›raat: okuma, devaml› ve düz-
gün okuma.
kulûp: kalpler, gönüller.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
küllî: umumî, genel.
lâfz-› Kur’ân: Kur’ân lâfz›, Kur’ân
kelimesi, Kur’ân sözü.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mana: anlam.
mecmu: toplam, tüm.
menba: kaynak.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
meyve-i Cennet: Cennet meyve-
si.
mu’cize-i naz›m: Kur’ân ayetleri-
nin lâf›z ve manalar›ndaki uygun-
luk ve hakikati bak›m›ndan s›ra
ve tertibindeki mu’cizelik.
muayyen: belirli.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sebeb-i kusur: eksiklik nedeni.
sevab-› uhrevî: ahirete ait sevap,
ahirete yönelik hay›rl› harekette
bulunma, karfl›l›¤› ahirette verile-
cek hay›rl› ifl iflleme.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabaka: derece, kat.
tahlil: unsurlar›na ay›rma, çö-
zümleme, analiz.
taife: tak›m, güruh.
tavaif-i nev-i befler: insanl›¤›n
kavimleri, milletleri.
tefsir: yorum, flerh.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
umum: bütün, hepsi.
umumî: genel.

Arabî: Arapça.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
cemal: yüz güzelli¤i.
cevher: de¤er, k›ymet.
cezalet: ahenkli, ak›c› ve gü-
zel ifade.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
cüz: k›s›m, parça.
cüz’î: küçük, az.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.

ehl-i tetkik: dikkatle araflt›-
ranlar, titizlikle inceleyenler.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
eyyam-› mübareke: müba-
rek günler.
gayet: son derece.
hey’at: flekiller, biçimler, ya-
p›lar.
huruf-i Kur’âniye: Kur’ân’›n
harfleri.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.

hüsün: güzellik.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›l-
ma, tekelleflme.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kelâm: söz, konuflma.



otuz bine kadar semere-i uhrevî veren hurufat›n›n her bi-
rine ait, ‹flaratü’l-‹’caz’›n azamî ihtimamla onlardaki
i’caz-› göstermeye çal›flmas›, elbette israf de¤il, ayn-› ha-
kikattir.

Dördüncüsü: Kur’ân-› Hakîm’in kelâm-› ezelîden gel-
mesi ve bütün as›rlardaki bütün tabakat-› beflere hitap et-
mesi hasebiyle, manas›nda bir camiiyet ve külliyet-i hari-
ka vard›r. ‹nsandaki ak›l ve lisan gibi, bir anda yaln›z bir
meseleyi düflünmek ve yaln›z bir lâfz› söylemek gibi cüz’î
de¤il, göz misillü muhit bir nazara sahip olmak gibi, ke-
lâm-› ezelî dahi bütün zaman› ve bütün taife-i insaniyeyi
nazara alan bir külliyette bir kelâm-› ‹lâhîdir. Elbette
onun manas›, befler kelâm› gibi cüz’î bir manaya ve hu-
susî bir maksada münhas›r de¤ildir. Bu sebepten, bütün
tefsirlerde görünen ve sarahat, iflaret, remiz, ima, telvih,
telmih gibi tabakalarla müfessirînin beyan ettikleri mana-
lar, kavaid-i Arabiyeye ve usul-i nahve ve usul-i dine mu-
halif olmamak flart›yla, o manalar, o kelâmdan bizzat
muratt›r, maksuttur.

Tahirî, Zübeyir, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram

®

ayn-› hakikat: hakikatin asl›, ger-
çe¤in ta kendisi.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
befler: insan, insanl›k.
beyan: bildirme, ilân, aç›klama.
bizzat: flahsen, kendisi.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve iha-
ta edicilik.
cüz’î: küçük, az.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hitap: nutuk atmak, konuflmak.
hurufat: harfler.
hususî: özel.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtimam: dikkat ve özen göster-
me.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
israf: gereksiz yere harcama, ihti-
yaçtan fazlas›n› harcama, savur-
ganl›k.
kavaid-i Arabiye: Arapça dil ve
gramer kurallar›.
kelâm: söz, ifade, ibare, konufl-
ma.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›na
bafllang›ç olmayan Allah’›n sözü;
Kur’ân-› Kerîm ayetleri.
kelâm-› ‹lâhî: Allah kelâm›, Al-
lah’›n konuflmas›, Allah’a ait söz.
Kur’ân-› Hakîm: her ayet ve su-
resinde say›s›z hikmet ve fayda-
lar bulunan Kur’ân.
külliyet: bütünlük, tümlük.
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külliyet-i harika: harika bü-
tünlük.
lisan: dil.
maksat: kastedilen fley,
amaç, düflünce.
maksut: amaç, ulaflmak iste-
nilen.
mana: anlam.
mesele: konu.
misillü: benzeri, gibi, ayn›s›,
benzer gibi, efl kabîlinden.
muhalif: z›t, ayk›r›, karfl›t.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
murat: maksat, amaç, me-

ram.
müfessirîn: yorumlayanlar,
aç›klayanlar.
münhas›r: mahsus, ait, yöne-
lik.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazar: bak›fl, dikkat.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
semere-i uhreviye: ahirete
ait neticeler.

tabaka: s›n›f, zümre, topluluk.

tabakat-› befler: insan taba-
kalar›, insanlar›n oluflturdu¤u
sosyal s›n›flar.

taife-i insaniye: insana ait
taife; insanl›k.

tefsir: yorum, flerh.

telmih: ima yoluyla ifade et-
mek.

telvih: aç›klama, belli etme.

usul-i din: din kurallar›.

usul-i nahiv: gramer kuralla-
r›.



‹fadetü’l-Meram

^ ur’ân-› Azîmüflflan, bütün zamanlarda gelip ge-
çen nev-i beflerin tabakalar›na, milletlerine ve fert-

lerine hitaben Arfl-› Âlâdan irat edilen ‹lâhî ve flümullü bir
nutuk ve umumî, Rabbanî bir hitabe oldu¤u gibi; bilin-
mesi, bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidar›ndan ha-
riç olan ve bilhassa bu zamanda, dünya maddiyat›na ait
pek çok fenleri ve ilimleri camidir.

Bu itibarla, zamanca, mekânca, ihtisasça daire-i ihata-
s› pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihas›ndan ç›-
kan bir tefsir, bihakk›n Kur’ân-› Azîmüflflan’a tefsir ola-
maz. Çünkü, Kur’ân’›n hitab›na muhatap olan milletle-
rin, insanlar›n ahval-i ruhiyelerine ve maddiyatlar›na, ca-
mi bulundu¤u ince fenlere, ilimlere bir fert vâk›f ve sa-
hib-i ihtisas olamaz ki, ona göre bir tefsir yapabilsin.
Hem, bir ferdin mesle¤i ve meflrebi taassuptan hâlî ola-
maz ki, hakaik-› Kur’âniyeyi görsün, bîtarafâne beyan et-
sin. Hem, bir ferdin fehminden ç›kan bir dava, kendisi-
ne has olup, baflkas› o davan›n kabulüne davet edilemez;
me¤er ki, bir nevi icma›n tasdikine mazhar ola.

Binaenaleyh, Kur’ân’›n ince manalar›n›n ve tefsirlerde
da¤›n›k bir surette bulunan mehasininin ve zaman›n
tecrübesiyle fennin keflfi sayesinde tecelli eden haki-
katlerinin tespitiyle, her biri birkaç fende mütehass›s ol-
mak üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin 
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maddiyat: maddecilik, mahiyet-
ten çok maddeye önem verme.
mazhar olmak: nail olmak, ka-
vuflmak, flereflenmek.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mekân: mevki, yer.
meflrep: gidilen yol. Hareket tar-
z›, tutum.
muhakkikîn-i ulema: araflt›ran
ilim adamlar›.
muhatap: kendisine söz söyle-
nen. Konuyla ilgili say›lan.
mütehass›s: uzmanlaflm›fl.
nev-i befler: insanl›k, cins olarak
insan.
nevi: cins, çeflit, tür.
nutuk: söyleme, konuflma; top-
lum karfl›s›nda konuflma.
Rabbanî: Allah’a ait, Allah’tan ge-
len.
sahib-i ihtisas: bilirkifli, uzman.
flümullü: kapsaml›, ihatal›.
taassup: taraftarl›k, ba¤l›l›k. Körü
körüne ba¤l›l›k.
tabaka: s›n›f, zümre, topluluk.
tasdik: do¤rulu¤unu onaylama,
kabul etmek.
tecelli etmek: yans›mak, görün-
mek; aç›¤a ç›kmak.
tecrübe: deneme, s›nama; yafla-
narak elde edilen bilgi.
tefsir: aç›klama, yorumlama.
tespit: belirleme, görüp göster-
me. Sabit hale getirme.
umumî: genel.
vak›f: bilgisi olan, haberli, dikilen.

ahval-i ruhiye: ruhsal durum.
Arfl-› Âlâ: en yüce makam.
beyan: bildirme, aç›klama,
ilân etmek.
bihakk›n: tam olarak, yete-
rince, tamamen.
binaenaleyh: bundan dolay›.
bîtarafâne: tarafs›z, bir tarafa
ba¤l› kalmaks›z›n.
cami: toplu, kapsaml›, içine
alan, kapsayan.
cemaat: topluluk.
daire-i ihata: kapsama alan›,
etki eden alan.

fehim: anlama, kavrama.
fen: ilim; hüner, marifet, sa-
nat.
fennin keflfi: ilimlerin ortaya
ç›karmas›, ilim vas›tas›yla bul-
ma.
fert: birey, kifli, flah›s.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
anlatt›¤› gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru, as›l,
esas.
hâlî: bofl, ›ss›z.
heyet: topluluk, grup.
hitabe: nutuk, düzgün söz

söyleme.
hitap: söz söylemek.
icma: fikir birli¤i; da¤›n›k fley-
leri bir araya getirme.
ifadetü’l-meram: maksad›n›
anlatmak, ifade etmek.
ihtisas: araflt›rma, inceleme-
ye dayanan.
iktidar: güç, kudret, kuvvet.
irat etmek: söylemek.
kariha: fikir kuvveti, düflünce
kabiliyeti.
kendisine has olmak: ait
özellik.



tetkikat›yla, tahkikat›yla bir tefsirin yap›lmas› lâz›md›r.
Nitekim, kanunî hükümlerin tanzim ve ›tt›rad›, bir ferdin
fikrinden de¤il, yüksek bir heyetin nazar-› dikkat ve tet-
kikat›ndan geçmesi lâz›md›r ki, umumî bir emniyeti ve
cumhur-i nâs›n itimad›n› kazanmak üzere millete karfl›
bir kefalet-i z›mniye husule gelsin ve icma-› millet, hüc-
ceti elde edebilsin.

Evet, Kur’ân-› Azîmüflflan’›n müfessiri, yüksek bir de-
ha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velâyet-i kâmi-
leyi haiz bir zat olmal›d›r. Bilhassa bu zamanlarda, bu
flartlar ancak yüksek ve azîm bir heyetin tesanüdüyle ve
o heyetin telâhuk-i efkâr›ndan ve ruhlar›n›n tenasübüyle
birbirine yard›m etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve
taassuplar›ndan azade olarak tam ihlâslar›ndan do¤an
dâhî bir flahs-› manevîde bulunur. ‹flte, Kur’ân’› ancak
böyle bir flahs-› manevî tefsir edebilir.

Çünkü “Cüzde bulunmayan, küllde bulunur” kaidesine
binaen, her fertte bulunmayan bu gibi flartlar, heyette
bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekli-
yorken, hiss-i kablelvuku kabîlinden olarak, memleketi
y›k›p yakacak büyük bir zelzelenin arefesinde bulundu¤u-
muz zihne geldi. (HAfi‹YE)

“Bir fley tamam›yla elde edilemedi¤i takdirde, o fleyi
tamam›yla terk etmek caiz de¤ildir” kaidesine binaen, 

HAfi‹YE: Evet, Van’da Horhor medresemizin dam›nda esna-i derste bü-
yük bir zelzelenin gelmekte oldu¤unu söyledi. Hakikaten söyledi¤i gibi, az
bir zaman sonra Harb-i Umumî bafllad›.

Hamza, Mehmed fiefik, Mehmed Mihri

arefe: belirli bir günden bir önce-
ki gün.
azade: uzak, emin, korunmufl.
azîm: büyük, yüce, ulu.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço¤un-
lu¤u.
cüz: k›s›m, parça.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
dam: tavan.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi ol-
ma.
emniyet: güven, inanama. asayifl.
esna-i ders: ders esnas›, ders an›,
ders zaman›.
fert: birey, flah›s, kifli.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
malik.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
Harb-i Umumî: 1914-1918 y›llar›
aras›nda cereyan eden Birinci
Dünya Savafl›.
hafliye: dipnot.
heyet: kurul, komite.
heyet: topluluk, beraber.
hiss-i kablelvuku: Bir fleyi vuku-
undan önce hissetme, bir hâdise-
nin gerçekleflmesinden önce kal-
be do¤mas›.
husule gelmek: hâs›l olma, mey-
dana gelmek, peyda olmak.
hüccet: delil, emare, iflaret, isbat.
hüküm: verilen karar.
hürriyet-i fikir: fikir ve düflünce
hürriyeti.
›tt›rat: düzenlilik, ahenk. Munta-
zam olarak birbirini takip etmek.
icma-› millet: milleti meydana
getiren bireylerin bir meselede fi-
kir birli¤i yapmalar›.
içtihat: din âlimlerinin fler’î esas-
lar dâhilinde Kur’ân ve sünnete
uygun flekilde bir konuda fikir or-
taya koymalar›, hüküm vermele-
ri.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
itimat: güven.
kabîl: tür, gibi.
kaide: kural, esas, düstur.
kanunî: kanuna uygun.
kefalet-i z›mniye: dolayl› kefillik.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
küll: bütün.
malik: sahip.
medrese: eski dönemde ders
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okutulan düzenli ö¤retim ku-
ruluflu.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
nafiz: tesir eden, nüfuzlu, te-
sirli.
nazar-› dikkat: inceleyerek
bakmak, önemseyerek bak-
mak.
nitekim: gerçekten, hakika-
ten, nas›l ki.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-

maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
taassup: afl›r› ba¤l›l›k, afl›r› ta-
raftarl›k, fanatizm.
tahkikat: araflt›rmalar, ince-
lemeler; soruflturarak, araflt›-
rarak do¤ruyu bulmak.
tanzim: düzenleme.
tefsir: aç›klama, yorumlama,
flerh.
telâhuk-i efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.

tenasüp: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.

tesanüt: dayan›flma, birbirine
dayanma ve destek olma.

tetkikat: incelemeler, araflt›r-
malar.

umumî: genel.

velâyet-i kâmile: kâmil velâ-
yet, olgunlu¤a ermifl velâyet.

zat: flahsiyet.

zelzele: yer sars›nt›s›, dep-
rem.

zuhur: ortaya ç›kma.



acz ve kusurumla beraber, Kur’ân’›n baz› hakikatleriyle,
nazm›ndaki i’caz›na dair baz› iflaretleri tek bafl›ma kay-
detmeye bafllad›m. Fakat, Birinci Harb-i Umumînin pat-
lamas›yla, Erzurum’un, Pasinler’in da¤ ve derelerine
düfltük. O k›yametlerde, o da¤ ve tepelerde f›rsat bulduk-
ça, kalbime gelenleri, birbirine uymayan ibarelerle, o
dehfletli ve muhtelif hâllerde yaz›yordum. O zamanlarda,
o gibi yerlerde, müracaat edilecek tefsirlerin, kitaplar›n
bulunmas› mümkün olmad›¤›ndan, yazd›klar›m yaln›z sü-
nuhat-› kalbiyemden ibaret kald›. fiu sünuhat›m, e¤er
tefsirlere muvaf›k ise, nurun ala nur; flayet muhalif cihet-
leri varsa, benim kusurlar›ma atfedilebilir.

Evet, tashihe muhtaç yerleri vard›r. Fakat hatt-› harp-
te, büyük bir ihlâs ile, flehitler aras›nda yaz›l›p giydirilen
o y›rt›k ibarelerin tebdiline (flehitlerin kan ve elbiselerinin
tebdiline cevaz verilmedi¤i gibi) cevaz veremedim ve kal-
bim raz› olmad›. fiimdi de raz› de¤ildir; çünkü o zaman-
daki ihlâs ve hulûsu flimdi bulam›yorum. (HAfi‹YE)

Maahaza, kaleme ald›¤›m flu ‹flaratü’l-‹’caz adl› eseri-
mi, hakikî bir tefsir niyetiyle yapmad›m. Ancak ulema-i
‹slâmdan ehl-i tahkikin takdirlerine mazhar oldu¤u tak-
dirde, uzak bir istikbalde yap›lacak yüksek bir tefsire, bir
örnek ve bir mehaz olmak üzere, o zamanlar›n insanla-
r›na bir yadigâr maksad›yla yapt›m.

Said Nursî
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özgü diliyle ustas›n›, sanatkâr›n›,
yarat›c›s›n› anlat›r, bildirir, tan›tt›-
r›r, bu dile “hâl dili” denir her bir
olay ve durum da bu dilin keli-
meleridir.
k›yamet: son derece büyük y›-
k›m, katlan›lmas› güç belâ, büyük
s›k›nt›, belâ.
kusur: eksiklik, noksan.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mehaz: menba, kaynak.
muhalif: muhalefet eden, bir fiil
ve düflünceye karfl› z›t düflünce-
de bulunan.
muhtaç: gerek duyan.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muvaf›k: uygun, uyar, münasip.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nurun alâ nur: nur üstüne nur;
güzelden de güzel, iyiden de iyi,
ayd›nl›ktan da ayd›nl›k.
raz›: hoflnut olma, kabul etme.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sünuhat: içe do¤an fleyler.
sünuhat-› kalbiye: kalbe ait ha-
t›rlay›fllar, içe do¤ufllar.
sünuhat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
akla hat›rlatt›klar›, Kur’ân’dan il-
ham olarak kalbe do¤an manalar.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›n› fe-
da ederek savaflta vurulup ölen
Müslüman.
takdir: de¤erlendirme.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir hale
getirme.
tefsir: yorum, flerh.
ulema-i ‹slâm: ‹slâm âlimleri.
yadigâr: bir kimseyi veya olay›
hat›rlatan eflya veya kimse.

HAfi‹YE: Yeni Said, Risale-i Nur’daki hakikî ihlâsla yine o ihlâs› buldu.
Yeni Said, ayn› ihlâs ile bakt›, tashih yerini bulamad›. Demek sünuhat-›
Kur’âniye oldu¤undan, i’caz-› Kur’âniye, onu yanl›fllardan himaye etmifl.

Nur Talebeleri

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
Birinci Harb-i Umumî: 1914-
1918 y›llar› aras›nda cereyan
eden Birinci Dünya Savafl›.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat,
yap›lmas›na teflvik olunma-
yan, ancak mâni de olunma-
yan ifl.
cihet: yan, yön, taraf.
dair: alakal›, ilgili.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
hatt-› harp: savaflta düflman-
la karfl› karfl›ya gelinen cep-
he; savafl hatt›.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hulûs: hâlislik, safl›k, gönül
temizli¤i.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ibare: bir fikri anlatan bir ve-

ya birkaç cümlecik yaz›.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
istikbal: gelecek zaman.
kelimat-› hâliye: hâlle anlat›-
lan kelimeler, hâl ve hareket-
lerin ifade etti¤i manalar; ev-
rendeki her bir varl›k kendine



Kur’ân Nedir, Tarifi Nas›ld›r?
KUR’ÂN,

• flu kitab-› kebir-i kâinat›n bir tercüme-i ezeliyesi;

• ve âyât-› tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin ter-
cüman-› ebedîsi;

• ve flu âlem-i gayp ve flahadet kitab›n›n müfessiri;

• ve zeminde ve gökte gizli esma-i ‹lâhiyenin manevî
hazinelerinin keflflaf› ve sutur-i hâdisat›n alt›nda muz-
mer hakaik›n miftah›;

• ve âlem-i flahadette âlem-i gayb›n lisan›;

• ve flu âlem-i flahadet perdesi arkas›nda olan ve
âlem-i gayp cihetinden gelen iltifatat-› ebediye-i
Rahmaniye ve hitabat-› ezeliye-i Sübhaniyenin hazi-
nesi;

• ve flu ‹slâmiyet âlem-i manevîsinin günefli, temeli,
hendesesi; ve avalim-i uhreviyenin mukaddes harita-
s›;

• ve zat ve s›fât ve esma ve fluun-i ‹lâhiyenin kavl-i fla-
rihi, tefsir-i vaz›h›, bürhan-› kàt››, tercüman-› sât››;

• ve flu âlem-i insaniyetin mürebbîsi;

• ve insaniyet-i kübra olan ‹slâmiyetin mâ ve ziyas›;

• ve nev-i beflerin hikmet-i hakikiyesi;

• ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürflidi ve
hâdîsi;

âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
âlem-i manevî: maneviyata ait
âlem, maneviyat âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
avalim-i uhreviye: ahiret âlem-
leri.
âyât-› tekviniye: kâinatta yarat›-
lan varl›klar›n Cenab-› Hakk›n var-
l›k ve birli¤ine olan iflaretleri, delil
olufllar›.
bürhan-› kàt›: kat’î, kesin delil;
en sa¤lam, fleksiz delil, her hangi
bir flüphe b›rakmayan delil.
cihet: yan, yön, taraf.
esma: adlar, isimler.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
hâdî: do¤ru yolu gösterici, do¤ru
yola sevk edici.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikî: gerçek.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
hendese: geometri.
hikmet-i hakikî: gerçek hikmet.
hitabat-› ezeliye-i Sübhaniye:
bütün kusur ve noksanl›klardan
uzak olan Allah’›n cinlerle ve in-
sanlarla konuflmas› olan Kur’ân-›
Kerîm.
iltifatat-› ebediye-i Rahmaniye:
bütün canl›lar›n r›z›klar›n› veren
Cenab-› Hakk›n sonsuz flefkati ve
yaratt›klar›na iltifat edip sevmesi.
insaniyet: insanl›k, bütün insan-
lar.
insaniyet-i kübra: en büyük in-
sanl›k, ‹slâmiyet.
kavl-i flarih: flerh eden, aç›kla-
yan, yorumlayan söz.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
kitab-› kebir-i kâinat: kâinat de-
nilen büyük kitap.
lisan: dil.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
miftah: açan alet, anahtar.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muzmer: gizli, sakl›, örtülü, d›fla
vurulmam›fl, aç›¤a ç›kmam›fl.
müfessir: tefsir eden, aç›klayan,
k›sa bir fleyi geniflletip anlam›n›
ortaya koyan, kapal› söylenmifl
bir fleyi aç›p anlatarak anlam›n›
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ve maksad›n› aç›¤a ç›karan.
mürebbî: terbiye eden, terbi-
ye veren, yetifltiren.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
mütenevvi: ayn› cinsten ol-
mayan, nevi nevi, çeflit çeflit.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
saadet: mutluluk.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›fât: vas›flar, s›fatlar, nitelik-
ler, özellikler.
sutur-› hâdisat: hâdiselerin

sat›rlar›.
Sübhaniye: bütün kusur ve
noksanl›klardan uzak olan Al-
lah’a ait, Allah ile ilgili, Allah’a
mahsus, ‹lâhî.
flahadet: gözle görülen fley-
ler, varl›klar, dünya.
fluun-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
ka ait ifller, faaliyetler, olaylar,
hâdiseler.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tefsir-i vaz›h: aç›k, anlafl›l›r
yorum.

tercüman-› ebedî: ebedî ter-
cüman; Allah’›n sözü olan
Kur’ân-› Kerîm.

tercüman-› sât›: parlak, nur
saçan tercüman, çevirmen.

tercüme-i ezeliye: ezelî ter-
cüme; Allah’›n kelâm› olan ve
bütün varl›klar›n mana, mahi-
yet ve vazifelerini aç›klayan
mevcudat›n tercümesi hük-
mündeki Kur’ân-› Kerîm.

zemin: yeryüzü.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



• ve insanlara,
hem bir kitab-› fleriat,
hem bir kitab-› dua,
hem bir kitab-› hikmet,
hem bir kitab-› ubudiyet,
hem bir kitab-› emir ve davet,
hem bir kitab-› zikir,
hem bir kitab-› fikir,
hem insan›n bütün hacat-› maneviyesine merci
olacak çok kitaplar› tazammun eden tek, cami
B‹R K‹TAB-I MUKADDES,
hem bütün evliya ve s›dd›kînin ve urefa ve mu-
hakkikînin muhtelif meflreplerine ve ayr› ayr›
mesleklerine, her birindeki meflrebin mezak›na
lây›k ve o meflrebi tenvir edecek ve her bir mes-
le¤in mesak›na muvaf›k ve onu tasvir edecek bi-
rer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane
hükmünde B‹R K‹TAB-I SEMAVÎD‹R.

Kur’ân, Arfl-› Azamdan, ‹sm-i Azamdan, her ismin
mertebe-i azam›ndan geldi¤i için, On ‹kinci Sözde beyan
ve ispat edildi¤i gibi;

KUR’ÂN,

• Bütün Âlemlerin Rabbi itibar›yla, Allah’›n kelâm›d›r;

• hem bütün mevcudat›n ‹lâh› ünvan›yla, Allah’›n fer-
man›d›r;

• hem Bütün Semavat ve Arz›n Hâl›k’› nam›na bir hi-
tapt›r;

• hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir;
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kitab-› hikmet: hikmet kitab›,
varl›klar›n yarat›l›fl sebeplerini
aç›klayan kitap.
kitab-› mukaddes: mukaddes ki-
tap, kutsal olan kitap, Tevrat, Ze-
bur ve ‹ncil.
kitab-› semavî: Semavî, ‹lâhî ki-
tap, Cenab-› Hakk›n gönderdi¤i
‹lâhî kitaplar.
kitab-› fleriat: din kitab›; dinî ku-
rallar kitab›.
kitab-› ubudiyet: kulluk kitab›,
Allah’a nas›l ibadet edilece¤ini
bildiren kitap.
kitab-› zikir: zikir kitab›; yarat›c›-
m›z› nas›l anmam›z gerekti¤ini
gösteren kitap.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
merci: merkez, kaynak.
mertebe-i azam: en yüksek mer-
tebe, yüce makam.
mesak: sevk edilecek yer, sürüle-
cek yer.
meslek: gidilen yol; takip edilen
yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mezak: zevk, lezzet.
muhakkikîn: muhakkikler, haki-
kati bulup meydana ç›karanlar,
hakikati araflt›ranlar.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mükâleme: konuflma, söz söyle-
me.
nam: ad, isim.
risale: kitap, kitapç›k.
rububiyet-i mutlaka: mutlaka
terbiye edicilik; Cenab-› Hakk›n
her fleyi kuflatan ve emri alt›nda
tutan kay›ts›z, flarts›z terbiye edi-
cili¤i.
semavat: semalar, gökler.
s›dd›kîn: s›dd›klar, do¤ru sözlü
olanlar, samimiyetle iman etmifl
olan ve bunun gere¤ine tam ola-
rak uyanlar.
tasvir: flekillendirme, tan›mlama,
tarif etme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlatma,
›fl›kland›rma.
urefa: arifler, irfan sahibi kimse-
ler.
ünvan: ad, isim, lâkap.

âlem: bütün yarat›lm›fllar.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n
kudret ve saltanat›n›n en bü-
yük dairesi.
arz: yer, dünya.
beyan: anlatma, aç›klama.
cami: cem eden, toplayan,
içine alan.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
ferman: emir, buyruk.
hacat-› manevîye: manevî
ihtiyaçlar.
Hâl›k: yoktan yaratan, her

fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hitap: söylemde bulunmak,
konuflmak.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
ibraz: meydana ç›karma, or-
taya koyma, gösterme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n
bin bir isminden en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.

ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kelâm: söz, lâf›z.
kitab-› dua: dua kitab›; yara-
t›c›dan istemeyi ö¤reten ki-
tap.
kitab-› emir: emir kitab›; ya-
rat›c›n›n bizlerden yap›lmas›-
n› istedi¤i fleyleri bildiren ki-
tap.
kitab-› fikir: fikir kitab›; var-
l›klar ile yarat›c›y› anlama,
görme, düflünmeyi ö¤reten
kitap; insan› düflünce ve te-
fekküre yönelten kitap.



• hem saltanat-› amme-i Sübhaniye hesab›na bir hut-
be-i ezeliyedir;

• hem rahmet-i vâsia-i muhita nokta-i nazar›nda bir
defter-i iltifatat-› Rahmaniyedir;

• hem ulûhiyetin azamet-i haflmeti haysiyetiyle, baflla-
r›nda bazen flifre bulunan bir muhabere mecmuas›-
d›r;

• hem ‹sm-i Azam›n muhitinden nüzul ile, Arfl-› Aza-
m›n bütün muhat›na bakan ve teftifl eden hikmetfe-
flan B‹R K‹TAB-I MUKADDEST‹R.

Ve flu s›rdand›r ki, “KELÂMULLAH” ünvan›, kemal-i
liyakatle Kur’ân’a verilmifl ve daima da veriliyor.

Kur’ân’dan sonra, sair enbiyan›n kütüp ve suhuflar›
derecesi gelir.

Sair nihayetsiz kelimat-› ‹lâhiyenin ise bir k›sm› dahi,
has bir itibarla, cüz’î bir ünvanla, hususî bir tecelli ile,
cüz’î bir isimle, has bir rububiyetle ve mahsus bir salta-
natla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde
bir mükâlemedir. Melek ve befler ve hayvanat›n ilhamla-
r›, külliyet ve hususiyet itibar›yla çok muhteliftir.

KUR’ÂN,

• as›rlar› muhtelif bütün enbiyan›n kitaplar›n› ve mefl-
repleri muhtelif bütün evliyan›n risalelerini ve mes-
lekleri muhtelif bütün asfiyan›n eserlerini icmalen ta-
zammun eden;

Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
asfiya: safiyet ve takva sahibi
olan, Hz. Peygamberin (a.s.m.) vâ-
risi hükmünde, onun meslek ve
gayelerini hayata geçirmeye çal›-
flan âlim zatlar.
azamet-i haflmet: haflmetin, ihti-
flam›n büyüklü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
cüz’î: küçük, az.
defter-i iltifatat-› rahmaniye:
sonsuz merhamet sahibi olan Al-
lah’›n iltifatlar›n› içine alan defter;
Kur’ân.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evliya: velîler, Allah dostlar›.
haysiyet: itibar.
hayvanat: hayvanlar.
hikmetfeflan: hikmet neflreden,
hikmet yayan, hikmet saçan.
hususî: özel.
hususiyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
hutbe-i ezeliye: ezelî hutbe; bafl-
lang›c› olmayan Allah’›n konufl-
mas›, hitab›.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
ilhamat: Allah taraf›ndan kalbe
gelen manalar.
‹sm-i Azam: Cenab-› Hakk›n bin
bir isminden en büyük ve mana-
ca di¤er isimleri kuflatm›fl olan›.
itibar: bak›mdan, sebepten.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
kelimat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sözler, Al-
lah’a ait kelimeler.
kemal-i liyakat: mükemmel bir
flekilde lây›k olufl.
kitab-› mukaddes: mukaddes ki-
tap, kutsal olan kitap, Tevrat, Ze-
bur ve ‹ncil.
külliyet: bütünlük, tümlük.
kütüp: kitaplar.
meslek: gidifl, usul, yol.
meflrep: gidifl, hareket tarz›, tav›r,
tutum, meslek.
muhabere: haberleflme.
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muhat: ihata edilmifl, kuflat›l-
m›fl, etraf› çevrilmifl.
muhit: yöre, çevre.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mükâleme: konuflma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
rahmet-i vâsia-i muhita: Al-

lah’›n her fleyi kuflatan genifl
rahmeti.

rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.

saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.

saltanat-› amme-i Sübhani-
ye: her türlü kusur ve nok-
sandan uzak olan Allah’›n her
fleye hükmeden, her fleyi ku-

flatan saltanat›.
suhuf: sahifeler, yapraklar.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
teftifl: asl›n›, do¤rusunu gere-
gi gibi sorup araflt›rma.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
ünvan: ad, isim, lâkap.
zahir: görünen, görünücü.



• ve cihat-› sittesi parlak ve evham ve flübehat›n zulü-
mat›ndan musaffa;

• ve nokta-i istinad› bilyakin vahy-i semavî ve kelâm-›
ezelî;

• ve hedefi ve gayesi, bilmüflahede saadet-i ebediye;

• içi bilbedahe halis hidayet;

• üstü bizzarure envar-› iman;

• alt› biilmelyakin delil ve bürhan;

• sa¤› bittecrübe teslim-i kalp ve vicdan;

• solu biaynelyakin teshir-i ak›l ve iz’an;

• meyvesi bihakkalyakin rahmet-i Rahman ve dâr-› Ci-
nan;

• makam› ve revac› bilhadsi’s-sad›k makbul-i melek ve
ins ve cân B‹R K‹TAB-I SEMAVÎD‹R.

Said Nursî

®
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¤›na bafllang›ç olmayan Allah’›n
sözü; Kur’ân-› Kerîm ayetleri.
kitab-› semavî: Semavî, ‹lâhî ki-
tap, Cenab-› Hakk›n gönderdi¤i
‹lâhî kitaplar.
makbul-i melek: meleklerin ka-
bul edip be¤endi¤i fley.
mertebe-i azam: en yüksek mer-
tebe, yüce makam.
musaffa: safîleflmifl, yabanc›
maddelerden ar›nm›fl, süzülmüfl.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
rahmet-i Rahman: Rahman olan
Allah’›n rahmeti, yarat›lm›fllara
sonsuz flefkat ve merhametle
muamele eden Allah’›n rahmeti.
revaç: ra¤bet, k›ymet, de¤er.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
flübehat: flüpheler.
teshir-i ak›l: akl› büyüleme, akl›
etki alt›na alma; emrine itaat et-
tirme.
teslim-i kalp: kalbin kabul etme-
si, do¤ru ve hakl› bulmas›.
vahy-i semavî: Allah taraf›ndan
melekler vas›tas›yla peygambere
gelen vahiy, semavî vahiy.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve küfür.

biaynelyakin: görür derece-
de kesin olarak bilme, görür
gibi bilme, tam vüsuk ve itmi-
nanla.

bihakkalyakin: do¤rulu¤un-
da asla flüphe olmayan hâl.
hakikati kesin bir flekilde bile-
rek, yaflar gibi kesin bilircesi-
ne.

biilmelyakin: bir fleyi ilimle
ve baz› iflaretleriyle bilerek,
hakikati kesin bir tarzda bil-
me.

bilbedahe: aç›ktan, aflikâr

olarak.
bilhads-i sad›k: do¤ru bir
hads ile, do¤ru bir sezgi ile
(tam bilme).
bilmüflahede: görerek, bizzat
flahit olarak.
bilyakin: delil ve bürhan ile,
flüphesiz, tereddütsüz, kabul
ederek.
bittecrübe: tecrübeyle.
bizzarure: zarurî olarak, ister
istemez, mecburen.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dâr-› Cinan: Cennet yurtlar›,

Cennetler.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
envar-› iman: iman nurlar›,
iman par›lt›lar›.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
halis: kat›fl›ks›z, saf, duru.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
iman: inanç, itikat.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
iz’an: basiret, anlay›fl, teslim
olup itaat etmek.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›-
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Evve lâ : fiu ‹flaratü’l-‹’caz adl› eserden maksad›m›z,
Kur’ân’›n nazm›na, lâfz›na ve ibaresine ait i’caz iflaretle-
rini ve remizlerini beyan etmektir. Çünkü, i’caz›n mühim
bir vechi, nazm›ndan tecelli eder; ve en parlak i’caz,
Kur’ân’›n nazm›ndaki nak›fllardan ibarettir.

San iyen: Kur’ân’daki anas›r-› esasiye ve Kur’ân’›n
takip etti¤i maksatlar, tevhid, nübüvvet, haflir, adalet ile
ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört unsuru beyan edece-
¤iz.

Sual: Kur’ân’›n, flu dört hedefe do¤ru yürüdü¤ü ne-
den malûmdur?

Cevap: Evet, benîâdem, büyük bir kervan ve azîm bir
kafile gibi, mazinin derelerinden gelip, vücut ve hayat
sahras›nda misafir olup, istikbalin yüksek da¤lar›na ve
müzeyyen ba¤lar›na müteveccihen, kafile kafile 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
anas›r-› esasiye: esas unsurlar,
temel elementler.
azîm: büyük.
beyan: anlatma, aç›klama.
evvelâ: öncelikle.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
istikbal: gelecek zaman.
kafile: tak›m, bölük.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazi: geçmifl zaman.
mühim: önemli, ehemmiyetli.

müteveccihen: teveccüh
ederek, yönelerek.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
naz›m: düzenleme, tanzim.
nübüvvet: nebîlik, peygam-

berlik, Allah elçili¤i.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.

tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

vecih: cihet, yön.

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
O Rahman • Ki Kur’ân’› ö¤retti. • ‹nsan› yaratt›. • Ona anlamay› ve ö¤ anlatmay› ö¤retti.
(Rahman Suresi: 1-4.)

2. Âlemlere rahmet olarak gönderdi¤i, remiz ve iflaretleriyle kâinat›n hakikatlerini toplayan
en büyük mu’cizesini as›rlar›n geçmesiyle tâ k›yamete kadar bâkî k›ld›¤› peygamberi Mu-
hammed’e ve onun Âl ve Ashab›n›n tümüne salât ve selâm diledi¤imiz o Rahman’a biz da-
hi hamd ederiz.
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müteselsilen yürümekte iken, kâinat›n nazar-› dikkatini
celp etti. “fiu garip ve acip mahlûklar kimlerdir? Nere-
den geliyorlar? Nereye gidiyorlar?” diye, ahvallerini an-
lamak üzere, hilkat hükümeti ve fenn-i hikmeti karfl›lar›-
na ç›kard› ve aralar›nda flöyle bir muhabere bafllad›:

Hikmet: “Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsu-
nuz? Bu dünyada ifliniz nedir? Reisiniz kimdir?”

Bu suale, benîâdem nam›na, emsali olan büyük pey-
gamberler gibi, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesse-
lâm, nev-i beflere vekâleten karfl›s›na ç›karak, flöyle ce-
vapta bulundu:

“Ey hikmet! Bu gördü¤ün insanlar, Sultan-› Ezelî’nin
kudretiyle, yokluk karanl›klar›ndan ziyadar varl›k âlemi-
ne ç›kar›lan mahlûklard›r. Sultan-› Ezelî, bütün mevcuda-
t› içinde, biz insanlar› seçmifl ve emanet-i kübray› bize
vermifltir. Biz, haflir yoluyla saadet-i ebediyeye mütevec-
cihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki iflimiz de, o saa-
det-i ebedîye yollar›n› temin etmekle re’sü’l-mal›m›z olan
istidatlar›m›z› nemaland›rmakt›r. Ve flu azîm insan kerva-
n›na bundan sonra, Sultan-› Ezelî’den risalet vazifesiyle
gelip, riyaset eden benim. ‹flte o Sultan-› Ezelî’nin risalet
berat› olarak bana verdi¤i Kur’ân-› Azîmüflflan, elimde-
dir. fiüphen varsa, al oku!”

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm›n verdi¤i
flu cevaplar, Kur’ân’dan muktebes ve Kur’ân lisan›yla
söylenildi¤inden, Kur’ân’›n anas›r-› esasiyesinin flu dört
maksatta temerküz etti¤i anlafl›l›yor.
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muhabere: haberleflme.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl.
müteselsilen: birbirinin pefli s›ra,
zincirleme olarak.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nema: ço¤alma, artma.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
re’sü’l-mal: ana para, sermaye.
reis: baflkan.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
riyaset: reislik, baflkanl›k.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sual: soru.
Sultan-› Ezelî: ezelî sultan; kud-
ret, kuvvet ve hükümranl›¤›n›n
bafllang›c› olmayan Allah.
temerküz: merkezleflme, bir
merkezde toplanma.
temin: sa¤lama.
vazife: görev.
vekâleten: vekâlet yoluyla, birisi-
ne vekil olarak, baflkas› ad›na.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
anas›r-› esasiye: esas unsur-
lar, temel elementler.
azîm: büyük, yüce, ulu.
benî: o¤ullar, evlâtlar, çocuk-
lar.
berat: niflan, rütbe ve imtiyaz
için verilen belge, kurtulufl
belgesi.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
emanet-i kübra: büyük ema-
net, en büyük emanet.
emsal: örnekler, benzerler.
fenn-i hikmet: felsefe ilmi.
garip: tuhaf, hayret verici.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.

istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet;
bir fleyin kazan›lmas›na olan
f›trî meyil.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve
flerefi yüce olan Kur’ân.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.



Sual: fiu makas›d-› erbaa, Kur’ân’›n hangi ayetlerin-
de bulunuyor.

Cevap: O anas›r-› erbaa Kur’ân’›n heyet-i mecmuas›n-
da bulundu¤u gibi; Kur’ân’›n surelerinde, ayetlerinde,
kelâmlar›nda, hatta kelimelerinde bile sarahaten veya
iflareten veya remzen bulunmaktad›r. Çünkü, Kur’ân’›n
küllü cüzlerinde göründü¤ü gibi, cüzleri de Kur’ân’›n kül-
lüne âyinedir. Bunun içindir ki, Kur’ân, müflahhas oldu-
¤u hâlde, efrat sahibi olan küllî gibi tarif edilir.

Sual:
1 $G pº°rùpH ve 

2 ! oórªn◊r Gn gibi ayetlerde makas›d-›

erbaaya iflaretler var m›d›r?

Cevap: Evet 
3 rπob kelimesi, Kur’ân’›n çok yerlerinde

mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan

rπob kelimelerine esas olmak üzere $G pº°rùpH ’dan evvel rπob
kelimesi mukadderdir. Yani: “Yâ Muhammed! Bu cümle-
yi insanlara söyle ve talim et.”

Demek, Besmelede ‹lâhî ve z›mnî bir emir var. Bina-

enaleyh, flu mukadder olan rπob emri, risalet ve nübüvve-

te iflarettir. Çünkü, resul olmasayd›, tebli¤ ve talime me-
mur olmazd›.

Kezalik, hasr› ifade eden “car ve mecrur”un takdimi,
tevhide imad›r.

Ve keza 
4 pø'ªrMsôdnG , nizam ve adalete; 

5 pº«/MsôdnG de hafl-

re delâlet eder.

anas›r-› erbaa: dört temel unsur:
hava, su, toprak, atefl.
âyine: ayna.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cüz: k›s›m, parça.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
efrat: fertler.
evvel: önce.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kelâm: söz, konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küll: bütün.
küllî: umumî, genel.
makas›d-› erbaa: dört as›l gaye,
dört niyet.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mukadder: takdir olunmufl, k›y-
meti biçilmifl.
müflahhas: somut, gözle görüle-
bilir, elle tutulabilir hâldeki.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.

risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.
sual: soru.

talim: ders verme, ö¤retme.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi.

tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla
anlat›lan.

1. Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)
2. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Allah’a mahsustur. IFatiha Sure-

si: 2.)
3. De ki!
4. Bütün yarat›klara r›z›klar›n› veren ve onlara karfl› sonsuz merhamet ve flefkati bulunan ve

sonsuz nizam ve adalet sahibi Rahman olan Allah. (Fatiha Suresi: 1.)
5. Ahirette mü’min kullar›na karfl› sonsuz flefkat ve merhamet sahibi, sonsuz ba¤›fllay›c›

Rahîm olan Allah. (Fatiha Suresi: 1.)
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Ve keza 
1 ! oórªn◊r Gn ’daki ∫ , ihtisas› ifade etti¤inden,

tevhide iflarettir.

2 nÚ/ªnŸÉn©rdG uÜnQ , adaletle nübüvvete remizdir. Çünkü,

terbiye resuller vas›tas›yla olur.

3 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne , zaten sarahaten haflir ve k›yamete

delâlet eder.

Ve keza 
4 nônKrƒnµ`rdG n∑Énær«n£rYnG ÉsfpG sadefi de o makas›d-› erba-

a cevherlerini tazammun etmifltir.

5 $G pº°rùpH
Bu kelâm, günefl gibidir. Yani, günefl baflkalar›n› gös-

terdi¤i gibi, kendini de gösterir; baflka bir günefle ihtiyaç

b›rakmaz. $G pº°rùpH , baflkalar›na yapt›¤› vazifeyi, kendisi-

ne de yap›yor; ikinci bir $G pº°rùpH daha lâz›m de¤ildir.

Evet, $G pº°rùpH öyle müstakil bir nurdur ki, bu nur hiçbir

fleye ba¤l› de¤ildir. Hatta, bu nurun car ve mecrur’u bile

hiçbir fleye muhtaç de¤ildir. Ancak Ü harfinden müste-

fad olan 
6 oÚ/©nà°rSnG veya örfen malûm olan 

7 oøsªn«nJnG veyahut 
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vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
makas›d-› erbaa: dört as›l gaye,
dört niyet.
malûm: bilinen, bilinir olan.
muhtaç: gerek duyan.
müstakil: bafll› bafl›na, kendi ba-
fl›na, kendi kendine, ayr›ca, ba-
¤›ms›z.
müstefad: kazan›lm›fl, kâr edil-
mifl.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
örfen: zaman›n icab›na göre, örfî
olarak.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delalet
eden iflaret ve flekil.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vas›ta: arac›l›k.
vazife: görev.

cevher: de¤er, k›ymet.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
haflir: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.

ihtisas: hisler, duygular.

kelâm: söz, konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Allah’a mahsustur. IFatiha Sure-
si: 2.)

2. O, Âlemlerin Rabbidir. (Fatiha Suresi: 2.)
3. O, hesap gününün sahibidir. (Fatiha Suresi: 4.)
4. fiüphesiz biz sana Kevser’i verdik. (Kevser Suresi: 1.)
5. Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)
6. Yard›m diliyorum.
7. Teberrük ediyorum.



mukadder olan 
1 rπob ’un istilzam etti¤i 

2 rCGnôrbpG fiillerinden bi-

rine mütealliktir.

‹htar:
3 $G pº°rùpH ’daki car ve mecrur’a müteallik olarak

mezkûr olan fiiller, Besmeleden sonra takdir edilir
ki, haflri ifade etmekle ihlâs ve tevhidi tazammun et-
sin. ‹sim; Cenab-› Hakk›n zatî isimleri oldu¤u gibi, fii-
lî isimleri de vard›r. Bu fiilî isimlerin, Gaffar ve Rez-
zak, Muhyî ve Mümît gibi pek çok nevileri vard›r.

Sual: Bu fiilî isimlerinin kesretle tenevvüü neden
meydana geliyor?

Cevap: Kudret-i Ezeliyenin kâinattaki mevcudat›n ne-
vilerine, fertlerine olan nispet ve taallûkundan husule ge-

lir. Bu itibarla $G pº°rùpH Kudret-i Ezeliyenin taallûk ve tesi-

rini celp eder. Ve o taallûk, abdin kesbine ve ifline yar-
d›m edici bir ruh gibi olur. Öyle ise, hiç kimse, hiçbir ifli-
ni Besmelesiz b›rakmas›n.

*nG Lâfza-i Celâli bütün s›fât-› kemaliyeyi tazammun

eden bir sadeftir. Çünkü, Lâfza-i Celâl, Zat-› Akdes’e de-
lâlet eder; Zat-› Akdes de, bütün s›fât-› kemaliyeyi istil-
zam eder. Öyle ise, o lâfza-i mukaddese, delâlet-i iltiza-
miye ile bütün s›fât-› kemaliyeye delâlet eder.

‹htar: Baflka ism-i haslarda bu delâlet yoktur. Çünkü, bafl-
ka zatlarda s›fât-› kemaliyeyi istilzam etmek yoktur.

abd: kul.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delâlet-i iltizamiye: bir lâfz›n ta-
fl›d›¤› manan›n delâleti.
fiil: ifl, hareket.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›lan
ifl.
Gaffar: kullar›n günahlar›n› çok
affeden, örten, ba¤›fllayan, ba¤›fl-
lamas› bol olan Allah.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peyda olma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ism-i has: özel isim.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesb: çal›flarak elde etme, çal›fla-
rak kazanma.
kesret: çokluk.
Kudret-i Ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
lâfza-i celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
lâfza-i mukaddes: mukaddes
söz.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-

ren Allah.
mukadder: takdir olunmufl,
k›ymeti biçilmifl.
Mümît: diriltip can verdi¤ini
vakti gelince öldüren Cenab-›
Hak.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.
nevi: tür, çeflit.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n

r›zk›n› veren ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layan Allah.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
s›fât-› kemaliye: olgunluk
belirtisi olan vas›flar.
sual: soru.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
takdir: de¤erlendirme.
tazammun: ihtiva etme, içine

alma, içinde bulundurma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.
zatî: zata ait, zat›n kendisin-
den olan, kendisiyle ilgili,
kendine ait.

1. De ki!
2. Oku!
3. Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1.)
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1 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdnG
Bu iki s›fat›n Lâfza-i Celâlden sonra zikirlerini icap

eden münasebetlerden,
Birisi fludur ki: Lâfza-i Celâlden celâl silsilesi tecelli et-

ti¤i gibi, bu iki s›fattan dahi cemal silsilesi tecelli ediyor.

Evet, her bir âlemde emir ve nehiy, sevap ve azap,
tergip ve terhip, tesbih ve tahmit, havf ve reca gibi pek
çok füruat, celâl ve cemalin tecellisiyle teselsül edegel-
mektedir.

‹kincisi: Cenab-› Hakk›n ismi Zat-› Akdesine ayn oldu-

¤u cihetle, Lâfza-i Celâl, s›fât-› ayniyeye iflarettir; pº«/MsôdnG
de fiilî olan s›fât-› gayriyeye imad›r. pø'ªrMsôdnG dahi ne ayn,

ne gayr olan s›fât-› seb’a’ya remizdir. Zira Rahman,
“Rezzak” manas›ndad›r. R›z›k, bekaya sebeptir. Beka,
tekerrür-i vücuttan ibarettir. Vücut ise, birincisi mümey-
yize, ikincisi muhass›sa, üçüncüsü müessire olmak üzere
‹lim, ‹rade, Kudret s›fatlar›n› istilzam eder. Beka dahi, se-
mere-i r›z›k mahsulü oldu¤u için, Basar, Sem’, Kelâm s›-
fatlar›n› iktiza eder ki; merzuk, istedi¤i zaman ihtiyac›n›
görsün, istedi¤i zaman iflitsin, aralar›nda vas›ta bulundu-
¤u takdirde o vas›ta ile konuflsun. Bu alt› s›fat, flüphesiz
birinci s›fat› olan “Hayat”› istilzam ederler.

Sual: Rahman büyük nimetlere, Rahîm küçük nimet-
lere delâlet ettikleri cihetle, Rahîm’in Rahman’dan son-
ra zikri, yukar›dan afla¤›ya inmek manas›na olan 
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için olan iktidar, güç.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
Kelâm: söz, konuflma.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
mahsul: ürün.
mana: anlam.
merzuk: r›z›klanm›fl, ihtiyaçlar›
verilmifl.
muhass›s: tahsis eden, has k›lan.
müessir: eser sahibi; tesir eden;
iflleyen, hükmünü yürüten.
mümeyyiz: temyiz eden, seçen;
ay›ran, iyiyi kötüyü, e¤riyi do¤ru-
yu ay›rt eden.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nehiy: yasaklama, menetme, bir
iflin yap›lmamas› konusunda
tembihte bulunma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
reca: umma, ümit hâli.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
r›z›k: g›da, yiyecek, besin.
Sem’: iflitme.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fat-› ayniye: zata mahsus olan
s›fat, zatî s›fat.
s›fât-› seb’a: yedi s›fat; Cenab-›
Hakk›n Hayat, ‹lim, Sem’, Basar,
‹rade, Kudret, Kelâm s›fatlar›.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
sual: soru.
tahmit: hamd etme, flükretme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tekerrür-i vücut: varl›¤›n tekrar›,
yenilenmesi; biten bir varl›¤›n ye-
rine yenisinin gelmesi.
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me.
terhip: korkutma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
teselsül: zincirleme, silsile hâlin-
de birbirini takip etme.
vas›ta: arac›.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.
zikir: anma, bildirme.

âlem: dünya, cihan.
ayn: göz.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
Basar: Allah’›n kendi flan›na
lây›k bir tarzda görme s›fat›.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk; yücelik ve hafl-

met sahibi olan Allah.
cemal: güzellik.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
fiilî: fiille ilgili, gerçekten yap›-
lan ifl.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-

mayan meseleler.
gayr: baflka, di¤er.
havf: korku, korkma.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
‹lim: bilgi, marifet.
‹rade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda

1. O bütün yarat›klara r›z›klar›n› veren ve onlara karfl› sonsuz merhamet ve flefkati bulunan
ve sonsuz nizam ve adalet sahibi olan Rahman; ahirette de mü’min kullar›na karfl› sonsuz
flefkat ve merhamet sahibi olup sonsuz ba¤›fllay›c› olan Rahîm’dir. (Fatiha Suresi: 1.)



“sanatü’t-tedelli” kaidesine dâhildir. Bu ise, belâgatçe
makbul de¤ildir.

Cevap: Evet, kafllar göze, gem ata mütemmim olduk-
lar› ve onlar›n noksanlar›n› ikmal ettikleri gibi; küçük ni-
metler de büyük nimetlere mütemmimdirler. Bu itibarla,
mütemmim olan, haddizat›nda küçük de olsa, fayday› ik-
mal etti¤inden, büyükten daha büyük olmas› icap eder.

Ve keza, büyükten beklenilen menfaat, küçü¤e müte-
vakk›f ise, o küçük, büyük s›ras›na geçer; o büyük dahi kü-
çük hükmünde kal›r—kilit ile anahtar, lisan ile ruh gibi.

Ve keza, bu makam, nimetlerin tadad› veya nimetlerle
imtinan makam› de¤ildir; ancak insanlar› gizli ve küçük
nimetlere tembih ve ikaz etmek makam›d›r. Evvelki ma-
kamlardaki “tedelli” flu “tembih” makam›nda terakki sa-
y›l›r. Çünkü, gizli ve küçük nimetleri insanlara göstermek
ve insanlara onlar›n vücuduna ikaz etmek, daha lây›k ve
daha lâz›md›r. Bu itibarla, flu meselemizde tedelli de¤il,
terakki vard›r.

Sual: Mebde ve mehaz itibar›yla rikkatü’l-kalp mana-
s›n› ifade eden bu iki s›fat›n Cenab-› Hak hakk›nda kul-
lan›lmas› caiz de¤ildir. E¤er mana-i hakikatlerinin lâz›m›
ve neticesi olan in’am ve ihsan kastedilirse, mecazda ne
hikmet vard›r?

Cevap: Bu iki s›fat, “yed” gibi, mana-i hakikîleriyle
Cenab-› Hak hakk›nda kullan›lmas› muhal olan mütefla-
bihattand›r. Müteflahbihatta mana-i mecazînin mana-i
hakikînin lâfz›yla üslûbuyla gösterilmesindeki hikmet, 

belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
evvel: önce.
hadd-i zat›nda: esasen, asl›nda.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ikaz: uyar›.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imtihan: deneme, s›nama.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
lisan: dil.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
mana: anlam.
mana-i hakikat: as›l mana, mahi-
yetin gerçek yüzü.
mana-i hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mana-i mecazî: mecazî mana, bir
kelimenin veya lâfz›n gerçek an-
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lam›n›n d›fl›nda baflka bir an-
lamda kullan›ld›¤›ndaki ma-
na.
mebde: bafllang›ç.
mecaz: bir kelimenin gerçek
manas›nda kullan›lamay›p, il-
gi, alâka ve benzerlik ba¤› bu-
lunan baflka bir manada kul-
lan›lmas›.
mehaz: menba, kaynak.
menfaat: fayda.
mesele: konu.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.

mütemmim: itmam eden, ta-
mamlayan, ikmal eden, ta-
mamlay›c›.
müteflabihat: Kur’ân-› Ke-
rîm’in manas› aç›k olmayan
ayetleri, müteflabih ayetler,
mecazî manaya elveriflli ayet-
ler.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rikkat-i kalp: gönül yufkal›¤›,
yürek yufkal›l›¤›.
sanatü’t-tedelli: en âlâdan

bafllay›p en adî olana do¤ru
gitme, yukar›dan afla¤›ya in-
me fleklindeki belâgat sanat›.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
tadat: birer birer söyleme,
tek tek zikretme, say›p dök-
me, say›m.
tedelli: afla¤›ya inme.
tembih: hat›rlatma, ihtar.
terakki: yükselme, ilerleme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
yed: el.



insanlar›n me’lûf ve malûmlar› olmayan manalar› ve ha-
kikatleri zihinlerine yak›nlaflt›r›p kabul ettirmekten iba-
rettir. Meselâ, “yed”in mana-i mecazîsi insanlara me’nus
olmad›¤›ndan, mana-i hakikînin flekliyle lâfz›yla gösteril-
mesi zarureti vard›r.

‚@è
1 ! oórªn◊r Gn
Evvelâ: Bu kelimeyi mâkabline ba¤latt›ran cihet-i mü-

nasebet, Rahman ve Rahîm’in delâlet ettikleri nimetlerin
hamd ve flükürle karfl›lanmas› lüzumundan ibarettir.

Saniyen: fiu ! oórªn◊r Gn cümlesi, her biri niam-i esasiye-

den birine iflaret olmak üzere, Kur’ân’›n dört suresinde
tekerrür etmifltir. O nimetler de, “nefl’e-i ulâ ile nefl’e-i
ulâda beka, nefl’e-i uhra ile nefl’e-i uhrada beka” nimet-
lerinden ibarettir.

Salisen: Bu cümlenin Kur’ân bafllang›c› olan Fatiha
Suresine fatiha, yani bafllang›ç yap›lmas› neye binaen-
dir?

Cevap: Kâinat›n ve dolay›s›yla insanlar›n hilkatindeki

hikmet ve gaye, 
2 p¿hoóoÑr©n«pd s’pG ¢nùrfp’rGnh søpérdG oâr≤n∏nN Énenh fer-

man-› celîlince, ibadettir. Hamd ise, ibadetin icmalî bir

sureti ve küçük bir nüshas›d›r ! oórªn◊r Gn ’›n bu makamda

zikri, hilkatin gayesini tasavvur etmeye iflarettir.
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na, bir kelimenin veya lâfz›n ger-
çek anlam›n›n d›fl›nda baflka bir
anlamda kullan›ld›¤›ndaki mana.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
meselâ: örne¤in.
nefl’e-i uhra: ölüm ile ölümden
sonra yeniden dirilme, ikinci diri-
lifl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl; ruhun be-
dene girifli.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
niam-› esasiye: temel, esas ni-
metler, lüzumlu nimetler.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Rahîm: sonsuz merhamet sahibi
olan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet sahi-
bi ve flefkatle bütün varl›klar› r›-
z›kland›ran Allah.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
flükür: teflekkür.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tekerrür: tekrarlanma.
uhra: ahiret, öbür dünya.
yed: el.
zaruret: zorunluluk, mecburiyet.

beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cihet-i münasebet: münase-
bet sebebi, alâka yönü, alâka
vesilesi.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

evvelâ: öncelikle.
ferman-› Celîl: yüce ferman,
yüce buyruk, emir.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamd: teflekkür, flükran.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icmal: öz, özet.

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
mâkabl: öndeki, üstteki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana: anlam.
mana-i hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.
mana-i mecazî: mecazî ma-

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Allah’a mahsustur. IFatiha Sure-
si: 2.)

2. Ben, cinleri ve insanlar› ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yaratt›m. (Zariyat Suresi:
56.)



Rabian: Hamdin en meflhur manas›, s›fât-› kemaliye-
yi izhar etmektir. fiöyle ki:

Cenab-› Hak, insan› kâinatta cami bir nüsha ve on se-
kiz bin âlemi havi flu büyük âlemin kitab›na bir fihrist ola-
rak yaratm›flt›r. Ve Esma-i Hüsnadan her birisinin tecel-
ligâh› olan her bir âlemden bir örnek, bir numune, insa-
n›n cevherinde vedia b›rakm›flt›r.

E¤er insan, maddî ve manevî her bir uzvunu Allah’›n
emretti¤i yere sarf etmekle hamdin flubelerinden olan
flükr-i örfîyi ifa ve fleriata imtisal ederse, insan›n cevhe-
rinde vedia b›rak›lan o örneklerin her birisi, kendi âlemi-
ne bir pencere olur. ‹nsan, o pencereden o âleme bakar.
Ve o âleme tecelli eden s›fatla, o âlemden tezahür eden
isme bir mir’at ve bir âyine olur. O vakit insan, ruhuyla,
cismiyle âlem-i flahadet ve âlem-i gayba bir hülâsa olur.
Ve her iki âleme tecelli eden, insana da tecelli eder. ‹flte
bu cihetle, insan s›fât-› kemaliye-i ‹lâhiyeye hem mazhar
olur, hem müzhir olur. Nitekim Muhyiddin-i Arabî, 
1 ≈/fƒoapôr©n«pd n≥r∏nîrdG oâr≤n∏nîna Év«pØrîne Gkõrænc oâræ`oc hadis-i flerifinin

beyan›nda, “Mahlûkat› yaratt›m ki, Bana bir âyine olsun
ve o âyinede cemalimi göreyim” demifltir.

2 ! : ∫ , burada ihtisas içindir. Hamdin Zat-› Akdes’e

has ve münhas›r oldu¤unu ifade eder. Bu ∫ ’›n mütealli-

ki olan ihtisas hazf olduktan sonra ona intikal etmifltir ki
ihlâs ve tevhidi ifade etsin.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
âyine: ayna, mir’at.
beyan: anlatma, aç›klama.
cami: toplayan, içine alan, kapsa-
yan.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
Esma-i Hüsna: Allah’›n adlar›, Al-
lah’›n doksan dokuz güzel ismi.
fihrist: liste, katalog.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
hamd: teflekkür, flükran.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hazf: aradan ç›karma, yok etme,
silme.
hülâsa: özet.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtisas: hisler, duygular.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
maddî: madde ile alâkal›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mir’at: âyine, ayna.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
müteallik: ait, alâkal›, ilgili.

müzhir: izhar eden, izhar edi-
ci, gösteren, gösterici.
numune: örnek.
rabian: dördüncü olarak.
sarf: harcama.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fât-› kemaliye: olgunluk
belirtisi olan vas›flar.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.

flükr-i örfî: Allah’a olan flük-
ran duygusunu bildirme; Ona
hamd ve flükür ile medihleri-
ni bildirerek sena etme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tecelligâh: ‹lâhî kudretin gö-
ründü¤ü yer.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.

Zat-› Akdes: en mukaddes
zat, her türlü kusur ve nok-
sandan uzak ve pak olan zat;
Allah.

1. Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 2:132; Süyutî, Dürerü’l-Mentesire, s. 125; Ali el-Kàrî, Esrarü’l-Merfua, s.
273.

2. Allah için, Allah’a ait olan.
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‹htar: Müflahhas olan bir fleyin umumî bir mefhumla mülâ-
haza edildi¤ine binaen; Zat-› Akdes de müflahhas ol-
du¤u hâlde, Vacibü’l-Vücud mefhumuyla tasavvur
edilebilir.

1 uÜnQ : Yani, her bir cüz’ü bir âlem mesabesinde bulu-

nan flu âlemi bütün eczas›yla terbiye ve y›ld›zlar hükmün-
de olan o cüzlerin zerrat›n› kemal-i intizamla tahrik eder.

Evet, Cenab-› Hak, her fley için bir nokta-i kemal ta-
yin etmifltir. Ve o noktay› elde etmek için, o fleye bir me-
yil vermifltir. Her fley, o nokta-i kemale do¤ru hareket
etmek üzere, sanki manevî bir emir alm›fl gibi, munta-
zaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Es-
na-i harekette, onlara yard›m eden ve mânilerini defe-
den, flüphesiz Cenab-› Hakk›n terbiyesidir.

Evet, kâinata dikkatle bak›ld›¤› zaman, insanlar›n taife
ve kabileleri gibi, kâinat›n zerrat›, münferiden ve müçte-
mian Hâl›k’lar›n›n kanununa imtisalen, muayyen olan
vazifelerine koflmakta olduklar› hissedilir; yaln›z bedbaht
insanlar müstesna.

2 nÚ/ªndÉn©rdnG
Bu kelimenin sonundaki nøj yaln›z i’rab alâmetidir 

–
3 nÚ/K nÓnK ,nøj/örûpY gibi– veya cem alâmetidir. Çünkü, âle-

min ihtiva etti¤i cüzlerin her birisi bir âlemdir. Veyahut,
yaln›z Manzume-i fiemsiyeye münhas›r de¤ildir. Cenab-›
Hakk›n, flu gayr-i mütenahi fezada çok âlemleri vard›r.
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nunda bulunan harf veya hareke-
lerin amillere göre de¤iflmesi.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiva: içine alma, kapsama.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
kabile: iptida-
î ve göçebe insanlarda, ayn› soy-
dan say›lan ve bir bafla itaat eden
insan toplulu¤u, boy, afliret, oy-
mak, uruk.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal-i intizam: intizam›n mü-
kemmel oluflu, tam ve eksiksiz
düzen.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâni: engel, mania, set.
Manzume-i fiemsiye: Günefl Sis-
temi.
mefhum: bir sözün ifade etti¤i
mana, sözden ç›kar›lan mana;
konsept, kavram.
mesabe: derece, menzile, rütbe.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
muayyen: belirli.
muntazaman: düzgün, düzenli
ve devaml› olarak.
müçtemian: toplu olarak, toplu-
ca, hepsi birden.
mülâhaza: düflünme, tefekkür,
düflünce.
münferiden: ayr› ayr›, birer birer.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
müstesna: istisna olan, hariç.
müflahhas: somut, gözle görüle-
bilir, elle tutulabilir hâldeki.
müteveccihen: teveccüh ederek,
yönelerek.
nokta-i kemal: kemal noktas›;
olgunluk, eksiksizlik s›n›r›; zirve
noktas›, ulafl›labilecek en yüksek
nokta.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme, yola ç›kartma.
taife: tak›m, güruh.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
umumî: genel.
Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî ve
zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n varl›-
¤›na ba¤l› de¤il, kendinden olup
ezelî ve ebedî olan Allah (c.c.).
vazife: görev.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Her bir fleye ihtiyac› olan› veren, onlar› besleyen, terbiye eden ve onlar› yarat›l›fl gayeler-
ine uygun flekilde sevk ve idare eden Allah. (Fatiha Suresi: 2.)

2. Bütün âlemler. (Fatiha Suresi: 2.)
3. Yirmi, otuz.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cem: ço¤ul.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-

hibi Allah.
cüz: k›s›m, parça.
defetme: kovma, uzaklaflt›r-
ma.
ecza: cüz’ler, parçalar, k›s›m-
lar.
esna-i hareket: hareket es-
nas›, hareket s›ras›.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-

s›ndaki boflluk, uzay.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
i’rab: kelime ve fiillerin so-



Evet,
1 oônªn≤rdGnh ¢oùrªs°ûdGnh /¬pH oΩƒoétædG ipôrénJ@ m∂n∏na røpe ! rºnc ! oórªnërdnG

2 nøj/ópLÉn°S ≈/d rºo¡oàrjnGnQ ’de oldu¤u gibi, burada da ukalâya

mahsus cem sîgas›yla gayr-i ukalâ cemlendirilmifltir. Bu
ise, kavaide muhaliftir?

Evet, âlemin ihtiva etti¤i uzuvlar›n birer âk›l, birer mü-
tekellim suretinde tasavvur edilmesi, belâgatin en mak-
bul bir prensibidir. Zira, kâinat›n “âlem” ile tesmiyesi, kâ-
inat›n Sâniine olan delâleti, flahadeti, iflareti içindir. Bi-
naenaleyh, kâinat›n uzuvlar› da, Sânia olan delâletleri,
flahadetleri için, birer âlem olmalar› icap eder. Öyle ise,
Sâniin o uzuvlar› terbiyesinden ve o uzuvlar›n da Sânii
ilâm etmelerinden anlafl›l›r ki, o uzuvlar birer hayy, birer
âk›l, birer mütekellim suretinde tasavvur edilmifltir, bina-
enaleyh, bu cemde kavaide muhalefet yoktur.

‚@è

3 º«/MsôdnG pø'ªrMqôdnG
Mâkabliyle bu iki sıfatın nazmını icap eden şöyle
bir münasebet vardır ki:

Biri menfaatleri celp, di¤eri mazarratlar› defetmek
üzere, terbiyenin iki esas› vard›r.

âlem: dünya, cihan.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cem: ço¤ul.
defetmek: kovmak, uzaklaflt›r-
mak.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
gayr-i ukalâ: ak›ll›lar d›fl›ndaki.
hay: diri, sa¤, canl›.
i’lâm: bildirme, bildirilme, anlat-
ma, haberdar etme.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavaid: kaideler, usuller, kurallar,
prensipler.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
mazarrat: zararlar, ziyanlar, zarar
vermeler.
menfaat: fayda.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.

mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

s›fat: vas›f, nitelik.
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-

killendirme, düflünme.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
ukalâ: ak›ll›lar, ak›ll› olanlar.
uzuv: bir canl›y› meydana ge-
tiren parçac›klardan her biri,
organ.

1. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet Allah’a mahsustur. Allah’›n nice
felekleri var ki, içinde y›ld›zlar, günefl ve ay dönüp dururlar.

2. Onlar› bana secde ederken gördüm. (Yusuf Suresi: 4.)
3. O bütün yarat›klara r›z›klar›n› veren ve onlara karfl› sonsuz merhamet ve flefkati bulunan

ve sonsuz nizam ve adalet sahibi olan Rahman; ahirette de mü’min kullar›na karfl› sonsuz
flefkat ve merhamet sahibi olup sonsuz ba¤›fllay›c› olan Rahîm’dir. (Fatiha Suresi: 3.)
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Rezzak manas›na olan 
1 pø'ªrMsôdnG birinci esasa, Gaffar

manas›n› ifade eden 
2 pº«/MsôdnG de ikinci esasa iflaretleri için

birbiriyle ba¤lanm›flt›r.

‚@è
3 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne
Mâkabliyle şu sıfatın nazmını iktiza eden sebep
şudur ki:
fiu s›fat, rahmeti ifade eden mâkabline neticedir. Zira,

k›yametle saadet-i ebediyenin gelece¤ine en büyük delil,
rahmettir.

Evet, rahmetin rahmet olmas› ve nimetin nimet olma-
s›, ancak ve ancak haflir ve saadet-i ebediyeye ba¤l›d›r.

Evet, saadet-i ebediye olmasa, en büyük nimetlerden
say›lan akl›n, insan›n kafas›nda y›lan vazifesini görmek-
ten baflka bir ifli kalmaz. Kezalik, en lâtif nimetlerden sa-
y›lan flefkat ve muhabbet, ebedî bir ayr›l›k düflüncesiyle,
en büyük elemler s›ras›na geçerler.

Sual: Cenab-› Hakk›n, her fleye malik oldu¤u bir ha-
kikat iken, burada haflir ve ceza gününün tahsisi neye bi-
naendir?

Cevap: fiu âlemin, insanlarca hakir ve hasis say›lan
baz› fleylerine kudret-i ezeliyenin bizzat mübaflereti, aza-
met-i ‹lâhiyeye münasip görülmedi¤inden, vazedilen es-
bab-› zahiriyenin o gün ref’iyle, her fleyin fleffaf, parlak 
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malar›, Allah’›n, ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›, k›yamet.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
iktiza: gerek, lüzum.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl› sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
lâtif: hofl.
mâkabl: öndeki, üstteki.
malik: sahip.
mana: anlam.
muhabbet: sevgi, sevme.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, temas.
münasip: uygun.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: flefkat, merhamet, ba-
¤›fllama ve esirgeyicilik.
ref: kald›rma, giderme.
Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n r›z-
k›n› veren ve ihtiyaçlar›n› karfl›la-
yan Allah.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
fleffaf: saydam.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tahsis: ay›rma, ödenek verme.
vaz etme: sunma, aç›klama.

âlem: dünya, cihan.
azamet-i ‹lâhîye: Allah’›n bü-
yüklü¤ü.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bizzat: kendisi, flahsen.
delil: kan›t, tan›k, burhan.

ebedî: sonsuza kadar, sürekli.

elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.

Gaffar: kullar›n günahlar›n›
çok affeden, örten, ba¤›flla-

yan, ba¤›fllamas› bol olan Al-
lah.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
hasis: ufak, de¤ersiz.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-

1. Bütün yarat›klara r›z›klar›n› veren ve onlara karfl› sonsuz merhamet ve flefkati bulunan ve
sonsuz nizam ve adalet sahibi Rahman olan Allah. (Fatiha Suresi: 3.)

2. Ahirette mü’min kullar›na karfl› sonsuz flefkat ve merhamet sahibi, sonsuz ba¤›fllay›c›
Rahîm olan Allah. (Fatiha Suresi: 3.)

3. O, hesap gününün sahibidir. (Fatiha Suresi: 4.)



iç yüzüyle tecelli edip Sâniini, Hâl›k›n› vas›tas›z görece-
¤ine iflarettir.

1 pΩrƒnj tabiri ise, haflrin vukuunu gösteren emarelerden

birine iflarettir. fiöyle ki:

Saniye, dakika, saat ve günleri gösteren haftal›k bir
saatin millerinden birisi devrini tamam etti¤i zaman, be-
hemehâl ötekiler de devirlerini ikmal edeceklerine kana-
at hâs›l olur.

Kezalik, yevm sene ömr-i befler ve ömr-i dünya içinde
tayin edilen manevî millerden birisi devrini tamam etti-
¤inde, ötekilerin de —velev uzun bir zamandan sonra ol-
sun— devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir.

Ve keza, bir gün veya bir sene zarf›nda vukua gelen
küçük küçük k›yametleri, haflirleri gören bir adam, saa-
det-i ebediyenin (haflrin tulû-i fecriyle, flahsî bir nevi hük-
münde olan) insanlara ihsan edilece¤ine flüphe edemez.

pøj/qódnG kelimesinden maksat ya cezad›r; çünkü, o gün

hay›r ve flerlere ceza verilecek bir gündür. Veya hakaik-›
diniyedir; çünkü, hakaik-› diniye o gün tam manas›yla
meydana ç›kar ve daire-i itikad›n daire-i esbaba galebe
edece¤i bir gündür.

Evet, Cenab-› Hak, müsebbebat›, esbaba ba¤lamakla,
intizam› temin eden bir nizam› kâinatta vazetmifl. Ve her
fleyi, o nizama müraat etmeye ve o nizamla kalmaya
tevcih etmifltir. Ve bilhassa insan› da o daire-i esbaba
müraat ve merbutiyet etmeye mükellef k›lm›flt›r. Her ne 

behemehâl: mutlaka, elbette, ne
yap›p edip.
bilhassa: özellikle.
daire-i esbap: sebepler dairesi,
sebep ve kanunlar›n bulundu¤u
yer olan maddî âlem, fiillerin, iflle-
rin, olufllar›n sebeplere ba¤land›¤›
âlem.
daire-i itikat: itikat, inanç dairesi.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbap: sebepler, vas›talar.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hakaik-› diniye: dine ait olan ha-
kikatler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ikmal: tamamlama, bitirme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanaat: inanç.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
maksat: istek, talep.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup
olufl, mensubiyet, ilgililik.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan, bir fleyi yapmaya mecbur
olan, vazifeli.
müraat: gözetme, riayet etme.

müsebbebat: bir sebeple
olanlar, sebeple meydana ç›-
kanlar, neticeler.
nevi: çeflit.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
ömr-i befler: insan ömrü, in-
san hayat›.
ömr-i dünya: dünya hayat›,
her hangi bir canl›n›n dünya-
daki yaflama süresi.
saadet-i ebediye: sonu ol-

mayan, sonsuz mutluluk.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
fler: kötülük.
tabir: ifade; deyim.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
temin: sa¤lama.

tevcih: yöneltme, çevirme.
tulû-i fecir: tan yeri a¤arma-
s›, sabah namaz› vakti.
vas›ta: arac›.
vaz etme: koyma, konulma.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
yevm-i sene: gün ve sene,
belli zaman dilimleri.
zarf›nda: süresince.

1. Gün.

40 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZFAT‹HA SURES‹



kadar dünyada, daire-i esbap, daire-i itikada galip ise de;
ahirette hakaik-› itikadiye tamamen tecelli etmekle, dai-
re-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, bu dairelerin
her birisi için ayr› ayr› makamlar, ayr› ayr› hükümler var-
d›r; ve her makam›n iktiza etti¤i hükme göre hareket lâ-
z›md›r. Aksi takdirde, daire-i esbapta iken tabiat›yla, veh-
miyle, hayaliyle daire-i itikada bakan, Mutezile olur ki;
tesiri esbaba verir. Ve keza, daire-i itikatta iken ruhuyla
iman›yla daire-i esbaba bakan da, esbaba k›ymet verme-
yerek, Cebriye mezhebi gibi, tembelcesine bir tevekkülle
nizam-i âleme muhalefet eder.

‚@è
1 oóoÑr©nf n∑ÉsjpG
∑ zamirinde iki nükte vard›r.

Birincisi: Mâkablinde zikredilen s›fât-› kemaliyenin,

∑ zamirinde müstetir ve mutazamm›n oldu¤una iflarettir.

Çünkü, o s›fatlar›n birer birer tadad›ndan hâs›l olan bü-

yük bir flevkle gayptan hitaba, yani ism-i Zahir’den flu ∑
zamirine iltifat ve intikal olmufltur. Demek ∑ zamirinin

mercii, geçen s›fât-› kemaliye ile mevsuf olan Zatt›r.

‹kincisi: Elfaz okunurken manalar›n› düflünmek,
belâgat mezhebinde vacip oldu¤una iflarettir. Çünkü,
manalar düflünülürse, nazil oldu¤u gibi okunur; ve o
okuyufl, tabiat›yla, zevkiyle hitaba incirar eder. Hatta 
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konuya geçme, bir konu vas›ta-
s›yla baflka bir konuyu anlama.
ism-i Zahir: Esma-i Hüsnadan Ce-
nab-› Hakk›n varl›¤›n›n eserleriyle
ve delilleriyle aflikâr ve görünür
oldu¤unu ifade eden ismi.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mâkabl: öndeki, üstteki.
mana: anlam.
merci: merkez, kaynak.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelenmifl.
mezhep: bir dinin baz› noktalar-
da görüfl farklar› bulunan kolla-
r›ndan her biri.
muhalefet: karfl› olanlar.
mutazamm›n: içine alan, kapsa-
yan, havi.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›, ör-
tülü.
nazil: nüzul eden, inen.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›fât-› kemaliye: olgunluk belirti-
si olan vas›flar.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tadat: birer birer söyleme, tek
tek zikretme, say›p dökme, sa-
y›m.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tevekkül: Allah’a dayanma ve
güvenme, gücünün yetmedi¤i
yerde Allah’tan bekleme.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zikir: anma, bildirme.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas›.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî

âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
daire-i itikat: itikat, inanç da-
iresi.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
esbap: sebepler, vas›talar.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler.
hakaik-› itikadiye: itikada,
imana ait hakikatler, inançla

ilgili gerçekler.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-
ma.
incirar: bir neticeye do¤ru çe-
kilerek sona erme, çekilip bir
sona erme.
intikal: bir konudan baflka

1. Ancak Sana kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)



1 oóoÑr©nf n∑ÉsjpG ’yü okuyan adam, sanki 
2 o√GnônJ n∂s`fnÉnc n∂s`HnQ róoÑrYoG

cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi olur.

Cem sîgas›yla zikredilen 
3 oóoÑr©nf ’deki zamir, üç taifeye

iflarettir:

Birincisi, insan›n vücudundaki bütün aza ve zerrata ra-
cidir ki, bu itibarla flükr-i örfîyi eda etmifl olur.

‹kincisi, bütün ehl-i tevhidin cemaatlerine aittir; bu ci-
hetle fleriata itaat etmifl olur.

Üçüncüsü, kâinat›n ihtiva etti¤i mevcudata iflarettir;
bu itibarla, fleriat-› f›triye-i kübraya tâbi olarak, hayret ve
muhabbetle, kudret ve azametin arfl› alt›nda sacit ve âbid
olmufl olur.

Bu cümlenin mâkabliyle vech-i nazmı;

oóoÑr©nf ’nün   
4 oórªnërdnG ’ye tefsir ve beyan› olmakla 

5 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne ’de, bir netice ve bir lâz›m olmas›d›r.

‹htar:
6 n∑ÉsjpG ’nin takdimi, ihlâs› vikaye etmek içindir; ve za-

mir-i hitap da, ibadetin sebep ve illetine iflarettir.
Çünkü, hitaba incirar eden, geçen s›fatla muttas›f
olan Zat, elbette ibadete müstahakt›r.

7 oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnh
8 oÚ/©nà°rùnf ’de müstetir zamir, oóoÑr©nf ’nün faili gibi, o üç

cemaatten her birine racidir. Yani: “Bizim vücudumuzun 

âbid: ibadet eden, kulluk eden.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n
kudret ve hükmüyle istiva etti¤i
fley.
aza: üye.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
beyan: anlatma, aç›klama.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
eda: yerine getirme.
ehl-i tevhid: tevhid ehli, Cenab-›
Hakk›n birli¤ini bilip inanan ve sa-
dece bir Allah’a ba¤lan›p ibadet
eden kimse.
fail: özne, fiili yapan veya amil
olan unsur.
hitap: nutuk vermek, konuflmak.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtiva: içine alma, kapsama.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
imtisalen: imtisal ederek, uyarak,
tâbi olarak.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
itaat: boyun e¤me, uyma, dinle-
me, al›nan emre göre hareket et-
me.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mâkabl: öndeki, üstteki.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
muhabbet: sevgi, sevme.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
müstetir: içinde sakl› bulunan.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
sacit: secde eden, secdeye varan.
s›fat: vas›f, nitelik.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
fleriat-› f›triye: yarat›l›fl kanun ve
kaideleri.

flükr-i örfî: Allah’a olan flük-
ran duygusunu bildirme; Ona
hamd ve flükür ile medihleri-
ni bildirerek sena etme.
tâbi: uymak, ba¤lanmak.

taife: tak›m, güruh.
takdim: arz etme, sunma.
tefsir: Yorum, flerh.
vech-i naz›m: naz›m yönü,
naz›m taraf›.

vikaye: koruma, sahip ç›kma.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.
zamir-i hitap: hitap zamiri.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Ancak Sana kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
2. Kendisini görüyormuflsun gibi Rabbine kullukta bulun. (Sahihü’l-Camiü’s-Sa¤ir, 1049.)
3. Kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
4. Hamd olsun.
3. O, hesap gününün sahibidir. (Fatiha Suresi: 4.)
6. Ancak Sana. (Fatiha Suresi: 5.)
7. Ancak Senden yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
8. Yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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zerrat› veya ehl-i tevhid cemaati veyahut kâinat mevcu-
dat›, bütün hacat ve maksatlar›m›za, bilhassa en ehem
olan ibadetimize, Senden iane ve tevfik istiyoruz.”

1 n∑ÉsjpG kelimesinin tekrarlanmas›ndaki hikmetin birin-

cisi, hitap ve huzurdaki lezzetin artt›r›lmas›na; ikincisi,
ayan makam›n›n bürhan makam›ndan daha yüksek ol-
du¤una; üçüncüsü, huzurda s›dk olup kizbin ihtimali ol-
mad›¤›na; dördüncüsü, ibadetle istianenin ayr› ve müs-
takil maksatlar olduklar›na iflarettir.

Bu iki fiili birbiriyle ba¤layan münasebet, ücretle hiz-
met aras›ndaki münasebettir. Zira ibadet , abdin Allah’a
karfl› bir hizmetidir iane de, o hizmete karfl› bir ücret gi-
bidir. Veya mukaddeme ile maksut aras›ndaki alâkad›r.

Çünkü, iane ve tevfik, ibadete mukaddemedir n∑ÉsjpG keli-

mesinin takdiminden do¤an hasr, abdin Cenab-› Hakka
karfl› yapt›¤› ibadet ve hizmetle, vesait ve esbaba olan te-
zellülden kurtulufluna iflarettir. Lâkin, esbab› tamamen
ihmal ve terk etmek iyi de¤ildir. Çünkü, o zaman, Ce-
nab-› Hakk›n hikmet ve meflietiyle kâinatta vazedilen ni-
zama karfl› bir temerrüt ç›kar.

Evet, daire-i esbapta iken tevekkül etmek, bir nevi
tembellik ve atalettir.

‚@è
2 ÉnfpórgpG
Hidayeti talep etmekle ianeyi istemek aras›nda

ne münasebet vard›r?
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konuflmak.
hizmet: görev, vazife.
iane: yard›m, destek.
ihmal: bofllama, önemsememe.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
istiane: yard›m isteme, yard›m
dileme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
mefliet: dileme, irade, istek.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mukaddeme: bafllang›ç.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstakil: tek kifli, tek olarak.
nevi: çeflit, tür.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
s›dk: do¤ruluk.
takdim: arz etme, sunma.
talep: isteme, dileme.
temerrüt: inat etme, karfl› koy-
ma, hakk› kabulde direnme, inat-
ç›l›k, dikbafll›l›k.
tevekkül: bir ifli gerçekleflmesi
için gereken çal›flmay› ve çabay›
gösterip sebeplere baflvurduktan
sonra ifli Allah’a b›rakma.
tevfik: Allah’›n yard›m›, baflar›l›
k›lmas›.
tezellül: zillete katlanma, afla¤›-
lanma.
vaz etme: sunma, aç›klama.
vesait: vas›talar.
zerrat: zerreler, atomlar.

abd: kul.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
atalet: tembellik, hareketsiz-
lik, çal›flmama.
ayan: aç›k, meydanda, aç›kta,
belli.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.

Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
daire-i esbap: sebepler daire-
si, sebep ve kanunlar›n bu-
lundu¤u yer olan maddî
âlem, fiillerin, ifllerin, olufllar›n
sebeplere ba¤land›¤› âlem.
ehl-i tevhid: tevhid ehli, Ce-
nab-› Hakk›n birli¤ini bilip ina-
nan ve sadece bir Allah’a

ba¤lan›p ibadet eden kimse.
esbap: sebepler, vas›talar.
fiil: ifl, hareket.
hacat: hacetler, ihtiyaçlar.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hitap: söylemde bulunmak,

1. Ancak Sana (Fatiha Suresi: 5.)
2. Bize hidayet et. (Fatiha Suresi: 6.)



Evet, biri sual, di¤eri cevap olduklar›ndan birbiriyle
ba¤lan›lm›flt›r. fiöyle ki:

1 oÚ/©nà°rùnf ile iane talep edilirken, makam iktizas›yla “Ne

istiyorsun?” diye varit olan mukadder sual ÉnfpórgpG ile ce-

vapland›r›lm›flt›r. ÉnfpórgpG ile istenilen fleylerin ayr› ayr› ve

müteaddit olmas› ÉnfpórgpG manas›n›n da ayr› ayr› ve müte-

addit olmas›n› icap eder. Sanki ÉnfpórgpG dört mastardan

müfltakt›r. Meselâ: Bir mü’min hidayeti isterse, ÉnfpórgpG se-

bat ve devam manas›n› ifade eder; zengin olan isterse zi-
yade manas›n›, fakir olan isterse itâ manas›n›, zay›f olan
isterse iane ve tevfik manas›n› ifade eder.

Ve keza, “Her fleyi halk ve hidayet etmifltir” manas›n-

da bulunan i'óngnh mArÀnT sπoc n≥n∏nNnh hükmünce, zahirî ve

bât›nî duygular, afakî ve haricî deliller, enfüsî ve dâhilî
bürhanlar, peygamberlerin irsaliyle, kitaplar›n inzali gibi
vas›talar itibar›yla da hidayetin manas› taaddüt eder.

‹htar: En büyük hidayet, hicab›n kald›r›lmas›yla hakk› hak,
bat›l› bat›l göstermektir.

kÓpWÉnH nπpWÉnÑrdG ÉnfpQnGnh o¬nYÉnÑu`JpG ÉnærboRrQGnh Év≤nM s≥n◊r G ÉnfpQnG sºo¡s∏dnG
2 nÚ/e'G @ o¬nHÉnæpàrLpG ÉnærboRrQGnhafakî: d›fla dönük.

ayet-i celîle: azîm ve yüce mana-
lar› ihtiva eden ayet.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
bât›nî: içe ait, dâhilî.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile il-
gili.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
enfüsî: öznel, sübjektif.
halk: yaratma, yoktan var etme.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hicap: perde, örtü.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
iane: yard›m, destek.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,

uyar›.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
inzal: indirme, indirilme.
irsal: göndermek gönderil-
mek, yollamak.
itâ: verme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makam: yer, mevki.
mana: anlam.

meselâ: örne¤in.
mukadder: takdir edilmifl.
mü’min: iman eden, inanan.
müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
müteaddit: bir çok kere, de-
falarca.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sual: soru.
taaddüt: birden çok olma,

ço¤alma, say›s› artma.
talep: isteme, dileme.
tevfik: Allah’›n yard›m›, bafla-
r›l› k›lmas›.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vas›ta: alet, araç.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zaif: zay›f.
ziyade: çok, fazla.

1. Yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: (Fatiha Suresi: 5.)
2. Allah’›m. bize hakk› hak olarak göster ve ona uymay› nasip et; bat›l› da bat›l olarak göster

ve ondan da sak›nmay› nasip et, âmin.
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1 nº«/≤nà°rùoªrdG n•Gnô°uüdnG
S›rat-› müstakim flecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve

hülâsas›ndan hâs›l olan adl ve adalete iflarettir. fiöyle ki:

Tagayyür, ink›lâp ve felâketlere maruz ve muhtaç flu
insan bedeninde iskân edilen ruhun yaflayabilmesi için
üç kuvvet ihdas edilmifltir. Bu kuvvetlerin birincisi, men-
faatleri celp ve cezp için, kuvve-i fleheviye-i behimiye;
ikincisi, zararl› fleyleri def için, kuvve-i sebuiyye-i gadabi-
ye; üçüncüsü, nef’ ve zarar›, iyi ve kötüyü birbirinden
temyiz için, kuvve-i akliye-i melekiyedir.

Lâkin, insandaki bu kuvvetlere fleriatça bir had ve bir
nihayet tayin edilmifl ise de, f›traten tayin edilmemifl ol-
du¤undan, bu kuvvetlerin her birisi, tefrit, vasat, ifrat na-
m›yla üç mertebeye ayr›l›rlar.

Meselâ, kuvve-i fleheviyenin tefrit mertebesi humud-
dur ki, ne helâle ve ne de harama flehveti, ifltihas› yok-
tur. ‹frat mertebesi fücurdur ki, namuslar› ve ›rzlar› payi-
mal etmek ifltihas›nda olur. Vasat mertebesi ise, iffettir
ki, helâline flehveti var, harama yoktur.

‹htar: Kuvve-i fleheviyenin yemek, içmek, uyumak ve ko-
nuflmak gibi füruat›nda da üç mertebe mevcuttur.

Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi cebânet-
tir ki, korkulmayan fleylerden bile korkar; ifrat mertebe-
si tehevvürdür ki, ne maddî ve ne manevî hiçbir fleyden
korkmaz. Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu
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ihdas: yeniden bir fley yapma,
yeni bir fley meydana getirme,
ortaya koyma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflüm, kök-
lü de¤iflme.
iskân: yerlefltirme, yurtland›rma.
istibdat: idarede görülen her tür-
lü kanun d›fl› tazyik, bask›.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i akliye-i melekeye: ak›l
ve meleke duygusu, tecrübeli
ak›l duygusu.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i sebuiye-i gadabiye: za-
rarl› fleyleri defetmeye sevk eden
gazap hissi ve duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
kuvve-i fleheviye-i behimiye:
hayvanî istek ve arzulara ait duy-
gu.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
menfaat: fayda.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mezç: katma, kar›flt›rma.
muhtaç: gerek duyan.
namus: ar, edep, hayâ, ›rz.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
nihayet: son.
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,
ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nenmifl.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, cesur-
luk, korkusuzluk, kahramanl›k,
hamaset.
flehvet: afl›r› istek, afl›r› arzu, ihti-
ras.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
tefrit: normalden afla¤› olma.
tehevvür: öfkelenme, köpürme,
k›zma, afl›r› hiddet.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›rma.
vasat: orta.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

adl: adalet, her hak sahibine
hakk›n› verme.
cebânet: korkakl›k, ürkeklik,
ödleklik, yüreksizlik.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
defetme: kovma, uzaklaflt›r-
ma.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.

f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fl-
tan, yarat›l›fl itibar›yla.
fücur: iflret, sefihlik, günah-
kârl›k, ahlâka ayk›r› durum,
cinsî sap›kl›k.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
had: s›n›r.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.

helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, din bak›m›ndan günah
olmayan fley.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
humud: cinsî isteksizlik.
hülâsa: özet.
›rz: flan ve fleref, namus, iffet.
iffet: helâle raz› olup haram-
dan kaç›nma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.

1. Dosdo¤ru yol. (Fatiha Suresi: 6.)



mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise flecaattir ki,
hukuk-i diniye ve dünyeviyesi için can›n› feda eder; mefl-
ru olmayan fleylere kar›flmaz.

‹htar: Bu kuvve-i gadabiyenin füruat›nda da flu üç merte-
benin yeri vard›r.

Ve keza, kuvve-i akliyenin tefrit mertebesi, gabavettir
ki, hiçbir fleyden haberi olmaz, ifrat mertebesi cerbeze-
dir ki, hakk› bat›l bat›l› hak suretinde gösterecek kadar
aldat›c› bir zekâya malik olur. Vasat mertebesi ise, hik-
mettir ki; hakk› hak bilir, imtisal eder; bat›l› bat›l bilir, iç-
tinap eder.

1 GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµpërdG närDƒoj rønenh

‹htar: Bu kuvvetin flu üç mertebeye ink›sam› gibi; füruat›
da o üç mertebeyi havidir. Meselâ, halk-› ef’al mese-
lesinde, Cebir mezhebi ifratt›r ki, bütün bütün insan›
mahrum eder; ‹tizal mezhebi de tefrittir ki, tesiri in-
sana verir. Ehl-i Sünnet mezhebi vasatt›r. Çünkü bu
mezhep, beyne beynedir ki, o fiillerin bidayetini ira-
de-i cüz’iyeye, nihayetini irade-i külliyeye veriyor.
Ve keza, itikatta da ta’tîl ifratt›r, teflbih tefrittir, tevhid
vasatt›r.

Hülâsa : fiu dokuz mertebenin alt›s› zulümdür, üçü
adl ve adalettir. S›rat-› müstakimden murat, flu üç merte-
bedir.

‚@è

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
adl: adalet, her hak sahibine hak-
k›n› verme.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
beyne beyne: ne iyi ne kötü, iki-
sinin ortas›.
bidayet: bafllang›ç.
cerbeze: haks›z yere aldat›c› söz-
lerle karfl› taraf› iknaa çal›flmak,
demagoji.
Ehl-i Sünnet: ‹slâm› ilk günkü sa-
fiyetiyle kabul ederek dinden ol-
mayan fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
feda: u¤runa verme, kurban ol-
ma.
fiil: ifl, hareket.
füruat: ayr›nt›lar, esastan olma-
yan meseleler.
gabavet: anlay›fls›zl›k, kal›n kafa-
l›l›k, ahmakl›k.
halk-› ef’al: iflleri, fiilleri yaratma;
hayvan ve insanlar›n, kendi fiille-
rinin hakikî müessiri oldu¤unu id-
dia eden Mutezile f›rkas›na has
bir tabirdir.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hikmet: ak›l, söz ve hareketteki
uygunluk.
hukuk-i diniye ve dünyeviye:
hem dünya hem ahiret hayatn›-
n›n mutlulu¤unu sa¤layan dinin
hukuku.
hülâsa: k›saca, özet.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ink›sam: bölünme, k›s›mlara ay-
r›lma, taksim edilme.
irade-i cüz’iye: cüz’î irade, insan-
da bulunan s›n›rl› irade, bir fleyi
yapmak veya yapmamak konu-
sunda Allah taraf›ndan insan›n
elinde b›rak›lm›fl istek.
irade-i külliye: küllî irade, Cenab-
› Hakk›n her fleye hâkim olan ve
her fleyi içine alan iradesi; Cenab-
› Hakk›n, her istedi¤ini yapabilme
gücü, kudreti ve her fleye flamil
olan emri ve iradesi.
itikat: inanç, iman.

‹tizal: Ehl-i Sünnet ve inançla-
r›ndan ayr›lan tak›m ve onun
mezhebi, Mutezile.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu,
ak›l hasleti.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öf-
ke duygusu.
mahrum: istedi¤ini, diledi¤ini
elde edemeyen, bir fleye sa-
hip olamayan, yoksun.
mahsul: ürün.

malik: sahip.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
meflru: fleriata uygun, fleria-
t›n müsaade etti¤i fley.
mezhep: bir dinin baz› nokta-
larda görüfl farklar› bulunan
kollar›ndan her biri.
nihayet: son, s›n›r.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.

flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, ce-
surluk, korkusuzluk, kahra-
manl›k, hamaset.
ta’tîl: Allah’›n s›fatlar›n› inkâr
etme, reddetme.
tefrit: normalden afla¤› olma.
teflbih: benzetme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vasat: orta, orta yol
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.

1. Kime hikmet verilmiflse, iflte ona pek çok hay›r verilmifltir. (Bakara Suresi: 269.)
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1 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•Gnô°pU
Kur’ân’›n, inci gibi, lâf›zlar›n›n dizilmesi, bir hayta, bir

çeflide, bir nakfla münhas›r de¤ildir. Belki zuhurca, hafâ-
ca, yak›nl›kça, uzakl›kça mütefavit çok tenasüplerden
hâs›l olan pek çok nak›fllar üzerine dizilmifllerdir, nazme-
dilmifllerdir. Zaten i’caz›n esas›, ihtisardan sonra ancak
böyle nak›fllardad›r.

Evet, rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•Gnô°pU ile mâkablindeki her bir

kelime aras›nda bir münasebet vard›r.

Meselâ: 
2 ! oórªnërdnG ile münasebeti vard›r; çünkü, nimet

hamde delil ve karinedir. 
3 nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQ ile münasebettar-

d›r; çünkü, terbiyenin kemali, nimetlerin tevali ve teaku-

bu ile olur. 
4 pº«/MsôdnG pø'ªrMqôdnG ile alâkadard›r; çünkü 

5 nøj/òs`dnG
’den irade edilen enbiya, flüheda, süleha, ulema rahmet-

tirler.
6 pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉne ile alâkas› vard›r; çünkü, nimet-i

kâmile, ancak dindir.
7 oóoÑr©nf ile alâkas› var; çünkü, ibadet-

te imamlar bunlard›r. 
8 oÚ/©nà°rùnf ile var; çünkü, tevfike ve

ianeye mazhar bunlard›r.
9 ÉnfpórgpG ile var; çünkü, hidayet-

te muktedabih, onlard›r.
10 nº«/≤nà°rùoŸrG n•Gnô°pU ile vard›r; çün-

kü, do¤ru yol ancak onlar›n mesle¤idir.
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alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
enbiya: nebîler, peygamberler.
hafâ: gizlilik, gizli olmakl›k, sakl›-
l›k.
hamd: teflekkür, flükran.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hayt: ba¤, iki fleyi birbirine ba¤la-
yan.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
irade: emir, ferman.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
lâf›z: söz, kelime.
mâkabl: öndeki, üstteki.
meselâ: örne¤in.
muktedabih: iktida edilen, uyu-
lan, örnek tutulan, örnek al›nan,
taklit edilen.
münasebat: münasebetler, ilgi-
ler, yak›nl›klar, ba¤lar, iliflkiler,
uygunluklar.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
nak›fl: iflleme, sanat, incelik.
naz›m: tertip etme, düzene, koy-
ma, dizme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i kâmile: noksans›z, eksik-
siz nimet, lütuf.
süleha: salihler, salih, iyi, yarar,
salâhiyetli, günah ifllemeyen kim-
seler.
flüheda: flehitler.
teakup: ard arda gelme.
tenasüp: uyma, uygunluk, birbiri-
ni tutma.
tevali: uzay›p gitme, devam et-
me.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
zuhur: aç›kl›k, görünme.

1. Kendilerine nimet ve ihsanda bulundu¤un peygamberlerinin ve onlara tâbi olan salih
kullar›n›n yoluna ilet. (Fatiha Suresi: 7.)

2. Ezelden ebede er türlü hamd ve övgü, flükür ve minnet, Allah’a mahsustur. (Fatiha Suresi:
2.)

3. Âlemlerin Rabbi. (Fatiha Suresi: 2.)
4. O bütün yarat›klara r›z›klar›n› veren ve onlara karfl› sonsuz merhamet ve flefkati bulunan

ve sonsuz nizam ve adalet sahibi olan Rahman; ahirette de mü’min kullar›na karfl› sonsuz
flefkat ve merhamet sahibi olup sonsuz ba¤›fllay›c› olan Rahîm’dir. (Fatiha Suresi: 3.)

5. Onlar ki... (Fatiha Suresi: 7.)
6. O, hesap gününün sahibidir. (Fatiha Suresi: 4.)
7. Kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
8. Yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
9. Bize hidayet et. (Fatiha Suresi: 5.)
10. Dosdo¤ru yol. (Fatiha Suresi: 6.)



1 r≥j/ônW veya 
2 pπ«/Ñ°nS kelimelerine 

3 n•Gnô°pU kelimesinin

tercihi, mesleklerinin etraf› mahdut ve ifllek bir cadde ol-
du¤una ve o caddeye girenlerin bir daha ç›kmamalar›na
iflarettir.

Mahut ve malûm olan fleylerde kullan›lmas› usul ittihaz

edilen esma-i mevsûleden
4 nøj/òsdnG tabiri, onlar›n zulümat-›

befleriye içinde elmas gibi parlad›klar›na iflarettir ki, on-
lar› taharri ve talep etmeye ve aramaya lüzum yoktur.
Onlar, herkesin gözü önünde haz›r olduklar›n› temin
eden bir ulüvv-i flana maliktirler.

Cem sîgas›yla nøj/òs`dnG ’nin zikri, onlara iktida ve tâbi ol-

mak imkân›n›n mevcudiyetine ve onlar›n mesleklerinde
butlan olmad›¤›na iflarettir. Çünkü, ferdî olmayan bir
meslekte tevatür vard›r; tevatürde, butlan yoktur.

Mazi sîgas›yla 
5 nârªn©rfnG ’nin zikri, tekrar nimeti talep

etmeye bir vesile oldu¤una ve Allah’a raci olan zamiri de
bir yard›mc› ve bir flefaatçi vazifesini gördü¤üne iflarettir.
Yani: “Ey Rabbim! Madem ki in’am Senin fiilindir ve ev-
velce de in’am› yapm›fls›n, istihkak›m olmad›¤› hâlde
in’am› tekrarlamak, Senin fle’nindir.”

6 rºp¡r«n∏nY ’deki 
7 '¤nY enbiyaya yükletilen risalet ve teklif

yükünün pek a¤›r oldu¤una; ve sahralar› faydaland›rmak
için ya¤mur, kar ve f›rt›nalar›n fledaidine maruz kalan 

butlan: bat›l, hükümsüz olma hâ-
li, temelsizlik, çürüklük, hüküm-
süzlük.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma-i mevsûle: o fley ki, o kim-
se ki” manalar›n› anlatan “mâ,
men, ellezî” gibi kelimeler.
evvelce: daha önce.
ferdî: flahsî, bireysel.
fiil: ifl, hareket.
iktida: tâbi olma, uyma.
imkân: olabilirlik, olanak.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
madem: de¤il mi ki.
mahdut: s›n›rl›, s›n›rlanm›fl olan.
mahut: belirli, belli olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazi: geçmifl zaman.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
sîga: kip, fiilin çekiminden mey-
dana gelen; flah›s, zaman ve vasf›
de¤ifltiren hâl.
fle’n: ifl.
fledaid: en fliddetli s›k›nt›lar, belâ-
lar musibetler.
flefaat: birinden baflkas›n›n ad›na
bir ricada bulunma, kusurlar›n›n
veya suçunun ba¤›fllanmas›n› di-
leme.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤lanan.
tabir: ifade; deyim.
taharri: arama, araflt›rma, incele-
me, tahkik etme.
talep: isteme, dileme.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir ve

yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.

temin: sa¤lama.

tevatür: içinde yalan ihtimali
bulunmayan ve birbirlerine

kuvvet veren haberlerden
oluflan büyük bir toplulu¤a
ait haber.

ulüvv-i flan: flan› yüce, flerefi
büyük.

usul: metot, düzen.

vesile: yol, vas›ta, sebep.

zulümat-› befleriye: beflerin
karanl›¤›, insan›n bilgisizlik
karanl›¤›.

1. Yol.
2. Yol.
3. Yol.
4. Onlar ki... (Fatiha Suresi: 7.)
5. Nimetlendirdin. (Faiha Suresi: 7.)
6. Onlar›n üzerine. (Fatiha Suresi: 7.)
7. … üzerine.
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yüksek da¤lar gibi, peygamberlerin de ümmetlerini feyiz-
lendirmek için risalet zahmetlerine maruz kald›klar›na
iflarettir.

‹htar: Baflka bir surede zikredilen nºn©rfnG nøj/òsdG n™ne n∂p=Ä'`dhoÉna
1 nÚ/ëpdÉ°südGnh pABGnón¡t°ûdGnh nÚ/buó°uüdGnh nÚu«pÑsædG nøpe rºp¡r«n∏nY *G
olan ayet-i kerîme buradaki 

2 rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnG
ayet-i celîlesini beyan eder. Zaten Kur’ân’›n bir k›s-
m›, bir k›sm›n› tefsir eder.

Sual: Peygamberlerin meslekleri birbirine uymad›¤›
gibi, ibadetleri de birbirine muhaliftir. Bunun esbab› ne-
dir?

Cevap: ‹tikat ve amelde, usul ve ahkâm-› esasiyede
peygamberlerin hepsi daimdirler, sabittirler, mütehittir-
ler; ihtilâf ve tefavütleri ancak füruattad›r. Zaten zaman-
lar›n tebeddülüyle füruat›n da tebeddül ve tagayyürü tabiî
bir fleydir.

Evet, mevasim-i erbaada tedavi ve telebbüs gibi çok
fleyler tebeddüle u¤rar. Meselâ, k›fl›n giyilen kal›n elbise
yaz›n tebeddüle u¤rar. Veya k›fl›n güzel tesiri olan bir ilâ-
c›n, yaz›n fenâ tesiri olur; kullan›lmaz.

Kezalik, kalp ve ruhlar›n g›das› olan ahkâm-› diniyenin
füruat› da, ömr-i beflerin devreleri itibar›yla tebeddüle u¤-
rar.

‚@è
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müttehit: ittihat eden, birleflen,
birleflmifl, birlik olmufl, birleflik.
ömr-i befler: insan ömrü, insan
hayat›.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
sabit: de¤iflmeyen, hep ayn› ka-
lan, önceden ayarlanm›fl.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, normal,
al›fl›lm›fl, ola¤an.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tefavüt: uygunsuzluk, iki fleyin
birbirinden farkl› olmas›.
tefsir: Yorum, flerh.
telebbüs: giyme, giyinme, giyim.
usul: metot, düzen.
ümmet: hak dine davet etmek
için Allah taraf›ndan kendilerine
peygamber gönderilen ve bu
peygambere inan›p ba¤lanan ce-
maat, topluluk.

ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
ahkâm-› esasiye: as›l hü-
kümler, temel hükümler.
amel: ifl, uygulama, yapma.
ayet-i celîle: azîm ve yüce
manalar› ihtiva eden ayet.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
beyan: anlatma, aç›klama.

daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
esbap: sebepler, vas›talar.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.

itikat: inanç, iman.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
meselâ: örne¤in.
mevasim-i erbaa: dört mev-
sim.
muhalif: muhalefet eden, bir
fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.

1. ‹flte onlar, Allah’›n kendilerine pek büyük nimetler ba¤›fllad›¤› peygamberler, s›dd›klar,
flehitler ve salih kimselerle beraberdirler. (Nisâ Suresi: 69.)

2. Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduklar›n. (Fatiha Suresi: 7.)



1 rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r¨nªrdG pôr«nZ

Havf ve firar makam› olan flu s›fat›n mâkablindeki ma-
kamlarla münasebeti ise; bu makam›n hayret ve dehflet
nazar›yla celâl ve cemal ile muttas›f olan makam-› rubu-

biyete bakt›rmas› ve iltica ve dehalet nazar›yla 
2 oóoÑr©nf ’de-

ki makam-› ubudiyete bakt›rmas› ve acz nazar›yla 
3 oÚ/©nà°rùnf ’deki tevekkül makam›na bakt›rmas› ve teselli

nazar›yla refik-i daimîsi olan makam-› recaya bakt›rmas›-
d›r. Çünkü, korkunç bir fleyi gören adam, korku ve hay-
ret içinde kal›r; sonra firar etmeye meyleder. Âciz oldu-
¤u takdirde, tevekkül eder; sonra teselli yollar›n› arar.

Sual: Cenab-› Hak Ganî-i Mutlak’t›r. Âlemde bu ka-
dar dalâletleri ve pek çirkin fena fleyleri yapan nev-i be-
flerin yarat›l›fl›nda ne hikmet vard›r?

Cevap: Kâinatta, maksud-i bizzat ve küllî ve flümullü
olarak yarat›lan, ancak kemaller, hay›rlar hüsünlerdir.
fierler, kubuhlar, noksanlar ise hüsünlerin hay›rlar›n, ke-
mallerin aras›nda görülmeyecek kadar da¤›n›k ve
cüz’iyet kabîlinden tebeî olarak yarat›lm›fllard›r ki; hay›r-
lar›n hüsünlerin, kemallerin mertebelerini, nevilerini, k›-
s›mlar›n› göstermeye vesile olsunlar ve hakaik-› nisbiye-
nin vücuduna veya zuhuruna bir mukaddeme ve bir va-
hid-i k›yasî olsunlar.

âciz: güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, küçük-
lük.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
dehalet: girme, birinin himaye ve
merhametine s›¤›nma.
firar: izinsiz veya nizams›z olarak
ortadan kaybolma, savuflmak,
kaçma, gizlice gitme.
Ganî: bütün varl›klara sahip, zen-
gin olan Allah.
hakaik-› nisbiye: benzer haki-
katler.
havf: korku, korkma.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüsün: güzellik.
iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
kabil: tür, gibi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kubuh: çirkinlik.
küll: hep, bütün, çok, bir fleyin ta-
mam›.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makam-› reca: ümit ba¤lanan
makam, yalvar›lan, istekte bulu-
nulan, dilek dilenilen makam.
makam-› rububiyet: Rububiyet
makam›, ‹lâhî terbiye edicilik s›fa-
t›n›n görünüp belirme durumu.
makam-› ubudiyet: kulluk ma-
kam›, kulluk yeri.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
mertebe: derece, basamak.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
mukaddeme: bafllang›ç.

muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nev’i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit.
refik-i daimî: daimî, devaml›
arkadafl, sürekli dost.
s›fat: vas›f, nitelik.

sual: soru.
fler: kötülük.
flümul: içine alma, kapsam.
tebeî: hakikî maksat olmay›p,
dolay›s›yla olan, asla nispetle
ikinci plânda, ikinci derecede
kalan.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.

tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›
ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.

vahid-i k›yasî: ölçmeye esas
olan fley, birim, ölçü birimi.

vesile: bahane, sebep.

zuhur: ortaya ç›kma.

1. Gazab›na u¤rayanlar›n de¤il. (Fatiha Suresi: 7.)
2. Kulluk ederiz. (Fatiha Suresi: 5.)
3. Yard›m dileriz. (Fatiha Suresi: 5.)
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Sual: Hakaik-› nisbiyenin ne k›ymeti var ki, onun için
flerler istihsan edilecek?

Cevap: Hakaik-› nisbiye denilen fleyler, kâinat›n ecza-
s› aras›nda bulunan rab›talard›r. Ve kâinattaki nizam, an-
cak hakaik-› nisbiyeden do¤mufltur. Ve hakaik-› nisbiye-
den kâinat›n enva›na bir vücud-i vahit in’ikâs etmifltir.
Hakaik-› nisbiye, büyük bir ölçüde hakaik-› hakikiyeden
çoktur. Hatta bir zat›n hakaik-› hakikiyesi yedi ise, haka-
ik-› nisbiyesi yedi yüzdür. Binaenaleyh, kubuh ve flerde
fler varsa da, kalildir.

Malûmdur ki, flerr-i kalil için hayr-› kesîr terk edilmez;
terk edilirse, flerr-i kesîr olur—zekât ve cihadda oldu¤u
gibi.

Evet 
1 ÉngpOGnó°rVnÉpH oABÉn«°rTn’rG o±nôr©oJ ÉnªsfpG meflhur kaziyeden

maksat, birfleyin z›dd›, o fleyin hakaik-› nisbiyesinin vü-
cut veya zuhuruna sebeptir. Meselâ, kubuh olmasayd› ve
hüsünlerin aras›na girmeseydi, hüsnün gayr-i mütenahi
olan mertebeleri tezahür etmezdi.

Sual:
2 nârªn©rfnG fiil 

3 pÜƒ°o†r¨ne ism-i mef’ul, 
4 nÚ udBÉ°nV ism-i

fail olarak zikirlerinde; ve keza, üçüncü f›rkan›n s›fat›n›
ve ikinci f›rkan›n s›fat›na terettüp eden ak›betini ve birin-
ci f›rkan›n ünvan-› s›fât›n› aynen zikretmekte ne gibi bir
hikmet vard›r?

Cevap: “Nimet” ünvan›, nefsin daima meyletti¤i bir
lezzet oldu¤undan ihtiyar edilmifltir. Fiil-i mazi olarak zik-
rindeki sebep, evvelce beyan edilmifltir.
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varl›¤› bilinen gerçekler.
hayr-› kesîr: çok hay›r, içinde
pek çok hay›r ve fayda bulunan.
hikmet: gizli sebep, gaye.
hüsün: güzellik.
ihtiyar: irade, tercih.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
ism-i mef’ul: s›fat fiil.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kalil: az.
kaziye: iddiay› ispat etmek mak-
sad›yla ileri sürülen mesele.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kubuh: çirkin ifl, kötü ifl; kabahat,
kötülük, çirkinlik.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meyil: ra¤bet, itibar.
nefis: insandaki bedenî canl›l›k;
yeme, içme, flehvet gibi biyolojik
ihtiyaçlara duyulan tabi-
î istek.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
sual: soru.
fler: kötülük.
flerr-i kalil: az miktardaki günah,
kötülük; zarar› az miktarda olan.
flerr-i kesîr: büyük kötülük, çok
olan fenal›k; daha büyük günah.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
ünvan: ad, isim.
ünvan-› s›fât: özelliklerinin, s›fat-
lar›n›n ad›, ünvan›.
vücud-i vahit: bir olan varl›k, bi-
rin varl›¤›.
vücut: varl›k.
zikir: anma, bildirme.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

1. Her fley ancak z›tlar›yla bilinir.
2. Nimetlendirdin. (Faiha Suresi: 7.)
3. Gazaba u¤rayanlar. (Fatiha Suresi: 7.)
4. Hak yoldan sapanlar. (Fatiha Suresi: 7.)

ak›bet: sonuç, netice.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cihad: Allah yolunda savafl-
ma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-

lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evvelce: daha önce.
f›rka: topluluk.
fiil: ifl, hareket.
fiil-i mazi: bir iflin geçmifl za-
manda ifllendi¤ini bildiren sî-
ga, kip.

gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.

hakaik-› hakikiye: göreceli
olmayan, baflkas›na mukaye-
se edilmeden varl›¤› bilinen
gerçekler.

hakaik-› nisbiye: göreceli
olan, baflkas›na mukayese ile



‹kinci f›rka ise, kuvve-i gadabiyenin galebe ve tecavü-
züyle tecavüz ederek, ahkâm›n terkiyle zulüm ve f›ska
düflmüfllerdir—Yahudîlerin temerrüdü gibi.

Zulüm ve f›skta hasis ve hay›rs›z bir lezzet görüldü¤ün-
den, onlardan nefis teneffür etmez. Kur’ân-› Kerîm, o
zulmün ak›beti olan gadab-› ‹lâhîyi zikretmifltir ki, nefis-
leri o zulüm ve f›sktan tenfir ettirsin.

‹stimrar ve devam fle’ninde olan isimlerden ism-i mef’-
ul olarak zikredilmesi ise, fler ve isyanlar›n devam edip,
tövbe ve af ile ink›ta etmedikleri takdirde kat’îleflece¤ine
ve silinmez bir damga flekline geçece¤ine iflarettir.

Üçüncü f›rka ise, vehim ve heva-i nefsin ak›l ve vic-
danlar›na galebesiyle, bat›l bir itikada tâbi olarak nifaka
düflen bir k›s›m Nasarâd›r. Dalâlet, nefisleri tenfir ve ruh-
lar› inciten bir elem oldu¤undan, Kur’ân-› Kerîm o f›rka-
y› ayn› o s›fatla zikretmifltir.

Ve ismi-i fail olarak zikrindeki sebep ise: Dalâletin da-
lâlet olmas› devam etmesine mütevakk›f olup, ink›taa u¤-
rad›¤› zaman affa dâhil olaca¤›na iflarettir.

Ey arkadafl!

Bütün lezzetler imanda oldu¤u gibi, bütün elemler de
dalâlettedir. Bunun izah› ise:

Bir flah›s, Kudret-i Ezeliye taraf›ndan, adem zulüma-
t›ndan flu korkunç dünya sahras›na at›l›rken, gözünü
açar, bakar. Bir lütuf bekledi¤i zaman, birden bire düfl-
manlar gibi hastal›klar, elemler, belâlar hücum etmeye 

adem: yokluk.
ahkâm: dinî hükümler, emirler.
ak›bet: sonuç, netice.
bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
belâ: musibet, gam, keder, afet,
s›k›nt›.
dâhil: iç, içerisi.
dalâlet: hak ve hakikatten sap-
ma, do¤ru yoldan ayr›lma, azma;
dinsizlik, inançs›zl›k.
damga: bir fleyin üzerine iflaret
veya alâmet koymak.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
f›rka: topluluk, grup, parti.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
gadab-› ‹lâhî: Allah’›n gazab›.
galebe: galip gelme, üstünlük.
hasis: asi, alçak, baya¤›; cimri, ta-
mahkâr.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
hücum: sald›rma.
ink›ta: kesilme, devam etmeme,
sona erme.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
ism-i mef’ul: s›fat fiil.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
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kuvve-i gadabiye: hiddet, öf-
ke duygusu.
lütuf: iyi muamele, iyilik, iyi,
yumuflak, dostça davran›fl.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
Nasarâ: Hristiyanlar.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-

biliyetinin kayna¤›, nefis.
sahra: k›r, ova.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
fle’n: durum, özellik, yap›.
fler: kötülük.
tâbi: bir yere ba¤l› olan, uyan.
tecavüz: s›n›r› aflma, afl›r›l›k;
sald›rma, sataflma.
temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-
bulde direnme.
teneffür: i¤renme, tiksinme,
nefret etme.
tenfir: nefret ettirme, i¤ren-

dirme, tiksindirme.
tövbe: günah ifllemekten ve
kötülük yapmaktan vaz geç-
me.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
Yahudî: bu ›rk›n ba¤l› oldu¤u
dinî inanç.
zikir: anma, bildirme.
zulüm: haks›zl›k.
zulümat: karanl›klar.



bafllarlar. Bir medet, bir yard›m için müsterhimâne tabia-
ta ve anas›ra bakt›¤› vakit, kasavet-i kalple, merhamet-
sizlikle karfl›lafl›r. Ecram-› semaviyeden istimdat etmek
üzere bafl›n› havaya kald›r›r; o ecram, atom bombalar›
gibi dehfletli ve heybetli hâlleriyle gözüne görünür. He-
men gözünü yumar, bafl›n› e¤er, düflünmeye bafllar. Ba-
kar ki hayatî hacetleri ba¤›r›p ça¤›rmaya bafllarlar. Bütün
bütün tevahhufl ederek, hemen kulaklar›n› t›kar, vicdan›-
na iltica eder. Bakar ki, vicdan› binler âmâl (emeller) ve
emânî ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hâle
gelir.

Acaba, hiçbir cihetten hiçbir teselli çaresini bulama-
yan o zavall› flah›s, mebde ile mead›, Sâni ile haflri itikat
etmezse, onun o vaziyetinden Cehennem daha serin ol-
maz m›?

Evet, o bîçare, havf ve heybetten, acz ve ra’fletten,
vahflet ve gönül darl›¤›ndan, yetimlikle me’yusiyetten
mürekkep bir vaziyet içinde olup, kudretine bakar; kud-
reti âciz ve nak›s. Hacetlerine bakar; defedilecek bir du-
rumda de¤ildir. Ça¤›r›p yard›m istese, yard›m›na gelen
yok. Her fleyi düflman, her fleyi garip görür. Dünyaya
geldi¤ine bin defa nedamet eder, lânet okur.

Fakat, o flahs›n, s›rat-› müstakime girmekle kalbi ve
ruhu nur-i imanla ›fl›klan›rsa, o zulmetli evvelki vaziyeti
nuranî bir hâlete ink›lâp eder. fiöyle ki:

O flah›s, hücum eden belâlar›, musibetleri gördü¤ü za-
man, Cenab-› Hakka istinat eder, müsterih olur.
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iltica: s›¤›nma, güvenme, dayan-
ma.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir hâle
geçme, de¤iflme, dönüflme.
istimdat: medet dileme, imdat
isteme, yard›ma ça¤›rma.
istinat: dayanma, güvenme.
itikat: kesin inanma, iman.
kasavet-i kalp: kalp kat›l›¤›, mer-
hametsizlik.
kudret: güç, kuvvet, takat, ikti-
dar.
lânet: beddua.
me’yusiyet: ümitsizlik.
meadî: dönülecek yerle ilgili, ahi-
retle ilgili.
mebde: evvel, bafl, bafllama, bafl-
lang›ç.
medet: inayet, yard›m, imdat.
musibet: felâket, belâ.
mürekkep: den oluflmufl, -den
olma.
müsterhimâne: istirham edene
yak›fl›r flekilde, yalvararak, mer-
hamet dileyerek.
müsterih: bütün kayg›lardan
kurtulup gönlü rahata kavuflan,
içi rahat, kayg›s›z.
nak›s: noksan, eksik.
nedamet: piflmanl›k.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
ra’fle: titreme, titreyifl, ürperti.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefs.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.
tabiat: yarat›l›fl eseri olan her
fley, yarat›lm›fl olan fleylerin ta-
mam›.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
vahflet: ›ss›z yerlerde duyulan
korku.
vaziyet: durum.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

âciz: eli yetmez, gücü yet-
mez, güçsüz.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âmâl: emeller, arzular, istek-
ler.
anas›r: elemanlar, unsurlar,
k›s›mlar, parçalar.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

cihet: yan, yön, taraf.
cinnet: ç›lg›nl›k, davran›fl bo-
zuklu¤u.
defetme: ortadan kald›rma,
yok etme, giderme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ecram: kütleler, cans›z cisim-
ler; gezegenler.
ecram-› semaviye: gök ci-
simleri, y›ld›zlar, gezegenler.
emânî: niyetler, duygu ve di-
lekler.
evvel: önce gelen, önceki.
garip: kimsesiz, zavall›.

hacet: insan›n muhtaç oldu-
¤u fley.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hâl, durum.
haflir: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
havf: korku, korkma.
hayatî: hayat için mecburî
olan, yaflamak için gerekli
olan.
heybet: korkuyla birlikte hür-
met, sayg› ve hayranl›k uyan-
d›ran ululuk, yücelik, haflmet.
hücum: sald›rma.



Yine o flah›s, ebede kadar uzan›p giden emellerini, is-
tidatlar›n› düflündü¤ü zaman, saadet-i ebediyeyi tasavvur
eder, o saadet-i ebediyenin mâü’l-hayat›ndan bir yudum
içer, kalbindeki emellerini teskin eder.

Yine o flah›s, bafl›n› kald›r›p semaya ve etrafa bakar;
her fleyle ünsiyet peyda eder.

Yine o flah›s, semadaki ecrama bakar; hareketlerin-
den dehflet de¤il, ünsiyet ve emniyet peyda eder ve on-
lar›n o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder.

Yine o flah›s, ecram-› ulviye ile öyle bir kesb-i muare-
fe eder ki, hangi bir cirme bakarsa baks›n, o cirimlerden
“Ey arkadafl! Bizden tevahhufl etme, hareketlerimizden
korkma. Hepimiz bir Hâl›k’›n memurlar›y›z” diye me'nus
ve emniyet verici sesleri kalben iflitmeye bafllar.

Hülâsa : O flah›s, evvelki vaziyetinde, vicdan›ndaki o
dehfletli ve vahfletli ve korkunç âlâm-› fledideden kurtul-
mak için, tesellilerle hissini iptal ve sarhofllukla o hâlleri
unutmak ister. ‹kinci hâletinde ise, ruhunda yüksek lez-
zetleri ve saadetleri hisseder, kalbini ikaz, vicdan›n› tah-
rik edip, ruhunu ihsas ettikçe, o saadetler ziyadeleflir ve
ona manevî Cennetlerin kap›lar› aç›l›r.
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âlâm-› fledide: fliddetli elemler,
fliddetli ›zt›raplar, ac›lar.
cirim: y›ld›z.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
dehfletli: ürkütücü, s›k›nt› verici.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ecram-› ulviye: yüksekteki küt-
leler, y›ld›zlar ve gezegenler.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
emniyet: eminlik, güvenlik, kor-
kusuzluk.
evvel: önce gelen, önceki.
hâlet: hâl, durum.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hülâsa: k›saca, özet.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
ihsas: hissettirme, sezdirme.
ikaz: uyar›.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
kesb-i muarefe: tan›flma, al›flma,
dost olma.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mâü’l-hayat: hayat suyu.

me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsi-
yet edilmifl.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›, nefis.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sema: gökyüzü, gök.

tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme, yola ç›kartma.
tasavvur: bir fleyi tahayyül
etme, göz önüne getirme.
tefekkür: bir mesele hakk›n-
da zihni faaliyet gösterme,
düflünme, fikir üretme, zihni
yorma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
teskin: sakinlefltirme, yat›fl-
t›rma.

tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vaziyet: durum.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
ziyade: artma, ço¤alma.

1. Allah’›m! Bu sure hürmetine bizi s›rat-› müstakimde yürüyenlerden eyle, âmin.
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Sure-i Bakara
Sual: ‹caz ile i’caz s›fatlar›n› havi Kur’ân-› Azîmüfl-

flan’da,
2@ p¿ÉnHuònµ`oJ Énªoµ ùHnQ pAB’nG uinÉpÑna 1@ pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº```````°rùpH

3 mòpÄnerƒnj lπrjnh
gibi pek çok ayetler tekerrür etmektedir. Hâlbuki, bu tek-
rarlar, belâgate münafidir, usanç veriyor.

Cevap: Ey arkadafl! Her parlayan fley yak›c› atefl de-
¤ildir. Evet, tekrar ve tekerrür bazen usanç veriyor; fa-
kat, umumî de¤ildir. Her yere, her kelâma ve her kitaba
flamil de¤ildir. Usanç verici addedilen pek çok zahirî tek-
rarlar, belâgatçe istihsan ve takdir edilmektedir.

Evet, insan›n yedi¤i yemekler, biri g›da, di¤eri tefek-
küh (meyve) olmak üzere iki k›s›md›r. Birinci k›s›m teker-
rür ettikçe memnuniyet verir, kuvvet verir, kat kat teflek-
kürlere sebep olur. ‹kinci k›sm›n tekerrüründe usanç, te-
ceddüdünde lezzet vard›r.

Kezalik, kelâmlar da iki k›s›md›r. Bir k›sm› ruhlara kut,
fikirlere kuvvet verici hakikatlerdir ki, tekerrür ettikçe,
güneflin ziyas› gibi, ruhlara, fikirlere hayat verir. Meyve
kabîlinden ifltihay› açan k›s›mda tekerrür makbul de¤ildir,
istihsan edilmez.
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sevinçli olufl.
münafi: z›t, muhalif, uymaz, ayk›-
r›.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
sual: soru.
Sure-i Bakara: Bakara Suresi;
Kur’ân-› Kerîm’in en uzun suresi
olan ikinci sure. Medine’de nazil
olmufltur. 286 ayettir.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen, havi.
takdir: k›ymet verme, ölçme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme,
yeni hale gelme.
tefekküh: meyvelenme, meyveli
olma.
tekerrür: tekrarlanma.
umumî: genel.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

addetme: sayma, say›lma.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bakara: inek, difli s›¤›r.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
havi: içine alan, kapsayan,

kuflatan.
i’caz: mucizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
ifltiha: fazla istek, arzu.

kabil: soy, nevi, s›n›f, cins, tür.
kelâm: söz, konuflma, nutuk.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kut: yaflatacak g›da, yaflamak
için yenen fley, yiyecek, r›z›k.
makbul: kabul edilmifl, ge-
çerli.
memnuniyet: memnunluk,

1. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1; Neml Suresi: 30.)
2. Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edersiniz? (Rahman Suresi: 13, 16, 18, v.d.)
3. Yaz›klar olsun o gün (yalanlayanlara)! (Mürselât Suresi: 15, 19, 24, 28, v.d.)



Buna binaen, Kur’ân, heyet-i mecmuas›yla kalplere
kut ve kuvvet olup, tekrar› usanç de¤il, halâvet ve lezzet
verdi¤i gibi, Kur’ân’›n ayetlerinde de öyle bir k›s›m var-
d›r ki, o kuvvetin ruhu hükmünde olup, tekerrür ettikçe
daha ziyade parlar, hak ve hakikat nurlar›n› saçar.

1 o śƒ°n†nànj o¬nJrQsônc Éne o∂°rùpªrdG nƒog

Ezcümle, 
2 pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº``````°rùpH gibi ayetlerde bu-

lunan ukde-i hayatiye ve nuranî esaslar, tekerrür ettikçe
ifltihalar› açar; misk gibi, kar›flt›r›ld›kça kokar. Demek,
tekerrür zannedilen, hakikatte tekerrür de¤ildir. Ancak 
3 Ék¡pHÉ°nûnàoe /¬pH GƒoJoGnh kabîlinden, o ayr› ayr› hikmetleri, nükte-

leri, gayeleri ifade eden tekrarl› kelâmlar, yaln›z ibarece,
lâf›zca birbirine benzedikleri için tekrar zannedilir. Hatta
k›ssa-i Mûsa, çok meziyetleri ve hikmetleri müfltemildir.
Her makamda o makama münasip bir vecihle zikredil-
mesi, ayn-› belâgattir.

Evet, Kur’ân-› Azîmüflflan, o k›ssa-i meflhureyi, gümüfl
iken, yed-i beyzas›na alarak alt›n flekline ifra¤›yla öyle bir
nakfl-› belâgate mazhar etmifltir ki, bütün ehl-i belâgat,
onun belâgatine hayran olmufllar, secdeye varm›fllard›r.

Ve keza, teyemmün, teberrük ve istiane gibi çok ve-
cihleri havi; ve tevhid, tenzih, sena, celâl ve cemal ve ih-
san gibi çok makamlar› tazammun; ve tevhid ve nübüv-
vet, haflir ve adalet gibi makas›d-› erbaaya iflaret eden
besmele, zikredilen yerlerin her birisinde bu vecihlerden, 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
ayn-› belâgat: belâgatin ta ken-
disi; yerinde, muhatab›na uygun,
makam›n münasip güzel söz söy-
lemenin ta kendisi.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
besmele: Bismillâhirrahmanirra-
hîm cümlesinin ad›.
binaen: -den dolay›.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
ehl-i belâgat: güzel, kusursuz söz
söyleyenler, edipler, edebiyatç›-
lar.
ezcümle: bu cümleden olarak.
gaye: maksat, meram, hedef; ne-
tice, sonuç.
halâvet: tat, tatl›l›k, flirinlik.
haflir: k›yametten sonra yeniden
diriltilen bütün insanlar›n bir yere
toplanmalar›, Allah’›n, ölüleri diril-
tip bir yerde toplamas›.
havi: içine alan, kapsayan.
heyet-i mecmua: bir fleyin bütü-
nü tamam›.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibare: cümle.
ifra¤: bir hâlden baflka bir hale
sokma, çevirme.
ihsan: ikram, lütuf, ba¤›fl.
istiane: yard›m isteme.
kabîl: soy, nevi, s›n›f, cins, tür.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ssa-i meflhure: meflhur k›ssa,
meflhur olmufl hâdise.
k›ssa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n k›ssa-
s›, Hz. Mûsa’n›n bafl›ndan geçen
mühim hâdiselerin anlat›ld›¤› k›s-
sa.
kut: yaflatacak g›da, yaflamak
için yenen fley, yiyecek, r›z›k.
lâf›z: söz, kelime.
makam: yer, mevki.
makas›d-› erbaa: dört as›l gaye,
dört niyet.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
misk: bir ceylân cinsinin erke¤i-
nin göbe¤inden elde edilen güzel
koku.
münasip: uygun.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nakfl-› belâgat: söz ve yaz›da sa-
natl› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.

nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
sena: methetme, övme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
teberrük: bir fleyi bereket ve

saadet vesilesi sayarak almak
veya vermek.
tekerrür: tekrarlanma.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-
mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

teyemmün: huzur ve saadet
vas›tas›, sebebi.
ukde-i hayatiye: hayatla ilgi-
li dü¤üm, hayat dü¤ümü.
vecih: cihet, yön.
yed-i beyza: Hz. Mûsa’n›n
(a.s.) Firavuna karfl› mu’cize
olarak parlak görünen eli.
zikir: anma, bildirme.
ziyade: çok, fazla.

1. O, misk gibidir; tekrar tekrar sürüldükçe kokusu daha çok yay›l›r.
2. Rahman ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla. (Fatiha Suresi: 1; Neml Suresi: 30.)
3. R›z›klar› dünyadakine benzer flekilde kendilerine sunulur. (Bakara Suresi: 25.)
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bu makamlardan biri itibar›yla zikredilmifl ve edilmekte-
dir. Maahaza, hangi surede tekerrür varsa, o surenin ru-
huyla münasip olan bir vecih bizzat kastedilmekle, öteki
vecihlerin istitradî ve tebeî zikirleri belâgate münafi de¤il-
dir.

„®ò
1 B ⁄B G
Surelerin bafllar›nda bulunan huruf-i mukattaaya ait

izahat› “Dört Mebhas”ta zikredece¤iz.

Birinci Mebhas

B ⁄B G ile, surelerin evvellerinde bulunan huruf-i mukat-

taadan teneffüs eden i’caz hakk›ndad›r.

‹’caz, inci gibi incecik letaif-i belâgatin par›lt›lar›n›n
imtizaç ve içtima›ndan tecelli eden bir nurdur. Bu Meb-
hasta bu nuru birkaç letaif z›mn›nda izah etmekle parla-
taca¤›z. Fakat, her bir lâtife, ince ve ziyas› az ise de, le-
taifin hey’et-i mecmuas›ndan hâs›l olan tam bir ziya ile
fecr-i sad›k ç›kacakt›r.

1. Hece harflerinin adedi, elif-i sakine hariç kalmak
flart›yla, yirmi sekiz harftir. Kur’ân-› Azîmüflflan, surele-
rin bafl›nda bu harflerin yar›s›n› zikretmifl, yar›s›n› da terk
etmifltir.

2. Kur’ân’›n alm›fl oldu¤u n›s›f, terk etti¤i n›s›ftan da-
ha ziyade kesîrü’l-istimaldir.
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kas›t: hedef almak, niyet etmek.
kesîrü’l-istimal: çokça kullan›lan,
kullan›m› çok olan.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lâtife: güzel ve hofl derin anlaml›
nükte.
letaif: güzellikler, incelikler.
letaif-i belâgat: sözün yerinde ve
güzel söyleme sanat›na uygun
oluflundaki güzellik, incelik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: manevî mevki.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›, k›-
s›m, bölüm.
münafi: z›t, muhalif, uymaz, ayk›-
r›.
münasip: uygun.
n›s›f: yar›m, yar›.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
ruh: öz, can al›c› nokta.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tekerrür: tekrarlanma.
teneffüs: soluklanma, rahatlama,
dinlenme.
vecih: cihet, yön.
z›m›n: maksat, istek, niyet.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
ziyade: çok, fazla.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bizzat: do¤rudan do¤ruya.
elif-i sakine: sakin elif, keli-
me içinde harekesiz olan elif
harfi.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
fecr-i sad›k: gerçek ayd›nl›k,
sabaha karfl› do¤u ufkunda
yay›lmaya bafllayan beyaz

ayd›nl›k.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
huruf-i mukattaa: Kur’ân-›
Kerîm’de baz› surelerin baflla-
r›nda bulunan, “elif lâm mim,”

“yâ sin,” “elif lâm râ” gibi ‹lâhî
birer flifre hükmündeki harf-
ler.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.
istitradî: istitrad ile alâkal›,
as›l mevzudan olmayan.

1. Bakara Suresi: 1.



3. Kur’ân, surelerin bafl›nda zikretti¤i k›s›m içinde, li-
san üzerine daha sühuletli olan elif, lâm’› çok tekrar et-
mifltir.

4. Kur’ân, ald›¤› harfleri, hece harflerinin adedince
surelere tevzî etmifltir.

5. Hece harflerinin mehmuse, mechure, fledide, rah-
ve, müsta’liye, münhaf›za, müntabika, münfetiha gibi
çiftli cinslerinin her birisinden yine n›s›f alm›flt›r.

6. Çifti, yani efli olmayan (evtar) k›sm›nda, sakilden
az›, hafiften ço¤u alm›flt›r: kalkale, zelâka gibi.

7. Kur’ân-› Azîmüflflan’›n, surelerin bafl›ndaki huruf-i
mukattaan›n zikredilen minval üzerine tansifleri hakk›n-
da ihtiyar etti¤i tarik, befl yüz dört ihtimalden intihap
edilmifltir. Ve intihap edilen flu tarikten baflka hiçbir ihti-
mal ile, mezkûr tansif mümkün de¤ildir. Çünkü, taksim-
ler pek çok birbirine girmifl ve çok mütefavittir.

Bu gibi i’caz lem’alar›ndan hisse alamayan, zevkine
levm ve itap etsin!

‹kinci Mebhas

Bu Mebhasta da birkaç letaif vard›r:

1. B ⁄B G ile emsalinde göze çarpan garabet, bu harflerin

pek garip ve acip bir fleyin mukaddemesi ve keflif kolla-
r› olduklar›na iflarettir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
emsal: numuneler, örnekler.
evtar: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
garabet: ne demek oldu¤u her-
kesçe anlafl›lmayacak kelime ve
tabirlerin söz aras›nda kullan›l-
mas›.
garip: tuhaf, hayret verici.
hisse: pay, nasip, k›smet.
huruf-i mukattaa: Kur’ân-› Ke-
rîm’de baz› surelerin bafllar›nda
bulunan, “elif lâm mim,” “yâ sin,”
“elif lâm râ” gibi ‹lâhî birer flifre
hükmündeki harfler.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih.
intihap: seçme.
itap: azarlama, rencide etme.
kalkale: tecvitte kaf, t›, be, cim,
dal harflerinin okunurken harfle-
rin üzerinde birden durarak harfi
mahrecinden ç›kar ç›kmaz kes-
mek suretiyle bu harfleri tekrar
okuma.
keflif: açma, meydana ç›karma.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lem’a: par›lt›, parlay›fl, parlama.
letaif: güzellikler, incelikler.
levm: zemmetme, çekifltirme,
aleyhinde bulunma, k›nama, pay-
lama, bafla kakma.
lisan: konuflma dili.
mebhas: bab, fas›l.
mechure: harf, hareke ile okun-
du¤u vakit, nefesin hapsolunup
sesin aflikâr olmas›nda okunan
harfler.
mehmuse: gizli, gizlenmifl olan.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
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an›lan.
minval: üslûp, tarz.
mukaddeme: bafllang›ç.
münfetiha: söylenirken dilin
iki taraf›n›n da üst damaktan
ayr› durumda iken ç›kar›lan
Arapça mim, nun, elif, vav,
cim, h›, zel dal, sin, ayn, te, fe,
kaf, lâm, he, fl›n, be, ye harfle-
ridir.
münhaf›za: dil alt damaktan
ayr›l›rken söylenen Arapça
harfler.
müntabika: söylenirken dilin

iki taraf›n›n da üst dama¤a
de¤dirilerek kapanmas› esna-
s›nda ç›kar›lan kal›n sesli
Arapça sad, dat, t›, z› harifleri.
müsta’liye: yükselen, üstün
gelen, üste ç›kan.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
n›s›f: yar›m, yar›.
rahve: tecvitte harf sükûn ile
söylenirken sesin akmas› hâ-
li.
sakil: a¤›r ve kal›n okunan
hece.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
sühulet: kolayl›k.
fledide: tecvitte rahvenin ak-
sine harf sükûn ile söylenir-
ken sesin akmamas› hâli.
taksim: bölme, parçalara
ay›rma.
tansif: yar› yar›ya bölme, iki
eflit parçaya ay›rma.
tarik: yol, meslek, seçilen
tarz.
tevzi: da¤›tma, da¤›t›lma.
zikir: anma, bildirme.



2. Bu surelerin bafllar›ndaki takti-i huruf ile isimleri he-
celemek, müsemman›n mehaz›na ve neden nefl’et etti¤i-
ne iflarettir.

3. Bu harflerin taktii, müsemman›n vahid-i itibarî
olup, terkib-i mezcî olmad›¤›na iflarettir.

4. Bu harflerin takti ile tadad›, sanat›n madde ve me-
haz›n› muhataba göstermekle muarazaya talip olanlara
karfl› meydan okuyarak, “‹flte, i’caz-› sanat› flu gördü¤ü-
nüz harflerin naz›m ve nak›fllar›ndan yapt›m. Buyurunuz
meydana!” diye, onlar›n tahkirâne tebkitlerine (tekdirle-
rine) iflarettir.

5. Manadan soyulmufl flu hece harflerinin zikri, mua-
r›zlar› hüccetsiz b›rakmaya iflarettir.

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, flu manas›z harflerin li-
san-› hâliyle ilân ediyor ki: “Ben sizden beli¤ manalar›,
hükümleri, hakikatleri ifade eden yüksek hutbeleri ve nu-
tuklar› istemiyorum. Yaln›z flu tadat etti¤im harflerden
bir nazire yap›n›z—velev iftira ve hikâyelerden ibaret bi-
le olursa olsun!”

6. Harfleri tadatla hecelemek, yeni k›raate ve kitabe-
te bafllayan müptedilere mahsustur. Bundan anlafl›l›yor
ki, Kur’ân, ümmî bir kavme ve müptedi bir muhite mu-
allimlik yap›yor.

7. G , ∫ , O gibi harfleri, meselâ elif, lâm, dal gibi isim-

leriyle tabir ve zikretmek, ehl-i k›raat ve erbab-› kitabetin
ittihaz ettikleri bir usuldür. Bundan anlafl›l›yor ki, hem 

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 59 HURUF-‹ MUKATTAA

meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muhit: yöre, çevre.
müptedi: yeni bafllayan, acemi,
daha iflin bafl›nda olan.
müsemma: isimlendirilmifl, ad
verilmifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nazire: benzer, ayn› özellikleri ta-
fl›yan.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nutuk: bir toplulu¤a karfl› konufl-
ma, ikna maksad›yla bir topluluk
önünde yap›lan konuflma, hitap,
söylev.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabir: ifade, söz.
tadat: birer birer söyleme, tek
tek zikretme, say›p dökme, sa-
y›m.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
takti: kesme, bölme, ay›rma, par-
çalama.
takti-i huruf: harfleri ay›rma; bir
kelime veya cümleyi harflerine
bölme.
talip: talep eden, isteyen, istekli.
tebkit: azarlama.
terkib-i mezcî: iki veya daha faz-
la kelimeden meydana gelen ve
bir isme delâlet eden isim.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vahid-i itibarî: hakikatte olmay›p
varl›¤› farazî olarak kabul edilen
bir fley, varl›¤›na itibar edilen fley.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
zikir: anma, bildirme.
zikretmek: anmak, bildirmek.

beli¤: belagatla, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
ehl-i k›raat: okuyanlar, oku-
may› sevenler.
erbab-› kitabet: eli kalem tu-
tanlar, yaz› yazanlar.
hakikat: gerçek, esas.
hutbe: hatip taraf›ndan cami-
lerde minbere ç›k›p yap›lan
dinî içerikli konuflmalar.
hüccet: delil.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.

i’caz-› sanat: sanattaki mu’ci-
zelik, mu’cize say›lacak kadar
düzgün söz, belâgatin en üst
düzeyi.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu
baflkas›na yükleme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ittihaz: edinme, alma, kabul
etme.
kavim: millet; aralar›nda dil,

âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
k›raat: okuma, devaml› ve
düzgün okuma.
kitabet: yaz› yazma.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan aciz b›rakan
mucizeli kitap, Kur’an.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
mehaz: menba, bir fleyin asl›-
n›n al›nd›¤› kaymak.



söyleyen, hem dinleyen ümmî olduklar›na nazara, bu ta-
birler söyleyenden do¤muyor ve onun mal› de¤ildir; an-
cak, baflka bir yerden ona geliyor.

Ey arkadafl!

Bu letaifin ince iplerinden dokunan yüksek nakfl-› be-
lâgati göremeyen adam, belâgat ehlinden de¤ildir; er-
bab-› belâgate müracaat etsin.

Üçüncü Mebhas

B ⁄B G , i’caz›n esaslar›ndan icaz›n en yüksek ve en ince derece-

sine bir misaldir. Bunda da birkaç letaif vard›r:

1. B ⁄B G üç harfiyle, üç hükme iflarettir. fiöyle ki:

Elif,
1 u»pdnRn’rG $G oΩnÓnc Gnò'g hükmüne ve kaziyesine; 

lâm,
2 oπj/ôrÑpL /¬pH n∫nõnf hükmüne ve kaziyesine; mim,

3 oΩnÓ°sùdG p¬r«n∏nY mósªnëoe '¤nY hükmüne ve kaziyesine remzen ve

imaen iflarettir.

Evet, nas›l ki Kur’ân’›n hükümleri uzun bir surede,
uzun bir sure k›sa bir surede, k›sa bir sure bir ayette, bir
ayet bir cümlede, bir cümle bir kelimede, o kelime de
sin, lâm, mim gibi huruf-i mukattaada irtisam eder, gö-

rünür; kezalik, B ⁄B G ’in her bir harfinde, mezkûr hüküm-

lerden biri temessül etmifl görünüyor.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
erbab-› belâgat: belâgat ilminde
usta ve üstün nitelikli kimseler,
sözü düzgün ve makam›na göre
kusursuz söyleyen bilginler.
huruf-i mukattaa: Kur’ân-› Ke-
rîm’de baz› surelerin bafllar›nda
bulunan, “elif lâm mim,” “yâ sin,”
“elif lâm râ” gibi ‹lâhî birer flifre
hükmündeki harfler.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: dinî kaide, kural.
i’caz: taklidi mümkün olmayacak
derecede güzel ve düzgün söz
söyleme.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa fa-
kat yeterli ifade etme.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
irtisam: damgalama, marka ifla-

reti koyma.
kaziye: iddiay› ispat etmek
maksad›yla ileri sürülen me-
sele.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
letaif: güzellikler, incelikler.
mebhas: bir bahisle ilgili yaz›,
k›s›m, bölüm.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-

çen, an›lan.
misal: bir fleyin benzer hâli,
benzer, örnek, numune.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
nakfl-› belâgat: sözü yerinde
ve güzel söyleme sanat›na
uygun nak›fl, sözü nak›fl ya-
par gibi iflleyip süsleme.
nazar: düflünme, fikir.

remzen: remiz ile, iflaret ede-
rek, iflaretle.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.

tabir: ifade, söz.

temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.

ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.

1. Bu, ezelî olan Allah’›n kelâm›d›r.
2. Onu Cebrail (a.s.) indirmifltir.
3. Hazret-i Muhammed Aleyhisselâma.
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2. Surelerin bafllar›ndaki huruf-i mukattaa, ‹lâhî bir flif-
redir, befler fikri ona yetiflemiyor. Anahtar›, ancak Haz-
ret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdad›r.

3. fiifrevari flu huruf-i mukattaan›n zikri, Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n fevkalâde bir zekâya
malik oldu¤una iflarettir ki; Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâm, remizleri, imalar› ve en gizli fleyleri sarih gibi
telâkki eder, anlar.

4. fiu harflerin taktii, harf ve lâf›zlar›n havi olduklar›
k›ymet yaln›z ifade ettikleri manalara göre olmay›p ilm-i
esrarü’l-hurufta beyan edildi¤i gibi adet ve say›lar misil-
lü, harflerin aras›nda f›trî münasebetlerin bulundu¤una
iflarettir. (HAfi‹YE)

5. B ⁄B G taktiiyle, bütün harflerin esas mahreçleri olan

halk, vasat, flefe mahreçlerine iflarettir. Ve zihinlerin na-
zar-› dikkatini flu mahreçlere çeviriyor ki; zihinler, gerek
bu üç mahreçte, gerek bunlara ba¤l› küçük küçük mah-
reçlerde lâf›zlar›n ve harflerin nas›l vücuda geldiklerini
hayret ve ibretle mütalâa etsinler.

Ey zihnini belâgatin boyas›yla boyayan arkadafl!

Bu letaifi s›kacak olursan, 
1 $G oΩnÓnc Gnò'g içinden ç›ka-

cakt›r.
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misillü: gibi, benzeri.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
mütalâa: bir fleyi etrafl›ca düflün-
me, tetkik etme.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
remiz: bir fleye delâlet eden fle-
kil, alâmet, amblem, sembol.
sarih: aç›k, meydanda, aflikâr, be-
dihî, tart›fl›lmayacak kadar aç›k-
l›k.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flefe: dudak.
flifrevari: herkesin anlayamaya-
ca¤› flekilde, flifre gibi, gizli ve ifla-
retle yaz›lm›fl.
takti: kesme, kesilme.
telâkki: flahsî anlay›fl, flahsî gö-
rüfl.
vasat: a¤›z içi; g›rtlak ile dudakla-
r›n ortas›.
zikir: anma, bildirme.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
fevkalâde: ola¤anüstü.
f›trî: tabiî, do¤al.

halk: g›rtlak.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
huruf-i mukattaa: Kur’ân-›
Kerîm’de baz› surelerin baflla-
r›nda bulunan, “elif lâm mim,”
“yâ sin,” “elif lâm râ” gibi ‹lâhî
birer flifre hükmündeki harf-
ler.
ibret: ibret al›nacak olay, ifl.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.

ilm-i esrarü’l-huruf: harflerin
s›rlar›n› ve hikmetlerini konu
alan ilim.
ima: iflaretle anlatma, üstü
kapal› ifade etme.
k›ymet: de¤er.
lâf›z: söz, kelime.
lem’a-i i’caz: acze düflüren
par›lt›, mu’cizelik par›lt›s›.
letaif: güzellikler, incelikler.
mahreç: sesin ç›k›fl yeri.
malik: sahip.

1. Bu Allah’›n kelâm›d›r.

HAfi‹YE: K›rk sene sonra, Risale-i Nur bu lem’a-i i’caz› körlere dahi gös-
termifltir.



Dördüncü Mebhas

B ⁄B G emsaliyle beraber terkip fleklinden takti suretinde

zikirleri, bu fleklin müstakil olup, hiçbir imama tâbi olma-
d›¤›na ve hiç kimseyi taklit etmifl olmad›¤›na ve üslûpla-
r› acip, çeflitleri garip yeni saha-i vücuda gelen bir bedia
oldu¤una iflarettir.

Bu Mebhasta da birkaç letaif vard›r:

1. Hatip ve beli¤lerin âdetindendir ki, mesleklerinde
daima bir misale tâbi oluyorlar ve bir örnek üzerine na-
k›fl dokuyorlar ve ifllenmifl bir yolda yürüyorlar. Hâlbuki
bu harflerden anlafl›ld›¤›na nazaran, Kur’ân, hiçbir misa-
le tâbi olmam›flt›r ve hiçbir nakfl-› belâgat örne¤i üzerine
nak›fl yapmam›flt›r ve ifllenmemifl bir yolda yürümüfltür.

2. Kur’ân, bafltan afla¤›ya kadar nazil oldu¤u heyet
üzerine bâkîdir. Bu kadar Kur’ân’› taklit etmeye müfltak
olan dostlar ve mütehacim düflmanlara ra¤men, flimdiye
kadar Kur’ân’›n ne taklidi yap›lm›fl ve ne de bir misali
gösterilmifltir. Evet, Kur’ân, milyonlarca Arabî kitaplarla
mukayese edilirse benzeri bulunamaz. O hâlde, Kur’ân
ya hepsinin alt›ndad›r; bu ise muhaldir. Öyle ise hepsinin
fevkindedir. Öyle ise Allah’›n kelâm›d›r.

3. Beflerin sanat› olan bir fley, bidayette çirkin ve
gayr-i muntazam olur, sonra yavafl yavafl intizama soku-
lur. Kur’ân ise, ilk zuhurunda gösterdi¤i halâveti, güzelli-
¤i, gençli¤i, flimdi de öylece muhafaza etmektedir.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
bâkî: daimî.
bedia: be¤enilen ve takdir edilen
pek yeni fley.
beli¤: belâgatle, düzgün olarak
meram›n› anlatan.
befler: insan, insanl›k.
bidayet: bafllang›ç.
emsal: efl, benzer.
fevk: üst.
garip: hayret verici.
gayr-i muntazam: intizam d›fl›,
tertipli olmayan, tertipsiz, düzen-
siz.
halâvet: tat, tatl›l›k, flirinlik.
hatip: hitap eden, toplulu¤a karfl›
konuflan, tutuk söyleyen.
hey’et: flekil, biçim; yap›.
imam: önde ve ileride olan, delil,
rehber.

62 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹

intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
kelâm: söz, konuflma.
letaif: güzellikler, incelikler.
mebhas: bab, fas›l.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
misal: bir fleyin benzer hâli,
benzer, örnek, numune.
muhafaza: koruma.
muhal: imkans›z, olmas›
mümkün olmayan.
müstakil: bafll› bafl›na, ba-
¤›ms›z.

müfltak: arzulu, fazla istekli,
ifltiyak gösteren.
mütehacim: hücum eden,
sald›ran.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nakfl-› belâgat: sözü yerinde
ve güzel söyleme sanat›na
uygun nak›fl, sözü nak›fl ya-
par gibi iflleyip süsleme.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nazil: nüzul eden, inen.
saha-i vücut: vücut sahas›,
varl›k alan›, beden.

suret: biçim, tarz.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan, baflka bir kimsenin
tesiri alt›nda olan.
taklit: benzemeye veya ben-
zetmeye çal›flma.
takti: kesme, bölme, ay›rma,
parçalama.
terkip: birlefltirme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
zikir: anma, bildirme.
zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.



Ey belâgat letafetinin kokusunu koklayan arkadafl!

Zihnini flu mebahis-i erbaaya gönder ki, bal ar›s› 
1 $G oΩnÓnc Gnò'g s¿nG oón¡r°TnG bal›n› ç›kars›n!..

„®ò

2 nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog p¬«/a nÖr̀ jnQn’ oÜÉnà p̀µrdG n∂pd'P
Arkadafl!

Kelâmlar›n hüsnünü artt›ran ve güzelli¤ini fazlaca par-
latan belâgatin esaslar›ndan biri de fludur ki:

Bir havuzu doldurmak için etraf›ndan süzülen sular gi-
bi, beli¤ kelâmlarda da zikredilen kelimelerin, kay›tlar›n,
hey’etlerin tamamen o kelâm›n takip etti¤i esas maksa-
da naz›r olmakla onun takviyesine hizmet etmeleri, belâ-
gat mezhebinde lâz›md›r.

Birinci Misal:
3 n∂ù HnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡rà°sùne røpÄdnh olan ayet-i kerîme,

nazar-› dikkate al›n›rsa görülür ki, bu kelâmdaki maksat
ve esas, pek az bir azapla fazla korkutmakt›r. Ve bu ke-
lâmda olan mezkûr kelimeler ve kay›tlar, tamamen o
maksad› takviye için çal›fl›yorlar.

Ezcümle: fiek ve ihtimali ifade eden 
4 r¿pG flartiye olup,

azab›n azl›¤›na ve ehemmiyetsizli¤ine iflarettir.
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dört konu.
mezhep: gidilen, tutulan, takip
edilen yol.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: örnek.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
flartiye: flart ile ilgili, flart gibi
olan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
zikir: anma, bildirme.

ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.

beli¤: belâgatle, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
hey’et: flekil, biçim, yap›.

hüsün: güzellik.
ihtimal: olabilirlik.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mebahis-i erbaa: dört bahis,

1. fiahadet ederim ki, bu, Allah’›n kelâm›d›r.
2. fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten

sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara Suresi: 2.)
3. And olsun ki, Rabbinin azab›ndan küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa… (Enbiya

Suresi: 46.)
4. E¤er.



Ve keza, 
1 lánërØnf sîgas›yla ve tenviniyle, azab›n ehem-

miyetsizli¤ine imad›r.

Ve keza, 
2 ¢sùne kelimesi, azab›n fledit olmad›¤›na ifla-

rettir.

Ve keza, teb’izi ifade eden 
3 røpe ve fliddeti gösteren 

4 r∫Énµnf kelimesine bedel, hiffeti ima eden 
5 pÜGnònY kelime-

si ve 
6 uÜnQ kelimesinden ima edilen flefkat, hepsi de aza-

b›n k›llet ve ehemmiyetsizli¤ine iflaret etmekle flu fliiri, li-
san-› hâlleriyle temessül ediyorlar.

oÒ°/ûoj p∫ÉnªnérdG n∑GnP '‹pG wπoc nh @ lópMGnh n∂oæ°rùoMnh » sà°nT ÉnæoJGnQÉnÑpY
Yani: “‹barelerimiz ayr› ayr› ise de, hüsnün birdir; hep-

si de o hüsne iflaret ediyorlar.”

‹kinci Misal:
7 nÚ/≤sà òªr∏pd ikóog p¬«/a nÖr`jnQ n’ oÜÉnà`pµ`rdG n∂pd'P @B ⁄B G olan ayet-i

kerîmedir. Bu ayette maksad-› esas, Kur’ân’›n yüksek-
li¤ini göstermektir. Ve bu maksad› takviye eden 
8 p¬«/a nÖr`jnQ n’ ,oÜÉnà`pµ`rdG ,n∂pd'P ,B ⁄B G kay›tlar›d›r. Evet, bu ka-

y›tlar, istinat ettikleri pek ince ve gizli delillerine iflaret et-
mekle beraber, o maksad›n takviyesine kofluyorlar.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
delil: iz, niflan, emare.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
hiffet: hafiflik.
hüsün: güzellik.
ibare: metin, cümle veya bir kaç
cümleden oluflan söz grubu.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
istinat: dayanma, güvenme; delil
olarak kabul etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›llet: azl›k, miktarca azl›k, eksik-
lik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maksat: kastedilen fley; gaye.
maksat-› esas: as›l maksat, ana
fikir.
misal: örnek.
sîga: kip, kal›p.
fledit: fliddetli.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
teb’iz: ay›rma, bölme, bir k›s-

m›.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
tenvin: Arapça bir kelimenin

sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.

1. Küçük bir esinti. (Enbiya Suresi: 46.)
2. Dokunma, temas etme. (Enbiya Suresi: 46.)
3. … den. (Enbiya Suresi: 46.)
4. A¤›r azap.
5. Hafif azap, ceza. (Enbiya Suresi: 46.)
6. Terbiye eden, gözetip büyüten, sevk ve idare eden.
7. Elif, lâm, mim. fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na

karfl› gelmekten sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara Suresi: 1-2.)
8. Elif, lâm, mim. • Bu [kitap] • Kitap [Kur’ân] • Onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 1-2.)
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Ezcümle, 
1

B ⁄B G kasem oldu¤u cihetle Kur’ân’›n azame-

tine; ve alt›nda müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de
davan›n ispat›na iflaret eder.

Ve keza, n2 n∂pd'P zat ile s›fat› gösteren bir iflaret olmas›

itibar›yla hem Kur’ân’›n azametine, hem azameti ispat
eden s›fât-› kemaliyeye iflaret eder.

Ve keza, n∂pd'P iflaret-i hissiyeye mahsus iken, iflaret-i

akliyede kullan›lmas›, tazim ve ehemmiyeti ifade etti¤i
gibi; makul olan Kur’ân’› mahsus suretinde göstermesi,
Kur’ân’› ezhan ve enzar›n nazar-› dikkatine arz etmekle,
tesettürü icap eden hile, zaafiyet ve sair çirkin fleylerden
münezzeh oldu¤unu izhar ve itiraf ettirmektir.

Ve keza, n∂pd'P ’nin ∫ vas›tas›yla ifade etti¤i bu’d,

Kur’ân’›n kemaline delâlet eden ulüvv-i rütbesine iflaret-
tir.

Ve keza, 
3 oÜÉnà`pµ`rdnG ’daki r∫nG hasr-› örfîyi ifade etti¤in-

den, Kur’ân’›n azametine ve baflka kitaplar›n mehasinin
cem etmekle onlar›n fevkinde oldu¤una iflarettir.

Ve keza, 
4 rÜÉnà`pc tabiri, ehl-i k›raat ve kitabetten olma-

yan bir ümmînin mahsulü olmad›¤›na iflarettir.

Ve keza 
5 p¬«/a nÖr`jnQ n’ zamirinin her iki ihtimaline bina-

en Kur’ân’›n kemalini ispat veya te’kit eder.
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hasr-› örfî: toplumsal al›flkanl›k
ve gelenek aç›s›ndan (örfen) ge-
nel bir fleyi özel bir fleye ait k›l-
ma. Meselâ kitap kelimesinin
Kur'ân anlam›nda kullan›lmas› gi-
bi. Arapça gramerde bu "el" tak›-
s› ile yap›l›r.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ihtimal: olabilirlik.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
iflaret-i akliye: akla ait olan belir-
tiler, iflaretler, alâmetler.
iflaret-i hissiye: hissî iflaret, hisle
ilgili belirti; duygu yoluyla yap›lan
ve alg›lanan iflaret.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kasem: yemin, and, ahdetme.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitabet: yaz› yazma, bir maddeyi
kaidelerine uygun flekilde kale-
me alma.
letaif: güzellikler, incelikler.
mahsul: ürün.
makul: akla yak›n, akla uygun,
akl›n kabul edece¤i.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
müstetir: gizlenen, gizli, sakl›, ör-
tülü.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
s›fat-› kemaliye: olgunluk belirti-
si olan vas›flar.
suret: biçim, tarz.
tabir: ifade, söz.
tazim: hürmet, ululama, büyük
sayma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tesettür: örtünme, kapanma.
ulüvv-i rütbe: rütbe bak›m›ndan
yücelik yüksek düzeylilik.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vas›ta: arac›.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.
zat: as›l varl›k.

arz: sunma, bildirme.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
cem: toplama, bir araya getir-
me.

cihet: yön, sebep, vesile.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
ehl-i k›raat: Kur’ân-› Kerîm’i
okuyanlar, Kur’ân k›raatinde
üstat seviyesinde olanlar.

enzar: bak›fllar, bakmalar, na-
zar etmeler.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
ezhan: zihinler, insanda ak›l,
fikir, zekâ, haf›za, anlay›fl,
kavray›fl kudretleri.
fevkinde: üstünde.

1. Elif, lâm, mim. (Bakara Suresi: 1.)
2. Bu [kitap] (Bakara Suresi: 2.)
3. Kitap [Kur’ân] (Bakara Suresi: 2.)
4. Kitap.
5. Onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 2.)



Ve keza, isti¤rak› ifade eden ’, Kur’ân’›n her köflesin-

de rekz ve her yerinde zikredilen deliller, bürhanlar, hü-
cuma gelen flek ve flüpheleri def ile, Kur’ân’›n o gibi le-
kelerden münezzeh oldu¤unu ilân eder. Ve lisan-› hâliyle
flu fliiri okutur:

1 pº«/≤°sùdG pºr¡nØrdG nøpe o¬o`àn`a'Gnh Ékë«/ën°U k’rƒnb mÖpFÉnY røpe rºncnh
Yani: “Kur’ân’da ta’yip edilecek hiçbir nokta yoktur.

Kur’ân gibi sahih kavilleri ta’yip etmek, ancak fehimle-
rin sakametinden ileri geliyor.”

Ve keza, zarfiyeti ifade eden 
2 ≈/a tabiri, Kur’ân’›n sat-

h›na ve zahirine konan flek ve flüphe varsa, içerisindeki
hakaik ile defedilebilece¤ine iflarettir.

Arkadafl! Tahlil vas›tas›yla terkibin k›ymetini ve küll ile
cüzler aras›ndaki fark› idrak edebildiysen, bu misallerde-
ki kuyut ve hey’ata dikkat et ve o kelimelerden nebean
eden zülâl-i belâgati ve kevser-i fesahati doyuncaya ka-
dar iç, “Elhamdülillâh” de.

Sual:
3 nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog p¬«/a nÖr`jnQ n’ oÜÉnà`pµ`rdG n∂pd'P @B ⁄B G

ayet-i kerîmesinin cümleleri, at›fla birbiriyle ba¤lanma-
m›fl olmas› neye binaendir?

Cevap: O cümleler aras›ndaki fliddet-i ittisal, ba¤l›l›k
ve sar›lmaktan bir ayr›l›k yoktur ki, birbiriyle ba¤lanmaya
lüzum olsun. Zira, o cümlelerin her birisi, arkadafllar›na
hem babad›r, hem o¤ul; yani, hem delildir, hem netice-
dir.

at›f: ba¤lamak, yüklemek.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
defetme: mâni olma, savmak,
uzaklaflt›rma.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
elhamdülillâh: Allah’a hamd ol-
sun, Allah’a flükür.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›, kavra-
y›fll›.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hey’et: flekil, biçim, yap›.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
isti¤rak: Arapçada el harf-i tarifi-
nin isimlerin bütününü ve cinsi-
nin tamam›n› kapsar hâle koy-
mas›.
kavil: söz, lâf.
kevser-i fesahat: do¤ru ve düz-
gün söz söylemenin Kevser gibi
tatl› suyu, bu suya benzeyen gü-
zel konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kuyut: kay›tlar, kaydetmeler, ya-
z›lar.
küll: bütün, bir fleyin tamam›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
misal: örnek.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
nebean: yerden ç›kma, kaynama,
f›flk›rma.
nokta: yön, cihet.
rekz: kurma, yapma.
sahih: gerçek, do¤ru, flüphesiz,
yalan olmayan, yanl›fl olmayan.

sakam: hastal›k, illet, maraz.
sat›h: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl
yüzü.
sual: soru.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
fliddet-i ittisal: kavuflman›n
ve ulaflman›n fliddeti; fliddetli
flekildeki kavuflma, ulaflma is-
te¤i.

ta’yip: ay›plama.
tabir: ifade.
tahlil: bir kelime veya cümle-
yi çeflitli yönleriyle inceleme.
terkip: birkaç fleyin birlefle-
rek meydana getirdikleri yeni
fley, sentez.
vas›ta: arac›.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

zarfiyet: kelimenin zarf ol-
mas› hâli, bir kelimenin zarf
olarak kullan›lmas›.

zikir: anma, bildirme.

zülâl-i belâgat: yerinde ve
güzel, hale ve makama uy-
gun söylenen sözün so¤uk ve
tatl› su gibi hafifli¤i, safili¤i.

1. El-Mütenebbî, Divan, 4:246.
2. Onda.
3. Elif, lâm, mim. fiu yüce kitap ki, onda asla flüphe yoktur. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na

karfl› gelmekten sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara Suresi: 1-2.)
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Evet, 
1

B ⁄B G lisan-› hâliyle hem muarazaya meydan okur,

hem mu’ciz oldu¤unu ilân eder.

2 oÜÉnà`pµ`rdG n∂pd'P , hem bütün kitaplara faik oldu¤unu

tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz oldu¤unu izhar
eder.

3 p¬«/a nÖr̀ jnQ n’ , hem Kur’ân’›n flek ve flüphe yeri olma-

d›¤›n› tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz oldu¤unu
izhar eder

4 nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog , hem tarik-› müstakimi irae etmekle

muvazzaf oldu¤unu gösterir, hem mücessem bir nur-i hi-
dayet oldu¤unu ilân eder.

‹flte bu cümlelerden her birisi, ifade etti¤i birinci ma-
nas›yla arkadafllar›na delil oldu¤u gibi, ikinci manas›yla
da onlara neticedir.

Sonra bu ayetin flu cümleleri aras›nda i’caza menba,
belâgate medar olan on iki münasebet, alâka ve ba¤l›l›k
vard›r. Bunlardan misal olarak üç taneyi zikir, ötekileri de
sana havale ederim.

1. B ⁄B G bütün muar›zlar› muarazaya davet eder. Öyle

ise, en yüksek bir kitapt›r. Öyle ise, bir yakin sadefidir.
Zira kitab›n kemali, yakin iledir. Öyle ise, nev-i befler için
mücessem bir hidayettir.
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izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
medar: sebep, vesile.
menba: kaynak.
misal: örnek.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
muar›z: muhalefet eden, karfl› ç›-
kan, muhalif.
muvazzaf: vazifelendirilmifl, ken-
disine görev verilmifl, vazifeli.
mücessem: tecessüm etmifl, ci-
simlenmifl.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün tutul-
mufl, imtiyazl›.
münasebet: münasiplik, iki fley
aras›ndaki uygunluk.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nur-i hidayet: hidayet nuru.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tarik-i müstakim: istikamet üze-
re, do¤ru olan yol, do¤ru yol.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru ve
kuvvetli bilme.
zikir: anma, bildirme.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.

davet: ça¤r›; yol açma birinin

bir fleye uymas›n› isteme.
delil: iz, niflan, emare.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
hidayet: irflat eden do¤ru yo-

la ulaflt›ran.

i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.

ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.

irae: gösterme.

1. Elif, lâm, mim. (Bakara Suresi: 1.)
2. fiu yüce kitap ki… (Bakara Suresi: 2.)
3. Onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 2.)
4. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara

Suresi: 2.)



2.
1 oÜÉnà`pµ`rdG n∂pd'P Yani, emsaline tefevvuk etmifltir.

Öyle ise, müstesnad›r. Çünkü, flek ve flüphe yeri de¤ildir.
Çünkü, müttakîlere do¤ru yolu gösterir. Öyle ise, mu’ciz-
dir.

3.
2 nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog Yani, tarik-› müstakime irflat eder.

Öyle ise, yakiniyattand›r. Öyle ise, mümtazd›r. Öyle ise,
mu’cizdir.

Ey arkadafl! fiu nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog cümlesindeki nur-i belâ-

gat ve hüsn-i kelâm, dört noktadan tezahür etmifltir:

1. Bu cümlede müpteda mahzuftur. Bu hazf, cümleyi
teflkil eden müpteda ile haber aras›ndaki ittihat öyle bir
dereceye varm›fl ki, sanki müpteda hazf olmay›p haberin
içerisine girmifl. Haricen ikisi müttehit olduklar› gibi, zih-
nen de müttehit olduklar›na iflarettir.

2.
3 i/OÉng , yerinde 

4 ikóog yani, ism-i fail mevkiinde

mastar›n kullan›lmas›, tecessüm eden nur-i hidayetten
cevher-i Kur’ân’›n husule geldi¤ine iflarettir.

3. ikóog ’deki tenvin-i tenkir’den anlafl›l›yor ki, hida-

yet-i Kur’ân öyle ince bir dereceye varm›flt›r ki, hakikati
idrak edilemez. Ve öyle genifl bir sahay› iflgal etmifltir ki,
ihatas› ilmen kabil de¤ildir. Çünkü, “marife”nin z›dd›
olan “nekre,” ya fliddet-i hafâdan olur veya kesret-i zu-
hurdan nefl’et eder. Buna binaendir ki, “Tenkir bazen
tahkiri, bazen tazimi ifade eder” denilmifltir.

binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cevher-i Kur’ân: Kur’ân cevheri,
Kur’ân’a ait esas, öz.
emsal: efller, benzerler.
hakikat: gerçek, bir fleyin asl›,
esas›.
haricen: hariçten, d›flardan, d›fl-
tan.
hazf: aradan ç›karma, yok etme,
silme.
hidayet-i Kur’ân: Kur’ân’›n yol
göstericili¤i, Kur’ân’›n hak ve ha-
kikatlar› göstermesi.
husul: olma, meydana gelme.
hüsn-i kelâm: sözün güzelli¤i.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihata: kuflatma, içine alma.
ilmen: ilim ile, ilmî bir flekilde.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
iflgal: tutma.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kabil: olan, olabilir, mümkün, ih-
timal dairesinde.
kesret-i zuhur: ortaya ç›k›fl›n çok
olmas›, çokça görünür olma.
maarif: kültür, bilgi.
mahzuf: silinmifl, yerinden kald›-
r›lm›fl.
mastar: fiil (ifl, hareket, olufl bildi-
ren kelime) kökü.
mevki: yer, makam.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
müpteda: bafllang›ç, bafl.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
müttakî: ittika eden, sak›nan, çe-
kinen, günah ve haramdan uzak
duran, takva sahibi.
müttehit: ittihat eden, birleflen,
birlik olmufl.
nekre: ‘marife’nin z›dd›; gösterdi-
¤i kavram veya nesne aç›kca be-
lirlenmemifl olan kelime.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nur-i belâgat: belâgat nuru, gü-
zel ve yerli yerinde söylenen söz-
lerdeki ›fl›k, parlakl›k.
nur-i hidayet: hidayet nuru.
saha: alan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
fliddet-i hafâ: gizlilik fliddeti, s›rr›,
pek gizli olufl.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.

tarik-i müstakim: istikamet
üzere, do¤ru olan yol, do¤ru
yol.

tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.

tecessüm: cisimleflme, cisim
hâline gelme.

tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.

tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.

tenvin-i tenkir: kelimenin
belirsizli¤ine iflaret olan ten-
vin.

teflkil: flekillendirme, flekil
verme.

tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.

yakiniyat: yakin ile, kesin
olarak bilinen fleyler.

zihnen: zihin olarak, zihince.

1. Onda asla flüphe yoktur. (Bakara Suresi: 2.)
2. O, Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nanlar için bir yol göstericidir. (Bakara

Suresi: 2.)
3. Hidayet eden, do¤ru yolu gösteren.
4. Hidayet, do¤ru yol. (Bakara Suresi: 2.)
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4. Müteaddit kelimelere bedel ism-i fail sîgas›yla ihti-

yar edilen 
1 nÚ/≤sà`oe kelimesiyle yap›lan icaz, hidayetin se-

meresine ve tesirine iflaret oldu¤u gibi, hidayetin vücudu-
na da bir delil-i innîdir.

Sual: Gayet mahdut, az birkaç noktadan, beflerin ta-
katinden hariç denilen i’caz›n do¤mas› ihtimali var m›-
d›r?

Cevap: Maddî ve manevî her fleyde yard›m›n ve içti-
ma›n büyük kuvvet ve tesiri vard›r.

Evet, in’ikâs s›rr›yla, üç fleyin hüsnü içtima ederse befl
olur, befl içtima ederse on olur, on içtima ederse k›rk
olur. Çünkü, her fleyde bir nevi in’ikâs ve bir nevi temes-
sül vard›r. Nas›l ki, birbirine mukabil tutulan iki âyinede
çok âyineler görünüyor; kezalik, iki-üç nükte veya iki-üç
hüsün içtima ettikleri zaman, pek çok nükteler, pek çok
hüsünler tevellüt eder.

Bu s›rra binaendir ki, her hüsün sahibinin ve her bir
sahib-i kemalin, emsaliyle içtima etmeye f›trî bir meyli
vard›r ki; içtimalar› zaman›nda hüsünleri, kemalleri bir
iken, iki olur. Hatta bir tafl, tafll›¤›yla beraber, kubbeli bi-
nalarda ustan›n elinden ç›kar ç›kmaz bafl›n› e¤er, arkada-
fl›yla birleflmeye meyleder ki, sukut tehlikesinden kurtul-
sunlar. Maalesef, insanlar, teavün s›rr›n› idrak edememifl-
ler. Hiç olmazsa, tafllar aras›ndaki yard›m vaziyetinden
ders als›nlar.
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¤er, k›ymet, paha.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
maddî: madde ile alâkal›, cisma-
nî.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
mukabil: karfl›.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nevi: çeflit, tür.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sahib-i kemal: mükemmellik, ol-
gunluk sahibi.
semere: meyve, güzel netice.
s›r: gizli hakikat.
sîga: kip, kal›p.
sual: soru.
sükût: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
takat: bir fleyi yapabilme, baflara-
bilme gücü, güç, kuvvet, derman.
teavün: yard›mlaflma, birbirine
yard›m etme.
temessül: baflka bir kifli veya fle-
ye benzeme, benzeflme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
vaziyet: durum.

âyine: ayna.
bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
delil-i innî: hâdiselerden ka-
nunlar›na, neticelerinden se-
beplerine ve eserden müessi-
re olan delil. (duman›n atefle
delil olmas› gibi.) kâinatta gö-
rülen eserlerden eser sahibi-
nin varl›¤›na getirilen delil.

emsal: efller, benzerler.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gayet: son derece.
hariç: bir fleyin d›fl›nda kal-
ma.
hidayet: irflat eden do¤ru yo-
la ulaflt›ran.
hüsün: güzellik.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.

icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa
fakat yeterli ifade etme.
içtima: toplanma, bir araya
gelme.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi ya-
pan, özne.
kemal: en yüksek de¤er, de-

1. Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nanlar, müttakiler. (Bakara Suresi: 2.)



Sual: Belâgat ve hidayetten maksat, hakikati vaz›h bir
flekilde gösterip, fikirleri ve zihinleri ihtilâflardan kurtar-
mak iken; müfessirlerin bu gibi ayetlerde yapt›klar› ihti-
lâfat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayr› ayr›, bir-
birine uymayan vecihler alt›nda hak ve hakikat ne suret-
le görülebilir?

Cevap: Malûmdur ki, Kur’ân-› Azîmüflflan, yaln›z bir
asra de¤il, bütün as›rlara nazil olmufltur; hem bir tabaka
insanlara mahsus de¤il, bütün tabakat-› beflere flümulü
vard›r; hem, bir s›n›f insanlara ait de¤il, bütün beflerin s›-
n›flar›na racidir. Binaenaleyh; herkes, her tabaka, her
zaman, fehmine, istidad›na göre Kur’ân’›n hakaik›ndan
hisse alabilir ve hissedard›r. Hâlbuki, nev-i befler, derece
itibar›yla muhtelif ve zevk cihetiyle mütefavit ve keza me-
yil, istihsan, lezzet, tabiat itibar›yla birbirine uymuyor.
Meselâ, bir taifenin istihsan etti¤i bir fley, öteki taifenin
zevkine muhaliftir; bir kavmin meyletti¤i bir fleyden öte-
ki kavim nefret ediyor. Bu s›rra binaendir ki, Kur’ân-›
Kerîm günahlar›n cezas› veya hay›rlar›n mükâfat› hak-
k›nda zikretti¤i ayetlerde tahsisat yapmam›fl, âmm bir
flekilde b›rakm›flt›r ki, herkes zevkine göre fehmetsin.

Hülâsa: Kur’ân-› Mu’cizülbeyan, ayetlerini cümleleri-
ni öyle bir flekilde nazmetmifl ve vazetmifltir ki, her cihet-
ten ihtimal yollar› bulunsun ki, muhtelif fehimler ve isti-
datlar, zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binae-
naleyh, ulûm-i Arabiyenin kaidelerine muvaf›k ve belâ-
gatin prensiplerine uygun ve ilm-i usule mutab›k olmak
flart›yla, müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanat› ve 

âmm: genel, herkese ait.
as›r: yüzy›l, as›r.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beyanat: bir konuda yap›lan ge-
nel aç›klamalar, bildiriler.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön, sebep, vesile, mucip,
bahane
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl,
idrak, zekâ, ak›l.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›, kavra-
y›fll›.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hidayet: irflat eden do¤ru yola
ulaflt›ran.
hisse: ibret, nasihat; pay, nasip.
hissedar: hisse sahibi, hissesi
olan.
hülâsa: k›saca, özet.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtilâfat: ayr›l›klar, anlaflmazl›k-
lar, uyuflmazl›klar.
ihtimal: olabilirlik.
ilm-i usul: usul ilmi, bir iflin nas›l
yap›lmas› gerekti¤ini gösteren, o
iflin nas›l yap›l›rsa geçerli olaca¤›-
n› aç›klayan ilim, metodoloji.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
kaide: kural, esas, düstur.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan mu’cizeli ki-
tap, Kur’ân.
maksat: kastedilen fley; gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meyil: sevgi, muhabbet, sevme,
tutulma.
muhalif: farkl›, de¤iflik, ayk›r›.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
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muhtelif: çeflitli.
mutab›k: uygun.
muvaf›k: uygun, münasip.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
mükâfat: iyi bir ifl veya hiz-
metten dolay› verilen fley,
ödül.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.
naz›m: tertip etme, düzene,
koyma, dizme.
nazil: nüzul eden, inen.

nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
prensip: temel fikir, temel
bilgi, esas, ilke.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
s›r: gizli hakikat.
sual: soru.
suret: biçim, tarz.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabakat-› befler: insan taba-
kalar›, insanlar›n oluflturdu¤u
sosyal s›n›flar.

tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
tahsisat: has olmak, umumî
olmamak.
taife: kavim, kabile.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilim-
ler, Arap dilini çeflitli bak›m-
lardan inceleyen çeflitli ilim-
ler.
vaz etme: meydana getirme.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay an-
lafl›l›r.
vecih: cihet, yön.
zikir: anma, bildirme.



ihtimalleri zamanlara tabakalara ve fehimlere göre mu-
rat ve caizdir, diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlafl›ld›
ki, Kur’ân’›n i’caz vecihlerinden biri odur ki; nazm› öyle
bir üslûptad›r ki, bütün as›rlara, tabakalara intibak edebi-
lir.

„®ò

1 pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG
Bu cümlenin evvelki cümle ile nazmını icap ettiren
münasebet vecihleri ise:

Bu cümle mü’minleri metheder, evvelki cümle de
Kur’ân’› metheder. fiu her iki medih aras›nda bir insibap
(dökülmek) vard›r ki; o onu ister, o onu ister. Çünkü,
ikinci medih, birinci methin neticesidir ve birinci methe
bir bürhan-› innîdir. Ve hidayetin semeresi ve flahididir ve
ayn› zamanda hidayete bir yard›mc› vazifesi görüyor.
Çünkü, mü’minleri methetmekte imana gelmek için bir
teflvik vard›r. Teflvik ise, bir nevi hidayettir.

2 nøj/òsdnG ile
3 nÚ/≤sà`oe arasındaki münasebete gelince:

Bunlar›n biri tahliye ( ¬n«p∏rînJ ), di¤eri tahliye ( ¬n«p∏rënJ ) ’dir.

Tahliye ( ¬n«p∏rînJ ), tathir etmek ve temizlemektir.

Tahliye ( ¬n«p∏rënJ ) ise, tezyin etmek ve süslendirmek ma-

nas›nad›r.
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fley aras›ndaki uygunluk.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nevi: çeflit, tür.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
semere: meyve, güzel netice.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tahliye: tathir etmek, temizle-
mek.
tathir: temizlenme, paklama.
tezyin: süsleme, ziynetlendirme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vazife: görev.
vecih: cihet, yön.

as›r: yüzy›l, as›r.
bürhan-› innî: hâdiselerden
kanunlar›na, neticelerinden
sebeplerine ve eserden mü-
essire olan delil. (duman›n
atefle delil olmas› gibi.) kâi-
natta görülen eserlerden eser
sahibinin varl›¤›na getirilen
delil.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-

mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
evvel: önce.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,
kavray›fll›.
hidayet: irflat eden do¤ru yo-
la ulaflt›ran.
hüküm: verilen karar.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz

kald›klar› fleyi yapmak.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
ihtimal: olabilirlik.
insibap: dökülme, ak›p birlefl-
me.
intibak: uyum sa¤lama.
medih: övme.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: münasiplik, iki

1. O takva sahipleri ki, gayba inan›rlar. (Bakara Suresi: 3.)
2. O takva sahipleri ki… (Bakara Suresi: 3.)
3. Allah’›n emir ve yasaklar›na karfl› gelmekten sak›nanlar, müttakiler. (Bakara Suresi: 2.)



Bunlar birbiriyle arkadafl olup, burada oldu¤u gibi, dai-
ma birbirini takip ediyorlar. Onun için, kalp, takva ile
seyyiattan temizlenir temizlenmez, hemen onun ard›nda
imanla tezyin edilmifl ve süslendirilmifltir.

Kur’ân-› Kerîm, takvay› üç mertebesiyle zikretmifltir:
Birincisi flirki terk, ikincisi maasiyi terk, üçüncüsü masi-
vaullah› terk etmektir.

Tahliye ( ¬n«p∏rënJ ) ise hasenatla olur. Hasenat da, ya kalp-

le olur, veya kalp ve bedenle olur, veyahut mal ile olur.

A’mal-i kalbînin flemsi, imand›r.

A’mal-i bedeniyenin fihristesi namazd›r.

A’mal-i maliyenin kutbu, zekâtt›r.

Sual:
1 pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG hâl iktizas›na göre icaz ise

de, ayn› manay› ifade eden 
2 n¿ƒoæpe rDƒoªrdnG kelimesine naza-

ran itnapt›r (uzundur). Evet, r∫nG harfi 
3 nøj/òsdnG ile, 

4 n¿ƒoæpe rDƒoe
kelimesi 

5 n¿ƒoæperDƒoj fiiliyle tebdil edilmifltir. Bu itnab›n icaza

tercih sebebi nedir?

Cevap: nøj/òsdnG esma-i müphemeden oldu¤undan, onu

tayin ve temyiz eden yaln›z s›las›d›r. Demek bütün k›y-
met, s›las›na aittir; baflka s›fatlar›nda hiç k›ymet yoktur.

a’mal-i bedeniye: bedenin yapt›-
¤› ifller, bedenle yap›lan ifller.
a’mal-i kalbiye: kalbe ait amel-
ler, ifller.
a’mal-i maliye: mal ile ilgili amel-
ler, ifller, en önemlisi zekâtt›r.
esma-i müpheme: belirsiz, kapa-
l› isimler.
fihriste: katalog, liste.
fiil: bir olufl, ifl, hareket bildiren
kelimeler.
hâl: durum, vaziyet.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
itnap: sözün uzun tutulmas›, uza-
t›lmas›; daha k›sa anlat›m› müm-
kün oldu¤u hâlde uzun anlat›m›
tercih etme.
k›ymet: de¤er.
kutup: merkez nokta, merkez.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
masivaullah: Cenab-› Hak’tan
baflka mevcudat›n tamam›.
mertebe: derece, basamak.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
seyyiat: seyyieler, fenal›klar, kö-
tülükler.
s›fat: vas›f, nitelik.

s›la: ba¤-fiil.
sual: soru.
flems: günefl.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tahliye: süsleme, donama,

bezeme.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
tezyin: süsleme, ziynetlendir-
me.
zikir: anma, bildirme.

1. O takva sahipleri ki, görmedikleri hâlde Allah’a ve Onun bildirdiklerine iman ederler.
(Bakara Suresi: 3.)

2. ‹nananlar, iman edenler.
3. O takva sahipleri ki… (Bakara Suresi: 3.)
4. ‹nananlar, mü'minler.
5. ‹nan›rlar, iman ederler. (Bakara Suresi: 3.)
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Bu ise, burada s›las› olan imana büyük bir azamet ver-
mekle, insanlar› iman etmeye teflvik eder.

Amma 
1 n¿ƒoæpe rDƒoe kelimesine bedel, fiil sîgas›yla 

2 n¿ƒoæperDƒoj
’nin tercihi, iman fiilini hayal nazar›na gösterip, keyfiye-
tin tasvir edilmesine, dâhilî ve haricî delillerin tecellisiyle
iman›n istimrar ve devamla teceddüt etmesine iflarettir.
Evet, delâilin zuhuru nispetinde iman ziyadeleflir, teced-
düt eder.

3 pÖr«n¨rdÉpH Yani, nifaks›z ihlâs-› kalp ile iman ediyorlar.

Veya iman edilen fleyler gayp olmakla beraber iman edi-
yorlar. Veyahut gaibe veya âlem-i gayba iman ediyorlar.

‹man, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm›n tebli¤
etti¤i zaruriyat-› diniyeyi tafsilen ve zaruriyat›n gayrisini
icmalen tasdik etmekten hâs›l olan bir nurdur.

Sual: Avam-› nâstan, hakaik-› diniyeyi tabir eden an-
cak yüzde birdir?

Cevap: Tabir etmemesi, bilmemesine delil olamaz.

Evet, çok defa lisan insan›n tasavvurat›ndan incelerini
tabirden âciz oldu¤u gibi, kalbindeki ve vicdan›ndaki in-
celer de akla görünmez. Hatta belâgat dâhîlerinden Sek-
kakî gibi bir zat, ‹mruü’l-Kays veya baflka bir bedevînin
ibraz etti¤i belâgat incelerini kavramam›flt›r.

Maahaza, iman›n var olup olmad›¤›, sorgu ile anlafl›-
l›r. Meselâ, âmî bir adama, bütün cihetleriyle, eczas›yla
kudretinde ve tasarrufunda bulunan Sâniin yaratt›¤› bu 
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ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
gaip: görünmeyen, haz›r olma-
yan, yok olan, kay›p.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
gayr: ayr›, baflka, özge, art›k, di-
¤er.
hakaik-› diniye: dine ait olan ha-
kikatler.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ibraz: meydana ç›karma, ortaya
koyma, gösterme.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
ihlâs-› kalp: kalbin ihlâs›, her ifli
Allah için yapmadaki samimiyet.
iman: hak dini kabul etme, ‹slâm
dinini kabul etme, ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma, Allah’a
inanma; inanç, itikat, tasdik.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
keyfiyet: durum, nitelik.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lisan: konuflma dili.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
meselâ: örne¤in, örnek olarak.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nispet: oran, ölçü.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›la: ba¤-fiil.
sîga: kip, kal›p.
tabir: yorum, yorumlama.
tafsilen: tafsilli bir flekilde, uzun
uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tasarruf: bir fleyin sahibi olup
idare etme, mülkünü istedi¤i gibi
kullanma.
tasavvurat: tasavvurlar, düflün-
celer.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
vicdan: his, duygu.
zaruriyat: mecburî ifller, ister is-
temez olan ifller, zorunlu ifller.
zaruriyat-› diniye: iman edilmesi
zarurî olan dini esaslar›.
zat: kifli, flah›s, fert.
ziyade: artma, ço¤alma.
zuhur: görünme, belli olma, orta-
ya ç›kma.

âciz: beceriksiz, kabiliyetsiz.
âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

âmî: bilgisiz, cahil.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bedevî: çölde ve iptidaî tarz-
da yaflayan, medenî olma-
yan.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-

l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
cihet: flekil, yön, tarz.
dâhî: son derece zeki, anla-
y›fll›, deha sahibi.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.
delil: iz, niflan, emare.

1. ‹nananlar, mü'minler. 
2. ‹nan›rlar, iman ederler. (Bakara Suresi: 3.)
3. Görmedikleri hâlde. (Bakara Suresi: 3.)



âlemin, bir cihette sânii olup olmad›¤› hakk›nda bir sor-
gu yap›ld›¤› zaman, “Hiçbir cihette de¤ildir, olamaz” de-
se kâfidir. Çünkü, nefiy cihetinin, yani sânisiz olamaya-
ca¤›n›n onun vicdan›nda sabit oldu¤una delâlet eder.

‹man, Sa’d-› Taftazanî’nin tefsirine göre, “Cenab-›
Hakk›n, istedi¤i kulunun kalbine, cüz-i ihtiyar›n›n sarf›n-
dan sonra ilka etti¤i bir nurdur” denilmifltir.

Öyle ise iman, fiems-i Ezelî’den vicdan-› beflere ihsan
edilen bir nur ve bir fluad›r ki, vicdan›n iç yüzünü tama-
m›yla ›fl›kland›r›r. Ve bu sayede, bütün kâinatla bir ünsi-
yet, bir emniyet peyda olur ve her fleyle kesb-i muarefe
eder. Ve insan›n kalbinde öyle bir kuvve-i maneviye hu-
sule gelir ki, insan, o kuvvetle her musibete, her hâdise-
ye karfl› mukavemet edebilir. Ve öyle bir vüs’at ve genifl-
lik verir ki, insan o vüs’atle geçmifl ve gelecek zamanla-
r› yutabilir.

Ve keza, iman, fiems-i Ezelî’den ihsan edilmifl bir nur
oldu¤u gibi, saadet-i ebediyeden de bir par›lt›d›r. Ve o
par›lt› ile, vicdan›nda bulunan bütün emel ve istidatlar›-
n›n tohumlar›, bir fiecere-i Tuba gibi, neflvünemaya bafl-
lar, ebed memleketine do¤ru hareket eder, gider.

1 nIƒ'`∏°südG n¿ƒoª«/≤o`jnh
Bu cümlenin evvelki cümle ile ba¤l›l›¤› ve münasebeti

gün gibi aflikârd›r. Lâkin bedenî ibadet ve taatlerden na-
maz›n tahsisi, namaz›n bütün hasenata fihrist ve örnek
oldu¤una iflarettir. Evet, nas›l ki Fatiha Kur’ân’a, insan 

âlem: dünya, cihan; bütün yara-
t›lm›fllar.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön, görüfl aç›s›.
cüz-i ihtiyar: icattan mahrum,
hak kazanmaktan baflka hiç bir
fleye gücü yetmeyen az bir arzu
serbestli¤i, cüz’î irade.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
emniyet: inanma, güvenme.
evvel: önce.
fihrist: liste, katalog.
hâdise: olay.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller, ha-
y›rlar.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peyda olma.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan fley.
ilka: b›rakma, atma, koyma.
iman: hak dini kabul etme, ‹slâm
dinini kabul etme, ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma, Allah’a
inanma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet, bir fle-
yin kabulüne ve kazan›lmas›na
olan f›trî meyil.
kâfi: yeter, el verir.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kesb-i muarefe: tan›flma, al›flma,
dost olma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
kuvve-i manevîye: manevî güç,
moral.
mukavemet: karfl› koyma, da-
yanma, direnme.
musibet: felâket, belâ.
münasebet: münasiplik, iki fley
aras›ndaki uygunluk.
nefiy: inkâr etme.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-

yüyüp geliflme; büyüme, boy
atma, yetiflme, geliflme.
nur: ilim.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sarf: kullanma.

fiecere-i Tuba: Cennetteki
Tuba a¤ac›.
fiems-i Ezelî: ezelî günefl; var-
l›¤›n›n bafllang›c› olmayan ve
her fleyi nurland›ran Cenab-›
Hak.
flua: ›fl›n, bir ›fl›k kayna¤›ndan
uzanan ›fl›k telleri.
taat: itaat etme, Allah’›n
emirlerini yerine getirip ya-
saklar›ndan kaç›nma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.

tefsir: Kur’ân-› Kerîm’i aç›kla-
mak maksad›yla yaz›lan ki-
tap.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
vicdan-› befler: insan›n; iyiyi
kötüden ay›rmaya ve yarg›la-
maya iten duygusu.
vüs’at: genifllik.

1. Ve namaz› dosdo¤ru k›larlar. (Bakara Suresi: 3.)
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kâinata fihristedir; namaz da hasenata fihristedir. Çünkü,
namaz; savm, hac, zekât ve sair hakikatleri havi oldu¤u
gibi, idrakli ve idraksiz mahlûkat›n ihtiyarî ve f›trî ibadet-
lerinin numunelerine de flamildir. Meselâ; secdede, rükû-
da, k›yamda olan melâikenin ibadetlerini, hem tafl, a¤aç
ve hayvanlar›n o ibadetlere benzeyen durumlar›n› and›-
ran bir ibadettir.

Sual:
1 n¿ƒoª«/≤o`j ’nin fiil sîgas›yla zikrinde ne hikmet var-

d›r?

Cevap: Ruha hayat veren namaz›n o genifl hareketini
ve âlem-i ‹slâma yay›lm›fl olan o intibah-› ruhanîyi muha-
taba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o
muntazam hâleti hayale götürüp tasvir etmekle sâmilerin
namaza meylini ikaz edip artt›rmakt›r.

Evet, da¤›n›k bir vaziyette bulunan efrad› büyük bir se-
vinçle içtimaa sevk ettiren malûm aletin sesi gibi âlem
sahras›nda da¤›lm›fl insanlar› cemaate davet eden ezan-›
Muhammedînin (a.s.m.) o tatl› sesiyle ibadete ve cemaa-
te bir meyil, bir flevk husule gelir.

Sual:
2 n¿ƒt∏°nüoj kelimesine bedel, itnapl› 

3 nIƒ'`∏°südG n¿ƒoª«/≤ò j
’nin zikrinde ne hikmet vard›r?

Cevap: Namazda lâz›m olan tadil-i erkân, müdavemet,
muhafaza gibi ikamenin manalar›n› müraat etmeye ifla-
rettir.
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latma, uyar›.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i ile
seçerek ve hareket ederek.
ikame: yerlefltirme; yerine getir-
me.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
intibah-› ruhî: ruhî uyan›fl, gaflet-
ten s›yr›l›fl.
itnap: sözün uzun tutulmas›, uza-
t›lmas›; daha k›sa anlat›m› müm-
kün oldu¤u hâlde uzun anlat›m›
tercih etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›yam: namaz›n iftitah tekbiri ile
rükû aras›nda ayakta durma k›s-
m›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
melâike: melek, melekler.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meyil: e¤ilim, taraftarl›k.
muhafaza: koruma, saklama.
muhatap: hitap olunan, kendisi-
ne söz söylenilen.
muntazam: nizaml›, intizaml›, s›-
ralanm›fl, s›ral›, düzgün, tertipli.
müdavemet: devaml›l›k, sürekli-
lik, b›rakmadan devam etmek.
müraat etmek: gözetmek, riayet
etmek, uymak.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
numune: çok miktardaki bir fleyi
temsil etmek üzere seçilmifl az
miktardaki fley.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefis.
rükû: namazda e¤ilme; vücudun
belden yukar› olan k›sm›n›, bafl
dik durumda iken yere paralel
flekilde öne do¤ru e¤me hareke-
ti.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
savm: oruç.
secde: namazda, al›nla beraber
burnu yere koyma fleklindeki
ibadet vaziyeti.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tadil-i erkân: namazda flartalar›
tam olarak yerine getirme; na-
maz›n esas ve flartlar›na uyma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
vaziyet: durum.
vesile: bir fleyle u¤raflmay› müm-
kün k›lan, yol, vas›ta.
zikir: anma, bildirme.

1. Dosdo¤ru k›larlar. (Bakara Suresi: 3.)
2. Namaz k›larlar.
3. Namaz› dosdo¤ru k›larlar. (Bakara Suresi: 3.)

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
efrat: fertler.
ezan-› Muhammedî: Hz. Mu-
hammed’in tebli¤ etti¤i dinin

ezan›.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
fihriste: katalog, liste.
fiil sîgas›: bir olufl, ifl, hareket
bildiren kelime kal›plar›.
hakikat: gerçek, esas.
hâlet: hâl, durum.
hasenat: iyi ameller, iyi ifller,
hay›rlar.

havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.
husul: olma, meydana gelme.
içtima: toplama, bir araya
gelme, bir yere birikme.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
ihtar: dikkatini çekme, hat›r-



Arkadafl!
Namaz, kul ile Allah aras›nda yüksek bir nispet ve ul-

vî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celp
ve cezp etmek namaz›n fle’nindendir.

Namaz›n erkân›, Fütuhat-› Mekkiye’nin flerh etti¤i gi-
bi, öyle esrar› havidir ki, her vicdan›n muhabbetini celp
etmek, namaz›n fle’nindendir.

Namaz, Hâl›k-› Zülcelâl taraf›ndan, her yirmi dört sa-
at zarf›nda, tayin edilen vakitlerde, manevî huzuruna ya-
p›lan bir davettir. Bu davetin fle’nindendir ki, her kalp,
kemal-i flevk ve ifltiyakla icabet etsin ve miraçvari olan o
yüksek münacata mazhar olsun.

Namaz, kalplerde azamet-i ‹lâhiyeyi tespit ve idame ve
ak›llar› ona tevcih ettirmekle adalet-i ‹lâhiyenin kanunu-
na itaat ve nizam-› Rabbanîye imtisal ettirmek için, ye-
gâne ‹lâhî bir vesiledir. Zaten, insan, medenî oldu¤u
cihetle, flahsî ve içtimaî hayat›n› kurtarmak için, o ka-
nun-i ‹lâhiye muhtaçt›r. O vesileye müraat etmeyen veya
tembellikle namaz› terk eden veyahut k›ymetini bilme-
yen, ne kadar cahil, ne derece hâsir, ne kadar zararl› ol-
du¤unu bilahare anlar, ama ifl iflten geçer.

1 n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnærbnRnQ Ésªpenh
Bu kelâmın mâkabliyle nazmını icap ettiren müna-
sebet ise:

Namaz,
2 pøjuódG oOÉnªpY , yani dinin dire¤i ve k›vam› ol-

du¤u gibi; zekât da ‹slâm›n kantaras›, yani köprüsüdür. 3

adalet-i ‹lâhiye: Allah’›n adaleti,
‹lâhî adalet.
azamet-i ‹lâhiye: Allah’›n büyük-
lü¤ü.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
celp: elde etme, kendine çekme.
cezp: kendine do¤ru çekme, çe-
kilme.
cihet: yön, sebep, vesile.
erkân: rükünler, esaslar.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
Fütuhat-› Mekkiye: Muhyiddin-i
Arabî’nin meflhur tasavvufî eseri.
Hâl›k-› Zülcelâl: Sonsuz büyüklük
sahibi yarat›c›, Allah.
hâsir: hasarete u¤rayan, hasar
gören, zarara, ziyana u¤rayan.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
icabet: davete gitme, davete uy-
ma.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-
gili, toplumsal.
idame: devaml› ve daimî k›lma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ifltiyak: afl›r› isteme, çok fazla ar-
zu etme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kantara: tafltan yap›lan kemerli
köprü.
kanun-i ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
kemal-i flevk: tam ve kusursuz
bir istek.
k›vam: dayanak, temel.
k›ymet: de¤er.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
mâkabl: öndeki, üstteki.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mazhar: nail olma, flereflenme.
medenî: kibar, edepli, terbiyeli,
faziletli.
miraç: Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Efendimizin, Re-
cep ay›n›n 27. gecesinde Cenab-›
Hakk›n huzuruna ruhen, cismen,
hâlen ç›kmas› mu’cizesi.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
münacat: Allah’a dua etme, yal-
varma, Onun manevî huzurunda
tazarru ve niyazda bulunma.
münasebet: ilgi, alâka, iliflki, irti-
bat.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nezih: temiz, pak, berî.

nispet: ilgi, ba¤, münasebet.

nizam-› Rabbaniye: tüm var-
l›klar› idare ve terbiye eden
Allah’›n koydu¤u düzen, ni-
zam.

ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.

flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
fle’n: durum, özellik, yap›.
flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.
tayin: belirleme, yerini belli
etme.
tevcih: yöneltme, çevirme.

ulvî: yüksek, yüce; manevî,
ruhanî.
vesile: f›rsat, elveriflli hâl.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zarf›nda: süresince.

1. Ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden, Allah yolunda ba¤›flta bulunurlar. (Bakara
Suresi: 3.)

2. [Namaz] dinin dire¤idir. (Tirmizî, ‹man: 8; ‹bni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; Hâkim,
Müstedrek, 2:76.)

3. Münzirî, Tergip ve Terhip, 1:517.
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Demek, birisi dini, di¤eri asayifli muhafaza eden ‹lâhî iki
esast›rlar. Bunun için birbiriyle ba¤lanm›fllard›r.

Zekât ile sadakan›n lây›k olduklar› mevkilerini bulmak
için birkaç flart vard›r:

1. Sadakay› vermekte israf olmamas›,

2. Baflkas›ndan al›p baflkas›na vermek suretiyle halk›n
mal›ndan olmay›p, kendi mal›ndan olmas›,

3. Minnetle, in’am›n bozulmamas›,

4. Fakir olmak korkusuyla sadakan›n terk edilmemesi,

5. Sadakan›n yaln›z mala ve paraya münhas›r olmad›-
¤› bilinmesiyle; ilim, fikir, kuvvet, amel gibi fleyler-
de de muhtaç olanlara sadakan›n verilmesi,

6. Sadakay› alan adam, o sadakay› sefahatte de¤il,
hacat-› zaruriyesinde sarf etmesi lâz›md›r.

Kur’ân-› Kerîm bu flartlar›, bu nükteleri insanlara sa-

daka olarak ihsan ve ihsas etmek için 
1 n¿ƒ t̀cnõo`j veya n

2 n¿ƒobsón°ünànj veyahut 
3 nIƒ'csõdG n¿ƒoJrDƒoj gibi icazl› bir ifadeyi terk

edip, 
4 n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnærbnRnQ Ésªpenh gibi itnapl› bir cümleyi ihtiyar

etmifltir.

1. Teb’izi ifade eden 
5 røpe israf›n reddine;

2. 
6 Ésªpe ’n›n takdimi, sadakan›n kendi mal›ndan oldu-

¤una;
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lendirme, ihsan etme.
israf: lüzumsuz, bofl yere.
itnap: sözün uzun tutulmas›, uza-
t›lmas›; daha k›sa anlat›m› müm-
kün oldu¤u hâlde uzun anlat›m›
tercih etme.
mevki: yer, makam.
minnet: yap›lan iyilikleri bafla
kakma.
muhafaza: koruma.
münhas›r: s›n›rlanm›fl, s›n›rl›.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sadaka: Allah r›zas› için ihtiyaç
sahibi fakirlere yap›lan yard›m.
sarf: harcama, masraf etme, gi-
der.
sefahat: e¤lence.
suret: biçim, flekil, tarz.
takdim: öne geçirme, öne alma,
önde tutma.
teb’iz: bölmek, bölümlere ay›r-
mak; bir bölüme ait k›lmak.

amel: fiil, ifl, emek.
asayifl: rahat huzur, korku ve
endifleden uzak olma.
esas: as›l, temel, dip, kök.
hacat-› zaruriye: zorunlu ih-
tiyaçlar, gerekli ihtiyaçlar.

icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihsas: hissettirme, sezdirme,
üstü kapal› olarak dile getir-

me, aç›ktan söylememe, du-
yurulma.
ihtiyar: irade, tercih.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
in’am: nimet verme, nimet-

1. [Kendilerine verileni] temizlerler, tezkiye ederler.
2. Sadaka verirler.
3. Zekat verirler.
4. Ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden, Allah yolunda ba¤›flta bulunurlar. (Bakara

Suresi: 3.)
5. …den. (Bakara Suresi: 3.)
6. Kendilerine verdiklerimizden. (Bakara Suresi: 3.)



3. 
1 ÉnærbnRnQ minnetin olmamas›na (Çünkü, veren Al-

lah’t›r; kul ise, bir vas›tad›r.);

4. R›zk›n 
2 Énf ’ya olan isnad›, fakirlikten korkulmama-

s›na;

5. R›zk›n âmm ve mutlak olarak zikredilmesi, sadaka-
n›n ilim ve fikir gibi fleylere de flamil olmas›na;

6. 
3 n≥nØnf maddesi, alan›n sefahate de¤il, hacat-› zaruri-

yesine sarf etmesine iflaretlerdir.

Bütün muavenet ve yard›m nevilerini havi olan zekât
hakk›nda sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Ves-

selâmdan 
4 pΩÓr°Sp’rG oInôn£rænb oIƒ'csõdnG hadis-i flerifi mervidir. Ya-

ni Müslümanlar›n birbirine yard›mlar›, ancak zekât köp-
rüsü üzerinden geçmekle yap›l›r. Zira yard›m vas›tas› ze-
kâtt›r. ‹nsanlar›n hey’et-i içtimaiyesinde intizam ve asayi-
fli temin eden köprü zekâtt›r. Âlem-i beflerde hayat-› içti-
maiyenin hayat›, muavenetten do¤ar. ‹nsanlar›n terakki-
yat›na engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilâflardan
meydana gelen felâketlerin tiryaki, ilâc› muavenettir.

Evet, zekât›n vücubu ile riban›n hurmetinde büyük bir
hikmet, yüksek bir maslahat, genifl bir rahmet vard›r.

Evet, e¤er tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak
olursan ve o sahifeyi lekelendiren beflerin mesavisine,
hatalar›na dikkat edersen, hey’et-i içtimaiyede görünen 

âlem-i befler: insanl›k âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âmm: genel, herkese ait.
asayifl: rahat huzur, korku ve en-
difleden uzak olma.
befler: insan, insanl›k.
hacat-› zaruriye: zorunlu ihtiyaç-
lar, gerekli ihtiyaçlar.
hadis-i flerif: Peygamberimizden
aktar›lan sözlerin genel ad›.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hey’et-i içtimaiye: sosyal yap›,
sosyal bünye.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hurmet: haraml›k, dinin yap›lma-
s›n› menetti¤i fley olufl, yap›lmas›
günah olufl.
ihtilâf: anlaflmazl›k, uyuflmazl›k,
bir konuda farkl› görüfl ve düflü-
nüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl kal-
d›rma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
kul: Allah’›n yaratt›¤› mahlûk, Al-
lah’a nazaran insan; insan, abd.
maslahat: fayda, maksat.
mervi: rivayet edilen, nakledilen.
mesavi: kötü hâller, fenal›klar,
seyyieler.
minnet: yap›lan iyilikleri bafla
kakma.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
mutlak: serbest, müstakil, yaln›z,
tek, salt.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nevi: çeflit.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i

nimetler.
riba: faiz.
sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
sahife-i âlem: âlem sayfas›.
sahih: gerçek, do¤ru, flüphe-
siz, yalan olmayan, yanl›fl ol-

mayan.
sarf: harcama, masraf etme,
gider.
sefahet: zevk, e¤lence ve ya-
sak fleylere düflkünlük, sefih-
lik.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
tarihî: tarihe ait, tarihle ilgili.

temin: elde etme.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
tiryak: en iyi çare, bafl ilâç.
vas›ta: arac›.
vücup: vacip ve lüzumlu ol-
ma, gereklilik.
zikir: anma, bildirme.

1. [Kendilerine verdi¤imiz] r›z›klar›ndan. (Bakara Suresi: 3.)
2. Onlara ait olan.
3. Muhtaçlara verilen.
4. Zekât ‹slâm›n köprüsüdür. (Münzirî, Tergip ve Terhip, 1:517.)
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ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-› rezilenin iki kelimeden
do¤du¤unu görürsün:

• Birisi: “Ben tok olay›m da, baflkas› açl›¤›ndan ölür-
se ölsün, bana ne.”

• ‹kincisi: “Sen zahmetler içinde bo¤ul ki, ben nimet-
ler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”

Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz b›rakmakla y›k›l-
maya yaklaflt›ran birinci kelimeyi sildiren, ancak zekâtt›r.

Nev-i befleri umumî felâketlere sürükleyen ve Bolfle-
vikli¤e sevk edip terakkiyat›, asayifli mahveden ikinci ke-
limeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribad›r.

Arkadafl!
Hey’et-i içtimaiyenin hayat›n› koruyan intizam›n en

büyük flart›, insanlar›n tabakalar› aras›nda boflluk kalma-
mas›d›r. Havas k›sm› avamdan, zengin k›sm› fukaradan
hatt-› muvasalay› kesecek derecede uzaklaflmamalar› lâ-
z›md›r.

Bu tabakalar aras›nda muvasalay› temin eden, zekât
ve muavenettir. Hâlbuki, vücub-i zekât ile hurmet-i riba-
ya müraat etmediklerinden, tabakalar aras› gittikçe ger-
ginleflir, hatt-› muvasala kesilir, s›la-i rahim kalmaz.

Bu yüzdendir ki, afla¤› tabakadan yukar› tabakaya ih-
tiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sedalar›, haset ba¤›r-
t›lar›, kin ve nefret vaveylâlar› yükselir.

Kezalik, yüksek tabakadan afla¤› tabakaya merhamet,
ihsan, taltif yerine zulüm ateflleri, tahakkümler, flimflek
gibi tahkirler ya¤›yor.
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siri alt›nda bulunma.
merhamet: herhangi bir canl›n›n
ac›s›n›, kederini mutsuzlu¤unu
yüre¤inde hissedip üzüntü duy-
ma ve ona karfl› yard›m hisleriyle
dolma, ac›ma.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
muvasala: birleflme, kavuflma,
ulafl›m.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nimet: servet, varl›k.
seda: ses, duyulan.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
s›la-i rahim: ana, baba ve akra-
bay› ziyaret etme.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
taltif: iltifat etme, gönül okflama.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
umumî: herkesle ilgili, genel.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
vücub-i zekât: verilmesi Allah ta-
raf›ndan emredilmifl olan zekât.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
zelzele: ›rgalama, sarsma.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, iflkence.

ahlâk-› rezile: rezil ahlâk, al-
çak ve kötü ahlâk.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
asayifl: kanun ve nizam hâki-
miyetinin sa¤lanmas›.
avam: kültürlü, yüksek taba-
kadan olmayan; cahil halk ta-
bakas›.
Bolfleviklik: Rus komünizmi
taraftarl›¤›.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
fesat: çürüme, bozulma, çü-

rüklük.
fukara: fakirler, yoksullar.
haset: k›skançl›k, k›skanma,
çekemezlik.
hatt-› muvasala: karfl›l›kl› ile-
tiflimin sa¤lanabildi¤i nokta.
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
tün olanlar, önde gelenler.
hey’et-i içtimaiye: sosyal fle-
killenmeler.
hurmet-i riba: faizin yasak,
haram olmas›.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.

ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
ihtiram: hürmet etme, sayg›
gösterme.
intizam: düzen, düzenlilik.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
mahv: yok etme, ortadan
kald›rma, batma.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-



Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve te-
rahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bais oluyor. Ta-
baka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti
mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor.

E¤er bu söylediklerime bir flahit istersen âlem-i mede-
niyete bak; istedi¤in kadar flahitler mevcuttur.

Hülâsa : Tabakalar aras›nda musalâhan›n temini ve
münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-› ‹slâmiyeden
olan zekât ve zekât›n yavrular› olan sadaka ve teberrua-
t›n heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiy-
le olur.

„®ò

n∂p∏rÑnb røpe n∫põrfoG BÉnenh n∂r«ndpG n∫põrfoG BÉnÃp n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdGnh
1 n¿ƒoæpbƒoj rºog pInôpN'’rÉpHnh

Kur’ân-› Kerîm, bu ayet gibi çok ayetlerde terkiplerin,
kelâmlar›n muhtemel bulunduklar› ihtimallerden, vecih-
lerden bir ihtimalini veya bir vechini bir emare ile tayin
etmemekle, nazm-› kelâm› mürsel ve mutlak b›rakm›flt›r.
Bu da i’caz› intaç eden icaza menfle olarak lâtif bir s›rd›r.
fiöyle ki:

Belâgat, mukteza-i hâle mutabakattan ibarettir.
Kur’ân’›n muhataplar›, muhtelif as›rlarda mütefavit taba-
kalard›r. Bu tabakalara müraaten, muhavere ve mükâle-
meyi o as›rlara teflmil etmek üzere, çok yerlerde tamim 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem-i medeniyet: medeniyet
dünyas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bais: sebep olan.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
düstur: kaide, esas, prensip.
emare: alâmet, belirti, niflan.
erkân-› ‹slâmîye: ‹slâmiyetin
esaslar›, temelleri, rükünleri.
esaret: kölelik, kulluk, hüküm al-
t›nda bulunma.
hey’et-i içtimaiye: toplumsal he-
yet, sosyal heyet.
hülâsa: k›saca, özet.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa fa-
kat yeterli ifade etme.
ihsan: iyilik etme, güzel davran-
ma, ba¤›fllama, ikram etme, lütuf,
ba¤›fl, yard›m.
ihtimal: olabilirlik.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
lâtif: tatl›, flirin.
menfle: esas, kaynak.
merhamet: herhangi bir canl›n›n
ac›s›n›, kederini mutsuzlu¤unu
yüre¤inde hissedip üzüntü duy-
ma ve ona karfl› yard›m hisleriyle
dolma, ac›ma.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
muhtelif: çeflitli.
muhtemel: ihtimal dâhilinde,
olabilir.
mukteza-i hâl: hâlin gerektirdi¤i
flekilde, hâlin gere¤i, duruma gö-
re, icab›na göre.
musalâha: bar›flma, uzlaflma,
sulh, bar›fl.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
mutlak: serbest, müstakil, yaln›z,
tek, salt.
mükâleme: konuflma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
müraat: gözetme, koruma, bak-
ma, h›fzetme, saklama.
mürsel: irsal edilmifl, gönderilmifl,
yollanm›fl.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
nazm-› kelâm: kelimelerin dizili-
fli, düzeni, Kur’ân-› Kerîm’in ayet-
lerindeki tertip.

sadaka: Allah r›zas› için ihti-
yaç sahibi fakirlere yap›lan
yard›m.
sefalet: maddî ve manevî
yoksulluk sonucu meydana
gelen düflkünlük.
s›r: gizli hakikat.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabaka-i fukara: fakir halk
tabakas›.
tabaka-i havas: sayg›n kiflile-

rin bulundu¤u s›n›f, bilgi sahi-
bi kiflilerin, âlim kimselerin s›-
n›f›.
tamim: umumîlefltirme, yay-
ma, herkese duyurma.
tayin: belirleme, s›n›r çizme.
teberru: karfl›l›ks›z, isteyerek
verme, ba¤›fllama, ba¤›fl.
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma.
temin: elde etme.

terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
terkip: tamlama, tak›m.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
teflmil: genellefltirme, flümul-
lendirme.
tevazu: alçak gönüllülük, bir
kimsenin baflkalar›n› kendin-
den küçük görmemesi.
vecih: cihet, yön.

1. Onlar sana indirilen Kur’ân’a da, senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inan›r-
lar. Onlar, ahirete de kesin olarak iman etmifl kimselerdir. (Bakara Suresi: 4.)

80 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹



için hazf yap›yor, çok yerlerde nazm-› kelâm› mutlak b›-
rak›yor ki; ehl-i belâgat ve ulûm-i Arabiyece güzel görü-
nen vecihler, ihtimaller ço¤als›n ki, her as›rda, her taba-
ka, fehimlerine göre hissesini als›n.

Bu ayeti mâkabliyle nazm ve rapteden münasebet:

Kur’ân-› Kerîm, evvelki ayetle tamim yapt›ktan sonra,
bu ayetle tahsis yapm›flt›r. Evet, bu ayet ehl-i kitaptan
iman edenleri tahsisle, flereflerini ilân ve imana gelme-
yenleri imana teflvik ediyor—Abdullah ‹bni Selâm ele al›-
narak, di¤erlerinin Abdullah ‹bni Selâm gibi olmalar› için
yap›lan teflvik gibi.

Ve keza, Kur’ân-› Kerîm’in bütün ümmetlere ve risa-
let-i Muhammediyenin bütün milletlere flamil olduklar›n›

tasrih etmek üzere, her iki 
1 nøj/òs`dnG ile, 

2 nÚ/≤sà`oe ’nin her iki

k›sm›na tansis edilmifltir.

Ve keza, 
3 pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj sadefinde bulunan iman›n rü-

künlerini beyan etmek için, icmalden sonra tafsile geç-
mifltir. Çünkü bu ayet, kitaplara, k›yamete sarahaten, ru-
sül ve melâikeye z›mnen delâlet eder.

Kur’ân-› Azîmüflflan burada 
4 p¿'Grôo≤rdÉpH n¿ƒoæperDƒoŸrGnh gibi icaz-

l› ifadeleri terk edip 
5 n∂r«ndpG n∫põrfoG BÉnÃp n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdGnh ile itnab›

ihtiyar etmifltir. fiu itnap, bu makam› yüksek nükte ve le-
taifle tezyin etmek için ihtiyar edilmifltir.
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fakat yeterli ifade etme.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihtimal: olabilirlik.
ihtiyar: irade, tercih.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: hak dini kabul etme, ‹slâm
dinini kabul etme, ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma, Allah’a
inanma.
itnap: sözün uzun tutulmas›, uza-
t›lmas›; daha k›sa anlat›m› müm-
kün oldu¤u hâlde uzun anlat›m›
tercih etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
letaif: güzellikler, incelikler.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makam: yer, mevki.
melâike: melek, melekler.
mutlak: serbest, müstakil, yaln›z,
tek, salt.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rab›t: ba¤lamak, bitifltirmek.
risalet-i Muhammediye: kâina-
t›n nuru ve fluuru olan Hz. Mu-
hammed’in (a.s.m.) peygamberli-
¤i.
rusül: resuller, peygamberler.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
fleref: onur, haysiyet.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tamim: umumilefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tansis: bir meseleyi ve hükmü,
fler’î delillere isnat etmek, savun-
ma.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tezyin: bezeme, donatma.
ulûm-i Arabiye: Arapça ilimler,
Arap dilini çeflitli bak›mlardan in-
celeyen çeflitli ilimler.
ümmet: Müslümanlar›n tamam›;
bütün Müslümanlar.
vecih: cihet, yön.
z›mnen: aç›ktan olmayarak, do-
lay›s›yla, üstü kapal› olarak, kapa-
l› bir flekilde.

as›r: yüzy›l, as›r.

ayet: Kur’an’›n her bir cümle-
si.

beyan: aç›klama, bildirme,
izah.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

ehl-i belâgat: güzel, kusursuz
söz söyleyenler, edipler, ede-
biyatç›lar.

ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de
genellikle Yahudiler ve H›risti-
yanlar için kullan›lan tabir.

evvel: önce.

fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.

hazf: aradan ç›karma, yok et-
me, silme.

hisse: ibret, nasihat; pay, na-
sip.

icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa

1. Onlar ki... (Bakara Suresi: 4.)
2. Müttakîler, Allah’›n yasaklad›klar›ndan sak›nanlar. (Bakara Suresi: 2.)
3. Görmedikleri hâlde Allah’a ve Onun bildirdiklerine iman ederler. (Bakara Suresi: 3.)
4. Kur’ân’a iman edenler.
5. Onlar sana indirilen Kur’ân’a da inan›rlar. (Bakara Suresi: 4.)



1. Esma-i mevsûle ve müphemeden bulunan 
1 nøj/òsdnG

burada hükmün medar› ve maksad›n esas› iman s›fat› ol-
du¤una ve mevsufuyla sair s›fatlar› iman s›fat›na tâbi ve
alt›nda görünmez bir durumda olduklar›na iflarettir.

2. Yaln›z bir zamanda sübutu ifade eden 
2 n¿ƒoæperDƒoe keli-

mesine bedel fiil sîgas›yla 
3 n¿ƒoæperDƒoj tabiri, nüzul ve zuhur

tekerrür ettikçe iman›n teceddüt etti¤ine iflarettir.

3. ‹pham› ifade eden Éne iman-› icmalînin kâfi geldi¤i-

ne ve iman›n hadis gibi bât›nî ve Kur’ân gibi zahirî va-
hiylere flamil oldu¤una iflarettir.

4. 
4 n∫põrfoG , maddesi itibar›yla, Kur’ân’a iman, Kur’ân’›n

Allah’tan nüzulüne iman demek oldu¤unu gösteriyor.
Kezalik, Allah’a iman, Allah’›n vücuduna iman, ahirete
iman, ahiretin gelmesine iman demektir.

5. n∫põrfoG , maziye delâlet eden hey’eti itibar›yla, henüz

nazil olmayan›n nüzulü, nazil olan›n nüzulü kadar mu-

hakkak oldu¤una iflarettir. Maahaza, n¿ƒoæperDƒoj ’deki istikbal,

n∫põrfoG ’nin mazili¤inden nefl’et eden noksan› telâfi eder.

Yani henüz nazil olmayan k›s›m n∫põrfoG ’nin flümulü dâhilin-

de de¤ilse de, n¿ƒoæperDƒoj ’nin flümulü alt›ndad›r. Bu tenzil

meselesi, Kur’ân’›n çok yerlerinde vuku bulmufltur.

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
bât›nî: içe ait, dâhilî, görünme-
yen, gizli.
dâhil: iç, içerisi.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
esma-i mevsûle: o fley ki, o kim-
se ki” manalar›n› anlatan “mâ,
men, ellezî” gibi kelimeler.
hadis: hudus eden, sonradan
meydana gelen fley.
hey’et: flekil, biçim, yap›.
hüküm: man. fikirler ve tasavvur-
lar aras›ndaki rab›tay› tasdik veya
inkâr etme.
iman: inanç, itikat.
iman-› icmalî: tafsilsiz iman, top-
luca iman, iman›n ve ‹slâm›n
esaslar›n› tek tek araflt›r›p tetkik
etmeden iman etme.
ipham: kapal› b›rakma, belli et-
meme.
istikbal: gelecek.
kâfi: yeter, kâfi gelir.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mazi: geçmifl zaman.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mesele: konu.
mevsuf: vas›flanan, bir s›fatla
tavsif edilen, vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
müphem: belgisiz, belirsiz (zamir,
s›fat v.b.).
nazil: nüzul eden, inen.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.

sîga: kip, kal›p.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
flümul: içine alma, kaplama,
ihata etme.
tâbi: birinin arkas›ndan giden,
ona uyan.
tabir: ifade, söz.

teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tekerrür: tekrarlanma.
telâfi: tamamlama, yerini
doldurma, zarar› karfl›lama.
tenzil: indirme, peyderpey,
yavafl yavafl indirme.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-

leri peygamberlere bildirme-
si.

vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.

zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.

zuhur: görünme, belli olma,
ortaya ç›kma.

1. Onlar ki... (Bakara Suresi: 4.)
2. ‹man edenler.
3. ‹man ederler. (Bakara Suresi: 4.)
4. ‹ndirilen. (Bakara Suresi: 4.)
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Bazen mazi istikbale misafir gider; bazen de muzari, ma-
zinin memleketine gelir. Bunda, çok lâtif bir belâgat var-
d›r. fiöyle ki:

Bir adam, kendisine göre henüz geçmemifl bir fleyi
maziye delâlet eden bir sîga ile iflitti¤i zaman, zihni he-
yecana gelir, ay›l›r, anlar ki, muhatap yaln›z o de¤ildir.
Belki, arkas›nda muhtelif mesafelerde pek çok ayr› ayr›
taifeler, saflar bulunmakla, kendisine tevcih edilen hitap-
lar›, nidalar›, ‹lâhî hitabeleri, arkas›nda bulunan bütün o
taifeler iflitir gibi zihnine gelir.

1 n∂r«n∏nY ’ye bedel 
2 n∂r«ndpG ’nin zikri, Resul-i Ekrem’in

(a.s.m.) teklif edilen risalet vazifesini cüz-i ihtiyarîsiyle
haml ve kabul etmifl oldu¤una; ve bu hizmet Cibril tara-
f›ndan görüldü¤ünden, Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) daha

yüksek oldu¤una iflarettir. Çünkü, 
3 '¤nY ’da ihtiyar olma-

d›¤› gibi, vas›ta-i nüzulün daha yüksek oldu¤una delâlet
eder.

n∂r«ndpG ’deki zamirin ism-i zahire tercih sebebi, Kur’ân

ve Kur’ân’a ait hususat hususunda Hazret-i Muhammed
(a.s.m.) yaln›z muhatap olup, kelâm Allah’›n kelâm› ol-
du¤una iflarettir. Bu kelâm›n icaz derecesi, flu zikredilen
letaiften anlafl›ld›.

4 n∂p∏rÑnb røpe n∫põrfoG BÉnenh : Bu gibi s›fatlarda bir teflvik vard›r.

Ve o teflvikten, sâmileri imtisale sevk eden emirler ve ne-
hiyler do¤uyor.
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imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
ism-i zahir: aç›k olan görünürde-
ki isim.
istikbal: gelecek zaman.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
lâtif: tatl›, flirin.
letaif: güzellikler, incelikler.
mazi: geçmifl zaman.
maziye: geçmifl zaman, yaflan›-
landan önceki zaman.
mesafe: uzakl›k, ara.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
muhtelif: farkl›, çeflitli.
muzari: genifl zaman.
nehiy: yasaklama, emir kipinin
olumsuzu.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
sâmi: ifliten, duyan.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
taife: kavim, kabile.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir ve
yasaklar›na uygun hareket et-
mekle vazifelendirmesi.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden üs-
tün tutma, öne alma, seçme, da-
ha çok be¤enme.
tevcih: yöneltme, çevirme; mana
verme, yorumlama.
vas›ta-i nüzul: inme vas›tas›.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.
zihin: anlama, bilme, kavrama
gücü, anlay›fl, kavray›fl.
zikir: anma, bildirme.

bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.

Cibril: Cebrail.

cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu

serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

haml: yükleme, yüklenme,
yükletme.

hitabe: konuflma, hitap, nu-

tuk.
hitap: söz.
hususat: hususlar.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa
fakat yeterli ifade etme.
ihtiyar: irade, tercih.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.

1. Senin üzerine.
2. Sana. (Bakara Suresi: 4.)
3. Üzerine.
4. Senden önceki peygamberlere indirilen kitaplar… (Bakara Suresi: 4.)



Bu cümlenin mâkabliyle nazmına dair dört letaif
vardır:

1. Bu cümlenin mâkabline atf›, medlûlün delile olan
bir atf›d›r. fiöyle ki:

“Ey insanlar! Kur’ân’a iman etti¤iniz gibi, kütüb-i sa-
b›kaya da iman ediniz. Çünkü, Kur’ân onlar›n s›dk›na
delil ve flahittir.”

2. Yahut o at›f, delilin medlûle olan atf›d›r. fiöyle ki:

“Ey ehl-i kitap! Geçmifl olan enbiya ve kitaplara iman
etti¤iniz gibi, Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ile Kur’ân’a
da iman ediniz! Zira, onlar Hazret-i Muhammed’in
(a.s.m.) gelmesini tebflir ettikleri gibi, onlar›n ve kitapla-
r›n›n s›dk›na olan deliller, hakikatiyle, ruhuyla Kur’ân’da
ve Hazret-i Muhammed’de (a.s.m.) bulunmufltur. Öyle
ise, Kur’ân Allah’›n kelâm› ve Hazret-i Muhammed de
(a.s.m.) resulü oldu¤unu tarik-› evlâ ile kabul ediniz ve et-
melisiniz.”

3. Zaman-› Saadette Kur’ân’dan nefl’et eden ‹slâmi-
yet, sanki bir fleceredir. Kökü Zaman-› Saadette sabit ol-
makla, damarlar› o zaman›n âb-› hayat menbalar›ndan
kuvvet ve hayat alarak her tarafa intiflar ettikleri gibi, dal
ve budaklar› da istikbal semas›na kadar uzanarak, âlem-i
beflere maddî ve manevî semereleri yetifltiriyor.

âb-› hayat: hayat suyu, cana can
katan su.
âlem-i befler: insanl›k âlemi.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de ge-
nellikle Yahudîler ve Hristiyanlar
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için kullan›lan tabir.
enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
hakikat: as›l, esas.
iman: inanma, itikat.
intiflar: yay›lma, da¤›lma,
neflrolunma.
istikbal: gelecek, gelecek za-
man, ati.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
kütüb-i sab›ka: Önceki, geç-
mifl kitaplar.
letaif: güzellikler, incelikler.
maddî: madde ile alâkal›, cis-

manî.
mâkabl: öndeki, üstteki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
medlûl: bir kelime veya bir
iflaretten anlafl›lan, bir kelime
veya ibarenin gösterdi¤i fley,
mana.
menba: kaynak.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.

ruh: öz, can al›c› nokta.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, ha-
kikat.
flecere: a¤aç, bir tek a¤aç.
tarik-› evlâ: daha iyi olan yol,
üstün yol, meslek.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
Zaman-› Saadet: Asr-› Saadet
dönemi.



Evet, ‹slâmiyet mazi ile istikbali kanatlar› alt›na alm›fl,
gölgelendirerek, istirahat-i umumiyeyi temin ediyor.

4. Kur’ân-› Kerîm, o cümlede ehl-i kitab› imana teflvik
etmekle, onlara bir ünsiyet, bir sühulet gösteriyor. fiöyle
ki:

“Ey ehl-i kitap! ‹slâmiyeti kabul etmekte size bir me-
flakkat yoktur. Size a¤›r gelmesin. Zira, size bütün bütün
dininizi terk etmenizi emretmiyor; ancak itikadat›n›z› ik-
mal ve yan›n›zda bulunan esasat-› diniye üzerine bina
ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira, Kur’ân bütün kütüb-i
salifenin güzelliklerini ve eski fleriatlar›n›n kavaid-i esasi-
yelerini cem etmifl oldu¤undan, usulde muaddil ve mü-
kemmildir; yani, tadil ve tekmil edicidir. Yaln›z, zaman ve
mekân›n tagayyür etmesi tesiriyle, tahavvül ve tebeddü-
le maruz olan füruat k›sm›nda müessistir. Bunda aklî ve
mant›kî olmayan bir cihet yoktur.

“Evet, mevasim-i erbaada giyecek, yiyecek ve sair
ilâçlar›n tebeddülüne lüzum ve ihtiyaç hâs›l oldu¤u gibi,
bir flahs›n yaflay›fl devrelerinde, talim ve terbiye keyfiye-
ti tebeddül eder. Kezalik, hikmet ve maslahat›n iktizas›
üzerine, ömr-i beflerin mertebelerine göre ahkâm-› fer’i-
yede tebeddül vard›r. Çünkü, fer’î hükümlerden biri, bir
zamanda maslahat iken, di¤er bir zamana göre mazarrat
olur. Veya bir ilâç, bir flahsa deva iken, flahs-› ahere dâ
olur. Bu s›rdand›r ki, Kur’ân, fer’î hükümlerden bir k›s-
m›n› neshetmifltir. Yani, “Vakitleri bitti, nöbet baflka hü-
kümlere geldi” diye hükmetmifltir.
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ba¤lan›fllar.
kavaid-i esasiye: temel kaideler.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kütüb-i salife: evvelce geçmifl ki-
taplar, geçmiflteki kutsal kitaplar.
(Tevrat, Zebur, ‹ncil.).
mant›kî: akla ve mant›k kaidele-
rine uygun, mant›kl›.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mazarrat: zararlar, ziyanlar, zarar
vermeler.
mazi: geçmifl zaman.
mertebe: derece.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mevasim-i erbaa: dört mevsim.
muaddil: tadil eden, düzelten,
do¤rultan.
müessis: tesis edici, tesis eden,
kuran, kurucu.
mükemmil: mükemmel hale ge-
tiren, tamamlayan, tamamlay›c›,
ikmal eden, mükemmellefltiren.
nesih: geçersiz yapma, ortadan
kald›rma, hükümsüz b›rakma.
ömr-i befler: insan ömrü, insan
hayat›.
sair: di¤er, baflka, öteki.
s›r: gizli hakikat.
sühulet: uygunluk, elverifllilik.
flahs-› aher: di¤er flah›s, di¤er ki-
fli; öteki flah›s.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
tadil: do¤rultma, düzeltme, asl›na
uygun flekilde de¤ifltirme.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
talim: okutma, ders verme, veril-
me.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme,
baflka hale getirme, baflka flekil
alma.
tekmil: tamamlama, kemâle er-
dirme.
temin: elde etme.
terbiye: yetifltirme, kabiliyetlerini
gelifltirme.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.

ahkâm-› fer’iye: füruata ait
hükümler, asla de¤ilde ikinci
derecede olan ifllerle ilgili hü-
kümler, emirler.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilg-
lil.
bina: dayama, bir iddiay› bir
fleye dayand›rmak.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
cihet: yön, sebep, vesile.
dâ: hastal›k, dert, illet.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de

genellikle Yahudîler ve Hristi-
yanlar için kullan›lan tabir.
esasat-› diniye: dinin esasla-
r›, dinin temeli olan flartlar›.
fer’î: as›lla ilgili olmay›p, fer’e
mensup olan, ayr›nt›l›.
füruat: ayr›nt›lar, esastan ol-
mayan meseleler.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.
hüküm: dinî kaide, kural;
emir, bir konu hakk›nda veri-

len karar.
ikmal: mükemmellefltirme,
olgunlaflt›rma, kemale erdir-
me.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme,
ihtiyaç hissedilme.
iman: hak dini kabul etme,
‹slâm dinini kabul etme, ‹slâ-
m›n gerekli olan esaslar›na
inanma, Allah’a inanma.
istikbal: gelecek.
istirahat-i umumiye: herke-
sin istirahat›, rahat etmesi.
itikadat: inan›fllar, inançlar,



1 n∂p∏rÑnb røpe : Kur’ân’da hiçbir kelime bulunmuyor ki,

mevkiiyle münasebettar olmas›n, veyahut mevkiinin bafl-
ka bir kelimeye münasebeti daha çok olsun.

Evet, Kur’ân’›n herhangi bir yerinde bulunan bir keli-
me, o mevkiin bafl›nda bir tac-i zerrin gibi görünür. Ve
aralar›ndaki münasebetlerden dolay›, aralar›nda geçim-
sizlik yeri yoktur.

Ezcümle, n∂p∏rÑnb røpe kelimesine bak, bu ayetin her tara-

f›ndan uçup bu kelimenin bafl›na konan letaifi gör. Zira,
bu ayet nübüvvet hakk›ndad›r. Nübüvvet meselesinde
befl maksat vard›r. Bu maksatlar, befl nükte ve letaiften

in’ikâs etmifltir. Bu befl letaif n∂p∏rÑnb røpe ’nin sadefindedir.

Maksatlar ise:

1. Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm resul-
dür.

2. Ekmelü’r-rusüldür.

3. Hatemü’l-enbiyad›r.

4. Risaleti ammedir.

5. fieriat› sair fleriatlar›n mehasinini cem ile, onlar›n
nasihidir.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
amme: genel, herkese ait.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cem: toplama, bir araya getirme.
ekmelü’r-rusül: peygamberlerin
en üstünü; Hz. Muhammed
(a.s.m.).
ezcümle: bu cümleden olarak.

hatemü’l-enbiya: peygam-
berlerin en sonuncusu Hz.
Muhammed (a.s.m.).
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
letaif: güzellikler, incelikler.
letaif: lâtifeler, güldürecek
güzel sözler, hikâyeler, flaka-
lar, nükteler, espriler.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mehasin: güzellikler, hüsün-
ler, iyilikler.
mesele: konu.

mevki: yer, makam.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nasih: nesih eden, iptal eden,
battal eden.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-

ber.
risalet: elçilik, resullük, pey-
gamber olarak gönderilme.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sair: di¤er, baflka, öteki.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-
gamber vas›tas›yla bildirilen,
‹lâhî emir ve yasaklara daya-
nan hükümlerin hepsi.
tac-i zerrin: alt›ndan yap›lm›fl
olan taç.

1. Senden önceki peygamberler. (Bakara Suresi: 4.)
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Birinci Maksad›n
1 n∂p∏rÑnb røpe ’den vech-i in’ikâs›:

Meslekleri ve yollar› bir olan bir cemaat, n∂p∏rÑnb røpe ke-

limesinden imaen fehmolunur. Binaenaleyh, Hazret-i

Muhammed’in (a.s.m.) n∂p∏rÑnb røpe ’deki zamire merci ol-

mas›, o cemaatten ma’dut olmas›n› iktiza eder. Ve onla-
r›n meslekleri olan nübüvvetlerine ve kitaplar›n›n s›dk›na
olan bütün deliller, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâm›n risaletine ve Kur’ân’›n Allah’tan nazil oldu-
¤una bir hüccet-i kàt›a oldu¤u gibi, onlar›n mu’cizeleri de
Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) davas›na bir mu’cize
hükmüne geçer.

‹kinci Maksad›n vech-i in’ikâs›:

Üç kaideden tezahür eder.

1. Sultanlar daima halk›n, cemaatin, ordunun sonun-
da ç›karlar.

2. Nev-i beflerde tekemmül vard›r. Bu tekemmül ka-
nunu, ikinci mürebbînin ve ikinci mükemmilin evvelki
mürebbîlerden daha ekmel olmas›n› iktiza eder.

3. Alelekser, halefin mahareti selefinden daha ziyade-
dir.

‹flte bu üç kaideden, Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.)
ekmel-i enbiya oldu¤u tezahür eder.
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racaat edilecek yer.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mükemmil: mükemmel hale ge-
tiren, tamamlayan, tamamlay›c›,
ikmal eden, mükemmellefltiren.
mürebbî: terbiye eden, terbiye
veren, yetifltiren.
nazil: nüzul eden, inen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
risalet: elçilik, resullük, peygam-
ber olarak gönderilme.
selef: birinin kendisinden önce
ayn› yerde bulunan›.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, hakikat.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vech-i in’ikâs: aksetme yönü.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.
ziyade: çok, fazla.

alelekser: ço¤unlukla.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: bir davay›, meseleyi is-

pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
ekmel-i enbiya: peygamber-
lerin en mükemmeli.
evvel: önce gelen, önceki.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
halef: birinden sonra onun
yerine gelen.

hüccet-i kàt›a: kat’î ve kesin
delil, hiç bir flüpheye mahal
b›rakmayan delil.
hükmüne: yerine, de¤erine.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
imaen: ima yoluyla, ima ede-
rek, sezdirerek, iflaretle.
kaide: kural, esas, düstur.
ma’dut: addedilen, say›lan.
maharet: beceri, ustal›k.
maksat: kastedilen fley; gaye.
merci: merkez, kaynak, mü-

1. Senden önceki peygamberler. (Bakara Suresi: 4.)



Üçüncü Maksad›n vech-i in’ikâs›:
Meflhur bir kaidedir ki, bir vahit ço¤alsa, teselsül eder,

gittikçe gider, bir yerde durmaz. Fakat, çoklar ve kesir
olanlar ittihat etse, kuvvetlenir, istikrar peyda eder, ye-
rinde kal›r, daha de¤iflmez. Demek Muhammed Aleyhis-
salâtü Vesselâm, hatemü’l-enbiyad›r. Mefhum-i muhali-
fiyle iflmam eder ki, ondan sonra Peygamber gelmez;
hatemiyetine hatem ve imza basar.

Dördüncü Maksad›n vech-i in’ikâs›:
1 n∂p∏rÑnb røpe kelimesinin ifade etti¤i gibi, Hazret-i Mu-

hammed (a.s.m.) onlar›n halefidir; ve onlar tamamen o
Hazretin selefleridir. Binaenaleyh, halefin selefe ait vazi-
feyi tamam›yla üzerine alarak onlar›n yerine kaim olma-
s›, o Hazretin bütün seleflerine naip ve bütün ümmetle-
rine resul oldu¤unu iktiza eder.

Evet, bu kaide, hikmete uygun f›trî bir kaidedir. Zira,
Zaman-› Saadetten evvel insan âleminin ihtiva etti¤i üm-
metler, milletler aras›nda maddeten ve manen, istidaden
ve terbiyeten pek muhtelif ve genifl mesafeler vard›. Bu-
nun içindi ki, terbiye-i vahide ve davet-i münferide kâfi
gelmiyordu. Vakta ki âlem-i insaniyet Zaman-› Saadetin
flems-i saadetiyle uyand› ve müdavele-i efkâr ile, an’ane-
lerinin terkiyle, tebdiliyle ve kavimlerinin birbirine ihtilât-
lar›yla ittihada meyil gösterdi ve aralar›nda münakale ve
muhabere bafllad›, hatta küre-i arz bir memleket, belki
bir vilâyet, belki bir köy gibi oldu; bir davet ve bir nübüv-
vet, umum insanlara kâfi görüldü.

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i insaniyet: insanl›k âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
an’ane: âdet, örf, gelenek, nesil-
den nesile aktar›lagelen fleyler.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
davet-i münferit: tek kiflilik da-
vet, tek ça¤r›.
evvel: önce.
f›trî: tabiî, do¤al.
halef: birinin yerine geçen, birinin
yerini tutan.
hatem: mühür, damga.
hatemiyet: hatemlik, mühür ol-
ma durumu, sonunculuk,.
hatemü’l-enbiya: peygamberle-
rin en sonuncusu Hz. Muhammed
(a.s.m.).
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, iliflkide
bulunma, beraber yaflama.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istikrar: karar k›lma, karar bul-
ma, yerleflme, bir kararda devam
etme.
iflmam: biraz duyurma, ç›tlatma.
ittihat: ayn› fikir ve görüflte olma,
fikir birli¤i etme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kâfi: yeten, kâfi gelen, deruhte
eden, ihtiyac› karfl›layan.
kaide: kural, esas, düstur.
kaim: birinin yerini tutan, birinin
yerine geçen.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
kesir: bölünmüfl, parçalanm›fl,
da¤›lm›fl, k›r›lm›fl.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maddeten: madde ve cisim ola-
rak.
maksat: kastedilen fley; gaye.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
mefhum-i muhalif: bir sözde biz-
zat kastedilen manan›n tersinden
anlafl›lan, z›t anlam.
mesafe: uzakl›k, ara.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
muhabere: haberleflme.
muhtelif: çeflitli.
müdavele-i efkâr: karfl›l›kl› fikir
al›fl-veriflinde bulunma.
münakale: aktarma.
naip: vekil, bir kimsenin yerini tu-
tan, ifllerini yürüten kimse.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,

1. Senden önceki peygamberler. (Bakara Suresi: 4.)
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Allah elçili¤i.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
peygamber: Allah taraf›ndan
haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebî.
resul: Allah’›n elçisi, peygam-
ber.
selef: önce geçen; bir yerde,
bir iflte, bir hâl ve mevkide di-
¤erinden önce bulunmufl

olan kimse.
flems-i saadet: saadet , mut-
luluk günefli.
tebdil: de¤ifltirme, baflka bir
hale getirme.
terbiye: yetifltirme, kabiliyet-
lerini gelifltirme.
terbiye-i vahide: tek terbiye;
terbiyede birlik.
teselsül: zincirleme, silsile
hâlinde birbirini takip etme.
umum: bütün.

ümmet: nesil, millet; Müslü-
manlar›n tamam›; bütün
Müslümanlar.
vahit: yaln›z, tek, bir.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vazife: görev.
vech-i in’ikâs: aksetme yö-
nü.
Zaman-› Saadet: Asr-› Saadet
dönemi.



Beflinci maksad›n vech-i in’ikâs›:
1 n∂p∏rÑnb røpe ’deki røpe , iptida manas›n› ifade eder. ‹ptida

ise, bir intihaya bakar. ‹ntiha adem-i ihtiyaca delâlet
eder. Öyle ise, o hazret hatemü’l-enbiyad›r ve âlem-i in-
saniyetin baflka bir resule ihtiyac› yoktur.

n∂p∏rÑnb røpe kelimesinin bu befl letaife ma’kes ve mazhar

olmas›na nazar-› belâgatçe delâlet eden emare fludur ki:

Bu befl maksat, bir nehir gibi flu ayetlerin alt›nda cere-

yan etmekle, ayetten ayete intikal neticesinde, n∂p∏rÑnb røpe
havuzunda içtima etmifltir.

Evet, kelimenin sath›nda görünen bir tereflfluh, bir
yafll›k, kelimenin alt›nda havuzun bulundu¤una delâlet ve
ima eder. Maahaza, bu maksatlar›n beyan›na ayr› ayr›
ayetler tahsis edilmifltir.

2 n¿ƒoæpbƒoj rºog InôpN'’rÉpHnh : Bu ayet, haflir meselesine iflaret-

tir. Haflrin ispat› hakk›nda feyz-i Kur’ân’dan fehmetti¤im
ve baflka bir risalede tafsilât›yla zikretti¤im on bürhan›n
hülâsas›na burada iflaret edece¤iz. fiöyle ki:

• Kas›t ve iradeden do¤an bir nizam-› ekmel vard›r.
• Hilkat ve yarat›l›flta tam bir hikmet hükümfermad›r.
• Âlemde abes yok.
• F›tratta israf yok.
Bu flahitleri tezkiye eden istikra-i tamd›r ki, her fen,

mevzuu bulundu¤u nev’in nizam›na bir flahid-i âdildir.
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hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hükümferma: hükümran, hü-
küm süren.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, özeti.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
intiha: son, nihayet, uç.
intikal: geçme, bulaflma, sirayet
etme.
iptida: ilkin, ilk defa, en önce,
baflta.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ispat: do¤ruyu delillerle göster-
me.
israf: lüzumsuz, bofl yere.
istikra-i tamme: tam mükem-
mel bir uyum.
kas›t: hedef almak, niyet etmek.
letaif: güzellikler, incelikler.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mazhar: bir fleyin ç›kt›¤› görün-
dü¤ü yer; nail olma, flereflenme.
mesele: konu.
mevzu: ele al›nan, üzerinde du-
rulan husus, bahis, konu.
nazar-› belâgat: belâgat nazar›n-
da, sözü yerinde ve güzel söyle-
me sanat› bak›m›ndan.
nevi: türlü, çeflit.
nizam: düzen, düzgünlük, tertip.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
risale: kitap; Risale-i Nur.
sat›h: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl yü-
zü.
flahid-i âdil: âdil flahit, do¤ru söz-
lü flahit.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
tezkiye: birini temize ç›karma.
vech-i in’ikâs: aksetme yönü.
zikir: anma, bildirme.

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
adem-i ihtiyaç: muhtaç ol-
mama, ihtiyaçtan uzak olma,
ihtiyaçs›zl›k.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beyan: aç›klama, bildirme,

izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cereyan: akma, bir tarafa
do¤ru ak›fl.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz
ve eksiksiz olan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-

ray›fl.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi,
Kur’ân’›n verdi¤i ilham, bere-
ket ve ilim bollu¤u.
f›trat: yarat›c› kuvvet, kudret.
hatemü’l-enbiya: peygam-
berlerin en sonuncusu Hz.
Muhammed (a.s.m.).
Hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.

1. Senden önceki peygamberler. (Bakara Suresi: 4.)

2. Ahirete de kesin olarak iman ederler. (Bakara Suresi: 4.)



• Ve keza, yevm ve sene ve saire gibi her nevide, nev’î
bir k›yamet-i mükerrere vard›r.

• Ve keza, beflerdeki istidat, k›yamete bir remizdir.
• Ve keza, beflerin gayr-i mütenahi meyil ve emelleri

k›yameti ister.
• Ve keza, Sâni-i Hakîm’in rahmet hazinesinin ma-

hall-i sarf›, ancak k›yamet ve haflirdir.
• Ve keza, s›dk ve emanetle maruf Resul-i Ekrem

Aleyhissalâtü Vesselâm, sarahaten ilân ediyor.
• Ve keza, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan

2 pó«/Ñn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂t`HnQ Énenh @ 1 GkQGnƒrWnG rºoµ`n≤n∏nN rónbnh ayetleriyle ve

bu ayetlerin emsaliyle, haflrin vukuunu kat’iyetle ispat
ediyor.

‹flte tam ona bali¤ olan flahitler, saadet-i ebediyenin
anahtar› olup, o Cennetin kap›lar›n› açarlar.

Birinci Bürhan: Evet, kâinat saadet-i ebediyeyi

intaç etmese, ak›llar› hayrette b›rakan kâinatta görünen
en bariz, en mükemmel flu nizam, aldat›c› zay›f bir suret-
ten ibaret kal›r; ve bütün maneviyat ve alâkalar, rab›talar
ve nispetler, hep heba olur. Öyle ise, o nizam›n nizam
olmas›, ancak ve ancak saadet-i ebediyeyi intaç etmekle
olur. Yani, o nizamdaki maneviyat ve nükteler, ancak
âlem-i ahirette sümbüllenecektir. Yoksa, bütün manevi-
yat söner, rab›talar kesilir, nispetler darmada¤›n›k olur;
nizam da berheva olur. Hâlbuki, o nizamda bulunan kuv-
vet, bütün kuvvetiyle o nizam›n berheva edilmeyece¤ini
ilân ediyor.

alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selam onun üzerine olsun.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bariz: aç›k, besbelli.
berheva: bofl, faydas›z.
befler: insan, insanl›k.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
emanet: emniyet edilen kimseye
b›rak›lan fley, eflya veya kimse.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
emsal: efller, benzerler.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hazine: gömülü hâlde bulunan
k›ymetli fleylerin bütünü, define.
heba: bofl, beyhude, faydas›z.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›yamet-i mükerrer: tekrarlanan
k›yamet, öldükten sonra dirilme.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla ak›llar› benzerini yap-
maktan aciz b›rakan mucizeli ki-
tap, Kur’an.
maarif: marifetler, bilimler.
mahall-i sarf: harcama, masraf,
etme, gider yeri.
maneviyat: maddî olmayanlar,
manevî olan hususlar, ruha, hisse,
inanca ait fleyler.
meyil: iptilâ, tutkunluk, aflk.
nevi: çeflit, tür, cins.
nev’î: nevi ile ilgili, nev’e ait, çe-
flitle ilgili.
nispet: k›yaslama, k›yas, ölçü,

oran.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
rab›ta: ba¤, ba¤l›l›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara ac›y›p ba¤›flla-
mas›, onlara maddî ve mane-
vî nimetler vermesi, onlar›n

günahlar›n› silmesi.
remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lalet eden iflaret ve flekil.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-

metle yaratan Allah.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan
aç›¤a.
s›dk: do¤ruluk.
suret: biçim, flekil, tarz.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.
yevm: gün, yirmi dört saatlik
zaman.

1. Hâlbuki, O sizi hâlden hâle sokarak yaratm›flt›r. (Nuh Suresi: 14.)
2. Rabbin ise kullar›na haks›zl›k edecek de¤ildir. (Fuss›let Suresi: 46.)
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‹kinci Bürhan: Her bir nevide, her bir fertte hik-

metlere, maslahatlara riayet eden ve inayet-i ezeliyenin
timsali olan hikmet-i tamme, saadet-i ebediyenin gelme-
sini tebflir ediyor. Çünkü, aksi hâlde bedahetle ikrar ve
tasdik etti¤imiz flu hikmetleri ve faydalar› inkâr etmemiz
lâz›m gelir. Çünkü, o faydalar›n, o hikmetlerin, o masla-
hatlar›n her birisi, z›dd›na ink›lâp ederler. Bu hâl ise, saf-
satad›r.

Üçüncü Bürhan: ‹kinci Bürhan› tefsir eder. Fennin

de flahadet etti¤i gibi, Sâni-i Hakîm her fleyde en k›sa yo-
lu, en yak›n ciheti, en güzel ve en hafif sureti ihtiyar et-
mifltir. Bu ihtiyar, kâinatta abesiyetin bulunmad›¤›na de-
lâlet eder. Bu ise ciddiyete delâlet eder. Ciddiyet ise saa-
det-i ebediyenin gelmesiyle olur; yoksa, bu varl›k, adem
say›l›r ve her fley abesiyete tahavvül eder. Hâlbuki, abes
ve israf gibi bat›ldan pak ve münezzeh oldu¤unu, flu 
1 kÓpWÉnH Gnò'g nâr≤n∏nNÉne n∂nfÉnërÑ°oS kelâm›yla ilâm ve talim eden

Zat-› Zülcelâl, sözüne nas›l muhalefet eder?

Dördüncü Bürhan: Üçüncü Bürhan› izah eder.

Bütün fenlerin flahadetiyle, f›tratta israf yoktur. E¤er in-
san-› ekber denilen âlemdeki hikmetleri idrakten âciz
isen, âlem-i asgar denilen insandaki nüktelere, hikmetle-
re dikkat et.

Evet fenn-i menafiü’l-azan›n flerh ve beyan etti¤i ve-
cihle, insan›n cisminde, her birisi bir menfaat için, takri-
ben iki yüz küsur kemik vard›r; ve her birisi bir fayda 
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hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
hikmet-i tamme: her fleyin bir
maksat ve gayeyle yarat›lm›fl ol-
mas›.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihtiyar: irade, tercih.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
ilâm: bildirme.
inayet-i ezeliye: zaman ve me-
kânla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n yard›m›, inayeti.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
insan-› ekber: büyük ve en mak-
bul olan insan, kâinat.
israf: lüzumsuz, bofl yere.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
maslahat: fayda, maksat.
menfaat: fayda.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
nevi: çeflit.
nükte: ilk bak›flta görülemeyen,
dikkatli bak›fl ve inceleme ile an-
lafl›labilen mana.
pak: noksans›z, kusursuz, kat›fl›k-
s›z, halis, hilesiz.
riayet: uyma, tâbi olma.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z söz.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flerh: aç›klama, izah etme, yo-
rumlama.
tahavvül: de¤iflme, dönüflme,
baflkalaflma.
takriben: tahminen, yaklafl›k ola-
rak, afla¤› yukar›.
talim: ders verme, ö¤retme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tefsir: aç›klama, izah.
timsal: yans›ma, suret, flekil.
vecih: cihet, yön.
Zat-› Zülcelâl: sonsuz büyüklük
ve haflmet sahibi olan zat, Allah.

1. Seni bütün noksanlardan tenzih ederiz. Bunlar› bofl yere yaratmad›n [ey Rabbimiz!]. 
(Âl-i ‹mran Suresi: 191.)

abes: bofl saçma, lüzumsuz
ve gayesiz ifl.
abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
âciz: zay›f, güçsüz, zavall›.
adem: yokluk.
aksi: ters, z›t.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her
biri.
âlem-i asgar: en küçük âlem;
insan.

bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet: yan, yön, taraf.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.
faide: fayda.
fen: tecrübî, ispatla meydana
gelmifl ilimlere verilen genel
ad.
fenn-i menafiülaza: fizyoloji,
canl› varl›klar›n doku ve
uzuvlar›n›n vazifelerini incele-
yen biyoloji ilminin bir kolu.
f›trat: yarat›c› kuvvet, kudret.
hâl: durum, vaziyet.



için, alt› bin damar vard›r; ve hüceyrata hizmet eden yir-
mi dört bin mesame ve pencere vard›r. O hüceyratta ca-
zibe, dafia, mümsike, musavvire, müvellide nam›yla her
birisi bir maslahat için, befl kuvvet çal›fl›yor.

Âlem-i asgar böyle olsa, insan-› ekber ondan geri ka-
l›r m›? Ruha nispeten ehemmiyetsiz olan ceset bu dere-
ce israftan uzak bulunsa, ne suretle cevher-i ruhla âsâr›n-
da, emellerinde, efkâr›nda ve maneviyat›nda israf olur?
Çünkü, saadet-i ebediye olmasa, bütün maneviyat kurur.
O hakikatler, israf memleketine kaçarlar. Acaba dünya
kadar k›ymetli olan bir cevhere malik olmakla, hem dai-
ma onun zarf›n› ve g›laf›n› muhafaza ettikten sonra, o
cevheri birdenbire yere vurup k›rmak ihtimali var m›d›r?
Hangi ak›l kabul eder?

Hem bir flahs›n bünyesindeki kuvvet, azas›ndaki s›h-
hat, istidad›ndaki kabiliyet, o flahs›n yaflay›fl›na ve tekem-
mülüne delil oldu¤u gibi, kâinat›n ruhuna kadar nüfuz
eden hakikat-i sabite ve devamla yaflay›fl›n› ima eden in-
tizam›ndaki kuvvet-i kâmile ve tekemmülüne giden niza-
m›ndaki kemal, acaba haflr-i cismanî yoluyla saadet-i
ebediyeye delil olmaz m›? Zira intizam›n› ihtilâlden ve
bozulmaktan kurtaran, saadet-i ebediyedir. Ve tekemmü-
le vas›ta olur. Ve o kuvveti inkiflaf ettiren odur.

Beflinci Bürhan: Evet, her nevi mahlûkatta, bir

nevi k›yametin ve bir çeflit haflrin tekrarla vukua gelmek-
te oldu¤u, büyük k›yametin vukuuna ve gelece¤ine ifla-
rettir. Buna bir misal:

âlem-i asgar: en küçük âlem; in-
san.
âsâr: eserler.
aza: organlar, uzuvlar.
bünye: beden, vücut.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cazibe: çekim.
ceset: vücut, beden.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
cevher-i ruh: ruh cevheri, ruhun
hakikati.
dafia: itme, itifl.
delil: bir davay›, meseleyi ispata
yarayan fley, bürhan, beyyine.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
g›laf: k›n, k›l›f, mahfaza, bir fleyin
örtüsü.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-› sabite: de¤iflmez olan
gerçek, sabit, de¤iflmez hakikat.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
hüceyrat: hücrecikler.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl kal-
d›rma.
ihtimal: olabilirlik.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
insan-› ekber: büyük ve en mak-
bul olan insan, kâinat.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
israf: lüzumsuz, bofl yere.
istidat: ak›ll›l›k, anlay›fll›l›k.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
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kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
kuvvet-i kâmile: tam ve
noksans›z kuvvet.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
maneviyat: maddî olmayan-
lar, manevî olan hususlar, ru-
ha, hisse, inanca ait fleyler.

maslahat: fayda, maksat.
mesame: delik, gözenek.
misal: benzer, örnek.
muhafaza: koruma.
musavvir: hayal etme, tasav-
vur etme gücü.
mümsike: tutan, tutucu.
müvellide: üretici, üreten;
do¤urucu, do¤urtan.
nam: ad, isim.
nevi: çeflit, tür.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nizam: düzgünlük, tertip.

nüfuz: içe geçme, iflleme.
ruh: öz, can al›c› nokta.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
s›hhat: hasta olmama, vücut-
ça sa¤laml›k, sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
tekemmül: olgunlaflma, ke-
male erme, mükemmellefl-
me.
vas›ta: sebep, vesile.
vuku: olma, meydana gelme,
ortaya ç›kma, olufl.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.



Evet, haftal›k saate bak. O saatte saniyeleri, dakikala-
r›, saatleri, günleri sayan ibrelerden ve millerden, saniye-
leri sayan ibre, dakikalar› sayan ibrenin hareketini ihbar
ediyor; dakikalar› sayan ibre, saatleri sayan ibrenin hare-
ketini ilân ediyor; saatleri sayan ibre de günleri gösteren
ibrenin hareketini husule getiriyor ve ilâm ediyor. ‹flte,
birincinin hareketinin tamam olmas›, ikincisinin de hare-
ketinin tamam olaca¤›na; ve ikincinin tamam-› hareket
etmesi, üçüncünün de itmam-› hareket edece¤ine iflaret-
tir.

Kezalik, Sâni-i Hakîm’in kâinat denilen büyük bir saa-
ti vard›r. Bu saatin milleri, feleklerin çeflit çeflit devera-
n›ndan ibarettir. ‹flte bu deveranlar, günleri, seneleri,
ömr-i befleri, dünyan›n beka müddetini gösteriyorlar. Bi-
naenaleyh, her geceden sonra sabah›n, her k›fltan sonra
bahar›n gelmesi gibi, haflrin sabah›, o büyük saatten do-
¤ac›na delil ve iflarettir.

Sual: Kâinatta görünen flu nevi k›yametlerde eflya ay-
n›yla iade edilmiyor. Hâlbuki, büyük k›yamette neden ec-
sam ayn›yla iade edilir?

Elcevap: ‹nsan›n bir ferdi, baflka mahlûkat›n bir nev’i
gibidir. Zira, insandaki o nur-i fikir, emellerine, ruhuna
öyle bir inkiflaf, öyle bir inbisat vermifltir ki, bütün za-
manlar› yutsa doymaz. Zira, ondaki o yüksek fikir, insa-
n›n mahiyetini ulvî, k›ymetini umumî, nazar›n küllî ke-
malini gayr-i mahsur, lezzet ve elemini daimî k›lm›flt›r.
Baflka nevilerin fertleri ise böyle de¤ildir. Onlar›n mahi-
yetleri cüz’î, k›ymetleri flahsî, nazarlar› mahdut, kemalleri
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böylece.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
k›ymet: de¤er.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ta-
biat›, niteli¤i.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
müddet: süre, zaman.
nazar: bak›fl, bak›fl aç›s›.
nevi: çeflit.
nur-i fikir: fikir ayd›nl›¤›, düflünce
ve fikirdeki ayd›nl›k.
ömr-i befler: insan ömrü, insan
hayat›.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefis.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
sual: soru.
flahsî: hususî, kendine ait.
tamam-› hareket: hareketin ta-
mam›, tümü.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
umumî: genel.

beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cüz’î: az, parçaya ait olan.
daim: devam eden, devaml›,
sürekli.
delil: iz, niflan, emare.
deveran: dönme, dönüp do-
laflma.
ecsam: cisimler.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emel: istek, arzu, talep, bek-

lenti.
felek: yörünge.
gayr-i mahsur: say›s›zca, s›-
n›rs›z.
haflr: yeniden dirilip toplan-
mak, ikinci dirilifl.
husul: olma, meydana gelme.
iade: geri verilen fley.
ibre: ölçü aletlerinde miktar,
derece belirten i¤ne fleklinde-
ki ince gösterge.
ihbar: haber verme, bildirme.
ilâm: bildirme.
ilân: yayma, duyurma, bildir-

me.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
itmam-› hareket: hareketin
tamamlanmas›, eylemin bit-
mesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
kezalik: keza, bu da öyle,



mahsur, lezzet ve elemleri anîdir. Bundan anlafl›l›yor ki,
insan›n bir ferdi, sair mahlûkat›n bir nev’i hükmündedir.
Binaenaleyh o nevilerde görünen flu k›yametlerin ve ha-
flir ve neflirlerin keyfiyetleri nas›lsa, efrad-› insaniye de
öyledir.

Alt›nc› Bürhan: Saadet-i ebediyeye iflaret eden

bürhanlardan biri de, insandaki gayr-i mütenahi istidat-
lard›r.

Evet, Cenab-› Hak taraf›ndan mükerrem k›l›nan insa-
n›n cevher-i ruhunda ekilen ve rakamlara s›¤mayan isti-
datlar var.

Bu istidatlar›n alt›nda, hesaba gelmeyen kabiliyetler
var.

Ve bunlardan nefl’et eden hadde gelmeyen meyiller
var.

Ve bunlardan husule gelen gayr-i mütenahi efkâr ve
tasavvurat var.

‹flte bunlar›n her birisi, haflr-i cismanînin arkas›ndaki
saadet-i ebediyeye flahadet parmaklar›n› uzatarak göste-
riyorlar.

Yedinci Bürhan: Evet, Rahman ve Rahîm olan

Sâni-i Hakîm’in rahmeti, rahmetlerin en büyü¤ü olan
saadet-i ebediyenin gelece¤ini tebflir ediyor. Zira, rahmet
ancak saadet-i ebediye ile rahmet olur; ve nimet ancak
o saadetle nimet olur.

binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cevher-i ruh: ruh cevheri, ruhun
hakikati.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
efrad-› insaniye: insan›n fertleri,
bireyleri.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
had: s›n›r.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
haflr-i cismanî: cisimle, cesetle
dirilme, ruhla beraber bedenlerin
ve vücutlar›n haflri.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
istidat: kabiliyet, yetenek.
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kabiliyet: anlama, anlay›fl,
kabul edebilirlik, kabul edebi-
lir olma, kabul etmeye gücü
olma.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mahsur: hasredilmifl, s›n›rlan-
m›fl.
meyil: iptilâ, tutkunluk, aflk.

mükerrem: ikram edilmifl,
sayg›n, aziz.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
neflir: tekrar diriltilme.
nevi: çeflit.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
Rahîm: merhamet eden, çok
merhametli olan, esirgeyen,
koruyan, ac›yan Allah.
Rahman: sonsuz merhamet
sahibi ve flefkatle bütün var-
l›klar› r›z›kland›ran Allah.

rahmet: ac›ma, merhamet
etme, esirgeme, ba¤›fllama,
flefkat gösterme.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sair: di¤er, baflka, öteki.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi
olan, her fleyi sanatla ve hik-
metle yaratan Allah.
tasavvurat: tasavvurlar, dü-
flünceler.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.



Evet, bütün nimetleri nikmetlere çeviren ebedî ayr›l-
maktan do¤an ve umumî matemlerden yükselen o belâ-
lardan kâinat›, bilhassa fluurlu olan mahlûkat› kurtaran
fley saadet-i ebediyenin gelmesidir. Çünkü bütün nimet-
lerin, rahatlar›n, lezzetlerin ruhu olan saadet-i ebediye
gelmezse, umum kâinat›n flahadetiyle, sabit olan ve gü-
nefl gibi parlayan rahmet ve flefkat-i ‹lâhiyenin bedaheti-
ne karfl›, mükâbere ile inkâr lâz›m gelir.

Ey Habib-i fiefik ve ey fiefik-i Habip! Ey Said-i Mecid
ve ey Mecid-i Said!

Rahmet-i ‹lâhiyenin en lâtifi, en zarifi, en lezizi olan
muhabbet ve flefkatine bak›n›z. O muhabbet ve flefkati,
firak-› ebedî ve hicran-› lâyezalî ile karfl›lad›¤›n›z takdirde,
vicdan, hayal ve ruh ne hâle gireceklerdir? O muhabbet
ve o flefkat, en büyük, en tatl› bir nimet iken, en azîm bir
musibete, bir belâya ink›lâp eder. Acaba göz önünde bil-
bedahe görünen rahmet-i ‹lâhiye, firak-› ebedînin mu-
habbet ve flefkat aleyhine hücum etmesine müsaade

eder mi? $Gnh n’ Vallahi hay›r!

Ancak, o rahmetin fle’nindendir ki; firak-› ebedîyi hic-
ran-› lâyezalîye, hicran-› lâyezalîyi firak-› ebedîye ve
adem-i mutlak› da her ikisine musallat eder ki, o firakla-
r›n, o hicranlar›n kökleri ortadan kalks›n.

Sekizinci Bürhan: Bütün âlemce her hususta s›d-

k› ve do¤rulu¤u malûm ve müsellem olan Hazret-i Mu-
hammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, parma¤›yla
kameri flakk etti¤i gibi, lisan›yla da saadet-i ebediyenin 
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me.
kamer: Ay.
lâtif: tatl›, flirin.
leziz: lezzetli, tatl›.
lisan: konuflma dili.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
matem: büyük ac› ve üzüntü.
Mecid-i Said: Üstad Bediüzzaman
Said Nursî hazretlerinin küçük
kardefli bahtiyar ve mutlu Abdül-
mecid Nursî.
muhabbet: ülfet, sevgi, sevme,
dostluk.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
musallat: çok rahats›zl›k veren,
afl›r› derecede sataflan.
musibet: felâket, belâ.
mükâbere: kendini büyük gör-
me, büyüklük taslama.
müsaade: izin.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rahmet: ac›ma, merhamet etme,
esirgeme, ba¤›fllama, flefkat gös-
terme.
rahmet-i ‹lâhiye: Allah’›n sonsuz
rahmeti, ‹lâhî rahmet.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefis.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
Said-i Mecid: fleref duyan ve par-
lak Bediüzzaman Said Nursî.
s›dk: do¤ruluk.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
flakk: yarma, yar›lma, çatlama.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
fiefik-i Habip: Üstad Bediüzza-
man Said Nursî hazretlerinin ilk
talebelerinden ve Hizan’›n Arvas
köyünden olan sevgili Seyyid fie-
fik Efendi.
flefkat: ac›yarak ve esirgeyerek
sevme, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flefkat-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
merhameti ve flefkati.
fluur: bir fleyi anlama, tan›ma ve
kavrama gücü; anlay›fl, idrak.
umumî: genel.
vallahi: Allah için, Allah hakk›
için.
vicdan: his, duygu.
zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla gi-
den.

adem-i mutlak: mutlak yok-
luk, tam yokluk.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aleyhissalâtü vesselâm: ‘sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.
azîm: büyük.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.

bilbedahe: aç›ktan, aflikâr
olarak.
bilhassa: özellikle.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
firak: ayr›l›k.
firak-› ebedî: ebedî, sonsuz
ayr›l›k.
Habib-i fiefik: Üstad Bediüz-
zaman Said Nursî hazretleri-
nin bu ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinin
cephede iken telifi esnas›nda
kâtipli¤ini yapan ilk talebele-

rinden olan flefkatli ve mer-
hametli Molla Habip.
hâle: vaziyet, durum.
hicran: ayr›l›ktan gelen ac›,
ayr›l›k ac›s›.
hicran-› lâyezalî: ayr›l›ktan
gelen bitmez tükenmez
üzüntü.
hücum: sald›rma.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
ink›lâp: bir halden baflka bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-



kap›lar›n› açm›flt›r. Ve bütün enbiya-i izam›n bu hakikat
üzerine icmalar›, bir hüccet-i kàt›ad›r.

Dokuzuncu Bürhan: On üç as›rdan beri yedi ve-

cihle i’caz› tasdik edilen Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n haflir
hakk›ndaki beyanat›, saadet-i ebediyenin gelece¤ine kâ-
fi bir delil de¤il midir? Baflka bir delile ihtiyaç var m›d›r?

Onuncu Bürhan: Bu bürhan, binlerce bürhanlar›

müçtemidir. Bu bürhanlar› çok ayetler tazammun etmifl-
lerdir.

Evet, Kur’ân-› Kerîm, çok ayetlerinden haflre naz›r
pencereler açm›flt›r.

Ezcümle, 
1@ GkQGnƒrWnG rºoµn≤n∏nN rónbnh ayetiyle saadet-i ebedi-

yeye yol açan bir k›yas-› temsilîye iflaret etmifltir.

Kezalik, 
2 pó«/Ñn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂t`HnQ Énenh ayet-i kerîmesiyle o sa-

adeti gösteren bir k›yas-› adlîye iflaret etmifltir.

Birinci ayetle işaret edilen kıyas-ı temsilî:

Evvelâ insan›n vücuduna bak! Nas›l tav›rdan tav›ra,
yani nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan et
ve kemi¤e, et ve kemikten insan suretine bir kas›t, bir
irade ve bir ihtiyar alt›nda, mahsus kanunlarla, muayyen
nizamlarla, muntazam hareketlerle intikal etti¤ini ve ka-
l›ptan kal›ba girip ç›kt›¤›n›, gör.

alaka: kan p›ht›s›.
as›r: yüzy›l, as›r.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
delil: bir davay› ispata yarayan
fley, bürhan.
enbiya-i izam: büyük peygam-
berler.
evvelâ: öncelikle.
ezcümle: bu cümleden olarak.
hakikat: gerçek, esas.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hüccet-i kàt›a: kat’i ve kesin de-
lil, hiç bir flüpheye mahal b›rak-
mayan delil.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
ihtiyar: irade, tercih.
intikal: geçme, bulaflma, sirayet
etme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
kâfi: yeterli.

kas›t: hedef almak, niyet et-
mek.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
k›yas-› adliye: Allah’›n dün-
yadaki adalet ve düzenini
göstererek ahiretin varl›¤›na
delil getirme.
k›yas-› temsilî: temsile daya-
nan k›yas.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:

aç›klamalar›yla ak›llar› benze-
rini yapmaktan âciz b›rakan
mu’cizeli kitap, Kur’ân.
muayyen: tayin edilmifl, belli,
belirli.
mudga: et parças›.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müçtemi: toplanan, toplan-
m›fl, toplu.
naz›r: nazar eden, bakan.

nizam: kaide, kanun.
nutfe: döl suyu, meni, sperm.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
vecih: cihet, yön.

1. Hâlbuki, O sizi hâlden hâle sokarak yaratm›flt›r. (Nuh Suresi: 14.)
2. Rabbin ise kullar›na haks›zl›k edecek de¤ildir. (Fuss›let Suresi: 46.)
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Sonra insan›n bekas›na dikkat et! ‹nsan, bu vücut liba-
s›n› her sene de¤ifltirir. Bu vücut de¤iflmesi, bedendeki
hüceyrat›n y›k›l›p yap›lmas›yla olur. Bu tamirat da, bütün
azan›n erzak mahzeni hükmünde olan Cenab-› Hakk›n
bir kanun-i mahsusla ihzar etti¤i o madde-i lâtifeden al›-
nan ecza ile yap›l›r.

Sonra o madde-i lâtifenin ahvaline bak! Nas›l azan›n
ihtiyaçlar›na göre, muayyen bir kanunla taksim edilir ve
bedenin her taraf›na mahsus bir nizamla muntazaman
da¤›t›l›r. Yine flayan-› dikkattir ki, o madde-i lâtife, dört
matbahta piflirildikten sonra ve dört ink›lâptan geçtikten
ve dört süzgeçten tasfiye edildikten sonra, r›z›k olarak
taksim edilir. Hem, yine flayan-› dikkattir ki, o madde-i lâ-
tife, yemeklerin ruhu ve hülâsas›d›r. O yemekler, âlem-i
anas›rda da¤›n›k menbalardan muntazam bir düstur ile,
mahsus bir nizamla cem ve tahsil edilirler.

‹flte bütün bu nizamlar, bu kanunlar, bu intizamlar, hep
bir kas›t, bir irade, bir hikmetten ç›k›yor.

Evet, meselâ, Habib’in gözünde yerleflen bir zerrenin,
unsur-i havadan veya unsur-i türabdan o garip, acip ta-
v›rlarda, ink›lâplarda yapt›¤› muntazam hareketinden an-
lafl›l›r ki, o zerre, toprakta iken Habib’in gözüne tayin
edilmifl ve bir memur gibi mahall-i memuriyetine munta-
zaman i’zam k›l›nm›flt›r (yükseltilmifltir).

Evet, fennî bir nazarla dikkat edilirse anlafl›l›r ki; o
zerrenin hareketi, körü körüne, tesadüf eseri de¤ildir.
Çünkü, o zerre, hangi mertebeye girerse, o mertebenin 
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kas›t: hedef almak, niyet etmek.
libas: elbise.
madde-i lâtife: lâtif olan madde;
›fl›k ve ayd›nl›k veren maddeler.
madde-i süzgeç: süzgeç madde-
si, süzme iflini yapan varl›k.
mahall-i memuriyet: memurluk
yeri, çal›flma ve görev yeri.
mahzen: kaynak, hazine ve defi-
ne deposu.
menba: kaynak, herhangi bir fle-
yin ç›kt¤› yer.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
muntazaman: düzenli olarak.
muntazaman: düzgün, düzenli
ve devaml› olarak.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nizam: kaide, kanun.
r›z›k: hayat› devam ettirmeye
yetecek miktarda yiyecek.
ruh: öz, can al›c› nokta.
flayan-› dikkat: dikkate lây›k,
dikkate de¤er.
tahsil: elde etme, alma, kazan-
ma.
taksim: bölme, parçalara ay›rma,
ülefltirme, paylaflt›rma.
tamirat: onar›m.
tasfiye: saflaflt›rma, saf k›lma,
ar›tma.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tesadüf: rastlant›.
unsur-› hava: hava unsuru.
unsur-i türab: toprak unsuru,
toprak parças›, asl› toprak olan
madde.
vücut: cisim, ceset.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahval: hâller, durumlar, olufl-
lar.
âlem-i anas›r: unsurlar âlemi.
(toprak, hava, su, atefl.).
aza: organlar, uzuvlar.
beka: kal›c›l›k, devaml›l›k, sa-
bit olmak.
cem: toplama, bir araya getir-
me.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

düstur: kanun, kaide.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
erzak: r›z›k.
fennî: fenne mensup, fenle il-
gili olan.
garip: hayret verici.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüceyrat: hücrecikler.
hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›,
temel k›sm›.

i’zam: yükseltme, büyütme.

ihzar: haz›r etme, haz›rlama.

ink›lâp: bir hâlden baflka bir
hâle geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.

intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.

irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.

kanun-i mahsus: özel kanun,
hususî kanun, kendine mah-
sus kaide.



nizam›na tâbi olur. Ve hangi bir tavra intikal etmifl ise,
onun muayyen kanunuyla amel etmifltir. Ve hangi bir ta-
bakaya misafir gitmifl ise, muntazam bir hareketle sevk
edilmifltir.

Hülâsa, nefl’e-i ulâya dikkat edenin, nefl’e-i uhra hak-
k›nda tereddüdü kalmaz. Peygamber Aleyhissalâtü
Vesselâm›n emretti¤i gibi, “Nefl’e-i ulây› gören adam,
nefl’e-i uhray› inkâr edebilir mi?” Çünkü, ikinci teflekkül,
yani ikinci yap›l›fl birinci teflekkülden daha kolayd›r. Bu-
nu yapan, onu daha kolay yapar.

Meselâ, bir f›rka askerin ilk teflekkülünde, efrad›n bir-
biriyle ünsiyetleri, muarefeleri olmad›¤›ndan ve talim ve
terbiye görmemeleri yüzünden, yontulmam›fl tafllar gibi
olduklar›ndan, o efrat, o f›rkan›n bünyesinde yerlefltirilin-
ceye kadar çok zahmetler vard›r. Fakat, ba’de’t-teflekkül
terhis edilip de bir daha taht-› silâha davet edildi¤i zaman
pek kolay içtima eder ve f›rkay› teflkil ederler. Bu teflek-
kül, evvelki teflekkülden daha kolay olur.

Kezalik, birbiriyle ülfet peyda eden ve her birisi yerini
tan›yan ve bir derece yontulmufl tafllar gibi kesb-i letafet
eden bedenin zerrat›, ölümle da¤›ld›ktan sonra, haflirde,
Hâl›k’›n izniyle, ‹srafil’in borusuyla o zerrat-› asliye ve
esasiye içtimaa davet edildikleri zaman, pek kolay içtima
ederler ve beden-i insanîyi yine eskisi gibi teflkil ederler.
Maahaza, kudret-i ezeliyeye nispeten, en büyük, en kü-
çük gibidir, hiçbir fley o kudrete a¤›r gelemez.

aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
amel: fiil, ifl, emek.
ba’detteflekkül: meydana gel-
dikten sonra, flekillendikten son-
ra, flekil ald›ktan sonra.
beden-i insanî: insan›n bedeni,
vücudu.
efrat: fertler.
esasiye: as›lla, temelle alâkal›,
esasa ait.
evvel: önce, ilk, birinci, iptida,
bafllang›ç.
f›rka: tümen.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hülâsa: k›saca, özet.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me, bir yere birikme.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
‹srafil: dört büyük melekten biri,
k›yamet günü “sur”u üflemekle
görevli olan melek.
kesb-i letafet: incelik, nuraniyet
kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
nefl’e: yeniden meydana gelme,
vücut bulma. eriflme, yetiflme,
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geliflme. nefle, keyif, sevinç.
nefl’e-i uhra: ölüm ile ölüm-
den sonra yeniden dirilme,
ikinci dirilifl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl; ruhun
bedene girifli.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nizam: kaide, kanun.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
tabaka: kat, katman.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat

eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
taht-› silâh: silâh alt›; silâh al-
t›nda.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
tav›r: eflya, olaylar ve insan-
lar karfl›s›nda tak›n›lan hâl,
tutum, durum, vaziyet.
terbiye: e¤itim.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
terhis: askerli¤ini bitirenlerin
ordudan gitmelerine izin ver-

me, b›rakma.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
uhra: ahiret, öbür dünya.
ülfet: al›flma, kaynaflma,
dostluk.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk, ahbapl›k, arkadafll›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerrat-› asliye: as›l zerreler.



Arkadafl!
Zahire nazaran haflirde ecza-i asliye ile ecza-i zaide

birlikte iade edilir. Evet, cünüp iken t›rnaklar›n, saçlar›n
kesilmesi mekruh ve bedenden ayr›lan her bir cüz’ün bir
yere gömülmesi sünnet oldu¤u ona iflarettir. Fakat, tah-
kike göre, nebatat›n tohumlar› gibi, “acbüzzenep” tabir
edilen bir k›s›m zerreler, insan›n tohumu hükmünde
olup, haflirde o zerreler üzerine beden-i insanî neflvüne-
ma ile teflekkül eder.

İkinci ayetle işaret edilen delil-i adlî ise:
Evet, görüyoruz ki; alelekser, gaddar, facir zalimler,

lezzetler, nimetler içinde pek rahat yafl›yorlar. Yine görü-
yoruz ki, masum, mütedeyyin, fakir mazlumlar, zahmet-
ler, zilletler, tahkirler, tahakkümler alt›nda can veriyorlar.
Sonra ölüm gelir, ikisini de götürür. Bu vaziyetten bir zu-
lüm kokusu gelir! Hâlbuki, kâinat›n flahadetiyle, adalet
ve hikmet-i ‹lâhiye, zulümden pak ve münezzehtirler.
Öyle ise, adalet-i ‹lâhiyenin tam manas›yla tecelli etmesi
için, haflre ve mahkeme-i kübraya lüzum vard›r ki; biri
cezas›n›, di¤eri mükâfat›n› görsün.

1 n¿ƒoæpbƒoj rºog pInôpN'’rÉpHnh
Bu cümledeki kelimelerin arasında bulunan nazım
ve nizam:

1. Bu cümlenin mâkabliyle ba¤lanmas›n› ifade eden nh
bu rükn-i imaniyenin burada sarahaten zikredilmesi için,
âmm olarak zikredilen evvelki cümleden bu cümlenin
tahsis lüzumuna binaen, at›f yap›lm›flt›r.
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lil.
ecza-i asliye: aslî unsurlar, vücut-
ta temel teflkil eden unsurlar.
ecza-i zaide: fazladan olan k›s›m-
lar, parçalar.
facir: günahkâr.
gaddar: çok fazla zulüm ve hak-
s›zl›k eden.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hikme-
ti, mahlûkat›n yarat›l›fl›nda Al-
lah’›n gayeleri.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
mahkeme-i kübra: en büyük
mahkeme, öldükten sonra bütün
insanlar›n diriltilerek Allah huzu-
runda hesaba çekilece¤i mahke-
me.
mâkabl: öndeki, üstteki.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
mekruh: fler’î olarak haram edil-
memekle birlikte, yap›lmas› fleri-
atça hofl görülmeyen hâl.
mükâfat: iyi bir ifl veya hizmet-
ten dolay› verilen fley, ödül.
münezzeh: ar›nm›fl, temiz, ar›,
pak, tenzih edilmifl, uzak, berî.
mütedeyyin: dinin emirlerini ek-
siksiz yerine getiren, dindar, dine
ba¤l›.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nebatat: bitkiler.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nimet: servet, varl›k.
nizam: düzgünlük, tertip.
rükn-i imaniye: imana ait esas,
iman›n esas›.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
sünnet: farz ibadetler d›fl›nda, Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) yapmay›
âdet edindi¤i ibadetler.
flahadet: flahitlik, tan›kl›k.
tabir: ifade.
tahakküm: zorbal›k etme, zorla
hükmetme, hükmü alt›na alma.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tahkir: hakaret etme, fleref ve
haysiyetini incitme.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tecelli: belirme, görünme.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.
vaziyet: durum.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zalim: zulmeden, ac›mas›z.
zerre: pek ufak parça.
zikir: anma, bildirme.
zillet: hor ve hakir görülme.
zulüm: haks›zl›k.

acbüzzenep: hadis-i flerifte,
insan›n kuyruk sokumunda
bulundu¤u belirtilen, ikinci
yarat›l›fl için çekirdek hük-
münde oldu¤u bildirilen ve
bedenin özünü oluflturdu¤u
kabul edilen madde; bir tür
genetik flifre.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adalet-i ‹lâhiye: Allah’›n ada-

leti, ‹lâhî adalet.
alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
âmm: genel, herkese ait.
at›f: ba¤laç.
ayet: her bir Kur’ân cümlesi.
beden-i insanî: insan›n bede-
ni, vücudu.
binaen: -den dolay›.
cünüp: cenabet hâlde bulu-
nan, gusül abdesti almas› ge-
reken, fler’an y›kan›p temiz-

lenme gerektiren hâl.
cüz: k›s›m, parça.
delil-i adlî: adalet delili,
ölümden sonra dirilmeyi is-
pat eden flahitlerden birisi
“Allah âdildir, öyle ise herke-
se hakk›n› verir, bu dünyada
zalim cezas›n› mazlum ödülü-
nü tam alm›yor, flu hâlde bir
baflka dünya var, orada hak
yerini bulur, adalet yerini bu-
lur” diye özetlenebilecek de-

1. Ahirete de kesin olarak iman ederler. (Bakara Suresi: 4.)



2. Takdimiyle hasr› ifade eden 
1 pInôpN'’rÉpH kelimesi, baz›

ehl-i kitab›n iman ettikleri ahiret hakikî bir ahiret
olmad›¤›na tarizdir. Çünkü, onlar›n 
2 kInOhoór©ne ÉkeÉsj nG s’pG oQÉsædGÉnæ°sùn“n rønd ayet-i kerîmesinin hikâye

etti¤i gibi, “Cehennem atefli, bizi daima yakacak de¤il
ya! Ancak birkaç gün yakacakt›r” gibi sözleriyle ve bir ci-
hette lezaiz-i cismaniyeyi nefiy ve inkâr ettiklerinden an-
lafl›ld›¤›na göre, bildikleri ahiret, mecazî bir ahiret imifl.

3. Malûm ve mahut olan fleye iflaret için vazedilen r∫nG
edat›, bütün kütüb-i semaviyenin lisanlar›nda deveran
eden mahut ahirete iflarettir. Veyahut mezkûr delâil-i f›t-
riye ile ak›llar›n gözleri önünde haz›r olan ve ahiretle an›-
lan hakikate iflarettir.

4. Mukadder bulunan nefl’enin s›fat›na ahiret tabiri, zi-
hinleri nefl’e-i ulâya çevirip, ondan nefl’e-i uhraya bilinti-
kal imkân yolunu göstermek için ihtiyar edilmifltir.

5. Yakinle beraber tasdiki birlikte ifade eden 
3 n¿ƒoæperDƒoj

kelimesine bedel 
4 n¿ƒoæpbƒoj tabiri, haflir meselesi flek ve flüp-

helere bir mahfler ve bir mecma oldu¤u için, tasdikten
fazla ikan ve yakin daha ehemmiyetli oldu¤una iflarettir.
Veya ehl-i kitab›n iddia ettikleri iman yakinden hâlî oldu-
¤undan, onlar›n iman›, iman olmad›¤›na iflarettir.

„®ò

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
bilintikal: intikal ile, anlamakla
ya da tafl›makla.
cihet: flekil, yön, tarz.
delâil-i f›triye: tabiî, yarat›l›fltaki
deliller, f›trata ait deliller.
deveran: dönme, dönüp dolafl-
ma.
edat: bak›mlardan iliflkisi olan
kelime.
ehemmiyetli: önemli.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de ge-
nellikle Yahudiler ve H›ristiyanlar
için kullan›lan tabir.
hakikat: gerçek.
hakikî: gerçek.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hasr: bir fleye ait k›lma.
haflir: yeniden dirilip toplanmak,
ikinci dirilifl.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ihtiyar: irade, tercih.
ikan: sa¤lam bilifl, iyi bilme; delil
ve bürhan üzere kabul edifl.
iman: inanç, itikat.
iman: inanma, itikat.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
lezaiz-i cismaniye: cismanî lez-
zet ve zevkler, insan›n maddî ya-
p›s›yla ald›¤› zevk ve lezzetler.
lisan: dil, anlaflma amac›yla kulla-
n›lan sesli iflaretler sistemi.
mahfler: haflrolunacak, toplan›la-
cak yer.
mahut: belirli, belli olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
mecma: toplan›lacak yer, toplan-
ma yeri; birikme yeri.
mesele: konu.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.

mukadder: takdir edilmifl.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
nefl’e: meydana getirme,
oluflturma.
nefl’e-i uhra: ölüm ile ölüm-
den sonra yeniden dirilme,
ikinci dirilifl.
nefl’e-i ulâ: ilk yarat›l›fl; ruhun

bedene girifli.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tabir: ifade, söz.
takdim: öne geçirme, öne al-
ma, önde tutma.
tariz: kinayeli söz söyleme
sanat›.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
vaz edilme: koyulma, konul-
ma, yerlefltirilme.
yakin: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.
zihin: anlama, bilme, kavra-
ma gücü, anlay›fl, kavray›fl.

1. Ahirete. (Bakara Suresi: 4.)
2. Bakara Suresi: 80.
3. ‹man ederler.
4. Kesin olarak iman ederler. (Bakara Suresi: 4.)
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1 rºp¡u`HnQ røpe ikóog '¤nY n∂pBÄ'`dhoG
Bu cümledeki nüktelere iflaret eden mehazlar flun-

lard›r:

1. Evvelki cümle ile bu cümlenin nazm›.

2. 
2 n∂pBÄ'`dhoG ile iflaret-i hissiye.

3. n∂pBÄ'`dhoG ’deki uzakl›k.

4. 
3 '¤nY ’daki ulviyet.

5. 
4 ikóog ’deki tenkir.

6. 
5 røpe

7. 
6 rºp¡u`HnQ ’deki terbiyeden ibaret yedi mehazd›r.

B‹R‹NC‹S‹: Bu cümleyi mâkabliyle ba¤layan münase-
betlerdir.

Birinci münasebet: Bu cümle mâkablinden nefl’et
eden üç suale cevapt›r.

Birincisi: Hidayetten nefl’et eden o güzel vas›flar› lâbis
olarak hidayet taht› üstünde oturan o flah›slar› görmek
isteyen saile cevapt›r.
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dikkatle anlafl›labilen mana veya
söz.
sail: sual eden, soran.
sual: soru.
taht: makam.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme; besleyip büyütme.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
vas›f: bir kimsenin veya fleyin ta-
fl›d›¤› hâl, nitelik, hususiyet.

evvel: önce gelen, önceki.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iflaret-i hissiye: hissî iflaret,
hisle ilgili belirti; duygu yoluy-

la yap›lan ve alg›lanan iflaret.
lâbis: giyen, giymifl, giyinmifl.
mâkabl: öndeki, üstteki.
mehaz: menba, bir fleyin asl›-
n›n al›nd›¤› kaymak.
münasebet: vesile, rab›ta,
ba¤.

naz›m: tertip etme, düzene,
koyma, dizme.
nefl’et etme: meydana gel-
me, oluflma, ortaya ç›kma.
neflet: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nükte: ince manal›, ancak

1. ‹flte onlar, Rablerinin gösterdi¤i do¤ru yol üzerinde olanlard›r. (Bakara Suresi: 5.)
2. ‹flte onlar. (Bakara Suresi: 5.)
3. …üzere, … üzerinde. (Bakara Suresi: 5.)
4. Hidayet, do¤ru yol. (Bakara Suresi: 5.)
5. …den. (Bakara Suresi: 5.)
6. Rablerinden. (Bakara Suresi: 5.)



‹kincisi: “O adamlar›n hidayete istihkak ve ihtisaslar›
nedendir?” diye sual eden sâmie cevapt›r. Yani illet ve

sebep, 
1 n∂pBÄ'`dhoG ile iflaret edilen vas›flard›r.

Sual: Sab›kan mezkûr vas›flar›n tafsilen zikirlerini

n∂pBÄ'`dhoG kelimesindeki icmalden daha vaz›h bir surette se-

bebi gösteriyor.

Cevap: ‹cmal, bazen tafsilden daha vaz›h olur. Bilhas-
sa matlûp birkaç fleyden mürekkep oldu¤u zaman, sâmi-
in gabaveti veya nisyan› dolay›s›yla, o mürekkebin ecza-
s›n› mezç etmekle sebebi ç›karmak müflkül olur.

Üçüncüsü: “Hidayetin neticesi, semeresi ve hidayette-
ki lezzet ve nimet nedir?” diye sual eden saile cevapt›r.
Yani, hidayette saadet-i dâreyn vard›r. Hidayetin netice-
si, nefs-i hidayettir. Hidayetin semeresi, ayn-› hidayettir.
Zira hidayet, haddizat›nda büyük bir nimettir ve vicdanî
bir lezzettir ve ruhun Cennetidir. Nas›l ki dalâlet, ruhun

Cehennemidir; öyle de, 
2 pInôpN'’rÉpHnh , ahiretin felâh ve sa-

adetini intaç eder.

‹K‹NC‹ MEHAZ: n∂pBÄ'`dhoG ile yap›lan iflaret-i hissiye, bir

fleyin müteaddit s›fatlar›n› zikretmek, o fleyin zihinlerde
tecessüm etmesine ve ak›lda haz›r ve hayalde mahsus ol-
mas›na sebep oldu¤una iflarettir. Maahaza, sab›kan zikir-
lerinden bir mahudiyet ç›kar. Bu mahudiyet-i zikriye 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ayn-› hidayet: hidayetin ta ken-
disi, do¤ru yol üzere olman›n ta
kendisi.
bilhassa: özellikle.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
felâh: kurtulufl, selâmet, onma.
gabavet: anlay›fls›zl›k, kal›n kafa-
l›l›k, ahmakl›k.
haddizat›nda: asl›nda, esasen.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
iflaret-i hissiye: hissî iflaret, hisle
ilgili belirti; duygu yoluyla yap›lan
ve alg›lanan iflaret.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahudiyet-i zikriye: söze dayal›
bilinifl, tan›n›fl; sözlü tan›t›m, söz-
le belirleme.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
mezç: katma, kar›flt›rma.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mürekkep: terkip edilmifl, iki ve-
ya daha çok fleyin kar›flmas›ndan
meydana gelen bileflik.
müflkül: güç, zor, çetin.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nefs-i hidayet: hidayetin kendisi
yani do¤ru ve hak yol olan Müs-
lümanl›k.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.

nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisyan: unutma, unutufl.
ruh: insan ve hayvanlardaki
dirilik kayna¤›, hayat›n teme-
li ve sebebi olan gayr-i maddî
cevher, manevî varl›k.
saadet: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k, mes’ut olma.
saadet-i dâreyn: iki cihan sa-
adeti, dünya ve ahiret mutlu-
lu¤u.

sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
sail: sual eden, soran.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
semere: meyve, güzel netice.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tafsilen: tafsilli bir flekilde,

uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tecessüm: görünme, belirme.
vas›f: bir kimsenin veya fleyin
tafl›d›¤› hâl, nitelik, hususiyet.
vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
zikir: anma, bildirme.
zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. ‹flte onlar. (Bakara Suresi: 5.)
2. Ahirete de… (Bakara Suresi: 4.)
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mahudiyet-i hariciyelerine kap› açar. Haricî olan mahu-
diyetlerinden mümtaz ve müstesna insanlar olduklar› te-
barüz eder ki, nev-i befler içinde gözünü aç›p bakanlar›n
gözlerine en evvel onlar›n par›lt›lar› çarpar.

ÜÇÜNCÜ MEHAZ: Uzakl›¤› ifade eden 
1 n∂pBÄ'`dhoG onla-

r›n filcümle yak›n olduklar› hâlde uzak gösterilmeleri
ulüvv-i mertebelerine mecazî bir iflaret oldu¤una iflarettir.
Çünkü, uzakta bulunanlara bak›ld›¤› zaman, boyca en
uzunlar› görünür. Maahaza, zamanî ve mekânî olan
bu’d, hakikî kastedilirse, belâgatte daha uygun olur. Çün-
kü, bütün as›rlar Asr-› Saadet gibi bu ayeti zikrediyorlar.

Öyle ise, n∂pBÄ'`dhoG ile yap›lan iflaret, saflar›n evvellerine ifla-

rettir. Ve bu itibarla, bu’d hakikî olur, mecazî de¤ildir. Bi-
naenaleyh, onlar›n hakikaten zaman ve mekânca uzak
olduklar› hâlde iflaret-i hissiye ile gösterilmeleri, azamet-
lerine ve ulüvv-i mertebelerine iflarettir.

DÖRDÜNCÜ MEHAZ: Ulviyeti ifade eden 
2 '¤nY kelime-

sidir.

Arkadafl!

Eflya ve fleyler aras›nda öyle münasebetler vard›r ki,
onlar› âyine gibi yap›yor. Her birisi, ötekisini gösteriyor.
Birisine bak›ld›¤› zaman, ötekisi görünür. Meselâ, bir
parça cam, büyük bir sahray› gösterdi¤i gibi, bazen olur
ki, bir kelime uzun ve hayalî bir maceray› sana gösterir.
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keli ve heyecanl› olay, serüven.
mahudiyet: belirlenme, bilinme,
tan›nma.
mahudiyet-i hariciye: baflkala-
r›nca tan›nm›fl olma, bilinme; d›-
flardakilerce de belirlenmifl olma.
mecazî: mecaza ait, gerçek olma-
yan.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
mekân: yer, mahal.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mümtaz: ayr›cal›kl›, üstün tutul-
mufl, imtiyazl›.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstesna: benzerlerinden üstün
olan, seçkin, mümtaz.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
saf: dizi, s›ra.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
ulüvv-i mertebe: en büyük rüt-
be, yüksek derece, üstün pâye.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik.
zikir: anma, bildirme.

as›r: yüzy›l.
Asr-› Saadet: saadet, mutlu-
luk asr›; Peygamberimiz
(a.s.m) ve Dört Halifenin yafla-
d›¤› devire verilen ad.
âyine: ayna.
azamet: büyüklük.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
binaenaleyh: bundan dolay›,

bunun üzerine.
bu’d: uzakl›k, uzak olma.
evvel: önce, ilk.
filcümle: hepsi, bütünü.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hakikî: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili,
baflkalar›.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.

heyet: kurul, topluluk; birlik
teflkil eden flah›s ve fleylerin
tamam›.
iflaret-i hissiye: hissî iflaret,
hisle ilgili belirti; duygu yoluy-
la yap›lan ve alg›lanan iflaret.
kas›t: hedef almak, niyet et-
mek.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
macera: bafltan geçen tehli-

1. ‹flte onlar. (Bakara Suresi: 5.)
2. …üzere, … üzerinde. (Bakara Suresi: 5.)



Bir kelime, pek acip bir vukuat› senin gözünün önüne
getirir, temessül ettirir. Yahut bir kelâm, zihnini al›r, mi-
salî âlem-i misallere kadar götürür, gezdirir.

Meselâ 
1 nRnQÉnH kelimesi, muharebe meydan›n› 

2 nInônªnK ke-

limesi, büyük bir meyve bahçesini insan›n fikrine getirir.

Buna binaen, buradaki 
3 '¤nY kelimesi, temsilî bir üslûba

pencere açar, gösterir kast›yla zikredilmifltir. fiöyle ki:

Sanki hidayet-i ‹lâhî, bir burak olup mü’minlere gön-
derilmifltir. Mü’minler tarik-› müstakimde ona binerek
arfl-› kemalâta yürürler.

BEfi‹NC‹ MEHAZ:
4 ikóog ’deki tenkirdir. Bir nekre

mârife olarak mükerreren zikredilirse, o mârife, o nekre-
nin ayn› olur. Fakat o nekre, nekre olarak zikredildi¤i
takdirde, alelekser birbirinin ayn› olamaz. Bu kaideye

göre, nekre olarak tekerrür eden ikóog evvelki ikóog ’nin

ayn› de¤ildir. Ancak, evvelki ikóog mastard›r, ikincisi hâ-

s›l-› bilmastard›r ve birincisinin semeresi hükmünde mah-
sus ve sabit bir s›fatt›r.

ALTINCI MEHAZ: Hidayetin Allah’tan oldu¤unu ifade

eden 
5 røpe kelimesinden burada bir cebir hissedilmekte

ise de, hakikatte cebir de¤ildir. Çünkü onlar›n cüz-i ihti-
yarlar›yla hâs›l-› bilmastar olan hidayete yürümeleri üze-
rine Cenab-› Hak, o s›fat-› sabite olan hidayeti halk ve 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
arfl-› kemalât: olgunluklar›n, mü-
kemmelliklerin zirvesi, olgunlu-
¤un en yüksek derecesi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
burak: binek, Cennete mahsus
bir binek vas›tas›.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
cüz’î: küçük, az; k›ymetsiz,
önemsiz.
evvel: önce gelen, önceki.
hakikat: gerçek.
halk: yaratma, yarat›fl.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir sa-
hibinden meydana gelen fiil. (atefl
ederek bir adam› öldürmede,
atefl etmek mastar, adam›n öl-
mesi hâs›l-› bi’l-mastard›r.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hidayet-i ‹lâhiye: Allah’›n kulunu
hidayete erdirmesi.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: hedef almak, niyet etmek.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
mârife: -gr. belirtilmifl, tahsis edil-
mifl isim, bafl›na ‘’elif-lâm’’ alm›fl
isim. anlam› belirtilmifl söz.
mastar: fiil (ifl, hareket, olufl bildi-
ren kelime) kökü.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
misal: düfl, rüya.
muharebe: savaflma, savafl, cenk,
harp.
mü’min: iman eden, inanan.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
nekre: belirsiz isim.

sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
semere: netice, sonuç.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
s›fat-› sabit: sabit s›fat, de¤ifl-
meyen vas›f, keyfiyet.
tarik-i müstakim: istikamet

üzere, do¤ru olan yol, do¤ru
yol.

tekerrür: tekrarlanma.

temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.

temsilî: temsil mahiyetinde,
sembolik.

tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.

üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.

vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.

zikir: anma, bildirme.

1. Savaflt›, mübareze yapt›.
2. Meyve.
3. … üzere, … üzerine. (Bakara Suresi: 5.)
4. Hidayet, do¤ru yol. (Bakara Suresi: 5.)
5. …den. (Bakara Suresi: 5.)
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ihsan etmifltir. Demek ihtida, yani hidayete do¤ru yü-
rümek, onlar›n kesb ve ihtiyarlar› dâhilindedir. Fakat s›-
fat-› sabite olan hidayet, Allah’tand›r.

YED‹NC‹ MEHAZ: Terbiyeyi ifade eden uÜnQ kelimesi-

dir. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi, onlar›n r›z›kla
terbiyeleri rububiyetin fle’ninden oldu¤u gibi, hidayetle
de tegaddileri rububiyetin fle’ninden oldu¤una iflarettir.

1 n¿ƒoëp∏rØo`ŸrG oºog n∂pBÄ'`dhoGnh
Bu cümledeki nüktelerin mehazlar›:

1. h ile at›f.

2. 
2 n∂pBÄ'`dhoG ’nin tekrar›.

3. Zamirü’l-fas›l olan 
3 rºog .

4. r∫nG edat›.

5. Felâh yollar›n›n adem-i zikriyle 
4 n¿ƒoëp∏rØoe ’nin âmm

ve mutlak b›rak›lmas› gibi befl mehazdan ibarettir.

Birincisi: h ile yap›lan at›f, her iki cümle aras›nda bu-

lunan münasebete binaen yap›lm›flt›r. Zira, birinci n∂pBÄ'`dhoG
saadet-i acile ( ¬n∏pLÉnY) olan hidayet semeresine iflarettir.

‹kinci n∂pBÄ'`dhoG hidayetin semere-i âcilesine ( ¬n∏pL=G ) iflaret-

tir.
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l›flarak kazanma.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
mutlak: kesin.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nükte: ilk bak›flta görülemeyen,
dikkatli bak›fl ve inceleme ile an-
lafl›labilen mana.
r›z›k: Allah’›n lütuf ve ihsan etti¤i
nimetler.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
saadet-i acile: flimdiki saadet;
peflin yaflanan geçici saadet.
semere: meyve, güzel netice.
semere-i âcile: sonradan gelen
netice, sonradan gelen meyve.
s›fat-› sabit: sabit s›fat, de¤iflme-
yen vas›f, keyfiyet.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
tegaddi: g›dalanma, g›da alma,
beslenme.
terbiye: besleme, yetifltirme, bü-
yütme; besleyip büyütme.
zamirü’l-fas›l: ay›rma zamiri, me-
selâ, “onlar” zamiri böyledir.

adem-i zikir: zikredilmeme,
an›lmama, bir fleyin hat›rlan-
mamas›.
âmm: genel, herkese ait.
at›f: ba¤laç.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dâhil: girme, içinde olma.

edat: tek bafl›na bir mana,
anlam ifade etmeyen, kulla-
n›ld›¤› kelimelerle sebep, so-
nuç, vas›ta, benzerlik v.b.

felâh: mutluluk, kutluluk,
bahtiyarl›k.

hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.

ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihsan: verilen, ba¤›fllanan
fley.
ihtida: hidayete erme, do¤ru
yola girme.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
kesb: çal›flarak elde etme, ça-

1. Dünya ve ahirette saadet ve kurtulufla erenler de onlard›r. (Bakara Suresi: 5.)
2. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
3. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
4. Dünya ve ahirette saadet ve kurtulufla erenler. (Bakara Suresi: 5.)



aleyhissalâtü vesselâm: ‘salât ve
selâm onun üzerine olsun’ anla-
m›nda Hz. Muhammed’e dua.
âlim: çok okumufl, bilen, bilgili,
bilgin.
arz: sunma, bildirme.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de ge-
nellikle Yahudîler ve Hristiyanlar
için kullan›lan tabir.
erkân-› imaniye: imana ait esas-
lar.
erkân-› ‹slâmîye: ‹slâmiyetin
esaslar›, temelleri, rükünleri.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
faz›l: fazilet sahibi, ilim ve irfan›
üstün.
fezleke: özet, netice.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
havale: bir fleyi baflkas›n›n üstü-
ne b›rakma.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hüküm: karar, emir.
icmal: öz, özet.
iman: inanma, itikat.
irca: geri çevirme, geri döndür-
me.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
mâkabl: öndeki, üstteki.
medih: övmek.
mehaz: menba, bir fleyin asl›n›n
al›nd›¤› kaymak.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
mü’min: iman eden, inanan.
münasip: uygun.
müpteda: bafllang›ç, bafl.
müpteda: isim cümlelerinde öz-
ne.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.
nükte: ilk bak›flta görülemeyen,
dikkatli bak›fl ve inceleme ile an-

lafl›labilen mana.
rab›t: ba¤lamak, bitifltirmek.
saadet: mutluluk.
sena: methetme, övme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
taharri: arama, araflt›rma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tariz: kinayeli söz söyleme

sanat›.
tayin: yerini belli etme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
te’kid: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
yakin: aç›k-seçik ve kesin bil-

gi.

zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

zamirü’l-fas›l: ay›rma zamiri,
meselâ, “onlar” zamiri böyle-
dir.

Zeyd: eski fetva metinlerinde
erke¤i temsil etmek için kul-
lan›lan isimlerden biri.

1. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
2. Onlar ki… (Bakara Suresi: 4.)
3. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
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Evet, her bir 
1 n∂pBÄ'`dhoG mâkabline bir fezleke, bir icmal-

dir. Fakat erkân-› ‹slâmiye mehaz tutulmakla, birinci

n∂pBÄ'`dhoG ’nin birinci 
2 nøj/òsdGnh ’ye rabt›, ikincisinin de ümmî

mü'minlere tahsisi; ve keza erkân-› imaniye ile yakin me-

haz tutulmakla, ikinci n∂pBÄ'`dhoG ’nin ikinci nøj/òsdGnh ’ye rabt›

ve ikisinin de ehl-i kitap mü’minlere irca› daha evlâd›r.

‹kincisi: n∂pBÄ'`dhoG ’nin tekrar›, her iki saadetin gerek hi-

dayete, gerek onlar›n medih ve senalar›na müstakil ve
ayr› ayr› gayeler ve sebepler olduklar›na iflarettir. Fakat

ikinci n∂pBÄ'`dhoG ’nin hükmüyle beraber, birinci n∂pBÄ'`dhoG ’ye

iflareti daha evlâd›r.

Üçüncüsü: Zamirü’l-fas›l olan 
3 rºog , ehl-i kitaptan olup

Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâma iman et-
meyenlere bir tariz olmak üzere bu cümle ile yap›lan
hasr› te’kit etmekle beraber, güzel bir nükteyi tazammun
etmifltir. fiöyle ki:

Müpteda ile haber aras›nda bulunan rºog zamiri, müpte-

day› çok haberlere müpteda yapar ve bu gibi haberlerin
tayinini de hayale havale eder. Yani, haberlerin mahdut
ve muayyen olmad›¤›n› hayale arz etmekle, hayali müna-
sip haberleri taharri etmeye teflvik eder. Nas›l ki Zeyd’i
ele almakla, “Zeyd âlimdir, Zeyd faz›ld›r, Zeyd güzeldir”
gibi Zeyd’in s›fatlar›ndan çok hükümleri dizebilirsin.



Kezalik, 
1 n∂pBÄ'`dhoG ’den sonra gelen 

2 rºog zamiri hayali

harekete getirmekle, “Onlar ateflten kurtulurlar,” “Onlar
Cennete girerler,” “Onlar rü’yete mazhar olurlar” ve da-
ha bu gibi s›fatlar›na münasip çok hükümleri ve cümlele-
ri hayale yapt›r›r.

Dördüncüsü:
3 n¿ƒoëp∏rØoªrdnG kelimesindeki r∫nG , hakikati tas-

vire iflarettir. Sanki lisan-› hâliyle diyor ki: “E¤er müflih-

lerin hakikatini görmek istersen, n∂pBÄ'`dhoG ’nin âyinesine

bak, sana temessül edecektir.”

Yahut onlar›n tayin ve temyizlerine iflarettir. Sanki di-

yor: “Ehl-i felâh olanlar› tan›mak istersen, n∂pBÄ'`dhoG ’ye

bak; içindedirler.” Veya hükmün zahir ve bedihî oldu¤u-
na iflarettir.

Beflincisi: Felâh ve necat yollar›n› tayin etmeyen

n¿ƒoëp∏rØoªrdnG kelimesindeki ›tlak, tamim içindir. fiöyle ki:

Kur’ân’a muhatap olan, matlûplar› ve istekleri muhte-
lif pek çok tabakalard›r ki, bir k›sm› ateflten necat istiyor-
lar, bir k›sm› Cennete girmek istiyorlar, bir k›sm› rü’yete
mazhar olmak istiyorlar. Ve bunlar gibi, o tabakalar›n

pek çok dilekleri vard›r. Kur’ân-› Kerîm, n¿ƒoëp∏rØoªrdnG keli-

mesini âmm ve mutlak b›rakm›flt›r ki, herkes istedi¤ini
takip etsin.

„®ò

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 107 KURTULUfiA ERENLER

muhtelif: çeflitli.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
müflih: selâmete ç›kan, iflâh
olan, kurtulufla eren, felâh bulan.
münasip: uygun.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
rü’yet: Allah’› ve tecellilerini kalp
gözü ile seyretme, manevî âlemi
görme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me; gösterme, s›n›r›n› çizme, be-
lirtme.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
temyiz: inceleyip seçme, ay›rdet-
me.
zahir: aç›k, görünür.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.

âmm: genel, herkese ait.
âyine: ayna, mirat.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve
ortada olan.
ehl-i felâh: kurtulufl ehli, felâ-
ha, esenlik ve selâmete eren-
ler.
felâh: kurtulufl, selâmet, on-

ma.
hakikat: gerçek, esas.
hüküm: karar, emir, bir konu,
ifl veya kimse hakk›nda veri-
len karar.
›tlak: genellefltirme, umumî
hâle getirme.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.

lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.

matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.

mazhar: nail olma, flereflen-
me.

muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.

1. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
2. Onlar. (Bakara Suresi: 5.)
3. Dünya ve ahirette saadet ve kurtulufla erenler. (Bakara Suresi: 5.)



1 rºogrQpòræoJ rºnd rΩnG rºo¡nJrQnòrfnGnA rºp¡r«n∏nY lABGnƒ°nS GhoônØnc nøj/òsdG s¿pG
Bu cümlenin mâkabliyle cihet-i nazm›:
Arkadafl! Cenab-› Hakk›n s›fât-› ezeliye âleminde, biri

celâlî, di¤eri cemalî iki türlü tecellisi vard›r.

Celâl ile cemalin s›fât-› ef’al âleminde tecellisinden lü-
tuf ve kah›r, hüsün ve heybet tezahür eder.

Ef’al âlemine tecelli edince, tahliye (¬n«p∏rënJ ) ile tahliye

(¬n«p∏rînJ) (tezyin ile tenzih) do¤ar.

Âsâr ve a’mal âleminden âlem-i ahirete int›ba edince,
lütuf, Cennet ve nur olarak; kah›r da Cehennem ve nâr
olarak tecelli eder.

Sonra âlem-i zikre in’ikâs edince, biri hamd, di¤eri
tesbih olmak üzere iki k›sma ayr›l›r.

Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, kelâm›n emir ve
nehye taksimine sebep olur.

Sonra âlem-i irflada intikal edince, irflad› tergip ve ter-
hip, tebflir ve inzara taksim eder.

Sonra vicdana tecelli edince, reca ve havf husule ge-
lir.

Sonra irflad›n iktizas›ndand›r ki, havf ile reca aras›nda-
ki muvazene, devamla muhafaza edilsin ki; reca ile do¤-
ru yollara sülûk edilsin, havf ile de e¤ri yollara gidilme-
sin. Ne Allah’›n rahmetinden me’yus, ne de azab›ndan
emin olunsun!

âlem: kendine has de¤iflik özel-
likleri bulunan yer, diyar.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i irflat: irflat âlemi, do¤ru
yolu gösterme ve oraya sevk âle-
mi.
âlem-i kelâm: söz söylemenin
manevî atmosferi.
âlem-i zikir: zikir âlemi, Allah’›
anma uslûbu, manevî atmosferi,
havas›.
âsâr: eserler.
âsâr ve a’mal âlemi: eserler ve
ameller, ifller dünyas›, diyar.
Celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
celâlî: Cenab-› Hakk›n haflmet,
büyüklük ve kahr›n› gösteren; Al-
lah’›n Celal ismine ait olan.
cemal: güzellik, Cenab-› Hakk›n
lütuf ve ihsan› ile tecellisi.
cemalî: Allah’›n lütuf ve ihsan› ile
tecelli etti¤i isme ait.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet-i naz›m: dizme ve düzenle-
me yönü.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
emin: emniyet sahibi, korkusuz.
hamd: Allah’› övme.
havf: korku, korkma.
heybet: huflû, korku, haflyet.
husul: olma, meydana gelme.
hüsün: iyilik, hoflluk.
iktiza: gerektirme.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
int›ba: aksetme, tecelli etme,
yans›ma; bas›lma, damgalanma.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
inzar: uyarma, uyar›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
kah›r: fliddetli azap verme.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san; iyi muamele, iyilik, iyi, yu-
muflak, dostça davran›fl.
mâkabl: öndeki, üstteki.
me’yus: ye’se düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
muhafaza: koruma.
muvazene: denge.
nehiy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
reca: umma, ümit hâli.
s›fat-› ef’al: Allah’›n yaratma ile
ilgili olan hayat verme öldürme,
r›z›k verme gibi s›fatlar›, özellikle-
ri.

s›fat-› ezeliye: Cenab-› Hak-
k›n ezelden beri zat›yla bera-
ber var olan özellikleri, Al-
lah’›n fliddet (celâl) ve ceza-
land›rma tecellisiyle ilgili ve
lütuf, ihsan, af, bereket, rah-
met, kollama, koruma vb. gü-
zellik s›fatlar›; Allah’›n yarat-
ma ile ilgili olan hayat verme
öldürme, r›z›k verme gibi bü-
tün s›fatlar› öncesiz ve ken-

dindendir.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda devam etme.
tahliye: süsleme, donatma,
bezeme.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
tenzih: kusur kondurmama,
kabahat ve kusuru yok etme.

tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.
terhip: korkutma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksanl›klardan uzak bilme
ve ilân etme.
tezahür: ortaya ç›kma.
tezyin: süsleme.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.

1. ‹nkâr edenlere gelince, sen onlar› inkârlar›n›n ak›betinden sak›nd›rsan da birdir, sak›nd›r-
masan da. (Bakara Suresi: 6.)
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‹flte, böylece teselsül eden flu hikmetten dolay›,
Kur’ân-› Kerîm, aleddevam, tergipten sonra terhip; ve
ebrar› methettikten sonra füccar› zemmetmifltir.

Sual: Bu cümle ile 
1 mº«/ënL »/Ønd nQÉséoØrdG s¿pGnh @ mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG cümlesi ara-

s›nda ne gibi bir fark vard›r ki, orada at›f var, burada yok-
tur.

Cevap: Atf›n hüsnü, münasebetin hüsnüne bakar.
Hüsn-i münasebet, her iki cümleden takip edilen garaz
ve maksad›n bir olmas›na mütevakk›ft›r. Hâlbuki, orada-
ki maksat, burada yoktur. Burada birinci cümledeki mak-
sat, Kur’ân’›n methine incirar eden mü’minlerin methi-
dir. ‹kinci cümleden maksat, yaln›z tahvif ve terhip için,
kâfirlerin zemmidir. Bu ise, Kur’ân’›n methiyle alâkadar
de¤ildir.

Sonra bu cümlenin ihtiva etti€i eczan›n nazm›nda
tezahür eden letaif cihetine bakal›m:
2 s¿pG ile 

3 nøj/òsdnG , mevkilere göre ifade ettikleri nükteler-

den maada, belâgatçe k›ymetli say›lan iki nükteyi daha
tazammun etmifllerdir ki, Kur’ân pek çok yerlerinde

nøj/òsdnG ile s¿pG ’yi mükerreren zikretmifltir.

Tahkiki ifade eden s¿pG ’deki nükte flöyle tasvir edilebilir

ki: s¿pG herhangi bir cümlede bulunursa, o cümlenin dam›-

n› deler, hakikate nüfuz eder ve o davay› veya hükmü 
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hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hüsn-i münasebet: güzel alâka,
iyi iliflki, güzel uygunluk.
hüsün: tamaml›k, eksiksizlik, ol-
gunluk.
ihtiva: içine alma, kapsama.
incirar: bir neticeye do¤ru çekile-
rek sona erme, çekilip bir sona
erme.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
k›ymet: de¤er.
letaif: güzellikler, incelikler.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maksat: kastedilen fley; gaye.
medih: övme.
mevki: yer, makam.
mü’min: iman eden, inanan.
mükerreren: mükerrer olarak,
tekrar olarak, tekrar be tekrar.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
nükte: bir söz veya ibareden hu-
susî bir dikkatle ç›kar›lan gizli ma-
na.
sual: soru.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me.
terhip: korkutma.
teselsül: arda arda gelme, birbiri-
ni takip etme, zincirleme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
zikir: anma, bildirme.

alâkadar: ilgili, iliflki.
aleddevam: devaml› olarak,
daimî suretle, boyuna, sürek-
li olarak.
arz: söyleme, ifade etme.
at›f: bir fleyin oluflunu di¤er
bir fleye ba¤lama, yükleme,
isnat etme.
belâgat: sözün düzgün, ku-

sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
cihet: yön, sebep, vesile.
dam: tuzak, a¤, hile.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ebrar: hay›r sahipleri, iyiler,

dindarlar, sözü özü do¤ru
olanlar.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
füccar: günahkârlar, fena
huylular.
hakikat: gerçek.
hikmet: kâinattaki ve yarat›-
l›fltaki ‹lâhî gaye.

1. ‹hlâs ile kulluk edenler, nimetlerle dolu Cennet içindedir. • Günaha dalan kâfirler ise Ce-
hennem ateflindedir. (‹nfitar Suresi: 13-14.)

2. Muhakkak ki. (Bakara Suresi: 6.)
3. Onlar ki. (Bakara Suresi: 6.)



afla¤›ya indirir, hakikate yap›flt›rmakla o hükmün hayalî
veya zannî veya mevzu veya hurafe hükümlerden olma-
d›¤›n› ve ancak hakaik-› sabiteden oldu¤unu ispat eder.

Bu cümlede 
1 s¿pG ’nin hususî nüktesi: Bu ayetin muha-

tab› olan Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.) flek ve inkâr bu-

lunmad›¤› hâlde flek ve inkâr› ref etmek fle’ninde olan s¿pG
ile karfl›lanmas›, onlar›n iman etmesi için Peygamberin
(a.s.m.) fliddet-i h›rs›na iflarettir.

2 nøj/òsdnG kelimesi ise, göze görünmezden evvel akla gö-

rünen garip ve yeni hakikatlere bir vas›ta-i iflarettir. Bu-
nun içindir ki, hakikatleri tebdil ve tecdit eden ve ink›lâp-
lar› tasvir için kullan›lan iflaret ve vas›talardan en çok kul-

lan›lan nøj/òsdnG ve emsalidir.

Kur’ân’›n tecellisiyle çok neviler silindi, hakikatler y›-
k›ld›. Onlara bedel, yeni yeni neviler, hakikatler teflekkül
etti. Evet, Zaman-› Cahiliyete bak: O zamanda bütün ne-
viler millî rab›talar üzerine teflekkül etti¤i gibi, içtimaî ha-
kikatler de taassub-i kavmî üzerine bina edilmiflti.
Kur’ân’›n tecellisiyle o rab›talar kesildi, o hakikatler tah-
rip edildi. Onlara bedel, dinî rab›talar üzerine yeni nevi-
ler ve hakikatler ihdas edildi.

Evet, flems-i Kur’ân’›n tulûu ile, baz› kalpler, onun zi-
yas›yla tenevvür etti. Ve mü’minlerin nev’ini temyiz ve
tayin eden bir hakikat-i nuraniye meydana geldi.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bedel: bir fleyin yerine verilen ve
yerini tutan, de¤ifltirilen fley.
bina: kurma, dayand›rma.
emsal: efl, benzer.
evvel: önce.
garip: hayret verici.
hakaik-› sabite: de¤iflmez haki-
katler, gerçekler.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
hakikat-i nuraniye: nurlu, parlak
hakikat.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek olma-
yan.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hurafe: sonradan uydurulan söz,
bat›l inan›fl.
hususî: özel.
içtimaî: toplulu¤a ait, toplumla il-
gili, toplumsal.
ihdas: yeniden bir fley yapma, or-
taya koyma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ink›lâp: bir halden baflka bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
ispat: delil ve flahit göstererek
do¤ruyu ortaya koyma, do¤ruyu
delillerle gösterme.
mevzu: uydurma, düzme, sahih
olmayan.
millî: kavmî.
mü’min: iman eden, inanan.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
nevi: çeflit, tür.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
rab›ta: münasebet, alâka, ba¤.
ref: kald›rma, giderme.
fle’n: durum, özellik, yap›.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flems-i Kur’ân: Kur’ân günefli.
fliddet-i h›rs: arzu ve isteklerin
fliddeti, afl›r›l›¤›.

taassubat-› kavmiye: kavim-
le ilgili taassup; kendi kavmi-
ni, ›rk›n› üstün tutma.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tayin: belirleme, yerini belli
etme.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-

me.
tecdit: yenileme, tazeleme.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.
teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.

vas›ta: alet, araç.
vas›ta-i iflaret: iflaret sebebi,
arac›.
Zaman-› Cahiliyet: cahiliyet
zaman›, cahiliye dönemi, ‹s-
lâmdan önceki cahiliyet dev-
ri.
zannî: zanna ait, zanna ba¤l›,
zanla ilgili.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.

1. Muhakkak ki. (Bakara Suresi: 6.)
2. Onlar ki. (Bakara Suresi: 6.)
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Kezalik, o keskin ziya karfl›s›nda, mezbeleye benzeyen
baz› pis kalpler de yan›p kömür oldular. Ve o kâfirlerin
nev’ini ilân eden zehirli bir hakikat-i küfriye husule geldi.

‹flte bu hakikat-i küfriyeye iflaret için 
1 nøj/òsdnG zikredilmifl-

tir.

Maahaza, her iki nøj/òsdnG aras›nda tam bir münasebet

vard›r. Çünkü, her birisi birbirine z›t olan bir hakikate
iflarettir.

Ve keza, harf-i tarif olan r∫nG ’in ifade etti¤i befl mana-

y› nøj/òsdnG de ifade ediyor. O manalar›n en meflhuru ahittir.

Yani, gerek r∫nG ’den, gerek nøj/òsdnG ’den, mahut ve malûm

bir fley kastedilir. Binaenaleyh, Ebu Cehil, Ebu Leheb,
Ümeyye ‹bni Halef vesaire gibi mahut ve meflhur büyük

kâfirlere nøj/òsdnG ile iflaret edilmifl oldu¤u ihtimali pek kavi-

dir. Bu ihtimale binaen, flu ayet gayptan ihbar eden ayet-
lerden biri olur. Çünkü, onlar küfür üzerine ölmüfllerdir.
Ve ayn› zamanda, i’caz-› manevînin dört nev’inden bir
nev’i, flu gaybî ihbarlardan tezahür eder.

Sual: Kur’ân, zaruriyat-› diniyedendir. Zaruriyatta ih-
tilâf olamaz. Hâlbuki, müfessirlerce verilen ayr› ayr› ma-
nalar›n bir k›sm›, birbirine muhaliftir?

Cevap: Azizim! Kur’ân’›n her bir kelâm›, üç kaziyeyi
müfltemildir:
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sele.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahut: belli olan, bilinen.
malûm: bilinen, belli, belirsiz ol-
mayan.
mezbele: süprüntü yeri, süprün-
tülük, süprüntü dökülen yer, çöp-
lük.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
muhalif: farkl›, de¤iflik, ayk›r›.
münasebet: vesile, rab›ta, ba¤.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nevi: çeflit.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sual: soru.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
zaruriyat: mecburî ifller, ister is-
temez olan ifller, zorunlu ifller.
zaruriyat-› diniye: dince yap›l-
mas› mecburî olan ifller.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ahit: söz verme.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
gaybî: gaypla ilgili, bilinme-
yenle ilgili.
gayptan: görünmeyen âlem.

hakikat: as›l, esas.
hakikat-i küfriye: küfrün ha-
kikati, imans›zs›¤›n, dinsizli¤in
esas›, iç yüzü.
harf-i tarif: Arapçada, isimle-
rin bafl›na gelen “elif” ve
“lâm” harfleri.
husul: olma, meydana gelme.
i’caz-› manevî: manen mu’ci-
ze olufl.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda

farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
ihtimal: olabilirlik.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kas›t: hedef almak, niyet et-
mek.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kaziye: iddiay› ispat etmek
maksad›yla ileri sürülen me-

1. Onlar ki. (Bakara Suresi: 6.)



Birincisi: Bu, Allah’›n kelâm›d›r.

‹kincisi: Allahça murat olan mana, hakt›r.

Üçüncüsü: Mana-i murat, budur.

E¤er Kur’ân’›n o kelâm›, baflka bir manaya ihtimali ol-
mayan muhkemattan olursa veya Kur’ân’›n baflka bir ye-
rinde beyan edilmifl ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen
kabul etmek lâz›md›r ve inkârlar› da küfürdür. fiayet
Kur’ân’›n o kelâm›, baflka bir manaya ihtimali olan bir
nas veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâz›m
olmad›¤› gibi, inkâr› da küfür de¤ildir. ‹flte, müfessirlerin,
ihtilâflar›, ancak ve ancak flu k›sma aittir.

‹htar: Mütevatir hadisler de, bu hususta, ayetler gibidir.

Yaln›z, birinci kaziye, teemmül yeridir. Çünkü 
1 Gnò'g

ile iflaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmad›-
¤›nda tereddüt yeri vard›r.

Sual: Küfür, cehildir. Hâlbuki, kâfirler Hazret-i Mu-
hammed’i (a.s.m.) evlâtlar› kadar tan›yorlard›?

Cevap: Küfür, iki k›s›md›r:

• Bir k›sm›, bilmedi¤i için inkâr eder.

• ‹kincisi, bildi¤i hâlde inkâr eder. Bu da birkaç flube-
dir:

Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez.

‹kincisi, yakini var, lâkin itikad› yoktur.

Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz’an› yoktur.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
evlât: çocuklar.
hadis: Hz. Muhammed’e (a.s.m.)
ait söz, emir, fiil veya Hz. Pey-
gamberin onaylad›¤› baflkas›na
ait söz, ifl veya davran›fl.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda farkl›
görüfl ve düflünüfl, fikir ayr›l›¤›.
ihtimal: belki, olabilir.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
itikat: Allah’a inanma, Allah’a
olan ba¤l›l›k, kesin inan›fl; iman.
iz’an: basiret, anlay›fl, kavray›fl,
ak›l, zekâ.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kaziye: iddiay› ispat etmek mak-

sad›yla ileri sürülen mesele.
kaziye: önerme, teklif, hü-
küm.
kelâm: söz, lâf›z, konuflma.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
mana-i murat: istenen mana,
arzu edilen mana, ifade edil-
mek istenen mana.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah

eden ‹slâm âlimi.
muhkemat: hüküm ihtiva
eden ayetler, tevil ihtimali
bulunmayan Kur’ân ayetleri.
murat: maksat, meram.
mütevatir: yalan söylemekte
birleflmeleri akl›n kabul et-
meyece¤i bir toplulu¤un ver-
di¤i haber.
nas: kesin delil ve hüküm ge-
tiren ayet veya hadis.
sual: soru.

flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teemmül: inceden inceye, et-
rafl›ca düflünme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
yakin: aç›k seçik ve kesin bil-
gi.
zahir: aç›k, aflikâr.

1. Bu.
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Sual: fieytan›n kalbinde marifet var m›d›r?

Cevap: Yoktur. Çünkü sanat-› f›triyesi iktizas›nca, kal-
bi daima idlâl ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur et-
mekle meflgul oldu¤undan, kalbinde veya fikrinde bofl bir
yer marifet için kalm›yor.

Sual: Küfür, kalbe ait bir s›fatt›r. Kalpte o s›fat bulun-
mad›¤› takdirde, zünnar ba¤lanmas›ndan veya ona k›yas
edilen flapkan›n giyilmesinden ne için küfür hâs›l olsun?

Cevap: Gizli olan umura, fleriat emarelere göre hük-
meder. Hatta illet olmayan esbab-› zahirîyi, illet yerine
kabul eder.

Binaenaleyh itmam-› rükûa mâni olan bir k›s›m zün-
narlar›n ba¤lanmas› ve secdenin ikmaline mani olan ba-
z› flapkalar›n giyilmesi ubudiyetten isti¤na ve küfre tefleb-
büh etmeye emarelerdir. Gizli olan o s›fât-› küfriyenin
yok oldu¤una kat’iyetle hükmedilemedi¤inden, bu gibi
emarelere göre hükmedilir.

Sual: ‹nzar yap›lmad›kça teklif nas›l yap›l›r?

Cevap: ‹nzar yap›lmad›¤› takdirde teklif de yap›lmaz-
sa, adem-i tecziyelerine bir hüccet olur. Zira, “Biz ne ya-
pal›m. Ne tebligat yap›ld› ve ne tekliften haberimiz var”
diye mücazattan kurtulufllar›na bir medar olur.
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gamber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
s›fat-› küfriye: küfür s›fat›, iman-
s›zl›¤›n özelli¤i.
sual: soru.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, tasarlama, kurma.
tebligat: tebli¤ler, bildiriler, bildir-
meler.
teklif: birinden eziyetli, zahmetli
fakat di¤eri hakk›nda yararl› bir ifl
isteme.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
teflebbüh: benzeme, and›rma.
ubudiyet: kulluk.
umur: ifller, hususlar, maddeler,
fleyler.
zünnar: papazlar›n bellerine ba¤-
lad›klar› ucu haçl›, ipten örme ku-
flak, papaz kufla¤›.

adem-i tecziye: cezaland›r-
mama, ceza vermeme.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hüccet: delil.
hüküm: verilen karar.
idlâl: dalâlete düflürme, do¤-
ru yoldan ç›karma, sapt›rma,
azd›rma.

ikmal: tamamlama, bitirme.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
illet: sebep.
inzar: uyarma, uyar›.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek
duymazl›k.
itmam-› rükû: namaz›n farz-
lar›ndan biri olan rükûun ta-
mamlanmas›.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›yas: benzetme yolu, örnek-
leme.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,

imans›zl›k.
mâni: meneden, engel olan.
marifet: tasavvufî bilgi, ilha-
ma dayanan vas›tas›z bilgi.
medar: dayanak noktas›, se-
bep, vesile.
mücazat: bir suça karfl› veri-
len ceza.
sanat-› f›triye: yarat›l›fltaki
sanat.
secde: namazda, al›nla bera-
ber burnu yere koyma flek-
lindeki ibadet vaziyeti.
fleriat: Allah taraf›ndan pey-



Sual: Cenab-› Hakk›n onlar›n küfür ve temerrütlerin-
den yapt›¤› ihbar, onlar›n imana gelmelerini imtina dere-
cesine ç›kar›yor. Mümteni ve muhal bir fley teklif edilir
mi?

Cevap: Cenab-› Hakk›n ihbar›, ilmi ve iradesi, sebep-
ten kat-› nazarla, yaln›z küfürlerine taallûk etmez; ancak
ihtiyarlar›yla küfürlerine birlikte taallûk eder. Bu ise ihti-
yarlar›n› nefyetmez ki, teklif-i bilmuhal olsun. Bu bahsin
tafsilât› gelecektir.

Sual: ‹man etmeyeceklerini ifade eden 
1 n¿ƒoæperDƒoj n’ ve

emsali ayetlere onlar› iman etmeye davet etmekten,
adem-i imana iman ç›k›yor. Bu ise, muhal-i aklîdir?

Cevap: Onlara teklif edilen iman, icmalîdir, tafsilî de-
¤ildir. Her bir ayete, her bir hükme ayr› ayr›, birer birer
“‹man ediniz!” diye teklif yap›lm›yor ki, bu mahzur lâz›m
gelsin.

Sonra, küfürlerini sîga-i mazi ile zikretmek, hakk›n iz-
har ve ispat›ndan evvel onlar›n hakk›n tebeyyününden
sonra küfrü kucaklay›p kabul etmelerine iflarettir. Bunun
içindir ki, onlara karfl› inzar›n adem-i inzar gibi faydas›z

kald›¤›na 
2

lABGnƒ°nS kelimesiyle iflaret yap›lm›flt›r.

Sonra, fevkaniyeti ifade eden 
3 rºp¡r«n∏nY ’deki 

4 '¤nY , onla-

r›n yüzleri yere yap›flm›fl gibi bafllar›n› kald›r›p amirleri-
nin sözünü dinleyemediklerine iflarettir.

adem-i iman: iman etmeme,
imans›zl›k.
amir: emreden, emir sahibi.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bahis: konu.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
emsal: efl, benzer.
evvel: önce.
fevkaniyet: üstte, üst tarafta ol-
mak.
hüküm: karar, emir, hâkimiyet.
icmalî: k›saca, topluca, tafsilsiz,
toplu, k›sa.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtiyar: irade, tercih.
iman: hak dini kabul etme, ‹slâm
dinini kabul etme, ‹slâm›n gerekli
olan esaslar›na inanma, Allah’a
inanma.
imtina: bir fiilden kaç›nma, çekin-
me, geri durma.
inzar: uyarma, uyar›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kat-› nazar: bak›fl› kesme, bak-
mama, alâkay› kesme.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.

mahzur: sak›n›lacak, çekinile-
cek fley; engel, sak›nca.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
muhal-i aklî: aklen mümkün
olmayan.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.

sual: soru.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tafsilî: detayl›, aç›klamal›
olan.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket

etmekle vazifelendirmesi.

teklif-i bilmuhal: yap›lmas›
mümkün olmayan bir fleyi
yüklemek, teklif etmek.

temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-
bulde direnme.

zikretmek: anmak, bildir-
mek.

1. ‹man etmezler. (Bakara Suresi: 6.)
2. Birdir, ayn›d›r, müsavidir. (Bakara Suresi: 6.)
3. Onlar üzerinde. (Bakara Suresi: 6.)
4. Üzerinde.
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Ve keza, manaya bir zarar ve bir halel iras etmeyen ve

terkine tercih edilen 
1 rºp¡r«n∏nY ’in zikri, Hazret-i Muham-

med Aleyhissalâtü Vesselâma nazaran, inzar›n adem-i
inzar gibi olmad›¤›na iflarettir. Zira, inzarda ecrüsevap
vard›r.

2 rºogrQpòræoJ rºnd rΩnG rºo¡nJrQnòrfnGnA cümlesindeki hemze ile 
3 rΩnG mü-

savat› ifade etti¤inden 
4

lABGnƒ°nS kelimesine te’kittir. Yahut,

lABGnƒ°nS kelimesinden müsavat›n bir manas›, hemze ile rΩnG
’den ikinci manas› irade edilir. Çünkü, müsavat›n meda-
r› ya adem-i faidedir veya mucibin adem-i vücududur.

Sual: ‹stifham flekliyle müsavat› ifade etmekte ne ma-
na vard›r?

Cevap: Yapm›fl oldu¤u fiilinde bir faydas› olmayan
muhatab›n fiilinin faydas›z oldu¤una lâtif ve mukniâne
bir vecihle ikaz edilmesi, ancak istifhamla olur ki; muha-
tap, fiilini düflündükten sonra, kötü neticesini nazara ala-
rak kalbi mutmain olsun.

Sual: lABGnƒ°nS kelimesi inzar ve adem-i inzardan mecaz

ise, aralar›ndaki alâka nedir?

Cevap: ‹stifham›n müsavat› tazammun etmesidir. Zira
istifham eden adam›n bilgisine göre, vücut ile adem mü-
tesavidir. Maahaza, bu gibi istifhamlara verilen cevaplar,
alelekser flu müsavat-› z›mniye ile verilir.
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mecaz: gerçek olmayan, gerçe¤in
z›dd›.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan.
mukni: ikna eden, inand›ran,
inand›r›c›, kand›ran.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
müsavat-› z›mniye: aç›ktan söy-
lenmeyip dolay›s›yla ifade edilen
bir eflitlik.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
nazar: itibar.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
sual: soru.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
vecih: uygun, lây›k, münasip.
vücut: varl›k.
zikir: anma, bildirme.

adem: yokluk.
adem-i fayda: faydas›zl›k.
adem-i inzar: korkutmamak,
uyarmamak.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-

sun.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
halel: bozukluk, eksiklik.
hemze: elif, sessiz elif harfi.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
inzar: uyarma, uyar›.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda

için olan iktidar, güç.
iras: verme, verilme, sebep
olma.
istifham: soru sorup anlama,
sorup anlama.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: güzel, hofl.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.

1. Onlar üzerinde. (Bakara Suresi: 6.)
2. Onlar› uyarsan da, uyarmasan da... (Bakara Suresi: 6.)
3. Eflittir, birdir. (Bakara Suresi: 6.)
4. Birdir, ayn›d›r, müsavidir. (Bakara Suresi: 6.)



Sual: Mazi sîgas›yla inzardan yap›lan tabir neye ifla-
rettir?

Cevap: ‹kinci ve üçüncü inzarlara lüzum kalmad›¤›na
iflarettir. Yani, yapt›¤› inzar fayda vermedi, bundan son-
ra da faydas›z kal›r.

Sual: ‹nzar etmemekte faydan›n bulunmamas› zahir-

dir. 
1 rºogrQpòræoJ rºnd rΩnG kayd›nda ne fayda vard›r?

Cevap: Sükût etmek, bazen muhatab›n insafa gelip
matlûp ifle muvafakatine sebep olur.

Sual: Kur’ân-› Kerîm, baflka makamlarda terhipten
sonra tergip de yapt›¤› hâlde, burada tergibi terk etmifl-
tir. Esbab› nedir?

Cevap: Küfür makam›na, ancak terhip ve tahvif mü-
nasiptir. Hem de küfür gibi mazarratlar› defetmek, Cen-
neti kazanmak gibi menfaatlerin celbinden daha evlâ ve
daha tesirlidir. Maahaza, buradaki terhip, tergibi de an-
d›r›yor. Çünkü, inzar ve adem-i inzar› gören hayal, z›ddi-
yet münasebetiyle, derhal tebflir ve adem-i tebflire intikal
eder.

Azizim! Her bir hükmün baflka fleylere hizmet eden
çok manalar› oldu¤u ve her bir hükümden takip edilen
gizli maksatlar bulundu¤u ve bu kelâm›n da Hazret-i Mu-
hammed’e (a.s.m.) iflaret eden manalar› oldu¤u gibi, küf-
rü takbih etmek maksad›yla, büyük bir ölçüde tenkiratta
bulunmufltur.

adem-i inzar: korkutmamak,
uyarmamak.
adem-i tebflir: müjdelememe.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
celp: elde etme, kendine çekme.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
faide: fayda, menfaat, kâr, ka-
zanç.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
inzar: uyarma, uyar›.
kay›t: hareketlerini s›n›rland›rma,
tahdit.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: yer, mevki.

maksat: kastedilen fley; gaye.
matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,
zarar vermeler.
mazi: bir iflin geçmifl zaman-
da yap›ld›¤›n› bildiren fiil kipi.
menfaat: fayda.
muhatap: kendisine hitap
olunan.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.

münasip: yak›fl›r, yarafl›r, lâ-
y›k.
muvafakat: müsaade etme,
kabul etme.
sîga: kip, kal›p.
sual: soru.
sükût: susma, sessiz kalma.
tabir: ifade, söz.
tahvif: korkutma, korkuya
düflürme, ürkütme.
takbih: çirkin görme, ay›pla-
ma, k›nama.

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.
tenkirat: kötüleme, hofl gör-
meme ve yasaklama.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.
terhip: korkutma.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t
olma hâli.

1. Uyarmasan da ayn›d›r. (Bakara Suresi: 6.)
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Ezcümle, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n gör-
mekte oldu¤u zahmetlerin tahfifine ve göstermekte oldu-
¤u h›rs ve fliddetin tehvinine medar olmak için, mana-i
harfî kabîlinden bazen imalarda bulunmufl ve eski resul-
lerin hâllerini nazara alarak, onlara iktida ile teselli yolla-
r›n› göstermifl ise de, “Bu, bir kanun-i f›trîdir; tahammül
ve ink›yat lâz›md›r” diye, lisan-› hâl ile ilân etmifltir.

Bu ayet, 
1 lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnh cümlesine kadar, bütün ec-

zas›yla, küfrü takbih ve tenfirle nehyeder. Ve ehl-i küfrü,
tehdit ve tahvifle küfürden terhip eder. Ve keza, bütün
kelimat›yla, “Küfrün, büyük bir musibet olmakla beraber,
lezzeti yok, elemi var; nimeti yok, nikmeti var” diye ilân
eder. Ve keza, bütün cümleleriyle, küfrün her fleyden za-
rarl› oldu¤unu tasrih eder.

Evet, onlar iman etmediklerinden ve cevher-i ruhu if-
sat ve bütün elemleri içine alan küfür musibetine maruz

kald›klar›ndan 
2 GƒoæperDƒoj rºnd ’ya bedel 

3 GhoônØnc tabiriyle iflaret

edilmifltir.

Ve keza, 
4 nôrØ`oµ`rdG n¿ƒocoôrànj n’ kelimesine bedel 

5 n¿ƒoæperDƒoj n’
tabiriyle, onlar›n, büyük musibete maruz kald›klar› gibi,
p›rlanta gibi cevher-i imaniyeyi de kaybettiklerine iflaret-
tir.

Ve keza, 
6 rºp¡pHƒo∏ob '¤nY *G nºnànN cümlesiyle, kalp ile vicdan,

nur-i iman sayesinde hakaik-› ‹lâhiyenin tecellisine
mazhar olmakla, menba-› kemalât, hayattar ve ziyadar 
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içinde bulunulan durum ve flart-
lar›n bütünü.
hayattar: canl›, yaflayan.
h›rs: afl›r› istek, fliddetli arzu, faz-
la isteme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
iktida: tâbi olma, uyma.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iman: inanma, itikat.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
kabîl: bu türlü, bu çeflit, bu cins.
kanun-i f›trî: yarat›l›fltan var olan
kanun, f›trî kanun.
kelimat: kelimeler, sözler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
medar: sebep, vesile.
menba-› kemalât: mükemmellik
kayna¤›.
musibet: felâket, belâ.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nehiy: yasaklama.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: hay›rl› hâl, faydal› fley.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
p›rlanta: k›ymetli elmas.
resul: Allah’›n elçisi, peygamber.
tabir: ifade, söz.
tahammül: zor ve güç durumlara
karfl› koyabilme, katlanma.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
takbih: çirkin görme, ay›plama,
k›nama.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tehvin: azaltma, azalt›lma; hafif-
letme, hafifletilme.
tenfir: nefret ettirme, i¤rendirme,
tiksindirme.
terhip: korkutma.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etme duygusu.
zahmet: s›k›nt›, eziyet.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun’ anlam›nda Hz. Muham-
med’e dua.

bedel: bir fleyin yerini tutan.

cevher-i imaniye: iman cev-
heri; iman hakikati.

cevher-i ruh: ruh cevheri, ru-
hun hakikati.

ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.

ehl-i küfür: Allah’›n varl›¤›na
ve birli¤ine inanmayanlar,
dinsizler, imans›zlar.

elem: dert, üzüntü, ›zt›rap.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
hakaik-› ‹lâhiye: Allah’›n zât
ve s›fatlar›na ait gerçekler,
‹lâhî hakikatler, gerçekler.
hâl: durum, vaziyet, keyfiyet;

1. Onlar için pek büyük bir azap vard›r. (Bakara Suresi: 7.)
2. ‹man etmeyenler.
3. ‹nkâr edenler. (Bakara Suresi: 6.)
4. Küfrü terk etmezler.
5. ‹man etmezler. (Bakara Suresi: 6.)
6. Allah onlar›n kalplerini mühürlemifltir. (Bakara Suresi: 7.)



olduklar› hâlde, küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ›ss›z
haflerat-› muz›rra yuvas›na ink›lâp ettikleri için mühürlen-
mifl, kilitlenmifl ki; o korkunç yuvadaki akreplerden veya
y›lanlardan içtinap edilmesine iflaret edilmifltir.

Ve keza, 
1 rºp¡p©rª°nS '¤nYnh kelimesiyle, küfür sebebiyle, ku-

la¤a ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine iflaret edil-
mifltir.

Hatta, kulaktaki zar, nur-i iman ile ›fl›kland›¤› zaman,
kâinattan gelen manevî nidalar› iflitir, lisan-› hâl ile yap›-
lan zikirleri, tesbihatlar› fehmeder. Hatta, o nur-i iman
sayesinde, rüzgârlar›n terennümat›n›, bulutlar›n naarala-
r›n›, denizlerin dalgalar›n›n na¤amat›n› ve hakeza, ya¤-
mur, kufl ve saire gibi her neviden Rabbanî kelâmlar› ve
ulvî tesbihat› iflitir. Sanki, kâinat ‹lâhî bir musiki dairesi-
dir. Türlü türlü avazlarla, çeflit çeflit terennümatla kalple-
re hüzünleri ve Rabbanî aflklar› int›ba ettirmekle, kalple-
ri, ruhlar› nuranî âlemlere götürür, pek garip misalî lev-
halar› göstermekle, o ruhlar› ve kalpleri lezzetlere, zevk-
lere gark eder.

Fakat, o kulak, küfürle t›kand›¤› zaman, o leziz, mane-
vî, yüksek savtlardan mahrum kal›r; ve o lezzetleri iras
eden avazlar, matem seslerine ink›lâp eder. Kalpte, o ul-
vî hüzünler yerine, ahbab›n f›kdan›yla ebedî yetimlikler,
malikin ademiyle nihayetsiz vahfletler ve sonsuz gurbet-
ler hâs›l olur.

adem: yokluk.
ahbap: dostlar.
âlem: kendine has de¤iflik özel-
likleri bulunan yer, diyar.
avaz: ses.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
f›kdan: yokluk, bulunmazl›k;
noksanl›k, eksiklik.
garip: tuhaf, hayret verici.
gark: bo¤ulma; tamamen içerisi-
ne dalma.
gurbet: gariplik, yabanc›l›k.
hakeza: böylece, bunun gibi.
haflerat-› muz›rra: zararl› böcek-
ler, haflereler.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihtiyar: irade, tercih.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ink›lâp: bir hâlden baflka bir hâle
geçme, de¤iflme, dönüflme.
intiba: flekli sureti görünme.
iras: verme, verilme, sebep olma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kelâm: söz, konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
levha: manzara, görünüfl.
leziz: lezzetli, tatl›.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
malik: sahip.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
matem: ölen, kaybedilen fleyin
ard›ndan üzülme ve a¤lama.
misalî: misale ait, nümuneye ait.
musiki: duygu ve düflünceleri,
sesle ifade etme sanat›, müzik.
naara: gür, yüksek sesle ba¤›rma,
hayk›rma, kabaday› tavr›yla ba-
¤›rma.
na¤amat: na¤meler, güzel sesler,
ahenkler, ezgiler.
nevi: çeflit.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
nimet: Allah’›n ba¤›fllad›¤› maddî

ve manevî lütuf ve ikramlar.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
Rabbanî: terbiye ve idare
eden Cenab-› Hakk’a ait.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-

biliyetinin kayna¤›, nefs.
sair: di¤er, baflka, gayri, öteki.
savt: ses, seda.
terennümat: na¤me ile söy-
leme, kula¤a hofl gelen flark›-
lar.
tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.
ulvî: yüksek, yüce; manevî,

ruhanî.

vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.

yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.

zikir: tesbih ile çeflitli flekiller-
de Esma-i Hüsnay› söyleme,
belli zamanlarda belli dualar›
belli miktarda ve belli flekilde
okuma.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Kulaklar›n› da [mühürlemifltir]… (Bakara Suresi: 7.)
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Bu s›rra binaendir ki, fleriatça baz› savtlar helâl, baz›-
lar› da haram k›l›nm›flt›r.

Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aflklar› iras eden sesler
helâldir. Yetimâne hüzünleri, nefsanî flehevat› tahrik
eden sesler haramd›r. fieriat›n tayin etmedi¤i k›s›m ise,
senin ruhuna, vicdan›na yapt›¤› tesire göre hüküm al›r.

1 lInhÉn°ûpZ rºpgpQÉn°ürHnG '¤nYnh : Bu cümle ile rü’yete, yani göze

ait büyük bir nimet-i basariyenin küfürle kayboldu¤una
iflaret edilmifltir. Zira, gözün nuru, nur-i imanla ›fl›klan›r-
sa ve kavileflirse, bütün kâinat gül ve reyhanlarla müzey-
yen bir Cennet fleklinde görünür. Gözün göz bebe¤i de,
bal ar›s› gibi, bütün kâinat safhalar›nda menkufl gül ve çi-
çek gibi delillerinden, bürhanlar›ndan alaca¤› ibret, fik-
ret, ünsiyet gibi usare ve fl›ralar›ndan vicdanda o tatl›
imanl› ballar› yapar.

E¤er o göz küfür zulmetiyle kör olursa, dünya, genifl-
li¤iyle beraber, bir hapishane flekline girer; bütün haka-
ik-› kevniye, nazar›ndan gizlenir; kâinat ondan tevahhufl
eder; kalbi ahzan ve ekdar ile dolar.

2 lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnh cümlesiyle, küfür fleceresinin ahire-

te ait zakkum gibi semeresine iflaret edilmifltir.
3 n¿ƒoæperDƒoj n’

kelimesi ise, inzar ile adem-i inzar aras›ndaki müsavata

nassederek, 
4

lABGnƒ°nS kelimesine te’kittir.

„®ò
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olma.
kavi: kuvvetli, güçlü, dayan›kl›,
metin, muhkem.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
menkufl: nakflolunmufl, ifllenmifl,
nak›fl yap›lm›fl, boya ile süslen-
mifl.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslenmifl, süslü, bezenmifl, do-
nanm›fl.
nas: kesin delil, aç›k hüküm, hüc-
cet, bürhan.
nassetmek: delil getirmek, aç›k-
lamak.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nefsanî: nefisle ilgili, nefsin arzu-
lar›na ait.
nimet-i basariye: görme ile ilgili
nimet, Cenab-› Hakk›n ihsan etti-
¤i görme, göz nimeti.
nur: hayat.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
Rabbanî: terbiye ve idare eden
Cenab-› Hakka ait.
reyhan: fesle¤en.
rü’yet: görme, gözle görme.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve dirili-
¤in, iradeyle ilgili ve irade d›fl› ha-
reketlerin ve idrak kabiliyetinin
kayna¤›, nefis.
safha: devre, merhale.
savt: ses, sadâ.
flecere: a¤aç.
flehevat: flehvetler.
semere: meyve, yemifl.
fleriat: Allah taraf›ndan peygam-
ber vas›tas›yla bildirilen, ‹lâhî
emir ve yasaklara dayanan hü-
kümlerin hepsi.
s›r: gizli hakikat.
flira: sat›n alma, sat›n al›nma.
tahrik: hareket ettirme, harekete
geçirme.
tayin: belirleme.
tesir: etki.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ulvî: yüksek, yüce; manevî, ruha-
nî.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
usare: s›k›lan meyveden ç›kan
su.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
yetimâne: yetime yak›flacak yol-
da, yetime yak›flacak flekilde, ye-
tim olarak.
zakkum: Cehennemde yetiflen
bir a¤aç.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

adem-i inzar: korkutmamak,
uyarmamak.
ahiret: ebedi hayat, ikinci ha-
yat.
ahzan: hüzünler, kederler, s›-
k›nt›lar, tasalar.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.

ekdar: kederler, hasaretler,
gamlar, tasalar, kayg›lar.
fikret: düflünme, tefekkür,
teemmül, fikir, düflünülen
fley.
hakaik-› kevniye: yarad›l›fla,
varl›klara ait olan hakikatler.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.

helâl: Allah’›n müsaade etti¤i
fley, günah olmayan fley.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
ibret: bir olaydan, kötü bir
durumdan ders alma, ders ç›-
karma.
inzar: uyarma, uyar›.
iras: verme, verilme, sebep

1. Gözleri üzerinde de hakk› görmelerine mani bir perde vard›r. (Bakara Suresi: 7.)
2. Onlar için pek büyük bir azap vard›r. (Bakara Suresi: 7.)
3. ‹man etmezler. (Bakara Suresi: 6.)
4. Birdir, müsavidir. (Bakara Suresi: 6.)
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Mukaddeme
Bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Ehl-i ‹tizal,

Ehl-i Cebir, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat gibi ehl-i kelâm›n
flu ayet-i azîmenin alt›nda yapt›klar› muharebe-i ilmiyele-
rini dinleyelim. Zira, bu gibi fikrî harpler, ehl-i nazar› dik-
kate davet eder. Binaenaleyh, onlar›n bu ayette takip et-
tikleri cihetleri kontrol lâz›md›r.

Evet, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin s›rat-› müstakim üze-
rine oldu¤unu, ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kal-
d›klar›n› ispat için, baz› münasebetlerin zikri lâz›md›r.

• Birincisi: Tahakkuk etmifl hakaiktendir ki, tesir-i

hakikî yaln›z ve yaln›z Allah’›nd›r. Öyle ise, Ehl-i ‹tizalin
abde verdi¤i tesir-i hakikî hilâf-› hakikattir.

• ‹kincisi: Allah, Hakîm’dir. Öyle ise, sevap ve ikap

abes de¤ildir; ancak istihkaka göredir. Öyle ise, ›zt›rar ve
cebir yoktur.

• Üçüncüsü: Her fleyin biri mülk, di¤eri melekût, ya-

ni biri d›fl, di¤eri iç olmak üzere iki ciheti vard›r.

Mülk ciheti, baz› fleylerde güzeldir, baz› fleylerde de
çirkin görünür—âyinenin arka yüzü gibi.

abd: kul.
abes: lüzumsuz ve gayesiz ifl.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i azîme: büyük ve azametli
ayet.
âyine: ayna, mir’at.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
cihet: görüfl, görüfl aç›s›, yön..
Ehl-i Cebir: Cebriye, Cebriye f›rka-
s›ndan olan.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
ehl-i kelâm: kelâmc›lar.
ehl-i nazar: meselelere dikkatle
bakan, inceleyen.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) söz ve ha-
reketlerine kesin ve sa¤lam delil-
lerle uyan, Sahabe ve onlara tâbi
olanlar›n mezhebi ve o mezhebe
uyan.
fikrî: fikir cinsinden, fikirle alâka-
l›, fikre ait.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
Hakîm: her fleyi bir maksatla uy-
gun ve hikmetle yaratan, hikmet
sahibi Allah.
harp: fliddetli mücadele.
hilâf-› hakikat: gerçe¤e ve haki-
kate z›t, ayk›r›.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ikap: ahiret azab›, günahkârlar›n
öldükten sonra u¤rayaca¤› azap.

ispat: delil göstererek iddiay›
sa¤lamlaflt›rma.
istihkak: hak etme, hak ka-
zanma, hakk› olma.
›zt›rar: mecburiyet, zorunlu-
luk, çaresizlik, ihtiyaç.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
melekût: bir fleyin iç yüzü,
hakikati, asl›.

muharebe-i ilmiye: ilmî tar-
t›flma, bilgi ile mücadele et-
me.
mukaddeme: bafllang›ç.
mülk: görünen âlem.
Mülk: görünen âlem.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
s›rat-› müstakim: hak yol, Al-
lah’›n gösterdi¤i hidayet yolu.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.

tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.

tesir-i hakikî: gerçek tesir,
etki.

zikir: anma, bildirme.

1. ‹nkârlar›nda ›srar ettikleri için Allah onlar›n kalplerini de, kulaklar›n› da mühürlemifltir. Göz-
lerinin üzerinde de, hakk› görmelerine mâni bir perde vard›r. Ahirette ise onlar›n hakk› pek
büyük bir azapt›r. (Bakara Suresi: 7.)
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Melekût ciheti ise, her fleyde güzeldir ve fleffaft›r—âyi-
nenin d›fl yüzü gibi. Öyle ise, çirkin görünen fleyin yara-
t›l›fl›, çirkin de¤ildir, güzeldir; ve ayn› zamanda o gibi çir-
kinlerin yarat›l›fl›, mehasini ikmal içindir. Öyle ise, çirki-
nin de bir nevi güzelli¤i vard›r. Binaenaleyh, bu hususta
Ehl-i ‹tizalin “Çirkin fleylerin halk› Allah’a ait de¤ildir”
dedikleri safsataya mahal kalmad›.

• Dördüncüsü: Meselâ darp ve katle terettüp eden

elem ve ölüm gibi “hâs›l-› bilmastar” ile tabir edilen fley,
mahlûk ve sabit olmakla beraber, camittir. ‹lm-i sarfta
malûmdur ki, camitlerden ism-i fail gibi s›fatlar yap›la-
maz; ancak  kisbî, nisbî, itibarî olan mana-i mastarîden
yap›labilir. Öyle ise, ölümün halk› katl de¤ildir. Öyle ise,
Ehl-i ‹tizalin hatalar›na hata nazar›yla bak›lmal›d›r.

• Beflincisi: ‹nsan›n katl gibi zahirî ve ihtiyarî olan fi-

illeri, nefsin meyelân›na intiha eder. Cüz-i ihtiyarî deni-
len flu nefis meyelân› üzerine münazaalar deveran eder.

• Alt›nc›s›: Âdetullah üzerine, irade-i külliye-i ‹lâhi-

ye, abdin irade-i cüz’iyesine bakar. Yani, bunun bir fiile
taallûkundan sonra o taallûk eder. Öyle ise cebir yoktur.

• Yedincisi: ‹lim, malûma tâbidir. Bu kaziyeye göre,

malûm, ilme tâbi de¤ildir; çünkü devir lâz›m gelir. Öyle
ise, bir insan, amelen yapt›¤› bir fiilin esbab›n› kadere
havale etmekle, taallül ve bahaneler gösteremez.
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erme.
irade-i cüz’iye: cüz’î irade, insan-
da bulunan s›n›rl› irade, bir fleyi
yapmak veya yapmamak konu-
sunda Allah taraf›ndan insan›n
elinde b›rak›lm›fl istek.
irade-i külliye-i ‹lâhiye: Allah’›n
küllî iradesi, Cenab-› Hakk›n dile-
di¤ini yapabilme özelli¤inde olan
ve her fleyi kuflatan gücü, kudre-
ti.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
kader: Cenab-› Hakk›n olmufl ve
olacak her fleyi olmadan öce bil-
mesi, bir programa ve plâna ba¤-
lamas›.
katl: öldürme.
kaziye: karar, hüküm, önerme.
kisbî: kesb ile alâkal›, kesb ile il-
gili.
mahal: yer.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
malûm: bilginin ait oldu¤u varl›k,
bilinen, bilinir olan.
mana-i mastar: mastar anlam›,
çeflitli kiplerin türetildi¤i as›l keli-
me anlam›, türetilmifl kelime,
kaynak.
mehasin: güzellikler, iyilikler.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meyelân: meyletme, bir tarafa
e¤ilme.
münazaa: düflmanl›k, husumet.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nefis: insandaki bedenî canl›l›k;
yeme, içme, flehvet gibi biyolojik
ihtiyaçlara duyulan tabi-
î istek.
nevi: çeflit, tür.
nisbî: nispetle olan, k›yaslama ile
olan, göreceli, izafî.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z söz.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
taallül: mazeret, bahane, sebep
gösterme.
tâbi: uyma, ba¤l› olma.
tabir: terim.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.

abd: kul.
âdetullah: Allah’›n âdetleri.
amel: ifl, faaliyet.
âyine: ayna, mir’at.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
cebir: zorla icra olunan, r›zas›
olmadan zorla yapt›r›lan.
cihet: yön.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î

irade.
darp: vurmak, vurufl, çarpma.
deveran: dönüp dolaflma,
dönme, dolafl›m.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
esbap: gerekçelerini.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir
sahibinden meydana gelen fi-
il. (atefl ederek bir adam› öl-
dürmede, atefl etmek mastar,
adam›n ölmesi hâs›l-› bilmas-

tard›r.
havale etme: b›rakma, gön-
derme.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i
ile seçerek ve hareket ede-
rek.
ikmal: mükemmellefltirme,
olgunlaflt›rma, kemale erdir-
me.
ilim: herhangi bir fley hakk›n-
daki bilgi.
ilm-i sarf: Arap dilbilgisi ve
gramer ilmi.
intiha: nihayet bulma, sona



• Sekizincisi: Ölüm gibi “hâs›l-› bilmastar” denilen

fley, kesb gibi bir mastara mütevakk›ft›r. Yani, âdetullah
üzerine, o hâs›l-› bilmastar›n vücuduna flart k›l›nm›flt›r.
Kesb denilen mastarda çekirdek ve ukde-i hayatiye, me-
yelând›r. Bu dü¤ümün aç›lmas›yla, meseledeki dü¤üm de
aç›l›r.

• Dokuzuncusu: Cenab-› Hakk›n ef’alinde, tercih

edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur; ancak tercih edi-
ci, Cenab-› Hakk›n ihtiyar›d›r.

• Onuncusu: Bir emrin, behemehâl bir müessirin te-

siriyle vücuda gelmesi lâz›md›r ki, tereccüh bilâmüreccih
lâz›m gelmesin. Amma, itibarî emirlerde tahsis edici bir
fley bulunmasa bile, muhal lâz›m gelmez.

• On birincisi: Bir fley, vücudu vacip olmad›kça vücu-

da gelmez. Evet, irade-i cüz’iyenin taallûkuyla irade-i kül-
liyenin taallûku bir fleyde içtima ettikleri zaman, o fleyin
vücudu vacip olur ve derhal vücuda gelir.

• On ‹kincisi: Bir fleyi bilmekle, mahiyetini bilmek

lâz›m gelmez. Ve bir fleyi bilmemekle, o fleyin adem-i vü-
cudu lâz›m gelmez. Binaenaleyh, cüz-i ihtiyarînin mahi-
yetinin tabir edilememesi, vücudunun kat’iyetine münafi
de¤ildir.

Nazar-› dikkatinize arz etti¤im flu esaslar› tam mana-
s›yla anlad›ktan sonra, flu maruzat›m› da dinleyiniz.

âdetullah: Allah’›n âdetleri.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: sunma, bildirme.
behemehâl: mutlaka, elbette, ne
yap›p edip.
bilâmüreccih: tercih etmeksizin,
tercihsiz.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
ef’al: fiiller, ifller.
emr: ifl, olufl, faaliyet.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir sa-
hibinden meydana gelen fiil. (atefl
ederek bir adam› öldürmede,
atefl etmek mastar, adam›n öl-
mesi hâs›l-› bilmastard›r.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihtiyar: irade, tercih.
illet: sebep.
irade-i cüz’iye: cüz’î irade, insan-
da bulunan s›n›rl› irade, bir fleyi
yapmak veya yapmamak konu-
sunda Allah taraf›ndan insan›n
elinde b›rak›lm›fl istek.
irade-i külliye: küllî irade, Cenab-
› Hakk›n her fleye hâkim olan ve
her fleyi içine alan iradesi; Cenab-
› Hakk›n, her istedi¤ini yapabilme
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gücü, kudreti ve her fleye fla-
mil olan emri ve iradesi.
itibarî: gerçekte olmayan,
varsay›lan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kesb: çal›flarak elde etme, ça-
l›flarak kazanma.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›,
niteli¤i.
maruzat: arz edilenler, sunu-
lanlar.
mastar: kaynak, bir fleyin ç›k-
t›¤› yer; fiil (ifl, hareket, olufl
bildiren kelime) kökü.

mesele: konu.
meyelân: meyletme, bir tara-
fa e¤ilme.
müessir: tesir eden, tesirini
gösteren, eser ve iz b›rakan.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
münafi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
taallûk: alâkal›, münasebetli

olma.
tabir: ifade.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tercih: bir fleyi di¤erlerinden
daha üstün tutma, ye¤leme.
tereccüh: üstünlük, üstün
gelme.
tesir: etki.
ukde-i hayatiye: hayatla ilgi-
li dü¤üm, hayat dü¤ümü.
vacip: zorunlu, yap›lmas› ge-
rekli olan.
vücut: varl›k.



Biz Ehl-i Sünnet ve ve’l-Cemaat, Ehl-i ‹tizale karfl› di-
yoruz ki: Abd, kesb denilen mastardan nefl’et eden hâ-
s›l-› bilmastar olan esere hâl›k de¤ildir. Abdin elinde an-
cak ve ancak kesb vard›r. Zira Allah’tan baflka müessir-i
hakikî yoktur. Zaten tevhid de öyle ister.

Sonra, Ehl-i Cebre döner, söyleriz ki: Abd, bir a¤aç gi-
bi, bütün bütün ›zt›rar ve cebir alt›nda de¤ildir. Elinde kü-
çük bir ihtiyar vard›r. Çünkü, Cenab-› Hak, Hakîm’dir;
cebir gibi zulümleri intaç eden fleylerden münezzehtir.

Sual: Cüz-i ihtiyarî denilen fley nedir? Ne kadar etra-
f› kaz›l›rsa, alt›ndan cebir ç›k›yor. Bu, nas›l bir fleydir?

Cevap: Birincisi: F›trat ile vicdan, ihtiyarî emirleri ›zt›-
rarî emirlerden tefrik eden gizli bir fleyin vücuduna flaha-
det ediyorlar. Tayin ve tabirine olan acz, vücuduna halel
getirmez.

‹kincisi: Abdin bir fiile olan meyelân›, Efl’arîlerin mez-
hebi gibi, mevcut bir emir ise de, o meyelân› bir fiilden
di¤er bir fiile çevirmekle yap›lan tasarruf, itibarî bir emir
olup, abdin elindedir.

E¤er, Matüridîlerin mezhebi gibi, o meyelân›n bizzat
bir emr-i itibarî oldu¤una hükmedilirse, o emr-i itibarînin
sübut ve tayini, kendisinin bir illet-i tamme oldu¤unu is-
tilzam etmez ki, irade-i külliyeye ihtiyaç kalmas›n. Çün-
kü, çok defalar, meyelân›n vukuunda fiil vaki olmaz.

Hülâsa: Âdetullah›n cereyan› üzerine, hâs›l-› bilmasta-
r›n vücudu, mastara mütevakk›ft›r. Mastar›n esas› ise, 
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dürmede, atefl etmek mastar,
adam›n ölmesi hâs›l-› bilmastar-
d›r.
hüküm: verilen karar.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i ile
seçerek ve hareket ederek.
illet-i tamme: her hangi bir fleyin
var olmas› için lâz›m gelen se-
beplerin tamam›.
intaç: netice verme, sonuç do-
¤urma, sonuçlanma, sebep olma.
irade-i külliye: küllî irade, Cenab-
› Hakk›n her fleye hâkim olan ve
her fleyi içine alan iradesi; Cenab-
› Hakk›n, her istedi¤ini yapabilme
gücü, kudreti ve her fleye flamil
olan emri ve iradesi.
istilzam: gerektirme.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk,
çaresizlik, ihtiyaç.
›zt›rarî: mecburî, zorunlu.
kesb: çal›flarak elde etme, çal›fla-
rak kazanma.
mastar: fiil (ifl, hareket, olufl bildi-
ren kelime) kökü.
meyelân: meyletme, bir tarafa
e¤ilme.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
müessir-i hakikî: hakikî tesir sa-
hibi, hakikî tesir edici.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
nefl’et: meydana gelme, ileri gel-
me, hâs›l olma, oluflma.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
sual: soru.
sübut: sabit olma, ispatlanma.
tabir: yorum, yorumlama.
tasarruf: idare etme, kullanma.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tefrik: birbirinden ay›rma, seçme,
ay›rdetme, ayr› tutma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vaki: vuku bulan, olan.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
vuku: olma, meydana gelme, or-
taya ç›kma, olufl.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

abd: kul.
acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
bizzat: do¤rudan do¤ruya.
cebir: zor, zorlama, bask›
yapma.
Cenab-› Hak: Allah.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.

Ehl-i Cebir: Cebriye, Cebriye
f›rkas›ndan olan.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
Ehl-i Sünnet vel’-Cemaat: hz.
Muhammed’in (a.s.m.) söz ve
hareketlerine kesin ve sa¤-
lam delillerle uyan, Sahabe ve
onlara tâbi olanlar›n mezhebi
ve o mezhebe uyan.
emr-i itibarî: gerçekte var ol-
mad›¤› hâlde var say›lan ifl,
olgu.
Efl’arî: Efl’arî mezhebine men-
sup olan.

fiil: ifl, hareket.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
Hakîm: her fleyi bir maksatla
uygun ve hikmetle yaratan,
hikmet sahibi Allah.
halel: bozukluk, eksiklik.
hâl›k: yoktan yaratan, her fle-
yi yoktan var eden.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir
sahibinden meydana gelen fi-
il. (atefl ederek bir adam› öl-



meyelând›r. Meyelân veya meyelândaki tasarruf, mevcu-
dattan de¤ildir ki, bir müessire ihtiyac› olsun; madum da
de¤ildir ki, hâs›l-› bilmastar gibi mevcut olan bir fleyin vü-
cuduna flart k›l›nmas›na veya sevap ve ikaba sebep ol-
mas›na cevaz olmas›n.

Sual: ‹lm-i ezelînin veya irade-i ezeliyenin bir fiile ta-
allûklar›, ihtiyara mahal b›rakm›yor?

Cevap: Birincisi: Abdin ihtiyar›ndan nefl’et eden bir
fiile ilm-i ezelînin taallûku, o ihtiyara münafi ve mâni de-
¤ildir. Çünkü müessir, ilim de¤ildir, kudrettir; ilim, malû-
ma tâbidir.

‹kincisi: ‹lm-i ezelî, muhit oldu¤u için, müsebbebatla
esbab› birlikte abluka eder, içine al›r. Yoksa ilm-i ezelî,
zannedildi¤i gibi, uzun bir silsilenin bafl› de¤ildir ki, es-
baptan tegafül ile, yaln›z müsebbebat o mebdee isnat
edilsin.

Üçüncüsü: Malûm nas›l bir keyfiyet üzerine olursa,
ilim öylece taallûk eder. Öyle ise, malûmun mekayisi ve
esbab›, kadere isnat edilemez.

Dördüncüsü: Zannedildi¤i gibi, irade-i külliyenin bir
defa müsebbebe, bir defa da sebebe ayr› ayr› taallûku
yoktur; ancak müsebbeple sebebe bir taallûku vard›r.

Bu mezheplerin nokta-i nazarlar›n› bir misalle izah 
edelim:

Bir adam, bir aletle bir flahs› öldürse; sebebin madum
oldu¤unu farz edersek, müsebbebin keyfiyeti nas›l olur?

abd: kul.
abluka: bir ülkenin veya bir yerin
d›flar› ile olan her türlü ba¤lant›s›-
n› kuvvet kullanarak kesme, ku-
flatma.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat, ya-
p›lmas›na teflvik olunmayan, an-
cak mâni de olunmayan ifl.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek için
gerçek olarak kabul edilen bir
tahminde bulunma.
fiil: ifl, hareket.
hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir sa-
hibinden meydana gelen fiil. (atefl
ederek bir adam› öldürmede,
atefl etmek mastar, adam›n öl-
mesi hâs›l-› bilmastard›r.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyar: irade, tercih.
ikap: ahiret azab›, günahkârlar›n
öldükten sonra u¤rayaca¤› azap.
ilim: bilgi, marifet.
ilm-i ezelî: ezelî ilim, Cenab-›
Hakk›n sonsuz ezelî ilmi.
irade-i Ezeliye: zaman ve me-
kânla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n iradesi.
irade-i külliye: küllî irade, Cenab-
› Hakk›n her fleye hâkim olan ve
her fleyi içine alan iradesi; Cenab-
› Hakk›n, her istedi¤ini yapabilme
gücü, kudreti ve her fleye flamil
olan emri ve iradesi.
isnat: dayand›rma.
isnat: dayanma, dayand›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kader: Cenab-› Hakk›n takdir ve
tayin etmesi.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, vaziyet, husus, vas›f,
nitelik, kalite, iç yüz.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
madum: yok olan, mevcut olma-
yan, bulunmayan.
mahal: yer.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mâni: engel.
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mebde: kaynak, bafllang›ç.
mekayis: mikyaslar, ölçüler,
mukayeseler.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar, yara-
t›lm›fl fleylerin tamam›, kâi-
nat.
meyelân: meyletme, bir tara-
fa e¤ilme, e¤ilim.
mezhep: dinde tutulan yol,
dinde anlay›fl ve ibadet yolu.
misal: örnek, numune.
müessir: iflleyen, hükmünü
yürüten, hükmü geçen.

müessir: tesir eden, tesirini
gösteren, eser ve iz b›rakan.
muhit: ihata eden, etraf›n›
çeviren, kuflatan, saran.
münafi: z›t, muhalif, uymaz,
ayk›r›.
müsebbebat: bir sebeple
olanlar, sebeple meydana ç›-
kanlar, neticeler.
müsebbep: sebep olarak or-
taya konulmufl olan, sebep
olunarak meydana getirilen.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.

nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.
sual: soru.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤la-
nan.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tegafül: gaflet gösterme.



Ehl-i Cebrin nokta-i nazarlar›, “Ölecekti.” Çünkü, on-
larca taallûk ikidir ve sebeple müsebbep aras›nda ink›ta
caizdir.

Ehl-i ‹tizalce, “Ölmeyecekti.” Çünkü, onlarca murad›n
iradeden tahallüfü caizdir.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatçe, bu misalde sükût ve te-
vakkuf lâz›md›r. Çünkü, irade-i külliyenin sebeple mü-
sebbebe bir taallûku vard›r. Bu itibarla, sebebin ademi
farz edilirse, müsebbebin de farz-› ademi lâz›m gelir; çün-
kü, taallûk birdir.

Cebir ve ‹tizal, ifrat ve tefrittir.

- = 8

‹kinci Bir Mukaddeme
Ehl-i tabiat, esbaba hakikî bir tesir veriyor.
Mecusîler, biri flerre, di¤eri hayra olmak üzere iki hâ-

l›ka itikat ediyorlar.
Ehl-i ‹tizal de, “Ef’al-i ihtiyariyenin hâl›k› abddir” diyor.

Bu üç mezhebin esas›, bat›l bir vehm-i mahz, bir hata
ve huduttan tecavüzdür. Bu vehmi izale için birkaç me-
seleyi dinlemek lâz›md›r.

• Birincisi: ‹nsan›n dinlemesi, konuflmas›, düflünme-

si cüz’î oldu¤u için, teakup suretiyle eflyaya taallûk etti¤i
gibi, himmeti de cüz’îdir; nöbetle eflya ile meflgul olabi-
lir.
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irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
‹rade-i Külliye: küllî irade, Ce-
nab-› Hakk›n her fleye hâkim olan
ve her fleyi içine alan iradesi; Ce-
nab-› Hakk›n, her istedi¤ini yapa-
bilme gücü, kudreti ve her fleye
flamil olan emri ve iradesi.
itibar: farz etme.
itikat: inanç, iman.
‹tizal: Ehl-i Sünnet ve inançlar›n-
dan ayr›lan tak›m ve onun mez-
hebi, Mutezile.
izale: zevale erdirme, yok etme.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
mesele: konu.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
misal: benzer, örnek.
mukaddeme: bafllang›ç, girifl.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
fler: kötülük.
sükût: susma, sessiz kalma.
suret: biçim, tarz.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahallüf: uygun gelmeme, uygun
olmama, ayk›r› olma.
teakup: birbirini takip etme, bir-
biri arkas›ndan gitme.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.
tefrit: ortalaman›n alt›nda kalma,
tersine afl›r›l›k, ifrat›n z›dd›.
tesir: etki.
tevakkuf: duraklama, durma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vehm-i mahz: tam vehim; veh-
min tam kendisi.

abd: kul.
adem: bulunmama, olmama.
bat›l: dinde yeri olmayan, di-
nî hükümlere z›t.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
cebir: zor, zorlama, bask›
yapma.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, te-
ferruat.
cüz’î: küçük, az.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-

nin kendi ihtiyarî fiilleri.
Ehl-i Cebir: Cebriye, Cebriye
f›rkas›ndan olan.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
Ehl-i Sünnet vel’-Cemaat: hz.
Muhammed’in (a.s.m.) söz ve
hareketlerine kesin ve sa¤-
lam delillerle uyan, Sahabe ve
onlara tâbi olanlar›n mezhebi
ve o mezhebe uyan.
ehl-i tabiat: tabiatperestler,
tabiata tapanlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
farz: bir netice elde etmek

için gerçek olarak kabul edi-
len bir tahminde bulunma.
farz-› adem: yoklu¤u kabul
etmek, farz etmek.
hakikî: gerçek.
hâl›k: yaratan.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
hudut: s›n›rlar.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme,
haddini aflma.
ink›ta: kesilme, devam etme-
me, sona erme.



• ‹kincisi: ‹nsan›n k›ymetini tayin eden, mahiyetidir.

Mahiyetin de¤eri ise, himmeti nispetindedir. Himmeti
ise, hedef ittihaz etti¤i maksad›n derece-i ehemmiyetine
bakar.

• Üçüncüsü: ‹nsan hangi bir fleye teveccüh ederse,

onunla ba¤lan›r ve onda fânî olur. Bu s›rra binaendir ki,
insanlar, hasis ve cüz’î fleyleri büyük adamlara isnat et-
mezler, ancak esbaba ve vesaile atfederler. Sanki, hasis
ifllerle ifltigal onlar›n vakar›na münasip olmad›¤› gibi,
cüz’î fleyler de onlar›n azîm himmetlerini iflgal etmeye lâ-
y›k de¤ildir.

• Dördüncüsü: ‹nsan, bir fleyin ahvalini muhakeme

etti¤i zaman, o fleyin rab›talar›n›, esbab›n›, esaslar›n› ev-
velâ kendi nefsinde, sonra ebna-i cinsinde, sonra etraf-
taki mümkinatta taharri eder. Hatta hiçbir surette müm-
kinata müflabeheti olmayan Cenab-› Hakk› düflünecek
olursa, kuvve-i vahimesi ile bir insan›n mekayisini, esa-
sat›n›, ahvalini mikyas yaparak, Cenab-› Hakk› düflün-
meye bafllar. Hâlbuki, Cenab-› Hakka bu gibi mikyaslarla
bak›lamaz; zira, s›fât› inhisar alt›nda de¤ildir.

• Beflincisi: Cenab-› Hakk›n kudret, ilim, iradesi,

flemsin ziyas› gibi bütün mevcudata âmm ve flamil olup,
hiçbir fleyle muvazene edilemez; Arfl-› Azama taallûk et-
tikleri gibi, zerrelere de taallûk ederler. Cenab-› Hak,
flems ve kameri halk etti¤i gibi, sine¤in gözünü de O 

ahval: hâller, durumlar, olufllar.
âmm: genel, umumî.
Arfl-› Azam: en büyük arfl, Al-
lah’›n kat›, Cenab-› Hakk›n kudret
ve saltanat›n›n en büyük dairesi.
azîm: büyük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cüz’î: k›ymetsiz, önemsiz, tefer-
ruat.
derece-i ehemmiyet: ehemmi-
yet derecesi, önem s›ras›.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
esasat: esaslar, temel flartlar.
esbap: sebepler, vas›talar.
etraf: taraflar, yanlar, uçlar, k›y›-
lar.
evvelâ: öncelikle.
fânî: kendini yok edecek derece-
de bir fleye ba¤lanmak.
halk: yaratma, yarat›fl.
hasis:.
hasis: ufak, de¤ersiz, adi, alçak,
baya¤›.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme, emek sarf etme.
ilim: bilme, bilgi.
inhisar: hasredilme, tahsis olun-
ma.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
iflgal: meflgul etme; tutma.
isnat: dayanma, dayand›rma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, meflgul
olma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kamer: Ay.
k›ymet: de¤er.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kuvve-i vahime: vehim ve hayal
duygusu, kuruntu hassas›.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ni-
teli¤i.
maksat: gaye.
mekayis: mikyaslar, ölçüler, mu-
kayeseler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
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mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhakeme: ak›l yürütüp
do¤ru netice elde edebilme,
tartma, de¤erlendirme, yarg›-
lama.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
münasip: uygun.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl, and›rma.
muvazene: ölçü, k›yas, mu-
kayese.
nefis: insandaki bedenî canl›-

l›k; yeme, içme, flehvet gibi
biyolojik ihtiyaçlara duyulan
tabi-
î istek.
nispet: k›yaslama, k›yas, ölçü,
oran.
rab›ta: yak›nl›k duyma, mü-
nasebet, ilgi, alâka, ba¤.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flems: günefl.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
s›r: gizli hakikat.
suret: biçim, flekil, tarz.

taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
taharri: arama, araflt›rma.
tayin: belirleme, yerini belli
etme.
teveccüh: yönelme, sevgi, il-
gi.
vakar: a¤›rl›k, onuru koruma,
haysiyet ve flerefi koruma,
onurlu olma.
vesail: vesileler, sebepler.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



halk etmifltir.  Cenab-› Hak, kâinatta vazetti¤i yüksek ni-
zam gibi, hurdebinî hayvanlar›n ba¤›rsaklar›nda da pek
ince ve lâtif bir nizam vazetmifltir; semadaki ecram› bir-
biriyle rapteden cazibe-i umumî kanunu gibi, cevahir-i
ferdi de, yani zerrat› da o kanunun bir misliyle nazmet-
mifltir. Sanki bu zerrat âlemi, o semavî âleme küçük bir
misaldir. Hülâsa, aczin müdahalesi ile, kudret mertebele-
ri ayr›l›r. Aczi mümteni olan kudretçe, büyük-küçük bir-
dir.

• Alt›nc›s›: Kudret-i ezeliye, en evvel eflyan›n mele-

kût, yani iç yüzüne taallûk eder. Bu yüz ise, alelumum
güzel ve fleffaft›r. Evet, flems ve kamerin yüzleri parlak
oldu¤u  gibi, gecenin ve bulutlar›n da iç yüzleri ziyadar-
d›r.

• Yedincisi: Beflerin zihni ve fikri, Cenab-› Hakk›n

azametine bir mikyas, kemalât›na bir mizan, evsaf›n›n
muhakemesine bir vas›ta bulmak vüs’atinde de¤ildir; an-
cak cemî masnuat›ndan ve mecmu-i âsâr›ndan ve bütün
ef’alinden tahassul ve tecelli eden bir vecihle bak›labilir.
Evet, zerre, mir’at olur, fakat mikyas olamaz.

Bu meselelerden tebarüz etti¤i vecihle, Cenab-› Hak-
k›n mümkinata k›yas edilmesi ve mümkinat›n onun fluu-
nat›na mikyas yap›lmas›, en büyük cehalet ve hamakat-
tir. Çünkü aralar›ndaki fark yerden gö¤e kadard›r.

Evet, vacibi mümkine k›yas etmekten pek garip ve gü-
lünç fleyler ç›kar. Meselâ, ehl-i tabiat, o aldat›c› k›yas ile, 
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kudret-i ezeliye: Allah’›n bütün
varl›¤› çevreleyen ezelî kuvveti.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel, nazik,
narin.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
mecmu-i âsâr: eserlerin tamam›,
eserlerin bütünü.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mesele: konu.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
mir’at: âyine, ayna.
misal: benzer, örnek.
mizan: ölçü.
müdahale: kar›flma, el atma, ara-
ya girme, sokulma.
muhakeme: düflünme, ak›l yü-
rütme, ak›l yürütüp do¤ru bir ne-
tice elde edebilme, bir konuyu
ak›l süzgecinden geçirme, tartma,
de¤erlendirme.
mümkin: mümkün, olabilir, im-
kân dahilinde, kabil.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
mümteni: imkans›z, olamaz.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me.
fleffaf: kapal› veya sakl› olmayan,
aç›k.
sema: gökyüzü, gök.
semavî: semaya mensup, sema-
ya ait, gökten gelen, gök ile ilgili.
flems: günefl.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahassul: hâs›l olma, sonuç ola-
rak ç›kma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
vacip: varl›¤› zorunlu olan ve bafl-
kas›n›n varl›¤›na ba¤l› olmayan.
vas›ta: sebep, vesile.
vaz etmek: koymak, yerlefltir-
mek, var etmek.
vecih: cihet, yön.
vüs’at: f›rsat, imkân.
zerrat: zerreler, çok ufak parça-
lar, moleküller, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zihin: bilinç, dima¤.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
alelumum: herkese ait, her-
kes hakk›nda.
âlem: kendine has de¤iflik
özellikleri bulunan yer, diyar.
azamet: büyüklük.
befler: insan, insanl›k.
cazibe-i umumîye: umumî
bir cazibe, genel çekim gücü.
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
cemî: çokluk bildiren kelime,
ço¤ul.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
ecram: kütleler, cirmler.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
ehl-i tabiat: tabiatperestler,
tabiata tapanlar.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
evvel: önce.
garip: tuhaf, flafl›lacak.
halk: yaratma, yarat›fl.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.

hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hurdebinî: gözle görülmeye-
cek derecede küçük, mikros-
kobik.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kamer: Ay.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranla-
ma.
kudret: güç, kuvvet, takat, ik-
tidar.



tesir-i hakikîyi esbaba; Ehl-i ‹tizal, halk-› ef’ali abde; Me-
cusîler, flerri ikinci bir hâl›ka isnat etmeye mecbur olmufl-
lard›r. Güya, zuumlar›nca, Cenab-› Hak, azamet-i kibriya
ve tenezzühü dolay›s›yla, bu gibi hasis ve çirkin fleylere
tenezzül etmez. Demek, ak›llar› vehimlerine esir olanlar,
bu gibi gülünç fleyleri do¤ururlar.

‹htar: Mü’minlerden de, vesvese cihetiyle bu vehme ma-
ruz kalanlar vard›r; dikkat etmek lâz›md›r.

- = 8

Bu ayetin kelimeleri aras›nda nazm› icap eden mü-
nasebetlere gelelim:

1 nºnànN ’nin 
2 n¿ƒoæperDƒoj n’ ile irtibat› ve onun arkas›nda zik-

redilmesi, cezan›n cürme terettübü kabîlindendir. Yani,
onlar vakta ki cüz-i ihtiyarîlerini ifsat etmekle imana gel-
mediler, kalplerinin hatmiyle tecziye edildiler.

nºnànN tabiri, onlar›n dalâletlerini tasvir eden temsilî bir

üslûba iflarettir. fiöyle ki:

Kalp gözü, sanki cevahire bir hazine olmak üzere, Ce-
nab-› Hak taraf›ndan yap›lan bir binad›r. Vakta ki sû-i ih-
tiyarlar›yla ifsada u¤rad› ve cevherlere yap›lan yerler, y›-
lanlar ve akreplerle doldu; kap›s› hatmedildi ki, o sari
hastal›ktan baflkalar› mutazarr›r olmas›n.

abd: kul.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet-i kibriya: haflmetin, aza-
metin, celâlin büyüklü¤ü.
cevahir: cevherler, elmaslar, k›y-
metli tafllar.
cevher: elmas, de¤erli tafl.
cihet: flekil, yön, tarz.
cürüm: kabahat, kusur, hata, gü-
nah, kanun hilâf›na hareket.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
esbap: sebepler, vas›talar.
esir: tutsak.
güya: sanki.
hâl›k: yaratan.
halk-› ef’al: iflleri, fiilleri yaratma;
hayvan ve insanlar›n, kendi fiille-
rinin hakikî müessiri oldu¤unu id-
dia eden Mutezile f›rkas›na has
bir tabirdir.
hasis: adi, alçak, baya¤›.
hatim: mühürleme, mühürlen-
me.
hazine: para, alt›n gibi k›ymetli
fleylerin sakland›¤› sa¤lam yer.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihtar: dikkatini çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
isnat: dayanma, dayand›rma.
kabîl: bu türlü, bu çeflit, bu cins.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
Mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
mutazarr›r: zarar gören, ziyana
u¤rayan, zarar görmüfl, ziyana
u¤ram›fl.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
sari: sirayet eden, bulafl›c›, salg›n.
fler: kötülük, fenal›k.

sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
tabir: ifade, söz.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.

tenezzüh: kusur ve noksan-
dan uzak olma, kusurlardan
temizlenme.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
terettüp: ait olma, icap etme,
gerekme.
tesir-i hakikî: gerçek tesir,
etki.
üslûp: ifade yolu, kendine

has ifade veya yaz› tarz›.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vehim: zan, flüphe.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zikir: anma, bildirme.
zu’m: bat›l inanç, yanl›fl kana-
at.

1. Mühürledi, mühür vurdu. (Bakara Suresi: 7.)
2. ‹man etmezler. (Bakara Suresi: 6.)
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*nG : Zamir-i mütekellimin yerine ism-i zahirin gelme-

si, tekellümden gaybete iltifatt›r. Ve bu iltifatta lâtif bir
nükte vard›r. fiöyle ki:

1 n¿ƒoæperDƒoj n’ ’den sonra 
2 $ÉpH mukadder ve menvî (mak-

sut) oldu¤una nazaran, sanki nur-i marifet onlar›n kalp-
lerinin kap›lar›na geldi¤i zaman kalplerini aç›p kabul et-
mediklerinden, Allah da gadaba gelerek kalplerini hat-
metti.

3 '¤nY :
4 nºnànN fiil-i müteaddî oldu¤u hâlde '¤nY ile zikredil-

mesi, hatmedilen kalbin dünyaya bakan kap›s› de¤il, an-
cak ahirete naz›r olan kap›s› seddedilmifl oldu¤una ifla-
rettir.

Ve keza, hatmin alâmet-i manas›n› ifade eden vesm’i
(damga) tazammun etti¤ine iflarettir. Sanki, o hatim, o
mühür, kalplerinin üstünde sabit bir damgad›r ve silin-
mez bir alâmettir ki, daima melâikeye görünür.

Sual: Bu ayette kalbin sem' ve basara takdimindeki
hikmet nedir?

Cevap: Kalp iman›n mahalli oldu¤u gibi, en evvel
Sânii arayan ve isteyen ve Sâniin vücudunu delâiliyle ilân
eden, kalp ile vicdand›r. Zira kalp, hayat malzemesini
düflünürken, en büyük bir acze maruz kald›¤›n› hisseder
etmez, derhal bir nokta-i istinad›; kezalik, emellerinin
tenmiyesi (nemaland›rmak) için bir çare ararken, derhal 
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hatim: mühürleme, mühürlen-
me.
hatmedilme: mühürlenme.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli sebep.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltifat: sözün ak›fl›n› de¤ifltirme;
bir bahis s›ras›nda, beklenmedik
zamanda sözü ilgili birine yönelt-
me sanat›.
ism-i zahir: aç›k olan, aç›kta olan,
görünen isim.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
lâtif: tatl›, flirin.
mahalli: bir yere mahsus, bir ye-
re has olan.
maksut: istenilen fley, istek, arzu,
gaye.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
melâike: melek, melekler.
menvî: kastedilen, niyet, maksat,
meram.
mukadder: takdir edilmifl.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
naz›r: nazar eden, bakan.
nema: ço¤alma, artma.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
nur-i marifet: Allah’› tan›man›n,
bilmenin sebep oldu¤u nur, ay-
d›nl›k.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sem: iflitme.
set: mâni, perde, engel.
sual: soru.
takdim: arz etme, sunma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekellüm: söyleme, konuflma, lâf
etme; gr. haz›rda bulunan kifli ile
konuflma.
tenmiye: art›rma, bereketlendir-
me.
vesm: da¤lama, damgalama.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zamir-i mütekellim: mütekellim
zamiri, konuflan›n yerini tutan za-
mir.
zikir: anma, bildirme.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
alâmet-i mana: mana belirti-
si, anlam iflareti.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

basar: görme.
damga: bir fleyin üzerine ifla-
ret veya alâmet koymak.
delâil: deliller.
emel: istek, arzu, talep, bek-
lenti.
evvel: önce.
fiil-i müteaddî: geçiflli, etken

fiil, nesne isteyen fiil.

gadap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.

gaybet: bir fleyin di¤er bir fley
içinde kaybolmas›; gramerde
3. flah›s.

hâlde: flimdiki zamanda, du-
rumda, vaziyette, keyfiyette,
tav›rda.

1. ‹man etmezler. (Bakara Suresi: 6.)
2. Allah’a.
3. Üzerine. (Bakara Suresi: 7.)
4. Mühür vurdu. (Bakara Suresi: 7.)



bir nokta-i istimdad› aramaya bafllar. Bu noktalar ise,
imanla elde edilebilir. Demek, kalbin sem’ ve basara
hakk-› takaddümü vard›r.

‹htar: Kalpten maksat, sanevberî (çam kozala¤› gibi) bir et
parças› de¤ildir. Ancak bir lâtife-i Rabbaniyedir ki;
mazhar-› hissiyat› vicdan, ma’kes-i efkâr› dima¤d›r.
Binaenaleyh, o lâtife-i Rabbaniyeyi tazammun eden
o et parças›na kalp tabirinden flöyle bir letafet ç›k›-
yor ki: O lâtife-i Rabbaniyenin insan›n maneviyat›na
yapt›¤› hizmet, cism-i sanevberînin cesede yapt›¤›
hizmet gibidir. Evet, nas›l ki bütün aktâr-› bedene
mâü’l-hayat› neflreden o cism-i sanevberî, bir maki-
ne-i hayatt›r ve maddî hayat onun ifllemesiyle kaim-
dir; sekteye u¤rad›¤› zaman, ceset de sukuta u¤rar.
Kezalik, o lâtife-i Rabbaniye, a’mal ve ahval ve ma-
neviyat›n heyet-i mecmuas›n› hakikî bir nur-i hayat
ile canland›r›r, ›fl›kland›r›r. Nur-i iman›n sönmesiyle,
mahiyeti meyyit-i gayr-i müteharrik gibi bir heykel-
den ibaret kal›r.

1 rºp¡p©rª°nS '¤nYnh ’de '¤nY ’n›n tekrar›, kalp ile sem’e vurulan

hatemlerin her birisi müstakil bir nevi delâile ait oldu¤u-
na iflarettir.

Evet, kalbin hatmi, delâil-i kalbiye ve vicdaniyeye ait-
tir. Sem’in hatmi, delâil-i nakliye ve hariciyeye aittir. Ve
keza, her iki hatmin bir cinsten olmad›¤›na bir remizdir.

Sual: Kalp ile basar›n cem sîgas›yla, sem’in müfret
suretinde zikirlerinde ne gibi bir hikmet vard›r?

a’mal: ameller, ifller.
ahval: hâller, durumlar, olufllar.
aktar-› beden: bedenin her tara-
f›.
basar: göz.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: cümle, hep, bütün.
ceset: vücut, beden.
cism-i sanevberî: çam kozala¤›
fleklindeki cisim.
dima¤: ak›l, fluur.
hakikî: gerçek.
hakk-› takaddüm: önde bulun-
ma hakk›.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hikmet: gaye, maksat.
hizmet-i cism-i sanevberî: koni
biçimindeki cismin çal›flmas›, hiz-
meti.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
iman: inanma, itikat.
kâim: ayakta duran, ayakta bulu-
nan, aya¤a kalkan.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
lâtife-i Rabbaniye: do¤rudan
do¤ruya bâkî olan Allah ile ba¤›
kuran Rabbanî duygu.
letafet: lâtiflik, hoflluk, incelik.
maddî: madde ile alakal›, cisma-
nî.
mahiyet: bir fleyin asl›, esas›, ne-
den ibaret oldu¤u.
makes-i efkâr: fikirlerin akset-
mesi, düflüncenin yans›mas›.
makine-i hayat: hayat› döndü-
ren ‹lâhî makine, sistem, düzen.
maksat: kastedilen fley; gaye.
maneviyat: mana alemine ait

olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
mâü’l-hayat: hayat suyu,
kan.
mazhar-› hissiyat: duygulara
sahip olma, sezifllere kavufl-
ma, sezifllere nail olma.
meyyit-i gayr-i müteharrik:
hareketsiz ölü.
müfret: gr. tekil.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-
ma, serpme.

nokta-i istimdat: yard›m ve
medet isteme noktas›.
nur-i hayat: hayat ›fl›¤›, hayat
nuru.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
sanevberî: kozalak fleklinde,
koni biçiminde.
sekte: bozukluk, bozulma.
sem': kulak.

sîga: gr. kip, kal›p.
sual: soru.
sükût: bozulma vazifesini
normal yapamama.
suret: biçim, tarz.
tabir: ifade, söz.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zikir: anma, bildirme.

1. Kulaklar›na da [mühür vurdu.]. (Bakara Suresi: 7.)
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Cevap: Kalp ile basar›n taallûk ettikleri fleyler müteha-
lif, yollar› mütebayin, delilleri mütefavit, talim ve telkin
edicileri mütenevvidir. Sem’ ise, kalp ve basar›n hilâf›na,
mastard›r. ‹flittiren ferttir. Cemaatin iflittikleri, ferttir. ‹fli-
ten fert, fert olur. Bunun için müfret olarak iki cem’in
aras›na düflmüfltür.

Sual: Kalpten sonra tercihen sem’in zikredilmesi ne-
ye binaendir?

Cevap: Melekât ve malûmat-› kalbiye, alelekser kulak
penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla, sem’, kalbe ya-
k›nd›r; ve ayn› zamanda, cihat-› sitteden malûmat ald›¤›
cihetle, kalbe benziyor. Zira, göz yaln›z ön ciheti görür;
bunlar ise her taraf› görürler.

1 lInhÉn°ûpZ rºpgpQÉn°ürHnG '¤nYnh ’de üslûbun ta¤yiriyle, cümle-i fi-

iliyeye tercihen, cümle-i ismiyenin ihtiyar edilmesi, ba-
sarla görünen delillerin sabit olduklar›na; kalp veya sem’
ile al›nan deliller ise, müteceddit ve gayr-i sabit oldukla-
r›na iflarettir.

Sual:
2 nºnànN ile 

3 lInhÉn°ûpZ aras›nda ne fark vard›r ki, 

nºnànN Allah’a isnat edilmifltir, lInhÉn°ûpZ isnats›z b›rak›lm›flt›r?

Cevap: nºnànN Allah taraf›ndan onlar›n kesblerine bir ce-

zad›r; lInhÉn°ûpZ ise Allah taraf›ndan olmay›p, onlar›n mek-

subudur.
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l›flarak kazanma.
malûmat: bilgi.
malûmat-› kalbiye: kalbe ait bil-
giler, kalbe gelen bilgiler, kalp yo-
luyla bilinenler.
mastar: fiil (ifl, hareket, olufl bildi-
ren kelime) kökü.
meksub: kazan›lm›fl, kesb olun-
mufl.
melekât: melekeler; tecrübe, çok
tekrar ve fazla u¤raflmakla elde
edilen iktidar, yapabilirlik ve ma-
haretler.
müfret: yaln›z, tek.
mütebayin: birbirine uymayan,
birbirinden ayr›, z›t.
müteceddit: teceddüt eden, ye-
nilenen, yenileflen.
mütefavit: birbirinden farkl›, çe-
flitli olan.
mütehalif: birbirine uymayan,
de¤iflken.
mütenevvi: ayn› cinsten olma-
yan, nev’ nev’, çeflit çeflit.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sem’: iflitmek.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
tercihen: tercih ederek, seçme
hakk›n› kullanarak.
üslûp: ifade yolu, kendine has
ifade veya yaz› tarz›.
zikir: anma, bildirme.

alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
basar: göz.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cem: cümle, hep, bütün.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› ta-
raf. (sa¤-sol, ön-arka ve alt-
üst.).

cihet: yön.
cümle-i fiiliye: fiil cümlesi.
cümle-i ismiye: isim cümlesi.
delil: bir davay› ispata yara-
yan fley, bürhan.
delil: bir davay›, meseleyi is-
pata yarayan fley, bürhan,
beyyine.
gayr-i sabit: durgun ve hare-

ketsiz olmayan, do¤rulu¤u is-
pat edilmemifl.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-
sine.
ihtiyar: irade, tercih.
isnat: dayanma, dayand›rma.
itibar: önem ve de¤er ver-
mek dikkate almak.
kesb: çal›flarak elde etme, ça-

1. Gözleri üzerinde de hakk› görmelerine mani bir perde vard›r. (Bakara Suresi: 7.)
2. Mühürledi. (Bakara Suresi: 7.)
3. Hakk› görmelerine mani bir perde. (Bakara Suresi: 7.)



Ve keza, mebde itibar›yla rü’yette bir ›zt›rar vard›r;
semâ’da, tahatturda ihtiyar vard›r. Evet, gözün aç›lma-
s›yla eflyay› görmemek mümkün de¤ildir; fakat, mes-
muat› dinlemekte veya hat›rat› tahattur etmekte bu ›zt›-

rar yoktur. 
1 lInhÉn°ûpZ tabiri, gözün yaln›z ön cihette hâkim

ve naz›r oldu¤una iflarettir ki, e¤er bir perde ile o cihet-
ten alâkas› kesilse, bütün bütün kör kal›r.

Tenkiri ifade eden lInhÉn°ûpZ ’deki tenvin, onlar›n gözleri

üstündeki perde malûm olmayan bir perde olup, ondan
sak›nmak onlar için mümkün olmad›¤›na iflarettir.

Car ve mecrurun lInhÉn°ûpZ üzerine takdim edilmesi, en

evvel nazar-› dikkati onlar›n gözlerine çevirtmekle, kalp-
lerindeki s›rlar› göstermek içindir. Zira, göz kalbin âyine-
sidir.

2 lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnh
Bu cümlenin mâkabliyle cihet-i münasebeti fludur
ki:
Evvelki cümledeki kelimatla flecere-i küfriyenin dünya-

ya ait ac› semerelerine iflaret edilmifltir. Bu cümle ile o
mel’un flecerenin ahirette verece¤i semeresi Zakkum-i
Cehennemden ibaret oldu¤una iflaret yap›lm›flt›r.

Sual: Üslûbun mecra-i tabiîsi 
3 lój/ón°T lÜÉn≤pY rºp¡r«n∏nYnh

cümlesi iken, üslûbun muktezas› olan flu cümlenin terkiy-

le lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnh cümlesi ihtiyar edilmifltir. Hâlbuki bu 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
âyine: ayna, mir’at.
car: çarflaf, örtü.
cihet: yan, yön, taraf.
cihet-i münasebet: münasebet
sebebi, alâka yönü, alâka vesilesi.
evvel: önce.
hakîm: gören.
hat›rat: yaflanm›fl olaylar›n zihin-
de b›rakt›¤› izler, hat›ralar.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk,
çaresizlik, ihtiyaç.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyar: irade, tercih.
kelimat: kelimeler, sözler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mâkabl: öndeki, üstteki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mebde: evvel, bafl, bafllama, bafl-
lang›ç.
mecra-i tabiî: normal ve tabiî
ak›fl yeri, bir fleyin tabiî yollardan
geçifli.
mecrur: Arapçada harf-i cer veya
izafet (isim tamlamas›) hâllerinde,
son harfi esre yani i sesi ile oku-
nan kelimenin hâli.
mel’un: lânetlenmifl, kötülenmifl.
mesmuat: iflitilen, duyulan, ha-
ber al›nan fleyler.
mukteza: iktiza etme, gerekme.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,

dikkatli bak›fl.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
rü’yet: görme, bakma, görül-
me, seyretme, görüfl.
sem: iflitme.
semere: meyve, yemifl.
s›r: manevî hakikat ve mari-
fetler.
sual: soru.

flecere: a¤aç.
flecere-i küfriye: küfre ait
a¤aç; küfür ve inkâr a¤ac›; kü-
für silsilesi.
tabir: ifade, söz.
tahattur: hat›rlama, hat›ra
getirme.
takdim: öne geçirme, öne al-
ma, önde tutma.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz

kullanarak belirsiz yapma.
tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
Zakkum-i Cehennem: Ce-
hennem zakkumu.

1. Hakk› görmelerine mani bir perde. (Bakara Suresi: 7.)
2. Onlar›n hakk› pek büyük bir azapt›r. (Bakara Suresi: 7.)
3. Onlara fliddetli bir ikap vard›r.
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cümledeki kelimeler, nimet ve lezzetler hakk›nda kullan›-
lan kelimelerdir?

Cevap: fiu güzel kelimeleri havi olan flu cümlenin on-
lara karfl› zikredilmesi, bir tehekkümdür (istihza) bir tev-
bihtir, yüzlerine gülmektir. Yani, onlar›n menfaatleri, lez-
zetleri ve büyük nimetleri ancak ikapt›r. Menfaat ve fay-

day› ifade eden 
1 rºo¡ndnh ’deki ∫ , lisan-› hâl ile “Amelinizin

faydal› olan ücretini al›n›z” diye yüzlerine gülüyor. “Tat-

l›” manas›n› tazammun eden 
2 lÜGnònY lâfz›, onlar›n küfür

ve musibetleriyle istilzaz ettiklerini tezkir ile, sanki lisan-›
hâl ile “Tatl› amelinizin ac›s›n› çekin” diye tevbih ediyor.

Alelekser büyük nimetlere s›fat olan 
3 lº«/¶nY kelimesi

Cennette nimet-i azîm sahiplerinin hâllerini o kâfirlere
tezkir ettirmekle, kaybettikleri o nimet-i azîmeye bedel,

elîm elemlere düfltüklerini ihtar ediyor. Sonra lº«/¶nY keli-

mesi, tazimi ifade eden lÜGnònY ’deki tenvine te’kittir.

Sual: Bir kâfirin masiyet-i küfriyesi, mahduttur, k›sa
bir zaman› iflgal ediyor. Ebedî ve gayr-i mütenahi bir ce-
za ile tecziyesi, adalet-i ‹lâhiyeye uygun olmad›¤› gibi,
hikmet-i ezeliyeye de muvaf›k de¤ildir. Merhamet-i ‹lâhi-
ye müsaade etmez?

Cevap: O kâfirin cezas› gayr-i mütenahi oldu¤u teslim
edildi¤i takdirde, k›sa bir zamanda irtikâp edilen o 
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istilzaz: hofla gitme, lezzet alma.
iflgal: tutma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
küfür: nimeti inkâr etme.
lâf›z: söz, kelime.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahdut: s›n›rl›, belirli.
masiyet-i küfriye: küfre ait asi-
lik, imans›zl›ktan kaynaklanan
itaatsizlik.
menfaat: fayda.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti.
müsaade: izin.
musibet: u¤ursuz, pis.
muvaf›k: uygun, münasip.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nimet-i azîme: büyük nimet.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
sual: soru.
takdir: -K›ymet verme, ölçme, öl-
çüye vurma, de¤er biçme. tercih,
seçme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazim: hürmet, ululama, sayg›
gösterme.
te’kit: kuvvetlendirme, pekifltir-
me.
tecziye: cezaland›rma, ceza ver-
me.
tehekküm: istihza, alay, e¤len-
me.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
tevbih: azarlama, paylama.
tezkir: hat›rlatma, hat›ra getirme.
zikir: anma, bildirme.

adalet-i ‹lâhiye: Allah’›n ada-
leti, ‹lâhî adalet.
alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
amel: fiil, ifl, emek; dinin
emirlerini yerine getirme ifli.
bedel: karfl›l›k.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hâl: durum, vaziyet.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hikmet-i ezeliye: Cenab-›
Hakk›n sonsuz ilmi ve maksa-
d›.

ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ikap: azap, eziyet, eza, ceza-
land›rma, ceza.
irtikâp: kötü, fena ve günah
teflkil edecek bir ifl yapma,
kötü ifl iflleme.
istihza: alaya alma, birisiyle
e¤lenme, inceden inceye do-
kundurarak alay etme.

1. Onlar›n hakk›. (Bakara Suresi: 7.)
2. Bir azap. (Bakara Suresi: 7.)
3. Pek büyük. (Bakara Suresi: 7.)



masiyet-i küfriyenin gayr-i mütenahi bir cinayet oldu¤u
alt› cihetle sabittir:

Bir inc i s i : Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir
ömürle yaflayacak olursa, o  gayr-i mütenahi ömrünü be-
hemehâl küfürle geçirece¤i flüphesizdir. Çünkü, kâfirin
cevher-i ruhu bozulmufltur. Bu itibarla, o bozulmufl olan
kalbin gayr-i mütenahi bir cinayete istidad› vard›r. Bina-
enaleyh, ebedî cezas›, adalete muhalif de¤ildir.

‹ k inc i s i : O kâfirin masiyeti, mütenahi bir zamanda
ise de, gayr-i mütenahi olan umum kâinat›n vahdaniye-
te olan flahadetlerine gayr-i mütenahi bir cinayettir.

Üçüncüsü : Küfür, gayr-i mütenahi nimetlere küfran
oldu¤undan, gayr-i mütenahi bir cinayettir.

Dördüncüsü : Küfür, gayr-i mütenahi olan zat ve s›-
fât-› ‹lâhiyeye cinayettir.

Befl inc i s i : ‹nsan›n vicdan›, zahiren mütenahi ise de,
bât›nen ebede bak›yor ve ebedi istiyor. Bu itibarla, gayr-i
mütenahi hükmünde olan o vicdan, küfürle mülevves
olarak mahvolur gider.

Alt›nc›s›: Z›t z›dd›na muânit ise de, çok hususlarda mü-
masil olur. Binaenaleyh, iman, lezaiz-i ebediyeyi ismar
etti¤i gibi; küfür de âlâm-› elîmeyi ve ebediyeyi ahirette
intaç etmesi fle’nindendir.

Bu alt› cihetten ç›kan netice ve gayr-i mütenahi olan
bir ceza, gayr-i mütenahi bir cinayete karfl› ayn-› adalet-
tir.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlâm-› elîme: çok ac› ve ac›kl›
elemler.
ayn-› adalet: adaletin asl›, adale-
tin tâ kendisi.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
behemehâl: mutlaka, elbette, ne
yap›p edip.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevher-i ruh: ruh cevheri, ruhun
hakikati.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
ebediye: ebede mensup, zeval-
siz, sonu olmayan, sürekli, hiç son
bulmayacak flekilde süren.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ismar: netice verme, sonuç ver-
me.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itibar: önem ve de¤er vermek
dikkate almak.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
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iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
lezaiz-i ebediye: ebedî ve
sonsuz lezzetler, ahiret ni-
metleri.
mahv: batma, bitme, yok ol-
ma.
masiyet: âsilik, itaatsizlik. is-
yan.
masiyet-i küfriye: küfre ait
asilik, imans›zl›ktan kaynak-
lanan itaatsizlik.

muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mülevves: kirli, pis, murdar.
mümasil: benzeyen, benzer,
and›ran.
mütenahi: nihayet bulan, ni-
hayete eren, biten, sona
eren.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;
ispatlanm›fl.
flahadet: flahit olma, flahitlik,

tan›kl›k.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum,
özellik, yap›, istidat.
s›fat-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatla-
r›.
umum: bütün.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zahiren: görünüflte.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan.



Sual: Kâfirin o cezas›n›n adalete uygun oldu¤unu tes-
lim ettik. Fakat, azaplar› intaç eden flerlerden hikmet-i
ezeliyenin ganî oldu¤una ne diyorsun?

Cevap: Kavaid-i esasiyedendir ki, ara s›ra vukua gelen
flerr-i kalil için hayr-› kesîr terk edilmez; terk edildi¤i tak-
dirde, flerr-i kesîr olur. Binaenaleyh, hakaik-› nisbiyenin
sübutunu izhar etmek, hikmet-i ezeliyenin iktizas›ndan-
d›r. Bu gibi hakaik›n tezahürü, ancak flerrin vücuduyla
olur. fierden, haddi tecavüz etmemek için, terhip ve tah-
vif lâz›md›r. Terhibin vicdan üzerine tesiri terhibi tasdik
etmekle olur. Terhibin tasdiki ise, haricî bir azab›n vücu-
duna mütevakk›ft›r. Zira vicdan; ak›l ve vehim gibi, hari-
cî ve ebedî hakikat hükmüne geçmifl bir azaptan yap›lan
terhiple müteessir olur. Öyle ise, dünyada oldu¤u gibi,
ahirette de ateflin vücudundan yap›lan terhip, tahvif,
ayn-› hikmettir.

Sual: Pekâlâ, o ebedî ceza hikmete muvaf›kt›r; kabul
ettik. Amma, merhamet ve flefkat-i ‹lâhiyeye ne diyor-
sun?

Cevap: Azizim! O kâfir hakk›nda iki ihtimal var. O kâ-
fir ya ademe gidecektir veya daimî bir azap içinde mev-
cut kalacakt›r. Vücudun —velev Cehennemde olsun—
ademden daha hay›rl› oldu¤u vicdanî bir hükümdür. Zi-
ra, adem, flerr-i mahz oldu¤u gibi, bütün musibet ve ma-
siyetlerin de merciidir; vücut ise, velev Cehennem de ol-
sa, hayr-› mahzd›r.
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ihtimal: olabilirlik.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kavaid-i esasiye: temel kaideler.
masiyet: günah, kötü fley.
merci: merkez, kaynak.
mevcut: varl›k, var olan.
musibet: felâket, belâ.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
mütevakk›f: varl›¤› bir fleye ba¤-
l› olma.
muvaf›k: uygun, münasip.
flefkat-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakk›n
merhameti ve flefkati.
fler: kötülük.
flerr-i kalil: az miktardaki günah,
kötülük; zarar› az miktarda olan.
flerr-i kesîr: büyük kötülük, çok
olan fenal›k; daha büyük günah.
flerr-i mahz: tamamen kötülük,
iyi taraf› hiç olmayan; zarar›, fe-
nal›¤› yüzde yüz olan fler ve mu-
sibet.
sual: soru.
sübut: aç›k olma, meydana ç›k-
ma.
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
terhip: korkutma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vehim: zan, flüphe.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
vücut: var olma, var olufl, varl›k.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adem: yokluk.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
amma: ama, lakin, ancak.
ayn-› hikmet: tamamen fay-
dal› ve gayeli, hikmetin tâ
kendisi.
azap: günahlara karfl› çekile-
cek ceza, eziyet, iflkence.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
daimî: sürekli, devaml›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
Ganî: bütün varl›klara sahip,
zengin olan Allah.
hadd-i tecavüz: s›n›r› aflma,
afl›r› gitme.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› nisbiye: benzer ha-
kikatler.
hakikat: gerçek, esas.

haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hayr-› kesîr: çok hay›r, içinde
pek çok hay›r ve fayda bulu-
nan.
hayr-› mahz: mutlak hay›r,
hayr›n ta kendisi.
hikmet: ‹lahî gaye, gizli se-
bep.
hikmet-i Ezeliye: Cenab-›
Hakk›n sonsuz ilmi ve maksa-
d›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.



Maahaza, kâfirin meskeni Cehennemdir ve ebedî ola-
rak orada kalacakt›r. Fakat, kâfir kendi ameliyle bu duru-
ma kesb-i istihkak etmifl ise de, amelinin cezas›n› çektik-
ten sonra, ateflle bir nevi ülfet peyda eder ve evvelki flid-
detlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yapt›klar›
a’mal-i hayriyelerine mükâfaten, flu merhamet-i ‹lâhiye-
ye mazhar olduklar›na dair iflarat-› hadisiye vard›r.

Maahaza, cinayetin lekesini izale veya hacaletini tah-
fif veyahut icra-i adalete ifltiyak için cezay› hüsn-i r›za ile
kabul etmek, ruhun f›trî olan fle’nidir.

Evet, dünyada, çok namus sahipleri, cinayetlerinin hi-
cab›ndan kurtulmak için, kendilerine cezan›n tatbikini is-
temifllerdir ve isteyenler de vard›r.

„®ò

1 nÚ/æperDƒoªpH rºogÉnenh pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh $ÉpH Ésæne'G o∫ƒo≤nj røne ¢pSÉsædG nøpenh
Bu ayetin mâkabliyle vech-i nazm›:

Nas›l ki bir hükümde iki müfredin ifltiraki veya bir
maksatta iki cümlenin ittihad›, atf› icap ettirir; kezalik,
bir hedefi, bir garaz› takip eden iki k›ssan›n da at›flar›,
belâgatin iktizas›ndand›r. Binaenaleyh, on iki ayetin hü-
lâsas›n› tazammun eden münaf›klar›n k›ssas›, kâfirler
hakk›nda geçen iki ayetin mealine atfedilmifltir.

a’mal-i hayriye: hay›rl› ifller, ha-
y›rl› ameller.
amel: ifl, uygulama, yapma.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azade: ba¤lardan kurtulmufl, hür,
serbest.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dair: alâkal›, ilgili.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
evvel: önce.
f›trî: tabiî, do¤al.
garaz: hedef, gaye, istek, meyil,
maksat.
hacalet: utanma, utanç.
hicap: utanma, utanma duygusu,
mahcubiyet.
hüküm: verilen karar.
hülâsa: k›saca, özet.
hüsn-i r›za: gönül r›zas›.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
icra-i adalet: adaletin yerine ge-
tirilmesi.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
iflarat-› hadisiye: Peygamber
Efendimizin (a.s.m.) sözlerinin ifla-
ret etti¤i manalar, vermifl oldu¤u
iflaretler.
ifltirak: kat›lma.
ifltiyak: görece¤i gelme, özleme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
izale: zevale erdirme, yok etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kesb-i istihkak: hak etme, hak
kazanma.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ssa: ibret verici hikâye.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mâkabl: öndeki, üstteki.

maksat: kastedilen fley; gaye.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
meal: mana, anlam, mefhum.
merhamet-i ‹lâhiye: Allah’›n
merhameti.
mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
müfret: tekil, teklik.
mükâfaten: mükâfat olarak,
karfl›l›k olarak, ödül olarak.

münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
namus: ar, edep, hayâ, ›rz.
nevi: çeflit, tür.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
ruh: insandaki canl›l›¤›n ve di-
rili¤in, iradeyle ilgili ve irade
d›fl› hareketlerin ve idrak ka-
biliyetinin kayna¤›, nefis.

fle’n: durum, özellik, yap›.
tahfif: hafifletme, yükünü
azaltma.
tatbik: yerine getirme, uygu-
lama.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
ülfet: al›flma, kaynaflma,
dostluk.
vech-i naz›m: naz›m yönü,
naz›m taraf›.

1. ‹nsanlardan bir k›sm› da, mü’min olmad›klar› hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inand›k” der-
ler. (Bakara Suresi: 8.)
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Evet, vakta ki en evvel Kur’ân’›n senas›yla baflland›;
sonra mü’minlerin methine intikal etti, sonra kâfirlerin
zemmine incirar etti, sonra insanlar›n k›s›mlar›n› ikmal
etmek için münaf›klar›n k›ssas› zikredildi.

Sual: Kâfirlerin zemmi hakk›nda yaln›z iki ayetle ikti-
fa edilmifltir. On iki ayetin hülâsas›yla münaf›klar hakk›n-
da yap›lan itnap neye binaendir.

Elcevap: Münaf›klar hakk›nda itnab›, yani tatvili icap
ettiren birkaç nükte vard›r:

Birincisi: Düflman, meçhul oldu¤u zaman daha za-
rarl› olur, kand›r›c› olursa daha habis olur, aldat›c› olursa
fesad› daha fledit olur, dâhilî olursa zarar› daha azîm olur.
Çünkü, dâhilî düflman kuvveti da¤›t›r, cesareti azalt›r; ha-
rici düflman ise, bilakis asabiyeti fliddetlendirir, salâbeti
artt›r›r.

Nifak›n cinayeti, ‹slâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i
‹slâm› zelzeleye maruz b›rakan nifakt›r. Bunun içindir ki,
Kur’ân-› Azîmüflflan ehl-i nifaka fazlaca teflniat ve takbi-
hatta bulunmufltur.

‹kincisi: Münaf›k olan, mü’minlerle ihtilât ede ede,
yavafl yavafl ünsiyet kesbeder, imanla ülfet peyda eder;
gerek Kur’ân’dan, gerek mü’minlerden nifak›n kötülü¤ü
hakk›ndaki sözleri iflite iflite, pis hâletten nefret eder. En
nihayet, lisan›ndan Kelime-i Tevhidin kalbine damlama-
s›na zemin haz›rlamak için itnap yap›lm›flt›r.
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kâr eden, dinsiz.
Kelime-i Tevhid: tevhid-i ‹lâhîyi
ifade eden lâ ilâhe illallah Mu-
hammedün Resulullah cümlesi.
kesb: kazanma.
k›ssa: ibret verici hikâye.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
lisan: konuflma dili.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
medih: övme.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nihayet: en sonunda.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
salâbet: Metanet, manevî kuvvet,
dayanma, sebat.
fledit: tesirli.
sena: methetme, övme.
sual: soru.
takbihat: takbihler, ay›plamalar,
çirkin görmeler.
tatvil: uzatma, uzat›lma.
teflniat: çirkin bulmalar, ay›pla-
malar, kötülemeler.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
zelzele: ›rgalama, sarsma.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
zemin: yer.
zikir: anma, bildirme.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
asabiyet: afl›r› taraftarl›k.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azîm: büyük.
bilakis: aksine, tersine.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
ehl-i nifak: iki yüzlü kimseler,

münaf›klar, ara bozucular.
evvel: önce.
fesat: fenal›k, kötülük, arabo-
zanl›k.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak,
kötü, pis, soysuz.
hâlet: hâl, durum.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
hülâsa: k›saca, özet.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, bera-
ber yaflama.
ikmal: tamamlama, bitirme,

eksik, ve noksan b›rakmama.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-
me.
iman: inanç, itikat.
incirar: bir neticeye do¤ru çe-
kilerek sona erme, çekilip bir
sona erme.
intikal: geçme, bulaflma, sira-
yet etme.
itnap: sözün uzun tutulmas›,
uzat›lmas›; daha k›sa anlat›m›
mümkün oldu¤u hâlde uzun
anlat›m› tercih etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-



Üçüncüsü: ‹stihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya
gibi kötü ahlâklar münaf›kta var; kâfirde o derece yok-
tur. Bu cihetten, münaf›klar hakk›nda itnap yap›lm›flt›r.

Dördüncüsü: Alelekser münaf›klar ehl-i kitaptan ol-
duklar› için, fleytanî bir zekâ sahipleri olup, daha hilekâr,
daha desiseci olurlar. ‹flte bu durumdaki münaf›klar hak-
k›nda itnap, yani tatvil-i kelâm ayn-› belâgattir.

Bu ayetin kelimeleri aras›ndaki münasebetlere gele-
lim:
1 ¢pSÉsædG nøpe car ve mecruru 

2 røne kelimesine haber oldu-

¤u takdirde flöyle bir sual varit olur ki: Münaf›klar›n nâs-
tan olduklar› bedihîdir. Bu hüküm, malûmu ilâm etmek-
ten ibaret kal›r?

Elcevap: Malûmdur ki, bir hüküm bedihî oldu¤u za-
man, o hükmün lâz›m› kastedilir. Burada kastedilen, o
hükmün lâz›m› olan taaccüptür. Sanki, Kur’ân-› Azîmüfl-
flan z›mnen, “Münaf›klar›n nâstan olduklar› acip bir fley-
dir” diyerek, halk› taaccüp etmeye davet etmifltir. Zira,
insan mükerremdir. Mükerrem olan insan, nifaka tenez-
zül etmez.

Sual: Madem ki ¢pSÉsædG nøpe haberdir; ne için røne üzeri-

ne takaddüm etmifltir?

Elcevap: Madem ki o hükümden taaccüp kastedilmifl-
tir; taaccüb-i inflaînin fle’ni, kelâm›n evvelinde bulunmak-
t›r.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayn-› belâgat: belâgatin tâ ken-
disi; yerinde, muhatab›na uygun,
makam›n münasip güzel söz söy-
lemenin tâ kendisi.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
car: çeken sürükleyen.
cihet: yön.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de ge-
nellikle Yahudîler ve Hristiyanlar
için kullan›lan tabir.
evvel: önce gelen, önceki.
hile: aldatmaya, kand›rmaya yö-
nelik tertip, düzen, desise.
hilekâr: hileci, hilebaz.
hud’a: hile, oyun, aldatma, dü-
zen, mekir, dek, dalavere.
hüküm: verilen karar.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ilâm: bildirme.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
itham: suç isnat etme, suçlama.
itnap: sözün uzun tutulmas›, uza-
t›lmas›; daha k›sa anlat›m› müm-
kün oldu¤u hâlde uzun anlat›m›
tercih etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kas›t: hedef almak, niyet etmek.
kelâm: söz, lâf›z.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
madem: ...den dolay›, böyle ise.

malûm: bilinen, bilinir olan.
mecrur: çekilmifl, sürüklen-
mifl.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasebet: münasiplik, iki
fley aras›ndaki uygunluk.
nâs: insanlar.

nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
riya: özü sözü bir olmamak,
inand›¤› gibi hareket etmeyifl,
iki yüzlülük.
fle’n: durum, özellik, yap›.
fleytanî: fleytana ait, fleytana
has, fleytanla ilgli.
sual: soru.
taaccüb-i inflaî: gr. kesin bir
olay ya da fiili göstermeden
hayret ve flaflk›nl›¤› ifade

eden söz.
taaccüp: flaflma, hayret etme,
flaflakalma.
takaddüm: önce gelme.
tatvil-i kelâm: sözü uzatma.
tenezzül: inme, alçalma.
varit: akla gelen.
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.

1. ‹nsanlardan bir k›sm›. (Bakara Suresi: 8.)
2. Öyleleri vard›r ki.
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Sonra, nâs tabirinden birkaç letaif ç›k›yor:

Birincisi: Kur’ân’›n, münaf›klar›n flah›slar›n› tayin et-
meyerek umumî bir s›fatla onlara iflaret etmesi, Resul-i
Ekrem’in (a.s.m.) siyasetine daha münasiptir. Zira müna-
f›klar›n flah›slar›n›n tayiniyle kabahatleri yüzlerine vurul-
sayd›, mü’minler nefsin desisesiyle vesveseye düflerlerdi.
Hâlbuki, vesvese havfa, havf riyaya, riya nifaka müncer
olur.

Ve keza, e¤er Kur’ân onlar› tayinle takbih etseydi,
“Resul-i Ekrem (a.s.m.) mütereddittir, etba›na emniyeti
yoktur” denilecekti.

Ve keza, bazen kötülük iffla edilmezse, tedricen zail ol-
mas› ihtimali vard›r. Fakat, teflhir edildi¤i takdirde, kötü-
lü¤ü yapan kimsenin hiddetini tahrik eder, fenal›¤› daha
fazla yapmas›na bais olur.

Ve keza, nâs gibi umumî bir s›fat›n nifaka münafi ol-
mas›, hususî s›fatlar›n daha ziyade münafi olmas›na de-
lâlet eder. Zira, insan mükerremdir. Bu gibi rezaleti iflle-
mek, insaniyetin flan›ndan de¤ildir.

Ve keza, nâs tabiri, nifak›n bir taife veya bir tabakaya
mahsus olmay›p, hangi taife olursa olsun, insan nev’in-
de bulunmas›d›r.

Ve keza, nâs tabiri, nifak bütün insanlar›n haysiyet ve
flereflerini ihlâl eden bir rezalet oldu¤undan, enzar-› am-
meyi nifak›n aleyhine çevirtmekle izale ve adem-i intifla-
r›na çal›flmalar› lüzumuna iflarettir.
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duygu.
nevi: tür, çeflit.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
rezalet: ars›zl›k, utanmazl›k, ha-
yâs›zl›k.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
flan: flöhret, ün.
fleref: onur, haysiyet.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
siyaset: idare etme, yönetme,
politika.
tabir: ifade.
tahrik: bir kimseyi kötü bir ifl
yapmas› için ileri sürme, k›flk›rt-
ma.
taife: kavim, kabile.
takbih: çirkin görme, ay›plama,
k›nama.
tayin: belirleme, yerini belli et-
me.
tedricen: tedriçle, yavafl yavafl,
azar azar, derece derece.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma, gösterme.
umumî: genel.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zail: sona eren, yok olan.
ziyade: çok, fazla.

adem-i intiflar: intiflar etme-
me, yay›lmama.
aleyh: karfl›, karfl›t.
bais: sebep olan.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
enzar-› amme: bir mesele
hakk›nda halk›n fikri, düflün-
cesi, genel görüfl, kamuoyu,
efkâr-› umumiye.
etba: birinin sözüne, ifline,
mesle¤ine uyanlar.
havf: korku, korkma.
haysiyet: fleref, onur, itibar.

hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hususî: özel.
iffla: duyurma, gizli bir fleyi
yayma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtimal: olabilirlik.
insaniyet: insanl›k, insanl›k
mahiyeti.
izale: zevale erdirme, yok et-
me.
kabahat: kusur, suç.
keza: böylece, ayn› flekilde.
letaif: güzellikler, incelikler.
mü’min: iman eden, inanan.

mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
münafi: z›t, ayk›r›.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasip: uygun.
müncer: var›p sona eren, ne-
ticelenen.
mütereddit: tereddüt eden,
karars›z.
nâs: insanlar.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan



Sual:
1 o∫ƒo≤nj ile 

2 Ésæne'G ’n›n mercileri bir iken, birisinin

müfret, di¤erinin cem sîgas›yla zikirlerinde ne hikmet
vard›r?

Elcevap: Zarif bir letafete iflarettir ki, iman›n mevsufu
cem ise de telâffuz eden müfrettir.

3 Ésæne'G o∫ƒo≤nj cümlesi onlar›n iman davalar›n› hikâyedir.

Bu cümlede davalar›n›n reddine iki cihetle iflaret edildi¤i
gibi, davalar›n›n takviyesine de iki vecihle ima edilmifltir.
fiöyle ki:

o∫ƒo≤nj kelimesi, madde cihetiyle onlar›n iman davas›n›n

ayn-› itikat olmay›p, ancak kuru bir sözden ibaret oldu-
¤una iflarettir. Kezalik, muzari sîgas›yla zikrinde, onlar›
aleddevam yapt›klar› müdafaaya sevk eden vicdanî bir
sebep de¤ildir; ancak halka karfl› bir riyakârl›k oldu¤una
iflarettir.

Davalar›n›n takviyesine yap›lan iflaretler ise, Ésæne'G fiil-i

mazinin hey’etinden, “Biz ehl-i kitap cemaatleri, eskiden
beri mü’miniz, fiimdi imandan geri kalmam›za imkân
yoktur” gibi takviye edici bir delil tereflfluh etti¤i gibi;

cem’e raci olan 
4 Énf zamirinden de, “Bizler bir fert gibi

de¤iliz, ancak muhteflem bir cemaatiz. Yalana tenezzül
etmeyiz” gibi ikinci bir takviye daha ç›k›yor.

aleddevam: devaml› olarak, dai-
mî suretle, boyuna, sürekli ola-
rak.
ayn-› itikat: gönülden inanman›n
tâ kendisi.
cem sîgas›: ço¤ul kip, fiil çekimin-
den meydana gelen.
cem: ço¤ul.
cemaat: bir mezhebe veya bir di-
ne ba¤l› olanlar›n oluflturdu¤u
topluluk, hey’et.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: iz, niflan, emare.
ehl-i kitap: Kur’ân-› Kerîm’de ge-
nellikle Yahudîler ve Hristiyanlar
için kullan›lan tabir.
fiil-i mâzi: bir iflin geçmifl zaman-
da ifllendi¤ini bildiren sîga, kip.
hey’et: flekil, görünüfl, yap›.
hikmet: gizli sebep, gaye.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
letafet: incelik.
merci: merkez, kaynak.
mevsuf: vas›flanm›fl, nitelenmifl.
mü’min: iman eden, inanan.
müdafaa: savunma, koruma.

müfret: yaln›z, tek.
muhteflem: haflmetli, yüce.
muzari sîgas›: genifl zaman
kipi.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
riyakâr: riya eden, iki yüzlü,
sahtekâr.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.

sual: soru.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
telâffuz: söyleyifl, söylenifl.
tenezzül: inme, alçalma.
tereflfluh: s›zma, s›z›nt› yap-
ma.

vecih: cihet, yön.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.
zarif: inceli¤i, lâtifli¤i ile hofla
giden.
zikir: anma, bildirme.

1. Derler. (Bakara Suresi: 8.)
2. ‹nand›k. (Bakara Suresi: 8.)
3. “‹nand›k” derler. (Bakara Suresi: 8.)
4. Biz.
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1 pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh $ÉpH
Kur’ân-› Kerîm, hikâye etti¤i fleyleri ya ayn›yla al›r; ve-

ya mealinin ahz›yla veyahut ibaresinin telhisiyle bir tasar-
ruf yapar.

Birinci ihtimale göre, onlar›n erkân-› imaniyeden yal-
n›z bu iki rüknü izhar etmeleri, rükünlerin en mühimleri-
ni izhar etmekle sadâkatlerini göstermeye iflarettir. Ve
ayn› zamanda, onlardan en ziyade kabule flayan, zuum-
lar›nca bu iki rükündür.

‹kinci ihtimale nazaran, Cenab-› Hakk›n, iman›n rü-
künleri içinde kutup say›lan bu iki rüknü tahsis etmesi,
onlar›n kuvvetle iddia ettikleri iman, dine iman olmad›¤›-
na iflarettir. Çünkü, bu iki rüknün de muktezas›na amel

ve itikat etmemifllerdir. Ü ’nin tekrar›, her iki rükne olan

iman›n bir cihetten olmad›¤›na iflarettir. Çünkü, Allah’a
iman Allah’›n vücut ve vahdetine imand›r; yevm-i ahire-
te iman ise, o günün hak oldu¤una ve muhakkak gelece-
¤ine imand›r.

2 nÚ/æperDƒoªpH rºogÉnenh
Sual:

3 Ésæ`ne'G ’ya müflabih olan 
4 Gƒoæne'G Énenh ’ya tercihen

nÚ/æperDƒoªpH rºogÉnenh olarak cümle-i ismiye ile denilmesinde ne

hikmet var?

Elcevap: Birincisi: Her iki Ésæ`ne'G aras›nda görünen zahi-

rî tenakuzdan içtinap etmek içindir.
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mühim: lüzumlu, gerekli.
mukteza: iktiza etme, gerekme.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
rükün: bir fleyi meydana getiren
unsurlardan her biri, esas.
sadâkat: ba¤l›l›k, do¤ruluk.
flayan: de¤er, lây›k, münasip.
sual: soru.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tasarruf: idareli kullanma, tutum.
telhis: k›saltma, k›saca ifade et-
me, özetleme.
tenakuz: çeliflme, iki sözün birbi-
rine uymamas›, insan›n bir sözü-
nün öteki sözünü çürütmesi, z›d-
diyet, çeliflki.
tercihen: öncelikli olarak, tercih
ederek, üstün tutarak.
vahdet: bir ve tek olma.
vücut: varl›k.
yevm-i ahiret: ahiret günü.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
ziyade: fazla, fazlas›yla.
zuum: bat›l inanç, yanl›fl kanaat.

ahz: alma, al›nma.
amel: ifl, uygulama, yapma.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: yön.
cümle-i ismiye: isim cümlesi.

erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
hikmet: gizli sebep, gaye.
ibare: bir fikri anlatan bir ve-
ya birkaç cümlecik yaz›.
içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
iddia: bir fikri ›srarla savun-

ma, dava etme.
ihtimal: olabilirlik.
iman: inanç, itikat.
itikat: kesin inanma, iman.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kutup: merkez nokta.
meal: anlam, mana, mefhum,
mazmun, kavram.

1. Allah’a ve ahiret gününe... (Bakara Suresi: 8.)
2. Mü’min olmad›klar› hâlde. (Bakara Suresi: 8.)
3. ‹nand›k. (Bakara Suresi: 8.)
4. ‹nanmad›lar.



adem-i iman: iman›n yoklu¤u,
iman etmeme, inanmama.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cümle-i ismiye: isim cümlesi.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dehalet: s›¤›nmak, aman dileme,
medet, yard›m isteyifl, birinin hi-
maye ve merhametine s›¤›nma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
duhul: içeri girme, dâhil olufl.
ehil: sahip, malik, yetki sahibi
olan.
evvel: önce.
hakikat: gerçek.
harf-i cer: cer harfi; Arapçada ba-
fl›na geldi¤i kelimenin sonunu es-
re ile (“i” diye) okutan harf.
hey’et-i hafife: manan›n hafif ol-
du¤unu gösteren cümle yap›s›;
basit cümle yap›s›.

hikmet: gaye, maksat.
ihbar: haber verme, bildirme.
ihtiyar: irade, tercih.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
irca: geri çevirme, geri dön-
dürme.
istifade: faydalanma, yarar-

lanma.
karip: yak›n, yak›n olan, uzak
olmayan.
kesif: gr. kal›n harf.
medlûl: delâlet olunan, iflarat
edilen, gösterilen.
mü’min: iman eden, inanan.
nefiy: inkâr etme, olumsuzla-

ma.
sual: soru.
tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
zahiren: görünüflte.
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.

1. ‹nand›k. (Bakara Suresi: 8.)
2. ‹nanmad›lar.
3. Biz mü’minleriz.
4. Mü’min olmad›klar› hâlde. (Bakara Suresi: 8.)
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‹kincisi:
1 Ésæ`ne'G ihbar de¤ildir, inflad›r. ‹nfla nefiyle tekzip

edilemedi¤inden, 
2 Gƒoæne'G Énenh denilmemifltir.

Üçüncüsü: Ésæ`ne'G cümlesinden z›mnen istifade edilen 
3 n¿ƒoæperDƒoe oørënf cümlesine nefiy ve tekzibi irca için 
4 nÚ/æperDƒoªpH rºogÉnenh denilmifltir.

Dördüncüsü: Onlar›n adem-i imanlar›n›n devam›na
delâlet etmek için cümle-i ismiye ihtiyar edilmifltir.

Sual: Nefyi ifade eden Éne cümlenin evvelinde bulun-

du¤u hâlde cümleden istifade edilen devam› nefyetmeye
delâlet etmedi¤inde hikmet nedir?

Elcevap: Nefiy, kesif bir harfin medlûlüdür; devam ise,
cümle-i ismiyenin hey’et-i hafifesinden istifade edilen bir
manad›r. Binaenaleyh, kesif kesife, yani nefiy imana da-
ha kariptir.

Sual: nÚ/æperDƒoªpH rºogÉnenh ’deki haber üzerine harf-i cer olan

Ü ’nin duhulü neye iflarettir?

Elcevap: Onlar›n zahiren imanlar› varsa da, hakikatte
imana ehil ve lây›k insanlar olup, mü’minîn s›n›f›ndan

addedilmediklerine delâlet için Éne ’n›n haberi üzerine Ü
dâhil olmufltur.

„®ò



rºo¡°nùoØrfnG sB’pG n¿ƒoYnórînj Énenh Gƒoæne'G nøj/òsdGnh %G n¿ƒoYpOÉnîoj
É°kVnône *G oºognOGnõna ¢lVnône rºp¡pHƒo∏ob »/a @ n¿hoôo©°rûnj Énenh

1 n¿ƒoHpòrµ`nj GƒofÉnc ÉnªpH lº«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnh
Bu ayet, bütün cümleleriyle nifaka hücum ederek,

münaf›klar› tevbih, takbih, tehdit, ta’yip etmekle, evvel-

ce 
2 Ésæ`ne'G dedikleri kavli ne maksada ve ne illete binaen

söylediklerini ve nifak›n en birinci cinayeti olan h›dâ' ve
hilelerini beyan etmektedir.

Evvelâ, nifak›n birinci cinayeti olan h›dâa ait 
3 n¿ƒoYpOÉnîoj

’den 
4 n¿ƒoHpòrµ`nj ’ye kadar yedi cümleye terettüp eden mü-

teselsil neticeleri nazara almak lâz›md›r:

• Birincisi: Allah’› kand›rmak gibi muhal bir fleyin ta-
lebinde bulunduklar› için, tahmik edilmifllerdir.

• ‹kincisi: Menfaat niyetiyle kendilerine zarar dokun-
durduklar› için, tesfih edilmifllerdir.

• Üçüncüsü: Menfaati mazarrattan tefrik edemedikle-
ri için, techil edilmifllerdir.

• Dördüncüsü: T›ynetleri pis, s›hhatlerinin madeni
hasta, hayat menbalar› ölmüfl, v.s. gibi rezaletleriyle, ter-
zil edilmifllerdir.
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zarar vermeler.
menba: kaynak.
menfaat: fayda.
menfaat: faydalan›lan, yararlan›-
lan fleyler.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden.
nazar: bak›fl, fikir.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
rezalet: ars›zl›k, utanmazl›k, ha-
yâs›zl›k.
s›hhat: sa¤lam, sa¤l›kl› olma; sa-
hihlik, sözün yanl›fl ve eksik ol-
mamas›.
ta’yip: ay›plama.
tahmik: ahmak deme, ahmak ol-
du¤unu söyleme.
takbih: çirkin görme, ay›plama,
k›nama.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
techil: cehaletle, cahillikle suçla-
ma.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
terettüp: sonuç olarak ç›kma.
terzil: rezil etme, itibar›n› düflür-
me.
tesfih: ak›ls›z, beyinsiz.
tevbih: azarlama, paylama.
t›ynet: yarat›l›fl, tabiat, maya, mi-
zaç, huy, karakter.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
evvelâ: öncelikle.
evvelce: daha önce.
h›dâ: aldatma, kand›rma.
hile: aldatmaya yönelik dü-

zen, desise.
illet: sebep.
kavil: karar, sözleflme.
maden: as›l, esas, kaynak.
maksat: gaye.
mazarrat: zararlar, ziyanlar,

1. Allah’› ve mü’minleri güya aldatmaktad›rlar. Hâlbuki onlar yaln›z kendilerini aldat›rlar da
fark›nda bile olmazlar. • Onlar›n kalplerinde nifak hastal›¤› vard›r. Ayetler peflpefle inip ‹s-
lâm inkiflaf ettikçe Allah da onlar›n o hastal›klar›n› artt›rm›flt›r. Ayetlerimizi yalanlay›p dur-
malar› yüzünden onlara pek ac› bir azap vard›r. (Bakara Suresi: 9-10.)

2. ‹man ettik. (Bakara Suresi: 8.)
3. Aldatmaktad›rlar. (Bakara Suresi: 9.)
4. Yalan söylüyorlar. (Bakara Suresi: 10.)



• Beflincisi: fiifan›n talebiyle marazlar›n› ziyade ettikle-
ri için, tezlil edilmifllerdir.

• Alt›nc›s›: Elemden maada bir fley intaç etmeyen ka-
vi bir azapla tehdit edilmifllerdir.

• Yedincisi: ‹nsanlarca alâmetlerin en çirkini olan kizb
ile teflhir edilmifllerdir.

Sonra, bu yedi cümlenin aras›ndaki intizam ve irtiba-
t›n flöyle bir tasvirle dinlenmesi lâz›md›r:

Bir flah›s bir flahs› nasihatle fena bir fleyden men et-
mek üzere flöyle tevcih-i kelâmda bulunur: “Ey kifli! Ak-
l›n varsa, flu yapmak istedi¤in fley muhaldir, hem nefsine
zarard›r. Hem iyiyi, kötüyü tefrik edecek bir hissin yok
mudur? Anlafl›lan hakikati hurafe, tatl›y› ac› gösteren se-
ciyende bir hastal›k vard›r. fiüphesiz, o hastal›ktan kurtu-
lup, flifayab olmak istiyorsun. Fakat, senin bu hâlin o
hastal›¤› izale de¤il, tezyit ediyor. E¤er bu hâlinle bir lez-
zet, bir zevk istersen, en fledit bir elemi intaç eden bir
azap eline geçer. En nihayet, sarhoflluktan ay›l›p kötü
hâlinden vazgeçmedi¤in takdirde, fesad›n baflkalara geç-
memek üzere hortumun üzerine bir damgan›n vurulma-
s›yla seni teflhir ve ilân etmek lâz›md›r.

Kezalik, Cenab-› Hak münaf›klar› nifaktan zecir ve
men için, kötü hâllerini flöylece nakletmekle yüzlerine
vuruyor.

1 %G n¿ƒoYpOÉnîoj : Yani, hile ile Allah’› kand›rmak istiyor-

lar. Zira, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Allah’›n 

alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
aleyhissalâtü vesselâm: salât ve
selâm onun üzerine olsun.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli ac›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fenâ: çirkin, kötü.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hurafe: manas›z söz.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irtibat: ba¤, münasebet.
izale: zevale erdirme, yok etme.
kavi: fliddetli, zorlu.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maraz: hastal›k.
men: yasak etme, engelleme.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nakil: anlatma, söyleme, hikâye
etme; aktarma.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nefis: insandaki bedenî canl›l›k;

yeme, içme, flehvet gibi biyo-
lojik ihtiyaçlara duyulan tabi-
î istek.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nihayet: en sonunda.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
seciye: karakter, huy, tabiat.
fledit: fliddetli.
flifa: bedenî ve ruhî bir hasta-
l›¤›n son bulmas›, sa¤l›¤›na

kavuflma.
flifayab: flifa bulan, iyileflen.
talep: isteme, dileme, istek,
arzu.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
tefrik: birbirinden ay›rma,
seçme, ay›rdetme, ayr› tut-
ma.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
tevcih-i kelâm: sözü yönelt-
me.
tezlil: afla¤›lama, küçük dü-
flürme, horlama; küçük ve
hor görme.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
zecir: önleme, yasak etme,
yasaklama.
ziyade: ilâve, ekleme.

1. Bakara Suresi: 9.
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elçisidir; ona yap›lan hile Allah’a racidir. Allah’a yap›lan
hile ise, muhaldir; muhali talep etmek, hamakattir. Böy-
le hayvancas›na hamakat, taaccübü muciptir.

1 rºo¡°nùoØrfnG sB’pG n¿ƒoYnórînj Énenh : Yani, onlar nefislerine hile ya-

p›yorlar. Zira fiillerinde nef' de¤il, zarar vard›r. Bu zarar
da nefislerine racidir. Nefislerine zarar veren, ancak sü-
feha k›sm›d›r.

2 n¿hoôo©°rûnj Énenh : Yani, nef’ ve zarar› tefrik edecek bir his-

se malik de¤illerdir. Bu ise cehaletin en edna ve en afla-
¤› bir derekesine düfltüklerine iflarettir.

3 ¢lVnône rºp¡pHƒo∏ob »/a : Yani, nifak ve hasetten kalplerinde,

ruhlar›nda öyle bir maraz vard›r ki, o maraz, hakk› bat›l,
hakikati hurafe telâkki etmeye sebeptir. Zaten fasit bir
kalpten, bozuk bir ruhtan böyle rezaletlerin ç›kmas› be-
dihîdir.

4 É°kVnône *G oºognOGnõna : Yani, e¤er onlar yapt›klar› fenal›k-

la, gayz ve hasetlerini izale için bir deva, bir ilâç talebin-
de iseler, o zannettikleri ilâç, kalplerini, ruhlar›n› bozan
bir zehirdir. Zehirle kendi tedavisine çal›flan, elbette zelil-
dir. Evet, k›r›k ve yaral› bir elle intikam›n› almak isteyen,
yaras›n›n artmas›na hizmet eden bir miskindir.

5 lº«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnh : Yani, e¤er onlar bir zevk, bir lezzet

talebinde iseler, flu nifaklar›nda pek çok maasi oldu¤u 
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haset: k›skançl›k, k›skanma, çe-
kemezlik.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hurafe: dinin asl›na uymayan,
sonradan dinî bilgiler aras›na ka-
r›flm›fl olan uydurma, bat›l inan›fl.
izale: zevale erdirme, yok etme.
maasi: isyankârl›klar, günahlar,
suçlar.
malik: sahip.
maraz: hastal›k.
miskin: elinden ifl gelmez, bece-
riksiz.
mucip: icap eden, gerektiren.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
rezalet: ars›zl›k, utanmazl›k, ha-
yâs›zl›k.
süfeha: beyinsizler, ak›ls›zlar.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tedavi: hastal›¤› iyilefltirme için
yap›lan bak›m.
tefrik: birbirinden ay›rma, seçme,
ay›rdetme, ayr› tutma.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.

bedihî: delilsiz, aç›k olan, bes-
belli, aflikâr.

cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lâhî hakikatlerden
habersiz olma.

dereke: afla¤› inen basamak,
afla¤› mertebe.

deva: ilaç, çare.

edna: en aça¤›, en basit, en
küçük.

fasit: fesat ç›karan, bozgun-
culuk yapan.

fena: çirkin, kötü.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
gayz: hiddet, öfke, k›zma, k›z-
g›nl›k bafllang›c›, h›nç.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamakat: ahmakl›k, beyin-
sizlik, budalal›k.

1. Bakara Suresi: 9.
2. Bakara Suresi: 9.
3. Bakara Suresi: 10.
4. Bakara Suresi: 10.
5. Bakara Suresi: 10.



gibi, muvakkat bir lezzet bile yoktur. O nifak, ancak dün-
yada fledit  bir elemi, ahirette de en fledit bir azab› intaç
edecek bir dalâlettir.

1 n¿ƒoHpòrµ`nj GƒofÉnc ÉnÃp : Yani, yapt›klar› kizbden piflman

olup, nedamet etmedikleri takdirde, beynennâs, yalanc›-
l›kla teflhir ve bir alâmetle tevsimleri lâz›md›r ki, baflkalar
onlara itimat edip marazlar›na maruz kalmas›nlar.

Mezkûr cümlelerin eczalar› aras›nda bulunan irti-
bat ve intizam›n beyan›na gelelim.

Münaf›klar›n yapt›klar› hileden takip edilen gayenin
muhal oldu¤una ve o muhaliyeti göz önüne getirip çirkin
bir flekilde gösterilmesine tasrih edilmek üzere
2 Gƒoæne'G nøj/òsdGnh %G n¿ƒoYpOÉnîoj cümlesinde, münaf›klar›n ame-

linden —müflareket bab›ndan— muzari sîgas›yla “hud’a”
ünvan›yla tabir edilmifltir.

Ve keza makam›n iktizas› hilâf›na 
3

t»pÑsædnG ’ye bedel *nG
ve 

4 n¿ƒoæperDƒoªrdnG ’ye bedel 
5 Gƒoæne'G nøj/òsdGnh zikredilmifltir. Çünkü

6 n¿ƒoYpOÉnîoj ’nin maddesinden nefret ç›kar, sîgas›ndan de-

vam ve istimrar ç›kar, bab›ndan müflareket ç›kar. Müfla-
reket ise, müflakeleti, yani mukabele-i bilmisli icap eder.
Müflakelet ise, onlar›n seyyielerine karfl› seyyie ile muka-
bele edilece¤ini istilzam eder. Demek onlar›n devamla
yapt›klar› flu kötü fiil, nefisleri titreten bir nefreti intaç 

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
amden: kas›tl› olarak, bilerek ve
isteyerek.
amel: fiil, ifl.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bab: k›s›m, bölüm, bahis.
bedel: bir fleyin yerini tutan, kar-
fl›l›k.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
beynennâs: halk aras›nda, insan-
lar aras›nda.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
gaye: maksat, meram, hedef, so-
nuç.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hud’a: aldatma, oyun, hile, dü-
zen.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irtibat: ba¤lant›, münasebet.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
makam: yer, mevki.
maraz: hastal›k.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukabele-i bilmisil: misliyle mu-
kabele etme, karfl›laflt›¤› muame-
lenin ayn›s›n› sahibine iâde etme.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müflakelet: benzeyifl, flekildeki
benzeyifl, cinsî benzeyifl.
müflareket: bir iflin ortaklafla ya-

p›ld›¤›n› bildiren fiil, ifltefllik.
muvakkat: geçici.
muzari sîgas›: genifl zaman
kipi.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan

duygu.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
fledit: fliddetli.
seyyie: fenal›k, kötülük, çir-
kinlik.
tabir: ifade.
tasrih: aç›kça ifade ederek

flüphe ve tereddütleri silme.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
tevsim: damgalanma, mü-
hürlenme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
zikir: anma, bildirme.

1. Bakara Suresi: 10.
2. Hile ile Allah’› ve mü’minleri kand›rmaya çal›fl›yorlar. (Bakara Suresi: 9.)
3. Peygamber.
4. Mü’minler.
5. ‹man edenler ki. (Bakara Suresi: 9.)
6. Aldat›yorlar. (Bakara Suresi: 9.)
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etti¤i gibi, takip ettikleri garaz›n da akim kald›¤›na delâ-
let eder.

*nG kelimesinin tasrihinden de garazlar›n›n muhal ol-

du¤una delâlet vard›r. Çünkü, Resul-i Ekrem’e (a.s.m.)
yap›lan hud’a Allah’a racidir. Allah ile pençeleflmek iste-
yen, düfler.

1 Gƒoæne'G nøj/òsdGnh :
2 nøj/òsdnG ’nin ipham›n› izale etmek için s›-

la olarak iman s›fat›n›n ihtiyar edilmesi, onlar›n iman ci-
hetiyle kendilerini sevdirerek mü’minlerden addetmek is-
temifl olduklar›na iflarettir. Ve keza, nur-i imanla ak›llar›
münevver olan mü’minlerin dirayetinden hilelerinin gizli
kalmamas›na bir imad›r.

3 rºo¡°nùoØrfnG sB’pG n¿ƒoYnórînj Énenh : Bu cümledeki hasr, kemal-i

sefahatlerine iflarettir. Zira, mü’minlere zarar verdirmek
için yapt›klar› muamele, makuse olup, onlar baltay› ne-
fislerine vurmakla, sanki o hud’ay› bizzat nefislerine yap-

makla sefahatlerini ilân etmifllerdir. 
4 n¿ƒoYnórînj ’nin 

5 n¿htô°o†nj
’ye tercihi, yine onlar›n sefahatlerine iflarettir. Çünkü, as-
hab-› ukul aras›nda kasten nefsine zarar veren vard›r; fa-
kat, amden kendisiyle hud’a eden yoktur; me¤er ki insan
suretinden ç›km›fl ola.

6 rºo¡°nùoØrfnG : Bu ünvan onlar›n pek aziz ve sevgili olan

nefislerini memnun etmek üzere bir hazz-› nefsanî ka-
zanmak niyetiyle yapt›klar› nifak, aksülamel kabîlinden,
bir zakkum-i ismar oldu¤una alâmettir.
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yil, maksat.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
hazz-› nefis: cismen, bedenen,
duyularla bir fleyden lezzet al›p,
haz duyma.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hud’a: aldatma, oyun, hile, dü-
zen.
ihtiyar: irade, tercih.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iman: inanç, itikat.
ipham: gizleme, gizli ve üstü ka-
pal› b›rakma, belirsiz olma, mu-
ayyen olmama.
izale: zevale erdirme, yok etme.
kabîl: bu türlü, bu çeflit, bu cins.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kemal-i sefalet: tam bir sefillik,
maddî-manevî yoksulluk, hakir-
lik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makuse: baflka bir fleyin z›dd›, z›t,
ters.
mü’min: iman eden, inanan.
muamele: davranma, davran›fl.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
münevver: nurlanm›fl, nurland›-
r›lm›fl, parlat›lm›fl, ayd›nlat›lm›fl.
nefis: kiflinin kendisi, insandaki
bedenî canl›l›k; yeme, içme, fleh-
vet gibi biyolojik ihtiyaçlara du-
yulan tabiî istek.
nifak: ara bozuklu¤u.
niyet: maksat, bir ifli yapmay› ön-
ceden düflünme. meram. kalbin
bir fleye karar vermesi, bir iflin ne
için yap›laca¤›n› bilmesi.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
raci: münasebeti, nispet ve ilgisi
olan, dokunan, dair.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sefalet: sefillik, süflîlik, hakirlik,
afla¤›l›k, düflkünlük.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
s›la: ba¤-fiil.
suret: biçim, flekil, tarz.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
zakkum-i ismar: zehirli meyve-
ler, Cehennem meyveleri.

addetmek: saymak, say›l-
mak, itibar etmek.

akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.

aksülamel: tepki, reaksiyon.

alâmet: belirti, iflaret, iz.

amden: isteyerek ve bilerek,
kasten.

ashab-› ak›l: ak›l sahipleri;
ak›ll› kimseler.

aziz: de¤erli.

bizzat: do¤rudan do¤ruya.

cihet: yön.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

dirayet: zekâ, anlay›fl, incelik-
leri kavray›fl.

garaz: hedef, gaye, istek, me-

1. ‹man edenler ki. (Bakara Suresi: 9.)
2. O kimseler ki. (Bakara Suresi: 9.)
3. Onlar ancak kendi kendilerini aldat›yorlar. (Bakara Suresi: 9.)
4. Aldat›yorlar. (Bakara Suresi: 9.)
5. Zarar veriyorlar.
6. Kendi kendileri. (Bakara Suresi: 9.)



Sual: Bu cümledeki hasrdan anlafl›l›r ki, onlar›n hud’a
ve nifaklar›, ‹slâmiyete ve âlem-i ‹slâma zarar vermemifl-
tir. Hâlbuki, âlem-i ‹slâm›n unsurlar›, onlar›n öldürücü
zehir gibi intiflar eden nifak flubelerinden gördü¤ü zarar-
lar› hiçbir fleyden görmemifltir?

Elcevap: Âlem-i ‹slâmda görünen zararlar, ancak on-
lar›n bozulmufl tabiatlar›ndan tefessüh etmifl f›tratlar›n-
dan, taaffün etmifl vicdanlar›ndan nefl’et ve intiflar etmifl-
tir. Yoksa onlar›n arzu ve ihtiyarlar›yla yapt›klar› hud’a ve
hilelerin neticesi de¤ildir. Çünkü, onlar›n hileleri Cenab-›
Hakka, Peygamber-i Zîflana (a.s.m.), cemaat-i Müslimîne
yap›lan bir muameledir. Allah o muameleye âlimdir, Pey-
gamber-i Zîflan da vahiyle vâk›ft›r. Cemaat-i Müslimînce
de, imanî bir fliddet-i zekâ sayesinde, o gibi hileler, teset-
tür edip gizli kalamaz. Demek, onlar›n âlem-i ‹slâma vur-
duklar› balta, dönüp kendi bafllar›n› parçalam›flt›r. Çünkü
aldanan cemaat-i Müslimîn de¤ildir; ancak aldanan, al-
datand›r.

1 n¿hoôo©°rûnj Énenh : Yani, onlar yapt›klar› hilenin nefislerine

raci oldu¤unu hissetmiyorlar. Bu fezleke onlar›n cehale-
tini ilân ediyor. Çünkü, ukalâdan de¤ildirler. Çünkü, on-
lar›n bu ifli, ukalâ ifli de¤ildir. Ve keza, hayvan s›n›f›na da
benzemiyorlar. Çünkü, hayvanlar zararl› olan fleyleri his-
settikleri zaman çekinirler. Demek bunlar hiss-i hayvanî-
den de mahrumdurlar. Öyle ise, bunlar ihtiyarlar› ve flu-
urlar› olmayan cemadat nev’ine dâhildirler.

âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
alîm: her fleyi hakk›yla bilen Al-
lah.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lahî hakikatlerden haber-
siz olma.
cemaat-i Müslimîn: Müslüman
toplulu¤u, Müslüman cemaati.
cemadat: cans›z varl›klar.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
fezleke: özet, netice.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
hiss-i hayvanî: canl›ya ait his,
canl›l›k hissi, hayvana ait his.
hud’a: aldatma, oyun, hile, dü-
zen.
ihtiyar: irade, tercih.
ihtiyar: irade, tercih.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
intiflar: yay›lma, yayg›nlaflma,
neflrolunma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
muamele: davranma, davran›fl.

nefis: hayat, ruh, can.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nevi: türlü, çeflit.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
Peygamber-i Zîflan: flan ve
fleref sahibi olan Peygamber;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
raci: dair, ait, alâkas› olan.
fliddet-i zekâ: kuvvetli zekâ,
güçlü kavray›fl.

sual: soru.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
fluur: bilinç.
taaffün: kokma, kokuflma.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.
tesettür: gizlenme, saklan-
ma.
ukalâ: ak›ll›lar, ak›ll› olanlar.

unsur: madde, esas, kök.

vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.

vâk›f: bir fleyi elde eden, bir
iflten haberli olan.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.

1. Fark›nda bile olmazlar. (Bakara Suresi: 9.)
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1 ¢lVnône rºp¡pHƒo∏ob ≈/a : Bu cümlenin, mâkabliyle vech-i

irtibat›: Vakta ki onlar fluur hissini istihdam ederek mu-
hakeme-i akliye ile amel etmediler; anlafl›ld› ki, ruhlar›n-
da bir maraz vard›r. Ve lâakal onun zararl› bir maraz ol-
du¤unu bilmeleri lâz›md›r ki, o marazdan sâd›r olan hü-
kümlere itimat etmesinler. Çünkü, o maraz, hakikatleri
ta¤yir etmekle, ac›y› tatl›, çirkini güzel göstermek flan›n-
dad›r.

Zarfiyeti ifade eden 
2 ≈/a kelimesinden anlafl›l›r ki, on-

lar›n marazlar› kalbin sath›nda de¤ildir. Ancak kalbin

melekûtunda, yani iç yüzünde kâin bir marazd›r. 
3 lÖr∏nb

ünvan›ndan anlafl›l›r ki, kalbin sath›nda bulunan bir has-
tal›k, bütün a’mal-i bedeniyeyi sekteye u¤ratt›¤› gibi, kal-
bin iç yüzü de nifakla hastaland›¤› zaman, ef’al-i ruhiye
tamamen istikamet üzerine hareket edemez. Çünkü, ha-
yat›n mihveri ve makinesi ancak kalptir.

4 rºp¡pHƒo∏ob ≈/a kelâm›n›n 
5 ¢lVnône kelimesi üzerine takdimi

iki cihetle hasr› ifade eder:

Biri, maraz baflka uzuvlarda de¤il, ancak kalplerdedir.

Di¤eri, o kalpler de ancak münaf›klar›n kalpleri olup,
baflkalar›n kalpleri de¤ildir.

Bu iki hasrdan tariz suretiyle anlafl›l›r ki; nur-i iman›n,
insan›n bütün ef’al ve âsâr›na s›hhat ve istikameti ver-
mek, flan›ndand›r.
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mâkabl: öndeki, üstteki.
maraz: hastal›k.
melekût: bir fleyin iç yüzü, haki-
kati, asl›.
mihver: eksen, yörünge.
muhakeme-i akliye: aklî muha-
keme, karar vermek için ak›lla iyi
düflünme, hüküm verme.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
sâd›r olan: ç›kan, meydana ge-
len, zuhur eden.
flan: âdet, tabiat, huy.
sat›h: üstten görünen k›s›m.
sekte: bozukluk, bozulma.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk, ger-
çeklik.
suret: biçim, flekil, tarz.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifltirme.
takdim: arz etme, sunma.
tariz: kinayeli söz söyleme sana-
t›.
ünvan: flöhret, ad, isim.
uzuv: bir canl›y› meydana getiren
parçac›klardan her biri, organ.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü, ara-
daki iliflki ba¤›.
zarfiyet: kelimenin zarf olmas›
hâli, bir kelimenin zarf olarak kul-
lan›lmas›.

a’mal-i bedeniye: bedenin
yapt›¤› ifller, bedenle yap›lan
ifller.
amel: ifl, uygulama, yapma.
âsâr: eserler, ürünler.
cihet: yön.
ef’al: fiiller, ifller.

ef’al-i ruhiye: ruha ait ifller.
hakikat: gerçek, esas.
hasr: umumîlikten ç›karma,
s›n›rlama.
hüküm: verilen karar.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.

istikamet: do¤ruluk, dürüst-
lük.
itimat: dayanma, güvenme.
kâin: olan, olmufl.
kelâm: söz, ibare, f›kra.
lâakal: en az›ndan, hiç olmaz-
sa.

1. Kalplerinde hastal›k vard›r. (Bakara Suresi: 10.)
2. ‹çinde. (Bakara Suresi: 10.)
3. Kalp. (Bakara Suresi: 10.)
4. Kalplerinde. (Bakara Suresi: 10.)
5. Hastal›k. (Bakara Suresi: 10.)



Ve yine anlafl›l›r ki, fesat kalptedir. Bir fleyin esas›, kal-
bi bozuk olursa, teferruat›n› tamir etmek, bir fayday› tefl-
kil etmez.

Ve yine anlafl›l›r ki, f›trattan hakikat ç›kar. F›trat, haki-
katlere merci bir mastard›r. Fesat ve harap ise ar›zî bir
marazd›r. Çünkü, eflyada as›l, s›hhattir. Maraz ise ar›zî-
dir. Binaenaleyh, onlar “Nifak ve fesad›m›z f›trîdir. ‹hti-
yarî olmad›¤›ndan, mucib-i ceza de¤ildir” diye itirazda
bulunamazlar.

Tenkiri, meçhuliyeti ifade eden tenvin ise, o maraz
pek gizli oldu¤undan, ne görünmesi ve ne de tedavisi
mümkün olmad›¤›na iflarettir.

Beflinci cümleyi teflkil eden
1 É°kVnône *G oºognOGnõna ’nin

mâkabliyle vech-i irtibat› ile eczas› aras›ndaki ci-
het-i intizama gelince:
Evet, vakta ki münaf›klar yapt›klar› amelden bir maraz

oldu¤u kanaatiyle içtinap etmediler, bilakis o amellerini
istihsan ederek o maraz›n fazlaca talebinde bulundular;
Cenab-› Hak da talepleri üzerine, onlar›n marazlar›n› art-
t›rd›.

Sual:
2 nOGnõna ’deki ± mâkablinin mâba’dine sebep ol-

du¤unu ifade eder. Hâlbuki, burada maraz›n vücudu,
maraz›n ziyadesine sebep de¤ildir?

Elcevap: Vakta ki onlar marazlar›n› teflhis edip te-
davisi talebinde bulunmad›lar, sanki ihmallik yüzünden 

amel: fiil, ifl.
ar›zî: sonradan ç›kan.
bilakis: aksine, tersine.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet-i intizam: intizam yönü,
düzgünlük, tertip taraf›, ciheti.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
esas: as›l, temel, dip, kök.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
hakikat: gerçek, as›l, esas.
içtinap: çekinme, sak›nma, uzak
durma.
ihmal: bofllama, önemsememe.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i ile
seçerek ve hareket ederek.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kanaat: inanma, görüfl, fikir.
mâba’di: bundan sonraki, sonra-
s›.
mâkabl: öndeki, üstteki.
maraz: hastal›k.
mastar: fiil (ifl, hareket, olufl bildi-
ren kelime) kökü.
meçhuliyet: bilinmezlik, meçhul-
lük.
merci: merkez, kaynak.
mucib-i ceza: ceza gerektiren.

münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
s›hhat: sahihlik, do¤ruluk,
gerçeklik.
sual: soru.
talep: isteme, dileme, istek,
arzu.
tamir: onarma, düzeltme.

tedavi: hastal›¤› iyilefltirme
için yap›lan bak›m.

teferruat: ayr›nt›lar, dallar,
bölümler.

tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz
kullanarak belirsiz yapma.

tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki

esre.
teflhis: tan›ma, fark etme,
seçme, ay›rma, ne oldu¤unu
anlama.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
ziyade: Artma, ço¤alma.

1. Allah hastal›klar›n› artt›rd›. (Bakara Suresi: 10.)
2. Artt›rd›. (Bakara Suresi: 10.)

150 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹



ziyadesini talep etmifllerdir. Cenab-› Hak da, mü’minle-
rin zaferiyle, onlar›n ümitlerini ye’se çevirmifltir ve Müs-
lümanlar›n galebesiyle onlar›n husumetlerini haset ve ki-
ne kalbetmifltir. Sonra da onlar›n maruz kald›klar› o yeis
ve kinden do¤an korku, zaafiyet ve zillet marazlar›n› on-
lar›n kalplerine istilâ ettirmekle, marazlar›n› ziyadelefltir-
di.

Sual: Kur’ân-› Kerîm’in bu cümlede maraz kelimesini
mef’ul de¤il, temyiz fleklinde kullanmas› neye iflarettir?

Elcevap: Münaf›klar›n bât›nî ve kalbî olan marazlar›
sanki zahire ç›km›fl ve bütün amellerine ve fiillerine sira-
yet etmekle, onlar›n vücutlar› tamam›yla maraz kesilmifl

oldu¤unu ifade etmek için 
1 ¢lVnône kelimesi temyiz olarak

kullan›lm›flt›r.

Evet, ¢lVnône kelimesi, mef’ul oldu¤u takdirde bu mana-

y› ifade etmez. Çünkü, o vakit ziyadelik yaln›z maraza ta-
allûk eder.

Alt›nc› cümleyi teflkil eden
2 lº«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnh 'in vech-

i irtibat› ise:

Menfaati ifade eden ∫ ’dan anlafl›l›r ki, münaf›klar›n

menfaati ya dünyada elîm bir azapt›r, veyahut ahirette
fledit bir elemdir. Bunlar ise menfaat de¤ildir. Öyle ise
menfaatleri muhaldir.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 151 MÜNAFIKLAR BAHS‹

menfaat: fayda, kâr, gelir, ihtiyaç
karfl›l›¤› olan fley.
mü’min: iman eden, inanan.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
fledit: fliddetli.
sirayet: yay›lma, da¤›lma.
sual: soru.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›rma,
inceleyip seçme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü, ara-
daki iliflki sebebi.
yeis: ümitsizlik.
zaafiyet: zay›fl›k.
zahir: aç›k, aflikâr.
zillet: hakirlik, horluk, alçakl›k,
afla¤›l›k, baya¤›l›k, adîlik.
ziyade: çok, fazla, art›k.

ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
amel: fiil, ifl.
azap: büyük s›k›nt›, fliddetli
ac›.
bât›nî: içe ait, dâhilî.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
elem: dert, üzüntü, maddî-

manevî ›zt›rap.
elîm: fliddetli, çok dert ve ke-
der veren.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
haset: k›skançl›k, k›skanma,
çekemezlik.
husumet: düflmanl›k.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.

kalbetmek: çevirmek, dön-
dermek.
kalbî: samimî, içten, gönül-
den.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
maraz: hastal›k.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
mef’ul: gr. failin yapt›¤› ifl, fai-
lin fiilinin etkiledi¤i fley.

1. Hastal›k. (Bakara Suresi: 10.)
2. Onlar için ac›kl› bir azap vard›r. (Bakara Suresi: 10.)



Sual: Elîm, müteellim manas›nad›r. Müteellim ise flah-
s›n s›fat›d›r. Binaenaleyh, azab›n elîm ile vas›fland›r›lma-
s›nda ne hikmet vard›r?

Elcevap: Azap onlar›n vücutlar›n› öyle kaplar ve ceset-
lerini öyle ihata eder ve bât›nlar›na öyle nüfuz eder ki,
sanki onlar›n vücutlar› bir azap külçesi kesilir. Onlar›n ce-
setlerinden azaptan maada bir fley görünmez olur. Hat-
ta o azap külçesinden f›flk›ran ahlar, fizarlar, teellümler
sanki nefs-i azaptan nefl’et ederler. Yani ça¤›ran, ba¤›-
ran, müteellim olan ayn-› azap oldu¤u san›l›r.

Yedinci cümleyi teflkil eden
1 n¿ƒoHpòrµ`nj GƒofÉnc ÉnÃp ’un

vech-i irtibat›:

Münaf›klar›n azaplar›n›n mezkûr cinayetleri aras›nda
yaln›z kizb ile vas›fland›r›lmas›, kizbin fliddet-i kubuh ve
çirkinli¤ine iflarettir. Bu iflaret dahi, kizbin ne kadar tesir-
li bir zehir oldu¤una bir flahid-i sad›kt›r.

Zira kizb küfrün esas›d›r, kizb nifak›n birinci alâmetidir,
kizb kudret-i ‹lâhiyeye bir iftirad›r, kizb hikmet-i Rabbani-
yeye z›tt›r. Ahlâk-› âliyeyi tahrip eden kizbdir, âlem-i ‹slâ-
m› zehirlendiren ancak kizbdir, âlem-i beflerin ahvalini
fesada veren kizbdir, nev-i befleri kemalâttan geri b›ra-
kan kizbdir, Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde re-
zil ve rüsva eden kizbdir.

‹flte bu sebeplerden dolay›d›r ki, bütün cinayetler için-
de tel’ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk, yüce
ahlâk, üstün ahlâk.
ahval: durum vaziyet.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i befler: insanl›k âlemi.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
ayn-› azap: azab›n ayn›s›, s›k›nt›-
n›n t›pk›s›.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
elîm: fliddetli, çok dert ve keder
veren.
emsal: efller, benzerler.
esas: as›l, temel, dip, kök.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
fizar: a¤lay›p inleme, sesli a¤la-
ma.
hikmet: gaye, maksat.
hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n terbiye ve idaresinin ga-
yeli ve maksatl› olmas›.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
ihata: kuflatma, içine alma.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
külçe: küme, y›¤›n hâldeki fley.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i halde

Müslüman görünen.
müteellim: ac›l›, a¤r›l›, ac› du-
yan.
nefs-i azap: azab›n kendisi.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nüfuz: geçerli olma, iflleme.
rezil: maskara.
rüsva: rezil, itibars›z, haysi-

yetsiz, kepaze, hor, hakir,
ay›pl›.
flahid-i sad›k: do¤ru sözlü fla-
hit.
fliddet-i kubuh: çirkinli¤in
derecesi, fliddeti.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
teellüm: elemlenme, tasalan-

ma, dertlenme, üzüntü duy-
ma.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
tel’in: lanet okuma, lânetle-
me.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vas›fland›rmak: nitelendir-
mek.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü,
aradaki iliflki ba¤›.

1. Ayetlerimizi yalanlay›p durmalar› yüzünden. (Bakara Suresi: 10.)
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Bu ayet insanlar›, bilhassa Müslümanlar› dikkate davet
eder.

Sual: Bir maslahata binaen kizbin caiz oldu¤u söyle-
nilmektedir. Öyle midir?

Cevap: Evet, kat’î ve zarurî bir maslahat için, mesa¤-›
fler’î vard›r. Fakat, hakikate bak›l›rsa, maslahat dedikleri
fley bat›l bir özürdür. Zira, usul-i fleriatta takarrür etti¤i
vecihle, mazbut ve miktar› muayyen olmayan bir fley,
hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktar› bir had
alt›na al›nmad›¤›ndan, suistimale u¤rar.

Maahaza, bir fleyin zarar› menfaatine galebe ederse, o
fley mensuh ve gayr-i muteber olur; maslahat, o fleyi terk
etmekte olur.

Evet, âlemde görünen bu kadar ink›lâplar ve kar›fl›k-
l›klar, zarar›n özür telâkki edilen maslahata galebe etme-
sine bir flahittir Fakat, kinaye veya tariz suretiyle, yani
gayr-i sarih kelimeyle söylenilen yalan, kizbden say›lmaz.

Hülâsa, yol ikidir: Ya sükût etmektir; çünkü, söyleni-
len her sözün do¤ru olmas› lâz›md›r. Veya s›dkt›r; çünkü,
‹slâmiyetin esas› s›dkt›r, iman›n hassas› s›dkt›r, bütün ke-
malâta isal edici s›dkt›r, ahlâk-› âliyenin hayat› s›dkt›r, te-
rakkiyat›n mihveri s›dkt›r, âlem-i ‹slâm›n nizam› s›dkt›r,
nev-i befleri Kâbe-i kemalâta isal eden s›dkt›r, Ashab-› Ki-
ram› bütün insanlara tefevvuk ettiren s›dkt›r, Muham-
med-i Haflimî Aleyhissalâtü Vesselâm› meratib-i befleri-
yenin en yükse¤ine ç›karan s›dkt›r.

„®ò
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kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
maslahat: fayda, maksat.
mazbut: belli, belirtilmifl.
medar: dayanak noktas›, sebep,
vesile.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
mensuh: hükmü kald›r›lm›fl, nes-
holunmufl, hükümsüz b›rak›lm›fl.
meratib-i befleriye: insanl›k mer-
tebeleri, insan s›n›flar›.
mesa¤-› fler’î: fleriat›n verdi¤i izin.
mihver: eksen, yörünge.
muayyen: s›n›rlanan, s›n›rlanm›fl.
Muhammedü’l-Haflimî: Haflimî-
o¤ullar›ndan olan Hz. Muhammed
(a.s.m.).
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nizam: düzen.
özür: engel.
s›dk: do¤ruluk, gerçeklik, hakikat.
sual: soru.
suistimal: bir fleyi kötüye kullan-
ma.
sükût: susma, sessiz kalma.
suret: biçim, flekil, tarz.
takarrür: karar bulma, karar k›l-
ma, yerleflme.
tariz: kinayeli söz söyleme sana-
t›.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
telâkki: anlama, anlay›fl, görüfl.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
usul-i fleriat: f›k›h usulü denilen,
Kur’ân ve hadislerden nas›l hü-
küm ç›kar›ld›¤›ndan bahseden
ilim.
vecih: cihet, yön.
zarurî: zorunlu.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
Ashab-› Kiram: Hz. Muham-
med’in (a.s.m.) Ashab›, Saha-
beleri, arkadafllar›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bat›l: hükümsüz olan, hukukî

netice do¤urmayan.
bilhassa: özellikle.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
gayr-i muteber: itibar gör-
meyen, de¤ersiz, geçersiz
olan.
gayr-i sarih: aç›k olmayan.
had: s›n›r.

hakikat: gerçek, as›l, esas.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
hüküm: verilen karar.
hülâsa: k›saca, özet.
illet: sebep.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
isal: ulaflt›rma, vard›rma, ye-
tifltirme, erifltirme.
Kâbe-i kemalât: mükemmel-
likler Kâbesi, güzelliklerin
merkezi.



oørënf ÉnªsfpG BGƒodÉnb ¢pVrQn’rG ≈pa Ghoó°pùrØoJ n’ rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh
1 n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ`'dnh n¿hoó°pùrØoªrdG oºog rºo¡sfpG B n’nG @ n¿ƒoëp∏°rüoe
Bu ayetin evvelki ayetle vech-i irtibat›:

Vakta ki münaf›klar›n nifak›ndan nefl’et eden cinayet-
lerinin birincisini teflkil eden nefislerine zulmetmekle hu-
kukullaha tecavüzleri olan cinayet zikredildikten sonra,
mezkûr cinayetlerinin ikincisini teflkil eden hukuk-i ibada
tecavüz etmekle aralar›na fesat ilka etmek cinayetleri da-
hi mevki-i münasipte zikredilmifltir.

Sonra, 
2 nπ«/b GnPpGnh cümlesi, münaf›klar›n k›ssas›na ve hi-

kâyesine dâhil oldu¤u cihetle, 
3 o∫ƒo≤nj røne p¢SÉsædG nøpenh ’deki

4 o∫ƒo≤nj ’ye ba¤l›d›r, mana ve mealce 
5 n¿ƒoYpOÉnîoj ’ye naz›r-

d›r, haddizat›nda dahi 
6 n¿ƒoHpòrµ`nj ’ye merbuttur.

Üslûbun ta¤yiri ise, yani kaziye-i hamliye yerine kazi-

ye-i flartiyenin irad›, n¿ƒoHpòrµ`nj ile nπ«/b GnPpGnh aras›nda birkaç

cümlenin mukadder oldu¤una bir emaredir.

Takdir-i kelâm flöyle olsa gerektir: Yalan söyledikleri
zaman, fitneyi ika ediyorlar. Fitneyi ika ettikleri zaman,
ifsat ediyorlar. Nasihat edildikleri vakit, kabul etmiyorlar.
“Fesat yapmay›n” denildi¤i zaman, “Biz ancak ›slaha ça-
l›fl›yoruz” diyorlar.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dâhil: içeri, iç.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk az-
g›nl›k, bafltan ç›karma, azd›rma.
haddizat›nda: asl›nda, esasen.
hukuk-i ibad: kul hakk›, insanla-
r›n hukuku.
hukukullah: Allah’›n hukuku.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ika: vuku buldurma, yapma, yap-
t›rma.
ilka: b›rakma, atma, koyma.
irad: getirme, söyleme.
kaziye-i hamliye: yüklemli kazi-
ye.
kaziye-i flartiye: flarta dayal› hü-
küm.
k›ssa: ibret verici hikâye.
meal: mana, anlam, mefhum.
merbut: ba¤l›, rabtedilmifl.
mevki-i münasip: uygun yer.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mukadder: takdir edilmifl.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
naz›r: nezaret eden, bakan, göze-
ten.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.

nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
ta¤yir: baflkalaflt›rma, de¤ifl-
tirme.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-
ti.
tecavüz: haddini aflma, söz

ve harekette ileri gitme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
üslûp: ifade yolu, kendine
has ifade veya yaz› tarz›.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-

man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü,
aradaki iliflki ba¤›.
zikir: anma, bildirme.
zulüm: haks›zl›k, eziyet.

1. Onlara “Yeryüzünde fesat ç›karmay›n” dendi¤i zaman, “Biz ancak ›slah ediciyiz” derler. •
Dikkat edin, as›l bozguncular onlard›r; fakat fark›nda de¤ildirler. (Bakara Suresi: 11-12.)

2. Denildi¤i zaman. (Bakara Suresi: 11.)
3. ‹nsanlardan flöyle diyenler vard›r. (Bakara Suresi: 8.)
4. Diyenler. (Bakara Suresi: 8.)
5. Aldatmaya çal›fl›rlar. (Bakara Suresi: 9.)
6. Yalan söylerler. (Bakara Suresi: 10.)
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Bu ayetin ihtiva etti€i mezkûr ve gayr-i mezkûr
cümleler aras›ndaki vech-i irtibat:
Bir misalle izah edilecektir. fiöyle ki:

Bir insan tehlikeli bir yola sülûk etti¤i zaman, en evvel
“Senin bu yolun seni felâkete götürüyor; bu yoldan vaz-
geç” diye nasihat ederler. O insan vazgeçmedi¤i takdir-
de, fliddetle zecir ve nehyedilir: “Ve ayn› zamanda umum
halk›n nefret ve kahr›na u¤rars›n” diye tehdit edildi¤i gi-
bi, “Ebna-i cinsine zulmetmifl olursun” diye flefkat-i cin-
siyeye de davet edilir.

E¤er o insan sarhofllar gibi inatç› ve kafas›z ise, ken-
disine yap›lan nasihat ve zecir ve nehiyleri müdafaa et-
mekle mukabele eder ve “Benim mesle¤im hakt›r; ne se-
nin hakk-› itiraz›n var ve ne de benim senin nasihatleri-
ne ihtiyac›m var” diye serkeflli¤e bafllar.

E¤er o insan iki yüzlü ise, bir cihetten nasihat edenle-
ri kand›r›r ve ilzama çal›fl›r, di¤er cihetten de “Ben ›slah
edici bir insan›m” diye mesle¤ini hak göstermeye devam
eder. Ve ayn› zamanda, “Islah benim hakikî bir s›fat›m
olup, bilahare hâs›l olmufl bir s›fat de¤ildir” diye davas›-
n› te’kit ve teyit eder.

Bundan sonra, e¤er o insan mesle¤inde ›srar ile, na-
sihatleri kabul etmezse, anlafl›l›r ki, onun ›slah›na hiçbir
çare ve hiçbir deva yoktur. Yaln›z, onun fesad› halka si-
rayet etmemek için, mesle¤inin muz›r ve fena oldu¤unu
ilân etmek lâz›md›r ki, herkes ondan tahaffuz etsin. Zira,
o insan akl›n› çal›flt›rm›yor, fluurunu istihdam etmiyor ki,
böyle zahir olan bir fleyi hissedebilsin.
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müdafaa: savunma, koruma.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nehiy: yasaklama, menetme, bir
iflin yap›lmamas› konusunda
tembihte bulunma.
serkefl: bafl kald›ran, itaat etme-
yen, asi.
s›fat: vas›f, nitelik.
sirayet: yay›lma, da¤›lma.
sülûk: bir yola girme, bir yol tut-
ma.
flefkat-i cinsiye: cinse ait flefkat;
ayn› cinsten olanlar›n birbirlerine
karfl› duyduklar› merhamet, sev-
gi, flefkat duygusu.
fluur: bir fleyin inceliklerini iyice
idrak etme, anlay›fl.
tahaffuz: kendini muhafaza et-
me, koruma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
teyit: do¤rulama, do¤ru ç›karma,
destekleme.
umum: bütün.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü, ara-
daki iliflki ba¤›.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zecir: zorlama, mecbur etme.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
cihet: yön.
dava: takip edilen fikir, iddia.
deva: ilâç, çare, tedbir.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
evvel: önce.
felâket: musibet, büyük dert,
belâ.
fenâ: çirkin, kötü.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-

fak.
gayr-i mezkûr: zikredilme-
yen.
hakikî: gerçek.
hakk-› itiraz: itiraz etme hak-
k›.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ilzam: susturma, cevap vere-

mez hâle getirme.
istihdam: bir hizmette kul-
lanma, çal›flt›rma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kah›r: zorlama, zorla bir ifl
gördürme.
meslek: tarz, davran›fl.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: benzer, örnek.
mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
muz›r: zararl›, zarar veren.



‹flte, bu misaldeki cümlelerin aras›ndaki münasebetle-
re dikkat edilirse, mezkûr ayetin cümleleri aras›nda bulu-
nan münasebet halkalar› güzelce görünecektir. Evet, ara-
lar›nda öyle f›trî bir nizam vard›r ki; icaz ve ihtisar›ndan,
i’caz›n yüksek sesleri iflitilir.

Mezkûr ayetin her bir cümlesinin hey’etindeki
vech-i intizam:

Evet, kat’iyeti ifade eden 
1 rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh ’deki 

2 GnPpG , kö-

tü ve fena fleyleri men ve nehyetmek lâz›m ve vacip ol-
du¤una iflarettir.

Failin terkiyle, sîga-i meçhul ile zikredilen 
3 nπ«/b , kötü

bir fleyi nehyetmek farz-› kifaye oldu¤una iflarettir.

Menfaat ve lütfu ifade eden 
4 rºo¡nd ’deki ∫ , yap›lacak

nehiylerin tahkir ve tahakküm suretiyle de¤il, ancak na-
sihat tarz›yla lâz›m oldu¤una iflarettir.

5 Ghoóp°ùrØoJ n’ flöyle bir k›yas-› istisnaiyeye iflarettir ki:

“Böyle yapmay›n! Aksi takdirde kar›fl›kl›klar meydana
gelir, insanlar aras›nda itaat rab›tas› kesilir, adalet ihtilâle
ink›lâp eder, ittifak ve ittihad›n ipleri kopar, fesat do¤ma-
ya bafllar. Öyle ise böyle yapmay›n ki, fesat olmas›n.”

6 ¢pVrQn’rG ≈pa , nehyi te’kit, zecri idame ettiriyor. Çünkü,

nasihat muvakkat oldu¤u için, inzicar›n devam› lâz›md›r.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
aksi: ters, z›t.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
fail: fiili iflleyen, yapan, tesir
eden.
farz-› kifaye: bir k›s›m Müslü-
manlar›n yerine getirmesiyle, di-
¤erlerinin üzerinden kalkan farz-
lar.
fenâ: çirkin, kötü.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
f›trî: tabiî, do¤al.
hey’et: flekil, biçim, yap›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
idame: devaml› ve daimî k›lma.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
ihtisar: k›saltma, özetlenme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir hale
geçme, de¤iflme, dönüflme.
inzicar: çekilme, vaz geçme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
ittifak: ortak bir gayede anlaflma,
birleflme.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
k›yas-› istisnaî: neticesi veya ter-
si bizzat kendi içerisinde zikredi-
len k›yas flekli. günefl do¤muflsa,
gündüz olmufltur gibi.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
men: yasak etme, engelleme.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
misal: benzer, örnek.
muvakkat: belirli bir zamana
mahsus, vakitli, süresiz, geçici.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nehiy: yasaklama, menetme, bir
iflin yap›lmamas› konusunda
tembihte bulunma.
nizam: düzen.

rab›ta: münasebet, alâka,
ba¤.
sîga-i meçhul: Arapçada edil-
gen fiil çekimi.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahakküm: zorbal›k etme,
zorla hükmetme, hükmü alt›-

na alma.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
tarz: üslûp, eda.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.

vacip: zorunlu, yap›lmas› ge-
rekli olan.
vech-i intizam: intizam yönü,
düzgünlük yönü.
zecir: önleme, yasak etme,
yasaklama.
zikir: anma, bildirme.

1. Onlara dendi¤i zaman. (Bakara Suresi: 11.)
2. Zaman. (Bakara Suresi: 11.)
3. Denildi. (Bakara Suresi: 11.)
4. Onlara. (Bakara Suresi: 11.)
5. Fesat ç›karmay›n. (Bakara Suresi: 11.)
6. Yeryüzünde. (Bakara Suresi: 11.)
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Bu da vicdan›n heyecana getirilmesiyle olur. Bu dahi, ya
flefkat-i cinsiyenin uyand›r›lmas›yla veya nefret-i umumi-

yeye maruz kalmak korkusuyla olur. Evet, 
1 ¢pVrQn’rG ≈pa ke-

limesi her iki ciheti de temin eder. Zira, 
2 ¢pVrQnG kelimesi,

lisan-› hâliyle, “Sizin bu fesad›n›z nev-i beflere sirayet
eder. Nev-i beflerin, bilhassa fakirlerin ve masumlar›n siz-
lere kötülü¤ü nedir ki, onlara karfl› böyle fenal›kta bulu-
nuyorsunuz. fiefkat-i cinsiyeniz yok mudur? Niçin mer-
hamet etmiyorsunuz? Evet, teslim ettik ki, sizin flefkat-i
cinsiyeniz yoktur. Hiç olmazsa nefret-i umumiyeden kor-
kunuz!” diye onlar› ikaz ediyor.

Sual: Onlar›n maksatlar› umum insanlar de¤ildir. Ni-
çin onlar›n fesad› bütün insanlara sirayet etsin?

Elcevap: Evet, siyah bir gözlü¤ü takan adam, her fleyi
siyah ve çirkin görür. Kezalik, basiret gözü de nifakla
perdelenirse ve kalp küfürle peçelenirse, bütün eflya çir-
kin ve kötü görünür ve bütün insanlara, belki kâinata
karfl› bir bu¤z ve bir adavete sebep olur.

Hem de, küçük bir difllinin k›r›lmas›yla büyük bir ma-
kine müteessir oldu¤u gibi, bir flahs›n nifak›yla heyet-i
befleriyenin intizam› müteessir olur. Zira adalet, intizam
ve ‹slâmiyet ve itaatle olur. Maalesef, onlar›n serptikleri
zehirler tabakadan tabakaya intikal ede ede bu zillet ve
sefaleti ismar etmifltir.
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böylece.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maksat: maksat, meram, hedef;
netice, sonuç.
maruz: bir fleyin etkisi ve tesiri
alt›nda bulunma.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nefret-i amme: umumun, gene-
lin nefreti.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
peçe: örtü.
sefalet: sefillik, süflîlik, hakirlik,
afla¤›l›k, düflkünlük.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
sirayet: yay›lma, da¤›lma.
sual: soru.
flefkat-i cinsiye: cinse ait flefkat;
ayn› cinsten olanlar›n birbirlerine
karfl› duyduklar› merhamet, sev-
gi, flefkat duygusu.
tabaka: nesil, kuflak.
temin: elde etme.
umum: bütün.
vicdan: his, duygu.
zillet: hakirlik, horluk, alçakl›k,
afla¤›l›k, baya¤›l›k, adîlik.

adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
adavet: düflmanl›k, husumet.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
bilhassa: özellikle.
bu¤z: kin, nefret, sevmeme,
husumet.
cihet: yön.

fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
he’et-i befleriye: insan toplu-
luklar›, s›n›flar›.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme,
göçme.
intizam: düzenlilik, düzgün-

lük.
ismar: netice verme, sonuç
verme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kezalik: keza, bu da öyle,

1. Yeryüzünde. (Bakara Suresi: 11.)

2. Yeryüzü.



1 n¿ƒoëp∏°rüoe oørënf ÉnªsfpG BGƒodÉnb : Yani, “Halk› ifsat etmeyin”

denildi¤i zaman, “Bizler ancak ›slah edici insanlar›z” id-

dias›nda bulundular. 
2 nÉs‰pG ’da iki hasiyet var:

Birincisi, dâhil oldu¤u hükmün hakikaten veya iddiaen
malûm olmas› lâz›md›r. Bu hasiyetten, nasihat edenleri
tezyif etmeye ve cehaletlerine olan sebatlar›n› izhar et-
meye bir remiz vard›r. Yani, “Bizim ›slah edici oldu¤u-
muz malûmdur. Binaenaleyh, mesle¤imizde sebat ede-
riz, nasihatlere kulak vermeyiz.”

‹kinci hasiyet, hasrd›r. Bu hasrdan dahi, onlar›n salâh-
lar›na hiçbir fesad›n kar›flmam›fl oldu¤una bir remiz var-
d›r ki, bu remizden onlar›n salâhlar›na fesat kar›fl›yor di-
ye mü’minlere bir tariz vard›r.

Sebat ve devam› ifade eden ism-i fail sîgas›yla 
3 n¿ƒoëp∏°rüoe ’un 

4 oí`p∏°rüof ’ya tercihen zikredilmesi, salâhla-

r›n›n sabit ve daimî bir s›fat oldu¤undan, flimdiki hâlleri
de ayn-› salâh oldu¤una iflarettir.

Sonra, onlar bu kelâmlar›nda da münaf›kl›k ediyorlar.
Zira, bât›nen fesatlar›n› salâh addettikleri gibi, zahiren
“Bu amelimiz mü’minlerin salâh ve menfaatleri içindir”
diye müraîlik yap›yorlar.

addetmek: vas›fland›rma, nitele-
me, sayma.
amel: fiil, ifl.
ayn-› salâh: iyili¤in kendisi, ra-
hatl›¤›n kendisi.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cehalet: bilmezlik, cahillik, ilim-
den yoksun olma.
dâhil: içeri, iç.
daimî: sürekli, devaml›.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
halk: topluluk, insan toplulu¤u,
insanlar.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
hüküm: karar, emir.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
iddia: davaya kalk›flma, dava et-
me.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kelâm: söz, lâf›z, lâk›rd›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
meslek: tarz, davran›fl.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müraî: riyakâr, iki yüzlü, baflkala-
r›na gösterifl olsun diye hareket
eden.

nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.

remiz: iflaret, bir manay› ifa-
de eden veya bir manaya de-
lâlet eden iflaret ve flekil.

remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.

sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
salâh: iyi hâlli, faziletli olma.
sebat: sözünde durma, karar-
l› olma, azimlilik.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
sîga: kip, fiil çekiminden
meydana gelen.

tariz: kinayeli söz söyleme
sanat›.
tercihen: tercih ederek, iste-
yerek, üstün tutarak.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürüt-
me.
zahiren: görünüflte.
zikir: anma, bildirme.

1. Bakara Suresi: 11.
2. Ancak. (Bakara Suresi: 11.)
3. Islah ediciler. (Bakara Suresi: 11.)
4. Islah ediyoruz.
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1 n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ`'dnh n¿hoó°pùrØoªrdG oºog rºo¡sfpG nB’nG
Bu ayetin mâkabliyle vech-i irtibat›:
Evvelki ayette münaf›klardan hikâye edilen baz› mana-

lar ve iddialar vard›r. Meselâ münaf›klar mesleklerini ter-
viç ve teflvik etmifllerdir. Salâh› kendilerine ispat ve salâ-
h›n daimî bir s›fatlar› oldu¤unu iddia etmifllerdir. Ve
amellerinin salâha münhas›r oldu¤u ve salâhlar›na hiçbir
fesad›n kar›flmam›fl oldu¤u ve bu hükmün malûm hü-
kümlerden bulundu¤u iddias›nda bulunmufllard›r. Ve
mü’minlere tarizde bulunarak, mü’minlerden kendilerine
nasihat edenleri techil etmifllerdir.

Kur’ân-› Kerîm dahi, münaf›klar›n flu mezkûr iddialar›-
n› cerh ve akislerini ispat etmek üzere, flu cümlede baz›
hükümler serd etmifltir.

Ezcümle: Fesat münaf›klara isnat ve ispat edilmifltir.
Ve onlar›n, müfsitlerin hakikatiyle ittihat ettiklerine iflaret
edilmifltir. Ve fesad›n münaf›klara münhas›r oldu¤una ve
bu hükmün sabit bir hakikat bulundu¤una iflaretler yap›l-
m›flt›r. Ve onlar›n muz›r olmalar›yla, halk ikaz edilmifltir.
Ve onlar›n hisleri nefyedilmekle techil edilmifllerdir.

Evet, fena bir fleye düflmemek için, kullan›lmakta olan

ikaz aleti denilen 
2 nB’nG ile, onlar›n davalar› halk›n nazar›n-

da tezyif ve iptal edilmifltir.

Tahkiki ifade eden 
3 s¿pG ile, davalar›nda iddia ettikleri

hakkaniyet ve malûmiyet reddedilmifltir.
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isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
mâkabl: önceki, önce gelen.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: bilinen ve belli olan
fleyin hâl ve s›fat›.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
meslek: tarz, davran›fl.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mü’min: iman eden, inanan.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nefiy: inkâr etme, olumsuzlama.
red: reddetme, kabul etmeme.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
salâh: iyi hâlli, faziletli olma.
serd: ortaya koyma.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tariz: kinayeli söz söyleme sana-
t›.
techil: cehaletle, cahillikle suçla-
ma.
terviç: revaç verme, k›ymet ve
de¤erini artt›rma.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürütme.
vech-i irtibat: ilgi, alaka yönü,
ba¤l›l›k.

akis: z›t, ters, muhalif.
amel: fiil, ifl.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
cerh: bir iddiay›, bir fikri çü-
rütme.
daimî: sürekli, devaml›.
dava: takip edilen fikir, iddia.
evvel: önce.

ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fenâ: çirkin, kötü.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
hakikat: as›l, esas, gerçek,
do¤ru.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk.

halk: topluluk, insan toplulu-
¤u, insanlar.
hüküm: verilen karar.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma, dava etme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
iptal: bofl, hükümsüz b›rak-
ma.

1. Dikkat edin, as›l bozguncular onlard›r; fakat fark›nda de¤ildirler. (Bakara Suresi: 12.)

2. Dikkat edin. (Bakara Suresi: 12.)

3. Muhakkak.



Hasr› ifade eden 
1 rºog , onlar›n 

2 nÉs‰pG ve 
3 oørënf ile

mü’minlere karfl› yapt›klar› tarizi cerh edici bir mukabe-
ledir.

Cins ve hakikati ifade eden 
4 n¿hoó°pùrØoªrdnG ’daki harf-i ta-

riften anlafl›l›r ki, onlar müfsitlerin hakikatiyle ittihat et-
mifllerdir.

fiuurdan mahrum olduklar›n› ifade eden 
5 n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ`'dnh cümlesi, onlar›n zuumlar›nca davalar›-

n›n malûmiyeti dolay›s›yla nasihate ihtiyaçlar› olmad›¤›-
na ve nasihat edenleri tezyif ettiklerine karfl› bir müda-
faad›r.

„®ò

BÉnªnc oøperDƒofnG BGƒodÉnb ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc Gƒoæpe'G rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh
6 n¿ƒoªn∏r©nj n’ røpµ'dnh oABÉn¡nØ°tùdG oºog rºo¡sfpG nB’nG oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G

Yani: “‘Halk›n imana geldikleri gibi, siz de imana ge-
liniz’ diye imana davet edildikleri zaman, ‘Süfeha tak›m›-
n›n imana geldi¤i gibi, biz de mi imana gelece¤iz?’ diye
cevapta bulunurlar. Fakat, süfeha tak›m› ancak ve ancak
onlard›r; lâkin bilmiyorlar!”

cerh: reddetme, iptal etme.
cins: özellik.
dava: takip edilen fikir, iddia.
hakikat: gerçek, do¤ru, as›l, esas.
harf-i tarif: Arapçada, isimlerin
bafl›na gelen “elif” ve “lâm” harf-
leri.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
ittihat: birleflme, birlik olufltur-
ma.
mahrum: bir fleye sahip olama-
yan, yoksun.
malûmiyet: bilinen ve belli olan
fleyin hâl ve s›fat›.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.

mü’min: iman eden, inanan.
müdafaa: savunma, koruma.
müfsit: fesat ç›karan, fesatç›,
bozguncu.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.

süfeha: sefihler; ak›ls›zlar, be-
yinsizler.
fluur: bilinç; bir fleyin incelik-
lerini iyice idrak etme, anla-
y›fl.
tariz: dokunakl› söz söyleme,
dokundurma, üstü kapal›, ki-

naye ile söz söyleme, üstü
kapal› flekilde tenkit etme, i¤-
neleme, tafl atma, tafllama.
tezyif: zay›fa ç›karma, çürüt-
me.
zuum: bat›l inanç, yanl›fl ka-
naat.

1. Onlar. (Bakara Suresi: 12.)
2. Ancak. (Bakara Suresi: 12.)
3. Biz. (Bakara Suresi: 12.)
4. Bozguncular. (Bakara Suresi: 12.)
5. Fakat fark›nda de¤ildirler. (Bakara Suresi: 12.)
6. Bakara Suresi: 13.
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Bu ayeti mâkabliyle rapt ve nazmeden cihetlere
gelince:

Bu iki ayet, münaf›klar›n cinayetlerini hikâye etti¤i gi-
bi, onlara hem nasihat, hem irflat vazifesini de görüyor.
Binaenaleyh, bu iki ayetin aras›ndaki at›f, ya onlar›n
mü’minlere isnat ettikleri sefahat cinayetini kendilerinin
arzda yapt›klar› ifsat cinayetine at›ft›r; veyahut emr-i bil-
marufu tazammun eden ikinci ayet, nehy-i ani’l-münke-
ri ifade eden birinci ayete at›ft›r.

Demek bu iki ayet aras›ndaki cihetü’l-vahdet, ya cina-
yettir veyahut irflatt›r.

Bu ayetteki cümlelerin aras›ndaki cihet-i irtibat ise:

Vakta ki 
1 ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc Gƒoæpe'G rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh cümlesiyle

farz-› kifaye olan nasihat vazifesi ifa edilmek üzere, kâ-
mil insanlardan ibaret olan cumhur-i nâsa ittibaen, halis
bir imana davet edildikleri zaman, onlar›n enaniyet-i ca-

hiliyeleri heyecana gelerek 
2 oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G BÉnªnc oøperDƒofnG BGƒodÉnb

deyip gurur ve inatlar›nda ›srar ettiler. Ve “Davam›z hak-
t›r. Ve bizler hak üzereyiz” diye, bat›l ve inatç›lar›n âdeti
gibi, bat›l davalar›n› hak ve cehaletlerini ilim iddia ettiler.
Çünkü onlar›n, nifakla, kalpleri fesada u¤ram›flt›r. fiüp-
hesiz fasit olan bir kalp, gururlu olur ve ifsadata meyle-
der.

Binaenaleyh, onlar kalplerinin fasit olmas›ndan,
temerrüt ve inat ediyorlar ve hedef ittihaz ettikleri ifsat 
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farz-› kifaye: bir k›s›m Müslü-
manlar›n yerine getirmesiyle, di-
¤erlerinin üzerinden kalkan farz-
lar.
fasit: fesat ç›karan, bozgunculuk
yapan.
fesat: kar›fl›kl›k, nifak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
halis: samimî, her amelini yaln›z
Allah r›zas› için iflleyen.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
iddia: bir fikri ›srarla savunma.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ifsadat: ifsatlar, fesada u¤ratma-
lar, düzensizlik meydana getir-
meler, bozmalar, kargaflal›klar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
ittibaen: ittiba ederek, tabi ola-
rak, uyarak.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kâmil: âlim, bilgin, genifl kültürlü.
mâkabl: öndeki, üstteki.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
rapt ve nazmetme: ba¤lanma ve
düzene koyma.
sefahat: yasak fleylere, zevk ve
e¤lenceye afl›r› derecede düflkün-
lük.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
temerrüt: inat etme, karfl› koy-
ma, hakk› kabulde direnme, inat-
ç›l›k, dikbafll›l›k.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vazife: dinî mükellefiyet, yüküm-
lülük.

âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
arz: yer, dünya.
at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bat›l: dinde yeri olmayan, di-
nî hükümlere z›t.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lahî hakikatlerden
habersiz olma.
cihet: yön, sebep, vesile.
cihet-i irtibat: ba¤lant› yönü,
ba¤l›l›k bak›m›ndan.
cihetü’l-vahdet: birlik yönü.
cinayet: cana k›yma, katl ve-

ya bu derecede a¤›r bir suç.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço-
¤unlu¤u.
dava: takip edilen fikir, iddia.
emr-i bilmaruf ve nehy-i
ani’l-münker: iyili¤i emretme
ve kötülükten menetme, sa-
k›nd›rma.
enaniyet-i cahiliye: cahillik-
ten kaynaklanan kibir, benlik.

1. “Halk›n imana geldi¤i gibi siz de imana gelin” denildi¤i zaman. (Bakara Suresi: 13.)
2. “Süfeha tak›m›n›n imana geldi¤i gibi biz de mi imana gelece¤iz?” dediler. (Bakara Suresi:

13.)



iktizas›yla, yekdi¤erlerine halk› idlâl etmeyi tavsiye edi-
yorlar. Ve gururlar›n›n hükmüyle, diyanet ve iman› sefa-
hat ve sefalet telâkki ediyorlar. Ve nifaklar›n›n icab›yla,
bu sözlerinde de münaf›kl›k yap›yorlar. Zira bu sözlerinin
zahirinden, “Biz divaneler de¤iliz. Nas›l sefihler gibi ola-
ca¤›z?” diye bir mana ç›kar. Bât›n›ndan ise, “Nas›l ekse-
rîsi fukara ve nazar›m›zda sefih olan mü’minler gibi ola-
ca¤›z” diye di¤er bir mana ç›k›yor.

Sonra, Kur’ân-› Kerîm, onlar›n mü’minlere att›klar›

sefahat tafl›n›, 
1 oABÉn¡nØ°tùdG oºog rºo¡sfpG n=’nG cümlesiyle onlara iade

etmekle, kendilerine yutturmufltur. Çünkü, inat ve ceha-
letleri bu dereceye vâs›l olan›n hak ve müstahak›, bey-
nennâs teflhir edilmekle, sefahatin kendisine münhas›r
oldu¤unu ilân etmektir.

Sonra 
2 n¿ƒoªn∏r©nj n’ røpµ`'dnh cümlesiyle, onlar›n cehl-i mü-

rekkeple cahil olduklar›na iflaret etmifltir ki; bu gibi cahil-
lere nasihat tesir etmedi¤inden, onlardan tamam›yla
i’raz etmek lâz›md›r. Çünkü, nasihati dinleyen, ancak
cehlini bilenlerdir. Bunlar cehillerini de bilmezler.

Bu ayetin ihtiva etti€i cümlelerin eczas› aras›nda
bulunan irtibata gelelim:
3 ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc Gƒoæpe'G rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh cümlesindeki 

4 GnPpG kat’i-

yeti ifade etti¤inden, emr-i maruf ile halk› irflat etmek lü-
zumuna iflarettir.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bât›n: görünmeyen taraf, iç k›-
s›m.
beynennâs: halk aras›nda, insan-
lar aras›nda.
cahil: Allah’› tan›mayan, ‹lâhî ha-
kikatlerden habersiz, hak bilgisin-
den yoksun.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cehl-i mürekkep: bilmemekle
beraber, bilmedi¤ini de bilme-
mek, katmerli cahillik, kara cahil-
lik.
divane: deli, akl› bafl›nda olma-
yan.
diyanet: dinî emirlere riayet, din-
darl›k.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ekser: en çok, daha ziyade.
emr-i maruf: iyili¤i emretme.
fukara: fakirler, yoksullar.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
hüküm: verilen karar.
i’raz: çekinme, sak›nma.
iade: karfl›l›k verme, mukabele
etme.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
idlâl: dalâlete düflürme, do¤ru
yoldan ç›karma, sapt›rma, azd›r-
ma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
irtibat: ba¤, münasebet.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.

nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.
nazar: bak›fl, fikir.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
sefahat: fayday› zarar› ay›rt
edememe, sefihlik; beyinsiz-

lik, ak›ls›zl›k
sefalet: sefillik, süflîlik, hakir-
lik, afla¤›l›k, düflkünlük.
sefih: fayday› ve zarar› ay›r-
detme yetene¤inden mah-
rum, beyinsiz.
telâkki: anlama, anlay›fl.

tesir: etki.
teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma.
vâs›l: ulaflan, eriflen, kavuflan.
yekdi¤er: bir di¤er.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibar›yla.

1. ‹yi bilin ki as›l süfeha tak›m› kendileridir. (Bakara Suresi: 13.)

2. Fakat bunu da bilmezler. (Bakara Suresi: 13.)

3. Onlara “fiu imana gelen insanlar gibi siz de imana gelin” denildi¤i zaman. (Bakara Suresi:
13.)

4. Zaman. (Bakara Suresi: 13.)
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Sîga-i meçhul ile zikredilen 
1 nπ«/b nasihatin a lâ  seb î -

l i ’ l - k i faye vacip oldu¤una iflarettir.

Ve 
2 rºoµpfÉnÁ/G ≈pa Gƒo°üp∏rNnG gibi ihlâs lâfz›n› ihtiva eden bir

cümleye bedel 
3 Gƒoæpe'G lâfz›n›n zikredilmesi, ihlâs› olmayan

iman›n imandan addedilmemesine iflarettir.

Ve 
4 ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc lâfz›yla, güzel bir misal, bir numu-

ne, bir örnek gösterilmifltir ki; onlara ittiba ederek, ihlâs-
l› bir imana gelsinler.

5 ¢oSÉnf lâfz›nda iki nükte vard›r; ve o iki nükte, vicdan-

lar› emr-i marufa icbar eden amillerdendir.

Birincisi: ¢oSÉnf ünvan› herkesi cumhur-i nâsa tâbi olma-

ya davet eder. Çünkü, cumhura muhalefet öyle bir hata-
d›r ki, o hatay› irtikâp etmek, kalbin, vicdan›n flan›ndan
de¤ildir.

‹kincisi: ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc tabirinden anlafl›l›yor ki; iman›

olmayan›n nâstan addedilmemesi lâz›md›r. Ancak, ¢oSÉnf
tabiri mü’minlere mahsustur. Bu da, ya iman›n hasiyetiy-
le insaniyetin hakikati mü’minlere münhas›rd›r; veya
imans›z olanlar insaniyetin mertebesinden sukut etmifl-
lerdir.
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etme.
lâf›z: lâf›z, kelime, söz.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
mahsus: hususî, özel.
mertebe: rütbe, paye.
misal: benzer, örnek.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
mü’min: iman eden, inanan.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
nâs: insanlar.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
numune: örnek, misal, örnek ola-
rak gösterilen.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sebilü’l-kifaye: yeterlilik kabul
etmek.
sîga-i meçhul: Arapçada edilgen
fiil çekimi.
sukut: düflme, düflüfl, afla¤› inme.
flan: âdet, tabiat, huy.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.
tabir: ifade, söz.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vacip: zorunlu.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zikir: anma, bildirme.

amil: sebep, etken.
bedel: karfl›l›k.
cumhur: kalabal›k, ekseriyet,
ço¤unluk.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço-
¤unlu¤u.
emr-i maruf: iyili¤i emretme.

hakikat: gerçek, esas.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
ihlâs: bir ifli, bir ameli, baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf

Allah r›zas› için yapma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iman: inanç, itikat.
irtikâp: kötü, fena ve günah
teflkil edecek bir ifl yapma,
kötü ifl iflleme.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat

1. Denildi. (Bakara Suresi: 13.)
2. ‹man›n›zda ihlâsl›, samimî olun.
3. ‹man edin. (Bakara Suresi: 13.)
4. fiu imana eden insanlar gibi. (Bakara Suresi: 13.)
5. ‹nsanlar. (Bakara Suresi: 13.)



1 oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G Énªnc oøperDƒofnG BGƒodÉnb : Yani, “Bizler nasihatleri

kabul etmiyoruz. fiu miskinlerin cemaatine nas›l girece-
¤iz. Bizim gibi ashab-› câh ve mertebe onlara k›yas edi-
lemez”

2 BGƒodÉnb nefislerini tezkiye, mesleklerini terviç, nasihat-

ten isti¤na, ma¤rurâne dava fleklinde müdafaa etmeleri-
ne iflarettir.

‹nkârî bir istifham› ifade eden 
3 oøperDƒofnG kelimesi, onlar›n

cehalette gösterdikleri temerrüt ve inada iflarettir. Sanki
onlar, istifhamla nasihat edene soruyorlar ki: “Mesle¤i-
mizi terk etmemize senin vicdan›n raz› olup, insaf›n ka-
bul eder mi?”

Sual: Onlar o sözlerinde kimleri muhatap etmifllerdir?

Elcevap: Evvelen nefislerine, saniyen ebna-i cinsleri-
ne, salisen nasihat edenlere tevcih-i hitap etmifllerdir.

Evet, birisine nasihat yapan adam, evvelâ nefsine mü-
racaat eder, sonra arkadafllar›yla konuflur. Sonra nasihat
etti¤ine döner, yapt›¤› müracaatlar›n neticesini ona söy-
ler.

Buna binaen, vakta ki münaf›klar imana davet edildi-
ler; onlar fesada u¤ram›fl kalplerine, tefessüh etmifl vic-
danlar›na müracaatta bulundular. ‹nkâr cevab›n› ald›klar›
için, kalplerindeki fleyi d›flar›ya verdiler. Sonra ifsat arka-
dafllar›na müracaat ettiler; yine inkâr cevab›n› alarak, 

ashab-› câh: itibar sahipleri, ma-
kam sahipleri.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cehalet: cahillik, ilimden yoksun
olma, ‹lâhî hakikatlerden haber-
siz olma.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
dava: takip edilen fikir, iddia.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
evvelâ: öncelikle.
evvelen: evvelâ, birinci, ilk ola-
rak.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
inkârî: inkâr gibi, inkâr› akla geti-
ren.
insaf: hakk› teslim esas›na daya-
nan ›l›ml› davran›fl, vicdana uy-
gun davran›fl.
istifham: zihni iflgal eden soru.
isti¤na: ihtiyaçs›zl›k, gerek duy-
mazl›k.
k›yas: karfl›laflt›rma, oranlama.
ma¤rurâne: gururlu bir flekilde,
kendini be¤enerek.
mertebe: rütbe, paye.
meslek: tarz, davran›fl.
miskin: fakir, yoksul, kendi ken-
dini idare edemeyen, mal ve
mülkü hiç olmayan kimse.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan.
müdafaa: savunma.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.

nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.
raz›: r›za gösteren, hoflnut
olan.
salisen: üçüncü olarak.
saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.

tefessüh: çürüme, çürüyüp
da¤›lma, bozulma, kokuflma.

temerrüt: inatç›l›k, hakk› ka-
bulde direnme.

terviç: revaç verme, k›ymet
ve de¤erini artt›rma.

tevcih-i hitap: bir kimseye
söz yöneltme.

tezkiye: nefsi temizleme, kö-
tülüklerden ar›nd›rma.

vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.

vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.

1. “Süfeha tak›m›n›n imana geldi¤i gibi biz de mi imana gelece¤iz?” dediler. (Bakara Suresi:
13.)

2. Dediler. (Bakara Suresi: 13.)
3. ‹man m› edece¤iz? (Bakara Suresi: 13.)
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gizli gizli konuflmalara bafllad›lar. Sonra itizar fleklinde,
nasihat edene dönerek flöyle bir safsatada bulunurlar:
“Yahu, aram›zda çok fark vard›r. Biz onlara k›yas edile-
meyiz. Çünkü biz zenginiz, onlar fakirdirler. Onlar, mec-
buriyet saikas›yla imana gelmifllerdir. Onlar›n diyaneti ›z-
t›rarîdir. Biz ise ashab-› izzet ve servet insanlar›z.”

Hülâsa: Onlar, gururlar›n›n hükmüyle mürflidi insafa
davet ettiler, hud’a ve hileleriyle ikiyüzlü bir konuflmada
bulundular. fiöyle ki: “Ey mürflit! Bizleri süfeha zannet-
me. Bizler süfeha gibi olamay›z. Ancak halis mü’minle-
rin yapt›klar› gibi yap›yoruz” diye, mürflidi kand›rmak is-
tediler. Hâlbuki, kalplerinde “Bu fakir ve k›ymetten sukut
eden mü’minler gibi de¤iliz” gibi baflka bir manay› izhar
etmifllerdir.

Hülâsa, 
1 oøperDƒofnG lâfz›nda onlar›n fesatlar›na, ifsatlar›na,

gururlar›na ve nifaklar›na gizli birer remiz vard›r.

2 oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G Énªnc : Yani, “Kâmil zannetti¤iniz mü’min-

ler, nazar›m›zda zelil ve fakir bir cemaattir. Onlar›n her
birisi, bir kavmin sefihidirler.”

O kâmil mü’minlerin tecviz etti¤i k›yasta birkaç iflaret
vard›r:

• Birincisi: Mecmaü’l-mesâkin, melceü’l-fukara, hakk›
himaye, hakikati muhafaza, gururu men, tekebbürü
defeden, yegâne ‹slâmiyettir. Evet, kemal ve flerefin mik-
yas› ‹slâmiyettir.
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âdet, örf, kültür birli¤i olan insan
toplulu¤u.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
k›ymet: de¤er.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
mecmaü’l-fukara: fakirler toplu-
lu¤u, bütün fakirler.
mecmaü’l-mesâkin: âcizlerin,
miskinlerin, zavall› insanlar›n top-
land›¤› yer.
men: yasak etme, engelleme.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
mü’min: iman eden, inanan.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nazar: bak›fl, nezdinde.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaretle
ifade etme, ima.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z söz.
saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
sefih: rezil, adî, afla¤›l›k, baya¤›.
süfeha: sefihler; ak›ls›zlar, beyin-
sizler.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme.
fleref: onur, haysiyet.
tecviz: caiz görme, izin verme,
cevaz verme.
tekebbür: kibirlenme, büyüklük
satma.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zelil: hor, alçak, adî, baya¤›.

cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.
hakikat: as›l, esas.

halis: her amelini, yaln›z Allah
r›zas› için iflleyen.
hile: aldatmaya yönelik dü-
zen, desise.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hud’a: hile, oyun, aldatma,
düzen, mekir, dek, dalavere.
hüküm: verilen karar.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.

ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
itizar: özür dileme, bir sebep
göstererek aff›n› dileme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kâmil: tam, olgun, eksiksiz,
noksans›z, mükemmel.
kavim: millet; aralar›nda dil,

1. ‹man m› edece¤iz? (Bakara Suresi: 13.)

2. Süfeha tak›m›n›n imana geldi¤i gibi. (Bakara Suresi: 13.)



• ‹kincisi: Nifak› intaç eden, garaz, gurur, tekebbürdür.

• Üçüncüsü: ‹slâmiyet, ehl-i dünya ve ashab-› meratip
ellerinde tahakküm ve tagallübe vesile olamaz. Ancak
sair dinlerin hilâf›na olarak, ehl-i fakr ve hacet elinde, ih-
kak-› hak için, k›r›lmaz elmas bir k›l›çt›r. Bu hakikate ta-
rih güzel bir flahittir.

1 oABÉn¡nØ°tùdG oºog rºo¡sfpG n=’nG : Bilinmesi lâz›md›r ki, Kur’ân-›

Kerîm’in nifak›n aleyhine kesretle yapt›¤› fliddetli tehdit-
ler ve takbihlerin sebebi, ancak ve ancak âlem-i ‹slâm›n
nifak flubelerinden gördü¤ü darbelerdir.

2 n=’nG , ikaz aleti olup, sefahatlerini teflhir ve efkâr-› am-

meyi sefahatlerine istiflhat etmek için zikredilmifltir.

Hakikati göstermek için bir âyine ve hakikate delâlet

için bir delil vazifesini gören 
3 s¿pG lisan-› hâliyle, “Hakika-

te bak›n›z. Onlar›n zahirî safsatalar›n›n asl› yoktur; al-
danmay›n›z” diyor.

Hasr› ifade eden 
4 rºog kelimesi, nefislerine iddia ettik-

leri tezkiyeyi red ve mü’minlere isnat ettikleri sefahati
defeder. Yani, bir lezzet-i fâniye için ahiretini terk eden
sefihtir; bâkî bir mülkü hevesat-› fâniyesinin terkiyle sa-
t›n alan sefih de¤ildir.

ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹slâm
dünyas›.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
ashab-› meratip: mertebe, dere-
ce sahipleri; yüksek ve kâmil in-
sanlar.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: iz, niflan, emare.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
ehl-i dünya: dünyaya ba¤l›, dün-
ya adam›, ahireti düflünmeyen.
ehl-i fakr ve hacet: fakir ve ihti-
yaç sahibi kimseler.
elmas: çok k›ymetli bir mücev-
her.
garaz: kötü kas›t, düflmanca ni-
yet, kin.
gurur: kibir, böbürlenme.
hakikat: gerçek, esas.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
ihkak-› hak: hakl›ya hakk›n› ver-
me, hakk› usûlü dairesinde yeri-
ne getirme.
ikaz: akl›n› bafl›na toplatma, gö-
zünü açt›rma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
istiflhat: flahit gösterme, birisinin
flahitli¤ini isteme.
kesret: çokluk.
lezzet-i fânîye: fânî, geçici olan
lezzet ve zevk.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mü’min: iman eden, inanan.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
red: kabul etmeme.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z söz.

sair: di¤er, baflka, öteki.
sefahat: fayday› zarar› ay›rt
edememe, sefihlik.
sefih: fayday› ve zarar› ay›r-
detme yetene¤inden mah-
rum, beyinsiz.
flube: bölüm, k›s›m, tak›m.
tagallüp: zorbal›k, zorla hü-

küm sürme.
tahakküm: hüküm sürme.
takbih: çirkin görme, ay›pla-
ma, k›nama.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.
tekebbür: kibirlenme, bü-
yüklük satma.

teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
tezkiye: nefsi temizleme, kö-
tülüklerden ar›nd›rma.
vesile: bahane, sebep.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zikir: anma, bildirme.

1. ‹yi bilin ki as›l süfeha tak›m› kendileridir. (Bakara Suresi: 13.)
2. ‹yi bilin. (Bakara Suresi: 13.)
3. Muhakkak. (Bakara Suresi: 13.)
4. Onlar. (Bakara Suresi: 13.)
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1 oABÉn¡nØ°tùdnG ’daki elif ve lâm, ( r∫nG ) hükmün malûmiyeti-

ne ve kemaline iflarettir. Yani, onlar›n sefahati malûm-
dur. Ve sefahatin son sistemi onlardad›r.

2 n¿ƒoªn∏`r©nj n’ røpµ '̀dnh cümlesinde üç iflaret vard›r:

Birincisi: Hakk› bat›ldan, iman mesle¤ini nifak mesle-
¤inden temyiz etmek ancak ilim ve nazarla olur. Fakat,
yapt›klar› fitne ve fesatlar› zahir oldu¤u için, edna bir flu-
uru olan, fark›nda olur. Buna binaen, Kur’ân-› Kerîm bi-

rinci ayeti 
3 n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ '̀dnh ile zeyillendirmifltir.

‹kincisi:
4 n¿ƒoªn∏`r©nj n’ gibi, ayetlerin sonunda zikredilen 

7 n¿hoôscnònànJ nÓnanG 6@ n¿hoôs`Hnónànj nÓnanG 5@ n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanG gibi cümle-

leriyle, ‹slâmiyetin ak›l, hikmet ve mant›k üzerine mües-
ses oldu¤una iflaret etmifltir ki, ‹slâmiyeti her bir akl-› se-
limin kabul etmesi, ‹slâmiyetin flan›ndand›r.

Üçüncüsü: Onlardan i’raz etmek ve onlara itimat et-
memek lâz›md›r. Çünkü, cehillerini bilmediklerinden, na-
sihatin onlara tesiri olmuyor.

„®ò
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fak.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hevesat-› faniye: fani hevesler,
geçici istekler.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi.
hüküm: verilen karar.
i’raz: çekinme, sak›nma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
iman: inanç, itikat.
itimat: emniyet, güven.
kemal: olgunluk, mükemmellik,
kusursuz, tam ve eksiksiz olma.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: bilinen ve belli olan
fleyin hâl ve s›fat›.
meslek: tarz, davran›fl.
müesses: tesis edilmifl, kurulmufl
olan, kurulu.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nazar: düflünme, fikir, mülâhaza,
niyet.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
sefahat: fayday› zarar› ay›rt ede-
meme, sefihlik.
sefih: fayday› ve zarar› ay›rdetme
yetene¤inden mahrum, beyinsiz.
sistem: yol, yöntem, usul, metot.
flan: hâl, keyfiyet, durum, mahi-
yet.
fluur: bilinç; bir fleyin inceliklerini
iyice idrak etme, anlay›fl.
temyiz: ay›rma, dikkatle ay›rma.
zahir: aç›k, belli, meydanda.
zeyil: ek, ilâve.
zikir: anma, bildirme.

akl›selim: iyiyi ve kötüyü
fark eden sa¤lam ak›l, sa¤du-
yu.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.

bâkî: ebedî, daimî, sürekli ve
kal›c› olan.
bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
cehil: bilgisizlik, cehalet, ca-
hillik.
edna: az, pek az.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-

1. Süfehalar. (Bakara Suresi: 13.)
2. Lâkin bunu da bilmezler. (Bakara Suresi: 13.)
3. Fakat, fark›nda de¤ildirler. (Bakara Suresi: 12.)
4. Bilmezler.
5. Hiç ak›l etmezler mi? (Yâsin Suresi: 68.)
6. Düflünmezler mi? (Nisâ Suresi: 82.)
7. Düflünmez misiniz? (En’am Suresi: 80.)



rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pG Grƒn∏nN GnPpGnh Ésæ`ne'G BGƒodÉnb Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnh
rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nG @ n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnb

1 n¿ƒo¡nªr©nj rºp¡pfÉn«r¨oW ≈/a rºogtóoªnjnh
‹stihza ve istihfaf gibi, münaf›klar›n dördüncü cinayet-

lerini beyan eden flu ayetin fesat, ifsat, tesfih gibi sebkat
eden cinayetlerine atf›n› iktiza eden ayn› münasebetle bu
ayetin mealiyle mâkablinin meali aras›nda irtibat ve inti-
zam hâs›l olmufltur.

Bu ayetin cümleleri aras›ndaki vech-i irtibata
gelince:
‹nsan›n musibet ve elemlere karfl› nokta-i istinad› ve

ihtiyaç ve emellerini tesviye için nokta-i istimdad› olan
iman›n üç hassas› vard›r:

• Birincisi, nokta-i istinad›ndan nefl’et eden izzet-i ne-
fistir. ‹zzet-i nefsi olan, baflkalara kendisini zelil göster-
meye tenezzül etmez.

• ‹kincisi, flefkattir. fiefkati olan, kimseyi tahkir ve tez-
lil etmez.

• Üçüncüsü, hakikatlere ihtiram etmek ve yüksek fley-
lerin k›ymetini bilmekle istihfaf etmemektir.

Kezalik, iman›n z›dd› olan nifak›n da üç hassas› vard›r:
• Birincisi, zillettir.
• ‹kincisi, ifsadata meyletmektir.
• Üçüncüsü, baflkalar›n› tahkir etmekle gururlan›p,

zevk almakt›r.

at›f: ba¤lama.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hassa: bir fleye mahsus olan
özellik, nitelik.
ifsadat: ifsatlar, fesada u¤ratma-
lar, düzensizlik meydana getir-
meler, bozmalar, kargaflal›klar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irtibat: ba¤, münasebet.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
izzet-i nefis: insan›n vakar ve
haysiyetini korumaya özen gös-
termesi, kendi de¤erini ve flahsi-
yetini afla¤›lamaks›z›n varl›¤›na
sayg› duymas›.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
mâkabl: öndeki, üstteki.
meal: mana, anlam, mefhum.
meyil: taraftarl›k.
musibet: felâket, belâ.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.

nokta-i istimdat: yard›m ve
medet isteme noktas›.
nokta-i istinat: dayanak
noktas›, güvenme ve itimat
noktas›.
sebkat: geçme, ceryan etme.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.

tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
tenezzül: gönül alçakl›¤›, al-
çak gönüllülük gösterme.
tesfih: sefih görme, sefih say-
ma, ahlâks›zl›k isnat etme.
tesviye: bir seviyeye getir-
me, ayn› düzeye getirme.

tezlil: afla¤›lama, küçük dü-
flürme, horlama; küçük ve
hor görme.
vech-i irtibat: ilgi, alâka yö-
nü, ba¤l›l›k.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤› tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zillet: hor ve hakir görülme,
alçalma.

1. ‹man edenlere rastlad›klar›nda “‹nand›k” derler. fieytanlaflm›fl reisleri ve arkadafllar›yla bafl-
bafla kal›nca da, “Asl›nda biz sizinle beraberiz; onlarla sadece alay ediyoruz” derler. • Alay-
lar›na karfl›l›k Allah onlar› maskaraya çevirir. Ve onlara mühlet verip azg›nl›klar› içinde b›-
rak›r da, flaflk›n flaflk›n bocalay›p dururlar. (Bakara Suresi: 14-15.)
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Binaenaleyh, iman izzet-i nefsi intaç etti¤i gibi, nifak
da onun aksine zilleti intaç eder. Zilleti olan, herkese kar-
fl› kendisini zelil gösterir; bu ise, riyad›r. Riya ise müda-
henedir. Müdahene dahi kizbdir. Kur’ân-› Kerîm, flu silsi-

leli kizbe 
1 Ésæ`ne'G BGƒodÉnb Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnh ile iflaret etmifltir.

Yani, “Mü’minlere rast geldikleri zaman, ‘Biz de imana
geldik’ diyorlar.”

Sonra, nifak, iman›n hilâf›na, kalpleri ifsat eder. Kal-
bin fesad› ise, yetimli¤i intaç eder. Yani, bozuk olan bir
kalp, kendisini sahipsiz, maliksiz, yetim bilir. Bu hâletten
korku nefl’et eder. O korku, onu kaç›p gizlenmeye icbar

eder. Kur’ân, flu hâllerine 
2 Grƒn∏nN GnPpGnh ile iflaret etmifltir.

Yani, “Kaç›p halvetlere gittikleri zaman.”

Sonra, nifak, iman›n aksine, akraba vesaireler aras›n-
daki s›la-i rahmi kateder, keser; bu ise, flefkati izale eder.
fiefkatin zevali ise, ifsadata sebep olur. ‹fsattan fitne
ç›kar, fitneden h›yanet do¤ar. H›yanet dahi zaafiyeti
muciptir. Zaafiyet de himaye edecek bir zahîre, bir
arkaya iltica etmeye icbar eder. Kur’ân-› Kerîm buna 
3 rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pG ile iflaret etmifltir. Yani, “fieytanlar›na kaç›p

fleytanlar›n›n himayelerine giriyorlar.”

Sonra, iman›n hilâf›na, nifakta tereddüt vard›r. Yani,
münaf›k olan kimse, kat’î bir hüküm sahibi de¤ildir. Bu
ise sebats›zl›¤› intaç eder; bu da mesleksizli¤i, bu dahi
emniyetsizli¤i tevlit eder. Bu ise, kanunen maznunlar›n
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land›rma.
izale: zevale erdirme, yok etme.
izzet-i nefis: insan›n vakar ve
haysiyetini korumaya özen gös-
termesi, kendi de¤erini ve flahsi-
yetini afla¤›lamaks›z›n varl›¤›na
sayg› duymas›.
kanunen: kanuna göre, kanunca,
kanuna uyarak, kanun yolu ile.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
malik: sahip.
maznun: zan alt›nda bulunan,
kendisinden flüphe edilen.
meslek: gidifl, usul, yol.
mucip: icap eden, gerektiren.
mü’min: iman eden, inanan.
müdahene: fayda sa¤lamak,
menfaat görmek amac›yla, bir
kimseyi yüzüne karfl› methetme,
övme.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
s›la-i rahîm: ana, baba ve akra-
bay› ziyaret etme.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri ve benzerleri, di¤erleri.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zahîre: yard›mc›.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir, afla¤›
tutulmufl, afla¤›lanm›fl.
zeval: zail olma, sona erme, yok
olma.
zillet: hor ve hakir görülme, alçal-
ma.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
emniyet: inanma, güvenme.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hâl, durum.
halvet: tenhaya çekilme; yal-
n›z ve tenha kalma.

h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-
sine.
himaye: koruma, muhafaza
etme.
hüküm: verilen karar.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
ifsadat: ifsatlar, fesada u¤rat-

malar, düzensizlik meydana
getirmeler, bozmalar, karga-
flal›klar.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
intaç: netice verme, sonuç-

1. Bakara Suresi: 14.
2. Bakara Suresi: 14.
3. Bakara Suresi: 14.



her gün ispat-› vücut etmeleri gibi, daima fleytanlar›na gi-
dip küfürlerini, ahitlerini tazelemelerini icap ettirir.

Kur’ân-› Kerîm bu silsileye 
1 rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnb ile iflaret etmifl-

tir. Yani, “Bizler, sizinle beraberiz” diye ahitlerini tecdit
ediyorlar.

Sonra, mü’minlere gidip geldiklerinden hâs›l olan flüp-
heyi izale etmek için, and dilemeye mecbur oldular. Ve,
iman›n hilâf›na, hakikatlere adem-i hürmet ve istihfafta
bulunarak k›ymetli fleylere ihanet ettiler ki, kendilerine
atfedilen ittihamlar› defetsinler. ‹flte, Kur’ân-› Kerîm bu-

na 
2 zn¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG{ BGƒodÉnb ile iflaret etmifltir. Yani, “Bi-

zim mü’minlerle olan ihtilât›m›z, onlarla istihza içindir.
Aram›zda samimiyet yoktur; ancak yüzlerine gülüyoruz.”

Sonra, münaf›klar›n flu gidifl ve söyleyifllerini dinleyen
sâmiîn mü’minlerin de mukabelede bulunmalar›n› intizar
etmekte bulundu¤u, siyak-› kelâmdan anlafl›ld›. Bunun

için, Kur’ân-› Kerîm de mü’minlere bedel 
3 rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nG

diye mukabelede bulunmufltur. Yani, “Cenab-› Hak, on-
lar›n istihzalar› üzerine, efledd-i ceza ile dünya ve ahiret-
te tecziye eder ve edecektir.”

Cenab-› Hakk›n flu mukabelesi, mü’minlerin flerefine
ve münaf›klar›n yapt›klar› istihzan›n, Cenab-› Hakk›n
tecziyesine karfl› adem hükmünde kald›¤›na ve onlar›n
hamakatlerine iflarettir.

adem: yokluk.
adem-i hürmet: hürmetin olma-
y›fl›, saygi göstermeme.
ahiret: öbür dünya, ikinci hayat.
ahit: sözleflme, anlaflma, muka-
vele, muamele.
at›f: bir fleyin oluflunu di¤er bir
fleye ba¤lama, yükleme, isnat et-
me.
bedel: karfl›l›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
efledd-i ceza: cezan›n fliddetlisi.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamakat: ahmakl›k, beyinsizlik,
budalal›k.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihtilât: kar›fl›p görüflme, beraber
yaflama.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intizar: bekleme, gözleme.
ispat-› vücut: varl›¤›n› gösterme.
istihfaf: küçümseme, hafife al-
ma, alay etme.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-

rarak alay etme.
ittiham: suç alt›nda bulunma,
töhmetli olma.
izale: zevale erdirme, yok et-
me.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mecbur: cebir görmüfl, zor al-
t›nda bulunan, bir ifli yapmak
zorunda kalm›fl.

mukabele: karfl›l›k verme,
karfl›lama.
mukabele: karfl›l›k.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
halde Müslüman görünen.
sâmiîn: dinleyenler, dinleyici-
ler.

silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.
siyak-› kelâm: sözün söyle-
nifl flekli, ifade tarz›, gelifli.
fleref: onur, haysiyet.
tecdit: yenileme, tazeleme.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.

1. Bakara Suresi: 14.

2. “Biz onlarla ancak alay ediyoruz” derler. (Bakara Suresi: 14.)

3. Allah onlar› maskaraya çevirir. (Bakara Suresi: 15.)
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Sonra, Kur’ân-› Kerîm 
1 n¿ƒo¡nªr©nj rºp¡pfÉn«`r¨oW »/a rºogtóoªnjnh

cümlesiyle, cezalar›n› istihza suretiyle tasvir etmifltir. Ya-
ni, “Onlar dalâlet ve tu¤yan› intaç eden esbaba sû-i ihti-
yarlar›yla ve arzular›yla tevessül ettikleri için, sanki lisan-›
hâlleriyle dalâletin talebinde bulunmufllard›r. Cenab-›
Hak da onlar›n talepleri üzerine istediklerine yard›m et-
mifltir.”

Bu ayetin tazammun etti€i cümlelerin hey’etleri
aras›nda intizam ciheti ise:
Dâhil oldu¤u hükmün kat’iyetini ifade eden 

2 Gƒoæ ǹe'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnh ’deki 
3 GnPpG onlar›n mü’minlere olan

mülâkatlar›n› âmden ve kasten cezmettiklerine iflarettir.

Alelekser yollarda rast gelmek manas›n› ifade eden 
4 Gƒo≤nd

onlar›n yollarda halk içinde mü’minlere mülâkatlar›n› ta-

ammüt ettiklerine iflarettir.
5 n¿ƒoæperDƒoªrdnG kelimesine tercihen

6 Gƒoæ`ne'G nøj/òs`dnG kelimesinin zikri, onlar›n mü’minlerle cihet-i

irtibatlar› yaln›z iman s›fat› hasebiyle oldu¤una ve bütün
s›fatlar içinde de en mümtaz ve medar-› nazar, yaln›z
iman s›fat› oldu¤una imad›r.

7 BGƒodÉnb : Bu ünvan onlar›n sözleriyle kalpleri bir olmad›-

¤›na; ve söyledikleri sözler, mahza riya ve müdahene
perdesi alt›nda, yap›lan ittihamlar› defetmek; ve mü’min-
lerden celb-i menafi ile, s›rlar›na vâk›f olmak azminde
bulunduklar›na iflarettir.
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cihet-i irtibat: irtibat sebepleri,
taraflar›; ba¤lanma yönü, aradaki
benzeyifl ve münasebet.
dâhil: içeri, iç.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
defetme: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
esbap: sebepler, vas›talar.
halk: topluluk, insan toplulu¤u,
insanlar.
haseb: dolay›, cihetince, gere¤in-
ce.
hey’et: flekil, suret, görünüfl.
hüküm: verilen karar.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
iman: inanma, inanç, itikat, tas-
dik.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
ittiham: suç alt›nda bulu›nma,
töhmetli olma.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mahza: halis, katk›s›z, tam.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
mü’min: iman eden, inanan.
müdahene: fayda sa¤lamak,
menfaat görmek amac›yla, bir
kimseyi yüzüne karfl› methetme,
övme.
mülâkat: görüflme, konuflma.
mülâkat: görüflme, konuflma.
mümtaz: meziyetleriyle baflkala-
r›ndan ayr›lan, seçkin.
riya: özü sözü bir olmamak, inan-
d›¤› gibi hareket etmeyifl, iki yüz-
lülük.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
s›r: gizli hakikat.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
suret: biçim, flekil, tarz.
taammüt: bir ifli bilerek ve iste-
yerek yapma.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tercihen: tercih ederek, isteye-
rek, üstün tutarak.
tevessül: sar›lma.
tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve kü-
fürde ileri gitme.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir iflten
haberli olan.
zikir: anma, bildirme.

alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
amden: isteyerek ve bilerek,
kasten.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-

si.
azim: kesin karar; sebat.
celb-i menafi: menfaatlerin
celp edilmesi, getirilmesi.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,

gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cezim: kesme.
cihet: flekil, yön, tarz.

1. Bakara Suresi: 15.
2. ‹man edenlere rastlad›klar› zaman. (Bakara Suresi: 14.)
3. Zaman. (Bakara Suresi: 14.)
4. Rastlad›lar. (Bakara Suresi: 14.)
5. Mü’minler.
6. ‹man eden kimseler. (Bakara Suresi: 14.)
7. Dediler. (Bakara Suresi: 14.)



1 Ésæ`ne'G : Makam›n iktizas›yla bu kelimenin te’kitlerle

müekket olarak zikredilmesi lâz›m iken, te’kitsiz zikri,
kalplerinde tahrik edici bir flevkin ve bir aflk›n bulunma-
mas›yla, sözlerini fliddetsiz ve te’kitsiz, serseriyâne söyle-
mifl olduklar›na iflarettir.

Ve keza, Ésæ`ne'G kelimesiyle nifaklar›na örttükleri perde

pek zay›f oldu¤undan, te’kit ve tefldit edildi¤i takdirde,
y›rt›lmas› ihtimali oldu¤una iflarettir. Çünkü, te’kit ve tefl-
dit flüpheyi dâîdir. fiüphe ise, tahkikata baistir. Tahkikat

yap›ld›¤› takdirde, boyalar› meydana ç›kar. Ésæ`ne'G ’n›n cüm-

le-i fiiliye ile zikri ise, imanlar›n›n sabit ve devaml› oldu-
¤unu mü’minlere inand›rmak imkân› bulamad›klar›na ve
yaln›z menfaatleri celp ve esrara muttali olmak mak-
sad›yla mü’minlere müdahene ve tasannu yapmakla ih-
das-› iman ettiklerine iflarettir.

2 rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnb rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pG Grƒn∏nN GnPpGnh : Evvelki ayetle bu

ayetin birbirine olan at›flar›, onlar›n mesleksiz ve sebat-
s›z olduklar›na iflarettir.

3 GnPpG ’n›n ifade etti¤i cezmiyet, itiyat ettikleri fesat ve if-

sat iktizas›yla, fleytanlar›na gitmelerini zarurî bir vazife
bildiklerine iflarettir.

4 Grƒn∏nN tabiri, cinayetlerinden korktuklar›ndan, tesettür

ve gizlenmek istediklerine iflarettir.

at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
bais: icap ettiren.
celp: elde etme, kendine çekme.
cezmiyet: kesin niyet ve karara
ait.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
cümle-i fiiliye: fiil cümlesi.
dâî: davet eden, sebep, illet.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihdas-› iman: iman›n yeniden ka-
zand›r›lmas›, imana kavuflturma.
ihtimal: olabilirlik.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme, ge-
rektirme, lüzumlu k›lma.
itiyat: âdet edinme, al›flkanl›k hâ-
line getirme, al›flkanl›k.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makam: yer, mevki.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
meslek: tutulan yol, sülûk edilen
yer.
muttali: bir iflten haberi olan, bil-
gili, haberdar.
mü’min: iman eden, inanan.
müdahene: dalkavukluk.
müekket: tekrar edilmifl, tembih
edilmifl.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.

sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
serseriyâne: serserice, serse-
ri gibi.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek
ve heves.
tabir: ifade, söz.

tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
tahrik: hareket ettirme, hare-
kete geçirme.
tasannu: yapmac›k.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; üstüne basa ba-

sa ifade etme.
tesettür: gizlenme, saklan-
ma.
tefldit: harfi çift okuma.
vazife: görev.
zarurî: zorunlu.
zikir: anma, bildirme.

1. ‹man ettik. (Bakara Suresi: 14.)
2. fieytanlaflm›fl reisleri ve arkadafllar›yla baflbafla kal›nca da, “Asl›nda biz sizinle beraberiz”

derler. (Bakara Suresi: 14.)
3. Zaman. (Bakara Suresi: 14.)
4. Baflbafla kald›lar. (Bakara Suresi: 14.)
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1 '‹pG kelimesinin 
2 Grƒn∏nN kelimesiyle, daha uygun olan 

3 n™ne kelimesine tercihen zikredilmesi, iki fley içindir: Bi-

risi, acz ve zaaflar› yüzünden iltica etmeye mecbur olma-
lar›d›r; ikincisi, fitne ve ifsat iktizas›yla, mü’minlerin s›r-

lar›n› kâfirlere isal etmektir. Bu iki manay› n™ne ifade ede-

mez.
4 rºp¡pæ«/WÉn«n°T : Bu ünvan, reislerinin fleytanlar gibi gizle-

nip vesveseleri ilka ettiklerine ve fleytanlar kadar muz›r
olduklar›na ve fleytanlar gibi flerden maada bir fley tasav-
vur etmediklerine iflarettir.

5 rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnb : Yani, “Sizinle beraberiz.” Bu cümle ile

nefislerinin tezkiyesine, ahitlerinin tecdidine, meslekle-
rinde sabit kald›klar›na iflaret etmifllerdir.

Yaln›z, bu cümlenin muhataplar›nda münaf›klar›n
münkirleri bulunmad›¤› hâlde, cümle te’kitlefltirilmifltir. 
6 Ésæ`ne'G BGƒodÉnb Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnh cümlesinin muhataplar› hep

münkir olduklar› hâlde, cümle te’kitsiz b›rak›lm›flt›r. Bu-
nun sebebi, birinci cümleyi, flevksiz, aflks›z, ikinci cümle-
yi ise aflk ve flevkle söylediklerine iflarettir. fieytanlar›na
söyledikleri cümleyi ismiye fleklinde, mü’minlere karfl›
söylediklerini cümle-i fiiliye suretinde zikretmeleri, mak-
satlar›n›n burada ahitlerine sabit ve devaml› kald›klar›n›
ispat ettiklerine, orada ise yaln›z imana geldiklerini ihdas
ettiklerine iflarettir.
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ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meslek: tarz, davran›fl.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan.
muz›r: zararl›, zarar veren.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i halde
Müslüman görünen.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
reis: bafl, baflkan, amir, bir toplu-
lu¤un en üst idarecisi.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
s›r: manevî hakikat ve marifetler.
suret: biçim, tarz.
fler: kötülük.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tecdit: yenileme, tazeleme.
tercihen: tercih ederek, isteye-
rek, üstün tutarak.
tezkiye: temizleme, ar›tma.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik, der-
mans›zl›k.
zikir: anma, bildirme.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
ahit: söz verme.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme.
cümle-i fiiliye: .
cümle-i ismiye: isim cümlesi.

fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.

ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.

ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, ortaya koyma.

iktiza: lâz›m gelme, gerekme.

ilka: telkin etme, ilham etme.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
iman: inanç, itikat.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ismiye: ismî, isimle ilgili.

1. Beraberken, birlikteyken. (Bakara Suresi: 14.)
2. Baflbafla kald›lar. (Bakara Suresi: 14.)
3. … ile beraber, birlikte.
4. fieytanlar›. (Bakara Suresi: 14.)
5. "Muhakkak sizinle beraberiz” derler. (Bakara Suresi: 14.)
6. ‹man edenlere rastgeldikleri zaman, “‹man ettik” derler. (Bakara Suresi: 14.)



1 n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG : Yani, “Bizler mü’minlere karfl›

ancak istihza edici insanlar›z.”
Bu cümlenin evvelki cümleye atfedilmedi¤inin esbab›:

‹ki kelime veya iki cümle aras›nda, ya kemal-i ittisal ve it-
tihat vard›r; veya kemal-i ink›ta ve infisal vard›r. Bu iki
surette birbirine at›flar› caiz de¤ildir. Ancak aralar›nda
orta derecede bir ink›ta ve bir ittisal olan yerlerde at›fla-
r› caizdir.

Bu cümle ise, 
2 rºoµ`n©ne ÉsfpG cümlesine bir cihetten te’kit-

tir, bir cihetten bedeldir. Bu iki surette, her iki cümlenin
aras›nda kemal-i ittisal vard›r. Di¤er bir cihetten dahi,
mukadder bir suale cevapt›r. Bu surette de aralar›nda ke-
mal-i ink›ta vard›r. Çünkü, alelekser sual, infla; cevap, ih-
bar olur. ‹flte bunun için, aralar›nda at›f yap›lmam›flt›r.

Sual: Bu cümlenin rºoµ`n©ne ÉsfpG cümlesine te’kit veya be-

del oldu¤unun tevcihi?..

Elcevap: n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG cümlesi, gerek hak ve ha-

kikate, gerek ehl-i hak ve hidayete ihanete dairdir. Çün-
kü, bundan dalâlet ve ehl-i dalâlete tazim ç›k›yor. Bu ise

rºoµ`n©ne ÉsfpG cümlesinin mealidir. Demek, her iki cümlenin

mahalleri birdir veya birbirini te’kittir.

Mukadder bir suale cevap oldu¤unun tevcihi ise:

Sanki onlar›n fleytanlar› taraf›ndan flöyle bir sual varit
olmufltur ki: “Yahu, e¤er siz bizimle beraber ve bizim

alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
bedel: karfl›l›k.
caiz: yap›lmas› veya yap›lmama-
s›nda sak›nca olmayan, uygun.
cihet: yön.
dair: alâkal›, ilgili.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
ehl-i dalâlet: dalâlet ehli; yoldan
ç›kanlar, azg›n ve sapk›n kimse-
ler.
ehl-i hak: hak ehli, iman, ‹slâmi-
yet ve hak yolunda olan, hak
mezhepte olan.
esbap: nedenler, sebepler, vas›-
talar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hidayet: do¤ru olan, hak olan: .

ihanet: hainlik, kötülük etme.
ihbar: haber verme, bildirme.
infisal: oldu¤u yerden ayr›l-
ma, yerini b›rak›p gitme.
ink›ta: kesilme, devam etme-
me, sona erme.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
istihza: alaya alma, birisiyle
e¤lenme, inceden inceye do-

kundurarak alay etme.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kemal-i ink›ta: tam bir kesil-
me ve tükenme.
kemal-i ittisal: mükemmel,
kusursuz ve tam bir ba¤l›l›k.
meal: mana, anlam, mefhum.
mukadder: takdir edilmifl.
mü’min: iman eden, inanan.
sual: soru.

suret: biçim, tarz.

tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.

te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; üstüne basma,
tekrarlama.

tevcih: yöneltme, çevirme;
mana verme, yorumlama.

varit: gelen, ulaflan, eriflen.

1. Bakara Suresi: 14.

2. Muhakkak sizinle beraberiz. (Bakara Suresi: 14.)
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mesle¤imizde olmufl olsayd›n›z, mü’minlere muvafakat
etmezdiniz. Ya siz onlar›n mezheplerine geçtiniz, veya-
hut sizin için muayyen bir mezhep yoktur?”

Bu suale karfl›, 
1 n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG diye, Müslümanlar-

dan olmad›klar›n› sarahaten söyledikleri gibi, hasr› ifade

eden 
2 ÉnªsfpG ile, muayyen bir mezhebi olmayanlardan ol-

mad›klar›na iflaret etmifllerdir. Ve keza, devam› ifade

eden ism-i fail sîgas›yla 
3 n¿oDhpõr¡nà°rùoe demeleri, mü’minlere

karfl› yapt›klar› istihzan›n, daimî bir s›fatlar› olup, bilaha-
re ar›z olmufl s›fatlar› olmad›¤›na iflarettir.

4 rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nG : Yani, “Allah onlar› istihza ediyor.”

Bu cümlenin evvelki cümlelere atfedilmeyerek at›fs›z
zikredilmesinin esbab›:

E¤er atfedilmifl olsayd›, ya n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG cümlesi-

ne atfolurdu; bu ise, bu cümlenin de 
5 rºoµ`n©ne ÉsfpG cümlesi-

ne te’kit olmas›n› icap eder.

Veya rºoµ`n©ne ÉsfpG cümlesine atfolurdu; bu dahi, bu cümle-

nin onlar›n sözlerinden biri oldu¤unu iktiza eder.

Veya 
6 =GƒodÉnb ’ya atfolacakt›; o vakit, Allah’›n onlara olan

istihzas› halvet zaman›yla mukayyet olacakt›. Hâlbuki,
Allah’›n istihzas› daimîdir.
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ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
muayyen: tayin edilmifl, belli, be-
lirli.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›, ba¤l›.
muvafakat: raz› olma, müsaade
etme, kabul etme.
mü’min: iman eden, inanan.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
s›fat: hâl, s›fat, keyfiyet, nitelik; -
gr. isimleri, renk, say›, koku, mik-
tar, derece, yer, s›ra vb. bak›mlar-
dan niteleyen, özelliklerini belir-
ten kelime.
sîga: kip, kal›p.
sual: soru.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma; üstüne basma, tekrarla-
ma.
zikir: anma, bildirme.

ar›z: sonradan meydana gel-
me.

at›f: ba¤laç; bir kelime veya
cümlenin, önceki kelime ve-
ya cümleye ba¤lanmas›.

bilahare: sonra, sonradan,

sonralar›.
daimî: sürekli, devaml›.
esbap: nedenler, sebepler,
vas›talar.
evvel: önce.
halvet: tenhaya çekilme; yal-

n›z ve tenha kalma.

hasr: umumîlikten ç›karma,
s›n›rlama.

icap: gerekme hali, gerekli ol-
ma.

iktiza: lâz›m gelme, gerekme.

1. Bizler mü’minlere karfl› ancak alay edici insanlar›z. (Bakara Suresi: 14.)
2. Ancak. (Bakara Suresi: 14.)
3. Alay ediciler. (Bakara Suresi: 14.)
4. Bakara Suresi: 15.
5. Muhakkak sizinle beraberiz. (Bakara Suresi: 14.)
6. Derler. (Bakara Suresi: 14.)



Veyahut, 
1 Gƒo≤nd GnPpGnh cümlesine at›f yap›lacakt›; bu ise,

her iki taraftan, yani matuf ve matufü’n-aleyhten maksa-
d›n bir oldu¤unu istilzam eder. Hâlbuki, birinci cümle
amellerini beyan eder, ikinci cümle cezalar› hakk›ndad›r.

Demek, mahzursuz, münasip bir matufü’n-aleyh bu-
lunmad›¤›ndan, müste’nife olarak, yani mâkabliyle ba¤l›
olmayarak, mukadder bir suale cevap k›l›nm›flt›r.

Evet, münaf›klar›n fenal›¤› ve kötülü¤ü öyle bir dere-
ceye bali¤ olmufltur ki, hâllerine vâk›f olan her ruh,
“Acaba böyle fena olanlar›n cezas› nedir? Ve cezalar›
verilmeyecek mi?” diye sormaya mecbur olur.

‹flte, Kur’ân-› Kerîm, 
2 rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nG cümlesiyle, flu

mukadder suale cevap vermifltir. Demek, bu cümlenin is-
ti’naf› atf›ndan daha mühimdir.

Sonra, makam›n iktizas›yla, onlar›n istihzalar›na karfl›
mü’minlerin mukabelede bulunmalar› icap ederken, Ce-
nab-› Hakk›n mukabelede bulunmas›, mü’minlerin teflvi-
kine ve terahhumlar›na iflaret oldu¤u gibi; münaf›klar› da
istihza etmekten zecir ve men etmek içindir. Zira, istinat-
lar› Allâmü’l-Guyûb’a olanlar, istihza edilemezler.

Sonra, Cenab-› Hakk›n tenkil ve tazibini istihza ile ta-
bir etmek, fle’n-i ulûhiyete yak›flmad›¤›ndan, istihzan›n
lâz›m› olan tahkir irade edilmifltir.

Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
amel: ifl, uygulama, yapma.
at›f: ba¤lama.
bali¤: eriflmifl, vâs›l olmufl, belli
bir dereceyi bulmufl, yetiflmifl.
beyan: aç›klama, bildirme, izah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
fenâ: çirkin, kötü.
hâl: durum, vaziyet.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
isti’naf: bafllama, yeniden baflla-
ma, sözün bafllang›c›.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
istilzam: gerektirme.
istinat: güvenme, itimat etme.
mahzur: sak›n›lacak, çekinilecek
fley; engel, sak›nca.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makam: yer, mevki.
maksat: gaye.
matuf: ait olan, yöneltilmifl.
matufü’n-aleyh: bir ba¤laç edat›
ile kendisine ba¤l› olan kelime.
men: yasak etme, engelleme,
mâni olma.
mukabele: karfl›l›k verme, karfl›-
lama.
mukadder: takdir edilmifl.
mü’min: iman eden, inanan.

münaf›k: nifak sokan, arabo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasip: uygun.
müste’nife: yeniden baflla-
yan.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
sual: soru.

fle’n-i ulûhiyet: Cenab-› Hak-
ka ait ifl.
tabir: yorum, yorumlama.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.
tenkil: usland›rmak için ceza-
land›rma, baflkalar›na ders ve

ibret olacak flekilde ceza ver-
me.
terahhum: merhamet etme,
ac›ma.
teflvik: flevlendirme, heves-
lendirme.
vâk›f: bir fleyi elde eden, bir
iflten haberli olan.
zecir: önleme, yasak etme,
yasaklama.

1. Beraberken, birlikteyken. (Bakara Suresi: 14.)

2. Allah onlar› istihza eder, maskara eder. (Bakara Suresi: 15.)
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Sual: Münaf›klar›n istihzas›, devam› ifade eden ism-i
fail sîgas›yla oldu¤u hâlde, Cenab-› Hakk›n mukabil istih-
zas› teceddüdü ifade eden fiil-i muzari sîgas›yla yap›ld›-
¤›nda hikmet nedir?

Elcevap: Tazip ve tahkirler tebeddül ve teceddüt ettik-
çe, tesirleri ço¤al›r. Zira, bir tarzda devam eden bir ele-
min tesiri, gittikçe azal›r, tazelendikçe tesiri çok olur. Bu
manay› ifade eden, ancak fiil-i muzaridir; ism-i fail ise
yaln›z devam› ifade eder.

1 n¿ƒo¡nªr©nj rºp¡pfÉn«`r¨oW »/a rºogtóoªnjnh : Yani, “Dalâletin esbab›na

tevessül etmeleriyle, dalâletin talebinde bulunmufllard›r.
Allah da onlara dalâlet vermifltir.”

Allah taraf›ndan yard›m›n yap›lmas›n› ifade eden 
2 tóoªnj

kelimesi, abdin hâl›k-› ef’al oldu¤unu iddia eden ‹tizal
Mezhebinin reddine iflarettir.

Ve onlar›n lisan-› hâl ile istedikleri üzerine, Allah’›n

onlara yard›m etti¤ine delâlet eden tóoªnj ’nün tazammun

etti¤i 
3 tópªnà°rùnj cümlesi, abdin elinde bir fley yok, hep Al-

lah’tan oldu¤unu iddia eden Mezheb-i Cebrin reddine
iflarettir. Zira, onlar sû-i ihtiyarlar›yla ve arzular›yla dalâ-
leti istemifllerdir; Allah da onlara istediklerini vermifltir.

4 l¿Én«`r¨oW kelimesinin 
5 rºog zamirine izafesi, tu¤yan cina-

yeti onlar›n ihtiyarlar›yla husule gelip, cebirle alâkadar 
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iddia: davaya kalk›flma.
ihtiyar: irade, tercih.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
istihza: alaya alma, birisiyle e¤-
lenme, inceden inceye dokundu-
rarak alay etme.
‹tizal: Ehl-i Sünnet ve inançlar›n-
dan ayr›lan tak›m ve onun mez-
hebi, Mutezile.
izafe: isnat etmek, dayand›rmak.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
Mezhep-i Cebir: Cebriye mezhe-
bi, cüz’î iradeyi inkâr edenlerin
bat›l mezhebi.
mukabil: karfl›l›k olarak, karfl›l›-
¤›nda.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
red: reddetme, geri verme.
sîga: kip, kal›p.
sual: soru.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
talep: isteme, dileme, istek, arzu.
tarz: biçim, flekil.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme,
yeni hale gelme.
tevessül: baflvurma, giriflme.
tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve kü-
fürde ileri gitme.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.

abd: kul.

alâkadar: ilgili, iliflki.

cebir: zor, zorlama, bask›
yapma.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi

yüce Allah.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
delâlet: alâmet, iflaret, iz.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.

esbap: sebepler, vas›talar.

fiil-i muzari: genifl zaman fii-
li.

hâl›k-› ef’al: fiillerin ve hare-
ketlerin yarat›c›s›.

hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.

1. Bakara Suresi: 15.
2. Mühlet verir. (Bakara Suresi: 15.)
3. Mühlet isterler.
4. Sap›kl›k, azg›nl›k. (Bakara Suresi: 15.)
5. Onlar



olmad›¤›ndan, “Bizler Allah’›n cebriyle bu tu¤yan› yap›-

yoruz” diye mazeretlerinin reddine iflarettir. 
1 l¿Én«`r̈ oW ün-

van› ise, onlar›n zarar›, tufan gibi, bütün mehasin ve ke-
malât› tahrip etti¤ine imad›r.

2 n¿ƒo¡nªr©nj : Yani, “Tu¤yan ve dalâletlerinde mütehayyir

ve mütereddit flah›slard›r. Onlar›n ne meslekleri var ve
ne de muayyen bir maksatlar› vard›r.”

„®ò

rânëpHnQ Énªna i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dG Gohnônà°rTG nøj/òsdG n∂pÄB'`dhoG
3 nøj/ónàr¡oe GƒofÉnc Énenh rºo¡oJnQÉnépJ

Yani, “Onlar hidayeti verip dalâleti sat›n alan birtak›m
kafas›zlard›r ki; ticaretlerinden bir fayda göremedikleri
gibi, o zarardan kurtulmak için yol da bulam›yorlar.”

Bu ayetin mâkabliyle cihet-i irtibat›na gelince:

Bu ayet, geçen tafsillere bir fezleke, bir hülâsad›r. Ve
o tafsilleri yüksek ve müessir bir üslûpla tasvir etmifltir.
Lâkin muhataplar›n›n saff-› evvelinde ve tabaka-i ulâs›n-
dakiler, k›fl›n Yemen cihetine, yaz›n da fiam cihetlerine
giderek yapt›klar› ticaretin kâr ve zarar›n› lezzet ve ele-
mini gördüklerinden, tasvir için ticaret üslûbu intihap
edilmifltir. fiöyle ki:

ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
cihet: yön.
cihet-i irtibat: irtibat sebepleri,
taraflar›; ba¤lanma yönü, aradaki
benzeyifl ve münasebet.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
elem: dert, üzüntü, maddî-mane-
vî ›zt›rap.
fezleke: özet, netice.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
intihap: seçme.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
mâkabl: öndeki, üstteki.
maksat: maksat, meram, hedef;
netice, sonuç.
mazeret: bahane, özür, engel.

mehasin: güzellikler, iyilikler.
muayyen: belirli.
muhatap: kendisine hitap
olunan.
müessir: tesirli.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
mütereddit: tereddüt eden,
karars›z.

saff-› evvel: birinci saf, bafl-
lang›ç safî.
tabaka-i ulâ: birinci tabaka.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-

ma.

tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel.

tu¤yan: zulüm, haks›zl›k ve
küfürde ileri gitme.

ünvan: flöhret, ad, isim.

üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.

1. Sap›kl›k, azg›nl›k. (Bakara Suresi: 15.)
2. fiaflk›n flaflk›n bocalay›p dururlar. (Bakara Suresi: 15.)
3. Bakara Suresi: 16.
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Nev-i beflerin dünyaya gönderilmesi daimî bir tavattun
için de¤ildir. Ancak sermayeleri olan istidat ve kabiliyet-
lerini tenmiye ve inkiflaf ettirmek üzere ticaret için gel-
mifllerdir. Fakat, münaf›klar bu ticaretlerinde sermayele-
rini yat›r›p âleme rezil oldular.

Sonra, bu ayetin cümleleri aras›nda cihet-i naz›m ve
intizam ise:

Bu ayetin cümleleri aras›nda, ticaret üslûplar›ndaki
tertipler gibi, gayet f›trî, selis ve muntazam bir tertip var-
d›r. fiöyle bir tüccara yüksek bir sermaye verilir; o da o
sermaye ile zararl› ve zehirli fleyleri al›r satarsa, o tüccar,
al›fl veriflinin sonunda ne bir fayda görür ve ne de bir kâr
görür. Bilakis, hasaret içinde bo¤ulmakla beraber, kaç-
mak için yolu da kaybeder. ‹flte münaf›klar›n yapt›klar›
muamele de aynen buna benziyor.

Sonra, mezkûr ayetteki cümlelerin hey’etleri ise:
1 n∂pÄB'`dhoG kelimesi, uzaklarda bulunan fleyleri ihzar ede-

rek mahsus ve meflhut olarak göstermek için kullan›lan
bir iflaret aletidir.

Sual: Münaf›klar›n n∂pÄB'`dhoG ile ihzarlar›nda ne fayda

vard›r?

Elcevap: Onlar›n mezkûr cinayetlerini ifliten sâmiin
kalbinde hâs›l olan nefret ve adavet öyle bir dereceye
bali¤ olmufl ki, onlar› gözüyle görece¤i ve yüzlerine tükü-
rece¤i gelir ki, yüzlerine tükürmekle kalbi rahat olsun. 
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münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
rezil: maskara.
sâmi: ifliten, dinleyen.
selis: kolay, yumuflak.
sermaye: varl›k, servet.
sual: soru.
tavattun: yerleflme, vatan tutma,
yurt edinme.
tenmiye: art›rma, bereketlendir-
me.
tertip: dizme, s›ralama, düzene
koyma.
tüccar: ticaret yapan, ticaretle
u¤raflan kimse, tacir.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: insanlar, halk.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bali¤: eriflmifl, vâs›l olmufl,
belli bir dereceyi bulmufl, ye-
tiflmifl.
bilakis: aksine, tersine.
cihet-i naz›m: ba¤l›l›k ve irti-
bat yönü.
cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.

daimî: sürekli, devaml›.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gayet: son derece.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hey’et: flekil, suret, görünüfl.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama;
mahkemeye davet olunma.
inkiflaf: geliflme.
intizam: düzenlilik, düzgün-

lük.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: iktidar, liyakat.
mahsus: hususî, özel.
meflhut: gözle görülen, mü-
flahede olunan.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.

1. ‹flte onlar. (Bakara Suresi: 16.)



‹flte bunun için onlar 
1 n∂pÄB'`dhoG dürbünüyle ihzar edilmifltir

ki, sâmi yüzlerine tükürsün.

Sual: Münaf›klar›n, mahsus ve meflhut olmad›klar›

hâlde n∂pÄB'`dhoG ile mahsus olarak gösterilmeleri ne suretle

olur? Ve ne gibi bir faydas› vard›r?

Elcevap: Münaf›klar›n mezkûr cinayetlerle ve acip s›-
fatlarla ittisaflar›, onlar› öyle tecessüm ettirmifltir ki, ha-
yalce mahsus ve meflhut ve haz›r görünmektedirler. On-
lara isnat edilen hükmün illeti de anlafl›l›r. Evet, hidayeti
verip dalâleti almak gibi bir hükme, elbette bir illet ve bir
sebep lâz›md›r. O illet ise, onlar›n sebkat eden cinayetle-
ri ve s›fatlar›d›r. ‹flte, Kur’ân-› Kerîm onlar› o s›fatlarla

muttas›f olarak n∂pÄB'`dhoG ile ihzar etmifltir ki, bu ayette on-

lara yükletilen hükmün illet ve sebebi sâmice malûm ol-
sun.

Sual: Uzakl›k ciheti de ifade eden n∂pÄB'`dhoG ile münaf›k-

lar› uzak göstermekten maksat nedir?

Elcevap: Onlar›n tarik-› haktan uzaklaflmalar›na ve bir
daha do¤ru yola rücular› mümkün olmad›¤›na iflarettir.
Çünkü, gitmek onlar›n elinde ise, gelmek onlar›n elinde
de¤ildir.

Yeni in’ikad ve teflekkül etmeye bafllayan hakikatler

hakk›nda kullan›lan 
2 nøj/òsdnG ünvan›, hidayeti sat›p dalâleti 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet: yön, sebep, vesile.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
hakikat: as›l, esas.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hüküm: verilen karar.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
illet: sebep.
in’ikad: kurulma, teflkil edilme,
toplanma.

isnat: dayand›rma, mal etme,
bir fleyi bir kimseye ait gös-
terme.
ittisaf: vas›flanma, özellik ka-
zanma.
mahsus: hususî, özel.
maksat: gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meflhut: gözle görülen, mü-
flahede olunan.

mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›-
fatlanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
rücu: dönme, geri dönme,
vazgeçme.
sâmi: ifliten, dinleyen.

sebkat: geçme, ceryan etme.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, va-
s›f.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarik-› hak: hak ve hakikat
yolu.
tecessüm: görünme, belirme.
teflekkül: oluflum.
ünvan: ad, isim, lâkap.

1. ‹flte onlar. (Bakara Suresi: 16.)

2. Onlar ki. (Bakara Suresi: 16.)
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almak gibi flu pis muamelenin —bir nevi ticaret olmak-
la— zaman›n insanlar› için esasl› bir meslek olmaya bafl-
lam›fl oldu¤una iflarettir.

1 Gohnônà°rTpG ünvan› ise, münaf›klar›n “Hidayeti terk edip

dalâleti ald›¤›m›z, f›trat›m›z›n iktizas›d›r, ihtiyar›m›zla de-
¤ildir” diye yapacaklar› mazeretin reddine iflarettir. Evet,
sanki Kur’ân-› Kerîm onlara diyor ki: “Cenab-› Hak,
re’sü’l-mal olarak size uzun bir ömür vermifltir ve ruhla-
r›n›zda da kemalât istidadat›n› b›rakm›flt›r ve hidayet-i f›t-
riyenin çekirde¤ini de vicdan›n›za dikmifltir ki, saadeti
alas›n›z. Hâlbuki, sizler saadete bedel lezaiz-i fâniye ve
menafi-i dünyeviyeyi al›yorsan›z, demek sû-i ihtiyar›n›zla
dalâlet mesle¤ini hidayet mesle¤ine ihtiyar ve tercih et-
mekle, hidayet-i f›triyenizi ifsat ve re’sü’l-mal›n›z› da zayi
ettiniz.”

2 i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dnG münaf›klar›n iki hüsrana maruz kal-

d›klar›na iflarettir: Birisi, dalâlet hüsran›d›r; ikincisi, hida-
yet gibi büyük bir nimeti kaybetmektir.

3 rºo¡oJnQÉnépJ rânëpHnQ Énªna : Yani, “Ticaretlerinin kâr› olma-

d›.”

Sual: Münaf›klar›n bu ticaretlerinde re’sü’l-mallar› da
zayi oldu¤u hâlde yaln›z kârlar›n›n olmamas›ndan bahse-
dilmesi neye iflarettir?

Elcevap: Ak›ll› bir tüccar›n, kâr› olmayan bir al›fl veri-
fle giriflmemesi lâz›m oldu¤una ve kâr› olmamas›yla
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siri alt›nda bulunma.
mazeret: bahane, özür, engel.
menafi-i dünyeviye: dünya
menfaatleri.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
muamele: davranma, davran›fl.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nevi: çeflit.
nimet: saadet, mutluluk.
re’sü’l-mal: ana para, sermaye.
saadet: mutluluk.
sual: soru.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seçme-
nin fenal›¤›.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zayi: elden ç›km›fl, zarar, ziyan.

bahsetmek: söz etmek, an-
latmak.
bedel: karfl›l›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,

huy.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hidayet-i f›triye: yarat›l›fltan
olan hidayet, do¤ufltan veri-
len hidayet.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.

ihtiyar: irade, tercih.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
istidadat: istidatlar, kabiliyet-
ler, yetenekler.
kemalât: faziletler, kemaller,
olgunluklar, mükemmellikler.
lezaiz-i fâniye: fânî, geçici
lezzet ve zevkler.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-

1. Sat›n ald›lar. (Bakara Suresi: 16.)
2. Hidayet karfl›l›¤›nda dalâlet. (Bakara Suresi: 16.)
3. Bakara Suresi: 16.



beraber, re’sül-mal›n da zayi olmas› ihtimali olan ticaret-
lere giriflmemesi elzem ve evlâ oldu¤una iflarettir.

Sual: R›bh fiili, hakikaten münaf›klar›n fiili oldu¤u
hâlde, bu cümlede ticarete isnat edilmifl oldu¤u neye ifla-
rettir?

Elcevap: Onlar›n ne bu ticaretlerinde, ne eczas›nda,
ne ahvalinde ve ne vesaitinde, ne cüz’î ve ne de küllî bir
fayda bulunmad›¤›na iflarettir. Evet, baz› ticaretlerde
matlûp kâr olmasa da, ahvalinde veya vesaitinde az çok
bir fayda olabilir. Fakat, bu ticaret ise, flerr-i mahzd›r, fay-
dalardan tamamen mahrum bir zarard›r.

1 nøj/ónàr¡oe GƒofÉnc Énenh : Yani, re’sü’l-mallar›n› zayi etmekle

hüsrana maruz kald›klar› gibi, yollar›n› da kaybetmifller-

dir. Bu cümlede surenin bafl›ndaki 
2 nÚ/≤sàoªr∏pd ikóog cümle-

sine gizli bir remiz vard›r ki, Kur’ân-› Kerîm hidayeti ver-
memifl de¤ildir; hidayeti vermifl de, bunlar kabul etme-
mifllerdir.

„®ò

nÖngnP o¬ndrƒnM Éne ränABÉ°nVnG BÉsªn∏na GkQÉnf nónbrƒnà°rSG …pòsdG pπnãnªnc rºo¡o∏nãne
lºrµoH wºo°U |} n¿hoô°pürÑoj n’ mäÉnªo∏oX »/a rºo¡ncnônJnh rºpgpQƒoæpH *G
läÉnªo∏oX p¬«/a pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nünc rhnG |} n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na l»rªoY

ahval: hâller, durumlar.
cüz’î: küçük, az.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
elzem: daha (en, pek) lâz›m, lü-
zumlu, gerekli.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
fiil: ifl, hareket.
hakikaten: do¤rusu, gerçekten.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.
ihtimal: olabilirlik.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
küllî: umumî, genel.

mahrum: bir fleye sahip ola-
mayan, yoksun.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
matlûp: talep edilen, isteni-
len fley.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i

hâlde Müslüman görünen.
re’sü’l-mal: ana para, serma-
ye.
remiz: bir fleye delâlet eden
flekil, alâmet, amblem, sem-
bol.
r›bh: kâr, kazanç.
sual: soru.

sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
flerr-i mahz: tamamen kötü-
lük, iyi taraf› hiç olmayan; za-
rar›, fenal›¤› yüzde yüz olan
fler ve musibet.
vesait: vas›talar, sebepler.
zayi: yitik, zarar, ziyan.

1. Bir daha da do¤ru yolu bulamam›fllard›r. (Bakara Suresi: 16.)
2. Takva sahipleri için hidayettir. (Bakara Suresi: 2.)
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aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
cihet-i irtibat: irtibat sebepleri,
taraflar›; ba¤lanma yönü, aradaki
benzeyifl ve münasebet.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
evvelâ: öncelikle.
eyzan: yine, öyle, keza, bu dahi,
öteki gibi.
gaip: görünmeyen, haz›r olma-
yan, yok olan, kay›p.
gayr-i me’lûf: al›fl›lmam›fl, ülfet
edilmemifl.
hâl: tav›r, davran›fl, tutum.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
nitelik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mâkabl: öndeki, üstteki.
me’nus: al›fl›lm›fl, al›fl›k, ünsiyet
edilmifl.
muamele: davranma, davran›fl.
muhalif: z›t, karfl›t, ayk›r›.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
saniyen: ikinci olarak.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temîn: elde etme.
temin: flüpheyi giderme, sa¤lam-
laflt›rma.
temsil: misal getirme, özellikle
ö¤üt al›ns›n diye mesel anlatma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.

1. O münaf›klar›n hâli, karanl›k bir gecede atefl yakan kimsenin durumu gibidir ki, atefl tam
onlar›n çevresini ayd›nlatm›flken, Allah birden nurlar›n› al›p götürmüfl ve onlar› karanl›klar
içinde b›rakm›fl; onlar da art›k hiçbir fleyi göremez olmufllard›r. • Sa¤›r, dilsiz ve kördürler;
gece karanl›¤›nda bir ses iflitmez, kimseye bir fley iflittiremez, ba¤›rsalar da yard›ma gelen
olmaz, yollar›n› bulamazlar. Çabalad›kça batar, o musibetten kurtulup geri dönemezler. •
Yahut onlar›n hâli, fliddetle boflanan karanl›kl›, gök gürültülü ve flimflekli bir ya¤mura tu-
tulmufl yolcular›n misaline benzer. Y›ld›r›mdan ölme korkusuyla parmaklar›n› kulaklar›na
t›karlar. Hâlbuki Allah o kafirleri kudretiyle çepeçevre kuflatm›flt›r. • fiimfle¤in çakmas› ne-
redeyse gözlerini al›r. Etraflar›n› ayd›nlat›nca birkaç ad›m yürürler. Fakat üzerlerine karan-
l›k çökünce olduklar› yerde kal›rlar. E¤er Allah dileseydi onlara verdi¤i iflitme ve görme ni-
metlerini de al›verirdi. Muhakkak ki Allah her fleye hakk›yla kàdirdir. (Bakara Suresi: 17-20.)

nQnònM p≥pYGnƒ°südG nøpe rºp¡pfGnP'G»/a rºo¡n©pHÉn°UnG n¿ƒo∏n©rénj l¥rônHnh lórYnQnh
o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`nj |} nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH l§«/ëoe *Gnh pärƒnªrdG
GƒoeÉnb rºp¡r«n∏nY nºn∏rXnG BGnPpGnh p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd nABÉ°nVnG BÉnªs∏oc rºognQÉ°nürHnG
uπoc '¤nY %G s¿pG rºpgpQÉn°ürHnGnh rºp¡p©rª°nùpH nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnh

1 lôj/ónb mArÀnT
Bu uzun ayetle hem mâkabli aras›nda, hem cümle-
leri aras›nda, hem cümlelerinin keyfiyetlerinde bu-
lunan cihet-i irtibat ve intizam ise:
Kur’ân-› Kerîm, evvelâ münaf›klar›n hâllerini, saniyen

cinayetlerini sarahaten kaydetti¤i gibi, muamelelerinin
kötülü¤ünü akla kabul ettirdikten sonra hayale, vehme,
hisse de gösterip, onlara da kabul ettirilmesini bu temsil-
le temin etmifltir.

Evet, aklî fleylerden fazla, temsillerle hayalî fleyleri ka-
bule, hayal daha yak›nd›r.

Ve keza, akla muhalif olan ve hem gayr-i me’lûf bulu-
nan bir fleyin me’nus bir flekilde gösterilmesiyle, hayal
çabuk kabul eder.

Ve keza, gaip bir fleyi hâz›r göstermekle, ak›l ile his
aras›nda mutabakat hâs›l olur; his de kabul eder.

Hülâsa: Münaf›klar›n kötülü¤ü flu temsille akla tasdik
ettirildi¤i gibi, hayale, vehme, hisse de kabul ettirilmesi
temin edilmifltir. Ve eyzan, münaf›klar›n ayr› ayr› 



cinayetleri ve muhtelif s›fatlar› aras›nda hakikî bir irtiba-
t›n bulunmas› flu temsille gösterilmifltir. Ve eyzan, müna-
f›klar›n muamelelerini hayalin gözü önüne flu temsille
getirmekten maksat, lisan›n söylemedi¤i ince cihetleri,
bizzat hayal bak›p görsün ve als›n ki, bir itiraz kalmas›n.

Sonra, bu temsilin cümlelerinin meali, heyet-i mecmu-
as›yla, münaf›klar›n hikâyelerinin mealine muvaf›k geldi-
¤i gibi, ayr› ayr› da hikâyelerinin cümlelerine uygun ge-
lir.

Evet, münaf›klar›n hikâyesi böyledir: Zahiren imana
gelmifllerdir. Sonra, kalben küfür ve inkâr etmifllerdir.
Sonra, hayret ve tereddüt içinde kalm›fllard›r. Sonra,
hakk› talep etmemifllerdir. Sonra, o dalâletten rücua
kàdir olmam›fllard›r ki, hakk› aras›nlar.

Temsilin meali ise: Evvelâ, atefl yakm›fllard›r. Sonra, o
atefli muhafaza edememifllerdir. Sonra, ateflleri sönmüfl-
tür. Sonra, zulmet içinde kalm›fllard›r. Sonra, her fley on-
lara görünmez olmufltur. Gece vakti ses seda olmad›¤›n-
dan, sanki sa¤›r olmufllard›r. Ateflleri söndü¤ünde, âmâ
gibi olmufllard›r. Bir muhatap veya bir yard›mc›lar› bu-
lunmad›¤›ndan, sanki lâl olmufllard›r. Ve o zulmetten ç›-
k›p rücua kàdir olmad›klar›ndan, sanki ruhsuz heykel ke-
silmifllerdir.

‹flte temsildeki cümleler ile hikâyedeki cümleler aras›n-
da muvafakat tamamen tebarüz etmekle, aralar›nda bir
muhalefet kalmad›¤› tebeyyün etti.

‹htar: Temsildeki zulmet, hayret, atefl, hikâyedeki küfür,
adem-i sebat ve fitnelerine iflarettir.

adem-i sebat: sebats›zl›k.
âmâ: kör, körlük.
bizzat: do¤rudan do¤ruya.
cihet: yön.
cinayet: cana k›yma, katl veya
bu derecede a¤›r bir suç.
dalâlet: dinsizlik, inançs›zl›k,.
evvelâ: öncelikle.
eyzan: yine, öyle, keza, bu dahi,
öteki gibi.
fitne: dinsizlik, canilik.
hakikî: gerçek.
heyet-i mecmua: bir fleyin bütü-
nü, tamam›.
heykel: tafl, tunç, kil ve alç› gibi
maddelerden yontularak, kal›ba
dökülerek veya yo¤rulup, piflirile-
rek yap›lan insan, hayvan, v.s.
flekli.
ihtar: hat›rlatma, bir konuda ha-
t›rlatma yapma.
iman: inanma, itikat.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
irtibat: ba¤, münasebet.
itiraz: kabul etmedi¤ini belirtip
karfl› ç›kma.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
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eden, dinsiz.
kalben: kalp ile, kalpten.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lâl: dilsiz, konuflamayan, eb-
kem.
lisan: konuflma dili.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meal: mana, anlam, mefhum.
misal: benzer, örnek.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
muhafaza: koruma.

muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
muhatap: kendisine hitap
olunan.
muhtelif: çeflitli.
musibet: felâket, belâ.
muvafakat: uyma, uyuflma,
uygunluk.
muvaf›k: uygun, münasip.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rücu: dönme, geri dönme,

vazgeçme.
seda: ses, duyulan.
talep: isteme, dileme.
tebarüz: belli olma, görünme,
bariz hale gelme.
tebeyyün: meydana ç›kma,
görünme, belli olma, anlafl›l-
ma.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
zahiren: görünüflte.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.



Sual: Temsilde nurdan bahsedilmifltir. Münaf›klar›n
nuru nerede?

Elcevap: Kendisinde nur olmayan bir insan, muhitin-
de bulunan nurdan istifade eder. Muhitinde bulunmasa,
kavminde; kavminde bulunmasa, nev’inde; nev’inde bu-
lunmasa, f›trat›nda; f›trat›nda mümkün olmasa, dünya
menfaatleri için lisan›nda vard›r. Bu da olmasa, evvelce
iman edip sonra irtidat edenlerin evvelki nurlar›na iflaret-
tir. Bu da olmasa, dünyaya ait, gördükleri istifadelerine
iflarettir—ateflin, fitnelerine iflaret oldu¤u gibi. Bu da ol-
mad›¤› takdirde, daire-i imkânda olan nurlar›, vücut da-

iresine indirilmifltir —
1i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dG Gohnônà°rTpG ’daki hidayet

gibi.

Sonra, cümlelerin aras›ndaki cihet-i irtibata gelince:
2 GkQÉnf nónbrƒnà°rSG …pòsdG pπnãnªnc rºo¡o∏nãne : Yani, “Onlar›n meseli,

atefl yakan adam›n meseli gibidir.”

Bu cümlenin mevki ve makama olan münasebeti flöy-
le tasvir edilebilir ki:

Ayette beyan edildi¤i flekil üzerine, atefl yakan adam›n
hâli, Ceziretü’l-Arab’da sakin Kur’ân’›n muhataplar›n-
dan birinci tabakadaki adamlar›n hâllerine tetabuk edi-
yor. Zira, o tabakadaki adamlar, bu atefli yakan adam›n
hâlini ya bizzat görmüfller veya iflitmifllerdir. Ve o hâlin
ne derece müessir ve feci oldu¤unu hissetmifllerdir. Zira,
onlar çok defa güneflin zulmünden, gecenin zulmetine 
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lanma.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
lisan: konuflma dili.
makam: yer, mevki.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
mesel: örnek, benzer, numune.
mevki: yer, makam.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan.
muhit: ihata eden, etraf›n› çevi-
ren, kuflatan, saran.
müessir: tesirli.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasebet: iliflki, alâka.
nevi: cins.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, ›fl›k.
sakin: bir yerde oturan, bir yerin
ahalisinden olan.
sual: soru.
tabaka: derece, topluluk, s›n›f,
zümre.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
temsil: misal getirme, özellikle
ö¤üt al›ns›n diye mesel anlatma.
tetabuk: birbirine uygun gelme,
uyma.
vücut: varl›k.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, cefa, ifl-
kence.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
bahis: konu.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
bizzat: do¤rudan do¤ruya.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›-
madas›.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,

aradaki benzeyifl ve münase-
bet.
daire-i imkân: imkân âlemi,
kâinat ve varl›klar âlemine ait
âlem.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
feci: dehfletli, korkunç.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.

fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk.
hâl: durum, vaziyet.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
iman: inanma, inanç, itikat,
tasdik.
irtidat: islâm dininden ç›kma,
islâm dinini terk ederek bafl-
ka bir dini kabul etme.
istifade: faydalanma, yarar-

1. Hidayet karfl›l›¤›nda dalâleti sat›n ald›lar. (Bakara Suresi: 16.)

2. Bakara Suresi: 17.



kaçarak, gecenin serinli¤inde yollar›na devam ettikleri s›-
rada, fliddetli ya¤murlara rast gelerek, çok zahmetlere
düflmüfllerdir. Ve keza, çok defa yollar›n› kaybederek
muz›r hayvanlarla dolu ma¤aralara girmifllerdir. Ve arka-
dafllar›n› görüp onlarla ferahlanmak ve eflyalar›n› görüp
muhafaza etmek veya muz›r hayvanlar› görüp onlardan
tahaffuz etmek için, atefl yakm›fllard›r. Ateflin ziyas›ndan
istifade ederlerken, semavî bir afetle ateflleri söner. Ve
reca ve ümitleri tamamen ye’se ve hüsrana ink›lâp eder.
‹flte, Kur’ân-› Kerîm onlar›n bu durumuna 
1 rºpgpQƒoæpH *G nÖngnP o¬ndrƒnM Éne ränABÉ°nVnG BÉsªn∏na cümlesiyle iflaret et-

mifltir. Yani, “Vakta ki o atefl etraf› ›fl›kland›rd›; birdenbi-
re, Cenab-› Hak nurlar›n› söndürerek ziyalar›n› zulmete
çevirdi.”

2 BÉsªn∏na ’da ± , kelâm›n siyak› kelâm›n flu flekilde oldu-

¤unu iktiza etti¤ine iflarettir ki, ziyas›ndan istifade için
atefl yakt›lar. Atefl onlar› ziyaland›rd›. Onlar da mutmain
ve müferrah oldular. Sonra, bir hüsrana u¤ray›p yere
düfltüler.

Sonra, cümle-i flartiyenin flart ve ceza denilen her iki
cümlesi aras›nda, lüzumun vücudu lâz›mken, izae ile nu-
run zehab› aras›nda hiçbir lüzum görünmüyor. Binaena-
leyh, bu gizli lüzumu d›flar›ya  ç›kar›p göstermek için, ba-
z› mukadder cümlelere ihtiyaç vard›r. fiöyle ki:

Vakta ki, atefl onlar› ›fl›kland›rd›; onlar da ›fl›kland›lar.
Fakat, atefle ehemmiyet verip muhafaza etmediler. Ve o

afet: belâ, musibet, büyük felâ-
ket.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cümle-i flartiye: flart cümlesi.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
iktiza: laz›m gelme, gerekme.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir hâle
geçme, de¤iflme, dönüflme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izae: ayd›nlatma, ›fl›kland›rma.

kelâm: söz, ibare, f›kra.
keza: böylece, ayn› flekilde.
muhafaza: koruma.
mukadder: takdir edilmifl.
mutmain: gönlü hofl, içi ra-
hat, emin, flüphesi olmayan,
zihnini bir fleye yat›r›p rahat-
lam›fl.
muz›r: zararl›, zarar veren.
müferrah: feraha kavuflmufl,

gönül huzuruna ermifl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
rica: teselli, ümit.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
siyak: sözün gelifli, ifade flekli
ve tarz›.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-

man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.

yeis: ümitsizlik.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

zehap: gitmek.

ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.

zulmet: karanl›k.

1. Bakara Suresi: 17.

2. Ne zaman ki. (Bakara Suresi: 17.)
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nimetin kadrini bilip devam ettirmediler. O da söndü git-
ti. Evet, ziyay› muhafaza etmekten gaflet, adem-i deva-
m›n› istilzam eder. Adem-i devam ise int›fas›n›, yani sön-
mesini istilzam eder. Nurlar›n›n sönmesiyle u¤rad›klar›

hüsrandan sonra, 
1 mäÉnªo∏oX ≈/a rºo¡ncnônJnh cümlesiyle, zulüma-

ta düflmek gibi ikinci bir hüsrana maruz kald›klar›na ifla-
ret edilmifltir.

2 n¿hoô°pürÑoj n’ cümlesi ise, üçüncü bir hüsranlar›na iflaret-

tir. Çünkü, insan zulmete düflmekle yolunu kaybetti¤i za-
man, arkadafllar›n› ve eflyas›n› görmekle bir derece mü-
teselli olur. Fakat, bunlar› da görmedi¤i gibi, onun o ka-
ranl›kta durmas› ve yürümesi, bir musibet ve bir vahflet-
tir.

3 n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na l»rªoY lºrµoH wº°oU : Yani, “Sa¤›r, lâl, kör

olup, dönemezler.”
Bir insan böyle bir belâya düfltü¤ü zaman, dört cihet-

le ümitvar ve müteselli olabilir:

Birincisi: Köylü halk›ndan veya geçen yolculardan bir
ses gelir de, o ses vas›tas›yla yolunu bulup görmek ümi-
dinde olur. Hâlbuki, gecesi sâkit ve sakin, sessiz ve seda-
s›z bir gece oldu¤undan, o adamla bir sa¤›r›n aras›nda
fark kalmaz. Bu cihetten, ümidinin kesik oldu¤una iflare-

ten, Kur’ân-› Kerîm 
4 wº°oU kelimesini demifltir.

‹kincisi: E¤er ça¤›r›p yard›m isterse, belki bir ifliten olur
da onun kurtulmas›na gelir diye bir ümit besleyebilir.
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nur: ayd›nl›k, ›fl›k.
rica: teselli.
sakin: sessiz.
sâkit: suskun.
seda: ses, duyulan.
ümitvar: ümitli, umutlu, uman,
ümidi olan.
vahflet: ›ss›z yerlerde duyulan
korku.
vas›ta: sebep, vesile.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
zulmet: karanl›k.
zulümat: karanl›klar, dinsizlik, zu-
lüm ve külür.

adem-i devam: devams›zl›k.
belâya: musibetler, afetler,
beliyyeler, belâlar, felâketler,
gamlar, kederler.
cihet: yön, görüfl aç›s›, sebep,
vesile.
gaflet: ihmal, endiflesizlik.
hüsran: zarar, ziyan, kay›p.

int›fa: sönme; bir fleyin orta-
dan yok olmas›.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
kadir: k›ymet, de¤er.
lâl: dilsiz, konuflamayan, eb-

kem.
maruz: bir fleyin etkisi ve te-
siri alt›nda bulunma.
muhafaza: koruma.
musibet: felâket, belâ.
müteselli: teselli bulan, avu-
nan.
nimet: hay›rl› hâl, faydal› fley.

1. Onlar› karanl›k içinde b›rakt›. (Bakara Suresi: 17.)
2. Görmezler. (Bakara Suresi: 17.)
3. Bakara Suresi: 18.
4. Sa¤›r. (Bakara Suresi: 18.)



Fakat, gecesi sa¤›r oldu¤u için, dilli dilsiz birdir. Bu reca-

s›n› da kesmek için 
1 lºrµ òH denilmifltir.

Üçüncüsü: Gidece¤i cihetin yolunu tahminen tayin et-
mek ve görmek için bir alâmet, bir atefl bir y›ld›z arar,
müteselli olur. Hâlbuki, gecesi öyle zulmetlidir ki, gözlü
gözsüz bir olur. O adam›n bu emelini söndürmek için 
2

l»rªoY denilmifltir.

Dördüncüsü: O belâdan kurtulup rücu etmek için var
kuvvetiyle çal›flmaktan maada bir çare kalmad›¤›n› görür
görmez, kuvvetine güvenir ve ümitvar olur. Hâlbuki, zul-
met her taraftan o adam› öyle ihata etmifltir ki, o adam
bütün kuvvetiyle çal›flt›¤› hâlde, kurtulufl imkân›n› bula-
maz. Kendi sû-i ihtiyar›yla batakl›¤a giren ve bir daha
ç›kmas› mümkün olmayan bir hayvan gibi, o zulmet için-
de kal›r.

Evet, çok fleyler var ki, insan ihtiyar›yla girer, fakat
ç›kmas› mümteni olur. ‹nsan onu b›rak›r, fakat o insan›

b›rakmaz. ‹flte onlar›n flu vaziyetlerine karfl› 
3 n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na

denilmifltir ki, o musibetten kurtulup rücular›na bir çare
kalmad›¤›na ve son ümitlerinin de kesildi¤ine binaen,
vahflet, yeis ve korkular içinde kald›klar›na iflarettir.

Cümlelerin hey’etlerine gelince:
4 GkQÉnf nónbrƒnà°rSG …pòsdG pπnãnªnc rºo¡o∏nãne cümlesi nüktelere bir defi-

ne hükmündedir. fiöyle ki:

alâmet: belirti, iflaret, iz.
belâ: musibet, s›k›nt›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yan, yön, taraf.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
emel: istek, arzu, talep, beklenti.
hey’et: hâl, durum, keyfiyet.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: irade, tercih.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
maada: baflka, gayri, -den baflka.

musibet: felâket, belâ.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
müteselli: teselli bulan, avu-
nan.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
reca: ümit.

rücu: dönme, geri dönme.
sû-i ihtiyar: kötü seçim, seç-
menin fenal›¤›.
tahminen: tahminî olarak,
yaklafl›k olarak, afla¤› yukar›.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.
ümitvar: ümitli, umutlu,

uman, ümidi olan.

vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yal-
n›zl›k.

vaziyet: durum.

yeis: ümitsizlikten meydana
gelen üzüntü ve karamsarl›k.

zulmet: karanl›k.

1. Dilsiz. (Bakara Suresi: 18.)
2. Kör. (Bakara Suresi: 18.
3. Onlar geri de dönemezler. (Bakara Suresi: 18.)
4. Onlar›n hâli, karanl›k bir gecede atefl yakan kimsenin durumu gibidir. (Bakara Suresi: 17.)
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Lisanlarda deveran eden ve beynennâs karip ve acip
fleylerde kullan›lan ve hikmetü’l-avam ve felsefetü’l-

umum diye an›lan 
1 oπnãne kelimesi, münaf›klar›n vaziyetle-

ri bir a¤rube ve k›ssalar› bir acube oldu¤una iflarettir. Bu
iflaretten, onlar›n s›fatlar› üstünde nefretin, lisanlar› üs-
tünde lânetin ilelebet darb›mesel gibi deveran etmek fla-
n›nda oldu¤una bir remiz vard›r.

Sual: Teflbihi ifade eden her iki mesel aras›ndaki n∑
’nin hazf› belâgatçe daha makbul oldu¤u hâlde, niçin bu-
rada hazfedilmemifltir?

Elcevap: Bu makamda edat-› teflbihin zikri, hazf›ndan
daha beli¤dir. Zira, sâmi teflbih edat›n› görür görmez tefl-
bihle alâkadar olur; müflebbehü’n-bihte olan her noktay›
müflebbehteki nazirine tatbik eder. Fakat, edat-› teflbihin
mahzufu takdirde, teflbihten gaflet ederek, her iki taraf›
birbirine tatbik etmek, fikrine gelmemesi ihtimali vard›r.
‹kinci mesel kelimesi ise; atefl yakan o adam›n vaziyeti,
efkâr-› ammece bir darb›mesel hükmüne geçmifl oldu¤u-
na iflarettir.

Sual: Atefli yakanlar bir cemaat iken, müfret iflareti

olan 
2 …/òsdnG ile iflaret edilmesi neye binaendir?

Elcevap: Ferdin yapaca¤› bir ifle cemaatin ifltirak et-
mesiyle ziyadelik veya noksanl›k hâs›l olmad›¤› takdirde,

fert veya nevi, cüz veya küll bir olur. Maahaza, …/òsdnG ’nin 
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efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
felsefetü’l-umum: umumun fel-
sefesi, genel felsefe telâkkisi.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hazf: aradan ç›karma, yok etme,
silme.
hikmetü’l-avam: halk›n hikmeti,
ilim anlay›fl›.
hükmüne: yerine, de¤erine.
ihtimal: olabilirlik.
ilelebet: ebede kadar, sonsuza
de¤in.
ifltirak: kat›lma.
karip: yak›n, yak›n olan, uzak ol-
mayan.
k›ssa: bafltan geçen olay, macera.
küllî: umumî, genel.
lânet: beddua.
lisan: dil.
lisan: konuflma dili.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahzuf: hazfedilmifl, silinmifl, ye-
rinden kald›r›lm›fl.
makam: yer, mevki.
makbul: kabul edilmifl olan, iste-
nilen.
mesel: örnek, benzer, numune.
müfret: tekil, teklik.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müflebbeh: teflbih edilen, benze-
tilen.
müflebbehü’n-bih: kendisine
benzetilen.
nazir: benzer, efl.
nevi: cins.
remiz: bir fleye delâlet eden fle-
kil, alâmet, amblem, sembol.
s›fat: hâl, s›fat, keyfiyet, nitelik; -
gr. isimleri, renk, say›, koku, mik-
tar, derece, yer, s›ra vb. bak›mlar-
dan niteleyen, özelliklerini belir-
ten kelime.
sual: soru.
flan: flan, flöhret, ün.
tatbik: karfl›laflt›rma, k›yaslama,
mukayese etme.
teflbih: benzetme.
vaziyet: durum.
zikir: anma, bildirme.
ziyade: artma, ço¤alma.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
acube: çok hayret olunacak,
pek acayip, pek garip olan.
a¤rube: en garip.
alâkadar: ilgili, iliflki.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beli¤: belâgatle anlat›lan,
düzgün ve sanatl›.

beynennâs: halk aras›nda, in-
sanlar aras›nda.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cüz: k›s›m, parça.
darb›mesel: atasözü, vecize.
deveran: dönme, dönüp do-

laflma.

edat: bak›mlardan iliflkisi
olan kelime.

edat-› teflbih: benzetme eda-
t›; gr. tek bafl›na bir mana, an-
lam ifade etmeyen, kullan›l-
d›¤› kelimelerle sebep, sonuç,
vas›ta, benzerlik vb. bak›m-
lardan iliflkisi olan kelime.
(dahi, gibi, için, kadar gibi.

1. Durum, hâl. (Bakara Suresi: 17.)
2. O kimse ki. (Bakara Suresi: 17.)



müfret iflareti olmas›, onlardan her bir ferdin dehfleti
temsil ve kabahati tasvir etmekte müstakil oldu¤una ifla-
rettir.

1 nónbrƒnà°rSpG ’deki ¢°S , atefl yakmalar›n›n külfetle ve arafl-

t›rmakla husule geldi¤ine iflarettir.

Hem, nónbrƒnà°rSpG ’nin ifrat sîgas›yla olmas›, 
2 rºpgpQƒof ’deki

cem zamiri, bir cemaat için bir ferdin atefl yakmas› âdet
oldu¤una iflarettir.

Hem, lâmba vesaire gibi alât-› tenviriye aras›ndan 
3 lQÉnf

’›n intihap edilmesi, teklifin pek fliddetli bir nur oldu¤una
ve onlar›n izhar ettikleri zahirî nur alt›nda fitne ateflini
yakt›klar›na iflarettir.

‹htar: Nekre olarak lQÉnf kelimesinin zikri, onlar›n fliddet-i

lüzumundan dolay›, herhangi bir atefl olursa olsun,
yakmak ihtiyac›nda olduklar›na iflarettir.

4 rºpgpQƒoæpH *G nÖngnP o¬ndrƒnM Éne ränABÉ°nVnG BÉsªn∏na : Takibi ifade eden

BÉsªn∏na ’daki ± onlar›n yeisten sonra ümit ve reca zaman-

lar›n›n geldi¤ine iflarettir. =És `nŸ ise, k›yas-› istisnaî ile an›lan,

dâhil oldu¤u cümlelerden birinci cümlenin tahakkuk ve
vücuda geldi¤ine delâlet etmekle, ikinci cümlenin de 

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
alât-› tenviriye: ayd›nlatma alet-
leri, ayg›tlar›.
cem: ço¤ul.
cemaat: topluluk, aralar›nda çe-
flitli ba¤lar bulunan insanlar top-
lulu¤u.
dâhil: içine girme, sokma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
fitne: kar›fl›kl›k, bozgunculuk, az-
g›nl›k.
husul: olma, meydana gelme.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
ihtar: hat›rlatma, uyar›.
intihap: seçme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
k›yas-› istisnaî:.
külfet: zahmet, s›k›nt›.
müfret: tekil, teklik.
müstakil: ba¤›ms›z, baflkas›na tâ-
bi olmayan.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.

sîga: kip, kal›p.
fliddet-i lüzum: ihtiyac›n faz-
la olmas›.
tahakkuk: gerçekleflme, ke-
sinleflme.
takip: peflinden yürüme, ar-
kas›ndan gitme, bir yol tutup
gitme.

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.
teklif: birinden eziyetli, zah-
metli fakat di¤eri hakk›nda
yararl› bir ifl isteme.
temsil: benzetme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun

gibileri.

yeis: ümitsizlik.

zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.

zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

zikir: anma, bildirme.

1. Atefl yakt›. (Bakara Suresi: 17.)
2. Nurlar›. (Bakara Suresi: 17.)
3. Atefl. (Bakara Suresi: 17.)
4. Atefl tam onlar›n çevresini ayd›nlatm›flken, Allah birden nurlar›n› al›p götürdü. (Bakara

Suresi: 17.)
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vücuda geldi¤ini intaç etti¤ine ve onlar›n teselli ve ümit-
lerinin tamam›yla kesilmifl oldu¤una iflarettir.

1 ränABÉ°nVnG kelimesi, onlar›n ›s›nmaya de¤il, ayd›nlanma-

ya ihtiyaçlar› oldu¤una iflarettir ki, etraf›nda bulunan za-
rarl› fleyleri görüp onlardan tahaffuz etsinler.

2 o¬ndrƒnM Éne , dehfletin her dört taraftan ihata eyledi¤ine;

ve ziya ile, cihat-› sitteden hücum eden zararlardan ta-
haffuz etmek lüzumuna iflarettir.

3 nÖngnP : Bu kelime ile ränABÉ°nVnG kelimesi aras›ndaki lü-

zum meselesi geçmifltir; oraya bak›ls›n.

4 *G nÖngnP : Zehab›n Allah’a isnad›, iki cihetten reca ve

ümitlerinin kesik oldu¤una iflarettir.

Birincisi: Afet semavî oldu¤undan, def’i mümkün de-
¤ildir.

‹kincisi: O afet, kusurlar›n›n cezas› oldu¤undan,
Cenab-› Hak’tan merhamet de reca edilemez. Çünkü,
iptal-i hak için çal›flan adam, Hak’tan yard›m ve merha-
met talep edemez.

5 rºpgpQƒoæpH ’deki harf-i cer olan Ü nur ve ziyan›n bir daha

avdet etmemesine iflarettir. Çünkü, 
6 rºpgpQƒoæpH *G nÖngnP ’in 
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mas›, bozulmas›.
isnat: dayand›rma, mal etme, bir
fleyi bir kimseye ait gösterme.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
rica: teselli, ümit.
semavî: Allah taraf›ndan olan, ‹lâ-
hî.
tahaffuz: kendini muhafaza et-
me, koruma.
talep: isteme, dileme.
teselli: avunma.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

afet: belâ, musibet, büyük fe-
lâket.
avdet: geri gelme, dönüfl.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.

cihat-› sitte: alt› cihet, alt›
yön.
cihet: yön, sebep, vesile.
def: ortadan kald›rma, yok
etme, giderme.
harf-i cer: cer harfi; Arapçada
bafl›na geldi¤i kelimenin so-

nunu esre ile (“i” diye) okutan
harf.
ihata: kuflatma, içine alma.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
iptal-i hak: hakk›n iptal edil-
mesi, hakk›n geçersiz b›rak›l-

1. Ayd›nlatt›. (Bakara Suresi: 17.)
2. Çevresini. (Bakara Suresi: 17.)
3. Al›p götürdü. (Bakara Suresi: 17.)
4. Allah al›p götürdü. (Bakara Suresi: 17.)
5. Nurlar›n›. (Bakara Suresi: 17.)
6. Allah onlar›n nurlar›n› götürmüfltür. (Bakara Suresi: 17.)



manas›, “Allah onlar›n nurlar›n› götürmüfltür.” Malûm-
dur ki, Allah’›n ald›¤› bir fleyi kimse reddedemez.

1 lQƒof ünvan› ise, s›rat üstündeki hâllerini and›r›r. ‹htisa-

s› ve hasr› ifade eden lQƒof ’un 
2 rºog zamirine olan izafesi,

onlar›n fliddet-i teessürlerine iflarettir. Zira halk›n ateflleri
yanarken, bir insan›n atefli sönse, o insan çok müteessir
olur.

3 n¿hoô°pürÑoj n’ mäÉnªo∏oX ≈/a rºo¡ncnônJnh : Harf-i at›f olan h onla-

r›n iki zarar› cem etmifl olduklar›n› ifade ediyor:

Birisi, ziyalar›n›n selp edilip söndürülmesidir.

‹kincisi ise, zulmetin onlara ilbas edilip giydirilmesidir.
4 n∑nônJ ünvan› ise, onlar ruhsuz bir ceset, içsiz bir kabuk

hükmünde olduklar›ndan, bu gibilerin hâli onlardan alâ-
kay› kesip, bütün bütün terk edilmelerine delâlet eder.

5 ≈/a edat›n›n ifade etti¤i zarfiyetten anlafl›l›r ki, zulme-

tin fliddetinden, onlar›n nazar›nda her fley ademe gitmifl,
yaln›z zulmet kalm›flt›r. Onlar da dehfletlerinden o zulme-
ti kendilerine kabir yapm›fllar ve içine girip gizlenmifller-
dir.

6 mäÉnªo∏oX : Bu kelimenin cem sîgas›yla zikri ise, gece-

nin karanl›¤›yla beraber bulutlar›n zulmetinden, onlar›n
ruhlar›nda yeis ve havf›n yerlerinde vahflet ve dehflet ve 

adem: yokluk.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
at›f: ba¤laç.
cem sîgas›: çokluk bildiren keli-
me ço¤ul kipi, kal›b›.
cem: toplama, bir araya getirme.
ceset: vücut, beden.
dehflet: korku ve ürküntü veren.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
edat: tek bafl›na bir mana, anlam
ifade etmeyen, kullan›ld›¤› keli-
melerle sebep, sonuç, vas›ta,
benzerlik v.b.
hâl: durum, vaziyet.
harf-i at›f: at›f harfi; iki kelime
veya cümleyi birbirine ba¤layan
harf.
hasr: umumîlikten ç›karma, s›n›r-
lama.
havf: korku, korkma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ihtisas: kendine mahsus k›lma.
ilbas: örtme, örtülme.
izafe: isnat etmek, dayand›rmak.
kabir: mezar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
müteessir: teessüre kap›lan,
duygulanm›fl, etkilenmifl.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k, zi-
ya, ›fl›k, flule.
red: reddetme, kabul etmeme.
ruh: can.
selp: iptal etme.
s›rat: ‹slâm akaidinde, Cehennem
üzerine çekilmifl oldu¤una inan›-

lan, k›ldan ince k›l›çtan kes-
kin, geceden karanl›k gibi
mecazî ifadelerle vas›fland›r›-
lan, mahiyetini tam olarak
kavrayamad›¤›m›z köprü, S›-
rat Köprüsü.
fliddet-i teessür: üzüntü ve

›st›rab›n fliddeti.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yal-
n›zl›k.
yeis: ümitsizlik.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

zarfiyet: kelimenin zarf ol-
mas› hâli, bir kelimenin zarf
olarak kullan›lmas›.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
zulmet: karanl›k.

1. Bir nur. (Bakara Suresi: 17.)
2. Onlar. (Bakara Suresi: 17.)
3. Onlar› karanl›klar içinde b›rakm›fl; onlar art›k görmezler. (Bakara Suresi: 17.)
4. B›rakt›, terk etti. (Bakara Suresi: 17.)
5. ‹çinde. (Bakara Suresi: 17.)
6. Karanl›klar (Bakara Suresi: 17.)
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zamanlar›nda sükûn ve sükûnetiyle hâs›l olan zulmetler
gibi, türlü türlü zulmetler vücuda gelmifllerdir.

1 mäÉnªo∏oX kelimesindeki tenkir ise, o gibi zulmetlerin

emsalini görmediklerinden, kendilerince meçhul ve ülfet
edilmemifl birtak›m zulmetler oldu¤una iflarettir.®

2 n¿hoô°pürÑoj n’ cümlesi, musibetlerin en büyü¤ünü göste-

rir. Zira, gözü görmeyen adam pek çok belâlar çeker.
Gözlerini kaybedenler pek gizli musibetlerin elemlerini
daima çekiyorlar.

n¿hoô°pürÑoj n’ ’un sîga-i muzari ile zikri, onlar›n vaziyetle-

rini tasvirle hayalin gözü önüne getirip ihzar eder ki, sâ-
mi hayaliyle dehfletlerini görsün. Vicdan›yla ibret als›n. 

n¿hoô°pürÑoj n’ ’un mef’ulsüz b›rak›lmas›, tamim içindir.

fiöyle ki: Onlar, menfaatlerini görmüyorlar ki, celp ve
muhafaza etsinler; tehlikeleri görmüyorlar ki, içtinap et-
sinler; arkadafllar›n› görmüyorlar ki, bir parça ferahlan-
s›nlar. Sanki her birisi tek bafl›yla o zulmet içinde kalm›fl-
lard›r.

3 n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na l»rªoY lºrµoH wº°oU : Yani, “Sa¤›r, lâl, kör fla-

h›slar gibi, o zulmetten ç›k›p kurtulamazlar.”

Bu cümlede bulunan s›fât-› erbaa münaf›klarla atefl ya-
kanlar aras›nda müflterek olup, her iki taraftan haber ve-
rir, vaziyetlerini bildirir, âyine gibi hâllerini gösterir.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 193 MÜNAFIKLAR BAHS‹

hâlde Müslüman görünen.
müflterek: ortak.
sâmi: dinleyen, ifliten.
s›fat-› erbaa: dört durum, dört
özellik.
sîga-i muzari: genifl zaman;
Arapçada flimdiki zaman› genifl
zamanla birden ifade eden fiil ki-
pi.
sükûn: durgun, suskun.
sükûnet: sakinlik, sessizlik.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
vaziyet: durum.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zikir: anma, bildirme.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

âyine: ayna, mir’at.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
celp: elde etme, kendine çek-
me.
elem: dert, üzüntü, maddî-
manevî ›zt›rap.
emsal: efl, benzer.
ferah: nefleli, aç›k, s›k›nt›s›z.
haber: ilim, malûmat, bilgi.

hâl: durum, vaziyet.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
ibret: bir durumdan veya
olaydan ders alma, ders ç›-
karma.
içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
lâl: dilsiz, konuflamayan, eb-

kem.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan.
mef’ul: tümleç.
menfaat: fayda, kâr, kazanç.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
musibet: felâket, belâ.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i

1. Karanl›klar. (Bakara Suresi: 17.)
2. Görmezler. (Bakara Suresi: 17.)
3. Bakara Suresi: 18.



‹flte, atefl yakanlara karfl› iflareti flöyledir: Böyle bir zul-
mete düflen, evvelâ kendini kurtaracak bir sese kulak ve-
rir. Etraf› dinler; lâkin gecenin sessiz ve lâl olmas›, o ada-
m›n sa¤›rl›¤›n› intaç etmifltir. Sonra, yard›m›na gelecek
bir adam› ça¤›rmak ister; lâkin gecenin sâkit ve sa¤›rl›¤›,
onun lâl olmas›na sebep olmufltur. Sonra, yolunu bul-
mak ümidiyle bir alâmet, bir niflan arar; fakat gecenin zi-
yas›zl›¤› ve körlü¤ü, onun körlü¤ünü mucip olmufltur.
Sonra, bu zulmetten kurtulmak için evvelki yerine avdet
etmek ister; fakat kap›lar ba¤lanm›fl, rücua imkân kal-
mam›flt›r. Batakl›¤a düflen adam gibi, titredikçe batar,
batt›kça zulmette kal›r.

Münaf›klara naz›r ciheti ise: Evet, münaf›klar küfür ve
nifak zulmetine düfltükleri zaman, onlar›n dört cihetle
kurtulmalar› mümkün idi. Zira, o nifaktan bafllar›n› kald›-
r›p hakk› dinlemek, Kur’ân’›n irflad›na kulak vermekle
necatlar› mümkün idi. Fakat nefislerinin fleytanî olan he-
vas›, Kur’ân’›n sedas›n› kulaklar›na iflittirecek hevay› ka-
r›flt›rd›¤› için, Kur’ân’›n kendilerini irflat etmesine mâni
olmufltur. Kur’ân-› Kerîm, bu cihetten onlar›n ümitleri in-

k›ta etmifl oldu¤una iflareten 
1 wº°oU demifltir. Ve bu iflaret-

ten, sanki onlar›n kulaklar› kesilmifl olup, kulaklar› kesik
hayvanlar›n kulaklar›n› and›ran bir remiz vard›r.

Saniyen: Bafllar›n› afla¤›ya indirip, vicdanlar›yla müfla-
vere ederek, do¤ru yolu ve hakk› sual etmekle necat ce-
vab›n› almak imkân› varken, kalplerindeki inat, zebhe-
dilen tavuk gibi, dillerini içeri tarafa çekerek, konuflma-
lar›na ve nedametle tövbe etmelerine mâni olmufltur.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
avdet: geri gelme, dönüfl.
cihet: flekil, yön, tarz.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
heva: alâka, ilgi, meyil, aflk, sev-
da.
heva: tutkunluk, düflkünlük.
imkân: mümkün olma, olabilirlik.
ink›ta: kesilme, devam etmeme,
sona erme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
lâl: sakin, sessiz.
mâni: engel.
mucip: icap eden, gerektiren.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.

müflavere: istiflare etme, bir
konuda bilen ve güvenilen
kimselerin görüflünü alma,
dan›flma, meflveret.
naz›r: bir yüzü bir tarafa ba-
kan, yönelik.
necat: kurtulufl, kurtulma,
halâs, selâmet.
nedamet: piflmanl›k.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.

nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
niflan: iz, belirti, alâmet.
remiz: bir fleye delâlet eden
flekil, alâmet, amblem, sem-
bol.
rücu: dönme, geri dönme.
sâkit: susan, ses ç›karmayan,
sükût eden.
saniyen: ikinci olarak.
seda: ses, duyulan.
sual: sorma, soruflturma.
fleytanî: fleytana ait, fleytana

has, fleytanla ilgli.
tövbe: ifllenmifl bir günahtan
piflmanl›k duyup bir daha ifl-
lememek üzere söz verme.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr›
flerden ay›rt etmeye yard›mc›
olan ahlâkî duygu.
zebih: bo¤azlama, kesme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, par-
lakl›k.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Kör. (Bakara Suresi: 18.)
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Kur’ân-› Kerîm bu kap›n›n da kapal› oldu¤una iflareten 
1 lºrµoH demifltir. Ve bu iflaretten, dilleri çekilip at›lm›fl

bedbaht kimseler olduklar›na bir remiz vard›r.

Salisen: ‹bret nazar›yla bak›p, dâhilî ve haricî delilleri
görüp, hakka rücular› mümkün iken, gafletleri gözlerini
perdelemifl, körlük de gözlerinin kapaklar›n› kapatmakla
yine necattan mahrum kalm›fllard›r. Kur’ân-› Kerîm bu-

na iflareten 
2

l»rªoY demifltir. Yani, fleytanlara bir yuva in-

fla edilmek üzere, gözleri örtülmüfl. Ateflî mahlûklar gibi,
fleytanlar›n bafllar›n› and›ran bir vaziyeti hayale arz edi-
yorlar.

Rabian: Pis ve çirkin vaziyetlerine bak›p, nadim olarak
tövbe etmeleri mümkün oldu¤u hâlde, nefislerinin heva-
s›na tâbi olarak, hem bozuk f›tratlar›n›n iktizas›n› destek-
leyerek, fleytanlar›n›n i¤vas›yla yapt›klar› o çirkin hâlleri,
gözlerine güzel göründü¤ünden, terk edemediler. ‹flte,

Kur’ân-› Kerîm buna da 
3 n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na demekle, onlar›n

son ümitlerinin de suya düfltü¤üne ve kum deryas›na ih-
tiyarlar›yla giren ve bir daha ç›kamayan bedbaht insan-
lar olduklar›na iflaret etmifltir.

„®ò
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mayan, yoksun.
nadim: piflman olan, nedamet
duyan; piflman.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
necat: kurtulufl, kurtulma, halâs,
selâmet.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e de
kötülü¤e de meyli olan duygu.
rabian: dördüncü olarak.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
rücu: dönme, geri dönme.
salisen: üçüncü olarak.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden, itaatte bulunan, ba¤lanan.
tövbe: ifllenmifl bir günahtan pifl-
manl›k duyup bir daha iflleme-
mek üzere söz verme.
vaziyet: durum.

arz: sunma.
atefl-i mahlûk: ateflte yafla-
yan yarat›k.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, za-
vall›.
dâhilî: içe ait, içe dönük, iç ile
ilgili.
delil: iz, niflan, emare.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.

gaflet: dikkatsizlik, endiflesiz-
lik, Allah’tan uzaklafl›p nefsin
arzular›na dalmak.
hakka: gerçek.
haricî: d›fla ait, d›flar› ile ilgili.
heva: tutkunluk, düflkünlük.
ibret: bir durumdan veya
olaydan ders alma, ders ç›-
karma.
i¤va: ayartma, azd›rma, sap-

t›rma, do¤ru yoldan ç›karma,
bafltan ç›karma.
ihtiyar: irade, tercih.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.
iflareten: iflaret eder flekilde,
gösterecek biçimde.
kum deryas›: çöl.
mahrum: bir fleye sahip ola-

1. Dilsiz. (Bakara Suresi: 18.)
2. Sa¤›r. (Bakara Suresi: 18.)
3. Art›k geri de dönemezler. (Bakara Suresi: 18.)



‹kinci Bir Temsil
n¿ƒo∏n©rénj l¥rônHnh lórYnQnh läÉnªo∏oX p¬«/a pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nü`nc rhnG
l§«/ëoe *Gnh pärƒnªrdG nQnònM p≥pYGnƒ°südG nøpe rºp¡pfGnP'G »/a rºo¡n©pHÉn°UnG
nABÉ°nVnG BÉnªs∏oc rºognQÉ°nürHnG o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`nj |} nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH
nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnh GƒoeÉnb rºp¡r«n∏nY nºn∏rXnG BGnPpGnh p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd

1 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY %G s¿pG rºpgpQÉn°ürHnGnh rºp¡p©rª°nùpH
“Yahut münaf›klar›n meseli, semadan ya¤an fliddetli,

f›rt›nal› ya¤mura tutulan yolcular›n meseli gibidir. O ya¤-
murun fliddetini artt›ran zulmetler, gürültüler, flimflekler
ya¤murun içinde vard›r. fiimfleklerin çakmas›yla ölmek
korkusundan parmaklar›n› kulaklar›na sokarlar. Cenab-›
Hak kudretiyle kâfirleri ihata etmifltir. Kâfirlerden küfür-
lerinin cezas›ndan kurtulan yoktur. Çakan fliddetli flim-
flekler, hemen hemen gözleri kör edecek flan›ndand›r.
Onlar, flimflekler çakt›¤› ve etraf ayd›nland›¤› zaman yü-
rürler, karanl›k çöktü¤ü vakit dururlar. E¤er Cenab-› Hak
murat etse idi, onlar›n kulaklar›n›n ve gözlerinin nurlar›-
n› götürürdü. Cenab-› Hak her fleye kàdirdir.”

Bu ayette beyan edilecek üç nokta vard›r:
Birincisi, bu ayetin mâkabliyle vech-i irtibat›;
‹kincisi, cümleleri aras›ndaki cihet-i intizam;
Üçüncüsü, cümlelerin hey’etlerinde, eczalar›nda, keli-

melerindeki nizamd›r.

ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
beyan: aç›klama, bildirme,
izah.
cihet-i intizam: intizam yö-
nü, düzgünlük, tertip taraf›,
ciheti.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
etraf: taraflar, yanlar, uçlar,
k›y›lar.
hey’et: flekil, biçim, görünüfl.

ihata: kuflatma, içine alma.
kàdir: güç yetiren, kudreti
olan.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mâkabl: öndeki, üstteki.
mesel: örnek, benzer, numu-
ne.
murat: maksat, meram.

münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nizam: düzgünlük, tertip.
nokta: yön, cihet.
nur: ayd›nl›k, par›lt›, parlakl›k,
ziya, ›fl›k, flule.
sema: gökyüzü, gök.
flan: âdet, tabiat, huy.
vech-i irtibat: ba¤lant› iliflki
yönü.
zulmet: karanl›k.

1. Bakara Suresi: 19-20.
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Evet, bu ayetin cümleleri aras›ndaki nizam ve irtibat
aynen saniye, dakika, saatleri sayan miller aras›ndaki ir-
tibat gibidir.

Evvelâ, bu ayeti evvelki ayetlerle rapteden cihet:

Kur’ân-› Kerîm, münaf›klar›n vaziyetini tasvir için it-
nap ve tatvil ile, yani uzun ibareleri havi misal ve temsil-
leri tekrar etmifltir. Bu da münaf›klar›n vaziyetine teret-
tüp eden dehflet ve hayretin iki k›sma ayr›ld›¤›ndan ileri
gelmifltir.

Zira, birinci temsilin hülâsas›na göre, münaf›k olan
kimse, kendisini vücut sahras›nda ve arkadafllar›ndan ay-
r›lm›fl tek bafl›na kald›¤›n› ve kâinat cemiyetinden tard
edilmifl sahipsiz kald›¤›n› bildi¤i gibi, her fleyi de madum
bilir. Ve vahfletle ihata edilmifl sükûn ve sükûnet içinde
bütün mahlûkata ecnebi nazar›yla bakar. Münaf›¤›n flu
bak›fl›yla mü’minin bak›fl› aras›nda da¤lar kadar fark var-
d›r. Zira, mü’min olan zat, nur-i iman ile bütün mevcu-
dat› kendisine dost ve aflina bilir; ve kâinatla, tevahhufl
etmek de¤il, tam bir ünsiyeti ve muarefesi vard›r.

‹kinci temsilin hülâsas›na göre, münaf›k olan adam
âlemi musibetleriyle öldürücü, belâlalar›yla bo¤ucu, deh-
fletli hâdisat›yla tehdit edici, fledaidiyle s›k›c› bir flekilde
görür. Bütün dünyay›, enva›yla beraber kendisine adavet
etmekte ittifak ettiklerini zanneder. ‹flte o münaf›¤›n bu
zann›na göre, âlemde ona menfaat verecek hiçbir fley
yoktur. Bütün eflya ve mevcudat onun aleyhindedirler.
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mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
misal: efl, benzer.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme, ta-
n›flma; birbirini bilip tan›ma.
musibet: felâket, belâ.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nizam: düzgünlük, tertip.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sükûn: sessizlik.
sükûnet: sakinlik, sessizlik.
fledait: eziyetli, zahmetli, meflak-
katli, s›k›nt›l› durumlar, hâller.
tard: kovma, ç›karma, uzaklaflt›r-
ma, sürme.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
tatvil: uzatma, uzat›lma.
tehdit: tehlike.
temsil: misal getirme, özellikle
ö¤üt al›ns›n diye mesel anlatma.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vahflet: ›ss›zl›k, tenhal›k, yaln›zl›k.
vaziyet: durum.
vücut: varl›k.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zat: kifli, flah›s, fert.

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: bütün yarat›lm›fllar.
âlem: dünya, cihan.
aleyh: karfl›, karfl›t.
aflina: bildik, tan›d›k.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
belâ: musibet, gam, keder,
afet, s›k›nt›.
cemiyet: topluluk, birlik.
cihet: yön.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
dehfletli: ürkütücü, s›k›nt› ve-

rici.
ecnebi: yabanc›.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evvel: önce gelen, önceki.
evvelâ: öncelikle.
hâdisat: hâdiseler, olaylar.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hayret: flaflk›nl›k.
hülâsa: k›saca, özet.
ibare: metin, cümle veya bir
kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
ihata: kuflatma, içine alma.

irtibat: ba¤, münasebet.
itnap: sözün uzun tutulmas›,
uzat›lmas›; daha k›sa anlat›m›
mümkün oldu¤u hâlde uzun
anlat›m› tercih etme.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
madum: yok olan, mevcut ol-
mayan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
menfaat: fayda.



Hâlbuki, mü’min olan zat, nur-i iman›n iktizas›yla, kâ-
inat›n yapt›¤› tesbihleri ve tebflirleri manen iflitir, ferah-
nak olur.

Ve keza, Kur’ân-› Kerîm’in temsil hususunda yapt›¤›
tekrar, münaf›klar›n iki k›sma ayr›lm›fl oldu¤una iflarettir:

Birisi, süflî ve âmî olan tabakad›r. Bu tabakan›n hâline
uygun, birinci temsildir.

‹kincisi, kibirli, gururlu, güya yüksek tabakad›r. Buna
münasip, ikinci temsildir.

Demek, temsillerin tekrar›, kasemlerin taaddüdüne
iflarettir.

Sual: fiu ikinci temsilin, münaf›klar›n nazar›na göre,
bu makamla münasebeti nedir?

Elcevap: Kur’ân-› Kerîm’in muhataplar›ndan tabaka-i
ulâda veya saff-› evvelde olanlar, daima sahralarda gezen
çöl adamlar›d›r. Bunlar, bilumum bu hâdiseyi ya görmüfl-
ler veya ebna-i cinslerinden iflitmifllerdir.

Hem, böyle atefl yakmak meselesi, efkâr-› amme ile
alâkadard›r. Ve bu hâdise onlara bir darb›mesel kadar te-
sir eder.

Sonra, ikinci temsilin birinci temsille münasebeti pek
aflikârd›r. Zira, o ona ikmal edici bir tetimmedir. Hatta
çok noktalarda da ittihatlar› vard›r.

alâkadar: ilgili, iliflki.
âmî: bilgisiz, cahil.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
bilumum: bütün, tamam›, hep,
genel olarak.
darb›mesel: atasözü, vecize.
ebna-i cins: kendi cinsinden
olanlar.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
ferahnak: nefleli, sevinçli.
gurur: kibir, kendi yüksek ve de-
¤erli tutarak böbürlenme.
güya: sanki, sözde.
hâdise: olay.
ikmal: tamamlama, bitirme.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ittihat: ayn› fikir ve görüflte olma,
fikir birli¤i etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kasem: yemin, and, ahdetme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kibir: büyüklük satma; kendini
baflkalar›ndan üstün görme ve

198 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹

gösterme.
makam: yer.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mesele: konu.
muhatap: kendisine hitap
olunan.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
nazar: bak›fl, fikir.

nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
saff-› evvel: birinci saf, bafl-
lang›ç safî.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sual: soru.
süflî: afla¤›da bulunan, afla¤›-
da olan.
taaddüt: birden çok olma,
ço¤alma, say›s› artma.
tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
tabaka-i ulâ: birinci tabaka.

tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk’› flan›na la-
y›k ifadelerle anma.
tesir: etki.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
zat: kifli, flah›s, fert.



Sonra, bu ikinci temsilin münaf›klar›n hâline befl ci-
hetten münasebeti vard›r:

Birincisi: Her iki taraf da öyle hayrete düflmüfllerdir ki,
kendilerine kurtulufl yollar› tamamen kapanm›fl, necat
vesileleri kaybolmufltur.

‹kincisi: Her iki taraf da korku fliddetinden bütün mev-
cudat›n kendilerine düflman olduklar›n› zannederler, bir
dakika bile ölüm tehlikesinden emin olmazlar.

Üçüncüsü: Her iki taraf da dehfletin fliddetinden ak›l-
lar›n› kaybetmifl deliler gibi olurlar. Hatta k›l›çlar›n par›l-
t›s›n› görüp, gözlerini yummakla veya tüfeklerin seslerini
iflitip, kulaklar›n› t›kamakla ölümden tahaffuz etmek iste-
yen veya güneflin gurubunu istemedi¤inden, saatinin
zemberi¤ini k›saltan ahmaklar gibi bir vaziyet gösterirler.
Hâlbuki, kulaklar›n› t›kamak veya gözlerini yummakla
gök gürültüsünden veya flimflek çakmas›ndan kurtula-
mazlar.

Dördüncüsü: Günefl, ya¤mur, su, ziya, çiçeklere isabet
ederse hayat verirler, nebatata olursa terbiye ve tenmiye
ettirirler, pis fleylere isabet ederlerse kabih kokular› ihdas
ederler, emvat ve ölülere bakarlarsa ufunet tevlit ederler.
Kezalik, rahmet ve nimet dahi, kendilerine lây›k olan
mevkilere isabet etmezler de, onlar› intizar edip k›ymet-
lerini bilmeyen mevkilere isabet ederlerse, zahmetlere ve
nikmetlere ink›lâp ederler.
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terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme.
tevlit: sebep olma, vücuda getir-
me.
ufunet: kötü ve pis koku, çürük
koku.
vaziyet: durum.
vesile: bahane, sebep.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, meflak-
kat.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.

cihet: yön.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
emin: emniyet sahibi, korku-
suz.
emvat: ölüler.
gurup: batma, bat›fl.
ihdas: yeniden bir fley yap-
ma, ortaya koyma.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir
hâle geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
intizar: bekleme, gözleme.
kabih: kötü, çirkin, fena, yak›-

fl›ks›z, ay›p.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece, hakeza.
k›ymet: de¤er.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mevki: yer, mekân.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
nebatat: bitkiler.
necat: kurtulufl, kurtulma,

halâs, selâmet.
nikmet: fliddetli ceza, eza ve-
rerek cezaland›rma, öç alma.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
rahmet: lütuf, nimet, faydal›
ya¤mur için söylenir.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤-
mur.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
tenmiye: büyütme, yetifltir-
me.



Beflincisi: ‹kinci temsilin mealiyle münaf›klar›n k›ssas›-
n›n meali aras›nda, eczalar›na bak›lmaks›z›n münasebet
oldu¤u gibi, her iki taraf›n eczalar› aras›nda da münase-

betler vard›r. Ezcümle, 
1 mÖu«°nU nebatata hayat verdi¤i gi-

bi, ‹slâmiyet de ervaha hayat veriyor. fiimflek, gök gürül-
tüsü, vaat, vaîd, yani hay›rl› ve zararl›, Allah’›n emirleri-
ne; zulümat da küfrün flüphelerine, nifak›n fleklerine ifla-
rettir.

Sonra, bu temsilin cümleleri aras›ndaki münasebet-
ler:

Kur’ân-› Kerîm, 
2 pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nü`nc rhnG cümlesiyle, “Mü-

naf›klar ›ss›z, korkunç ve fliddetli bir sahrada, karanl›kl›
bir gecede, her bir katresi bir mermi gibi fliddetli bir ya¤-
mura tutulan yolcular gibidir” dedi¤i zaman, sâmi derhal
ay›ld›, suale geldi ve dedi: 

“Ya¤murlar mergup ve matlûp bir rahmet iken, niçin
onlara korkunç bir musibete dönüflmüfltür?”

Kur’ân-› Kerîm bu suale karfl› o ya¤murun dehfletini

tasvir etmekle, 
3 läÉnªo∏oX p¬«/a demifltir. Ve 

4 läÉnªo∏oX ’›n

cem’iyle, bulutlar›n zulmetine ve ya¤murun kesafetinden
hâs›l olan zulmete; ve o zulmet ihatal› ve kesretli oldu-
¤undan, sanki gecedeki bulut gibi, bulutun ya¤d›rd›¤› si-
yah siyah katrelerin zulmetine zarf oldu¤unu bildirmifltir.

cem: toplama, bir araya getirme.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
ezcümle: bu cümleden olarak.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
ihatal›: kuflat›c›.
katre: damla.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk, kesif-
lik, koyuluk, s›kl›k.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
meal: mana, anlam, mefhum.
musibet: felaket, bela.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.

münasebet: ilgi, iliflki, müna-
sebet.
nebatat: bitkiler.
nifak: ikiyüzlülük, münaf›kl›k.
rahmet: ya¤mur, faydal› ya¤-
mur.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sâmi: dinleyen, dinleyici.

sual: sorma, soruflturma.

flek: flüphe, zan, tereddüt.

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.

temsil: misal getirme, özellik-
le ö¤üt al›ns›n diye mesel an-
latma.

vaat: hay›r ve fler konusunda
söz verme uyarma, tehdit;
gelece¤e ait verilen söz.
vait: cezas›n› söyleyerek fe-
nal›ktan sak›nd›rma.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zulmet: karanl›k.
zulümat: karanl›klar.

1. fiiddetli ya¤mur. (Bakara Suresi: 19.)
2. Bakara Suresi: 19.
3. ‹çinde karanl›klar vard›r. (Bakara Suresi: 19.)
4. Karanl›klar. (Bakara Suresi: 19.)
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Sonra, zulmetli, ya¤murlu geceler, alelekser gürültülü
olurlar. Sâmi yine suale geldi ve dedi: “Acaba onlar›n da
bu gecelerinde gürültü var m›d›r?”

Kur’ân-› Kerîm buna da cevaben 
1 lórYnQnh diye, vaziye-

tin dehflet ve korkulu oldu¤una iflaret etmifltir. Sanki,
mevcudat›n bir zahirî padiflah› olan sema, onlar› felâket-
lere ve helâketlere sevk etmek için, zemini sarsan gürül-
tüsüyle, her taraf› dehfletlere veren flimfleklerinin sesle-
riyle ça¤›r›p ba¤›r›yor. ‹flte böyle bir vaziyet karfl›s›nda,
böyle dehfletli bir musibete u¤rayan bir adam, kendi sü-
kûtu içinde kâinat›n her taraf›ndan zararl› hareketlerin,
korkunç sayhalar›n kendisine gelmekte oldu¤unu tahay-
yül eder. Maahaza, ra’d sesini iflitti¤i vakit, onun sayha-
lar›n› kendine karfl› pek fliddetli naaralar oldu¤unu zan-
neder.

Sonra ra’d ve berk aras›nda bir refakat-i zikriye bulun-
du¤undan, birisinden bahsedildi¤i zaman, ötekisi de, ve-
lev tufeylî bir surette olsun, yani davetsiz olarak zihnine
gelir, ondan da bahsedilir.

‹flte bu münasebetle, Kur’ân-› Kerîm, lórYnQ ’dan sonra
2 l¥rônHnh demifltir. Ve tenkiriyle, berkin pek garip ve acip

oldu¤una iflaret etmifltir.

Evet, berkin çakmas›yla zulümat âlemi ölür. Her tara-
f› dolduran o zulümat, birdenbire ortadan kald›r›l›r, adem
deryas›na at›l›r. Ve anî olarak berkin ölümüyle de, zulü-
mat âlemi tekrar dirilir, o vâsi meydan› tekrar kaplar.
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bulunma.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sayha: ça¤r›, ç›¤l›k, feryat.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: yöneltme, gönderme.
sual: sorma, soruflturma.
suret: biçim, flekil, tarz.
sükût: susma, sessiz kalma.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
tufeylî: sonradan eklenen.
vâsi: büyük.
vaziyet: durum.
velev: olsa da bile, hatta, ister.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zemin: yeryüzü.
zulmet: karanl›k.
zulümat: karanl›klar.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem: yokluk.
alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
âlem: kendine has de¤iflik
özellikleri bulunan yer, diyar.
bahis: konu.
berk: flimflek.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dehflet: büyük korku hâli,

korkma, ürkme.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
derya: deniz.
felâket: musibet, büyük dert,
bela.
garip: hayret verici.
helâket: y›k›lma, mahvolma.
kâinat: dünya.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mevcudat: mevcutlar, var

olan her fley, mahlûklar.
musibet: felâket, belâ.
münasebet: vesile, -dan do-
lay›.
naara: gür, yüksek sesle ba-
¤›rma, hayk›rma, kabaday›
tavr›yla ba¤›rma.
ra’d: gök gürlemesi, gök gü-
rültüsü.
refakat-i zikriye: zikir, tesbih
arkadafll›¤›; birlikte zikirde

1. Gök gürültüsü. (Bakara Suresi: 19.)

2. fiimflek. (Bakara Suresi: 19.)



Sanki berk söndü¤ü zaman, âlemi tamamen duman›yla
dolduran hakikî, meçhul bir zulmet atefli vücuda gelir ki,
gören adam sathî bir nazarla de¤il, nazar-› im’an ile dik-
kat edip baks›n ve kudretin âsâr-› azametini görsün.

Sonra sâmi, “Münaf›klar flu musibetin ç›kmaz soka¤›-
na girdiklerinde ne gibi bir tedbirde bulundular?” diye
kendi kendine düflünmeye bafllarken, Kur’ân-› Kerîm dü-
flünmeye ihtiyaç b›rakmadan 

1 pärƒnªrdG nQnònM p≥pYGnƒ°südG nøpe rºp¡pfGnP'G ≈pa rºo¡n©pHÉn°UnG n¿ƒo∏n©rénj
diye, onlara bir melce, bir kurtulufl çaresi kalmad›¤›na
iflaret etmifltir. Hatta bo¤ulan adam denizin ortas›nda bir
ot parças›na iltica etti¤i gibi, bunlar da flaflk›nl›klar›ndan
parmaklar›n›n ucunu de¤il, parmaklar›n›n tamam›n› ku-
laklar›na sokuyorlar. Sanki onlar›n musibetleri dehflet
k›rbac›yla kendi ellerine vuruyor, onlar da ac›s›ndan par-
maklar›n› ceplerine de¤il, flaflk›nl›klar›ndan kulaklar›na
sokuyorlar.

Hülâsa, saikan›n isabetinden kurtulmak zann›yla yap-
t›klar› flu eblehâne hareketlerden, onlar›n ne olduklar›
anlafl›l›r.

Sonra, sâmiin zihnine gelir ki: “Acaba bu musibet
umumî midir, yoksa onlara m› mahsustur?”

Buna karfl› Kur’ân-› Kerîm, 
2 nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH l§«/ëoe *Gnh de-

mifltir. Yani bu musibet, onlar›n nimetlere karfl› yapt›kla-
r› küfran›n cezas›d›r. Allah onlar› bu musibetle tecziye 

âlem: dünya, cihan.
âsâr-› azamet: büyüklük izleri,
büyüklük iflaretleri.
berk: flimflek.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ahmak-
ças›na, aptalca.

hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
iltica: s›¤›nma, güvenme, da-
yanma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
küfran: iyilik bilmeme, görü-
len iyili¤i unutma, nankörlük.
mahsus: has, ait, özel.
meçhul: bilinmeyen, hakk›n-
da bilgi olmayan.

melce: s›¤›n›lacak yer.
musibet: felâket, belâ.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
nazar-› iman: imanl› bak›fl,
inanarak bakma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
saika: sevk eden, götüren,
sürükleyen, sebep olan, se-

bep.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
tedbir: önlem, yol, çare.
umumî: herkese ait, genel.
zulmet: karanl›k.

1. fiimfleklerin çakmas›yla ölmek korkusundan parmaklar›n› kulaklar›na sokarlar. (Bakara
Suresi: 19.)

2. Allah, kâfirleri kuflatm›flt›r. (Bakara Suresi: 19.)
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eder. Çünkü onlar cumhur için vazedilen kanun-i ‹lâhiye-
den huruç etmifllerdir.

Sonra sâmi, “Ra’d›n fliddetine mukabil, berkin onlara
bir faydas› olmad› m›?” diye nefsiyle konuflurken;

Kur’ân-› Kerîm, 
1 rºognQÉ°nürHnG o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`nj cümlesiyle

berkin onlara bir faydas› de¤il, bilakis “Ifl›¤›yla onlar›n
gözlerini hemen kör edecek kadar bir fliddet göstermek-
tedir” diye sâmie cevap vermifltir. Âdeta ra’d kulaklar›na,
berk de gözlerine ilân-› husumet etmifllerdir.

Sâmi bakt› ki, ra’d ve berk vesaire gibi kâinat›n ecza-
s›, müttefikan onlar›n aleyhinde olup, onlar› itlâf etmek
için birbirine yard›m ediyorlar. Bunlara karfl› onlar›n ne
yapacaklar›n› düflünmeye bafllad›. Kur’ân-› Kerîm, 
2 GƒoeÉnb rºp¡r«n∏nY nºn∏`rXnG BGnPpGnh p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd nABÉ°nVnG BÉnªs∏oc cümlesiyle,

onlar›n hayret dairesinde, tereddüt içinde, flaflk›n bir va-
ziyette, yollar›n› görüp yola devam etmek için cüz’î bir
f›rsat beklemekte olduklar›na ve berkin ziyas›yla yol gö-
ründü¤ü zaman devam›ndan ümitsiz mezbuhane bir ha-
rekete geçerek bir iki ad›m att›klar›na; fakat, zulmet bir-
denbire istilâ etti¤inde, yerlerinde incimat etmifl gibi bir
vaziyette kald›klar›na iflaretle cevap vermifltir.

Sâmi bu vaziyeti görünce suale geldi ve dedi: “Bu ka-
dar tazipler alt›nda ezilmektense, birdenbire ölüp gitme-
leri veyahut bütün bütün sa¤›r ve kör olmalar› daha iyi
de¤il midir?” diye sordu.
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ra’d: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sual: sorma, soruflturma.
fliddet: sertlik, kat›l›k, peklik.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
tereddüt: karar verememe, flüp-
hede kalma.
vazedilen: teflvik ve korkutma
yoluyla iyili¤e yöneltme, ö¤üt
verme, nasihat etme.
vaziyet: durum.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur, parlakl›k.
zulmet: karanl›k.

âdeta: sanki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
berk: flimflek.
bilakis: aksine, tersine.
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk.
cüz’î: az bir parça.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
huruç: ç›kma, d›flar› ç›kma, ç›-

k›fl.
ilân-› husumet: düflmanl›¤›n›
bildime.
incimat: cans›zlaflma.
istilâ: kaplama, yay›lma.
itlâf: telef etme, öldürme,
yok etme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

kanun-i ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî
kanun.
mezbuhane: son ümit ve son
kuvvetle ç›rp›n›fl.
mukabil: karfl›l›k.
müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
nefis: kiflinin kendisi, iyili¤e
de kötülü¤e de meyli olan
duygu.

1. Bakara Suresi: 20.
2. Onlar, flimflekler çakt›¤› ve etraf ayd›nland›¤› zaman yürürler, karanl›k çöktü¤ü vakit du-

rurlar. (Bakara Suresi: 20.)



Kur’ân-› Kerîm 
1 rºpgpQÉn°ürHnGnh rºp¡p©rª°nùpH nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnh

cümlesiyle, “Onlar›n ölümle azaptan ve ›zt›raptan kurtul-
maya istihkaklar› yoktur. Bunun için mefliet-i ‹lâhiye on-
lar›n ölümüne taallûk etmemifltir. Taallûk etseydi, gözle-
rini kör, kulaklar›n› sa¤›r etmeye taallûk ederdi. Buna da
taallûk etmiyor. Çünkü, kanun-i ‹lâhiyeden hariç kalan
bu gibi bedbahtlar›n gözleri, kulaklar› daima sa¤ kals›n
ki, azaplar› iflitmekten ve akrepleri görmekten zevk al-
s›nlar, yani titresinler” diye sâmie cevap vermifltir.

Sonra, bu k›ssan›n ihtiva etti¤i azamet ve kudret-i ‹lâ-
hiye ile Cenab-› Hakk›n umum kâinatta tasarruf sahibi
oldu¤u —ve bilhassa âsâr-› kudretinden ra’d, berk, se-
hap mu’cizelerinin görünmesiyle— sâmice tahakkuk
edince, “Kâinat, heybetinin bir tecellisi ve bu musibetler
de gazab›n›n bir kahr› olan Zat›n kudreti ne kadar büyük-

tür; 
2 *G n¿ÉnërÑ°oS !” diye tesbihata bafllam›flt›r. Kur’ân-› Ke-

rîm de onu tasdiken 
3 ôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY %G s¿pG demifltir.

Mezkûr ayetin ihtiva etti€i cümlelerin hey’etlerin-
deki münasebetlere gelince:
4 mÖu«°nü`nc rhnG ’deki 

5 rhnG , süflî ve gayr-i süflî münaf›klar›n

iki k›sma münkas›m olduklar›na iflarettir. Ve her iki tem-
silin birbirine münasip oldu¤una ve münaf›klar›n hâline
uygun bulundu¤una remizdir. Ve aralar›nda müflabehetin
bulunmas› malûm ve müsellem oldu¤una imad›r.

âsâr-› kudret: Allah’›n kudret
eseri.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
azamet: büyüklük.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
berk: flimflek.
bilhassa: özellikle.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
gayr-i süflî: üst tabaka, zenginler,
bilginler.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›, d›flta
kalan.
hey’et: hâl, durum, keyfiyet.
heybet: sayg› ile birlikte korku
hissini veren hâl, büyüklük.
›zt›rap: kuvvetli ac›, afl›r› elem,
azap.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
kah›r: üstün gelerek mahvetme,
üstün gelerek helâk etme, bat›r-
ma, ezme.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanun-i ‹lâhî: ‹lâhî irade, ‹lâhî ka-
nun.
k›ssa: ibret verici hikâye.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mefliet-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
musibet: felâket, belâ.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasebet: ilgi, iliflki, münase-
bet.
münasip: uygun.
münkas›m: taksim edilmifl, k›-
s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
ra’d: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sehap: bulut.

süflî: afla¤›l›k, alçak, baya¤›,
adî.

taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.

tasarruf: faaliyet, icraat.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.

tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.

temsil: benzetme, misal ge-
tirme.

tesbihat: tesbihler, Cenab-›
Hakk›n bütün noksan s›fatlar-
dan uzak ve bütün kemal s›-
fatlara sahip oldu¤unu ifade
eden sözler.

umum: bütün.

zat: azamet ve ululuk sahibi.

1. Bakara Suresi: 20.
2. Allah her türlü kusur ve noksandan münezzehtir.
3. fiüphesiz Allah her fleye kàdirdir. (Bakara Suresi: 20.)
4. fiiddetli bir ya¤mur. (Bakara Suresi: 19.)
5. Yahut. (Bakara Suresi: 19.)
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Ve keza, 
1 rhnG kelimesi, huruf-i at›ftan terakkiyi ifade

eden 
2 rπnH kelimesinin manas›n› mutazamm›nd›r. Çünkü,

ikinci temsil birinci temsilden daha fledittir.
3 mÖu«°nü ǹc ’deki n∑ , münaf›klar› ya¤mura teflbih etmek

içindir. Hâlbuki, birbirine mübaflih de¤ildir, aralar›nda
mutabakat yoktur. Öyle ise, müflebbehü’n-bih olacak
fley, mukadderdir. Zikredilmemesi, lâfz›n icaz ve ihtisar›
içindir. Lâfz›ndaki icaz da, manan›n itnab›, yani uzat›l-
mas› içindir. Manan›n bu uzat›lmas› da, sâmiin vüs’at-i
hayaline havale edilir ki, makama münasip cümleleri ta-

yin etsin. Meselâ, mán∏ r̀«ndnh mán«pdÉnN nABGnôrë°nU ≈/a GhoônaÉn°S nøj/òs`dÉnc rhnG
oÖ«°/üoj lánÑ«°/üoe rºo¡rànHÉ°nUnÉna mánªp∏ r̀¶oe gibi, münaf›klara müflebbe-

hü’n-bih olmaya uygun ve uzun bir cümleyi takdir edebi-
lir. Yani, “Münaf›klar hâlî bir sahrada, zulmetli bir gece-
de sefer ederlerken, ya¤mur musibetine tutulan yolcular
gibidir.”

‹htar: Herkesin bildi¤i 
4 lôn£ne kelimesine, me’lûf olmayan 

5 lÖu«°nU kelimesinin tercihen zikredilmesi, o ya¤mu-

run katrelerinin güya birer musibet olup, onlar›n ruh
ve canlar›na mermi gibi kasten at›ld›¤›na iflarettir.

Sonra, ya¤murun ç›plak olan sema cihetinden ya¤d›-

¤› herkesçe malûm oldu¤u hâlde 
6 pABÉnª°sùdG nøpe kayd›yla 
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kay›t: deftere yaz›lan fley.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâf: ifade, söz.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
makam: yer, mevki.
malûm: bilinen, bilinir olan.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
meselâ: misal olarak, flunun gibi,
söz gelifli, faraza.
mukadder: takdir edilmifl.
musibet: felâket, belâ.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
mutazamm›n: içine alan, kapsa-
yan, havi.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasip: uygun.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan fley-
lerden her biri.
müflebbehü’n-bih: kendisine
benzetilen.
ruh: can.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sefer: yolculuk, seyahat.
sema: gökyüzü, gök.
fledit: fliddetli.
takdir: ‹lâhî takdir, kader.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
temsil: benzetme, misal getirme.
terakki: artma.
tercihen: seçerek, belirleyerek.
teflbih: benzetme.
vüs’at-i hayal: hayalin geniflli¤i.
zikir: anma, bildirme.
zulmet: karanl›k.

cihet: yan, yön, taraf.
güya: sanki.
hâlî: tenha, bofl, ›ss›z.
havale: bir fleyi baflkas›n›n
üstüne b›rakma.
huruf-i at›f: ba¤laç, mana bü-
tünlü¤ünü sa¤lamak için

cümle ve kelime aralar›nda
kullan›lan harf.
icaz: az sözle çok mana ifade
etme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ihtisar: k›saltma, özetleme.

itnap: sözün uzun tutulmas›,
uzat›lmas›; daha k›sa anlat›m›
mümkün oldu¤u hâlde uzun
anlat›m› tercih etme.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
katre: damla.

1. Yahut. (Bakara Suresi: 19.)
2. Hatta.
3. fiiddetli bir ya¤mur. (Bakara Suresi: 19.)
4. Ya¤mur.
5. fiiddetli ya¤mur. (Bakara Suresi: 19.)
6. Gökten. (Bakara Suresi: 19.)



takyit edilmesi, ›tlak içindir. Yani, sema kayd›yla yap›lan
tahsis, tamim içindir. Evet, seman›n kayd›ndan anlafl›l›r
ki, o ya¤mur bütün seman›n ufkunu tutmufl, umumî bir
flekilde ya¤›yor; hiçbir yer o ya¤murdan hâlî kalm›yor.

Evet, 
1 p¬r«nMÉnænépH oÒ/£nj môpFBÉnW n’nh ¢pVrQn’rG»pa más`HBGnO røpe Éne cümle-

lerinde dahi 
2 más`HBGnO ’nin 

3 ¢pVrQn’rG»pa ile, 
4 môpFBÉnW ’in 

5 oÒ/£nj (ilâa-

hir) ile takyitleri, ›tlak ve tamim içindir.

Müfessir ünvan›n› tafl›yan baz› adamlar, ya¤mur vesai-
re gibi ya¤an fleylerin seman›n cirminden ya¤d›¤›na za-
hip olmufllar ve kocaman bir denizin de semada bulun-
du¤unu ilâve etmifller. Onlar› bu zehaba sevk eden,

Kur’ân-› Kerîm’in birkaç yerinde 
6 pABÉnª°sùdG nøpe kelimesinin

bulunmas›d›r. Hâlbuki, ashab-› tahkik ve erbab-› belâgat-

çe en uygun mana, 
7 røpe ile 

8 pABÉnª°nS aras›nda 
9 pán¡pL lâfz›-

n›n takdiriyle, ya¤murlar›n sema cirminden de¤il, sema
cihetinden nazil oldu¤una hükmetmektir. Maahaza, se-
ma kelimesinin yukar›da bulunan her fleye ›tlak edilebile-
ce¤ine binaen, buluta da sema denilebilir ve bulut da se-
ma kelimesinin flümulüne dâhildir. Bu makam›n tahkiki
flöyle izah edilebilir:

E¤er kudret-i ‹lâhiyenin azametine bak›l›rsa, cihetler
hep birdir. Hangi cihetten ve hangi fleyden olursa olsun,
ya¤murun ya¤mas› mümkündür.

ashab-› tahkik: gerçe¤i ilmen
araflt›ranlar.
azamet: büyüklük.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cihet: yön.
cirim: büyüklük, hacim.
dâhil: içeri, iç.
erbab-› belâgat: söz ve ifade uz-
manlar›, edebiyatç›lar.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak, müs-
tesna.
hüküm: verilen karar.
›tlak: genellefltirme, umumî hâle
getirme.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kay›t: yaz›ya geçirme, deftere
yazma.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makam: yer, mevki.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in met-
nini tefsir, flerh ve izah eden ‹s-
lâm âlimi.
nazil: nüzul eden, inen.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: yöneltme, gönderme.
flümul: içine alma, kaplama, iha-
ta etme.
tahkik: do¤ru, gerçek.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takdir: ‹lâhî takdir, kader.
takyit: kay›t ve flarta ba¤lama.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
ufuk: gökle yerin veya denizin
birleflmifl gibi göründü¤ü yerler,

göz erimi, çevren, ufuk.
umumî: genel.
ünvan: ad, isim, lâkap.

vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
zahip: bir zanna kap›lan, bir

fikre uyan.
zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.

1. Yerde hareket eden hiçbir hayvan ve havada kanat ç›rpan hiçbir kufl yoktur ki... (En’am Su-
resi: 38.)

2. Yerde yürüyen canl›. (En’am Suresi: 38.)
3. Yerde. (En’am Suresi: 38.)
4. Kufl. (En’am Suresi: 38.)
5. Uçan. (En’am Suresi: 38.)
6. Gökten. (Bakara Suresi: 20.)
7. …den, …dan.
8. Gök.
9. Yön.
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E¤er hikmet-i ‹lâhiyeye bak›l›rsa, ya¤murun nüzulü an-
cak küre-i havaiyede münteflir ve küre-i havaiyenin onda
bir cüz’ünü teflkil eden buhar-› mâînin tekâsüfünden hu-
sule geliyor. Zira, hikmet-i ‹lâhiye bütün eflyada en güzel
bir nizam teflkil etmifltir. Bu nizam, eflyadaki muvazene-i
umumiyenin muhafazas›na hizmet eder. Bu muvazene-
nin muhafazas› da en yak›n ve en kolay ve en k›sa yol-
lar› tercih etmekle olur.

Ya¤mur ya¤mas› hakk›nda en k›sa yol flöyle tarif edi-
lebilir: Tabaka-i havaiyede münteflir buhar-› mâînin zer-
relerine irade-i ‹lâhiye emretti¤i vakit, o zerreler her ta-
raftan “Lebbeyk!” diyerek toplanmaya bafllarlar ve bulut
fleklini al›p, irade-i  ‹lâhiyeye emirber olarak haz›r durur-
lar. Yine irade-i ‹lâhiyenin emriyle bir k›s›m zerreler flid-
det-i tazyik ve tekâsüfle beraber tebârüd ederek, katrele-
re ink›lâp ederler. Sonra kanunlar›n mümessilleri ve ni-
zamat›n ma’kesleri denilen melâikelerden, o katrelere
münasip yarat›lan melâikeler vas›tas›yla, o katreler mü-
zahemetsiz, müsademesiz nüzul ederler ve yere düflerler.
Lâkin cevv-i havada muvazenenin muhafazas› için ya¤an
katrelerden bofl kalan yerler, denizlerden ve yerlerden
kalkan buharlarla doldurulur.

‹htar: Semada büyük bir denizin bulundu¤una edilen ze-
hap, mecaz›n hakikat zannedildi¤inden ileri gelmifl-
tir. Evet, cevv-i hava, denizin rengini and›r›r. Ve kü-
re-i havaiyede, münteflir bahr-i muhitten fazla su
vard›r. Binaenaleyh, cevv-i havay› denize teflbih et-
mek, baid de¤ildir. Fakat, mana-i hakikî ile bak›l›rsa
hatad›r.
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münasip: uygun.
münteflir: yay›lan, yay›lm›fl, aç›l-
m›fl; da¤›n›k.
müsademe: çarp›flma, tokuflma,
vuruflma, birbirine çarpma.
müzahemet: zahmet, s›k›nt› ver-
me.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nizamat: nizamlar, düzenler.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
sema: gökyüzü, gök.
fliddet-i tazyik: bask›n›n fliddeti,
derecesi; afl›r›, fliddetli bask›.
tabaka-i havaiye: hava tabakas›,
atmosfer.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tebârüd: so¤uma, so¤uflma.
tekâsüf: kesifleflme, yo¤unlaflma,
s›klaflma, koyulaflma.
teflbih: benzetme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vas›ta: arac›.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zehap: bir fikre veya zanna kap›l-
ma.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zira: çünkü, flundan dolay›.

bahr-i muhit: okyanus.
baid: uzak, ›rak.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
buhar-› mâî: su buhar›.
cevv-i hava: hava bofllu¤u.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
emirber: emir eri.
hakikat: gerçek.
hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
husul: olma, meydana gelme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-

ma, uyar›.
ink›lâp: birhalden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n irade-
si, Cenab-› Hakk›n diledi¤ini
yapabilme gücü, kudreti.
katre: damla.
küre-i havaiye: hava küre,
atmosfer.
lebbeyk: Buyurun, emredin,
efendim.
mana-i hakikî: gerçek, do¤ru,
as›l, mana.

mecaz: bir kelimenin gerçek
manas›nda kullan›lamay›p, il-
gi, alâka ve benzerlik ba¤› bu-
lunan baflka bir manada kul-
lan›lmas›.
melâike: melek, melekler.
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muvazene: denge, ölçü, k›-
yas, mukayese.
muvazene-i umumiye: genel
ölçü, denge, uygunluk.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.



Sual:
1 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnª°sùdG nøpe o∫uõnæojnh ayet-i ke-

rîmesinin zahirine göre, ya¤murun nüzulü doludan mü-
teflekkil semada bulunan da¤lardand›r. Bunun izah› nas›l-
d›r?

Elcevap: Bir kelâm›n, belâgate uygun, akla muvaf›k,
mant›¤a mutab›k olmad›¤› hâlde, mana-i zahirîsine yap›-
fl›p, zahirinden ayr›lmamas›, o kelâm için bir cümudiyet
ve bir sönüklüktür. Zira, Cennetin yemek kaplar›n›n va-

s›flar› hakk›nda 
2 má°s†pa røpe nôj/QGnƒnb cümlesi, bir istiare-i bedi-

iyeyi tazammun etti¤i gibi, 
3 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe cümlesi

dahi bir istiare-i bediiyeyi ihtiva etmektedir. fiöyle ki:

Cennetin kaplar› ne flifleden ve ne de gümüflten olma-
d›klar›ndan, bu cümlenin mana-i zahirîsine hamli caiz
de¤ildir. Çünkü, o kaplara gümüflten yap›lm›fl flifleler de-
nilemez. Zira, her iki unsur aras›nda mutabakat yoktur.

Ancak, má°s†pa røpe nôj/QGnƒnb cümlesinden, mana-i mecazî ile,

hem fliflenin fleffafiyeti, hem gümüflün beyazl›¤› kastedil-
mifltir. Yani, o kaplar flifle gibi fleffaf, gümüfl gibi beyaz-
d›rlar.

Kezalik, mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe cümlesi de iki istiareyi tazam-

mun etmifl. Bu istiareler sâmiin flairâne bir hayaline mü-
essestir. Bu hayal de âlem-i süflî ile âlem-i ulvî aras›nda bir
nevi müflabehet ve mümaseleti mülâhaza etmeye meb-
nidir. Yani, âlem-i süflî denilen arz, mevasim-i erbaada, 

âlem-i süflî: süflî âlem, alt ve
afla¤›daki âlem.
âlem-i ulvî: yüce âlem.
arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
caiz: geçerli, kabul edilebilir, uy-
gun.
cümudiyet: donukluk, sertlik, ka-
t›l›k.
haml: isnat etme, at›f, yükleme.
ihtiva: içine alma, kapsama.
istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
istiare-i bedia: daha önce efline,
benzerine rastlanmam›fl flekilde
bir kelime veya cümleyi as›l ma-
nas› d›fl›nda baflka bir manada
kullanma sanat›.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kas›t: hedef almak, niyet etmek.
kelâm: söz, konuflma.
kelâm: söz, lâf›z.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
mana-i mecazî: mecazî mana, bir
kelimenin veya lâfz›n gerçek an-
lam›n›n d›fl›nda baflka bir anlam-
da kullan›ld›¤›ndaki mana.
mana-i zahirî: zahire ait mana,
aç›k mana, görünen mana.
mebni: den dolay›, ... den ötürü,
sebebiyle, binaen.
mevasim-i erbaa: dört mevsim.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
mutab›k: uygun.
muvaf›k: uygun, münasip.

müesses: tesis edilmifl, kurul-
mufl olan, kurulu.
mülâhaza: düflünme, tefek-
kür, düflünce.
mümaselet: benzeme, ben-
zeyifl.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl.
müteflekkil: meydana gel-

mifl, kurulmufl.
nevi: çeflit.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sema: gökyüzü, gök.
sual: soru.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire
yak›flacak flekilde.

fleffaf: saydam.
fleffafiyet: fleffafl›k, fleffaf ol-
ma hâli, saydaml›k.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
unsur: madde, esas, kök.
vâs›f: özellik.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibar›yla.

1. Gökteki da¤ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir... (Nur Suresi: 43.)

2. Gümüfl gibi parlak cam kaplar. (‹nsan Suresi: 16.)

3. ‹çinde dolu bulunan da¤ gibi bulutlar. (Nur Suresi: 43.)
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bilhassa bahar mevsiminde nas›l türlü türlü flekillere girer
ve envaen ziynetli, nak›fll› elbiseleri giyer, ayr› ayr› man-
zaralar› gösterir; âlem-i ulvî olan semavat dahi, bilhassa
bulutlar›yla pek garip ve acip keyfiyetlere suretlere, renk-
lere girer ç›kar. Âdeta her iki âlem birbirine rekabet
ederler. Bu iki âlem aras›nda flöylece bir müflabehet ve
mümaseletin düflünülmesi de aralar›nda bir müsabaka ve
rekabeti tahayyül etmekten nefl’et eder. fiöyle ki:

Arz ve sema, güzellik müsabakas›na girmek için, lâz›m
gelen ziynetlerini tak›n›p haz›rland›klar› zaman, arz, k›fl
mevsiminde kardan mamul beyaz elbiselerini giyer, otu-
rur. Bahar mevsimi gelince, o beyaz elbiseyi üzerinden
ç›kar›r, zümrüt gibi yeflil hal›lar›n› sahralar›na serer, yem-
yeflil gömleklerini da¤lar›na giydirir, o da¤lar›n flahikala-
r›n›n bafllar›na beyaz sar›klar›n› sarar ve bu güzel ink›lâp
ve manzaralar›yla, kudret-i ‹lâhiyenin mu’cizelerini hik-
met-i ‹lâhiyenin nazar›na arz eder. Buna karfl› cevv-i se-
ma dahi, azamet-i ‹lâhiyeyi izhar etmek için, koca koca
da¤lar›, tepeleri, dereleri ve pek çok garip ve acip fleyle-
rin flekillerini ve sanki beyaz, siyah, k›rm›z› boyalarla bo-
yanm›fl pamuk y›¤›nlar›n› and›ran bulut kafilelerini ileri
sürer, nazar-› hikmete takdim eder.

‹flte bu iki âlem aras›ndaki hayalî müflabehetten dola-
y›, bilhassa yaz mevsimindeki bulutlar Araplar taraf›ndan
da¤lara, gemilere, bostanlara, derelere, deve kafilelerine
yap›lan teflbihler, üslûplar, nazar-› belâgatte pek güzel
görünür.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 209 MÜNAFIKLAR BAHS‹

nazar-› hikmet: varl›klardaki ya-
rat›l›fl mana ve s›rlar›n› araflt›r-
mak için bak›fl.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
rekabet: ayn› amac› güden kim-
seler aras›ndaki çekiflme, yar›fl-
ma, yar›fl.
sahra: k›r, ova.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahika: da¤ tepesi, da¤ doru¤u;
zirve, doruk.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
takdim: arz etme, sunma.
teflbih: benzetme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
ziynet: süs.
zümrüt: zümrüt renginde, yeflil.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âdeta: sanki.
âlem: kendine has de¤iflik
özellikleri bulunan yer, diyar.
âlem-i ulvî: yüce âlem.
arz: sunma; yer, dünya.
azamet-i ‹lâhiye: Allah’›n bü-
yüklü¤ü.
bilhassa: özellikle.
cevv-i sema: gökyüzü, hava
âlemi, uzay bofllu¤u.
envaen: tür olarak, çeflit ola-
rak.
garip: tuhaf, hayret verici.

hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
ink›lâp: bir hâlden di¤er bir
hale geçme, de¤iflme, dönüfl-
me.
izhar: aç›¤a vurma, meydana
ç›karma, aflikâr etme.
kafile: birlikte yolculuk eden
topluluk; zümre, f›rka.
keyfiyet: durum, nitelik.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.

mamul: imal edilmifl, yap›l-
m›fl, ifllenmifl.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mümaselet: benzeme, ben-
zeyifl.
müsabaka: yar›flma.
müflabehet: benzeme, ben-
zeyifl.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nazar: bak›fl.
nazar-› belâgat: sözdeki de-
rin anlam› araflt›rarak bak›fl;
edibâne bak›fl.



Binaenaleyh, âlem-i ulvî ile âlem-i süflî aras›ndaki ve
dolay›s›yla bulutlar ile da¤lar aras›ndaki müflabehet ve

münasebete binaen, 
1 mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnª°sùdG nøpe o∫uõnæojnh

ayet-i kerîmesinin mana-i beli¤ânesi, “Da¤lar›n büyüklü-
¤ünde, dolunun renginde bulunan semadaki bulutlardan
ya¤murlar› inzal ediyoruz” demektir.

Bu güzel ve belâgatçe makbul, ak›l ve mant›¤a muta-
b›k mana dururken, ayetin zahirine yap›fl›p, befl yüz se-
nelik mesafeden iki dakikal›k bir zaman zarf›nda ya¤mu-
ru cirm-i semadan yeryüzüne indirmek gibi sakat bir ma-
naya zahip olmak, kâr-› ak›l de¤ildir. Hem, hikmet ve ik-
tisat ve adem-i abesiyet, bu yanl›fl zehab› reddeder.

Yolcular›n gecesinin korkunç oldu¤unu göstermek için

zikredilen 
2 läÉnªo∏`oX p¬«/a ’deki 

3 p¬«/a ’nin takdimi o musibet-

leri gecenin fliddet-i zulmetinden dehflet alanlarca güya
çok gecelerin zulmetleri toplan›p o gecenin zulmetine in-
zimam etmifl olduklar›na iflarettir.

Sual: p¬«/a ’deki zamirin 
4 mÖu«°nU ’e raci olmas›ndan,

ya¤murun zarf, zulmetin mazruf oldu¤u anlafl›l›r. Hâlbu-
ki, kaziye makusedir; ya¤mur zulmetin içindedir?

Elcevap: Ya¤murun kesretinden dehflet alan yolcula-
r›n zann›yla, güya flu boflluk ya¤murla dolu bir havuzdur.
Ve o zulmetin zerreleri de o ya¤murun katrelerinin ara-
s›na da¤›lm›flt›r. ‹flte böyle bir zanna binaen, ya¤mur
zarf, zulmet mazruf olabilir.

adem-i abesiyet: abes olmay›fl,
lüzumsuz olmay›fl.
âlem-i süflî: süflî âlem, alt ve
afla¤›daki âlem.
âlem-i ulvî: yüce âlem.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cirm-i sema: cisim ve hacim ola-
rak gökyüzü.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
güya: sanki.
hikmet: kâinattaki ve yarat›l›flta-
ki ‹lâhî gaye.
iktisat: israfs›zl›k, israftan kaç›n-
ma.
inzal: indirme, indirilme.
inzimam: birbiri ile alâkal› olufl.
kâr-› ak›l: akl›n kabul edece¤i ifl,
ak›ll›ca ifl, ak›l ifli, akla uygun.
katre: damla.
kaziye: önerme, teklif, hüküm.
kesret: çokluk, bolluk, fazlal›k, zi-
yadelik.
makbul: kabul edilmifl olan, al›-
nan, reddedilmeyen.
makuse: baflka bir fleyin z›dd›, z›t,
ters.
mana-i beli¤âne: etkili, güzel, ye-
terince anlaml›.
mazruf: iç, as›l, muhteva.
mesafe: uzakl›k, ara.
musibet: felâket, belâ.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
münasebet: ilgi, iliflki; münasip-
lik, uygun olma.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
raci: bir flah›stan kinaye olan za-
mir, flah›s zamirlerinin gösterdi¤i.

sakat: bozuk, hatal›.
sema: gökyüzü, gök.
sual: soru.
fliddet-i zulmet: koyu karan-
l›k, “zifir-i karanl›k”.
takdim: arz etme, sunma.
zahip: bir zanna kap›lan, bir
fikre uyan.

zahir: görünen, görünücü.

zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

zarf: bir fiilin, bir s›fat›n veya
baflka bir zarf›n manas›na
yer, zaman, nitelik, nicelik,
bak›mlar›ndan tamamlayan
kelimeler; belirteç.

zarf›nda: süresince.

zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.

zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

zikir: anma, bildirme.

zulmet: karanl›k.

1. Nur Suresi: 43.
2. ‹çinde karanl›klar vard›r. (Bakara Suresi: 19.)
3. ‹çinde. (Bakara Suresi: 19.)
4. Karanl›klar.
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1 läÉnªo∏`oX kelimesinin cem sîgas›yla zikri ise, bulutlar›n

hem karanl›klar›ndan, hem kesafetlerinden, hem karan-
l›k ve kesafet âmm oldu¤undan, hem ya¤murun katrele-
rinin kesafetlerinden hâs›l olan müteaddit zulmetlere ifla-
rettir.

Tenkiri ve meçhuliyeti ifade eden läÉnªo∏o`X ’deki tenvin,

yolcularca hakikatleri meçhul birtak›m zulmetler oldu¤u-
na iflarettir. Demek, o tenvin, yolcular›n ilmine perde
olarak bir zulmeti daha ilâve etmifltir. O hâlde tenvin,
yolcular›n gözlerine perde olan zulümata bir te’kittir.

2 l¥rônHnh lórYnQnh : Yani, gök gürültüsüyle flimflek, Cenab-›

Hakk›n azametine ve kudretine delâlet eden pek aflikâr
iki ayettir ki, âlem-i gayptan bulutlar›n idare ve tedvirle-
rine müekkel ve nizam ve intizam kanunlar›n›n mümes-
silleri ve memurlar› olan meleklerin yed-i salâhiyetlerine
verilmifltir.

Sonra, müsebbebat›n esbapla zahirde ba¤l› oldu¤una
binaen, bulutlar havada münteflir olan buhar-› mâîden
izn-i ‹lâhî ile teflekkül ederler. Bu bulutlar›n, hikmet-i
Rabbaniye ile, bir k›sm› menfi elektri¤i hamildir, bir k›s-
m› da müspet elektri¤i hamildir. Bu k›s›mlar birbirine
yaklafl›p aralar›nda müsademe hâs›l oldu¤unda, irade-i
Hâl›k ile, berk tevellüt eder. Bulutlar›n bir k›sm› hücum,
bir k›sm› firar ettikleri zaman, aralar›nda havas›z kalan
yerleri doldurmak için emr-i Rabbanî ile tabakat-› havaiye
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idare: döndürme, çevirme, yö-
netme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
irade-i Hâl›k: yaratan›n iradesi,
dilemesi.
izn-i ‹lâhî: Allah’›n izni.
katre: damla.
kesafet: kal›nl›k, yo¤unluk.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
meçhuliyet: bilinmezlik, meçhul-
lük.
menfi elektrik: negatif elektrik.
müekkel: vekil tayin edilmifl,
müvekkel.
mümessil: temsil eden, temsilci.
münteflir: yay›lan, yay›lm›fl, aç›l-
m›fl; da¤›n›k.
müsademe: çarp›flma, tokuflma,
vuruflma, birbirine çarpma.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müspet elektrik: pozitif elektrik.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
nizam: düzgünlük, tertip.
salâhiyet: yetki, bir ifli yapmaya
veya ifle kar›flmaya hakk› bulun-
ma.
tabaka-i havaiye: hava tabakas›,
atmosfer.
tedvir: çekip çevirme, idare et-
me.
te’kit: gr. pekifltirme.
tenkir: belirsiz k›lma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
yed-i salâhiyet: yetki eli.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bar›yla.
zikir: anma, bildirme.
zulmet: karanl›k.
zulümat: karanl›klar.

âlem-i gayp: gayp âlemi, gö-
rünmeyen, fakat varl›¤› kesin
olan ve mahiyeti Allah tara-
f›ndan bilinen baflka dünya-
lar.
âmm: genel, umumî, her yeri
kaplayan.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
ayet: Kur’ân’›n her bir cümle-
si.
azamet: büyüklük, ululuk,

yücelik.
berk: flimflek.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
buhar-› mâî: su buhar›.
cem sîgas›: ço¤ul kipi, kal›b›.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.
emr-i Rabbanî: Allah’›n emri.
esbap: sebepler, vas›talar.
firar: kaçma, gizlice gitme.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hamil: yüklü.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hikmet-i Rabbaniye: Cenab-›
Hakk›n terbiye ve idaresinin
gayeli ve maksatl› olmas›.

1. Karanl›klar. (Bakara Suresi: 19.)

2. Gök gürültüsü ve flimflek. (Bakara Suresi: 19.)



hareket ve heyecana geldi¤inde ra’d sedas›, yani gök gü-
rültüsü meydana gelir. Fakat bu hâllerin cereyan› bir ni-
zam ve bir kanun alt›nda olur ki, o nizam› ve o kanunu
temsil eden ra’d ve berk melekleridir.

Sual: Ra’d ve berkin 
1 läÉnªo∏`oX kelimesine at›flar›ndan

anlafl›l›r ki, bunlar›n zarf› ya¤murdur. Hâlbuki zarflar› bu-
luttur, ya¤mur de¤ildir.

Elcevap: Dehfletinden bay›lm›fl olan sâmice, o ya¤mu-
run her fleyi ihata etmifl oldu¤u zannedildi¤ine göre, ra’d
ve berk de ya¤murun içine ald›¤› fleylere dâhildir.

Sual: Zulümat›n aksine, ra’d ve berkin müfret sîgas›y-
la zikirleri neye iflarettir?

Elcevap: Yolcular›n en çok nazar-› hayretlerini celp
eden, semavat›n ba¤›rmas›yla mevcudat› anî olarak ›fl›k-
land›rmas›d›r. Bunlar ise mana-i mastarîdir. Mana-i mas-
tarî müfret olur, fert ile ifade edilir. Ve keza, ra’d olsun,
berk olsun, semavî ayetlerden efrad› pek çok birer nevi-
dirler. Burada onlardan maksat nevileridir, efratlar› de¤il-
dir. Onun için müfret olarak zikredilmifllerdir.

Sual: Ra’d ve berkteki tenvin neye iflarettir?

Elcevap: Ya mahzuf bir s›fata ›vazd›rlar; takdir-i ke-
lâm, ra’d-› kas›f (pek gürleyen), berk-i hat›f (göz kamafl-
t›ran) demektir. Yahut ra’d ve berkin nekre ve meçhuli-
yetlerini ifade içindir. Çünkü yolcular gözlerini yummufl,
kulaklar›n› t›kam›fl olduklar›ndan, ra’d ve berki oldu¤u 

anî: birdenbire.
at›f: bir fleyin oluflunu di¤er bir
fleye ba¤lama, yükleme, isnat et-
me.
ayet: delil.
berk: flimflek.
berk-i hatif: göz kamaflt›ran flim-
flek.
celp: elde etme, kendine çekme.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
efrat: fertler.
hâl: durum, vaziyet.
ihata: kuflatma, içine alma.
ivaz: karfl›l›k, bedel.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahzuf: eski yaz›da noktas›z
harflerle yaz›lm›fl olan manzum
veya mensur söz.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mana-i mastarî: fiil köküne ait
mana, anlam.
meçhuliyet: bilinmezlik, meçhul-
lük.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
müfret: tekil, teklik; yaln›z, tek.

nazar-› heybet: sayg›, huflu
ve korkulu bak›fl.
nekre: belirsiz isim.
nevi: çeflit.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
ra’d: gök gürlemesi, gök gü-
rültüsü.
ra’d-› kas›f: çok kuvvetli gök
gürültüsü.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
seda: ses, duyulan.

semavat: semalar, gökler.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.
s›fat: vas›f, nitelik.
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.
sual: soru.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-
ti.
temsil: birinin, bir toplulu¤un
ad›na hareket etme.

tenvin: Arapça bir kelimenin
sonunu nun gibi okutmak
üzere konulan iflaret; kelime-
nin sonuna iki üstün (en), iki
esre.
zarf: bir fiilin, bir s›fat›n veya
baflka bir zarf›n manas›na
yer, zaman, nitelik, nicelik,
bak›mlar›ndan tamamlayan
kelimeler; belirteç.
zikir: anma, bildirme.
zulümat: karanl›klar.

1. Karanl›klar. (Bakara Suresi: 19.)
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gibi görmüfl ve tamam›yla iflitmifl de¤illerdir ki, onlar›
hakk›yla bilsinler.

1 pärƒnŸrG nQnònM p≥pYGnƒ°südG nøpe rºp¡pfGnP'G≈/a rºo¡n©pHÉn°UnG n¿ƒo∏n©rénj : Bu

cümle müste’nifedir, yani mâkabliyle ba¤l› de¤ildir. An-
cak mukadder bir suale cevapt›r. fiöyle ki:

Vakta ki sâmi flu ikinci k›ssa-i temsiliyeyi iflitti; flüphe-
siz musibetin keyfiyetini anlamak için fliddetli bir meyli
uyand›. Vakta ki, Kur’ân-› Kerîm’in tasvirinden malûmat
ald›; musibetzede olan yolcular›n da hâllerini ve o musi-
bete karfl› ne yapt›klar›n› anlamak istedi. Kur’ân-› Kerîm
2 rºp¡pfGnP'G≈/a rºo¡n©pHÉ°nUnG n¿ƒo∏n©rénj demekle, onlar› kurtaracak bir

melce kalmad›¤›na ve necat bulmak hülyas›yla denizde
ellerini otlara uzatan bo¤ulanlar gibi, semavî top ve man-
c›n›klardan kurtulmak için kulaklar›n› t›kamaktan maada
çareleri kalmad›¤›na iflaret etmifltir.

Sual: Makam›n iktizas› hilâf›na, 
3 n¿ƒo∏pNróoj ’nin yerine 

4 n¿ƒo∏n©rénj ’nin kullan›lmas› neye binaendir?

Elcevap: Yolcular necatlar›n› intaç edecek hakikî se-

bepleri aray›p bulmaktan me’yus olduktan sonra kulak-
lar›n› t›kamak gibi ca’lî ve zannî fleylere müracaat etmek
mecburiyetinde kald›klar›na iflarettir.
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flatmalar›nda a¤›r tafllar f›rlatmak
için kullan›lan, bir ucunda bir
kepçe, öbür ucunda da bir karfl›
a¤›rl›k bulunan kald›raç biçimin-
deki eski bir savafl aleti.
me’yus: yeise düflmüfl, ümitsiz,
kederli.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
melce: s›¤›n›lacak yer.
meyil: ilgi, alâka, istek.
mukadder: takdir edilmifl.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
müracaat: baflvurma, dan›flma;
baflvuru.
müste’nife: yeniden bafllayan.
necat: kurtulufl, kurtulma.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
sual: soru.
tasvir: bir fleyi yaz›yla veya bafl-
ka ifade tarzlar›yla anlatma.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
zannî: zanna ait, zanna ba¤l›,
zanla ilgili.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
ca’lî: sahte, yapmac›kl›, düz-
me.
hakikî: gerçek.
hâl: durum, vaziyet.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-

sine.
hülya: hayal.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
keyfiyet: durum, nitelik.
k›ssa-i temsiliye: ibret al›na-

cak misal, hikaye.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
mâkabl: öndeki, önündeki.
makam: yer, mevki.
malûmat: bilgi.
manc›n›k: eskiden kale ku-

1. fiimfleklerin çakmas›yla ölmek korkusundan parmaklar›n› kulaklar›na sokarlar. (Bakara
Suresi: 19.)

2. Parmaklar›n› kulaklar›na sokarlar. (Bakara Suresi: 19.)
3. ‹dhal ederler.
4. Koyuyorlar. (Bakara Suresi: 19.)



Sual: Geçen vak’alar› zaman-› hâle ihzar için kullan›-

lan muzari sîgas›yla 
1 n¿ƒo∏n©rénj ’nin zikri neye iflarettir?

Elcevap: Hayretleri artt›ran flu makam›n sâmie verdi-
¤i dehfletten dolay› yolcular›n hâdisesini —velev hayalî
olsun— görmek arzusunda bulunan sâmiin arzusunu tat-
min için, sîga-i muzari ile, geçen o vak’a zaman-› hâle
getirilerek sâmiin hayaline tasvir edilmifltir. Ve keza, mu-
zari sîgas› ikide bir kesilip tazelenmekle beraber, istimra-
r› ve devam› iktiza eder. Ve bunun istimrar›ndan bulutun
gürültüsünün de devam›na ima vard›r.

2 rºo¡n©pHÉ°nUnG : Kulaklara sokulabilen ancak parmak uçla-

r› iken, burada parmak manas›na olan n™ p̀HÉ°nUnG ’›n kulla-

n›lmas›, onlar›n hayret ve dehfletlerinden dolay› son de-
rece flaflk›nl›klar›na iflarettir.

3 rºp¡pfGnP'G≈/a : Bu kelâm, ra’d›n sedas›ndan onlar›n u¤ra-

d›klar› öyle bir fliddet-i havfa iflarettir ki, e¤er ra’d onla-
r›n kulaklar›n›n penceresinden içeri girecek olursa, der-
hal ruhlar› a¤›zlar›n›n kap›s›ndan d›flar› kaçacakt›r. Ve
keza, bu kay›tta çok güzel ve lâtif bir ima vard›r ki; vak-
ta ki onlar, kendilerine edilen nasihatleri ve nida-i hakk›,
kulaklar›n› aç›p içerisine almad›lar; semavat cihetinden,
kulaklar›n›n cephesi ra’d ve berkin top ve manc›n›klar›-
na tutuldu. Onlar, o zaman hay›r için t›kad›klar› kulakla-
r›n›, flimdi de fler ve azap için t›kamaya mecbur oldular.

arzu: istek.
azap: ceza.
berk: flimflek.
dehflet: büyük korku hâli, kork-
ma, ürkme.
hâdise: olay.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iktiza: lâz›m gelme, gerekme.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kelâm: söz, konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: tatl›, flirin.
makam: yer, mevki.
manc›n›k: eskiden kale kuflatma-
lar›nda a¤›r tafllar f›rlatmak için
kullan›lan, bir ucunda bir kepçe,
öbür ucunda da bir karfl› a¤›rl›k
bulunan kald›raç biçimindeki eski
bir savafl aleti.
muzari: genifl zaman.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye, gü-
zele sevk etmek için yap›lan ko-
nuflma.
nida-i hak: hak söz, ‹lâhî hitap.
ra’d: gök gürlemesi, gök gürültü-
sü.
ruh: can.

sâmi: dinleyen, dinleyici.
seda: ses, duyulan.
semavat: semalar, gökler.
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.
sîga-i muzari: genifl zaman
kipi.
sual: soru.

fler: Allah’›n emri, ‹lâhî emir
ve yasaklar.

fliddet-i havf: korkunun flid-
deti, korkunun fazla olmas›;
afl›r› korku.

tasvir: bir fleyi yaz›yla veya
baflka ifade tarzlar›yla anlat-
ma.

tatmin: doyurma, ihtiyac›n›

karfl›lama.
vak›a: olay, hâdise.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zikir: anma, bildirme.

1. Koyuyorlar. (Bakara Suresi: 19.)
2. Parmaklar›n›. (Bakara Suresi: 19.)
3. Kulaklar›na. (Bakara Suresi: 19.)
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1 pπnªn©rdG ¢p°ùræpL røpe oABGnõn``r÷nG Evet, sirkat elle yap›ld›¤›ndan, el

kesilir. Fena sözler a¤›zla söylendi¤inden, a¤za vurulur.
Öyleler de, nedamet için sa¤ elini a¤z›na ve hacalet için
sol elini gözlerine korlar.

2 p≥pYGnƒ°südG nøpe : Bu makamda ra’d ve berkin yolculara

zarar vermekte müttehit olduklar›na iflareten, yaln›z ber-
kin s›fat› olan saikan›n zikriyle iktifa edilerek, ra’d›n s›fa-
t› terk edilmifltir. Fakat saika, fliddetli bir savtla yak›c› bir
ateflten ibaret oldu¤u cihetle, ra’d›n gürültüsünü de ta-
zammun etmifl bulunuyor. Bu itibarla, ra’d›n s›fat› da zik-
redilmifl demektir.

3 pärƒnŸrG nQnònM :Yani yolcular›n saikalara karfl› parmakla-

r›yla yapt›klar› o gülünç müdafaalar› mal, evlât, eflya, ve-
saire gibi fleylerin korkusundan de¤ildir, ancak canlar›n›
Cehenneme teslim edecek olan ölümün korkusundand›r.
Çünkü musibetin b›ça¤› kemi¤e dayanm›flt›r. Onlar sev-
dikleri fleylerden hiçbirisine kederlenmezler, merak et-
mezler; ancak ölümü ve h›fz-› hayat› düflünürler.

4 nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH l§«/ëoe *Gnh : Bu cümlede bulunan kelimele-

rin birbiriyle münasebetlerine ve ifade ettikleri nüktelere
gelince:

h , aralar›nda münasebet bulunan iki fleyi birbirine at-

feden bir alettir. Burada ise, mâkabliyle mâba’di aras›n-
da bir münasebet görünmüyor. Fakat birinci temsil ile 

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 215 MÜNAFIKLAR BAHS‹

saika: sevk eden, sürükleyen, se-
bep olan.
savt: ses, sadâ.
s›fat: hâl, keyfiyet, nitelik, vas›f.
sirkat: h›rs›zl›k, çalma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
temsil: örnek, misal.
zikir: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma.

at›f: ba¤lamak, yüklemek.
berk: flimflek.
cihet: yön.
fenâ: çirkin, kötü.
hacalet: utanma, utanç.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktifa: yeterli bulma, kâfi gör-

me.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
itibar: farz etme.
mâba’d: bundan sonraki,
sonras›.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makam: yer, mevki.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müttehit: ittihat eden, birle-
flen, birlik olmufl.
nedamet: piflmanl›k.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
ra’d: gök gürlemesi, gök gü-
rültüsü.

1. Ceza, yap›lan iflin cinsine göre verilir.
2. fiimfleklerin çakmas›ndan. (Bakara Suresi: 19.)
3. Ölmekten korkarlar. (Bakara Suresi: 19.)
4. Allah, kâfirleri kuflatm›flt›r. (Bakara Suresi: 19.)



ikinci temsilin aras›ndaki münasebete bakarak flöyle sil-
sileli bir kaç cümleyi ihtar ediyor: Onlar flenlikli olan yer-
lerden firar ettiler. fiehirlilikten nefret ettiler. Gecenin is-
tirahat zaman› oldu¤una dair kanuna muhalefet ettiler.
Hem, nasihatlere itaat etmeyerek sanki necatlar› çöller-
de imifl gibi sahralara düfltüler. En nihayet haybet ve hüs-
rana u¤rayarak her taraftan Allah’›n belâs›na maruz kal-
d›lar.

*nG : Bu kelime-i mübareke ise, onlar›n son ümit ve re-

calar›n›n kesildi¤ine iflarettir. Çünkü musibetzede olan
bir adam, evvel ve ahir Allah’›n merhametine iltica et-
mekle müteselli olur. Hâlbuki, Allah’›n kah›r ve gazab›na
müstahak olan›n, elbette ve elbette necat›ndan ümidi ve
recas› kesilir.

1 l§«/ëoe kelimesi, onlar› ihata eden musibetlerin Al-

lah’›n âsâr-› azameti oldu¤una iflarettir. Yani, gökler, bu-
lutlar, ya¤murlar, geceler onlara cihat-› sitteden hücum
ettikleri gibi, Allah’›n da gazap ve beliyyat› onlar› her ta-
raftan ihata etmifltir.

Ve keza, Allah’›n bütün kâinat› ihata eden ilim ve kud-
reti ve bütün zerrata flamil olan emirleri göz önüne geti-

rilirse, l§«/ëoe kelimesinden flöyle bir ihtar f›flk›rmaya bafl-

lar: “Ey kâfirler! Semavat ve arz›n d›flar›s›na ç›kamazs›-
n›z. Dâhilde ise, her nereye kaçacak olursan›z olunuz,
Allah ilim ve kudretiyle her yerde hâz›r ve naz›rd›r.”

ahir: sonra.
arz: yer, dünya.
âsâr-› azamet: büyüklük izleri,
büyüklük iflaretleri.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beliyyat: belâlar, felâketler, ke-
derler, tasalar.
cihat-› sitte: alt› cihet, alt› taraf.
(sa¤-sol, ön-arka ve alt-üst.).
dâhil: içeri, iç.
dair: alâkal›, ilgili.
evvel: önce.
firar: izinsiz veya nizams›z olarak
ortadan kaybolma, savuflmak.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
haybet: mahrumiyet, mahrum-
luk.
hüsran: ümit edilenin elde edile-
memesinden duyulan elem,
mahrumiyet ac›s›.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilim: bilgi, marifet.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
istirahat: dinlenme, rahatlama.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.

kah›r: büyük eziyet, cefa, zu-
lüm.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kelime-i mübareke: müba-
rek kelime.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-

mek.
muhalefet: karfl› olanlar.
musibet: felâket, belâ.
musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstahak: lây›k olunan, hak
edilen fley.
müteselli: teselli bulan, avu-
nan.
nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,

güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.
naz›r: nezaret eden, bakan,
gözeten.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nihayet: en sonunda.
reca: umma, ümit etme, ümit
hâli, dileme.
semavat: semalar, gökler.
silsile: seri, dizi.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
zerrat: zerreler, atomlar.

1. Kuflatan. (Bakara Suresi: 19.)
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1 nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH : Bu kelimeyi 
2 l§«/ëoe lâfz›na ba¤layan Ü

harf-i cerri, Allah’›n gazab›ndan kaçan kâfirler, yine Al-
lah’›n gazab›na rast gelip musibet oklar›na hedef olduk-
lar›na iflarettir.

3 nøj/ôpaÉnc ünvan› ise üç iflareti tafl›yor:

Birincisi: Temsil içerisinde mümesselleri, yani müna-
f›klar› göstermekle, sâmiin temsille meflgul olup mümes-
selden ve maksattan gafil olmamas›n› temin etmek için-
dir.

‹kincisi: Temsil ile mümessellerin, yani yolcular›n du-
rumuyla münaf›klar›n durumu aras›nda son sistemde bu-
lunan müflabehetin kuvvetinden dolay›, birbirinin s›fat›n›
ve yekdi¤erinin lâkab›n› ve soyad›n› tafl›d›klar›na iflaret-
tir.

Üçüncüsü: Kâfirlerin kalpleri gibi, münaf›klar›n da
kalpleri zulmet ve azap içinde bulundu¤una iflarettir. Zi-
ra, yapt›klar› cinayet ve kusurlar›ndan dolay› vicdanlar›
dahi onlar› tazip etmekten geri kalm›yor. Evet, bizzat
yapt›¤› cinayetin cezas›n› gören bir adam›n vicdan› müs-
terih olmaz.

4 rºognQÉ°nürHnG o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`nj : Bu cümledeki kelimele-

rin iflgal ettikleri yerlerle münasebetleri ve her birinin ta-
fl›d›¤› iflaretleri ise:
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nek verilmifl, misal olarak söylen-
mifl, misal getirilmifl.
münaf›k: nifak sokan, iki yüzlü-
lük eden, ara bozucu.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müsterih: rahat, emin.
müflabehet: benzeme, benzeyifl,
and›rma.
s›fât: vas›flar, nitelikler.
tazip: azap çektirme, eziyet et-
me, s›k›nt› verme.
temin: sa¤lama.
temsil: örnek, misal.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zulmet: karanl›k.

azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.

bizzat: kendisi, flahsen.

cinayet: cana k›yma, katl ve-
ya bu derecede a¤›r bir suç.

gafil: gaflette bulunan, ihmal
eden.

gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.

harf-i cer: cer harfi; Arapçada
bafl›na geldi¤i kelimenin so-
nunu esre ile (“i” diye) okutan
harf.

iflgal: yer alan, yer tutan.

kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti in-

kar eden, dinsiz.
lâf›z: söz.
lâkap: ünvan.
maksat: kast, amaç, düflünce.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
musibet: felâket, belâ.
mümessel: temsil edilmifl, ör-

1. Kâfirleri. (Bakara Suresi: 19.)
2. Kuflatan. (Bakara Suresi: 19.)
3. Kâfirler. (Bakara Suresi: 19.)
4. Çakan fliddetli flimflekler hemen hemen onlar›n gözlerini kör edecek derecededir. (Bakara

Suresi: 20.)



Evvelâ, bu cümle müste’nifedir. Yani, mâkabliyle ba¤-
l› de¤ildir. ‹sti’naf› ise mukadder bir suale cevapt›r.

Sual: Berk, zulmetleri da¤›tan ziyadar bir atefltir. On-
lar, onun ziyas›ndan istifade etmediler mi?

Elcevap: Bir fayda ve bir menfaat görmeleri flöyle dur-
sun, berkin zarar›ndan ve belâs›ndan korktular diye,
Kur’ân-› Kerîm bu cümle ile o mukadder suale cevap
vermifltir.

Kurbiyeti ve yak›nl›¤› ifade eden 
1 oOÉnµ`nj kelimesinin bu

cümlede delâlet etti¤i mana flöyledir: Gözlerini hatfede-
cek, yani kapt›racak ve kör edecek esbap mevcut oldu-
¤una ra¤men, her nas›lsa bir mâniden dolay› henüz kör

olmam›fllard›r. Kapt›rmak manas›n› ifade eden 
2 o∞n£rînj

kelimesinde pek güzel ve lâtif bir belâgat vard›r. fiöyle ki:

Eflyan›n suretlerini al›p getirmek için gözün gönderdi-
¤i ziya, esna-i râhta eflyaya yetiflmezden evvel, birdenbi-
re flimflek çakar. O flimflek, kap›c› bir kufl gibi, gözdeki o
ziyay› al›r götürür. Veya gözün flua› eflyan›n flekillerini
al›p getirirken, gecenin gözü hükmünde olan flimflek, ke-
mal-i sür’atle hücum ederek, gözün elinden o flekilleri
al›r götürür. Sanki zulmeti kald›rmakla eflyay› gösteren
flimflek, o bedbahtlar›n eflyay› görmelerine raz› olmad›-
¤›ndan, onlar›n gözlerinin flua›ndan o flekilleri al›p götü-
rüyor.

bedbaht: bahts›z, tâli’siz, zavall›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
berk: flimflek.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
esbap: sebepler, vas›talar.
esna-i rah: yol esnas›, yolculuk
an›.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
hatfetmek: kamaflt›rmak.

hükmünde: de¤erinde, yerin-
de.
isti’naf: yeniden bafllama,
bafltan bafllama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kemal-i sür’at: tam sür’at,
mükemmel h›z.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-

len en son ‹lâhî kitap.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.
lâtif: hofl.
mâkabl: öndeki, üstteki.
mana: anlam.
mâni: engel, mania, set.
menfaat: fayda.
mukadder: takdir edilmifl.
müste’nife: yeniden baflla-

yan.
raz›: hoflnut olma, kabul et-
me.
sual: soru.
suret: nüsha, kopya.
flua: ›fl›n, ›fl›k huzmeleri.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak,
ayd›nl›k.
zulmet: karanl›k.

1. Hemen hemen, neredeyse. (Bakara Suresi: 20.)

2. Kapacak. (Bakara Suresi: 20.)
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1 l¿ƒo«oY kelimesine tercihen zikredilen 
2 rºognQÉ°nürHnG ünvan›,

Kur’ân’›n beyan etti¤i kat’î bürhanlara karfl› körlük gös-
teren münaf›klar›n basiret ve kalplerindeki kötü niyetle-
rini ve amellerini yâd ettirmekle teflhir etmek içindir. Zi-
ra, göz kalbin âyinesidir; kalbin muzmerat› gözde görü-
nür.

3 GƒoeÉnb rºp¡r«n∏nY nºn∏`rXnG BGnPpGnh p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd nABÉ°nVnG BÉnªs∏oc
Bu ayeti teflkil eden kelimelerin iflaretleri:

Evvelâ, bu cümle yine müste’nife olup, mâkabliyle alâ-
kadar de¤ildir. Ancak sâmiin hat›r›na gelen flu suali ce-
vapland›r›yor:

Sual: Onlar›n musibeti tebeddül ve taaddüt ettikçe,
acaba her iki hâlette hâlleri nas›l oluyor?

Elcevap: “fiimfle¤in ziyas›yla yollar› göründü¤ü zaman
yürürler, zulmet çöktü¤ü zaman dururlar” diye, Kur’ân-›
Kerîm flu cümleyle sâmiin o flüphesini izale etmifltir.

Sual:
4 BÉnªs∏oc isti¤rak ve istimrar›, yani umumiyet ve

devam› ifade eden bir edatt›r.
5 GnPpG ise, ne umumiyeti ve

ne devam› ifade etmez. Bu itibarla, flimfle¤in ziyaland›r-

mas›nda BÉnªs∏oc ’n›n, zulmetin çöktü¤ünde GnPpG ’n›n kullan›l-

mas› neye binaendir?
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itibar: bak›mdan, sebepten.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
mâkabl: öndeki, üstteki.
musibet: felâket, belâ.
muzmerat: aç›¤a vurulmam›fl, ör-
tülü, gizli fleyler, sakl›lar.
müste’nife: yeniden bafllayan.
niyet: düflünce, kas›t.
sual: soru.
taaddüt: birden çok olma, ço¤al-
ma, say›s› artma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma, gösterme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
umumiyet: genellik.
ünvan: flöhret, ad, isim.
yâd: anma.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

alâkadar: ilgili, iliflkili, müna-
sebetli, ba¤l›.
amel: ifl, uygulama, yapma.
ayet: Kur’ân cümlesi.
âyine: ayna.
basiret: kalp gözüyle görme,

do¤ru ve ölçülü görüfl.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
evvelâ: öncelikle.

hâlet: hâl, suret, keyfiyet.

isti¤rak: gark olma, dalma,
bir fleyin içine gömülme, bir
fleyle kaplanma.

istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.

1. Gözler.
2. Onlar›n gözleri, basireti. (Bakara Suresi: 20.)
3. Onlar, flimflekler çakt›¤› ve etraf ayd›nland›¤› zaman yürürler, karanl›k çöktü¤ü vakit du-

rurlar. (Bakara Suresi: 20.)
4. Her defas›nda. (Bakara Suresi: 20.)
5. Zaman. (Bakara Suresi: 20.)



Elcevap: Onlar›n ziyaya fazlaca h›rs ve ihtiyaçlar› ol-
du¤u için, en az bir ziyay› bile f›rsat bilip kaç›rtmak iste-

mediklerine iflareten, ziya üzerinde 
1 BÉnªs∏oc istimal edilmifl-

tir.

Sebebiyet ve menfaate delâlet eden 
2 rºo¡nd nABÉ°nVnG ’deki ∫

harfinden anlafl›l›r ki, bay›lmak üzere olan bir musibetze-
de, nefsine ait fleylerden maada hiçbir fleyi düflünmez.
Hatta kudret-i ‹lâhiyenin binlerle hikmetler için kâinatta
neflretti¤i ziyan›n menfaati tamamen kendisine ait oldu-
¤unu ve kendisi için gönderildi¤ini zanneder.

Ziyan›n adem-i devam› yüzünden sür’atli bir yürüyüflle
yollar›na devam etmeleri mukteza-i hâl ve makam iken,

sür’atsiz adî bir yürüyüflü ifade eden 
3 Grƒ°nûne tabiri, musi-

betin fliddetinden nefl’et eden zaafiyet yüzünden, sür'at-i
seyre kàdir olamad›klar›na iflarettir.

Sual: ‹nsanlar yerde yürüdükleri gibi, onlar›n da yürü-

meleri yerde olmal›d›r. Hâlbuki, 
4 p¬«/a ’deki zamirin ziyaya

raci olmas› cihetiyle, onlar›n yürümeleri ziyada oldu¤u
anlafl›l›r.

Elcevap: Onlar›n ziya haricinde yürümeleri mümkün
olmad›¤› için, sanki mesafeleri ve medar-› hareketleri
yaln›z ziyaya münhas›rd›r.

adem-i devam: devams›zl›k.
adî: basit, baya¤›, s›radan.
cihet: yön, sebep, vesile.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
hariç: d›fl›nda.
h›rs: açgözlülük, kanaatsizlik.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
istimal: kullanma.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
makam: yer, mevki.
medar-› hareket: hareket sebep
olma, hareket etme.
menfaat: fayda.

mesafe: uzakl›k, ara.

mukteza-i hâl: hâlin gerektir-
di¤i flekilde, hâlin gere¤i, du-
ruma göre, icab›na göre.

musibet: felâket, belâ.

musibetzede: musibet gör-
müfl, felâkete u¤ram›fl, belâ-
ya, kazaya u¤rayan.

münhas›r: mahsus, ait, yöne-
lik.
nefis: kendi, flah›s.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
neflir: yay›m, yay›n.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
sebebiyet: sebep olma.

sual: soru.
sür’at: çabucak, h›zla.
sür’at-i seyir: h›zl› seyir, h›zla
yol alma.
tabir: ifade; deyim.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük,
dermans›zl›k.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Her defas›nda. (Bakara Suresi: 20.)
2. Kendilerine ›fl›k verdi. (Bakara Suresi: 20.)
3. Yürürler. (Bakara Suresi: 20.)
4. ‹çinde. (Bakara Suresi: 20.)
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1 BGnPpGnh ’daki h yolcular›n evvelce gördükleri zulmet mu-

sibetini tazelemek için ikinci bir zulmet daha at›f ve ilâve

edildi¤ine iflarettir. GnPpG ’n›n ifade etti¤i cüz’iyet ve k›llet

ise, yolcular›n zulmete karfl› besledikleri nefret ve göster-
dikleri körlük fliddetinden, fikren zulmeti düflünmedikle-
rine; ancak, aleddevam, ziya için bir f›rsat beklerlerken,
birdenbire zulmetin hücumuna maruz kald›klar›na iflaret-
tir.

2 nºn∏ r̀XnG ’nin berke olan isnad›, berkin ziyas›ndan sonra

hücum eden zulmetin baflka zulmetlerden fledit oldu¤una
iflarettir. Ve keza, musibetzede olan yolcular›n tahayyül-
lerine göre güya berkin ziyas›ndan sonra flu bofllu¤u dol-
duran zulmetler hep berk ateflinin sönmesinden meyda-
na gelen dumanlar oldu¤una da hayalî bir imad›r.

Zarar için kullan›lan 
3 rºp¡r«n∏nY ’deki 

4 '¤nY kelimesi, zulmet

musibetinin tesadüfî olmay›p, ancak onlar›n ceza-i amel-
leri oldu¤una iflarettir. Ve musibetzede olan yolcular›n,
flu bofllu¤u dolduran zulmetler bütün insanlar içerisinde
onlar› kas›t ve onlara zarar vermek için gönderilmifl ol-
duklar›n› tahayyül ettiklerine bir remizdir.

Zulmet çöktü¤ü vakit, sükûnetle durup depreflmeme-
leri icap ederken, “Aya¤a kalkt›lar” manas›n› ifade eden

GƒoeÉnb tabiri, musibetin fliddetinden ve musibetle çok u¤-

raflt›klar›ndan, rükû vaziyetini and›ran, bellerinde bir 
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musibetzede: musibet görmüfl,
felâkete u¤ram›fl, belâya, kazaya
u¤rayan.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
rükû: namazda e¤ilme; vücudun
belden yukar› olan k›sm›n›, bafl
dik durumda iken yere paralel
flekilde öne do¤ru e¤me hareke-
ti.
sükûnet: durgunluk; huzur, sa-
kinlik.
fledit: fliddetli.
tabir: ifade; deyim.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma.
tesadüfî: tesadüfle ilgili, rastgele,
tesadüf olarak.
vaziyet: durum.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.

aleddevam: devaml› olarak,
daimî suretle, boyuna, sürek-
li olarak.
at›f: ba¤lama.
berk: flimflek.
ceza-i amel: yap›lan iflin kar-
fl›l›¤›.
cüz’iyet: azl›k, cüz’î olufl, kü-
çüklük.

evvelce: daha önce.
fikren: fikir ile, düflünerek,
zihnen.
güya: sanki.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade

etme.
isnat: dayand›rma.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›llet: azl›k, miktarca azl›k,
eksiklik.
mana: anlam.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
musibet: felâket, belâ.

1. Ve …inde, …¤i zaman. (Bakara Suresi: 20.)
2. Karanl›k çöktü. (Bakara Suresi: 20.)
3. Onlar›n üzerine. (Bakara Suresi: 20.)
4. Üzerine.



takavvüs peyda oldu¤una ve zulmetin anî hücumundan
tiksinerek aya¤a kalk›p kaçanlar gibi bellerini do¤rulttuk-
lar›na iflarettir.

1 rºpgpQÉn°ürHnGnh rºp¡p©rª°nùpH nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnh
Bu cümledeki kelimelerin iflaretlerine gelince:
Evvelki cümlelerde gözlerini kör, kulaklar›n› sa¤›r et-

mek flan›nda olan esbap zikredildikten sonra, bu cümle-
de müsebbebat› mefliet-i ‹lâhiye ile ba¤lar. Sonra, evvel-

ki cümlelere atfeden h harfi, esbab›n perdesi alt›nda ta-

sarruf eden ve bütün esbap ve illetler üzerinde muraka-
be eden bu kudretin, ancak nazar-› hikmet oldu¤una ifla-
rettir.

2 rƒnd : Bu kelimenin tazammun etti¤i k›yas-› istisnaî flöy-

le tasvir edilebilir: Mefliet-i ‹lâhiyenin olmamas›, zehap,
sem’ ve basar’›n olmamas›na illettir. Zehap, sem’ ve ba-
sar›n olmamas› da, meflietin olmad›¤›n› bildirmeye bir
delil ve bir illettir. Ve keza, mefliet-i ‹lâhiyeden maada bü-
tün esbap tekemmül etmifl de olsa, ancak mefliet-i ‹lâhi-
yenin taallûkuyla göz ve kulaklar›n›n ifli bitmifl olaca¤›na
iflarettir.

3 nABÉ°nT tabiri, müsebbebat› esbapla ba¤layan mefliet ve

irade-i ‹lâhiye oldu¤una delâlet eder. Öyle ise tesir Kud-
ret’indir; esbap ise, Kudret’in nazar-› zahirîde umur-i ha-
sise ile mübaflereti görünmemesi için vazedilmifl perde-
lerdir.

at›f: ba¤lamak, yüklemek.
basar: görme.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
illet: sebep, gaye.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n iradesi,
Cenab-› Hakk›n diledi¤ini yapabil-
me gücü, kudreti.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas-› istisnaî: neticesi veya ter-
si bizzat kendi içerisinde zikredi-
len k›yas flekli. günefl do¤muflsa,
gündüz olmufltur gibi.
kudret: güç, kuvvet, iktidar; Al-
lah’›n bütün varl›¤› çevreleyen
ezelî kuvveti.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mefliet: dileme, irade, istek.
mefliet-i ‹lâhîye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
murakabe: kontrol, denetleme.
mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
nazar-› hikmet: hikmet nazar›,
bilgi bak›fl›, bir fleyin gaye ve fay-
dalar›n› düflünerek bakma.
nazar-› zahirî: zahirî bak›fl, d›fl
görünüfle ehemmiyet vererek

yapma.
peyda: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
sem: iflitme.
flan: flöhret, ün.
taallûk: münasebet, rab›ta.
tabir: ifade; deyim.
takavvüs: kavisleflme, yay

gibi e¤ri olma, yay biçimine
girme.
tasarruf: idare, kullan›m.
tasvir: betimleme, baflka bir
ifade ile anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tekemmül: olgunlaflma, ke-

male erme, mükemmellefl-
me.
umur-› hasise: ufak ve de-
¤ersiz ifller.
vazetme: koyma, konulma.
zehap: gitme, bir fikre kap›l-
ma.
zikir: anma, bildirme.

1. E¤er Allah murat etse idi, onlar›n kulaklar›n›n gözlerinin nurlar›n› götürürdü. (Bakara Sure-
si: 20.)

2. E¤er. (Bakara Suresi: 20.)
3. Dileseydi. (Bakara Suresi: 20.)
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*nG Lâfza-i Celâlinin sarahatle zikri, halk› fazlaca esba-

ba ehemmiyet vermekten zecir ve men etmekle, esbab›n
perdesi alt›nda tasarruf eden Yed-i Kudreti görmeye fi-
kirleri davet eder.

1 nABÉ°nT fiilinin bir mef’ul ile takyit edilmeyerek mutlak b›-

rak›lmas›, mefliet ve irade-i ‹lâhiyenin kâinat›n ahvalin-
den müteessir olmad›¤›na ve mevcudat›n s›fât-› ‹lâhiyeye
tesirleri bulunmad›¤›na iflarettir. Yani, beflerin iradesi ve
sair s›fatlar›, mevcudat›n hüsün ve kubuh, büyüklük ve
küçüklük gibi ahvalinden müteessir oldu¤u gibi, s›fât-› ‹lâ-
hiye müteessir olmaz; s›fât-› ‹lâhiyeye göre hepsi müsa-
vidir.

“Götürmek” manas›n› ifade eden nÖngnP ’den anlafl›l›-

yor ki, esbap müsebbebat üzere musallat ve müstevli de-
¤ildir. Yani, esbab›n irtifa› zaman›nda esbapla ba¤l› ve
kaim olan müsebbebat›n adem deryas›na düflmesi ih-
timali yoktur. Ancak esbab›n arkas›nda haz›r bulunan
Yed-i Kudret, o müsebbebat› h›fzeder; ve hikmet-i ‹lâhi-
ye, muvazene ve nizam kanunu mucibince, baflka mev-
kilere gönderir, ihmal etmez.

Evet, hararet suyu kaynatmakla suyun bünyesini tah-
rip etti¤i zaman, o tahrip neticesi vücuda gelen buhar
ademe gitmez. Belki, nizamat-› havaiye mucibince
muayyen bir mecraya sevk edilir ve muayyen bir mevkie
ç›kar, emr-i ‹lâhîye intizaren, orada durur.
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mana: anlam.
mecra: kanal.
men: yasak etme, engelleme.
mefliet: dileme, irade, istek.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
mevki: yer, makam.
muayyen: belirli.
mucibince: gere¤ince.
musallat: çok fazla rahats›z eden,
fazlas›yla üzerine giden ve sata-
flan.
mutlak: sal›verilmifl, bafl›bofl b›-
rak›lm›fl.
muvazene: iki fleyin eflit olma
hâli, denklik, denge.
müsavi: eflit.
müsebbebat: bir sebeple olanlar,
sebeple meydana ç›kanlar, neti-
celer.
müstevli: istilâ eden, her taraf›
kaplayan, yay›lan.
müteessir: teessüre kap›lan, hü-
zünlü, kederli, mahzun.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nizamat-› hevaiye: nefis ve he-
vaya yönelik düzenler, tanzimler.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, belirlilik.
sevk: yöneltme, gönderme.
s›fât-› ‹lâhiye: Allah’›n s›fatlar›.
tahrip: harap etme, y›kma, boz-
ma.
takyit: kay›t ve flarta ba¤lama.
tasarruf: idare etme, kullanma.
Yed-i Kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zecir: önleme, yasak etme, ya-
saklama.
zikir: anma, bildirme.

adem: yokluk, hiçlik.
ahval: hâller, durumlar.
befler: insan, insanl›k.
derya: deniz.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
esbap: sebepler, vas›talar.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hararet: s›cakl›k.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.

hikmet-i ‹lâhiye: Allah’›n hik-
meti, mahlûkat›n yarat›l›fl›n-
da Allah’›n gayeleri.
hüsün: güzellik.
ihmal: bofllama, önemseme-
me.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
intizaren: bekleyerek, gözle-
yerek.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konu-
sunda karar verebilme ve bu

karar› yerine getirme gücü.
irade-i ‹lâhiye: Allah’›n irade-
si, Cenab-› Hakk›n diledi¤ini
yapabilme gücü, kudreti.
irtifa: yükseklik.
kaim: yerine geçmek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kubuh: çirkinlik.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, keli-
mesi.

1. Dileseydi.(Bakara Suresi: 20.)



Ve keza, 
1 nÖngnP tabirinden anlafl›l›r ki, havâss-i hamse

denilen duygular, sa¤›r, kör, camit tabiattan nefl’et etmifl
de¤ildirler; ancak, o duygular, Cenab-› Hak’tan ihsan
edilen hediyelerdir. Yaln›z, göz, kulak tabirleri, adî birer
isimdirler.

Ve keza nÖngnP ’nin harf-i cer olan Ü ile beraber gel-

mesinden anlafl›l›yor ki, müsebbebat esbaptan ayr›ld›¤›
zaman bafl›bofl b›rak›lmaz, yine bir nizam alt›na al›n›r.

Çünkü, p¬pH nÖngnP “beraberce götürmek” manas›n› ifade

eder. Beraber götürülen bir fley sahipsiz, bafl›bofl b›rak›l-
maz.

‹htar: Sem’in müfret olarak, basar›n cem olarak zikirleri,
iflitilen bir, görülen çok oldu¤una iflarettir. Evet, söy-
lenilen sözler birer birer kula¤a girer, öyle iflitilir; fa-
kat, çok fleyler bir defa bakmakla göze görünür.

2 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY %G s¿ pG
Bu cümledeki nükteler ve iflaretler:

Evvelâ, bu cümle münaf›klar› ve yolcular› istilâ eden
dehfletin hakikat oldu¤una bir fezleke ve bir hülâsad›r. Ve
bu hülâsadan anlafl›l›r ki, yolcular›n ahvali münaf›klar›n
ahvalini tamam›yla temsil etti¤i ve her bir hâlleri yolcula-
r›n hâllerinde göründü¤ü gibi, her bir zerrede ve her bir
hâlde kudret-i ‹lâhiyenin de tasarrufu görünür.

adî: basit, baya¤›, s›radan.
ahval: hâller, durumlar.
basar: görme.
camit: ruhsuz, cans›z.
cem: ço¤ul.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
defa: kat, misli.
dehflet: büyük tehlike karfl›s›nda
korkma ve flafl›r›p kalma.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvelâ: öncelikle.
fezleke: hülâsa, netice, muhta-
sar, özet.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harf-i cer: cer harfi; Arapçada ba-
fl›na geldi¤i kelimenin sonunu es-
re ile (“i” diye) okutan harf.
havâss-i hamse: befl duygu.
hülâsa: k›saca, özet.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-

tuf.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
istilâ: ele geçirme, kaplama,
yay›lma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n
kudreti, Allah’›n kudretiyle
yapt›¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
mana: anlam.
müfret: tekil, teklik.

münaf›k: nifak sokan, iki yüz-
lülük eden, ara bozucu.
müsebbebat: bir sebeple
olanlar, sebeple meydana ç›-
kanlar, neticeler.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana

veya söz.
sem: iflitme.
tabiat: kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tabir: ifade; deyim.
tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
temsil: örnek, misal.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zikir: anma, bildirme.

1. Götürmek.

2. fiüphesiz Allah her fleye kàdirdir. (Bakara Suresi: 20.)

224 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹



Tahkiki ifade eden 
1 s¿pG dâhil oldu¤u hükmün sabit ve

sars›lmaz hakikatlerden oldu¤una delâlet etti¤i gibi, me-
selenin azametini ve vüs’atini ve dikkatini ve nev-i befle-
rin bu gibi meselelerde âciz, zay›f ve kàs›r oldu¤unu rem-
zen gösteriyor. Çünkü, bu gibi yakinî meselelerde tered-
düdü intaç eden, ancak vehimlerdir. Vehimleri tevlit
eden, zaafiyet, acz, kusurdur. Bunlar ise, insan›n t›yne-
tiyle yo¤rulmufl s›fatlard›r.

*nG Lâfza-i Celâlinin burada sarahaten zikredilmesi, bu

cümledeki hükmü ispat eden delile iflarettir. Çünkü bü-
tün mevcudat taht-› tasarrufunda ve daire-i flümulünde
bulunan kudret, sair s›fatlar gibi, ulûhiyetin lâz›mesidir.

2 '¤nY kelimesinden anlafl›l›r ki, ademden eflyay› ç›karan

Kudret, o eflyay› mühmel ve bafl›bofl b›rakmaz. Ancak
hikmetin murakabesi ve nezareti alt›nda terbiye eder ve
ettirir.

3 uπoc edat›ndan anlafl›l›r ki, esbab›n bütün eserleri ve

hâs›l-› bilmastar denilen ef’al-i ihtiyariyeye terettüp eden
eserler, tamamen Kudrete ba¤l›d›r. Mevcuda ve mevcu-
data fley ve eflya denilmesi, mefliet-i ‹lâhiyenin taallûkun-

dan nefl’et etti¤ine nazaran, 
4 mArÀnT tabirinden anlafl›l›r ki,

eflya vücuda geldikten sonra da Sâni’den alâkas› kesil-
mez. Vücudun tekerrüründen ibaret olan bekalar› için,
daima Sânia muhtaçt›rlar.
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hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hüküm: karar, emir.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kàs›r: k›sa.
kudret: güç, kuvvet, iktidar; Al-
lah’›n bütün varl›¤› çevreleyen
ezelî kuvveti.
kusur: eksiklik, noksan.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
lâz›me: lâz›m olan.
mesel: örnek, numune, misal.
mefliet-i ‹lâhiye: Cenab-› Hakka
ait, Onun bilgisi, arzusu, iste¤i ve
iradesi alt›nda olan; Allah’›n var-
l›klar üzerindeki iradesi.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahluklar.
muhtaç: gerek duyan.
murakabe: kontrol, denetleme.
mühmel: ihmal edilmifl, b›rak›l-
m›fl; önemsiz.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nezaret: gözetme, bakma.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
s›fat: vas›f, nitelik.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tabir: ifade; deyim.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
taht-› tasarruf: idare alt›nda.
tekerrür: tekrarlanma.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
t›ynet: yarat›l›fl, tabiat, maya, mi-
zaç, huy, karakter.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vüs’at: genifllik, bolluk.
yakinî: flüphe edilmeyecek dere-
cede kesin olan fleyler.
zaafiyet: zay›fl›k, güçsüzlük, der-
mans›zl›k.
zikir: anma, bildirme.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk, hiçlik.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
dâhil: içeri, iç.

daire-i flümul: kapsam daire-
si.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

delil: kan›t, tan›k, burhan.

ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.

esbap: sebepler, vas›talar.

hakikat: gerçek, do¤ru.

hâs›l-› bilmastar: gerçek tesir
sahibinden meydana gelen fi-
il. (atefl ederek bir adam› öl-
dürmede, atefl etmek mastar,
adam›n ölmesi hâs›l-› bilmas-
tard›r.

1. fiüphesiz ki.
2. Üzerine, üzerinde.
3. Hepsi, tümü.
4. Nesne, fley.



1 lQpOÉnb kelimesine bedel, sübut ve devam› ifade eden 

2 lôj/ónb sîgas›ndan anlafl›l›r ki, kudret, makdurat nispetin-

de olmay›p, kudretin daire-i tasarrufu pek genifltir. Hem,
kudret zatiyedir; tagayyürü kabul etmez. Hem, ayn› za-
manda kudret lâz›medir; ziyade ve noksan olmaz. Hem,
kudret Rezzak, Gaffar, Muhyî, Mümît gibi s›fât-› fiiliyenin
merci ve mizan›d›r.

„®ò

rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh rºoµn≤n∏nN …/òsdG oºoµsHnQ GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡tjnG BÉnj
nABÉnª°sùdGnh Ék°TGnôpa ¢nVrQn’rG oºoµ`nd nπn©nL …/òsdnG |} n¿ƒo≤sànJ rºoµs∏n©nd
rºoµnd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe /¬pH nênôrNnÉna kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe n∫nõrfnGnh kABÉnæpH

3 n¿ƒoªn∏r©nJ rºoàrfnGnh GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓna
Yani: “Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rab-
binize ibadet ediniz ki, takva mertebesine vâs›l olas›n›z.
Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki; arz› size döflek, sema-
y› binan›za dam yapm›fl ve semadan sular› indirmifl ki,
sizlere r›z›k olmak üzere, yerden meyve ve sair g›dalar›
ç›karts›n. Öyle ise, Allah’a misil ve flerik yapmay›n›z. Bi-
lirsiniz ki, Allah’tan baflka ma’bud ve hâl›k›n›z yoktur.”

arz: yer, dünya.
bedel: yerine, ad›na, nam›na.
daire-i tasarruf: tasarruf sahas›.
evvel: önce.
Gaffar: kullar›n günahlar›n› çok
affeden, örten, ba¤›fllayan, ba¤›fl-
lamas› bol olan Allah.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâz›me: lâz›m olan.
mabut: kendisine ibadet olunan,
tap›n›lan, kulluk edilen.
makdurat: elden gelenler.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
mertebe: derece, basamak.
misil: benzer, efl.
mizan: terazi, ölçü.
Muhyî: ölüleri dirilten, hayat ve-
ren Allah.
Mümît: diriltip can verdi¤ini vakti
gelince öldüren Cenab-› Hak.
nispet: oran, de¤er.
Rab: “Yaratt›klar›n› besleyen, ye-
tifltiren; verdi¤i nimetlerle ›slah
ve terbiye eden” anlam›nda Al-

lah’›n bir ismi.

Rezzak: bütün yarat›lm›fllar›n
r›zk›n› veren ve ihtiyaçlar›n›
karfl›layan Allah.

r›zk: Allah taraf›ndan her can-
l› için ayr›lm›fl ve takdir edil-
mifl olan nimet, yiyecek içe-
cek ve giyecek ile ilgili fleyler.

sema: gökyüzü, gök.

s›fât-› fiiliye: Cenab-› Hakka
mahsus fiilî s›fatlar.
sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.
sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
flerik: ortak.
tagayyür: de¤iflme, baflkalafl-

ma.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
vâs›l: eriflme, ulaflma, kavufl-
ma.
zatiye: zat ile, kifli ile alâkal›.
ziyade: çok, fazla.

1. Diledi¤ini diledi¤i gibi yapmaya gücü yeten.
2. Diledi¤ini diledi¤i gibi yapmakta sonsuz, daimî ve eksilmeyen kudret sahibi olan.
3. Bakara Suresi: 21-22.
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Mukaddeme
Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit k›lmakla me-

leke hâline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah’›n emir-
lerini yapmaktan ve nehiylerinden sak›nmaktan ibaret
olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbi-
ye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zay›f kal›r.
Bu hâle, âlem-i ‹slâm›n hâl-i haz›rdaki vaziyeti flahittir.

Ve keza, ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile ol-
du¤u gibi, meafl ve meade, yani dünya ve ahiret ifllerini
tanzime sebeptir ve flahsî ve nev’î kemalâta vas›tad›r ve
Hâl›k ile abd aras›nda pek yüksek bir nispet ve flerefli bir
rab›tad›r.

‹badetin dünya saadetine vesile oldu€unu izah
eden cihetler:

Birisi: ‹nsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müs-
tesna olarak, acip ve lâtif bir mizaçla yarat›lm›flt›r. O mi-
zaç yüzünden, insanda çeflit çeflit meyiller, arzular mey-
dana gelmifltir. Meselâ, insan en müntehap fleyleri ister,
en güzel fleylere meyleder, ziynetli fleyleri arzu eder, in-
saniyete lây›k bir maiflet ve bir flerefle yaflamak ister.

fiu meyillerin iktizas› üzerine, yiyecek, giyecek ve sair
hacetlerini istedi¤i gibi, güzel bir flekilde tedarikinde çok
sanatlara ihtiyac› vard›r. O sanatlara vukufu olmad›¤›n-
dan, ebna-i cinsiyle teflrik-i mesai etmeye mecbur olur
ki; her birisi, semere-i sa’yiyle arkadafl›na mübadele 
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rekli maddeler.
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet.
mesai: çal›flma.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
mizaç: huy, tabiat, f›trat.
mukaddeme: bafllang›ç.
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
olarak de¤ifltirme.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
müntehap: seçkin, güzide, müm-
taz.
müstesna: istisna olan, hariç.
nehiy: yasaklama, menetme, bir
iflin yap›lmamas› konusunda
tembihte bulunma.
nev’î: cinse ait, türle ilgili.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
rab›ta: iliflki, ba¤.
saadet: mutluluk.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
semere-i sa’y: çal›flman›n seme-
resi, gayretin meyvesi; çal›flma
sonucu elde edilen kâr, fayda.
flahsî: flahsa, kifliye ait, hususî.
fleref: onur, haysiyet.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, teyit ve tasdik etme.
tedarik: sa¤lama, temin etme,
karfl›lama.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
teflrik-i mesai: mesaileri birlefltir-
me, birlikte çal›flma, iflbirli¤i yap-
ma, bir ifli beraber yapma.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vaziyet: durum.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile ilgi-
li, vicdana ait.
vukuf: anlama, bilme, haberli ol-
ma.
ziynet: süs, bezek.

abd: kul.
acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
akait: ‹slâm›n imanla ilgili
esaslar› ve hükümleri.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilg-
lil.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
arz: sunma.
arzu: istek, heves, niyet.
cihet: yan, yön, taraf.

ebna-i cins: ayn› cinsten
olanlar.
hacet: ihtiyaç.
hâle: durum, vaziyet.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
hâl-i haz›r: flimdiki zaman,
hâl.
hüküm: karar, emir, buyruk.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.

insaniyet: insanl›k, bütün in-
sanlar.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
kavi: kuvvetli, güçlü.
kemalât: kemaller, olgunluk-
lar, mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâtif: hofl.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maiflet: geçim, geçinme.
mead: ebedî hayat, ahiret ha-
yat› için gerekli maddeler.
meafl: dünya hayat› için ge-



suretiyle yard›mda bulunsun ve bu sayede ihtiyaçlar›n›
tesviye edebilsinler.

Fakat, insandaki kuvve-i fleheviye, kuvve-i gadabiye,
kuvve-i akliye, Sâni taraf›ndan tahdit edilmedi¤inden ve
insan›n cüz-i ihtiyarîsiyle terakkisini temin etmek için bu
kuvvetler bafl›bofl b›rak›ld›¤›ndan, muamelâtta zulüm ve
tecavüzler vukua gelir.

Bu tecavüzleri önlemek için, cemaat-i insaniye, çal›fl-
malar›n›n semerelerini mübadele etmekte adalete muh-
taçt›r. Lâkin her ferdin akl›, adaleti idrakten âciz oldu-
¤undan, küllî bir akla ihtiyaç vard›r ki, fertler o küllî ak›l-
dan istifade etsinler. Öyle küllî bir ak›l da ancak kanun
fleklinde olur. Öyle bir kanun, ancak fleriatt›r.

Sonra, o fleriat›n tesirini, icras›n›, tatbikini temin ede-
cek bir merci, bir sahip lâz›md›r. O merci ve o sahip de
ancak peygamberdir. Peygamber olan zat›n da zahiren
ve bât›nen halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için,
maddî ve manevî bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyac› ol-
du¤u gibi, Hâl›k ile olan derece-i münasebet ve alâkas›-
n› göstermek için de bir delile ihtiyac› vard›r. Böyle bir
delil de ancak mu’cizelerdir.

Sonra, Cenab-› Hakk›n emirlerine ve nehiylerine itaat
ve ink›yad› tesis ve temin etmek için, Sâniin azametini
zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç vard›r. Bu tespit de an-
cak akaitle, yani ahkâm-› imaniyenin tecellisiyle olur.
‹manî hükümlerin takviye ve inkiflaf ettirilmesi, ancak
tekrar ile teceddüt eden ibadetle olur.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahkâm-› imaniye: iman›n hü-
kümleri, iman›n temel flartlar›.
akait: ‹slâm›n imanla ilgili esasla-
r› ve hükümleri.
alâka: ilgi, iliflki. ba¤.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
cemaat-i insaniye: insan toplulu-
¤u, bir yere toplanm›fl insanlar.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
derece-i münasebet: alâka dere-
cesi, ilgi ölçüsü.
hâkimiyet: hâkim olufl, hükme-
difl, egemenlik.
Hâl›k: yarat›c›; Allah.
hüküm: karar, emir.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
imanî: imana dair olan, imanla il-
gili.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤lanma,
teslim olma.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
küllî: umumî, genel.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
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muamelât: muameleler, ifl-
lemler, al›flverifller.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhtaç: gerek duyan.
mübadele: de¤ifl-tokufl, kar-
fl›l›kl› olarak de¤ifltirme.
nehiy: yasaklama, menetme,
bir iflin yap›lmamas› konu-
sunda tembihte bulunma.
Peygamber: Hazret-i Mu-
hammed.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

semere: meyve, güzel netice.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tatbik: uydurma, uygulama.
tecavüz: haddini aflma, söz
ve harekette ileri gitme.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça

ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
temin: sa¤lama.
terakki: yükselme, ilerleme.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
tesviye: bir seviyeye getir-
me, ayn› düzeye getirme.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik, ululuk.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
zahiren: görünüflte.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



‹kincisi: ‹badet fikirleri Sâni-i Hakîm’e çevirttirmek
içindir. Abdin Sâni-i Hakîm’e olan teveccühü, itaat ve in-
k›yad›n› intaç eder. ‹taat ve ink›yat ise abdi intizam-› ek-
mel alt›na idhal eder. Abdin intizam alt›na girmesiyle ve
nizama ittiba etmesiyle hikmetin s›rr› tahakkuk eder.
Hikmet ise, kâinat sahifelerinde parlayan sanat nak›flla-
r›yla tebarüz eder.

Üçüncüsü: ‹nsan, santral gibi, bütün hilkatin nizam-
lar›na ve f›trat›n kanunlar›na ve kâinattaki nevamis-i ‹lâ-
hiyenin flualar›na bir merkezdir. Binaenaleyh, insan›n o
kanunlara intisap ve irtibat etmesi ve o namuslar›n etek-
lerine yap›fl›p temessük etmesi lâz›md›r ki, umumî ce-
reyan› temin etsin ve tabakat-› âlemde deveran eden
dolaplar›n hareketlerine muhalefetle o dolaplar›n çarkla-
r› alt›nda ezilmesin. Bu da ancak evamir ve nevahîden
ibaret olan ibadetle olur.

Dördüncüsü: Emirleri imtisal, nehiylerden içtinap
etmek sayesinde, bir fert hey’et-i içtimaiyede çok merte-
belerle nispet peyda eder ve alâkadar olur. Bilhassa ah-
kâm-› diniye ve mesalih-i umumiye hususunda, bir fert
bir nevi hükmüne geçer. Yani, pek çok hukuklar, haysi-
yetler, irflatlar, talimler, ›slahlar gibi vazifeler bir flahsa
yüklenir. E¤er evamiri imtisal, nevahîden içtinap eden o
flah›s olmasa, o vazifeler tamamen payimal olur.

Beflincisi: ‹nsan ‹slâmiyet sayesinde, ibadet saikas›y-
la bütün Müslümanlara karfl› sabit bir münasebet peyda
eder ve kavi bir irtibat ve ba¤l›l›k elde eder. Bunlar ise
sars›lmaz bir uhuvvete, hakikî bir muhabbete sebep olur.
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me, emre uygun hareket etme.
ithal: dâhil etmek.
ittiba: tâbi olma, uyma, itaat et-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavi: kuvvetli, güçlü.
mertebe: derece, basamak.
mesalih-i umumiye: umuma,
herkese ait maslahatlar, faydalar.
muhabbet: sevgi, sevme.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
namus: kanun, nizam.
nehiy: yasaklama, emir kipinin
olumsuzu.
nevahî: yasaklanm›fl fleyler, ya-
saklar.
nevamis-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n koymufl oldu¤u kanunlar, fle-
riatlar.
nevi: çeflit.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,
ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nenmifl.
peyda: kurma, sa¤lama.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sahife: sayfa.
saika: sevk eden, götüren, sürük-
leyen, sebep olan, sebep.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
s›r: gizlenen gerçek, saklanan bil-
gi.
flua: ›fl›n, ›fl›k huzmeleri.
tabakat-› âlem: âlem tabakalar›,
dünyan›n farkl› farkl› katmanlar›.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
temessük: yap›flma, sar›lma, s›k›-
ca tutunma.
temin: sa¤lama.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
uhuvvet: kardefllik.
umumî: genel.
vazife: görev.

abd: kul.
ahkâm-› diniye: dine ait hü-
kümler, dinle ilgili hükümler.
alâkadar: ilgili, iliflki.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
deveran: dönme, dönüp do-
laflma.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
heyet-i içtimaiye: sosyal
toplum.

hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hükmüne: yerine, de¤erine.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
içtinap: çekinme, sak›nma,
uzak durma.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.
ink›yat: ba¤lanma, kendini

teslim etme, kay›t alt›na gir-
me.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
intisap: mensup olma, ba¤-
lanma, girme.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
intizam-› ekmel: mükemmel
sistem, düzen.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
irtibat: ba¤, münasebet.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-



Zaten hey’et-i içtimaiyenin kemaline ve terakkisine ilk ve
en birinci basamaklar uhuvvet ile muhabbettir.

‹badetin flahsî kemalâta sebep oldu¤unun izah›:

‹nsan cismen küçük, zay›f ve âciz olmakla beraber,
hayvanattan addedildi¤i hâlde, pek yüksek bir ruhu tafl›-
yor; ve pek büyük bir istidada maliktir; ve hasredilmeye-
cek derecede meyilleri vard›r; ve gayr-i mütenahi emel-
ler sahibidir; ve addedilemez fikirleri vard›r; ve gayr-i
mahdut fleheviye ve gadabiye gibi kuvveleri vard›r. Ve
öyle acaip bir yarat›l›fl› vard›r ki, sanki bütün enva ve
âlemlere fihriste olarak yarat›lm›flt›r.

‹flte, böyle bir insan›n, o yüksek ruhunu inbisat ettiren
ibadettir; istidatlar›n› inkiflaf ettiren ibadettir; meyillerini
temyiz ve tenzih ettiren ibadettir; emellerini tahakkuk et-
tiren ibadettir; fikirlerini tevsi ve intizam alt›na alan iba-
dettir; fleheviye ve gadabiye kuvvelerini had alt›na alan
ibadettir; zahirî ve bât›nî uzuvlar›n› ve duygular›n› kirle-
ten tabiat paslar›n› izale eden ibadettir. ‹nsan› mukadder
olan kemalât›na yetifltiren ibadettir. Abd ile Ma’bud ara-
s›nda en yüksek ve en lâtif olan nispet, ancak ibadettir.
Evet, kemalât-› befleriyenin en yükse¤i flu nispet ve mü-
nasebettir.

‹htar: ‹badetin ruhu ihlâst›r. ‹hlâs ise, yap›lan ibadetin yal-
n›z emredildi¤i için yap›lmas›d›r. E¤er baflka bir hik-
met ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet ba-
t›ld›r. Faydalar, hikmetler yaln›z müreccih olabilirler,
illet olamazlar.

abd: kul.
acayip: çok tuhaf ve anlafl›lmaz
fleyler.
add: saymak, öyle kabul etmek.
âlem: dünya, cihan.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
bât›nî: içe ait, dâhilî, görünme-
yen, gizli.
cismen: cisim itibar›yla, cisim ola-
rak, vücutça, bedence.
emel: amaç, arzu, istek.
enva: çeflitler, türler, neviler.
faide: fayda.
fihriste: katalog, liste.
gadabiye: gazap ve öfke ile ilgili.
gadap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›n›r-
s›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
had: s›n›r.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
hayvanat: hayvanlar.
hey’et-i içtimaiye: sosyal bünye;
toplumsal yap›.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
illet: sebep, gaye, hedef, bir fleye
yol açan, bir fleyi gerektiren du-
rum.
inbisat: yay›lma, aç›lma, genlefl-
me.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kemal: olgunluk, fazilet.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
kemalât-› befleriye: insanlara ait
kemalât, insanlar›n keflif, bulufl
ve hünerleri, insanlar›n fazilet ve
erdemleri.
kuvve: kabiliyet, meleke, evsaf.
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lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
Ma’bud: kendisine ibadet
edilen, tap›n›lan, kulluk edi-
len Allah.
malik: sahip.
meyil: iptilâ, tutkunluk, aflk.
muhabbet: ülfet, sevgi, sev-
me, dostluk.
mukadder: takdir edilen,
programlanan, tayin edilen.
münasebet: ilgi, alâka, yak›n-
l›k.
müreccih: tercih eden, üstün
tutan.

nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
flehevî: flehvetle ilgili, hayva-
nî ve nefsanî duygularla alâ-
kal›, onlara ait.
tabiat: kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k ol-

mayan fleylerden, her türlü
eksik ve noksandan uzak ve
yüce tutma, münezzeh say-
ma.

terakki: yükselme, ilerleme.

tevsi: bollaflt›rma, genifllet-
me.

uhuvvet: kardefllik.

uzuv: bir canl›y› meydana ge-
tiren parçac›klardan her biri,
organ.

zahirî: görünürde.

zaif: zay›f.



Kur’ân-› Kerîm vakta ki 
1 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡tjnG BÉnj emriyle in-

sanlar› ibadete davet etti, sanki lisan-› hâl ile, “Niçin iba-
det yapal›m? ‹lleti nedir?” diye sorulan suali, Kur’ân-›

Kerîm, 
2 rºoµn≤n∏nN …/òsdG oºoµsH nQ cümleleriyle cevapland›r-

mak üzere Sâniin vücud-i vahdetine dair bürhanlar› zik-
retmeye bafllad›.

„®ò

Mukaddeme
Ateflin dumana olan delâleti gibi, müessirden esere

yap›lan istidlâle bürhan-› limmî denildi¤i gibi; duman›n
atefle olan delâleti gibi, eserden müessire olan istidlâle
de bürhan-› innî denir. Bürhan-› innî, flüphelerden daha
salimdir.

Bu ayetin, Sâniin vücut ve vahdetine iflaret eden delil-
lerinden biri de, inayet delili’dir. Bu delil, kâinat› ve kâ-
inat›n eczas›n› ve enva›n› ihtilâlden, ihtilâftan, da¤›lmak-
tan kurtar›p, bütün hususat›n› intizam alt›na almakla kâ-
inata hayat veren nizamdan ibarettir. Bütün maslahatla-
r›n, hikmetlerin, faydalar›n, menfaatlerin menflei bu ni-
zamd›r. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün
âyât-› Kur’âniye, bu nizam üzerine yürüyor ve bu niza-
m›n tecellisine mazhard›r. Binaenaleyh, bütün mesalihin,
fevaidin ve menafiin mercii olan ve kâinata hayat veren 
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ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, inti-
zams›zl›k.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
illet: sebep, gaye.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
intizam: düzen, düzenlilik.
istidlâl: ak›l yürütme, delil getir-
me.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
menafi: menfaatler, faydalar, ya-
rarlar, ç›karlar.
menfaat: fayda.
menfle: esas, kaynak.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
mesalih: maslahatlar, faydalar.
mukaddeme: bafllang›ç.
müessir: eser sahibi; tesir eden;
iflleyen, hükmünü yürüten.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
salim: korkusuz, emin, endiflesiz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sual: soru.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
vahdet: bir ve tek olma.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vücud-i vahdet: bir olufl, tek var-
l›k; varl›¤› tek ve bir olan.
vücut: var olma, varl›k.

âyât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhan-› innî: hâdiselerden
kanunlar›na, neticelerinden
sebeplerine ve eserden mü-
essire olan delil. (duman›n
atefle delil olmas› gibi.) kâi-

natta görülen eserlerden eser
sahibinin varl›¤›na getirilen
delil.
bürhan-› limmî: tümden ge-
lim; eser sahibinden esere
getirilen delil.
dair: alâkal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-

lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fevait: faydalar.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hususat: hususlar.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.

1. Ey insanlar! ‹badet ediniz!.. (Bakara Suresi: 21.)
2. Sizi yaratan Rabbinize... (Bakara Suresi: 22.)



bir nizam, elbette ve elbette bir nâz›m›n vücuduna delâ-
let etti¤i gibi, o nâz›m›n kas›t ve hikmetine de delâlet et-
mekle, kör tesadüfün vehimlerini nefyeder.

Ey insan!
E¤er senin fikrin, nazar›n flu yüksek nizam› bulmaktan

âciz ise ve istikra-i tam ile, yani umumî bir araflt›rmayla
da o nizam› elde etmeye kàdir de¤ilsen, insanlar›n telâ-
huk-i efkâr denilen fikirlerinin birleflmesinden do¤an ve
nev-i beflerin havâss› (duygular›) hükmünde olan fünunla
kâinata bak ve sahifelerini oku ki, ak›llar› hayrette b›ra-
kan o yüksek nizam› göresin.

Evet, kâinat›n her bir nev’ine dair bir fen teflekkül et-
mifl veya etmektedir. Fen ise kavaid-i külliyeden ibarettir.
Kaidenin külliyeti ise, nizam›n yüksekli¤ine ve güzelli¤i-
ne delâlet eder. Zira, nizam› olmayan›n külliyeti olamaz.

Meselâ, “Her âlimin bafl›nda beyaz bir amâme var.”
Külliyetle söylenilen flu hüküm, ulema nev’inde intizam›n
bulunmas›na bakar.

Öyle ise, umumî bir teftifl neticesinde, fünun-i kevni-
yeden her birisi, kaidelerinin külliyeti ile, kâinatta yüksek
bir nizam›n bulunmas›na bir delildir. Ve her bir fen, nur-
lu bir bürhan olup, mevcudat›n silsilelerinde salk›mlar gi-
bi as›l›p sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin de¤ifl-
mesinde gizli olan faydalar› göstermekle, Sâniin kas›t ve
hikmetini ilân ediyorlar. Âdeta, vehim fleytanlar›n› tard
etmek için, her bir fen birer necm-i sak›pt›r. Yani, bat›l
vehimleri delip yakan birer y›ld›zd›rlar.

âdeta: sanki.
ahval: hâller, durumlar.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
amâme: imâme, sar›k, bafla sar›-
lan sar›k.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dair: alakal›, ilgili.
delâlet: delil olma, gösterme; ala-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
fen: tecrübî, ispatla meydana gel-
mifl ilimlere verilen genel ad.
fünun: fenler.
fünun-i kevniye: kâinatla ilgili
fen ilimleri, kâinattaki fizikî, kim-
yevî ve hayatî kaidelere dair fen-
ler.
havas: hasseler, duyular.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: dinî kaide, kural.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
intizam: düzen, düzenlilik.
istikra-i tamme: tam ve etrafl›
bir araflt›rma, detayl› inceleme.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kaide: kural, esas, düstur.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›t: niyet, düflünce.
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kavaid-i külliye: genel kaide-
ler, herkesi ilgilendiren, her-
kesin uyaca¤› kaideler.
külliyet: bütünlük, umumîlik.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
meselâ: örne¤in.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahluklar.
nazar: bak›fl, dikkat.
naz›m: düzenleyen, tanzim
eden, düzene koyan.
necm-i sak›p: parlak y›ld›z,
karanl›¤› y›rtarak geçen par-
lak y›ld›z.

nefiy: inkâr etme, olumsuzla-
ma.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: tür, çeflit.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
sahife: sayfa.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semere: meyve, güzel netice.
silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.

teftifl: kontrol etme, muaye-
ne.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.
tesadüf: rastlant›.
teflekkül: flekillenme, flekil
alma, meydana gelme.
ulema: âlimler, bilginler, ilim
sahipleri.
umumî: genel.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.



Ey arkadafl!
O nizam› bulmak için umum kâinat› araflt›rmaktansa,

flu misale dikkat et; matlûbun hâs›l olur.

Gözle görünmeyen bir mikrop, bir hayvanc›k, küçük-
lü¤üyle beraber pek ince ve garip bir makine-i ‹lâhiyeyi
havidir. O makine, mümkinattan oldu¤undan, vücut ve
ademi, mütesavidir; illetsiz vücuda gelmesi muhaldir. O
makinenin bir illetten vücuda geldi¤i zarurîdir. O illet ise,
esbab-› tabiiye de¤ildir. Çünkü, o makinedeki ince ni-
zam, bir ilim ve fluurun eseridir; esbab-› tabiiye ise ilim-
siz, fluursuz, camit fleylerdir. Ak›llar› hayrette b›rakan o
ince makinenin esbab-› tabiiyeden nefl’et etti¤ini iddia
eden adam, esbab›n her bir zerresine Eflâtun’un fluuru-
nu, Calinos’un hikmetini itâ etmekle beraber; o zerrat
aras›nda bir muhaberenin de mevcut olmas›n› itikat et-
melidir. Bu ise, öyle bir safsata ve öyle bir hurafedir ki,
meflhur Sofestaîyi bile utand›r›yor.

Maahaza, esbab-› maddiyede esas ittihaz edilen kuv-
ve-i cazibe ile kuvve-i dafia’n›n, ink›sama kabiliyeti olma-
yan bir cüzde birlikte içtimalar› iltizam edilmifltir. Hâlbu-
ki, bunlar birbirlerine z›t olduklar›ndan, içtimalar› caiz
de¤ildir. Fakat, cazibe ve dafia kanunlar›ndan maksat,
âdâtullah ile tabir edilen kavanin-i ‹lâhiye ise ve tabiat ile
tesmiye edilen fleriat-› f›triye ise caizdir; lâkin, kanunluk-
tan tabiata, vücud-i zihnîden vücud-i haricîye, umur-i iti-
bariyeden umur-i hakikiyeye, alet olmaktan müessir ol-
maya ç›kmamak flart›yla makbuldür. Aksi takdirde caiz
de¤ildir.
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nek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kavanin-i ‹lâhiye: ‹lâhî kanunlar,
prensipler, Cenab-› Allah’›n kâi-
nattaki kanunlar›.
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
kuvve-i dafia: defetme kuvveti,
savma kuvveti, iticilik, itici güç.
mahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
makbul: kabul edilmifl, geçerli.
makine-i ‹lâhiye: Allah’›n maki-
nesi.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
matlûp: talep edilen, istenilen
fley.
misal: benzer, örnek.
muhabere: haberleflme.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
müessir: tesir eden, tesirini gös-
teren, eser ve iz b›rakan.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
mütesavi: birbirine müsavi olan,
eflit olan.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z söz.
Sofestaî: eski Yunan felsefesinde
hiçbir fleyin mutlak hakikatinin
olmad›¤›, her fleyin ölçüsünün in-
san›n bilgisine dayal› oldu¤u
inanc›n› savunarak de¤erleri ve
ahlâk› sorgulayarak tahrip etme-
ye çal›flan kimse.
fleriat-› f›triye: kâinatta düzeni
ve ahengi sa¤layan, bütün varl›k-
lar›n uymak zorunda oldu¤u ka-
nun ve kurallar›n tamam›.
fluur: ak›l, bilinç.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
tabir: ifade; deyim.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
umum: bütün, herkes.
umur-i hakikî: hakikî emirler,
gerçek ifller.
umur-i itibar: itibar edilecek
emirler, uyulacak kanunlar.
vücud-i haricî: haricî vücut, varl›-
¤› ortaya ç›kan, d›flar›da varl›¤› bi-
linen, nesnel.
vücud-i zihnî: sadece zihinde bir
varl›¤a sahip olup, d›flar›da asl›
olamayan.
vücut: var olma, varl›k.
zarurî: zorunlu.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

adem: yokluk, hiçlik.
âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
aksi: ters, z›t.
caiz: yap›lmas› veya yap›lma-
mas›nda sak›nca olmayan,
uygun.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cazibe: cezp edicilik, çekicilik.
cüz: k›s›m, parça.
dafia: def eden, kovan.
esbab-› maddiye: maddî se-
bepler.

esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hurafe: dinin asl›na uyma-
yan, sonradan dinî bilgiler
aras›na kar›flm›fl olan uydur-
ma, bat›l inan›fl.

içtima: toplanma, bir araya
gelme.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma.
ilim: bilgi, marifet.
illet: sebep, gaye.
iltizam: birinin taraf›n› tutma,
tarafgirlik.
ink›sam: bölünme, parçalan-
ma.
itâ etmek: vermek.
itikat: inanç, iman.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kabiliyet: beceriklilik, yete-



Ey arkadafl!

Misal olarak gösterdi¤im o küçük hurdebinî hayvanc›-
¤›n, yani mikrobun büyük fabrikas›ndaki nizam ve intiza-
m› akl›nla gördü¤ün takdirde, bafl›n› kald›r, kâinata bak.
Emin ol ki, kâinat›n vuzuh ve zuhuru nispetinde, o yük-
sek nizam› kâinat›n sahifelerinde pek zahir ve okunakl›
bir flekilde görüp okuyacaks›n.

Ey arkadafl!

Kâinat›n sahifelerinde “delilü’l-inaye” ile an›lan niza-
ma ait ayetleri okuyamad› isen, s›fat-› Kelâmdan gelen
Kur’ân-› Azîmüflflan’›n ayetlerine bak ki; insanlar› tefek-
küre davet eden bütün ayetleri, flu delilü’l-inaye’yi tavsi-
ye ediyorlar. Ve nimetleri ve faydalar› sayan ayetler da-
hi, delilü’l-inaye denilen o yüksek nizam›n semerelerin-
den bahsediyorlar. Ezcümle, bahsinde bulundu¤umuz flu

ayet, nøpe n∫nõrfnGnh kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnh Ék°TGnôpa ¢nVrQn’rG oºoµ`nd nπn©nL …/òsdnG
1 rºoµnd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe /¬pH nênôrNnÉna kABÉne pABÉnª°sùdG cümleleriyle, o

nizam›n faydalar›n› ve nimetlerini kopar›p insanlara ve-
riyorlar.

Delil-i ihtiraî: Mezkûr ayetin Sâniin vücut ve vahdetine
iflaret eden delillerinden biri de 
2 rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh rºoµn≤n∏nN …/òsdG cümlesiyle iflaret etti¤i

delil-i ihtiraî’dir. Delil-i ihtiraînin hülâsas› flöyle izah edi-
lebilir:

ayet: Kur’ân cümlesi.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
delil-i ihtira: Cenab-› Hakk›n ye-
niden icat ederek yaratt›¤› fley-
lerden meydana gelen, kendi za-
t›na mahsus delil.
delil-i inayet: Allah’›n inayetinin
delili, kâinattaki eflyan›n menfaat
ve faydalar›n› bildiren ayetler, de-
liler.
emin: inanma, güvenme.
ezcümle: bu cümleden olarak.
hurdebinî: gözle görülmeyecek
derecede küçük, mikroskobik.
hülâsa: bir fleyin özü, esas›, temel
k›sm›.
hülâsa: k›saca, özet.
intizam: düzen, düzenlilik.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-

fi yüce olan Kur’ân.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misal: benzer, örnek.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispet: oran, ölçü.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
sahife: sayfa.

Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

semere: meyve, güzel netice.

s›fat-› Kelâm: Kelâm s›fat›;
Cenab-› Hakk›n kendi zat›na
mahsus olarak konuflma s›fa-
t›.

tefekkür: derin düflünme; efl-
yan›n hakikatini, yarat›c›n›n

s›rlar›n› kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
vahdet: bir ve tek olma.
vuzuh: vaz›h olma hali, aç›k-
l›k.
vücut: var olma, varl›k.
zahir: aç›k, aflikâr.
zuhur: aç›kl›k, görünme.

1. O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döflek, gökyüzünü bir kubbe yapt›. Gökten de size bir su
indirip, onunla türlü meyvelerden ve mahsullerden size r›z›k ç›kard›. (Bakara Suresi: 22.)

2. O Rabbiniz ki, sizi ve sizden öncekileri yaratm›flt›r. (Bakara Suresi: 21.)
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Cenab-› Hak, hususî eserlerine menfle ve kendisine lâ-
y›k kemalât›na mehaz olmak üzere, her ferde ve her
nev’e has ve müstakil bir vücut vermifltir. Ezel cihetine
sonsuz olarak uzan›p giden hiçbir nevi yoktur. Çünkü,
bütün enva, imkân’dan vücup dairesine ç›kmam›fllard›r.
Ve teselsülün de bat›l oldu¤u meydandad›r. Ve âlemde
görünen flu tagayyür ve tebeddül ile, bir k›s›m eflyan›n
hudusu, yani yeni vücuda geldi¤i de gözle görünüyor. Bir
k›sm›n›n da hudusu zaruret-i akliye ile sabittir. Demek,
hiçbir fleyin ezeliyeti cihetine gidilemez.

Ve keza, ilmü’l-hayvanat ve ilmü’n-nebatatta ispat
edildi¤i gibi, enva›n say›s› iki yüz bine bali¤dir. Bu nevi-
ler için birer âdem ve birer evvel baba lâz›md›r. Bu evvel
babalar›n ve âdemlerin daire-i vücupta olmay›p, ancak
mümkinattan olduklar›na nazaran, behemehâl vas›tas›z,
kudret-i ‹lâhiyeden vücuda geldikleri zarurîdir. Çünkü, bu
nevilerin teselsülü, yani sonsuz uzan›p gitmeleri bat›ld›r.
Ve baz› nevilerin baflka nevilerden husule gelmeleri te-
vehhümü de bat›ld›r. Çünkü, iki neviden do¤an nevi, ale-
lekser ya akimdir veya nesli ink›taa u¤rar; tenasül ile bir
silsilenin bafl› olamaz.

Hülâsa, befleriyet ve sair hayvanat›n teflkil ettikleri sil-
silelerin mebdei, en baflta bir babada kesildi¤i gibi, en ni-
hayeti de son bir o¤ulda kesilip bitecektir.

Evet, fluursuz, ihtiyars›z, camit, basit olan esbab-› tabi-
iyenin bütün ak›llar› hayrette b›rakan o enva silsilelerinin
icad›na kabiliyeti oldu¤u, daire-i imkândan hariçtir.
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konu alan ilimler, zooloji.
ilmü’n-nebatat: bitkileri konu
alan ilim, botanik.
imkân: olabilirlik, olanak.
ink›ta: kesilme, arkas› gelmeme,
devam etmeme, devaml› olma-
ma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mebde: bafllang›ç.
mehaz: menba, kaynak.
menfle: esas, kaynak.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dahilindekiler,
olabilir fleyler.
müstakil: tek kifli, tek olarak.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nesil: soy, zürriyet.
nevi: tür, çeflit.
nihayet: son.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
silsile: seri, dizi.
fluursuz: idraksiz, bilgisiz.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tenasül: üreme, birbirinden do-
¤up üreme, nesil yetifltirerek ço-
¤alma.
teselsül: arda arda gelme, birbiri-
ni takip etme, zincirleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevehhüm: vehmine kap›lmak,
öyle zannetmek.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vücup: vacip ve lüzumlu olma,
varl›¤› gerekli olma, gerekme.
vücut: beden, ceset.
zaruret-i akliye: akla göre mut-
laka olmas› gereken fleyler.
zarurî: zorunlu.

adem: yokluk, hiçlik.
akim: neticesiz, sonu yok, ba-
flar›s›z.
alelekser: ekseriya, ço¤un-
lukla, çok kez, çok vakit.
âlem: dünya, cihan.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe; dinde yeri ol-
mayan, dinî hükümlere z›t.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
camit: ruhsuz, cans›z madde.

daire-i imkân: mümkün olan,
flartlar›n hâkim oldu¤u âlem.
daire-i vücup: tebeddül ve
tegayyür etmeyen, varl›¤›
tercihe ba¤l› olmayan ve
mümkinat âleminin ötesinde-
ki âlem, daire.
ekser: pek çok.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbab-› tabiiye: tabiî, ola¤an
sebepler.
evvel baba: ilk ata, bir türün
ilk bireyi.
ezel: bafllang›c› olmayan geç-

mifl zaman, öncesizlik.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-
manla s›n›rl› olmamak.
hariç: d›fl›nda.
hayvanat: hayvanlar.
hudus: sonradan meydana
gelme, yok iken var edilme.
hususî: özel.
hülâsa: k›saca, özet.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ilmü’l-hayvanat: hayvanlar›



Ve keza, kudret mu’cizelerinden birer nakfl-› garip ve
birer sanat-› acip tafl›yan o enva›n ihtiva ettikleri efrad›n
da, ihtira ve yarat›l›fllar›n› o esbaba isnat etmek, yaln›z
bir muhalin de¤il, muhalât›n en hurafesidir.

Binaenaleyh, o silsileleri teflkil eden enva ile efrat, hu-
dus ve imkân lisan›yla Hâl›k’lar›n›n vücub-i vücuduna
kat’î bir flahadetle flahadet ediyorlar.

Sual: Bütün silsilelerin Hâl›k’›n vücub-i vücuduna kat’î
flahadetleri göz önünde oldu¤u hâlde, baz› insanlar›n
madde ile maddenin hareketinin ezeliyeti cihetine zahip
olmakla dalâlete düfltüklerinin esbab› nedendir?

Cevap: Kas›t ve dikkatle de¤il, sathî ve dikkatsiz bir
nazarla, muhal ve bat›la mümkün nazar›yla bak›labilir.

Meselâ, bir bayram akflam›, gökte ay ve hilâli arayan-
lar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilâ-
li görmek için bütün kas›t ve dikkatiyle nazar›n› gö¤e tev-
cih edip hilâli araflt›rmakla meflgul iken, gözünün kirpik-
lerinden uzanan ve gözünün hadekas› üzerine e¤ilen be-
yaz bir k›l nas›lsa gözüne iliflir. O zat, derhal, “Hilâli gör-
düm” der; “‹flte bu gördü¤üm ayd›r” diye hükmeder.

‹flte, sathî ve dikkatsiz nazarlar, bu gibi hatalara düfl-
tükleri gibi; yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiye-
te malik olan insan, kast› ve dikkatiyle daima hak ve ha-
kikati ararken, bazen sathî ve dikkatsiz bir nazarla bat›la
bakar. O bat›l da ihtiyars›z, talepsiz, davetsiz, fikrine
gelir. Fikri de, çarnaçar al›r saklar, yavafl yavafl kabul ve
tasdikine de mazhar olur. Fakat, onun o bat›l› kabul ve 

bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevher: de¤er, k›ymet.
çarnaçar: ister istemez, mecburi-
yetle.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek za-
man› birden içine al›p, zamanla
s›n›rl› olmamak.
hadeka: gözbebe¤i.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hilâl: yeni ay.
hudus: sonradan ç›kma, sonra-
dan meydana gelme, sonradan
peyda olma, yok iken vücuda
gelme.
hurafe: dinin asl›na uymayan,
sonradan dinî bilgiler aras›na ka-
r›flm›fl olan uydurma, bat›l inan›fl.
ihtira: yeni bir fley bulma, benze-
ri görülmemifl bir fley icat etme,
vücuda getirme.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ihtiyar: irade, tercih.
imkân: olabilirlik, olanak.
isnat: dayanma, dayand›rma.
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kas›t: niyet, düflünce.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lisan: dil.
mahiyet: durum, vaziyet.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhal: imkâns›z, olmas›

mümkün olmayan.
muhalât: muhaller, olmas›
mümkün olmayanlar.
nakfl-› garip: garip nak›fl,
bambaflke hayret verici na-
k›fl.
nazar: bak›fl, dikkat.
sanat-› acibe: hayret verici
sanat, flafl›rt›c› sanat.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
sathî: yüzeysel.
silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-

ra.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
talep: isteme, dileme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevcih: yöneltme, çevirme.
vücub-i vücut: Allah’›n varl›-
¤›n›n gereklili¤i, yoklu¤unun
düflünülememesi.
zahip: bir zanna kap›lan, bir
fikre uyan.
zat: kifli, flah›s.



tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizam-› âlemden
gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete z›t
oldu¤una körlük gösterdi¤inden ileri gelmifltir ki, flu ga-
rip nak›fllar› ve acip sanat eserlerini esbab-› camideye is-
nat etmek mecburiyetiyle o dalâletlere düflmüfllerdir.

Hüseyin-i Cisrî’nin dedi¤i gibi, âsâr-› medeniyetle mü-
zeyyen ve bütün ziynetlere müfltemil bir eve giren bir
adam, ev sahibini göremedi¤inden, o ziyneti, o esasat›
tesadüfe ve tabiata isnat etmeye mecbur olmufltur.

Kezalik, nizam-› âlemdeki bütün hikmetlerin, faydala-
r›n tam bir ihtiyara ve flamil bir ilme ve kâmil bir kudre-
te yapt›klar› flahadetten gaflet eden gafiller, sathî nazar-
lar›nca, tesir-i hakikîyi esbab-› camideye vermeye mec-
bur kalm›fllard›r.

Ey arkadafl!

Cenab-› Hakk›n pek ince âsâr-› sanat›ndan ve pek
yüksek acaib-i kudretinden sarf-› nazar ederek, yaln›z ta-
biat denilen flu âsâr ve esbaptan, en zahir olan in’ikâs ve
irtisam keyfiyetine bak. Meselâ, bir aynay› semaya karfl›
tuttu¤un zaman, semay› irtifa›yla, nak›fllar›yla, y›ld›zlar›y-
la celp edip, aynada in’ikâs ve irtisam ettiren illet-i mü-
essirenin, aynan›n yüzündeki hasiyet oldu¤una kanaat
hâs›l edebilir misin? Hâflâ! Veyahut hakikatte bir emr-i
vehmîden ibaret olan cazibe-i umumiyenin, arz ile y›ld›z-
lar› flu bofllukta muntazam tahrik ve tedbirine illet-i
müessire olarak telâkki ve kabul edebilir misin? Hâflâ!
Bunlar ancak flart ve sebep olabilirler, illet-i müessire ola-
mazlar.
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hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ihtiyar: irade, tercih.
illet-i müessire: tesir edici sebep,
etkileyici neden.
in’ikâs: aksetme, yans›ma.
irtifa: yükseklik.
irtisam: resmolma, resimleme.
isnat: dayand›rma.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
kanaat: inanma.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mazhar: nail olma, flereflenme.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
meselâ: örne¤in.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nak›fl: iflleme, süsleme.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
sarf-› nazar: bak›fltan uzak tut-
ma, gözden kaç›rma.
sathî: yüzeysel.
sema: gökyüzü, gök.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alâmet, iflaret.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flart: koflul.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
tahrik: k›flk›rtma, kand›rma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tedbir: idare etme; önlem, çare.
telâkki: kabul etme, bir görüflle
bakma.
tesadüf: rastlant›.
tesir-i hakikî: gerçek tesir, etki.
zahir: aç›k, aflikâr.
ziynet: süs.

acaib-i kudret: ‹lâhî kudretin
insan› hayrette b›rakan hari-
ka iflleri.
acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
arz: sunma, bildirme.
âsâr: eserler.
âsâr-› medeniyet: medeni-
yet eserleri.
âsâr-› sanat: Sanat eserleri.
cazibe-i umumîye: umumî
bir cazibe, genel çekim gücü.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-

disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
emr-i vehmî: gerçekte var ol-
mayan, ama var oldu¤u san›-
lan ifl.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
esbab-› camide: fluursuz ve
ruhsuz olan sebep ve vas›ta-
lar.
esbap: sebepler, vas›talar.
ezeliyet: geçmifl ve gelecek
zaman› birden içine al›p, za-

manla s›n›rl› olmamak.
gafil: gaflette bulunan, endi-
flesiz, nefsine uyarak Allah’›n
emirlerini unutan.
gaflet: gafillik, bofl bulunma,
ihtiyats›zl›k, dikkatsizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir
vakit.



Hülâsa: ‹nsan sathî ve gayr-i kastî bir nazarla bat›l ve
muhal bir fleye bakt›¤› zaman, hakikî illetini bulamad›¤›
takdirde, çarnaçar s›hhatine veya inkâr›na kail olmakla
kabul etmesi ihtimali vard›r. Fakat, talip ve müflteri s›fa-
t›yla kasten ve bizzat dikkatle bakacak olursa, onlar›n
hikemiyat dedikleri o bat›l meselelerden hiçbirisini de
kabul etmez; ancak bütün siyasîlerin hikmetini ve hüke-
man›n ak›llar›n› zerrelerde farz etmekle, eblehâne kabul
eder.

Sual: Onlar›n daima iftiharla bahsettikleri tabiat, ne-
vamis ve kuva nedir ki, kendilerini onlarla iknaa çal›fl›-
yorlar?

Cevap: Tabiat dedikleri fley bir matbaad›r, tâbi’ de¤il-
dir; tâbi’ ancak kudrettir. Kanundur, kuvvet de¤ildir; kuv-
vet ancak kudrettedir.

Yahut, nas›l ki bildi¤imiz fleriat, insanlardan sudûr
eden ef’al-i ihtiyariyeyi bir nizam ve bir intizam alt›na
al›p tahdit eden kaidelerin hülâsas›d›r veya devletin iflle-
rini tanzim eden nizamlar›n, düsturlar›n, kanunlar›n
mecmuas›d›r; kezalik, tabiat denilen fley de âlem-i flaha-
detin uzuvlar›ndan ve eczalar›ndan sudûr eden ef’al ara-
s›nda bir nizam ve bir intizam› ika eden ‹lâhî bir fleriat-›
f›triyedir. Binaenaleyh, fleriat ile devlet nizam› makul ve
itibarî emirler’den olduklar› gibi; tabiat dahi itibarî bir
emir olup, hilkatte, yani yarat›l›flta cari olan âdetullahtan
ibarettir.

Amma tabiat›n bir mevcud-i haricî oldu¤unu teveh-
hüm etmek, bir f›rka askerin, idman ve talim esnas›nda 

âdetullah: Allah’›n tabiata koy-
du¤u yarat›l›fla ait kanunlar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
amma: ama, lâkin, ancak.
bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
cari: geçerli, yürürlükte, muteber.
çarnaçar: ister istemez, mecburi-
yetle.
düstur: kanun, kural, esas.
eblehâne: ak›ls›zcas›na, ahmak-
ças›na, aptalca.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
ef’al: fiiller, ifller.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin kendi is-
te¤iyle yapt›¤› ifller, kiflinin kendi
ihtiyarî fiilleri.
farz: kesin yap›lmas› gerekli olan;
‹slâmiyette kesin olarak yap›lma-
s› gereken emir.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
gayr-i kastî: kastî olmayan, iste-
yerek bile bile yap›lmayan.
hakikî: gerçek.
hikemiyat: hikmetler, hikmet ve
felsefeye ait söz ve düflünceler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hükema: filozoflar.
hülâsa: k›saca, özet.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
idman: beden terbiyesi, beden
e¤itimi, jimnastik, antrenman.
iftihar: gurur, övünme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ika: dayanma, istinat etme.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
intizam: düzen, düzenlilik.
itibarî: gerçek olmayan, varsay›-
lan.
kaide: kural, esas, düstur.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kuva: kuvvetler, güçler, takatlar.
makul: ak›ll›ca hareket eden.
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mesele: konu.
mevcud-i haricî: d›flta varl›¤›
bulunan bir fley, hayalî veya
vehmî olmayan, maddî vücu-
du bulunan eflya.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
müflteri: bir fleyi sat›n alan
veya sat›n almaya talip olan
kimse, al›c›.
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
sathî: yüzeysel, derine inme-

yen, üstün körü.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.
fleriat-› f›triye: kâinatta dü-
zeni ve ahengi sa¤layan, bü-
tün varl›klar›n uymak zorun-
da oldu¤u kanun ve kuralla-
r›n tamam›.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.

tabiat: kainat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
talip: talep eden, isteyen, is-
tekli.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.



yapt›klar› o muntazam hareketlerini gören bir vahflînin,
“Aralar›ndaki o nizam› idare edip birbiriyle ba¤layan ip
gibi bir fley mevcuttur” diye vahflîce etti¤i vehme benzer.
Binaenaleyh, vicdan› ve akl› vahflî olan bir adam, sathî
ve tebeî bir nazarla devam ve istimrar›n› muhafaza eden
tabiat›n müessir bir mevcud-i haricî oldu¤una ihtimal ve-
rebilir.

Hülâsa, tabiat Allah’›n sanat› ve fleriat-› f›triyesidir; ne-
vamis ise onun meseleleridir, kuva dahi o meselelerin
hükümleridir.

Tevhide geçiyoruz:

Kur’ân-› Kerîm, Sâniin vahdetine dair delillerden hiç-
bir fley terk etmemifltir. Bilhassa, “Arz ve semada Al-
lah’tan baflka ilâhlar olmufl olsa idiler, flu görünen inti-
zam fesada u¤rard›” manas›nda olan, 
1 ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«pa n¿Énc rƒnd ayetinin tazammun etti¤i

“bürhanü’t-temânü” Sâniin vahit ve müstakil oldu¤una
kâfi bir delildir. Ve istiklâliyet, ulûhiyetin zatî bir hassas›
ve zarurî bir lâz›m› oldu¤una nurlu bir bürhand›r.

Ey arkadafl!

Bahsinde bulundu¤umuz ayetin evvelinde bulunan 
2 GhoóoÑ r̀YoG emri, ‹bni Abbas’›n tefsirine nazaran, insanlar›

tevhide davet eden bir emirdir. Ve ayn› zamanda, bu
ayet, heyet-i mecmuas›yla tevhide iflaret eden pek lâtif
ve güzel bir bürhan› tazammun etmifltir. fiöyle ki:
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nazik, narin.
mana: anlam.
mesele: konu.
mevcud-i haricî: d›flta varl›¤› bu-
lunan bir fley, hayalî veya vehmî
olmayan, maddî vücudu bulunan
eflya.
muhafaza: koruma, saklama, h›f-
zetme.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
müessir: tesir eden, tesirini gös-
teren, eser ve iz b›rakan.
müstakil: bafll› bafl›na, kendi ba-
fl›na, kendi kendine, ayr›ca, ba-
¤›ms›z.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nevamis: kanunlar, fleriatlar.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
sema: gökyüzü, gök.
fleriat-› f›triye: kâinatta düzeni
ve ahengi sa¤layan, bütün varl›k-
lar›n uymak zorunda oldu¤u ka-
nun ve kurallar›n tamam›.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebeî: kastî olmayan, tâbi olarak
baflkas›n›n vücudu ile devam
eden.
tefsir: yorum, flerh.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n hâkimi-
yeti ile kâinattaki her fleyi kendi-
sine ibadet ve itaat ettirmesi.
vahdet: birlik ve teklik.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda tek
ve yegâne olan.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zarurî: zorunlu.
zatî: zata ait, zat›n kendisinden
olan, kendisiyle ilgili, kendine ait.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
bürhanü’t-temânü: Allah’›n
orta¤›, fleriki olamayaca¤›n›;
bunun, ulûhiyetin bir gere¤i
oldu¤unu ispat eden delil.
dair: alâkal›, ilgili.

delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
hassa: özellik.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
hülâsa: k›saca, özet.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.

intizam: düzen, düzenlilik.
istiklâliyet: ba¤›ms›zl›k.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kâfi: yeterli.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
kuva: kuvvetler, güçler, ta-
katler.
lâtif: yumuflak, hofl, güzel,

1. Enbiya Suresi: 22.

2. ‹badet ediniz... (Bakara Suresi: 21.)



Nev-i befler ile sair hayvanat›n medar-› maifletleri olan
semerat›n tevlidi için, arz ile sema aras›ndaki muavenet
ve münasebetleri ve âsâr-› âlemin birbirine müflabehetle-
ri ve etraf-› âlemin birbiriyle kucaklaflmalar›; ve birbirinin
elini tutup ihtiyaçlar›n› temin etmeleri ve yekdi¤erinin
sualine cevap verip yard›m›na koflmalar› ve tamam›yla
bir nokta-i vahideye bakmalar› ve bir Nazzam-› Vahid’in
mihveri üstünde hareket etmeleri gibi hâlleri havi olan
böyle garip bir makine, sahip ve sâniinin bir oldu¤unu
kat’î bir flahadetle ilân etmekle, “Her bir fleyde, Sâniin
vahdetine delâlet eden bir ayet ve bir alâmet vard›r” ma-
nas›nda olan flu beyitle taninendaz oluyorlar:

1 lópMGnh o¬s̀ fnG '=¤nY t∫oónJ lánjnG o¬nd mArÀnT uπoc ≈/anh
Ey arkadafl!
Sâni-i Zülcelâl, Vahid ve Vacibü’l-Vücud oldu¤u gibi,

bütün s›fât-› kemaliye ile de muttas›ft›r. Zira, âlemde ve
masnuatta bulunan kemalât, tamam›yla Sâniin kemalin-
den tecelli eden gölgeden muktebestir. Öyle ise, Sâni’de
bulunan cemal, kemal, hüsün, umum kâinatta bulunan
umum cemallerden, kemallerden, hüsünlerden gayr-i
mütenahi derecelerle yüksektir. Zira, ihsan in’am edenin
servetinden do¤ar ve servetine delildir. ‹cat, icat edenin
vücuduna delâlet eder; icap mucibin vücuduna bürhan-
d›r. Verilen hüsün, verenin hüsnüne delildir.

Ve keza, Sâni-i Zülcelâl bütün nevak›stan pak ve mü-
nezzehtir. Çünkü, noksaniyet maddiyat›n mahiyetlerin-
deki istidad›n k›lletinden ileri gelir. Hâlbuki, Cenab-› Hak
maddiyattan de¤ildir.

alâmet: iz, belirti, iflaret, niflan.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
âsâr-› âlem: alemin eserleri.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cemal: güzellik.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
etraf-› âlem: kâinat›n çevresi, uç-
lar›, k›y›lar›.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
hayvanat: hayvanlar.
hüsün: ‹lâhî güzellik.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
in’am: nimet verme, nimetlendir-
me, ihsan etme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kemal: olgunluk, fazilet.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›llet: azl›k, eksiklik.
maddiyat: para, mal, zevk vb. ile
ilgili fleyler.
mahiyet: durum, vaziyet.
mana: anlam.
masnuat: sanatla yap›lm›fl fleyler.
medar-› maiflet: geçim kayna¤›,
geçim sebebi, geçim vas›tas›.
mihver: takip edilen hat; merkez.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
mucip: icap eden, gerektiren.
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl, al›nm›fl, aktar›lm›fl.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.
nazzam-› vahid: bir nizam verici,

bir düzenleyici.
nevak›s: noksanlar, eksikler.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
nokta-i vahide: tek nokta.
pak: temiz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
Sâni-i Zülcelâl: sonsuz bü-
yüklük sahibi ve her fleyi sa-

natla yaratan Allah.
sema: gökyüzü, gök.
semerat: semereler.
s›fat-› kemaliye: olgunluk
belirtisi olan vas›flar.
sual: soru.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
taninendaz: ç›nlayan.
tecelli: belirme, bilinme, gö-
rünme.
temin: sa¤lama.

tevlit: do¤urma, sebep olma.

umum: bütün, hepsi.

Vacibü’l-Vücud: varl›¤› zarurî
ve zatî olan; varl›¤› baflkas›n›n
varl›¤›na ba¤l› de¤il, kendin-
den olup ezelî ve ebedî olan
Allah.

vahdet: birlik ve teklik.

vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegane olan.

yekdi¤er: bir di¤er.

1. Arap flairi ‹bnü’l-Mu'tez’in bir m›sra›.
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Ve keza, Sâni-i Kadim-i Ezelî kâinat›n ihtiva etti¤i efl-
yan›n cismiyet, cihetiyet, tagayyür, temekkün gibi istil-
zam ettikleri levaz›m ve evsaftan berî ve münezzehtir.
Kur’ân-› Kerîm, flu iki hakikate “Allah’a misil yapmay›n”

manas›na olan 
1 GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓna ayetiyle iflaret etmifltir.

Delil-i imkânî: Bu ayetin, Sâniin vücuduna iflaret eden
delillerinden birisi de delil-i imkânî’dir ki,
2 oABGnôn≤oØrdG oºoàrfnGnh t»pæn¨rdG *Gnh ayetiyle iflaret edilmifltir.

Bu delilin hülâsas›: Kâinat›n ihtiva etti¤i zerrelerden
her birisinin gerek zat›nda, gerek s›fât›nda, gerek ahva-
linde ve gerek vücudunda gayr-i mütenahi imkânlar, ihti-
maller, müflkülâtlar, yollar, kanunlar varken, birdenbire o
zerre, gayr-i mütenahi yollardan muayyen bir yola sülûk
eder; ve gayr-i mahdut hâllerden bir vaziyete girer; ve
gayr-i ma’dut s›fatlardan bir s›fatla vas›flan›r; ve do¤ru
bir kanun üzerine mukadder bir maksada harekete bafl-
lar; ve vazife olarak uhdesine verilen herhangi bir hikmet
ve bir maslahat› derhal intaç eder ki, o hikmet ve o mas-
lahat›n husule gelmesi, ancak o zerrenin o çeflit hareke-
tiyle olabilir. Acaba, o kadar yollar ve ihtimaller aras›nda
o zerrenin maceras›, lisan-› hâliyle, Sâniin kas›t ve hik-
metine delâlet etmez mi?

‹flte, her bir zerre, müstakilen kendi bafl›yla, Sâniin vü-
cuduna delâlet etti¤i gibi; küçük büyük herhangi bir te-
flekküle girerse veya hangi bir mürekkebe cüz olursa, gir-
di¤i ve cüz oldu¤u o makamlarda kazand›¤› nispete gö-
re, Sâniine olan delâletini muhafaza eder.
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kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
levaz›m: lâz›m olan fleyler, geçin-
mek ve yaflamak için gereken
fleyler, gereçler.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
macera: olup biten, cereyan
eden, bafltan geçen fley.
makam: yer, mevki.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
mana: anlam.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
misil: benzer, efl.
muayyen: belirli.
muhafaza: koruma.
mukadder: takdir edilmifl.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
mürekkep: bileflik.
müstakilen: kendi bafl›na, ba-
¤›ms›z olarak.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar.
nispet: oran, ölçü.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
Sâni-i Kadim: sanatkârl›¤› ezelî
olan Cenab-› Allah.
s›fat: vas›f, nitelik.
sülûk: bir yola girme, bir yol tu-
tup o yolda terakki mertebeleri-
ne devam etme.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
temekkün: mekân tutma, yer-
leflme, yer tutma.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.
uhde: sorumluluk.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahval: hâller, durumlar.
ayet: Kur’ân cümlesi.
berî: salim, kurtulmufl.
cihetiyet: belli bir yönde
olufl, belli bir tarafta yer al›fl.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
delil-i imkânî: imkâna ait
olan delil.

evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
gayr-i ma’dut: say›s›z, s›n›r-
s›z.
gayr-i mahdut: hudutsuz, s›-
n›rs›z, sonsuz.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hâl: durum, vaziyet.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hülâsa: k›saca, özet.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ihtiva: içine alma, kapsama.
imkân: olabilirlik, olanak.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.

1. Bakara Suresi: 22.
2. Allah Ganî’dir; muhtaç olan sizsiniz. (Muhammed Suresi: 38.)



Bu ayetin mâkabliyle cihet-i irtibat›na gelince:

Vakta ki Kur’ân-› Kerîm, birincisi müttakî mü’minler,
ikincisi inatl› kâfirler, üçüncüsü iki yüzlü münaf›klar ol-
mak üzere, insanlar› üç k›sma ay›rd› ve aralar›nda taksi-
mat ve teflkilât yapt› ve her bir k›sm›n s›fât›n› ve ak›beti-

ni beyan etti; sonra 
1 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj ayetiyle, her üç

k›sma tevcih-i hitap ederek, onlar› ibadete emir ve davet
etti.

Demek, bu ayetin evvelki ayetlere terettübü ve onlar›
takip etmesi, hane ve binan›n mühendisin krokisine,
amelin ilme, kazan›n kadere terettübü ve birbirini takip
etmeleri gibidir.

Evet, evvelki ayetlerde yap›lan teflkilât ve taksimat,
kroki ve plândan sonra, bu ayette ibadet binas›n›n yap›l-
mas›na emredilmifltir. Ve o ayetlerde verilen bilgi ve ma-
lûmattan sonra, bu ayette amel ve ibadete emredilmifltir.
Ve onlarda yaz›lan s›fât ve istihkaklara göre, burada emir
ve nehiyler ile hükümler verilmifltir. Ve keza, evvelki
ayetlerde insanlar›n taksimat›, ahval ve s›fât› zikredildik-
ten sonra, makam›n iktizas›yla, bu ayet onlar› takip et-
mifltir.

Vakta ki Kur’ân-› Kerîm, insanlar›n her üç f›rkas›ndan
bahsetti ve her bir f›rkan›n s›fât›n› ve ak›betini söyledi;
sâmiin arzusu ve makam›n iktizas› üzerine, Kur’ân-› Ke-
rîm, gayptan hitaba intikal ederek, onlara karfl› flu hitap-
ta bulundu.

ahval: hâller, durumlar.
ak›bet: nihayet, son, bitim.
amel: fiil, ifl, emek.
arzu: istek, heves, niyet.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me.
cihet-i irtibat: irtibat sebepleri,
taraflar›; ba¤lanma yönü, aradaki
benzeyifl ve münasebet.
evvel: önce.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
gayptan: gayb› bilen.
hane: ev.
hitap: söylemde bulunmak, ko-
nuflmak.
hüküm: emir, buyruk.
iktiza: gerek, lüzum.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.

kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-›
Hakk›n takdir ve tayin etme-
si.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
mâkabl: öndeki, üstteki.
makam: yer, mevki.
malûmat: bilinen fleyler, bili-

nenler.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
müttakî: kendisini Allah’›n
sevmedi¤i fena fleylerden ko-
ruyan; haramdan ve günah-
tan çekinen, takva sahibi, din-
dar.
nehiy: yasaklama, menetme,
bir iflin yap›lmamas› konu-

sunda tembihte bulunma.
sâmiîn: dinleyenler, dinleyici-
ler.
s›fat: vas›f, nitelik.
taksimat: taksimler, bölme-
ler.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme.
teflkilât: yap›fllar, kurulufllar.
tevcih-i hitap: sözü birine
yöneltme, birine söz söyle-
me.

1. Ey insanlar ibadet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)
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Evet, baz› adamlar hakk›nda gaibâne konuflanlar›n bi-
lahare konuflmalar›n› hitaba çevirmelerinde flöylece bir
nükte-i umumiye vard›r:

Meselâ, bir flahs›n iyili¤inden veya fenal›¤›ndan bahse-
dilirken, gerek konuflanda, gerek dinleyende ya tahsin
veya tel’in için bir meyil uyan›r. Sonra gitgide o meyil öy-
le kesb-i fliddet eder ki, sahibini o flah›sla görüfltürüp fli-
fahen konuflmaya kuvvetli bir arzu uyand›r›r. Burada, sâ-
milerin o meyillerini tatmin etmekle, makam›n iktizas›
üzerine, Kur’ân-› Kerîm onlar› sâmilerin huzuruna götü-
rüp kendilerine hitapla tevcih-i kelâm etmifltir.

Bu ayette, gayptan hitap edilen iltifat ve intikalde hu-
susî bir nükte de vard›r ki, ibadetle yap›lan tekliften hâs›l
olan meflakkat, hitab-› ‹lâhiyeden nefl’et eden zevk ve
lezzetle karfl›lan›r ve insanlara a¤›r gelmez.

Ve keza, hitap suretiyle ibadeti teklif etmek, abd ile
Hâl›k aras›nda vas›ta olmad›¤›na iflarettir.

Ey arkadafl!

Bu ayetin cümlelerini birbiriyle nazmeden münase-
betler ise:
1 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj cümlesinde, emir ve hitap, geçen

her üç f›rkay› teflkil eden mü’min, kâfir ve münaf›klar›n
mazi, hâl ve istikbalde vücuda gelmifl veya gelecek bütün
efrad›n› ihtiva eden tabakalara hitapt›r.
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len en son ‹lâhî kitap.
makam: yer, mevki.
mazi: geçmifl zaman.
meselâ: örne¤in.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
sarma, e¤iklik, e¤im.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nazmetme: s›ra, tertip, düzene
koyma.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
nükte-i umumiye: umuma ait,
herkesle ilgili nükte.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle, ya-
z›l› olmayarak.
tahsin: aferin deme, alk›fllama.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n› karfl›-
lama.
teklif: öneri.
tel’in: lânet okuma, lânetleme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevcih-i kelâm: sözü yöneltme.
vas›ta: vesile, neden, arac›.

abd: kul.
arzu: istek, heves, niyet.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
efrat: fertler.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
gaibâne: görünmeden, haz›r-
da görünmeksizin.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve alemler.
hâl: flimdiki zaman.

Hâl›k: yarat›c›, Allah.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi.
hitab-› ‹lâhiye: Allah’›n kendi
zat›na mahsus olan hitab›.
hitap: söylemde bulunmak,
konuflmak.
hususî: özel.
ihtiva: içine alma, kapsama.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
iltifat: güzel sözler söyleye-
rek birini samimî olarak okfla-

ma.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme,
göçme.
istikbal: gelecek zaman.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
kesb-i fliddet: fliddet kazan-
ma, güç ve kuvvet elde etme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-

1. Ey insanlar ibadet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)



Binaenaleyh, 
1 GhoóoÑrYoG vav’›n›n merciinde dâhil olan

kâmil mü’minlere göre, GhoóoÑrYoG ibadete devam ve sebat

etmeye emirdir. Orta derecedeki mü’minlere nazaran,
ibadetin artt›r›lmas›na emirdir. Kâfirlere göre, ibadetin
flart› olan iman ve tevhid ile ibadetin yap›lmas›na emir-
dir. Münaf›klara nazaran, ihlâsa emirdir.

Binaenaleyh, GhoóoÑrYoG ’nun ifade etti¤i ibadet kelimesi,

mükellefîne göre müflterek-i manevî hükmündedir.
2 rºoµs̀ HnQ : Yani, “Sizi terbiye eden ve büyüten Odur ve

sizin mürebbîniz Odur. Öyle ise siz de Ona ibadet etmek-
le abd olunuz!”

Ey arkadafl!

Vakta ki Kur’ân-› Kerîm, ibadeti emretti. ‹badet ise, üç
fleyden sonra olabilir.

Birincisi: Ma’bud’un mevcut olmas›d›r.
‹kincisi: Ma’bud’un vahit olmas›d›r.
Üçüncüsü: Ma’bud’un ibadete istihkak› bulunmas›d›r.

Kur’ân-› Kerîm, o üç mukadder suale iflaret etmekle
beraber, flartlar›n›n delillerini de zikrederken, Ma’bud’un
vücuduna dair olan delilleri iki k›sma ay›rm›flt›r.

Birisi: Hariçten al›nan delillerdir ki, buna afakî denilir.
‹kincisi: ‹nsanlar›n nefislerinden al›nan bürhanlard›r;

buna enfüsî tesmiye edilir. Enfüsî olan k›sm›n› da, biri
nefsî, di¤eri usulî olmak üzere iki k›sma taksim etmifltir.

abd: kul.
afakî: d›fla dönük, bir fleyin ken-
disinden d›fl›ndaki âlem.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
enfüsî: bir fleyin kendisine, iç ya-
p›s›na, bünyesine ait olan.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
iman: inanç, itikat.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,

tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
merci: merkez, kaynak, mü-
racaat edilecek yer.
mukadder: takdir edilmifl.
mükellefîn: mükellefler, bir
fleyi yapmak, bir fleyi öde-
mek zorunda bulunanlar.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.

mürebbî: terbiye eden, bes-
leyip büyüten Allah.
müflterek-i manevî: manevî
ortakl›k.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefis: bir fleyin kendisi, flahs›.
nefsî: bir fleyin bizzat kendi-
siyle ilgili olan.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
sual: soru.

taksim: bölme, paylaflt›rma.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
usulî: as›llar, kökler, geçmifl
atalar ile ilgili olan.
vahit: zat›nda ve s›fatlar›nda
tek ve yegane olan.

1. ‹badet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)

2. O Rabbinizdir. (Bakara Suresi: 21.)
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Demek, Ma’bud’un vücuduna üç türlü delil vard›r: afa-
kî, nefsî, usulî.

Evvelâ, en zahir ve en yak›n olan nefsî delile 
1 rºoµ ǹ≤n∏nN i/òsdnG cümlesiyle, usulî delile de 

2 rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh
cümlesiyle iflaret etmifltir. Sonra, ibadet insanlar›n hilkat
ve yarat›l›fl›na talik edilmifltir.

‹badetin hilkat-i beflere terettübü iki fleyden ileri geli-
yor: Ya insanlar ilk yarat›l›fl›nda ibadete istidatl› ve takva-
ya kabiliyetli olarak yarat›lm›fllard›r; ve o istidad› ve o ka-
biliyeti onlarda gören, onlar›n ibadet ve takva vazifeleri-
ni göreceklerini kaviyyen ümit eder. Veyahut insanlar›n
hilkatinden ve memur olduklar› vazifeden ve teveccüh et-
tikleri kemalden maksat, ibadetin kemali olan takvad›r.

3 n¿ƒo≤sànJ rºoµs∏n©nd : fiu cümle, her iki noktaya da tatbik

edilebilir. Yani, “‹stidat ve kabiliyetinizde ekilen veya va-
zife ve hilkatinizden kastedilen takvan›n kuvveden fiile ç›-
kar›lmas› lâz›md›r.”

Sonra, Kur’ân-› Kerîm’de Ma’bud’un vücuduna ait

afakî delillerin en karibine 
4 Ék°TGnôpa ¢nVrQn’rG oºoµnd nπn©nL cüm-

lesiyle iflaret edilmifltir. Ve bu iflaretten, arz›n bu flekle ge-
tirilmesiyle nev-i beflere ve sair hayvanata kabil-i sükna
olarak haz›r bulundurulmas›, ancak Allah’›n ca’liyle (yap-
mas›yla) olup, tabiat›n ve esbab›n tesiriyle olmad›¤›na bir
remiz vard›r. Çünkü, tesir-i hakikînin esbaba verilmesi bir
nevi flirktir.
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kuvve: niyet, fikir, düflünce, ta-
savvur.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
nefsî: nefisten kaynaklanan fley-
lerle ilgili, nefisle alâkal›.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: tür, çeflit.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet
eden iflaret ve flekil.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bulun-
du¤una inanma.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
talik: baflka bir zamana b›rakma,
erteleme.
tatbik: yerine getirme, uygula-
ma.
terettüp: ait olma, icap etme, ge-
rekme.
tesir: etki.
tesir-i hakikî: gerçek tesir, etki.
teveccüh: yönelme, sevgi, ilgi.
vazife: görev.
vücut: varl›k, var olma.
zahir: aç›k, aflikâr.

afakî: d›fla dönük.
arz: yer, dünya.
ca’l: yapma, meydana getir-
me.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvelâ: öncelikle.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.

hayvanat: hayvanlar.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hilkat-i befler: insan›n yarat›-
l›fl›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabil-i sükna: oturmaya el-
veriflli, oturulabilir.
kabiliyet: istidat, yetenek.

karip: yak›n, yak›n olan, uzak
olmayan.
kas›t: niyet, düflünce.
kaviyyen: kesin olarak, ke-
sinlikle, kuvvetle, kat’î olarak,
flüphesiz.
kemal: olgunluk, fazilet.
kuvve: kuvvet, güç.

1. Ki, sizi (O) yaratm›flt›r. (Bakara Suresi: 21.)
2. Sizden öncekileri de… (Bakara Suresi: 21.)
3. Tâ ki takva mertebesine ulaflas›n›z. (Bakara Suresi: 21.)
4. Yeryüzünü size döflek yapt›. (Bakara Suresi: 22.)



1 kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnh cümlesiyle, Sâniin vücuduna olan afakî

delillerden en basit ve en yükse¤ine iflaret edilmifltir.

Sonra, mürekkebat ve mevalidin vücud-i Sânia vech-i

delâletlerine, 
2 kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe n∫nõrfnGnh (ilâahir) cümlesiyle ifla-

ret edilmifltir.

Sonra, geçen delillerin her birisi alelinfirat, yani birer
birer Sâniin vücuduna delâlet etti¤i gibi, heyet-i mec-
muas› da Sâniin vahdetine iflarettir.

Sonra, nimetlerin menflei ve menba› olan âlemin niza-

m›na iflaret eden o cümlelerin suret-i tertibi 
3 rºoµ ǹd ÉkbrRpQ ’ün

delâletiyle beraber, Ma’bud’un ibadete müstahak oldu¤u-
na delâlet eder. Çünkü, ibadet flükürdür; flükür Mün’im’e
edilir. Yani, nimetleri veren Zata flükretmek vaciptir.

Sonra rºoµnd ÉkbrRpQ cümlesinden, arz ve arzdan ç›kan me-

valit, yani arz›n semereleri insanlara hadim olduklar› gi-
bi, insanlar da onlar›n Sâniine hadim olmalar› lâz›m ol-
du¤una bir remiz vard›r.

4 GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓna cümlesi ise, geçen cümlelerin her

birisiyle alâkadard›r. Yani, Rabbinize ibadet yapt›¤›n›zda
flerik yapmay›n›z. Zira, Rabbiniz ancak Allah’t›r. Sizi,
nev’inizle beraber halk eden Odur ve arz› size mesken
olarak haz›rlayan Odur. Semay›, sizin binan›za dam ola-
rak yaratan Odur ve sizin r›z›k maifletinizi tedarik için 

afakî: d›fla dönük.
alâkadar: ilgili, iliflkili, münase-
betli, ba¤l›.
alelinfirat: birer birer, teker te-
ker.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
dam: tavan.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
hadim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
halk: yaratma, yoktan var etme.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
maiflet: geçim, geçinme.
menba: kaynak.
menfle: esas, kaynak.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
mevalit: mevlitler, do¤umlar, do-
¤ufllar.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
mürekkebat: mürekkep fleyler,
bileflikler, kar›fl›mlar.
müstahak: lây›k olunan, hak edi-
len fley.
nevi: tür, çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
remiz: iflaret, bir manay› ifade
eden veya bir manaya delâlet

eden iflaret ve flekil.

r›z›k: Allah taraf›ndan her
canl› için ayr›lm›fl ve takdir
edilmifl olan nimet, yiyecek
içecek ve giyecek ile ilgili fley-
ler.

Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.

sema: gökyüzü, gök.
semere: meyve, güzel netice.
suret-i tertip: s›ralama flek-
linde, dizgi biçimi.
flerik: ortak.
flükür: teflekkür.
tedarik: sa¤lama, temin et-
me, karfl›lama.

vacip: dinî bak›mdan yap›l-
mas› flart olan, kesinlik bak›-
m›ndan farzdan sonra gelen.

vahdet: birlik ve teklik.

vech-i delâlet: delâlet ciheti,
delil olma yönü, sebebi.

vücud-i Sâni: her fleyi sanat-
la yaratan Allah’›n varl›¤›.

1. Gökyüzünü kubbe yapt›. (Bakara Suresi: 22.)
2. Gökten bir su indirdi. (Bakara Suresi: 22.)
3. Size r›z›k ç›kard›. (Bakara Suresi: 22.)
4. Öyle ise bile bile Allah’a efl ve ortak koflmay›n. (Bakara Suresi: 22.)
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sular› gönderen Odur. Hülâsa, bütün nimetler Onundur;
öyle ise bütün flükürler ve ibadetler de ancak Onad›r.

Arkadafl!

Bu ayetin tazammun etti¤i cümlelerin keyfiyet ve nük-
telerine gelelim.

Evvelâ, Kur’ân-› Kerîm’de kesretle zikredilen 
1 Én¡t`jnG BÉnj

ile edilen hitap ve nida, üç vecihle ve üç edatla te’kit edil-
mifltir.

Birisi, ikaz› ifade eden ve ikaz için kullan›lan 
2 Énj harfi-

dir.

‹kincisi, alâmetleri aramakla bir fleyi bulmak için kulla-

n›lan tinG kelimesidir ki, Türkçede “hangi” kelimesiyle

tercüme edilir.

Üçüncüsü, gafletten ay›ltmak için kullan›lan Éng harfi-

dir.

Bu te’kitlerden anlafl›l›r ki, burada flu tarzla yap›lan ni-
da ve hitap, çok faydalara ve nüktelere iflarettir. Ezcüm-
le:

• Birincisi, insanlara ibadetlerin teklifinden hâs›l olan
meflakkatin, hitab-› ‹lâhîye mazhariyetten nefl’et eden
zevk ve lezzetle tahfif edilmesidir.
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nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
flükür: teflekkür.
tahfif: hafifletme, yükünü azalt-
ma.
tarz: biçim, flekil.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
teklif: öneri.
vecih: cihet, yön.
zikir: anma, bildirme.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
ayet: Kur’ân cümlesi.
evvelâ: öncelikle.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
gaflet: gafillik, bofl bulunma,
ihtiyats›zl›k, dikkatsizlik.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hitab-› ‹lâhî: Allah’›n kendi

zat›na mahsus olarak hitab›;
Kur’ân-› Kerîm.
hitap: söylemde bulunmak,
konuflmak.
hülâsa: k›saca, özet.
ikaz: uyar›.
kesret: çokluk.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.

Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›,
güçlük, zorluk.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

1. Ey...
2. Ey!



• ‹kincisi, insan›n gaibâne olan afla¤› mertebesinden,
huzurun yüksek makam›na ç›kmas›, ancak ibadet vas›ta-
s›yla oldu¤una iflarettir.

• Üçüncüsü, muhatab›n üç cihetten ibadete mükellef
oldu¤una iflarettir: Kalbiyle teslim ve ink›yada, akl›yla
iman ve tevhide, kal›b›yla amel ve ibadete mükelleftir.

• Dördüncüsü, muhatab›n mü’min, kâfir, münaf›k ol-
mak üzere üç k›sma ayr›lm›fl oldu¤una iflarettir.

• Beflincisi, insanlar›n yüksek, orta, avam tabakalar›-
na hitaben flamil oldu¤una iflarettir.

• Alt›nc›s›, insanlar aras›nda yap›lan nida ve hitaplar-
da âdet edinmifl olan fleylere iflarettir ki; insan, evvelâ
gördü¤ü adam› ça¤›r›r ve durdurur, sonra kim oldu¤unu
anlamak için alâmetlerine dikkat eder, sonra maksad›n›
anlat›r.

Hülâsa: Mezkûr hitap, geçen üç cihetten te’kit edilmifl
flu nüktelere iflarettir.

Énj ile nida edilen insanlar; gafil, gaip, hâz›r, cahil, mefl-

gul, dost, düflman gibi çok muhtelif tabakalara flamildir.

Bu muhtelif tabakalara göre Énj ’n›n ifadesi de¤iflir.

Meselâ, gafile karfl› tembihi ifade eder; gaibe ihzar›,
cahile tarifi, dosta teflviki, düflmana tevbih ve takrii gibi,
her tabakaya münasip bir ifadesi vard›r.

âdet: her vakit yap›lan.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
amel: fiil, ifl, emek.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›dd›.
cahil: okur yazar olmayan, oku-
mam›fl, ö¤renmemifl.
cihet: yan, yön, taraf.
evvelâ: öncelikle.
gafil: gaflette bulunan, endiflesiz,
nefsine uyarak Allah’›n emirlerini
unutan.
gaibâne: görmeyerek, görünme-
yerek, arkadan, yüz yüze olma-
yarak.
gaip: görünmeyen, haz›r olma-
yan, yok olan, kay›p.
hitaben: hitap ederek, söyleye-
rek.
hitap: söylevde bulunmak, ko-
nuflmak.
hülâsa: k›saca, özet.
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ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iman: inanç, itikat.
ink›yat: boyun e¤me, ba¤-
lanma, teslim olma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti in-
kâr eden, dinsiz.
makam: yer, mevki.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgi-
lenen.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhatap: kendisine hitap

olunan, söz söylenilen kimse.
muhtelif: farkl›.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.
münasip: uygun, yerinde.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
flamil: içine alan, kapsay›c›.

tabaka: topluluk, s›n›f, zümre.
takri: azarlama, paylama.
tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tembih: uyarma, ikaz.
teflvik: flevlendirme, isteklen-
dirme.
tevbih: azarlama, paylama.
tevhid:
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1 ¢oSÉnf asl›nda nisyandan al›nm›fl bir ism-i faildir, vasfi-

yet-i asliyesi mülâhazas›yla insanlara bir itaba iflarettir.
Yani, “Ey insanlar! Ne için misak-› ezelîyi unuttunuz?”
Fakat, bir cihetten de insanlara bir mazeret yolunu gös-
teriyor. Yani, “Sizin o misak› terk etmeniz amden de¤il,
belki sehiv ve nisyandan ileri gelmifltir.”

2 GhoóoÑrYoG nidaya cevapt›r. Mü’min, kâfir, münaf›k olan

geçen tabakalar nida ile ça¤r›ld›klar›ndan, GhoóoÑrYoG emri

devam, itaat, ihlâs, tevhid gibi her tabakaya münasip bir
manay› ifade eder.

3 rºoµsHnQ : Rab ünvan› GhoóoÑrYoG ile teklif edilen ibadete bir

illet ve bir sebebe iflarettir. Yani, “Sizin terbiyeniz Rabbi-
nizin elinde oldu¤undan, daima Ona muhtaçs›n›z. Ve
terbiyenize lâz›m olan bütün levaz›mat› veren Odur.
Onun, o nimetlerine flükür lâz›md›r. fiükür ise ancak iba-
dettir.”

4 rºoµn≤n∏nN i/òsdnG :
5i/òsdnG esma-i müpheme’den oldu¤u

için, merci ve medlûlü ancak s›la denilen dâhil oldu¤u

cümle ile malûm olur. Meselâ, 
6 n∑nABÉnL i/òsdnG denildi¤i

zaman, gelen adam›n yaln›z sana gelmekle malûmiyeti
var, baflka cihetten malûmiyeti yoktur. Binaenaleyh,

burada sÜnQ kelimesinin i/òsdnG ile vas›fland›r›lmas›, 

amden: isteyerek ve bilerek, kas-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
esma-i müpheme: belirsiz, kapa-
l› isimler.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
illet: sebep, gaye.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
isnat: dayanma, dayand›rma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
itap: azarlama, rencide etme.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri, lâz›m olan fley-
ler.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: malûmluk, bilinme,
belli olma.
mana: anlam.
mazeret: elde olmayarak mey-
dana gelmifl, makul sebep, özür.
medlûl: bir kelime veya bir ifla-
retten anlafl›lan, bir kelime veya
ibarenin gösterdi¤i fley, mana.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
meselâ: örne¤in.
misak: anlaflma, sözleflme, ye-
minleflme, yemin, and, peyman.
misak-› ezeliye: ezelî sözleflme;
Allah’›n ruhlar› yaratt›¤› zaman,
onlara, “Ben sizin Rabbiniz de¤il
miyim?” dedi¤inde onlar›n, “Evet,
Rabbimizsin” diye cevap verme-
leri hâdisesi.
muhtaç: gerek duyan.
mülâhaza: dikkatle ve teferru-
at›yla, inceden inceye düflünme.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, arabozucu;
kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
münasip: uygun, yerinde.
nida: ses, seslenme, ça¤›rma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nisyan: unutma, unutufl, akla
gelmeme.

Rab: “Yaratt›klar›n› besleyen,
yetifltiren; verdi¤i nimetlerle
›slah ve terbiye eden” anla-
m›nda Allah’›n bir ismi.
sehiv: hata, yanl›fll›k, yan›l-
ma, kusur.
s›la: ba¤-fiil.

flükür: teflekkür.
tasvir: betimleme, baflka bir
ifade ile anlatma.
teklif: öneri.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una

inanma, birleme.
ünvan: ad, isim.
vasfiyet-i aslî: aslî özellik, te-
mel hususiyet.
vas›fland›rma: durum ve
özellikleriyle anlat›lmas›, ifa-
de edilmesi.

1. ‹nsanlar.
2. ‹badet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)
3. Rabbinize.
4. O Rabbiniz ki, sizi yaratm›flt›r. (Bakara Suresi: 21.)
5. O ki.
6. O kifli ki, size geldi.
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Cenab-› Hakk›n marifeti hakikatiyle olmay›p, ancak ef’al
ve âsâr›yla oldu¤una iflarettir.

‹cat, infla veya baflka bir kelimeye tercihen yarat›l›fl›n

güzel fleklini ifade eden 
1 n≥n∏nN tabiri, insanlardaki istida-

d›n sedat ve istikametçe ibadete elveriflli oldu¤una iflaret-
tir.

Ve keza, ibadet yarat›l›fl›n ücreti ve neticesidir. Bu iti-
barla, sevap ibadetin ücreti olmay›p, ancak Cenab-›
Hakk›n kereminden oldu¤una iflarettir.

2 rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh merci ve medlûlünün adem-i malûmi-

yetine delâlet eden nøj/òsdnG evvelki insanlar›n ölümle mah-

volup gittiklerine ve onlar›n ahvalini bildirecek bir bilgi
olmad›¤›na ve yaln›z sizin gibi bir k›s›m mahlûklar onla-
r›n yerlerine gelmekle, o mahvolan insanlar›n tarifleri
mümkün oldu¤una iflarettir.

3 n¿ƒo≤sànJ rºoµs∏n©nd : sπn©nd kelimesi, ümit ve recay› ifade edi-

yor. Fakat, bu mana hakikatiyle Cenab-› Hak hakk›nda
istimal edilemez. Binaenaleyh, ya mecazen istimal edile-
cektir veya muhataplara veyahut sâmi ve müflahitlere is-
nat edilecektir.

• Mana-i mecazî ile Cenab-› Hak hakk›nda isnat edil-
mesi flöyle tasvir edilir:

Nas›l ki bir insan, bir ifl için bir adam› teçhiz etti¤i za-
man, o iflin o adamdan yap›lmas›n› ümit eder; kezalik, 
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olma.
istimal: kullanma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kerem: cömertlik, lütuf, ihsan,
ba¤›fl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce, hakeza.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mahv: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
mana: anlam.
mana-i mecazî: mecazî mana, bir
kelimenin veya lâfz›n gerçek an-
lam›n›n d›fl›nda baflka bir anlam-
da kullan›ld›¤›ndaki mana.
marifet: bilme, derin bilgi.
mecazen: mecaz olarak, gerçek
de¤il de mecaz yoluyla.
medlûl: delâlet olunan, iflarat
edilen, gösterilen.
merci: merkez, kaynak, müraca-
at edilecek yer.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
müflahit: müflahede eden, gören,
gözleyen, seyreden.
reca: umma, ümit etme, ümit hâ-
li, dileme.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sedat: do¤ruluk, hak.
tabir: ifade; deyim.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tasvir etme: anlatma, izah etme,
tan›mlama.
teçhiz: cihazlama, donatma.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.

adem-i malûmiyet: bilinme-
mek.
ahval: hâller, durumlar.
âsâr: eserler.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
evvel: önce.
hakikat: gerçek, do¤ru.
icat: vücuda getirme, getiril-
me, yoktan var etme, ibda.
infla: vücuda getirme, yarat-
ma.

isnat: dayanma, dayand›rma.

istidat: yarat›l›fltan olan ve
zamanla gelifltirilen kabiliyet;
bir fleyin kazan›lmas›na olan
f›trî meyil.

istikamet: do¤ruluk; inanç,
düflünce, niyet, tutum ve
davran›flta Allah’›n r›zas›na
uygun olarak do¤ru yol üzere

1. Yaratt›. (Bakara Suresi: 21.)
2. Sizden öncekileri de... (Bakara Suresi: 21.)
3. Tâ ki, takvaya eriflesiniz. (Bakara Suresi: 21.)



bilâteflbih, Cenab-› Hak insanlara kemal için bir istidat,
teklif için bir kabiliyet ve bir ihtiyar vermifltir. Bu itibarla,
“Cenab-› Hak, insanlardan o ifllerin yap›lmas›n› intizar
etmektedir” denilebilir. Bu teflbih ve istiarede, hilkat-i be-
flerdeki hikmetin takva oldu¤una ve ibadetin de neticesi
takva oldu¤una ve takvan›n da en büyük mertebe oldu-
¤una iflaret vard›r.

• Reca manas›n›n muhataplara atfedilmesi flöyle izah
edilir:

Ey muhatap olan insanlar! Havf ve reca ortas›nda bu-
lunmakla, takvay› reca ederek Rabbinize ibadet ediniz.
Bu itibarla, insan ibadetine itimat etmemelidir ve daima
ibadetinin artmas›na çal›flmal›d›r.

• Reca manas›, sâmi ve müflahitlere göre olursa, flöy-
le tevil edilecektir:

Ey müflahitler! Aslan›n pençesini gören adam, o pen-
çenin iktizas› olan parçalamay› aslandan ümit ve reca et-
ti¤i gibi; siz de, insanlar› ibadet teçhizat›yla mücehhez ol-
duklar›n› gördü¤ünüzden, onlardan takvay› reca ve inti-
zar edebilirsiniz. Ve keza, ibadetin f›trî bir iktiza neticesi
oldu¤una iflarettir.

1 n¿ƒo≤sànJ : Takva, tabakat-› mezkûrenin ibadetlerine

terettüp etti¤inden, takvan›n bütün k›s›mlar›na, merte-
belerine de flamildir. Meselâ, flirkten takva, kebairden, 

at›f: ba¤lamak, yüklemek.
bilâteflbih: benzetmeksizin.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
havf: korku, korkma.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilkat-i befler: insan›n yarat›l›fl›.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini ye-
rine getirme, Allah’a karfl› kulluk
görevini yerine getirme.
ihtiyar: irade, tercih.
iktiza: gerek, lüzum.
intizar: bekleme, gözleme.
istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
itibar: bak›mdan, sebepten.
itimat: dayanma, güvenme, em-
niyet etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-

latma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kebair: büyük günahlar, ce-
zas› büyük olan günahlar.
kemal: olgunluk, fazilet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mana: anlam.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
mücehhez: teçhiz edilmifl,

noksanlar› tamamlanm›fl, do-
nat›lm›fl, donanm›fl.
müflahit: müflahede eden,
gören, gözleyen, seyreden.
reca: umma, ümit etme, ümit
hâli, dileme.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
tabakat-› mezkûre: zikredi-

len tabakalar, sözü geçen ta-
bakalar.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.
teçhizat: donan›m.
teklif: öneri.
terettüp: sonuç olarak ç›k-
ma.
teflbih: benzetme.
tevil: yorumlama, yorum.

1. Takvaya eriflesiniz. (Bakara Suresi: 21.)
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masivaullahtan kalbini h›fzetmekle takva, ikaptan içtinap
etmekle takva, gazaptan tahaffuz etmekle takva. Demek
1 n¿ƒo≤sànJ kelimesi bu gibi mertebeleri tazammun eder.

Ve keza, ibadetin ancak ihlâsla ibadet oldu¤una ve
ibadetin mahzan vesile olmay›p maksud-i bizzat oldu¤u-
na ve ibadetin sevap ve ikap için yap›lmamas› lüzumuna
iflarettir.

2 kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnh Ék°TGnôpa ¢nVrQn’rG oºoµnd nπn©nL i/òsdnG : Kur’ân-›

Kerîm, bu cümle ile beyan etti¤i kudret-i ‹lâhiyenin aza-
metiyle insanlar› ibadete teflvik edip heyecana getiriyor.
fiöyle ki:

Ey insanlar! Arz ve semay› sizlere mutî ve hizmetkâr
yapan Zat, yapt›¤› flu iyili¤e karfl›, ibadete müstahakt›r;
ibadetini ediniz!

Ve keza, insanlar›n fazîletine ve yüksek bir k›ymete
malik oldu¤una ve indallah mükerrem bulundu¤una bir
imad›r. Sanki beflere emrediyor:

Ey befler, yüksek ve alçak bütün ecram› sizin istifade-
nize tahsis etmekle sizlere bu kadar izaz ve ikramlarda
bulunan Cenab-› Hakka ibadet ediniz! Ve sizlere yapt›¤›
keramete karfl› liyakatinizi izhar ediniz.

Ve keza, esbap ve tabiata tesirin verilmesini reddedi-
yor. fiöyle ki:
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lah kat›nda.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izaz: a¤›rlama, ikram etme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n kudreti,
Allah’›n kudretiyle yapt›¤› ifller, fi-
iller, tasarruflar.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
mahza: halis, katk›s›z, tam.
maksud-i bizzat: kendi maksad›,
flahsî gaye, flahsî amaç.
malik: sahip.
masivaullah: Cenab-› Haktan
baflka mevcudat›n tamam›.
mertebe: derece, basamak.
mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mükerrem: ikram edilmifl, sayg›
gösterilmifl.
müstahak: istihkak› olan, hak ka-
zanm›fl, lây›k.
sema: gökyüzü, gök.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
tahaffuz: korunma, sak›nma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takva: Allah korkusuyla dinin ya-
sak etti¤i fleylerden kaç›nma, Al-
lah’›n emirlerini tutup azab›ndan
korunma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tesir: etki.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zat: azamet ve ululuk sahibi olan.
Allah.

arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
befler: insan, insanl›k, âde-
mo¤lu.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
ecram: kütleler, cans›z cisim-
ler; gezegenler.

esbap: sebepler, vas›talar.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevî
kuvvet, erdem.
gazap: darg›nl›k, k›zg›nl›k, da-
r›lma, k›zma, hiddet, öfke.
h›fz: saklama, koruma, mu-
hafaza etme.
hizmetkâr: hizmet yapan
kimse, hizmetçi.
içtinap: çekinme, sak›nma,

uzak durma.
ihlâs: samimiyet, bir ameli
baflka bir karfl›l›k beklemek-
sizin, s›rf Allah r›zas› için yap-
ma.
ikap: azap, eziyet, eza, ceza-
land›rma, ceza.
ikram: ba¤›fl, ihsan.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
indallah: Allah’›n indinde, Al-

1. Takvaya eriflesiniz. (Bakara Suresi: 21.)
2. O Rabbiniz ki, yeryüzünü size bir döflek, gökyüzünü bir kubbe yapt›. (Bakara Suresi: 22.)



Ey insan! fiu gördü¤ünüz yerler, gökler, s›fatlar›yla be-
raber, bir Hâl›k’›n halk›yla, kast›yla, tahsisiyle ve bir Nâ-
z›m’›n nazm›yla husule gelip bu intizam› bulmufllard›r.
Kör tabiat›n bu kadar büyük fleylerde yeri olmad›¤› gibi,
en küçük fleylerde de yeri yoktur.

Ve keza, s›fatlar da mümkinattan olduklar› cihetle, Sâ-
nia delâlet ettiklerine iflarettir. Zira cisimleri teflkil eden
zerreler büyüklük-küçüklük, çirkinlik-güzellik gibi gayr-i
mütenahi ahval ve keyfiyetleri kabul etmekte müsavidir-
ler. Yani bir zerrenin, bin keyfiyeti kabul etmeye kabili-
yeti vard›r ve bir hâlet binlerce zerrelere hâl olabilir. Bi-
naenaleyh, güzellik gibi bir s›fat binlerce zerrelere ve do-
lay›s›yla cisimlere s›fat olabildi¤i hâlde, o kadar imkânat
ve ihtimaller içinde muayyen bir cisme tayin edildi¤i za-
man, herhâlde bir kas›t ile, bir hikmet alt›nda, bir Zat›n
irade ve tahsisiyle, binlerce cisimler aras›nda o cisim o s›-
fata mevsuf k›l›nm›flt›r.

1 rºoµnd : Bu ∫ ihtisas için de¤ildir, ancak sebebiyeti ifa-

de ediyor. Yani arz›n tefrifline sebep, yani vesile insand›r.
Bu misafirhanedeki ziyafet onun nam›na verildi. Fakat
istifade, insanlara mahsus ve münhas›r de¤ildir. Öyle ise
insanlar›n ihtiyac›ndan, istifadesinden fazla kalana abes
denilemez.

2 Ék°TGnôpa : Bu tabir, garip bir nükte-i belâgate iflarettir.

Çünkü, arz›n s›kletinden dolay› suya bat›p kaybolmas› ta-
biat›n›n icabat›ndan oldu¤u hâlde, Cenab-› Hak merha-
metiyle bir k›sm›n› d›flar›da b›rakarak, insanlar için bir 

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl.
ahval: hâller, durumlar.
arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön, sebep, vesile.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hâl: durum, vaziyet.
hâlet: hâl, durum.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peyda olma.
icabat: icaplar, gerekenler, lâz›m
gelenler; bir ifl için gerekli olanlar.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
imkânat: imkânlar› olabilirlikler,
olmas› ve olmamas› ihtimal dâhi-
linde olanlar.
intizam: düzen, düzenlilik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kas›t: niyet, düflünce.
keyfiyet: durum, nitelik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mevsuf: vas›flanan, bir s›fatla
tavsif edilen, vas›flanm›fl, nitelen-
mifl.
muayyen: belirli.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
münhas›r: hasredilmifl, ayr›lm›fl,
bir fleye veya kimseye mahsus.
müsavi: eflit.
nam: ad, isim.
naz›m: tertip etme, düzene, koy-

ma, dizme.
Naz›m: kâinattaki her fleyi
düzenleyen ve tanzim eden
Allah.
nükte-i belâgat: düzgün, ku-
sursuz ve yerinde söylenen
sözlerdeki ince ve zarif mana;
çok ince manalar ihtiva edip,
yerinde ve kusursuz söyle-
nen söz.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak

yaratan Allah.
sebebiyet: sebep olma, icap
ettirme, gerektirme.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›klet: a¤›rl›k, yük.
tabiat: kâinat›n düzenini de-
vam ettiren kanun.
tabir: ifade; deyim.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tayin: gösterme, s›n›r›n› çiz-
me, belirtme.

tefrifl: serme, yayma, döfle-
me, düzenleme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vesile: bahane, sebep.
zat: azamet ve ululuk sahibi
olan. Allah.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyafet: ikram için verilen ye-
mek, yemekli davet, flölen.

1. Sizin için.

2. Döflek.
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mesken ve nimetlerine bir mâide, yani bir sofra olmak
üzere tefrifl etmifltir.

Ve keza, 
1 Ék°TGnôpa tabirinden anlafl›l›yor ki, arz, bir hane-

nin taban› gibi, insan ve hayvanlara ferfl ve bast edilmifl-
tir. Öyle ise, arzdaki nebatat ve hayvanat, hanedeki ef-
rad-› aile ile erzak vesaire gibi levaz›m-› beytiye hükmün-
dedir.

Ve keza, Ék°TGnôpa tabirinden anlafl›l›yor ki, arz, tafl gibi

kat› ve sert de¤ildir ki, kabil-i sükna olmas›n ve su gibi
mayi de de¤ildir ki, ziraat ve istifadeye kabil olmas›n.
Belki orta bir vaziyette yap›lm›flt›r ki, hem mesken, hem
mezraa olsun. Bu iki faydan›n taht-› temine al›nmas›, el-
bette ve elbette bir maksat, bir hikmet ve bir nizamla ola-
bilir.

2 kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnh : Seman›n, insanlara bir sakf, bir dam

gibi yap›lmas›, y›ld›zlar›n o damda as›l› kandiller gibi ol-
malar›n› istilzam eder ki, teflbih tamam olsun. Öyle ise
gayr-i mütenahi flu bofllukta da¤›n›k bir flekilde y›ld›zlar›n
bulunmas›, ak›llar› hayrette b›rakan nizam ve intizaml›
vaziyetleri kör tesadüfe isnat edilemez.

Sual: ‹nsan, arza nispeten bir zerredir. Arz da, kâina-
ta nazaran bir zerredir. Ve keza, insan›n bir ferdi, nev’ine
nispeten bir zerredir; nev’i de, sair ortaklar› bulunan en-
va içinde bir zerre gibidir. Ve keza, akl›n düflünebildi¤i 
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levaz›m-› beytiye: eve ait fleyler,
evin ihtiyaçlar›.
mâide: yemek sofras›, üzerinde
nimetler bulunan kurulmufl sofra.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
mayi: su gibi akan, su hâlinde bu-
lunan fley, s›v›.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
mezraa: ziraat yap›lacak yer, tar-
la, ekilecek yer.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nebatat: bitkiler.
nevi: tür, çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nispeten: nispetle, k›yaslayarak.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
sakf: tavan, çat›, dam.
sema: gökyüzü, gök.
sual: soru.
tabir: ifade; deyim.
taht-› temin: karfl›lama, güven
alt›na alma.
tefrifl: serme, yayma, döfleme,
düzenleme.
tesadüf: rastlant›.
teflbih: benzetme.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziraat: ekincilik, çiftçilik, tar›m.

arz: yer, dünya.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
dam: tavan.
efrad-› aile: aileyi teflkil eden
fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
erzak: yiyecek, içecek, az›k-
lar.
ferfl: döfleme, yayma, serme.

gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
hayvânât: hayvanlar.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hüküm: yerine geçme, say›l-
ma.
intizam: düzen, düzenlilik.
isnat: dayand›rma.
istifade: faydalanma, yarar-

lanma.
istilzam: gerektirme.
kabil: mümkün, ihtimal da-
iresinde.
kabil-i sükna: oturmaya el-
veriflli, oturulabilir.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
keza: böylece, ayn› flekilde.

1. Döflek.

2. Gökyüzünü kubbe yapt›. (Bakara Suresi: 22.)



gayeler, faydalar, hikmet-i ezeliye ve ilm-i ‹lâhîdeki fay-
dalara nispeten bir zerreden daha afla¤›d›r. Binaenaleyh,
böyle bir âlemin insan›n istifadesi için yarat›lm›fl oldu¤u
akla giremez?

Cevap: Evet, zahire bak›l›rsa insan bir zerre hükmün-
dedir. Fakat insan›n tafl›d›¤› ruha, kafas›na takt›¤› akla,
kalbinde besledi¤i istidatlara nazaran, bu âlem-i flahadet
dard›r; istiap edemez. Ancak o ruhun arzular›n› ve o ak-
l›n fikirlerini ve o istidatlar›n meyillerini tatmin ve temin
edecek, âlem-i ahirettir.

Ve keza, istifade hususunda müzaheme, mümanaa ve
tecezzi yoktur; bir küll ile cüz’iyat› gibidir. Nas›l ki bir kül-
lî, bütün cüz’iyat›nda mevcut oldu¤u hâlde, ne o küllîde
tecezzi ve ink›sam olur ve ne de cüz’iyat›nda müzaheme
ve müdafaa olur. Küre-i arzdan da binlerce müstefit olsa,
ne aralar›nda bir müzaheme olur ve ne küre-i arzda bir
noksaniyet peyda olur. Yaln›z insan›n indallah kerameti
oldu¤u için, âlem-i flahadetin yarat›l›fl›nda, insan ille-i
gaiye menzilesinde gösterilmifltir. Ve insan›n hat›r› için
bütün envaa bir umumî ziyafet verilmifltir. Bu ise, bütün
âlemin faydalar› insana münhas›r olup, baflkalara hiçbir
faydas› yoktur demek de¤ildir.

1 rºoµ`nd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe =/¬pH nênôrNnÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe n∫nõrfnGnh

‹nzalin, Cenab-› Hakka olan isnad›ndan anlafl›l›yor ki,
ya¤murun katreleri bafl›bofl de¤ildir; ancak bir hikmet 

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
arzu: istek, heves, niyet.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
cüz’iyat: ehemmiyetsiz, de¤ersiz,
ufak tefek fleyler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hikmet-i ezeliye: bafllang›c› ol-
mayan, ezelden beri var olan hik-
met; Allah’›n hikmeti.
husus: mevzu, konu.
hüküm: yerine geçme, say›lma.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi.
indallah: Allah’›n indinde, Allah
kat›nda.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
inzal: Allah’›n emirlerinin pey-
gamberlere indirilmesi.
isnat: dayand›rma.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
katre: damla.
keramet: ermiflçesine yap›lan ifl,
hareket veya söylenen söz, fikir.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küll: bütün.
küllî: bütün olan, tümel.
küre-i arz: yer küre, dünya.

menzile: mertebe.
meyil: yönelifl, istek.
müdafaa: savunma, koruma.
mümanaa: karfl›l›kl› men
ediflme, izin vermeme, me-
netme, engelleme.
münhas›r: mahsus, ait, yöne-
lik.
müstefit: istifade eden, fay-
dalanan, kazanan.
müzaheme: zahmet, s›k›nt›

verme.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
peydâ: meydana gelme, aç›-
¤a ç›kma.
tatmin: doyurma, ihtiyac›n›
karfl›lama.

tecezzi: parçalara ayr›lma,
bölünme, ufalanma, cüzlere
ayr›lma.
temin: sa¤lama.
umumî: genel.
zahir: görünüfle göre, görü-
nüfl itibar›yla.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyafet: ikram için verilen ye-
mek, yemekli davet, flölen.

1. Ve gökten de size bir su indirip onunla türlü meyvelerden ve mahsullerden size r›z›k ve
sair g›dalar› ç›kard›. (Bakara Suresi: 22.)
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alt›nda ve bir mizan-› kastî ile inerler. Çünkü, o mesafe-i
baideden gelmekle beraber, rüzgâr ve hava da müsade-
melerine yard›mc› oldu¤u hâlde, katrelerin aralar›nda
müsademe olmuyor. Öyle ise o katreler bafl›bofl olmay›p,
gemleri onlar› temsil eden meleklerin elindedir.

1 pABÉnªs°ùdG nøpe : Sema kelimesinin zikri geçti¤ine naza-

ran, makam, zamirin yeri oldu¤u hâlde ism-i zahir ile zik-
redilmesi, ya¤murlar›n sema cirminden de¤il, sema cihe-
tinden geldi¤ine iflarettir. Çünkü, sebkat eden sema keli-
mesinden maksat, cirim de¤il, cihettir.

2 kABÉne : Semadan gelen karlar, dolular, sular oldu¤u hâl-

de, yaln›z sular›n zikredilmesi, en büyük istifadeyi temin

eden, su oldu¤una iflarettir. kABÉne kelimesinde tenkiri ifade

eden tenvin ise, ya¤mur suyunun acip bir su olup, niza-
m› garip, imtizacat-› kimyeviyesi size meçhul oldu¤una
iflarettir.

3 nênôrNnÉna ’deki ± müddet ve mühlet olmaks›z›n takibi-

ni ifade eder. Buna binaen, semerat›n ihrac›, ya¤murun
inzali akabinde bir müddet ara vermeden husule gelme-
si lâz›md›r. Hâlbuki ihraç ile inzal aras›nda hayli bir za-

man vard›r. Öyle ise 
4 nênôrNnG ,

5 n∫nõrfnG ’ye at›f de¤ildir. An-

cak, inzali takip eden fiillerin silsilesi ortadan kald›r›larak

o fiillerin neticesi hükmünde olan nênôrNnG , n∫nõrfnG ’ye atfe-

dilmifltir. Takdir-i kelâm flöyle olsa gerekir:
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olmay›p ismin bizzat kendisi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
katre: damla.
makam: yer, mevki.
maksat: kastedilen fley; gaye.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mesafe-i baide: uzak mesafe,
aral›k.
mizan-› kastî: bir kas›t ve irade-
den kaynaklanan düzen ve inti-
zam.
müddet: süre, zaman.
mühlet: belli süre, belirlenmifl za-
man, tayin edilmifl vakit.
müsademe: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
sebkat: geçme, ilerleme.
sema: gökyüzü, gök.
semerat: semereler, meyveler.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
takip: peflinden yürüme, arkas›n-
dan gitme.
temin: sa¤lama.
temsil: ad›na hareket etme, o gi-
bi davranma.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
tenvin: Arapça bir kelimenin so-
nunu nun gibi okutmak üzere ko-
nulan iflaret; kelimenin sonuna iki
üstün (en), iki esre.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.
zikir: anma, bildirme.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
akabinde: arkas› s›ra, pefli s›-
ra, peflinden.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.
binaen: -den dolay›, bu se-

bepten.
cihet: yan, yön, taraf.
cirim: vücut, ten, cüsse, ha-
cim, büyüklük.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
garip: tuhaf, hayret verici.
husul: olma, meydana gelme.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
ihraç: üretme, d›flar› ç›karma.
imtizacat-› kimyeviye: kim-
yevî kaynaflmalar, ayr› mad-
delerin tamamen birbirine
kar›fl›p kaynaflmas›.
inzal: indirme, indirilme.
ism-i zahir: aç›k isim, zamir

1. Semadan, gökten. (Bakara Suresi: 22.)
2. Bir su. (Bakara Suresi: 22.)
3. Onunla ç›kard›. (Bakara Suresi: 22.)
4. Ç›kard›.
5. ‹ndirdi.



ränô°n†rNnGnh rânHnQnh ¢oVrQn’rG päsõnà`rgÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe n∫nõrfnGnh
1 päGnônªsãdG nøpe =/¬pH nênôrNnÉna rânànÑ`rfnGnh

Bu itibarla, inzali takip eden 
2 räsõnà`rgpG fiilidir. ± ’nin de

as›l mevkii, räsõnà`rgpG ’dir.

3 =/¬pH ’deki Ü harfi, sebebiyetle kar›fl›k ilsak manas›na-

d›r. Yani, su, semerat›n husulüne sebep oldu¤u gibi, se-
merata mülsak, kar›fl›k, yap›fl›k oldu¤undan da, semera-
t›n taravet ve tazeli¤ini muhafazaya vesiledir.

4 päGnônªsãdG nøpe ’taki røpe , beyanla kar›fl›k iptiday› ifade

eder. Bu itibarla 
5 nênôrNnG ’ye mef’ul olamaz, ancak sâmi-

in fehmine göre tayin edilen mef’ulü mukadderdir.

päGnônªsãdG nøpe ise, o mef’ule beyand›r. Takdir-i kelâm 

6 päGnônªsãdG nøpe (ÉkYGnƒrfnG) =/¬pH nênôrNnÉna fleklindedir.

Nekre olarak 
7 ÉkbrRpQ ’n›n zikredilmesi, bu r›zk›n nereden

ve neyle husule geldi¤i size meçhul oldu¤una iflarettir.

8 rºoµ`nd ’deki ∫ , ecliyet ve sebebiyet içindir. Yani, “Siz

r›zk›n gelmesine sebepsiniz, ama istifadesi size mahsus
ve münhas›r de¤ildir ve baflkalar da tebean istifadeye fle-
riktirler.”

beyan: anlatma, aç›klama.
ecliyet: cihetiyet, sebebiyet, se-
bep olufl.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
husul: olma, meydana gelme.
ilsak: yap›flt›rma, bitifltirme, kat-
ma.
inzal: indirme, indirilme.
iptida: bafl, bafllang›ç.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
mana: anlam.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mef’ul: tümleç.
mevki: yer, makam.
muhafaza: koruma.
mukadder: takdir edilmifl.
mülsak: ilsak edilmifl, bitifltirilmifl,
kavuflturulmufl.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
nekre: belirsiz isim.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.

semerat: semereler, meyve-
ler.
flerik: ortak.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-

ti.
taravet: tazelik, körpelik.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.

tebean: tâbi olarak, uyarak,
uymak suretiyle.
vesile: bahane, sebep.
zikir: anma, bildirme.

1. Semadan bir su indirdi de yeryüzü harekete geldi, kabard›; nebatat›n› yeflertti, bitirdi ve
onunla meyvelerden bir r›z›k ç›kard›.

2. Harekete geldi.
3. Onunla.
4. Meyvelerden. (Bakara Suresi: 22.)
5. Ç›kard›.
6. Onunla çeflit çeflit meyveler ç›kard›.
7. R›z›k olarak. (Bakara Suresi: 22.)
8. Sizin için. (Bakara Suresi: 22.)
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Ve keza, Cenab-› Hak, sizlere nimetlerini tahsis etti¤i
gibi; sizin de flükrünüzü ona tahsis etmeniz lâz›m geldi¤i-
ne iflarettir.

1 GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓna : Baflta bulunan ± , geçen dört

f›kraya bak›yor. Yani, “Odur Ma’bud; flerik yapmay›n›z.
Odur Kadîr-i Mutlak; flerikini itikat etmeyiniz. Odur
Mün’im; flükründe flerik yapmay›n›z. Odur Hâl›k; baflka
bir hâl›k tahayyül etmeyiniz.”

2 Gƒo∏n©rénJ : Bu tabirin 
3 Ghoóp≤nà`r©nJ tabirine tercihi, onlar›n

Allah’a isnat ettikleri fleriklerin ve misillerin asl› ve haki-
kati olmad›¤› için, o uydurma fleriklerin itikat edilecek
fleyler olmad›¤›na, ancak uydurma, ca’lî fleyler olduklar›-
na iflarettir.

4 ! : Lâfza-i Celâlin 
5 GkOGnórfnG üzerine takdimi, Allah’›n

daima hâz›r oldu¤unu düflünmek lüzumuna; ve nehyin
menflei flerikin Allah için yap›l›fl› oldu¤una iflarettir.

GkOGnórfnG : Endâd, rópf ’din cem’idir. rópf ise, misil manas›na-

d›r. Hâlbuki, Cenab-› Hakka yap›lan misil, onun z›dd›
olur. Bir fley, hem z›t, hem misil olamaz ve bir fleyin z›d-
d›, ona misil olamaz. Öyle ise mislin bulunmas›, mislin
muhaliyetini istilzam eder.

GkOGnórfnG ’›n sîga-i cem ile zikri, müflriklerin cehaletine

iflarettir. Yani, “Hiçbir cihetten bir benzeri olmayan Ce-
nab-› Hakka nas›l bir sürü misil ve z›t yap›yorsunuz?”
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ret sahibi, Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
Ma’bud: kendisine ibadet edilen,
tap›n›lan, kulluk edilen Allah.
mana: anlam.
menfle: esas, kaynak.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
Mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
müflrik: Allah’a flirk koflan, ortak
tutan.
nehiy: yasaklama, dinin yasakla-
d›¤› ifller.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
flerik: ortak.
flükür: teflekkür.
tabir: ifade; deyim.
tahayyül: hayale getirme, haya-
linde canland›rma, zihinde can-
land›rma, tasavvur etme.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takdim: arz etme, sunma.
zikir: anma, bildirme.

ca’lî: sahte, yapmac›kl›, düz-
me.

cehalet: cahillik, ilimden yok-
sun olma, ‹lâhî hakikatlerden
habersiz olma.

cem: ço¤ul.

Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-

disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
endâd: misiller, flerikler, efller.
hakikat: gerçek, do¤ru.
Hâl›k: yarat›c›; herfleyin yok-
tan var eden, yaratan Allah.
isnat: dayand›rma.

istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.

itikat: bir inanca, bir fikre
ba¤lanma, inanma, iman.

Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-

1. Öyleyse bile bile Allah’a efller ve ortaklar koflmay›n. (Bakara Suresi: 22.)
2. Yapmay›n›z.. (Bakara Suresi: 22.)
3. ‹nanmay›n›z.
4. Allah’a. (Bakara Suresi: 22.)
5. Efller, ortaklar. (Bakara Suresi: 22.)



Ve keza, bütün enva-› flirkin reddine iflarettir. Yani,
“Ne zat›nda ve ne s›fât›nda ve ne ef’alinde fleriki, flebihi
yoktur.”

Ve keza, Vesenî, Sâbiî, Ehl-i Teslis, ehl-i tabiat gibi f›-
rak-› dâllenin tevehhüm ettikleri fleriklerin tabakalar›na
iflarettir.

‹htar: Vesenî mezhebinin menflei, y›ld›zlar› ilâh itikat et-
mek, hulûlü tahayyül etmek, cismiyeti tevehhüm et-
mek gibi gülünç fleylerdir.

1 n¿ƒoªn∏`r©nJ rºoà`rfnGnh : Bu cümle ile ayetlerin sonunda zikre-

dilen emsalî cümleler, ‹slâmiyetin menflei ilim, esas› ak›l
oldu¤una iflaret eder. Binaenaleyh, ‹slâmiyetin, hakikati
kabul ve safsatal› evham› reddetmek, flan›ndand›r.

2 n¿ƒoªn∏`r©nJ ’ye bir mef’ulün terki, çok mef’ullerin takdiri-

ne sebep olmufltur. Demek, icaz ve ihtisar› yapmakla, it-
nap ve uzatmaktan kaçarken, daha ziyade itnaba, tatvi-
le sebep olmufltur. Yani, “Allah’tan baflka ma’budunuz
olmad›¤›n›, hâl›k›n›z›n bulunmad›¤›n›, baflka bir Kadîr-i
Mutlak olmad›¤›n› ve mün’iminizin bulunmad›¤›n› bilirsi-
niz.” Keza bilirsiniz ki, “Onlar›n uydurduklar› âlihe ve es-
nam, bir fleye kàdir olmay›p, onlar da mahlûk ve mec’ul
fleylerdir.”

®

âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ef’al: fiiller, ifller, ameller.
ehl-i tabiat: tabiatperestler, ta-
biata tapanlar.
Ehl-i Teslis: teslis ehli, Allah’›n üç
(baba, o¤ul, kutsal ruh) oldu¤una
inananlar; Hristiyanlar.
emsal: örnekler, benzerler.
enva-› flirk: Allah’a ortak koflma-
n›n nevileri, çeflitleri.
esnam: putlar, sanemler.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
f›rak-› dâlle: sap›k gruplar, dalâ-
let f›rkalar›, ehl-i sünnetten ayr›-
lan gruplar, hak yoldan ayr›lm›fl
gruplar.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hulûl: tenasuha inananlara göre
bir ruhun bedenden ayr›ld›ktan
sonra baflka bir bedene girmesi,
tenasuh, reenkarnasyon.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ilâh: tanr›, ma’bud.
ilim: bilgi, marifet.
itikat: bir inanca, bir fikre ba¤lan-
ma, inanma.
itnap: gereksiz sözlerle konuyu
uzatma.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-

ten, kuvvet sahibi olan.
Kadîr-i Mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Ma’bud: kendisine ibadet
edilen, tap›n›lan, kulluk edi-
len Allah.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.

mec’ul: meydan ç›kar›lm›fl,
yap›lm›fl olan.
menfle: esas, kaynak.
mün’im: nimet veren, ikram
eden, Allah.
Sâbiî: y›ld›za tapan insanlar.
safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z
söz.
flan: flan, flöhret, ün.
flebih: benzer, t›pk›.
flerik: ortak, hissedar.

tabaka: derece, kat.
tahayyül: hayale getirme,
hayalinde canland›rma.
tatvil: uzatma, uzat›lma.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
Vesenî: putperest, puta ta-
pan.
zikir: anma, bildirme.
ziyade: çok, fazla.

1. Bildi¤iniz hâlde, bile bile. (Bakara Suresi: 22.)

2. Bilirsiniz. (Bakara Suresi: 22.)
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Nübüvvet Hakk›nda
Mukaddeme

/¬p∏rãpe røpe mInQƒ°oùpH GƒoJrÉna ÉnfpórÑnY '¤nY Énæ`rdsõnf És‡p mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGnh
rºnd r¿pÉna |} nÚ/bpOÉn°U rºoàæoc r¿pG $G p¿hoO røpe rºocnABGnón¡o°T GƒoYrOGnh
oInQÉnépërdGnh ¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/àsdG nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ

1 |} nøj/ôpaÉnµr∏pd räsópYoG
Gayet k›sa bir meali: Yani, “Abdimiz üzerine inzal

etti¤imiz Kur’ân’da bir flüpheniz varsa, Kur’ân’›n mislin-
den bir sure yap›n›z; hem de Allah’tan baflka, ifllerinizde
kendilerine müracaat etti¤iniz fluheda ve muinlerinizi de
ça¤›r›n›z, yard›m etsinler. E¤er sözünüzde sad›k iseniz,
hepiniz beraber çal›fl›n›z, Kur’ân’›n mislinden bir sure
getiriniz. E¤er bir misil getiremedi¤iniz takdirde —zaten
getiremezsiniz ya— öyle bir ateflten sak›n›n›z ki, odunu
insanlar ile tafllard›r.”

Kitab›n evvelinde beyan edildi¤i gibi, Kur’ân-› Ke-
rîm’in takip etti¤i esas maksat dörttür. Birinci maksad›
olan tevhid, evvelki ayetle beyan edilmifltir. Bu âyetle de,
ikinci maksat olan nübüvvet beyan ve izah edilmifltir. Yal-
n›z bir fley var ki, bu ayet, nübüvvet-i Muhammediyenin
(a.s.m.) ispat› hakk›ndad›r, nübüvvet-i mutlaka hakk›nda 
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abd: kul.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
evvel: önce.
gayet: son derece, oldukça.
inzal: indirme, indirilme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz.
Muhammed’e vahiyle indiri-
len en son ‹lâhî kitap.
maksat: kas›t, amaç, düflün-

ce.
meal: mana, anlam, mefhum.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
muin: yard›mc›, muavin.
mukaddeme: bafllang›ç.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nübüvvet-i Muhammediye:
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamberli¤i.
nübüvvet-i mutlaka: mu-
hakkak peygamberlik, Al-

lah’›n elçili¤inin kesin oluflu.
sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
fluheda: flahitler.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

1. Bakara Suresi: 23-24.



de¤ildir. Hâlbuki maksat, mutlak nübüvvettir. Fakat, kül-
lî cüz’îde dâhildir; cüz’înin ispat›yla küllî de ispat edilmifl
olur. Bu ayet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâm›n nübüvvetini en büyük mu’cizesi olan i’caz-› Kur’-
ân’dan bahisle ispat ediyor. O Zat›n (a.s.m.) nübüvvetine
dair delâil baflka risalelerimizde beyan edilmifltir; burada
yaln›z bir k›sm›n› hülâsaten Alt› Mesele z›mn›nda beyan
edece¤iz.

B‹R‹NC‹ MESELE

Enbiya-i salifînde nübüvvete medar ve esas tutulan
noktalar ve onlar›n ümmetleriyle olan muameleleri hak-
k›nda —yaln›z zaman ve mekân›n tesiriyle baz› hususat
müstesna olmak flart›yla— yap›lacak tam bir teftifl ve
kontrol neticesinde, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü
Vesselâmda daha ekmel, daha yükse¤i bulunmakta oldu-
¤u tahakkuk eder. Binaenaleyh, nübüvvet mertebesine
nail olanlar›n heyet-i mecmuas›, mu’cizeleriyle ve sair
ahvalleriyle, lisan-› hâl ve kàl ile, nev-i beflerin sinn-i ke-
male geldi¤inde “üstadü’l-befler” ünvan›n› tafl›yan Haz-
ret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n s›dk-› nübüv-
vetine ilân-› flahadet etmifllerdir. O Hazret de (a.s.m.) bü-
tün mu’cizeleriyle Sâniin vücut ve vahdetini nurlu bir
bürhan olarak âleme ilân etmifltir.

‹K‹NC‹ MESELE

O Zat›n (a.s.m.) evvel ve ahir bütün ahval ve harekât›
nazar-› dikkatten geçirilirse, her bir hareketi, her bir 

ahir: sonra.
ahval: haller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cüz’î: bütüne ait olmayan, özel.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
dair: alâkal›, ilgili.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
ekmel: daha (en, pek) mükem-
mel, en olgun, kusursuz ve eksik-
siz olan.
enbiya-i salifîn: geçmifl peygam-
berler.
evvel: önce.
harekât: hareketler, devinimler.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hususat: hususlar.
hülâsaten: hülâsa olarak, k›saca,
özet olarak muhtasaran.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n mu’cizeli-
¤i.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ilân-› flahadet: flahitli¤in ilân edil-
mesi, duyurulmas›.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
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medar: sebep, vesile.
mertebe: derece, basamak.
muamele: davranma, davra-
n›fl.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mutlak: kesin.
müstesna: istisna olan, hariç.
nail: kavuflma, ulaflma, erme.
nazar-› dikkat: dikkatli bak-
ma, dikkatli bak›fl.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nübüvvet: nebîlik, peygam-

berlik, Allah elçili¤i.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
s›dk-› nübüvvet: peygam-
berli¤in do¤rulu¤u.
sinn-i kemal: olgunluk, yet-
kinlik yafl›.
flart: koflul.
tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
teftifl: kontrol etme, muaye-
ne.
tesir: etki.

ümmet: hak dine davet et-
mek için Allah taraf›ndan
kendilerine peygamber gön-
derilen ve bu peygambere
inan›p ba¤lanan cemaat, top-
luluk.
ünvan: ad, isim, lâkap.
üstadü’l-befler: beflerin, bü-
tün insanl›¤›n üstad›, hocas›;
Hz. Muhammed (a.s.m.).
vahdet: birlik ve teklik.
vücut: var olma, varl›k.
z›m›n: içinde, dâhilinde, hâ-
linde.



hâli harikulâde de¤ilse de, onun s›dk›na delâlet eder. Ez-
cümle: “Gar” meselesinde, Ebu Bekri’s-S›dd›k ile bera-
ber halâs ve kurtulufl ümidi tamam›yla kesildi¤i bir anda
1 Énæn©ne %G s¿pG r∞nînJ n’ “Korkma, Allah bizimle beraberdir”

diye Ebu Bekri’s-S›dd›k’a verdi¤i teselli ve tavk-› beflerin
fevkinde bir ciddiyetle, bir metanetle, bir flecaatle, havf-
s›z, tereddütsüz gösterdi¤i vaziyet, elbette s›dk›na ve
nokta-i istinad› olan Hâl›k’›na itimat etti¤ine günefl gibi
bir bürhand›r. Kezalik, saadet-i dâreyn için tesis etti¤i
esaslarda isabet etmifl oldu¤u ve izhar etti¤i kavaidin ha-
kikatle muttas›l ve hakkaniyetle yap›fl›k oldu¤u, bütün
âlemce mazhar-› kabul ve tasdik olmufl ve olmaktad›r.

‹htar: O Zat›n (a.s.m.) ahval ve harekât› birer birer, yani
tek tek onun s›dk ve hakkaniyetini gösterirse, he-
yet-i mecmuas› onun s›dk-› nübüvvetine öyle bir
delil olur ki, fleytanlar› bile tasdike mecbur eder.

ÜÇÜNCÜ MESELE

O Zat›n (a.s.m.) s›dk-› nübüvvetini yaz›p tasdik eden
birkaç sahife vard›r. fiimdi o sahifeleri okuyaca¤›z.

Birinci Sahife: O Hazretin zat›d›r. Fakat, bu sahifeyi
mütalâadan evvel “Dört Nükte”ye dikkat lâz›md›r:

• Birinci Nükte: pπtënµ`sàdÉnc oπrë`nµrdG ¢nùr«nd Yani, f›trî ka-

ra gözlülük, sun’î (yapma) kara gözlülük gibi de¤ildir.
Yani, yapma ve sun’î olan bir fley, ne kadar güzel ve ne 
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ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
itimat: dayanma, güvenme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kavaid: kaideler, usuller, kurallar,
prensipler.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
mazhar-› kabul: kabule lây›k gö-
rülme, kabul edilme.
mesele: konu.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
muttas›l: bitiflik.
mütalâa: dikkatli okuma, tetkik
etme.
nokta-i istinat: dayanak noktas›,
güvenme ve itimat noktas›.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
sahife: sayfa.
s›dk: do¤ruluk.
s›dk-› nübüvvet: peygamberli¤in
do¤rulu¤u.
sun’î: yapmac›k, uydurma, sahte.
flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, cesur-
luk, korkusuzluk, kahramanl›k,
hamaset.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tavk-› befler: insan gücü, insan›n
güç ve kudretinin son haddi.
tereddüt: karar verememe, flüp-
hede kalma.
teselli: avutma, ac›s›n› dindirme.
tesis: kurma, meydana getirme.
vaziyet: durum.
zat: flahsiyet.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ciddiyet: ciddîlik.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fevkinde: üstünde.

f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
gar: ma¤ara, in.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
halâs: kurtarma.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

harekât: hareketler, devinim-
ler.
harikulâde: ola¤anüstü.
havf: korku, korkma.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.

1. “Üzülme, mahzun olma, Allah bizimle beraberdir” mealindeki Tevbe Suresi 40. ayetten
muktebes.



kadar kâmil olursa olsun, f›trî ve tabiî olan fleylerin mer-
tebesine yetiflemez ve onun yerine kaim olamaz. Herhâl-
de sun’îli¤in yanl›fll›klar›, onun ahvalinden, etvar›ndan
belli olacakt›r.

• ‹kinci Nükte: Ahlâk-› âliyeyi ve yüksek huylar› haki-
kate yap›flt›ran ve o ahlâk› dâimâ yaflatt›ran, ciddiyet ile
s›dkt›r. E¤er s›dk kalk›p araya kizb girerse, rüzgârlara
oyuncak olan yapraklar gibi, o adam da insanlara oyun-
cak olur.

• Üçüncü Nükte: Mütenasip olan eflya aras›nda meyil
ve cezbe vard›r. Yani, birbirine temayül ederler ve yekdi-
¤erini celp ederler; aralar›nda, ittihat olur. Fakat birbiri-
ne z›t olan eflyan›n aralar›nda nefret vard›r, çekememez-
lik olur.

• Dördüncü Nükte: Cemaatte olan kuvvet fertte yoktur.
Meselâ, çok iplerin heyet-i mecmuas›n›n teflkil etti¤i ur-
gandaki kuvvet, ipler birbirinden ayr› oldu¤u zaman bu-
lunmaz.

Bu nükteler göz önüne getirilmekle, o Hazretin sahi-
fesi okunmal›d›r.

Evet, o Zat›n bütün âsâr›, sîretleri, tarihçe-i hayat›, ve
sair ahvali, onun pek büyük, azîm ve ahlâk sahibi oldu-
¤una flahadet ediyorlar. Hatta düflmanlar› bile onun ah-
lâkça pek yüksekli¤inden dolay› kendisini “Muhamme-
dü’l-Emin” ile lâkapland›rm›fllard›r.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk, yüce
ahlâk, üstün ahlâk.
ahval: haller, durumlar.
âsâr: eserler.
azîm: büyük, yüce, ulu.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
cemaat: topluluk.
cezbe: çekme, çekim; heyecen,
coflkunluk.
ciddiyet: ciddîlik.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do¤ufltan
olan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
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övme maksad›yla kullan›lan
tabir.
heyet-i mecmua: bir fleyin
teferruat›na ve cüzlerine ba-
k›lmaks›z›n bütününün gös-
terdi¤i hâl ve manzara.
huy: yarat›l›fltan olan karak-
ter, mizaç.
ittihat: birleflme, birlik olufl-
turma.
kaim: yerine geçmek.
kâmil: olgun, noksans›z, mü-
kemmel.
kizb: yalan söyleme, yalan,

uydurma.
lâkap: ünvan.
mertebe: derece.
meselâ: örne¤in.
meyil: yönelifl, istek.
Muhammedü’l-Emin: her ba-
k›mdan güvenilir olan Pey-
gamberimiz (a.s.m.).
mütenasip: uygun olan, her
bak›mdan birbirine denk, öl-
çülü, orant›l›.
sahife: sayfa.
s›dk: do¤ruluk.
sîret: iç yüz, manevî durum,

ahlâk ve karakter.
sun’î: tabiî olmayan, yapma.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, nor-
mal, al›fl›lm›fl, ola¤an.
tarihçe-i hayat: hayat hikâ-
yesi.
temayül: bir tarafa do¤ru
e¤ilme, meyletme, yönelme.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
yekdi¤er: bir di¤er.
zat: flahsiyet.



Malûmdur ki, bir zatta içtima eden ahlâk-› âliyenin im-
tizac›ndan izzet-i nefis, haysiyet, fleref, vakar gibi, hasis,
alçak fleylere tenezzül etmeye müsaade etmeyen yüksek
hâller husule gelir. Evet, melâike, ulüvv-i flanlar›ndan
fleytanlar› reddeder, kabul etmezler.

Kezalik, bir zatta içtima eden ahlâk-› âliye, kizb, hile
gibi alçak hâlleri reddeder. Evet, yaln›z flecaatle ifltihar
eden bir zat, kolay kolay yalana tenezzül etmez. Bütün
ahlâk-› âliyeyi cem eden bir Zat, nas›l yalana ve hileye te-
nezzül eder; imkân› var m›d›r?

Hülâsa : Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesse-
lâm, kendi kendine günefl gibi bir bürhand›r.

Ve keza, o Zat›n (a.s.m.) dört yafl›ndan k›rk yafl›na ka-
dar geçirmifl oldu¤u gençlik devresinde, bir hilesi, bir h›-
yaneti görülmemifl ve bir yalan› iflitilmemifltir. E¤er o za-
t›n yarat›l›fl›nda, tabiat›nda bir fenal›k, bir kötülük hissi ve
meyli olmufl olsayd›, behemehâl gençlik saikas›yla d›flar›-
ya verecekti. Hâlbuki, bütün yafl›n›, ömrünü kemal-i isti-
kametle, metanetle, iffetle, bir ›tt›rat ve intizam üzerine
geçirmifl, düflmanlar› bile hileye iflaret eden bir hâlini
görmemifllerdir.

Ve keza, yafl k›rka bâli¤ oldu¤unda, iyi olsun, kötü ol-
sun ve nas›l bir ahlâk olursa olsun, rüsuh peyda eder,
meleke hâline gelir; daha terki mümkün olmaz. Bu Za-
t›n tam k›rk yafl›n›n bafl›nda iken yapt›¤› o ink›lâb-› azîmi
âleme kabul ve tasdik ettiren ve âlemi celp ve cezbetti-
ren, o Zat›n (a.s.m.) evvel ve ahir herkesçe malûm olan 
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varl›¤›na sayg› duymas›.
kemal-i istikamet: tam do¤ru-
luk, istikametin mükemmel olu-
flu.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
kizb: yalan söyleme, yalan, uy-
durma.
malûm: bilinen, bilinir olan.
melâike: melekler.
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet.
metanet: metin olma, dayan›kl›-
l›k; gayret.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
rüsuh: maharet, meleke.
saika: sevk, yönelme, sebep.
flecaat: yi¤itlik, yüreklilik, cesur-
luk, korkusuzluk, kahramanl›k,
hamaset.
fleref: manevî büyüklük, yücelik,
onur.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karakter,
seciye, mizaç.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tenezzül: inme, alçalma.
ulüvv-i flan: flan› yüce, flerefi bü-
yük.
vakar: a¤›rbafll›l›k, heybetli olufl,
ciddiyet.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cem: toplama, bir araya getir-
me.

cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
hasis: adî, ufak, de¤ersiz, kö-
tü huy, fena tabiat.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
hile: aldatmaya yönelik dü-
zen, desise.
husul: hâs›l olma, meydana
gelme, peyda olma.
hülâsa: k›saca, özet.
›tt›rat: düzgün tarzda olma.
içtima: toplanma, bir araya

gelme.
iffet: helâle raz› olup haram-
dan kaç›nma.
imtizaç: uyuflma, uygunluk,
ba¤daflma.
ink›lâb-› azîm: büyük ink›lâp,
büyük ve köklü de¤ifliklik.
intizam: düzen, düzenlilik.
ifltihar: meflhur olma, flöhret
bulma, tan›nma.
izzet-i nefsi: insan›n vakar ve
haysiyetini korumaya özen
göstermesi, kendi de¤erini ve
flahsiyetini afla¤›lamaks›z›n



s›dk ve emaneti idi. Demek o zat›n (a.s.m.) s›dk ve ema-
neti, dava-i nübüvvetine en büyük bir bürhan olmufltur.

DÖRDÜNCÜ MESELE

‹kinci Sahifeyi okuyaca¤›z. Bu sahife mazi, yani Za-
man-› Saadetten evvelki zamand›r. fiu sahifenin havi ol-
du¤u enbiya-i salifînin ahval ve k›ssalar›, o Zat›n s›dk-›
nübüvvetine birer bürhand›r. Yaln›z, Dört Nükteye dikkat
lâz›md›r.

• Birinci Nükte: ‹nsan bir fennin esaslar›n› ve o fennin
hayat›na taallûk eden noktalar› bilmekle yerli yerince
kullanmas›na vâk›f olduktan sonra davas›n› o esaslara bi-
na etmesi, o fende mahir ve mütehass›s oldu¤una delil-
dir.

• ‹kinci Nükte: F›trat-› befleriyenin iktizas›ndand›r ki,
adî bir insan da olsa, hatta çocuk da olsa, hatta küçük bir
kavim içinde de bulunsa, pek k›ymetsiz bir dava husu-
sunda cumhura muhalefet edip yalan söylemeye cesaret
edemez. Acaba, pek büyük bir haysiyet sahibi, âlemflü-
mul bir davada, pek inatl› ve kesretli bir kavim içinde,
ümmî, yani okur yazar s›n›f›ndan olmad›¤› hâlde, akl›n
tek bafl›na idrakten âciz oldu¤u baz› fleylerden bahsedip
kemal-i ciddiyetle âleme neflir ve ilân etmesi, onun s›dk›-
na delil oldu¤u gibi, o meselenin Allah’tan oldu¤una da
bir bürhan olmaz m›?

adî: s›radan, her zamanki.
ahir: sonra.
ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
âlemflümul: cihan› saran, bütün
dünyaya yay›lan.
bina: kurma, dayand›rma.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
cumhur: halk, ahali, umum top-
luluk.
dava: takip edilen fikir, iddia.
dava-i nübüvvet: peygamberlik
dava etmek. peygamber oldu¤u-
nu ilân etmek.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
emanet: güvenilirlik.
enbiya-i salifîn: geçmifl peygam-
berler.
evvel: önce.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
f›trat-› befleriye: insan›n yarat›l›-
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fl›, insan›n tabiat›.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
haysiyet: itibar.
husus: mevzu, konu.
idrak: ak›l erdirme, anlama,
kavrama kabiliyeti.
iktiza: gerek, lüzum.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
kemal-i ciddiyet: ciddiyetin

son derecesi, tam bir ciddi-
yet.
kesretli: çoklu¤u olan, çok
fazla.
k›ssa: ibret verici hikâye.
k›ymet: de¤er.
mahir: maharetli, becerikli.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mazi: geçmifl zaman.
mesele: konu.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k,
ayr›l›k.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi

sahibi olan, uzman.
neflir: yay›m, yay›n.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
sahife: sayfa.
s›dk: do¤ruluk.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
vâk›f: bilgilenme, bilme.
Zaman-› Saadet: Asr-› Saadet
dönemi.
zat: flahsiyet.



• Üçüncü Nükte: Malûmdur ki; medenî insanlarca ma-
lûm ve me’lûf pek çok ilimler, s›fatlar, fiiller vard›r ki, be-
devîlerce meçhul olur ve o gibi fleylerden haberleri yok-
tur. Binaenaleyh, bilhassa geçmifl zamanlardaki bedevî-
lerin ahvalinden bahsetmek isteyen bir adam, hayalen o
zamanlara, o çöllere gidip, onlarla görüflmelidir. Zira on-
lar›n ahvalini, ezberden, onlar› görmeden muhakeme et-
mekle, istedi¤i malûmat› elde edemez.

• Dördüncü Nükte: Ümmî bir adam, bir fennin ulema-
s›yla münakaflaya giriflerek, beyne’l-ulema ittifakl› olan
meseleleri tasdik ve ihtilâfl› olanlar› da tashih ederse, o
adam›n bu harika olan hâli, onun pek yüksekli¤ine ve
onun ilminin de vehbî oldu¤una delâlet etmez mi?

Bu Dört Nükteyi göz önüne getir, Muhammed-i Arabî
Aleyhissalâtü Vesselâma bak ki:

O Zat, herkesçe müsellem ümmîli¤iyle beraber, geç-
mifl enbiya ile kavimlerinin ahvallerini görmüfl ve müfla-
hede etmifl gibi Kur’ân’›n lisan›yla söylemifltir. Ve onla-
r›n ahvalini, s›rlar›n› beyan ederek âleme neflir ve ilân et-
mifltir. Bilhassa nakletti¤i onlar›n k›ssalar›, bütün zekile-
rin nazar-› dikkatini celp eden dava-i nübüvvetini ispat
içindir. Ve nakletti¤i esaslar›, beyne’l-enbiya ittifakl› olan
k›sm› tasdik, ihtilâfl› olan› da tashih edip davas›na mu-
kaddeme yapm›flt›r. Sanki o Zat, vahy-i ‹lâhînin ma’kesi
olan masum ruhuyla zaman ve mekân› tayyederek, o za-
man›n en derin derelerine girmifl ve gördü¤ü gibi söyle-
mifltir.
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ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
medenî: uygar, modern.
mekân: yer, mahal.
mesele: konu.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
mukaddeme: bafllang›ç.
münakafla: tart›flma.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
nakil: anlatma, söyleme, hikâye
etme.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
neflir: yay›m, yay›n.
nükte: ince manal›, düflündürücü
söz.
s›fat: vas›f, nitelik.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gider-
me.
tayyetme: atlama, aflma.
ulema: âlimler, bilginler, ilim sa-
hipleri.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vahy-i ‹lâhî: ‹lâhî vahiy, Allah ta-
raf›nda vahiy ile gelen, emir ve
yasaklar.
vehbî: do¤ufltan, çal›flmakla ka-
zan›lmay›p Allah’›n.
zat: flahsiyet.

ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
bedevî: iptida-
î tarzda yaflayan, medenî ol-
mayan.
beyan: anlatma, aç›klama.
beyne’l-ulema: âlimler ara-
s›nda.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
dava: iddia.
dava-i nübüvvet: peygam-
berlik dava etmek. peygam-
ber oldu¤unu ilân etmek.
delâlet: delil olma, gösterme;
alamet, iflaret.
enbiya: nebiler, peygamber-
ler.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
fiil: ifl, hareket.
hârika: ola¤anüstü.
hayalen: hayalî bir flekilde.

ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
ilim: bilgi, marifet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
k›ssa: ibret verici hikâye.
lisan: dil.



Binaenaleyh, o Zat›n bu hâli, onun bir mu’cizesi olup,
nübüvvetine delil oldu¤u gibi, evvelki enbiyan›n da nü-
büvvet delilleri manevî bir delil hükmünde olup, o Zat›n
nübüvvetini ispat eder.

BEfi‹NC‹ MESELE

Asr-› Saadete ve bilhassa Ceziretü’l-Arab meselesine
dairdir. Bunda da Dört Nükte vard›r.

• Birinci Nükte: Âlemce malûmdur ki, az bir kavmin
âdetlerinden hakir, ehemmiyetsiz bir âdeti kald›rmak, ve-
ya zelil, miskin bir taifenin cüz’î zay›f huylar›n› ref etmek,
büyük bir hükümdara, uzun bir zamanda bile çok zah-
metlere ba¤l›d›r. Acaba, hâkim olmamakla beraber, az
bir zamanda nihayet derecede âdetlerine mutaass›p,
inatç› ve kesretli bir kavimde rüsuh ve kuvvet peyda et-
mifl olan âdetleri ref ve kalplerde istikrar peyda eden ve
zamanlarca devam ve istimrar eden ahlâklar›n› terk etti-
ren, hem yerlerine gayet yüksek âdetleri, güzel ahlâklar›
tesis eden bir zat, harikulâde olmaz m›?

• ‹kinci Nükte: Yine âlemce malûmdur ki, devlet bir
flahs-› manevîdir; çocuk gibi, teflekkülü, büyümesi tedri-
cîdir.

Ve keza, yeni teflekkül eden bir devletin, bir milletin
ruhuna kadar nüfuz eden eski bir devlete galebe etmesi,
yine tedricîdir, zamana mütevakk›ft›r. Acaba, Muham-
med-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm›n bütün esasat-›
âliyeyi havi olan ve maddî-manevî bütün terakkiyat ve

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
ber olarak dünyada bulundu¤u
devir.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cüz’î: küçük, az.
dair: alâkal›, ilgili.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
enbiya: nebîler, peygamberler.
evvel: önce.
galebe: galip gelme, üstünlük.
gayet: son derece.
hâkim: hükmeden.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
harikulâde: ola¤anüstü.
havi: içine alan, kapsayan, kufla-
tan.
huy: yarat›l›fltan olan karakter,
mizaç.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hükümdar: padiflah, hüküm sahi-
bi, en yüksek reis. imparator.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istikrar: kararl›l›k.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
kesretli: çoklu¤u olan, çok fazla.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maddî: madde ile alâkal›.
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malûm: bilinen, belli, belirsiz
olmayan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
mesele: konu.
miskin: âciz, uyufluk.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
Muhammed-i Arabî: Arapla-
r›n içinden ç›kan Peygamberi-
miz Muhammed (a.s.m.).
mutaass›p: taassubu olan,
kendi taraf›n› afl›r›l›kla tutan.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›

olan, ancak onunla olabilen.
nihayet: son.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
peyda: kurma, sa¤lama.
ref: kald›rma, giderme.
rüsuh: maharet, meleke.
flahs-› manevî: manevî flah›s,
belli bir kifli olmay›p bir ce-
maatten meydana gelen ma-
nevî flah›s.
taife: tak›m, güruh.

tedricî: tedricle olan, yavafl
yavafl, derece derece yap›lan.
terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zaif: zay›f.
zat: flahsiyet.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤›lanm›fl.



medeniyet-i ‹slâmiyenin kap›s›n› açan, k›sa bir zamanda
def’aten teflkil etti¤i bir devletle dünyan›n bütün devletle-
rine galebe edip maddî-manevî hâkimiyetini muhafaza
ve ibka ettiren, harikulâdeli¤i de¤il midir?

• Üçüncü Nükte: Evet, kah›r ve cebirle zahirî bir hâki-
miyet, sathî bir tahakküm, k›sa bir zamanda ibka edilebi-
lir. Fakat, bütün kalplere, fikirlere, ruhlara icra-i tesir
ederek, zahiren ve bât›nen be¤endirmek flart›yla vicdan-
lar üzerine hâkimiyetini muhafaza ve ibka etmek, en bü-
yük harika olmakla, ancak nübüvvetin hassalar›ndan ola-
bilir.

• Dördüncü Nükte: Evet, tehditlerle, korkularla, hileler-
le efkâr-› ammeyi baflka bir mecraya çevirtmek mümkün
olur. Fakat, tesiri cüz’îdir, sathîdir, muvakkat olur; muha-
keme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir. Amma, irfla-
d›yla kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, hissiya-
t›n en incelerini heyecana getirmek, istidatlar›n inkiflaf›-
na yol açmak, ahlâk-› âliyeyi tesis ve alçak huylar› imha
ve izale etmek, cevher-i insaniyetten perdeyi kald›r›p ha-
kikati teflhir etmek, hürriyet-i kelâma serbestî vermek,
ancak flua-i hakikatten muktebes harikulâde bir mu’cize-
dir.

Evet, Asr-› Saadetten evvelki zamanlarda kalp kat›l›¤›
ve merhametsizlik öyle bir hadde bali¤ olmufltu ki, koca-
ya vermekten ar ederek k›zlar›n› diri diri topra¤a gömer-
lerdi. Asr-› Saadette ‹slâmiyetin do¤urdu¤u merhamet, 
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d›rma.
kah›r: büyük eziyet, cefa, zulüm.
maddî: madde ile alâkal›.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecra: kanal.
medeniyet-i ‹slâmiye: ‹slâm me-
deniyeti.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
muhakeme-i akliye: aklî muha-
keme, karar vermek için ak›lla iyi
düflünme, hüküm verme.
muktebes: iktibas edilmifl, al›nt›
yap›lm›fl.
muvakkat: geçici.
nübüvvet: nebilik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nüfuz: geçerli olma, iflleme.
sathî: yüzeysel, derine inmeyen,
üstün körü.
serbestî: serbestlik.
flart: koflul.
tahakküm: hüküm sürme.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tesis: kurma, meydana getirme.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma, gösterme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
zahiren: görünüflte.
zahirî: görünen, görünürdeki, gö-
rünüflteki.

ahlâk-› âliye: yüksek ahlâk,
yüce ahlâk, üstün ahlâk.
amma: ama, lakin, ancak.
Asr-› Saadet: Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (a.s.m.)
peygamber olarak dünyada
bulundu¤u devir.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
cebir: zor, zorlama, bask›
yapma.
cevher-i insaniyet: insanl›k
cevheri, insanl›k hasletleri,

özellikleri.
cüz’î: küçük, az.
def’aten: birdenbire, bir defa-
da, âni olarak.
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun, düflünceleri, umuma ait
düflünce, kamuoyu.
evvel: önce.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
had: s›n›r.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.

harika: ola¤anüstü.
harikulâde: ola¤anüstü.
hassa: özellik.
hissiyat: hisler, duygular.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
izale: yok etme, ortadan kal-



flefkat, insaniyet sayesinde, evvelce k›zlar›n› gömerler-
ken müteessir olmayanlar, ‹slâmiyet dairesine girdikten
sonra kar›ncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle
ruhî, kalbî, vicdanî bir ink›lâp, hiçbir kanuna tatbik edile-
bilir mi?

Bu nükteleri ceyb-i kalbine soktuktan sonra, bu nokta-
lara da dikkat et:

1. Tarih-i âlemin flahadetiyle sabittir ki, parmakla gös-
terilen en büyük bir dâhî, ancak umumî bir istidad› ihya
ve umumî bir hasleti ikaz ve umumî bir hissi inkiflaf etti-
rebilir. E¤er böyle bir hissi de ikaz edememifl ise, sa’yi
hep heba olur.

2. Tarih bize gösteriyor ki, en büyük bir insan, hami-
yet-i milliye, hiss-i uhuvvet, hiss-i muhabbet, hiss-i hürri-
yet gibi hissiyat-› umumiyeden bir veya iki veyahut üç
hissi ikaz etmeye muvaffak olur. Acaba evvelki zamanla-
r›n cehalet, flekavet, zulüm zulmetleri alt›nda gizli kalan
binlerce hissiyat-› âliyeyi, Ceziretü’l-Arab memleketinde,
bedevî ve da¤›n›k bir kavim içinde inkiflaf ettirmek, hari-
kulâde de¤il midir? Evet, flems-i hakikatin ziyas›ndand›r.

Bu noktalar› akl›na sokamayan›n, Ceziretü’l-Arab’› biz
gözüne sokar›z.

Ey muannit! Ceziretü’l-Arab’a git, en büyük feylesof-
lardan yüz taneyi de intihap et, beraber götür. Onlar da
orada ahlâk›n ve maneviyat›n inkiflaf› hususunda çal›fl-
s›nlar. Muhammed-i Arabî’nin o vahfletler zaman›nda o
vahflî bedevîlere verdi¤i cilây›, senin o feylesoflar›n flu 

bedevî: iptidaî tarzda yaflayan,
medenî olmayan.
cehalet: bilmezlik, cahillik, ilim-
den yoksun olma.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›mada-
s›.
cilâ: parlakl›k.
dâhî: son derece zeki, anlay›fll›,
deha sahibi.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hamiyet-i milliye: millî duygu ve
hislerin muhafaza edilmesi için
yap›lan çaba.
harikulâde: ola¤anüstü.
haslet: huy, özellik.
heba: bofl, beyhude, faydas›z.
hiss-i uhuvvet: kardefllik duygu-
su.
husus: mevzu, konu.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikaz: dikkat çekme, uyarma,
uyand›rma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
insaniyet: insanl›k, insanl›k mahi-
yeti.
intihap: seçme.
istidat: kabiliyet, yetenek.
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kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
maneviyat: mana âlemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
muannit: inatç›, ayak dire-
yen.
Muhammed-i Arabî: Arapla-
r›n içinden ç›kan Peygamberi-
miz Muhammed (a.s.m.).
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müteessir: üzgün.

nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sa’y: ifl, çal›flma, çabalama.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besle-
me, içten ve karfl›l›ks›z mer-
hamet.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k,
haydutluk.
flems-i hakikat: hakikat gü-

nefli, gerçe¤in parlakl›¤›.
tarih-i âlem: dünya tarihi.
tatbik: uydurma, uygulama.
umumî: genel.
vahflet: ürkütücü ve korkunç
olan fley.
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenîleflmemifl, barbar.
vicdanî: vicdanla, kalbî his ile
ilgili, vicdana ait.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



medeniyet ve terakkiyat devrinde yüzde bir nispetinde
verebilirler mi? Çünkü o Zat›n yapt›¤› o cilâ, ‹lâhî, sabit,
lâyetegayyer bir cilâd›r ve onun büyük mu’cizelerinden
biridir.

Ve keza, bir iflte muvaffak›yet isteyen adam, Allah’›n
âdetlerine karfl› saffet ve muvafakatini muhafaza etsin ve
f›trat›n kanunlar›na kesb-i muarefe etsin ve hey’et-i içti-
maiye rab›talar›na münasebet peyda etsin. Aksi takdir-
de, f›trat adem-i muvafakatle cevap verecektir.

Ve keza, hey’et-i içtimaiyede umumî cereyana muha-
lefet etmemek lâz›md›r. Muhalefet edildi¤i takdirde, do-
lab›n üstünden düfler, alt›nda kal›r. Binaenaleyh, o cere-
yanlarda, tevfik-i ‹lâhînin müsaadesine mazhariyeti dola-
y›s›yla, o dolab›n üstünde Muhammed-i Arabî Aleyhissa-
lâtü Vesselâm›n hak ile mütemessik oldu¤u sabit olur.

Evet, Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n
getirdi¤i fleriat›n hakaik›, f›trat›n kanunlar›ndaki muvaze-
neyi muhafaza etmifltir. ‹çtimaiyat›n rab›talar›na lâz›m
gelen münasebetleri ihlâl etmemifltir. Zaman uzad›kça,
aralar›nda ittisal peyda olmufltur. Bundan anlafl›l›r ki, ‹s-
lâmiyet nev-i befler için f›trî bir dindir ve içtimaiyat› tezel-
zülden vikaye eden yegâne bir amildir.

Bu Nükteler ile flu Noktalar› nazara al, Muhammed-i
Haflimî Aleyhissalâtü Vesselâma bak:

O Zat, ümmîli¤iyle beraber, bir kuvvete malik de¤ildi.
Ne onun ve ne de ecdad›n›n bir hâkimiyetleri sebkat et-
memiflti; bir hâkimiyete, bir saltanata meyilleri yoktu. 
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meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhafaza: koruma.
muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
Muhammed-i Arabî: Araplar›n
içinden ç›kan Peygamberimiz
Muhammed (a.s.m.).
Muhammedü’l-Haflimî: Haflimî-
o¤ullar›ndan olan Hz. Muhammed
(a.s.m.).
muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
muvaffak›yet: baflar›.
muvazene: denge, ölçü.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müsaade: izin, icazet, ruhsat.
mütemessik: temessük eden, bir
fleyi s›ms›k› tutan ve ona yap›flan.
nazar: dikkat.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nispet: oran.
peyda: kurma, sa¤lama.
rab›ta: iliflki, ba¤.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
saffet: safl›k, halislik, temizlik,
pakl›k.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
sebkat: geçme, ilerleme.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler.
tevfik-i ‹lâhî: Cenab-› Hakk›n in-
san› do¤ru yola lütfu ile sevk et-
mesi, baflar›l› k›lmas›.
tezelzül: sars›lma, sallanma, ›rga-
lanma.
umumî: genel.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
vikaye: koruma, sahip ç›kma.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
zat: flahsiyet.

adem-i muvafakat: raz› ol-
mama, uyuflmamak.
âdet: görenek, usul, al›flkan-
l›k.
aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
amil: sebep, etken.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cereyan: geçifl, gidifl.
cilâ: parlakl›k.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.

f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hâkimiyet: hâkim olufl, hük-
medifl, egemenlik.
hey’et-i içtimaiye: sosyal
toplum.
içtimaiyat: toplum bilimi,
sosyoloji.
ihlâl: bozma, zarar verme.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›

Hakka dair.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kesb-i muarefe: bir konuya
çal›flarak aflina olma, ihtisas
sahibi olmak, birbirini tan›-
mak ve al›flmak.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lâyetegayyer: de¤iflmez, bo-
zulmaz, ayn› hâlde kal›r.
malik: sahip.
mazhariyet: nail olma, fleref-
lenme.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.



Böyle bir vaziyette iken, mühim bir makamda, tehlikeli
bir mevkide, kemal-i vüsuk ve itminanla büyük bir ifle te-
flebbüs etti; bütün efkâr-› ammeye galebe çald›, bütün
ruhlara kendisini sevdirdi, bütün tabiatlar›n üstüne ç›kt›,
kalplerden bütün vahflet âdetlerini, çirkin ahlâklar› kald›-
rarak pek yüksek âdât ve güzel ahlâk› tesis etti; vahfletin
çöllerinde sönmüfl olan kalplerdeki kasaveti ince hissi-
yatla tebdil ettirdi ve cevher-i insaniyeti izhar etti. Onla-
r›, o vahflet köflelerinden ç›kararak, evc-i medeniyete
yükseltti ve onlar› o zamana, o âleme muallim yapt›. Ve
onlara öyle bir devlet teflkil etti ki, sahirlerin sihirlerini
yutan asa-i Mûsa gibi, baflka zalim devletleri yuttu; ve
nev-i befleri istilâ eden zulüm, fesat, ihtilâl, flekavet rab›-
talar›n› yakt›, y›kt› ve az bir zamanda devlet-i ‹slâmiyeyi
flarktan garba kadar tevsi ettirdi. Acaba, o Zat›n flu ma-
ceras›, onun mesle¤i hak ve hakikat oldu¤una delâlet et-
mez mi?

ALTINCI MESELE
Bu Mesele istikbal sahifesine bakar. Bu sahifede dahi

Dört Nükte vard›r.

• Birinci Nükte: Bir insan, ne kadar yüksek olursa ol-
sun, ancak dört befl fende mütehass›s ve meleke sahibi
olabilir.

• ‹kinci Nükte: Bazen olur ki, iki adam›n söyledikleri
bir söz, bir kelâm, mütefavit olur; birisinin cehline, sathî-
li¤ine, ötekisinin ilmine, maharetine delâlet eder. fiöyle
ki:

âdât: âdetler, görenekler, al›fl-
kanl›klar, gelenekler.
âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
âlem: dünya, cihan.
asa-i Mûsa: Hz. Mûsa’n›n (a.s.)
asas›; Hz. Mûsa’n›n yere at›ld›¤›n-
da büyük bir ejderhaya (y›lan)
dönüflebilen, sihirbazlar› ma¤lûp
eden ve tafla vuruldu¤unda Ce-
nab-› Hakk›n izniyle su f›flk›rtan
ve kendisine mu’cize olarak veril-
mifl de¤ne¤i.
cehil: cahillik, bilgisizlik.
cevher-i insaniyet: insanl›k cev-
heri, insanl›k hasletleri, özellikleri.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
devlet-i ‹slâmiye: ‹slâm devleti.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
evc-i medeniyet: medeniyetin
en üst derecesi.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
galebe: galip gelme, üstünlük.
garp: bat›.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hissiyat: hisler, duygular.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl kal-
d›rma.
istikbal: gelecek zaman.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
itminan: inanma, güvenme, gö-
nül rahatl›¤› içinde tereddütsüz
kabul etme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kasavet: kat›l›k.
kelâm: söz, konuflma.
kemal-i vüsuk: inanman›n son
derecesi, tam bir itimat.
macera: bafltan geçen tehlikeli
ve heyecanl› olay, serüven.
maharet: mahirlik, ustal›k.
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makam: yer, mevki.
meleke: bir fleyi çok kez tek-
rarlayarak ve tecrübe ederek
meydana gelen bilgi ve ma-
haret.
mesele: konu.
meslek: gidifl, usul, yol.
mevki: yer, makam.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan.

mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
rab›ta: iliflki, ba¤.
sahife: sayfa.
sahir: sihir yapan, sihirbaz,
büyücü.
sathî: yüzeysel, derine inme-
yen, üstün körü.
flark: do¤u.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k,
haydutluk.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
teflebbüs: giriflim.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tevsi: geniflletme.
vahflet: yabanîlik, vahflilik.
vaziyet: durum.
zalim: merhametsiz, gaddar.
zat: flahsiyet.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Bir adam, düflünmeden, gayr-i muntazam bir surette
söyler; ötekisi o sözün evvel ve ahirine bakar, siyak ve
sibak›n› düflünür ve o sözün baflka sözlerle münasebetle-
rini tasavvur eder ve münasip bir mevkide, münbit bir
yerde zer’ eder. ‹flte bu adam›n flu tarz-› hareketinden,
derece-i ilim ve marifeti anlafl›l›r. Kur’ân-› Kerîm’in fen-
lerden bahsederken ald›¤› fezlekeler, bu kabîl kelâmlar-
dand›r.

• Üçüncü Nükte: Bu zamanda vesait, alât ve edevat, sa-
nayiin tekemmülüyle çocuklar›n oyuncaklar› gibi adîlefl-
mifl olan çok fleyler vard›r ki, e¤er onlar bundan iki üç
as›r evvel vücuda gelmifl olsayd›lar, harikalardan addedi-
lecekti. Kezalik, kelâmlarda, sözlerde de zaman›n tesiri
vard›r. Meselâ, bir zamanda k›ymetli bir sözün baflka bir
zamanda k›ymeti kalmaz. Binaenaleyh, flu kadar uzun
zamanlar, as›rlar boyunca gençli¤ini, güzelli¤ini, tatl›l›¤›-
n›, garabetini muhafaza eden Kur’ân, elbette ve elbette
harikad›r. 

• Dördüncü Nükte: ‹rflad›n tam ve nafi olmas›n›n birin-
ci flart›, cemaatin istidad›na göre olmas› lâz›md›r. Cema-
at avamd›r. Avam ise, hakaik› ç›plak olarak göremez, an-
cak onlarca malûm ve me’lûf üslûp ve elbise alt›nda gö-
rebilirler. Bunun içindir ki, Kur’ân-› Kerîm, yüksek hakai-
k› müteflabihat denilen teflbihler, misaller, istiarelerle tas-
vir edip, cumhura, yani avam-› nâs›n fehimlerine yak›n-
laflt›rm›flt›r. Ve keza, tekemmül etmeyen avam-› nâs›n
tehlikeli galatlara düflmemesi için, hiss-i zahirî ile gördük-
leri ve itikat ettikleri günefl, arz gibi meselelerde icmal ve 
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istiare: bir kelimeyi konuldu¤u
manada kullanman›n da caiz ol-
mas›yla beraber, baflka bir mana-
da kullanma sanat›.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itikat: inanç, iman.
kabil: türlü, gibi.
kelâm: söz, konuflma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
malûm: bilinen, bilinir olan.
marifet: bilme, derin bilgi.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevki: yer, makam.
misal: benzer, örnek.
muhafaza: koruma.
münasebet: ilgi, alâka, yak›nl›k.
münasip: uygun.
münbit: verimli, bereketli, ekil-
mifl olan bir fleyi iyi yetifltiren.
müteflabihat: zahirî ifadesinin d›-
fl›nda anlam tafl›yan teflbihli ifa-
de.
nafi: faydal›.
sanayi: ham maddeleri iflleyerek
mamul madde hâline sokmak
için uygulanan fiil ve vas›talar›n
bütünü, endüstri.
sibak: bir fleyin öncesi, geçmifli,
bafllang›c›.
siyak: sözün gelifli, ifade flekli ve
tarz›.
suret: biçim, tarz, görünüfl.
flart: koflul.
tarz-› hareket: davran›fl flekli.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
teflbih: benzetme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vesait: vas›talar.
zer: tohum ekme, tohum saçma.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
adî: s›radan, her zamanki.
ahir: son.
alât: aletler, vas›talar, ayg›t-
lar.
arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cemaat: topluluk, aralar›nda
çeflitli ba¤lar bulunan insanlar
toplulu¤u.
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk.
derece-i ilim: bilme derecesi.
edevat: bir ifli yapmaya vas›-
ta olan fleyler, aletler.
evvel: önce.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,
kavray›fll›.
fen: tatbiki bilgi, teknik.

fezleke: hülâsa, netice, muh-
tasar, özet.
galat: yanl›fl, yan›lma, hata,
bozulma.
garabet: gariplik, tuhafl›k.
gayr-i muntazam: intizam
d›fl›, tertipli olmayan, tertip-
siz, düzensiz.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
harika: ola¤anüstü.
icmal: öz, özet.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.



ipham etmifl ise de, yine hakikatlere iflareten, baz› ema-
reler, karineler vazetmifltir.

Bu Nükteleri akl›na koyduktan sonra, flu gelen fezle-
keye dikkat et:

fieriat-› ‹slâmiye, aklî bürhanlar üzerine müessestir. Bu
fleriat, ulûm-i esasiyenin hayatî noktalar›n› tamam›yla ta-
zammun etmifl olan ulûm ve fünundan mülâhhast›r.
Evet, tehzibü’r-ruh, riyazetü’l-kalp, terbiyetü’l-vicdan,
tedbirü’l-ceset, tedvirü’l-menzil, siyasetü’l-medeniye, ni-
zamatü’l-âlem, hukuk, muamelât, adab-› içtimaiye, ve-
saire vesaire gibi ulûm ve fünunun ihtiva ettikleri esasa-
t›n fihristesi, fleriat-› ‹slâmiyedir.

Ve ayn› zamanda, lüzum görülen meselelerde, ihtiya-
ca göre izahatta bulunmufltur. Lüzumlu olmayan yerler-
de veya zihinlerin istidad› olmayan meselelerde veyahut
zaman›n kabiliyeti olmayan noktalarda, bir fezleke ile ic-
mal etmifltir. Yani, esaslar› vazetmifl, fakat o esaslardan
al›nacak hükümleri veya esasata bina edilecek füruat›
ak›llara havale etmifltir. Böyle bir fleriat›n ihtiva etti¤i fen-
lerin üçte biri bile flu zaman-› terakkide, en medenî yer-
lerde, en zeki bir insanda bulunamaz.

Binaenaleyh, vicdan› insafla müzeyyen olan zat, bu
fleriat›n hakikatinin bütün zamanlarda, bilhassa eski za-
manda, takat-i befleriyeden hariç bir hakikat oldu¤unu
tasdik eder.

Evet, zahiren ‹slâmiyet dairesine girmeyen düflman
feylesoflar› bile, bu hakikati tasdik etmifllerdir. Ezcümle, 

adab-› içtimaiye: sosyal hayata,
toplum hayat›na ait kurallar, ter-
biyeler.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
bilhassa: özellikle.
bina: kurma, dayand›rma.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
emare: alâmet, belirti, niflan.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
ezcümle: bu cümleden olarak.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
fezleke: hülâsa, netice, muhta-
sar, özet.
fihriste: katalog, liste.
fünun: fenler.
füruat: ayr›nt›lar, esastan olma-
yan meseleler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hariç: d›fl›nda.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hayatî: çok mühim, çok önem ta-
fl›yan.
hüküm: karar, emir.
icmal: öz, özet.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ipham: gizleme, gizli ve üstü ka-
pal› b›rakma, belirsiz olma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
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kabiliyet: istidat, yetenek.
karine: iflaret, ipucu, iz, delil.
medenî: uygar, modern.
mesele: konu.
muamelât: muameleler, ifl-
lemler.
müesses: tesis edilmifl, kurul-
mufl olan, kurulu.
mülâhhas: k›salt›lm›fl, özet-
lenmifl, özeti ç›kar›lm›fl.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nizamatü’l-âlem: dünya iflle-
rinin düzenleri, dünya iflleri-

nin düzenlenmeleri.
riyazetü’l-kalp: kalp terbiye-
si, kalbi kötü arzu ve istekler-
den uzak tutma.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.
fleriat-› ‹slâmiye: ‹slâm fleria-
t›.
takat-› befleriye: insana ait
güç ve kuvvet.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.

tedvirü’l-menzil: ev idaresi.
ulûm: ilimler.
vazetme: sunma, aç›klama.
vazetmek: koymak, konul-
mak.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
vicdan: din, inanç.
zahiren: görünüflte.
zaman-› terakki: ilerleme,
yükselme zaman›, yükselme
devri.
zat: flahsiyet.
zihin: bilinç, dima¤.



Amerikal› feylesof Carlyle, Alman edib-i flehîri Goet-
he’den naklen, Kur’ân’›n hakaik›na dikkat ettikten son-
ra, “Acaba ‹slâmiyet içinde âlem-i medeniyetin tekem-
mülü mümkün müdür?” diye sormufltur. Yine bu suale
cevaben demifltir ki: “Evet! Muhakkikler, flimdi o daire-
den istifade ediyorlar.” Yine Carlyle demifltir ki: “Haka-
ik-› Kur’âniye tulû etti¤i zaman, atefl gibi, bütün dinleri
yuttu. Zaten bu onun hakk› idi. Çünkü, Nasarâ ve Yahu-
dîlerin hurafelerinden bir fley ç›kmad›.” ‹flte bu feylesof,
2 nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Gƒo∏n©rØnJ røndnhGƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna 1@/¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH Gƒò JrÉna (ilâ-

ahir) olan ayet-i kerîmenin mealini tasdik etmifltir. (HAfi‹YE)

Sual: Gerek Kur’ân-› Kerîm olsun, gerek tefsiri olan
hadis-i flerif olsun, her fenden, her ilimden birer fezleke
alm›fllard›r. Bir kitap veya bir flahs›n yaln›z fezlekeleri
ihata etmekle harika olmas› lâz›m gelmez. Bir flah›s, pek
çok fezlekeleri ihata edebilir?

Cevap: Bahsetti¤imiz fezleke, sellemehüsselâm fezle-
keler de¤ildir. Ancak, hüsn-i isabetle münasip bir mevki-
de ve münbit bir yerde iflitilmemifl çok iflaretleri tazam-
mun etmekle istimal ve zer’ edilen fezlekelerdir. Kur’ân
veya hadisin ald›klar› fezlekelerdir. Bu kabîl fezlekeler,
tam bir meleke ve ›tt›lâdan sonra hâs›l olabilir ki, her bir
fezleke, mehaz› olan fen veya ilmin hükmünde olur; bu
ise, bir flah›sta olamaz.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 275 NÜBÜVVET HAKKINDA

hurafe: sonradan uydurulan söz,
bat›l inan›fl.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
›tt›lâ: ö¤renme, tan›ma, bilme.
ihata: kuflatma, içine alma.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fleyin
do¤rusunu bilme.
inflaallah: Allah izin verirse.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istimal: kullanma.
kabil: tür, gibi.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
meal: mana, anlam, mefhum.
mehaz: menba, kaynak.
meleke: bir fleyi çok kez tekrarla-
yarak ve tecrübe ederek meyda-
na gelen bilgi ve maharet.
mevki: yer, mekân.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
münasip: uygun.
münbit: verimli, bereketli, ekil-
mifl olan bir fleyi iyi yetifltiren.
naklen: nakil yoluyla.
Nasarâ: Hristiyanlar.
sellemehü’s-selâm: ald›r›fl etme-
den, çekinmeden, ulu orta, des-
tursuz.
sual: soru.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tefsir: Yorum, flerh.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
zer: tohum ekme, tohum saçma.
zeyil: ek, bir eserin devam› ola-
rak yaz›lan k›s›m

âlem-i medeniyet: medeni-
yet dünyas›.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
beyan: anlatma, aç›klama
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
edib-i flehîr: tan›nm›fl edip,
ünlü edebiyatç›.

fen: tatbiki bilgi, teknik.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
fezleke: hülâsa, netice, muh-
tasar, özet.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hadis-i flerif: Peygamberimiz-
den aktar›lan sözlerin genel
ad›.

hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân
ait olan ve ondan gelen ger-
çekler.
harika: ola¤anüstü.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hafliye: dipnot

1. Haydi onun benzeri olan bir sure getirin. (Bakara Suresi: 23.)

2. E¤er bunu yapamazsan›z —ki aslâ yapamayacaks›n›z— Cehennem ateflinden sak›n›n. (Baka-
ra Suresi: 24.)

HAfi‹YE: K›rk sene sonra neflrolan Risale-i Nur’da Carlyle, Goethe ve
Bismarck gibi k›rk meflhur feylesoflar›n tasdikleri beyan edilmifl; inflaallah
bu kitab›n zeylinde dahi yaz›lacak.



Aziz arkadafl!

Bu meselelerde yaz›lan muhakemelerin neticesi olarak
flu gelen kaideleri de koynuna koy; sana lâz›m olur.

1. Bir flah›s çok fenlerde ihtisas sahibi olamaz.

2. ‹ki flah›stan sudûr eden bir söz, istidatlar›na göre te-
favüt eder. Yani birisine göre alt›n, ötekisine nazaran kö-
mür k›ymetinde olur.

3. Fünun, fikirlerin birleflmesinden hâs›l olup, zama-
n›n geçmesiyle tekâmül eder.

4. Eski zamanda nazarî olup, bu zamanda bedihî ol-
mufl olan çok meseleler vard›r.

5. Zaman-› mazi bu zamana k›yas edilemez; aralar›n-
da çok fark vard›r.

6. Sahra ve çöl adamlar›, basit ve saf insanlar oldu-
¤undan, medenîlerin medeniyet perdesi alt›nda gizleye-
bildikleri hile ve desiseleri bilmezler ve gizleyemezler; her
iflleri merdanedir, kalpleri ve lisanlar› birdir.

7. Çok ilim ve fenler vard›r ki, âdetlerin telkiniyle, vu-
kuat›n talimiyle ve zamanla, muhitin yard›m›yla husule
gelirler.

8. Beflerin nazar›, istikbale nüfuz edemez, hususî key-
fiyat ve ahvali göremez.

9. Befler için bir ömr-i tabiî oldu¤u gibi, yapt›¤› kanun-
lar için de bir ömr-i tabiî vard›r; onun nihayeti oldu¤u gi-
bi, bunun da nihayeti vard›r.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
ahval: hâller, durumlar.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
befler: insan, insanl›k.
desise: hile, oyun, aldatmaca.
fen: hüner, marifet, sanat, ilim.
fünun: fenler.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
husul: olma, meydana gelme.
hususî: özel.
ihtisas: bir ilim veya sanat dal›
üzerinde derinleflme, bir sahada
genifl bilgi sahibi olma, uzmanl›k.
ilim: bilgi, marifet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istikbal: gelecek zaman.
kaide: kural, esas, düstur.
keyfiyat: nitelikler.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
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ka bir fleye benzeterek hü-
küm verme.
lisan: dil.
medenî: uygar, modern.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
merdane: mertçesine.
mesele: konu.
muhakeme: bir dava ile ilgili
taraflar›n hâkim huzuruna
ç›kmalar›, duruflma.
muhit: yöre, çevre.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-

rak, göre.
nazarî: uygulanmam›fl, uygu-
lamaya dayal› olmayan, yal-
n›z görüfl hâlinde bulunan,
teorik.
nihayet: son.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
ömr-i tabiî: tabiî olan, Allah
taraf›ndan belirlenen, takdir
edilen hayat müddeti.
saf: halis, temiz kalpli, hilekâr
olmayan.
sahra: büyük çöl, genifl saha.

sudûr: sâd›r olma, meydana
ç›kma, olma.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
tekâmül: kemal bulma, ke-
male erme, olgunlaflma.
telkin: ö¤üt verme, fikir ver-
me.
vukuat: vuku bulan fleyler,
hâdiseler, olaylar.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.



10. ‹nsanlar›n s›fatlar›nda, tabiatlar›nda, ahvalinde za-
man ve mekân›n çok tesiri vard›r.

11. Eski zamanlarda harika addedilen çok fleyler var-
d›r ki, mebadi ve vesaitin tekâmülüyle adî fleyler hükmü-
ne geçmifllerdir.

12. Def’aten bir fennin icad›na ve ikmal edilmesine,
bir zekâ-i harika olsa bile, muktedir olamaz. O fen, an-
cak çocuk gibi tedricen kemale erer.

Aziz kardeflim!

Bu kaideleri birer birer say›p kafana koyduktan sonra,
zaman›n hayal ve hülyalar›ndan, muhitin evham ve hu-
rafelerinden tecerrüt et, ç›plak ol, bu asr›n sahilinden
dal, Ceziretü’l-Arab yar›madas›na ç›k, o yar›madan›n
mahsulât›ndan olan insanlar›n k›l›k ve k›yafetlerine gir,
fikirlerini bafl›na tak, pek genifl olan o sahraya bak. Gö-
receksin ki: Bir insan; tek bafl›na, ne muini var ve ne yar-
d›m edeni, ne saltanat› var ve ne definesi; meydana ç›k-
m›fl, bütün dünyaya karfl› mübareze ediyor. Ve umum in-
sanlara hücum etmeye haz›rlanm›flt›r. Ve omuzlar›na kü-
re-i arzdan daha büyük bir hakikat alm›flt›r. Elinde de, in-
sanlar›n saadetini temin eden bir fleriat tutmufltur ki, li-
basa benzemiyor, cilt ve deri gibi yap›fl›k olup, istidad-›
beflerin inkiflaf› nispetinde tevessü ve inkiflaf etmekle,
saadet-i dâreyni intaç ve nev-i beflerin ahvalini tanzim
eder.

“O fleriat›n kanunlar›, kaideleri nereden gelmifl ve ne-
reye kadar devam eder gider?” diye soruldu¤u zaman, 
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mahsulât: meydana gelen, elde
edilen fleyler; meyveler, ürünler.
mebadi: temel prensipler, ilk un-
surlar.
muhit: yöre, çevre.
muin: yard›mc›, muavin.
muktedir: iktidarl›, gücü yeten.
mübareze: çat›flma, kavga.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nispet: oran, ölçü.
saadet: mutluluk.
saadet-i dâreyn: iki cihan saade-
ti, dünya ve ahiret mutlulu¤u.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
s›fat: vas›f, nitelik.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karakter,
seciye, mizaç.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
tedricen: tedriçle, yavafl yavafl.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
temin etme: sa¤lama.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
umum: bütün, herkes.
vesait: vas›talar.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
adî: s›radan, her zamanki.
ahval: hâller, durumlar.
as›r: yüzy›l, as›r.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
Ceziretü’l-Arab: Arap Yar›-
madas›.
def’aten: birdenbire, bir defa-
da, âni olarak.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
evham: vehimler, zanlar, ku-

runtular.
fen: tatbiki bilgi, teknik; hü-
ner, marifet, sanat, ilim.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
hurafe: sonradan uydurulan
söz, bat›l inan›fl.
hükmüne: yerine, de¤erine.
hülya: hayal.
icat: vücuda getirilme, yok-
tan var edilme.
ikmal: tamamlama, bitirme.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.

intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istidad-› befler: insan›n kabi-
liyeti, insandaki potansiyel
kabiliyet, insan›n yarat›l›fl›nda
var olan, gelifltirilmeye müsa-
it kuvve, yapabilme gücü.
kaide: kural, esas, düstur.
kemal: olgunluk, yetkinlik,
taml›k; kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma; erginlik, mükem-
mellik.
küre-i arz: yer küre, dünya.
libas: k›yafet, giysi.



yine o fleriat, lisan-› i’caz›yla cevaben diyecektir ki: “Biz,
kelâm-› ezelîden ayr›ld›k, nev-i beflerin fikriyle beraber
ebede kadar devam edip gidece¤iz. Fakat nev-i befler
dünyadan kat-› alâka ettikten sonra, biz de sureten, tek-
lif cihetiyle insanlardan ayr›laca¤›z; fakat maneviyat›m›z
ve esrar›m›zla nev-i beflerin arkadafll›¤›na devam edip,
onlar›n ruhlar›n› g›daland›rarak, onlara delil olmaktan
ayr›lmayaca¤›z.”

Ey arkadafl!

Bu gördü¤ün garip, acip sahifenin bafltan nihayete
kadar ihtiva etti¤i hâller, ink›lâplar, vaziyetler, 
1 /¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH Gƒò JrÉna ’deki emr-i tacizîyi nev-i beflere tek-

rar tekrar ilân ediyorlar.

Aziz kardeflim!

Bir kap› daha aç›ld›; oraya bakal›m.

2 Énærdsõnf És‡p mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿ pGnh (ilâahir) olan ayet-i kerîme-

nin iflaret etti¤i gibi, cemaatin istidad›na göre irflad›n ya-
p›lmas› lüzumundan ve fiâriin cumhuru irflat etmekte ta-
kip etti¤i maksattan gafletleri ve cehilleri dolay›s›yla, ba-
z› insanlar, Kur’ân hakk›nda çok flek ve flüphelere maruz
kalm›fllard›r. O flek ve flüphelerin menflei üç emirdir:

1. Diyorlar ki: “Kur’ân’da “müteflabihat ve müflkülât”
denilen, hakikî manalar› anlafl›lmayan baz› fleylerin bu-
lunmas›, i’caz›na münafidir. Zira, Kur’ân’›n i’caz› belâgat 

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k
fleklinde.
cihet: yön.
cumhur: halk, ahali, umum top-
luluk.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikî: gerçek.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kat-› alâka: ilgiyi kesme.
kelâm-› ezelî: ezelî söz, varl›¤›na
bafllang›ç olmayan Allah’›n sözü;
Kur’ân-› Kerîm ayetleri.
lisan-› i’caz: mu’cize ve mu’cize

olufl diliyle, anlat›m›yla.
maksat: gaye.
mana: anlam.
maneviyat: mana âlemine
ait olanlar, hisse ve inanca ait
fleyler.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
menfle: esas, kaynak.
münafi: z›t, ayk›r›.
müflkülât: müflküller, güçlük-

ler, zorluklar.
müteflabihat: Kur’ân-› Ke-
rîm’in manas› aç›k olmayan
ayetleri, müteflabih ayetler,
mecazî manaya elveriflli ayet-
ler.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nihayet: son.
sahife: sayfa.

sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.

fiâri: gerçek kanun ve kural
koyucu olan Allah.

flek: flüphe, zan, tereddüt.

fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.

teklif: öneri.

vaziyet: durum.

1. Haydi onun benzeri olan bir sure getirin. (Bakara Suresi: 23.)

2. E¤er indirdi¤imiz Kur’ân’dan bir flüpheniz varsa. (Bakara Suresi: 23.)

278 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹



üzerine müessestir; belâgat da, ancak ifadenin zuhur ve
vuzuhuna mebnidir.”

2. Diyorlar ki: “Yarat›l›fla ait meseleler, müphem ve
mutlak b›rak›lm›flt›r. Ve keza, kâinata dair fünundan pek
az bahsedilmifltir. Bu ise, talim ve irflat mesle¤ine müna-
fidir.”

3. Diyorlar ki: “Kur’ân’›n baz› ayetleri, zahiren aklî de-
lillere muhaliftir. Bundan, o ayetlerin hilâf-› vaki oldukla-
r› zihne geliyor. Bu ise, Kur’ân’›n s›dk›na muhaliftir.”

O heriflerin zuumlar›nca, Kur’ân’a bir nakisa ve flek
ve flüphelere sebep addettikleri flu üç emir, Kur’ân-› Ke-
rîm’e bir nakisa teflkil etmez; ancak Kur’ân’›n i’caz›n› bir
kat daha ispat etmeye ve irflat hususunda Kur’ân’›n en
beli¤ bir ifade ile en yüksek bir üslûbu ihtiyar etmesine
sad›k flahit ve kat’î delildir. Demek, kabahat onlar›n fe-
himlerindedir, hâflâ, Kur’ân-› Kerîm’de de¤ildir.

Evet, 
1 pº«/≤°sùdG pºr¡nØrdG nøpe o¬oàna'Gnh Ékë«/ë°nU k’rƒnb mÖpFÉnY røpe rºncnh .

fiairin dedi¤i gibi, fehimleri hasta oldu¤undan, sa¤lam
sözleri ta’yip ediyorlar. Veya ay› gibi, elleri üzüm salk›m›-
na yetiflemedi¤inden, “Ekflidir” diyorlar. Bunlar›n da fe-
himleri Kur’ân’›n o yüksek i’caz›na yetiflemedi¤inden,
ta’yip ediyorlar.

• “Kur’ân-› Kerîm’de müteflabihat vard›r” dedikleri bi-
rinci flüphelerine cevap:

Evet, Kur’ân-› Kerîm umumî bir muallim ve bir mürflit-
tir; halka-i dersinde oturan, nev-i beflerdir. Nev-i beflerin 
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mebni: den dolay›, ... den ötürü,
sebebiyle, binaen.
mesele: konu.
meslek: gidifl, usul, yol.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mutlak: kesin.
müesses: tesis edilen, kurulan,
kurulmufl olan.
münafi: z›t, ayk›r›.
müphem: mahiyeti belli de¤il,
belirsiz.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müteflabihat: Kur’ân-› Kerîm’in
manas› aç›k olmayan ayetleri,
müteflabih ayetler, mecazî mana-
ya elveriflli ayetler.
nakisa: eksiklik, noksanl›k, kusur.
nakisa: eksiklik, noksanl›k, kusur.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
s›dk: do¤ruluk.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
ta’yip: ay›plama.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
umumî: genel.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zahiren: görünüflte.
zuhur: ortaya ç›kma.
zuum: flüphe, sanmak.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
aklî: akla dayanan, ak›l ile il-
gili.
ayet: Kur’ân cümlesi.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beli¤: belâgatle, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
dair: alâkal›, ilgili.

delil: kan›t, tan›k, bürhan.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,
kavray›fll›.
fünun: fenler.
halka-i ders: birçok kiflinin
hocadan ders almak için olufl-
turdu¤u halka.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir
vakit.
hilâf-› vaki: gerçe¤e z›t, vuku
bulana ayk›r›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n

benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
keza: böylece, ayn› flekilde.

1. El-Mütenebbî, Divan, 4:246.



ekserîsi avamd›r. Mürflidin nazar›nda ekal, eksere tâbidir.
Yani, umumî irflad›n› ekallin hat›r› için tahsis edemez.
Maahaza, avama yap›lan konuflmalardan havas hissele-
rini al›rlar. Aksi hâlde, avam, yüksek konuflmalar› anla-
yamad›¤›ndan, mahrum kal›r.

Ve keza, avam-› nâs, ülfet ettikleri üslûplardan ve ifa-
delerin çeflitlerinden ve daima hayallerinde bulunan el-
faz, maani ve ibarelerden fikirlerini ay›ramad›klar›ndan,
ç›plak hakikatleri ve akliyat› fehmedemezler. Ancak, o
yüksek hakaik›n, onlar›n ülfet ettikleri ifadelerle anlat›l-
mas› lâz›md›r. Fakat, Kur’ân’›n böyle ifadelerinin hakikat
oldu¤una itikat etmemelidirler ki, cismiyet ve cihetiyet
gibi muhal fleylere zahip olmas›nlar. Ancak o gibi ifade-
lere hakaika geçmek için bir vesile nazar›yla bak›lmal›d›r.

Meselâ, Cenab-› Hakk›n kâinatta olan tasarrufunun
keyfiyeti, ancak bir sultan›n taht-› saltanat›nda yapt›¤›
tasarrufla tasvir edilebilir. Buna binaendir ki,
1 i'ƒnà°rSG p¢Trôn©rdG n¤nY oø'ªrMsôdnG ayetinde kinaye tarik› ihtiyar

edilmifltir. Hissiyat› bu merkezde olan avam-› nâsa yap›-
lan irflatlarda, belâgat ve irflad›n iktizas›nca, avam›n fe-
himlerine müraat, hissiyat›na ihtiram, fikirlerine ve ak›l-
lar›na göre yürümek lâz›md›r. Nas›l ki bir çocukla konu-
flan, kendisini çocuklaflt›r›r ve çocuklar gibi çat pat ede-
rek konuflur ki, çocuk anlayabilsin. Avam-› nâs›n fehim-
lerine göre ifade edilen Kur’ân-› Kerîm’in ince hakikatle-

ri, pô°nûnÑ`rdG p∫ƒo≤oY '‹pG oás«p¡'`d p’rG pän’tõnæsàdnG ile an›lmaktad›r. Yani,

insanlar›n fehimlerine göre Cenab-› Hakk›n hitabat›nda 

akliyat: akl›n konusu olan fleyler.
aksi: ters, z›t.
avam: kültürlü, yüksek tabaka-
dan olmayan; cahil halk tabakas›;
okur-yazar olmayan.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, irfan›
k›t, okuma yazmas› az, fikren za-
y›f olanlar›.
ayet: Kur’ân cümlesi.
belâgat: hâl ve durumun gere¤i-
ne uygun söz söyleme, güzel
söyleme ve anlatma sanat›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihetiyet: belli bir yönde olufl,
belli bir tarafta yer al›fl.
ekal: daha az, en az, pek az, en
küçük.
ekser: pek çok.
ekserî: pek çok.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
havas: ilerlemifl, ileri kimseler,
önde gelenler, üst tabaka, seçkin-
ler, zenginler s›n›f›.
hisse: pay, nasip.
hissiyat: duygular.
hitabat: güzel ve düzgün söz
söylemeler, hatiplikler.
ibare: bir fikri anlatan bir veya
birkaç cümlecik yaz›.
ifade edilmek: anlat›lmak.
ihtiram: hürmet, sayg›.
ihtiyar edilmek: seçilmek.
iktizas›nca: gere¤ince.
ince hakikatler: önemli ve has-
sas meseleler, gerçekler.
irflat: do¤ru yolu gösterme, do¤ru
yola yöneltme, gafletten uyand›r-
ma, uyarma.
itikat: inanç, iman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.

keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kinaye: dolayl› anlat›m, dola-
y›s›yla anlat›m.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
maani: manalar, anlamlar.
mahrum: yoksun.
merkezde olmak: bir nokta-
da olmak.
meselâ: örne¤in.

muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
müraat: uymaK; riayet et-
mek.
mürflit: irflat eden, do¤ru yo-
lu gösteren, rehber, k›lavuz.
nazar: bak›fl, dikkat.
tâbi: ba¤l›, uyma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
taht-› saltanat: idaresi ve
kuvveti alt›nda.
tarik: yol, tarz.

tasarruf: idare etme, kullan-
ma.
tasvir: betimleme, baflka bir
ifade ile anlatma.
umumî: genel.
ülfet: al›flma, kaynaflma,
dostluk.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vesile: bahane, sebep.
zahip: bir zanna kap›lan, bir
fikre uyan.

1. O Rahman ki, hükümranl›¤› Arfl› kaplam›flt›r. (Taha Suresi: 5.)
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yapt›¤› bu tenezzülât-› ‹lâhiye, insanlar›n zihinlerini haka-
ikten tenfir edip kaç›rtmamak için ‹lâhî bir okflamad›r.
Bunun için, müteflabihat denilen Kur’ân-› Kerîm’in üs-
lûplar›, hakikatlere geçmek için ve en derin incelikleri
görmek için, avam-› nâs›n gözüne bir dürbün veya nu-
maral› birer gözlüktür. Bu s›rra binaendir ki; büle¤a, bü-
yük bir ölçüde ince hakikatleri tasavvur ve da¤›n›k mana-
lar› tasvir ve ifade için istiare ve teflbihlere müracaat edi-
yorlar. Müteflabihat dahi ince ve müflkül istiarelerin bir
k›sm›d›r. Zira, müteflabihat, ince hakikatlere suretlerdir.

• “Kur’ân’da müflkülât vard›r” dedikleri birinci flüphe-
nin ikinci k›sm›na cevap:

‹flkâl dedikleri fley ya üslûbun pek yüksek ve muhtasar
olmas›yla manan›n çok derin ve inceli¤inden ileri gelir 
—Kur’ân’›n müflkülât› bu kabîldendir— veya ibarede ka-
r›fl›k ve dü¤ümlü noktalar›n bulunmas›ndan nefl’et
eder—Kur’ân-› Kerîm bu k›s›m müflkülâttan müberra ve
münezzehtir. Acaba cumhurun zihninden uzak ve pek
derin hakikatleri kolay ve k›sa bir suretle avam-› nâs›n fe-
himlerine yak›nlaflt›rmak ayn-› belâgat de¤il midir? Belâ-
gat, mukteza-i hâli müraattan ibaret de¤il midir? Hey
gözlerin kör olsun herif!

• “Yarat›l›flta ve maddiyata dair meselelerde, Kur’ân
müphem geçmifltir” dedikleri ikinci flüphelerine cevap.
fiöyle ki:

fiecere-i âlemde, meylü’l-istikmal vard›r. Yani, kâ-
inat›n, bir a¤aç gibi, bütün zerrat› ve eczas› kemale
meyleder ve kemale do¤ru yürümektedirler. O umumî 
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kabil: soy, nevi, s›n›f, cins, tür.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kemal: olgunluk, fazilet.
maddiyat: maddî ve cismanî fley-
ler, gözle görülüp elle tutulur
cinsten fleyler.
mana: anlam.
mesele: konu.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
meylü’l-istikmal: olgunlu¤a er-
meyi isteme arzusu; bir fleyin ol-
gunlu¤a, kemale erme istek ve
arzusu. kemale erme kabiliyet ve
arzusu.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mukteza-i hâl: hâlin gerektirdi¤i
flekilde, hâlin gere¤i, duruma gö-
re, icab›na göre.
müberra: temize ç›km›fl, aklan-
m›fl; müstesna, azade.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
müphem: mahiyeti belli de¤il,
belirsiz.
müraat: gözetme, riayet etme.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
müflkül: güç, zor, çetin.
müflkülât: müflküller, güçlükler,
zorluklar, çetinlikler.
müteflabihat: Kur’ân-› Kerîm’in
manas› aç›k olmayan ayetleri,
müteflabih ayetler, mecazî mana-
ya elveriflli ayetler.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.
suret: nüsha, kopya.
flecere-i âlem: kâinat a¤ac›; a¤a-
ca benzeyen kâinat.
tasavvur: bir fleyi zihinde flekil-
lendirme, düflünme.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
tenezzülât-› ‹lâhiye: Cenab-›
Hakk›n kullar›n›n anlay›fl seviye-
lerine göre konuflmas› ve derin
hakikatleri, anlayabilecekleri ifa-
delerle beyan etmesi.
tenfir: nefret ettirme, i¤rendirme,
tiksindirme.
teflbih: benzetme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
zerrat: zerreler, atomlar.
zihin: haf›za, bellek.

avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,
fikren zay›f olanlar›.
ayn-› belâgat: belâgatin ta
kendisi; yerinde, muhatab›na
uygun, makam›n münasip
güzel söz söylemenin ta ken-
disi.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
büle¤a: beli¤ olanlar, belâgat

sahipleri, düzgün ve tertipli
olarak meram›n› iyi bir tarzda
anlatanlar.
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk.
dair: alâkal›, ilgili.
dürbün: uzak gören, uza¤›
gösteren.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,
kavray›fll›.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.

hakikat: gerçek, do¤ru.
ibare: metin, cümle veya bir
kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan, müteflekkil.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-›
Hakka dair.
istiare: bir kelimeyi konuldu-
¤u manada kullanman›n da
caiz olmas›yla beraber, baflka
bir manada kullanma sanat›.
iflkâl: müflküllük, güçlük, zor-
luk.



meylü’l-istikmalden ayr› olarak, insanda da meylü’t-te-
rakki vard›r. Bu meylü’t-terakki çekirdek gibidir; neflvü-
nemas› pek çok tecrübeler vas›tas›yla olur ve çok fikirle-
rin mahsulü olan neticelerin içtima›yla teflekkül ve teves-
sü’ etmekle fünunu intaç eder. Bu fünun da, mürettebe-
dir. Yani, her ikinci fen, birincisinin neticesidir. Birincisi
olmasa, o olamaz. Birincisinin ona mukaddeme ve
ulûm-i mütearife hükmünde olmas› flartt›r.

Buna binaen, bundan on as›r evvel gelen insanlara fü-
nun-i hâz›ray› ders vermek veya garip meselelerden bah-
setmek, onlar›n zihinlerini flafl›rtmaktan ve o insanlar›
safsatalara atmaktan gayri bir fayda vermezdi.

Meselâ, Kur’ân-› Kerîm, “Ey insanlar! fiemsin sükûnu-
na, arz›n hareketine (HAfi‹YE) ve bir katre su içinde binler-
ce hayvanat›n bulundu¤una dikkat ediniz ki, azamet-i ‹lâ-
hiyeyi anlayas›n›z” demifl olsayd›, bütün o zamanlar›n in-
sanlar›n› tekzibe sevk etmifl olurdu. Çünkü, hiss-i zahirî-
ye muhaliftir. Maahaza, on as›rdan beri gelip geçen in-
sanlar› flafl›rtmak, yaln›z fünun-i cedidenin zuhurundan 

HAfi‹YE: Hasta hâlimde, nevm ile yakaza aras›nda ihtar edilen bir nük-
tedir.

fiemsin, yerinde, Mevlevîvari yapt›¤› semavî hareketi, kuvve-i cazibeyi
tevlit etmek içindir. Kuvve-i cazibe de Manzume-i fiemsiye ile an›lan gü-
nefle ba¤l› y›ld›zlar› düflmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek flem-
sin mihverinde dairevari cereyan ve hareketi olmasa y›ld›zlar düflerler.

Said Nursî

Muhterem Müellif, di¤er bir risalesinde söyle diyor:
“Evet günefl bir meyvedard›r, silkinir tâ düflmesin seyyar olan yemiflleri;
“E¤er sükûnuyla sükûnet eylese, cezbe kaçar; a¤lar fezada muntazam

meczuplar›.” Mütercim

arz: yer, dünya.
as›r: yüzy›l.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cereyan: bir tarafa do¤ru ak›fl,
ak›nt›, ak›m 
cezbe: çekme, çekim; heyecan,
coflkunluk
evvel: önce.
faide: fayda.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay 
fünun: fenler.
fünun-i cedide: yeni fenler, ilim-
ler.
fünun-i hâz›ra: günümüz fen
ilimleri, zaman›m›z fenleri.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr: baflka.
hafliye: dipnot
hayvanat: hayvanlar.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
içtima: toplanma, bir araya gel-
me.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
katre: damla.
kuvve-i cazibe: çekme kuvveti,
cezp etme kuvveti, çekicilik.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahsul: ürün.
Manzume-i fiemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan seyyareler, günefl
sistemi.
meczup: deli, divane, mecnun.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
Mevlevî: Mevlevîlik tarikatine
mensup kimse 
meylü’l-istikmal: olgunlu¤a er-
meyi isteme arzusu; bir fleyin ol-
gunlu¤a, kemale erme istek ve
arzusu. kemale erme kabiliyet ve
arzusu.
meylü’t-terakki: ilerleme meyli,
yükselme iste¤i, ilerleme arzusu.
meyvedar: meyveli, yemiflli
mihver: eksen, yörünge
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhterem: sayg› de¤er, hürmete
lay›k, sayg›n
mukaddeme: bafllang›ç.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde
müellif: eser telif eden, yazan
mürettep: tertip olunmufl, dizil-
mifl, s›ralanm›fl.
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mütearife: ispat istemeye-
cek kadar gerçekli¤i aç›k
olan, bilinen, aksiyon.
mütercim: tercüme eden, bir
dilden baflka bir dile çeviren,
tercüman, çevirmen.
neflvünema: yay›l›p geliflme,
büyüyüp geliflme; büyüme,
boy atma, yetiflme, geliflme.
nevm: uyku, hâb 
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz
risale: kitap, kitapç›k.

safsata: gerçek d›fl› fikri karfl›
tarafa kabul ettirmek için
baflvurulan, görünüflte do¤ru
gibi göründü¤ü hâlde gerçek-
te yanl›fl olan k›yas.
semavî: semaya ait, gökten
gelen
sevk: yöneltme, gönderme.
sükûn: sakinlik, durgunluk,
hareketsizlik.
sükûnet: durgunluk, dingin-
lik, hareketsizlik 
flems: günefl 
tecrübe: deneyim, s›nama, s›-

nav, imtihan.
tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
teflekkül: kurulma, oluflma,
flekillenme.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
tevlit: do¤urma, sebep olma
ulûm-i mütearife: herkesin
bildi¤i ve tan›d›¤› ilimler.
vas›ta: vesile, neden.
yakaza: uyku ile uyan›kl›k
aras›.
zihin: haf›za, bellek.
zuhur: ortaya ç›kma.



sonra gelen insanlar› memnun etmek, makam-› irflada
muhalif oldu¤u gibi, ruh-i belâgatle da kabil-i telif de¤il-
dir.

Sual: “Keflfiyat-› fenniye ve fünun-i hâz›ra eski insan-
lara meçhul ve gayr-i me’lûf oldu¤undan, onlar› onlara
ders vermek hatad›r” diyorsun. Bilhassa ahirete ait ahval
gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle de¤il midir? Onlar
da bize meçhul ve gayr-i me’lûfturlar. Onlardan bahset-
mek niçin hata olmuyor?”

Cevap: Müstakbeldeki nazariyat, bilhassa ahirete ait
ahvale hiçbir cihetle hiss-i zahirî taallûk etmemifltir ki, o
hissin hilâf›n› söylemek flafl›rtma olsun. Binaenaleyh, o
gibi fleyler daire-i imkândad›rlar. Öyle ise, onlara itikat ve
onlarla itminan peyda etmek mümkündür. Öyle ise, o gi-
bi fleylerin hakk-› sarihi, onlar› tasrih etmektir. Lâkin kefl-
fiyat-› fenniye, eski insanlara göre, imkân ve ihtimal da-
iresinden ç›k›p, muhal ve imtina derecesine girmifllerdir.
Çünkü gözleriyle gördükleri fleyler, onlarca bedahet de-
recesine girmekle, onun hilâf› onlarca muhaldir. Öyle
ise, onlar›n hissiyat›na hürmeten, o gibi meselelerde be-
lâgatin iktizas›, ipham ve ›tlakt›r ki, onlara bir flafl›rtma
olmas›n. Fakat Kur’ân-› Kerîm, irflad›n› noksan b›rakma-
m›flt›r. Bu zaman›n fencilerini de istifadeden mahrum et-
memek üzere, çok karine ve emarelerin vaz’›yla, haki-
katlere iflaretler yapm›flt›r. (HAfi‹YE)
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kabil-i telif: uzlaflt›r›labilir ve
ba¤daflt›rabilir olan, münasiplik.
karine: kar›fl›k veya belirsiz bir
fleyin anlafl›lmas›na, çözülmesine
yarayan hâl, ipucu.
keflfiyat-› fenniye: fen ilmine ait
keflifler, bulufllar.
mahrum: yoksun.
makam-› irflat: irflat makam›,
do¤ru yolu gösterme yeri.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
mesele: konu.
Mu’cizat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
mu’cizeleri.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan, olmaz, olmayacak.
muhalif: z›t, ayk›r›.
müstakbel: gelecek zaman.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nazariyat: nazariyeler, ilmî gö-
rüfller, düflünceler, teoriler.
peyda: kurma, sa¤lama.
ruh-i belâgat: sözü güzel ve yer-
li yerinde kullanma ruhu, belâgat
ruhu.
sual: soru.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
vaz: sunma, aç›klama.

HAfi‹YE: Mu’cizat-› Kur’âniye Risale-i Nuriyesi tamam›yla bu hakikati
ispat etmifl. Mütercim

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
ahval: hâller, durumlar.
bedahet: aç›kl›k, aflikâr, ispa-
ta ihtiyaç olmayacak derece-
de aç›kl›k.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
daire-i imkân: imkân âlemi,

kâinat ve varl›klar âlemine ait
alem.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fünun-i hâz›ra: günümüz fen
ilimleri, zaman›m›z fenleri.
hakikat: gerçek, do¤ru
hakk-› sarih: aç›k ve ortada
olan do¤ru.
hafliye: dipnot
hilâf: ters, karfl›, z›t, ayk›r›.
hissiyat: hisler, duygular.
hürmeten: hürmet olsun di-
ye; hürmet, sayg› ve ikram
maksad›yla.

ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iktiza: gerek, lüzum.
imkân: olabilirlik, olanak.
imtina: bir fiilden kaç›nma,
çekinme, geri durma.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itikat: inanç, iman.
itminan: inanma, güvenme,
gönül rahatl›¤› içinde tered-
dütsüz kabul etme.



Ey insafs›z! Seni insafa davet ediyorum. Bir kere 
1 rºp¡pdƒo≤oY pQnónb '¤nY ¢nSÉsædG pºu∏nc olan meflhur düsturu nazara al-

makla, zamanlar›yla muhitlerinin müsaadesizli¤ini düflü-
nerek, telâhuk eden binlerce efkâr›n neticelerinden do-
¤an flu keflfiyat-› fenniyeyi o zamanlardaki insanlar›n ka-
fa mideleri al›p hazmedemediklerine dikkat edersen an-
layacaks›n ki, Kur’ân-› Kerîm’in o gibi meselelerde ihti-
yar etti¤i ipham ve ›tlak yolu, ayn-› belâgat oldu¤u gibi,
yüksek i’caz›n› da ispata aflikâr bir delil oldu¤unu gözün
kör de¤ilse göreceksin.

• “Kur’ân’da, delâil-i akliyeye ve fennin keflfiyat›na
muhalif baz› ayetler vard›r” dedikleri üçüncü flüphelerine
cevap:

Kur’ân-› Kerîm’de takip edilen maksad-› aslî; ispat-›
Sâni, nübüvvet, haflir, adâlet ile ibadet esaslar›na cum-
hur-i nâs› irflat ve isal etmektir.

Binaenaleyh, Kur’ân-› Kerîm’in kâinattan yapt›¤› ba-
his tebeîdir, kastî de¤ildir; yani “ligayrihî”dir, “lizatihî”
de¤ildir. Yani, Kur’ân-› Kerîm Cenab-› Hakk›n vücut,
vahdet ve azametine istidlâl suretiyle kâinattan bahset-
mifltir, yoksa kâinat›n bizzat keyfiyetini izah etmek için
de¤ildir. Çünkü, Kur’ân-› Kerîm, co¤rafya, kozmo¤rafya
gibi kasten kâinat›n keyfiyetinden mana-i ismî ile bahse-
den bir fen, bir kitap de¤ildir; ancak kâinat sahifesinde
yaz›lan sanat-› ‹lâhiyenin nak›fllar› ve yarat›lan kudretin
mu’cizeleri ve kozmo¤rafyac›lar› hayrette b›rakan nizam 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, düzen-
li ve dengeli olufl.
aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
ayet: Kur’ân cümlesi.
ayn-› belâgat: belâgatin ta ken-
disi; yerinde, muhatab›na uygun,
makam›n münasip güzel söz söy-
lemenin tâ kendisi.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bahis: konu.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço¤un-
lu¤u.
delâil-i akliye: ak›l ile bulunan
deliller, akla ait deliller, ak›lla an-
lafl›labilen deliller.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
düstur: kanun, kural, esas.
efkâr: düflünceler, fikirler, görüfl-
ler.
fen: tatbiki bilgi, teknik.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
haz›m: anlama, gerçe¤ine varma.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ispat-› Sâni: her fleyi sanatl› yara-
tan Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›n de-
lillerle ortaya konulmas›, ispat-
lanmas›.
istidlâl: ayartmaya, yoldan ç›kar-
maya çal›flma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kafa: ak›l, zekâ, anlay›fl.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
kastî: bile bile yap›lan.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n ilham
etmesiyle gösterilen gaypla ilgili
s›rlar.
keflfiyat-› fenniye: fen ilmine ait
keflifler, bulufllar.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,

hâl, durum, iç yüz.
kozmo¤rafya: astronominin,
matematik ve fizi¤in yaln›z
temel kavramlar›ndan yarar-
lanarak en belli bafll› olaylar›
ele alan dal›.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
maksad-› aslî: as›l maksat ,
hakikî maksat, as›l gaye.
mana-i ismî: bir fleyin kendi
bafl›na tafl›d›¤› anlam.

mesele: konu.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhalif: z›t, ayk›r›.
muhit: yöre, çevre.
müsaade: izin; elveriflli, uy-
gun olma durumu.
nazar: bak›fl, dikkat.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.

sahife: sayfa.
sanat-› ‹lâhiye: ‹lâhî sanat,
Allah’›n sanat›; Cenab-› Hak-
k›n sanat ile yaratmas›.
tebeî: kastî olmayan, tâbi
olarak baflkas›n›n vücudu ile
devam eden.
telâhuk: birbirine kat›lma,
birbiri arkas›na gelip birlefl-
me.
vahdet: bir ve tek olma.
vücut: var olma, varl›k.

1. ‹nsanlara ak›llar› seviyesinde konufl.
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ve intizamla, mana-i harfî ile Sâni ve nizam-› hakikîye is-
tidlâl keyfiyetini ö¤retmek için nazil olan bir kitapt›r. Bi-
naenaleyh, sanat, kas›t, nizam, kâinat›n her zerresinde
bulunur; matlûp hâs›l olur. Teflekkülü nas›l olursa olsun,
bizim matlûbumuza taallûku yoktur.

Febinaen alâ zâlik, madem ki Kur’ân’›n kâinattan bah-
si istidlâl içindir; ve delilin de müddeadan evvel malûm
olmas› flartt›r; ve delilin muhataplarca vuzuhu müstah-
sendir; baz› ayetlerin, onlar›n hissiyat›na ve edebî malû-
matlar›na imale etmesi ve benzetmesi, mukteza-i belâgat
ve irflat olmaz m›? Fakat, bu ayetlerin, hissiyatlar›na ima-
le etmesi meselesi, o hissiyata kasten delâlet etmek için
de¤ildir, ancak kinaye kabîlinden, o hissiyat› okflamak
içindir. Maahaza, hakikate ehl-i tahkiki isal için, karine
ve emareler vazedilmifltir. Meselâ, e¤er Kur’ân-› Kerîm,
makam-› istidlâlde flöylece demifl olsayd› ki: “Ey insanlar!
Güneflin zahirî hareketiyle hakikî sükûnuna ve arz›n za-
hirî sükûnuyla hakikî hareketine ve y›ld›zlar aras›nda ca-
zibe-i umumiyenin garibelerine ve elektri¤in acibelerine
ve yetmifl unsur aras›nda hâs›l olan imtizacata ve bir
avuç su içinde binler mikrobun bulunmas›na dikkat edi-
niz ki; bu gibi harika fleylerden, Cenab-› Hakk›n her fle-
ye kàdir oldu¤unu anlayas›n›z” deseydi, delil müddeadan
binlerce derece daha hafî, daha müflkül olurdu. Hâlbuki,
delilin müddeadan daha hafî olmas›, makam-› istidlâle
uymaz. Maahaza, onlar›n hissiyat›na imale edilen ayet-
ler, kinaye kabîlinden olup, ifade ettikleri zahirî manala-
r› s›dk veya kizbe medar olamaz.
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irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
isal: ulaflt›rma, erifltirme.
istidlâl: delil getirmek, bir delile
dayanarak netice ç›karmak.
kabil: tür, gibi.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
karine: kar›fl›k veya belirsiz bir
fleyin anlafl›lmas›na, çözülmesine
yarayan hâl, ipucu.
kas›t: niyet, düflünce.
kasten: bile bile, isteyerek, kas›t-
l› olarak.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
kizb: yalan, uydurma.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
madem: de¤il mi ki.
makam-› istidlâl: delile dayal›
netice ç›kar›lan yer, delil ile anla-
may› sa¤layan makam, delil ge-
tirme makam›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmat: bilgiler, bilinenler.
mana: anlam.
mana-i harfî: bir fleyin kendisini
de¤il de sanatkâr›n›, ustas›n›, sa-
hibini bilip tan›tan mana.
matlûp: talep edilen, istenilen,
aran›lan fley.
medar: sebep, vesile.
mesele: konu.
muhataba: kendisine hitap edi-
len.
mukteza-i belâgat: belâgatin ge-
re¤i.
müddea: iddia edilen fley, tez,
sav.
müstahsen: istihsan edilmifl, her-
kesin güzel bulup be¤endi¤i, be-
¤enilmifl, güzel, makbul.
müflkül: güç, zor, çetin.
nazil: nüzul eden, inen.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nizam-› hakikî: gerçek nizam,
do¤ru düzen.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
s›dk: do¤ruluk.
sükûn: sakinlik, durgunluk, hare-
ketsizlik.
flart: koflul.
taallûk: münasebet, rab›ta.
teflekkül: kurulma, oluflma, flekil-
lenme.
unsur: madde, esas, kök.
vaz: sunma, aç›klama.
vuzuh: kolay anlafl›l›rl›k, ifade
aç›kl›¤›.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

acibe: al›fl›lm›fl surette olma-
yan, çok harika.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: konu yapan.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cazibe-i umumîye: umumî
bir cazibe, genel çekim gücü.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
edebî: edebiyatla ilgili, edebi-
yata ait.
ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
emare: alâmet, belirti, niflan.
febinaen alâ zâlik: buna bi-
naen, bundan dolay›, böyle
oldu¤u için.
garibe: evvelce görülmemifl,
tuhaf, flafl›lacak fley, ender
görülen, iflitilmemifl fley.

hafî: gizli, aç›ktan olmayan.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
harika: ola¤anüstü.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hissiyat: hisler, duygular.
imale: bir tarafa meylettirme,
bir tarafa e¤me.
imtizacat: uyuflmalar, ba¤-
daflmalar, bir arada bulunma-
lar.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.



Evet, görmüyor musun 
1 n∫Énb ’deki G , hiffeti ifade edi-

yor. Asl› h olsun i olsun, ne olursa olsun, bize taallûk

etmez.

Hülâsa: Madem ki Kur’ân, bütün zamanlardaki bütün
insanlara nazil olmufltur; flu flüphe addettikleri umur-i se-
lâse, Kur’ân’a nakisa de¤il, Kur’ân’›n yüksek i’caz›na de-
lillerdir.

Evet, Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’› talim eden Cenab-›
Hakka kasem ederim ki, o Beflir ve Nezirin (a.s.m.) ba-
sar ve basireti, hakikati hayalden tefrik edememekten
münezzehtir, celîldir, celîdir; veya insanlar› kand›rarak
ma¤lâtalara düflürtmekten, meslek-i âlîleri ganîdir, âlîdir,
temizdir, tahirdir.

YED‹NC‹ MESELE
Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n izhar

etti¤i mahsus ve zahirî ve insanlarca meflhur ve malûm
olan harika ve mu’cizelerinin ekserîsi tarih ve siyer kitap-
lar›nda mezkûrdur ve ayn› zamanda, muhakkikîn-i ulema
taraf›ndan izah ve beyan edilmifllerdir. Binaenaleyh, taf-
silât›n› o kitaplara havale ile, yaln›z o harikalar›n nevile-
rini icmalen izah edece¤iz.

Evet, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm›n zahirî ha-
rikalar›n›n her birisi âhadî olup, mütevatir de¤ilse de, o
âhadîlerin heyet-i mecmuas› ve çok nevileri, mütevatir-i
bilmanad›r. Yani, lâf›z ve ibareleri mütevatir de¤ilse de, 

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
âhadî: tek, yaln›z; birlere ait.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
basar: görme, görme kabiliyeti.
basiret: kalp gözüyle görme,
do¤ru ve ölçülü görüfl.
beflir: müjde getiren, müjdeci.
beyan: bildirme, aç›klama, söyle-
me.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
celî: parlak, aç›k, aflikâr, meydan-
da.
celîl: celâl sahibi, büyük, ulu.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ekser: pek çok.
ganî: zengin, varl›kl›, ihtiyac› ol-
mayan, doygun.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harika: ola¤anüstü.
havale: ›smarlama, b›rakma.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hiffet: hafiflik.
hülâsa: k›saca, özet.
ibare: bir fikri anlatan bir veya
birkaç cümlecik yaz›.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kasem: yemin, and.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: Aç›kla-
malar›yla, ak›llar› “benzerini yap-
mak”tan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
lâf›z: söz, kelime.
madem: de¤il mi ki.
ma¤lâta: mugalâta, zihin kar›flt›-
racak saçma söz, bofl ve manas›z
söz, karfl›s›ndakini yan›ltmak için
söylenen bofl lâk›rd›.
malûm: bilinen, bilinir olan.
meslek-i âlî: yüce meslek, yük-
sek yol.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhakkikîn-i ulema: hakikatleri

araflt›ran Müslüman âlimler.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
mütevatir: tevatür yoluyla
duyulan, a¤›zdan a¤›za dola-
flan, rivayet fleklinde dolaflan,
halk aras›nda söylenerek ge-
len.
mütevatir-i bilmana: nakle-
dilen bir haberin, baflka ifade
ve kelimelerle, baflka baflka
flekilde ifade edilerek tevatür

hâlin gelmesi.
nakisa: noksan, eksik.
nazil: nüzul eden, inen.
nevi: çeflit.
nezir: insanlar› do¤ru yola
sevk etmek uyararak korku-
tan, uyaran.
Peygamber: Hazret-i Mu-
hammed (a.s.m.).
siyer: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) hayat›n›n bütün saf-
halar›n› anlatan, Peygamberi-

mizin vas›flar›n› nakleden
eserler.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahir: temiz, pak.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
umur-i selâse:
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.

1. Dedi.
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manalar› çok insanlar taraf›ndan nakledilmifltir. O hari-
kalar›n nevileri üçtür:

Birincisi: “‹rhasat” ile an›lmaktad›r ki; Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n nübüvvetinden evvel
zuhur eden harikalard›r. Mecusî milletinin tapt›¤› ateflin
sönmesi, Sava Denizinin sular›n›n çekilmesi, Kisra sara-
y›n›n y›k›lmas› ve gaipten yap›lan tebflirler gibi fleylerdir.
Sanki, o Hazretin (a.s.m.) zaman-› velâdeti, hassas ve
keramet sahibi imifl gibi, o zat›n kudüm ve gelmesini flu
gibi hâdiselerle tebfliratta bulunmufltur.

‹kinci Nevi: ‹hbarat-› gaybiyedir ki, bilahare vukua ge-
lecek pek çok garip fleylerden bahsetmifltir. Ezcümle,
Kisra ve Kayserin definelerinin ‹slâm eline geçmesi,
Rumlar›n ma¤lûp edilmesi, Mekke’nin fethi, Kostantini-
ye’nin al›nmas› gibi hâdisattan haber vermifltir. Sanki o
Zat›n cesedinden tecerrüt eden ruhu, zaman ve mekân›n
kay›tlar›n› k›rarak istikbalin her taraf›na uçup gezmifl ve
gördü¤ü vukuat› söylemifltir ve söyledi¤i gibi de vukua
gelmifltir.

Üçüncü Nevi: Hissî harikalard›r ki, muaraza zamanla-
r›nda kendisinden talep edilen mu’cizelerdir: Tafl›n ko-
nuflmas›, a¤ac›n yürümesi, ay›n iki parçaya bölünmesi,
parmaklar›ndan su akmas› gibi. Tefsir-i Keflflaf’›n müelli-
fi Zemahflerî’nin dedi¤ine göre, o Hazretin bu nevi hari-
kalar› bine bali¤ olmufltur ve bir k›sm› da mütevatir-i bil-
manad›r. Hatta Kur’ân’› inkâr edenlerden bir k›sm›, infli-
kak-› kamer manas›nda tasarruf etmemifllerdir.
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keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
Kisra: Hüsrev’den muharref veya
galat olan bu isim Sasanîler sülâ-
lesinden olan eski ‹ran padiflahla-
r›na ve bilhassa Nuflirevan’dan
sonrakilere verilmifl olup, Rum
imparatorlar›na Kayser, Çin hü-
kümdarlar›na fa¤fur ve hakan de-
nildi¤i gibi, bunlara da Kisra deni-
lirdi.
Kostantiniye: ‹stanbul için kulla-
n›lm›fl isimlerden biri.
kudüm: uzak bir yoldan, uzak bir
yerden gelme; vusul.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenilme,
yenilmifl olma.
mana: anlam.
Mecusî: atefle tapan, Zerdüflt di-
nini benimseyen, bu dinle ilgili
olan, Zerdüfltî.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
müellif: eser telif eden, kitap ya-
zan.
mütevatir-i bilmana: nakledilen
bir haberin, baflka ifade ve keli-
melerle, baflka baflka flekilde ifa-
de edilerek tevatür hâlin gelmesi.
nakil: Hz. Peygamberden gelen
hadisleri rivayet zincirleri ile ak-
tarma.
nevi: tür, çeflit.
nev’î: türle ilgili, cinsle alâkal›.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
talep: isteme, dileme.
tasarruf: idare, kullan›m.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tebflirat: müjdeler, müjdeleme-
ler, müjde vermeler.
tecerrüt: soyunma, soyutlanma,
uzak olma.
vuku: olma, meydana gelme.
vukuat: vuku bulan fleyler, hadi-
seler, olaylar.
zat: flahsiyet.
zuhur: ortaya ç›kma.

aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
ceset: vücut, beden.
define: k›ymet ve de¤eri
yüksek olan fley, hazine.
evvel: önce.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
fetih: kuflatma, ele geçirme,
zaptetme.

gaip: görünmeyen âlem.
garip: tuhaf, hayret verici.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hâdisat: hadiseler, olaylar.
hâdise: olay.
hassas: duygusal, al›ngan.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
hissî: hisli, duygulu.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl
veya gelecek zamana ait ve-
rilen haberler.
inkâr: reddetme, saklama,

gizleme.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye
bölünmesi, ay›n yar›lmas›; Hz.
Peygamberin müflriklere kar-
fl› göstermifl oldu¤u ay›n yar›-
l›p ikiye ayr›lma mu’cizesi.
irhasat: Hz. Muhammed’in
(a.s.m.) peygamberli¤inden
evvel meydana gelen ve pey-
gamber olaca¤›na iflaret hari-
ka hâller, belirtiler.
istikbal: gelecek zaman.
Kayser: Eski Roma ve Bizans
imparatorlar›n›n lâkab›.



Sual: ‹nflikak-› kamer bütün insanlarca kesb-i flöhret
etmesi lâz›m bir mu’cize iken âlemce o kadar flöhret bul-
mam›flt›r. Esbab› nedir?

Cevap: Matlâlar›n ihtilâf› ve havan›n bulutlu olmas›n›n
ihtimali ve o zamanda rasathanelerin bulunmamas› ve
vaktin uyku gibi gaflet zaman› olmas› ve inflikak›n anî ol-
mas› gibi esbaptan dolay›, herkesçe o vak’an›n görün-
mesi ve malûm olmas› lâz›m gelmez. Maahaza, Hicaz
matlâ›yla matlâlar› bir olan yerlerde, o gece yollarda bu-
lunan kervan ve kafilelerden naklen, inflikak›n vukua gel-
di¤i hakk›nda çok rivayetler vard›r.

Diyarbak›r’da Van Valisi Cevdet Beyin evinde, 19 fiubat 1330 tarihin-
de, Cuma gecesi bu tefsirin ilk Arabî nüshas›n› tebyiz ederken, flu flekl-i
garip, tevafukan vaki olmufltur. Ve o gece vukua gelen Bitlis’in sukutuy-
la, müellif Bediüzzaman’›n esaretine rast gelir.

Sanki flu flekl-i garibin, flu mu’cize-
ler ve harikalar bahsinde o gece hu-
sule gelmesi, müellifin Ruslara esir
düfltü¤üne ve beraberinde bulunan
baz› talebelerinin flehit olarak kanla-
r›n›n dökülmesine harika bir iflarettir.

Said’in Küçük Kardefli,
Yirmi Senelik Talebesi

Abdülmecid

Ve keza, bu nak›fl, bafl› kesilmifl bir
y›lan›n, kuyru¤unu müellif Bediüzza-
man’a sarm›fl oldu¤una ve müellifin
yaral› olarak otuz saat ölüme munta-
z›ran su ark›n›n içinde kald›¤› yere
benziyor ve o vaziyeti and›r›yor.

Eski Said’in Ehemmiyetli Talebesi

Hamza (*)

âlem: dünya, cihan.
Arabî: Arapça.
ehemmiyetli: önemli.
esaret: esirlik, harp esirli¤i, tut-
sakl›k.
esbap: sebepler, vas›talar.
esir: tutsak.
gaflet: gafillik, bofl bulunma, ihti-
yats›zl›k, dikkatsizlik.
garip: tuhaf, hayret verici.
harika: ola¤anüstü vas›flar tafl›-
yan ve hayranl›k hissi uyand›ran.
ihtilâf: farkl› olma, ayr› olufl.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
inflikak: bölünme, çatlama, yar›l-
ma.
inflikak-› kamer: ay›n ikiye bö-
lünmesi, ay›n yar›lmas›; Hz. Pey-
gamberin müflriklere karfl› gös-
termifl oldu¤u ay›n yar›l›p ikiye
ayr›lma mu’cizesi.
kafile: ayn› yöne giden tafl›t veya
yolcu toplulu¤u.
kervan: uzak yerlere yolcu ve ti-
carî eflya tafl›yan kafile, deve, ka-
t›r, v.b. yük hayvan› katar›, ticaret
kafilesi.
kesb-i flöhret: flöhret kazanma,
ün yapma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
malûm: bilinen, bilinir olan.
matlâ: tulû edecek, do¤acak yer.

mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muntaz›ran: bekleyerek, inti-
zar ederek.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
nak›fl: iflleme, süsleme.
naklen: anlatma veya hikâye
yoluyla.
nüsha: suret.
rasathane: gözlem evi, rasat
yap›lan yer.

rivayet: aç›klama, nakledilen
sözler ve olaylar.
sual: soru.
sükût: iflgal, düflüfl.
flehit: Allah’›n ve yüce dininin
ad›n› yüceltme u¤runda can›-
n› feda ederek savaflta vuru-
lup ölen Müslüman.
flekl-i garip: garip flekil, flafl›-
lacak, bambaflka biçim, flekil;
bambaflka bir çeflit, bambafl-
ka bir suret.

talebe: ö¤renci.
tebyiz: müsveddeyi temize
çekme, beyaza çekme.
tefsir: aç›klama, izah.
tevafukan: tevafuk olarak,
uygun gelerek, raslayarak.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
vaziyet: durum.
vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.

(*) Bu resim ilk as›l nüshadan aynen al›nm›flt›r. (M.S., 1993.)
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Üçüncü nevi mu'cizelerin reisi ve en büyü¤ü, Kur’ân-›
Azimüflfland›r ki, yedi vecihle mu’cize oldu¤una mezkûr
ayetle iflaret edilmifltir.

Arkadafl! fiu meseleleri az çok fehmettin.

fiimdi, bu ayetin mâkabliyle olan cihet-i irtibat›na
bakal›m:

Evet, ‹bni Abbas’›n (r.a.) 
1 GhoóoÑ`rYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj ayetin-

deki ibadeti tevhidle tefsir etti¤ine nazaran, evvelki ayet
ispat-› tevhid hakk›ndad›r; bu ayet de ispat-› nübüvvet
hakk›ndad›r.

Nübüvvet-i Muhammediye (a.s.m.) ise, tevhidin en bü-
yük bir delilidir. Demek ki, bu iki ayet aras›nda cihet-i ir-
tibat, aralar›ndaki dâlliyet ve medlûliyet alâkas›d›r. Yani,
biri delil, di¤eri medlûldür.

Nübüvvetin ispat›, ancak mu’cizelerle olur. En büyük
mu’cizesi ise, Kur’ân-› Kerîm’dir. Evet, Kur’ân’›n mu’ci-
ze oldu¤u, âlem-i ‹slâmca kabul ve tasdik edilmifl bir ha-
kikattir.

Amma muhakkikîn-i ulema taraf›ndan, Kur’ân’›n vü-
cuh-i i’caz› hakk›nda ihtilâf vaki olmufltur. Yani, i’caz›n›
intaç eden cihetler çoktur. Her bir muhakkik, bir ciheti
tercih ve ihtiyar etmifltir; aralar›nda muhalefet, müsade-
me yoktur.
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mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muhakkik: tahkik eden, gerçe¤i
araflt›r›p bulan, bir fleyin iç yüzü-
nü inceleyerek vak›f olan.
muhakkikîn-i ulema: hakikatleri
araflt›ran Müslüman âlimler.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
müsademe: çarp›flma, çat›flma,
vuruflma.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nevi: gibi, cins.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nübüvvet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
berli¤i.
reis: baflkan.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefsir: Yorum, flerh.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
vecih: cihet, yön.
vücuh-i i’caz: mu’cize olman›n
yollar›, i’caz nevileri ve vecihleri.

alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ‹slâm: ‹slâm âlemi, ‹s-
lâm dünyas›.
amma: ama, lâkin, ancak.
ayet: Kur’ân cümlesi.
cihet: yön.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,
aradaki benzeyifl ve münase-
bet.
dâl: sapk›nlar, do¤ru ve Hak
yoldan uzaklaflanlar.

delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
hakikat: gerçek, do¤ru.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtilâf: ayr›l›k, bir konuda
farkl› görüfl ve düflünüfl, fikir
ayr›l›¤›.
ihtiyar etme: seçme, tercih

etme.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
medlûl: delil olarak gösteri-
len.
medlûliyet: iflaret ve delil ol-
ma hâli.
mesele: konu.

1. Ey insanlar ibadet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)



‹’caz›n vecihleri,

1. Gaipten, istikbalden haber vermesi;

2. Ayetlerinde tenakuz, tehalüf, hata bulunmamas›;

3. Naz›m ile nesir aras›nda, ediplerce gayr-i malûm bir
üslûbu ihtiyar etmesi;

4. Okur yazar olmayan bir zattan sudûr etmesi;

5. Takat-i befleriye fevkinde ulûm ve hakaik› ihata et-
mesi gibi pek çok fleylerdir.

Lâkin i’caz›n›n en yüksek vechi, nazm›ndaki belâgat-
ten do¤mufltur. Evet, Kur’ân’›n bu nevi i’caz›, beflerin ta-
katinden hariç bir derecededir. Bu hakikati tafsilen anla-
y›p kanaat hâs›l etmek isteyen, bu tefsiri ve emsali eser-
leri ve Yirmi Beflinci Sözü zeyilleriyle beraber mütalâa
etsin.

Fakat, icmalî bir malûmat› elde etmek isteyenler de,
belâgatin imamlar› bulunan Abdülkahir-i Cürcanî, Ze-
mahflerî, Sekkakî, Cah›z’›n bu k›s›m i’caz hakk›nda üç
tarikle beyan ettikleri malûmattan miktar-› kâfi malûmat
elde edebilir.

Birinci Tarik: Arap kavmi maarifsiz, bedevî bir millet
idi. Muhitleri de, onlar gibi bedevî bir muhit idi. Divanla-
r› fliir idi. Yani, medar-› iftihar olan hâllerini fliirle kay›t ve
muhafaza ederlerdi. ‹limleri belâgat idi, medar-› iftiharla-
r› fesahat idi. Sair kavimlerden fazla bir zekâya malik idi-
ler. Baflka insanlara nispeten cevval fikirleri vard›.

ayet: Kur’ân cümlesi.
bedevî: iptidaî tarzda yaflayan,
medenî olmayan.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
cevval: daim, hareket hâlinde
olan, koflan dolaflan.
divan: Klasik Türk edebiyat› (Di-
van edebiyat›) flairlerinin fliirleri-
nin topland›¤› kitap.
edip: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
emsal: örnekler, benzerler.
fesahat: dilin do¤ru, düzgün, aç›k
ve ak›c› flekilde kullan›lmas›.
fevkinde: üstünde.
gaip: görünmeyen âlem.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
hariç: d›fl›nda.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
icmalî: k›saca, topluca, tafsilsiz,
toplu, k›sa.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
ilim: bilgi, marifet.
imam: önder, rehber.
istikbal: gelecek zaman.
kanaat: inanç.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
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maarif: e¤itim.
malik: sahip.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
medar-› iftihar: iftihar sebe-
bi, övünme sebebi.
miktar-› kâfi: Kâfi miktar; ye-
ter derecede .
muhafaza: koruma, saklama,
h›fzetme.
muhit: yöre, çevre.
mütalâa: dikkatli okuma, tet-
kik etme.
naz›m: s›ra, tertip, düzen; ter-

tip etme, düzene, koyma, diz-
me.
nesir: manzum olmayan söz
veya yaz›, düz yaz›.
nevi: çeflit.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
tafsilen: tafsilli bir flekilde,
uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
takat-i befler: insan›n gücü,
takati.

tarik: yol.
tefsir: Yorum, flerh.
tehalüf: birbirine z›t olma,
muhalif olma.
tenakuz: çeliflme, iki sözün
birbirine uymamas›, insan›n
bir sözünün öteki sözünü çü-
rütmesi, z›ddiyet, çeliflki.
ulûm: ilimler.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vecih: cihet, yön.
zat: kifli, flah›s.
zeyil: ek, ilâve.



‹flte Arap kavmi böyle bir vaziyette iken ve zihinleri de
bahar çiçekleri gibi yeni yeni aç›lmaya bafllarken, birden-
bire Kur’ân-› Azîmüflflan, yüksek belâgatiyle, harika fe-
sahatiyle, Mele-i Âlâdan yeryüzüne indi. Araplar›n me-
dar-› iftiharlar› ve timsal-i belâgatleri olan ve bilhassa Kâ-
be duvar›nda teflhir edilmek üzere alt›n suyuyla yaz›lm›fl
Muallâkat-› Seb’a ünvan›yla an›lan en meflhur ediplerin
en beli¤ ve en fasih eserlerini iftihar listesinden sildirtti.

Maahaza, Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Kur’ân’la
muarazaya ve Kur’ân’a bir nazire yap›lmas›na onlar› flid-
detle davet etmekten geri durmuyordu, damarlar›na do-
kunduruyordu, techil ve terzil ediyordu. O Hazretin yap-
t›¤› böyle fliddetli hücumlara karfl›, o ümera-i belâgat ve
hükkâm-› fesahat ünvan›yla an›lan Arap edipleri, bir ke-
limeyle dahi mukabelede bulunamad›lar. Hâlbuki, kibir
ve azametleri, enaniyetleri ve göklere kadar ç›kan gurur-
lar› iktizas›nca, gece gündüz çal›fl›p Kur’ân’a bir nazire
yapmal› idiler ki, âleme karfl› rezil ü rüsva olmas›nlar.

Demek, bu meselenin uhdesinden gelemediklerinden,
yani Kur’ân’›n bir benzerini yapmaktan âciz kald›klar›n-
dan sükûta mecbur olmufllard›r. ‹flte onlar›n bu ›zt›rarî sü-
kûtlar›, aczlerini meydana ç›kard›. Ve bunlar›n aczlerin-
den de, i’caz-› Kur’ân’›n günefli tulû etmifltir.

‹kinci Tarik: Kelâmlar›n hasiyetlerini, k›ymetlerini, me-
ziyetlerini bilip, alt›nlar›n› bak›r›ndan tefrik eden bütün
ehl-i tahkikten, tetkikten, tenkitten, dost ve düflmanlar
taraf›ndan, Kur’ân-› Kerîm, sure sure, ayet ayet, kelime 
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ni baflkalar›ndan üstün görme ve
gösterme.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
Mele-i Âlâ: yüce âlem; Cenab-›
Hakka daha yak›n olan büyük
meleklerin topland›¤› âlem.
mesele: konu.
meziyet: bir fleyi baflkalar›ndan
ay›ran vas›f, üstünlük ve de¤erli-
lik vasf›.
Muallâkat-› Seb’a: yedi ask›;
Kur’ân nazil olmadan önce, mefl-
hur Arap flairlerinin en be¤enilmifl
fliirlerinden, Kâbe’nin duvar›na
as›lm›fl olanlar›.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
mukabele: karfl›l›k.
nazire: bir flairin manzum bir
eserine, di¤er bir flair taraf›ndan
ayn› vezin ve kafiyede olmak
üzere yaz›lan benzer fliir.
rezil ü rüsva: kusur ve ay›plar›
meydana ç›kar›lm›fl, toplum için-
de ay›planacak bir duruma düfl-
müfl, kepaze olmufl insan.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sükût: susma, sessiz kalma.
tarik: yol.
techil: cehaletle, cahillikle suçla-
ma.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tenkit: elefltirme.
terzil: rezil etme, itibar›n› düflür-
me.
teflhir: ilân etme, herkese duyur-
ma, gösterme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tulû: do¤ma, do¤ufl.
uhde: sorumluluk.
ümera-i belâgat: belâgat liderle-
ri.
ünvan: ad, isim, lâkap; flöhret, ad,
isim.
vaziyet: durum.
zihin: haf›za, bellek.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlem: dünya, cihan.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; bir fleyde
sakl› bulunan derin anlam.
beli¤: belâgatle, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
bilhassa: özellikle.
edip: edebiyatç›, edebiyatla
meflgul olan.

ehl-i tahkik: gerçe¤i araflt›-
ranlar, gerçe¤in peflinden gi-
denler.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
fasih: aflikâr, sarih, aç›k.
fesahat: dilin do¤ru, düzgün,
aç›k ve ak›c› flekilde kullan›l-
mas›.
gurur: kibir, kendi yüksek ve
de¤erli tutarak böbürlenme.
harika: ola¤anüstü.
hasiyet: bir fleye has özellik,
nitelik.

hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
›zt›rarî: mecburî, zorunlu.
i’caz-› Kur’ân: Kur’ân’›n
mu’cizeli¤i.
iftihar: gurur, övünme.
iktiza: gerek, lüzum.
kavim: millet; aralar›nda dil,
âdet, örf, kültür birli¤i olan in-
san toplulu¤u.
kelâm: söz, konuflma.
k›ymet: de¤er.
kibir: büyüklük satma; kendi-



kelime mihenk tafl›na vurularak, alt›ndan maada bir ba-
k›r eseri görülmemifltir. Bu a¤›r imtihandan sonra,
Kur’ân-› Azîmüflflan’›n ihtiva etti¤i mezâyâ, letaif, hakai-
k›n hiçbir befler kelâm›nda bulunmad›¤›na flahadet et-
mifllerdir. Onlar›n s›dk-› flahadetleri flöylece ispat edilebi-
lir:

Kur’ân’›n insan âleminde yapt›¤› büyük ink›lâp ve te-
beddül ve flark ve garb› içine alan tesis etti¤i din, diyanet
ve zaman›n geçmesiyle gençlik ve flebabiyetini ve teker-
rür ettikçe halâvetini muhafaza etmesi gibi harika hâlle-

ri, 
1 ≈'Mƒoj l≈rMnh s’pG nƒog r¿pG ayetini okuyup ilân ediyorlar.

Üçüncü Tarik: Belâgat imamlar›ndan meflhur Cah›z’›n
tahkikat›na göre, Arap edip ve beli¤lerin Hazret-i Mu-
hammed Aleyhissalâtü Vesselâm›n davas›n› kalemle iptal
etmeye, tarife gelmez derecede ihtiyaçlar› vard›. Ve o
Hazrete karfl› olan kin, adavet ve inatlar›yla beraber, en
kolay, en yak›n, en selim olan kalem ve yaz›yla mua-
razay› terk; ve en uzun, en müflkül, en tehlikeli ve flüp-
heli seyf ve harple mukabeleye mecburen iltica ettiler.
Suret-i kat’iyede bundan anlafl›ld› ki, Kur’ân’›n benzerini
yapmaktan âciz kalm›fllard›r. Zira, her iki yolun aras›nda-
ki fark› bilmeyenlerden de¤ildiler.

Binaenaleyh, birinci yol iptal-i dava için daha müsait
iken, onu terk edip, hem mallar›, hem canlar› tehlikeye
atan baflka bir yola sülûk eden, ya sefihtir —hâlbuki
Müslüman olduktan sonra siyaset-i âlemi eline alanlara
sefih denilemez— veya birinci yola sülûktan kendilerini

adavet: düflmanl›k, husumet.
âlem: dünya, cihan.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ayet: Kur’ân cümlesi.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
dava: takip edilen fikir, iddia.
diyanet: dinî emirlere riayet, din-
darl›k.
garp: Bat›, Bat› ülkeleri.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
halâvet: tatl›l›k, flirinlik.
harika: ola¤anüstü.
harp: savafl.
hazret: sayg›, ululama, yüceltme,
övme maksad›yla kullan›lan ta-
bir.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iltica: s›¤›nma, bar›nma.
imam: önder, rehber.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
iptal: bofl, hükümsüz b›rakma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kelâm: söz, konuflma.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
letaif: manevî duygular.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mecburen: ister istemez, cebirle,
zorunlu olarak, zorla, zoraki.
mezâyâ: meziyetler, üstünlük
vas›flar›.
mihenk: bir insan›n k›ymetini,
ahlâk›n› anlamaya yarayan vas›-
ta, ölçü.
muaraza: kavga, çekiflme.

muhafaza: koruma.
mukabele: karfl›l›k.
müsait: uygun, münasip.
müflkül: güç, zor, çetin.
sefih: fayday› zarar› ay›rdet-
me yetene¤inden mahrum
olan; beyinsiz, ak›ls›z.
selim: tehlikesiz, zarars›z.
seyf: k›l›ç.
s›dk-› flahadet: flahitli¤in
do¤ru olmas›.

siyaset-i âlem: dünya siyase-
ti.
suret-i kat’iye: kesin bir fle-
kilde.
sülûk: bir yola girme, bir yol
tutup o yolda terakki merte-
belerine devam etme.
flahadet: flahit olma, flahitlik;
aç›k alâmet, iflaret.
flark: do¤u.
flebabiyet: gençlik, tazelik, yi-

¤itlik.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tarik: yol.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tekerrür: tekrarlanma.
tesis: kurma, meydana getir-
me.

1. O ancak kendisine vahyolunan› söyler. (Necm Suresi: 4.)
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âciz görmüfllerdir. Onun için kalem yerine seyfe müraca-
at etmifllerdir.

Sual: Kur’ân’a bir nazire yapmak mümkinattan imifl,
fakat nas›lsa yap›lmam›flt›r?

Cevap: Mümkinattan olmufl olsayd›, damarlar›na do-
kundurulanlar, behemehâl muarazay› arzu ederlerdi. Ve
muaraza arzusunda bulunmufl olsayd›lar, muaraza yapa-
caklard›. Çünkü, iptal-i dava için muarazaya ihtiyaçlar›
pek fledit idi. Muaraza etmifl olsayd›lar, gizli kalmazd›; te-
zahür ederdi. Çünkü, tezahürüne ra¤bet çok oldu¤u gi-
bi, esbap dahi çok idi. Tezahür etseydi, âlemde flöhret
bulurdu. fiöhret bulmufl olsayd›, Müseylime’nin hezeyan-
lar› gibi, behemehâl, tarihte bulunacakt›. Madem ki ta-
rihte bulunmam›flt›r; demek yap›lmam›flt›r. Madem yap›l-
mam›flt›r; demek Kur’ân mu’cizedir.

Sual: Müseylime, füseha-i Araptan oldu¤u hâlde, söz-
leri niçin âleme maskara olmufltur?

Cevap: Çünkü onun sözleri, bin derece fevkinde bulu-
nan sözlere karfl› mukabeleye ç›kt›¤›ndan, çirkin ve gü-
lünç olmufltur. Evet, güzel bir adam, Hazret-i Yusuf (a.s.)
ile beraber güzellik imtihan›na girerse, elbette çirkin ve
gülünç olur.

Sual: Kur’ân-› Kerîm hakk›nda flek ve flüpheleri olan-
lar, Kur’ân’›n baz› terkip ve kelimeleri güya nahiv ilminin
kaidelerine muhalefet etmifl gibi, flüphe ika etmifllerdir?
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terkip: bir kaç fleyi birlefltirerek
yeni bir fley meydana getirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.

âlem: dünya, cihan.
arzu: isteme.
behemehâl: mutlaka, elbet-
te, ne yap›p edip.
esbap: sebepler, vas›talar.
fevkinde: üstünde.
füseha-i Arap: aç›k ve güzel
konuflan Arap edipleri.
güya: sanki.
hezeyan: saçmalama, herze.
ika: vuku buldurma, yapma,
yapt›rma.
ilim: bilme, bilifl, bilgi; bir fle-
yin do¤rusunu bilme.

imtihan: deneme, s›nama.
kaide: kural, esas, düstur.
madem: de¤il mi ki.
maskara: gülünç, gülünecek.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
mukabele: karfl›l›k.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dahi-

lindekiler, olabilir fleyler.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma; baflvuru.
nahiv: söz dizimi, cümle bili-
mi; sentaks.
nazire: bir flairin manzum bir
eserine, di¤er bir flair taraf›n-
dan ayn› vezin ve kafiyede ol-
mak üzere yaz›lan benzer fliir.
ra¤bet: afl›r› istekli olma hâli.
seyf: k›l›ç.
sual: soru.
fledit: fliddetli.
flek: flüphe, zan, tereddüt.



Cevap: Bu gibi heriflerin, ilm-i nahvin kaidelerinden
haberleri yoktur. Sekkakî’nin dedi¤i gibi, efsah-› füseha
olan Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm,
Kur’ân-› Kerîm’i uzun uzun zamanlarda tekrar tekrar
okudu¤u hâlde, o hatalar›n fark›nda olmam›fl da, bu ca-
hil herifler mi fark›nda olmufllard›r? Bu, hangi akla girer
ve hangi kafaya s›¤ar? Sekkakî, Miftah’›n›n sonunda, bu
gibi cahilleri iyi tafllam›flt›r.

Evet, bir flairin dedi¤i gibi,

oQÉnérMnG pInôoµ`rdG p√pò'g ≈/a n≥rÑ`nj rºnd GkônénM o¬nà`rªn≤rdnG i'ƒnY mÖr∏nc tπoc rƒnd
“Her üren kelbin a¤z›na bir tafl atacak olsan, dünyada

tafl kalmaz.”

Bu ayeti mâkabliyle rapteden ikinci vecih ise:

Evvelki ayet vakta ki ibadeti emretti; sanki, “‹badetin
keyfiyeti nas›ld›r?” diye, sâmiin zihnine bir sual geldi.
“Kur’ân’›n talim etti¤i gibi,” diye cevap verildi. Tekrar,
“Kur’ân’›n Allah’›n kelâm› oldu¤unu nas›l bilece¤iz?”
diye ikinci bir suale daha kap› aç›ld›; bu suale cevaben 
1 Énærdsõnf És‡p mÖrj nQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿ pGnh (ilâahir) ayetiyle cevap verildi.

Demek, her iki ayetin aras›ndaki cihet-i irtibat, bir su-
al-cevap ve bir al›flverifltir.

Arkadafl!

Bu ayetin ihtiva etti¤i cümlelerin aras›na girelim, ba-
kal›m; aralar›nda ne gibi münasebetler vard›r.

aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ayet: Kur’ân cümlesi.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
cevaben: cevap olarak, karfl›l›k

fleklinde.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,
aradaki benzeyifl ve münase-
bet.
efsah-› füseha: fasihlerin en
fasihi, fasih ve güzel konuflan-
lar›n en fasihi ve güzel konu-
flan›.
evvel: önce.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilâahir: sona kadar, sonuna

kadar.
ilm-i nahiv: gramer ilmi, dil
bilgisi.
kaide: kural, esas, düstur.
kelâm: söz, konuflma.
kelp: köpek.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, hal, durum, iç yüz.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
münasebet: ilgi, iliflki, müna-

sebet.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifl-
tirme.
sâmiîn: dinleyenler, dinleyici-
ler.
sual: soru.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vecih: cihet, yön.

1. E¤er indirdi¤imiz Kur’ân’dan bir flüpheniz varsa. (Bakara Suresi: 23.)
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Evet, 
1 Énærdsõnf És‡p mÖr`jnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿ pGnh cümlesi, mukadder bir

suale cevapt›r. Çünkü, Kur’ân evvelki ayette ibadeti em-
retti¤i vakit, “Acaba ibadete olan bu emrin Allah’›n em-
ri olup olmad›¤›n› nas›l anlayaca¤›z ki, imtisal edelim?”
diye bir sual, sâmîin hat›r›na geldi. Bu suale cevaben de-
nildi ki: “E¤er Kur’ân’›n ve dolay›s›yla bu emrin Allah’›n
emri oldu¤unda flüpheniz varsa, kendinizi tecrübe ediniz
ve flüphenizi izale ediniz.”

Ve eyzan, vakta ki Kur’ân, surenin evvelinde 
2 nÚ/≤sà òªr∏pd ikóog p¬«/a nÖrjnQ n’ cümlesiyle kendisini sena etti,

sonra mü’minlerin methine, sonra kâfir ve münaf›klar›n
zemmine intikal etti, sonra ibadet ve tevhidi emrettikten

sonra surenin bafl›na dönerek, p¬«/a nÖrjnQ n’ cümlesini te’ki-

den 
3 mÖr`jnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿ pGnh (ilâahir) cümlesini zikretti. Yani,

“Kur’ân flek ve flüphelere mahal de¤ildir. Sizin flüphele-
riniz ancak kalplerinizin hastal›¤›ndan ve tabiat›n›z›n sa-
kametinden nefl’et ediyor.” Evet, gözleri hasta olan, gü-
neflin ziyas›n› inkâr eder; a¤z› ac› olan, tatl› suya ac› der.

4 /¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH Gƒò JrÉna Yani “Kur’ân’›n mislinden bir su-

re getiriniz!”

Arkadafl! Bu cümleyi mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ òc r¿ pGnh cümlesiyle ba¤-

layan r¿pG , edat-› flartt›r. fiart edatlar›, daima —hararetle

atefl gibi— biri sebep, di¤eri müsebbep iki cümleye dâhil 
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kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
mahal: yer.
medih: övme.
misil: benzer, efl, naz›r, t›pk›s›.
mukadder: takdir edilmifl.
mü’min: iman eden, inanan.
müsebbep: sebep olarak ortaya
konulmufl olan, sebep olunarak
meydana getirilen.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
sakamet: eksiklik, noksanl›k; zi-
yan, noksan, zarar.
sâmiîn: dinleyenler, dinleyiciler.
sena: methetme, övme.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karakter,
seciye, mizaç.
tecrübe: deney.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.
zikir: anma, bildirme.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

ayet: Kur’ân cümlesi.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
dâhil: giren, kat›lan.
edat: tek bafl›na bir mana,
anlam ifade etmeyen, kulla-
n›ld›¤› kelimelerle sebep, so-
nuç, vas›ta, benzerlik v.b.

evvel: bafllang›ç; önce.
eyzan: yine, öyle, keza, bu
dahi, öteki gibi.
hararet: s›cakl›k.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan

emre boyun e¤me.
inkâr: reddetme, saklama,
gizleme.
intikal: bir yerden baflka bir
yere geçme, yer de¤ifltirme,
göçme.
izale: yok etme, ortadan kal-
d›rma.

1. E¤er indirdi¤imiz Kur’ân’dan bir flüpheniz varsa. (Bakara Suresi: 23.)
2. Onda flüphe yoktur. O, takva sahipleri için bir hidayettir. (Bakara Suresi: 2.)
3. Bir flüpheniz varsa... (Bakara Suresi: 23.)
4. Haydi onun benzeri olan bir sure getirin. (Bakara Suresi: 23.)



olurlar. ‹lm-i nahivce, birisine fi’lü’fl-flart, ikincisine ceza-
ü’fl-flart denir.

Bu iki cümle aras›nda, hararetle atefl aras›nda oldu¤u
gibi, lüzum lâz›md›r. Hâlbuki, bu iki cümle aras›nda lü-
zum görünmüyor. Binaenaleyh, ayetin ihtisar› dolay›s›y-
la, ortadan kald›r›lan cümlelere müracaat lâz›md›r. Mu-

kadder cümleler ise, 
1 GƒoHuônLnh Gƒoªs∏`n©nJ oåtÑ°nûsàdG nÖnLnh Gƒoã s̀Ñ°nûnJ

emirleridir. Bunlar, s›rayla, ikincisi birincisine lâz›md›r.
Yani, ityan (delil getirmek) tecrübeye lâz›md›r; tecrübe
taallüme, taallüm vücub-i teflebbüse, vücub-i teflebbüs de
teflebbüse, teflebbüs de rayb’e lâz›md›r. Demek, bu kadar
lüzumlar›n takdiri lâz›md›r ki, “Kur’ân’›n bir mislini geti-
riniz!” ile “Kur’ân’da flüpheniz varsa” aras›nda lüzum te-
zahür edebilsin.

2 $G p¿hoO øpe rºocnABGnón¡o°T o ŕOGnh
Bu cümlenin, üç vecihle mâkabliyle irtibat› vard›r.
Birinci Vecih: “Kur’ân’a muaraza etmekten zahir

olan aczimiz, bütün insanlar›n aczini istilzam etmez. Biz
yapamad›k, amma baflkalar› yapabilirler,” diye zihinleri-
ne gelen vesveseyi defetmek için, Kur’ân-› Kerîm, bu
âyetin lisân›yla, “Büyüklerinizi, reislerinizi de ça¤›r›n›z,
size yard›m etsinler” diye onlar› ilzam etmifltir.

‹kinci Vecih: “E¤er biz muaraza teflebbüsünde bulun-
sak, bizi destekleyen, müdafaa eden yoktur” diye ileri
sürdükleri zuumlar›n› da reddetmifltir ki; “Herhangi bir 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amma: ama, lâkin, ancak.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cezaü’fl-flart: flart cümlesinin bi-
rinci k›sma cevap olan ikinci k›s-
m›.
defetmek: kovma, uzaklaflt›rma.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
fi’lü’fl-flart: flart fiili.
hararet: s›cakl›k.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ilm-i nahiv: gramer ilmi, dil bilgi-
si.
ilzam: susturma, cevap veremez

hâle getirme.
irtibat: ba¤, münasebet.
istilzam: gerektirme.
ityân: delil getirme, kan›t.
lisan: dil.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
misil: benzer, efl.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-

le.
mukadder: takdir edilmifl.
müdafaa: savunma, koruma.
müracaat: baflvurma, dan›fl-
ma.
rayb: flüphe, flek, güman.
reddetme: kabul etmeme.
reis: baflkan.
taallüm: ö¤renme, belleme.
takdir: de¤erlendirme.
tecrübe: deney.

teflebbüs: giriflim.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
vecih: cihet, yön.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.
zahir: aç›k, âflikar.
zuum: bat›l inanç, yanl›fl ka-
naat.

1. Müteflebbis olunuz. Çünkü, üzerinize borç olmufltur. Ö¤reniniz ve tecrübe ediniz.

2. Allah’tan baflka flahitlerinizi de ça¤›r›n›z. (Bakara Suresi: 23.)
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meslek olursa olsun, mutaass›plar› çoktur; muaraza etti-
¤iniz takdirde, sizi müdafaa eden çok olur” diye onlar› is-
kât etmifltir.

Üçüncü Vecih: Kur’ân-› Kerîm, sanki onlara istihza-
en diyor ki: “Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, bütün
insanlara nübüvvetini tasdik ettirmek için Allah’›ndan
yard›m istedi. Allah’› da Kur’ân’›na sikke-i i’caz› basarak,
pek çok insanlara tasdik ettirdi. Sizin âlihelerinizden bir
faydan›z varsa, siz de onlar› ça¤›r›n›z, size yard›m etsin-
ler.”

1 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna Yani, “Tecrübeden sonra bak›n›z; muara-

zaya kàdir olmad›¤›n›z takdirde, acziniz zahir olur ve mu-
arazay› da yapm›fl olmazs›n›z.”

2 Gƒo∏n©rØnJ røndnh Yani, “Mazide yapamad›¤›n›z gibi, bundan

sonra da kat’iyetle yapamayacaks›n›z.” Binaenaleyh,
“Bizim mazide yapamamam›z, istikbalde beflerin yapa-
mamas›n› istilzam etmez” diye izhar ettikleri o bahaneyi

de, Gƒo∏n©rØnJ røndnh ile defetmifltir; ve ayn› zamanda, üç vecih-

le i’caza iflaret yapm›flt›r.

Birinci Vecih: Gaipten haber vermifltir ve ihbar etti¤i
gibi de muaraza vaki olmam›flt›r. Bak›n›z, milyonlarca
Arabî kitap vard›r ve bütün müellifler, dost olsun düflman
olsun, Kur’ân’›n üslûbunu taklit etmeye fevkalâde müfl-
tak olduklar› hâlde, hiçbir müellif, hiçbir kitab›nda
Kur’ân-› Kerîm’in üslûbunu taklit etmeye muvaffak 

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 297 NÜBÜVVET HAKKINDA

mazi: geçmifl zaman.
meslek: gidifl, usul, yol.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
mutaass›p: taassubu olan, kendi
taraf›n› afl›r›l›kla tutan.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müdafaa: savunma, koruma.
müellif: eser telif eden, yazan.
müfltak: arzulu, fazla istekli, iflti-
yak gösteren.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
sikke-i i’caz: mu’cizelik iflareti,
sikkesi, damgas›.
taklit: benzemeye veya benzet-
meye çal›flma.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tecrübe: deney.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
vecih: cihet, yön.
zahir: aç›k, âflikar.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
aleyhissalâtü vesselâm: Sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
Arabî: Arapça.
bahane: vesile, sebep.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

def: kovma, uzaklaflt›rma.
fevkalâde: son derece, ziya-
desiyle.
gaip: görünmeyen âlem.
haber: bilgi, bilgilendirme.
›skat: düflürme, hükümsüz
b›rakma.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.

ihbar: haber verme, bildirme.
istihzaen: alay ederek, e¤le-
nerek.
istikbal: gelecek zaman.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kàdir: kudret ve kuvvet sahi-
bi, gücü yeten.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.

1. Bakara Suresi: 24.

2. Bakara Suresi: 24.



olamam›flt›r. Sanki Kur’ân-› Mu’cizülbeyan 

¢pürî°sûdG ≈pa lôp°ünëræoe l ŕƒnf , yani “Bir flah›sta inhisar etmifl

bir nevi”dir. Binaenaleyh, Kur’ân-› Kerîm, ya bütün ki-
taplar›n alt›ndad›r —bu gülünç bir sözdür— veya bütün
kitaplar›n fevkinde, fevkalküll bir nadiredir.

‹kinci Vecih: Böyle büyük bir davada ve müflkül bir
makamda, onlar›n asaplar›n› tahrik, izzet-i nefislerini k›r-
mak suretiyle, “Yapamayacaks›n›z!” diye kat’iyetle verdi-
¤i hüküm, onun emin, mutmain, itimatl› oldu¤una bir
delildir.

Üçüncü Vecih: Sanki Kur’ân-› Kerîm diyor ki: “Sizler,
fesahatin ümeras› ve herkesten ziyade fesahate muhtaç
oldu¤unuz hâlde, muarazaya kàdir olamad›n›z; befler de
Kur’ân’›n muarazas›na kàdir olamaz.”

Ve keza, Kur’ân’›n neticesi olan ‹slâmiyete bir nazire-
nin yap›lmas›na zaman-› mazi kàdir olmad›¤› gibi, istik-
bal zaman› da onun mislinden âciz kalaca¤›na bir iflaret-
tir.

1 nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG oInQÉnépërdGnh ¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/àsdG nQÉsædG Gƒo≤sJÉna
Yani, “Kâfirlere haz›rlanan bir ateflten sak›n›n›z ki,

odunu insanlar ile tafllard›r.”

2 Gƒo≤sJÉna cümlesi 
3 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pG cümlesine cezaü’fl-flart ol-

du¤u cihetle, aralar›nda lüzum’un bulunmas› lâz›md›r.
Hâlbuki muarazan›n yap›lmamas›, ateflten sak›nmay› 

asap: sinirler, sinir sistemi.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cezaü’fl-flart: flart cümlesinin bi-
rinci k›sma cevap olan ikinci k›s-
m›.
cihet: yön, sebep, vesile.
dava: takip edilen fikir, iddia.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
emin: inan›l›r, güvenilir.
fesahat: sözün; kelime, mana,
ahenk ve s›ralama yönlerinden
kusursuz olmas›.
fevkalküll: hepsinin üstünde.
fevkinde: üstünde.
hüküm: karar, emir.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›lma,
tekelleflme.
istikbal: gelecek zaman.
itimat: emniyet, güven.
izzet-i nefis: insan›n vakar ve
haysiyetini korumaya özen gös-
termesi, kendi de¤erini ve flahsi-
yetini afla¤›lamaks›z›n varl›¤›na
sayg› duymas›.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkar
eden, dinsiz.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.

keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla, ak›llar› ben-
zerini yapmaktan âciz b›ra-
kan Kur’ân-› Kerîm.
makam: yer, mevki.
misil: benzer, efl.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-
le.

muhtaç: gerek duyan.
mutmain: gönlü hofl, içi ra-
hat, emin, flüphesi olmayan,
zihnini bir fleye yat›r›p rahat-
lam›fl.
müflkül: güç, zor, çetin.
nadire: seyrek, az, ender bu-
lunan, efli-benzeri az bulu-
nan, bulunmaz.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil,

bir fleye benzetilerek yap›lan
fley.
nevi: çeflit, tür.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahrik: k›flk›rtma, kand›rma.
ümera: emirler, beyler.
vecih: cihet, yön.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
ziyade: çok, fazla.

1. Bakara Suresi: 24.
2. Sak›n›n… (Bakara Suresi: 24.)
3. E¤er bunu yapamazsan›z… (Bakara Suresi: 24.)
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istilzam etmez. Binaenaleyh, ihtisar için ortadan kald›r›-
lan cümlelere müracaat etmekle, bu lüzûm’u aray›p bu-
laca¤›z. fiöyle ki:

1. Muarazan›n yap›lmamas›ndan, Kur’ân’›n i’caz› lâ-
z›m gelir.

2. Kur’ân’›n i’caz›ndan, Allah’›n kelâm› oldu¤u lâz›m
gelir.

3. Allah’›n kelâm› oldu¤undan, emirlerine imtisal lâ-
z›m gelir.

4. Emirlerine imtisalden, ibadetin yap›lmas› lâz›m ge-
lir.

5. ‹badetin yap›lmas›, atefle girmemeye vesiledir.

‹flte bu cümlelerin aras›nda bulunan lüzum’lar›n silsile-

sinden, 
1 Gƒo≤sJÉna ile 

2 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pG aras›ndaki o gizli lüzum te-

zahür eder. Ve bu yap›lan icaz ve ihtisardan, i’caz›n bir
flua› meydana gelir.

3 oInQÉnépërdGnh ¢oSÉqædG ÉngoOƒobnh »/às̀ dnG : Kur’ân-› Kerîm, onlar› 

4 nQÉsædG Gƒo≤sJÉna cümlesiyle tehdit ettikten sonra, 
5 nQÉnf kelime-

sinin bu cümle ile vas›fland›r›lmas›yla da o tehdidi te’kit
ve tefldit etmifltir. Zira, odunu insanlar ile tafllar olan bir
ateflin heybeti, dehfleti ve havf› daha fledittir.

Ve keza, bu cümle ile sanemlere ibadet yapanlar› ze-
cir ve men etmeye iflaret yap›lm›flt›r. fiöyle ki:
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muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
müracaat: baflvurma, dan›flma.
sanem: put, Allah’tan baflka tap›-
n›lan fley.
silsile: seri, dizi.
fledit: fliddetli.
flua: ›fl›n, ›fl›k hüzmeleri.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tefldit: fliddetlendirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vesile: yol, vas›ta, sebep.
zecir: önleme, yasak etme, ya-
saklama.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
havf: korku, korkma.
heybet: huflu, korku, haflyet.
icaz: az sözle çok mana ifade

etme.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan

emre boyun e¤me.
istilzam: gerekli görme, lü-
zumlu görme.
kelâm: söz, laf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
menetmek: yasak etme, en-
gelleme.

1. Sak›n›n…. (Bakara Suresi: 24.)
2. E¤er bunu yapamazsan›z... (Bakara Suresi: 24.)
3. Yak›t› insanlar ve tafllar olan Cehennem atefli. (Bakara Suresi: 24.)
4. Cehennem ateflinden sak›n›n. (Bakara Suresi: 24.)
5. Atefl.



“Ey insanlar! Allah’›n emirlerine imtisal etmeyip, bil-
hassa tafllara ve camit fleylere ibadet yaparsan›z, muhak-
kak biliniz ki, tapanlarla tapt›klar› fleyleri yiyip yutacak
bir atefle gireceksiniz!”

1 nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG : Bu cümle, 
2 Gƒo≤sJÉna ile 

3 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pG
cümleleri aras›ndaki lüzumu izah eder ve kararlaflt›r›r.
Yani, flu atefl azab› Kur’ân’a imtisal etmeyen kâfirlere
haz›rlanm›flt›r. Hem bu atefl, tufan ve sair musibetler gi-
bi, iyi-kötü bütün insanlara flamil musibetlerden de¤ildir.
Ancak bu musibeti celbeden, küfürdür. Bu belâdan kur-
tulufl çaresi, ancak Kur’ân-› Kerîm’e imtisaldir.

Mazi sîgas›yla zikredilen 
4 räsópYoG kelimesi, Cehenne-

min el’an mahlûk ve mevcut olup, Ehl-i ‹tizalin bilahare
vücuda gelece¤ine zehaplar› gibi olmad›¤›na iflarettir.

Ey arkadafl!

Atefl unsuru, kâinat›n bütün k›s›mlar›n› istilâ etmifl pek
büyük bir unsurdur. Bir damar gibi, kâinat›n yarat›l›fl›n-
dan bafllayarak her tarafa dal budak sal›p gelen flu flece-
re-i nâriyeye nazar-› hikmetle dikkat edilirse, bu flecere-
nin bafl›nda, yani sonunda büyük bir meyvenin bulundu-
¤u anlafl›l›r. Evet, topra¤›n içinde büyük ve uzun bir da-
mar› gören adam, o damar›n bafl›nda kavun gibi bir
meyvenin bulundu¤unu zannetmesi gibi, âlemin her ta-
raf›nda damarlar› bulunan flu flecere-i nâriyenin de Ce-
hennem gibi bir meyvesinin bulundu¤una bilhads, yani
sür’at-i intikal ile hükmedebilir.

âlem: dünya, cihan.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
belâ: musibet, s›k›nt›.
bilâhere: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
bilhads: hads ile, sezme ile.
bilhassa: özellikle.
camit: ruhsuz, cans›z.
celp: çekme, çekifl, kendine çek-
mek.
Ehl-i ‹tizal: Mutezileden olan.
elan: flimdi, flimdiki hâlde; henüz,
hâlâ, daha, bu ana kadar, flu an-
da.
hükmetme: karar vermek.
imtisal: emre tamamen uyma,
gerekeni yapma, al›nan emre bo-
yun e¤me.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mazi: geçmifl zaman.
musibet: felâket, belâ.
nazar: bak›fl, dikkat.

sair: di¤er, baflka, öteki.

sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.

sür’at-i intikal: geçifl h›z›; bir
konu münasebetiyle baflka
bir konuyu hat›rlama ve anla-
ma h›z›; leb demeden leblebi-

yi anlama.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flecere: a¤aç.
flecere-i nâriye: atefl, cehen-
nem a¤ac›.
tufan: çok fliddetli ya¤mur ve
sel.
unsur: madde, esas, birleflik

bir fleyi meydana getiren ele-
manlardan her biri.

zan: sanma, kesin olarak bil-
meksizin kuvvetli ihtimalle
hükmetme.

zehap: bir fikre veya zanna
kap›lma.

zikir: anma, bildirme.

1. Kâfirler için haz›rlanm›flt›r. (Bakara Suresi: 24.)
2. Sak›n›n… (Bakara Suresi: 24.)
3. E¤er bunu yapamazsan›z... (Bakara Suresi: 24.)
4. Haz›rlanm›flt›r. (Bakara Suresi: 24.)
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Sual: Cehennem flimdi mevcut oldu¤u takdirde, yeri
nerededir?

Cevap: Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat, el’an Cehenne-
min vücuduna itikat ediyoruz, amma yerini tayin edemi-
yoruz.

Sual: Baz› hadislerin zahirine göre, Cehennem tah-
te’l-arzd›r, yani yerin alt›ndad›r. Ve keza, bir hadise naza-
ran, Cehennem ateflinin dünya ateflinden iki yüz derece
fazla harareti vard›r. Bu noktalar›n izah›?

Cevap: Kürenin taht›, merkezinden ibarettir. Buna bi-
naen, arz›n taht› merkezidir. Nazariyat-› hikemiyece sa-
bit oldu¤u vecihle, arz›n merkezinde, harareti iki yüz bin
dereceye bali¤ bir atefl vard›r. Çünkü, her otuz üç z›ra’
derinli¤inde, tahminen bir derece, hararet artar. Buna
binaen, merkeze kadar iki yüz bin dereceli bir hararet
meydana gelir. ‹flte bu nazariyeye mezkûr hadisin meali
mutab›k gelir. Buna binaen, “Küre-i arz›n merkezinde
bulunan iki yüz bin derece hararetli bir atefl, Cehenne-
me bir çekirdek hükmünde olup, k›yamette, kabu¤u hük-
münde bulunan tabaka-i türabiyeyi çatlat›p, bütün dehfle-
tiyle ç›kar, tevessü etmeye bafllar ve tam teçhizat›yla Ce-
hennem meydana gelir” denilebilir.

Ve keza, bir hadise nazaran, “zemherir” nam›nda, bü-
rudetle yakan bir atefl vard›r. 1 Bu hadis de o nazariyeye
mutab›kt›r. Zira, merkez-i arzdan sath›na kadar derece
derece artan veya tenakus eden atefl, zemherir de dâhil 
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küre-i arz: yer küre, dünya.
meal: mana, anlam, mefhum.
merkez-i arz: arz›n merkezi, dün-
yan›n merkezi, iç taraf›.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
nam: ad, isim.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazariye: teori.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sat›h: bir fleyin d›fl taraf›, d›fl yü-
zü.
sual: soru.
tahminen: tahminî olarak, yakla-
fl›k olarak, afla¤› yukar›.
taht: alt.
tahte’l-arz: yer alt›, yerin alt ta-
bakalar›.
tayin: belirleme, gösterme, s›n›r›-
n› çizme.
teçhizat: donan›m.
tenakus: eksilme, azalma.
tevessü: geniflleme, yay›lma.
vecih: cihet, yön.
zahir: görünüfle göre, görünüfl iti-
bariyle.
zemherir: k›fl›n en so¤uk zaman›,
fliddetli, so¤uk kara k›fl.
z›ra': arfl›n, yaklafl›k bir metrelik
uzunluk.

amma: ama, lakin, ancak.
arz: yer, dünya.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk ol-
ma.
dâhil: içeri, iç.
dehflet: büyük korku hâli,
korkma, ürkme.
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat: ‹s-

lâm› ilk günkü safiyetiyle ka-
bul ederek dinden olmayan
fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz. Pey-
gamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
el’an: flimdi, flimdiki hâlde;
henüz, hâlâ, daha, bu ana ka-
dar, flu anda.
hadis: Peygamberimizin sözü.
hararet: s›cakl›k.
hükmünde: de¤erinde, yerin-

de.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
itikat: inanç, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
küre: dünya, yeryüzü.

1. Buharî, Bed’u’l-Hulk: 10, Mevakit: 9; Tirmizî, Cehennem: 9, ‹bni Mâce, Züht: 38; Müsned,
2:238, 277, 503.



olmak üzere, ateflin bütün mertebelerine flamildir. Hik-
met-i tabiiyede takarrür etti¤i gibi, atefl bazen öyle bir
dereceye gelir ki, yak›n›nda bulunan fleylerden hararetle-
ri tamamen celp ve cezp etmekle, onlar› bürudet ile ya-
kar ve suyu incimat ettirir.

Sual: Mezkûr hadise göre, Cehennem arz›n merke-
zindedir. 1 Hâlbuki, arz Cehenneme nispeten bir yumur-
ta kadard›r. O kocaman Cehennem, arz›n karn›nda na-
s›l yerleflir?

Cevap: Evet, âlem-i mülk, yani âlem-i flahadet, yani
bu görmekte oldu¤umuz âleme göre, Cehennem arz›n
içindedir diye, Cehennemi küçük gösteriyoruz. Amma
âlem-i ahirete nazaran, Cehennem öyle azamet peyda
eder ki, binlerce arzlar› içine al›r, doymaz. Bu âlem-i fla-
hadet, bir perde gibi, onun tevessüüne mâni olmufltur.
Binaenaleyh, arz›n içindeki Cehennemden maksat, Ce-
hennemin kalbi ve Cehennemin çekirde¤idir.

Ve keza, Cehennemin arz›n alt›nda bulunmas›, arz›n
karn›nda veya arz ile muttas›l, yap›fl›k olmas›n› istilzam
etmez. Zira flems, kamer, y›ld›z, arz gibi küreler, hep fle-
cere-i hilkatin meyveleridir. Malûmdur ki, meyvenin alt›,
bütün dallar›n aralar›na flümulü vard›r. Binaenaleyh, Al-
lah’›n mülkü pek genifltir; flecere-i hilkatin dallar› da, her
tarafa uzan›p gitmifltir. Cehennem nereye giderse, yeri
vard›r.

Ve keza, bir hadise göre Cehennem matvîdir, yani bü-
külmüfltür, yani tam aç›k de¤ildir. Demek Cehennemin, 

âlem: dünya, cihan.
âlem-i ahiret: ahiret âlemi.
âlem-i mülk: mülk âlemi, görü-
nen âlem.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.

celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.
hâdise: olay.
hararet: s›cakl›k.
hikmet-i tabiiye: fizik bilgisi.
incimat: donma, buz hâline
girme.
istilzam: gerektirme.
kamer: ay.
keza: böylece, ayn› flekilde.

küre: gezegen.
maksat: gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mâni: engel, mania, set.
matvî: bir fleyin içine sar›lm›fl,
sar›l›.
mertebe: derece.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muttas›l: bitiflik.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
peyda: kurma, sa¤lama.
sual: soru.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤a-
c›.
flems: günefl.
flümul: içine alma, kapsam.
takarrür: yerleflme, kararl›
hale gelme.
tevessü: geniflleme, yay›lma.

1. Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 1:281; Hâkim, Müstedrek, 4:568.
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bir yumurta gibi, arz›n merkezinde mevcut ve bilahare
tezahür edece¤i, mümkinattand›r.

‹htar: Cehennemin flimdi mevcut olmad›¤›na Mutezileleri
sevk eden, bu hadis olsa gerektir.

Arkadafl!

Bu ayetin cümlelerini yoklayal›m, bakal›m; o zarflar
nas›l sadeflerdir, içlerinde ne gibi cevherler vard›r?

Evet, 
1 ÉnfpórÑnY '¤nY Énæ`rdsõnf És‡p mÖr̀ jnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGnh cümlesinin ba-

fl›ndaki h harf-i at›ft›r. Malûm ya, bir fleyin di¤er bir fleye

atf›, aralar›nda bir münasebetin bulunmas›na mütevak-

k›ft›r. Hâlbuki, 
2 mÖr̀ jnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGnh ile 

3 GhoóoÑ`rYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj
cümleleri aras›nda münasebet görünmüyor. Bunlar›n
aralar›ndaki münasebet, ancak iki sual ve cevab›n takdi-
riyle tezahür eder. fiöyle ki:

Evvelki ayette ibadete emredildi¤inde, “‹badet nas›l-
d›r?” diye varit olan suale cevaben, “Kur’ân’›n talim et-
ti¤i gibi” denildi. “Kur’ân Allah’›n kelâm› m›d›r?” diye

edilen ikinci suale cevaben mÖrjnQ ≈pa rºoàræoc r¿pGnh (ilâahir) denil-

di. ‹flte, her iki cümle aras›nda bu suretle münasebet te-
zahür eder ve harf-i atf›n da muktezas› yerine gelir.

Sual: r¿pG flek ve tereddüdü ifade eder. GnPpG ise, cezim ve

kat’iyete delâlet eder. Onlar›n flek ve rayblar›, Kur’ân 
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malûm: bilinen, bilinir olan.
mukteza: gere¤i.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l› olan,
ancak onunla olabilen.
rayb: flüphe, flek, güman.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sevk: yöneltme.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
takdir: k›ymet verme, ölçme.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤ret-
me.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
varit: akla gelen.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.

arz: yer, dünya.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bilahare: sonra, sonradan,
sonralar›.
cevaben: cevap olarak, karfl›-
l›k fleklinde.
cevher: de¤er, k›ymet.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
evvel: önce.
hadis: Peygamberimizin sözü.
harf-i at›f: at›f harfi; iki keli-
me veya cümleyi birbirine
ba¤layan harf.
ibadet: Allah’›n emrettiklerini

yerine getirme, Allah’a karfl›
kulluk vazifesini yapma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kelâm: söz, laf›z.

1. E¤er kulumuz Muhammed’e indirdi¤imiz Kur’ân’dan bir flüpheniz varsa... (Bakara Suresi:
23.)

2. Bir flüpheniz varsa... (Bakara Suresi: 23.)
3. Ey insanlar ibadet ediniz! (Bakara Suresi: 21.)



hakk›nda kat’îdir. Binaenaleyh makam›n iktizas› hilâf›na,

r¿pG kelimesinin GnPpG kelimesine tercihen zikrinde ne gibi bir

iflaret vard›r?

Cevap: Evet, onlar›n flek ve rayblar›n› izale edecek es-
bab›n zuhurundan dolay›, o gibi flüphelerin vücuduna
kat’iyetle hükmedilemeyece¤ine, ancak o fleklerin vücu-
duna yine flek ve flüphe ile hükmedilebilece¤ine iflarettir.

‹htar: r¿pG kelimesinin ifade etti¤i flek ve tereddüt, üslûbun

iktizas›na göredir; hâflâ, Mütekellim’e ait de¤ildir.
1 mÖr̀ jnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pG ile 

2 rºoà`rÑǹ JrQG p¿pG cümleleri bir manay› ifa-

de ettikleri ve ikinci cümle birinci cümleden k›sa olmas›
üslûba daha uygun oldu¤u hâlde, birinci cümlenin ikinci
cümleye tercihen zikri, onlar›n rayblar›n›n menflei, hasta
tabiatlar›yla, kötü vücutlar› oldu¤una iflarettir.

Sual: Onlar rayblara zarf ve mahal olduklar› hâlde,
onlar› mazruf, rayb› onlara zarf göstermek neye binaen-
dir?

Cevap: Evet, kalplerindeki rayb›n zulmeti bütün be-
denlerine, kal›plar›na intiflar ve istilâ etmifl oldu¤undan,
kendilerinin rayb içinde bulunduklar› san›lmakta oldu¤u-
na iflarettir?

Nekre olarak 
3 mÖrjnQ kelimesinin zikri, tamim içindir.

Yani, hangi rayb›n›z varsa, cevap birdir; her bir rayb›n›-
za karfl› mahsus bir cevap lâz›m de¤ildir. Hangi çareye 

binaen: den dolay›, -den ötürü, -
için, -dayanarak, yap›larak, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
esbap: sebepler, vas›talar.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir vakit.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hüküm: bir dâvan›n veya bir me-
selenin tetkik edilmesinden son-
ra var›lan karar.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iktiza: gerek, lüzum.
intiflar: yay›lma, da¤›lma, neflro-
lunma.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
izale: yok etme, ortadan kald›r-

ma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
mahal: yer.
makam: yer, mevki.
mana: anlam.
mazruf: iç, as›l, muhteva.
menfle: esas, kaynak.
mütekellim: söyleyen, konu-

flan, birinci flah›s.
nekre: belirsiz isim.
rayb: flüphe, flek, güman.
sual: soru.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tabiat: yarat›l›fl, huy, karak-
ter, seciye, mizaç.
tamim: umumîlefltirme, yay-
ma, herkese duyurma.
tercihen: tercih ederek, ön-

celikli olarak.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vücut: beden, varl›k.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zikir: anma, bildirme.
zuhur: ortaya ç›kma.
zulmet: karanl›k.

1. Bir flüpheniz varsa... (Bakara Suresi: 23.)
2. fiüphe ediyorsan›z.
3. fiüphe. (Bakara Suresi: 23.)
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baflvurursan›z, alaca¤›n›z cevap, Kur’ân’›n i’caz›d›r. Evet,
bir çeflme bafl›nda su içip tatl›l›¤›n› anlayan bir adam, bü-
tün o çeflmeden teflaub eden arklar› tecrübe etmeye hak-
k› yoktur; zira, menba› birdir. Kezalik, bir surenin muara-
zas›ndan âciz kalan adam›n, bütün Kur’ân’› tecrübeye
hakk› yoktur; çünkü, Kâtip birdir.

És‡p ’daki røpe , beyan› ifade etti¤inden, 
1 mAr∆nT ≈/a kelime-

sinin takdirini ister. Takdir-i kelâm, 
2 Énærdsõnf És‡p mAr∆nT ≈/a mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿pGnh olsa gerektir.

3 Énærdsõnf tabirinden anlafl›l›r ki, onlar›n flüphelerinin men-

flei nüzul s›fat› olup, kat’î cevaplar› da, ispat-› nüzuldür.
Tedricen, yani ayet ayet, sure sure, hâdiselere göre nü-

zulü ifade eden tef’il bab›ndan Énærdsõnf kelimesinin, def’aten

nüzule delâlet eden if’al bab›ndan 
4 ÉnærdnõrfnG kelimesine ter-

cihen zikredilmesi, onlar›n, davalar›nda “Niçin Kur’ân
def’aten nazil olmam›flt›r?” diye delil getirdiklerine iflaret-
tir.

5 ÉnfpórÑnY : Abd lâfz›n›n nebî veya Muhammed (a.s.m.) lâ-

f›zlar›na cihet-i tercihi, abd tabiri Peygamber Aleyhissa-
lâtü Vesselâm›n azametine ve ibadetin ulüvv-i derecesine

iflaret oldu¤u gibi, 
6 GhoóoÑ`rYoG emrini te’kittir ve Resul-i Ek-

rem hakk›nda varit olan vehimleri defetmektir ki, o zat 
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i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ispat-› nüzul: Kur’ân’›n Allah ka-
t›ndan indirildi¤inin delillerle or-
taya konulmas›.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kezalik: keza, bu da öyle, böyle-
ce.
lâf›z: söz, kelime, a¤›zdan ç›kan,
manal› veya manas›z söz.
menba: kaynak.
menfle: esas, kaynak.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
nazil: nüzul eden, inen.
nebî: Allah’›n elçisi, habercisi;
peygamber, resul.
nüzul: inme, inifl, gökten dünya-
ya gelifl.
Peygamber: Hazret-i Muhammed
(a.s.m.).
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
s›fat: vas›f, nitelik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
tabir: ifade.
tabir: ifade; deyim.
takdir: k›ymet verme, ölçme.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tecrübe: deneme, s›nama.
tedricen: tedriçle, yavafl yavafl.
tef’il: fal açt›rma, fala bakt›rma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
teflaub: flubelenme, flubelere ay-
r›lma.
ulüvv-i derece: yüksek derece,
yüce mertebe.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zat: kifli, flah›s.
zikir: anma, bildirme.

abd: kul.
aleyhissalâtü vesselâm: sa-
lât ve selâm onun üzerine ol-
sun.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.

bab: Arapçada fiillerin çekim
flekillerinden her biri.
beyan: anlatma, aç›klama.
cihet-i tercih: üstün tutma
yönü, tercih sebebi.
dava: takip edilen fikir, iddia.
def’aten: birdenbire, bir defa-

da, anî olarak.
defetmek: kovmak, uzaklafl-
t›rmak.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
hâdise: olay.

1. Birfley hakk›nda.
2. E¤er indirdi¤imiz fley hakk›nda bir flüpheniz varsa...
3. Ayet ayet, sure sure indirdik. (Bakara Suresi: 23.)
4. Bir defada indirdik.
5. Kulumuza. (Bakara Suresi: 23.)
6. ‹badet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)



bütün insanlardan ziyade ibadet yapm›fl ve Kur’ân’› oku-
mufltur.

1 Gƒò JrÉna : Bu emir, taciz içindir. Yani, emirden maksat,

muhataptan bir fley talep de¤ildir, ancak bafllar›na vur-
makla muarazaya, tecrübeye davet etmektir ki, aczleri
meydana ç›ks›n.

2 ...mInQƒo°ùpH (ilâahir): Bu tabirden anlafl›l›r ki, onlar›n il-

zamlar›, aczleri son hadde bali¤ olmufltur. Zira, dokuz
dereceye bali¤ olan tahaddinin, yani muarazaya davet
etmenin tabirleri, tabakalar› vard›r.

1. Yüksek nazm›yla, ihbarat-› gaybiyesiyle, ihtiva etti-
¤i ulûmu ve âlî hakaik›yla beraber tam bir Kur’ân’›n mis-
lini ümmî bir flah›stan getiriniz.

2. E¤er böylece mislini getirmek takatinizin fevkinde
ise, beli¤ bir naz›mla uydurma fleylerden olsun, getiriniz.

3. E¤er buna da kudretiniz olmazsa, on sure kadar bir
mislini yap›n›z.

4. Bu da mümkün olmad› ise, uzun bir surenin misli-
ni yap›n›z.

5. E¤er bu da size kolay de¤ilse, k›sa bir surenin mis-
li olsun.

6. E¤er ümmî bir flah›stan imkân bulamad› iseniz, âlim
ve kâtip bir adamdan olsun.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
beli¤: belâgatle, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
fevkinde: üstünde.
hadde: s›n›ra, dereceye.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
ihbarat-› gaybiye: geçmifl veya
gelecek zamana ait verilen ha-
berler.
ihtiva: içine alma, içinde bulun-
durma.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.

ilzam: susturma, cevap vere-
mez hâle getirme.
imkân: olabilirlik, olanak.
kâtip: yazan, yaz›c›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
maksat: kas›t, amaç, düflün-
ce.
misil: benzer, efl.
muaraza: birbirine karfl› gel-
me, söz ile karfl›l›kl› mücade-

le.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
naz›m: düzenleme, tanzim;
s›ra, tertip, düzen.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tabir: ifade; deyim.
taciz: âciz b›rakma; güçsüzlü-
¤ünü gösterme.

tahaddi: meydan okuma.
takat: bir fleyi yapabilme, ba-
flarabilme gücü, güç, kuvvet,
derman.
talep: isteme, dileme.
tecrübe: deneme, s›nama.
ulûm: ilimler.
ümmî: okuma yazmas› olma-
yan, okumam›fl.
ziyade: çok, fazla.

1. Getiriniz. (Bakara Suresi: 23.)

2. Bir sureyi... (Bakara Suresi: 23.)
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7. Bu da olmad›¤› takdirde, biribirinize yard›m etmek
suretiyle yap›n›z.

8. Buna da imkân bulunamad›¤› takdirde, bütün ins ve
cinlerden yard›m isteyiniz ve bütün efkâr›n neticelerin-
den istimdat ediniz.

Neticeleri, tamamen yan›n›zda bulunan kütüb-i Arabi-
yede mevcuttur. Bütün kütüb-i Arabiye ile Kur’ân aras›n-
da bir mukayese yap›l›rsa, Kur’ân, mukayeseye gelmez.
Çünkü hiçbirine benzemiyor. Öyle ise Kur’ân, ya hepsin-
den afla¤›d›r veya hepsinden yukar›d›r. Birinci ihtimal,
bat›l ve muhaldir. Öyle ise hepsinden yukar›, fevkalküll
bir kitapt›r. On üç as›rdan beri misli vücuda gelmemifltir,
bundan sonra da vücuda gelemeyecektir, vesselâm.

9. “Bizim flahitlerimiz yoktur. E¤er muarazaya girifl-
sek, bizi destekleyecek kimse yoktur,” diye gösterdikleri
o bahaneyi de defetmek için, “fiuhedan›za da müsaade
edilmifltir; onlar› da ça¤›r›n, size yard›m etsinler.”

‹flte bu tabakalara dikkat edilirse, muarazan›n flu mer-
tebelerine iflareten, Kur’ân-› Kerîm’in yapt›¤› icaz ile
gösterdi¤i i’caza bir flua görünür.

Arkadafl!

Kur’ân-› Kerîm’den en k›sa bir sureye muaraza etmek-
ten beflerin aczi, mezkûr izahat ile sabit oldu. Amma,
i’caz›n limmiyet ciheti kald›. Yani, beflerin aczini intaç
eden illet ve sebep nedir?
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karfl›laflt›rarak de¤erlendirme, k›-
yaslama.
müsaade: izin.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flua: ›fl›n, ›fl›k huzmeleri.
fluheda: flahitler, tan›klar.
vesselâm: iflte o kadar, son söz
budur, art›k bitti.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
amma: ama, lakin, ancak.
as›r: yüzy›l, as›r.
bahane: vesile, sebep.
bat›l: bofl, beyhude, yalan,
çürük, hurafe.
befler: insan, insanl›k.
cihet: yan, yön, taraf.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
efkâr: düflünceler, fikirler, gö-
rüfller.
fevkalküll: hepsinin üstünde.

i’caz: mu’cizelik, insanlar›n
benzerini yapmaktan âciz
kald›klar› fleyi yapmak.
icaz: sözü k›sa söyleme, k›sa
fakat yeterli ifade etme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
illet: sebep, gaye.
imkân: olabilirlik, olanak.
ins: insan, befler, âdemo¤lu.
intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istimdat: medet dileme, im-
dat isteme, yard›ma ça¤›rma.
iflareten: iflaret ederek, belir-

terek.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kütüb-i Arabiye: Arapça ki-
taplar.
limmî: nazarî, akla dayanan.
mertebe: derece.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
misil: benzer, efl.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
mukayese: benzeterek ve



Evet, Kur’ân ile muaraza ve mübarezeye ç›kan insan-
lar›n kuvveti, Cenab-› Hak taraf›ndan körlefltirilerek, mu-
arazay› yapabilecek kabiliyetten sukut ettirilmifltir. Fakat,
Abdülkahir-i Cürcanî, Zemahflerî, Sekkakî gibi belâgat
imamlar›nca, beflerin kuvveti Kur’ân’›n yüksek üslûp ve
nazm›na yetiflemedi¤inden, aczi tezahür etmifltir. Bir de,
Sekkakî demifltir ki: “‹’caz zevkîdir; tarif ve tabir edile-

mez. 
1 pQrónj rºnd r¥oònj rºnd røne Yani, fikriyle i’caz› zevk etmeyen,

tarif ile vâk›f olamaz; bal gibidir.”

Lâkin, Abdülkahir’in iltizam etti¤i veche göre, i’caz›
tarif ve tabir etmek mümkündür. Biz de bu vechi kabul
ediyoruz.

Sual: “Taife, necim, nevbet” kelimeleri “sure” keli-
mesinin vazifesini ifa edebilirler. “Sure” kelimesinin on-
lara tercihen zikrinde ne vard›r?

Cevap: Onlar›, flüphelerinin menflei ile ilzam ve bo¤-
makt›r. fiöyle ki:

Onlar› flüpheye düflürten, güya Kur’ân’›n def’aten na-
zil olmamas›d›r. Demek Kur’ân def’aten nazil olmufl ol-
sayd›, Allah’›n kelâm› oldu¤undan flüpheleri olmazd›. Lâ-
kin parça parça nazil oldu¤undan, flüphelerine bais ol-
mufltur ki, “Bu, beflerin kelâm›d›r, parça parça yap›l›fl›
kolayd›r, biz de yapabiliriz” diye flüpheye düfltüler.
Kur’ân-› Kerîm de, onlar›n kolay zannettikleri yolu, 
2 mInQƒo°ùpH tabiriyle ihtar ve “Haydi mislini getiriniz de, sizin 

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
bais: sebep olan.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; bir fleyde sakl› bulu-
nan derin anlam.
befler: insan, insanl›k.
def’aten: birdenbire, bir defada,
âni olarak.
güya: sanki.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
iltizam: birinin taraf›n› tutma, ta-
rafgirlik.
ilzam: susturma, cevap veremez
hâle getirme.
imam: önder, rehber.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kelâm: söz, lâf›z.
menfle: esas, kaynak.
misil: benzer, efl.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
mübareze: çat›flma, kavga.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nazil: nüzul eden, inen.
necim: y›ld›z, Kur’ân-› Kerîm’in
isimlerinden.
nevbet: s›ra ile, nöbetlefle görü-
len ifl.

Sekkakî: 1160-1299) Tan›n-
m›fl bir dil ve belâgat âlimi
olup 555’te (1160) Harizm’de
do¤du. Sekkakî lâkab›n› son
derece güzel hakkâkl›k yap-
mas›ndan dolay› alm›flt›r.
Sekkakî, Hanefî fakihleri ara-
s›nda yer al›r ve bu sahada iki
hocas› Hayatî ve Harisî vard›r.
Sekkakî 626 (1299) y›l›nda öl-
dü. Sekkakî’nin en önemli

eseri, Miftahü’l-Ulûm’dur.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
sükût: de¤erden düflme, de-
¤erini yitirme; susma.
tabir: ifade.
taife: bölük, tak›m, güruh, f›r-
ka.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.

tercihen: tercih ederek, ön-
celikli olarak.
tezahür: görünme, belirme,
ortaya ç›kma.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vâk›f: bilgilenme, bilme.
veche: yan, taraf, yön.
vecih: tarz, üslûp.
zevkî: zevkle ilgili, zevke ait.
zikir: anma, bildirme.

1. Tatmayan bilmez.

2. Bir sureyi... (Bakara Suresi: 23.)
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kolay zannetti¤iniz parça parça fleklinde olsun” diye, on-
lar› kolay addettikleri yolda bo¤mufltur.

Ve keza, Zemahflerî’nin beyan› vechiyle, Kur’ân-› Ke-
rîm’in surelere taksim edilmifl bir flekilde nazil olmas›nda
çok faydalar vard›r. Evet, çok garip letaifi havi oldu¤u
için, flu üslûb-i garip ihtiyar edilmifltir.

/¬p∏rãpe røpe ’deki zamir, ya Kur’ân’a racidir, yani “Kur’ân’-

›n mislini getiriniz”; veya Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.)
aittir, yani “Bir sureyi o Zat›n (a.s.m.) misli olan ümmî bir
flah›stan getiriniz.”

Lâkin birinci ihtimale göre ibarenin hakk› 
1 o¬ræpe mInQƒo°S pπrãpe

iken, iktizan›n hilâf›na 
2 /¬p∏rãpe røpe mInQƒ°oùpH denilmifltir. Bunun

esbab›: Çünkü, birinci ihtimalde, ikinci ihtimalin de mü-
lâhazas› ve riayeti lâz›md›r. Zira, yaln›z Kur’ân’›n mislini
getirmekle mesele bitmifl olmuyor. Ancak ümmî bir fla-
h›stan getirilmesi lâz›md›r ve muarazan›n tamamiyetine

flartt›r. ‹flte bunun için, hem /¬p∏rãperøpe ’deki zamirin Kur'ân’a

raci olmas› lâz›md›r, hem ibarenin tebdili lâz›md›r ki, her
iki ihtimal mer’î olsun.

Ve keza, muarazan›n tamamiyeti, yaln›z bir surenin
mislini getirmekle olmuyor. Ancak Kur’ân’›n tamam›na
misil olacak bir mecmudan, bir kitaptan al›nan bir sure-
nin mislini getirmek flart oldu¤una iflarettir.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 309 NÜBÜVVET HAKKINDA

olan.
riayet: uyma, gözetme.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
flart: koflul.
taksim: bölme, paylaflt›rma.
tamamiyet: eksiksizlik, noksan-
s›zl›k.
tebdil: de¤ifltirme, dönüfltürme.
ümmî: okuma yazmas› olmayan,
okumam›fl.
üslûb-i garip: hayret verici ifade
tarz›, tuhaf üslûp.
vecih: tarz, üslûp.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.

addetmek: saymak, öyle ka-
bul etmek.
beyan: anlatma, aç›klama.
esbap: sebepler, vas›talar.
garip: tuhaf, hayret verici.
havi: içine alan, kapsayan,
kuflatan.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, ak-
sine.
ibare: metin, cümle veya bir

kaç cümleden oluflan söz gru-
bu.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu
k›lma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
letaif: güzellikler, incelikler.
mecmu: toplam, tüm.
mer’î: riayet edilen, sayg›

gösterilen.
mesele: konu.
misil: benzer, efl.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
mülâhaza: düflünme, tefek-
kür, düflünce.
nazil: nüzul eden, inen.
raci: dair, ait, alâkas› olan;
münasebeti, nispet ve ilgisi

1. Ondan bir surenin benzeri.
2. Onun benzeri olan bir sure. (Bakara Suresi: 23.)



Ve keza, nüzulde Kur’ân’›n emsali olan kütüb-i sema-
viyeye zihinleri çevirir ki, aralar›nda yap›lacak muvazene
ile Kur’ân’›n ulviyeti anlafl›ls›n.

1 GƒoYrOGnh : Bu tabirin istiane veya istimdat kelimelerine

cihet-i tercihi, davet kelimesinin kullan›fl yerlerinden an-
lafl›ld›¤› veçhile, onlar› belâlardan, zahmetlerden kurtar›p
yard›m edenler haz›r bulunup, yaln›z ça¤›rmalar› lâz›m-
d›r, fazla bir zahmete ihtiyaç olmad›¤›na iflarettir. ‹stiane
ve istimdat kelimeleri ise, yard›mc›lar›n haz›r bulunduk-
lar›na delâlet etmezler.

2

nABGnón¡o°T : Bu tabir, üç manaya tatbik edilebilir:

Birincisi: Büyük ediplerdir. Bu manaya göre, onlar›n
muaraza manas›nda, “Bizim kuvvetimiz muarazaya kâfi
de¤ilse de, büyük edip ve hocalar›m›z›n muarazaya kud-
retleri vard›r” diye söyledikleri yalan› da, Kur’ân-› Kerîm,

GƒoYrOGnh emriyle kesip atm›flt›r.

‹kincisi: Muarazay› destekleyip flahadet edenlerdir. Bu
ihtimale nazaran, onlar›n, “Biz muarazaya giriflsek, bizi
destekleyen, flahadet eden yoktur” diye gösterdikleri ba-
haneyi de, Kur’ân-› Kerîm, müsaade vermek suretiyle,
“Haydi flahitlerinizi de ça¤›r›n›z, sizi takviye etsinler” di-
ye o bahaneyi de yalana ç›kartm›flt›r.

Üçüncüsü: Âlihe manas›nad›r. Bu manaya nazaran,
sanki Kur’ân-› Kerîm onlara karfl›, “Yahu, bu kadar tap-
t›¤›n›z ilâhlar›n›z varken, böyle dar ve s›k›nt›l› bir vakti-
nizde niçin onlardan yard›m istemiyorsunuz? Onlar› 

âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
bahane: vesile, sebep.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihet-i tercih: üstün tutma yönü,
tercih sebebi.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
edip: edebiyatç›, edebiyatla mefl-
gul olan.
emsal: örnekler, benzerler.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ilâh: tanr›, ma’bud.
istiane: yard›m isteme, yard›m
dileme.

istimdat: aman dileme, mer-
hamet ve yard›m›na s›¤›nma.
kâfi: yeterli.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kütüb-i semaviye: semavî
kitaplar, vahye dayanan, Al-
lah’›n gönderdi¤i kutsal kitap-
lar; Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur’ân-› Kerîm.
mana: anlam.

muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
muvazene: denge, ölçü.
müsaade: izin.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nüzul: inme, inifl, gökten
dünyaya gelifl.
suret: biçim, flekil, tarz.
flahadet: flahit olma, flahitlik,
tan›kl›k.

tabir: ifade.
takviye: kuvvetlendirme,
sa¤lamlaflt›rma, teyit ve tas-
dik etme.
tatbik: uydurma, uygulama.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, zor-
luk.
zihin: haf›za, bellek.

1. Ça¤›r›n›z. (Bakara Suresi: 23.

2. fiahitler (yard›mc›lar).
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ça¤›r›n›z ki, bu muaraza belâs›ndan sizi kurtars›nlar” di-
ye, bu cümle ile onlara tehekküm etmifl, yüzlerine gül-
müfltür.

1 rºocnABGnón¡o°T : ‹htisas› ifade eden flu izafe, nABGnón¡o°T kelime-

sinin her üç manas›na da bakar. fiöyle ki:

1. Madem ki büyük edip ve hocalar›n›z vard›r; tabiî
aran›zda irtibat, hürmet ve muhabbet vard›r ve yan›n›z-
da haz›r olup, gaip de de¤illerdir. E¤er onlar›n bu deh-
fletli muarazaya kudretleri olsayd›, herhâlde yard›m ede-
ceklerdi. Demek, onlar da sizler gibi âcizdirler; kusurlar›-
na bakmay›n›z!

2. Muarazada sizleri destekleyecek, flahadet edecek
her kim olursa olsun, kabul ederiz; ça¤›r›n›z. Amma, on-
lar böyle bedihü’l-butlan bir davada yalan flahadete cesa-
ret edemezler.

3. Ma’bud ittihaz etti¤iniz âliheleriniz nas›l size yard›m
etmiyorlar? Onlar› da ça¤›r›n›z bakal›m. Fakat onlarda
can yok, fluurlar› da olmad›¤› gibi, hiçbir fleye de kàdir
de¤illerdir; onlar› da mazur görünüz!

2 $Gp¿hoO røpe Yani, “Allah’tan maada.” Bu kay›t, fluhe-

dan›n birinci manas›na göre, tamimi ifade eder. Yani,
“Allah’tan maada dünyada ne kadar erbab-› fesahat var-
sa, ça¤›r›n›z.” fiuhedan›n ikinci manas›na nazaran, acz-
lerine iflarettir. Çünkü, bir meselede âciz ve ma¤lûp olan,
yemin eder, flahitleri gösterir. Bu, âcizler için bir usuldür.
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muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
muhabbet: sevgi, sevme.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
fluheda: flahitler, tan›klar.
fluur: ak›l, bilinç.
tabiî: elbette, flüphesiz.
tamim: umumîlefltirme, umumî-
lefltirilme, herkese duyurma, yay-
ma.
tehekküm: istihza, alay, e¤len-
me.
usul: metot, düzen.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
âlihe: bat›l ilâhlar, tanr›lar.
amma: ama, lakin, ancak.
bedihü’l-butlan: bat›l, haks›z
bir hüküm veya görüfl oldu¤u
herkesçe bilinen.
belâ: musibet, s›k›nt›.
dava: iddia.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
erbab-› fesahat: kusursuz ve
güzel söz söyleyenler, edip-

ler.
gaip: görünmeyen, haz›r ol-
mayan, yok olan, kay›p.
hürmet: sayg›.
ihtisas: bilgi, hüner, marifet.
irtibat: ba¤, münasebet.
ittihaz: edinme, kabul etme.
izafe: yak›flt›rma, ba¤lama.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü
yeten, kuvvet sahibi olan.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.

kusur: eksiklik, noksan.
maada: den baflka.
ma’bud: kendisine ibadet
olunan, tap›n›lan, kulluk edi-
len.
madem: de¤il mi ki.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
mana: anlam.
mazur: özürlü, özrü olan.
mesele: konu.

1. Bütün yard›mc›lar›n›z [flahitleriniz]. (Bakara Suresi: 23.)
2. Allah’tan baflka. (Bakara Suresi: 23.)



fiuhedan›n üçüncü manas›na göre, onlar›n Resul-i Ek-
rem ile muarazalar›, âdeta flirk ile tevhid veya cemadat
ile Hâl›k-› Arz ve Semavat aras›nda bir muaraza oldu¤u-
na iflarettir.

1 nÚ/bpOÉ°nU rºoà`ræo`c r¿pG : Bu cümle, “Biz istersek, Kur’ân’›n

mislini yapar›z” diye evvelce sarf ettikleri sözlerine ifla-
rettir.

Ve keza, onlar›n yalanc› olduklar›na bir tarizdir. Yani,
“S›dk erbab› de¤ilsiniz, ancak safsatac› adamlars›n›z.
Evet, siz hakk› talep ederken rayb, flüphe kuyusuna düfl-
mediniz, ancak rayb, flek ve flüphelere koflarken içine
düflmüfl kafas›z adamlars›n›z.”

‹htar: nÚ/bpOÉn°U rºoà`ræo`c r¿pG cümlesinin cezaü’fl-flart›, mâkabli-

nin hülâsas›d›r. Takdir-i kelâm:

Gƒo∏n©rØnJ nÚ/bpOÉ°nU rºoà`ræ`oc r¿pG Yani, “Sözünüzde sad›k ol-

sayd›n›z, yapacakt›n›z.”

2 nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna
Arkadafl!

Gƒo∏n©rØnJ nÚ/bpOÉ°nU rºoà`ræ`oc r¿p G cümlesi, onlar›n aleyhine bir

k›yas-› istisnaîyi tazammun etmifltir. O k›yas›n suret-i
teflekkülü: “E¤er sad›k olsayd›n›z, yapacakt›n›z; lâkin 

âdeta: sanki.
aleyh: karfl›, karfl›t.
cemadat: cans›z varl›klar.
cezaü’fl-flart: flart cümlesinin bi-
rinci k›sma cevap olan ikinci k›s-
m›.
erbap: kifliler, iyi insanlar.
evvelce: daha önce.
Hâl›k-› Arz ve Semavat: yeri ve
gö¤ü yaratan, yoktan var eden,
Allah.
hülâsa: özet.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
k›yas-› istisnaî: neticesi veya ter-
si bizzat kendi içerisinde zikredi-
len k›yas flekli. günefl do¤muflsa,
gündüz olmufltur gibi.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mana: anlam.
misil: benzer, efl.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mücade-
le, söz mücadelesi.
rayb: flüphe, flek, güman.

Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

sad›k: do¤ru, gerçek; sözün-
de, vaadinde, iflinde do¤ru
olan.

safsata: bofl, temelsiz, as›ls›z
söz.

sarf: harcama.

s›dk: do¤ruluk.
suret-i teflekkül: meydana
gelme flekli, flekillenme biçi-
mi.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flirk: Allah’a ortak koflma, Al-
lah’tan baflka yarat›c›n›n bu-
lundu¤una inanma.
fluheda: flahitler, tan›klar.

takdir-i kelâm: sözün k›yme-
ti.
talep: isteme, dileme.
tariz: kinayeli söz söyleme
sanat›.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.

1. E¤er iddian›zda do¤ru iseniz. (Bakara Suresi: 23.)

2. E¤er bunu yapamazsan›z —ki asla yapamayacaks›n›z— yak›t› insanlar ve tafllar olan Cehen-
nem ateflinden sak›n›n. (Bakara Suresi: 24.)
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yapamad›n›z. Öyle ise sad›k de¤ilsiniz.” Fakat, Kur’ân-›
Kerîm, mukaddeme-i istisnaiye yerinde, yani “Lâkin ya-

pamad›¤›n›z”a bedel, 
1 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna (ilâahir) cümlesini,

flekki ifade eden r¿pG ile söylemifltir. Bunun esbab› ise, on-

lar›n “Yapaca¤›z” diye ettikleri zann› bir derece okflamak
içindir.

Ve keza, o k›yas›n neticesi olan “Sad›k de¤ilsiniz” ye-
rine de, o neticenin üçüncü derecede lâz›m›n›n illeti olan
2 nQÉsædG Gƒo≤sJÉna söylemifltir. Takdir-i kelâm: “E¤er sad›k olsay-

d›n›z, yapacakt›n›z; lâkin yapamad›n›z. Öyle ise sad›k de-
¤ilsiniz. Öyle ise hasm›n›z olan Resul-i Ekrem sad›kt›r.
Öyle ise Kur’ân mu’cizedir. Öyle ise iman ve tasdikiniz

lâz›md›r ki, atefle düflmeyeseniz.” nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Bu emr-i ‹lâ-

hî, onlara yap›lan tehditleri dehfletlendiriyor.
3 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pG cümlesindeki 

4 Gƒo∏n©rØnJ kelimesi, fiil-i muza-

ridir. Bu fiil, zaman-› hâl ile istikbal aras›nda müflterektir.

Huruf-i flartiye’den olan r¿pG zaman-› hâlden istikbal da¤la-

r›na at›yor. Huruf-i cazime’den olan rºnd istikbalden mazi

derelerine f›rlat›yor. Zavall› Gƒo∏n©rØnJ her iki edat›n ellerinde

top gibi oyuncak olmufltur. Bu edatlar›n bu vaziyetleri zi-
hinleri hem maziye, hem istikbale gönderiyor ki, maziyi
süslendiren beli¤ hitabeleri alt›n ile yaz›lan muallâkatlar› 
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lar›; Arapçada bafl›na geldikleri
muzari fiilinin sorunu cezimleyen
“lem” , “lemmaa…” gibi edatlar.
huruf-i flartiye: flart edatlar›,
Türkçedeki “e¤er ve “flayet” keli-
melerinin karfl›l›¤› olarak kullan›-
lan edatlar.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
illet: hastal›k; sebep, gaye.
iman: inanç, itikat.
istikbal: gelecek zaman.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
mazi: geçmifl zaman.
muallâkat: ‹slâmdan önceki Arap
flairlerinin be¤enilip Kâbe duvar›-
na as›lm›fl olan meflhur fliirleri.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mukaddeme-i istisnaiye: içinde
istisna edat› olan önceki kaziye.
müflterek: ortak.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sad›k: do¤ru, gerçek; sözünde,
vaadinde, iflinde do¤ru olan.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
vaziyet: durum.
zaman-› hâl: flimdiki zaman.
zan: sanma, kesin olarak bilmek-
sizin kuvvetli ihtimalle hükmet-
me.
zihin: haf›za, bellek.

bedel: yerine, ad›na, nam›na.
beli¤: belâgatle, düzgün ve
sanatl› olarak meram›n› anla-
tan.
dehflet: büyük tehlike karfl›-
s›nda korkma ve flafl›r›p kal-
ma.
edat: tek bafl›na bir mana,

anlam ifade etmeyen, kulla-
n›ld›¤› kelimelerle sebep, so-
nuç, vas›ta, benzerlik v.b.
emr-i ‹lâhî: ‹lâhî ifl; Allah’›n
emri.
esbap: sebepler, vas›talar.
fiil: ifl, hareket.
fiil-i muzari: Arapçada flimdi-

ki zaman ve gelecek zaman›
ifade eden fiil kipi, genifl za-
man.
has›m: muhalif, karfl› taraf,
düflman.
hitabe: konuflma, hitap, nu-
tuk.
huruf-i cazime: cezim edat-

1. E¤er yapamazsan›z.. (Bakara Suresi: 24.)
2. Cehennem ateflinden sak›n›n. (Bakara Suresi: 24.)
3. E¤er bunu yapamazsan›z. (Bakara Suresi: 24.)
4. Yapars›n›z.



Kur’ân’›n yak›n›na bile gelemediklerini görsünler. O sa-
hifeyi gördükten sonra, istikbal sahifesini de ona, k›yas

etsinler. 
1 Gƒo∏n©rØnJ ’nun 

2 GƒoJrÉnJ kelimesine tercihinde iki nük-

te vard›r:

Birisi: Kur’ân’›n i’caz›, onlar›n aczindendir. Aczleri ise,
eserden olmay›p, fiilden oldu¤una iflarettir. Yani aczleri-
nin menflei, Kur’ân’›n misli de¤ildir, o misli yapmaktan-
d›r.

‹kincisi ise: ‹lm-i sarfta ∫ ,´,± bütün fiillerin terazisi

oldu¤u gibi, üslûplarda da uzun hikâyeleri, iflleri, vak›ala-
r›, k›ssalar› bir lâf›zla ifade eden bir fezlekedir. Sanki ki-
naye kabîlinden cümleleri tabir eden bir zamirdir.

3 Gƒo∏n©rØnJ røndnh ’daki rønd huruf-i nâsibe’den olup, dâhil ol-

du¤u fiili istikbale nakleder, müekket veya müebbet ola-
rak istikbalde nefyeder. Demek bu cümlenin kaili, pek
büyük bir itminan ve ciddiyetle, flek ve flüphe etmeyerek
bu hükmü vermifltir. Bundan anlafl›l›r ki, o zat›n ifllerinde
hile yoktur.

Sual:
4 Gƒo≤sJÉna ‹ttika ile tecennüp, ikisi de bir manay›

ifade ederler. ‹ttikan›n tecennübe cihet-i tercihi nedir?

Cevap: Evet, ittika imana tâbidir. Yani, ittika iman ol-
duktan sonra husule gelir. Tecennüpte bu tebaiyet yok-
tur. Binaenaleyh, ittika kelimesi iman› and›r›r ve ittika

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ciddiyet: ciddîlik.
cihet-i tercih: üstün tutma yönü,
tercih sebebi.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
fezleke: hülâsa, netice, muhta-
sar, özet.
fiil: ifl, hareket.
hile: aldatmaya yönelik düzen,
desise.
husul: hâs›l olma, meydana gel-
me, peydâ olma.
hüküm: karar, emir.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ilm-i sarf: Arap dil bilgisi ve gra-
mer ilmi.
iman: inanç, itikat.
istikbal: gelecek zaman.
itminan: emin olma.
ittika: günahlardan ve bütün kö-
tülüklerden kendini çekme.
kabil: tür, gibi.
kail: söyleyen, diyen, rivayet
eden.
k›ssa: ibret verici hikâye.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
lâf›z: söz, kelime.
mana: anlam.
menfle: esas, kaynak.
misil: benzer, efl.
müebbet: sonsuza kadar devam
eden, sonsuza kadar, sonsuz,
ebedî.

müekket: sa¤lamlaflt›r›lm›fl,
kuvvetlendirilmifl, tahkim
edilmifl.

nakil: bir fleyi baflka bir yere
götürme, tafl›ma.

nefiy: sürgün etme, cezalan-
d›rarak baflka bir yerde ika-
met etmeye mecbur etme.

nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
sahife: sayfa.
sual: soru.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tâbi: ba¤l›, uyma.
tabir: yorum, yorumlama.
tebaiyet: tâbîlik, tâbi olma,

uyma.
tecennüp: çekinme, sak›nma.
terazi: muvazene, denge.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vak›a: olay.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

1. Yapars›n›z. (Bakara Suresi: 24.)
2. Getirin.
3. Ki asla yapamayacaks›n›z. (Bakara Suresi: 24.)
4. Sak›n›n. (Bakara Suresi: 24.)
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lâfz›yla imana ima ve iflaret edilebilir; fakat, tecennüp ke-

limesi bu ifli göremez. Bunun içindir ki, 
1 Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pG ’nun

hakikî cezas› olan 
2 Gƒoæpe'G ’nun yerinde 

3 GƒoÑsænénJ ’ya tercihen

4 Gƒo≤sJÉna ihtiyar ve ikame edilmifltir.

5 nQÉsædnG : Nâr›n r∫nG ile tarifi, nâr›n ma’hudiyet ve malûmi-

yetine iflarettir. Çünkü, enbiya-i izamdan iflitilmek sure-
tiyle, zihinlerde malûmiyeti takarrür etmifltir.

Sual:
6 »/àsdnG esma-i mevsûledendir. S›la, dâhil oldu¤u

cümlenin evvelce malûm oldu¤unu iktiza eder. Hâlbuki

s›las› olan 
7 oInQÉnépërdGnh o¢SÉqædG ÉngoOƒobnh evvelce muhataplara

malûm de¤ilmifl.

Cevap:
8 oInQÉnépërdGnh o¢SÉqædG ÉngoOƒobnh GkQÉnf ayeti bu ayetten

evvel nazil oldu¤una nazaran, muhataplar ondan kesb-i

malûmat ettiklerine binaen, burada oQÉsædnG ile »/àsdnG aras›nda

tavsif muamelesi yap›lm›flt›r.

oInQÉnépërdGnh ¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh : Bu kay›tlardan maksat, tehdit-

tir. Tehditlerin te’kit ve tefldit edildi¤ine binaen, burada
9¢oSÉsædnG kelimesiyle te’kit edilmifltir; 

10 oInQÉnépM lâfz›yla da

tefldit ve tevbih edilmifltir. fiöyle ki:
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“mâ, men, ellezî” gibi kelimeler.
evvel: önce.
evvelce: daha önce.
hakikî: gerçek.
ihtiyar: irade, tercih.
ikame: yerine koyma.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
iman: inanç, itikat.
kesb-i malûmat: bilgilere sahip
olmak, bilgiler kazanmak.
ma’hudiyet: ahdedilmifl, karar-
laflt›r›lm›fl olma.
maksat: gaye.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmiyet: malûmluk, bilinme,
belli olma.
muamele: ifllem.
muhatap: kendisine hitap olu-
nan, söz söylenilen kimse.
nâr: atefl; Cehennem.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazil: nüzul eden, inen.
s›la: ba¤-fiil.
sual: soru.
takarrür: yerleflme, kararl› hale
gelme.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tecennüp: çekinme, sak›nma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
tefldit: fliddetlendirme.
tevbih: azarlama, paylama.

ayet: Kur’ân cümlesi.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

ceza: karfl›l›k
dâhil: içinde, içeri girmifl.
enbiya-i izam: büyük pey-

gamberler.
esma-i mevsûle: o fley ki, o
kimse ki” manalar›n› anlatan

1. E¤er bunu yapamazsan›z. (Bakara Suresi: 24.)
2. Kendinizi emniyete al›n.
3. Kaç›n›n.
4. Sak›n›n. (Bakara Suresi: 24.)
5. Cehennem atefli (Bakara Suresi: 24.)
6. Öyle ki. (Bakara Suresi: 24.)
7. Yak›t› insanlar ve tafllar olan [Cehennem atefli]. (Bakara Suresi: 24.)
8. Yak›t› insanlar ve tafllar olan atefl. (Tahrim Suresi: 6.)
9. ‹nsanlar. (Bakara Suresi: 24.)

10. Tafllar. (Bakara Suresi( 24.)



“Menfaat, necat ümidiyle tafltan mamul ma’bud ittihaz
etti¤iniz sanemler size tazip aleti, yani sizi yand›r›p ya-
kan atefle odun olmufllard›r. Zavall›lar! Niçin bunu düflün-
müyorsunuz?”

Sual:
1 nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG cümlede, makam›n iktizas› hi-

lâf›na 
2 rºoµnd yerine 

3 nøj/ôpaÉnµ`r∏pd denilmesi neye binaendir?

Cevap: Evet, Kur’ân-› Kerîm’in takip etti¤i usul, ale-
lekser, ayetlerin sonunda küllî kaideleri, fezlekeleri söyle-
di¤ine göre, Kur’ân-› Kerîm, onlar›n Cehennemlik ol-
duklar›n› ispat eden delilin ikinci mukaddemesine iflaret

etmek üzere, ism-i zahiri zamir yerine, yani nøj/ôpaÉnµ`r∏pd
cümlesini 

4 rºoµnd yerine ikame ile tamim yapm›flt›r.

Takdir-i kelâm:

nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG oQÉsædGnh nøj/ôpaÉnµrdG nøpe rºoµ`s`fn’p rºoµnd räsópYoG
Yani, “Siz Cehennemliksiniz. Zira kâfirlerdensiniz.

Cehennem de kâfirler içindir.”

®
alelekser: ekseriya, ço¤unlukla,
çok kez, çok vakit.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
fezleke: özet, netice.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
ikame: yerine koyma.
iktiza: gerek, lüzum.
ism-i zahir: Esma-y› Hüsnadan
Cenab-› Hakk›n varl›¤›n›n eserle-
riyle ve delilleriyle aflikâr ve görü-
nür oldu¤unu ifade eden ismi.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kaide: kural, esas, düstur.

küllî: umumî, genel.
ma’bud: kendisine ibadet
olunan, tap›n›lan, kulluk edi-
len.
makam: yer, mevki.
mamul: imal edilmifl, yap›l-
m›fl, ifllenmifl.
menfaat: fayda.

mukaddeme: bafllang›ç.
necat: kurtulufl, kurtulma.
sanem: put, Allah’tan baflka
tap›n›lan fley.
sual: soru.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-
ti.
tamim: umumîlefltirme, yay-

ma, herkese duyurma.

tazip: azap çektirme, eziyet
etme, s›k›nt› verme.

usul: metot, metodoloji;
esaslar, kaideler.

zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

1. Kâfirler için haz›rlanm›flt›r. (Bakara Suresi: 24.)
2. Sizin için.
3. Kâfirler için. (Bakara Suresi: 24.)
4. Onlara.
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mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒo`æne'G nøj/òsdG pô°uûnHnh
ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏oc oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe …/ôrénJ
rºo¡ndnh Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pH Gƒò JoGnh oπrÑnb røpe Énæ r̀bpRoQ …/òsdG Gnò'g GƒodÉnb

1 |25} n¿hoópdÉnN Én¡«/a rºognh lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a
Yani, “‹man eden ve iyi ifller iflleyen mü’minlere

beflaret ver ki: Alt›nda nehirler akan Cennetler on-
lar›nd›r. O Cennetlerden bir meyve yedikleri za-
man, ‘Bu, bundan evvel yedi¤imiz meyvedir’ derler.
Birbirine benzer bir surette r›z›klar› getirilip verilir.
Ve o Cennetlerde onlar için temiz kad›nlar vard›r.
Ve onlar, O Cennetlerde de dâimi bir flekilde kala-
caklard›r.”

Arkadafl!

Bu ayetin, evvelâ mâkabliyle olan irtibâtından
bahsedeceğiz. Şöyle ki:

Bu ayetin geçen ayetler ile mütefavit çok irtibatlar›
vard›r. Yani, mezkûr cümlelere do¤ru bu ayetten uzan›p
giden muhtelif hatlar vard›r. Bak›n›z, Kur’ân-› Kerîm’in
bu ayetle iflaret etti¤i netice, imanla amel-i salihin seme-
resi, surenin bafl›nda mü’minlere yapt›¤› methüsenaya
bak›yor.

Ve yine, surenin bafl›nda kâfir ve münaf›klara yapt›¤›
zem ve tahkirlerden sonra, tuttuklar› yolun onlar› ebedî 
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amel-i salih: Allah r›zas›na
uygun hay›rl› ifl, dine uygun
hareket, davran›fl.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beflaret: müjde.
daimî: sürekli, devaml›.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
iman: inanç, itikat.
irtibat: ba¤, münasebet.

mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
methüsena: övgü ve yücelt-
me.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
muhtelif: farkl›.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bo-
zucu; kalbinde küfrü gizledi¤i
hâlde Müslüman görünen.

mütefavit: birbirinden farkl›,
çeflitli olan, aralar›nda fark
bulunan, farkl›.
r›z›k: g›da, yiyecek, besin.
semere: meyve, güzel netice.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tahkir: hakaret etme, küçük
görme, fleref ve haysiyetini
incitme.
zem: yerme, k›nama, ay›pla-
ma.

1. Bakara Suresi: 25.



bir flekavete sevk edece¤ini beyan etmifltir. Bu ayetle,
tasrih etti¤i saadet-i ebediyenin nurunu göstererek onla-
r›n bu büyük nimetleri kaybettiklerinden çektikleri has-
retleri tezyit ve artt›rm›flt›r.

Ve yine, 
1 GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnj ile emretti¤i bir k›s›m

dünya lezzetlerinin terkine bais olan ibadetten nefl’et
eden zahmet ve meflakkatlere karfl›, bu ayetle Cennetin
kap›s›n› açarak, Cennetin lezaizini göstermekle mü’min-
lerin kalplerini tatmin ve temin etmifltir.

Ve yine, teklifin esas› ve iman›n birinci rüknü olan
Tevhidi, evvelce ispat etmifltir. Bu ayette dahi Tevhidin
semeresini ve rahmetin ünvan›n› Cennet ve saadet-i ebe-
diye ile göstermifltir.

Ve yine, yukar›da nübüvvet-i Muhammediye (a.s.m.) 
2 mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿ pGnh (ilâahir) ayetiyle iflaret edilen i’caz ile

ispat edilmifltir. Burada da, tebflir ve inzar gibi nübüvvet
vazifelerine lisan-› Kur’ân ile iflaret edilmifltir.

Ve yine, yukar›da i’âd ve inzar, yani tahvif ve tehditler
yap›lm›flt›r. Burada da vaatler, ra¤betler, beflaretler yap›l-
m›flt›r. Bunlar›n aras›ndaki münasebet, tezadî bir müna-
sebettir.

Ve yine, nefsin ve vicdan akl›n hükümlerine itaatlerini
devam ettiren tergip ve terhip, yani ümit ve korku hisle-
ri lâz›md›r. Bu hislerin vücut bulup devam etmeleri,
ancak tergip ve terhip, yani ümitlendirmek ve korkut-
makla olur. Tergip ve terhibin devam› ancak vicdanda 

ayet: Kur’ân cümlesi.
bais: sebep olan.
beflaret: müjde.
beyan: anlatma, aç›klama.
evvelce: daha önce.
hasret: özlem.
hüküm: karar, emir.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
iman: inanç, itikat.
inzar: sak›nd›rma, sonunun kötü
olaca¤›n› haber vererek çekindir-
me.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
lezaiz:.lezzetler.
lisan-› Kur’ân: Kur’ân’›n dili.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nübüvvet: nebîlik, peygamberlik,
Allah elçili¤i.
nübüvvet-i Muhammediye: Hz.
Muhammed’in (a.s.m.) peygam-
berli¤i.
ra¤bet: istek, arzu, meyil.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
rükün: esas, kaide, prensip.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
semere: meyve, güzel netice.
sevk: yöneltme, gönderme.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k, hay-
dutluk.

tahvif: korkutma, korkuya
düflürme, ürkütme.
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
tatmin: insan›n kalbinin ma-
nevî olarak doymas›, huzur
ve sükûnete ermesi.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tehdit: korkutma, gözda¤›
verme.

teklif: öneri.
temin: flüpheyi giderme, gü-
ven verme, iman› sa¤lama.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.
terhip: korkutma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
tezyit: artt›rma, ço¤altma.
ünvan: flöhret, ad, isim.

vaat: söz verme, ahit.
vazife: görev.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi
kötüden ay›rabilen, iyilik et-
mekten lezzet duyan ve kö-
tülükten elem alan manevî
his.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Ey insanlar, ibadet ediniz. (Bakara Suresi: 21.)

2. E¤er bir flüpheniz varsa. (Bakara Suresi: 23.)
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mevcut tahrik edici bir amirin vücuduyla olur. ‹flte bu
ayetle, tergip hissi uyand›r›lm›flt›r. Evvelki ayetler ile de,
terhip hissi tahrik edilmifltir. Bu itibarla, aralar›nda teza-
dî bir münasebet vard›r.

Ve yine, geçen ayetlerde ahiretin bir fl›kk›na, yani Ce-
henneme iflaret yap›lm›flt›r. Bu ayette, ikinci fl›kk› olan
Cennetten haber verilmifltir. Bu itibarla, ahiretin her iki
fl›kk› da zikredilmifl bulunuyor.

Ey arkadafl!

Cennet ve Cehennem, flecere-i hilkatten ebede do¤ru
uzan›p giden iki daldan tezahür eden iki semeredir ve kâ-
inat›n teselsülen gelmekte olan silsilelerinin iki neticesi-
dir ve ebede do¤ru ak›p giden kâinat seylinin iki mahze-
ni ve iki havuzudur.

Evet, Cenab-› Hak, gayr-i mütenahi hikmetler için, bu
âlemi imtihana sahne yapt›. Yine sonsuz hikmetler için
tagayyürata, tahavvülâta, ink›lâplara mahal olmas›n› ira-
de etti. Ve yine, sonsuz gayeler için hay›r ile flerri, nef’
ile zarar›, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle kötülü¤ü, kar›-
fl›k bir flekilde, Cennet ve Cehenneme tohum olmak üze-
re, kâinat›n flu mezraas›na serpti.

Evet, madem ki bu âlem nev-i beflerin imtihan meyda-
n›d›r ve müsabaka yeridir; iyilikle kötülü¤ün birbirinden
tefrik edilemeyecek derecede muhtelit ve kar›fl›k olmala-
r› lâz›md›r ki, insanlar›n dereceleri tezahür etsin. ‹mtihan
ve tecrübe zamanlar› bittikten sonra, kötü insanlar,
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görebilmeleri için genellikle yer-
den belli bir ölçüde yüksek yap›-
lan, oyun, müzik gibi her türlü
gösteri yapmaya uygun yer.
semere: meyve, güzel netice.
seyl: ak›fl; ak›p giden fley.
silsile: seri, dizi.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
fler: kötülük.
fl›k: madde, flekil, tarz.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
tahrik: k›flk›rtma, kand›rma.
tecrübe: deneme, s›nama.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
tegayyürat: tagayyürler, de¤ifl-
meler, baflkalaflmalar.
tergip: ra¤bet verme, isteklendir-
me.
terhip: korkutma.
teselsül: zincirleme, silsile hâlin-
de birbirini takip etme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
tezat: z›tl›k, ayk›r›l›k.
zikir: anma, bildirme.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
amir: emredici, sevk edici.
ayet: Kur’ân cümlesi.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
evvel: önce.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
haber: bilgi, bilgilendirme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi.

hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüsün: güzellik.
imtihan: deneme, s›nama.
ink›lâp: bir hâlden di¤er hâle
geçme, hâl de¤ifltirme, de¤i-
flim, dönüflüm.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kubuh: çirkinlik.

madem: de¤il mi ki.
mahal: yer.
mahzen: kaynak, hazine ve
define deposu.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
muhtelit: kar›flm›fl, birbiri içi-
ne girmifl.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müsabaka: yar›flma.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›-
kar.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
sahne: izleyicilerin kolayl›kla



1 n¿ƒoepôréoŸrG Én¡t`jnG nΩrƒn«`rdG GhoRÉnà`reGnh “Ey mücrimler! Bir tarafa çe-

kiliniz” diye olan tüy ürpertici saikavari, fliddetli emr-i
‹lâhîye maruz kalacaklar› gibi; iyi insanlar da, 
2 nøj/ópdÉnN Éngƒo∏oNrOÉna “Daimî kalmak üzere Cennete giriniz”

diye olan Cenab-› Hakk›n mün’imâne, flefikàne, lütufkâ-
râne emirlerine mazhar olacaklard›r.

‹nsanlar bu iki k›sma ayr›ld›ktan sonra, kâinat da tas-
fiye ameliyat›na u¤rayacak. Kötülü¤ü, flerri, zarar› tevlit
eden maddelerin bir tarafa çekilmesiyle Cehennemin,
iyili¤i, hayr›, nef’i do¤uran maddelerin de di¤er tarafa
çekilmesiyle Cennetin teçhizatlar› ikmal edilecektir.

Mukaddeme
Bu ayet, mâkabliyle beraber k›yamete, haflre iflaret

eder. Binaenaleyh, bu meselede nazara al›nacak Dört
Nokta vard›r.

Birincisi, âlemin imkân-› harabiyeti ile ölümüdür.

‹kincisi, harabiyetin vukua gelmesidir.

Üçüncüsü, tamir ve ihyas›d›r.

Dördüncüsü, tamirinin imkân› ve vukuudur.

Evvelâ: Harabiyet-i âlem imkân dairesinde olup ol-
mad›¤›ndan bahsedece¤iz.

âlem: dünya, cihan.
ameliyat: operasyon.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
daimî: sürekli, devaml›.
emr-i ‹lâhî: Allah’›n emri.
evvelâ: öncelikle.
harabiyet-i âlem: âlemin y›k›l-
mas›.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n, ölüleri diriltip mahflere
ç›karmas›, k›yamet.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imkân: olabilirlik, olanak.
imkân-› harabiyet: harap olma
ihtimali, y›k›labilirlik.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.

lütufkâr: lütuf edici.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mesele: konu.
mukaddeme: girifl, bafllang›ç,
ön söz.

mücrim: cürüm ifllemifl, suç-
lu.
mün’imâne: nimet verircesi-
ne; nimet verene, ikram ede-
ne yak›fl›r flekilde.
nazar: bak›fl, dikkat.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›-
kar.
saikavari: fliddetli korkuta-
rak.

flefikàne: flefkatli, merhamet-
li bir flekilde, merhametli ola-
rak, ac›yarak, esirgeyerek.
fler: kötülük.
tamir: onarma, düzeltme.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma,
temizleme.
teçhizat: donan›m.
tevlit: do¤urma, sebep olma.
vuku: olma, meydana gelme.

1. Yasin Suresi: 59.

2. Zümer Suresi: 73.
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Evet, âlemde  tekâmül kanunu  vard›r. Bu kanuna tâ-
bi olan, neflvünema kanununa dâhildir. Bu kanuna  dâ-
hil  olan›n bir ömr-i tabiîsi vard›r. Ömr-i tabiîsi olan›n,
ecel-i f›trîsi vard›r; ecelin pençesinden kurtulamaz.

Evet, kâinat›n ihtiva  etti¤i enva›n ve bu enva›n ihata
etti¤i efrad›n k›sm-› ekserîsi bu kanunlara  tâbidirler.

Binaenaleyh, âlem-i sa¤ir denilen insan, ölümden ve
harabiyetten kurtulamad›¤› gibi; insan-› kebir denilen
âlemin de, ölümden necat› yoktur.

Ve keza, kâinat›n bir a¤ac› ölümden, da¤›lmaktan ha-
lâs olmad›¤› gibi, flecere-i hilkatten olan kâinat silsilesinin
de harabiyetten kurtuluflu yoktur.

Evet, e¤er kâinat, ömr-i f›trîsinden evvel haricî bir tah-
ribata veya Sânii taraf›ndan bir hedm ve k›yamete ma-
ruz kalmasa bile, fennî bir hesapla, kâinat›n öyle bir gü-

nü gelecektir ki, 
1 ränQnónµ`rfG oΩƒoétædG GnPpGnh @ ränQuƒoc¢oùrªs°ûdG GnPpG

ve 
2 râs≤n°ûrfG oABÉnª°sùdG GnPpG gibi ayetlere mâsadak olacakt›r ve

insan-› kebir denilen koca kâinat, flu bofllu¤u sekerat›n›n
ba¤›rt›lar›yla dolduracakt›r.

‹kinci Nokta: Harabiyet-i âlemin vukua gelece¤idir.

Evet, bütün semavî dinler âlemin harap olaca¤›nda
müttefiktirler. Hem, her bir f›trat-› selime, âlemin ölece-
¤ine flahadet eder. Ve kâinatta gözle görünen flu kadar
nev’î, ferdî, yevmî, flehrî, senevî tagayyürat, tahavvülât, 
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insan-› kebir: büyük insan, kâi-
nat.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› ekser: büyük ço¤unluk,
büyük k›s›m.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mâsadak: do¤rulay›c›, tasdik et-
mek.
müttefik: fikirce beraber olan.
necat: kurtulufl, kurtulma.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nev’î: türe, cinse ait.
ömr-i f›trî: Cenab-› Hakk›n yarat-
t›klar› için takdir etti¤i yaflama
süresi, yarat›l›flta belirlenen ömür
süresi.
ömr-i tabiî: tabiî olan, Allah tara-
f›ndan belirlenen, takdir edilen
hayat müddeti.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n›n kendinden geçmesi.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
senevî: seneye mensup, sene ile
ilgili.
silsile: seri, dizi.
flahadet: flahit olma, flahitlik; aç›k
alamet, iflaret.
flecere-i hilkat: yarat›l›fl a¤ac›.
flehrî: ayl›k, aya mensup, ayla il-
gili.
tâbi: ba¤l›, uyan; uymak, ba¤lan-
mak.
tagayyürat: tagayyürler, de¤ifl-
meler, baflkalaflmalar.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tekâmül: basamak basamak, de-
rece derece meydana gelen de-
¤iflme.
vuku: olma, meydana gelme.
yevmî: günlük, gündelik, her gün.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i sa¤ir: küçük âlem; in-
san bedeni.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
ecel: her canl›n›n Allah tara-
f›ndan takdir edilen ölüm
vakti.
ecel-i f›trî: her mahlûkun ya-

rat›l›fl› itibar›yla Cenab-› Allah
(c.c.) taraf›ndan tayin olunan
vasatî ömrü.
efrat: fertler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
evvel: önce.
fennî: fenne mensup, fenle il-
gili olan.
ferdî: flahsî, bireysel.
f›trat-› selime: bozulmam›fl
yarat›l›fl, sa¤lam huy, tabiat.

halâs: kurtarma.
harabiyet: harapl›k, y›k›lma,
y›k›l›fl; parçalan›fl, da¤›l›fl.
harabiyet-i âlem: âlemin y›-
k›lmas›.
haricî: d›fla ait, d›fl dünya ile
ilgili.
hedm: y›kma, harap etme,
parçalama.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihtiva: içine alma, kapsama.

1. Günefl dürülüp topland›¤›nda. • Ve y›ld›zlar döküldü¤ünde. (Tekvir Suresi: 1-2.)
2. Gök yar›ld›¤›nda. (‹nflikak Suresi: 1.)



ink›lâplar›n, yaln›z iflaretleriyle de¤il, sarahatleriyle k›ya-
metin gelece¤i sabittir. E¤er bu icmal ile kanaat hâs›l
edemediysen, bir parça izahat verelim.

Arkadafl!

Kâinat dedi¤imiz flu apartman-› ‹lâhî, öyle ulvî, yük-
sek, derin, ince nizamlara tâbi ve öyle acip, garip rab›ta-
lara ba¤l›d›r ki, e¤er bir duvar› veya bir tafl›, “Yerinden
ç›k!” emrine hedef olsa, derhal âlem ölüm hastal›¤›na
düfler, sekerata bafllar. Y›ld›zlar aras›nda müsademeler,
ecram aras›nda muharebeler vukua gelir; flu gayr-i müte-
nahi boflluk, pek fliddetli sayhalar, pek dehfletli saikalar,
pek korkunç sesler, sedalar, gürültüler ve gümbürtülerle
dolar.

Evet, insan-› kebirin ölümü, küçük bir ölüm de¤ildir.
Sekerata bafllad›¤› zaman, milyarlarca kürelerin çarp›fl-
mas›ndan husule gelen f›rt›nan›n ne tasavvuru ve ne ta-
rifi ve ne de görülmesi imkân dairesinde de¤ildir.

‹flte bu fliddetli ölümle, hilkat bay›l›r, kâinat yay›l›r, hil-
katin ya¤› ayran› birbirinden ayr›l›r. Cehennem, madde-
siyle afliretiyle bir tarafa çekilir; Cennet de letafetiyle, le-
zaiziyle ve bütün güzel unsurlar›yla tecelli ve incilâ eder.

Sual: Kâinat ilk yarat›l›fl›nda ebede elveriflli olarak sa-
bit bir flekilde yarat›lsayd›, böyle tagayyüratl›, ink›lâpl›,
mâil-i inhidam bir surette yarat›l›p, bilahare tahripten
sonra ebediyete kabil, metin bir flekilde yap›lmas›ndan
daha iyi ve daha k›sa olmaz m› idi?

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem: dünya, cihan.
apartman-› ‹lâhi: ‹lâhî apartman,
Allah’›n kurdu¤u bina.
afliret: göçebe hâlinde yaflayan,
ço¤unlukla bir soydan gelen in-
sanlar, kabile, oymak.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
dehfletli: ürkütücü, korkunç.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebediyet: sonsuzluk.
ecram: gezegenler.
garip: tuhaf, hayret verici.
gayr-i mütenahi: sonsuz, sonu
olmayan, nihayetsiz.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
husul: olma, meydana gelme.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
imkân: olabilirlik, olanak.
incilâ: cilâlanma, parlama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
insan-› kebir: büyük insan, kâi-
nat.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kabil: yetiflebilir, istidatl›.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kanaat: görüfl, fikir.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
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y›k›l›p mahvolmas›.
letafet: lâtiflik, hoflluk, ince-
lik.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mâil-i inhidam: y›k›lmaya
meyilli, y›k›lmak üzere olan.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muharebe: savaflma, savafl.
müsademe: çarp›flma, çat›fl-
ma, vuruflma.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
rab›ta: iliflki, ba¤.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen;

ispatlanm›fl.
saika: sevk  eden, götüren,
sürükleyen, sebep olan, se-
bep.
sarahat: sarihlik, aç›kl›k, be-
lirlilik.
sayha: ça¤r›, ç›¤l›k, feryat.
seda: ses.
sekerat: ölmek üzere olan bir
canl›n›n kendinden geçmesi.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
tâbi: ba¤l›, uyma.
tagayyürat: tagayyürler, de-

¤iflmeler, baflkalaflmalar.
tahrip: harap etme, y›kma,
bozma.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n›
içine alacak flekilde anlatma.
tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
ulvî: yüksek, yüce.
unsur: madde, esas, birleflik
bir fleyi meydana getiren ele-
manlardan her biri.
vuku: olma, meydana gelme.



Cevap: Vakta ki Cenab-› Hak, hikmet-i ezeliye ile ina-
yet-i ezeliyenin iktizas›nca, insanlar›n kabiliyetlerinin te-
zahürünü ve istidatlar›n›n neflvünemas›n› irade etmekle,
nev-i befleri imtihan ve tecrübeye tâbi tuttu; zararlar›
menfaatlere katt›, flerleri hay›rlar›n içine att›, güzellikleri
çirkinliklerle cem etti, hepsini birbirine kar›flt›rarak kâ-
inat›n hamuru ile beraber yarat›l›fl teknesinde yo¤urduk-
tan sonra, kâinat› tagayyür, tebeddül, tekâmül kanunla-
r›na tâbi tuttu.

Vakta ki imtihan perdesi kapan›r ve tecrübe zaman›
nihayet bulur ve kâinat tarlas›n›n vakt-i hasad› hulûl
eder; Sâni-i Hakîm, inayetiyle, birbiriyle kar›fl›k yo¤urdu-
¤u z›tlar› tasfiye eder, içlerinden tagayyürü do¤uran
esbab› ay›r›r ve ihtilâf maddelerini tefrik eder. Sonra,
Cehennem ebede elveriflli olarak metin ve kavi bir cisim-

le teflekkül ederek, 
1 GhoRÉnà r̀eGnh hitab›na hedef olur; Cennet

ise, esasat›yla beraber ebedî ve muhkem bir flekilde te-
celli eder ve müncelî olur.

Evet gerek Cehennemi, gerek Cenneti teflkil eden ec-
za ve maddeler aras›nda münasebet vard›r, z›ddiyet yok-
tur. Münasebet, intizam›n flart›d›r; nizam da, devama se-
beptir. Ve keza, bu iki menzilin halk› da ebedî olduklar›
için, vücutlar›n› teflkil eden ecza tagayyüre maruz de¤il-
dir. Çünkü, dünyadaki cisimlerinin terkip ve tahlilleri
aras›nda muvazene yoktur. Yani cisim bünyelerine giren-
lerin ç›kanlar›n aras›nda nispet yoktur. Onun için inhilâ-
le yüz tutarlar. Fakat ahiretteki cisimlerin yap›l›fl› öyle 
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keza: böylece, ayn› flekilde.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
menfaat: fayda.
menzil: yer, konak.
metin: sa¤lam ve dayan›kl›.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
muvazene: denge, ölçü.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müncelî: parlayan, parlak.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayet: son.
nispet: oran, de¤er.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nizam: düzen, tertip; düzgünlük.
Sâni-i Hakîm: hikmet sahibi olan,
her fleyi sanatla ve hikmetle ya-
ratan Allah.
flart: koflul.
fler: kötülük.
tâbi: ba¤l›, uyan; uymak, ba¤lan-
mak.
tagayyür: de¤iflme, baflkalaflma.
tahlil: unsurlar›na ay›rma, çö-
zümleme, analiz.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma, te-
mizleme.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tecrübe: deneme, s›nama.
tefrik: birbirinden ay›rma, seçme,
ay›rdetme, ayr› tutma.
tekâmül: basamak basamak, de-
rece derece meydana gelen de-
¤iflme.
terkip: bir kaç fleyi birlefltirerek
yeni bir fley meydana getirme.
teflekkül: flekillenme, meydana
gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tezahür: görünme, belirme, orta-
ya ç›kma.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vakt-i hasat: hasat vakti, ürün
kald›rma zaman›, ekin biçme ifli.
z›ddiyet: birbirine muhalif, z›t ol-
ma hâli.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
bünye: beden, vücut.
cem: toplama, biriktirme.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›m-
lar.
esbap: sebepler, vas›talar.
hikmet-i ezeliye: bafllang›c›

olmayan, ezelden beri var
olan hikmet; Allah’›n hikmeti.
hitap: söylevde bulunmak,
konuflmak.
hulûl: girme, içine sokulma.
ihtilâf: ayr›l›k, ayk›r›l›k.
iktiza: gerek, lüzum.
imtihan: deneme, s›nama.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inayet-i ezeliye: zaman ve
mekânla s›n›rl› olmayan Ce-
nab-› Hakk›n yard›m›, inayeti.

inhilâl: da¤›lma, çözülme,
parçalanma, bozulma.
intizam: düzen, düzenlilik.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kavi: kuvvetli, güçlü.

1. Ayr›l›n. (Yasin Suresi: 59.)



de¤ildir; eczalar› aras›nda tam manas›yla muvazene var-
d›r ki, inhilâle mahal kalmaz.

Üçüncü ve Dördüncü Noktalar: Yani dünyan›n
ikinci tamiriyle haflrin vukuudur.

Evet, tevhid ve nübüvvetin ispatlar› yaln›z delil-i naklî
ile sahih de¤ildir; çünkü devir lâz›m gelir.

Evet, Kur’ân ve hadisten ibaret olan naklî delillerin
s›hhati nübüvvetin s›hhat ve s›dk›na ba¤l›d›r. E¤er nübüv-
vet de delil-i naklî ile ispat edilirse, muhal lâz›m gelir. Bu-
nun için, Kur’ân-› Kerîm, tevhid ile nübüvveti delâil-i ak-
liye ile ispat etmifltir. Amma haflir meselesinin hem aklî,
hem naklî delillerle ispat› sahihtir.

Delil-i aklî ile ispat› 
1 n¿ƒoæpbƒoj rºog pInôpN'’ÉpHnh ayet-i kerîme-

sinin bahsinde beyan edilmifltir. Hülâsas›: Vücutlar›nda
flek ve flüphe olmayan nizam, rahmet ve nimet, ancak
ve ancak haflrin gelmesiyle ve ikinci bir hayat›n tahakku-
ku ile nizam, rahmet, nimet olabilirler. E¤er haflir gel-
mezse ve ikinci bir hayat tahakkuk etmezse, bunlar› es-
ma’ül-ezdattan addetmek lâz›m gelir.

Delil-i naklî ise: Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ile bütün enbi-
ya, haflrin gelece¤ine ittifak etmifllerdir.

Aklî ve naklî deliller ise: Fahreddinü’r-Râzî’nin tefsirin-
de, bu kabîl delilleri bildiren ayetleri beyan edilmifltir. Hü-
lâsa, bilhassa hayvanat ve nebatatta daima vukua gelen
haflirlere dikkat edip teemmül eden adam, elde edece¤i

addetmek: saymak, öyle kabul
etmek.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
amma: ama, lâkin, ancak.
ayet: Kur’ân cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilhassa: özellikle.
delâil-i akliye: ak›l ile bulunan
deliller, akla ait deliller, ak›lla an-
lafl›labilen deliller.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
delil-i aklî: ak›l yolu ile bulunan
delil, nakil yolu ile olmadan, dü-
flünülerek bulunan delil.
delil-i naklî: Kur’ân, hadis-i flerif
veya di¤er mukaddes kitaplarda
varit olan haberler ile olan delil.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
enbiya: nebîler, peygamberler.
esma’ül-ezdat: karfl›t, z›t isimler,
birbirine z›t olan fleylerin isimleri.
hadis: Peygamberimizin sözü.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hayvanat: hayvanlar.
hülâsa: k›saca, özet.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
inhilâl: da¤›lma, çözülme, parça-
lanma, bozulma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ittifak: fikir birli¤i, söz birli¤i.
kabil: tür, gibi.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan: aç›kla-
malar›yla, ak›llar› benzerini yap-
maktan âciz b›rakan Kur’ân-› Ke-
rîm.
mahal: yer.

mana: anlam.
mesele: konu.
muhal: imkâns›z, olmas›
mümkün olmayan.
muvazene: denge, ölçü.
naklî: nakil ve rivayete daya-
nan, anlat›ma dayanan, nakil
ile ö¤renilen; akla dayanma-
yan.
nebatat: bitkiler.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nizam: düzen, düzgünlük;

kaide, kanun.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.
sahih: do¤ru, kusursuz, tam,
sa¤lam.
s›dk: do¤ruluk.
s›hhat: sahihlik, sözün yanl›fl
ve eksik olmamas›.
flek: flüphe, zan, tereddüt.

tahakkuk: gerçekleflme, ol-
ma; delil ile ispat edilme, ke-
sinleflme.
tamir: onarma, düzeltme.
teemmül: iyice, etrafl›ca dü-
flünme, inceden inceye dü-
flünme, hesaplama.
tefsir: yorum, flerh.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
vuku: olma, meydana gelme.
vücut: var olma, varl›k.

1. Onlar ahirete kesin olarak iman etmifl kimselerdir. (Bakara Suresi: 4.)
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müteferrik emarelerle haflrin vukuuna hads ile, yani bir
sür’at-i intikal ile hükmedecektir.

Şimdi bu ayetin cümlelerini birbirine bağlayan mü-
nasebetlere gelelim.

Evet, bu ayetin cevherlerini nazmeden ve cümlelerinin
silsilesine medar-› bahis olan nokta, saadettir. fiöyle ki:

Saadet - i  ebed iye  ik i  k › s ›md › r.

• Birinci ve en birinci k›sm›, Allah’›n r›zas›na, lütfuna,
tecellisine, kurbiyetine mazhar olmakt›r.

• ‹kinci k›sm› ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasla-
r› mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür. Ve bu üç esas›n
derecelerine göre, saadet-i cismaniye tebeddül eder. Ve
bu k›s›m saadeti ikmal ve itmam eden, hulûd ve devam-
d›r. Çünkü, saadet devam etmezse, z›dd›na ink›lâp eder.

Birinci k›s›m saadetin aksam› tafsilden müsta¤nidir ve-
ya gayr-i kabildir.

‹kinci k›s›m saadetin aksam› ise:

Evet, meskenin en lâtifi, en cazibedar flekli, etraf-› er-
baas› türlü türlü gül ve çiçeklerle müzeyyen, ba¤ ve bah-
çelerle muhat, alt›nda sular, nehirler akan kas›r ve köflk-
lerdir.

Evet, camit kalpleri aflk ve flevkle ihya eden, sönmüfl
olan ruhlar› flen ve flâd eden, flairlere sermaye olarak fla-
irâne teflbihleri, temsilleri, üslûplar› ilham eden, sular ile
hadrevat ve nebatatt›r.
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medar-› bahis: söz konusu, bah-
setmeye sebep olan, vesile olan.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
muhat: ihata edilmifl, kuflat›lm›fl,
etraf› çevrilmifl.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müsta¤ni: minnetsiz, ihtiyac› ol-
mayan, muhtaç bulunmayan.
müteferrik: çeflitli.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
naz›m: tertip etme, düzene, koy-
ma, dizme.
nebatat: bitkiler.
nikâh: evlenme.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
saadet: mutluluk.
saadet-i cismaniye: maddî mut-
luluk, cisimle, bedenle al›nan lez-
zetlerden duyulan mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sermaye: ana para.
silsile: seri, dizi.
sür’at-i intikal: hemen kavrama,
anlama h›z›.
flad: sevinçli, nefleli, memnun,
mutlu, bahtiyar.
flairâne: flairce, flair gibi, flaire ya-
k›flacak flekilde.
flevk: fliddetli arzu, afl›r› istek ve
heves.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temsil: örnek, misal.
teflbih: benzetme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vuku: olma, meydana gelme.

aksam: parçalar, bölümler,
k›s›mlar.
aflk: fliddetli sevgi, sevda, gö-
nül verme.
ayet: Kur’ân cümlesi.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cazibedar: çekici, cazibeli.
cevher: de¤er, k›ymet.
ekl: bir fley yeme, yenilme.
emare: alâmet, belirti, niflan.
etraf-› erbaa: dört yan, dört
yön; do¤u, bat›, kuzey, güney.
gayr-i kabil: mümkün olma-
yan, imkâns›z, gerçekleflmesi

mümkün olmayan.
hadrevat: yeflillikler, yeflillik.
hads: kanaat, tahmin, zan.
haflir: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hulûd: ebedîlik, bâkîlik, sü-
reklilik, ölmezlik.
hüküm: bir davan›n veya bir
meselenin tetkik edilmesin-
den sonra var›lan karar.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.

ikmal: tamamlama, bitirme.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itmam: tamamlama, bitirme.
kas›r: saray, köflk.
kurbiyet: yak›nl›k, yak›n ol-
ma, yak›nl›k kazanma.
lâtif: hofl.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik,
ihsan.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.



Saadetin ikinci esas› olan ekl ise: Me’külât (yiyecek)
kuvvet verdi¤i cihetle, en iyisi, en lezizi, me’lûf olan k›-
s›md›r; yani, insana garip, vahflî olmayan fleylerdir. Çün-
kü, ülfetle o nimetin derece-i k›ymeti bilinir; lezzet verdi-
¤i cihetle de, lezzetin en büyük lezzeti, teceddüt ve te-
beddülündedir.

Ve keza, ekl lezzetini ikmal eden esbaptan biri de, o
r›zk›n kendi amelinin ücreti oldu¤unu bilmektir. ‹kinci bir
sebep de o r›zk›n menba›n›n daima göz önünde haz›r bu-
lunmas›d›r ki, kalbi mutmain olsun, r›z›k için telâfl etme-
sin.

Saadetin esaslar›ndan nikâh ise: Evet, insan›n en faz-
la ihtiyac›n› tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mev-
cut bulunmas›d›r ki; her iki taraf, sevgilerini, aflklar›n›,
flevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak,
gam ve kederli fleylerde de yekdi¤erine muavin ve yar-
d›mc› olsunlar.

Evet, bir iflte mütehayyir kalan veya bir fleye dalarak
tefekkür eden adam —velev zihnen olsun— ister ki, bi-
risi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylafls›n.

Kalplerin en lâtifi, en flefiki k›sm-› sani ile tabir edilen
kad›n kalbidir. Fakat kad›n ile ruhî imtizac› (geçim) ikmal
eden, kalbî ünsiyet ve ülfeti itmam eden, sûrî ve zahirî
olan arkadafll›¤› samimîlefltiren, kad›n›n iffetiyle ahlâk-›
seyyieden temiz ve pak bulunmas› ve çirkin ar›zalardan
hâlî olmas›d›r.

ahlâk-› seyyie: çirkin ahlâk, kötü
huylar.
amel: fiil, ifl, emek.
ar›za: bozukluk, sakatl›k.
derece-i k›ymet: k›ymet derece-
si.
ekl: bir fley yeme, yenilme.
esbap: sebepler, vas›talar.
gam: keder, üzüntü.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak, müs-
tesna.
iffet: helâle raz› olup haramdan
kaç›nma.
ikmal: tamamlama, bitirme.
imtizaç: uyuflma, uygunluk, ba¤-
daflma.
itmam: tamamlama, bitirme.
kalbî: kalple ilgili, kalbe ait.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› sani: ikinci k›s›m.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
leziz: lezzetli, tatl›.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
me’külât: yiyecekler.
menba: kaynak.
muavin: yard›mc›.
mukabil: karfl›l›k.
mutmain: gönlü hofl, içi rahat,
emin, flüphesi olmayan, zihnini
bir fleye yat›r›p rahatlam›fl.
mübadele: de¤ifl-tokufl, karfl›l›kl›
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olarak de¤ifltirme.
mütehayyir: hayrete düflen,
flafl›ran.
nikâh: evlenme.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
pak: temiz.
r›z›k: Allah taraf›ndan her
canl› için ayr›lm›fl ve takdir
edilmifl olan nimet, yiyecek
içecek ve giyecek ile ilgili fley-
ler.
ruhî: ruha ait, ruhla ilgili.
saadet: mutluluk.
samimî: içten, candan, gönül-

den.
sûrî: görünüflte olan, fleklî.
flefik: flefkatli, merhametli,
ac›y›p esirgeyen.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tabir: demek, ifade etmek.
tatmin: insan›n kalbinin ma-
nevî olarak doymas›, huzur
ve sükûnete ermesi.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tefekkür: derin düflünme; efl-

yan›n hakikatini, yarat›c›n›n
s›rlar›n›  kavramak ve ibret al-
mak için zihnen ve kalben
düflünme.
ülfet: al›flma, kaynaflma, iyi
geçinme, gönüllerin birleflme-
si.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.
zahirî: görünüflte olan; zahire,
d›fla ait olan.
zihnen: zihin olarak, zihince.



Sual: Yiyecek, içecek flahsî vücudu ibka etmek içindir.
Çünkü, vücuttan eriyip ayr›lan fleylerin yerini doldurup
tamir etmek, yemek ve g›da ile olur. Nikâh da nev’in be-
kas› içindir. Hâlbuki, ahirete eflhas ebedî oldu¤undan,
vücutlar›nda eriyip ayr›lan bir fley yoktur ki g›daya ihti-
yaç olsun ve ahirete tenasül yoktur ki, nikâha lüzum ol-
sun?

Cevap: Yemek, içmek ve nikâh›n faydalar› yaln›z be-
kaya ve tenasüle münhas›r de¤ildir. Evet, flu elemli, ke-
derli âlemde onlarda pek büyük lezzet ve faydalar olsun
da, lezzetler yeri olan âlem-i saadette niçin daha nezih
lezzet ve faydalar› olmas›n?

Sual: Bu âlemde lezzet elemin def’inden hâs›l olur.
Hâlbuki ahirette elem yoktur?

Cevap: Elemin def’i lezzetin sebeplerinden biridir;
yoksa, lezzet ona münhas›r de¤ildir. Ve keza, âlem-i ebe-
dînin bu âleme benzetilmesi, k›yas-› maalfâr›kt›r. Yani,
aralar›nda çok farklar bulundu¤undan, birbirine benze-
mez. Cennet ile Horhor Bahçesinin (HAfi‹YE) aras›nda ne
nispet varsa, Cennetin lezzetleriyle dünyan›n lezzetleri
aras›nda da ayn› o nispet vard›r. Cennetin Horhor Bah-
çesinden dereceleri ne kadar çok yüksek ise, uhrevî lez-
zetler de dünya lezzetlerine göre öyledir.

Her iki âlem aras›nda bu büyük tefavüte ‹bni Abbas,

Én¡oFBÉnªr°SnG s’pG pásæ`nérdG ≈pa n¢ùr«nd cümlesiyle iflaret etmifltir. Yani, 
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do¤up üreme, nesil yetifltirerek
ço¤alma.
uhrevî: ahirete dair, ahirete ait.

HAfi‹YE: Horhor, Van’da müellifin medresesinin ad›d›r.

ahiret: öbür dünya, öteki
dünya, k›yametten sonra ku-
rulacak olan âlem.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i ebedî: ebedî âlem,
sonsuz âlem.
âlem-i saadet: saadet âlemi,
mutluluk dünyas›.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonu
olmama, bulundu¤u hâlde
kalma.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.

elem: dert, üzüntü, kayg›, ta-
sa.
eflhas: flah›slar, kimseler.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hafliye: dipnot.
ibka: devaml› k›lma, sürekli
k›lma.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›,
hüzün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yas-› maalfâr›k: birbirine
benzemeyen fleyler aras›nda
yap›lan geçersiz k›yas.

münhas›r: hasredilmifl, ayr›l-
m›fl, bir fleye veya kimseye
mahsus.
nevi: tür, çeflit.
nezih: güzel, kibar.
nikâh: evlenme.
nispet: ilgi, ba¤, münasebet.
sual: soru.
flahsî: flahsa, kifliye ait, husu-
sî.
tamir: onarma, düzeltme.
tefavüt: farkl›l›k, iki fley ara-
s›ndaki fark.
tenasül: üreme, birbirinden



“Cennette dünya meyvelerinin yaln›z isimleri vard›r.”
Yani, isimleri birdir, fakat lezzetleri ayr›d›r.

Cennette lezzetin devam› meselesi ise: Evet, lezzetin
hakikî lezzet olmas›, zeval görmeyip devam etmesinden-
dir. Zira elemin zevali lezzet oldu¤u gibi, lezzetin zevali
de elemdir, hatta zevalinin tasavvuru bile elemdir. Evet,
bütün mecazî âfl›klar›n eninleri, ba¤›r›p ça¤›rmalar›, bu
k›s›m elemdendir, ve bütün divanlar›yla yapt›klar› a¤la-
malar, vaveylâlar, hep mahbuplar›n firak ve zevallerinin
tasavvurundan nefl’et eden elemdendir.

Evet, pek çok muvakkat lezzetler var ki, zevalleri dai-
mî elemleri intaç etti¤i gibi; çok elemlerin zevali de, leziz
lezzetlere bais olur. Lezzet ve nimet ise, devam etmek
flart›yla lezzet ve nimet say›labilir.

Hülâsa: ‹nsan ebed için yarat›lm›flt›r. Onun hakikî lez-
zetleri ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi
umur-i ebediyededir.

Bu ayetin cümleleri aras›ndaki rab›talar› gördük.

Şimdi cümlelerin işgal ettikleri yerlerle münasebet-
lerine bakacağız.

Evet, 
1 päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG pô°uûnHnh . Bu cümle-

nin, bu mevki ile münasebeti:

Evet, Cenab-› Hak, ibadeti teklif etti ve nübüvveti is-
pat etti ve Peygamberimizi (a.s.m.) tebli¤-i umura me-
mur yapt› ve dünyevî baz› lezzetlere cevaz vermeyen ve 

ayet: Kur’ân cümlesi.
bais: sebep olan.
cevaz: caiz olma, izin, ruhsat, ya-
p›lmas›na teflvik olunmayan, an-
cak mâni de olunmayan ifl.
daimî: sürekli, devaml›.
divan: eskiden yaflam›fl flairleriin
fliirlerinin topland›¤› kitap.
dünyevî: dünyaya ait.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
elem: dert, üzüntü, kayg›, tasa.
enin: inilti, inleme, inleyifl.
firak: ayr›l›k, hicran.
hakikî: gerçek.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ilim: bilgi, marifet.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ispat: delil göstererek iddiay› sa¤-
lamlaflt›rma.
iflgal: yer alan, yer tutan.
leziz: lezzetli, tatl›.

mahbup: sevgili, sevilen, mu-
habbet edilen.
marifetullah: Allah’› tan›ma,
anlama, bilme.
mecazî: mecazla ilgili, meca-
za ait, kelimenin kendisi için
kondu¤u gerçek anlam›n›n
d›fl›nda.
mesele: konu.
mevki: yer, makam.
muhabbetullah: Allah sevgi-
si, Cenab-› Hakka karfl› duyu-

lan sevgi.
muvakkat: geçici.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nübüvvet: nebilik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
Peygamber: Hazret-i Mu-
hammed (a.s.m.).
rab›ta: iliflki, ba¤.
flart: koflul.

tasavvur: bir fleyi zihinde fle-
killendirme, düflünme.
tebli¤-i umur: emirleri bildir-
me, yap›lacak ifllerin bildiril-
mesi.
teklif: öneri.
umur-i ebediye: ebedî emir-
ler, sonsuz ve sürekli ifller.
vaveylâ: ç›¤l›k, feryat.
zeval: sona erme, bitme, yok
olma.

1. ‹man eden ve güzel ifller yapanlar› müjdele. (Bakara Suresi: 25.)
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meflakkatleri tazammun eden ibadete mü’minlerin imti-
sallerini temin etmek için, mü’minlere vaat buyurulan
tebflirleri tebli¤ etmeyi Resul-i Ekrem’e (a.s.m.) emretti.
Çünkü, o Hazret (a.s.m.) inzar ve tahvife (korkutma) me-
mur oldu¤u gibi, Allah’›n r›zas›n›, lütfunu, kurbiyetini ve
saadet-i ebediye gibi tebflirat›n› da tebli¤e memurdur.

1 i/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG : ‹nsan›n ihtiyacat-› zaruriyesi

içinde en evvel lâz›m olan, mekân ve meskendir. Mekâ-
n›n en güzeli, nebatat ve eflcara müfltemil olan yerlerdir;
ve en lâtifi, nebatlar› aras›nda sular›n mecras› olan bah-
çelerdir; ve en kâmil k›sm›, a¤açlar›n›n aras›ndan akan
nehirlerinin çoklukla bulunmas›d›r. Kur’ân-› Kerîm bu

k›sma 
2 oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJ cümlesiyle iflaret etmifltir.

Meskenden sonra insan›n en fazla muhtaç oldu¤u,
cismanî lezzetlerden yiyecek, içecektir. Bu k›sma da 
3 llásænL ,lôp¡nf kelimeleriyle iflaret edilmifltir.

Sonra r›zk›n en ekmeli, me’lûf olan k›sm›d›r ki, dere-
ce-i k›ymeti bilinsin. Meyvelerin lezzeti, teceddüt ve te-
beddülündedir.

Lezzetin en safîsi, haz›r ve yak›n olan›d›r ve en lezizi
amelinin ücreti oldu¤unu bilmektir. Kur’ân-› Kerîm, bu
k›sma da, 
4 oπrÑnb øpe Énæ`rbpRoQ i/òsdG Gnò'g GƒodÉnb ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏oc
cümlesiyle iflaret etmifltir.
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kemmel.
kurbiyet: yak›nl›k, (Allah)’a yak›n
olma.
lâtif: hofl.
leziz: lezzetli, tatl›.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mecra: kanal.
mekân: yer, mahal.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
muhtaç: gerek duyan.
mü’min: iman eden, inanan.
müfltemil: flümulüne alan, saran,
kavrayan, içine alan.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
nebatat: bitkiler.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
safî: saf olan, duru, kat›ks›z, kat›-
fl›ks›z.
tahvif: korkutma, korkuya dü-
flürme, ürkütme.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤iflme,
baflka hale getirme, baflka flekil
alma.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tebflirat: müjdeler, müjdeleme-
ler, müjde vermeler.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
temin: sa¤lama.
vaat: söz verme, üstüne alma, bir
fleyi verece¤ini veya yapaca¤›n›
peflin olarak söyleme, ahit, taah-
hüt.

amel: fiil, ifl, emek.

cismanî: bedene mensup,
vücutla alâkal›.

derece-i k›ymet: k›ymet de-
recesi.

ekmel: daha (en, pek) mü-
kemmel, en olgun, kusursuz

ve eksiksiz olan.
eflcar: a¤açlar.
evvel: önce.
hazret: sayg›, ululama, yü-
celtme, övme maksad›yla
kullan›lan tabir.
ihtiyacat-› zaruriye: zarurî

ihtiyaçlar, zorunlu, temel ihti-
yaçlar.

imtisal: emre tamamen uy-
ma, gerekeni yapma, al›nan
emre boyun e¤me.

inzar: uyarma, uyar›.

kâmil: olgun, noksans›z, mü-

1. Onlar için alt›ndan nehirler akan Cennetler vard›r. (Bakara Suresi: 25.)
2. Alt›ndan nehirler akar. (Bakara Suresi: 25.)
3. Nehir, Cennet.
4. O Cennetlerden r›z›k olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r”

derler. (Bakara Suresi: 25.)



1 oπrÑnb øpe Yani, “Bundan önce yedi¤imiz meyvelerdir

veya dünyada yedi¤imiz meyvelerdir.” Çünkü Cennetin
meyveleri, birbirine benzedi¤i gibi, dünya meyvelerine
de zahiren benzerler.

2 Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pH GƒoJoGnh Yani, “R›z›klar› birbirine müteflabih

olarak getirilir.” Hadiste de varit oldu¤una göre, Cenne-
tin meyveleri renkçe birdir, amma tatlar›, taamlar› bir de-

¤ildir. Bu cümlede, meçhul sîgas›yla zikredilen 
3 GƒoJoG keli-

mesinden anlafl›ld›¤› gibi, r›zk›n insana götürülmesi bü-
yük bir fleref ve keramete delâlet etti¤inden, büyük bir
lezzeti intaç  ediyor.

4 lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnh : Mesken ve me’kelden sonra

insan›n en ziyade muhtaç oldu¤u, eflidir. Bu ihtiyac›n›n
Cennette temin edilmifl oldu¤una bu cümle ile iflaret edil-
mifltir.

Evet, insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçt›r ki,
tarafeyn aralar›nda hayatlar›na lâz›m olan fleyleri muave-
net suretiyle yapabilsinler ve rahmetten nefl’et eden mu-
habbet iktizas›yla yekdi¤erinin zahmetlerini tahfif etsinler
ve gaml›, kederli zamanlar›n› ferah ve sürura tebdil ede-
bilsinler. Zaten dünyada insanlar›n tam ünsiyeti, ancak
refikas›yla olur.

amma: ama, lakin, ancak.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ferah: gönül aç›kl›¤›, sevinç, se-
vinme.
gam: keder, üzüntü.
hadis: Peygamberimizin sözü.
ihtiyar: irade, tercih.
iktiza: gerek, lüzum.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
keder: kayg›, ac›, hüzün.
keramet: Allah’›n velî kullar›nda
görülen ola¤anüstü hâller veya
tabiatüstü hâdiseler.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
me’kel: yemek yenecek yer, ge-
çim yeri.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhabbet: sevgi, aflk derecesin-
de sevme.
muhtaç: gerek duyan.
müteflabih: birbirlerinden ay›rt
edilemeyecek tarzda nitelik bak›-
m›ndan birbirine benzeyen.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esirge-
mesi, onlara maddî ve manevî ni-
metler vermesi.
refik: koca, efl.
refika: kad›n efl, kar›, zevce.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
sîga: kip, fiilin çekiminden mey-
dana gelen; flah›s, zaman ve vasf›
de¤ifltiren hâl.

suret: biçim, flekil, tarz.
sürur: sevinç, mutluluk.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
taam: yemek, yiyecek.
tahfif: hafifletme, yükünü
azaltma.
tarafeyn: iki taraf.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
temin: sa¤lama.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet,
dostluk.
varit: vürut eden, gelen, ula-
flan, vâs›l olan, eriflen.
yekdi¤er: birbirini, bir taraf,

öbür taraf›, birbirine.
zahiren: görünüflte.
zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.
zikir: anma, an›lma, ad›n› an-
ma, hat›ra getirme, iyilikle an-
ma.
ziyade: çok, fazla.

1. Bakara Suresi: 25.
2. Bakara Suresi: 25.
3. Getirilir.
4. Orada onlar için tertemiz efller vard›r. (Bakara Suresi: 25.)
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1 n¿hoópdÉnN Én¡«/a rºognh : ‹nsan bir nimete veya bir lezzete

mazhar oldu¤u zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese
veren, o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyece-
¤i düflüncesidir. Bu vesveseli düflünceye mahal kalma-
mak üzere, Kur’ân-› Kerîm, bu cümle ile onlar›n ezvac›y-
la lezaiziyle beraber Cennette aleddevam  kalacaklar›n›
tebflir etmekle, o kederli düflünceden kurtarm›flt›r.

Bu ayetteki cümlelerin sadeflerinde bulunan cevher-
leri göstereceğiz:

2 päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG pôu°ûnHnh cümlesinin bafl›nda

bulunan h , harf-i at›ft›r. Atf›n her iki taraf› aras›nda mü-

nasebet lâz›md›r. Hâlbuki burada tebflir ile mâkabli ara-
s›nda münasebet görünmüyor. Ancak, mâkablinde inzar
vard›r. Öyle ise bu tebflir, o mâkablinden tereflfluh eden
inzara at›ft›r.

3 rô°uûnH : Beflaret tabiri, Cennetin Cenab-› Hakk›n fazl-›

kereminden bir hediye-i ‹lâhiye olup, amelin ücreti mu-
kabilinde vacip bir hak olmad›¤›na iflarettir. Çünkü hak
ve ücretin verilmesi, beflaretle tabir edilemez. Buna bina-
en, yap›lan ibadet Cennet için olmamal›d›r. Tebflirin sî-
ga-i emir k›yafetiyle zikri, tebli¤in takdirine iflarettir. Çün-
kü, Resul-i Ekrem (a.s.m.) tebli¤e memurdur, tebflire mü-
kellef de¤ildir. Takdir-i kelâm, “Müjdeleyerek tebli¤ et”
demektir.
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çekindirme.
keder: tasa, kayg›, gam, ac›, hü-
zün.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
mahal: yer.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mukabil: karfl›l›k.
mükellef: sorumlu ve yükümlü
olan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nimet: iyilik, lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Resul-i Ekrem: çok cömert, ke-
rîm olan peygamber, Hz. Muham-
med (a.s.m.).
sadef: sedef, inci kabu¤u.
sîga-i emir: emir kipi.
tabir: ifade.
takdir: de¤erlendirme.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
tebflir: müjde verme, müjdeleme.
tereflfluh: s›z›nt›, damla.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
vesvese: flüphe, kuruntu, kalbe
gelen as›ls›z kötü ve sinsi düflün-
ce.
zikir: anma, bildirme.

aleddevam: devaml› olarak,
daimî suretle, boyuna, sürek-
li olarak.
amel: fiil, ifl, emek.
at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beflaret: müjde, müjdelemek.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cevher: de¤er, k›ymet.
evvel: önce.
ezvaç: han›mlar, efller.

fazl-› kerem: ihsan ve iyilik,
lütuf ve nimet.

harf-i at›f: at›f harfi; iki keli-
me veya cümleyi birbirine
ba¤layan harf.

hediye-i ‹lâhiye: ‹lâhi arma-
¤an, Allah’tan gelen hediye.

inzar: sak›nd›rma, sonunun
kötü olaca¤›n› haber vererek

1. Onlar orada ebedî olarak kalacaklard›r. (Bakara Suresi: 25.)
2. ‹man eden ve güzel ifller yapanlar› müjdele. (Bakara Suresi: 25.)
3. Müjdele.



Sual:
1 Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdnG . Bu s›la ve mevsûle tabiri,

ism-i fail sîgas› olan 
2 nÚ/æperDƒoªrdnG ’den daha uzun oldu¤u

hâlde, neye iflarettir?

Cevap: Surenin bafl›nda tafsilen zikredilen 
3 n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnG (ilâahir) olan s›la ve mevsûle, iflarettir ki,

orada yap›lan tafsil, burada yap›lan icmale beyan olsun.

Sual: Surenin bafl›nda 
4 nøj/òsdnG ’nin s›la denilen dâhil

oldu¤u cümle, muzari sîgas›yla zikredildi¤i hâlde, burada
mazi sîgas›yla zikredilmifltir. Esbab› nedir?

Cevap: Orada makam, iman ve amele teflvik ve me-
dih makam›d›r; buna münasip, muzari sîgas›d›r. Burada
makam, mükâfat ve ücreti vermek makam›d›r; buna da
münasip, mazi sîgas›d›r. Çünkü, ücret hizmetten sonra
verilir.

5 Gƒo∏pªnYnh : Bu h , harf-i at›ft›r. Atf›n  tarafeyni aras›nda

münasebet lâz›m oldu¤u gibi, mugayeret de lâz›md›r. Bu-
rada aralar›nda bulunan mugayeret, Mezheb-i ‹tizalin hi-
lâf›na, amelin imana dâhil olmad›¤›na ve amelsiz iman›n

da kâfi gelmedi¤ine delâlet etti¤i gibi; lπnªnY tabiri de, teb-

flir edilenin ücret gibi oldu¤una iflarettir.

amel: fiil, ifl, emek.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
beyan: anlatma, aç›klama.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
esbap: sebepler, vas›talar.
harf-i at›f: at›f harfi; iki kelime
veya cümleyi birbirine ba¤layan
harf.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hizmet: u¤raflma, çal›flma.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
iman: inanç, itikat.
ism-i fail: fiili, ifli, eylemi yapan,
özne.
kâfi: yeterli.
makam: üzerinde durulan husus.
mazi: geçmifl zaman.
medih: övmek.
mevsûle: bitifltirilmifl.
mugayeret: uygun olmama, ay-
k›r›l›k, uymazl›k, karfl›t olma.
muzari sîgas›: Arapçada flimdiki,
gelecek ve genifl zaman› beraber
ifade eden  kip.
muzari: genifl zaman.
mükâfat: ödül.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.

münasip: uygun.

s›la: ulaflma, varma, kavufl-
ma, iki fleyin birbiriyle birlefl-
mesi.

sîga: kip, fiilin çekiminden
meydana gelen; flah›s, zaman

ve vasf› de¤ifltiren hâl.
sîga: kip, kök, kal›p.
sual: soru.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
tabir: ifade.
tafsil: etrafl›ca bildirme, uzun

uzad›ya anlatma, aç›klama.
tafsilen: tafsilli bir flekilde,
uzun uzad›ya, ayr›nt›l› olarak.
tarafeyn: iki taraf.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
zikir: anma, bildirme.

1. ‹man eden ve güzel ifller yapanlar. (Bakara Suresi: 25.)
2. Mü’minler.
3. ‹man edenler. (Bakara Suresi: 25.)
4. Öyle ki...
5. Güzel ifller yapanlar. (Bakara Suresi: 25.)
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1 päÉnëpdÉ°südnG : Bu kelime, bir fleyle takyit ve tahsis edil-

meyerek, mutlak ve müphem b›rak›lm›flt›r. M›s›r Müftü-
sü fieyh Muhammed Abduh’un telâkkisine göre, “‹yi

fleyler manas›nda olan päÉnëpdÉ°nU kelimesi, beynennâs

meflhur ve malûm oldu¤undan, mutlak b›rak›lm›flt›r.”

Ben de diyorum ki: Surenin bafl›na itimaden, burada
müphem b›rak›lm›flt›r. Çünkü, sure bafl›nda zikredilen 
2 n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnæ`rbnRnQ Ésªpenh nIƒ'∏°südG n¿ƒoª«/≤oj ayeti buradaki

päÉnëpdÉ°nU ’yi beyand›r.

3 oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG : Bu ayetten mak-

sat, mükâfattan nefl’et eden nefleli lezzet ve sürurdur. Bu
maksad›n takviyesine iflaret eden kay›tlar:

1. 
4 s¿nG ’nin te’kidi.

2. ∫ ’›n ihtisas›.

3. 
5 rºo¡nd ’ün takdimi.

4. Cennetin cem’iyle tenkiri.

5. Cereyan›n zikri.

6. 
6 nârënJ ile beraber 

7 røpe ’in zikri.

7. 
8 lôp¡nf tabiriyle tarifidir.
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itimaden: itimat ederek, dayana-
rak, güvenerek.
maksat: kastedilen, istenilen fley,
var›lmak istenen nokta, niyet,
meram.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mana: anlam.
mutlak: herhangi bir kayda ba¤l›
olmayan, kay›ts›z, flarts›z.
mükâfat: ödül.
müphem: örtülü, kapal›, anlafl›l-
maz.
nefl’et: meydana gelme, ileri gel-
me, has›l olma, oluflma.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
sürur: sevinç, mutluluk.
tabir: ifade.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takdim: arz etme, sunma.
takviye: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
takyit: kay›t ve flarta ba¤lama.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
telâkki: anlama, anlay›fl, görüfl.
tenkir: belirsiz k›lma.
zikir: anma, bildirme.

ayet: Kur’ân cümlesi.
beyan: anlatma, aç›klama.
beynennâs: halk aras›nda, in-

sanlar aras›nda.
cem: toplama, bir araya getir-
me.

cereyan: olma, meydana gel-
me.
ihtisas: hissetme, duyma.

1. Güzel ve iyi ifller. (Bakara Suresi: 25.)
2. Namaz› dosdo¤ru k›larlar ve kendilerine r›z›k olarak verdiklerimizden Allah yolunda ba¤›fl-

ta bulunurlar. (Bakara Suresi: 3.)
3. Onlar için alt›ndan nehirler akan Cennetler vard›r. (Bakara Suresi: 25.)
4. Muhakkak.
5. Onlar için.
6. Alt.
7. -den, -dan.
8. Irmak, nehir.



Bu kay›tlar›n o maksad›n tahakkukuna çal›flt›klar›na
bir parça izahat verece¤iz. fiöyle ki:

Pek büyük bir fley tebflir edildi¤i zaman, ak›l tereddüt
eder, inanamaz. ‹nand›rmak için te’kide ihtiyaç olur.

Ve keza, nefle ve sürur makamlar›, evhamdan hâlî ol-
mal›d›r. Çünkü edna bir vehimle, sürur zail olur. Buna bi-

naen, burada o büyük tebflirat, 
1 s¿nG ile te’kit edilmifltir ki;

hem ak›l inans›n, hem o süruru izale edecek hiçbir ev-
ham kalmas›n.

Ve keza, bu tebflirat›n yaln›z bir vaatten ibaret olma-
y›p, bir hakikat oldu¤una iflarettir.

‹htisas› ifade eden 
2 rºo¡nd ’deki ∫ tebflir edilen fleyin on-

lara mahsus ve onlar›n mülkü ve onlar›n fazlî istihkakla-
r› oldu¤una delâlet eder ki, lezzetleri tamam, sürurlar›
müzdâd olsun. Ve illâ, bir padiflah bir fakiri misafir eder-
se, madem o misafirlik ve o sohbet ebedî de¤ildir, k›yme-
ti yoktur.

rºo¡nd ’ün takdimi hasr› ifade etti¤inden, beynennâs,

Cennetin onlara tahsis k›l›nd›¤›na ve dolay›s›yla ehl-i nâ-
r›n da periflan hâllerini onlar›n gözleri önüne götürmeye
sebep oldu¤una delâlet eder. Ve bu itibarla, Cennetin
lezzeti artar ve k›ymeti tezahür eder.

Cennet’in cem’i, Cennetlerin taaddüdüne ve amellere
göre Cennetin mertebelerine iflarettir.

amel: fiil, ifl, emek.
beynennâs: halk aras›nda, insan-
lar aras›nda.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cem: ço¤ul.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî, sü-
rekli.
edna: pek afla¤›, en baya¤›, çok
alçak.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
fazl: iyilik, fazilet, erdem, lütuf.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
hasr: yaln›z bir fleye veya kifliye
mahsus k›lma.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ihtisas: hisler, duygular.
illâ: ille, mutlaka, muhakkak, ne
olursa olsun.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.

k›ymet: de¤er.
madem: de¤il mi ki.
makam: üzerinde durulan
husus.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mertebe: derece, basamak.
müzdâd: ziyadeleflmifl, art-
m›fl, ço¤alm›fl, fazlalaflm›fl.
sürur: sevinç, mutluluk.
taaddüt: birden çok olma,

ço¤alma, say›s› artma.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takdim: arz etme, sunma.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
tebflirat: müjdeler, müjdele-
meler, müjde vermeler.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-

lamlaflt›rma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tezahür: zuhur etme, ortaya
ç›kma, meydana ç›kma, belir-
me, görünme.
vaat: söz verme, ahit.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zail: sona eren, yok olan.

1. Muhakkak.
2. Onlar için.
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Ve keza, Cennetin her bir cüz’ü, Cennet gibi bir Cen-
net oldu¤una ve her bir mü’mine düflen k›s›m, büyüklü-
¤üne nazaran tam bir Cennet gibi göründü¤üne iflarettir.

Cennetin tenkiri ise, güzelli¤inin kabil-i tarif ve tavsif
olmad›¤›na veya sâmilerin ifltiha ve istihsanlar›n›n fevka-
lâdeli¤ine iflarettir.

1 i/ôrénJ : Bahçelerin en güzeli, içinde suyu bulunanlar-

d›r. Bunlar›n da en güzeli, içlerinden sular› akanlard›r.
Bunlar›n da en iyisi, ak›nt›s› devaml› olanlard›r. ‹flte, ce-
reyan›n sîga-i muzari k›yafetinde zikredilmesi, o cereyan-
lar› tasvir etmekle, devaml› oldu¤una iflarettir.

2 Én¡pàrënJ røpe : Hadrevat (yeflillik) ve nebatat içinde cere-

yan eden sular›n en iyisi, nebean suretiyle bahçenin için-
den ç›kmakla yüksek köflklerin alt›ndan kendine mahsus
terennümat›yla geçen, eflcar ve nebatata da¤›lan sular-

d›r; Én¡pàrënJ røpe kelimesi, bu k›s›m sulara iflarettir.

3 oQÉn¡rfn’rGn : Sular›n çoklu¤u, bahçelere daha ziyade men-

faat, revnak ve güzellik verir.

Kezalik, küçük küçük arklardan tecemmu eden nehir-
ler daha güzel manzaralar teflkil eder. Bilhassa sular› ber-
rak, zülâl, tatl›, so¤uk olursa, fevkalâde bir k›ymet, bir

lezzet veriyor. ‹flte oQÉn¡rfn’rGn kelimesi, cem’iyle, tarifiyle,

maddesiyle bu çeflit sulara iflaret eder.
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nama, f›flk›rma.
revnak: parlakl›k, göz al›c›l›k.
sâmi: ifliten, duyan.
sîga-i muzari: flimdiki ve genifl
zaman kipi.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
tecemmu: bir araya gelme, birik-
me.
tenkir: belirsiz k›lma.
terennümat: terennümler.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
ziyade: çok, fazla.
zülâl: saf, hafif, so¤uk ve tatl› su.

berrak: nurlu, pek parlak, du-
ru, aç›k.
bilhassa: özellikle.
cem: toplama, biriktirme.
cereyan: ak›fl, ak›nt›.
cereyan: geçifl, gidifl.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
eflcar: a¤açlar.
fevkalâde: ola¤anüstü.

hadrevat: yeflillikler, yeflillik.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
ifltiha: istek, fazla istek, arzu.
kabil-i tarif: tarif edilebilir, ta-
rifi mümkün.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.

k›ymet: de¤er.
menfaat: fayda.
mü’min: iman eden, inanan.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nebat: topraktan biten, yeti-
flen her türlü fley, bitki.
nebatat: bitkiler.
nebean: yerden ç›kma, kay-

1. Akar. (Bakara Suresi: 25.)

2. Alt›ndan. (Bakara Suresi: 25.)

3. Nehirler, ›rmaklar. (Bakara Suresi: 25.)



1 oπrÑnb øpe Énæ`rbpRoQ i/òsdG Gnò'g GƒodÉnb ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏oc
Bu büyük cümle, çok küçük küçük cümleleri tazam-

mun etmifltir. Evet, bu cümle, mâkabliyle ba¤l› de¤ildir,
müste’nifedir; vazifesi mukadder bir suali cevapland›r-
makt›r. Mukadder sual ise, sekiz sualin memzuç ve ma-
cunudur. fiöyle ki:

Vakta ki iman edenler ve amel-i salih iflleyenler Cen-
net gibi yüksek bir meskenle tebflir edildiler; birdenbire
sâmiin zihnine geldi:

“Acaba o meskende r›z›k olacak bir fley var m›d›r?
Varsa, o r›z›k nereden hâs›l olur ve nereden gelir? O r›-
z›klar, o Cennetten hâs›l oldu¤u takdirde, nesinden
nefl’et ediyor? Semerat›ndan meydana gelirlerse, dünya
semerat›na benzerler mi? Benzedi¤i takdirde, birbirine
de benzerler mi? Birbirine mübaflih olurlarsa, tatlar› bir
midir, yoksa ayr› ayr› m›d›r? Tatlar› muhtelif oldu¤u tak-
dirde, kopar›ld›klar› zaman yerleri bofl mu kal›r, yoksa
derhal dolar m›? Tebeddül ettikleri takdirde devaml› m›-
d›rlar? Devaml› iseler, onlar› yiyenler sevinirler mi? Se-
vindikleri zaman ne derler?”

Arkadafl!

Bu sualleri avucuna koy. Ben de bu cümleleri açar, iç-
lerine bakar›m. Sen de dikkat et. Bakal›m mutab›k ola-
cak m›d›r?

amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl, dine uygun hareket,
davran›fl.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
iman: inanç, itikat.
macun: hamur k›vam›nda olan.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.

mesken: oturulan, ikamet
olunan yer.
muhtelif: farkl›.
mukadder: takdir olunmufl,
k›ymeti biçilmifl.
mutab›k: birbirine uyan, uy-
gun.
müste’nife: yeniden baflla-
yan.
müflabih: birbirine benzeyen,
aralar›nda benzerlik bulunan

fleylerden her biri.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
r›z›k: Allah taraf›ndan her
canl› için ayr›lm›fl ve takdir
edilmifl olan nimet, yiyecek
içecek ve giyecek ile ilgili fley-
ler.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
semerat: semereler, meyve-
ler.

sual: soru.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tebeddül: baflkalaflma, de¤ifl-
me.
tebflir: müjde verme, müjde-
leme.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vazife: görev.

1. O Cennetlerden r›z›k olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r”
derler. (Bakara Suresi: 25.)
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1 Énªs∏oc kelimesi, devam ve tahkike delâlet eder.

2 GƒobpRoQ sîga-i mazisiyle vukuunun tahakkukuna delâlet

etti¤i gibi, maddesiyle de dünyadaki r›z›klar›n› ihtar eder.
Ve bina-i meçhul sîgas›yla zikri, o r›z›kta meflakkatin bu-
lunmamas›na ve onlar›n, a¤alar ve beyler gibi, r›z›klar›
ayaklar›na geldi¤ine delâlet eder.

3 mInônªnK røpe Én¡ræpe denilmektense 
4 Én¡pJnônªnK røpe denilmifl

olsayd›, daha muhtasar ve daha güzel olurdu. Fakat,

mezkûr suallerden iki suale cevap oldu¤undan 
5 Én¡ræpe ayr›

6 mInônªnK røpe ayr› söylemek icap etmifltir. mInônªnK røpe ’deki ten-

kir tamimi ifade etti¤i cihetle, Cennetin bütün semerele-
ri r›z›k olmaya flayan oldu¤una iflarettir.

7 ÉkbrRpQ kelimesinin tenkiri ise açl›¤› gidermek için yedi-

¤iniz, gördü¤ünüz r›z›k olmad›¤›na iflarettir.

8 GƒodÉnb tefâul bab›n›n manas› olan flirketi and›r›yor. Ya-

ni, “O r›zk›n acip keyfiyetinden ettikleri taaccüp ve isti¤-
rab› birbirine söylemeye bafllad›lar.”

9 oπrÑnb øpe ÉnærbpRoQ i/òsdG Gnò'g : Bu cümlede müphem b›rak›-

l›p, beyan edilmeyen “r›z›k” kelimesinin dört manaya ih-
timali vard›r:
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ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hal, durum, iç yüz.
mana: anlam.
meflakkat: zahmet, s›k›nt›, güç-
lük, zorluk.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
müphem: örtülü, kapal›, anlafl›l-
maz.
r›z›k: Allah taraf›ndan her canl›
için ayr›lm›fl ve takdir edilmifl
olan nimet, yiyecek içecek ve gi-
yecek ile ilgili fleyler.
semere: netice, sonuç.
sîga: kip, fiilin çekiminden mey-
dana gelen; flah›s, zaman ve vasf›
de¤ifltiren hâl.
sîga-i mazi: geçmifl zamanda ola-
n› anlatma biçimi.
sual: soru.
flayan: de¤er, lây›k, münasip.
flirket: ortakl›k.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
vuku: olma, meydana gelme.
zikir: anma, bildirme.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
beyan: anlatma, aç›klama.
bina-i meçhul: fiilde failin,
öznenin meçhul olmas› hâli.

cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlat-
ma, uyar›.

1. Her defas›nda. (Bakara Suresi: 25.)
2. R›z›k olarak verildi¤inde. (Bakara Suresi: 25.)
3. Ondan bir meyve. (Bakara Suresi: 25.)
4. Meyvelerinden.
5. Ondan. (Bakara Suresi: 25.)
6. Bir meyve. (Bakara Suresi: 25.)
7. R›z›k olarak. (Bakara Suresi: 25.)
8. Derler. (Bakara Suresi: 25.)
9. Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r. (Bakara Suresi: 25.)



Birincisi: R›z›ktan maksat, amel-i salihdir. Yani, “Bu
dâr-› dünyada r›z›k olarak bize nasip k›l›nan, amel-i salih;
yani flimdi yedi¤imiz r›z›klar, dünyada yapt›¤›m›z amel-i
salihin neticesidir.” Yani, amel ile ceza aras›nda o kadar
ittisal (ba¤l›l›k) vard›r ki, sanki dünyadaki amel, ahirette
tecessüm edip sevap kesilmifltir. Onlar›n sevinçleri bu
noktadan hâs›l olmufltur.

‹kincisi: R›z›ktan maksat, dünyan›n taam ve yemekle-
ridir. Yani “Dünyada r›z›k olarak bize verilen taamlar,
bunlard›r. Amma zevkleri, tatlar› aras›nda da¤lar kadar
fark vard›r.” ‹flte, onlar›n isti¤raplar› bu noktadand›r.

Üçüncüsü: Bu semereler, biraz evvel yedi¤imiz seme-
reler gibidir; amma suretleri bir, manalar›, tatlar› ayr›d›r.
Demek, sureten, fleklen bir olduklar›ndan, ülfet lezzetini
veriyor; tatlar›n›n ayr› olmas›yla da teceddüt lezzeti hâs›l
oluyor. ‹flte sevinçleri bu noktadand›r.

Dördüncüsü: Hemen flimdi yedi¤imiz meyveler, bu
dallardaki meyvelerdir. Demek, bir meyve kopar›ld›¤› za-
man, yeri bofl kalm›yor, derhal yerine bir meyve peydâ
olur. ‹flte bundand›r ki, Cennetin meyvelerinde noksani-
yet olmuyor.

1 Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pH GƒoJoGnh : Bu cümle, itiraziyedir. Yani, yeni bir

hükmü ifade etmek için zikrine lüzum olmad›¤› hâlde,
2 oπrÑnb øpe ÉnærbpRoQ i/òsdG Gnò'g cümlesindeki hükmü tasdik ve il-

letini beyan etmek üzere, evvelki cümleye bir zeyil ve bir 

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
amel: fiil, ifl, emek.
amel-i salih: Allah r›zas›na uygun
hay›rl› ifl, dine uygun hareket,
davran›fl.
amma: ama, lâkin, ancak.
beyan: anlatma, aç›klama.
dâr-› dünya: dünya kap›s›, dün-
ya.
evvel: önce.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
illet: sebep, gaye.
isti¤rap: garip bulmak, flafl›rmak
ve hayret etmek.
itiraziye: cümlenin esas›ndan ol-
may›p yaln›z tali bir husus hak-
k›nda söylenen ibare.
ittisal: birbirine dokunma, yak›n-
l›k, temas.

maksat: kas›t, amaç, düflün-
ce.
mana: anlam.
nasip: elde etme, edinme,
k›smet olma.
noksaniyet: eksiklik, noksan-
l›k.
peyda: haz›r, mevcut.
r›z›k: Allah taraf›ndan her
canl› için ayr›lm›fl ve takdir

edilmifl olan nimet, yiyecek
içecek ve giyecek ile ilgili fley-
ler.
semere: meyve, güzel netice.
suret: biçim, görünüfl.
sureten: suret olarak, görü-
nüfl itibar›yla.
fleklen: flekil olarak, flekilce,
flekil bak›m›ndan.
taam: yemek, yiyecek.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tecessüm: cisimleflme, cisim
hâline gelme.
ülfet: al›flma, kaynaflma,
dostluk.
zeyil: ek, ilâve.
zikir: anma, bildirme.

1. R›z›klar› dünyadaki benzer flekilde kendilerine sunulur. (Bakara Suresi: 25.)

2. Bu daha önce yedi¤imiz r›z›ktand›r. (Bakara Suresi: 25.)
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fezleke olarak zikredilmifltir. Bina-i meçhul sîgas›yla 
1 GƒoJoG

’nün zikredilmesi, ehl-i Cennetin iflleri, hademeleri tara-
f›ndan görülmekte oldu¤una iflarettir.

2 Ék¡pHÉn°ûnàoe Yani, zahiren ve fleklen bir oldu¤undan, ülfet

lezzetini veriyor; bât›nen ve taamen de ayr› oldu¤u cihet-

le, teceddüt lezzetini veriyor. Bu itibarla Ék¡pHÉn°ûnàoe kelime-

si, her iki lezzeti ima ediyor.
3 lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnh : Bu cümle, 

4 i/ôrénJ mäÉsænL rºo¡nd
(ilâahir) cümlesine at›ft›r. Atf›n tarafeyni aras›nda lâz›m
olan münasebetin iktizas›nca takdir-i kelâm flöyle olsa
gerektir: “Onlar, kendi cisimleri için bir meskene muhtaç
olduklar› gibi, kad›nlar› için de bir meskene muhtaçt›r-
lar.”

5 rºo¡nd kelimesi ihtisas› ifade etti¤i cihetle, o ezvac›n,

onlar›n mülkü ve onlara mahsus olduklar›na delâlet etti-

¤i gibi, dünya kad›nlar›ndan baflka 
6 lÚ/Y lQƒoM ile tabir

edilen bir k›s›m kad›nlar da onlar için yarat›lm›fl oldu¤u-
nu imaen gösteriyor.

7 BÉn¡«/a Cennet, o kad›nlara zarf ve mesken oldu¤undan

anlafl›l›r ki, o kad›nlar, o yüksek Cennete lây›kt›rlar ve
ayn› zamanda, Cennet derecelerinin yüksekli¤i nispetin-
de onlar›n hüsünleri de yükseliyor. Ve keza, Cennetin de
onlarla müzeyyen oldu¤una gizli bir ima vard›r.
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ezvaç: han›mlar, efller.
fezleke: özet, netice.
hademe: hizmetçiler, hizmet gö-
renler, hadimler.
hüsün: ‹lâhî güzellik.
ihtisas: hisler, duygular.
iktiza: gerek, lüzum.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
imaen: ima yoluyla, ima ederek,
sezdirerek, iflaretle.
itibar: bak›mdan, sebepten.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.
muhtaç: gerek duyan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nispet: oran, ölçü.
sîga: kip, fiilin çekiminden mey-
dana gelen; flah›s, zaman ve vasf›
de¤ifltiren hâl.
fleklen: flekil olarak, flekilce, flekil
bak›m›ndan.
taam: yemek, yiyecek.
tabir: demek, ifade etmek.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tarafeyn: iki taraf.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.
zahiren: görünüflte.
zarf: kap, k›l›f, mahfaza.
zikir: anma, bildirme.

at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.

bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.

bina-i meçhul: fiilde failin,
öznenin meçhul olmas› hâli.
cihet: sebep, vesile, mucip,
bahane.
delâlet: delil olma, gösterme;

alâmet, iflaret.

ehl-i Cennet: Cennet ehli,
Cennetlikler, Cennette bulu-
nanlar veya oraya girmeye
hak kazananlar.

1. Sunulur. (Bakara Suresi: 25.)
2. Benzer flekilde. (Bakara Suresi: 25.)
3. Orada onlar için tertemiz kad›nlar vard›r. (Bakara Suresi: 25.)
4. Onlar için alt›ndan ›rmaklar akan Cennetler vard›r. (Bakara Suresi: 25.)
5. Onlar için. (Bakara Suresi: 25.)
6. ‹ri gözlü huriler.
7. Orada. (Bakara Suresi: 25.)



1 lInôs¡n£oe tef’il bab›ndan ism-i mef’ul oldu¤undan, her-

hâlde tathir edici bir fail vard›r. O fail de, ancak Yed-i
Kudrettir. Binaenaleyh, Yed-i Kudretin tathir ve tenzih
etti¤i kad›nlar›n tavsifleri, kabil de¤ildir.

Ve keza lInôs¡n£oe kelimesi müteaddî oldu¤una nazaran, o

kad›nlar›n taharetleri kendilerinden olmay›p, baflkas›n-
dan onlara sirayet etmifl oldu¤u anlafl›l›r. Binaenaleyh,
dünya kad›nlar› da Cennete girdikten sonra, bir tetahhur
ve tasfiye ve tasaykul ameliyat›yla güzellikte hurilerin de-
recelerine ç›kacaklar›na delâlet eder.

2 n¿hoópdÉnN Én¡«/a rºognh Yani, “Onlar da, ezvaçlar› da, Cen-

net de, Cennetin lezaizi de hep ebedîdirler.”

„®ò

Én¡nbrƒna Énªna ká°nVƒo©nH Éne kÓnãne nÜpôr°†nj r¿nG »/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG
nøj/òsdG ÉsenGnh rºp¡uHnQ røpe t≥nërdG o¬sfnG n¿ƒoªn∏r©n«na Gƒoæne'G nøj/òsdG ÉsenÉna
GkÒ/ãnc /¬pH tπ°p†oj kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnP Éne n¿ƒodƒo≤n«na GhoônØnc
nøj/òsdnG |} nÚ/≤p°SÉnØrdG s’pG B/¬pH tπp°†oj Énenh GkÒ/ãnc /¬pH …/ór¡njnh

ameliyat: operasyon.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-

met, iflaret.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
ezvaç: han›mlar, efller.
fail: ifli yapan, fiili iflleyen, ya-
pan, eden iflleyen.
huri: Cennet k›z›, Cennet gü-
zeli.
ism-i mef’ul: s›fat fiil.
kabil: mümkün, ihtimal da-

iresinde.
keza: böylece, ayn› flekilde.
lezaiz: zevkler, lezzetler.
müteaddî: geçiflli fiil.
nazaran: göre, bak›m›ndan,
bakarak, bak›l›rsa.
sirayet: bulaflma, geçme.
taharet: temizlik, pakl›k.
tasaykul: pürüzsüzlük.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma,

temizleme.
tathir: temizlenme, paklama.
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me.
tef’il bab›: tef’il kal›b›.
tenzih: kusur kondurmama,
kabahat ve kusuru yok etme.
tetahhur: temizlenme.
Yed-i Kudret: kudret eli, her
fleyi tutan Allah’›n kudret eli.

1. Tertemiz. (Bakara Suresi: 25.)
2. Bakara Suresi: 25.

340 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZBAKARA SURES‹



B/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh /¬pbÉnã«/e pór©nH røpe $G nór¡nY n¿ƒo°†o≤rænj
1 n¿hoôp°SÉnÿr G oºog n∂pBÄ'dhoG ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoóp°ùrØojnh nπ°nUƒoj r¿nG
Gayet kısacık bir meali:

Yani, “Cenab-› Hak, kullar›n› irflat ve ikaz etmek üze-
re, sivrisinek gibi hakir, k›ymetsiz bir hayvanla veya bir
mahlûkla misal getirmeyi, kâfirlerin keyfi için terk et-
mez. ‹man› olanlar, onun Rablerinden hak oldu¤unu bi-
lirler. Amma kâfirler, ‘Allah bu gibi hakir misallerden ne-
yi irade etmifltir’ diyorlar. Allah, onunla çoklar›n› dalâle-
te atar ve çoklar›n› da hidayete götürür. Fakat fas›klar-
dan maada dalâlete att›¤› yoktur. Fas›klar da ol adamlar-
d›r ki, Allah’›n taatinden huruçla, misak-› ezelîden sonra
ahitlerini bozarlar ve Allah’›n akrabalar aras›nda veya
mü’minler beyninde emretti¤i hatt-› muvasalay› keserler.
Yeryüzünde iflleri ifsatt›r. Dünya ve ahirette zarar ve hüs-
rana maruz kalan, ancak onlard›r.”

Bu ayetin de, sair arkadafllar› gibi, mevzuubahis ola-
cak vücuh-i irtibat› ve cihat-› nazmiyesi üçtür. Maahaza,
bu ayetin meali, hem mâkabline, hem mâba’dine, hem
Kur’ân’›n tamam›na bak›yor.

Mâba’dine olan vech-i irtibatı:

Evet, vakta ki Kur’ân-› Azîmüflflan sinekten, ankebut-
tan misal getirdi, kar›nca ile bal ar›s›ndan bahsetti; müfl-
rikler, münaf›klar, Yahudîler itiraz için f›rsat bularak
ahmakane dediler ki: “Allah, azametiyle beraber böyle 
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karar› yerine getirme gücü.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
keyif: arzu, heves, istek.
k›ymet: de¤er.
Kur’ân-› Azîmüflflan: flan ve flere-
fi yüce olan Kur’ân.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mâba’d: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
meal: mana, anlam, mefhum.
mevzuubahis: kendisinden bah-
sedilen, bahis konusu.
misak-› ezeliye: ezelî sözleflme;
Allah’›n ruhlar› yaratt›¤› zaman,
onlara, “Ben sizin Rabbiniz de¤il
miyim?” dedi¤inde onlar›n, “Evet,
Rabbimizsin” diye cevap verme-
leri hâdisesi.
misal: benzer, örnek.
mü’min: iman eden, inanan.
münaf›k: nifak sokan, ara bozu-
cu; kalbinde küfrü gizledi¤i hâlde
Müslüman görünen.
müflrik: Allah’a flirk koflan, ortak
tutan.
Rab: yaratt›klar›n› besleyen, ye-
tifltiren; verdi¤i nimetlerle ›slah
ve terbiye eden Allah.
sair: di¤er, baflka, öteki.
taat: ibadet etme, Allah’›n emir-
lerini yerine getirme, Allah’tan
korkup yasaklar›ndan kaç›nma.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vech-i irtibat: ba¤l›l›k yönü, ara-
daki iliflki sebebi.
vücuh-i irtibat: ba¤›nt› yönleri,.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahit: yemin, and.
ahmakane: ahmakças›na,
ak›ls›zca.
amma: ama, lâkin, ancak.
ankebut: örümcek.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
beyn: aras›nda.

cihat-› nazmiye: nazma ait
yönler, taraflar, naz›m cihet-
leri.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet hâline getiren.
gayet: son derece.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hatt-› muvasala: biriyle mü-
nasebet kurabilme yolu.

hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
huruç: ç›kma, d›flar› ç›kma, ç›-
k›fl.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
ikaz: uyar›.
iman: inanç, itikat.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konu-
sunda karar verebilme ve bu

1. Bakara Suresi: 26-27.



hasis, hakir fleylerden bahsetmeye tenezzül eder mi?
Hâlbuki ashab-› kemal, bu gibi k›ymetsiz fleylerden bah-
setmeye tenezzül etmezler, hayâ ederler.”

Kur’ân-› Kerîm, bu ayetle a¤›zlar›n› vurarak kapatt›.

Mâkabline cihet-i nazım ve irtibatı:

Evet, Kur’ân’›n ihtiva etti¤i s›fât ve mezâyân›n hiçbir
kelâmda, hiçbir kitapta, hiçbir flah›sta bulunmad›¤› sure
bafl›nda ispat edildi¤i gibi, Hazret-i Muhammed Aleyhis-
salâtü Vesselâm›n nübüvveti de Kur’ân’›n i’caz›yla ispat
edildi. Kur’ân’›n i’caz› dahi tahaddi ile, yani muhalifleri
muaraza, mübareze meydan›na davet etmekle ispat edil-
di. Çünkü muarazaya yap›lan davet, sükût ile cevaplan-
d›r›ld›. Böyle cihanflümul bir ink›lâb› söndürmek için ya-
p›lan davet üzerine mübareze meydan›na gitmeyip, sü-
kût etmek, elbette eser-i aczdir. Kur’ân-› Kerîm’in bu is-
patlar›na karfl› kâfirler habt olup a¤›zlar›n› açamad›klar›
gibi, nab›zlar› bile felce u¤rad›. Yaln›z, Kur’ân her husus-
ta hadd-i kemale bali¤ oldu¤undan, uzaktan uza¤a baz›
ufak itiraz tafllar›n› atm›fllard›r.

Ezcümle, 
1 GkQÉnf nónb rƒnà°rSGipòsdG pπnãnªnc ve 

2 pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nüncrhnG
gibi adî, k›ymetsiz misallerden Kur’ân’›n getirdi¤i temsil-
ler, yüksek kelâmlar›n kemaline yak›flmaz. “Bu gibi tem-
siller, beynennâs yap›lan mükâlemelere, konuflmalara
benziyorlar” diye mugalâta ile halt etmifllerdir. Kur’ân-›
Kerîm, onlar›n o haltlar›n› bu ayetle bafllar›na vurmufltur.

adî: s›radan, her zamanki.
aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
ashab-› kemal: kâmil insanlar,
kemal sahipleri, olgun ve mü-
kemmel kimseler.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: konu.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
beynennâs: halk aras›nda, insan-
lar aras›nda.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
cihet-i naz›m: ba¤l›l›k ve irtibat
yönü.
eser-i acz: acz eseri, âcizli¤in so-
nucu.
ezcümle: bu cümleden olarak.
habt olma: bir bahiste biri tara-
f›ndan susturulma, a¤z› kapanma.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
kemalât haddi.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
halt: münasebetsiz söz söyleme,
uygunsuz fiil veya davran›fl.
hasis: adî, alçak, baya¤›.
hayâ: utanma, s›k›lma.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kâfir: Allah’› ve ‹slamiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kelâm: söz, konuflma, nutuk.
kemal: olgunluk, fazilet.
k›ymet: de¤er.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.

mezâyâ: meziyetler, üstün-
lük vas›flar›.
misal: örnek, numune.
muaraza: sözle karfl›l›kl› mü-
cadele, söz mücadelesi.
mugalâta: safsata, a¤›z kala-
bal›¤›.
muhalif: muhalefet eden, bir

fiil ve düflünceye karfl› z›t dü-
flüncede bulunan.
mübareze: cenk, savafl.
mükâleme: konuflma.
nab›z: damar, atardamar, bi-
lek atardamar›.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.

s›fat: vas›f, nitelik.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›-
¤› 114 bölümden her biri.
sükût: susma, sessiz kalma.
tahaddi: meydan okuma.
temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
tenezzül: inme, alçalma.

1. (O münaf›klar›n hâli), karanl›k bir gecede atefl yakan kimsenin durumu gibidir. (Bakara Su-
resi: 17.)

2. Yahut onlar›n hâli, fliddetle boflanan bir ya¤mura tutulmufl yolcular›n misaline benzer. (Ba-
kara Suresi: 19.)
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Arkadafl!

Acele etme, burada bir parça durmak icap eder. On-
lar›n pek vâhî ve zay›f flüpheleri vard›r. Bu flüpheler, mü-
teselsil baz› vehimlerden nefl’et etmifltir. O vehimler de,
baz› mugalâtalardan husule gelmifllerdir. Onlar›n,
Kur’ân’›n kemalini tenzil etmek için, Kur’ân’›n temsille-
rini insanlar›n temsillerine k›yas etmeleri, “k›yas-› maal-
fâr›k”t›r; aralar›nda dünyalar kadar fark vard›r.

Onlar› mugalâta ile bu k›yasa sevk eden noktalar:

1. Onlar, her fleye me’lûflar›na bakt›klar› nazarla bak›-
yorlar.

2. Onlar, insan›n zihninin, fikrinin, lisan›n›n, sem’inin
cüz’î olduklar›n› ve cüz’î olduklar›ndan, kasten ve bizzat
iki fleye beraber taallûk edemediklerini nazara alm›fllar-
d›r.

3. Himmetin yüksek ve alçak k›s›mlar›n› tefrik eden
mikyas›n, ifltigal ve ihtimamdan ibaret oldu¤unu düflün-
müfllerdir. Yani, yüksek fleylere ihtimam edenin himme-
ti yüksektir, alçak ifllerde ifltigal edenin himmeti alçakt›r.

4. K›ymet ve azametin, himmet nispetinde oldu¤unu
zannetmifllerdir. Hatta küçük veya alçak bir fleyi, yüksek
ve büyük flah›slara isnat etmezler. Güya azîm insanlar,
k›ymeti olmayan fleylere tenezzül etmezler; ve zay›f, kü-
çük bir fley, o büyük himmet ve azameti tahammül ede-
mez.
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sem’: iflitme.
sevk: yöneltme, gönderme.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahammül: yüklenme, yüke kat-
lanma.
tefrik: birbirinden ay›rma, ayr›
tutma.
temsil: örnek, misal.
tenezzül: kendine ayk›r› düflen
bir ifli veya durumu kabul etme,
alçalma.
tenzil: k›ymetten düflürme, de-
¤erini indirme.
vâhî: bofl, faydas›z, zarars›z,
ehemmiyetsiz fley.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zaif: zay›f.

azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
azîm: büyük.
bizzat: kendisi, flahsen.
cüz’î: küçük, az.
güya: sanki.
himmet: çal›flma, çabalama,
gayret gösterme, emek sarf
etme.
husul: hâs›l olma, meydana
gelme, peyda olma.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-

ma.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
isnat: dayanma, dayand›rma.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
kasten: bile bile, isteyerek,
kas›tl› olarak.
kemal: olgunluk, fazilet.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek
hüküm verme.
k›yas-› maalfâr›k: birbirine
benzemeyen fleyler aras›nda

yap›lan geçersiz k›yas.
k›ymet: de¤er.
lisan: dil.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mikyas: nispet, derece, ölçü.
mugalâta: safsata, a¤›z kala-
bal›¤›.
müteselsil: teselsül eden, bir-
birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den.
nazar: bak›fl.; dikkat.
nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nispet: oran, ölçü.



‹flte o bofl kafal›lar, bu noktalara istinaden, Cenab-›
Hakk› da insanlara k›yas ederek diyorlar ki: “Allah, celâl
ve azametiyle insanlar›n konufltuklar› gibi nas›l insanlar-
la tekellüm etmeye tenezzül eder? Ve bu cüz’î ve hakir
fleylerden nas›l bahseder? Azametine yak›fl›r m›?”

Acaba o süfeha tak›m›, Allah’›n iradesi, ilmi kudreti gi-
bi sair s›fatlar›n›n da küllî, umumî, flamil, muhit oldukla-
r›n› bilmezler mi? Ve yine bilmezler mi ki, Cenab-› Hak-
k›n azametine mikyas, ancak mecmu âsâr›d›r; yaln›z bir
eser mikyas olamaz! Ve yine bilmezler mi ki, Cenab-›
Hakk›n tecellisine mizan olacak, kâffe-i kelimat›d›r ki,
eflcar kalem, denizler mürekkep olsa, o kelimat› yaz›p
bitiremezler. (HAfi‹YE) Meselâ, flems ak›l, ihtiyar ve irade 

HAfi‹YE: Bu mealdeki ayette bir mübalâ¤a, bir müzayede görünür. Fa-
kat, hakikate, vak›a bak›l›rsa, ziyadelik yoktur. Çünkü, kelime, bir mana-
y› ifade eden fleye denir. Amma nahvîlerin lâf›z ile takyit ve tahsis ettikle-
ri, onlara mahsus bir ›st›laht›r. Evet, biri kàl, di¤eri hâl olmak üzere iki li-
san vard›r. Lisan-› kàlin kelimat› elfaz ise, lisan-› hâlin kelimat› da ahval-

dir. Binanaleyh, kudsî flairin 
1 lópMGnh o¬sf nG '¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc≈/anh dedi¤i gibi,

“Kitab-› kebir-i kâinatta yarat›lan herhangi bir fley Hâl›k’›n azametine de-
lâlet eden bir kelime-i hâliyedir.” Eflcar ile denizler, kâinat kitab›nda mev-
cut kelimat-› hâliyelerin yaz›lmas›na kâfi geldi¤i takdirde, o denizlerin kat-
releri, o a¤açlar›n zerreleri birer hâlî kelime oldu¤undan, onlar›n da yaz›l-
mas› için mürekkep, kalem lâz›md›r. Öyle ise, onlar için de onlar kadar
baflka eflcar ve denizler lâz›md›r. Ve hakeza, herbir birincinin katreleri ve
kelimat› yaz›ld›ktan sonra, ona da onun kadar ikinci bir tak›m eflcar ve
denizler lâz›md›r. Hâl böylece ilâgayri’n-nihaye teselsül eder gider. Ce-
nab-› Hakk›n kelimat›, yani Cenab-› Hakk›n azametine delâlet eden keli-

mat-› hâliyesi bitmez. Demek hakikatte 
2 GkOnóne /¬p∏rãpÃp Énæ`rÄpL rƒndnh » uHnQ oäÉnªp∏nc nónØrænJ r¿nG

ayetinin ifade etti¤i manada hiçbir cihetle mübalâ¤a, müzayede yoktur,
belki tenakus vard›r. Mütercim Abdülmecid

ahval: hâller, durumlar.
âsâr: eserler.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik ve haflmet sahibi
olan Allah.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cihet: yön, sebep, vesile.
cüz’î: küçük, az.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
elfaz: lâf›zlar, kelimeler.
eflcar: a¤açlar.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hâl: durum, vaziyet.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hâlî: hal ve vaziyet ile ilgili.
hafliye: dipnot.
›st›lah: deyim, tabir.
ihtiyar: yafll›.
ilâgayri’n-nihaye: sonsuza dek,
sonsuza kadar, ebedî olarak.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
istinaden: istinat ederek, daya-
narak.
kâffe-i kelimat: kelimelerin hep-
si, bütünü.
kâfi: yeterli.
katre: damla.
kelimat: kelimeler, sözler.
kelime-i hâliye: hâl ile ilgili keli-
me, tav›rla ifade edilen kelime,
durumun anlatt›¤› mana.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi bafl-
ka bir fleye benzeterek hüküm
verme.
kitab-› kebir-i kâinat: büyük kâi-
nat kitab›.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
kudsî: mukaddes, yüce.
küllî: bütüne ait olan, umumî, ge-
nel.
lâf›z: söz, kelime.
lisan: dil.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin duru-
flu ve görünüflü ile bir mana ifade
etmesi.
lisan-› kàl: söz ile anlat›lan mana,
konuflma dili.
mana: anlam.
meal: mana, anlam, mefhum.
mecmu: toplam, tüm.
mikyas: ölçek.
mizan: ölçü, denge.
muhit: ihata eden, kuflat›c›.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok bü-
yütme, abartma.
mürekkep: yaz› yazmak, desen

çizmek veya basmak için kul-
lan›lan, türlü renklerde s›v›
madde.
müzayede: art›rma, ziyade-
lefltirme.
nahvî: nahiv ilmiyle alâkal›,
sentaksla ilgili.
sair: di¤er, baflka, öteki.
süfeha: sefihler.
flamil: içine alan, kapsay›c›.

flems: günefl.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takyit: kay›t ve flarta ba¤la-
ma.
tecelli: ‹lâhî kudret ve s›rlar›n
insanlarda ve nesnelerde gö-
rünmesi, Cenab-› Hakk›n gü-
zel isimlerinin kâinatta ve in-
sanlarda zahir olmas›.
tekellüm: söyleme, konufl-

ma.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-
flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
teselsül: zincirleme, silsile
hâlinde birbirini takip etme.
vak›a: olay.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziyade: fazlal›k.

1. Meflhur Arap flairlerinden ‹bnü’l-Mu’tez.
2. [Denizler mürekkep olsa,] hatta bir o kadar›n› daha getirip ilâve etsek, Rabbimin sözleri tü-

kenmeden o denizler tükenirdi. (Kehf Suresi: 109.)
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sahibi farz edilse, ziyas›n› bütün âleme neflretti¤i bir s›ra-
da pis, mülevves bir zerre de onun ziyas›ndan istifade et-
ti¤i vakit, flemse karfl› “Niçin bu pis, bu mülevves zerre
ile meflgul oldu ve niçin ona ziyas›n› verdi?” diye itiraz
edilebilir mi? Hâflâ! fiemsin azametine bir nakisa gelir
mi? Yok.

Binaenaleyh, gayet büyük olan bu âlemi, büyük bir sa-
natla ve büyük bir ihtimamla halk etti¤i gibi; cevher-i fert
ile tabir edilen zerre de Onun destgâh-› kudretinden ç›-
kan bir eser-i sanat›d›r. Çünkü o büyük Kudretin nazar›n-
da cevahir-i fert, yani zerrelerle nücum-i seyyare, yani
gezici y›ld›zlar müsavidirler. Zira o büyük Allah’›n kudre-
ti, ilmi, iradesi, kelâm›, zatî s›fatlar›d›r; Zat-› Akdes’e lâ-
z›md›rlar. Onlara teceddüt yok, ziyade ve noksan olma-
ya kabiliyet yok, tagayyürleri yok ki, mertebeleri olsun.
Maahaza, acz bu s›fatlar›n z›dd› oldu¤undan, onlar›n içi-
ne girip oturamaz.

Binaenaleyh, kudret-i ‹lâhiyede zerre ile flems aras›n-
da fark yoktur. Meselâ, terazinin her iki gözünde iki gü-
nefl veya iki zerre bulundu¤u farz edilse, aralar›nda mü-
savat ve muvazene bulundu¤undan, hariçten bir kuvvet
bir gözüne basarsa, öteki göz havaya kalkar. ‹ster o göz-
de zerre olsun, ister günefl olsun, o kuvvete göre farkla-
r› yoktur, ikisi de birdir.

Kezalik, mümkün olan bir fleyin tarafeyni, yani vücut
ve ademi aras›nda terazinin gözleri gibi müsavat oldu-
¤undan, Kudret-i Ezeliye hangi tarafa basarsa, öteki 
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kudreti, Allah’›n kudretiyle yapt›-
¤› ifller, fiiller, tasarruflar.
maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mertebe: derece, basamak.
meselâ: örne¤in.
meflgul: bir iflle u¤raflan, ilgile-
nen.
muvazene: denge, ölçü.
mülevves: kirli, pis, murdar.
müsavat: müsavilik, eflitlik, her
bak›mdan ayn› derecede olma.
müsavi: eflit.
nak›s: noksan, eksik.
nazar: bak›fl; düflünce, fikir.
nücum-i seyyare: hareket hâlin-
de olan, sabit olmayan y›ld›zlar.
s›fat: vas›f, nitelik.
flems: günefl.
tabir: demek, ifade etmek.
tagayyür: hâlden hâle geçme,
de¤iflme, baflkalaflma.
tarafeyn: iki taraf.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
vücut: var olma, varl›k.
Zat-› Akdes: en mukaddes zat,
her türlü kusur ve noksandan
uzak ve pak olan zat; Allah.
zatî: zata ait, zat›n kendisinden
olan.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziyade: çok, fazla.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
adem: yokluk, olmama.
âlem: dünya, cihan.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
cevahir-i fert: atomlar, zerre-
ler.
cevher-i fert: ferdin cevheri;
zerre, en küçük cisim, atom.
destgâh-› kudret: kudret tez-
gâh›.
eser-i sanat: sanat eseri, sa-

nat de¤eri olan eser.
farz: var kabul etme, var say-
ma.
gayet: son derece.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hariç: d›flar›da.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir
vakit.
ihtimam: dikkat ve özen gös-
terme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yap›p yapmama konusunda
için olan iktidar, güç.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kelâm: söz, lâf›z.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
Kudret-i Ezeliye: ezelî kud-
ret, Cenab-› Hakk›n zaman ve
mekânla kay›tl› olmayan
kudreti.
kudret-i ‹lâhiye: Allah’›n



taraf heba gibi havaya kalkar; günefl, sinek, zerre, bu hu-
susta hepsi de birdir.

Hülâsa: Zerre gibi küçük fleyler veya adî fiiller, Hâl›k’›n
halk›yla vücuda geldikleri için, onun daire-i ilminde dâhil
olduklar› bedihîdir. Bu itibarla, onlardan bahsetmekte,
bilbedahe, müflâhhat (münakafla etmek) yoktur. Kur’ân-›

Kerîm, 
1 oÒ/ÑnîrdG o∞«/£s∏dG nƒognh n≥n∏nN røne oºn∏r©nj n’nG ayetiyle bu s›r-

ra iflaret etmifltir. Yani, halk eden Hâl›k, mahlûkunu bil-
mez mi? Ve bilmemesinin imkân› var m›? Öyle ise, mah-
lûkundan niçin bahsetmesin ve niçin mahlûkuyla konufl-
mas›n?

‹kinci Mugalâta: Onlar, “Kur’ân’›n üslûplar› ve flive-
si alt›nda bir insan›n timsali görünür,” diyorlar. “Çünkü,
Kur’ân’da bahsedilen adî ifller ve hakir fleyler, insanlar›n
aras›nda yap›lan muhavere ve konuflmalar gibidir.”

Bu cahil herifler bilmezler mi ki, söylenilen bir kelâm,
bir cihetten mütekellimine bakarsa, birkaç cihetten mu-
hatab›na bakar. Çünkü, muhatab›n ahvalini nazara al-
mak lâz›md›r ki, söylenilen söz o ahvalin iktizas› üzerine
söylensin. Binaenaleyh, Kur’ân’›n muhatab› beflerdir.
Kur’ân’›n maksad› da tefhimdir, yani beflerin bilmedi¤i
fleyleri bildirmektir. Buna binaendir ki, belâgatin iktizas›
üzerine Kur’ân, beflerin hissiyat›yla memzuç olan üslûp-
lar›n› giyer ve flivesiyle söyler ki, beflerin fehmi söyleni-
len sözden tevahhufl edip ürkmesin. Evet, yüksek bir in-
san, bir çocukla konufltu¤u zaman çocuklar›n flivesiyle 

adî: s›radan, her zamanki.
ahval: hâller, durumlar.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: konu.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
befler: insan, insanl›k.
bilbedahe: aç›ktan, aflikâr olarak.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
cihet: yan, yön, taraf.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
daire-i ilim: ilim dairesi.
fehim: anlama, anlay›fl, kavray›fl.
fiil: ifl, hareket.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.

heba: ince toz.
hissiyat: hisler, duygular.
husus: mevzu, konu.
hülâsa: k›saca, özet.
iktiza: gerek, lüzum.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kelâm: söz, konuflma.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
memzuç: bitiflik, kar›fl›k, ka-
r›flm›fl, birbirine mezcolmufl.
mugalâta: delilsiz veya uy-

durma delillere dayand›r›lan
münakafla.
muhatap: kendisine hitap
olunan, söz söylenilen kimse.
muhavere: konuflma, sohbet
etme.
münakafla: tart›flma.
müflahhat: kavga etme, niza,
çekiflme.
mütekellimîn: konuflanlar.
nazar: bak›fl, dikkat.
s›r: gizli mana, ç›kan anlam.

flive: söyleyifl, telâffuz; tarz,
tav›r, üslûp.
tefhim: bildirmek, bildirilme,
tebli¤.
tevahhufl: korkulu bir flekilde
emin olmayarak bakma.
timsal: resim, suret, flekil.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.

1. Mülk Suresi: 14.
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konuflursa, çocu¤un zihnini okflam›fl olur. Çocu¤un feh-
mi, onun çat pat söyledi¤i sözlerle ünsiyet peyda eder,
söylediklerini dinler ve anlar. Aksi hâlde, o insanla o ço-
cuk aras›nda bir malûmat al›flverifli olamaz. Allah ile be-
fler aras›ndaki ahz ve itâlar da böyledir. E¤er Cenab-›
Hak beflere itâ edece¤i malûmat› beflerin terazisiyle tar-
t›p vermezse, befler kat’iyen ne bakar ve ne de al›r. Çün-
kü, befler ancak al›flm›fl oldu¤u terazisinin dilinden anlar,
bu fennî terazilerin dilinden anlamaz.

Sual: Hakikaten, eflyan›n hakareti h›sseti kudretin
azametine, kelâm›n nezahet ve nezaketine münafidir?

Cevap: Baz› fleylerde veya ifllerde görünen hakaret,
çirkinlik, eflyan›n mülk cihetine aittir. Yani d›fl yüzüne na-
z›rd›r ve bizim nazar›m›zda öyle görünür. Ve bunun için,
eflya ile Yed-i Kudret aras›na perde olarak esbab-› zahi-
riye vazedilmifltir ki, sathî nazar›m›zda Yed-i Kudretin o
gibi eflya ile mübaflereti görünmesin. Fakat melekût ci-
heti, yani iç yüzü ise fleffaf ve yüksektir. Kudretin taallûk
etti¤i bu cihette hiçbir fley kudretin taallûkundan hariç
de¤ildir.

Evet, azamet-i ‹lâhiye esbab-› zahiriyenin vaz’›n› iktiza
etti¤i gibi, vahdet ve izzet-i ilâhiye de kudretin bütün efl-
yaya flümulünü ve kelâm›n her fleye ihatas›n› iktiza eder-
ler.

Maahaza, bir zerre üstünde zerrelerle yaz›lan bir
Kur’ân, sahife-i semada y›ld›zlarla yaz›lacak Kur’ân’dan
hüsünde (güzellik) afla¤› de¤ildir.
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mübafleret: bir ifle bafllama, girifl-
me, tutuflma, bulaflma, temas.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan her fley.
münafi: z›t, ayk›r›.
nazar: bak›fl, dikkat.
naz›r: nazar eden, bakan.
nezahet: nezihlik, temizlik, pak-
l›k.
peyda: kurma, sa¤lama.
sahife-i semaviye: gök sayfas›.
sathî: yüzeysel.
sual: soru.
fleffaf: saydam.
flümul: içine alma, kapsam.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
terazi: muvazene, denge.
ünsiyet: al›flkanl›k, ülfet, dostluk.
vahdet: birlik ve teklik.
vaz: sunma, aç›klama.
Yed-i Kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.

ahz: alma, al›nma.
aksi: ters, z›t.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
azamet-i ‹lâhiye: Allah’›n bü-
yüklü¤ü.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cihet: yan, yön, taraf.
esbab-› zahiriye: görünürde-
ki sebepler.

fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
fennî: fenne mensup, fenle il-
gili olan.
hakaret: küçüklük, horluk.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.
hariç: d›fl›nda.
h›sset: alçakl›k.
ihata: kuflatma, içine alma.
iktiza: gerek, lüzum.
itâ: verme, bahfletme, ihsan
etme.
itâ: verme, bahfletme, ihsan

etme.
izzet-i ‹lâhiye: Cenab-› Hak-
k›n sonsuz izzeti, yüce flerefi.
kat’iyen: kat’î olarak, kesin
olarak, kesinlikle.
kelâm: söz, lâf›z.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
malûmat: bilgiler, bilinen
fleyler.
melekût: bir fleyin iç yüzü,
hakikati, asl›.



Ve keza, (HAfi‹YE 1) bir sivrisine¤in yarat›l›fl›, sanatça filin
hilkatinden dûn de¤ildir. Kelâm s›fat› da aynen kudret s›-
fat› gibidir. Bir çocukla konuflup söz anlatmak, bir feyle-
sofla konuflmaktan afla¤› de¤ildir.

Sual: fiu temsillerde görünen hakaret-i zahiriye neye
aittir?

Cevap: O gibi hâller temsil getirene ait de¤ildir, ancak
mümessel-i leh’e aittir. Yani, kime ve ne fleye temsil ge-
tirilmiflse, ona aittir.

Zaten kelâm›n güzelli¤i, belâgati, mümessel-i lehe mu-
tabakat› nispetindedir. Evet, bir padiflah, bir çobana ço-
banlara mahsus bir aba, bir palto ve kelbine de bir ke-
mik verirse, “Padiflah iyi yapmad›” diye kimse itiraz ede-
mez. Çünkü her fleyi lây›¤›na vermifltir.

Binaenaleyh, mümessel-i leh ne kadar hakir olursa,
temsili de o kadar hakir olur; ve ne kadar büyük olursa,
temsili de o kadar büyük olur. Evet, sanemler pek adî,
hakir olduklar›ndan, Cenab-› Hak, sine¤i (HAfi‹YE 2) onlara 

HAfi‹YE 1: Sivrisine¤in bafl›nda m›zrak gibi hortum vard›r. Filin bafl›na
konar, hortumunu filin hortumuna bat›r›r; fil kaçmaya bafllar, hiçbir suret-
le elinden kurtulamaz. Demek, Cenab-› Hak sivrisine¤i file galip ve hâ-
kim k›lm›flt›r. Binaenaleyh, hilkatçe dûn ise de, cesaret hususunda faiktir.

Mütercim Abdülmecid

HAfi‹YE 2: Bir Arabînin t›pt›¤› bir sanemi varm›fl. Bir gün ibadete git-
mifl. Bakm›fl ki, bir tilki sanemin bafl›na bevletmifl. Bu hâli görünce, 
1 /¬p°SrGnôpH o¿ÉnÑn∏r©sãdG o∫ƒoÑnj wÜnQnG demekle, sanemi k›rm›fl atm›fl. Demek sanemlerin

hakaretinden, yaln›z sinekler de¤il, tilkiler de bafllar›na ç›kar, telvis eder.
Mütercim Abdülmecid

aba: yünden yap›lm›fl kaba ku-
mafl.
adî: baya¤›, afla¤›, de¤ersiz.
Arabî: Arap kavmine mensup.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
bevl: idrar, sidik, çifl.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
dûn: altta, afla¤›da.
faik: üstün, seçkin, ileri, yüksek.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
hakaret: küçüklük, horluk.
hakaret-i zahiriye: görünürdeki
de¤ersizlik, d›flar›dan bak›l›nca
göze çarpan küçük, önemsiz ve

de¤ersiz olma durumu.
hâkim: hükmeden.
hakir: afla¤›, adi, itibars›z.
hafliye: dipnot.
hilkat: do¤ufltan gelen vas›f,
yarat›l›fltan olan.
husus: mevzu, konu.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kelâm: Allah’›n zat›ndan, s›-
fatlar›ndan ve fiillerinden ve
‹slâm inanç esaslar›ndan bah-
seden ilim.

kelp: köpek.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lây›k: uygun, yak›fl›r, müna-
sip.
m›zrak: uzun sapl›, ucu sivri
demirli harp aleti, karg›.
mutabakat: uyma, uygunluk,
birbirini tutma.
mümessel-i leh: hakk›nda
temsil getirilen.

mütercim: tercüme eden, bir
dilden baflka bir dile çeviren,
tercüman, çevirmen.
nispet: oran, de¤er.
sanem: put, Allah’tan baflka
tap›n›lan fley.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
telvis: bulaflt›rma, kirletme,
pisletme.
temsil: örnek, misal.

1. Bafl›na tilkinin bevl etti¤i bir fley rab olur mu?
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musallat k›lm›flt›r. Ve ibadetleri de o kadar çirkindir ki,

päƒoÑnµ`ræn©rdG oè°rùnf ile, yani örümce¤in a¤›yla tabir edilmifltir.

Üçüncü Mugalâta: Onlar diyorlar ki: “Hakikati izhar
etmekte, aczi ima eden bu gibi temsilâta ne ihtiyaç var-
d›r?”

Elcevap : Kur’ân’› inzal etmekten maksat, cumhur-i
nâs› irflat etmektir. Cumhur ise avamd›r. Avam-› nâs, ç›p-
lak olan hakaik› göremez, ülfet peyda etmedikleri akli-
yat-› mahzay› ve mücerredat› fehimleri alamaz. Bunun
için, Cenab-› Hak, lütuf ve ihsan›yla, hakikatleri onlar›n
ülfet ettikleri bir libasla, bir flive ile göstermifltir ki, tevah-
hufl edip ürkmesinler. Bu bahis, müteflabihat bahsinde
geçmifltir.

Bu ayetin cümleleri arasında irtibata gelelim:

Evet, 
1 Én¡nbrƒna Énªna ká°nVƒo©nH Éne kÓnãne nÜpör†nj r¿nG »/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG

cümlesi onlar›n irad ettikleri afla¤›daki müteselsil itirazla-
r› reddediyor.

1. Allah’›n beflerle konuflmas›nda ve onlara kah›r ve
itap etmekte ve onlardan flikâyet etmekte ne hikmet var-
d›r? Hâlbuki, bu gibi fleylerden anlafl›l›r ki, âlemde insa-
n›n da baflka bir tasarrufu, bir tesiri vard›r.

2. ‹nsanlar aras›nda cereyan eden konuflmalar gibi
temsillerin getirilmesi. Zira, bu, Kur’ân’›n befler kelâm›
oldu¤una alâmettir.
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peygamberlere indirilmesi.
irad: getirme, söyleme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
irtibat: ba¤, münasebet.
itap: azarlama, rencide etme.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kah›r: büyük eziyet, cefa, zulüm.
kelâm: söz, konuflma.
libas: k›yafet, giysi.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
maksat: kastedilen fley; gaye.
mugalâta: delilsiz veya uydurma
delillere dayand›r›lan münakafla.
musallat: fazlas›yla üzerine gi-
den, rahats›z eden, afl›r› derecede
sataflan, s›k s›k rahats›zl›k veren.
mücerredat: soyut kavramlar.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard›ndan gelen, zincirleme gi-
den, zincirleme.
müteflabihat: Kur’ân-› Kerîm’in
manas› aç›k olmayan ayetleri,
müteflabih ayetler, mecazî mana-
ya elveriflli ayetler.
peyda: kurma, sa¤lama.
flive: söyleyifl, telâffuz.
tabir: demek, ifade etmek.
tasarruf: idare, kullan›m.
temsil: örnek, misal.
temsilât: temsiller, örnekler.
tevahhufl: yaln›zlaflma, vahflilefl-
me, yabanc›laflma.
ülfet: al›flma, kaynaflma, dostluk.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
akliyat-› mahza: sadece ak›l
yolu ile bulunabilen, tutarl›,
mant›kl› düflünce ve fikirler.
alâmet: belirti, iflaret, iz.
âlem: dünya, cihan.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
avam-› nâs: insanlar›n ilmî, ir-
fan› k›t, okuma yazmas› az,

fikren zay›f olanlar›.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: konu.
befler: insan, insanl›k.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cumhur: halk, ahali, umum
topluluk.
cumhur-i nâs: insanlar›n ço-
¤unlu¤u.
fehim: zeki, anlay›fll›, ak›ll›,

kavray›fll›.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade
etme.
inzal: Allah’›n emirlerinin

1. fiüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçü¤üyle misal vermekten çekinmez. (Ba-
kara Suresi: 26.)



3. Kelâm›n arkas›nda, üslûplar›n aras›nda insan›n tim-
sali görünür.

4. Hakaik, temsilâtla tasvir ediliyor. Bu ise, hakikati iz-
har etmekten âciz oldu¤una delâlet eder.

5. Getirilen temsiller, adî temsillerdir. Bu ise, mütekel-
limin zihni inhisar alt›nda oldu¤una emaredir.

6. Hakir ve k›ymetsiz fleylerden temsiller getiriliyor.
Bu da mütekellimin zay›f oldu¤una delildir.

7. Getirilen temsillere mecburiyet olmad›¤›ndan, terki
zikrinden evlâd›r.

8. Bilhassa, ehl-i izzetin hayâ ederek tenezzül etme-
dikleri fleylerden temsil getirilmifltir.

Kur’ân-› Kerîm, bu itiraz silsilesini, 
1 ...Éne kÓnãne nÜpör†nj r¿nG »/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG (ilâahir) cümlesiyle,

bir darbede k›rm›fl ve y›km›flt›r.

1. Eflyan›n iç yüzleri yüksek ve fleffaf oldu¤undan, bu
yüzlerden bahsetmek azamet ve celâle münafi olmad›¤›
gibi; ulûhiyetin iktizas› üzerine, d›fl yüzleri çirkin görü-
nenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulma-
lar›, ulûhiyet kanununa muhaliftir. Çünkü bir hâkim,
teb’as›ndan Çingeneleri hukuk-i medeniyeden ihraç et-
mez.

2. Belâgat ve hikmetin iktizas› üzerine, hakir manala-
r› ifade için hakir temsillerin zikrinde bir muhalefet yok-
tur.

adî: s›radan, her zamanki.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
bilhassa: özellikle.
celâl: sonsuz büyüklük, haflmet,
ululuk, yücelik.
darbe: vurufl, vurma, çarpma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ehl-i izzet: izzetli, de¤erli olanlar,
fleref sahipleri.
emare: alâmet, belirti, niflan.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim: memleketi idare eden,
hükümdar.
hakir: itibars›z, de¤ersiz.
hariç: d›fl›nda.
hayâ: Allah korkusu ile günahtan
kaç›nma.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep.
hukuk-i medeniye: medenî hu-
kuk.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
iktiza: gerek, lüzum.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
inhisar: yaln›z bir fleye ait k›lma,

tekelleflme.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kelâm: söz, lâf›z.
k›ymet: de¤er.
mana: anlam.
mecburiyet: mecbur olma,
zarurîlik durumu, zorunluluk.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
münafi: z›t, ayk›r›.

mütekellim: söyleyen, konu-
flan, birinci flah›s.
silsile: seri, dizi.
fleffaf: saydam.
tasvir: betimleme, baflka bir
ifade ile anlatma.
tebaa: uyruk, bir devletin ida-
resi alt›nda bulunanlar.
temsil: örnek, misal.
temsilât: temsiller, örnekler.
tenezzül: kendine ayk›r› dü-

flen bir ifli veya durumu kabul
etme, alçalma.
timsal: resim, suret, flekil.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’›n hâ-
kimiyeti ile kâinattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
zihin: haf›za, bellek.
zikir: anma, bildirme.

1. fiüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçü¤üyle misal vermekten çekinmez. (Ba-
kara Suresi: 26.)
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3. Adî temsillerde bir beis yoktur; terbiye ve irflat öy-
le ister.

4. ‹nayet-i ‹lâhiyenin iktizas› üzerine, hakaik temsilât-
la tasvir edilir.

5. Rububiyet ve terbiyenin iktizas›na binaen, insanlar›
kendi aralar›nda cereyan eden muhavereleri, üslûplar›,
fliveleriyle irflat etmek lâz›md›r.

6. Hikmet ve nizam›n iktizas› üzerine, Cenab-› Hakk›n
insanlarla konuflmas› zarurîdir.

Hülâsa : Cenab-› Hak, insanlara cüz’î, ihtiyarî ver-
mekle, onlar› âlem-i ef’ale mastar yapt›. O âlem-i ef’ali
bir nizam alt›na almak üzere kelâm›n›, yani Kur’ân’›n› da
o âlem-i ef’ale gönderdi. Binaenaleyh, tanzif ve tanzim
için yap›lan ‹lâhî bir program, itirazlara mahal olamaz.

1 rºp¡uH nQ røpe t≥n◊r G o¬s`fnG n¿ƒoªn∏r©n«na Gƒoæne'G nøj/òsdG ÉsenÉna
Bu cümleyi evvelki cümle ile bağlayan alâkaya ge-
lince:

Evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle, bir deli-
lin yolunu gösteriyor ve zihne gelen vehimleri de defedi-
yor. fiöyle ki:

Her kim inayet-i ezeliye ile rububiyet-i ‹lâhiyeyi göz
önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti alt›nda
bakarsa, bauda ve emsaliyle getirilen temsillerin belâgat
kanunlar›na muvaf›k ve Cenab-› Hak’tan hak oldu¤unu 
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rek.
iktiza: gerek, lüzum.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
inayet-i ezeliye: zaman ve me-
kânla s›n›rl› olmayan Cenab-›
Hakk›n yard›m›, inayeti.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kelâm: söz, lâf›z.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
mahal: yer.
mastar: bir fleyin ç›kt›¤› yer, kay-
nak, temel.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
resul: elçi, Allah’›n elçisi, haberci,
peygamber.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n her
zaman, her yerde, her mahlûka
muhtaç oldu¤u fleyleri vermesi,
onu terbiye etmesi ve idaresi al-
t›nda bulundurma vasf›.
rububiyet-i ‹lâhîye: Allah’›n ter-
biye edicili¤i.
flive: söyleyifl, telâffuz.
tanzif: temizleme.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
temsil: örnek, misal.
temsilât: temsiller, örnekler.
terbiye: besleyip büyütme, yetifl-
tirme, e¤itme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zarurî: mecburî, zorunlu, ister is-
temez.

adî: s›radan, her zamanki.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
âlem-i ef’al: fiiller âlemi,
ameller âlemi.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bauda: sivrisinek.
beis: sak›nca, mahzur.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas›.

binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi
olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cüz’î: küçük, az.

def: kovma, uzaklaflt›rma.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
emsal: benzerler.
evvel: önce.
hakaik: hakikatler, do¤rular,
gerçekler.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.
hüküm: emir, bir konu hak-
k›nda verilen karar.
hülâsa: özet.
ihtiyarî: kendi iste¤iyle, seçe-

1. ‹man edenler, onun Rablerinden gelen hak oldu¤unu bilirler. (Bakara Suresi: 26.)



tasdik eder. Fakat, her kim nefsinin emri alt›nda mümki-
nat› nazara alarak bakarsa, flüphesiz vehimler onu hava-
land›r›r, dalâletin batakl›¤›na atar.

Bu iki taife insanlar›n meseli, iki flahs›n meseline ben-
zer ki: Onlardan birisi yukar›ya, di¤eri afla¤›ya gider. Her
ikisi de pek çok su arklar›n› görürler. Yukar›ya giden fla-
h›s, do¤ru çeflmenin bafl›na gider, suyun menba›n› bulur;
tatl›, temiz bir su oldu¤unu anlar. Sonra o çeflmeden te-
flaub edip da¤›lan bütün arklar›n temiz ve tatl› olduklar›-
na hükmeder ve hangi arka tesadüf ederse, tatl› ve temiz
oldu¤unda tereddüt etmez. ‹flte bu itibarla, kendisine ve-
himler tasallut etmezler. Afla¤›ya giden öteki flah›s ise,
arklara bakar. Suyun menba›n› göremedi¤inden, her rast
geldi¤i ark suyunun tatl› olup olmad›¤›n› anlamak için
delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolay›
vehimlere maruz kal›r. Edna bir vehim o kafas›z› yoldan
ç›kar›r.

Yahut, o iki taifenin misali, ellerinde bir âyine bulunan
iki flahs›n misaline benzer ki; birisi âyinenin fleffaf yüzü-
ne bakar, içinde kendisini gördü¤ü gibi çok fleyleri de gö-
rebilir, öteki adam ise âyinenin renkli yüzüne bakar, bir
fley anlayamaz.

Hülâsa : Allah’›n sun’una, ef’aline, kelâm›na, temsi-
lât›na, üslûplar›na, inayet ve rububiyetini mülâhaza et-
mekle beraber, Allah’›n canibinden bakmak lâz›md›r. Bu
bak›fl da ancak nur-i imanla olur. Bu itibarla, vehimler ol-
sa bile, ancak örümcek a¤›n›n k›ymet ve kuvvetinde olur.

âyine: ayna.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
edna: en aça¤›, en basit, en kü-
çük.
ef’al: fiiller, ifller.
emare: alâmet, belirti, niflan.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
hülâsa: k›saca, özet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kelâm: ‹lâhî söz.
k›ymet: de¤er.
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maruz: u¤ramak, etkilenmek.
menba: kaynak.
mesel: örnek, benzer, numu-
ne.
misal: benzer, örnek.
mülâhaza: dikkatle ve tefer-
ruat›yla, inceden inceye dü-
flünme.
mümkinat: yarat›lanlar,
mümkün olanlar, imkân dâhi-
lindekiler, olabilir fleyler.
nazar: dikkat.
nefis: kötü vas›flar› kendisin-
de toplayan hay›rl› ifllerden

al›koyan güç.
nur-i iman: iman nuru, Al-
lah’›n varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na
inanmadaki gönül, kalp ve fi-
kir ayd›nl›¤›.
rububiyet: Cenab-› Hakk›n
her zaman, her yerde, her
mahlûka muhtaç oldu¤u fley-
leri vermesi, onu terbiye et-
mesi ve idaresi alt›nda bulun-
durma vasf›.
sun: ifl, eser.
fleffaf: saydam.
taife: tak›m, güruh.

tasallut: son derece rahats›z
etme, musallat olma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temsilât: temsiller, örnekler.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tesadüf: rast gelme.
teflaub: flubelenme, flubelere
ayr›lma.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.



E¤er mümkinat cihetinden cüz’î fikriyle müflteri nazar›y-
la bakarsa, zay›f bir vehim bile onun nazar›nda bir da¤
gibi olur. Cudi Da¤›n› gözün rü’yetinden meneden sine-
¤in kanad› gibi zay›f, küçük bir vehim de, hakikati onun
gözünün görmesinden setreder.

1 ...GhoônØ`nc nøj/òsdG ÉsenGnh ilâahir...

Bu cümlenin evvelki cümle ile cihet-i irtibatı:

Evet, temsilât-› Kur’âniyedeki hikmeti fehmetmek için
Allah canibinden nur-i imanla bakmak lâz›m oldu¤una
evvelki cümle ile iflaret edilmifltir. Bu cümlede ise, mez-
kûr temsilâttaki hikmetin adem-i fehmini intaç eden ve
ayn› zamanda evham ve bahaneler yuvas›na giden yol
gösterilmifltir. fiöyle ki:

Alçak nefis taraf›ndan her fleyi karanl›kl› gösteren
küfür zulmetiyle temsilât-› Kur’âniyeye bakan olursa,
tabiî o temsilât›n hikmetini anlayamaz, evhama kap›l›r.
Kalbindeki maraz›n yard›m›yla, her vehim onun nazar›n-
da bir dev kesilir; tarik-› hakk› kaybeder, tereddütlere
maruz kal›r. Sonra istifhama, yani sorup sual etmeye
bafllar, içinden ç›kamaz. En nihayet, ifl inkâra dayan›r;
inkâr›n içinde kal›r. Kur’ân-› Kerîm, ihtisar ve kinaye ta-
rik›yla, onlar›n inkâr› tazammun eden istifhamlar›na 
2 kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnPÉne cümlesiyle iflaret etmifltir. Ve bu 
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land›rma.
istifham: soru sorup anlama, so-
rup anlama.
istifham: zihni iflgal eden soru.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
maraz: hastal›k.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
men: yasak etme, engelleme.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
müflteri: bir fleyi sat›n alan veya
sat›n almaya talip olan kimse, al›-
c›.
nazar: bak›fl, dikkat.
nihayet: en sonunda.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
rü’yet: görme, bakma, seyretme.
setr: örtme, kapama, gizleme.
sual: soru.
tabiî: elbette, flüphesiz.
tarik: yol.
tarik-› hak: hak ve hakikat yolu.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
temsilât: temsiller, örnekler.
temsilât-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
verdi¤i temsiller, misaller.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zulmet: karanl›k.

adem-i fehim: anlay›fltan
yoksun olma, anlay›fls›zl›k.
bahane: as›l sebebi gizlemek
için ileri sürülen uydurma se-
bep.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
cihet: yön.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,
aradaki benzeyifl ve münase-

bet.
cüz’î: küçük, az.
dev: masallardaki korkunç, iri
ve kuvvetli olan hayali yara-
t›k.
evham: vehimler, zanlar, ku-
runtular.
evvel: önce.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ilâahir: sona kadar, sonuna
kadar.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, kabul ve tas-
dik etmeme.
intaç: netice verme, sonuç-

1. Amma, kâfirler ise… (Bakara Suresi: 26.)

2. Allah bu gibi hakir misalle neyi kastetmifltir? (Bakara Suresi: 26.)



iflaret içindir ki, evvelki cümlede mezkûr 
1 n¿ƒoªn∏r©nj ’ye mu-

tabakat için, burada 
2 n¿ƒoªn∏r©nj n’ ’nin zikri lâz›m iken, 

3 kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnPÉne (ilâahir) denilmifltir.
4 GkÒ/ã`nc /¬pH i/ór¡njnh GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†oj : Bu cümle, onlar›n tem-

silât›n›n sebebini, ille-i gaiyesini anlamak üzere, 
5 BGnPÉne ile

yapt›klar› istifhama cevapt›r. Fakat, Kur’ân-› Kerîm, usul
ittihaz etti¤i icaz ve ihtisara binaen, temsilât›n ak›betini,
yani temsilâta terettüp eden dalâlet ve hidayeti, ille-i gai-
ye menzilesinde göstermifltir.

Evet, dalâlet ve hidayet, temsilâta illet olamaz. E¤er il-
let olsa cebir olur. Ancak, temsilât›n sebep ve ille-i gaiye-
si, cumhur-i avam› ikaz ve irflatt›r. Sanki onlar, “Niçin
böyle oldu? Niçin i’caz bedihî olmad›? Niçin Allah’›n ke-
lâm› oldu¤u zarurî olmad›? Niçin bu temsilât yüzünden
vehimlere meydan verildi?” diye birçok sualleri ortaya ç›-

kard›lar. Kur’ân-› Kerîm, GkÒ/ã`nc /¬pH i/ór¡njnh GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†oj cüm-

lesiyle o sual kümesini da¤›tt›. fiöyle ki:

O temsilât› nur-i iman ile tefekkür edenin nur-i iman›
inkiflaf eder, kuvvet bulur; küfür zulmetiyle ve tenkit h›r-
s›yla bakan›n da zulmeti ziyadeleflir ve gözü kör olur.
Çünkü, nazarîdir, bedihî de¤ildir.

Evet, bu temsilât, temiz ve yüksek ruhlar›, mülevves ve
alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da, yüksek istidatlar›
neflvünemaland›rmakla pis istidatlardan temyiz içindir. 

ak›bet: nihayet, son.
bedihî: delil ve ispata muhtaç
olamayacak derecede aç›k ve or-
tada olan, aflikâr.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
cebir: zor, zorlama, bask› yapma.
cumhur-i avam: avam›n cumhu-
ru, halk›n ço¤unlu¤u.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
evvel: önce.
h›rs: afl›r› istek, fliddetli arzu, faz-
la isteme.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ikaz: uyar›.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilmesi,
meydana gelmesi için çaba har-
canan fley, amaç, ideal.
illet: sebep.
inkiflaf: ortaya ç›kma, geliflme.
irflat: do¤ru yolu gösterme, gaf-
letten uyand›rma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifham: zihni iflgal eden soru.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kelâm: söz, lâf›z.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
menzile: mertebe.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
mutabakat: uyum.
mülevves: kirli, pis; kar›fl›k, dü-
zensiz.
nazarî: nazar ile ilgili, bak›flla ilgi-
li.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
sual: soru.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›

kavramak ve ibret almak için
zihnen ve kalben düflünme.
tefrik: birbirinden ay›rma,
seçme, ay›rdetme, ayr› tut-
ma.
temsilât: temsiller, örnekler.
temyiz: inceleyip seçme,

ay›rdetme.
tenkit: elefltirme.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda
olma, s›ras› gelme.
usul: metot, düzen.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.

zarurî: mecburî, zorunlu, ister
istemez.

zikir: anma, bildirme.

ziyade: Artma, ço¤alma.

zulmet: karanl›k, Allah’›n nu-
rundan mahrum olma hâli.

1. Bilirler. (Bakara Suresi: 26.)
2. Bilmezler.
3. Allah bu gibi hakir misalle neyi kastetmifltir? (Bakara Suresi: 26.)
4. Allah, bu misalle birço¤unu sapt›r›r, birço¤unu da onunla do¤ru yola iletir. (Bakara Suresi:

26.)
5. Neyi? (Bakara Suresi: 26.)
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Bu dahi, sa¤lam f›tratlar› mücahedeyle bozuk ve hasta
f›tratlardan ay›rmak içindir. Bunu da imtihan-› befler istil-
zam ediyor. Bunu dahi s›rr-› teklif iktiza etmifltir. Teklif
ise saadet-i befler içindir. Saadet ise tekemmülden sonra-
d›r.

Sual: Diyorsun ki, “Teklif, saadet içindir.” Hâlbuki,
ekser-i nâs›n flekavetine sebep, tekliftir. Teklif olmasayd›,
bu kadar tefavüt-i flekavet de olmazd›?”

Cevap: Cenab-› Hak, verdi¤i cüz-i ihtiyarî ile ef’al-i ih-
tiyariye âlemini kesbiyle teflkil etmeye insan› mükellef
k›ld›¤› gibi; ruh-i beflerde vedia olarak ekilen gayr-i mü-
tenahi tohumlar› sulamak ve neflvünemaland›rmak için
de befleri teklif ile mükellef k›lm›flt›r. E¤er teklif olmasay-
d›, ruhlardaki o tohumlar neflvünema bulamazd›.

Evet, nev-i beflerin ahvaline dikkatle bak›l›rsa, görülür
ki; ruhun manen terakkisini, vicdan›n tekâmülünü, ak›l
ve fikrin inkiflaf ve terakkisini telkih eden, yani afl›layan
fleriatlard›r, vücut veren tekliftir, hayat veren peygamber-
lerin gönderilmesidir, ilham eden dinlerdir. E¤er bu nok-
talar olmasayd›, insan hayvan olarak kalacakt› ve insan-
daki bu kadar kemalât-› vicdaniye ve ahlâk-› hasene ta-
mamen yok olurlard›.

Fakat, insanlar›n bir k›sm›, arzu ve ihtiyar›yla teklifi
kabul etmifltir. Bu k›s›m, saadet-i flahsiyeyi elde etti¤i gi-
bi, nev’in saadetine de sebep olmufltur.
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boy atma, yetiflme, geliflme.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nevi: çeflit, tür.
ruh-i befler: insan ruhu.
saadet: mutluluk.
saadet-i befler: insan›n mutlulu-
¤u, insan›n saadeti.
saadet-i flahsiye: bir kiflinin ken-
di mutlulu¤u.
s›rr-› teklif: teklif s›rr›, insanlar›n
dünyaya gelip Allah taraf›ndan
vazifelendirilmelerinin s›rr›.
sual: soru.
flekavet: s›k›nt› ve iflkence alt›n-
da kalmak, kötü duruma düflme.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
tekemmül: olgunlaflma, kemale
erme, mükemmelleflme.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir ve
yasaklar›na uygun hareket et-
mekle vazifelendirmesi.
telkih: afl›lama, afl› yapma.
terakki: ilerleme, geliflme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vedia: emanet, saklan›lmak ve
korunmak üzere b›rak›lan fley.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
vücut: var olma, varl›k.

ahlâk-› hasene: güzel ahlâk,
güzel huy.
ahval: hâller, durumlar.
âlem: dünya, cihan.
arzu: istek, heves, niyet.
befler: insan, insanl›k.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak ta-
raf›ndan insana verilen arzu
serbestli¤i; diledi¤i gibi hare-
ket edebilme kuvveti; cüz’î
irade.
ef’al-i ihtiyariye: kiflinin ken-
di iste¤iyle yapt›¤› ifller, kifli-
nin kendi ihtiyarî fiilleri.

ekser-i nâs: insanlar›n ço¤u.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
gayr-i mütenahi: sonsuz, so-
nu olmayan, nihayetsiz.
ihtiyar: irade, tercih.
iktiza: gerek, lüzum.
ilham: içe, gönüle do¤ma,
kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
imtihan-› befler: insan›n imti-
han›.
inkiflaf: geliflme.
istilzam: gerektirme.

kemalât-› vicdaniye: vicdana
ait kemalât, vicdanî ve ruhî
olgunluk ve mükemmellikler.
kesb: çal›flarak elde etme, ça-
l›flarak kazanma.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
mücahede: savaflma, müca-
dele, u¤raflma, çaba, gayret.
mükellef: sorumlu ve yü-
kümlü olan, bir fleyi yapmaya
mecbur olan, vazifeli.
neflvünema: yay›l›p geliflme,
büyüyüp geliflme; büyüme,



Amma insanlar›n büyük bir k›sm›, ihtiyar›yla küfrü ka-
bul ve tekâlif-i ‹lâhiyeyi reddetmifllerse de, teklifin baz›
nevilerinden süzülen terbiyevî, ahlâkî vesaire güzel fleyle-
ri ald›klar›ndan, teklifin o nevilerini z›mnen ve ›zt›raren
kabul etmifl bulunurlar. ‹flte bu itibarla, kâfirin her s›fat›
ve her hâli kâfir de¤ildir.

Sual: ‹nsanlardan büyük bir k›sm›n flekaveti meydan-
da iken, yaln›z küçük bir k›sm›n saadeti nas›l nev’in sa-
adetine sebep olur ki, “fieriat rahmettir” diyorsunuz?
Hâlbuki nev’in saadeti, ya bütün efrad›n veya k›sm-› ek-
serîsinin saadetiyle olabilir.

Cevap: Alt›na yüz yumurta b›rak›lan tavuk, o yumur-
tadan yirmisini civciv ç›kar›p seksenini ifsat etse, bu ta-
vuk, yumurta nev’ine hizmet etmifl olur. Çünkü, bir civ-
civ, bin yumurtan›n annesi olabilir.

Veya yüz tane çekirdek topra¤a ekilse ve suyla sula-
n›p, bilahare yirmisi neflvünema bulup hurma a¤ac› olsa
ve sekseni çürüyüp mahvolsa, yirmi çekirde¤in sümbül-
lenip a¤aç olmas›na sebep olan su, elbette çekirdek
nev’ine hizmet etmifl olur.

Veyahut, bir maden ateflte eritilse, beflte biri at›n, mü-
tebakisi toprak ç›ksa, elbette atefl o madenin kemaline,
saadetine sebep olur.

Binaenaleyh, teklif de insanlar›n beflte birini kurtarsa,
o beflte birin saadet-i nev’iyeye sebep ve amil oldu¤una
kat’iyetle hükmedilebilir.

ahlâkî: ahlâkla ilgili, ahlâka ait.
amil: sebep, etken.
amma: ama, lâkin, ancak.
bilahare: sonra, sonradan, sonra-
lar›.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
efrat: fertler.
hizmet: görev yapma, vazife al-
ma.
hizmet: görev, vazife.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
›zt›rar: mecburiyet, zorunluluk,
çaresizlik, ihtiyaç.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ihtiyarî: irade ile, kendi iste¤i ile
seçerek ve hareket ederek.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
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kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
kemal: olgunluk, mükem-
mellik, kusursuz, tam ve ek-
siksiz olma.
k›sm-› ekserî: ço¤u k›sm›,
büyük ço¤unlu¤u.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.
maden: öz, cevher.
mahvolma: yok olma, orta-
dan kalkma, batma.
mütebaki: geri kalan k›s›m.
neflvünema: yay›l›p geliflme,

büyüyüp geliflme; büyüme,
boy atma, yetiflme, geliflme.
nevi: çeflit, tür.
nevi: çeflit.
rahmet: flefkat etmek, mer-
hamet etmek, esirgemek.
saadet: mutluluk.
saadet-i nev’iye: türün mut-
lulu¤u.
s›fat: vas›f, nitelik.
sual: soru.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k,
haydutluk.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-

leri.
tekâlif-i ‹lâhiye: ‹lâhî teklif,
Allah’›n yükledi¤i sorumluluk-
lar.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir
ve yasaklar›na uygun hareket
etmekle vazifelendirmesi.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.
z›mnen: aç›ktan olmayarak,
dolay›s›yla, üstü kapal› ola-
rak, kapal› bir flekilde.



Maahaza, yüksek hissiyat ile güzel ahlâk›n neflvüne-
mas›, ancak mücahede ve içtihatla olur. Evet, sa¤ el dai-
ma çal›flt›¤› için, sol elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükû-
met, mücahede ettikçe, cesareti artar, terk etti¤i zaman
cesareti azal›r ve binnetice cesaret de hükûmet de söner,
mahvolur.

Ve keza, her fleyin ve her iflin tekâmülü, z›tlar›n›n mu-
kabele ve rekabet etmeleriyle olur. Meselâ, hidayetin te-
kâmülüne dalâlet yard›m etti¤i gibi, iman›n tekâmülüne
de küfür yard›m eder. Çünkü, küfür ve dalâletin ne dere-
ce pis ve zararl› olduklar›n› gören bir mü’minin iman› ve
hidayeti birden bine ç›kar. Bu iki cihet, teklifin eser ve
semeresidir. Ve bu iki cihet itibar›yla, teklif saadet-i
nev’iyenin yegâne amilidir.

1 nÚ/≤°nSÉnØrdG s’pG =/¬pH tπ°p†oj Énenh
Bu cümlenin mâkabliyle münasebeti:

Evet, Kur’ân-› Kerîm, 
2 GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†oj cümlesinde dalâle-

te at›lanlar kimler oldu¤unu beyan etmeyip, müphem b›-
rakt›¤›ndan, sâmi korktu. “Acaba o dalâlete at›lanlar
kimlerdir? Sebep nedir? Kur’ân’›n nurundan zulmet na-
s›l geliyor?” diye sordu¤u bu üç sual flu cümle ile cevap-
land›r›lm›flt›r ki: “Onlar, fas›klard›r. Dalâlete at›lmalar›,
f›sklar›n›n cezas›d›r. F›sk sebebiyle, fas›klar hakk›nda,
nur nâra, ziya zulmete ink›lâp eder.” Evet, flemsin ziya-
s›yla pis maddeler taaffün eder, kokar, berbat olur.
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maahaza: bununla birlikte, böyle
olmakla beraber.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
meselâ: örne¤in.
mukabele: karfl›lama, karfl› gel-
me.
mücahede: savaflma, mücadele,
u¤raflma, çaba, gayret.
mü’min: iman eden, inanan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müphem: mahiyeti belli de¤il,
belirsiz.
nâr: atefl; Cehennem.
neflvünema: yay›l›p geliflme, bü-
yüyüp geliflme; büyüme, boy at-
ma, yetiflme, geliflme.
rekabet: rakip olma hâli, birbirini
çekememe.
sâmi: ifliten, duyan.
semere: meyve, güzel netice.
sual: soru.
flems: günefl.
taaffün: kokma, kokuflma.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
teklif: Allah’›n, insanlar› emir ve
yasaklar›na uygun hareket et-
mekle vazifelendirmesi.
yegâne: biricik, tek, yaln›z.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
zulmet: karanl›k, Allah’›n nurun-
dan mahrum olma hâli.

amil: sebep, etken.
berbat: fena, kötü.
beyan: anlatma, aç›klama.
binnetice: neticede, netice
olarak.
cihet: yön, sebep, vesile.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
eser: tesir, etki.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-

k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet hâline getiren.
f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-
yan etme.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
hissiyat: hisler, duygular.
içtihat: din âlimlerinin fler’î

esaslar dâhilinde Kur’ân ve
sünnete uygun flekilde bir
konuda fikir ortaya koymala-
r›, hüküm vermeleri.
iman: inanç, itikat.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.

1. Asl›nda Allah bu misalle sadece fas›klar› sapt›r›r. (Bakara Suresi: 26.)

2. Onunla çoklar›n› dalâlete atar. (Bakara Suresi: 26.)



=/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh /¬pbÉnã«/e pór©nH røpe $G nór¡nY n¿ƒ°o†o≤rænj nøj/òsdnG
1 ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnh nπ°nUƒoj r¿nG

Bu cümlenin evvelki cümle ile vech-i nazmı:

Evet, bu cümleyle, f›sk flerh ve beyan edilmifltir. fiöyle
ki:

F›sk, haktan udûl, ayr›lmak, hadden tecavüz, hayat-›
ebediyeden ç›k›p terk etmektir. F›sk›n menflei, kuvve-i
akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i fleheviye denilen üç
kuvvetin ifrat ve tefritinden nefl’et eder.

Evet, ifrat veya tefrit, delillere karfl› bir isyand›r. Yani,
sahife-i âlemde yarat›lan delâil, uhûd-i ‹lâhiye hükmün-
dedir. O delâile muhalefet eden, Cenab-› Hak’la f›traten
yapm›fl oldu¤u ahdini bozmufl olur.

Ve keza, ifrat ve tefrit, hayat-› nefsiye ve ruhiyenin
maraz ve hastal›¤›n› intaç eden esbaptand›r. Buna, f›sk›n

birinci s›fat› olan 
2 $G nór¡nY n¿ƒ°o†o≤rænj cümlesiyle iflaret edi-

mifltir.

Ve keza, ifrat ve tefrit, hayat-› içtimaiyeye karfl› isyan
ateflini yakan iki amildir. Evet, bu amiller, hayat-› içtima-
iyeyi nizam ve intizam alt›na alan rab›talar›, kanunlar›
keser atar. Evet, flehvet veya gazap, haddini aflarsa, ›rz
ve namuslar payimal olur, masumlar mahvolur. Buna da, 

ahit: sözleflme, antlaflma, muka-
vele, muamele.
amil: sebep, etken.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
delâil: deliller, bürhanlar, ispat
vas›talar›.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvel: önce.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
f›traten: f›trî olarak, yarat›l›fltan,
yarat›l›fl itibar›yla.
gazap: darg›nl›k, k›zg›nl›k, dar›l-
ma, k›zma, hiddet, öfke.
had: s›n›r.
hayat-› ebediye: ebedî ve son-
suz hayat, ahiret hayat›.
hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
hayat-› nefsiye ve ruhiye: ruha
özgü hayat ve her nefsin kendi
hayat›.
›rz: flan ve fleref, namus, iffet.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
mahvolma: yok olma, ortadan
kalkma, batma.
maraz: hastal›k.
masum: suçsuz, günahs›z, saf, te-
miz.
menfle: esas, kaynak.
muhalefet: uygun olmama, ayk›-
r›l›k, z›tl›k, ayr›l›k, muhaliflik.
namus: edep, hayâ, ahlâk, do¤ru-
luk gibi faziletlerin sonucu olan
ve yüksek de¤er tafl›yan haslet.

nefl’et: meydana gelme, olufl-
ma, ç›kma.
nizam: düzen, tertip; düzgün-
lük.
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,
ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nen-
mifl.
rab›ta: iliflki, ba¤.
sahife-i âlem: âlem sayfas›.

s›fat: vas›f, nitelik.

flehvet: ruh sahibi erkek ve
difli varl›klar›n birbirlerine
karfl› olan tabi-
î istek ve meyilleri, cinsel ar-
zu, cinsî istek.

flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.

tecavüz: s›n›r›n› aflma.

tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.

udûl: vazgeçme, dönme.

uhûd-i ‹lâhiye: Allah’›n ahit-
leri, antlaflmalar›.

vech-i naz›m: naz›m yönü,
naz›m taraf›.

1. O fas›klar ki, Allah’a verdikleri sözü bozar, Allah’›n akrabalar ve mü’minler aras›nda riayet
edilmesini emretti¤i ba¤lar› keser ve yeryüzünde fesat ç›kar›rlar. (Bakara Suresi: 27.)

2. Allah’a verdikleri sözü bozarlar. (Bakara Suresi: 27.)
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f›sk›n ikinci s›fat› olan 
1 nπ°nUƒoj r¿nG =/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh cüm-

lesiyle iflaret edilmifltir.

Ve keza, dünya nizam›n›n bozulmas›n› intaç edip fesat
ve ihtilâle sebebiyet veren iki ihtilâlcidirler. Buna dahi,

f›sk›n üçüncü s›fat› olan 
2 ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnh cümlesiyle

iflaret edilmifltir.

Evet, fas›k olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi iti-
dali kaybedip safsatalara düflerse, itikadata ait rab›talar›
kesmekle, hayat-› ebediyesini y›rtar atar.

Ve keza, kuvve-i gadabiyesi hadd-i vasat› tecavüz eder-
se, hayat-› içtimaiyenin hem yüzünü, hem astar›n› y›rtar,
altüst eder.

Ve keza, kuvve-i fleheviyesi haddi aflarsa, heva-i nefse
tâbi olur, kalbinden flefkat-i cinsiye zail olur; kendisi ber-
bat olaca¤› gibi, baflkalar›n› da berbat edecektir. Bu iti-
barla, fas›klar, hem nev’inin zarar›na, hem arz›n fesad›-
na çal›flm›fl olur.

3 n¿hoô°pSÉnîrdG oºog n∂p=`Ä'dhoG : Bu cümle, evvelki cümlenin ne-

ticesi ve ayn› zamanda te’kididir. fiöyle ki:

Evvelki cümlede ahdi bozmak, s›la-i rahmi kesmek,
arzda fesat yapmak gibi fas›k›n cinayetlerini korkunç bir
flekilde söyledikten sonra, bu cümlede evvelki tehdit ve
korkuyu te’kit için, fas›k›n cinayetlerinin netice ve ceza-
s›n› flöyle beyan etmifltir: “O fas›klar, ahiretlerini verip 
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hayat-› içtimaiye: sosyal hayat,
toplum hayat›.
heva-i nefis: nefsin hevas›, nefsin
zararl› ve günah olan istekleri.
ihtilâl: isyan, ayaklanma, bafl kal-
d›rma.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
itidal: afl›r› olmama, orta hâlde
olma, ölçülülük.
itikadat: inan›fllar, inançlar, ba¤-
lan›fllar.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu, ak›l
hasleti.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
nevi: çeflit, tür.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
rab›ta: iliflki, ba¤.
safsata: gerçek d›fl› fikri karfl› ta-
rafa kabul ettirmek için baflvuru-
lan, görünüflte do¤ru gibi görün-
dü¤ü hâlde gerçekte yanl›fl olan
k›yas.
sebebiyet: sebep olma, icap et-
tirme, gerektirme.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›la-i rahim: ana, baba ve akra-
bay› ziyaret etme.
flefkat-i cinsiye: cinse ait flefkat;
ayn› cinsten olanlar›n birbirlerine
karfl› duyduklar› merhamet, sev-
gi, flefkat duygusu.
tâbi: uymak, ba¤lanmak.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤lam-
laflt›rma.
zail: sone eren, yok olan.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahit: yemin, and.
arz: yer, dünya.
berbat: fena, kötü.
beyan: anlatma, aç›klama.
cinayet: cana k›yma, katl ve-

ya bu derecede a¤›r bir suç.

evvel: önce.

fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet hâline getiren.

fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.

f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-
yan etme.

fikriye: fikir cinsinden, fikirle
alâkal›, fikre ait.

hadd-i vasat: orta derece.

hayat-› ebediye: ebedî ve
sonsuz hayat, ahiret hayat›.

1. Allah’›n akrabalar ve mü’minler aras›nda riayet edilmesini emretti¤i ba¤lar› keserler. (Ba-
kara Suresi: 27.)

2. Ve yeryüzünde fesat ç›kar›rlar. (Bakara Suresi: 27.)
3. Zarar ve hüsrana maruz kalanlar, ancak onlard›r. (Bakara Suresi: 27.)



dünyay› ald›klar› gibi, hidayeti dalâletle tebdil eden kafa-
s›z adamlard›r.”

Şimdi üçüncü vazifeye geldik. Yani bu ayetin ihtiva
ettiği cümlelerin hey’etlerinden bahsedeceğiz:

Evvelâ bunu bilmek lâz›md›r ki: Kur’ân-› Kerîm’in
ayetleri ve ayetlerin cümleleri ve cümlelerin hey’etleri,
saniye, dakika, saatleri sayan saatin milleri gibidirler. Mil-
lerin her ikincisi birincisine yard›m etti¤i gibi; bir ayet bir
maksad› takip etti¤i zaman, cümleleri de o maksad›n et-
raf›nda dolafl›rlar. Cümlelerin hey’etleri dahi, cümlelerin
izini takip ediyorlar. Vaziyetleri öyle bir noktaya gelir ki,
hâlleri lisan-› hâl ile flu beyti okuyor:

oÒ°/ûoj p∫ÉnªnérdG n∑GnP '‹pG wπocnh @ lópMGnh n∂oæ°rùoMnh » sà°nT ÉnæoJGnQÉnÑpY
Yani, “Söyledi¤imiz sözler ayr› ayr› ise de, senin hüs-

nün birdir. Bütün sözlerimiz, o hüsn-i cemale iflaret edi-
yorlar.”

Bunun içindir ki, Kur’ân-› Kerîm’in selâseti ve yüksek
belâgati ve nakfl›ndaki inceli¤i tabaka-i i’caza vâs›l olmufl-
tur.

1 Én¡nbrƒna Énªna ká°nVƒo©nH Éne kÓnãne nÜpör†nj r¿nG »/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG : Bu

cümledeki kelimelerin nüktelerinden bahsedece¤iz:

s¿pG kelimesi, hem hükmün hakikate ba¤l› oldu¤una,

hem hükümde vaki olan tereddüt ve inkârlar›n def’ine

delâlet eder. Öyle ise, bu s¿pG ayetin bafl›nda zikredilen

müteselsil tereddütlere iflarettir.
ayet: Kur’ân cümlesi.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evvelâ: öncelikle.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hey’et: hâl, durum, keyfiyet.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
hüküm: emir, bir konu hakk›nda
verilen karar.
hüsn-i cemal: yüz güzelli¤i, kifli-

nin kendi güzelli¤i.
hüsün: güzellik.
ihtiva: içine alma, kapsama.
inkâr: reddetme, saklama,
gizleme.
lisan-› hâl: hâl dili, bir fleyin
duruflu ve görünüflü ile bir
mana ifade etmesi.
maksat: kas›t, amaç, düflün-
ce.
müteselsil: teselsül eden, bir-

birinin ard› s›ra, zincirleme gi-
den.
nak›fl: iflleme, sanat, incelik.
nükte: ince manal›, düflündü-
rücü söz.
selâset: sözün ak›c› olma hâ-
li, ifadedeki ahenk, aç›kl›k,
kolayl›k ve ak›c›l›k.
tabaka-i i’caz: mu’cizelik s›-
ras›, mu’cizelik kufla¤›, mu’ci-
ze katmanlar›.

tebdil: de¤ifltirme, dönüfltür-
me.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
vas›l: eriflme, ulaflma, kavufl-
ma.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zikir: anma, bildirme.

1. fiüphesiz ki Allah sivrisinekle veya ondan daha küçü¤üyle misal getirmekten çekinmez.
(Bakara Suresi: 26.)
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*nG kelimesi, bundan önce zikredilen Cenab-› Hak ile

mümkinat aras›nda yapt›klar› k›yastaki hatay› zihnin gö-
züne sokuyor. Yani “Nas›l Allah diyorsunuz ve nas›l Al-
lah’› mümkinata k›yas ediyorsunuz, Allah ünvan›n› tafl›-
yan Zat, mümkinata k›yas edilebilir mi?”

Sual:
1 »/«rënà°rùnj n’ Hayâ, nefsin s›k›lmas›yla yüzde pey-

da olan k›zart›dan ibaret oldu¤undan, Cenab-› Hak hak-
k›nda bu kelimenin kullan›lmas› muhaldir. Muhali nef-

yetmekte fayda yoktur. Binaenaleyh, »/«rënà°rùnj n’ yerinde

2 o∑oôrànj n’ denilmifl olsayd›, muhaliyete mahal kalmazd›.

Cevap:
3 ká°nVƒo©nH ile yap›lan temsili iktiza eden ve hüs-

nünü takdir eden hikmet, belâgat vesaire gibi esbaba
karfl› temsili terk etmek isteyen, hayâdan maada tek bir
esbap yoktur. Hayâ da Cenab-› Hak hakk›nda muhaldir.
Öyle ise, o temsili terk etmeye asla sebep bulunmad›¤›-

na iflareten »/«rënà°rùnj n’ kelimesi o∑oôrànj n’ kelimesine tercih

edilmifltir. Çünkü o∑oôrànjn’ kelimesi, bu manay› ifade ede-

mez. Yahut 
4 »/«rënà°rùnj ’nin zikri, onlar›n ahmakças›na

söyledikleri päGnôs≤nëoŸrG p√pò'¡pH nπuãnªoj r¿nG mósªnëoe uÜnQ »/«rënà°rùnj ÉsenG ,

yani, “Muhammed’in Rabbi bu hakir fleylerden temsil 
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hüküm verme.
maada: baflka, gayri, -den baflka.
mahal: yer.
mana: anlam.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhaliyet: imkâns›zl›k, imkâns›z
olufl.
mümkinat: yarat›lanlar, müm-
kün olanlar, imkân dâhilindekiler,
olabilir fleyler.
nefis: kötü vas›flar› kendisinde
toplayan hay›rl› ifllerden al›koyan
güç.
nefiy: inkâr etme, olumsuzlama.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
sual: soru.
takdir: de¤erlendirme.
temsil: örnek, misal.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vesaire: ve baflkalar›, bunun gibi-
leri.
zikir: anma, bildirme.

belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas›.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

Cenab-› Hak: Allah; do¤ru,
gerçek, Hakk›n tâ kendisi

olan, fleref ve azamet sahibi
yüce Allah.
esbap: sebepler, vas›talar.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hayâ: Allah korkusu ile gü-
nahtan kaç›nma.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep, fayda.

hüsün: güzellik.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
iktiza: gerek, lüzum.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
k›yas: karfl›laflt›rma, bir fleyi
baflka bir fleye benzeterek

1. Çekinmez. (Bakara Suresi: 26.)
2. Terk etmez.
3. Sivrisinek. (Bakara Suresi: 26.)
4. Çekinme.



getirmeye hayâ etmez mi?” diye söyledikleri sözlerinde-

ki 
1 »/«rënà°rùnj kelimesine müflakelet ve müflabehet içindir.

Kur’ân-› Kerîm, belâgatçe k›ymetli olan 
2 pánÑrë°tüdG ≈pa kán∏ncÉn°ûoe üslûbuna binaen, onlar›n kulland›kla-

r› »/«rënà°rùnj kelimesini aynen kullanm›flt›r. Onlar›n bu söz-

lerine müflakelet ve müflabehet nokta-i nazar›ndan 
3 nÜpör†nj r¿nG yerinde 

4 pÒ/≤nërdG pπnãnŸrG nøpe denilmesi, müflabeheti

saklamak için daha münasip olurdu. Fakat bu münase-
betin nazara al›nmamas›, lâtif bir üslûba iflaretir ki: Tem-
siller mühür veya imzalar gibi tasdik ve ispat içindir. Na-
s›l ki yaz›lan bir fley mühürlenmekle tasdik edilmifl olur;
aynen bunun gibi, söylenilen bir söz de, bir misalle tas-
dik ve ispat edilmifl olur.

Yahut nÜpôr°†nj r¿nG ile paran›n darb›na ima edilmifltir. Ya-

ni, temsillerin darb› ve darb›meseller, sikkenin darb› ka-
dar kelâma k›ymet veriyor. Yani, nas›l ki sikke gümüfl ve
alt›na k›ymet veriyor, darb›meseller de kelâmlara o nis-
pette k›ymet ve itibar veriyor. Ve bu iflaretle, vehimleri
defetmek için temsillerin güzel bir vas›ta olduklar›na ve
temsillerin bid’a olmay›p belâgat sahas›nda ifllek ve gü-
zel bir cadde oldu¤una ima edilmifltir.

Evet, durub-i emsal, malûm kaidelerdendir. Daha k›sa

ve daha muhtasar olan 
5 nÜnönV mastar› üzerine nÜpör†nj r¿nG

’nin fiil sîgas›yla tercihen zikredilmesi, itirazlar›n›n 

belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
bid’a: dinin asl›na uymayan adet
ve uygulamalar.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
darb›mesel: atasözü, vecize.
darp: maden üzerine para dam-
gas› vurma, damgalama.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
durub-i emsal: meflhur sözler,
darb›meseller, ata sözleri.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
hayâ: Allah korkusu ile günahtan
kaç›nma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itibar: de¤er.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kaide: kural, esas, düstur.
kelâm: söz, konuflma.
k›ymet: de¤er.
lâtif: hofl.
malûm: bilinen, bilinir olan.
menfle: esas, kaynak.
misal: örnek.
muhtasar: k›salt›lm›fl, özet.
mühür: evlenirken, erkek taraf›n-
dan verilen nikâh bedelleri, me-
hirler.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
müflabehet: benzeme, benzeyifl.

müflakelet: benzeyifl, flekil-
deki benzeyifl, cinsî benzeyifl.
nazar: bak›fl, dikkat.
nispet: oran, ölçü.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
sîga: kip, fiilin çekiminden

meydana gelen; flah›s, zaman
ve vasf› de¤ifltiren hâl.
sikke: madenî para, akçe.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
temsil: örnek, misal.
tercihen: tercih ederek, ön-

celikli olarak.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vehim: zan, flüphe, yanl›fl ve
esass›z düflünce.
zikretme: anma, bildirme.

1. Çekinme.
2. Konuflurken muhatab›n kendi kulland›¤› kelime ve manalar› kullanarak söz söyleme.
3. Misal getirmek, örnek vermek. (Bakara Suresi: 26.)
4. De¤ersiz ve s›radan bir misal, örnek.
5. Misal.
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menflei bizzat temsil olmay›p 
1 ká°nVƒo©nH ’nin hakareti oldu-

¤una iflarettir. Çünkü temsiller haddizat›nda k›ymetli

olup, itirazlara mahal de¤ildirler. Zira 
2 nÜpôr°†nj r¿nG fiildir. Fi-

il, müstakil ve sabit olmad›¤›ndan, sanki lâtiftir. Mütekel-
limin kast› onda durmuyor, mef’ule geçiyor. Mastar olan
3 nÜnô°nV ise isimdir. ‹sim, müstakil ve sabit oldu¤u için,

sanki kesiftir. Mütekellimin kast›n› cezbedip, mef’ule ver-

memesi ihtimali vard›r. Binaenaleyh, r¿nG»/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG
4 kÓnãne nÜpör†nj denilmifl olsayd›, 

5 Én«rëpà°rSpG mahalli nÜnôn°V
olurdu. Hâlbuki istihyan›n mahalli ká°nVƒo©nH ’dir.

6 kÓnãne : Bundan murat, temsilin hasiyeti olan aklî bir

fleyi hissî bir fleyle ve asl› olmayan mevhum bir fleyi mu-
hakkak ve mevcut olan bir fleyle ve gaip olan bir fleyi hâ-
z›r bir fleyle tasvir etmektir.

kÓnãne ’deki tenkirden anlafl›l›r ki, burada medar-› nazar,

bizzat meselin zat›d›r, s›fatlar› de¤ildir. S›fatlar› ise maka-
m›n iktizas›na veya mümessel-i lehin hâline havale edil-
mifltir.

Éne tamimi ifade etti¤inden, kaidenin umumî oldu¤una

iflarettir ki, cevap yaln›z onlar›n itiraz ettikleri fleye mün-
has›r kalmas›n.
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itiraz: direnme, karfl› koyma.
kaide: kural, esas, düstur.
kas›t: niyet, düflünce.
kesif: s›k, tok, kal›n, kaba, yo¤un.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
mahal: yer.
mahalli: bir yere mahsus, bir ye-
re has olan.
mastar: flah›s veya zaman gös-
termeyen, fakat olumlu ve olum-
suz fiile (ifle, olufla) delâlet eden
kelime.
medar-› nazar: göz önünde bu-
lundurulmas› gereken.
mef’ul: ifllenmifl, yap›lm›fl.
menfle: esas, kaynak.
mesel: örnek.
mevhum: hakikatte olmayan,
vehim ve hayal ürünü olan.
murat: maksat, meram, ulafl›l-
mak istenen fley.
mümessel-i leh: hakk›nda temsil
getirilen.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
müstakil: bafll› bafl›na, ba¤›ms›z.
mütekellim: söyleyen, konuflan,
birinci flah›s.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
temsil: örnek, misal.
tenkir: bir ismi harf-i tarifsiz kul-
lanarak belirsiz yapma.
umumî: genel.
zat: kendi, nefsi, flahs›.

aklî: akla dayanan, ak›l ile il-
gili.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
bizzat: kendisi, flahsen.
cezp: kendine do¤ru çekme,
çekilme.

fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
gaip: görünmeyen, haz›r ol-
mayan, yok olan, kay›p.
hadd-i zat›nda: esasen, asl›n-
da.
hakaret: küçüklük, horluk.
hasiyet: bir fleye has özellik,

nitelik.
havale: ›smarlama, b›rakma.
hissî: hisle ilgili, hisse ait, duy-
guya ait.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
iktiza: gerek, lüzum.
istihya: utanma, hayâ etme.

1. Sivrisinek. (Bakara Suresi: 26.)
2. Misal getirmek, örnek vermek. (Bakara Suresi: 26.)
3. Misal.
4. fiüphesiz ki Allah misal getirmekten çekinmez. (Bakara Suresi: 26.)
5. Çekinmek.
6. Misal, örnek. (Bakara Suresi: 26.)



1 ká°nVƒo©nH : Pek çok küçük ve hakir fleyler ve hayvanlar

bulundu¤u hâlde, ká°nVƒo©nH ’nin tahsisi, indelbüle¤a temsil

için istimali çok oldu¤una binaendir.

2 Én¡nbrƒna Énªna Yani, k›ymet ve belâgatçe baudan›n (sivrisi-

nek) mâfevki veya küçüklükte baudan›n mâdunu; veya-
hut hem k›ymette, hem küçüklükte baudan›n mâdunu

olan fleyler. Fakat, Én¡nbrƒna Éne tabiri, küçük fleyin belâgatçe

daha garip, hilkatçe daha acip oldu¤una iflarettir.

nøj/òsdG ÉsenGnh rºp¡uHnQ røpe t≥nërdG o¬s`fnG n¿ƒoªn∏r©n«na Gƒoæne'G nøj/òsdG ÉsenÉna
3 kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnPÉne n¿ƒodƒo≤n«na GhoônØnc

Bu cümlenin evvelki cümleden teferru ve teflaub etti-

¤ini ifade eden ± bu cümleyi her iki fl›kk›yla intaç eden

z›mnî ve gizli bir delile iflarettir. Tasviri flöyle olsa gerek-
tir:

Cenab-› Hak, temsili terk etmez. Zira, belâgatin iktiza
etti¤i bir temsildir; belâgatin iktiza etti¤i fley terk edilmez.
Öyle ise, Cenab-› Hak bu temsili terk etmez.

Binaenaleyh, insaf› olan, o temsilin beli¤, hak ve Al-
lah’tan oldu¤unu bilir. ‹natla bakan adam ise, hikmetini
bilmez, tereddüde düfler, sorar, sual eder, en nihayet is-
tihkâr ile inkâra girer.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bauda: sivri sinek, sinek.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
beli¤: belâgatle anlat›lan, düzgün
ve sanatl›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
iktiza: gerek, lüzum.
indelbüle¤a: edebiyatç›lar›n, be-
lâgatçilerin yan›nda; onlara göre.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.

intaç: netice verme, sonuç-
land›rma.
istihkâr: hakir görme, hor
görme, küçümseme, k›ymet
vermeme.
istimal: kullanma.
k›ymet: de¤er.
mâdun: afla¤›, alt, afla¤› dere-
ce.

mâfevk: üst, üstün, üstte bu-
lunan.
nihayet: en sonunda.
sual: soru.
fl›k: madde, flekil, tarz.
tabir: ifade, söz.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tasvir: betimleme, baflka bir
ifade ile anlatma.

teferru: birçok kollara bölün-
me, flubelere ayr›lma.
temsil: örnek, misal.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
teflaub: flubelenme, flubelere
ayr›lma.
z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla
anlat›lan.

1. Sivrisinek. (Bakara Suresi: 26.)
2. Çok daha fevkinde, üstünde olan. (Bakara Suresi: 26.)
3. ‹man edenler, onun Rablerinden gelen hak oldu¤unu bilirler. ‹nkâr edenler ise, “Allah bu

misalle ne demek istedi?” diyorlar. (Bakara Suresi: 26.)
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Hülâsa: Mü’min insafl› oldu¤u için Allah’tan oldu¤u-
nu tasdik eder. Kâfir olan adam inatç› oldu¤undan,
“Bunda ne fayda var?” der.

1 ÉsenG : Bu ÉsenG flart edat›d›r. Dâhil oldu¤u her iki cümle-

yi birincisi melzum, ikincisi lâz›m; veya evvelkisi flart,
ötekisi meflrut olmak üzere ikincisini birinci ile ba¤lar.

Evet, bu ÉsenG iki cümle aras›nda lüzumu tesis etmek için

vazedilmifltir. Binaenaleyh, burada 
2 t≥nërdG o¬s`fnG n¿ƒoªn∏`r©n«na

cümlesinin 
3 Gƒoæne'G nøj/òsdnG cümlesine lâz›m ve zarurî oldu¤u-

na delâlet eder. Yani iman› olan›n fle’ni, onun hak oldu-
¤unu bilmektir.

Kendisinden daha k›sa olan 
4 n¿ƒoæperDƒoªrdnG kelimesine be-

del Gƒoæne'G nøj/òsdnG denilmesi, onun hak oldu¤unu bilmek iman

sebebiyle oldu¤una; ve keza, onun hak oldu¤unu bilmek
iman oldu¤una iflarettir.

Belâgat nokta-i nazar›ndan makama daha münasip

olan 
5 o≠«/∏nÑrdG o¬sfnG cümlesine tercihen 

6 t≥nërdG o¬s`fnG denilmesi

onlar›n itirazlar›ndan kastettikleri son neticeye iflarettir.
Çünkü onlar›n maksatlar›, Allah’tan oldu¤unu nefyet-
mektir.

t≥nërdG o¬s`fnG : Hakkaniyetin o temsile hasredilmesinden

anlafl›l›r ki, takbih edilmeyip istihsan edilen yaln›z 
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kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
makam: yer, mevki.
melzum: lüzumlu k›l›nm›fl, bir
fleyden meydana gelen, bir fleyin
icab› olan, birbirinden ayr›lma-
mas› gereken.
mü’min: iman eden, inanan.
münasip: uygun.
nefiy: inkâr etme, olumsuzlama.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
flart: koflul.
fle’n: ifl, durum, özellik, yap›.
takbih: çirkin görme, ay›plama,
k›nama.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
temsil: örnek, misal.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
tesis: kurma, meydana getirme.
vazetme: sunma, aç›klama.
zarurî: zorunlu.

bedel: yerine, ad›na, nam›na.
belâgat: söz ve yaz›da sanat-
l› ve tesirli ifade; sözün güzel
olmakla beraber yerinde, hâl
ve makama uygun olmas›.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

dâhil: içinde, içeri girmifl.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
faide: fayda.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.

hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
iman: inanç, itikat.
istihsan: güzel bulma, be¤en-
me.
itiraz: direnme, karfl› koyma.

1. Ama, fakat. (Bakara Suresi: 26.)
2. Onun hak oldu¤unu bilirler. (Bakara Suresi: 26.)
3. ‹man edenler. (Bakara Suresi: 26.)
4. Mü’minler.
5. O beli¤dir.
6. O hakt›r. (Bakara Suresi: 26.)



1 ká°nVƒo©nH temsilidir. ká°nVƒo©nH ’nin gayrisi ve ká°nVƒo©nH ’den da-

ha iyisi, ay›plardan hâlî olsa bile, belâgatçe ká°nVƒo©nH ’nin

yerini tutamaz. Çünkü, yaln›z ay›plardan selâmet kema-
le delil olamaz.

2 rºp¡uHnQ røpe : O temsilin, Rablerinden nazil oldu¤unu ifa-

de eden bu kay›t, onlar itirazlar›na hedef ittihaz ettikleri
o temsilin nüzulü oldu¤una iflarettir.

3 GhoônØnc nøj/òsdG ÉsenGnh : Bu 
4 ÉsenG , evvelki ÉsenG gibi, mâkablle-

rindeki icmali tafsil etmekle, tahkik ve te’kidi ifade edi-
yor.

5 GhoônØnc nøj/òsdnG ’nun 
6 n¿hoôpaÉnµrdnG kelimesine tercihen zik-

redilmesi, onlar›n bu inkâr›, kalplerinde rüsuh peyda
eden küfürden nefl’et etti¤ine ve onun için onlar› yine
küfre götürdü¤üne iflarettir.

Evvelki cümledeki 
7 n¿ƒoªn∏r©nj ’nin mutabakat› için burada

8 n¿ƒoªn∏r©nj nÓna denmesi münasip iken, onun yerine zikredi-

len 
9 n¿ƒodƒo≤n«na icaz ve ihtisar için mukadder olan hâllerden

kinayedir.

Takdir-i kelâm: “Küfrü olan adam, hakikati bilmez,
tereddüde düfler, inkâra girer, istifham fleklinde istihkâr
eder, hakir görür.”

belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
gayr: baflka, di¤er.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hâl: durum, vaziyet.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak, müs-
tesna.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
istifham: soru sorma sanat›, söze
kuvvet vermek için baflvurulan
soru fleklinde ifade.
istihkâr: hakir görme, hor görme,
küçümseme, k›ymet vermeme.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
ittihaz: edinme, kabul etme.
kemal: olgunluk, fazilet.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mukadder: takdir edilmifl.
mutabakat: uyma, uygunluk, bir-
birini tutma.
münasip: uygun.
nazil: nüzul eden, inen.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nüzul: yukar›dan afla¤›ya inme,
inifl.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
rüsuh: maharet, meleke.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.

tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-

ti.
te’kit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma.
temsil: örnek, misal.

tercihen: tercih ederek, ön-
celikli olarak.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.

1. Sivrisinek. (Bakara Suresi: 26.)
2. Rablerinden. (Bakara Suresi: 26.)
3. ‹nkâr edenler ise. (Bakara Suresi: 26.)
4. Ama, fakat. (Bakara Suresi: 26.)
5. Küfürde olanlar, inkâr edenler. (Bakara Suresi: 26.)
6. Kâfirler.
7. Bilirler. (Bakara Suresi: 26.)
8. Bilmezler ki.
9. Derler ki. (Bakara Suresi: 26.)
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Ve keza, kendileri dalâlette olduklar› gibi, a¤›zlar›yla
halk› da dalâlete sürüklediklerine iflarettir.

1 GkÒ/ã`nc /¬pH i/ór¡njnh GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†oj : Bu cümleden evvelki

cümlede 
2 Gƒoæne'G nøj/òsdnG mukaddem oldu¤una nazaran, bura-

da ona münasip olan 
3 /¬pH i/ór¡nj ’nin takdimi lâz›mken 

4 /¬pH tπ°p†oj takdim edilmifltir. Çünkü, bu kelâmdan maksat,

inkâr edenlerin itirazlar›n› reddetmektir. Buna binaen, 

/¬pH tπ°p†oj kesb-i ehemmiyet etti¤inden, takdim hakk›n› ka-

zanm›flt›r.

Sual: Dalâlet yerine 
5 tπ°p†oj , hidayet yerine 

6 i/ór¡nj ;

yani, mastardan fiile olan udûlden maksat nedir?
Cevap: Fiil-i muzari teceddüt ve istimrara delâlet etti-

¤inden, yirmi üç sene devam eden nüzul-i Kur’ân’›n par-
ça parça teceddüdü nispetinde, onlar›n zulmet-i küfriye-
lerine kat kat zulmetlerin ilâvesine sebebiyet verdi¤ine,
mü’minlerin de nüzulün teceddüdü nispetinde nur-i
imanlar›n›n derece derece yükselmesine bais oldu¤una
iflarettir.

Ve keza, bu cümle 
7 *G nOGnQnG BGnPÉne (ilâahir) cümlesiyle ifla-

ret edilen istifhama cevap oldu¤u için, her iki f›rkan›n va-
ziyetlerini beyan etmek icap etmifltir. Ve bu icaba bina-
en, mastara tercihen fiil zikredilmifltir. Yani, bir f›rkan›n
vaziyeti dalâlet ötekisinin de hidayettir.
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icap: gerekme hâli, gerekli olma.
icap: gerekme hâli, lâz›m, gerekli,
lüzum.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
istifham: soru sorma sanat›, söze
kuvvet vermek için baflvurulan
soru fleklinde ifade.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
itiraz:.
kelâm: söz, lâf›z.
kesb-i ehemmiyet: önem kazan-
ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maksat: gaye.
mastar: flah›s veya zaman gös-
termeyen, fakat olumlu ve olum-
suz fiile (ifle, olufla) delâlet eden
kelime.
mukaddem: önde bulunan.
mü’min: iman eden, inanan.
münasip: uygun.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nispet: oran, ölçü.
nur-i iman: iman nuru, Allah’›n
varl›¤›na, yarat›c›l›¤›na inanmada-
ki gönül, kalp ve fikir ayd›nl›¤›.
nüzul: Kur’ân’›n vahiy yoluyla Hz.
Muhammed’e indirilmesi.
nüzul-i Kur’ân: Cenab-› Hakk›n
kelâm› olan Kur’ân-› Kerîm’in in-
dirilmesi, insanl›¤a ihsan edilmesi
ve gönderilmesi.
red: kabul etmeme.
sebebiyet: sebep olma.
sual: soru.
takdim: arz etme, sunma.
teceddüt: tazelenme, yenilenme,
yeni hale gelme.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
udûl: vazgeçme, dönme.
vaziyet: durum.
zulmet: karanl›k.
zulmet-i küfür: küfür karanl›¤›,
küfürden gelen karanl›k.

bais: sebep olan.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten

ayr›lmak, azmak.
f›rka: topluluk, grup, cemaat.
fiil: bir olufl, ifl, hareket bildi-
ren kelimeler.
fiil-i muzari: Arapçada flimdi-

ki zaman ve gelecek zaman›
ifade eden fiil kipi, genifl za-
man.

hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.

1. Onunla birço¤unu sapt›r›r; birço¤unu da do¤ru yola iletir. (Bakara Suresi: 26.)
2. ‹man edenler. (Bakara Suresi: 26.)
3. Onunla do¤ru yola iletir. (Bakara Suresi: 26.)
4. Onunla sapt›r›r. (Bakara Suresi: 26.)
5. Sapt›r›r.
6. Do¤ru yola iletir.
7. Allah ne demek istedi? (Bakara Suresi: 26.)



1 GkÒ/ã`nc : Evvelki GkÒ/ã`nc ’den kemiyet ve adetçe çokluk

irade edilmifltir. ‹kinci GkÒ/ã`nc ’den keyfiyet ve k›ymetçe

çokluk kastedilmifltir. Ve ayn› zamanda Kur’ân’›n nev-i
beflere rahmet oldu¤unun s›rr›na iflarettir.

Evet, insanlar›n az bir k›sm›n›n fazilet ve hidayetlerini
çok görmek ve göstermek, Kur’ân’›n beflere karfl› mer-
hametli ve lütufkâr oldu¤unu gösterir.

Ve keza, bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir.
Bu itibarla, fazileti tafl›yan, az olsa da çok görünür.

2 nÚ/≤°pSÉnØrdG s’pG B/¬pH tπ°p†oj Énenh : Evvelki cümlede mutlak ve

müphem olarak zikredilen GkÒ/ã`nc ’den hâs›l olan vesvese-

leri, korkular›, tereddütleri bu cümle ile flöyle defetmifltir
ki: “Dalâlete gidenler, fas›klard›r. Dalâletlerinin menflei
de f›skt›r. F›sk›n sebebi ise, kisbleridir. Suç onlarda olup,
Kur’ân’da de¤ildir. Dalâleti halk etmek, yapt›klar›n›n ce-
zas› içindir.”

Yine bilinmesi lâz›md›r ki, bu cümlelerin her birisi mâ-
kablini flerh ve beyan eder; mâba’di de onu tefsir eder.
Demek, her cümle mâkabline delil, mâba’dine neticedir.
‹ki silsile ile bunu izah edece¤iz.

1. Allah, o temsilden hayâ etmez. Çünkü O, temsili
terk etmez. Hem, o temsil beli¤dir. Hem, o temsil hak-
t›r. Hem, o temsil Allah’›n kelâm›d›r. Bunu da, mü’min
olan kimseler bilir.

beli¤: belâgatle anlat›lan, düzgün
ve sanatl›.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten ay-
r›lmak, azmak.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet,
erdem.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
hâs›l: elde edilenlerin hepsi,
meydana gelme.
hayâ: utanma, s›k›lma.
hidayet: do¤ru inanç ve yaflay›fl
üzere olmak.
irade: dileme, isteme, bir fleyi ya-
p›p yapmama konusunda için
olan iktidar, güç.
itibar: bak›mdan, sebepten.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kas›t: niyet, düflünce.
kelâm: söz, lâf›z.
kemiyet: az veya çok olufl.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu¤u,
hâl, durum, iç yüz.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
kisb: çal›fl›p, kazanma.

lütufkâr: lütuf edici.
mâba’d: bundan sonraki,
sonras›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
menfle: esas, kaynak.
merhamet: ac›mak, flefkat
göstermek, korumak, esirge-
mek.

mukabil: karfl›l›k.
mutlak: kesin.
mü’min: iman eden, inanan.
müphem: mahiyeti belli de-
¤il, belirsiz.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.

silsile: seri, dizi.
flerh: aç›klama, izah etme,
yorumlama.
tefsir: Yorum, flerh.
temsil: örnek, misal.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

1. Birço¤unu. (Bakara Suresi: 26.)

2. Asl›nda onunla sadece fas›klar› sapt›r›r. (Bakara Suresi: 26.)
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2. Allah, münkirlerin dedikleri gibi o temsilden hayâ
etmez. O münkirler, “O temsilin terki lâz›md›r” diyorlar.
Zira, o temsilin hikmetini bilmezler. Hem, “Bunda ne
fayda var?” derler. Hem, inkâr ediyorlar; zira, hakir gö-
rüyorlar. Hem iflitmeleriyle dalâlete girdiler; zira, Kur’ân
onlar› dalâlete att›. Hem, onlar f›skla kabuklar›ndan ç›k-
t›lar, hem Allah’a olan ahitlerini bozdular, hem s›la-i rah-
mi kestiler, hem arzda Allah’›n nizam ve intizam›n› ifsat
ettiler. Binaenaleyh, hâsir ve zararl› onlard›r. Dünyada
vicdan, kalp ve ruhun azab›yla ahirette de Allah’›n gaza-
b›yla ebedî bir azap içinde kalan onlard›r.

*G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh /¬pbÉnã«/e pór©nH røpe $G nór¡nY n¿hoóo≤rænj nøj/òsdnG
1 ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnh nπ°nUƒoj r¿nG B/¬pH

Evvelâ bilinmesi lâz›md›r ki; Kur’ân-› Kerîm’in i’caz ve
nazm›nda flek ve flüpheleri ika eden fas›klar›n, bilhassa
bu makamda, bu cümlede mezkûr s›fatlarla tavsifleri,
pek yüksek ve lâtif bir münasebeti tafl›yor.

Evet, sanki Kur’ân-› Kerîm diyor ki: “Kur’ân-› ekber
denilen kâinat›n nizam›nda Kudret-i Ezeliyenin i’caz›n›
göremeyen veya görmek istemeyen o fas›klar›n Kur'ân-›
Kerîm’in de naz›m ve i’caz›nda tereddütleri ve kör göz-
leriyle i’caz›n› göremeyip inkâr etmeleri, baid ve garip
de¤ildir. Zira, onlar kâinattaki nizam ve intizam›, tesadü-
fe ve tahavvülât-› garibeyi ve ink›lâbat-› acibeyi abesiye-
te ve tesadüfe isnat ettiklerinden, bozulmufl olan ruhlar›-
n›n gözünden o nizam tesettür edip görünmedi¤i gibi; 

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 369 KUR’ÂN’IN ‹FADES‹NDEK‹ ‹’CAZ

hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›
fleyi yapmak.
ifsat: fesada u¤ratma, bozma, ka-
r›fl›kl›k ç›karma.
ika: vuku buldurma, yapma, yap-
t›rma.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
ink›lâbat-› acibe: hayret verici
de¤iflimler, flafl›rt›c› dönüflümler.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
isnat: dayanma, dayand›rma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
Kudret-i Ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
Kur’ân-› ekber-i âlem: En büyük
âlem kitab› olan Kur’ân-› Kerîm.
lâtif: hofl.
makam: yer, mevki.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
s›fat: vas›f, nitelik.
s›la-i rahîm: ana, baba ve akra-
bay› ziyaret etme.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
tahavvülât-› garibe: garip ve fla-
fl›lacak de¤ifliklikler.
tavsif: vas›fland›rma, niteleme.
temsil: örnek, misal.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
tesadüf: rastlant›.
tesettür: örtünme, kapanma.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.

abesiyet: faydas›z, bofl, lü-
zumsuz ve gayesiz olufl.
ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ahit: yemin, and.
arz: yer, dünya.
azap: eziyet, iflkence; büyük
s›k›nt›, fliddetli ac›.
baid: beklenmedik, umulma-
d›k.

bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
dalâlet: iman ve ‹slâmiyetten
ayr›lmak, azmak.
ebedî: sonu olmayan, daimî,
sürekli.
evvelâ: öncelikle.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-

meyi âdet hâline getiren.
f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-
yan etme.
garip: tuhaf, hayret verici.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
hakir: afla¤›, adî, itibars›z.
hâsir: hasarete u¤rayan, ha-
sar gören, zarara, ziyana u¤-
rayan.
hayâ: utanma, s›k›lma.

1. O fas›klar ki, Allah’a verdikleri sözü bozar, Allah’›n akrabalar ve mü’minler aras›nda riayet
edilmesini emretti¤i ba¤lar› keser ve yeryüzünde fesat ç›kar›rlar. (Bakara Suresi: 27.)



pis f›tratlar›yla da, Kur’ân’›n mu’ciz olan nazm›n› kar›fl›k,
mukaddemelerini akim, semerelerini ac› gördüler.”

1 n¿hoóo≤rænj : Örülmüfl kal›n bir fleridi aç›p da¤›tmak ma-

nas›n› ifade eden n¢†n≤nf tabiri, yüksek bir üslûba iflarettir.

Sanki, Cenab-› Hakk›n ahdi, mefliet, hikmet, inayetin ip-
leriyle örülmüfl nuranî bir flerittir ki, ezelden ebede kadar
uzanm›flt›r. Bu nuranî flerit, kâinata nizam-› umumî flek-
linde tecelli ederek, silsilelerini kâinat›n enva›na da¤›t›r-
ken, en acip silsilesini nev-i beflere uzatm›flt›r ve ruh-i be-
flerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlar›n› ekmifl-
tir. Fakat, o istidatlar›n terbiyesini ve neticesini, cüz-i ih-
tiyarînin eline vermifltir. O cüz-i ihtiyarînin yular› da fleri-
at›n ve delâil-i nakliyenin eline verilmifltir. Binaenaleyh,
Cenab-› Hakk›n ahdini bozmamak ve ifa etmek, ancak o
istidatlar› lây›k ve münasip yerlerine sarf etmekle olur.
Ahdin nakz› ise, bozmak ve parçalamaktan ibarettir. Me-
selâ, baz› enbiyay› iman ve tasdik, baz›lar›n› inkâr ve tek-
zip, baz› hükümleri kabul, baz›lar›n› red, baz› ayetleri
tahsin, baz›lar›n› kabih ve çirkin görmek gibi. Zira, böy-
lece yap›lan nakz-› ahit, nazm›, nizam›, intizam› ihlâl
eder, bozar.

2 nπ°nUƒoj r¿nG B/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh : Bu cümledeki emir, iki

k›s›md›r.

Birisi teflriîdir ki, s›la-i rahim ile tabir edilen akraba ve
mü’minler aras›nda fler’an emredilen muvasala hatt›d›r.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahit: yemin, and.
akim: neticesiz, sonu yok, baflar›-
s›z.
ayet: Kur’ân cümlesi.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: Allah; do¤ru, ger-
çek, Hakk›n tâ kendisi olan, fleref
ve azamet sahibi yüce Allah.
cüz: k›s›m, parça.
cüz: parça.
cüz-i ihtiyarî: Cenab-› Hak tara-
f›ndan insana verilen arzu ser-
bestli¤i; diledi¤i gibi hareket ede-
bilme kuvveti; cüz’î irade.
delâil-i nakliye: nakle dayanan
deliller.
ebed: sonsuzluk, daimîlik.
enbiya: nebîler, peygamberler.
enva: çeflitler, türler, neviler.
ezel: bafllang›c› olmayan geçmifl
zaman, öncesizlik, ebedin z›dd›.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç, huy.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hüküm: emir, buyruk.
ifa: bir ifli yapma, yerine getirme.
ihlâl: bozma, zarar verme.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
intizam: düzgün olma, düzgün
dizilme, düzgünlük, tertipli olma.
istidat: kabiliyet, yetenek.
kabih: kötü, çirkin, fena, yak›fl›k-
s›z, ay›p.
kabiliyet: istidat, yetenek.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
mana: anlam.
mefliet: dileme, irade, istek.
mu’ciz: insan› ayn›s›n› veya ben-
zerini yapmaktan âciz b›rakan ifl.
mukaddeme: girifl, bafllang›ç, ön
söz.
muvasala: vâs›l olma, ulaflma,
kavuflma, varma, var›fl, 2. bir yer-
leflim merkezini bir di¤er yerle-
flim merkezine baplayan yollar.
mü’min: iman eden, inanan.
münasip: uygun, yerinde.
nakz: bozma, çözme, k›rma, y›k-
ma.
nakz-› ahit: sözünden cayma, sö-
zünde durmama, anlaflmay› boz-
ma, anlaflman›n hükümlerine uy-
mama.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
nizam-› umumî: her fleyi ve her-
kesi içine alan nizam, herkesi ilgi-
lendiren düzen, her taraf› kapla-
yan ölçü ve düzen.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak, mü-
nevver.

red: kabul etmeme.
ruh-i befler: insan ruhu.
sarf: harcama.
semere: meyve, güzel netice.
s›la-i rahîm: ana, baba ve ak-
rabay› ziyaret etme.
silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.
fler’an: fleriata göre, fleriat ba-

k›m›ndan, fleriatça.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-
leri.
tabir: demek, ifade etmek;
deyim.
tahsin: be¤enme, güzel bul-
ma.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tecelli: belirme, bilinme, gö-

rünme.
tekzip: yalanlama, yalan ol-
du¤unu söyleme.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
teflriî: dinî kural, dine uygun
olan ve dinin istedi¤i uygula-
ma.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul,
stil.

1. Bakara Suresi: 27.
2. Allah’›n akrabalar ve mü’minler aras›nda riayet edilmesini emretti¤i ba¤lar› keserler.

(Bakara Suresi: 27.)
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Di¤eri, emr-i tekvinîdir ki, f›trî kanunlar ile âdetullah›n
tazammun etti¤i emirlerdir. Meselâ, ilmin itâs› manen
ameli emrediyor, zekân›n itâs› ilmi emrediyor; istidad›n
bulunmas› zekây›, akl›n verilmesi marifetullah›, kudretin
verilmesi çal›flmay›, cesaretin verilmesi cihad› manen ve
tekvinen emrediyor.

‹flte, o fas›klar, bu gibi fleylerin aras›nda fler’an ve tek-
vinen tesis edilen muvasala hatt›n› kesiyorlar. Meselâ,
ak›llar› marifetullaha, zekâlar› ilme küs oldu¤u gibi; akra-
balara ve mü’minlere dahi darg›n olup, gidip gelmiyor-
lar.

1 ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnh : Evet, f›skla bozulan bir adam,

batakl›¤a düflüp ç›kamayan bir flah›s gibi çoklar›n da o
batakl›¤a düflmelerini istiyor ki, mâruz kald›¤› o dehfletli
hâlet bir parça hafif olsun. Çünkü, musibet umumî olur-
sa, hafif olur.

Ve keza, bir flahs›n kalbinde bir ihtilâl, bir fenal›k his-
si uyan›rsa, yüksek hissiyat›, kemalât›, sukut etmeye bafl-
lar. Kalbinde tahribata, fenal›¤a bir meyil, bir zevk pey-
da olur. Yavafl yavafl o meyil kalbinde büyür; sonra, o fla-
h›s, bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenal›kta bulur. ‹fl-
te o vakit, o flah›s, tam manas›yla arzda y›rt›c› bir hay-
van, ihtilâli ç›kar›p büyüten bir belâ, fesad› durmay›p ka-
r›flt›ran bir afet kesilir.

Sual: Bir fas›k›n f›sk›yla, arz›n müteessir olmas› ak›l-
dan uzakt›r?
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kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mana: anlam.
manen: mana bak›m›ndan, ma-
naca.
marifetullah: Allah’› tan›ma, an-
lama, bilme.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
meselâ: örne¤in.
meyil: bir tarafa do¤ru e¤ilme,
yönelme.
musibet: felâket, belâ.
muvasala: vâs›l olma, ulaflma,
kavuflma, varma, var›fl.
mü’min: iman eden, inanan.
müteessir: üzgün.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
sual: soru.
sükût: de¤erden düflme, de¤erini
yitirme; susma.
fler’an: fleriata göre, fleriat bak›-
m›ndan, fleriatça.
tahribat: tahripler, y›k›p bozma-
lar.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tekvin: yaratma, vücuda getirme,
yokluktan varl›k âlemine ç›kar-
ma.
tesis: kurma, meydana getirme.
umumî: genel.

âdetullah: Allah’›n tabiata
koydu¤u yarat›l›fla ait kanun-
lar.
afet: belâ, musibet, büyük fe-
lâket.
amel: ifl, uygulama, yapma.
arz: yer, dünya.
belâ: musibet, s›k›nt›.
cihad: düflmanla savaflma, Al-
lah yolunda malla ve canla
düflmana karfl› savaflmak.

dehfletli: ürkütücü, korkunç.
emr-i tekvinî: yaratma emri,
kâinat› var etme emri, ifli.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet hâline getiren.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
f›sk: hak yoldan veya hak yo-
lundan ç›kma, Allah’a karfl› is-

yan etme.
f›trî: tabiî, yarat›l›fltaki, do-
¤ufltan olan.
hâlet: hâl, durum.
hissiyat: hisler, duygular.
ihtilâl: bozulma, kar›fl›kl›k, in-
tizams›zl›k.
ilim: bilgi, marifet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
itâ: verme, bahfletme, ihsan
etme.

1. Yeryüzünde fesat ç›karanlar. (Bakara Suresi: 27.)



Cevap: Madem ki arzda nizam var; muvazene de ol-
mal›d›r; hatta nizam muvazeneye tâbidir. Binaenaleyh,
bir makinenin diflleri aras›na küçük bir fley düflerse, ma-
kine müteessir olur, belki faaliyeti de durur. Veya faraza
iki da¤ bir teraziyle tart›l›rken, terazi muvazi oldu¤u va-
kit, bir gözüne bir ceviz ilâve edilirse, muvazenesi bozu-
lur. Dünyan›n da manevî nizam makinesi böyledir. Müte-
merrit bir fas›k›n f›sk›, arz›n muvazene-i maneviyesinin
bozulmas›na vesile olabilir.

1 n¿hoôp°SÉnîrdG oºog n∂pBÄ'`dhoG :
2 n∂pBÄ'`dhoG Üç fleyi ifade ediyor:

Birisi ihzar, ikincisi mahsusiyet, üçüncüsü uzakl›kt›r. De-

mek, bu n∂pBÄ'`dhoG gaip olan o fas›klar› ihzar eder, mahsus

bir flekilde gösterir.

Sual: Onlar›n ihzar›n› icap eden sebep nedir?

Cevap: Sâmiin talep ve iste¤idir. Evet, onlar›n pis ah-
valini ifliten sâmi, onlara karfl› hissetti¤i hiddet ve nefre-
tini izale için, hüsranla tecziye ve tavsiflerinde sanki on-
lar› karfl›s›nda haz›r olarak görmek istiyor; tâ “Oh! Oh!”
demekle kalbi rahat olsun. Müflahedeleri mümkün olma-

d›¤› hâlde n∂pBÄ'`dhoG ile mahsus gösterilmeleri, güya pis ah-

valleri, habis s›fatlar› ve flöhret ve kesretleri öyle bir had-
de bali¤dir ki, herkesin nazar-› nefreti önünde onlar›n o
hâllerini tecessüm ettirerek mahsus bir flekilde gösterir.
Ve bu iflaretten hasarete mahkûm olduklar›n›n sebebi de 

ahval: hâller, durumlar.
arz: yer, dünya.
bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
faaliyet: durmadan çok çal›flma,
hareket, gayret. aktivite, etkinlik,
canl›l›k.
faraza: farz edelim ki, öyle saya-
l›m ki, söz gelifli.
fas›k: Allah’›n emirlerine ayk›r›
hareket edip fesat ç›karan, kötü-
lü¤ü ve günah ifllemeyi âdet hâli-
ne getiren.
f›sk: hak yoldan veya hak yolun-
dan ç›kma, Allah’a karfl› isyan et-
me.
gaip: görünmeyen, haz›r olma-
yan, yok olan, kay›p.
güya: sanki.
habis: fesatç›, hilekâr, alçak, kötü,
pis, soysuz.
hadde: s›n›ra, dereceye.
hâl: durum, vaziyet.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kesret: çokluk.
madem: de¤il mi ki.

mahkûm: bir mahkemece
hüküm giymifl, hükümlü.
mahsusiyet: mahsusluk, hu-
susî olma hâli.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
muvazene: denge, ölçü.
muvazene-i manevîye: ma-
nevî denge, manevî ölçü.
muvazi: paralel, birbirine
denk.

müflahede: ‹lâhî güzellikleri
ve s›rlar› görme, seyretme.
müteessir: üzgün.
mütemerrit: temerrüt eden,
inatç›, kötü fiilinde inatlaflan.
nazar-› nefret: nefret bak›fl›.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
sâmi: dinleyen, dinleyici.
sual: soru.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat

eden.
talep: isteme, dileme.
tavsif: vas›fland›rma, nitele-
me.
tecessüm: cisimleflme, cisim
hâline gelme.
tecziye: cezaland›rma, ceza
verme.
terazi: a¤›rl›k ölçmekte kulla-
n›lan iki kefeli tart›.
vesile: bahane, sebep.

1. ‹flte onlar hüsrana düflmüfl olanlar›n ta kendileridir. (Bakara Suresi: 27.)
2. Onlar. (Bakara Suresi: 27.)
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anlafl›lm›fl olur. O fas›klara raci olan 
1 n∂pBÄ'`dhoG ’nin ifade

etti¤i uzakl›k ise; onlar›n tarik-› haktan uzakl›klar› öyle bir
dereceye bali¤dir ki, bir daha tarik-› hakka rücular› müm-
kün olmay›p, bu yüzden zemme, tahkire müstahak ol-
duklar›na iflarettir.

Hasr› ifade eden rºog hasaretin onlara münhas›r oldu-

¤una delâlet eder. Hatta mü’minlerin baz› dünya lezzet-
lerinde hasaretleri, hasaret say›lmaz ve yine mü’minler-
den ehl-i ticaretin ticaretlerinde vaki olan zararlar› hasa-
ret de¤ildir.

2 n¿hoôp°SÉnîrdnG ’deki harf-i tarif, cinsi ve hakikati ifade

eder. Yani, “Hüsran görenlerin hakikatini, cinslerini gör-
mek isteyen varsa, onlara baks›n.”

Ve keza, onlar›n meslekleri mahz-› hasarettir, baflka
hasaretlere benzemiyor.

n¿hoôp°SÉnîrdnG hasaretin mutlak b›rak›lmas›, yani bir fleyle

takyit edilmemesi, hasaretin bütün enva›na flamil oldu¤u-
na iflarettir: Meselâ, vefa-i ahitte nakz ile hasaret ettiler;
s›la-i rahimde kat’ ile, ›slahta ifsatla, imanda küfürle, saa-
det-i ebediyede flekavetle yapt›klar› hasaretler gibi.

„®ò
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mahz-› hasaret: zarar›n en büyü-
¤ü, kayb›n en fazlas›, ziyan›n tâ
kendisi.
meselâ: örne¤in.
meslek: gidifl, tutulan yol, sistem.
mutlak: kesin.
mü’min: iman eden, inanan.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
nakz: yap›lan sözleflmeyi yok
sayma, hükümsüz k›lma.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
rücu: dönme, geri dönme.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
s›la-i rahîm: ana, baba ve akra-
bay› ziyaret etme.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k, hay-
dutluk.
tahkir: hakaret etme, küçük gör-
me, fleref ve haysiyetini incitme.
takyit: kay›t ve flarta ba¤lama.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tarik-› hak: hak ve hakikat yolu.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
vefa-i ahit: vefa, sözünü yerine
getirme.
zem: yerme, k›nama, ay›plama.

bali¤: ulaflm›fl, eriflmifl.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ehl-i ticaret: ticaretle yapan-
lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
fas›k: Allah’›n emirlerine ay-
k›r› hareket edip fesat ç›ka-
ran, kötülü¤ü ve günah iflle-
meyi âdet haline getiren.

hakikat: gerçek, do¤ru.
harf-i tarif: Arapçada, isimle-
rin bafl›na gelen “elif” ve
“lâm” harfleri.
hasaret: hasar, zarar, ziyan.
hasr: yaln›z bir fleye veya ki-
fliye mahsus k›lma.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
›slah: iyi duruma getirme, iyi-
lefltirme, düzeltme.

ifsat: fesada u¤ratma, bozma,
kar›fl›kl›k ç›karma.
iman: inanç, itikat.
kat etmek: kesmek, bölmek;
bir fleyi aflarak geçmek, yol
almak.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli-
¤ine inanmama, müflriklik,
imans›zl›k.

1. Onlar. (Bakara Suresi: 27.)
2. Hüsrana düflmüfl olanlar. (Bakara Suresi: 27.)



sºoK rºoµoà«/Áo sºoK rºocÉn«rMnÉna ÉkJGnƒrenG rºoàæocnh $ÉpH n¿hoôoØrµnJ n∞r«nc
1 |} n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK rºoµ«/«rëoj

Yani: “Ne suretle Allah’› inkâr ediyorsunuz? Hâlbuki,
sizin hayat›n›z yoktu; O size hayat› verdi, sonra sizi öldü-
recektir. Sonra yine hayat verecektir; sonra Ona rücu
edip gideceksiniz.”

Ayetlerin nazm›na ait üç vecih, bu ayette de caridir.

Bu ayetin mâkabliyle irtibatı:

Evet, Kur’ân-› Kerîm, vakta ki insanlar› ibadete ve Al-
lah’a iman etmeye davet etti ve iman›n itikat edilecek
esaslar›yla yap›lacak hükümlerini icmalen delillerine ifla-
reten zikretti; evvelce mücmelen iflaret edilen delilleri ta-
zammun eden nimetlerin tadad›yla, bu ayette de zikret-
meye avdet etti.

Evet, bu ayetle en büyük nimet olan hayata iflaret edil-
mifltir.

‹kinci ayetle beka nimetine iflaret edilmifltir. Evet, se-
mavat ve arz›n tanzimat›, hayat›n kemal ve saadetini te-
min eder.

Üçüncü ayetle beflerin kâinat üzerine tafdil ve tekrimi-
ne iflarettir.

Dördüncü ayetle beflere talim-i ilim nimetine iflaret ya-
p›lm›flt›r.

arz: yer, dünya.
avdet: geri gelme, dönüfl.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
befler: insan, insanl›k.
cari: geçerli, yürürlükte, muteber.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvelce: daha önce.
hüküm: emir, buyruk.
icmalen: k›saltarak, k›saca, özet-
le.
iman: inanç, itikat.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
irtibat: ba¤, münasebet.
iflareten: iflaret ederek, belirte-

rek.
itikat: kesin inanma, iman.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
kemal: olgunluk, fazilet.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
mücmelen: k›sa ve özlü bir
flekilde, özet olarak.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.

nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rücu: dönme, geri dönme.
saadet: mutluluk.
semavat: semalar, gökler.
suret: biçim, flekil, tarz.
tadat: birer birer söyleme,
tek tek zikretme, say›p dök-
me, say›m.
tafdil: birini ötekilerden üs-
tün tutma, üstün sayma.
talim-i ilim: ilim talimi; ilim
ö¤retme, ilim ö¤renme.

tanzimat: tanzimler, nizam
vermeler, düzenlemeler.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tekrim: hürmet, sayg› göster-
me, ululama, yüceltme.
temin: sa¤lama.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vecih: cihet, yön.
zikir: anma, bildirme.

1. Bakara Suresi: 28.
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Bu nimetlerin suretine, yani nimet olduklar› cihete ba-
k›l›rsa, inayet-i ‹lâhiyeye delil olduklar› gibi, ibadete de
delildirler. Çünkü nimetleri verene flükür, vaciptir; küf-
ran-› nimet, aklen de haramd›r. E¤er o nimetlerin haki-
katlerine bak›l›rsa, mebde ve mead› ispat eden delillerdir.

Ve keza, bu ayet, geçen kâfir ve münaf›klar›n bahsine
de naz›rd›r. Onun için, taaccübü ifade etmekle inkâr› ta-

zammun eden 
1 n∞r«nc ile yap›lan istifham, onlar›n tehdit-

lerine iflarettir.

Şimdi, bu cümlelerin aralarındaki irtibat ve müna-
sebetlerden bahsedeceğiz.

Evet, Kur’ân-› Kerîm, evvelce gaibâne yapt›¤› hikâye-
den sonra, burada hitaba bafllad›. Bu da belâgatçe ma-
lûm bir nükte içindir. fiöyle ki:

‹nsan, bir adam›n fenal›¤›ndan, ay›plar›ndan bahse-
derken, hiddeti, gazab› o kadar galebe eder ki, hayalen,
hayalî bir ihzarla, hitap suretiyle kendisine tevcih-i kelâm
etmeye bafllar; veya iyiliklerinden bahsederken, flevki ve
aflk› galeyana gelir, hemen hayalinin karfl›s›na getirir,
kendisine hitapla konuflmaya bafllar. Bu, “iltifat” ile tes-
miye edilen bir kaidedir. Bu kaidenin, lisan-› Arapta bü-
yük bir mevkii vard›r. ‹flte Kur’ân-› Kerîm, bu kaideyi ta-

kiben 
2 n¿hoôoØrµ`nJ n∞r«nc diyerek, sîga-i hitap ile onlara tev-

cih-i kelâm etmifltir. Sonra, vakta ki bu makamda takip
edilen maksat, iman, ibadet etmek ve küfran-› nimet et-
memek, küfrü reddetmek gibi, geçen usul ve esaslar› 
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iltifat: güzel sözler söyleyerek bi-
rini samimî olarak okflama.
iman: inanç, itikat.
inayet-i ‹lâhiye: Allah’›n yard›m›.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifham: zihni iflgal eden soru.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kaide: kural, esas, düstur.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kur’ân-› Kerîm: Kur’ân; Hz. Mu-
hammed’e vahiyle indirilen en
son ‹lâhî kitap.
küfran-› nimet: nimete karfl›
nankörlük etme, Cenab-› Hakk›n
ihsan etti¤i nimetleri bilmemek,
hürmetsizlikte bulunmak, nimet-
lere flükürsüzlük.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
lisan-› Arap: Arap dili.
makam: yer, mevki.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mead: dönülecek yer.
mebde: bafllang›ç.
mevki: yer, makam.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
naz›r: bir yüzü bir tarafa bakan,
yönelik.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sîga-i hitap: Arapçada öznesi ge-
rek erkek ve gerekse kad›n için
“sen” veya “siz” fleklindeki zamir-
ler olan fiil kipleri.
suret: biçim, flekil, tarz.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
flükür: teflekkür.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
takiben: takip ederek, takip sure-
tiyle.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tehdit: korkutma, gözda¤› ver-
me.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
tevcih-i kelâm: sözü yöneltme.
usul: metot, düzen.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.

aklen: ak›l ile, ak›l yolu ile,
ak›l gere¤ince.

ayet: Kur’ân cümlesi.

bahis: konu yapan.

belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.

cihet: yön.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvelce: daha önce.
gaibâne: görünmeden, haz›r-
da görünmeksizin.
galebe: galip gelme, üstün-
lük.
galeyan: coflma, çalkalanma,
azg›nl›k.
gazap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.

hakikat: gerçek, do¤ru.
haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.
hayalen: hayalî bir flekilde.
hayalî: hayalle ilgili, gerçek
olmayan.
hiddet: öfke, k›zg›nl›k.
hitap: söylevde bulunmak,
konuflmak.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.

1. Nas›l?

2. Nas›l inkâr ediyorsunuz? (Bakara Suresi: 28.)



ispat için lâz›m olan delilleri zikretmektir. Ve delillerin en
vaz›h›, ahval-i befler silsilesinden istifade edilen delillerdir
ve nimetlerin en büyü¤ü, o silsilenin ukde ve dü¤ümle-
rindedir. Kur’ân-› Kerîm, 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK rºoµ«/«rëoj sºoK rºoµ`oà«/ªoj sºoK rºocÉn«rMnÉna ÉkJGnƒrenG rºoàæocnh
olan ayet-i kerîme ile, befl dü¤ümlü, mürettep o silsile-i
acibeye iflaret etmifltir. Biz de o befl dü¤ümü, befl mese-
lede hal ve beyan edece¤iz.

Birinci Mesele
2 ÉkJGnƒrenG rºoàæoc cümlesi ukdeyi, yani birinci dü¤ümü aç›yor.

fiöyle ki:

‹nsan›n cesedini teflkil eden zerreler, âlemin zerrat›
içinde camit, da¤›n›k bir flekildeyken, bakars›n ki, mah-
sus bir kanunla, muayyen bir nizamla intizam alt›na al›-
narak, âlem-i anas›ra gönderilir.

Âlem-i anas›rda sâkit, sakin, gizli bir vaziyetteyken,
birdenbire kafile kafile, muayyen bir düsturla, yevmî bir
intizamla, bir kas›t ve hikmet alt›nda âlem-i mevalide in-
tikal eder.

Âlem-i mevalidde de, sükût içindeyken, birdenbire
acip, garip bir tarzla nufteye ink›lâp eder.

Sonra, müteselsil ink›lâplarla alaka olur, sonra mudga
olur, sonra et, kemik olur.

Bu ink›lâplar›n her birisi, evvelkisine nispeten daha
mükemmelse de, lâhik›na göre mevatt›r, yani hayats›z-
d›r.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
ahval-i befler: beflerin hâlleri, in-
san›n durumlar›.
alâka: kan p›ht›s›.
âlem: dünya, cihan.
âlem-i anas›r: unsurlar âlemi.
(toprak, hava, su, atefl.).
âlem-i mevalide: do¤ufllar âlemi,
do¤um âlemi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
beyan: anlatma, aç›klama.
camit: ruhsuz, sert, kat› madde.
ceset: vücut, beden.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
düstur: kanun, kural, esas.
evvel: önce.
garip: tuhaf, hayret verici.
hâl: çözme, çözüme ulaflt›rma.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kafile: tak›m, bölük.
kas›t: niyet, düflünce.
lâhik: sonunda gelen, sonradan
kat›lan.
mesele: konu.
mevat: cans›z fleyler.
muayyen: belirli.
mudga: bir çi¤nem et parças›.
mürettep: tertip olunmufl, dizil-
mifl, s›ralanm›fl.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard› s›ra, zincirleme giden.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nizam: düzen, düzgünlük;
kaide, kanun.
nutfe: döl suyu, meni.
sakin: hareket etmeyen, ha-
reketsiz olan, durgun.
sâkit: susan, ses ç›karmayan,
sukut eden.

silsile: seri, dizi.
silsile-i befler: insanl›k zincir-
leme s›ras›.
sükût: sessizlik.
tarz: biçim, flekil.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
ukde: halledilmesi zor mese-
le, kar›fl›k ve zor ifl.

vaz›h: aç›k, aflikâr; kolay an-
lafl›l›r.
vaziyet: durum.
yevmî: günlük, gündelik, her
gün.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zikir: anma, bildirme.

1. Hâlbuki sizin hayat›n›z yoktu; O size hayat› verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra yine hayat
verecektir. Sonra Ona rücu edip gideceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)

2. Hayat›n›z yoktu. (Bakara Suresi: 28.)
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Sual: Mevt, hayat›n zevalidir. Hâlbuki, o zerrelerde
hayat yoktur ki, zevali mevt olsun?

Cevap: Mevtin o zerrelere itlak edilmesi, mecazd›r.
Sebebi ise üçüncü, dördüncü dü¤ümleri zihne kabul et-
tirmek üzere, zihin için bir haz›rlamad›r.

‹kinci Mesele

1 rºocÉn«rMnÉna dü¤ümünü aç›yor.

Evet, hayat Kudret-i Ezeliyenin en büyük ve en ince ve
en acip bir mu’cizesidir ve bütün nimetlerden üstündür
ve mebde ve mead›n bürhanlar›ndan en zahir bürhand›r.

Evet, hayat nevilerinin en ednas› nebat hayat›d›r. Ha-
yat-› nebatiyenin bafllang›c›, çekirdekte ve habbede ha-
yat dü¤ümünün uyan›p aç›lmas›d›r. Bunun keyfiyeti o
kadar zahir, o kadar umumî, o kadar me’lûf iken, za-
man-› Âdem’den flimdiye kadar, hikmet-i beflerden ve
felsefesinden gizli kalm›flt›r. ‹flte hayat›n ne derece ince
oldu¤u anlafl›ld›.

Ve keza, hayat› olmayan bir cisim, en büyük bir da¤
da olsa tektir, yetimdir, mekân›ndan baflka bir fleyle mü-
nasebeti yoktur. Lâkin bal ar›s› gibi küçük bir cisim, ha-
yata mazhar oldu¤u zaman, bütün kâinatla münasebet-
tar olur ve her fleyle al›flverifl yapar; hatta diyebilir ki,
“Kâinat benim mülkümdür, benim yerimdir.” Kâinat›n
her taraf›na gider, havâssiyle tasarruf eder, bütün eflya ile
kesb-i muarefe eder.
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mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mülk: sahip olunan, üzerinde ta-
sarruf hakk› bulunan fley, gelir
getiren tafl›nmaz mal.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
nebat: topraktan biten, yetiflen
her türlü fley, bitki.
nevi: çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
sual: soru.
tasarruf: idare etme, kullanma.
umumî: genel.
yetim: tek, yaln›z, kimsesiz.
zahir: aç›k, aflikâr.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem zama-
n›, insanl›¤›n ilk devresi.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zeval: sona erme, bitme, yok ol-
ma.
zihin: bilinç, dima¤.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
edna: en afla¤›, en basit, en
küçük.
habbe: tane.
havas: hasseler, duyular.
hayat-› nebatiye: bitkilerin
hayat›.
hikmet-i befler: insanlar›n
anlay›fl›, bilgi ve becerisi.
›tlak: genellefltirme, umumî
hâle getirme.

kâinat: yarat›lm›fl olan fleyle-
rin tamam›, bütün âlemler,
varl›klar.
kesb-i muarefe: aflinal›k ka-
zanma.
keyfiyet: bir fleyin nas›l oldu-
¤u, nitelik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kudret-i Ezeliye: ezele ait
kudret, bafl›-sonu olmayan
sonsuz ‹lâhî kudret, kuvvet.
mazhar: nail  olma, flereflen-

me.
me’lûf: al›fl›lm›fl, ülfet edilmifl.
mead: ahiret, dönülecek yer.
mebde: bafllang›ç.
mecaz: bir kelimenin gerçek
manas›nda kullan›lamay›p, il-
gi, alâka ve benzerlik ba¤› bu-
lunan baflka bir manada kul-
lan›lmas›.
mekân: yer, mahal.
mesele: konu.
mevt: ölüm.

1. O size hayat› verdi. (Bakara Suresi: 28.)



Bilhassa hayat-› insaniye tabakas›na ç›kan hayat, akl›n
nuruyla âlemleri gezmifl olur. Âlem-i cismanîde tasarruf
etti¤i gibi, âlem-i ruhanîde gezer, âlem-i misale seyahat
eder. Kendisi o âlemleri ziyarete gitti¤i gibi, o âlemler
de, onun ruhunun âyinesinde temessül etmekle, iade-i
ziyaret etmifl gibi olurlar. Hatta, insan, “Âlem, Allah’›n
fazl›yla benim için halk olunmufltur” diyebilir. Hayat-› in-
saniye her birisi çok tabakalara flamil olarak, hayat-›
maddiye, hayat-› ruhaniye, hayat-› maneviye, hayat-› cis-
maniye gibi nevilere ayr›l›r, inbisat eder.

Demek, ziya renk ve cisimlerin görünmesine sebep ol-
du¤u gibi, hayat da mevcudat›n kaflifi ve sebeb-i zuhuru-
dur. Evet, hayat bir zerreyi bir küre gibi yapar. Ashab-›
hayat›n her birisi, “Âlem benimdir” diyebilir, aralar›nda
müzaheme ve münakafla da olmaz. Müzaheme ve mü-
nakafla yaln›z nev-i beflerde olur. ‹flte hayat›n ne büyük
bir nimet oldu¤u anlafl›ld›.

Ve keza, camit, da¤›n›k baz› zerrelerin birdenbire bir
vaziyetten ç›k›p, makul bir sebep olmad›¤› hâlde, di¤er
bir vaziyete girmesi, Sâniin vücuduna zahir bir delildir.
Hatta, hayat hakikatlerin en eflrefi, en temizidir, hiçbir
cihetle h›sseti yoktur, çirkin bir lekesi yok. Hayat›n d›fl›
da, içi de, her iki yüzü de lâtiftir. Hatta en küçük ve ha-
sis bir hayvan›n hayat› bile yüksektir. Bunun içindir ki,
hayat ile Kudret aras›nda zahirî bir sebep tavassut etmi-
yor. Hayata bizzat Kudretin mübaflereti, izzete münafi
de¤ildir. Hâlbuki umur-i hasiseye Kudretin zahiren mü-
baflereti görünmemek için esbab-› zahire vazedilmifltir. 

âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri;
bütün kânat.
âlem-i cismanî: maddî varl›klarla
ilgili âlem.
âlem-i misal: görüntüler âlemi,
dünyadaki ifllerin görüntülendi¤i
ve gözlendi¤i, ruhlar›n bulundu¤u
âlem.
âlem-i ruhanî: ruhlara ait âlem,
ruhlar dünyas›.
ashab-› hayat: hayat sahibi, can-
l›.
âyine: ayna.
bilhassa: özellikle.
bizzat: kendisi, flahsen.
camit: ruhsuz, cans›z madde.
cihet: yön, sebep, vesile.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
esbab-› zahire: zahirî, görünen,
görünürdeki sebepler.
eflref: en flerefli, daha flerefli, en
iyi, en güzel.
fazl: alicenapl›k, ihsan, cömertlik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hasis: ufak, de¤ersiz.
hayat-› cismaniye: cisme, bede-
ne ait hayat.
hayat-› insaniye: insan hayat›,
insana ait olan hayat.
hayat-› maddiye: maddî, cisimli
hayat.
hayat-› maneviye: manevî ha-
yat.
hayat-› ruhanî: ruhanî hayat,
ruhla ilgili hayat.
h›sset: cimrilik, pintilik.
iade-i ziyaret: yap›lan›n ayn›n›
karfl›l›k verme.
inbisat: yay›lma, geniflleme.
izzet: de¤er, itibar, fleref, yücelik.
kâflif: keflfeden, bulan, meydana
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ç›karan; bilinmeyen bir yeri
veya fleyi ortaya ç›karan.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
lâtif: yumuflak, tatl›, hofl.
makul: akla yak›n, akla uy-
gun, akl›n kabul edece¤i.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
mübafleret: bir ifle bafllama,
giriflme, tutuflma, bulaflma,
temas.
münafi: z›t, ayk›r›.

münakafla: tart›flma.
müzaheme: zahmet, s›k›nt›
verme.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nevi: çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
sebeb-i zuhur: görünme se-
bebi, belirme nedeni.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
tabaka: derece, kat.
tasarruf: idare etme, kullan-

ma.
tavassut: vas›ta olma, arac›
olma.
temessül: bir flekil ve surete
girme, cisimlenme.
umur-i hasise: ufak ve de-
¤ersiz ifller.
vazetme: sunma, aç›klama.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, görünür.
zahiren: görünüflte.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.



Demek hayatta h›sset yoktur. ‹flte bundan anlafl›ld› ki,
hayat Saniin vücuduna en zahir bir delildir.

Ve keza, en basit bir cismin geçirmifl oldu¤u ink›lâbat
ve tahavvülâta dikkatle bak›l›rsa görünür ki, âlem-i zer-
rattaki zerreler, âlem-i anas›ra intikal edince baflka suret-
lere girerler, âlem-i mevalidde baflka suretlere dönerler,
nuftede baflka vaziyet al›rlar; sonra alaka olur, sonra
mudga olur, sonra bir insan suretini giyer, ortaya ç›karlar.
Bu kadar ink›lâbat-› acibe esnas›nda zerreler öyle mun-
tazam harekât ve muayyen düsturlar üzerine cereyan
ederler ki, sanki bir zerre, meselâ âlem-i zerratta iken va-
zifelendirilmifl ve Abdülmecid’in gözünde yer al›p vazife
görmek üzere yola ç›kar›lm›flt›r. Bu hâli, bu vaziyeti, bu
intizam› gören bir zihin, bilâtereddüt hükmeder ki, o zer-
reler, bir kas›tla ve bir hikmet alt›nda gönderilir. ‹flte, zer-
rat›n hayata mazhariyeti için geçirdi¤i bu kadar acip ve
garip tav›rlar, insana ikinci bir hayat›n bu hayattan daha
kolay ve daha sehil oldu¤una da bir kanaat getirir.

‹flte, hayat›n mebde ve meada delil oldu¤u bu hakikat-

lerden anlafl›ld›. 
1 rºocÉn«rMnÉna cümlesi, 

2

rºoµ«`/«rëoj sºoK cümlesine

bir delil gibidir; hepsi de birlikte, 
3 n∞r«nc ’den istifade edi-

len inkâra delildir.

Üçüncü Mesele
4 rºoµ òà«/Áo sºoK ukdesini açar.

Evet, mevtin de hayat gibi mahlûk oldu¤una, mevtin
idam ve adem-i mahz olmad›¤›na delâlet eder. Mevt, 
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s›.
h›sset: cimrilik, pintilik.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli sebep,
fayda.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
idam: yok etme.
inkâr: reddetme, tan›mama, ka-
bul ve tasdik etmeme, inanma-
ma.
ink›lâbat: ink›lâplar, de¤iflmeler.
ink›lâbat-› acibe: hayret verici
de¤iflimler, flafl›rt›c› dönüflümler.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme, göçme.
intizam: düzen, düzenlilik.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kanaat: inanma.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mazhariyet: görünme ve tezahür
yeri olma; nail olma, flereflenme.
mead: ahiret, dönülecek yer.
mebde: bafllang›ç.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
mevt: ölüm.
muayyen: belirli.
mudga: bir çi¤nem et parças›.
muntazam: derli-toplu, düzenli.
nutfe: temiz, duru, saf su, döl su-
yu.
sehil: sade.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahavvülât: tahavvüller, de¤ifl-
meler.
tereddüt: karars›zl›k, flüphede
kalma.
ukde: halledilmesi zor mesele,
kar›fl›k ve zor ifl.
vazife: görev.
vaziyet: durum.
zahir: aç›k, görünür.
zerrat: zerreler, atomlar.
zerre: en küçük parça, molekül,
atom.
zihin: bilinç, dima¤.

acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
adem-i mahz: tam bir yok-
luk, varl›ktan hissesi olma-
yan.
alâka: kan p›ht›s›.
âlem-i anas›r: unsurlar âlemi.
(toprak, hava, su, atefl.).
âlem-i mevalide: do¤ufllar

âlemi, do¤um âlemi.
âlem-i zerrat: zerreler âlemi,
atomlar, moleküller âlemi.
bilâ: ...siz, ...s›z.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

delil: kan›t, tan›k, bürhan.
düstur: kanun, kural, esas.
garip: tuhaf, hayret verici.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harekât: hareketler, devinim-
ler.
hayat-› Sâni: Sâniin, yapan ve
yaratan›n hayat sahibi olma-

1. O size hayat› verdi. (Bakara Suresi: 28.)
2. Sonra yine hayat verecektir. (Bakara Suresi: 28.)
3. Nas›l? (Bakara Suresi: 28.)
4. Sonra sizi öldürecektir. (Bakara Suresi: 28.)



ancak ruhun ceset kafesinden ç›kmas›yla tebdil-i mekân
etmesinden ibarettir.

Ve keza, nev-i beflerde mevcut emarat ve iflarat-› kesî-
reden kat’iyetle anlafl›l›r ki, insan öldükten sonra bir fle-
yi bâkî kal›r. O fleyi de ancak ruhtur. Demek ruhun be-
kas›, hassa-i zatiyedir. Bu hassa-i zatiyenin bir fertte
mevcut olmas›, nev’in tamam›nda mevcut olmas›n› istil-
zam etmekle, mucibe-i cüz’iyenin mucibe-i külliye hük-
münde oldu¤una bir misal teflkil ediyor. Binaenaleyh,
mevt hayat gibi bir mu’cize-i kudrettir. Yoksa, hayat flart-
lar› bulunmad›¤›ndan ademin dairesine girmifl de¤ildir.

Sual: Ölüm nas›l nimet olur ve ne suretle nimetlerin
s›ras›na dâhil edilmifltir?

Cevap: Evvelâ: Ölüm, saadet-i ebediyeye mukadde-
medir; bu itibarla nimet say›labilir. Çünkü, nimetin mu-
kaddemesi de nimettir. Nitekim vacibin mukaddemesi
vacip, haram›n mukaddemesi haramd›r.

Saniyen: Ölüm, muz›r hayvanlarla dolu bir hapisten
genifl bir sahraya ç›kmak gibidir. Binaenaleyh, ruh ceset
kafesinden ç›karsa necat bulur.

Salisen: Ölüm olmasayd›, küre-i arz nev-i befleri istiap
edemezdi ve nev-i befler müthifl periflaniyetlere maruz
kal›rd›.

Rabian: ‹htiyarl›k yüzünden öyle bir dereceye gelenler
var ki, tekâlif-i hayatiyeye kàdir olamaz, daima ölümünü
isterler.

‹flte bunun için, ölüm nimettir.

adem: yokluk, hiçlik.
bâkî: daimî, sonsuz.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
ceset: vücut, beden.
dâhil: içine girme, sokma.
emarat: emareler, alâmetler, ni-
flanlar.
evvelâ: öncelikle.
haram: ‹slâmiyetçe yasaklanan
ifller.
hasse-i zatiye: kendine ve özüne
ait olan nitelik.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
istiap: içine alma, içine s›¤d›rma,
kapsama.
istilzam: gerekli görme, lüzumlu
görme.
iflarat-› kesîre: çokça iflaretler,
belirtiler.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü ye-
ten, kuvvet sahibi olan.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küre-i arz: yer küre, dünya.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mesele: konu.
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mevt: ölüm.
misal: örnek.
mucibe-i cüz’iye: flafl›lacak
küçük fley.
mucibe-i külliye: olumlu ve
umumî olan hüküm.
mu’cize-i kudret: Cenab-›
Hakk›n kudretinin mu’cizesi.
mukaddeme: bafllang›ç.
muz›r: zararl›, zarar veren.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
necat: kurtulufl, kurtulma.
nev-i befler: insano¤lu, insan-

lar.
nevi: tür, çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
periflaniyet: periflanl›k, kar›-
fl›k ve da¤›n›k olma, ac›nacak
hâlde bulunma.
rabian: dördüncü olarak.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n
temeli ve sebebi olan manevî
varl›k.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sahra: büyük çöl, genifl saha.
salisen: üçüncü olarak.

saniyen: ikinci olarak.
sual: soru.
suret: biçim, flekil, tarz.
flart: koflul.
tebdil-i mekân: yer de¤iflikli-
¤i.
tekâlif-i hayatiye: hayatla il-
gili sorumluluklar, hayat›n ge-
rekleri, külfetleri.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
vacip: dinî bak›mdan yap›l-
mas› flart olan, kesinlik bak›-
m›ndan farzdan sonra gelen.



Dördüncü Mesele

1

rºoµ«`/«rëoj sºoK ukdesinin beyan›ndad›r.

Evet, bu hayat ikinci hayatt›r ki, ölümden sonra, ha-
flirden evvel vukua gelir. Demek, hayat-› uhreviye bu

ikinci hayatla bafllar. Binaenaleyh, bu 
2

rºoµ«`/«rëoj ’deki hi-

tap, yaln›z insanlara ait de¤ildir, bilcümle kâinata racidir.
Çünkü bu hayat-› uhreviye, bütün kâinat›n neticesidir.
E¤er bu hayat olmasa, kâinatta hakikat denilen her fley
z›dd›na ink›lâp eder. Meselâ, nimet nikmet olur, ak›l be-
lâ olur, flefkat y›lan olur.

Beflinci Mesele

3 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK ’un ukdesi hakk›ndad›r.

Evet, Cenab-› Hak, âlem-i kevn ve fesat denilen flu
âlemde hüsün-kubuh, nef’-zarar gibi z›tlar›, çok hikmet-
lere binaen kar›fl›k bir tarzda yaratm›flt›r. Hem de izhar-›
izzet için vesait ve esbab› vazetmifltir.

Haflir ve k›yamette kâinat tasfiye ameliyat›n› gördü¤ü
zaman, z›tlar birbirinden ayr›l›r ve esbap ile vesait de or-
tadan kalkar. Ortadaki perde ve hicap kalkt›ktan sonra,
herkes Sâniini görür ve hakikî Malikini bilir.

„®ò
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konuflmak.
hüsün: güzellik.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
izhar-› izzet: yüceli¤in, itibar›n,
üstünlü¤ün ortaya konulmas›,
gösterilmesi.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kubuh: çirkinlik.
malik: sahip.
meselâ: örne¤in.
mesele: konu.
nef: menfaat, kâr, fayda, ç›kar.
nikmet: fliddetli ceza, eza vere-
rek cezaland›rma, öç alma.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
flefkat: karfl›l›ks›z sevgi besleme,
içten ve karfl›l›ks›z merhamet.
tarz: biçim, flekil.
tasfiye: saflaflt›rma, ar›tma, te-
mizleme.
ukde: halledilmesi zor mesele,
kar›fl›k ve zor ifl.
vaz: sunma, aç›klama.
vesait: vas›talar.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i kevn: varl›k âlemi;
kâinat.
ameliyat: operasyon.
belâ: musibet, s›k›nt›.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilcümle: bütün, hepsi.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
haflir: k›yametten sonra bü-

tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hayat-› uhreviye: uhrevî ha-
yat, ahirete ait olan hayat.
hicap: engel, ay›ran perde.
hikmet: ‹lâhî gaye, gizli se-
bep, fayda.
hitap: söylevde bulunmak,

1. Sonra yine hayat verecektir. (Bakara Suresi: 28.)
2. Hayat verecektir. (Bakara Suresi: 28.)
3. Sonra Ona rücu edip gideceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)



Tetimme
Mezkûr ayetteki cümlelerin aras›ndaki irtibat›n 

hülâsas›na bir zeyildir.

Cenab-› Hak, vakta ki onlar›n küfrünü istifham ifade

eden 
1 n∞r«nc ile reddetti ve halk› da taaccübe davet etti ve

ondan sonra gelen dört büyük ink›lâb› gösteren dört
cümle ile bürhan getirerek ispat etti. O ink›lâplar›n her
birisi, çok tav›rlara, vaziyetlere ve mertebelere flamil ol-
du¤u gibi, kendinden sonra gelen ink›lâplar› haz›rlay›c›
birer mukaddeme oldu.

Birinci ink›lâba 
2 ÉkJGnƒrenG rºoàæ`ocnh cümlesiyle iflaret edil-

mifltir. Yani, bir insan›n cesedini teflkil eden zerrelerin
âlem-i zerratta geçirmifl oldu¤u vaziyetlerden son vaziye-

tine iflarettir ki, 
3 rºocÉn«rMnÉna cümlesiyle iflaret edilen ikinci

ink›lâba mukaddeme olur. Hakaik-› kevniyenin en acibi
olan flu ikinci ink›lâp da çok mertebelere, çok tav›rlara

flamildir ki; son tavr›, vaziyeti, 
4 rºoµ òà«/Áo sºoK cümlesiyle ifla-

ret edilen üçüncü ink›lâba mukaddeme olur. Bu ink›lâp
dahi pek çok berzahî tav›rlara flamil olup, son vaziyeti 
5

rºoµ«`/«rëoj sºoK cümlesiyle iflaret edilen dördüncü ink›lâpta ta-

mamlan›r. Bu dördüncü ink›lâp dahi birçok kabrî ve hafl-

rî vaziyetlere flamil olup, en son vaziyeti 
6 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK

cümlesiyle hitam bulur.
acip: tuhaf, hayrette b›rakan.
âlem-i zerrat: zerreler âlemi,
atomlar, moleküller âlemi.
ayet: Kur’ân cümlesi.
berzahî: kabir hayat›yla ilgili, ber-
zah âlemi ile ilgili.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
ceset: vücut, beden.
hakaik-› kevniye: yarat›l›fla, var-
l›klara ait olan hakikatler.
haflrî: haflre ait, haflirle ilgili, öl-
dükten sonraki dirilifle ve toplan-
maya dair.
hitam: son, nihayet.
hülâsa: özet.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istifham: soru sorup anlama, so-
rup anlama.

küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
mertebe: derece, basamak.
mezkûr: zikredilen, ad› ge-
çen, an›lan.
mukaddeme: bafllang›ç.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
taaccüp: flaflma, hayret etme,

flaflakalma.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.
tetimme: bir konuyu veya
eseri tamamlamak için ekle-
nen k›s›m, ek.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-

man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vaziyet: durum.
zerre: en küçük parça, mole-
kül, atom.
zeyil: ek, bir eserin devam›
olarak yaz›lan k›s›m.

1. Nas›l? (Bakara Suresi: 28.)
2. Hâlbuki hayat›n›z yoktu. (Bakara Suresi: 28.)
3. O size hayat verdi. (Bakara Suresi: 28.)
4. Sonra sizi öldürecektir. (Bakara Suresi: 28.)
5. Sonra yine hayat verecektir. (Bakara Suresi: 28.)
6. Sonra Ona rücu edip gideceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)
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Demek bir zîhayat›n cesedi, birinci ink›lâb›n birinci va-
ziyetinden bafllamak üzere daima teceddüt eder, tazele-
nir. Yani bir libastan, bir k›yafetten ç›kar, daha güzel bir
libasa, bir k›yafete girer ve hakeza, böylece saadet-i ebe-
diyeye mazhar oluncaya kadar devam eder. Binaenalâ-
hâzâ, bir zîhayat›n flu müteselsil vaziyetlerine bakan bir
adam, nas›l inkâra cesaret edebilir?

„®ò

Şimdi mezkûr ayetteki cümlelerin hey’etlerinden
bahsedeceğiz.

Birinci cümle:
1 $ÉpH n¿hoôoØ`rµnJ n∞r«nc .

Bu cümle ile yap›lan istifham, o kâfirlerin zihinlerini,
gözlerini yapt›klar› kötülü¤e, fenal›¤a çevirtir; tâ ki, biz-
zat flekavetlerini görsünler. Belki insafa gelip ikrar eder-
ler.

2 n¿hoôoØrµ`nJ ’deki hitap, Cenab-› Hakk›n fliddet-i gazab›-

na iflarettir. Çünkü gaipten hitaba yap›lan iltifat, ya flid-

det-i hiddete veya kesret-i muhabbete iflarettir. n¿hoôoØrµnJ
’ye bedel 

3 n¿ƒoæperDƒoJ n’ ’nin zikredilmemesi, onlar›n fliddet-i

inatlar›na iflarettir. Çünkü onlar›n, hakkaniyeti delâille
sabit olan iman› terk ve butlan› bürhanlarla sabit olan
küfrü kabul ettiler.
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ikrar: saklamay›p aç›ktan söyle-
me. inanc›n›, fikrini aç›¤a vurma.
iltifat: güzel sözler söyleyerek bi-
rini samimî olarak okflama.
iman: inanma, itikat.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istifham: anlamak için sorma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kesret-i muhabbet: çok sevgi,
bolca dostluk.
k›yafet: k›l›k; bir fleyin d›fl görü-
nüflü.
küfür: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, müflriklik, imans›zl›k.
libas: k›yafet, elbise, giyilecek
fley, giysi.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
mezkûr: zikredilen, ad› geçen,
an›lan.
müteselsil: teselsül eden, birbiri-
nin ard›ndan gelen, zincirleme gi-
den, zincirleme.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl.
flekavet: flakilik, eflk›yal›k, hay-
dutluk.
fliddet-i gazap: k›zg›nl›k fliddeti,
çok sert öfke.
fliddet-i hiddet: hiddetin sertli¤i,
k›zg›nl›k derecesi.
fliddet-i inat: inat derecesi, pek
fazla ayak direme.
teceddüt: tazelenme, yenilenme.
vaziyet: durum.
zîhayat: hayat sahibi.
zihin: bilinç, dima¤.
zikir: anma, an›lma, ad›n› anma,
hat›ra getirme, iyilikle anma.

ayet: Kur’ân cümlesi.
bedel: bir fleyin yerini tutan,
karfl›l›k.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
binaenalâhâzâ: bundan dola-
y›, buna binaen, bunun üzeri-
ne.
bizzat: kendisi, flahsen.

butlan: bat›l, hükümsüz olma
hâli.
bürhan: delil, ispat, hüccet.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
ceset: vücut, beden.
delâil: deliller, bürhanlar, is-
pat vas›talar›.

gaip: görünmeyen, haz›r ol-
mayan, yok olan, kay›p.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hakkaniyet: hak ve adalete
uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
hey’et: flekil, suret.
hitap: söylevde bulunmak,
konuflmak.

1. Nas›l Allah’› inkâr ediyorsunuz? (Bakara Suresi: 28.)
2. ‹nkâr ediyorsunuz. (Bakara Suresi: 28.)
3. ‹man etmiyorsunuz.



1 ÉkJGnƒrenG rºoàæ`ocnh : Bu cümledeki h , vav-› hâliye’dir. Ya-

ni, mâba’dinin mâkabline hâl oldu¤una delâlet eder. De-

mek, ÉkJGnƒrenG rºoàæ`oc ,
2 n¿hoôoØrµ`nJ ’nin failine hâldir. Hâlin, ze-

vilhâlin amiliyle beraber olmas› flartt›r. Hâlbuki burada
dört cümle vard›r. Bunlardan ikisi mazi, ikisi müstakbel

olduklar›ndan, zevilhâlin amili olan n¿hoôoØrµ`nJ ile zamanca

mukarin de¤ildir. Binaenaleyh h ’›n hâliyeti, bir mukad-

dere iflarettir. Takdir-i kelâm: 
3 ÉkJGnƒrenG rºoàæ`oc rºoµs`fnG n¿ƒoªn∏r©nJnh .

Bu itibarla, n¿hoôoØrµ`nJ ’nin failine 
4 n¿ƒoªn∏r©nJ cümlesi hâl olur.

Öteki cümleler s¿nG ’ye haber olurlar.

Sual: Onlar, birinci ölüm ile bir hayat› bilirlerse de,
Allah’tan oldu¤unu bilmezler, inkâr ederler. ‹kinci hayat-
la Allah’a rücuu zaten inkâr ederler?

Cevap: Cehli izale edecek deliller zahir iken o veçhile
cehil denilmemesi, belâgatin kaidelerinden biridir. Buna
binaen, birinci mevt ile birinci hayat›n etvar ve ahvaline
yap›lan dikkat, Sânii ikrar ve tasdik etmeye icbar eder.
Ve ayn› zamanda evvelki hayat ve memat›n Allah’tan ol-
du¤unu bilmek, ikinci bir hayat›n olaca¤›na da zihni ikna
ve icbar eder. Hâl böyle iken, cahil telâkki etti¤in o kâ-
firler, âlimler s›ras›na dâhildirler.

ahval: hâller, durumlar.
âlim: çok okumufl, bilen, bilgili,
bilgin.
amil: sebep, etken.
amil: yapan, iflleyen; yapan, yap›-
c›.
belâgat: söz ve yaz›da sanatl› ve
tesirli ifade; sözün güzel olmakla
beraber yerinde, hâl ve makama
uygun olmas›.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cahil: bilgisiz, bilmeyen, habersiz.
cehil: bilgisizlik, cehalet, cahillik.
dâhil: içine girme, sokma.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
etvar: hâl ve hareketler, ifller,
tarzlar, tav›rlar.
evvel: önce.
fail: ifli yapan, fiili iflleyen, yapan,
eden iflleyen.
haber: Arapça dil bilgisinde, isim
cümlelerinde yüklem vazifesi gö-
ren kelime veya kelime grubu.
hâl: durum, vaziyet.
hâliyet: hâl olufl, hâli, durumu
beyan edifl.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî delil-
lerle kabul ettirme, inand›rma.
ikrar: saklamay›p aç›ktan söyle-
me. inanc›n›, fikrini aç›¤a vurma.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
itibar: bak›mdan, sebepten.
izale: giderme, ortadan kald›rma.
kâfir: Allah’› ve ‹slâmiyeti inkâr
eden, dinsiz.
kaide: kural, esas, düstur.
mâba’d: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mazi: geçmifl zaman.
memat: ölüm, vefat, irtihal, ahire-
te göç etme.
mevt: ölüm.
mukarin: bitiflik, yaklaflm›fl.
müstakbel: gelecek zaman.
rücu: dönme, geri dönme, vaz-
geçme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-

tan Allah.
sual: soru.
flart: koflul.
takdir-i kelâm: sözün k›yme-
ti.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.

vav-› hâliye: Arapçada bafl›-
na geldi¤i cümleyi kendinden
önceki fiilin özne veya nesne-
sine hâl yapan, onlardan biri-
sinin fiil ifllenirken içinde bu-
lundu¤u durumunu belirten
“vav” harfi.
zahir: aç›k, görünür.
zevilhâl: hâl sahibi, Arapça

gramerde, cümlede fiilin, fail
mef’ulünun (özne ve tümleci-
nin) fiil ifllenirken içinde bu-
lundu¤u durumunu belirten
bir kelime veya cümle gelebi-
lir. ‹flte bu flekilde durumlar›
belirtilen fail veya mef’ullere
zevilhâl denir.
zihin: bilinç, dima¤.

1. Hâlbuki hayat›n›z yoktu. (Bakara Suresi: 28.)
2. ‹nkâr ediyorsunuz. (Bakara Suresi: 28.)
3. Ölüler oldu¤unuzu bildi¤i hâlde.
4 Bildi¤iniz hâlde.
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1 rºoàæoc ’deki hitaptan, onlar›n âlem-i zerratta dahi bir

nevi vücut ve taayyünleri oldu¤u anlafl›l›yor. Yoksa o zer-
rat, tesadüfle rastgele muayyen cisimleri teflkil edemez.

2 ÉkJGnƒrenG tabiri 
3 GkQƒoc ròne ÉkÄ r̀«°nT røoµnj rºnd ’nin mealine imad›r.

4 rºocÉn«rMnÉna : Bu ± takip ve ittisali ifade eder. Yani, mâ-

kabliyle mâba’dinin aras›nda mesafe olmayacakt›r. Hâl-
buki, burada mevt ile hayat aras›nda uzun bir mesafe

vard›r. Evet, fakat bu ± Sânii ispat eden delillerin men-

fleine iflarettir ki, o zerrat›n hiçbir vas›ta ve esbap olmak-
s›z›n cemadiyetten hayvaniyete def’aten intikal etmesi,
zihni Sânii ikrar etmeye mecbur eder.

Ve keza, o zerrat, mevat hâlindeyken vaziyetleri sabit
olmad›¤›ndan, fle’nleri ve iktizalar›, fas›las›z takiptir.

Sual:
5 rºocÉn«rMnG ’ün yerine niçin 

6 kABÉn«rMnG rºoJrôp°U denilme-

mifltir?

Cevap: rºocÉn«rMnG hayat›n Cenab-› Hak taraf›ndan itâ

edildi¤ine sarahaten delâlet eder. kABÉn«rMnG rºoJrô°pU ’de o delâ-

let yoktur; yaln›z “Hayat sahibi oldunuz” manas›na delâ-
let eder.

7 rºoµ òà«/Áo sºoK : Bunun yerine 
8 n¿ƒoJƒoªnJ zikredilmemesi,

mevtin, kaderin takdiriyle Kudretin büyük bir tasarrufu 
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söyleme. inanc›n›, fikrini aç›¤a
vurma.
iktiza: gerek, lüzum.
ima: iflaretle anlatma, üstü kapa-
l› ifade etme.
intikal: bir yerden baflka bir yere
geçme, yer de¤ifltirme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itâ: verme, bahfletme, ihsan et-
me.
ittisal: bitiflme, birleflme.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
keza: böylece, ayn› flekilde.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.
mâba’d: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mana: anlam.
meal: mana, anlam, mefhum.
menfle: esas, kaynak.
mesafe: uzakl›k, ara.
mevad: bir cismin cevherleri.
mevt: ölüm.
muayyen: belirli.
nevi: çeflit.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
sarahaten: aç›kça, aç›ktan aç›¤a.
sual: soru.
fle’n: hâl, keyfiyet, durum, özellik,
yap›, istidat.
taayyün: meydana ç›kma, belli
olma, belirlenme.
tabir: ifade; deyim.
takdir: Allah’›n takdiri, Allah’›n il-
miyle belli bir düzen vermesi.
tasarruf: Allah’›n izni dairesinde
eflya ve varl›klar üzerinde mane-
vî tesirler gösterme.
tesadüf: rastlant›.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vaziyet: durum.
vücut: beden, varl›k.
zerrat: zerreler, atomlar.
zihin: bilinç, dima¤.

âlem-i zerrat: zerreler âlemi,
atomlar, moleküller âlemi.
cemadiyet: cans›zl›k, donuk-
luk.
def’aten: birdenbire, bir defa-

da, anî olarak.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
esbap: sebepler, vas›talar.

fas›la: aral›k, ara.
hayvaniyet: hayvanl›k.
hitap: söylevde bulunmak,
konuflmak.
ikrar: saklamay›p aç›ktan

1. ‹diniz.(Bakara Suresi: 28.)
2. Hayat› olmayanlar, cans›zlar. (Bakara Suresi: 28.)
3. Ad› an›lmaya de¤mez birfley. (‹nsan Suresi: 1.)
4. O size hayat› verdi. (Bakara Suresi: 28.)
5. Hayat verdi. (Bakara Suresi: 28.)
6. Diri oldunuz, hayat buldunuz.
7. Sonra sizi öldürecektir. (Bakara Suresi: 28.)
8. Ölürsünüz.



oldu¤una iflarettir. Evet, ömr-i tabiîsini bitirip sonra ölen-
ler pek azd›r; k›sm-› azam› ömr-i tabiîsi esnas›nda ölür-
ler.

Demek, mevt tabiî bir netice de¤ildir, ancak cesedin
inhilâliyle da¤›lmas›ndan ibarettir; yoksa, ruhun fenâs›y-

la de¤ildir. Mevtle ceset da¤›l›r, ruh bâkî kal›r. 
1 rºoµ òà«/Áo sºoK

mâkabliyle mâba’di aras›nda bu’d-i mesafeyi ifade eden
2

sºoK imate ile ikinci ihya aras›nda kocaman âlem-i berza-

h›n fâs›la oldu¤una iflarettir.

3 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK : Bu sºoK ise ikinci ihya ile rücu aras›nda

mevcut büyük bir perde ve hicab›n bulundu¤una iflaret-
tir.

4 n¿ƒo©nLrôoJ Yani, “Esbap perdesinin keflfiyle, vesaitin

tard›yla Allah’a rücu edeceksiniz.”

Sual: Allah’a rücu etmek, Allah’tan gelmeyi iktiza
eder. Bunun için, bir k›s›m insanlar Allah ile insan ara-
s›nda ittisali tevehhüm etmifllerdir ve baz› sofîler de flüp-
heye düflmüfllerdir?

Cevap: Dünyada insan›n vücut ve bekas› oldu¤u gibi,
ahirette de vücut ve bekas› vard›r. Dünyadaki vücut vas›-
tas›z Dest-i Kudretten ç›kar. Dünyada terkip, tahlil, tasar-
ruf, tahavvül ile kar›fl›k beka meselesi, sab›kan zikredilen
hikmet üzerine, esbap, vesait, ilel meseleye müdahale

ahiret: dünya hayat›ndan sonra
bafllay›p ebediyen devam edecek
olan ikinci hayat.
âlem-i berzah: ruhlar›n k›yamete
kadar kalacaklar› âlem; kabir âle-
mi.
bâkî: daimî, sonsuz.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
bu’d-i mesafe: mesafe uzakl›¤›.
ceset: vücut, beden.
dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gücü-
nün eli.
esbap: sebepler, vas›talar.
fas›la: aral›k, ara.
fenâ: yokluk, son bulma, geçici-
lik.
hicap: perde, örtü.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ihya: canland›rma, diriltme, ha-
yat verme.
iktiza: gerektirme, lüzumlu k›l-
ma.
ilel: illetler, hastal›klar, sakatl›k-
lar.
imate: ölüm hâline koyma, yok
etme.
inhilâl: da¤›lma, çözülme, parça-
lanma, bozulma.
ittisal: bitiflme, birleflme.
keflif: bulma, meydana ç›karma.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
mâba’d: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
mesele: konu.
mevt: ölüm.
müdahale: kar›flma, araya girme,
sokulma.
ömr-i tabiî: tabiî olan, Allah tara-
f›ndan belirlenen, takdir edilen
hayat müddeti.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.

rücu: dönme, geri dönme.
sab›kan: evvelce, bundan ön-
ce.
sofî: tasavvuf felsefesine tâbi
olan, tasavvuf erbab›, muta-
savv›f.
sual: soru.
tabiî: tabiat› gere¤i olan, nor-

mal, al›fl›lm›fl, ola¤an.
tahavvül: de¤iflme, dönüfl-
me, baflkalaflma.
tahlil: zor bir meseleyi hallet-
me, de¤erlendirme.
tard: kovma, ç›karma, uzak-
laflt›rma, sürme.
tasarruf: idare, kullan›m.

terkip: bir kaç fleyi birlefltire-
rek yeni bir fley meydana ge-
tirme.
tevehhüm: vehmine kap›l-
mak, öyle zannetmek.
vas›ta: arac›.
vesait: vas›talar.
vücut: beden, varl›k.

1. Sonra sizi öldürecektir. (Bakara Suresi: 28.)
2. Sonra.
3. Sonra Ona rücu edip gideceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)
4. Rücu edip gitmek. (Bakara Suresi: 28.)
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edip araya girerler. Ahirette ise vücut ve beka, her ikisi
de levaz›mat›yla, terkibat›yla bizzat Dest-i Kudretten ç›-
karlar ve herkes hakikî Malikini bilir. ‹flte bunu anlayan,
rücuun ne demek oldu¤unu anlar.

„®ò

n‹pG …'ƒnà°rSG sºoK Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG »pa Éne rºoµnd n≥n∏nN …/òsdG nƒog
1 |} lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùna pABÉnªs°ùdG

Bu ayetin sabık ayetle cihet-i irtibatı:

Evvelki ayette küfür ile küfran, delâil-i enfüsiye ile in-
kâr edilmifltir. Bu ayette delâil-i afak›yeye iflaret edilmifl-
tir.

Ve keza, evvelki ayette vücut ve hayat nimetlerine ifla-
ret edilmifl; bu ayette beka nimetine iflaret edilmifltir.

Ve keza, evvelki ayette Sâniin vücuduna delil olmakla
haflre bir mukaddeme oldu¤una iflaret edilmifl; bu ayette
ise, ahiretin tahkikiyle flüphelerin izalesine iflaret edilmifl-
tir.

Evet, sanki onlar diyorlar ki: “‹nsana bu kadar k›ymet
ve ehemmiyet verilmesi nereden ve neye binaendir. Ve
Allah’›n yan›nda mevkii nedir ki, onun için k›yameti ko-
par›yor?”

Onlara cevaben, Kur’ân-› Kerîm bu ayetin iflaretiyle
diyor ki: “‹nsan›n pek yüksek bir k›ymeti olmasayd›, 
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tün insanlar›n bir yere toplanma-
lar›, Allah’›n ölüleri diriltip mahfle-
re ç›karmas›.
inkâr: Allah’›n varl›¤›na, birli¤ine
inanmama, kabul ve tasdik et-
meme.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.
küfran: iyilik bilmeme, görülen
iyili¤i unutma, nankörlük.
küfür: imans›zl›k, dinsizlik.
levaz›mat: lüzumlu maddeler, ih-
tiyaç maddeleri.
malik: sahip.
mevki: yer, makam.
mukaddeme: bafllang›ç.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
rücu: dönme, geri dönme.
sab›k: geçen, önceki.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
terkibat: terkipler; bir kaç fleyin
kar›flt›r›lmas›yla meydana gelen
fleyler.
vücut: beden, varl›k.

ahiret: dünya hayat›ndan
sonra bafllay›p ebediyen de-
vam edecek olan ikinci hayat.
ayet: Kur’ân cümlesi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, son-
suzluk.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
bizzat: kendisi, flahsen.
cevaben: cevap olarak, karfl›-

l›k fleklinde.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,
aradaki benzeyifl ve münase-
bet.
delâil-i afak›ye: afaka ait de-
liller, kâinattaki deliller.
delâil-i enfüsiye: enfüsî delil-
ler, vücudun gerek maddî ve
gerek manevî yap›s›nda olan

imana ait hükümleri ispat
eden deliller.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî
gücünün eli.
ehemmiyet: önem, de¤er,
k›ymet.
evvel: önce.
hakikî: gerçek.
haflir: k›yametten sonra bü-

1. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için O yaratt›. Bundan baflka semaya da iradesini yö-
neltti ve gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. O her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Sure-
si: 29.)



semavat ve arz onun istifadesine mutî ve musahhar ol-
mazd›.

Ve keza, insan ehemmiyetsiz olsayd›, mahlûkat onun
için halk edilmezdi. E¤er insan ehemmiyetsiz ve k›ymet-
siz olsa idi, o vakit insan, mahlûkat için halk olunacakt›.

Ve keza, insan›n Hâl›k› yan›nda mevkii pek büyük ol-
du¤u içindir ki, âlem-i dünyay› kendisi için de¤il, befler
için; befleri de ibadeti için halk etmifltir.”

Hülâsa: ‹nsan mümtaz ve müstesnad›r, hayvanlar gibi

de¤ildir. Onun için, insan 
1 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK cevherine bir

sadef olmufltur.

Bu ayetteki cümlelerin nüktelerine geçiyoruz.

Ey arkadafl!

Birinci cümlede 
2 Ék©«/ªnL , ikinci cümlede 

3 sºoK , üçüncü

cümlede 
4 n™rÑ°nS kelimeleri için tahkikat lâz›md›r. O tahki-

kat›, Alt› Noktada izah edece¤iz.

Birinci Nokta: Afla¤›da, beyan edildi¤i gibi, hayat›n
öyle bir hasiyeti vard›r ki, hayat cüz’ü küll, cüz’îyi küllî,
ferdi nevi, mukayyedi mutlak, bir flahs› bir âlem gibi k›-
lar. Binaenaleyh, tek bir insan, “Dünya benim evimdir,
dünyadaki enva benim kavmimdir ve benim afliretimdir
ve bütün eflya ile muarefem ve münasebetim vard›r” di-
yebilir.

âlem: dünya, cihan.
âlem-i dünya: dünya âlemi.
arz: yer, dünya.
afliret: göçebe hâlinde yaflayan,
ço¤unlukla bir soydan gelen in-
sanlar, kabile, oymak.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cevher: de¤er, k›ymet.
cüz: parça.
ehemmiyetsiz: önemsiz.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
hülâsa: k›saca, özet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kavim: millet; aralar›nda dil, âdet,
örf, kültür birli¤i olan insan toplu-
lu¤u.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
küll: bütün.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-

f›ndan yarat›lanlar.
mevki: yer, makam.
muarefe: karfl›l›kl› görüflme,
tan›flma; birbirini bilip tan›ma.
mukayyet: kay›tl›, s›n›rl›,
ba¤l›.
musahhar: boyun e¤dirme,
emrine verme, ba¤lama.

mutî: itaat eden, boyun e¤en.
mutlak: herhangi bir kayda
ba¤l› olmayan, kay›ts›z, flart-
s›z.
mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
müstesna: benzerlerinden
üstün olan, seçkin, mümtaz.

nevi: tür, çeflit.
nükte: ince manal›, ancak
dikkatle anlafl›labilen mana
veya söz.
sadef: sedef, inci kabu¤u.
semavat: semalar, gökler.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.

1. Sonra Ona rücu edip gideceksiniz. (Bakara Suresi: 28.)
2. Hepiniz. (Bakara Suresi: 29.)
3. Sonra. (Bakara Suresi: 29.)
4. Yedi. (Bakara Suresi: 29.)
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‹kinci Nokta: Bilirsin ki, âlemde sabit bir nizam var-
d›r, muhkem bir irtibat vard›r ve daimî düsturlar, esasl›
kanunlar vard›r. Bu itibarla, âlem bir saat veya munta-
zam bir makine gibidir. Her bir çark›n, her bir vidan›n,
her bir çivinin makinenin nizam ve intizam›nda bir hisse-
si ve makinenin netice ve faydalar›nda bir tesiri oldu¤u
gibi, ehl-i hayat için ve bilhassa befler için de bir faydas›
var.

Üçüncü Nokta: Afla¤›da iflitece¤in gibi, istifade müza-
hemet ve münakafla yoktur. Nas›l ki, Zeyd diyebilir ki,
“fiems benim lâmbamd›r, dünya benim evimdir,” Ömer
de öyle diyebilir ve aralar›nda münakafla da olmaz. Evet,
Zeyd, meselâ dünyada tek farz edilirse, istifadesi nas›lsa,
bütün insanlar içindeyken istifadesi yine öyledir; ne faz-
la olur, ne noksan. Yaln›z “gareyn”e ait olan k›s›m müs-
tesnad›r. Zira, yiyecek, içecek vesaire fleylerde münaka-
fla olur.

Dördüncü Nokta: Âlem için tek bir yüz, bir cihet de-
¤il, pek çok umumî ve muhtelif vecihler vard›r. Ve fayda-
lar› temin eden kesretle umumî ve mütedâhil, yani birbi-
ri içinde cihetler vard›r. Ve istifade yollar›n›n da envaen
türlü türlü tarikleri vard›r. Meselâ, senin güzel bir bahçen
vard›r. O bahçe bir cihetten senin istifadene tahsis edil-
di¤i gibi, di¤er bir cihetten de halk› faydaland›r›r. Mese-
lâ, o bahçenin hüsnüne, güzelli¤ine her bakan, bir zevk
al›r, bir inflirah peyda eder; bunda bir mâni yoktur.

Kezalik, insan›n befl zahirî, befl bât›nî olmak üzere on
tane hassesi, yani duygusu vard›r. ‹nsan, bu duygular›yla 
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kaide, kanun.
peyda: meydana gelme, aç›¤a
ç›kma.
sabit: dura¤an, de¤iflmeyen; is-
patlanm›fl.
flems: günefl.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tarik: yol.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
umumî: genel.
vecih: cihet, yön.
zahirî: görünüflte olan; zahire, d›-
fla ait olan.
Zeyd: eski fetva metinlerinde er-
ke¤i temsil etmek için kullan›lan
isimlerden biri.

âlem: dünya, cihan.
bât›nî: içe ait, dâhilî.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön, sebep, vesile.
daimî: sürekli, devaml›.
düstur: kanun, kural, esas.
ehl-i hayat: yaflayanlar, can-
l›lar.
enva: çeflitler, türler, neviler.
farz: var kabul etme, var say-
ma.
gareyn: alt ve üst çene, yani
a¤›z.

hassa: hisler, duygular.
hisse: pay, nasip.
hüsün: güzellik.
inflirah: ferahlama, gö¤sün
aç›l›p sevinç ve huzura kavufl-
turulmas›, rahatlama.
intizam: düzen, düzenlilik.
irtibat: ba¤, münasebet.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kesret: çokluk.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.

mâni: engel, mania, set.
meselâ: örne¤in.
muhkem: sa¤lam, dayan›kl›.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.
münakafla: tart›flma.
müstesna: istisna olan, kaide
d›fl›.
mütedâhil: tedahül eden, bir-
biri içine geçen.
müzahemet: zahmet, s›k›nt›
verme.
nizam: düzen, düzgünlük;



ve keza cismiyle, ruhuyla, kalbiyle dünyan›n her bir
cüz’ünden istifade edebilir; mâni yoktur.

Beflinci Nokta: Bu ayetle di¤er baz› ayetlerden anlafl›-
l›yor ki, bu büyük dünya, insan için yarat›lm›flt›r ve yara-
t›l›fl›nda insan›n istifadesi ille-i gaiye olarak nazara al›n-
m›flt›r. Hâlbuki, arzdan pek büyük olan Zühal’in, mese-
lâ, befleri faydaland›ran yaln›z ziyneti ve zay›f bir ziyas›-
d›r. Bu cüz’î fayda için ne suretle befler ona ille-i gaiye
olur?

Elcevap : Bir fayday› takip eden adam, bütün fikrini,
hayalini o faydaya hasreder ve ondan maada bir fleye
bakmaz. Ve her fleye kendi hesab›na bakar, kimseyi na-
zara almaz, hatta kendisini ille-i gaiye zanneder. Bina-
enaleyh, bu gibi adama karfl› makam-› imtinanda söyle-
nilen o gibi kelâmlarda mübalâ¤a yoktur.

Evet, binlerce hikmetler için yarat›lan Zühal’in her bir
hikmetinde binlerce cihetler ve her bir cihetinde binler-
ce istifade edenler bulundu¤u hâlde, “Hilkatinde o ada-
m›n istifadesi ille-i gaiyeden bir cüz olarak düflünülmüfl-
tür” denilirse, ne mânii var? Çünkü ille-i gaiye, daima
basit bir fleyden ibaret de¤ildir.

Alt›nc› Nokta: ‹mam-› Ali’nin @ lÒ/¨n°U lΩrôpL n∂s`fnG oºoYrõnJnh
1 oônÑrcn’rG oºndÉn©rdG inƒn£rfG n∂«/anh emretti¤i gibi, insan küçük bir

cisim ise de, büyük âlemi içine alacak kadar büyüktür.
Öyle ise, cüz’î istifadesi, küllî olur. Öyle ise, abesiyet yok-
tur.

abesiyet: faydas›z, bofl, lüzumsuz
ve gayesiz olufl.
âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cihet: yön.
cüz: k›s›m, parça, bölük.

cüz’î: küçük, az.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus
k›lma, vakfetme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ille-i gaiye: gerçeklefltirilme-
si, meydana gelmesi için çaba
harcanan fley, amaç, ideal.

istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küllî: çok, büyük, çok miktar-
da.
maada: baflka, gayri, -den
baflka.
makam-› imtinan: minnet
makam›, nimetleri say›p dök-
me makam›, iyilikleri zikrede-

rek flükür isteme yeri.
mâni: engel, mania, set.
meselâ: örne¤in.
mübalâ¤a: bir ifli, bir fleyi çok
büyütme, abartma.
nazar: dikkat.
suret: biçim, flekil, tarz.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.
ziynet: süs.
Zühal: Satürn gezegeni.

1. Sen kendinin küçük bir cisim oldu¤unu san›yorsun. Hâlbuki, büyük âlem olan kâinat sen-
de sakl›d›r.
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‹kinci Mesele:
1 sºoK hakk›ndad›r.

Ey arkadafl! Bu ayet, arz›n semadan evvel yarat›lm›fl

oldu¤una delâlet eder; ve 
2 Én¡«'MnO n∂pd'P nór©nH ¢nVrQn’rGnh ayeti

de semavat›n arzdan evvel halk edildi¤ine dâldir; ve 
3 Énªog Énæ`r≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc ayeti ise, ikisinin bir maddeden be-

raber halk edilmifl ve sonra birbirinden ay›rt edilmifl ol-
duklar›n› gösteriyor.

fieriat›n nakliyat›na nazaran, Cenab-› Hak, bir cevhe-
reyi, bir maddeyi yaratm›flt›r; sonra, o maddeye tecelli
etmekle, bir k›sm›n› buhar, bir k›sm›n› da mayi k›lm›flt›r.
Sonra, mayi k›sm› da, tecellisiyle tekâsüf edip, zebed (kö-
pek) kesilmifltir. Sonra, arz veya yedi küre-i arziyeyi o kö-
pükten halk etmifltir. Bu itibarla, her bir arz için hava-i
nesimîden bir sema hâs›l olmufltur. Sonra o madde-i bu-
hariyeyi bast etmekle, yedi kat semavat› tesviye edip, y›l-
d›zlar› içine zer' etmifltir. O y›ld›zlar tohumuna müfltemil
olan semavat, in’ikad etmifl, vücuda gelmifltir.

Hikmet-i cedidenin nazariyat› ise, flu merkezdedir ki:
Görmekte oldu¤umuz, Manzume-i fiemsiye ile tabir edi-
len, günefl ile ona ba¤l› y›ld›zlar cemaati, basit bir cevhe-
re imifl, sonra bir nevi buhara ink›lâp etmifltir. Sonra, o
buhardan mayi-i nârî hâs›l olmufltur. Sonra, o mayi-i
nârî, bürudetle tasallüp etmifl, yani kat›laflm›fl; sonra flid-
det-i hareketiyle baz› büyük parçalar› f›rlatm›flt›r. O par-
çalar tekâsüf ederek, seyyarat olmufllard›r; flu arz da on-
lardan biridir.
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ile ona ba¤l› olan seyyareler, gü-
nefl sistemi.
mayi: su gibi akan, su hâlinde bu-
lunan fley, s›v›.
mayi-i nârî: ak›c› atefl, s›v› atefl.
müfltemil: flümulüne alan, saran,
kavrayan, içine alan.
nakliyat: nakil ve rivayete daya-
nan bilgiler.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
nazariyat: nazariyeler, ilmî gö-
rüfller, düflünceler, teoriler.
nev’î: gibi, cins.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
fliddet-i hareket: hareketin flid-
deti.
tabir: demek, ifade etmek.
tasallüp: sertleflme, kat›laflma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
tekâsüf: kesifleflme, yo¤unlaflma,
s›klaflma, koyulaflma.
tesviye: bir seviyeye getirme, ay-
n› düzeye getirme.
zebed: köpük.
zer: tohum ekme, tohum saçma.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
bürudet: so¤ukluk.
cemaat: topluluk.
cevhere: bir, tek cevher.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

evvel: önce.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hava-i nesimi: hofl ve hafif
lâtif esen rüzgâr, teneffüs edi-
lebilir hava.
hikmet-i cedide: yeni fenler,

müspet ilimler.
in’ikad: kurulma, teflkil edil-
me, toplanma.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
itibar: bak›mdan, sebepten.
küre-i arz: yer küre, dünya.
madde-i buhariye: buhar
maddesi, bu¤u.
Manzume-i fiemsiye: günefl

1. Sonra. (Bakara Suresi: 29.)
2. Sonra da yeri yay›p döfledi. (Naziat Suresi: 30.)
3. Gökler ve yer bitiflik iken Biz onlar› birbirinden ay›rd›k. (Enbiya Suresi: 30.)



Bu izahata tevfiken, flu iki meslek aras›nda mutabakat
hâs›l olabilir. fiöyle ki:

“‹kisi de birbirine bitiflikti, sonra ayr› ettik” manas›nda

olan 
1 Énªog Énæ`r≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉnc ’n›n ifadesine nazaran, Manzu-

me-i fiemsiye ile arz, Dest-i Kudretin madde-i esîriyeden
yo¤urmufl oldu¤u bir hamur fleklindeymifl.

Madde-i esîriye, mevcudata nazaran ak›c› bir su gibi,
mevcudat›n aralar›na nüfuz etmifl bir maddedir.
2 pABÉnŸrG n¤nY o¬o°TrônY n¿Éncnh ayeti, flu madde-i esîriyeye iflarettir

ki, Cenab-› Hakk›n arfl›, su hükmünde olan flu esîr mad-
desi üzerindeymifl. Esîr maddesi, yarat›ld›ktan sonra Sâ-
niin ilk icatlar›n›n tecellisine merkez olmufltur. Yani esîri
halk ettikten sonra, cevahir-i ferde kalbetmifltir. Sonra,
bir k›sm›n› kesif k›lm›flt›r ve bu kesif k›sm›ndan meskûn
olmak üzere yedi küre yaratm›flt›r; arz, bunlardand›r. ‹fl-
te, arz›n —hepsinden evvel tekâsüf ve tasallüp etmekle
acele kabuk ba¤layarak uzun zamanlardan beri menfle-i
hayat olmas› itibar›yla— hilkat-i teflekkülü, semavattan
evveldir. Fakat, arz›n —bast edilmesiyle nev-i beflerin ta-
ayyüflüne elveriflli bir vaziyete geldi¤i semavat›n tesviye
ve tanziminden sonra oldu¤u cihetle— hilkati semavat-
tan sonra bafllarsa da bidayette, mebdede ikisi beraber
imifller. Binaenalâhâzâ, o üç ayetin aralar›nda bulunan
zahirî muhalefet, bu üç cihetle mutabakata ink›lâp eder.

Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bütün
cisimleri içine alan ve Allah’›n
kudret ve hükmüyle istiva etti¤i
fley.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bast: yayma, yay›lma, açma, ser-
me, döfleme.
bidayet: bafllang›ç.
binaenalâhâzâ: bundan dolay›,
buna binaen, bunun üzerine.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
cevahir-i fert: atomlar, zerreler.
Dest-i Kudret: Allah’›n ezelî gü-
cünün eli.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
evvel: önce.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hilkat-› semavat: göklerin yarat›-
l›fl›.
hilkat-i teflekkül: yarat›l›fl›n
meydana gelmesi, flekillenip ku-
rulmas›.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
kalbetmek: bir hâlden di¤er bir
hale çevirmek, de¤ifltirmek.
kesif: kaba, yo¤un, fleffaf olma-
yan.
küre: gezegen.
madde-i esîriye: esir maddesi.
mana: anlam.
Manzume-i fiemsiye: günefl ile
ona ba¤l› olan seyyareler, günefl
sistemi.
mebde: kaynak, esas.
menfle-i hayat: hayat›n esas›,
ç›kt›¤› kök.
meskûn: iskân edilmifl, oturulan,
içinde insan oturan, ahalisi olan,

flenelmifl yer.
meslek: gidifl, tutulan yol, sis-
tem.
mevcudat: mevcutlar, var
olan her fley, mahlûklar.
muhalefet: uygun olmama,
ayr›l›k; z›tl›k.
mutabakat: uygunluk, uyufl-
ma, birbirini tutar olma, tutar-
l›l›k, muvafakat.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-

rak, göre.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak
yaratan Allah.
semavat: semalar, gökler.
tanzim: düzenleme, tertiple-
me.
tasallüp: sertleflme, kat›lafl-
ma.

tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça
ortaya ç›kma, ayd›nlanma.
tekâsüf: kesifleflme, yo¤un-
laflma, s›klaflma, koyulaflma.
tesviye: bir seviyeye getir-
me, ayn› düzeye getirme.
tevfiken: uygun olarak, uya-
rak, uygun düflürerek.
vaziyet: durum.
zahirî: görünen, görünürdeki,
görünüflteki.

1. Gökler ve yer bitiflik iken Biz onlar› birbirinden ay›rd›k. (Enbiya Suresi: 30.)

2. Arfl› su üzerindeydi. (Hûd Suresi: 7.)
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‹kinci Bir Cevap

Ey arkadafl!

Kur’ân-› Kerîm tarih, co¤rafya muallimi de¤ildir; an-
cak, âlemin nizam ve intizam›ndan bahisle, Sâniin mari-
fet ve azametini cumhur-i nâsa ders veren mürflit bir ki-
tapt›r. Binaenaleyh, bunda iki makam vard›r.

Birinci makam, nimetleri, ihsanlar›, merhametleri
göstermekle delâil-i zahiriyeyi beyan etmekten ibarettir.
Bu itibarla, arz semavattan evveldir.

‹kinci makam, azamet, izzet, kudret delillerini gösterir
bir makamd›r. Bu cihetle, semavat arzdan evveldir.

1 sºoK , mâba’dinin mâkablinden bir zaman sonra vücu-

da geldi¤ine delâlet eder ki, buna “terâhî” denilir. De-
mek burada arz ile semavat aras›nda bir uzakl›k vard›r.
Bu uzakl›k, arz›n semavattan evvel halk edildi¤ine göre
zatîdir, aksi hâlde rütebî ve tefekkürîdir. Yani, semavat›n
hilkati birinci ise de, tefekkürce rütbesi ikincidir; arz›n
hilkati ikinci ise de, tefekkürü birincidir. Yani, evvelâ ar-
z›n tefekkürü, sonra semavat›n tefekkürü lâz›md›r. Buna

göre sºoK ile 
2 i'ƒnà°rSpG aras›nda 

3 GhoôsµnØnJnh Gƒoªn∏rYpG mukadder-

dir.

Takdir-i kelâm, 
4 ... i'ƒnà°rSG o¬s`fnG GhoôsµnØnJnh Gƒoªn∏rYpG sºoK (ilâa-

hir) ’dir.
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ibaret: meydana gelen, oluflan,
müteflekkil.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
intizam: düzenlilik, düzgünlük.
itibar: bak›mdan, sebepten.
izzet: fleref, yücelik; kuvvet, kud-
ret, üstünlük.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mâba’d: sonraki, alttaki, sonras›,
arkas›.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
marifet: kendine has ustal›k, hü-
ner, maharet, sanat.
merhamet: ac›mak, flefkat gös-
termek, korumak, esirgemek.
muallim: ders veren, ö¤retmen.
mukadder: takdir edilmifl.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
nizam: düzen, düzgünlük; kaide,
kanun.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
rütebî: derece ile, s›ra ile ilgili.
Sâni: her fleyi sanatl› olarak yara-
tan Allah.
semavat: semalar, gökler.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tefekkür: bir mesele hakk›nda
zihni faaliyet gösterme, düflün-
me, fikir üretme, zihni yorma.
tefekkür: derin düflünme; eflya-
n›n hakikatini, yarat›c›n›n s›rlar›n›
kavramak ve ibret almak için zih-
nen ve kalben düflünme.
tefekkürî: tefekküre ait, düflünce
ile ilgili.
terâhî: sonraya b›rakma.
zatî: zata ait, zat›n kendisinden
olan, kendisiyle ilgili, kendine ait.

âlem: dünya, cihan; bütün
yarat›lm›fllar.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
bahis: bahseden, araflt›ran,
anlatan.
beyan: anlatma, aç›klama.

binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.

cihet: yön.

cumhur-i nâs: insanlar›n ço-
¤unlu¤u.

delâil-i zahiriye: aç›k olarak
zahirde görünen deliller,
maddî deliller.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
evvelâ: öncelikle.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.

1. Sonra. (Bakara Suresi: 29.)
2. Tesviye etti, düzenledi. (Bakara Suresi: 29.)
3. Bilin ve düflünün. (Bakara Suresi: 29.)
4. Sonra Onun düzenledi¤ini bilin ve düflünün.



Üçüncü Mesele:
1 n™rÑ°nS kelimesi hakk›ndad›r.

Ey arkadafl! Semavat›n dokuz tabakadan ibaret oldu-
¤u, eski hikmetin hurafelerinden biridir. Onlar›n o hura-
fevari fikirleri efkâr-› ammeyi istilâ etmiflti. Hatta baz›
müfessirler, baz› ayetlerin zahirini onlar›n mezheplerine
meylettirmifllerdir.

Hikmet-i cedide ise, feza denilen flu bofllukta yaln›z y›l-
d›zlar›n muallâk bir vaziyette durmakta olduklar›na kail-
dir. Bunlar›n mezhebinden semavat›n inkâr› ç›k›yor. Ve
bu iki hikmetin birisi ifrata varm›flsa da, ötekisi tefritte
kalm›flt›r.

fieriat ise, Cenab-› Hakk›n yedi tabakadan ibaret se-
mavat› halk etmifl oldu¤una hâkimdir. Ve y›ld›zlar›n da,
bal›k gibi, o semalar denizlerinde yüzmekte olduklar›na

kaildir. Hadis ise, seman›n 
2 l±ƒoØ`rµne lêrƒne ’den ibaret

bulundu¤unu emrediyor. fiu hak olan mezhebin, “Alt›
Mukaddeme” ile tahkikat›n› yapaca¤›z.

Birinci Mukaddeme: fiu genifl bofllu¤un esîr ile dolu ol-
du¤u fennen ve hikmeten sabittir.

‹kinci Mukaddeme: Ecram-› ulviyenin kanunlar›n› rap-
teden ve ziya ve hararetin emsalini neflir ve nakleden fe-
zay› doldurmufl bir madde mevcuttur.

Üçüncü Mukaddeme: Madde-i esîriyenin, yine esîr
olarak kalmak flart›yla, sair maddeler gibi muhtelif teflek-
külât› ve ayr› ayr› nevileri vard›r—buhar ile su ve buzun
teflekkülâtlar› gibi.

ayet: Kur’ân cümlesi.
ecram-› ulviye: yüksekteki küt-
leler, y›ld›zlar ve gezegenler.
efkâr-› amme: genelin, umumun,
düflünceleri, umuma ait düflünce,
kamuoyu.
emsal: örnekler, benzerler.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
fennen: fence, fenne uygun ola-
rak, fen vas›tas› ile.
feza: kâinatta, y›ld›zlar aras›ndaki
boflluk, uzay.
hadis: Peygamberimizin sözü.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hararet: s›cakl›k.
hikmet: felsefe, yüksek bilgi
hikmeten: hikmetçe, hikmet ba-
k›m›ndan.
hikmet-i cedide: yeni fenler,
müspet ilimler.
hurafe: dinin asl›na uymayan,
sonradan dinî bilgiler aras›na ka-
r›flm›fl olan uydurma, bat›l inan›fl.
hurafevari: hurafeye benzer, hu-
rafe gibi.
ibaret: meydana gelen, oluflan.
ifrat: afl›r›l›k, pek ileri gitme, had-
dini aflma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
istilâ: ele geçirme, kaplama, ya-
y›lma.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
madde-i esîriye: esir maddesi.

mezhep: dinde tutulan yol,
dinde anlay›fl ve ibadet yolu.
muallâk: as›l›, as›lm›fl.
muhtelif: türlü türlü, çeflitli.
mukaddeme: bafllang›ç.
müfessir: Kur’ân-› Kerîm’in
metnini tefsir, flerh ve izah
eden ‹slâm âlimi.
nakil: bir fleyi baflka bir yere
götürme, tafl›ma.
neflir: da¤›tma, yayma, saç-

ma, serpme.
nevi: çeflit.
rapt: ba¤lama, birlikte var et-
me.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.
sair: di¤er, baflka, öteki.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
flart: koflul.
fleriat: ‹slâm dini ve prensip-

leri.
tahkikat: araflt›rmalar, sorufl-
turmalar.
tefrit: ortalaman›n alt›nda
kalma, tersine afl›r›l›k, ifrat›n
z›dd›.
teflekkülât: teflekküller, olu-
flumlar , meydana gelifller.
vaziyet: durum.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.
ziya: ›fl›k, ayd›nl›k, nur.

1. Yedi. (Bakara Suresi: 29.)

2. Karar k›lm›fl dalga. (Müsned, 2:370.)
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Dördüncü Mukaddeme: Ecram-› ulviyeye dikkat edilir-
se, tabakalar› aras›nda muhalefet görünür. Evet, yeni te-
flekküle ve in’ikada bafllam›fl milyarlarca y›ld›zlardan iba-
ret Kehkeflan ile an›lan tabaka-i esîriye sabit y›ld›zlar›n
tabakas›na muhaliftir, bu da Manzume-i fiemsiyenin ta-
bakas›na. Ve hakeza, yedi tabakaya kadar birbirine mu-
halif tabakalar vard›r.

Beflinci Mukaddeme: Araflt›rmalar neticesinde sabit
olmufltur ki, bir maddede teflkil, tanzim, tesviyeler vaki
olursa, birbirine muhalif tabakalar husule gelir. Bir ma-
denden kül, kömür, elmas meydana gelir; ateflten alev,
duman husule gelir. Müvellidülmâ ile Müvellidülhumuza-
n›n imtizac›ndan su, buz, buhar tevellüt eder.

Alt›nc› Mukaddeme: fiu müteaddit emarelerden anla-
fl›ld› ki, semavat müteaddittir. fieriat Sahibi de, “Yedidir”
demifltir; öyle ise, yedidir. Maahaza, yedi, yetmifl, yedi
yüz say›lar›, Arap üslûplar›nda kesret için kullan›l›r.

Arkadafl!

Pek genifl bulunan Kur’ân-› Kerîm’in hitaplar›na, ma-
nalar›na, iflaretlerine dikkat edilmekle, bir âmîden tut, bir
velîye kadar, bütün tabakat-› nâsa ve umum efkâr-› am-
meye olan müraatlar›, okflamalar› fevkalâde hayrete, ta-

accübe muciptir. Meselâ, 
1 päGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS kelimesinden, ba-

z› insanlar hava-i nesimiyenin tabakalar›n› fehmetmifltir;
öbür baz› da, arz›m›zla arkadafllar› olan hayattar kürele-
ri ihata eden nesimî küreleri fehmetmifltir; bir k›s›m da, 
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muhalefet: uygun olmama, ayr›-
l›k; z›tl›k.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mukaddeme: bafllang›ç.
müraat: gözetme, koruma, bak-
ma, h›fzetme, saklama.
müteaddit: çeflitli, bir çok.
müteaddit: ço¤alan, çok, birçok,
türlü türlü, çeflitli, birden fazla.
müvellidülhumuza: oksijen.
müvellidülmâ: hidrojen.
nesimî: teneffüs edilebilir hava
tabakas›.
sabit: ispat edilmifl, ispatlanm›fl;
hareket etmeyen, hareketsiz, k›-
m›ldanmayan, yerinde duran, du-
ra¤an.
semavat: semalar, gökler.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tabaka-i esîriye: esir tabakas›,
kâinattaki boflluklar› dolduran,
havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤› nak-
leden cevherin bulundu¤u kuflak.
tabakat-› nâs: insan s›n›flar›, in-
san katmanlar›.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tesviye: bir seviyeye getirme, ay-
n› düzeye getirme.
teflekkül: flekillenme, flekil alma,
meydana gelme.
teflkil: oluflturma, flekillendirme.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
umum: bütün, herkes.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vaki: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
velî: Allah’›n sevgisine, himayesi-
ne kavuflmufl, ermifl kimseler, Al-
lah dostu, evliya.

âmî: bilgisiz, cahil.
arz: yer, dünya.
ecram-› ulviye: yüksekteki
kütleler, y›ld›zlar ve gezegen-
ler.
efkâr-› amme: genelin, umu-
mun, düflünceleri, umuma ait
düflünce, kamuoyu.
emare: alâmet, belirti, niflan.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
fevkalâde: son derece, ziya-

desiyle.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hayattar: canl›, yaflayan.
hitap: söylev.
husul: hâs›l olma, meydana
gelme, peyda olma.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.
ihata: kuflatma, içine alma.
imtizaç: bileflik hale gelme,
kaynaflma.
in’ikad: kurulma, teflkil edil-

me, toplanma.
Kehkeflan: Samanyolu.
kesret: çokluk.
küre: gezegen.
maahaza: bununla birlikte,
böyle olmakla beraber.
mana: anlam.
Manzume-i fiemsiye: günefl
ile ona ba¤l› olan seyyareler,
günefl sistemi.
meselâ: örne¤in.
mucip: icap eden, gerektiren.

1. Yedi sema. (Bakara Suresi: 29.)



seyyarat-› seb’ay› fehmetmifltir; bir k›sm› da, Manzume-i
fiemsiye içinde esîrin yedi tabakas›n› fehmetmifltir; bir
k›s›m da, flu bildi¤imiz Manzume-i fiemsiye ile beraber
alt› tane daha manzume-i flemsiyeyi fehmetmifltir; bir k›-
s›m da, esîrin teflekkülât› yedi tabakaya ink›sam etti¤ini
fehmetmifltir. Hülâsa, her bir k›s›m insanlar, istidatlar›na
göre feyz-i Kur’ân’dan hisselerini alm›fllard›r. Evet,
“Kur’ân-› Kerîm bütün flu mefhumlara flamildir” diyebili-
riz.

Birinci Cümle:
1 Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG ≈pa Éne rºoµ`nd n≥n∏nN i/òsdGnƒog

Bu cümlenin Befl Vecihle mâkabliyle irtibat› vard›r.

Birinci Vecih: Evvelki ayet vücut ile hayat nimetlerine
iflarettir; bu ayet beka ve bekan›n esbap ve levaz›mat›na
iflarettir.

‹kinci Vecih: Kur’ân-› Kerîm, vakta ki evvelki ayetle
befler için mertebelerin en yükse¤i olan rücuu ispat etti;
sâmiin zihnine flöyle bir sual geldi: “fiu zelil insanlar›n bu
yüksek mertebeye liyakatleri nereden gelmifltir?”

Kur’ân-› Kerîm, bu cümle ile o suali flöylece cevaplan-
d›rm›flt›r: “Bütün dünya dest-i itaat ve teshirine verilen
insan›n, elbette Hâl›k’›n›n yan›nda büyük bir mevkii var-
d›r.”

Üçüncü Vecih: Evvelki ayet befler için haflir ve k›yame-
tin vücuduna iflaret etmesi, sâmice güya “Beflerin ne k›y-
meti vard›r ki, onun saadeti için k›yamet kopacak?” diye 

ayet: Kur’ân cümlesi.
beka: bâkîlik, ebedîlik, sonsuzluk.
befler: insan, insanl›k.
dest-i itaat: itaat eli, al›nan emre
göre hareket eden el.
esbap: sebepler, vas›talar.
esîr: kâinattaki boflluklar› doldu-
ran, havadan hafif olup ›s› ve ›fl›¤›
nakleden cevher.
evvel: önce.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
feyz-i Kur’ân: Kur’ân’›n feyzi,
Kur’ân’›n verdi¤i ilham, bereket
ve ilim bollu¤u.
güya: sanki.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haflir: k›yametten sonra bütün
insanlar›n bir yere toplanmalar›,
Allah’›n ölüleri diriltip mahflere ç›-
karmas›.
hisse: pay, nasip, k›smet.
hülâsa: k›saca, özet.
ink›sam: bölünme, parçalanma.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istidat: yarat›l›fltan olan ve za-
manla gelifltirilen kabiliyet; bir fle-
yin kazan›lmas›na olan f›trî meyil.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
k›ymet: de¤er.

levaz›mat: lüzumlu madde-
ler, ihtiyaç maddeleri.
liyakat: lây›k olma, de¤erlilik,
yararl›l›k, uygunluk.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.
Manzume-i fiemsiye: günefl
ile ona ba¤l› olan seyyareler,
günefl sistemi.
mefhum: bir sözün ifade etti-
¤i mana, sözden ç›kar›lan ma-

na; konsept, kavram.
mertebe: derece, basamak.
mevki: yer, makam.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
saadet: mutluluk.
sâmi: ifliten, duyan.
seyyarat-› seb’a: eski astro-
nomide güneflin de içinde bu-
lundu¤u yedi gezegen.
sual: soru.
flamil: flümulü bulunan, içine
alan, kaplayan, çevreleyen,

havi.
teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama, emri alt›na alma.
teflekkülât: teflekküller, olu-
flumlar , meydana gelifller.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
vecih: cihet, yön.
vücut: var olma, varl›k.
zelil: zillete u¤ram›fl, hakir,
afla¤›lanm›fl.

1. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için O yaratt›. (Bakara Suresi: 29.)
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varit olan sual, bu ayetle, “Arz bütün müfltemilât›yla isti-
fadesi için yarat›lan ve bütün enva itaat ve emrine veri-
len insan, netice-i hilkattir. Elbette ve elbette, onun sa-
adeti için k›yamet kopacakt›r” diye cevapland›r›lm›flt›r.

Dördüncü Vecih: Evvelki ayet, k›yamete esbap ve
vesaitin ortadan kalkmas›yla, insan›n mercii yaln›z Ce-
nab-› Hakka münhas›r kalaca¤›na iflaret etmifltir. Bu ayet
ise, dünyada da insan›n merci-i hakikîsi, Cenab-› Hakka
münhas›r oldu¤unu söylüyor. Zira, esbap ve vesaitin ar-
kas›nda Kudretin flua› görünür. Tesir Onundur; esbap
ise, perdedir.

Beflinci Vecih: Evvelki ayet, saadet-i ebediyeye iflaret-
tir; bu ayet de, saadet-i ebediyenin insana verilmesini ik-
tiza eden ve sebep olan Cenab-› Hak’tan sebkat etmifl
fazl ve in’ama iflarettir ki, kendisine arz›n müfltemilât› ih-
san edilmifl insan›n, elbette saadet-i ebediyeye liyakati
vard›r.

1 pABÉnªs°ùdG n‹pG i'ƒnà°rSG sºoK : Bunun mâkabliyle cihet-i irtiba-

t› dörttür.
Birinci Cihet: Arz ve sema “tev’em,” yani ikizdirler.

Birbirinden ayr›lmazlar; zikirde, fikirde daima beraber
dolafl›yorlar. Bu cümleden evvelki cümlede arz zikredildi-
¤i gibi, bu cümlede de sema zikredilmifltir.

‹kinci Cihet: Beflerin arzdan istifadesini ikmal ve it-
mam eden, ancak semavat›n tanzimidir.

Üçüncü Cihet: Evvelki ayet ihsan ve fazl delillerine ifla-
ret etmifltir; bu ayet de, kudret ve azamete iflaret ediyor.
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liyakat: lây›k olma, ehliyet.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
merci: dönülecek, s›¤›n›lacak yer.
merci-i hakikî: as›l dönülecek ve
s›¤›n›lacak yer.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
netice-i hilkat: yarat›l›fl›n netice-
si, meyvesi.
saadet: mutluluk.
saadet-i ebediye: sonu olmayan,
sonsuz mutluluk.
sebkat: geçme, ilerleme.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
sual: soru.
flua: ›fl›n, ›fl›k huzmeleri.
tanzim: düzenleme, tertipleme.
tesir: etki.
tev’em: ikiz.
varit: gelen, ulaflan, eriflen.
vecih: cihet, yön.
vesait: vas›talar.
zikir: anma, bildirme.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
cihet: yön.
cihet-i irtibat: irtibat sebep-
leri, taraflar›; ba¤lanma yönü,
aradaki benzeyifl ve münase-

bet.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
enva: çeflitler, türler, neviler.
esbap: sebepler, vas›talar.
evvel: önce.
fazl: iyi ahlâk, olgunluk, ilim
ve irfan sahibi olufl.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-
me, lütuf.
ikmal: tamamlama, bitirme.
iktiza: gerek, lüzum.
in’am: nimet verme, nimet-

lendirme, ihsan etme.
istifade: faydalanma, yarar-
lanma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤-
me, emre uygun hareket et-
me.
itmam: tamamlama, bitirme.
k›yamet: bütün kâinat›n Al-
lah taraf›ndan tayin edilen bir
vakitte y›k›l›p mahvolmas›.
Kudret: Allah’›n bütün varl›¤›
çevreleyen ezelî kuvveti.

1. Sonra semay› da tanzim etti. (Bakara Suresi: 29.)



Dördüncü Cihet: Bu cümle, beflerin istifadesi yaln›z
arza münhas›r olmad›¤›na, sema dahi onun istifadesine
teshir edildi¤ine iflarettir.

1 mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùna : Bu cümlenin mâkabliyle irtiba-

t› üç çeflittir.

1. 
2 røoc ile 

3 r¿ƒoµn«na aras›ndaki irtibat gibidir. Nas›l ki,

memurun husulü røoc emrine ba¤l›d›r; semavat›n tesviye-

si de, 
4 i'ƒnà°rSpG ’ya ba¤l›d›r.

2. Kudretin taallûkuyla iradenin taallûku aras›ndaki ir-

tibat gibidir. Yani, i'ƒnà°rSpG iradenin taallûkuna; tesviye de

kudretin taallûkuna benzer bir irtibatt›r.

3. Netice ile mukaddeme aras›nda bulunan irtibat gi-
bidir. Çünkü semavat›n tesviyesi, mukaddemesi olan

i'ƒnà°rSpG ’ya terettüp eder.

5 lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh : Bu cümle mâkabliyle iki vecihle

merbuttur.

Birinci Vecih: Bu cümledeki ilm-i küllî, semavat›n tan-
zim ve tesviyesine delil oldu¤u gibi, tanzim ve tesviyenin
vücudu da ilm-i küllînin vücuduna delildir.

‹kinci Vecih ise: Evvelki cümle kudret-i kâmileye, bu
cümle ise küllî ve flümullü ilme delâlet eder.

arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k.
cihet: yön.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
evvel: önce.
husul: olma, meydana gelme.
ilm-i külli: külli ilim, her fleyi iha-
ta eden, kuflatan ilim.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
irtibat: ba¤, münasebet.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
kudret-i kâmile: tam ve noksan-
s›z kudret, kuvvet.
küllî: umumî, genel.

mâkabl: geçmiflteki, geçmifl,
bir fleyin kendinden önce
olan.

merbut: ba¤l›, raptedilmifl.

mukaddeme: bafllang›ç.

münhas›r: mahsus, ait, yöne-
lik.

sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
taallûk: alâkal›, münasebetli
olma.
taallûk: dünya ilgisi.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.

terettüp: sonuç olarak ç›k-
ma.

teshir: cezbetme, kendine
ba¤lama, emri alt›na alma.

tesviye: bir seviyeye getir-
me, ayn› düzeye getirme.

vecih: cihet, yön.

1. Gökleri yedi tabaka olarak tanzim etti. (Bakara Suresi: 29.)
2. Ol! (Yasin Suresi: 82.)
3. Olur. (Yasin Suresi: 82.)
4. Tesviye etti, düzenledi. (Bakara Suresi: 29.)
5. O her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 29.)
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Cümlelerin nüktelerini beyan edeceğiz:
1 i/òsdGnƒog (ilâahir): Bu cümle, mâkabliyle ba¤l› de¤ildir.

Ancak, müste’nife olup, befl sual ile cevaplar›na iflarettir
ki, bundan önce beyan edildi¤inden tekrar›na lüzum yok-
tur.

i/òsdGnƒog ’deki nƒog müptedad›r; i/òsdnG s›las›yla beraber

haberdir. Bu cümlede müpteda ile haberin tarifleri tevhi-
de iflaret oldu¤u gibi, hasra da delâlet eder. Yani, “Müfl-
temilât-› arziyenin halk› Cenab-› Hakka münhas›r oldu¤u
gibi, hâl›k› da yaln›z Cenab-› Hak’t›r.”

Bu hasr, 
2 n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK cümlesinde 

3 p¬r«ndpG ’nin takdi-

miyle hâs›l olan hasra delildir. Yani, “Müfltemilât-› arziye-
nin halk› Cenab-› Hakka münhas›r oldu¤u için, k›yame-
te merciiyet de Cenab-› Hakka münhas›rd›r.”

i/òsdnG s›las›yla beraber haberdir. Haberin asl› ve müsta-

hak›, nekre olmakt›r. Burada mârife olarak gelmesi, hük-
mün zahir ve malûm oldu¤una iflarettir. Yani: “Cenab-›
Hakk›n müfltemilât-› arziyenin hâl›k› oldu¤u, malûm ve
zahirdir.”

Menfaat için kullan›lan 
4 rºoµnd ’deki ∫ eflyan›n hilkaten

mübah, helâl menfaatli olarak yarat›l›p, baz› ar›zalardan
dolay› haram olmufl olduklar›na iflarettir. Meselâ, a¤yar›n
mal› ismet-i fler’iye için haram olmufltur. ‹nsan›n eti hür-
met ve keramet için, zehir zarar için, lâfle eti necaset için
haram olmufllard›r.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 399 ‹NSAN VE KÂ‹NAT

fliye mahsus k›lma.
helâl: Allah’›n müsaade etti¤i fley,
din bak›m›ndan günah olmayan
fley.
hilkaten: yarat›l›fltan, do¤ufltan,
f›traten.
hüküm: karar, emir.
hürmet: sayg›.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ismet-i fler’iye: ‹slâmî ahlâk ve
namus ölçülerine riayet etme,
haramdan ve kötülükten çekin-
me.
keramet: kerem, lütuf, ihsan, ba-
¤›fl.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
lâfle: ölü hayvan, lefl.
mâkabl: geçmiflteki, geçmifl, bir
fleyin kendinden önce olan.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mârife: belli olan, bilinen, belir-
lenmifl.
menfaat: fayda.
merciiyet: müracaat yeri olma,
dönüfl yeri olma, ana merkez ye-
ri, kaynak.
meselâ: örne¤in.
mübah: dinin emri ve yasa¤› al-
t›nda bulunmayan, dine göre he-
lâl, haram veya mekruh say›lma-
yan, ifllenmesinde sevap ve gü-
nah olmayan fley.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
müpteda: isim cümlelerinde öz-
ne.
müste’nife: yeniden bafllayan.
müfltemilât-› arziye: yeryüzü-
nün eklentileri, k›s›mlar›, kapsad›-
¤› her fley.
necaset: pislik, murdarl›k.
nekre: belirsiz isim, garip.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
sual: soru.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
zahir: aflikâr, aç›k, görünür.

a¤yar: gayriler, yabanc›lar.
ar›za: bozukluk, sakatl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

delil: kan›t, tan›k, bürhan.

haber: Arapça dil bilgisinde,
isim cümlelerinde yüklem va-
zifesi gören kelime veya keli-
me grubu.

haber: ilim, malûmat, bilgi,
Arapça dil bilgisinde, isim
cümlelerinde yüklem vazifesi

gören kelime veya kelime
grubu.

Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.

haram: ‹slâmiyetçe yasakla-
nan ifller.

hasr: yaln›z bir fleye veya ki-

1. Odur ki... (Bakara Suresi: 29.)
2. Sonra Ona döndürüleceksiniz. (Bakara Suresi: 29.)
3. Ona. (Bakara Suresi: 29.)
4. Sizin için. (Bakara Suresi: 29.)



Ve keza, her bir fleyde bir fayda, bir menfaat oldu¤u-
na remizdir.

Ve keza, befler için her fleyde bir menfaati bulundu¤u-
na remizdir. Evet, hangi fley olursa olsun, beflere bir ci-
hetten bir istifadeyi temin eder—velev ibret almak için
olsun.

Ve keza, arz›n karn›nda istikbal insanlar›n› intizar
eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulundu-
¤una remizdir.

1 rºoµnd car ve mecrurunun 
2 ¢pVrQn’rG ≈pa Éne üzerine takdi-

mi, beflere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evlâ ol-
du¤una iflarettir.

Umumu ifade eden Éne her fleyde menfaatleri aramaya

insanlar› tergip ve teflvik içindir.

¢pVrQn’rG ≈pa ’daki »/a ’nin '¤nY ’ya tercihi, en çok menfaat-

lerin arz›n karn›nda oldu¤una ve arz›n karn›ndaki eflya-
n›n taharrisine insanlar› teflci etti¤ine iflarettir.

Ve keza, arz›n içindeki maden ve maddelerin istifade-i
befler için yarat›l›fl›, arz›n içinde henüz keflfedilemeyen
anas›r ve maddelerden, tekâlif-i hayat›n zahmetlerinden
müstakbelin insanlar›n› kurtaracak baz› g›daî vesaire
maddelerin vücudu mümkün oldu¤una delâlet eder.

3 Ék©«/ªnL arzdaki baz› eflyan›n abes ve faydas›z oldukla-

r›na ait evham› defetmek içindir.

abes: bofl saçma, lüzumsuz ve
gayesiz ifl.
anas›r: unsurlar, esaslar.
arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k.
car: Arapça bafl›na geldi¤i keli-
menin son harfine esre iflaretinin
konulmas›na sebep olan edatlar.
cihet: yön.
def: ortadan kald›rma, yok etme,
giderme.
define: k›ymet ve de¤eri yüksek
olan fley, hazine.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evham: vehimler, zanlar, kurun-
tular.
evlâ: daha uygun, daha lây›k, da-
ha iyi.
evvel: önce.
faide: fayda.
g›daî: g›da olabilen, g›da cinsin-
den.
hazine: zengin ve de¤erli kaynak.
ibret: bir durumdan veya olay-
dan ders alma, ders ç›karma.
intizar: bekleme, gözleme.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
istifade-i befler: insan›n istifade-
si, faydas› için.
istikbal: gelecek zaman.
keza: böylece, ayn› flekilde.
maden: toprakta filiz denilen bi-
leflimler hâlinde bulunan, toprak

alt›nda ç›kar›ld›ktan sonra ar›-
t›larak kal›ba dökülen madde.
mecrur: son harfi esre olan
kelime.
menfaat: fayda, kâr, gelir, ih-
tiyaç karfl›l›¤› olan fley.
müstakbel: gelecek zaman.
rahmet: Allah’›n kullar›n› esir-
gemesi, onlara maddî ve ma-
nevî nimetler vermesi.

remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
taharri: arama, araflt›rma.
tekâlif-i hayat: hayatla ilgili
sorumluluklar, hayat›n gerek-
leri, külfetleri.
temin: flüpheyi giderme, sa¤-
lamlaflt›rma.
tergip: ra¤bet verme, istek-
lendirme.

teflci: cesaret verme, cesaret-
lendirme.

umum: bütün, herkes.

velev: olsa da bile, hatta, is-
ter.

vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.

zahmet: s›k›nt›, eziyet, me-
flakkat.

1. Sizin için. (Bakara Suresi: 29.)
2. Yeryüzünde ne varsa. (Bakara Suresi: 29.)
3. Hepsi, tamam›. (Bakara Suresi: 29.)
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1 i'ƒnà°rSG sºoK ’daki 
2 sºoK arz›n hilkatiyle semavat›n tesviye-

si aras›ndaki Cenab-› Hakk›n ef’al ve fluunat›n›n silsilesi-
ne iflarettir.

Ve keza, beflere menfaat hususunda, semavat›n tesvi-
yesi arz›n hilkatinden rütbece uzak oldu¤una delâlet
eder.

‹caz ve ihtisar için, 
3 iuƒ°nùoj r¿nG nOGnQnG yerinde 

4 i'ƒnà°rSpG de-

nilmifltir. i'ƒnà°rSpG kelimesinin istimali, burada mecazd›r;

yani, hedefe kast›n› hasredip sa¤a sola bakmayanlar gi-
bi, semavat›n tesviyesini irade etmifltir.

5 pABÉnªs°ùdG n‹pG : Bu semadan maksat, semavat›n maddesi

olan buhard›r.

6 søo¡jsƒn°ùna ’deki ± tefrîi ifade etti¤ine nazaran, tesviye-

nin istivaya ba¤lanmas›, 
7 r¿ƒoµ`n«na ’nun 

8 røoc emrine veya

kudretin taallûku iradenin taallûkuna veya kazan›n kade-
re olan terettüplerine benziyor; ve takibi ifade etti¤ine
göre, mukadder baz› fiillere imad›r.

Takdir-i kelâm, søo¡jsƒ°nùna Én¡næ`r«nH nôren’rG nôs̀ HnOnh Én¡nªs¶nfnh Én¡nYsƒnf
(ilâahir) ’den ibarettir. Yani: “Nevilere ay›rd›, tanzim etti,
aralar›nda lâz›m gelen emirleri, tedbirleri yapt›, sonra ye-
di tabakaya tesviye etti.”
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icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
ihtisar: k›saltma, özetleme.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istimal: kullanma.
istiva: birden çok fleyin birbirine
denk olmas›, eflit olma, müsavilik.
kader: ‹lâhî hüküm; Cenab-› Hak-
k›n takdir ve tayin etmesi.
kas›t: niyet, düflünce.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kudret: Allah’›n bütün varl›¤› çev-
releyen ezelî kuvveti.
mecaz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas›.
menfaat: fayda.
mukadder: Allah taraf›ndan ezel-
de takdir olunmufl.
nazaran: göre, bak›m›ndan, ba-
karak, bak›l›rsa.
nevi: çeflit.
rütbe: s›ra, derece, mertebe, pa-
ye.
semavat: semalar, gökler.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
fluunat: fluunlar, keyfiyetler, hâl-
ler; ifller.
taallûk: iliflik, ilgi.
tabaka: kat, katman.
takdir-i kelâm: sözün k›ymeti.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tedbir: önlem, yol, çare.
tefrî: as›l meseleden türlü hü-
kümler ve dallar ç›karma, mese-
leyi dalland›r›p budakland›rma.
terettüp: s›ralanma, s›ras›nda ol-
ma, s›ras› gelme.
tesviye: bir seviyeye getirme, ay-
n› düzeye getirme.

arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
ef’al: fiiller, ifller.
fiil: ifl, hareket.
hasr: yaln›z bir fleye mahsus

k›lma, vakfetme.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
husus: mevzu, konu.
ibaret: meydana gelen, olu-
flan.

1. Sonra semay› da tanzim etti. (Bakara Suresi: 29.)
2. Sonra. (Bakara Suresi: 29.)
3. Düzene koymay› irade etti.
4. Tesviye etti, düzenledi. (Bakara Suresi: 29.)
5. Semaya. (Bakara Suresi: 29.)
6. Onlar› düzenledi. (Bakara Suresi: 29.)
7. Oluverir. (Yasin Suresi: 29.)
8. Ol! (Yasin Suresi: 29.)



isƒ°nS Yani, “Muntazam, müstevî; enva›, eczalar› mü-

tesavi olarak yaratt›.”

søog : Bu zamirin cem’i semavat olacak maddenin ne-

vilere münkas›m oldu¤una iflarettir.

n™rÑ°nS tabiri, semavat tabakalar›n›n kesretine iflarettir ve

bu tabakalar›n teflekkülât-› arziyenin edvar-› seb’as›yla s›-
fât-› seb’aya münasebettar oldu¤una imad›r.

mäGnƒ'ªn°S : Bu semalar›n bir k›sm›, seyyarat bal›klar›na

denizdir, bir k›sm› da sabit y›ld›zlara mezraad›r, bir k›sm›
da sema çiçekleri hükmünde olan “derarî y›ld›zlar”a bah-
çe ve bostand›r.

1 lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh : Bu h , at›f içindir. Hâlbuki, bura-

da atf›n tarafeyni aras›nda münasebet yoktur. Öyle ise,
bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vard›r. fiöyle
ki:

2 lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh ; Öyle ise, bu büyük ecram›n hâ-

l›k› Odur.

lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh ; öyle ise, o ecramdaki sanat› tanzim,

tahkim eden Odur.

‹lsak› ifade eden uπoµpH kelimesindeki Ü ilmin, malûm-

dan infikâk ve infisalinin mümkün olmad›¤›na iflarettir. 

at›f: ba¤lamak, yüklemek.
cem: ço¤ul.
derarî: parlak y›ld›zlar.
ecram: kütleler, cans›z cisimler;
gezegenler.
ecza: cüzler, parçalar, k›s›mlar.
edvar-› seb’a: yedi devir, yedi
dönem.
enva: çeflitler, türler, neviler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilim: bilgi, marifet.
ilsak: ulaflt›rma, kavuflturma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
infikâk: ayr›lma, ayr›flma, ayr›
düflme.
infisal: oldu¤u yerden ayr›lma,
yerini b›rak›p gitme.
kesret: çokluk.
malûm: bilinen, bilinir olan.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
muntazam: nizaml›, intizaml›,
düzenli ve düzgün biçimde.

münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebettar: ilgili, alâkal›.
münkas›m: taksim edilmifl,
k›s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.
müstevî: düz, her taraf› ayn›,
bir.
mütesavi: birbirine müsavi
olan, eflit olan.
nevi: çeflit.
sabit: hareket etmeyen y›l-
d›z.

sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
seyyarat: gezegenler.
s›fat-› seb’a: yedi s›fat; Ce-
nab-› Hakk›n hayat, ilim,
sem’, basar, irade, kudret, ke-
lâm s›fatlar›.
tabaka: kat, katman.
tabir: ifade.
tahkim: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma, muhkem hale

getirme.
takdir: Allah’›n takdiri, Al-
lah’›n ilmiyle belli bir düzen
vermesi.
tanzim: düzenleme, s›ralama,
tertipleme.
tarafeyn: iki taraf.
teflekkülât-› arziye: dünya-
n›n flekillenmesi; ilk yarat›l›fl›.
zamir: ismin yerini tutan keli-
meler.

1. O her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 29.)
2. O her fleye hakk›yla kàdirdir.
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uπoc tamimi ifade eden bir edatt›r. Burada ifade etti¤i ta-

mimden hiçbir fleyin, hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i flü-
mulünden ihrac› yoktur. Bu itibarla 
1 ¢n†r©nÑ`rdG o¬ræpe ¢süoN rónbnh s’pG mΩÉnY røpe Éne olan kaide-i külliyeyi

tahsis ediyor. Çünkü kendisi bu kaidenin flümulünden
hariç kalm›flt›r.

2 mArÀnT : Bu kelime vacip, mümkin, mümtenie flamildir.

3 lº«/∏nY : Yani, zat› ile ilim aras›nda zarurî, lüzumî sübut

vard›r.

„®ò

BGƒodÉnb kánØ«p∏nN ¢pVrQn’rG »pa lπpYÉnL uÊpG pánµp`BÄ'∏nªr∏pd n∂t`HnQ n∫Énb rPpGnh
oíuÑ°nùof oørënfnh nABÉneuódG o∂pØ°rùnjnh Én¡«/a oóp°ùrØoj røne Én¡«/a oπn©rénJnG

4 |} n¿ƒoªn∏r©nJ n’ Éne oºn∏rYnG uÊpG n∫Énb n∂nd o¢Suón≤ofnh n∑pórªnëpH
Yani: Düflün o zaman› ki, Rabbin melâikeye hitaben,

“Ben yerde bir halifeyi yarataca¤›m” dedi. Melâike de,
“Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yarata-
caks›n? Hâlbuki biz hamdinle Seni tesbih ve takdis edi-
yoruz” dediler. Rabbin de, “Sizin bilmedi¤inizi ben biliyo-
rum” diye onlara cevap verdi.
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olanlar, yarat›lanlar.
mümteni: imkâns›z, olamaz.
Rab: besleyen, yetifltiren, verdi¤i
nimetlerle mahlûkat› ›slah ve ter-
biye eden Allah.
sübut: sabit olma, ispatlanma.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
flümul: içine alma, kapsam.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
takdis: Allah’›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah’› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
tamim: umumîlefltirme, yayma,
herkese duyurma.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
vacip: dinî bak›mdan yap›lmas›
flart olan, kesinlik bak›m›ndan
farzdan sonra gelen.
zarurî: zorunlu.
zat: kendi.

daire-i flümul: kapsam daire-
si.

fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.

halife: vekil, birinin yerine
geçen kimse, halef.

hamd: Allah’a karfl› flükran ve
memnuniyetini onu överek

bildirme.
hariç: d›fl›nda.
hitaben: hitap ederek, söyle-
yerek.
ihraç: d›flar› ç›karma, atma.
ilim: bilgi, marifet.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kaide: kural, esas, düstur.

kaide-i külliye: genel kural,
her fleyde geçerli olan yol,
her fleyde tatbik edilebilen
prensip ve nizam›, herkes ta-
raf›ndan benimsenmifl kaide.

lüzumî: gerekli, ihtiyaç olan.

melâike: melekler.

mümkin: mümkün, olabilir

1. Umumî hiçbir fley yoktur ki baz› hususî durumlar› olmas›n.
2. fiey.
3. Hakk›yla bilir.
4. Bakara Suresi: 30.



Arkadafl!

Melâikenin vücudunu tasdik ve kabul etmek iman›n
rükünlerinden biridir. Birkaç makamda bu rüknü ispat ve
izah edece¤iz.

Birinci Makam

Arz›n, ecram-› ulviye nispeten pek küçük ve süflî oldu-
¤u hâlde canl› mahlûkatla dolu oldu¤unu görüp âlemin
de nizam ve intizam›na dikkat eden insan, ecram-› ulvi-
yenin de, o yüksek burçlar›nda, hayatl› sakinleri oldu¤u-
na kat’î bir flekilde hükmeder.

Evet, o burçlarda melâikenin vücudunu kabul etmeyen
adam›n meseli, flöyle bir adam›n meseline benzer: O
adam, büyük bir flehre giderken, flehrin bir kenar›nda
pek küçük bir binaya tesadüf eder. Bakar ki, insanlarla
doludur. Ve arsalar›na bakar ki, canl› mahlûkatla dolu.
Ve g›dalar›na bakar ki, nebatat, bal›k vesaire gibi hayat
flartlar› yerindedir. Sonra bakar ki, pek uzakta milyonlar-
ca apartmanlar, köflkler var; aralar›nda uzun uzun mey-
danlar, tenezzühgâhlar bulunur. Fakat, o küçük binadaki
insanlar›n hayat flartlar›, o büyük binalarda bulunmad›-
¤›ndan, o yüksek, müzeyyen saraylar› sakinlerden bofl,
hâlî oldu¤unu itikat eder.

Melâikenin vücudunu tasdik eden adam›n meseli ise,
flöyle bir flahs›n meseli gibidir: O adam, o küçük hane-
nin insanlarla dolu oldu¤unu görür görmez, bilâtereddüt,
o yüksek kas›rlar›n da hayat yeri ve onlarda da onlara 

âlem: dünya, cihan.
arz: yer, dünya.
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bilâtereddüt: tereddütsüz.
burç: kule.
ecram-› ulviye: yüksekteki
kütleler, y›ld›zlar ve gezegen-
ler.
hüküm: karar vermek, öyle
oldu¤una inanmak.
iman: inanç, itikat.
intizam: düzenlilik, düzgün-
lük.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
itikat: inanç, iman.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile
anlatma.

kas›r: saray, köflk.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
melâike: melekler.
mesel: örnek, benzer, numu-
ne.
müzeyyen: ziynetlendirilmifl,
süslü.
nebatat: bitkiler.
nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
nizam: düzen, düzgünlük;

kaide, kanun.
rükün: esas, kaide, prensip.
sakin: bir yerde oturan.
süflî: afla¤›l›k, baya¤›, adî.
flart: koflul.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tenezzühgâh: gezinti yeri,
gam, keder ve s›k›nt›y› gide-
recek yer.
tesadüf: rast gelme.
vesaire: ve baflkalar›, bunun
gibileri.



münasip sakinler bulundu¤una hükmeder. Ve o yüksek
kas›rlara mahsus ve münasip hayat flartlar› vard›r. Fakat
oralar›n sakinleri pek uzak olduklar›ndan görünmemele-
ri, yok olduklar›na delâlet etmez.

Binaenaleyh, arz›n zevi’l-hayatla dolu olmas›ndan
kat’iyetle anlafl›l›yor ki; bu genifl bofllukta durmakta olan
semalarda, y›ld›zlarda burçlarda ve çok k›s›mlara münka-
s›m ve müfltemil semavatta, fleriat›n “melâike” ile tesmi-
ye etti¤i zîhayatlar mevcuttur.

‹kinci Makam

Bundan evvel ispat ve izah edildi¤i gibi, hayat mevcu-
dat›n keflflaf›d›r, belki mevcudat›n neticesidir. Binaena-
leyh, bu genifl fezan›n sakinlerden ve flu yüksek semava-
t›n sakinlerden hâlî olduklar›n›n imkân› var m›d›r?

Evet, bütün ukalâ, ak›l ve nakil ve manevî bir icma ve
ittifakla melâikenin mana ve hakikatlerine hükmetmifller-
dir; fakat, tabirleri çeflit çeflittir. Meselâ: Meflaiyyun, en-
va-› mevcudat› idare eden ruhanî “mahiyet-i mücerrede”
ile, ‹flrakiyyun ise, “ukul ve erbabü’l-enva” ile, dinler da-
hi “melekü’l-cibal, melekü’l-bihar, melekü’l-emtar” gibi
tabirlerle tabir etmifllerdir. Hatta, ak›llar› kör gözlerinde
bulunan maddiyyun taifesi de melâikenin manas›n› inkâr
etmeye mecal bulamad›klar›ndan, f›trat›n namuslar›na
nüfuz eden “kuva-i sariye” ile tabir etmifllerdir.

Sual: Kâinat›n irtibat›n›, hayat›n› temin için hilkatte
cereyan eden namuslar, kanunlar kâfi gelmez mi?
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izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kâfi: yeterli.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kas›r: saray, köflk.
kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
keflflaf: keflfeden, gizli bir fleyi
meydana ç›karan.
kuva-i sariye: ak›c› ve gezici kuv-
vetler.
maddiyyun: maddenin ezelî ve
ebedî oldu¤una, sonradan yarat›l-
mam›fl bulundu¤una inananlar,
maddeye ba¤l› kalanlar, madde-
ciler, materyalistler.
mahiyet-i mücerrede: soyut ma-
hiyet, gerçek kimlik, yal›n öz nite-
lik.
mana: anlam.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecal: güç, kuvvet, iktidar, takat,
tahammül.
melâike: melekler.
melekü’l-bihar: denizler mele¤i,
denizlere nezaret eden melek.
melekü’l-cibal: da¤lar mele¤i,
da¤lara nezaret eden melek.
melekü’l-emtar: ya¤murla vazi-
feli olan melek.
meselâ: örne¤in.
Meflaiyyun: Meflaîler; Peygam-
berlere uymay›p sadece ak›l ve
fikirle gerçe¤i bulmaya çal›flan
sapk›nlar; sadece akla uyup, vah-
ye uymayan imans›zlar.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
münasip: uygun.
münkas›m: taksim edilmifl, k›-
s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.
müfltemil: flümulüne alan, içine
alan.
nakil: Hz. Peygamberden gelen
hadisleri rivayet zincirleri ile ak-
tarma.
namus: kanun, nizam.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
ruhanî: ruhtan ibaret olan melek.
sakin: bir yerde oturan.
sakin: oturan, ikamet eden.
sema: gökyüzü, gök.
semavat: semalar, gökler.
sual: soru.
flart: koflul.
fleriat: ‹slâm dini ve prensipleri.
tabir: ifade; deyim; yorum, yo-
rumlama.
taife: tak›m, güruh.
temin: sa¤lamlaflt›rma, sa¤lama.
tesmiye: isimlendirme, ad ver-
me.
ukalâ: ak›ll›lar, ak›ll› olanlar.
ukul: ak›llar, zihinler, uslar.
zevi’l-hayat: hayat sahipleri, can-
l›lar.
zîhayat: hayat sahibi.

arz: yer, dünya.
binaenaleyh: bundan dolay›,
bunun üzerine.
burç: günefl sisteminde yer
alan on iki tak›m y›ld›z›n her
biri.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
enva-› mevcudat: varl›klar›n
çeflitleri, türleri; çeflitli varl›k-
lar.
erbabü’l-enva: çeflitli tanr›lar.

evvel: önce.
feza: kâinatta, y›ld›zlar ara-
s›ndaki boflluk, uzay.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüküm: karar vermek, öyle
oldu¤una inanmak.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl
birli¤ine varma.
idare: döndürme, çevirme,

yönetme.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
‹flrakiyyun: gerçeklere ait bil-
ginin ancak riyazet yoluyla
nefsanî duygulardan ar›nan
kalbe do¤aca¤›n›, sezgi ve il-
ham yoluyla marifetin elde
edilece¤ini kabul eden felsefî
ak›m›n taraftarlar›.
ittifak: birleflme, fikir birli¤i
etme.



Cevap: Senin dedi¤in o sari kanunlar, namuslar, itiba-
rî ve vehmî emirlerdir. Muayyen vücutlar›, müflahhas hü-
viyetleri, ancak onlar› temsil eden ve onlar›n ma’kesi bu-
lunan ve onlar›n yularlar›n› ele alan melâike ile sabit olur.

Ve keza, teflekkül-i ervaha münasebeti olmayan flu ca-
mit âlem-i flahadete vücudun münhas›r olmad›¤›na, ak›l
ve nakil müttefikan hükmetmifllerdir. Binaenaleyh, erva-
ha münasip ve muvaf›k çok âlemlere müfltemil olan
âlem-i gayp, melâike ile dolu ve âlem-i flahadetin hayat›-
na mazhard›r.

Hülâsa: Melâikenin mana-i hakikati, bu izah edilen
emirlerden tebarüz etti. Binaenaleyh, melâikenin suret-
leri, eflgalleri aras›nda, ukul-i selimenin kabul etti¤i ve-
cihle, fleriat›n izah ve beyan etti¤i flekildir ki, melekler
mükerrem abddirler, emirlere muhalefetleri yoktur ve
muhtelif k›s›mlara münkas›m ve lâtif ve nuranî cisimler-
dir.

Üçüncü Makam

Arkadafl!

Melâike meselesi öyle meselelerdendir ki, bir cüz’ün
sübutuyla küll sabit olur, bir ferdin vücuduyla nevi tahak-
kuk eder. Zira inkâr eden küllünü inkâr eder.

Binaenaleyh, zaman-› Âdem’den flimdiye kadar, bütün
din adamlar› her as›rda icma ve ittifakla melâikenin vü-
cuduna ve aralar›nda muhaverenin sübutuna ve müflahe-
delerinin tahakkukuna ve onlardan edilen rivayetlerin
nakline hükmettikleri hâlde, melâikenin hiçbirisinin 

abd: kul.
âlem: varl›k s›n›flar›ndan her biri.
âlem-i gayp: gayp âlemi, görün-
meyen, fakat varl›¤› kesin olan ve
mahiyeti Allah taraf›ndan bilinen
baflka dünyalar.
âlem-i flahadet: gözle gördü¤ü-
müz, flahit oldu¤umuz âlem, kâi-
nat.
beyan: anlatma, aç›klama.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
camit: ruhsuz, cans›z.
cüz: k›s›m, parça, bölük.
ervah: ruhlar, canlar, hayat›n
cevherleri.
eflgal: ifller, meflguliyetler.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
hüviyet: kimlik.
icma: fikir birli¤i etme, görüfl bir-
li¤ine varma.
inkâr: reddetme, inanmama, ka-
bul ve tasdik etmeme.
ittifak: ortak bir gayede anlaflma,
birleflme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
küllî: umumî, genel, bütün olan,
tümel.
lâtif: yumuflak, tatl›, narin; cisma-
nî olmayan, ruhanî.
ma’kes: akseden yer, yans›ma
yeri.
mana-i hakikat: as›l mana, mahi-
yetin gerçek yüzü.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
melâike: melekler.
mesele: konu.
muayyen: belirli.
muhalefet: z›tl›k, ayk›r›l›k, ayr›l›k.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
muhtelif: farkl›.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
mükerrem: aziz, sayg›de¤er,
muhterem.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasip: uygun.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
münkas›m: taksim edilmifl, k›-
s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
müflahhas: somut, gözle görüle-
bilir, elle tutulabilir hâldeki.
müfltemil: flümulüne alan, saran,
kavrayan, içine alan.
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müttefikan: ittifak ederek,
hep beraber, birlikte.
nakil: anlatma, söyleme, hi-
kâye etme; Kur’ân-› Kerîm,
hadis-i flerif gibi ‹slâm›n aslî
kaynaklar›.
namus: kanun, nizam.
nevi: tür, çeflit.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
rivayet: aç›klama, nakledilen
sözler ve olaylar.
sabit: ispat edilmifl, ispatlan-
m›fl.

sari: sirayet eden, bulaflan,
geçici olan.
suret: biçim, görünüfl, k›l›k,
k›yafet.
sübut: sabit olma, ispatlan-
ma.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî ka-
nun.
tahakkuk: gerçekleflme,
meydana gelme, olma, kesin-
leflme.
tebarüz: belli olma, belirme,
görünme, gözükme, bariz ha-
le gelme.

temsil: benzetme, misal ge-
tirme.
teflekkül-i ervah: ruhlar›n
oluflumu.
ukul-i selime: salim kafalar,
s›hhatli düflünceler.
vecih: cihet, yön.
vehmî: vehimle ilgili, asl›nda
var olmad›¤› hâlde varm›fl gi-
bi görülen her hangi bir fleye
ait.
vücut: beden, varl›k.
zaman-› Âdem: Hz. Âdem za-
man›, insanl›¤›n ilk devresi.



insanlara görünmedi¤i veya vücutlar› hissedilmedi¤i, el-
bette muhaldir.

Kezalik, beflerin akaidine kar›fl›p hiçbir zamanda hiç-
bir ink›lâpta itirazlara maruz kalmayarak devam eden
melâike itikad›n›n bir hakikate, bir asla dayanmamas› ve
mebadi-i zaruriyeden tevellüt etmemesi muhaldir. Her-
hâlde, beflerin bu umumî itikad›, mebadi-i zaruriyeden
nefl’et eden ve müflahedat-› vak›adan hâs›l olan ve muh-
telif emarelerden tevellüt eden hadsî bir hükmün netice-
sidir.

Evet, bu itikad-› umumînin sebebi, kat’î bir surette ma-
nevî bir tevatür kuvvetini veren, pek çok defalar vukua
gelen melâikenin müflahedelerinden hâs›l olan zarurî ve
kat’î delil ve emarelerdir. Çünkü melâike meselesi, befle-
rin malûmat-› yakiniyesindendir. E¤er bunda flüphe olur-
sa, beflerin yakiniyat›nda emniyet kalmaz.

Hülâsa: Ruhanîlerden bir ferdin, bir zamanda vücudu
tahakkuk etse, bu nev’in vücudu tahakkuk eder; nev’in
vücudu tahakkuk etse, herhâlde fleriat›n beyan etti¤i gibi
olacakt›r.

Bu ayetin sabık ayetle dört vecihle irtibatı vardır.

Birinci Vecih: Bu ayetler, beflere verilen büyük ni-
metleri tadat ediyor. Birinci ayetle en büyük nimete ifla-
ret edilmifltir ki, befler hilkatin neticesidir ve arz›n müflte-
milât› ona teshir edilmifltir; istedi¤i gibi tasarruf eder. Bu
ayetle de, beflerin arza hâkim ve halife k›l›nm›fl oldu¤u-
na iflaret edilmifltir.
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gerekli prensip ve esaslar.
melâike: melekler.
mesele: konu.
muhal: imkâns›z, olmas› müm-
kün olmayan.
muhtelif: farkl›.
müflahedat-› vak›a: vak›alar›n,
olaylar›n, meydana gelen hâdise-
lerin gözle görülenleri; müflahede
edilen, görülen olaylar.
müflahede: bir fleyi gözle görme,
seyretme.
müfltemilât: flümulünde olan
fleyler, içinde bulunanlar.
nefl’et: meydana gelme, oluflma,
ç›kma.
nevi: tür, çeflit.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.
ruhanî: ruhtan ibaret olan melek.
sab›k: geçen, önceki.
suret: biçim, flekil, tarz.
fleriat: Allah’›n emri, ‹lâhî kanun.
tadat: birer birer söyleme, tek
tek zikretme, say›p dökme, sa-
y›m.
tahakkuk: gerçekleflme, kesin-
leflme.
tasarruf: idare etme, kullanma.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
tevatür: içinde yalan ihtimali bu-
lunmayan ve birbirlerine kuvvet
veren haberlerden oluflan büyük
bir toplulu¤a ait haber.
tevellüt: do¤ma, do¤um.
umumî: genel.
vecih: cihet, yön.
vuku: olma, meydana gelme.
vücut: beden, ceset.
yakiniyat: yakin ile, kesin olarak
bilinen fleyler.
zarurî: zorunlu.

akait: akideler, inançlar, ina-
n›lan fleyler.
arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
defa: kere, kez, yol.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
emare: alâmet, belirti, niflan.
emniyet: güven, güvenilir.
hadsî: zan ve tahminle ilgili.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâkim: hükmeden, üstün
olan.

halife: vekil, birinin yerine
geçen kimse, halef.
hâs›l: peyda olan, ç›kan,
meydana gelen, ortaya ç›kan,
beliren.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
hüküm: karar vermek, öyle
oldu¤una inanmak.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
irtibat: ba¤, münasebet.
itikad-› umumî: herkese ait
inanç, iman, genele ait iman.
itikat: inanç, iman.

itiraz: kabul etmedi¤ini belir-
tip karfl› ç›kma.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
kezalik: keza, bu da öyle,
böylece.
malûmat-› yakiniye: kesin
bilgiler, do¤rulu¤undan flüphe
edilmeyen bilgiler, kesin ola-
rak bilinen fleyler.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
mebadi-i zaruriye: mutlaka



‹kinci Vecih: ...

Üçüncü Vecih: Evvelki ayetle canl› mahlûkat›n mes-
kenleri olan arz ve semavata iflaret edilmifltir. Bu ayetle
de o meskenlerin sakinleri olan befler ve melâikeye ifla-
ret edilmifltir.

Ve keza, o ayet hilkatin silsilesine, bu ayet ise zevi’l-
ervah›n silsilesine iflaret etmifllerdir.

Dördüncü Vecih: Evvelki ayette hilkatten maksat be-
fler oldu¤u ve Hâl›k’›n yan›nda beflerin bir mevki sahibi
bulundu¤u tasrih edildi¤inde, sâmiin zihnine geldi ki:
“Bu kadar fesat, flürur ve kötülü¤ü yapan beflere bu ka-
dar k›ymet neden verildi? Cenab-› Hakka ibadet ve tak-
dis için flu fesatç› beflerin vücuduna, hikmetin iktizas› ve
r›zas› var m›d›r?” Sâmiin bu vesvesesini def’ için flöyle
bir iflarette bulundu ki: Beflerin o flürur ve fesatlar›, onda
vedia b›rak›lan s›rra mukabele edemez, affolur. Ve Ce-
nab-› Hak, onun ibadetine muhtaç de¤ildir; ancak Allâ-
mü’l-Guyûb’un ilmindeki bir hikmet içindir.

Cümlelerin arasındaki irtibata geldik.
1 rPpGnh : Bu kelime, 

2 lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh cümlesine at›ft›r.

Hâlbuki aralar›nda münasebet olmad›¤› gibi rPpG di¤er bir

rPpG ’i iktiza eder. Binaenaleyh, böyle bir takdire lüzum

vard›r: 
3 ... n∂tH nQ n∫Énb rPpGnh Ékªn¶nà`ræoe n≥n∏nN Éne n≥n∏nN rPpG (ilâahir). 

Allâmü’l-Guyûb: gayb› bilen, gö-
rünmeyen fleyleri bilen, Allah.
arz: yer, dünya.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
iktiza: gerek, lüzum.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilim: bilgi, marifet.
irtibat: ba¤, münasebet.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›ymet: de¤er.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
maksat: kas›t, amaç, düflünce.
melâike: melekler.
mesken: oturulan, ikamet olunan
yer.

mevki: yer, makam.
muhtaç: gerek duyan.
mukabele: karfl›lama, karfl›
gelme.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sakin: oturan, ikamet eden.
sâmi: ifliten, duyan.
semavat: semalar, gökler.

silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.

flürur: flerler, kötülükler, fe-
nal›klar.

takdis: yüceltme, mukaddes
sayma, kudsî ve mübarek
sayma.

tasrih: aç›kça ifade ederek

flüphe ve tereddütleri silme.

vedia: emanet, saklan›lmak
ve korunmak üzere b›rak›lan
fley.

vesvese: flüphe, kuruntu, kal-
be gelen as›ls›z kötü ve sinsi
düflünce.

zevi’l-ervah: ruh sahipleri,
canl›lar.

1. Hani.
2. O her fleyi hakk›yla bilendir. (Bakara Suresi: 29.)
3. Hani yaratt›¤›n› muntazam yaratm›flt› ve Rabbin flöyle demiflti: ...
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Bu takdirde, ikinci rPpG birincisine at›f olur ve her iki cüm-

le aras›nda da münasebet bulunur.

1 kánØ«/∏nN ¢pVrQn’rG ≈pa lπpYÉnL uÊpG : Cenab-› Hak, müflavere

yolunu ö¤retmekle, beflerin hilâfetindeki hikmetin s›rr›n›
melâikeye istifsar ettirmek üzere bu cümleyi söyledi. Sâ-
miin zihni, üç noktay› nazara alarak harekete geçti:

1. Melâikeler ne dediler?

2. Taaccüple hikmeti sordular.

3. Cinnîlere halife olmakla beraber, beflerde kuvve-i
gadabiye ve fleheviye dahi ilâveten halk edilmifltir. Bun-
lar cinnîlerden daha ziyade fesat yapacaklard›r.

‹flte Kur’ân-› Kerîm, 
2 nABÉneuódG o∂pØ°rùnjnh Én¡«/a oó°pùrØoj røne Én¡«/a oπn©rénJnG GƒodÉnb cümlesiyle o

üç noktaya iflaret etmifltir.

Melâikenin sual-i taaccüp ve istifsarlar› bittikten sonra,
sâmi, Cenab-› Hak’tan verilecek cevab› beklerken,

Kur’ân-› Kerîm, 
3 n¿ƒoªn∏`r©nJ n’ Éne oºn∏ r̀YnG ≈ufpG n∫Énb cümlesiyle ce-

vap vermifltir. Yani, “Eflya ve ahkâm, sizin malûmat›n›za
münhas›r de¤ildir. Adem-i ilminiz, onlar›n vücuda gelme-
yeceklerine sebep olamaz. Benim, beflerin hilkati hak-
k›nda bir hikmetim vard›r. O hikmetin hat›ras› için, fesat-
lar›n› nazara almam” ferman etmifltir.
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ve yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hilkat: yarat›l›fl.
ilâveten: ek olarak.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
teyerek sorma, sorup anlama.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
melâike: melekler.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münhas›r: s›n›rl›, bir fleye veya
kimseye mahsus.
müflavere: istiflare etme, bir ko-
nuda bilen ve güvenilen kimsele-
rin görüflünü alma, dan›flma,
meflveret.
nazar: dikkat.
sâmi: ifliten, duyan.
sual-i taaccüp: hayret verici sual,
soru.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
takdir: de¤erlendirme.
zihin: bilinç, dima¤.
ziyade: çok, fazla.

adem-i ilim: cahillik, bilgisiz-
lik, ilmin olmay›fl›.

ahkâm: dinî hükümler, emir-
ler.

at›f: bir kelime veya cümle-
nin, önceki kelime veya cüm-
leye ba¤lanmas›.

befler: insan, insanl›k.

Cenab-› Hak: hakk›n ta kendi-
si olan fleref ve azamet sahibi
Allah.

cinnî: gözle görünmez, lâtif
cisimlerden ibaret bir yarat›k.

ferman: emretmek, buyur-
mak.

fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-

fak.
halife: vekil, birinin yerine
geçen kimse, halef.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na

1. Ben yeryüzünde bir halife yarataca¤›m. (Bakara Suresi: 30.)
2. Melâike de, “Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaks›n?” dediler. (Baka-

ra Suresi: 30.)
3. Rabbin de, “Sizin bilmedi¤inizi Ben biliyorum” dedi. (Bakara Suresi: 30.)



Cümlelerin hey’et ve nüktelerine geldik.
1 n∂tH nQ n∫Énb rPpGnh (ilâahir): Atf› ifade eden bu h , münase-

bet-i atf›yenin iktizas›na binaen, n∂tH nQ n∫Énb rPpGnh (ilâahir)

cümlesine matufü’n-aleyh olmak üzere 
2 Ékªn¶nà`ræoe n≥n∏nN Éne n≥n∏nN rPpG cümlesinin takdirine iflarettir.

Ve keza, 
3 rPpG zaman-› maziyi ifade etti¤i cihetle, sanki

zihinleri, geçmifl zamanlar›n silsilesine götürür veya o sil-
sileyi bu zamana getirir, ihzar eder ki, zihinler o zaman-
larda vukua gelmifl olan hâdiseleri görsünler.

4 n∂tH nQ : Bu tabir, melâikenin aleyhine bir hüccet ve bir

delildir. Yani, “Allah seni terbiye etmifltir, hadd-i kemale
erifltirmifltir ve seni beflere mürflit k›lm›flt›r ki, fesatlar›n›
izale edesin. Demek nev-i beflerin en büyük hasenesi
sensin ki, onlar›n mefsedetlerini setrediyorsun.

5 pánµp`=Ä'`∏nªr∏pd : Cenab-› Hakk›n müflavere fleklinde melâi-

ke ile yapt›¤› muhavere, melâikenin beflerle fazla bir irti-
bat ve alâka ve münasebetleri oldu¤una iflarettir. Çünkü,
melâikenin bir k›sm› insanlar› h›fzediyor, bir k›sm› kita-
bet ifllerini görüyor. Demek, insanlarla alâkalar› ziyade
oldu¤undan, insanlar›n ahvaline ehemmiyet veriyorlar.

6 uÊpG melâikenin 
7 oπn©rénJnG ile yapt›klar› istifhamdan an-

lafl›lan tereddütlerini reddetmekle, meselenin azamet ve
ehemmiyetine iflarettir.

ahval: hâller, durumlar.
alâka: ilgi, iliflki, yak›nl›k.
aleyh: ona karfl›, onun üzerine.
at›f: bir kelime veya cümlenin,
önceki kelime veya cümleye
ba¤lanmas›.
azamet: büyüklük.
befler: insan, insanl›k.
binaen: -den dolay›, bu sebep-
ten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
cihet: yön.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
hadd-i kemal: olgunluk haddi,
kemalât haddi.
hâdise: olay.
hasene: iyilik, sevap.
hey’et: hâl, durum, keyfiyet.
h›fz: saklama, koruma, muhafaza
etme.
hüccet: delil.
ihzar: haz›r etme, haz›rlama.
iktiza: gerek, lüzum.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
irtibat: ba¤, münasebet.
istifham: soru sorup anlama, so-
rup anlama.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kitabet: kâtiplik, yazma.
matufü’n-aleyh: bir ba¤laç edat›
ile kendisine ba¤l› olan kelime.
mefsedet: fesat, münaf›kl›k, boz-
gunculuk.
melâike: melekler.
mesele: konu.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
münasebet-i atf›ye: bir kelime
ve cümlenin di¤er bir kelime ve-
ya cümleye “ve” gibi bir edatla
ba¤lama sebebi, alâkas›.
mürflit: irflat eden, do¤ru yolu
gösteren, rehber, k›lavuz.
müflavere: istiflare etme, bir ko-
nuda bilen ve güvenilen kimsele-
rin görüflünü alma, dan›flma,
meflveret.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.

red: kabul etmeme.
setretmek: örtmek, kapat-
mak, gizlemek.
silsile: birbirini takip eden
fleylerin meydana getirdi¤i s›-
ra.

tabir: ifade; deyim.
takdir: de¤erlendirme.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.

vuku: olma, gerçekleflme,
meydana gelme.
zaman-› mazi: geçmifl za-
man.
zihin: bilinç, dima¤.
ziyade: çok, fazla.

1. Rabbin flöyle demiflti: ... (Bakara Suresi: 30.)
2. Hani yaratt›¤›n› muntazam olarak yaratm›flt›...
3. Hani. (Bakara Suresi: 30.)
4. Rabbin. (Bakara Suresi: 30.)
5. Meleklere. (Bakara Suresi: 30.)
6. Muhakkak ki. (Bakara Suresi: 30.)
7. Yaratacak m›s›n? (Bakara Suresi: 30.)
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1 uÊpG : Burada i , mütekellim-i vahde ile 
2 Énær∏ob rPpGnh ’da

mütekellim-i maalgayr zamirinin zikirlerinden flöyle bir
iflaret ç›k›yor ki: Cenab-› Hakk›n halk ve icat fiilinde va-
s›tan›n bulunmad›¤›na, kelâm ve hitab›nda vas›talar›n bu-
lundu¤una iflarettir. Bu nükteye delâlet eden baflka ayet-
ler de vard›r. Ezcümle, 
3 *G n∂j'QnG BÉnªpH ¢pSÉsædG nør«nH nºoµrënàpd u≥nërdÉpH nÜÉnà`pµ`rdG n∂r«ndpG BÉnærdnõrfnG BÉsfpG
ayet-i kerîmesinde azamete delâlet eden 

4 Énf zamir-i

cem’i, vahiyde vas›tan›n bulundu¤una iflaret oldu¤u gibi;
5 *G n∂j'QnG BÉnÃp ’de müfret hükmünde olan Lâfza-i Celâl,

manalar› ilham etmekte vas›tan›n bulunmad›¤›na iflaret-
tir.

6 lπpYÉnL kelimesinin 
7 l≥pdÉnN kelimesine tercihen zikri,

melâikenin medar-› flüphe ve mucib-i istifsarlar›, halk ve
icat fiili de¤ildir. Zira, vücut hayr-› mahzd›r; halk, Allah’›n
fiilidir; Allah’›n fiili lâyüs’eldir. Ancak melâikeyi flüpheye

davet eden ve istifsarlar›na mucip olan, πr©nL ’dir. Yani,

Cenab-› Hakk›n, befleri arz›n tamirine tahsis etmesidir.

8 ¢pVrQn’rG ≈pa ’daki »/a ’nin '¤nY ’ya tercihi, beflerin yer üs-

tünde oldu¤u, '¤nY kelimesinin manas›na muvaf›k ve mü-

nasip iken, tercihen »/a ’nin zikredilmesi, beflerin bir ruh 
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ezcümle: bu cümleden olarak.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hayr-› mahz: mutlak hay›r, hay-
r›n ta kendisi.
hitap: söylevde bulunmak, ko-
nuflmak.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
icat: vücuda getirme, getirilme,
yoktan var etme, ibda.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
teyerek sorma, sorup anlama.
kelâm: söz, lâf›z.
Lâfza-i Celâl: Allah lâfz›, kelimesi.
lâyüs’el: sorumlu olmayan, so-
rumluluk tafl›mayan.
mana: anlam.
medar-› flüphe: flüphe sebebi;
flüphe götürür, hâl bulunmas›.
melâike: melekler.
mucib-i istifsar: sorma, sorup an-
lamay› icap eden, ifade istemeyi
gerektiren.
mucip: icap eden, gerektiren.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müfret: tekil, teklik.
münasip: yak›fl›r, yarafl›r, lây›k.
mütekellim-i maalgayr: birinci
ço¤ul flah›s.
mütekellim-i vahde: birinci tekil
flah›s.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
tahsis: has k›lma, ay›rma.
tamir: onarma, düzeltme.
tercihen: tercih ederek, öncelikli
olarak.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vas›ta: vesile, neden, arac›.
vücut: var olma, varl›k.
zamir: ismin yerini tutan kelime-
ler.
zamir-i cem: ço¤ul zamir.
zikir: anma, bildirme.

arz: yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.

azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-

disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

1. Muhakkak ki.
2. Hani biz demifltik.
3. Muhakkak ki Biz, Allah’›n sana gösterdi¤i flekilde insanlar aras›nda hükmedesin Kur’ân’› sa-

na hak olarak indirdik. (Nisâ Suresi: 105.)
4. Biz.
5. Allah’›n gösterdi¤i flekilde. (Nisâ Suresi: 105.)
6. Yapan.
7. Yaratan.
8. Dünyada.



gibi arz›n cesedine nefih ve nüfuz etti¤ine; ve beflerin
ölüp ink›raz etmesiyle, arz›n y›k›lmas›na iflarettir.

1 lánØ«/∏nN : Bu tabir, arz›n insanlar›n hayat›na elveriflli fle-

raiti haiz olmazdan evvel, arzda idrakli bir mahlûkun bu-
lunmufl oldu¤una ve o mahlûkun hayat›na o zamandaki
arz›n evvelki vaziyetleri muvaf›k ve müsait bulundu¤una

iflarettir. lánØ«/∏nN tabirinin bu manaya delâleti, mukteza-i

hikmettir. Amma meflhur olan manaya nazaran, o idrak-
li mahlûk, cinlerden bir nevi imifl; yapt›klar› fesattan do-
lay› insanlarla mübadele edilmifllerdir.

2 nABÉneuódG o∂pØ°rùnjnh Én¡«/a oó°pùrØoj røne Én¡«/a oπn©rénJnG GƒodÉnb : Bu cüm-

le, müste’nifedir. Bu isti’naftan anlafl›l›yor ki, Cenab-›
Hakk›n melâike ile olan hitab›, sâmii flöyle bir suale mec-
bur etmifltir ki: “Acaba, melâikeler komfluluklar›na gele-
cek insanlar› nas›l karfl›layacaklard›r? Hem, onlarla bera-
ber olmaya ve komflu olmaya r›zalar› var m›d›r? Hem, fi-

kirleri nedir?” Kur’ân-› Kerîm, 
3 oπn©rénJnG cümlesiyle o sua-

li cevapland›rm›flt›r.

Sual:
4 oπn©rénJnG GƒodÉnb (ilâahir) cümlesi 

5 n∫Énb rPpG cümlesine

ceza oldu¤una nazaran, aralar›nda lüzum lâz›md›r. Hâl-
buki lüzum görünmüyor?

Elcevap: Melâike arz›n müekkelleri bulunduklar› cihet-
le, arz, onlar›n idaresinde olur. Bu itibarla, insanlar›n 

amma: ama, lâkin, ancak.
arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
ceset: cisim.
cihet: yön.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evvel: önce.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
malik.
hitap: söylevde bulunmak, ko-
nuflmak.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ink›raz: sönme, yok olma, tüken-
me, bitme.
isti’naf: evvelinden, yeniden bafl-
lamak.
itibar: bak›mdan, sebepten.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mana: anlam.
melâike: melekler.
mukadder olan suallere cevap
teflkil eden cümle.
mukteza-i hikmet: Cenab-› Hak-
k›n hikmetinin gere¤i, hikmet ica-
b›.

muvaf›k: yerinde, uygun,
uyar, münasip.
mübadele: de¤ifl-tokufl, kar-
fl›l›kl› olarak de¤ifltirme.
müekkel: vekil tayin edilmifl,
müvekkel.
müsait: uygun, münasip.

müste’nife: önceki cümlelere
ba¤l› olmay›p ilerideki, veya.
nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
nefih: can, ruh verme, can-
land›rma.
nevi: çeflit.

nüfuz: içe geçme, iflleme.
r›za: raz› olma, hoflnutluk.
sual: soru.
flerait: flartlar.
tabir: ifade; deyim.
vaziyet: durum.

1. Halife. (Bakara Suresi: 30.)
2. Melâike de, “Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaks›n?” dediler. (Baka-

ra Suresi: 30.)
3. Yaratacak m›s›n? (Bakara Suresi: 30.)
4. “Yaratacak m›s›n?” dediler. (Bakara Suresi: 30.)
5. Hani, demiflti... (Bakara Suresi: 30.)
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arza halife k›l›nmas› hakk›nda melâikenin fikirlerini izhar
etmek lüzumu vard›r.

1 n∫Énb ```` GƒodÉnb tabirleri, mukavele ve muhavere fleklinde

müflavere üslûbunu insanlara ö¤retmek içindir. Yoksa,
Cenab-› Hak, müflavereden münezzehtir. Melâikenin 
2 oπn©rénJnG ile yapt›klar› istifhamdan maksat, πr©nL ’e itiraz

πr©nL ’i inkâr etmek de¤ildir. Çünkü, Cenab-› Hakk›n fiil-

lerine itiraz etmeye ismetleri mânidir. Ancak, nπr©nL ’nin

sebebi mahfî oldu¤undan, taaccüple sebep ve hikmetini

sormufllard›r. nπr©nL tabirinden anlafl›l›yor ki, insan›n ahva-

li, vaziyetleri ne tabiat›n iktizas›d›r ve ne de f›trat›n icab›-
d›r; ancak bir câilin ca’li iledir.

Sual:
3 Én¡«/a mesafe pek k›sa oldu¤u hâlde, ikinci Én¡«/a

’nin zikrine ne ihtiyaç vard›r?

Elcevap: Birinci Én¡«/a ile, beflerin bir ruh gibi arza nü-

fuz etmesiyle arz› ihya etmesine, ikinci Én¡«/a ise, beflerin

fesad› dahi, Azrail gibi, arz›n kalbine kadar pençesini so-
kup, arz› imatesine iflarettir. Demek befler, bir taraftan
arz›n flifas› için bir ilâç iken, di¤er taraftan ölümünü in-
taç eden bir zehirdir.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 413 MELÂ‹KEYE ‹MAN

kabul ve tasdik etmeme.
intaç: netice verme, sonuçland›r-
ma.
ismet: günahs›zl›k, masumluk.
istifham: soru sorup anlama, so-
rup anlama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
izhar: aç›¤a vurma, meydana ç›-
karma, aflikâr etme.
mahfî: Gizli, sakl›.
maksat: kast, amaç, düflünce.
mâni: engel.
melâike: melekler.
mesafe: uzakl›k, ara.
muhavere: konuflma, sohbet et-
me.
mukavele: sözleflme, karfl›l›kl›
anlaflma.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
müflavere: görüfl al›flverifli; istifla-
re etme, bir konuda bilen ve gü-
venilen kimselerin görüflünü al-
ma, dan›flma, meflveret.
nüfuz: içe geçme, iflleme.
ruh: dirilik kayna¤›, hayat›n te-
meli ve sebebi olan manevî var-
l›k.
sual: soru.
flifa: bedenî ve ruhî bir hastal›¤›n
son bulmas›, sa¤l›¤›na kavuflma.
taaccüp: flaflma, hayret etme, fla-
flakalma.
tabiat: kâinat›n düzenini devam
ettiren kanun.
tabir: ifade; deyim.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vaziyet: durum.
zikir: anma, bildirme.

ahval: hâller, durumlar.
arz: yer, dünya.
befler: insan, insanl›k.
câil: yapan, iflleyen, eden, k›-
lan.
ca’l: yapma, meydana getir-
me.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-

hibi Allah.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-
fak.
f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
fiil: ifl, olufl, davran›fl, hareket.
halife: vekil, birinin yerine
geçen kimse, halef.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek

bilgi, fayda.
icap: gerekme hâli, gerekli ol-
ma.
ihya: canland›rma, diriltme,
hayat verme.
iktiza: gerek, lüzum.
imate: öldürme, ölüme se-
bep olma.
inkâr: reddetme, inanmama,

1. Dediler-dedi.
2. Yaratacak m›s›n? (Bakara Suresi: 30.)
3. Onda.



1 røne , beflerden kinayedir. Kinayenin tasrihe sebeb-i

tercihi, melâikenin maksad›, beflerin flahsiyeti olmay›p,
ancak kendilerine sakil, a¤›r gelen bir mahlûkun Allah’a
isyan etmesine iflarettir.

2 oó°pùrØoj : “Fesad”›n “isyan”a bedel zikri, isyanlar›n›n ni-

zam-› âlemin fesad›na sebep olaca¤›na iflarettir. Devam
ile teceddüdü ifade eden muzari sîgas›yla fesad›n zikre-
dilmesi, melâikenin as›l istemedikleri ve inkâr ettikleri,
ancak isyanlar›n›n devam ve istimrar ile vukua gelece¤i-
ne ait oldu¤una iflarettir. Melâike, beflerin isyanlar›n›n
devam ve istimrar›n›, ya Cenab-› Hakk›n ilâm›yla bilmifl-
lerdir veya Levh-i Mahfuza bak›p ondan alm›fllard›r; ve-
yahut insanlardaki kuvve-i gadabiye ve fleheviyeden an-
lam›fllard›r.

3 Én¡«/a : Kuvve-i fleheviye ile arzda fesat hâs›l olur; kuv-

ve-i gadabiyenin tecavüzüyle katl ve k›tale mahal olur.
Hâlbuki, arz takva üzerine tesis edilmifl bir mescit hük-
mündedir.

h ise, fesat ile sefk gibi iki rezileyi birbirlerine at›f ve

cem eder. Çünkü, fesat sefk-i dimâe sebeptir.

4 o∂pØ°rùnj ’nün 
5 oπoàr≤nj ’ye tercihen zikrinden anlafl›l›yor

ki; sefk, zulmen yap›lan katldir. Bu ise, fesada daha mü-
nasiptir. Çünkü, katlin ifade etti¤i mana, katlin mübah 

arz: yer, dünya.
at›f: ba¤lamak, yüklemek.
bedel: karfl›l›k.
befler: insan, insanl›k.
cem: toplama, bir araya getirme.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, nifak.
hâs›l: meydana gelme, ortaya
ç›kma.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
ilâm: bildirme.
inkâr: reddetme, saklama, gizle-
me.
istimrar: sürme, sürüp gitme,
uzay›p gitme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
katl: öldürme, katletme.
k›tal: vuruflma, dövüflme, birbiri-
ni öldürme.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
kuvve-i gadabiye: hiddet, öfke
duygusu.
kuvve-i fleheviye: cinsî istek
duygusu, dünya zevklerine istek
duygusu; yeme, içme, konuflma,
uyuma istek ve hissi gibi kabili-
yetler.
Levh-i Mahfuz: korunmufl levha,
Allah’›n ezelî ilmiyle kâinatta ol-
mufl ve olacak fleylerin yaz›l› ol-
du¤u levha.
mahal: yer.
mahlûk: yarat›k, Allah taraf›ndan
yarat›lm›fl olan.
mana: anlam.
melâike: melekler.
mescit: namaz k›l›nacak yer, ca-
mi, ibadet edilecek yer.
muzari: genifl zaman; Arapçada
flimdiki zamanla genifl zaman›
birden ifade eden fiil kipi.
mübah: ifllenmesinde günah ve-
ya sevap olmayan fley.
münasip: uygun.
nizam-› âlem: Cenab-› Hakk›n kâ-
inata koymufl oldu¤u düzen, dün-
ya düzeni.
rezile: fenâ, kötü huy.
sakil: s›k›nt›l›, s›k›nt› veren.
sebeb-i tercih: tercih etme sebe-
bi, üstün tutma nedeni.
sefk: kan dökme.
sefk-i dimâ: kan dökme, kan dö-
kücülük.
sîga: kip, fiilin çekiminden mey-

dana gelen; flah›s, zaman ve
vasf› de¤ifltiren hâl.
flahsiyet: kiflilik.
takva: Allah korkusuyla dinin
yasak etti¤i fleylerden kaç›n-
ma, Allah’›n emirlerini tutup
azab›ndan korunma.

tasrih: aç›k aç›k söyleme,
aç›ktan aç›¤a bildirme, aç›kça
anlatma.
tecavüz: s›n›r›n› aflma.
teceddüt: tazelenme, yeni-
lenme.
tercihen: tercih ederek, ön-

celikli olarak.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vuku: olma, meydana gelme.
zikir: anma, bildirme.
zulmen: zulümle, haks›zl›kla,
zulmederek.

1. Kimse. (Bakara Suresi: 30.)
2. Fesad ç›kar›yor. (Bakara Suresi: 30.)
3. Onda. (Bakara Suresi: 30.)
4. Kan döker. (Bakara Suresi: 30.)
5. Öldürür.
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k›sm›na da flamildir —cihadda veya bir cemaati kurtar-
mak için yap›lan katller gibi— ki, bu katl fesada müna-
sip olmaz.

1 nABÉneuódnG : Sefk kelimesinin delâlet etti¤i iraka-i demde-

ki dem’i te’kittir.

2 n∂nd o¢Suón≤of nh n∑pórªnëpH oíuÑ°nùof oørënfnh : Beflerin ca’lindeki

hikmeti soran melâikeye, sanki flöyle bir itiraz varit
olmufltur: “Beflerin Allah’a yapaca¤› ibadet ve takdis,
onun ca’line sebeb-i kâfi gelmez mi ki, ca’linin hikmeti-
ni soruyorsunuz?” ‹flte “vav-› hâliye” ile zikredilen 
3 oíuÑ°nùof oørënfnh (ilâahir) cümlesi, güya o itiraz› ref etmeye

iflarettir.
4 oørënf maasiden masum melâikenin cemaatlerin-

den kinayedir. Cümlenin cümle-i ismiye fleklinde zikredil-
mesi, tesbihin melâikeye bir seciye oldu¤una ve melâike-
nin tesbihata mülâz›m ve müdavim olduklar›na iflarettir.

5 n∑pórªnëpH oíuÑ°nùof : “Bizler, bütün ibadetlerin Sana mah-

sus oldu¤unu kâinata ilân ve cenab-› ulûhiyetine lây›k ol-
mayan fleylerden münezzeh oldu¤unu iman ve bütün ev-
saf, azamet ve celâl ile muttas›f oldu¤una itikat ediyo-
ruz.”

6 n∂nd o¢Suón≤ofnh : Bu ∫ , ya s›lad›r, bir manay› ifade etmez;

veya ta’lil ve sebebiyet içindir. Birinci ihtimale göre, 

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 415 MELÂ‹KEYE ‹MAN

fak.
güya: sanki.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ilâahir: sona kadar, sonuna ka-
dar.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
itikat: inanç, iman.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
katl: öldürme.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›fl›r.
maasi: asilikler, isyanlar, itaatsiz-
likler.
mana: anlam.
masum: suçsuz, kabahatsiz, gü-
nahs›z.
melâike: melekler.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
müdavim: bir iflte aral›ks›z çal›-
flan, bir yere devam eden.
mülâz›m: bir yere veya kimseye
tutunup kalan, sar›l›p ayr›lmayan.
münasip: uygun.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih edil-
mifl, uzak.
ref: kald›rma, giderme.
sebeb-i kâfi: kâfi sebep; yeterli
olan, yetecek kadar olan sebep.
sebebiyet: sebep olma.
seciye: karakter, huy, tabiat.
flamil: içine alan, kapsay›c›.
takdis: Allah’›n hamde ve övül-
meye lây›k oldu¤unu bildirme,
Allah’› her türlü kusur ve noksan-
l›klardan tenzih etme.
ta’lil: sebep, bahane gösterme,
gösterilme.
tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tutma,
Cenab-› Hakk› flan›na lây›k ifade-
lerle anma.
tesbihat: tesbihler, Cenab-› Hak-
k›n bütün noksan s›fatlardan
uzak ve bütün kemal s›fatlara sa-
hip oldu¤unu ifade eden sözler.
varit: vürut eden, gelen, ulaflan,
vâs›l olan, eriflen.
vav-› hâliye: Arapçada bafl›na
geldi¤i cümleyi kendinden önceki
fiilin özne veya nesnesine hâl ya-
pan, onlardan birisinin fiil ifllenir-
ken içinde bulundu¤u durumunu
belirten “vav” harfi.
zikir: anma, bildirme.

azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
befler: insan, insanl›k.
ca’l: yapma, meydana getir-
me.
celâl: sonsuz büyüklük, hafl-
met, ululuk, yücelik ve hafl-

met sahibi olan Allah.
cemaat: topluluk.
Cenab-› Ulûhiyet: ibadet
edilmeye ancak kendisi müs-
tahak olan, fleref ve azamet
sahibi olan yüce Allah’›n ilâh-
l›k makam›.

cihad: düflmanla savaflma, Al-
lah yolunda malla ve canla
düflmana karfl› savaflmak.
cümle-i ismiye: isim cümlesi.
evsaf: vas›flar, nitelikler, özel-
likler.
fesat: bozukluk, kar›fl›kl›k, ni-

1. Kanlar. (Bakara Suresi: 30.)
2. Halbuki biz, hamdinle Seni tesbih ve takdîs ediyoruz. (Bakara Suresi: 30.)
3. Biz tesbih ediyoruz. (Bakara Suresi: 30.)
4. Biz.
5. Hamdinle seni tesbih ediyoruz. (Bakara Suresi: 30.)
6. Ve Seni takdîs ediyoruz. (Bakara Suresi: 30.)



n∂o°Suón≤of takdirinde olur. Yani, “Seni takdis ve tathir edi-

yoruz” demektir. ‹kinci ihtimale nazaran, n∂p∏rLn’p o¢Suón≤of
takdirinde olur. Yani, “Biz nefislerimizi, fiillerimizi gü-
nahlardan temizlemekle beraber, kalplerimizi masivadan
çeviriyoruz” demektir.

Bu h ise, iki rezileyi cem ve birbirine atfeden 
1 o∂pØ°rùnj

’deki h ’›n aksine ve inad›na olarak, biri takdis, di¤eri

tesbih iki fazileti cem ve birbirine atfediyor.
2 n¿ƒoªn∏r©nJ n’ Éne oºn∏rYnG ≈ ufpG n∫Énb : Bu cümle, melâikenin istif-

sar›ndan sonra, “Acaba Cenab-› Hak, istifsarlar›na nas›l
cevap verdi ve taaccüplerini ne ile izale etti ve beflerin
onlara tercihindeki hikmet nedir?” diye sâmiin kalbine
gelen suale icmali bir cevapt›r; tafsili sonra gelecektir.

3 oºn∏rYnG ≈ufpG ’deki 
4 s¿pG tahkiki ifade etmekle tereddüt ve

flüpheyi defetmek içindir. Bu ise müsellem olmayan na-
zarî hükümlerde olur. Hâlbuki, burada Allah’›n halk›n bil-
mediklerini bilmesi müsellem ve bedihî bir hükümdür;
hâflâ, melâikenin bu hükümde tereddütleri yoktur.

Binaenaleyh, burada bu s¿pG Kur’ân-› Kerîm’in icaz için

ihtisaren icmal etti¤i birkaç cümleye iflarettir:

1. Beflerdeki maslahatlar ve beflerin hayr-› kesîre nis-
peten mefsedetleri, flerr-i kalildir. fierr-i kalil için hayr-›
kesîri terk etmek, hikmete muhaliftir.

at›f: ba¤lama.
bedihî: delilsiz, aç›k olan, besbel-
li, aflikâr.
befler: insan, insanl›k.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
cem: toplama, bir araya getirme.
def: kovma, uzaklaflt›rma.
fazilet: kifliyi ahlâkl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevî kuvvet,
erdem.
fiil: ifl, hareket.
hâflâ: asla, kat’iyen, hiç bir vakit.
hayr-› kesîr: çok hay›r, içinde
pek çok hay›r ve fayda bulunan.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hükmünde: de¤erinde, yerinde.
hüküm: karar, emir.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
icmal: k›sa anlatma, özetleme,
ayr›nt›lara girmeme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
ihtisaren: ihtisar suretiyle, k›sal-
tarak, k›saca, k›sa olarak, özetle.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
teyerek sorma, sorup anlama.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
masiva: Allah’tan baflka bütün
varl›klar.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
mefsedet: bozukluk, ahlâks›zl›k,
fesatl›k.
melâike: melekler.
muhalif: z›t, ayk›r›.
müsellem: do¤rulu¤u, gerçekli¤i
herkes taraf›ndan kabul edilen.
nazaran: nispeten, k›yaslayarak,
göre.
nazarî: uygulanmam›fl, uygula-
maya dayal› olmayan, yaln›z gö-
rüfl hâlinde bulunan, teorik.

nispeten: nispetle, k›yaslaya-
rak.
rezile: fenâ, kötü huy.
sâmi: ifliten, duyan.
sual: soru.
flerr-i kalil: az miktardaki gü-
nah, kötülük; zarar› az mik-
tarda olan.
taaccüp: flaflma, hayret etme,

flaflakalma.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ay-
r›nt›l› anlatma.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
takdir: de¤erlendirme.
takdis: Allah’›n hamde ve
övülmeye lây›k oldu¤unu bil-
dirme, Allah’› her türlü kusur
ve noksanl›klardan tenzih et-

me.

tathir: temizlenme, paklama.

tereddüt: karar verememe,
flüphede kalma.

tesbih: Allah’› bütün kusur ve
noksan s›fatlardan uzak tut-
ma, Cenab-› Hakk› flan›na lâ-
y›k ifadelerle anma.

1. Fesat ç›kar›yor. (Bakara Suresi: 30.)
2. Rabbin de, “Sizin bilmedi¤inizi Ben biliyorum” dedi. (Bakara Suresi: 30.)
3. Ben biliyorum. (Bakara Suresi: 30.)
4. Muhakkak ki.
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2. Beflerin hilâfete olan s›rr-› liyakati, melâikece meç-
hûl, Hâl›kça malûmdur.

3. Beflerin onlara tercih hakk›n› veren hikmet, melâ-
ikece meçhuldür.

4. 
1 s¿pG ’nin ifade etti¤i tahkik, bazen sarih hükme de-

¤il, cümlenin bir kayd›ndan istifade edilen z›mnî bir hük-

me raci olur. Burada s¿pG ’nin tahkiki, 
2 n¿ƒoªn∏r©nJ n’ kayd›n-

dan istifade edilen hükm-i z›mnîye racidir. Yani, “Sizler,
muhakkak bilmiyorsunuz.”

Ve keza Allah’›n ilmi lâz›m, beflerin vücudu melzum-
dur. Bu cümlede ilm-i ‹lâhînin vücuduna delâlet eden 
3 oºn∏rYnG ’den, beflerin vücuda gelece¤i tebarüz eder. Çün-

kü oºn∏rYnG ’nün delâletine göre, ilm-i ‹lâhî taallûk ve tahak-

kuk etmifltir. Öyle ise beflerin vücudu herhâlde olacakt›r.

Melâikeye verilen o icmalî cevab›n tahkiki hakk›nda 
4

lº«/µnM lº«/∏nY %G s¿pG ayetinden flöyle bir izahat al›nabilir ki:

Cenab-› Hakk›n ef’ali hikmetlerden, maslahatlardan
hâlî de¤ildir. Öyle ise, mevcudat, halk›n malûmat›nda
münhas›r de¤ildir. Öyle ise, melâikenin adem-i ilimleri,
beflerin adem-i vücuduna delil olamaz.

Ve keza, Cenab-› Hak, hayr-› mahz olarak melâikeyi
yaratm›flt›r, flerr-i mahz olarak da fleytan› yaratm›flt›r,
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siz, toplu, k›sa.
ilm-i ‹lâhî: Allah’›n ilmi.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
izahat: izahlar, aç›klamalar.
keza: böylece, ayn› flekilde.
malûm: bilinen, bilinir olan.
malûmat: bilgiler, bilinen fleyler.
maslahat: uygun ifl, faydal› ifl.
meçhul: bilinmeyen, hakk›nda
bilgi olmayan.
melâike: melekler.
melzum: lüzumlu k›l›nm›fl, bir
fleyden meydana gelen, bir fleyin
icab› olan, birbirinden ayr›lma-
mas› gereken.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
raci: dair, ait, alâkas› olan.
sarih: aç›k, aflikâr.
flerr-i mahz: tamamen kötülük,
iyi taraf› hiç olmayan; zarar›, fe-
nal›¤› yüzde yüz olan fler ve mu-
sibet.
taallûk: alâkal›, münasebetli ol-
ma.
tahakkuk: gerçekleflme, olma;
delil ile ispat edilme, kesinleflme.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tebarüz: belli olma, görünme, ba-
riz hale gelme.
z›mnî: üstü kapal›, dolay›s›yla an-
lat›lan.

ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
delil: kan›t, tan›k, bürhan.
ef’al: fiiller, ifller.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-

c›; Allah.
hâlî: bofl, bir fleyden uzak,
müstesna.
hayr-› mahz: mutlak hay›r,
hayr›n ta kendisi.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na

ve yine Onun izniyle yarat›l-
m›fllar üzerinde çeflitli tasar-
ruflarda bulunma.

hükm-i z›mnî: bir ifade veya
bir hâdisede aç›kça de¤il z›m-
nen ulafl›lan hüküm, sonuç.

hüküm: karar, emir.

icmalî: k›saca, topluca, tafsil-

1. Muhakkak ki.
2. Bilmiyorsunuz. (Bakara Suresi: 30.)
3. Biliyorum. (Bakara Suresi: 30.)
4. Muhakkak ki Allah her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapar. (Tevbe Suresi: 28.)



hay›r ve flerden mahrum olarak behaim ve hayvanat›
halk etmifltir. Hikmetin iktizas›na göre, hay›r ve flerre
kàdir ve cami olarak, dördüncü k›sm› teflkil eden beflerin
yarat›lmas› da lâz›md›r ki, beflerin fleheviye ve gadabiye
kuvvetleri kuvve-i akliyesine münkad ve ma¤lûp olursa,
befler mücahedesinden dolay› melâikeye tefevvuk eder.
Aksi hâlde, hayvanattan daha afla¤› olur; çünkü, özrü
yoktur.

„®ò

n∫Én≤na pánµpBÄ'∏nªrdG n¤nY rºo¡°nVnônY sºoK Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh
n∂nfÉnërÑo°S GƒodÉnb |} nÚ/bpOÉn°U rºoàræoc r¿pG pAnB’oDƒB'g pABÉnªr°SnÉpH /ÊoDƒpÑrfnG
BÉnj n∫Énb |} oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pYn’
rπobnG rºndnG n∫Énb rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºognÉnÑrfnG BÉsªn∏na rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºo¡rÄpÑrfnG oΩnO'G
n¿hoórÑoJ Éne oºn∏rYnGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG nÖr«nZ oºn∏rYnG uÊpG rºoµnd

1 |} n¿ƒoªoàrµnJ rºoàræoc Énenh
Cenab-› Hak, bütün eflyan›n isimlerini Âdem’e

(a.s.) ö¤retti. Sonra o eflyay› melâikeye göstererek
dedi ki: “E¤er iddian›zda sad›k iseniz, bunlar›n isim-
lerini bana söyleyiniz.”

aksi: ters, z›t.
behaim: dört ayakl› hayvan-
lar, canavarlar.
befler: insan, insanl›k.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
gadap: k›zg›nl›k, hiddet, öfke.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hay›r: iyilik, güzellik.
hayvanat: hayvanlar.
iddia: davaya kalk›flma, dava

etme.
iktiza: gerek, lüzum.
kàdir: bir ifli yapmaya gücü
yeten, kuvvet sahibi olan.
kuvve-i akliye: ak›l duygusu,
ak›l hasleti.
ma¤lûp: boyun e¤me, yenil-
me, yenilmifl olma.
mahrum: yoksun.
melâike: melekler.
mücahede: savaflma, müca-
dele.

münkat›: kesintiye u¤rayan,
kesilen, kesilmifl, kesik.
sad›k: do¤ru, gerçek, hakikî,
sahte olmayan.
flehevî: flehvetle ilgili, hayva-
nî ve nefsanî duygularla alâ-
kal›, onlara ait.
fler: kötülük.
tefevvuk: üstün olma, üstün-
lük.
teflkil: oluflturma, flekillendir-
me.

1. Bakara Suresi: 31-33.
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Melâike dediler ki: “Seni her nekaisten tenzih ve
bütün s›fât-› kemaliye ile muttas›f oldu¤unu ikrar
ederiz. Senin bize ö¤retti¤in ilimden baflka bir ilmi-
miz yoktur. Her fleyi bilici ve her kimseye liyakatine
göre ilim ve irfan ihsan edici Sensin.”

Cenab-› Hak dedi ki: “Yâ Âdem! Bunlar›n isimle-
rini onlara söyle!”

Vakta ki Âdem, isimlerini onlara söyledi; Ce-
nab-› Hak dedi ki: “Size demedim mi, semavat ve
arz›n gayb›n› bilirim ve sizin Âdem hakk›nda lisanla
izhar etti¤inizi ve kalben gizledi¤inizi bilirim.”

Mukaddeme
Bu talim-i esma meselesi, ya Hazret-i Âdem Aleyhis-

selâm›n melâikenin inkârlar›na karfl› mu’cizesi olup, me-
lâikeyi inkârdan ikrara icbar etmifltir; yahut melâikenin
hilâfetine itiraz ettikleri nev-i beflerin, hilâfete liyakatini
melâikeye kabul ettirmek için izhar etti¤i bir mu’cizedir.

Ey arkadafl!

Her fleyin Kitab-› Mübin’de mevcut oldu¤unu tasrih

eden 
1 mÚ/Ñoe mÜÉnà p̀c ≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nh ayet-i kerîme-

sinin hükmüne göre, Kur’ân-› Kerîm, zahiren ve bât›-
nen, nassen ve delâleten, remzen ve iflareten her za-
manda vücuda gelmifl veya gelecek her fleyi ifade ediyor.
Buna binaen, gerek enbiyan›n k›ssa ve hikâyeleri, gerek 
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izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kalben: kalp ile, kalpten; içten ve
samimî olarak.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
Kitab-› Mübin: Kur’ân-› Kerîm.
liyakat: lây›k olma, ehliyet.
melâike: melekler.
mesele: konu.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
mukaddeme: bafllang›ç.
muttas›f: vas›fland›r›lan, s›fatla-
nan.
nâs: insanlar.
nekais: eksiklikler, noksanl›klar;
eksikler, noksanlar.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
remzen: remiz ile, iflaret ederek,
iflaretle.
semavat: semalar, gökler.
s›fât-› kemaliye: olgunluk belirti-
si olan vas›flar.
talim-i esma: Cenab-› Hak tara-
f›ndan Hz. Âdem’e (a.s.) isimlerin
ö¤retilmesi.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tenzih: Allah’› flan›na lây›k olma-
yan fleylerden, her türlü eksik ve
noksandan uzak ve yüce tutma,
münezzeh sayma.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
zahiren: görünüflte.

arz: yer, dünya.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n aye-
ti; azamet ve flerefi olan ayet.
bât›nen: dâhilen, iç yüzünde,
içinden olarak.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.

enbiya: nebîler, peygamber-
ler.
gayp: gizli olan, görünmeyen
fleyler ve âlemler.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na
ve yine Onun izniyle yarat›l-
m›fllar üzerinde çeflitli tasar-
ruflarda bulunma.
hükmüne: yerine, de¤erine.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i
d›fl›nda yapt›rma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram et-

me, lütuf.
ikrar: saklamay›p aç›ktan
söyleme. inanc›n›, fikrini aç›¤a
vurma.
ilim: bilgi, marifet.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
irfan: bilme, bilifl, anlay›fl, vu-
kuf.
iflareten: iflaret ederek, belir-
terek.
itiraz: direnme, karfl› koyma.

1. Yafl ve kuru ne varsa apaç›k bir kitapta yaz›lm›flt›r.. (En’am Suresi: 59.)



mu’cizeleri hakk›nda Kur’ân-› Kerîm’in iflarat›ndan
fehmetti¤ime göre (HAfi‹YE) mu’cizat-› enbiyadan iki gaye
ve hikmet takip edilmifltir.

Birincisi: Nübüvvetlerini halka tasdik ve kabul ettir-
mektir.

‹kincisi: Terakkiyat-› maddiye için lâz›m olan örnekle-
ri nev-i beflere göstererek, o mu’cizelerin benzerlerini
meydana getirmek için, nev-i befleri teflvik ve teflci et-
mektir. Sanki Kur’ân-› Kerîm, enbiyan›n k›ssa ve hikâye-
leriyle terakkiyat›n esaslar›na, temellerine parmakla ifla-
ret ederek, “Ey befler! fiu gördü¤ün mu’cizeler, birtak›m
örnek ve numunelerdir. Telâhuk-i efkâr›n›zla, çal›flmala-
r›n›zla flu örneklerin emsalini yapacaks›n›z” diye ihtar et-
mifltir.

Evet, mazi istikbalin âyinesidir; istikbalde vücuda gele-
cek icatlar, mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina
edilir.

Evet, flu terakkiyat-› hâz›ra tamam›yla dinlerden al›nan
iflaretlerden, vecizelerden hâs›l olan ilhamlar üzerine vü-
cuda gelmifllerdir:

Evet;

1. ‹lk saat ve sefine, mu’cize eliyle beflere verilmifltir.

HAfi‹YE: E¤er müellifin, tenzilin nazm›ndan ç›kard›¤› letaifte flüphen
varsa, ben derim ki, ‹bnü’l-Fâr›d kitab›ndan tefeül ederken flu beyit ç›kt›.
1 mánØ«/ën°U ≈/a ÉnªpH Ék«rMnh /¬pÑr∏nb '¤nY GƒodsõnænJ nÚ/ÑpJÉnµ`rdG nΩGnôpc s¿nÉnc

Habib

âyine: ayna.
befler: insan, insanl›k.
beyit: iki m›sradan oluflan fliir.
bina: kurma, dayand›rma.
emsal: örnekler, benzerler.
enbiya: nebîler, peygamberler.
fehmetmek: anlamak, kavra-
mak, idrak etmek.
hâs›l: peyda olan, ç›kan, meyda-
na gelen, ortaya ç›kan, beliren.
hafliye: dipnot.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
icat: bulufl, teknoloji.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
ilham: belli bilgi vas›talar›na bafl-
vurmadan Allah taraf›ndan insa-
n›n kalbine veya zihnine indirilen
mana.
istikbal: gelecek zaman.
iflarat: iflaretler, haber vermeler.
k›ssa: anlat›lan olay, hikâye.
letaif: güzellikler, incelikler.
mazi: geçmifl zaman.
mu’cizat-› enbiya: peygamberle-
rin mu’cizeleri.

mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nev-i befler: insano¤lu, insan-
lar.
numune: örnek.
nübüvvet: nebîlik, peygam-
berlik, Allah elçili¤i.
sefine: gemi.

tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefe’ül: bir kitab› rastgele
açarak denk gelen yeri oku-
ma ve o k›sm› u¤urlu sayma.
telâhuk-› efkâr: fikirlerin bir-
biri pefline gelip birleflmesi,
kat›laflmas›, birbirine eklen-
mesi.
tenzil: indirme, peyderpey,
yavafl yavafl indirme.

terakkiyat: ilerlemeler, gelifl-
meler, yükselifller.
terakkiyat-› hâz›ra: flimdiki
geliflmeler.
terakkiyat-› maddiye: maddî
ilerlemeler, yükselmeler, ge-
liflmeler.
teflci: gayrete getirme.
vecize: özdeyifl, icazl› söz, öz,
k›sa fakat ifadece kuvvetli
söz.

1. Sanki yüce kâtipler (melekler) bir sahifede yaz›l› olan fleyleri vahiy olarak kalbine indirmifl-
ler.
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2. Kâinat›n ihtiva etti¤i bütün nevilerin isimlerini, s›fat-
lar›n›, hassalar›n› beyan z›mn›nda, beflerin telâhuk-i
efkâr›yla meydana gelen binlerce fünun sayesinde, insan
1 Én¡s∏`oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏`nYnh ayetiyle iflaret edilen Hazret-i

Âdem’in mu’cizesine mazhar olmufltur.

3. Bütün sanatlar›n medar› olan demirin yumuflat›l›p
kullan›lmas› sayesinde icat edilen bu kadar terakkiyatla,

nev-i insan, 
2 pój/ón◊r G o¬nd ÉsændnGnh ayetiyle iflaret edilen Hazret-i

Davud’un (a.s.) mu’cizesine mazhard›r.

4. Yine telâhuk-i efkâr ile icat edilen tayyare gibi
terakkiyat-› havaiye sayesinde, nev-i befler,
3 lôr¡n°T Én¡oMGnhnQnh lôr¡n°T ÉngthoóoZ ayetiyle sür’ati beyan edilen

Hazret-i Süleyman’›n (a.s.) mu’cizesine yaklafl›yor.

5. K›raç ve kumlu yerlerden sular› ç›kartan santrifüj

aleti, 
4 nônén◊r G n∑É°nün©pH rÜpörVG Énæ r̀∏`o≤na ayetiyle iflaret edilen

Hazret-i Mûsa’n›n (a.s.) asas›ndan ders alm›flt›r.

6. Tecrübeler ve telâhuk-i efkâr sayesinde husule ge-
len terakkiyat-› t›bbiye, Hazret-i ‹sa’n›n (a.s.) mu’cizesi-
nin ilhamat›ndand›r.

Hakikaten flu mu’cizelerle bu terakkiyat aras›nda pek
büyük münasebet ve muvafakat vard›r. Evet, dikkat eden
adam, bilâtereddüt, “O mu’cizeler bu terakkiyata birer
mikyas ve numunelerdir” diye hükmeder.
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mikyas: nispet, derece, ölçü.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muvafakat: müsaade etme, ka-
bul etme.
münasebet: ilgi, iliflki, ba¤.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nev-i insan: insan türü, insano¤-
lu.
nevi: çeflit.
numune: örnek.
s›fat: vas›f, nitelik.
sür’at: çabuk olma, h›zl›l›k.
tayyare: uçak.
tecrübe: deneme, s›nama.
telâhuk-i efkâr: fikirlerin birbiri
pefline gelip birleflmesi, kat›lafl-
mas›, birbirine eklenmesi.
terakkiyat: ilerlemeler, geliflme-
ler, yükselifller.
z›m›n: içinde, dâhilinde, hâlinde.

asa: de¤nek, sopa.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
bilâtereddüt: tereddütsüz.
fünun: fenler.
hakikaten: do¤rusu, gerçek-
ten.

hassa: özellik.
husul: olma, meydana gelme.
hüküm: karar vermek, öyle
oldu¤una inanmak.
icat: meydana getirme, orta-
ya koyma.
ihtiva: içine alma, kapsama.
ilham: belli bilgi vas›talar›na

baflvurmadan Allah taraf›n-
dan insan›n kalbine veya zih-
nine indirilen mana.

kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.

mazhar: nail  olma, flereflen-
me.

1. Ve Âdem’e bütün isimleri ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)
2. Ve demiri de onun için yumuflatt›k. (Sebe Suresi: 10.)
3. Sabahtan bir ayl›k, ö¤leden sonra da bir ayl›k yol giderdi. (Sebe Suresi: 12.)
4. Biz de ona “Asan› tafla vur!” demifltik (Bakara Suresi: 60.)



Ve keza, 
1 ÉkenÓn°Snh GkOrônH ≈/fƒoc oQÉnf Énj ayet-i kerîmesinin de-

lâletine göre, Hazret-i ‹brahim (a.s.) atefle at›ld›¤› zaman,
ateflin harareti bürudete ink›lâp etmesi, beflerin keflfetti-
¤i yak›c› olmayan bir madde, mertebe-i nâriyeye örnek
ve mehazd›r.

Ve keza, 
2 /¬uH nQ n¿ÉngrôoH 'GnQ r¿nG nB’rƒnd ayet-i kerîmesinin —bir

kavle göre— iflaret etti¤i gibi, Hazret-i Yusuf’un (a.s.)
Kenan’da bulunan babas›n›n timsalini görür görmez Ze-
liha’dan geri çekilmesi; ve kervanlar› M›s›r’dan avdet et-

ti¤inde, Hazret-i Yakup’un (a.s.) 
3 n∞o°Sƒoj níj/Q oópL n’n ≈ufpG

yani, “Ben Yusuf’un kokusunu al›yorum” demesi; ve
keza bir ifritin Hazret-i Süleyman’a (a.s.) “Gözünü aç›p
yummazdan evvel Belk›s’›n taht›n› getiririm” demesine

iflaret eden 
4 n∂oarônW n∂r«ndpG sónJrônj r¿nG nπrÑnb /¬pH n∂«/J'G ÉnfnG ayet-i kerî-

mesi, pek uzak mesafelerden celb-i savt, suret ve saire
gibi beflerin keflfetti¤i veya edece¤i icadata numuneler ve
mehazlard›r.

Ve keza, “Hazret-i Süleyman’a (a.s.) kufl dilini ö¤ret-

tik” manas›nda 
5 pôr«s£dG n≥p£ræne Énærªu∏oY olan ayet-i kerîme, be-

flerin keflfiyat›ndan telefonlar›n ve radyolar›n, papa¤an
ve güvercin gibi alât ve hayvanlar›n konuflmalar›na ve
mühim ifllerde kullan›lmas›na mehazd›r.

Ve keza, beflerin henüz keflfedemedi¤i çok mu’cizeler
vard›r; istikbalde yavafl yavafl keflfine muvaffak olur.

alât: aletler, vas›talar, ayg›tlar.
avdet: geri gelme, dönüfl.
ayet-i kerîme: Kur’ân’›n ayeti;
azamet ve flerefi olan ayet.
befler: insan, insanl›k.
bürudet: so¤ukluk, so¤uk olma.
celb-i savt: sesleri celp etme,
sesleri bir yerden bir yere naklet-
me, radyo ile seslerin nakli gibi.
delâlet: delil olma, gösterme; alâ-
met, iflaret.
evvel: önce.
hakeza: böylece, bunun gibi.
hararet: s›cakl›k.
ifrit: korkunç ve zararl› cin.
ink›lâp: de¤iflme, dönüflme.
istikbal: gelecek zaman.
kavil: söz.
kervan: uzak yerlere yolcu ve ti-
carî eflya tafl›yan kafile, deve, ka-
t›r, vb. yük hayvan› katar›, ticaret

kafilesi.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaypla ilgili s›rlar.
keza: böylece, ayn› flekilde.
mana: anlam.
mâni: engel, mania, set.

mehaz: menba, kaynak.
mesafe: uzakl›k, ara.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n âciz kald›¤› fley.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.

numune: örnek.
suret: surat, yüz, çehre.
taht: hükümdarlar›n oturdu-
¤u büyük koltuk, padiflah kol-
tu¤u.
timsal: örnek, numune.
vas›ta: vesile, neden, arac›.

1. Ey atefl, serin ve selâmetli ol. (Enbiya Suresi: 69.)
2. Rabbinin delillerini görmeseydi... (Yusuf Suresi: 24.)
3. Yusuf Suresi: 94.
4. Sen daha gözünü aç›p kapamadan ben onu sana getiririm. (Neml Suresi: 40.)
5. Bize kufllar›n dili ö¤retildi. (Neml Suresi: 16.)
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Bu ayetin nazm›nda dahi emsali gibi Üç Vecih vard›r.

Birinci Vecih: Evvelki ayetle irtibat›d›r. fiöyle ki:

1. ‹nsan›n hilkati hakk›nda melâikenin itirazlar›na,
evvelki ayette umumî, fehmi kolay, ikna edici bir cevap
verilmifltir; bu ayetle, avam ve havass› ikna eden tafsilât-
l› bir cevap verilmifltir.

2. Evvelki ayette, beflerin hilâfet meselesi tasrih edil-
mifltir; bu ayette ise, nev-i beflerin melâikeye karfl› gös-
terdi¤i mu’cize ile, dava-i hilâfeti ispat edilmifltir.

3. Evvelki ayette, beflerin melâikeye tereccüh etmesi-
ne iflaret edilmifltir; bu ayette, tereccühünün illetine ifla-
ret edilmifltir.

4. Beflerin arzda hilâfet-i kübraya mazhar olmas›na
evvelki ayetle delâlet edilmifltir; burada ise, bütün tecelli-
yata mazhar bir nüsha-i camia olarak gösterilmifltir. Bu
da, ayr› ayr› istidatlara malik ve ilim ve istifadelerinin yol-
lar› çok oldu¤undand›r. Evet, befler, zahir ve bât›n havâs
ve duygular›yla, bilhassa derinli¤ine nihayet olmayan vic-
dan›yla kâinat› ihata etmifl bir kabiliyettedir.

‹kinci Vecih: Cümlelerin birbiriyle irtibatlar›d›r. fiöyle
ki:

1 nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh cümlesi, 
2 n¿ƒoªn∏ r̀©nJ n’ Éne oºn∏ r̀YnG ≈ufpG cüm-

lesinin mazmununu tahkik ve icmalini tafsil ve ipham›n›
tefsirdir.
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d›rma.
ilim: bilgi, marifet.
illet: sebep.
ipham: kapal› olufl, belirsizlik.
irtibat: ba¤, münasebet.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifade: faydalanma, yararlan-
ma.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kabiliyet: istidat, yetenek.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
malik: sahip.
mazhar: nail  olma, flereflenme.
melâike: melekler.
mesele: konu.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n âciz kald›¤› fley.
naz›m: s›ra, tertip, düzen.
nev-i befler: insano¤lu, insanlar.
nihayet: son, s›n›r.
nüsha-i camia: birçok manay›
içinde bar›nd›ran, birçok manay›
içeren nüsha.
tafsil: etrafl›ca bildirme, ayr›nt›l›
anlatma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
tahkik: inceleme, araflt›rma.
tasrih: aç›kça ifade ederek flüphe
ve tereddütleri silme.
tecelliyat: tecelliler, görüntüler.
tefsir: yorum, flerh.
tereccüh: üstünlük, üstün gelme.
umumî: genel.
vecih: cihet, yön.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zahir: d›fl yüz, görünüfl.

arz: yer, dünya.
avam: halk›n büyük k›sm›,
umum, herkes; “havas”›n z›d-
d›.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bât›n: iç, iç yüz, iç k›s›m.
befler: insan, insanl›k.
bilhassa: özellikle.
dava-i hilâfet: halifelik dava-
s›, iddias›.

delâlet: delil olma, gösterme;
alâmet, iflaret.
emsal: örnekler, benzerler.
evvel: önce.
fehim: anlama, anlay›fl, kav-
ray›fl.
havas: bilgi ve yaflay›flça üs-
tün olanlar, önde gelenler.
havâs: hisler, duygular.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na

ve yine Onun izniyle yarat›l-
m›fllar üzerinde çeflitli tasar-
ruflarda bulunma.
hilâfet-i kübra: en büyük ha-
lifelik.
hilkat: yarat›lma, yarat›l›fl.
icmal: öz, özet.
ihata: kuflatma, içine alma.
ikna: bir fikri, düflünceyi aklî
delillerle kabul ettirme, inan-

1. Ve Âdem’e isimleri ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)

2. Sizin bilmedi¤inizi Ben biliyorum. (Bakara Suresi: 30.)



Ve keza, Cenab-› Hakk›n arz›nda beflerin halife olma-
s›, Allah’›n hükümlerini icra ve kanunlar›n› tatbik etmesi
içindir. Bu ise tam bir ilme mütevakk›ft›r.

Ve keza, birinci ayette kelâm›n sevkiyat› iktizas›nca
flöyle bir takdir olacakt›r: Âdem’i halk etti, tesviye etti,
cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti, sonra esmay› talim
etti ve hilâfete namzet k›ld›.

Sonra, vakta ki Âdem’i melâikeye tercih etmekle rüç-
han meselesinde ve hilâfet istihkak›nda ilm-i esma ile
mümtaz k›ld›, makam›n iktizas› üzerine, eflyay› melâike-
ye arz ve onlardan muarazay› talep etti; sonra melâike,
aczlerini hissetmekle, Cenab-› Hakk›n hikmetini ikrar et-
tiler. Kur’ân-› Kerîm, buna iflareten, 
1 nÚ/bpOÉn°U rºoàræoc r¿pG pAnB’oDƒB'g pABÉnªr°SnÉpH /ÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµpBÄ'`∏nŸrG n¤nY rºo¡n°VnônY sºoK
dedikten sonra, 

2 GƒodÉnb evvelce ‹blisin enaniyet ve kibrine

kanarak yapt›klar› istifsardan piflman olarak, 
3 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑo°S
dediler.

Sonra, vakta ki istidatlar›n›n adem-i camiiyetinden do-
lay› melâikenin aczi zahir oldu; makam›n iktizas› üzerine,
Âdem’in iktidar›n›n beyan› icap etti ki, muaraza tamam

olsun. Bunun için, 
4 rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºo¡rÄpÑrfnG oΩnO'G BÉnj n∫Énb hitab›yla

Âdem’e ferman etti.

acz: zay›fl›k, güçsüzlük.
arz: sunma, bildirme; yer, dünya.
ayet: Kur’ân cümlesi.
befler: insan, insanl›k.
beyan: anlatma, aç›klama.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
ceset: vücut, beden.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
esma: adlar, isimler.
evvelce: daha önce.
ferman: emretmek, buyurmak.
halife: yeryüzünde baz› hususlar-
da Allah ad›na ve yine Allah’›n iz-
niyle hareket eden.
halk: yaratma, yoktan var etme.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
hitap: söylev.
hüküm: emir, buyruk.
iblis: fleytan.
icap: gerekme hâli, gerekli olma.
icra: yürütme, bir ifli yerine getir-
me.
ikrar: tasdik ve kabul etme, do¤-
rulama.
iktidar: güç yetme, bir ifli gerçek-
lefltirmek için gereken kuvvet.
iktiza: gerek, lüzum.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
teyerek sorma, sorup anlama.
istihkak: hak etme, hak kazan-
ma, hakk› olma.
iflareten: iflaret ederek, belirte-
rek.
kelâm: söz, lâf›z.
keza: böylece, ayn› flekilde.
kibir: gurur.
makam: yer, mevki.
melâike: melekler.
mesele: konu.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.

mümtaz: ayr›cal›kl›, seçkin.
mütevakk›f: bir fleye ba¤l›
olan, ancak onunla olabilen.
namzet: aday.
nefh-i ruh: ruhun üflenmesi.
rüçhan: üstünlük, üstün ol-
ma.

sevkiyat: sevk  ifli, gönderme
ifli.
takdir: de¤erlendirme.
talep: isteme, dileme.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tatbik: uydurma, uygulama.
terbiye: besleyip büyütme,

yetifltirme, e¤itme.
tesviye: bir seviyeye getir-
me, ayn› düzeye getirme.
vakta ki: ne vakit ki, ne za-
man ki, o zaman ki, oldu¤u
vakit.
zahir: aç›k, belli, meydanda.

1. Sonra eflyay› melâikeye göstererek dedi ki, “E¤er iddian›zda do¤ru iseniz, bunlar›n isimle-
rini bana söyleyiniz.” (Bakara Suresi: 31.)

2. Dediler.
3. Seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiç-

bir bilgimiz yoktur. Sen her fleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)
4. Cenab-› Hak dedi ki: “Yâ Âdem, onlara bu varl›klar›n isimlerini bildir.” (Bakara Suresi: 33.)
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Sonra, vakta ki mesele tebeyyün etti ve hikmetin s›rr›
zahir oldu; geçen cevab-› icmalînin bu tafsilâta netice
k›l›nmas› makam›n iktizas›ndan oldu¤una binaen, 

Éne oºn∏rYnGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG nÖr«nZ oºn∏rYnG uÊpG rºoµnd rπobnG rºndnG n∫Énb
1 n¿ƒoªoà`rµnJ rºoàræoc Énenh n¿hoórÑoJ Yani, “Sizin ketmetti¤iniz fleyi

bilirim.”

fiu mukavele ve mükâlemeden anlafl›l›yor ki; ‹blisin
enâniyeti, kibri, melâikeye sirayet etmifltir; ve yapt›klar›
istifsâra, bir tâifenin itirâz› da kar›flm›flt›r.

Üçüncü Vecih: Cümlelerin hey’et ve nükteleri.

2 Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh Yani, Cenab-› Hak, Âdem’i (a.s.)

bütün kemalât›n mebadisini tazammun eden âlî bir f›trat-
la tasvir etmifltir ve bütün maâlînin tohumlar›na mezraa
olarak yüksek bir istidat ile halk etmifltir ve mevcudat›
ihata eden ulvî bir vicdan ve ihatal› on duygu ile teçhiz
etmifltir. Ve bu üç meziyet sayesinde, bütün hakaik-› efl-
yay› ö¤retmeye haz›rlanm›flt›r; sonra bütün esmay› ken-

disine ö¤retmifltir. Demek bu cümlenin evvelindeki h flu

mukadder olan üç cümleye iflarettir:

3 nºs∏nY : Bu kelimenin ihtiyar edilmesi, ilmin ulüvv-i kad-

rine ve kadrinin yüksek derecesine ve hilâfete mihver ol-
du¤una iflarettir.
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ilim: bilgi, marifet.
istidat: kabiliyet, yetenek.
istifsar: ifade isteme, aç›klama is-
teyerek sorma, sorup anlama.
itiraz: direnme, karfl› koyma.
kadir: k›ymet, de¤er, mertebe.
kemalât: kemaller, olgunluklar,
mükemmellikler.
ketmetme: bir sözü, bir haberi
saklama, gizleme.
kibir: gurur.
makam: yer, mevki.
mebadi: temel prensipler, ilk un-
surlar.
melâike: melekler.
mesele: konu.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
meziyet: k›ymetli özellik.
mezraa: tarla, ekilecek yer.
mihver: eksen, yörünge.
mukadder: takdir olunmufl, k›y-
meti biçilmifl.
mukavele: sözleflme, karfl›l›kl›
anlaflma.
mükâleme: konuflma.
nükte: ince manal›, ancak dikkat-
le anlafl›labilen mana veya söz.
s›r: giz.
sirayet: birinden di¤erine geçme,
bulaflma.
tafsilât: tafsiller, aç›klamalar,
izahlar.
taife: tak›m, güruh.
tasvir: betimleme, baflka bir ifa-
de ile anlatma.
tazammun: ihtiva etme, içine al-
ma, içinde bulundurma.
tebeyyün: meydana ç›kma, gö-
rünme, belli olma, anlafl›lma.
teçhiz: cihazlama, donatma, ha-
z›rlama.
ulüvv-i kadir: seviyenin, merte-
benin en yükse¤i.
ulvî: yüksek, yüce.
vakta ki: ne vakit ki, ne zaman
ki, o zaman ki, oldu¤u vakit.
vecih: cihet, yön.
vicdan: iyiyi kötüden, hayr› fler-
den ay›rt etmeye yard›mc› olan
ahlâkî duygu.
zahir: aç›k, aflikâr.

âlî: yüce, yüksek, ulu.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
cevab-› icmalî: k›sa cevap,
tafsilâtl› olmayan cevap.
enaniyet: kendini be¤enme,
bencillik, egoistlik.
esma: adlar, isimler.
evvel: önce.

f›trat: yarat›l›fl, tabiat, mizaç,
huy.
hakaik-› eflya: nesnelerin,
fleylerin perde arkas›ndaki
hakikatleri.
halk: yaratma, yoktan var et-
me.
hey’et: flekil, suret.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek

bilgi, fayda.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na
ve yine Onun izniyle yarat›l-
m›fllar üzerinde çeflitli tasar-
ruflarda bulunma.
ihata: kuflatma, içine alma.
ihatal›: kuflat›c›.
ihtiyar: seçme, tercih etme.
iktiza: gerek, lüzum.

1. Cenab-› Hak dedi ki: “Size demedim mi, Ben göklerin ve yerin gizliliklerini de bilirim, sizin
aç›¤a vurduklar›n›z› ve gizlediklerinizi de bilirim.” (Bakara Suresi: 33.)

2. Ve Âdem’e bütün isimleri ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)
3. Ö¤retti. (Bakara Suresi: 31.)



Ve keza esman›n tevkifine, yani fiâri taraf›ndan bildi-
rilmifl oldu¤una remizdir. Zaten esma ile müsemmeyat
aras›nda takip edilen münasebat-› vaz’›yye bunu teyit
ediyor.

Ve keza, mu’cizenin, vas›tas›z Allah’›n fiili oldu¤una
imad›r. Fakat felâsifeye göre harikalar, ervah-› harikan›n
fiilidir.

nΩnO'G : Hilâfeti irade edilen ve Âdem ismiyle tesmiye edi-

len küre-i arz›n sahibi flahs-› mahuttur. ‹sminin tasrihi,
teflrif ve teflhiri içindir.

1 nABÉnªr°Sn’rGn : ‹sim ve s›fat ve hasiyet gibi, eflyay› birbirin-

den ay›r›p temyiz ve tayin eden alâmet ve niflanlard›r;
yahut insanlar aras›nda münkas›m olan lügatlerdir.

2 rºo¡n°VnônY : Arz edilen eflya oldu¤u hâlde zamirin esma-

ya rücuundan ismin ayn-› müsemma oldu¤una kail olan
Ehl-i Sünnetin mezhebine iflarettir.

3 Én¡s∏oc : Âdem’in melâikeden cihet-i imtiyaz› ve melâ-

ikenin muarazadan sebep ve medar-› aczi, esman›n
heyet-i mecmuas› oldu¤una iflarettir. Yoksa esman›n bir
k›sm›n›, belki k›sm-› azam›n› melekler de bilirler.

alâmet: belirti, iflaret, iz.
arz: sunma, bildirme, gösterme.
ayn-› müsemma: ismin anlam›-
n›n tâ kendisi.
cihet: yön.
Ehl-i Sünnet: ‹slâm› ilk günkü sa-
fiyetiyle kabul ederek dinden ol-
mayan fleyleri kar›flt›rmay›p, Hz.
Peygamberin sünnetinden ve yo-
lundan ayr›lmayanlar.
ervah-› harika: harika ruhlar, üs-
tün ruhlar.
esma: adlar, isimler.
felâsife: felsefe ile u¤raflanlar, fi-
lozoflar.
fiil: ifl, hareket.
harika: ola¤anüstü.
hasiyet: bir fleye has özellik, nite-
lik.
heyet-i mecmua: bir fleyin tefer-
ruat›na ve cüzlerine bak›lmaks›-
z›n bütününün gösterdi¤i hâl ve
manzara.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na ve
yine Onun izniyle yarat›lm›fllar
üzerinde çeflitli tasarruflarda bu-
lunma.
ima: dolayl›, üstü kapal› ifade et-
me.
imtiyaz: fark, ayr›cal›k, üstünlük.
irade: emir, ferman.
kail: inanm›fl, akl› yatm›fl, kabul
etmifl.
keza: böylece, ayn› flekilde.
k›sm-› azam: büyük k›s›m, ekse-
riyet, ço¤unluk.
küre-i arz: yer küre, dünya.
lügat: söz, kelime, sözcük.
medar-› acz: aczin sebebi, âciz
kalma sebebi, âciz kal›nan nokta.
melâike: melekler.
mezhep: dinde tutulan yol, dinde
anlay›fl ve ibadet yolu.
muaraza: birbirine karfl› gelme,
söz ile karfl›l›kl› mücadele.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
münkas›m: taksim edilmifl, k›-
s›mlara ayr›lm›fl, bölünmüfl.
müsemmeyat: isim verilenler, ad
konulanlar.

niflan: iz, belirti, alâmet.
remiz: iflaret; istedi¤ini iflaret-
le ifade etme, ima.
rücu: dönme, geri dönme.
s›fat: vas›f, nitelik.
flahs-› mahut: bilinen ve sözü
edilen, söz konusu olan flah›s
kimse.
fiâri: ‹slâm›n hakikî sahibi

olan Allah.
tasrih: aç›kça ifade ederek
flüphe ve tereddütleri silme.
tayin: belirleme, gösterme,
s›n›r›n› çizme.
temyiz: inceleyip seçme,
ay›rdetme.
tesmiye: isimlendirme, ad
verme.

teflhir: ilân etme, herkese du-
yurma, gösterme.
teflrif: flereflendirme, fleref
verme.
tevkif: durdurma, durdurul-
ma.
teyit: kuvvetlendirme, sa¤-
lamlaflt›rma; do¤ru ç›karma.
vas›ta: vesile, neden, arac›.

1. ‹simler. (Bakara Suresi: 31.)
2. Onlara gösterdi. (Bakara Suresi: 31.)
3. Hepsini. (Bakara Suresi: 31.)
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pAnB’oDƒB'g pABÉnªr°SnÉpH /ÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµpBÄ'`∏nŸrG n¤nY rºo¡n°VnônY sºoK
1 nÚ/bpOÉn°U rºoàræ`oc r¿pG

2 sºoK : Terâhî ve bu’d-i mesafeyi ifade etti¤i cihetle,

flöyle bir takdire iflarettir: pánanÓpîrdÉpH t≥nMnGnh rºoµræpe oΩnôrcnG nƒog .

Yani, “Âdem sizden daha kerîm ve hilâfete daha müsta-
hak ve lây›kt›r.”

3 rºo¡°nVnônY : Müflterilere gösterilmek üzere, kumafl top-

lar›n›n aç›l›p arz edildi¤i gibi, eflyan›n enva› da bast edi-
lerek, enzar-› melâikeye gösterilmifltir. Bu tabirden flöyle
bir iflaret ç›k›yor ki: Mevcudat, müdrik ve âlimin mal›d›r.
‹lim ile al›r, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle te-
mellük eder.

4 rºog , müzekker ve âk›llar cemaatinden kinayedir. Bu-

rada müzekkerin müennese ve âk›l›n gayr-i âk›la ta¤lip
ve teflmiliyle, mecazen enva-› eflyaya irca edilmifltir. Bu

itibarla, rºog kelimesinde bir mecaz iki ta¤lip vard›r. Bu

mecaz ile o ta¤lipleri icbar eden esbap, 
5 ¢nVnônY kelimesi-

nin iflaret etti¤i üslûptur. Çünkü melâikeye enva-› eflya-
n›n arz› manevî bir resmigeçit manzaras›n› and›r›yor.
Malûm ya, resmigeçitleri yapan, müzekker ve âk›l insan-
lard›r. Bunun için, burada iki ta¤libe ve dolay›s›yla bir
mecaza mecburiyet hâs›l olmufltur.
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d›fl›nda yapt›rma.
ilim: bilgi, marifet.
irca: geri çevirme, geri döndür-
me.
itibar: bak›mdan, sebepten.
kerîm: kerem sahibi, ihsan edici,
cömert, eli aç›k.
kinaye: maksad›, kapal› bir flekil-
de ve dolayl› olarak anlatan söz.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
mecaz: bir kelimenin gerçek ma-
nas›nda kullan›lamay›p, ilgi, alâka
ve benzerlik ba¤› bulunan baflka
bir manada kullan›lmas›.
mecazen: mecaz olarak, gerçek
de¤il de mecaz yoluyla.
mecburiyet: mecbur olma, zaru-
rîlik durumu, zorunluluk.
melâike: melekler.
mevcudat: mevcutlar, var olan
her fley, mahlûklar.
müdrik: idrak eden, anlayan,
kavrayan, fark›nda olan, akl› eren.
müennes: difli cinsten kelime, iti-
barî veya söylenifli bak›m›ndan
difli olan kelime.
müstahak: hak eden, hak etmifl.
müflteri: bir fleyi sat›n alan veya
sat›n almaya talip olan kimse, al›-
c›.
müzekker: erkek, er.
resmî geçit: resmî geçit merasi-
mi, geçit töreni.
suret: nüsha, kopya.
tabir: ifade; deyim.
ta¤lip: ilgi ve ilifli¤inden dolay›,
bir kelimeyi baflka bir anlam› da
içine alacak flekilde kullanma.
(baba ile anneye ebeveyn; Mek-
ke ve Medine’ye Haremeyn de-
nilmesi gibi.).
takdir: de¤erlendirme.
temellük: sahiplenme, kendine
mal etme.
temessül: bir flekil ve surete gir-
me, cisimlenme.
terâhî: geri durma, geri çekilme.
teflmil: genellefltirme, flümullen-
dirme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.

ahz: kabul etme.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim
adam›.
arz: sunma; yer, dünya.
bast: yayma, yay›lma, açma,
serme, döfleme.
bu’d-i mesafe: mesafe uzak-

l›¤›.
cemaat: topluluk.
cihet: yön.
enva: çeflitler, türler, neviler.
enzar-› melâike: meleklerin
bak›fllar›.
esbap: sebepler, vas›talar.

hâs›l: meydana gelme, orta-
ya ç›kma.
hilâfet: halifelik, Allah ad›na
ve yine Onun izniyle yarat›l-
m›fllar üzerinde çeflitli tasar-
ruflarda bulunma.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i

1. Sonra eflyay› meleklere göstererek buyurdu: “E¤er halifeli¤ine daha lây›k oldu¤unuz iddi-
as›nda do¤ru iseniz, bunlar›n isimlerini bana söyleyiniz.” (Bakara Suresi: 31.)

2. Sonra. (Bakara Suresi: 31.)
3. Onlara gösterdi. (Bakara Suresi: 31.)
4. Onlara. (Bakara Suresi: 31.)
5. Gösterdi, sundu. (Bakara Suresi: 31.)



'¤nY , arz edilenin Levh-i Âlâda nakfledilen suretler ol-

du¤una iflarettir.
(HAfi‹YE) 1 oº«/µn◊rG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énæ`nàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS

2 nÚ/ªndÉn©drG uÜnQ ! oórªnërdG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'Gnh

®
HAfi‹YE: ‹ntihab›m olmayarak, ihtiyars›z bir tarzda, âdeta umum sözle-
rin ve Mektuplar›n ahirlerinde flu ayet, 
1 oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS bana söylettirilmifl.

fiimdi anlad›m ki, tefsirim de, flu ayet ile hitam buluyor. Demek, inflaal-
lah, bütün Sözler hakikî bir tefsir flu ayetin bahrinden birer cetveldir; en
nihayet, yine o denize dökülüyorlar. fiu tefsirin hitam›nda, güya her Söz
manen flu ayetten bafll›yor. Demek o zamandan beri, yirmi senedir daha
flu ayeti tefsir ediyorum, bitiremedim ki, tefsirin ikinci cildine yazay›m.

SA‹D NURSÎ

Allah’›n avn ü inayetiyle ümidimin, iktidar›m›n fevkinde flu tercümeyi
iyi kötü yapt›m; noksanlar› çoktur, müellifçe ›slahlar› lâz›md›r. Zaten,
onun himmetiyle bu kadar›n› ancak yapabildim; yoksa nazm-› Kur’ân’da-
ki icazl› olan i’caz›, k›sa ve veciz olarak beyan eden bu tefsiri sönük, kör
bir fikirle tercüme etmek, Abdülmecid’in ifli de¤ildir. Yine onun fart-› flef-
katinden himmeti yetiflti, ikmaline muvaffak oldum.

Müellifin Küçük Kardefli ve Nur Talebesi Abdülmecid

âdeta: sanki.
ahir: sonu, son k›sm›.
arz: sunma, bildirme.
avn: yard›m.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahir: deniz.
beyan: anlatma, aç›klama.
cetvel: su kanal›, kanal.
fart-› flefkat: flefkatte afl›r›l›k, afl›-
r› flefkat, ac›ma.
fevkinde: üstünde.
güya: sanki.
hakikî: gerçek.
hafliye: dipnot.
himmet: çal›flma, çabalama, gay-
ret gösterme.
himmet: manevî yard›m, ihsan,
lütuf.
hitam: son, nihayet.
›slah: iyi duruma getirme, iyilefl-
tirme, düzeltme.
icaz: az sözle çok mana ifade et-
me.
i’caz: mu’cizelik, insanlar›n ben-
zerini yapmaktan âciz kald›klar›

fleyi yapmak.
ihtiyars›z: irade ve istem d›fl›.
ikmal: tamamlama, bitirme.
iktidar: güç yetme, bir ifli ger-
çeklefltirmek için gereken
kuvvet.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inflaallah: Allah izin verirse.

intihap: seçme.
Levh-i Âlâ: en yüksek ve yü-
ce levha.
manen: mana bak›m›ndan,
manaca.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
müellif: eser telif eden, ya-
zan.

nakfletmek: ifllemek, resmet-
mek.
nihayet: en sonunda.
suret: surat, yüz, çehre.
tarz: biçim, flekil.
tefsir: yorum, flerh.
umum: bütün, hepsi.
veciz: k›sa ve özlü söz.

1. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize ö¤retti¤inden baflka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Sen herfleyi hakk›yla bilir, her ifli hikmetle yapars›n. (Bakara Suresi: 32.)

2. Dualar› flu sözlerle sona erer: “Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve övgü, flükür ve min-
net, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.” (Yunus Suresi: 10.)
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Ecnebi Feylesoflar›n Kur’ân’› Tasdiklerine
Dair fiahadetleri

Bu feylesoflar›n Kur’ân hakk›ndaki senalar›n›n
bir hülâsas› küçük bir tarihçe-i hayatta ve Nur
Çeflmesi mecmuas›nda yaz›lm›flt›r.

Prens Bismarck’›n (Bismark) beyanat›:

Sana Muas›r Bir Vücut Olamad›¤›mdan
Müteessirim Ey Muhammed (a.s.m.)!

Muhtelif devirlerde, befleriyeti idare etmek için taraf-›
Lâhutîden geldi¤i iddia olunan bütün münzel semavî ki-
taplar› tam ve etraf›yla tetkik ettimse de, tahrif olunduk-
lar› için, hiçbirisinde arad›¤›m hikmet ve tam isabeti gö-
remedim. Bu kanunlar, de¤il bir cemiyet, bir hane halk›-
n›n saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzakt›r.
Lâkin, Muhammedîlerin Kur’ân’› bu kay›ttan azadedir.
Ben, Kur’ân’› her cihetten tetkik ettim, her kelimesinde
büyük hikmetler gördüm. Muhammedîlerin düflmanlar›,
“Bu kitap Muhammed’in (a.s.m.) zade-i tab’›” oldu¤unu
iddia ediyorlarsa da, en mükemmel, hatta en mütekâmil
bir dima¤dan, böyle harikan›n zuhurunu iddia etmek,
hakikatlere göz kapayarak, kin ve garaza alet olmak ma-
nas›n› ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle kabil-i telif de-
¤ildir.
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gelen.
sena: överek bahsetme, övme,
övüfl, medih.
flahadet: flahit olma, flahitlik, ta-
n›kl›k.
tahrif: bir metni ilâve ve ç›kar-
malarla, farkl› manaya gelecek
flekle sokma.
taraf-› lâhutî: gaybî âlem.
tarihçe-i hayat: hayat hikâyesi.
temin: sa¤lama.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
vücut: beden, varl›k.
zuhur: ortaya ç›kma.

azade: uzak, emin, korun-
mufl.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
cemiyet: topluluk, birlik.
cihet: yön.
dima¤: ak›l, fluur.
ecnebi: yabanc›.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.
garaz: kötü kas›t, düflmanca
niyet, kin.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hane: ev.

harika: ola¤anüstü.
hikmet: ‹lâhî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
hülâsa: özet.
idare: yönetmek.
iddia: bir fikri ›srarla savun-
ma, dava etme.
ilim: bilgi, marifet.
kabil-i telif: uzlaflt›r›labilir ve
ba¤daflt›r›labilir olan, müna-
siplik.
kin: gizli düflmanl›k, garaz.
mahiyet: durum, vaziyet.
mana: anlam.

mecmua: dergi.
muas›r: modern, ça¤dafl.
Muhammedî: Hz. Muham-
med’in dinine mensup olan-
lar.
muhtelif: farkl›.
münzel: gökten indirilmifl,
nazil olunmufl.
müteessir: üzgün.
mütekâmil: tekâmül etmifl,
kemale ermifl, olgunlaflm›fl,
geliflmifl, olgun.
saadet: mutluluk.
semavî: semaya ait, gökten



Ben flunu iddia ediyorum ki: Muhammed (a.s.m.)
mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-› Kudretin böyle ikinci bir
vücudu imkân sahas›na getirmesi ihtimalden uzakt›r.

Sana muas›r bir vücut olamad›¤›mdan dolay› mütees-
sirim, ey Muhammed (a.s.m.)! Muallimi ve nafliri oldu-
¤un bu kitap, senin de¤ildir; o Lâhutîdir. Bu kitab›n Lâ-
hutî oldu¤unu inkâr etmek, mevzu ilimlerin butlan›n› ile-
ri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için, befleriyet senin
gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüfl, bundan sonra
göremeyecektir. Ben huzur-i mehabetinde kemal-i hür-
metle e¤ilirim.

Prens Bismarck

®®®
En Temiz ve En Do¤ru Din Müslümanl›kt›r

Meflhur muharrir, müsteflrik, edebiyat-› Arabiye müte-
hass›s› ve Kur’ân-› Kerîm’in mütercimi Doktor Maurice
(Moris) flöyle diyor:

Bizans Hristiyanlar›n› içine düfltükleri bat›l itikatlar gi-
rîvesinden ancak Arabistan’›n Hira Da¤›nda yükselen
ses kurtarabilmifltir. ‹lâhî kelimeyi en ulvî makama yük-
selten ses, bu ses idi. Fakat, Rumlar bu sesi dinleyeme-
mifllerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en do¤ru dini ta-
lim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakk›nda, Gundo
Firey Hesin gibi muhakkik bir faz›l, flu sözleri pek hakl›
olarak söylüyor:

bat›l: dinde yeri olmayan, dinî
hükümlere z›t.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
butlân: bat›l, hükümsüz olma ha-
li.
defa: kere, kez, yol.
destgâh-› Kudret: kudret tezgâ-
h›.
faz›l: fazilet sahibi, ilim ve irfan›
üstün.
girive: ç›kmaz yol, ç›kmaz sokak.
iddia: bir fikri ›srarla savunma,
dava etme.
ihtimal: olabilirlik, olas›l›k.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
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dair.
imkân: olabilirlik, olanak.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
itikat: inanç, iman.
kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lâhutî: ulûhiyet âlemine
mensup ve müteallik olan,
‹lâhî, Rabbanî.
makam: yer, mevki.
mevzu: uydurma, düzme, sa-
hih olmayan.
muallim: ders veren, ö¤ret-
men.

muas›r: ayn› as›rda yaflayan-
lardan her biri, ayn› devirde
yaflayan.
muhakkik: tahkik eden, ger-
çe¤i araflt›r›p bulan, bir fleyin
iç yüzünü inceleyerek vak›f
olan.
muharrir: yazan, yazar.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müsteflrik: flark topluluklar›-
n›n tarihini, dinini, dilini, folk-
lorunu, sanat ve edebiyat›n›
araflt›r›p inceleyen uzman
kimse, özellikle do¤ululara ait

ilimlerle u¤raflan Bat›l› bilgin,
flarkiyatç›, oryantalist.
müteessir: üzgün.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
mütercim: tercüme eden, bir
dilden baflka bir dile çeviren,
tercüman, çevirmen.
naflir: eser, neflreden, yay›n-
layan, da¤›tan.
talim: ders verme, ö¤retme.
ulvî: yüksek, yüce.
vücut: beden, varl›k.



“Bu dinde mukaddes sular, flayan-› teberrük eflya, es-
nam ve azizler, yahut a’mal-i salihadan mücerret iman›
müfid tan›yan akideler, yahut sekerat-› mevt esnas›nda
nedametin bir fayda verece¤ini ifade eden sözler, yahut
baflkalar› taraf›ndan vuku bulacak dua ve niyazlar›n gü-
nahkârlar› kurtaraca¤›na dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu
gibi akideler, onlar› kabul edenleri alçaltm›flt›r.”

Zamanlar Geçtikçe Kur’ân’›n Ulvî S›rlar› 
‹nkiflaf Ediyor

Doktor Maurice (Moris), Le Parle Françoise Roman
(Lö Parle Franses Roman) ünvanl› gazetede Kur’ân’›n
Frans›zca mütercimlerinden Selman Runah’›n tenkidat›-
na verdi¤i cevapta diyor ki:

Kur’ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesahat ve be-
lâgat mu’cizesidir. Kur’ân’›n, üç yüz elli milyon Müslü-
man›n gö¤sünü hakl› bir gururla kabartan meziyeti,
onun her manay› hüsn-i ifade etmesi itibar›yla, münzel
kitaplar›n en mükemmeli ve ezelî olmas›d›r. Hay›r, daha
ileri gidebiliriz:

Kur’ân, kudret-i ezeliyenin, inayet ile insana bahfletti-
¤i kütüb-i semaviyenin en güzelidir. Befleriyetin refah›
nokta-i nazar›ndan Kur’ân’›n beyanat›, Yunan felsefesi-
nin ifadat›ndan pek ziyade ulvîdir. Kur’ân, Arz ve Sema-
n›n Hâl›k›na hamd ve flükranla doludur. Kur’ân’›n her
kelimesi, her fleyi yaratan ve her fleyi haiz oldu¤u kabili-
yete göre sevk ve irflat eden Zat-› Kibriya’n›n azametin-
de mündemiçtir.
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kabiliyet: istidat, yetenek.
kudret-i ezeliye: ezele ait kud-
ret, bafl›-sonu olmayan sonsuz
‹lâhî kudret, kuvvet.
kütüb-i semaviye: semavî kitap-
lar, vahye dayanan, Allah’›n gön-
derdi¤i kutsal kitaplar; Tevrat, Ze-
bur, ‹ncil ve Kur’ân-› Kerîm.
mana: anlam.
meziyet: k›ymetli özellik.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
mücerret: soyutlanm›fl olan, ci-
sim halinde bulunmayan.
müfîd: faydal›, yarar.
mündemiç: kapsayan, içine alan,
içine yerleflen.
münzel: gökten indirilmifl, nazil
olunmufl.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
nedamet: piflmanl›k.
niyaz: Allah’a yalvarma ve yakar-
ma.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
refah: bolluk, rahatl›k.
sekeratü’l-mevt: ölüm sekerat›,
ölüm dalg›nl›¤›; can çekiflirken
gelen bayg›nl›k, dalg›nl›k.
sema: gökyüzü, gök.
sevk: yöneltme, gönderme.
flayan-› teberrük: mübarek say-
maya, u¤urlu görmeye de¤er, lâ-
y›k.
flükran: iyili¤e karfl› gösterilen iyi
tav›r, gönül borcu, minnettarl›k.
tenkit: elefltirme.
ulvî: yüksek, yüce.
ünvan: ad, isim, lâkap.
vuku: olma, meydana gelme.
Zat-› Kibriya: yüce zat, Cenab-›
Hakk›n kudret ve azimeti; her ci-
hette büyüklü¤ü.
ziyade: çok, fazla.

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
a’mal-i saliha: salih ameller,
Allah’›n r›zas›na uygun yap›l-
m›fl iyi ve hay›rl› ifller.
arz: yer, dünya.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
aziz: izzetli, muhterem, say-
g›n.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,

edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
beyanat: aç›klamalar, izahlar.
dair: alakal›, ilgili.
dua: Allah’a yalvarma, niyaz.
esnam: putlar, sanemler.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
felsefe: hikmet bilgisi.
fesahat: güzel ve aç›k konu-
flabilme.
fevkinde: üstünde.
günahkâr: günahl›, günah ifl-

lemifl.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hamd: teflekkür, flükran.
ifadat: ifadeler.
iman: inanç, itikat.
inayet: yard›m, ihsan, lütuf.
inkiflaf: ortaya ç›kma, gelifl-
me.
irflat: do¤ru yolu gösterme,
gafletten uyand›rma.



Edebiyatla alâkadar olanlar için, Kur’ân bir kitab-›
edebdir. Lisan mütehass›slar› için, Kur’ân bir elfaz hazi-
nesidir. fiairler için, Kur’ân bir ahenk menba›d›r. Bundan
baflka, bu kitap, ahkâm ve f›k›h nam›na bir muhit-i maa-
riftir.

Davud’un (a.s.) zaman›ndan, Jan Talmus’un devrine
kadar gönderilen kitaplar›n hiçbiri, Kur’ân-› Kerîm’in
ayetleriyle muvaffak›yetli bir flekilde rekabet edememifl-
tir. Bundan dolay›d›r ki, Müslümanlar›n yüksek s›n›flar›,
hayat›n hakikatini kavramak nokta-i nazar›ndan, ne ka-
dar tenevvür ederlerse, o derece Kur’ân ile alâkadar olu-
yorlar ve ona o kadar tazim ve hürmet gösteriyorlar.
Müslümanlar›n Kur’ân’a hürmetleri daima tezayüt et-
mektedir.

‹slâm muharrirleri, Kur’ân ayetlerini iktibasla yaz›lar›-
n› süslerler; ve o yaz›lar, o ayetlerden mülhem olurlar.

Müslümanlar, tahsil ve terbiye itibar›yla yükseldikçe, fi-
kirlerini o nispette Kur’ân’a istinat ettiriyorlar.

Müslümanlar, kitaplar›na afl›kt›rlar ve onu kalplerinin
bütün samimiyetiyle mukaddes tan›rlar. Hâlbuki, kütüb-i
‹lâhiyeye nail olan di¤er milletler, ne kitaplar›na ehem-
miyet verirler ve ne de onlara hürmet gösterirler.

Müslümanlar›n Kur’ân’a hürmetlerinin sebebi, bu kitap
payidar oldukça, baflka bir dinî rehbere arz-› ihtiyaç et-
meyeceklerini anlamalar›d›r. Filhakika, Kur’ân’›n fesahat, 

ahenk: uygunluk, düzen.
ahkâm: dinî hükümler, emirler.
alâkadar: ilgili.
arz-› ihtiyaç: ihtiyac›n› bildirme.
ayet: Kur’ân cümlesi.
edebiyat: duygu, düflünce, hayal
ve olaylar› en güzel flekilde, sözlü
veya yaz›l› olarak ifade etme sa-
nat›, literatür.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
elfaz: laf›zlar, kelimeler.
fesahat: dilin do¤ru, düzgün, aç›k
ve ak›c› flekilde kullan›lmas›.
f›k›h: flerîat ilmi, fleriat›n usul ve
hükümleri, amelî ve fler’î mesele-
ler bilgisi, f›k›h.
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filhakîka: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,
do¤rusu.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hürmet: sayg›.
iktibas: al›nt›.
istinat: dayanak.
kitab-› edep: edep kitab›,
içinde ahlâk ile ilgili ö¤ütler
bulunan kitap.
lisan: dil.
menba: kaynak.

muharrir: yazan, yazar.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
muvaffak›yet: baflar›.
mülhem: içine do¤mufl, il-
ham olunmufl.
mütehass›s: bir ilim dal›nda
veya bir meslekte derin bilgi
sahibi olan, uzman.
nail: kavuflan, ulaflan, eren.
nispet: oran, ölçü.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
payidar: iyice yerleflmifl, sü-

rekli, kal›c›, sabit, kaim, de-
vaml›.
rekabet: ayn› amac› güden
kimseler aras›ndaki çekiflme,
yar›flma, yar›fl.
tahsil: ö¤renim, ö¤retim.
tazim: hürmet, ululama, say-
g› gösterme.
tenevvür: nurlanma, parla-
ma, ayd›nlanma.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
tezayüt: artma, ço¤alma, zi-
yadeleflme.



belâgat ve nezahet itibar›yla mümtaziyeti, Müslümanlar›
baflka belâgat aramaktan vareste k›lmaktad›r.

Edebî dehalar›n ve yüksek flairlerin Kur’ân huzurunda
e¤ildikleri bir vak›ad›r. Kur’ân’›n her gün daha fazla te-
celli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlafl›-
lan fakat bitmeyen esrar›, fliir ve nesirde üstat olan Müs-
lümanlar›, üslûbunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz
çökmeye mecbur etmektedir.

Müslümanlar, Kur’ân’› tâ rûz-i haflre kadar payidar ka-
lacak k›ymet biçilmez bir hazine addeylerler ve onunla
pek hakl› olarak iftihar ederler. Müslümanlar Kur’ân’›n
en fasih sözlerle en rakik manalarla çoflan bir nehre ben-
zetirler.

fiayet Monsieur Renaud (Mösyö Reno) ‹slâm âlemiyle
temas etmek f›rsat›n› elde edecek olursa, münevver ve
terbiyeli Müslümanlar›n Kur’ân’a karfl› en yüksek hürme-
ti perverde ettiklerini; ve onun evamir-i ahlâkiyesine fev-
kalâde riayetkâr olduklar›n›; ve bunun haricine ç›kma-
maya gayret ettiklerini görürdü. Yeni nesiller ve asrî
mekteplerin mezunlar› da, Kur’ân’a ve Müslümanl›¤a
karfl› müstehziyâne bir cümlenin sarf›na tahammül et-
memektedirler. Çünkü, Kur’ân, iki s›fatla bu ehliyeti ha-
izdir.

Bunlar›n Birincisi: Bugün ellerde tedavül eden
Kur’ân’›n, Hazret-i Muhammed’e (a.s.m.) vahyolunan
kitab›n ayn› olmas›d›r. Hâlbuki, ‹ncil ile Tevrat hakk›nda
birçok flüpheler ileri sürülmektedir.
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nezahet: nezihlik, temizlik, pak-
l›k.
payidar: iyice yerleflmifl, sürekli,
kal›c›, sabit, kaim, devaml›.
perverde: beslenmifl, terbiye edi-
lip yetifltirilmifl, e¤itilmifl.
rakik: çok ince, nazik, narin, yuf-
ka.
riayetkâr: riayet eden, hürmet-
kâr, itaatkâr, sevgi ve sayg› gös-
teren.
ruz-i haflr: haflir günü, k›yamet
günü, dirilip toplan›p hesap görü-
lecek gün.
sarf: kullanma.
s›fat: vas›f, nitelik.
tahammül: zora dayanma, sab-
retme, sab›r gösterme.
tecelli: aç›l›p belirme, aç›kça or-
taya ç›kma, ayd›nlanma.
tedâvül: elden ele dolaflma, kul-
lan›lma.
terbiye: iyi ahlâk, nezaket, görgü.
Tevrat: Hz. Mûsa’ya (a.s.) indiril-
mifl olan ‹lâhî kitap.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yüksek-
lik.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
üstat: ö¤retici; muallim, ö¤ret-
men, usta, sanatkâr.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikatleri
peygamberlere bildirmesi.
vak›a: vuku bulan, olan, geçen
fley; olmufl bir ifl.
vareste: kurtulmufl, beri, azade,
serbest.

add: saymak, öyle kabul et-
mek.
âlem: dünya.
asrî: zamana uygun, ça¤dafl,
modern.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
deha: ola¤anüstü zekâ sahibi
kimse.
edebî: edebiyatla ilgili, edebi-

yata ait.
ehliyet: salâhiyet, yetki.
esrar: s›rlar, gizli hakikatler.
fasîh: âflikâr, sarih, aç›k.
fevkalâde: ola¤anüstü.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
hariç: bir fleyin d›fl›, d›flar›s›,
d›flta kalan.
hazine: zengin ve de¤erli
kaynak.
hürmet: sayg›.
iftihar: gurur, övünme.
k›ymet: de¤er.

mana: anlam.
mektep: okul.
mezun: bir okuldan diploma-
l›, bir ö¤retim kuruluflunu bi-
tirmifl.
mümtaziyet: seçkinlik.
münevver: bilgili, kültürlü
kimse, ayd›n.
müstehziyâne: istihza eder-
cesine, alay ederek, e¤lene-
rek, alay yollu.
nesil: kuflak, nesil.
nesir: manzum olmayan söz
veya yaz›, düz yaz›.



‹kincisi: Müslümanlar Kur’ân’› Arapçan›n en kuvvetli
muhaf›z› ve esasat-› diniyenin amelî bir mahiyet almas›-
n›n en kuvvetli menba› telâkki ederler. Binaenaleyh,
Monsieur Renaud (Mösyö Reno) eserini tashih edecek
olursa, bu tercümesiyle insanlar› tenvir hususunda insan-
l›¤a büyük bir muavenette bulunur ve bat›l itikatlar›n hu-
dutlar›n› tarümar etmeye hadim olur.

Doktor Maurice

®®®
(Nur Çeflmesi’nde ve Risale-i Nur’da yaz›lan bu nevi

feylesoflardan k›rk alt›nc›s›d›r.)

Zat-› Kibriya Hakk›ndaki Ayetlerin Ulviyeti ve
Kur’ân’›n Kudsî Nezaheti

Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed
(a.s.m.) ve Kur’ân-› Kerîm” ünvanl› eserinde Kur’ân-›
Kerîm’den bahsederken flu sözleri söylüyor:

Kur’ân’›n say›s›z hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fev-
kalâde mühimdir:

1. Zat-› Kibriya’y› ifade eden âyât›n ahengindeki ulvi-
yettir. Kur’ân-› Kerîm, beflerî zaaflardan herhangi birisi-
ni Zat-› Kibriya’ya isnattan münezzehtir.

2. Kur’ân, bafl›ndan sonuna kadar, gayr-i beli¤, gayr-i
ahlâkî yahut terbiyeye muhalif fikirlerden cümlelerden ve
hikâyelerden tamamen münezzehtir.

ahenk: uygunluk, düzen.
amel: ifl, uygulama, yapma.
âyât: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bat›l: bofl, beyhude, yalan, çürük,
hurafe.
beflerî: insanla ilgili, insana ait.
bilhassa: özellikle.
binaenaleyh: bundan dolay›, bu-
nun üzerine.
fevkalâde: ola¤anüstü.
feylesof: felsefe ile u¤raflan, filo-
zof.
gayr-i ahlakî: ahlak d›fl›.
gayr-i beli¤: beli¤ olmayan söz.
hâdim: hademe, hizmetçi, hizmet
eden, ifle yarayan.
hudut: s›n›rlar.
husus: mevzu, konu.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c› özel-
lik.
isnat: dayanma, dayand›rma.
itikat: inanç, iman.
kudsî: mukaddes, yüce.
mahiyet: durum, vaziyet.
menba: kaynak.
muavenet: yard›m, yard›mlaflma.
muhâf›z: koruyan, saklayan, mu-
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hafaza eden, gözleyen, bekle-
yen.
muhalif: z›t, ayk›r›.
mühim: önemli, ehemmiyet-
li.
münezzeh: ar›nm›fl, tenzih
edilmifl, uzak.
nev’î: gibi, cins.
nezahet: nezihlik, temizlik,
pakl›k.

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
tarümar: karma kar›fl›k, da¤›-
n›k, periflan.
tashih: düzeltme, yanl›fl›n› gi-
derme.
telâkki: kabul etme, bir gö-
rüflle bakma.
tenvir: nurland›rma, ayd›nlat-

ma, ›fl›kland›rma.
terbiye: besleyip büyütme,
yetifltirme, e¤itme.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yük-
seklik, ululuk.
ünvan: ad, isim, lâkap.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
Zat-› Kibriya: yüce zat, Ce-
nab-› Hakk›n kudret ve azi-
meti; her cihette büyüklü¤ü.



Hâlbuki, bütün bu nakisalar, Hristiyanlar›n ellerindeki
muharref Kitab-› Mukaddeste mebzuliyetle vard›r.

John Davenport

®®®

Kur’ân, Serâpâ Samimiyet ve Hakkaniyetle
Doludur

Carlyle (Karlayl) flöyle diyor:

Kur’ân’› bir kere dikkatle okursan›z, Onun hususiyet-
lerini izhara bafllad›¤›n› görürsünüz. Kur’ân’›n güzelli¤i,
di¤er bütün edebî eserlerin güzelliklerinden kabil-i tem-
yizdir. Kur’ân’›n bafll›ca hususiyetlerinden biri, onun asli-
yetidir. Benim fikir ve kanaatime göre, Kur’ân, serâpâ
samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazret-i Muham-
med’in (a.s.m.) cihana tebli¤ etti¤i davet, hak ve hakikat-
tir.

Carlyle

®®®

Müslümanl›k Tecessüt ve Teslis Akidesini
Reddeder

‹ngiltere’nin en meflhur ve en büyük müverrihlerinden
Edward Gibbon (Edvord Gibon) “Roma ‹mparatorlu¤u-
nun ‹nhitat ve Sukutu” adl› eserinde flöyle diyor:

Ganj Nehri ile Bahr-i Muhit-i Atlasî (Atlas Okyanusu)
aras›ndaki memleketler, Kur’ân’› bir kanun-i esasî ve 
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müverrih: tarih yazan, tarihçi.
nakisa: eksiklik, noksanl›k, kusur.
samimîyet: samimîlik, içtenlik.
serapa: bafltan aya¤a kadar, ön-
den sona, tamam›yla, bütünüyle,
bütün, hep.
sükût: iflgal, düflüfl.
tebli¤: dinî bir emrin kullara bildi-
rilmesi.
tecessüt: ceset flekline girme, ce-
setleflme.
tesis: kurma, meydana getirme.

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
asliyet: as›lla, temelle, kökle,
bafllang›çla ilgili olufl.
Bahr-i Muhit-i Atlasî: Atlas
Okyanusu.
edebî: edebiyatla ilgili, edebi-
yata ait.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakkaniyet: hak ve adalete

uygunluk, hak ve do¤ruluk-
tan ayr›lmama.
hususîyet: hususîlik, ay›r›c›
özellik.
inhitat: gerileme, çökme, in-
me, alçalma.
izhar: gösterme, aç›¤a vurma.
kabil-i temyiz: temyiz mah-
kemesince görülebilecek
olan davalar.

kanaat: inanç.
kanun-i esasî: ana prensipler,
anayasa.
Kitab-› Mukaddes: mukad-
des kitap, kutsal olan kitap,
Tevrat, Zebur ve ‹ncil.
mebzuliyet: bolluk.
muharref: tahrif edilmifl, de-
¤ifltirilmifl, as›l manas›ndan
uzaklaflt›r›lm›fl.



teflriî hayat›n ruhu olarak tan›m›fllard›r. Kur’ân’›n naza-
r›nda, satvetli bir hükümdarla zavall› bir fakir aras›nda
fark yoktur. Kur’ân, bu gibi esaslar üzerinde öyle bir tefl-
ri vücuda getirmifltir ki, dünyada bir naziri yoktur.

Müslümanl›¤›n esasat›, teslisiyet ve Allah’›n tecessüd-
diyetini ve vahdet-i vücut akidesini reddetmektedir. Bu
mutasavv›fâne akideler, üç kuvvetli ulûhiyetin mevcudi-
yetini ve Mesih’in Allah’›n o¤lu —hâflâ!— oldu¤unu ö¤-
retmektedir. Fakat bu akideler, ancak mutaass›p Hristi-
yanlar› tatmin edebilir. Hâlbuki, Kur’ân bu gibi kar›fl›kl›k-
lardan, iphamlardan azadedir.

Kur’ân, Allah’›n birli¤ine en kuvvetli delildir. Feyleso-
fâne bir dima¤a malik olan bir muvahhit, ‹slâmiyetin
nokta-i nazar›n› kabul etmekte hiç tereddüt etmez. Müs-
lümanl›k, belki bugünkü inkiflaf-› fikrimizin seviyesinden
daha yüksek bir dindir.

Edward Gibbon

®®®
Hâl›k›n Hukukuyla Mahlûkat›n Hukukunu En
Mükemmel Surette Ancak Müslümanl›k Tarif

Etmifltir

Kur’ân’›n telkin ve Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.)
tebli¤ etti¤i esasattan mükemmel bir ahlâk mecellesi
vücut bulur. Esasat-› Kur’âniyenin muhtelif memleketler-
de insanl›¤a etti¤i iyili¤i ve ettikten sonra da Allah’a 

akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
azade: ba¤lardan kurtulmufl, hür,
serbest.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
dima¤: ak›l, fluur.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
feylesofâne: filozofça, ak›ll›ca.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
hâflâ: asla, katiyen, hiç bir vakit.
hükümdar: padiflah, hüküm sahi-
bi, en yüksek reis. imparator.
inkiflaf-› fikir: fikrin inkiflaf›, dü-
flüncenin, fikrin geliflmesi.
mahlûkat: yarat›klar, Allah tara-
f›ndan yarat›lanlar.
malik: sahip.
mecelle: islâm hukukunun mu-
amelât k›sm›n›n bir araya getiril-
mesi ve bunlar›n zaman›n flartla-
r›na göre düzenlenmesiyle mey-
dana gelen kanun kitab›.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
muhtelif: farkl›.
mutaass›p: bir meseleyi müda-
faada ifrata varan, körü körüne
bir fikre ba¤l› olan, ba¤naz.
mutasavv›fâne: tasavvuf ehline
yak›fl›r flekilde, sofuca.
muvahhit: tevhit eden, Cenab-›
Hakk›n varl›¤›na ve birli¤ine ina-
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nan, Allah’› birleyen.
nazar: bak›fl, dikkat.
nazir: benzer, efl.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›,
bak›fl aç›s›; görüfl, fikir.
red: kabul etmeme.
satvet: fliddetli tesir eden,
ezici kuvvet, güç.
suret: biçim, flekil, tarz.
tarif: etraf›yla anlatma, anla-
t›lma, etraf›yla bildirme, bildi-
rilme.
tatmin: insan›n kalbinin ma-
nevî olarak doymas›, huzur

ve sükûnete ermesi.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›l-
m›fllara duyurulmas›; pey-
gamberlerin Allah’›n emrini
kullara bildirmeleri ve hakka
davet etmeleri.
tecessüt: ceset flekline girme,
cesetleflme.
telkin: fikir afl›lama, ö¤üt ver-
me, zihinde yer ettirme, kula-
¤›na koyma.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
teslîs: H›ristiyanl›ktaki Al-

lah’›n üç oldu¤u fleklindeki
inanç; H›ristiyanlar›n Allah’›n
baba, o¤ul ve mukaddes ruh
olmak üzere üç varl›ktan mü-
rekkep oldu¤una inanmalar›.

teflri: kanun koyma, kanun
yapma vazifesi ve kuvveti;
yasama.

ulûhiyet: ilahl›k, Allah’›n ha-
kimiyeti ile kainattaki her fle-
yi kendisine ibadet ve itaat
ettirmesi.

vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.



takarrüp etmek isteyen insanlar› Cenab-› Hakka raptet-
ti¤ini inkâr etmek mümkün de¤ildir.

Hâl›k›n hukuku ile mahlûkun hukuku, ancak Müslü-
manl›k taraf›ndan mükemmel bir surette tarif olunmufl-
tur. Bunu yaln›z Müslümanlar de¤il, Hristiyanlar da Mu-
sevîler de itiraf ediyorlar.

Marmaduke P›ckthall (Marmadük Piktol)

®®®
Kur’ân ile Kavanin-i Tabiiye Aras›nda Tam Bir

Ahenk Vard›r

Yeni keflfiyat›n veyahut ilim ve irfan›n yard›m›yla hal-
lolunan, yahut halline u¤rafl›lan mesail aras›nda bir me-
sele yoktur ki, ‹slâmiyetin esasat›yla taarruz etsin. Bizim,
Hristiyanl›¤› kavanin-i tabiiye ile telif için sarf etti¤imiz
mesaiye mukabil, Kur’ân-› Kerîm ve Kur’ân’›n talimiyle
kavanin-i tabiiye aras›nda tam bir ahenk görülmektedir.
Kur’ân, her hürmete flayan olan eserdir.

Levazaune (Lövazon)

®®®
Kur’ân Bütün ‹yilik ve Fazilet Esaslar›n›

Muhtevidir; ‹nsan› Her Türlü Dalâletlerden Korur

Kur’ân, insanlara hukukullah› tan›tm›fl, mahlûkat›n
Hâl›ktan ne bekleyece¤ini, mahlûkat›n Hâl›kla münase-
bat›n› en sarih flekilde ö¤retmifltir.
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mukabil: karfl›l›k.
Mûsevî: Hz. Mûsa’n›n (a.s.) din ve
fleriat›na ba¤l› olan, kimse, Yahu-
di.
münasebat: münasebetler, ilgi-
ler, yak›nl›klar, ba¤lar, iliflkiler,
uygunluklar.
rapt: ba¤lama, ba¤lanma, ilifltir-
me.
sarf: harcama.
sarih: aç›k, âflikar.
suret: biçim, flekil, tarz.
flayan: yak›fl›r, yarafl›r, de¤er, lâ-
y›k, münasip.
taarruz: sald›rma, sataflma, ilifl-
me.
takarrüp: yak›nlaflma, yaklaflma,
yanaflma.
talim: ö¤retme, yetifltirme.
tarif: etraf›yla anlatma, anlat›lma,
etraf›yla bildirme, bildirilme.
telif: kitap yazma, eser ortaya
koyma.

ahenk: uygunluk, düzen.
Cenab-› Hak: hakk›n ta ken-
disi olan fleref ve azamet sa-
hibi Allah.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hare-
ket etmeye yönelten manevi
kuvvet, erdem.
Hâl›k: yoktan yaratan, her
fleyi yoktan var eden, yarat›-
c›; Allah.
hall: çözme, kar›fl›k bir mese-

leyi flüphe edilmeyecek dere-
cede aç›klama.
H›ristiyanl›k: Hz. ‹sa’n›n teb-
li¤ etti¤i dinin ad›, H›ristiyan
dini, ‹sevîlik, Nasraniyet.
hürmet: sayg›.
ilim: bilgi, marifet.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
irfan: Allah’› bilme ve tan›ma,
marifetullah.
kavanin-i tabiiye: tabi-
î kanunlar, Cenab-› Allah’›n
tabiatta vazetti¤i kanun ve

prensipler.
keflfiyat: keflifler, Allah’›n il-
ham etmesiyle gösterilen
gaybla ilgili s›rlar.
mahlûk: yarat›k, Allah tara-
f›ndan yarat›lm›fl olan.
mahlûkat: yarat›klar, Allah
taraf›ndan yarat›lanlar.
mesai: ifl zaman›.
mesail: meseleler.
mesele: konu.
muhtevî: ihtiva eden, içine
alan, içinde bulunduran, kap-
sayan.



Kur’ân, ahlâk ve felsefenin bütün esasat›n› camidir.
Fazilet ve rezilet, hay›r ve fler, eflyan›n mahiyet-i hakiki-
yesi, hülâsa her mevzu Kur’ân’da ifade olunmufltur. Hik-
met ve felsefenin esas› olan adalet ve müsavat› ö¤reten
ve baflkalar›na iyilik etmeyi, faziletkâr olmay› talim eden
esaslar, bunlar›n hepsi Kur’ân’da vard›r.

Kur’ân, insan› ikt›sat ve itidale sevk eder, dalâletten
korur; ahlâkî zaaflar›n karanl›¤›ndan ç›kar›r, teâlî-i ahlâk
nuruna ulaflt›r›r. ‹nsan›n kusurlar›n›, hatalar›n› i’tilâ ve ke-
male kalbeyler.

Müsteflrik Sedio

®®®

Kur’ân Öyle Bir Peygamber Sesidir ki, Onu Bütün
Dünya Dinleyebilir. Bu Sesin Aksi, Saraylarda,

Çöllerde, fiehirlerde, Devletlerde Ç›nlar

Kur’ân fliir midir? De¤ildir. Fakat, onun fliir olup
olmad›¤›n› tefrik etmek müflküldür. Kur’ân, fliirden daha
yüksek bir fleydir. Mamafih, Kur’ân ne tarihtir, ne tercü-
me-i hâldir, ne de ‹sa’n›n (a.s.) da¤da irad etti¤i mev’ize
gibi bir mecmua-i efl’ard›r. Hatta, Kur’ân ne Buda’n›n
telkinat› gibi bir mâba’de’t-tabiiye yahut mant›k kitab›,
ne de Eflâtun’un herkese irad etti¤i nasihatler gibidir.
Bu, bir peygamberin sesidir. Öyle bir ses ki, onu bütün
dünya dinleyebilir. Bu sesin aksi, saraylarda, çöllerde, fle-
hirlerde, devletlerde ç›nlar. Bu sesin tebli¤ etti¤i din, ev-
velâ naflirlerini bulmufl, sonra teceddütperver ve imar 

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka ait.
aksi: yans›ma.
cami: cem eden, toplayan, içine
alan.
dalâlet: azg›nl›k, sap›kl›k.
esasat: esaslar, kökler, temeller.
evvelâ: öncelikle.
fazilet: kifliyi ahlakl›, iyi hareket
etmeye yönelten manevi kuvvet,
erdem.
faziletkâr: faziletli, erdemli.
felsefe: hikmet bilgisi.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hülâsa: k›saca, sözün k›sas›.
i’tilâ: yükselme, yücelme, yukar›
ç›kma.
iktisâd: tutum, lüzumundan fazla
veya eksik harcamalardan kaç›n-
ma.
imar: yapma, tamir etme.
irad: söyleme.
itidal: afl›r› olmama, orta hâlde
olma, ölçülülük.
kemal: olgunluk, fazilet.
mahiyet-i hakikiye: hakikî özel-
lik, gerçek mahiyet, do¤ru özellik,
gerçek özellik.
mamafih: bununla beraber, böy-
le iken.
mecmua-i efl’ar: fliirler mecmua-
s›.
mev›za: vaaz, nasihat, ö¤üt.
mevzu: konu.
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müsavat: müsavilik, eflitlik,
her bak›mdan ayn› derecede
olma.

müsteflrik: flark topluluklar›-
n›n tarihini, dinini, dilini, folk-
lorunu, sanat ve edebiyat›n›
araflt›r›p inceleyen uzman
kimse, özellikle do¤ululara ait
ilimlerle u¤raflan Bat›l› bilgin,
flarkiyatç›, oryantalist.

müflkül: güçlük, zorluk.

nasihat: ö¤üt; do¤ruya, iyiye,
güzele sevk etmek için yap›-
lan konuflma.

naflir: eser neflreden, yay›nla-
yan.
peygamber: haber getiren,
haber ulaflt›ran, haberci.
rezil: alçak, baya¤›, âdî.
sevk: ulaflt›rma, yöneltme.
fler: kötülük.
talim: e¤itim, yetifltirme, ö¤-
retme.
teâlî-i ahlâk: a herkesin bil-
mesi, bir fleyin herkesçe bilin-
mesi.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›l-
m›fllara duyurulmas›; pey-

gamberlerin Allah’›n emrini
kullara bildirmeleri ve hakka
davet etmeleri.
teceddüdperver: yenilik ta-
raftar›; yenilik, de¤ifliklik yap-
may› seven.
tefrik: birbirinden ay›rma, ay-
r› tutma.
telkînât: telkinler, fikir afl›la-
malar.
tercüme-i hâl: hâl tercümesi,
bir kiflinin hayat›n› anlatan
eser, biyografi.
zaaf: zay›fl›k, yönelifl.



edici bir kuvvet fleklinde tecelli etmifltir. Bu sayededir ki,
Yunanistan ile Asya’n›n birleflen ›fl›¤› Avrupa’n›n zulü-
matâbâd olan karanl›klar›n› yarm›fl; ve bu hâdise, Hristi-
yanl›¤›n en karanl›k devirlerini yaflad›¤› zaman vuku bul-
mufltur.

Dr. Johnson

®®®
Kur’ân’›n Cihanflümul Hakikati: Kur’ân, Allah’›n
Birli¤ine ‹nanmak Hakikat-i Kübras›n› ‹lân Eder

‹ngilizce-Arapça, Arapça-‹ngilizce lügatlerin muharriri
Doktor City Youngest (Siti Yangest) Kur’ân hakk›nda flu
sözleri söylüyor:

Kur’ân, insanlar›n yed-i istifadesine geçen eserlerin en
büyüklerinden biridir. Kur’ân’da büyük bir insan›n hayal
ve seciyesi en vaz›h flekilde görülmektedir. Carlyle,
“Kur’ân’›n ulviyeti, onun cihanflümul hakikatindedir” de-
di¤i zaman, flüphesiz do¤ru söylemiflti. Muhammed’in
(a.s.m.) do¤rulu¤u, faaliyeti, hakikati taharride samimi-
yeti, sars›lmayan azmi, iman›, kendisini dinlemek iste-
meyenlere ezelî hakikati dinletmek yolundaki sebat›; ba-
na kal›rsa, onun o cesur ve azimkâr Peygamberin ha-
tem-i risalet oldu¤unun en kat’î ve en emin delilleridir.

Kur’ân, akait ve ahlâk›n insanlara hidayet ve hayatta
muvaffak›yet temin eden esasat›n mükemmel mecellesi-
dir. Bütün bu esasat›n üssülesas›, âlemin bütün mukad-
derat›n› yed-i kudretinde tutan Zat-› Kibriya’ya imand›r.
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taharri: arama, araflt›rma.
tecelli: belirme, bilinme, görün-
me.
temîn: sa¤lama.
ulviyet: ulvîlik, yücelik, yüksek-
lik, ululuk.
üssü’l-esas: hakikî sa¤lam temel.
vaz›h: aç›k, âflikar; kolay anlafl›l›r.
vuku: olma, gerçekleflme, mey-
dana gelme.
yed-i istifade: istifade eli, yarar-
lama, faydalanma eli.
yed-i kudret: kudret eli, her fleyi
tutan Allah’›n kudret eli.
Zat-› Kibriya: yüce zat, Cenab-›
Hakk›n kudret ve azimeti; her ci-
hette büyüklü¤ü.
zulümatabad: karanl›k gelecek
zamanlar.

akait: ‹slâm›n imanla ilgili
esaslar› ve hükümleri.
âlem: dünya, cihan.
azim: niyetli, kesin kararl›.
azimkâr: azimli, gayretli.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
emin: inan›l›r, güvenilir.
esasat: esaslar, kökler, te-
meller.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz,
bafllang›çs›z.
hâdise: olay.

hakikat: gerçek, do¤ru.
hatem-i risalet: Peygamber-
li¤in sonu.
hidayet: do¤ru inanç ve ya-
flay›fl üzere olmak.
ilân: yayma, duyurma, bildir-
me.
iman: inanç, itikat.
kat’î: kesin, flüpheye ve te-
reddüde mahal b›rakmayan.
lügat: lügatler, sözlükler.
mecelle: islâm hukukunun
muamelât k›sm›n›n bir araya
getirilmesi ve bunlar›n zama-

n›n flartlar›na göre düzenlen-
mesiyle meydana gelen ka-
nun kitab›.
muharrir: yazan, yazar.
mukadderat: Allah taraf›n-
dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
muvaffak›yet: baflar›.
Peygamber: Hazret-i Mu-
hammed.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
seciye: karakter, huy, tabiat.



Allah’›n birli¤ine iman etmek hakikat-i kübras›n› ilân
ediyorken, Kur’ân, lisan-› belâgatin en yükse¤ine ve ne-
zahetin flahikas›na var›r.

Kur’ân, Allah’›n iradesine itaati, Allah’a isyan›n neti-
celerini izah ederken, insanlar›n muhayyilesini elektrikle-
yen en seyyal lisan› kullan›r. Resul-i Kibriya’ya teselli ver-
mek ve onu teflvik etmek, yahut halk› sair Peygamberle-
rin ahvaliyle, milletlerinin ak›betiyle korkutmak icap etti-
¤i zaman, Kur’ân’›n lisan› en kat’î ciddiyeti almaktad›r.

Madem ki Kur’ân’›n birbirine düflman kabileleri, yek-
di¤eriyle mücadele eden unsurlar› derli toplu bir millet
hâline getirdi¤ini, onlar› eski fikirlerinden daha ileri bir
seviyeye yükseltti¤ini görüyoruz; o hâlde belâgat-i
Kur’âniyenin mükemmeliyetine hükmetmeliyiz. Çünkü,
Kur’ân’›n bu belâgati vahflî kabileleri medenî bir millet
hâline getirmifl, dünyan›n eski tarihine yeni bir kuvvet
ilâve etmifltir. Zaman ve mekân itibar›yla birbirinden çok
uzak olduklar› gibi, fikrî inkiflaf itibar›yla da birbirinden
çok farkl› insanlara harikulâde bir hassasiyet ilham eden
ve muhalefeti hayrete ve istihsana kalbeden Kur’ân, en
flayan-› hayret eser tan›nmaya lây›kt›r. Kur’ân, beflerin
mukadderat›yla meflgul âlimler için tetebbua flayan en
faydal› mevzu say›l›r.

Doktor City Youngest

®®®

ahval: haller, durumlar.
ak›bet: sonuç, netice.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
belâgat: sözün düzgün, kusursuz,
yerinde ve hâlin ve makam›n ica-
b›na göre söylenmesini ö¤reten
ilmin ad›, edebiyat kaideleri ile il-
gili ilim.
belâgat-i Kur’âniye: Kur’ân’a ait
belâgat, Kur’ân’›n kendine has
olan belâgat›.
befler: insan, insanl›k.
ciddiyet: ciddîlik.
eser: telif, kitap, yay›n.
fikrî: fikir cinsinden, fikirle alâka-
l›, fikre ait.
hakikat-i kübra: en büyük olan
gerçek.
harikulâde: ola¤anüstü.
hassasiyet: hassasl›k, dikkatlilik,
ihtimaml›l›k.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
icap: gerekme hali, gerekli olma.
ilân: yayma, duyurma.
ilham: içe, gönüle do¤ma, kalbe
gelme, gönle do¤an fley.
iman: inanç, itikat.
inkiflaf: geliflme.
irade: dileme, isteme, bir fleyi
yapma veya yapmama konusun-
da karar verebilme ve bu karar›
yerine getirme gücü.
istihsan: güzel bulma, be¤enme.
isyan: baflkald›rma, itaatsizlik,
emre karfl› gelme.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kabile: iptidaî ve göçebe insan-
larda, ayn› soydan say›lan ve bir
bafla itaat eden insan toplulu¤u,
boy, afliret, oymak, uruk.
kat’î: kesin, flüpheye ve tereddü-
de mahal b›rakmayan.
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lây›k: yak›flan, yarafl›r, yak›-
fl›r.
lisan: dil.
lisan-› belâgat: belagat lisan›,
güzel konuflma dili ve üslübu.
madem: de¤il mi ki.
medenî: flehir veya kasabada
oturan, flehirli.
mekân: yer, mahal.
meflgul: ilgilenen, u¤raflan.
mevzu: konu.
muhalefet: karfl› olanlar.
muhayyile: hayal etme gücü.
mukadderat: Allah taraf›n-

dan ezelde takdir olunmufl
fleyler, ileride meydana gele-
cek haller ve olaylar, al›n ya-
z›s›.
mücadele: bir gayeye ulafl-
mak için gösterilen ferdî veya
toplu çaba.
mükemmeliyet: mükem-
mellik, kusursuzluk, eksiksiz-
lik.
nezahet: incelik, rikkat.
seviye: yükseklik derecesi,
seviye.
seyyal: ak›c›, akan.

flahika: da¤ tepesi, da¤ doru-
¤u; zirve, doruk.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
flayan-› hayret: hayret edile-
cek, flafl›lacak, flafl›rmaya de-
¤er fley, hayret verici fley.
teselli: avutma, ac›s›n› dindir-
me.
tetebbu: etrafl›ca araflt›rma,
iyice inceleme, bir fley hak-
k›nda genifl bilgi edinme.
unsur: madde, esas, kök.
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz; medenileflmemifl, barbar.



Kur’ân’›n Lisan› Nezahet ve Belâgat ‹tibar›yla
Nazirsizdir; Kur’ân, Bizatihi Muhteflem Bir

Mu’cizedir.

Kur’ân’›n mutaass›p münekkidi ve mütercimi Corselle
(Korsel) diyor ki:

Kur’ân, Arapçan›n en mükemmel ve pek mevsuk bir
eseridir. Müslümanlar›n itikad› veçhile, bir insan kalemi
bu i’cazkâr eseri vücuda getiremez. Kur’ân, bizatihî dai-
mî bir mu’cizedir. Hem öyle bir mu’cize ki, ölüleri dirilt-
mekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitab›n ta kendisi,
menfleinin semavî oldu¤unu ispata kâfidir. Muhammed
(a.s.m.), bu mu’cizeye istinaden, bir peygamber olarak
tan›nmas›n› istemifltir.

Arabistan’›n ç›plak ve k›s›r çöllerini ayd›nlatan, flair ve
hatiplere meydan okuyan Kur’ân, bir ayetine bir nazire
istemifl; hiçbir kimse bu tahaddiye karfl› gelememiflti. Bu-
rada yaln›z bir misal irad ederek, bütün büyük adamla-
r›n, Kur’ân’›n belâgatine bafl e¤diklerini göstermek iste-
rim.

Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) zaman›nda Arabistan
flairlerinin flehriyar›, flair Lebid idi. Lebid, Muallâkattan
birinin nâz›m›d›r. O zaman putperest olan Lebid,
Kur’ân’›n belâgati karfl›s›nda lâl kalm›fl, bu belâgati en
güzel sözlerle ifade etmiflti. Kur’ân’›n belâgati karfl›s›nda
hayran kalan Lebid, Müslümanl›¤› kabul etmifl, Kur’ân’›n
ancak bir Peygamber lisan›ndan duyulaca¤›n› söylemifl-
tir.
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körüne bir fikre ba¤l› olan ve bafl-
ka bir fikri kabullenemeyen.
münekkit: tenkit eden, tenkitçi,
elefltiren, elefltirici.
mütercim: tercüme eden, bir dil-
den baflka bir dile çeviren, tercü-
man, çevirmen.
naz›m: manzume yazan, flâir.
nazir: benzer, efl.
nazire: örnek, karfl›l›k, misil, bir
fleye benzetilerek yap›lan fley.
nezahet: incelik, rikkat.
peygamber: Allah’›n elçisi, Allah
taraf›ndan haber getirerek ‹lâhî
emir ve yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, haberci, nebi, resul.
putperest: puta tapan, putu tan-
r› edinen.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
flehriyar: en güçlü, iktidarl›.
tehaddî: meydan okuma.

ayet: Kur’ân cümlesi.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili
ilim.
bizatihi: kendili¤inden, ken-
disi, kendinden.
daimî: sürekli, devaml›.
hatip: hitap eden, toplulu¤a
karfl› konuflan, tutuk söyle-
yen.
i’cazkâr: i’cazl› söz söyleyen.

irad: getirme, söyleme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istinaden: istinat ederek, da-
yanarak.
itikat: inanç, iman.
kâfî: yeterli.
k›s›r: verimsiz , ürün verme-
yen (toprak.
lâl: dilsiz, konuflamayan, eb-
kem.
lisan: dil.
menfle: esas, kaynak.
mevsuk: vesikaya dayanan,
sa¤lam, inan›l›r, güvenilir, iti-

mat edilir.
misal: benzer, örnek.
Muallâkat: ‹slâmdan önceki
Arap flairlerinin be¤enilip Kâ-
be duvar›na as›lm›fl olan mefl-
hur fliirleri.
mu’cize: benzerini yapmak-
tan insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukaddes: takdis edilmifl,
kutsal, aziz, temiz.
mutaass›p: bir fleyi savunma-
da afl›r›l›k gösteren ve inat
eden; dinî meselelerde körü



Kur’ân’›n lisan› beli¤ ve harikulâde seyyaldir. Cenab-›
Hakk›n flan ve celâletini, azamet s›fatlar›n› ifade eden
ayetlerin ekserîsi, müstesna bir güzelli¤i haizdir. Kur’ân’›
bîtarafâne tercümeye gayret ettimse de, kàrilerim,
Kur’ân’›n metnini sadâkatkârâne bir ifadeye muvaffak
olamad›¤›m› göreceklerdir. Bu kusuruma ra¤men kàriler
tercümemde bahis mevzuu etti¤im muhteflem ayetlerin
birçoklar›n› okuyacaklard›r.

Corselle

®®®

Kur’ân Befleriyete ‹lâhî Bir Lütuftur. Kur’ân
Muzaffer Cumhuriyetler Meydana Getirmifltir

Kur’ân ayetlerini nüzul tarihine göre tercüme eden ve
tertip eden ‹ngiltere’nin en mutaass›p papazlar›ndan
Rodwell (Radvel), flu hakikatleri itiraf ediyor:

Kur’ân, Arabistan’›n basit bedevîlerini öyle bir istiha-
leye u¤ratm›flt›r ki, bunlar›n âdeta meflhur olduklar›n›
zannedersiniz. Hristiyanlar›n telâkkisine göre Kur’ân’›n
nazil olmufl bir kitap oldu¤unu söyleyecek olsak bile,
Kur’ân, putperestli¤i imha, Allah’›n vahdaniyet akidesini
tesis, cinlere, perilere, tafllara ibadeti ilga, çocuklar› diri
diri gömmek gibi vahflî âdetleri izale, bütün hurafeleri is-
tisal, taaddüd-i zevcat› tahditle bütün Araplar için ‹lâhî lü-
tuf ve nimet olmufltur.

âdet: görenek, usul, al›flkanl›k.
âdeta: sanki.
akide: iman, inan›lan ve itikat
edilen esas, inanç.
ayet: Kur’ân cümlesi.
azamet: büyüklük, ululuk, yüce-
lik.
bahis: konu.
bedevî: çölde ve iptidaî tarzda
yaflayan, medenî olmayan.
beli¤: belagatla, düzgün ve sa-
natl› olarak meram›n› anlatan.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
bîtarafâne: tarafs›zca, herhangi
bir taraf›, kimseyi ve yan› tut-
maks›z›n.
celâlet: büyüklük, ululuk, hey-
betlilik.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
cin: gözle görünmez, lâtif cisim-
lerden ibaret bir yarat›k.
ekser: en çok, daha ziyade.
haiz: bir fleye sahip olma, sahip,
mâlik.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harikulâde: ola¤anüstü.
hurafe: dinin asl›na uymayan,
sonradan dinî bilgiler aras›na ka-
r›flm›fl olan uydurma, bât›l inan›fl.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
ilgâ: la¤vetme, kald›rma, bozma,
iptal etme.
imha: ortadan kald›rma, mahvet-
me.
istihale: bir hâlden baflka bir hâ-
le geçifl, hâl de¤ifltirme, tahavvül,
ink›lâp, baflkalafl›m, dönüflüm.
istisal: kökünden koparma, kök-
ten kopar›p ç›karma, temelinden
temizleme.
izale: yok etme, ortadan kald›r-
ma.
kàri: okuyucu, okuyan.
lisan: dil.
lütuf: güzellik, hoflluk, iyilik, ih-
san.
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muhteflem: haflmetli, yüce.
mutaass›p: bir fleyi savunma-
da afl›r›l›k gösteren ve inat
eden; dinî meselelerde körü
körüne bir fikre ba¤l› olan ve
baflka bir fikri kabulleneme-
yen.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
muzaffer: yenmifl, galip gel-
mifl.
müstesna: kaide d›fl›, kural
d›fl›.
nazil: nüzul eden, inen.
nimet: lütuf, ihsan, ba¤›fl.

nüzul: Kur’ân’›n vahiy yoluyla
Hz. Muhammed’e indirilmesi.
papaz: H›ristiyan din adam›,
rahip.
peri: pek güzel oldu¤u kabul
edilen bir cin taifesi ve bunla-
r›n diflilerine verilen ad.
putperest: puta tapan, putu
tanr› edinen.
sadakatkâr: sadakatli, vefal›,
sad›k.
seyyal: ak›flkan.
s›fat: vas›f, nitelik.
flan: flöhret, ün.

taaddüd-i zevcat: birden faz-
la kad›nla evlenme, birden
fazla kad›n alma, çok evlilik.
tahdit: hudutland›rma, s›n›r-
lama.
telâkki: anlama, anlay›fl, gö-
rüfl.
tertip: s›ra, dize, düzen.
tesis: kurma, meydana getir-
me.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
vahflî: merhametsiz, duygu-
suz.



Kur’ân, bütün kâinat› yaratan, gizli ve aflikâr her fleyi
bilen, kadîr-i mutlak s›fat›yla Zat-› Kibriya’y› takdis ve
tebcil etti¤inden, her sitayifle flayand›r.

Kur’ân’›n ifadesi veciz ve mücmel olmakla beraber, en
derin hakikati. en kuvvetli en mülhem hikmeti takrir
eden elfaz ile söylemifltir.

Kur’ân, devaml› memleketler de¤ilse de, muzaffer
cumhuriyetler vücuda getirmeye hadim olacak esaslar›
muhtevi oldu¤unu ispat etmifltir. Kur’ân’›n esaslar›ylad›r
ki, fakir ve sefaletleri ancak cehaletleriyle kabil-i k›yas
olan, susuz ve ç›plak bir yar›madan›n sekenesi, yeni bir
dinin, hararetli ve samimî salikleri olmufllar, devletler
kurmufllar, flehirler infla etmifllerdir. Filhakika, Müslü-
manlar›n heybetidir ki, Fesdad, Ba¤dat, Kurtuba, Delhi,
bütün Hristiyan Avrupa’y› titreten bir azamet ve haflmet
ihraz etmifllerdir.

Rodwell

®®®
Müslümanl›k Dünyan›n K›vam› Olan Bir Dindir;

Cihan Medeniyetinin ‹stinat Etti¤i Temelleri
Muhtevidir

Fransa’n›n en maruf müflteflriklerinden Gaston Care
(Gaston Kar), 1913 senesinde Le Figaro gazetesinde,
yeryüzünden Müslümanl›k kalkacak olursa, müsalemetin
muhafazas›na imkân olup olmad›¤› hakk›nda makaleler
silsilesi yazm›fl ve o zaman bu makaleler fiark gazeteleri 
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medeniyet: medenîlik, flehirlilik,
uygarl›k.
muhafaza: korunma.
muhtevî: ihtiva eden, içine alan,
içinde bulunduran, kapsayan.
muzaffer: yenmifl, galip gelmifl.
mücmel: öz olarak anlat›lm›fl, k›-
sa ve az sözle ifade edilmifl, öz,
özet.
mülhem: ilham olunmufl.
müsâlemet: herkesle bar›fl içinde
olma, sulh, bar›fl›kl›k.
müsteflrik: flark topluluklar›n›n
tarihini, dinini, dilini, folklorunu,
sanat ve edebiyat›n› araflt›r›p in-
celeyen uzman kimse, özellikle
do¤ululara ait ilimlerle u¤raflan
Bat›l› bilgin, flarkiyatç›, oryanta-
list.
salik: bir yola giren, bir yolda gi-
den, bir yolu takip eden.
samimî: içten, candan, gönülden.
sefalet: sefillik, süflîlik, hakirlik,
afla¤›l›k, düflkünlük.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
s›fat: vas›f, nitelik.
silsile: birbirini takip eden fleyle-
rin meydana getirdi¤i s›ra.
sitayifl: övme, övüfl, methetme,
sena.
flark: do¤u.
flayan: de¤er, lay›k, münasip.
takdis: yüceltme, mukaddes say-
ma, kudsî ve mübarek sayma.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle ifa-
de.
tebcil: yüceltme, ululama, birisi-
ne tazim etme, sayg› gösterme.
veciz: k›sa ve özlü söz.
Zat-› Kibriya: yüce zat, Cenab-›
Hakk›n kudret ve azimeti; her ci-
hette büyüklü¤ü.

aflikâr: aç›k, belli, meydanda.
azamet: büyüklük, ululuk,
yücelik.
cehalet: bilmezlik, cahillik,
ilimden yoksun olma.
elfaz: laf›zlar, kelimeler.
fakr: fakirlik, yoksulluk, muh-
taçl›k, zü¤ürtlük.
filhakîka: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,
do¤rusu.
hâdim: hademe, hizmetçi,
hizmet eden, ifle yarayan.
hakikat: gerçek, do¤ru.

hararet: atefllilik, coflkunluk,
heyecanl›l›k.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
heybet: sayg› ile birlikte kor-
ku hissini veren hal, büyük-
lük.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek
bilgi, fayda.
ihraz: bir fley kazanma, kesp
etme, elde etme.
imkân: olabilirlik, olanak.
infla: yapma, bina etme, kur-
ma.

ispat: kan›tlama, do¤rulama.
istinat: dayanak.
kabil-i k›yas: k›yaslanabilir,
k›yaslanabilen, düflünülebi-
len, ölçülebilen.
kadîr-i mutlak: hiç bir kay›t
ve flarta tâbi olmaks›z›n her
fleye gücü yeten sonsuz kud-
ret sahibi, Allah.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlem-
ler.
k›vam: dayanak, temel.
maruf: herkesçe bilinen.



taraf›ndan tercüme olunmufltu. Frans›z müsteflriki diyor
ki:

“Yüz milyonlarca insan›n dini olan Müslümanl›k, bü-
tün saliklerine nazaran, dünyan›n k›vam› olan bir dindir.
Bu aklî dinin menba› ve düsturu olan Kur’ân, cihan me-
deniyetinin istinat etti¤i temelleri muhtevidir. O kadar ki,
bu medeniyetin ‹slâmiyet taraf›ndan neflrolunan esasla-
r›n imtizac›ndan vücut buldu¤unu söyleyebiliriz. Filhaki-
ka bu âlî din, Avrupa’ya dünyan›n imarkârâne inkiflaf›
için lâz›m olan en esasl› kaynaklar› temin etmifltir. ‹slâmi-
yetin bu faikiyetini teslim ederek, ona medyun oldu¤u-
muz flükran› tan›m›yorsak da, hakikatin bu merkezde ol-
du¤unda flek ve flüphe yoktur.”

Frans›z muharriri, daha sonra, Kur’ân’›n umumî mü-
salemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzuu
ederek diyor ki:

“‹slâmiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir
Müslüman kalmayacak olursa, bar›fl› devam ettirmeye
imkân kal›r m›? Hay›r, buna imkân yoktur!”

Gaston Care

®®®
Kur’ân Bütün Dinî Kitaplara Faiktir

Alman âlimlerinden ve müsteflriklerinden Jochahim
Du Ralph (Yohahim Du Ralf) Kur’ân’›n s›hhate verdi¤i
ehemmiyetten bahsederken flu sözleri söylüyor:

aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
âlim: ilim ile u¤raflan, ilim adam›.
bahis: bahseden, araflt›ran, anla-
tan.
düstur: kanun, kural, esas.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
faik›yet: üstünlük, baflkalar›ndan
farkl› ve üstün olma.
filhakîka: hakikatte, esas›nda,
hakikaten, gerçekten, do¤rusu.
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hakikat: gerçek, do¤ru.
hizmet: görev, vazife.
husus: mevzu, konu.
imkân: olabilirlik, olanak.
imtizaç: bileflik hale gelme,
kaynaflma.
inkiflaf: geliflme.
istinat: dayanak.
k›vam: dayanak, temel.
medeniyet: medenîlik, flehir-
lilik, uygarl›k.
medyun: borçlu, verece¤i bu-
lunan.
menba: kaynak.

muhafaza: koruma.
muharrir: yazan, yazar.
muhtevî: ihtiva eden, içine
alan, içinde bulunduran, kap-
sayan.
müsâlemet: herkesle bar›fl
içinde olma, sulh, bar›fl›kl›k.
müsteflrik: flark topluluklar›-
n›n tarihini, dinini, dilini, folk-
lorunu, sanat ve edebiyat›n›
araflt›r›p inceleyen uzman
kimse, özellikle do¤ululara ait
ilimlerle u¤raflan Bat›l› bilgin,
flarkiyatç›, oryantalist.

nazaran: nispeten, k›yaslaya-
rak, göre.
neflr: yay›m, yay›n.
salik: bir yola giren, bir yolda
giden, bir yolu takip eden.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
suret: biçim, flekil, tarz.
flek: flüphe, zan, tereddüt.
flükran: teflekkür etme, iyilik
bilme.
temin: sa¤lama.
umumî: genel.
vücut: var olma, var olufl, var-
l›k.



‹slâmiyetin flimdiye kadar Avrupa muharrirlerinden
hiçbirinin nazar-› dikkatini celb etmeyen bir safhas›n› ba-
his mevzuu etmek istiyorum. ‹slâmiyetin bu safhas›,
onun s›hhati muhafaza için vuku bulan emirleridir.

Evvelâ flunu itiraf etmek lâz›md›r: Kur’ân, bu nokta-i
nazardan bütün dinî kitaplara faiktir. Kur’ân’›n tarif etti-
¤i basit, fakat mükemmel s›hhî kaideleri nazar-› dikkate
al›rsak, bu mukaddes kitap sayesinde, bütün dünyan›n
baz› k›s›mlar›yla haflerat mahfleri olan Asya’n›n, müthifl
bir tehlike olmaktan kurtuldu¤unu görürüz. Müslümanl›k
nezafeti, temizli¤i, nezaheti bütün saliklerine farz etmek-
le, birçok tahripkâr mikroplar› imha etmifltir.

Jochahim

®®®
Kur’ân Ayetleri ‹slâmiyetin Muhteflem

Bünyesinde Alt›n Bir Kordon Gibi ‹fllenmifltir

Sembires Encyclopedia nam›yla intiflar eden ‹ngilizce
muhitü’l-maarifte, Müslümanl›ktan flu suretle bahsolun-
maktad›r:

‹slâm Peygamberinin seciyesini ayd›nlatan Kur’ân
ayetleri, son derece mükemmel ve son derece müessir-
dir. Bu k›s›m ayetler, Müslümanl›¤›n ahlâkî kaidelerini
ifade eder. Fakat bu kaideler, bir-iki sureye münhas›r de-
¤ildir. Bu ayetler, ‹slâmiyetin muhteflem bünyan›nda, al-
t›ndan bir kordon gibi ifllenmifltir. ‹nsafs›zl›k, yalanc›l›k,
h›rs, israf, fuhufl, h›yanet, g›ybet, bunlar›n hepsi Kur’ân 
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kutsal, aziz, temiz.
müessir: tesirli.
münhas›r: mahsus, ait, yönelik.
müthifl: dehflet veren, ürküten,
dehfletli, korkunç.
nam: ad, isim.
nazar-› dikkat: dikkatli bakma,
dikkatli bak›fl.
nezafet: temizlik, pakl›k, taharet.
nezahet: incelik, rikkat.
nokta-i nazar: görüfl aç›s›, bak›fl
aç›s›; görüfl, fikir.
safha: devre, merhale.
salik: bir yola giren, bir yolda gi-
den, bir yolu takip eden.
seciye: karakter, huy, tabiat.
s›hhat: sa¤l›k, esenlik.
s›hhî: s›hhatle ilgili, sa¤l›kla ilgili,
sa¤l›¤a ait.
sure: Kur’ân-› Kerîm’in ayr›ld›¤›
114 bölümden her biri.
suret: biçim, flekil, tarz.
tahripkâr: tahrip eden, tahrip
edici, y›kan, y›k›c›.
tarif: bir fleyi bütün vas›flar›n› içi-
ne alacak flekilde anlatma.
vuku: olma, meydana gelme.

ahlâkî: ahlakla ilgili, ahlaka
ait.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bahis: konu.
bünyan: yap›, bina, duvar.
celp: çekme, çekifl, kendine
çekmek.
evvelâ: öncelikle.
faik: üstün, seçkin, ileri, yük-
sek.
farz: kesin yap›lmas› gerekli
olan; ‹slâmiyette kesin olarak
yap›lmas› gereken emir.
fuhufl: kötülük, namusa ayk›-

r› hareket, zina, gayr-› meflru
cinsî münasebet.
g›ybet: arkadan çekifltirmek,
haz›r olmayan birisinin aley-
hinde konuflma.
haflerat: haflereler, küçük bö-
cekler, zararl› küçük hayvan-
c›klar.
h›yanet: hainlik, kendine
olan güveni kötüye kullanma.
imha: ortadan kald›rma,
mahvetme.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.

israf: gereksiz yere harcama,
ihtiyaçtan fazlas›n› harcama,
savurganl›k.
kaide: kural, esas, düstur.
kordon: ço¤u ipekten yap›l-
m›fl kal›n ip.
mahfler: haflrolunacak, topla-
n›lacak yer.
muhafaza: koruma.
muharrir: yazan, yazar.
muhitü’l-maârif: ilim çevresi,
ilim dünyas›.
muhteflem: haflmetli, yüce.
mukaddes: takdis edilmifl,



taraf›ndan en fliddetli surette takbih olunmufl ve bunlar
reziletin ta kendisi tan›nm›flt›.

Di¤er taraftan, hüsnüniyet sahibi olmak, baflkalar›na
iyilik etmek, iffet, hayâ, müsamaha, sab›r ve tahammül,
iktisat, do¤ruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik,
her fleyden fazla Cenab-› Hakka itimat ve tevekkül, Al-
lah’a itaat Müslümanl›k nazar›nda hakikî iman esaslar›
ve hakikî bir mü’minin bafll›ca s›fatlar› olarak gösterilmifl-
tir.

®®®

Resul-i Ekrem ‹drak ve fiuur Timsalidir

Profesör Edward Monte, Hristiyanl›¤›n ‹ntiflar› ve
Hasm› Olan Müslümanlar ünvanl› eserinin 17 ve 18’in-
ci sahifelerinde diyor ki:

Rasyonalizm, yani “akliye” kelimesinin müfad›n› ve
tarihî ehemmiyetini tevsi edebilirsek, Müslümanl›¤›n aklî
bir din oldu¤unu söyleyebiliriz. Ak›l ve mant›k m›sdak›y-
la akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm
kelimesinin ‹slâmiyete tamam›yla mutab›k oldu¤unu tes-
lim etmekte tereddüt etmez.

Resul-i Ekrem fluur ve idrak timsali oldu¤u, dima¤›n›n
iman ›fl›klar› ve kâmil bir yakinle pürnur oldu¤u muhak-
kakt›r. Resul-i Ekrem, muas›rlar›n› ayn› heyecanla alevle-
mifl, bu s›fatlarla teçhiz etmifltir. Hazret-i Muhammed
(a.s.m.) baflarmak istedi¤i ›slahat›, ‹lâhî bir vahiy olarak 

akaid-i diniye: dinî inançlar, dinî
inan›fllar.
aklî: akla dayanan, ak›l ile ilglil.
akliye: ak›lc›l›k.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
dima¤: ak›l, fluur.
ehemmiyet: önem, de¤er, k›y-
met.
hakikî: gerçek.
hakperest: do¤ruluk ve haktan
taviz vermeyen, do¤ruluktan ay-
r›lmayan, bunlar› ciddî manada
seven.
has›m: düflman, rakip.
hayâ: Allah korkusu ile günahtan
kaç›nma.
hüsnüniyet: iyi niyet, temiz kalp-
lilik.
›slahat: düzeltmeler, iyilefltirme-
ler.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
iffet: helâle raz› olup haramdan
kaç›nma.
iktisâd: ekonomi.
‹lâhî: Allah’la ilgili, Cenab-› Hakka
dair.
iman: inanç, itikat.
intiflar: yay›nlanma, neflrolma.
istikamet: do¤ruluk; inanç, dü-
flünce, niyet, tutum ve davran›flta
Allah’›n r›zas›na uygun olarak
do¤ru yol üzere olma.
itaat: söz dinleme, boyun e¤me,
emre uygun hareket etme.
itimat: emniyet, güven.
kâmil: olgun, noksans›z, mükem-
mel.
mektep: okul.
m›sdâk: bir fleyin do¤ru oldu¤u-
nu ispata yarayan fley, kriter, öl-
çüt.
muas›r: ayn› as›rda yaflayanlar-
dan her biri, ayn› devirde yafla-
yan.
muhakeme: ak›l yürütüp do¤ru
netice elde edebilme, tartma, de-
¤erlendirme, yarg›lama.
mutab›k: birbirine uyan, uygun.
müfâd: mana, kavram, mefhum.
mü’min: iman eden, inanan.
müsamaha: göz yumma, hofl
görme, görmezlikten gelme, tole-
rans.
nazar: bak›fl, dikkat.
pürnur: nur dolu, nur içinde, nur-
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lu, ayd›nl›k.
rasyonalizm: akl› temel alan,
gerçe¤i akla uygunluk ölçü-
süyle de¤erlendiren doktrin,
ak›lc›l›k, usçuluk.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).
sab›r: dayanma, katlanma,
zorluklara dayanma gücü.
sahife: sayfa.
s›fat: vas›f, nitelik.
sulhperver: bar›fl isteyen, ba-
r›fl seven, bar›flsever.

suret: biçim, flekil, tarz.
fluur: ak›l, bilinç.
tahammül: yüklenme, bir
yükü üstüne alma, yüke kat-
lanma.
takdim: arz etme, sunma.
tarihî: tarihe ait, tarihle ilgili.
techîz: cihazlama, lüzumlu
fleyleri tamamlama, donat-
ma, haz›rlama.
tereddüt: karars›zl›k, flüphe-
de kalma.
tevekkül: bir ifli gerçeklefl-
mesi için gereken çal›flmay›

ve çabay› gösterip sebeplere
baflvurduktan sonra ifli Al-
lah’a b›rakma.
tevsi: bollaflt›rma, genifllet-
me.
timsal: örnek, nümune.
ünvan: flöhret, ad, isim.
vahiy: Cenab-› Hakk›n diledi¤i
hükümleri, s›rlar› ve hakikat-
leri peygamberlere bildirme-
si.
yakîn: kesin bilme, flüpheden
s›yr›larak son derece do¤ru
ve kuvvetli bilme.



takdim etmifltir. Bu, ‹lâhî bir vahiydir. Hazret-i Muham-
med’in (a.s.m.) dini ise, ak›l kaidelerinin ilhamlar›na ta-
mam›yla muvaf›kt›r.

Ehl-i ‹slâma göre ‹slâmiyetin esas akaidi flu suretle hü-
lâsa olunabilir:

Allah birdir; Muhammed (a.s.m.) Onun Peygamberi-
dir. Filhakika, ‹slâmiyetin esaslar›n› sükûnetle ve derin
bir teemmülle tetkik etti¤imiz zaman, bunlar›n, Allah’›n
birli¤ine ve Muhammed’in (a.s.m.) risaletine, sonra haflir
ve neflre ve itikada müntehî olduklar›n› görürüz. Bizzat
dinin esaslar› tan›nan bu iki akide, bütün dindar insanlar-
ca ak›l ve mant›¤a müstenit telâkki olunmakta ve bunlar
Kur’ân’›n akidelerinin hülâsas› bulunmaktad›r.

Kur’ân’›n ifadesindeki sadelik ve berrakl›k, Müslüman-
l›¤›n intiflar ve i’tilâs›n› bilâtevakkuf temadi ettiren saik
kuvvet olmufltur. Resul-i ‹slâm taraf›ndan tebli¤ olunan
mukaddes talimat›n cihanflümul terakkisine ra¤men,
Müslümanlar›n ilham kayna¤› ve en kuvvetli ilticagâh›
Kur’ân olmufltur. En takdiskâr ve kanaatbahfl bir lisanla,
baflka bir kitab-› münzelin tefevvuk edemeyece¤i bir ifa-
de ile takrir eden kitap, Kur’ân’d›r. Bu kadar mükemmel
ve esrarengiz, her insan›n tetkikine bu kadar aç›k olan
bir din, muhakkak, insanlar› kendisine meclûp eden
i’cazkâr kudreti haizdir. Müslümanl›¤›n bu kudreti haiz
oldu¤unda flüphe yoktur.

Edward Monte

„@ò
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kudret: güç, kuvvet, iktidar.
lisan: dil.
meclûb: celp edilmifl, getirilmifl.
mukaddes: takdis edilmifl, kutsal,
aziz, temiz.
muvaf›k: yerinde, uygun, uyar,
münasip.
müntehi: nihayet bulmufl, sona
ermifl.
müstenit: istinat eden, dayanan.
neflir: yay›m, yay›n.
resul-i ‹slâm: ‹slam Peygamberi,
hz. Muhammed.
risalet: elçilik, nebîlik, resullük,
peygamber olarak gönderilme,
peygamberlik.
sâik: sebep olan, güdüleyen,
âmil.
sükûnet: durgunluk, dinginlik,
hareketsizlik.
takdiskâr: takdis eden, kutsal ve
kusurlardan uzak oldu¤unu ifade
eden.
takrir: anlatma, anlat›fl; sözle ifa-
de.
talimat: talimler, e¤itimler; bir ifl
hakk›nda hareket tarz›n› bildiren
emirler.
tebli¤: dinî bir emrin yarat›lm›flla-
ra duyurulmas›; peygamberlerin
Allah’›n emrini kullara bildirmele-
ri ve hakka davet etmeleri.
teemmül: inceden inceye, etrafl›-
ca düflünme.
tefevvuk: üstün olma, üstünlük.
telâkki: anlama, anlay›fl, görüfl.
temadî: devam etme, sürüp git-
me, sürme.
terakki: yükselme, ilerleme.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.

akait: ‹slâm›n imanla ilgili
esaslar› ve hükümleri.
akide: iman esaslar›n›, ima-
n›n kuvvetle ba¤l› bulundu¤u
temelleri anlatan bir terim.
bilâtevakkuf: durmadan, te-
reddüt etmeden.
bizzat: kendisi, flahsen.
cihanflümul: dünya çap›nda,
dünya ölçüsünde.
dindar: dinin emirlerini yeri-
ne getiren.
ehl-i ‹slâm: ‹slâm toplulu¤u,
Müslümanlar.

esrarengiz: esrarl›, s›rl›, gizli,
gizemli.
filhakîka: hakikatte, esas›n-
da, hakikaten, gerçekten,
do¤rusu.
haiz: bir fleye sahip olma, sa-
hip, mâlik.
haflr: k›yametten sonra bü-
tün insanlar›n bir yere toplan-
malar›, Allah’›n ölüleri diriltip
mahflere ç›karmas›.
hülâsa: k›saca, özet.
i’cazkâr: i’cazl› söz söyleyen.
ilham: içe, gönüle do¤ma,

kalbe gelme, gönle do¤an
fley.
ilticagâh: iltica yeri, s›¤›n›la-
cak yer, s›¤›nak.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
itikat: inanç, iman.
itilâ: yükselme, yücelme, yu-
kar› ç›kma.
kaide: kural, esas, düstur.
kanaatbahfl: kanaat verici,
inand›r›c›.
kitab-› münzel: inzal edilmifl,
indirilmifl ‹lâhî kitap.



B‹RKAÇ DEFA BERAAT KAZANAN R‹SALE-‹ NUR’UN
B‹RKAÇ V‹LÂYETTE HAKSIZ MÜSADERES‹NE DA‹R,

NURUN YÜKSEK B‹R TALEBES‹N‹N MAHKEMES‹NDEK‹
MÜDAFAASINDAN B‹R PARÇADIR.

(Bu müdafaa, bir takriz olarak buraya ilhak› münasip
görülerek derç edilmifltir.)

D‹YARBAKIR SULH CEZA MAHKEMES‹ YÜKSEK MAKAMINA

Mahkeme-i âdilenizin huzuruna ç›kmaktan fevkalâde
memnunum.

Âdil mahkemeler; Kâinat Hâl›k›’n›n Hak isminin, Âdil
isminin ve daha çok esma-i ‹lâhiyenin tecelligâh›d›r. Hak
nam›na hükmeden, Âdil-i Mutlak hesab›na adalet eden
ve hakikî, ‹slâmî bir adalet olan kürsî-i muallâ ne yüksek-
tir, ne mübecceldir. Hak tan›maz ma¤rur zalimleri huzu-
runda serfüru ettiren, haks›zlar› hakk› teslime icbar eden
âdil mahkemeler, en yüksek tebcile ve en âlî ihtirama se-
zad›rlar.

Zulüm ve gadirle hukuku ihlâl edilmifl, haysiyet ve fle-
refi payimal edilmifl mazlumlar›n huzurunda ahz-› mevki
ile tazallüm-i hâl eden bîçarelerin flu dünya-i fânîde ih-
kak-› hak için mesned-i re’sleri, mahkemelerdir. fiu hâl-
de, ne flerefbahfl bir taht-› âlîdir ki; mazlumlara melce’ ve
penah, zalimlere de hüsran ve tebah oluyor.

‹nsanlar›n ebrar›n› da, eflrar›n› da cem’ eden huzur-i
mehakim, öyle korkulacak bir yer de¤ildir; belki muhab-
bete, hürmete lây›kt›r.

adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
Âdil-i Mutlak: Mutlak adalet sa-
hibi.
ahz-› mevki: mevki alma, ma-
kam elde etme.
âlî: yüce, yüksek, ulu.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bîçare: çaresiz, zavall›.
cem: toplama, bir araya getirme.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
derc: sokma, aras›na s›k›flt›rma.
dünya-i fânî: geçici dünya, ölüm-
lü dünya hayat›.
ebrar: hay›r sahipleri, iyiler, din-
darlar, sözü özü do¤ru olanlar.
esma-i ‹lâhiye: Allah’›n isimleri.
eflrar: flerliler, kötüler, hay›rs›z
kimseler.
fevkalâde: son derece, ziyade-
siyle.
gadir: zulüm, hainlik.
hakikî: gerçek.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
haysiyet: fleref, onur, itibar.
huzur-i mehakim: mahkeme hu-
zuru, duruflma an›.
hüküm: karar vermek, öyle oldu-
¤una inanmak.
hürmet: sayg›.
hüsran: hayal k›r›kl›¤›.
icbar: zorlama, zorla ve iste¤i d›-
fl›nda yapt›rma.
ihkak: hakk› yerine getirme, hak
yerine getirilme, hakk› alma.
ihlâl: bozma, zarar verme.
ihtiram: hürmet etme, sayg› gös-
terme.
ilhak: ilâve etme, ekleme, katma.
‹slâmî: ‹slâm ile alâkal›, ‹slama
ait.
kâinat: evren; yarat›lm›fl olan
fleylerin tamam›, bütün âlemler.
kürsi-i muallâ: yüce kürsü, yüce
makam, sayg›de¤er makam.
lây›k: uygun, yak›fl›r, münasip.
ma¤rur: gururlu; kendini be¤en-
mifl, büyüklük taslayan.
mahkeme-i âdilâne: adaletle
hükmeden mahkeme.
mazlum: zulüm görmüfl, haks›zl›-
¤a u¤ram›fl.
melce: s›¤›n›lacak yer.
mesned-i re’s: baflvurma yeri,
müracaat makam›.
mevki: yer, makam.
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muhabbet: sevgi, sevme.
mübeccel: tebcil edilmifl, yü-
celtilmifl, aziz k›l›nm›fl, sayg›
gösterilmifl, ululanm›fl.
müdafaa: savunma, koruma.
münasip: uygun.
müsadere: toplatma, elden
alma.
nam: ad›na, yerine.
payimal: ayak alt›nda kalm›fl,
ayak alt›na al›nm›fl, çi¤nen-
mifl.
penah: hamî, koruyucu.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-

diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
serfüru: bafl e¤me, söz dinle-
me, itaat.
seza: münasip, uygun, yara-
fl›r, flayan, flayeste.
fleref: onur, haysiyet.
flerefbahfl: flereflendiren, fle-
ref veren.
taht-› âli: yüce that, yüksek
makam.
takriz: övme yaz›s›, bir eser
hakk›nda yaz›lan ve eserin
bafl›na konulan övgü yaz›s›.

talebe: ö¤renci.
tazallüm-i hâl: hâlinden flikâ-
yet etme.
tebâh: tükenme.
tebcil: yüceltme, ululama, bi-
risine tazim etme, sayg› gös-
terme.
tecellîgâh: ‹lâhî kudretin gö-
ründü¤ü yer.
vilayet: il.
zalim: zulmeden, ac›mas›z ve
haks›z davranan.
zulüm: haks›zl›k, eziyet, ifl-
kence.



Sultanlarla köleleri, asilzadelerle âhad-i nâs› müsavi tu-
tan flu makam, saltanattan da mübecceldir. Hususuyla,
bütün âlem-i insaniyete devirlerin, as›rlar›n ak›fl› boyun-
ca adalet dersini veren ‹slâm mahkemeleri; akvam-› sa-
irenin engizisyonlar›na mukabil, adalet nurunu bîçare be-
flerin kara sahifesine haflmetle aksettirmifltir. Adliye ve
adalet tarihimiz, bunun binlerle misaline flahittir.

Ezcümle, bu mübarek, adaletli mahkemenin huzurun-
da iftiharla arz etmek isterim ki, meflhur ‹slâm seyyah› ve
tarihçisi Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde diyor ki:

“‹lk ‹stanbul kad›s› (hâkimi) olan H›z›r Bey Çelebi’nin
huzurunda, haflmetli padiflah Fatih ile bir Rum mimar›
aras›nda flöyle bir muhakeme cereyan eder:

“Büyük bir abidenin inflas›nda kullan›lacak iki mermer
sütunu Fatih, bir Rum mimar›na teslim eder. Mimar da,
Fatih’in arzusunun hilâf›na olarak, bu sütunlar› üçer ar-
fl›n kesip k›salt›r. Fatih, cezaen Rum mimar›n›n elini kes-
tirir. Rum mimar› da, Fatih aleyhine dava açar. Bunun
üzerine mahkemeye celp edilen Büyük Padiflah, bafl kö-
fleye geçmek istemifl. Birdenbire hâkimin flu ihtar›yla
karfl›laflm›fl: ‘Oturma Beyim! Hasm›nla mürafaa-i fler’î
olacaks›n; ayakta beraber dur!’

“H›z›r Bey Çelebi, bu koca flanl› padiflah-› maznuna,
haks›z el kestirdi¤i için, kendisinin de k›sasa tâbi oldu¤u-
nu ve elinin kesilece¤ini bildirir.
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haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hilâf›na: z›dd›na, tersine, aksine.
hususiyle: özellikle.
iftihar: gurur, övünme.
ihtar: dikkat çekme, hat›rlatma,
uyar›.
infla: yapma, bina etme, kurma.
kad›: islâm ülkelerinde her türlü
davalara fleriat ölçüleriyle hüküm
verme ifllerine bakan memur, hâ-
kim.
k›sas: bir suç iflleyenin ayn› flekil-
de cezaland›r›lmas›.
makam: yer, mevki.
misal: benzer, örnek.
muhakeme: duruflma.
mukabil: karfl›l›k.
mübarek: feyizli, bereketli, kutlu.
mübeccel: tebcil edilmifl, yüceltil-
mifl, aziz k›l›nm›fl, sayg› gösteril-
mifl, ululanm›fl.
mürafaa-i fler’î: fler’î duruflma;
fler’î mahkemede yüz yüze gelip
muhakeme olma.
müsavi: eflit.
padiflah-› maznun: zan alt›nda
bulunan, kendisiden flüpheleni-
len, suçlu oldu¤u iddia edilen pa-
diflah.
sahife: sayfa.
saltanat: sultanl›k, padiflahl›k,
hükümdarl›k.
seyyah: gezgin, gezici.
flan: flöhret, ün.
tâbi: boyun e¤en, uyan, itaat
eden.

abide: yadigâr kalacak eser,
an›t.
adalet: her hak sahibine hak-
k›n›n tam ve eksiksiz verilme-
si, hakkaniyet, âdillik.
ahad-› nâs: s›radan insanlar,
herhangi bir insan.
akvam-› saire: di¤er kavim-
ler, di¤er milletler.
âlem-i insaniyet: insanl›k
âlemi.
aleyh: ona karfl›, onun üzeri-
ne.
arfl›n: yaklafl›k 68 cm’ye eflit

olan uzunluk ölçüsü.
arz: sunma.
arzu: isteme.
asilzade: soylu bir soydan,
sülâlesi ve ailesi görgülü, te-
miz ve asil olan.
befler: insan, insanl›k.
bîçare: çaresiz, zavall›.
celp: yaz› ile ça¤›rma.
cereyan: olma, meydana gel-
me.
cezaen: ceza olarak, yapt›¤›
iflin karfl›l›¤› olarak.
dava: iddia, hak aramak

maksad›yla mahkemeye mü-
racaat etme.
engizisyon: H›ristiyanl›ktan
uzaklaflan veya dinî esaslara
ayk›r› davranan kimseleri ce-
zaland›rmak için kurulan Ka-
tolik kilisesi mahkemeleri.
ezcümle: bu cümleden ola-
rak.
has›m: düflman, rakip.
haflmet: ihtiflam, heybet, bü-
yüklük.
haflmetli: hükümdarlar için
kullan›lan bir unvan.



“Fakat, mimar k›sas› istemedi¤i için, Büyük Fatih,
günde on alt›n tazminata mahkûm olur; ve hatta k›sas-
tan kurtuldu¤u için, bu tazminat› kendili¤inden yirmi al-
t›na ç›kar›r.”

‹slâm mahkemesinin adaletinin flanl› misallerinden bi-
ri olan flu misal, bize en haflmetli hükümdarlarla en âciz
fertlerin huzur-i mehakimde müsavi oldu¤unu gösteriyor.

‹flte, ben de bugün Fatih kadar flanl›, kahraman ‹slâm
hâkimi H›z›r Bey Çelebi’nin makam›n›n mümessili olan
ve hakikî adalet-i Kur’âniyeyi esas tutan bir makam›n ye-
rinde bulunan bir mahkemenin huzurunda bulunuyo-
rum. Bütün kalbimi huzur ve sürura kalbeden memnuni-
yetim budur.

Kahraman ecdad›m›z›n bu kadar ulviyetinin s›rr›, kalp-
lerinde Allah korkusunun mevcudiyetiyle, Kur’ân nuru-
nun ve nihayetsiz feyzinin ruhlar›nda yerleflmifl olmas› ve
kudsî hakaika karfl› sonsuz ve nihayetsiz derecede mer-
butiyetleridir. O mübarek ecdattan bize tevarüs eden, Al-
lah ve Kur’ân için ak›tt›klar› kudsî kanlar›n›n hâlen eser-
leri bulunan bu yurtta ve aziz canlar›n› feda ettikleri flu
memlekette, “Kur’ân’›n kudsî hakikatlerine hizmet edi-
yor, Kur’ân’›n tefsirini okuyor, evinde bulunduruyor”
kayd›yla mahkemenin huzuruna sevk edildim.

Evet, muhakememiz flahs›mla alâkadar olmaktan ziya-
de, Risale-i Nur’un muhakemesidir. Risale-i Nur ise,
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan’›n semavî ve kudsî hakaik›n›n te-
reflfluhat› olmak hasebiyle, o yüksek eserlerdeki k›ymet 

adalet-i Kur’âniye: Kur’an adale-
ti, Kur’an’›n hak› hukuku gözet-
mesi.
alâkadar: ilgili.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
fedâ: u¤runa verme.
feyz: bolluk, bereket, verimlilik.
hakaik: hakikatler, do¤rular, ger-
çekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
hâlen: flimdiki hâlde, flu anda.
hasebiyle:.
haflmetli: ihtiflaml›, gösteriflli,
heybetli.
hizmet: görev, vazife.
huzur-i mahakim: mahkeme hu-
zuru, duruflma an›.
hükümdar: padiflah, hüküm sahi-
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bi, en yüksek reis. imparator.
k›sas: bir suç iflleyenin ayn›
flekilde cezaland›r›lmas›.
k›ymet: de¤er.
kudsî: mukaddes, yüce.
Kur’ân-› Mu’cizü’l-Beyan:
Aç›klamalar›yla, ak›llar› “ben-
zerini yapmak”tan aciz b›ra-
kan Kur’ân-› Kerim.
mahkûm: hüküm verme.
makam: yer, mevki.
memnuniyet: memnunluk,
sevinçli olufl.
merbutiyet: ba¤l›l›k, mensup

olufl, mensubiyet, eklilik.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
misal: benzer, örnek.
mübarek: feyizli, bereketli.
mümessil: temsil eden, tem-
silci.
müsavi: eflit.
nihayetsiz: sonsuz, s›n›rs›z.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
semavî: semaya ait, gökten
gelen.

sevk: yöneltme, gönderme.
sürur: sevinç, mutluluk.
flan: flöhret, ün.
flan: flöhret, ün.
tazminat: tazminler, zarar
ödemeler.
tefsir: Yorum, flerh.
tereflfluhat: damlamalar, s›-
z›nt›lar.
tevarüs: birinden di¤erine ›rsî
olarak geçme.
ulviyet: ulvilik, yücelik, yük-
seklik.
ziyade: çok, fazla.



do¤rudan do¤ruya Kur’ân’a aittir. fiu hâlde, muhakeme
de Kur’ân’›n muhakemesidir. Ehl-i tevhidin kitab› olan
Kelâmullah, bütün âyât ve beyyinat›yla Hâl›k-› Kâinat’›n
vahdaniyetini ve ehadiyetini ilân ediyor.

Kur’ân’›n ehl-i ukulü hayrette b›rakan i’caz›, belâgat
ve fesahati, nihayet derecedeki yüksek üslûbu, selâset-i
beyan›, elhâs›l sonsuz bedayi ve camiiyeti ile ins ve cin-
nin k›yamete kadar gelecek ihtiyacat›na ekmeliyetle kâfi
gelmesi, dünya ve ahiret saadetinin rehberi bulunmas› ve
bütün as›rlardaki tabakat-› beflere hitap etmesi ve Kâinat
Hâl›k›’n›n marziyat›n› kullar›na bildirecek âyât ve beyyi-
nat› tefsir ve izah edecek mütehass›s ehl-i ilmin bulunma-
s› zaruretine binaen, her as›rda gelen binler müdakkik
ehl-i ilim, yüz binlerle Kur’ân tefsirlerini meydana getir-
mifller, bütün as›rlar› Kur’ân’›n nuruyla ›fl›kland›rm›fllar-
d›r.

‹flte, Risale-i Nur da bu as›rda Kur’ân’›n feyziyle vücut
bulan, beflerin tekemmülât›na uygun olarak Kur’ân’›n
gösterdi¤i mu’cizeli hakikatlerin bu tekâmül ile saha-i fii-
le konuldu¤unu bildiren ve asr›n idrakine hitap eden ga-
yet kudsî bir tefsirdir. Kur’ân, bafltan bafla tevhid-i ‹lâhî-
yi ilân ediyor; Risale-i Nur da, iman-› billâh› gösteren ve
hakaik-› imaniyeyi ders veren ayetleri tefsir ediyor.

‹flte muhakemenin as›l mevzuu budur.

Otuz seneden beri gizli din düflmanlar›n›n, komünist-
lerin ve masonlar›n tahrikât›yla Risale-i Nur fiakirtleri, bir-
çok mahkemelere sevk edilmifller. Âdil mahkemeler de o 
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gayet: son derece.
hakaik-› imaniye: imana ait ha-
kikatler, imanî gerçekler.
Hâl›k: yoktan yaratan, her fleyi
yoktan var eden, yarat›c›; Allah.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
hitap: söylev verme, konuflma.
i’caz: mucizelik, insanlar›n benze-
rini yapmaktan âciz kald›klar› fle-
yi yapmak.
idrak: ak›l erdirme, anlama, kav-
rama kabiliyeti.
ihtiyacat: ihtiyaçlar, lüzumlu olan
fleyler.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
ins: insan, befler, Âdemo¤lu.
izah: aç›klama, ayr›nt›l› anlatma.
kâfî: yeterli.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
k›yamet: bütün kâinat›n Allah ta-
raf›ndan tayin edilen bir vakitte
y›k›l›p mahvolmas›.
kudsî: mukaddes, yüce.
marziyat: raz› olunacak fleyler,
Allah’›n r›zas›na dair olanlar, Al-
lah’›n r›zas›na mazhar olacak hâl
ve hareketler.
mevzu: konu.
mu’cize: benzerini yapmaktan
insanlar›n aciz kald›¤› fley.
muhakeme: mahkeme olunma.
müdakkik: tetkik eden, inceden
inceye araflt›ran.
mütehass›s: bir ilim dal›nda veya
bir meslekte derin bilgi sahibi
olan, uzman.
nihayet: son.
saha-i fi’l: ifl yapma sahas›, çal›fl-
ma alan›.
selâset-i beyan: anlat›m›n aç›kl›-
¤›.
sevk: yöneltme, gönderme.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tabakat-› befler: insan tabakalar›,
insanlar›n oluflturdu¤u sosyal s›-
n›flar.
tahrikât: tahrikler.
tefsir: Yorum, flerh.
tekâmül: kemal bulma, kemale
erme, olgunlaflma.
tekemmülât: tekemmüller, ke-
mâle ermeler, kemal bulmalar,
olgunlaflmalar.
tevhid-i ‹lâhî: Allah’›n birli¤ine
iman ve Ondan baflka ilâh olma-
d›¤›n› tasdik etme.
üslûp: tarz, yol, biçim, usul, stil.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.
zaruret: muhtaçl›k, fliddetli ihti-
yaç içinde olma.

âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
ayat: Kur’ân ayetleri.
ayet: Kur’ân cümlesi.
bedayi: efli benzeri olmayan
güzellikler, mükemmel ve ye-
ni fleyler.
belâgat: sözün düzgün, ku-
sursuz, yerinde ve hâlin ve
makam›n icab›na göre söy-
lenmesini ö¤reten ilmin ad›,
edebiyat kaideleri ile ilgili

ilim.
befler: insan, insanl›k.
beyyinat: beyyineler, deliller.
binaen: -den dolay›, bu se-
bepten.
camiiyet: toplay›c›, ihtiva ve
ihata edicilik.
cin: gözle görünmez, lâtif ci-
simlerden ibaret bir yarat›k.
ehadiyet: Allah’›n her bir fley-
de birli¤inin tecelli etmesi, Al-
lah’›n birli¤i.
ehl-i ilim: ilim sahipleri, ilim
adamlar›.

ehl-i tevhid: tevhit ehli, Ce-
nab-› Hakk›n birli¤ini bilip ina-
nan ve sadece bir Allah’a
ba¤lan›p ibadet eden kimse.
ehl-i ukul: ak›ll›lar, ak›l sahip-
leri.
ekmeliyet: mükemmellik,
kusursuzluk, noksans›zl›k, ek-
siksizlik.
elhâs›l: has›l›, netice itibariy-
le, k›saca.
fesahat: sözün; kelime, ma-
na, ahenk ve s›ralama yönle-
rinden kusursuz olmas›.



hain, gizli din ve Kur’ân düflmanlar›n›n ettikleri iftiralar›
inceden inceye tetkik etmifller, “Bunlarda bir suç yok; ki-
taplar ise, faydal› kitaplard›r” diyerek, çok mahkemeler
beraatle neticelenmifllerdir.

Temyiz Mahkemesi de, üç defa mahkemelerin beraat
karar›n› tasdik etmifl. Hüküm kaziye-i muhkeme hâline
geldi¤i hâlde, memleketi umumî bir dinsizli¤e sürükle-
mek için, perde arkas›ndaki din düflmanlar›, faaliyetleri-
ni mütemadiyen tazelemifller, sükûn ve asayifle pek çok
muhtaç olan memleketimizi bu cihetten zaafa u¤ratmak
için adliyeleri, mahkemeleri daima hainâne tertiplerle
meflgul etmifllerdir.

Evvelce flifahen dahi arz etti¤im vecihle, Selef-i Salihî-
nin b›rakt›¤› kudsî tefsirler iki k›s›md›r: Bir k›sm› ahkâma
dair tefsirlerdir, di¤er bir k›sm› da âyât-› Kur’âniyenin hik-
metlerini ve iman hakikatlerini tefsir ve izah ederler. Se-
lef-i Salihînin bu türlü tefsirleri çoktur. Hususan Gavs-›
Azam fiah-› Geylânî, ‹mam-› Gazalî, Muhyiddin-i Arabî
‹mam-› Rabbanî gibi zevat-› kiram›n eserleri, bu k›s›m
tefsirlerdir. Bilhassa Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazret-
lerinin Mesnevî-i fierif’i de bu tarz, bir nevi manevî tef-
sirdir. ‹flte, Risale-i Nur, bu tarz tefsirlerin en yükse¤i, en
mümtaz› ve en müstesnas›d›r. ‹flte, madem bu tarz tefsir-
ler mütedavildir, kimse iliflmiyor; Risale-i Nur’a da iliflme-
mek lâz›md›r. ‹liflenler Kur’ân’a ve ecdada düflmanl›kla-
r›ndan iliflirler.

ahkâm: dinî hükümler, emirler.
arz: sunma, bildirme.
asayifl: emniyet, kanun ve nizam
hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n ayet-
leri.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
bilhassa: özellikle.
cihet: yön.
dair: alakal›, ilgili.
defa: kere, kez, yol.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
evvelce: daha önce.
Gavs-› Azam: en büyük gavs, Ab-
dülkadir-i Geylânî Hazretlerinin
nam›.
hain: h›yanet eden, arkadan vu-
ran, iyili¤i kötülükle karfl›l›k ve-
ren.
hainâne: haincesine, hain bir kifli-
ye yak›fl›r flekil ve surette.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hikmet: ‹lahî gaye, yüksek bilgi,
fayda.
hususan: bilhassa, özellikle.
hüküm: verilen karar.
iftira: asl› olmadan birine suç
yükleme, olmayan bir suçu bafl-
kas›na yükleme.
iman: inanç, itikat.
izah: aç›klama, ayr›nt›lar› ile an-
latma.
kaziye-i muhkeme: tam, sa¤lam
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hüküm; temyizin tasdikinden
geçmifl, de¤iflmez hâle gelmifl
mahkeme karar›.
kudsî: mukaddes, yüce.
madem: de¤il mi ki.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
meflgul: u¤raflma, ilgilenme.
muhtâc: gerek duyan.
mümtaz: ayr›cal›lkl›, seçkin.
müstesna: istisna olan, kaide
d›fl›.
mütedavil: tedavülde bulu-
nan, tedavül eden, elden ele

geçen, gezen, kullan›lan.
mütemadiyen: sürekli ola-
rak, devaml›.
nev’î: gibi, cins.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
Selef-i Salihîn: Ehl-i Sünnet
ve Cemaatin ilk rehberleri ve
Ashap ile Tabiînin ileri gelen-
leri ile Tebe-i Tâbiînden olan
Müslümanlar.
sükûn: rahat, huzur, asayifl.
flifahen: flifahî, a¤›zdan, sözle,

yaz›l› olmayarak.
tarz: biçim, flekil, suret.
tasdik: do¤rulama, onayla-
ma.
tefsir: Yorum, flerh.
temyiz: bu incelemeyi yapan
mahkeme, yarg›tay.
tetkik: dikkatle araflt›rma, in-
celeme.
umumî: genel.
zaaf: zay›fl›k, kuvvetsizlik.
zevat-› kiram: soylu, flerefli
zatlar.



Risale-i Nur, erkân-› imaniyeyi ve âyât-› Kur’âniyeyi
tefsir ederek, öyle bir tarzda beyan eder ki; hiçbir mün-
kir, hiçbir dinsiz, o hakikatleri inkâr edemez. Hem riyazî
bir kat’iyetle ispat eder, göze gösterir, akl› doyurur, letâi-
fi kand›r›r; art›k hiçbir imanî ve Kur’ânî hakikati inkâra
mecal kalmaz. Bundan dolay›d›r ki, dinsizler, komünist-
ler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel’unâne fikir-
lerini saha-i tatbike koyamad›klar›ndan ve bir manevî
bekçi gibi Risale-i Nur daima karfl›lar›na ç›kt›¤›ndan Ri-
sale-i Nur’un her vecihle neflrine set çekmeyi gaye edin-
mifllerdir.

Risale-i Nur, tahkikî iman dersleri verir, flâkirtlerini her
türlü fenal›ktan al›koyar, kalblere do¤ruluk afl›lar. Onu
hakk›yla anlayan, art›k fenal›k yapamaz. Onun içindir ki,
bugün memleketin her taraf›ndaki Risale-i Nur Talebele-
ri asayiflin manevî muhaf›z› hükmündedirler. fiimdiye ka-
dar hiçbir hakikî Nur Talebesinde asayifle münafi bir
hareket görülmemifl, âdeta Nur Talebeleri zab›tan›n ma-
nevî yard›mc›s› olmufllard›r. Risale-i Nur Talebelerinin r›-
za-i ‹lâhîden baflka, a’mal-i uhreviyeye müteveccih ol-
maktan gayri düflünceleri yoktur. fiu hâlde, Risale-i
Nur’a garazkâr tertipler haz›rlayanlar, perde arkas›ndaki
malûm din düflmanlar›ndan baflka kimse de¤ildir.

Yukar›daki maruzat›m›zda birçok mahkemelerin bera-
at kararlar›n›n mevcudiyetini arz etmifltim. Elde edebildi-
¤im tarih ve numaralar›n› beyan ederek, o âdil ve yük-
sek mahkemelere milyonlar Nur fiakirtleri nam›na min-
nettarl›¤m›z› bildirmek isterim. Umum risalelerin beraat 
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minnettar: bir iyili¤e karfl› teflek-
kür duygusu içinde olan.
muhâf›z: koruyan, saklayan, mu-
hafaza eden, gözleyen, bekleyen.
münâfi: z›t, ayk›r›.
münkir: inkâr eden, kabul etme-
yen.
müteveccih: dönük.
nam: ad, isim.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.
r›za-i ‹lâhî: Allah’›n r›zas›, hoflnut-
lu¤u.
risale: kitap, kitapç›k.
riyazî: hesapla, matematikle ilgili,
riyaziyeye ait.
saha-i tatbik: uygulama sahas›,
pratik yapma alan›.
set: mani, perde, engel.
flakirt: talebe, ö¤renci.
tahkikî: araflt›rma ve inceleme
ile ilgili, inand›¤› fleylerin asl›n›,
esas›n› bilerek inanma.
talebe: ö¤renci.
tarz: biçim, flekil, suret.
tefsîr: Yorum, flerh.
tertip: hile, komplo.
umum: bütün, herkes.
zab›ta: flehir güvenli¤ini sa¤la-
makla vazifeli bulunan idare, po-
lis.

âdeta: sanki.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk
gösteren.
a’mal-i uhreviye: ahirete ait
ifl, hareket ve ibadetler.
arz: sunma, bildirme.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-
zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
beraat: fazilet, erdem, olgun-
luk, meziyet.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.

beyan: anlatma, aç›klama.
erkân-› imaniye: imana ait
esaslar.
garazkâr: haset eden, kin gü-
den, kötü kas›t sahibi.
gayr: ayr›, baflka.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hakikî: gerçek.
iman: inanç, itikat.
imanî: imana dair olan, iman-
la ilgili.
inkâr: reddetme, inanmama,
kabul ve tasdik etmeme.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.

kat’iyet: kat’îlik, kesinlik.
Kur’ânî: Kur’an’a ait, Kur’an’-
dan gelen.
letaif: manevî duygular.
malûm: bilinen, bilinir olan.
manevî: manaya ait, maddî
olmayan.
maruzat: takdim, sunufl.
mecal: güç, kuvvet, iktidar,
takat, tahammül.
mel’unane: mel’unca, fliddet-
li kötülükte.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.



ve iadesi hakk›nda Denizli A¤›r Ceza Mahkemesinin 15
Haziran 1944 tarihli beraat karar›yla ‹stanbul Eminönü
A¤›r Ceza Mahkemesinin 1953 tarih ve 1951/137 esas
ve 27/952 karar›yla —ki, geçen celsede Sebilürreflad
gazetesinin takdim etti¤im nüshas›nda bildirilen beraat
karar›d›r— ayr›ca mahkeme-i âlînize suret-i mahsusada
arz ve takdim etti¤im Asa-y› Mûsa dâhil umum Risale-i
Nur Külliyat›n›n Mersin A¤›r Ceza Mahkemesinin
17/1954 esas, 421/954 karar ve 9/4/954 tarihli be-
raat karar›n›n mevcudiyetleri, mahkemelerin temininde
olarak hiçbir elin Risale-i Nur’a iliflmemesini tazammun
etti¤i hâlde mestur düflmanlar›n hainâne faaliyetleriyle
bu sefer de tahsisen Asa-y› Mûsa kastedilerek âdil ve
yüksek mahkemeye gelmifl bulunuyoruz.

Risale-i Nur, iman-› billâh ile tevhidi en yüksek derece-
de, aynelyakin ve hakkalyakin bir surette göze gösterip
bütün letaifi azamî derecede doyurmas›yla iman› taklit-
ten kurtar›p, derece-i tahkike yükseltir. Asa-y› Mûsa da
ise, bu ulvî ve kudsî iman dersi en parlak bir surette, hem
görülmemifl ihtiflamla ispat edildi¤inden, yüz otuz cilde
yaklaflan Risale-i Nur tefsirinin âdeta hülâsas› hükmün-
dedir.

Bütün semavî kitaplar›n ve bütün peygamberlerin en
büyük davas›, Hâl›k-› Kâinat’›n ulûhiyet ve vahdaniyetini
ilând›r. Kur’ân, bafltan bafla tevhidi gösterir. ‹flte Asa-y›
Mûsa da Müslümanlara ve umum befleriyete Cenab-›
Hakk›n birli¤ini ve delâil-i vahdaniyetini günefl gibi gös-
termesinden, en büyük bir mütefekkir ile bir dinsizi ve bir 

âdeta: sanki.
âdil: adaletli olan, do¤ruluk gös-
teren.
arz: sunma.
aynelyakîn: gözle görür derece-
de inanma; bir fleyi görerek ve
seyrederek bilme.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
beraat: serbest kalma, suçsuz
bulunma, aklanma.
befleriyet: beflerîlik, insanl›k.
celse: aral›ks›z yap›lan toplant›,
oturum.
Cenab-› Hak: hakk›n ta kendisi
olan fleref ve azamet sahibi Allah.
dâhil: içinde, içeri girmifl.
delâil-i Vahdaniyet: Cenab-› Al-
lah’›n umum eflyada birden görü-
nen birlik tecellisinin delilleri.
derece-i tahkik: araflt›rma ince-
leme derecesi.
hainâne: haincesine, hain bir kifli-
ye yak›fl›r flekil ve surette.
hakkalyakin: fleriat›n hakikatini,
derûnî hikmet, ilim ve marifetini
bilme.
Hâl›k-› Kâinat: kâinat›n ve onun
içinde olan her fleyin yarat›c›s›,
Allah.
hülâsa: k›saca, özet.
ihtiflam: debdebe, flanl› görünüfl,
büyük gösterifl.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
iman-› billâh: Allah’a inanma, Al-
lah’›, onun kâinatta tecelli eden
bütün s›fat ve isimleriyle beraber
kabul ederek Ona inanma.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
kas›t: niyet, düflünce.
kudsî: mukaddes, yüce.
letaif: manevî duygular.
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mahkeme-i âlî: yüce mahke-
me, birinci derecedeki (üstün)
mahkeme.
mestur: örtülü, örtülmüfl, set-
rolunmufl, kapal›, gizli, perde-
li.
mevcudiyet: mevcut olma,
varl›k.
mütefekkir: insanl›¤›n ve
müslümanlar›n problemlerini
ve çarelerini çok düflünen
âlim kifli.
nüsha: suret.
peygamber: Allah taraf›ndan

haber getirerek ‹lahî emir ve
yasaklar› insanlara tebli¤
eden elçi, nebî.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
sefer: defa, kere.
semavî: semaya ait, gökten
gelen; Allah taraf›ndan olan,
‹lahî.
suret-i mahsusa: özel, hususî
tarz.
tahsisen: tahsis suretiyle,

tahsis ederek, ay›rarak.
takdim: arz etme, sunma.
taklit: benzeri, taklit etme.
tazammun: ihtiva etme, içine
alma, içinde bulundurma.
tefsîr: Yorum, flerh.
temîn: sa¤lama.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
ulûhiyet: ilâhl›k, Allah’l›k.
ulvî: yüce, de¤erli.
umum: bütün, herkes.
vahdaniyet: Allah’›n birli¤i ve
varl›¤›, Allah’›n bir oluflu.



feylesofu hakaik-› imaniyeyi tasdike mecbur etti¤i gibi,
en âmî bir adam›n da en yüksek hakikatleri, en büyük bir
sühuletle anlamas›n› temin eden, tevhidi gösteren, âyât-›
Kur’âniyenin en kudsî bir tefsiridir. Aynen ismi gibidir.
Nas›l ki Mûsa Aleyhisselâm, elindeki asas›yla kara tafllar-
dan, çorak vadilerden, atefl f›flk›ran çöllerden âb-› hayat›
f›flk›rtt›¤› gibi, Asa-y› Mûsa da vahdaniyet-i ‹lâhiyeyi ispat
etmesiyle dünya ve ahiret âlemlerini ziyadar edecek tev-
hid nurlar›n› f›flk›rt›yor, tafl gibi kalpleri, mum gibi eriti-
yor; flavk› ile gönülleri teshir ediyor.

Hem madem mahkemelerin beraati mevcut ve vicdan
hürriyeti var ve hiçbir memlekette ilim ile ifltigal edenle-
re iliflilmiyor, flu hâlde ulûm-i evvelîn ve ahirîni cami olan
Risale-i Nur’a da iliflilmemek lâz›md›r.

Risale-i Nur yurdun asayifline, sükûn ve selâmetine
hizmet etti¤ine delil, milyonlar talebelerinin hiçbirisinde
bir vak’an›n görülmemifl olmas›yla beraber, hepsinin de
namuskârâne faaliyetleriyle müstakim görülmeleridir. Ri-
sale-i Nur Külliyat›, Asa-y› Mûsa ile birlikte kütüphane-i
mesaimin hariminden al›nmas›yla, her türlü suç unsuru-
nun mevcudiyetini bizzat ref’ eder. Zira, her münevver
adam, kütüphanesinde her nevi kitab› bulundurur, okur
tetkik eder. Mel’unâne fikirleri neflreden ve anarflistli¤i
telkin eden kitaplar bile kütüphanelerde aç›kça tetkike
tâbidir.

Hülâsa: Risale-i Nur, Kur’ân’›n bu as›rda en yüksek ve
en kudsî bir tefsiridir. Hakikatleri semavîdir, Kur’ânîdir.
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Kur’ânî: Kur’ân’a uygun, Kur’ân’a
ait.
kütüphane-i mesai: çal›flma kü-
tüphanesi, içinde çal›fl›lan kütüp-
hane.
madem: de¤il mi ki.
mel’unâne: mel’unca, fliddetli kö-
tülükte.
mevcudiyet: mevcut olma, var-
l›k.
münevver: bilgili, kültürlü kimse,
ayd›n.
müstakim: temiz, namuslu, do¤-
ru, ahlâkl›, istikamet sahibi.
namuskârane: namuslu olarak,
haysiyetli, dürüst bir flekilde, na-
muslulukla.
neflir: yay›m, yay›n.
nev’î: gibi, cins.
ref: kald›rma, giderme.
Risale-i Nur Külliyat›: Bediüzza-
man Said Nursî’nin yüz otuz par-
ça risaleden oluflan külliyat›.
selâmet: salimlik, eminlik, kurtu-
lufl, korku ve endifleden uzak ol-
ma.
semavî: semaya ait, gökten ge-
len.
sühulet: kolayl›k.
sükûn: rahat, huzur, asayifl.
flevk: keyif, nefle, sevinç.
tâbi: ba¤l›, uyma.
talebe: ö¤renci.
tasdik: do¤rulama, onaylama.
tefsir: yorum, flerh.
telkin: fikir afl›lama, zihinde yer
ettirme.
temin: sa¤lama.
teshir: cezbetme, kendine ba¤la-
ma, emri alt›na alma.
tetkik: dikkatle araflt›rma, incele-
me.
tevhidî: tevhide dair, tevhitle ilgi-
li.
ulûm-i evvelîn: önceki ilimler.
vadi: iki da¤ aras›nda kalan çu-
kurca arazi.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî birlik,
Allah’›n bir, tek olmas›.
vak’a: hadise, olay.
vicdan: insan›n içindeki, iyiyi kö-
tüden ay›rabilen, iyilik etmekten
lezzet duyan ve kötülükten elem
alan manevî his.
ziyadar: ziyal›, ›fl›kl›, parlak, ay-
d›nl›k.

âb-› hayat: hayat suyu; içene
ebedî hayat verdi¤ine inan›-
lan efsanevî su, bengisu.
ahir: sonu, son k›sm›.
ahiret: öbür dünya, ikinci ha-
yat.
âlem: dünya, cihan.
âmî: bilgisiz, cahil.
anarflist: hiç bir düzen ve
otorite tan›mayan, kar›fl›kl›k
ve bozgunculuktan yana
olan.
asa: de¤nek, sopa.
asayifl: emniyet, kanun ve ni-

zam hakimiyetin sa¤lanmas›.
ayat-› Kur’âniye: Kur’ân’›n
ayetleri.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
bizzat: kendisi, flahsen.
cami: toplayan, içine alan,
kapsayan.
çorak: verimsiz.
delil: kan›t, tan›k, burhan.
faaliyet: ifl, haraketlilik, çal›fl-
ma.
feylesof: felsefe ile u¤raflan,
filozof.

hakaik-› imaniye: imana ait
hakikatler, imanî gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
harîm: herkesin giremeyece-
¤i yer, herkesin dokunama-
yaca¤› fley.
hizmet: görev, vazife.
hülâsa: k›saca, özet.
ilim: bilgi, marifet.
iman: inanç, itikat.
ispat: kan›tlama, do¤rulama.
ifltigal: bir iflle u¤raflma, mefl-
gul olma.
kudsî: mukaddes, yüce.



O hâlde Kur’ân okundukça, o da okunacakt›r. Risale-i
Nur, mücevherat-› Kur’âniye hakikatlerinin sergisidir, pa-
zar›d›r. Bu ulvî pazarda herkes istedi¤i gibi ticaret yapar.
Uhrevî, manevî zenginliklere mazhariyeti temin eder.

Bu kadar maruzat›m›zla ifade etmek istedim ki: Mak-
sad›m›z iman›m›z› kurtarmakt›r, imana hizmettir,
Kur’ân’a hizmettir. Ahirete müteveccih olan bir hâl ise,
hiçbir günâ suç mevzuu olamaz. Mütemadiyen flikayette
bulundu¤umuz o gizli din düflmanlar›, türlü türlü entrika-
larla, tertiplerle, iz’açlarla bizleri bu kudsî vazifeden me-
netmeye u¤aflmaktad›rlar. Bizler ise bu kudsî yolda
Kur’ân ve iman için her fleyimizi fedaya seve seve haz›-
r›z. De¤il dünyevî ›zt›raplar Cehennemi azaplar da veril-
se, b›çaklarla da do¤ransak, en müthifl ölümlere de ma-
ruz b›rak›lsak, as›rlar boyunca milyonlar mübarek ecda-
d›m›z›n feda-i can ettikleri bu kudsî hakikate, bizim can›-
m›z da feda olsun. Bir de¤il, bin ruhum da olsa, Kur’ân
için, iman için hepsini feda etmeye her zaman haz›r›m.

fiu aziz vatan›n tafllar›, topraklar›, abideleri, kubbeleri,
camileri, minareleri, mezar tafllar›, türbeleri Kur’ân’›n
tebli¤ etti¤i zemzeme-i tevhidi hayk›r›yorlar. ‹man ve
Kur’ân’›n ezelî nurunu, atom zerrat›na kadar nüfuz edip
ilân etti¤i tevhid hakikatini, hiçbir kuvvet bu vatan›n ve
bu milletin sine-i pakinden silemez.

Muhterem mahkemenizden, yüksek adaletinizden ha-
kaik-› Kur’âniyeyi ve vahdaniyet-i ‹lâhiyeyi haflmetle ilân
eden ve tevhidi, azamî derecede gösteren Risale-i Nur 

abide: yadigâr kalacak eser, an›t.
adalet: her hak sahibine hakk›n›n
tam ve eksiksiz verilmesi, hakka-
niyet, âdillik.
ahiret: öbür dünya, öteki dünya,
k›yametten sonra kurulacak olan
âlem.
azamî: en fazla, en çok, nihayet
derecede.
azap: eziyet, iflkence; büyük s›-
k›nt›, fliddetli ac›.
aziz: izzetli, muhterem, sayg›n.
dünyevî: dünyaya ait.
ecdat: dedeler, büyük babalar,
atalar.
entrika: bir ç›kar sa¤lamak veya
birine zarar vermek maksad›yla
haz›rlanan düzen, dalavere, hile,
desise.
ezelî: ezel ile ilgili, öncesiz, bafl-
lang›çs›z.
feda: gözden ç›karma, u¤runa
verme.
feda-i can: can›n› feda etme, ca-
n›n› verme.
hakaik-› Kur’âniye: Kur’ân ait
olan ve ondan gelen gerçekler.
hakikat: gerçek, do¤ru.
hâl: durum, vaziyet.
haflmet: ihtiflam, heybet, büyük-
lük.
hizmet: görev, vazife.
›zt›rap: üzüntü veren bir duru-
mun meydana getirdi¤i kuvvetli
ac›, afl›r› elem, azap, s›k›nt›.
ilân: yayma, duyurma, bildirme.
iman: inanç, itikat.
iz’aç: rahats›z etme, can s›kma,
bafl a¤r›tma, bunaltma.
kudsî: mukaddes, yüce.
maksat: kastedilen fley; gaye.
manevî: manaya ait, maddî ol-
mayan.
maruz: u¤ramak, etkilenmek.
maruzat: arz edilenler, sunulan-
lar.
mazhariyet: nail olma, flereflen-
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me.
men: yasak etme, engelleme.
mevzu: konu.
mezar: kabir, ölünün gömül-
dü¤ü yer.
muhterem: sayg› de¤er, hür-
mete lay›k, sayg›n.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
mücevherat-› Kur’âniye:
Kur’ân’a ait cevherler, Kur’ân-
› Kerîm’in içinde bulunan ma-
nevî inciler.
mütemadiyen: sürekli ola-

rak, devaml›.
müteveccih: dönük.
müthifl: dehflet veren, ürkü-
ten, dehfletli, korkunç.
nüfuz: söz geçirme, hüküm
sahibi olma.
Risale-i Nur Külliyat›: Bedi-
üzzaman Said Nursî’nin yüz
otuz parça risaleden oluflan
külliyat›.
sine-i pak: temiz yürek.
tebli¤: dinî bir emrin kullara
bildirilmesi.
temîn: sa¤lama.

tertip: hile, komplo.
tevhid: Allah’›n bir oldu¤una
inanma, birleme.
türbe: mezar, kabir.
uhrevî: ahirete dair, ahirete
ait.
ulvî: yüksek, yüce.
vahdaniyet-i ‹lâhiye: ‹lâhî
birlik, Allah’›n bir, tek olmas›.
vazife: görev.
zemzeme-i Tevhid: tevhit
zemzemesi, birlik na¤mesi;
Allah’›n birli¤inin na¤mesi.
zerrat: zerreler, atomlar.



Külliyat›n›n iadesine ve beraatine karar vermenizi rica
ederim.

Risale-i Nur, Kur’ân’›n mal›d›r. Arfl› ferfle ba¤layan Ke-
lâmullah ile mazi canibindeki milyarlar ehl-i iman, evliya
ve enbiya alâkadar olduklar› gibi, Risale-i Nur mahkeme-
siyle de manen alâkad›rlar. Çok ihtiyarlam›fl arz›n, dört
yüz milyon Müslüman sekenesi, Risale-i Nurun beraati-
ne ve serbestiyetine ve intiflar›na muntaz›rd›rlar.

Mazi taraf›ndan perde-i gayp arkas›na çekilen müba-
rek ecdad›m›z›n nuranî kafileleri, ulvî makamlar›ndan Ri-
sale-i Nur mahkemesine manen naz›rd›rlar.

Müstakbel cephesinin feyizkâr nesilleri, beraat (HAfi‹YE)

karar›n› bekliyorlar.

Emekli Yüzbafl›
Mehmed Kayalar

@
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perde-i gayp: gayp perdesi, gizli
perde; insanlar›n bilmeyip sadece
Allah’›n bildi¤i gayp âlemdeki
manevî perde.
Risale-i Nur: Nur Risalesi, Bediüz-
zaman Said Nursî’nin eserlerinin
ad›.
sekene: sakin olanlar, ikamet
edenler, oturanlar.
serbestiyet: serbestlik, rahat ve
serbest olma hâli.
serdetmek: serdetmek ifli, ileri
sürmek.
ulvî: yüksek, yüce.

HAfi‹YE: Bu müdafaan›n serdedildi¤i muhakeme, beraatle neticelen-
mifltir.

alâkadar: ilgili, iliflki.
Arfl: yüksekli¤i sebebiyle bü-
tün cisimleri içine alan ve Al-
lah’›n kudret ve hükmüyle is-
tiva etti¤i fley.
arz: yer, dünya.
beraat: serbest kalma, suç-
suz bulunma, aklanma.
canip: yan, yön, cihet, taraf.
ecdat: dedeler, büyük baba-
lar, atalar.
ehl-i iman: inananlar, iman
sahipleri.
enbiya: nebiler, peygamber-

ler.
evliya: veliler, Allah dostlar›.
ferfl: yeryüzü, zemin, dünya.
feyizkâr: feyizli, bereketli,
›fl›kl›.
hafliye: dipnot.
iade: geri verme.
intiflar: yay›nlanma, neflrol-
ma.
kafile: tak›m, bölük.
Kelâmullah: Allah’›n kelâm›,
Kur’ân-› Kerîm.
makam: yer, mevki.
manen: mana bak›m›ndan,

manaca.
mazi: geçmifl zaman.
muhakeme: iki taraf› dinle-
yip hüküm verme, hakimin
taraflar› dinleyip hüküm ver-
mesi, yarg›lama.
muntaz›r: bekleyen, gözeten.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
müdafaa: savunma, koruma.
müstakbel: gelecek zaman.
nesil: kuflak, nesil.
nuranî: nurlu, ›fl›kl›, parlak,
münevver.
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‹sm-i Azam›n hakk›na, Kur’ân-› Mu’cizülbe-

yan’›n hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâm›n flerefine, bu ‹flaratü’l-‹’caz’› bast›ran-
lar› ve mübarek yard›mc›lar›n› ve Risale-i Nur Ta-
lebelerini Cennetü’l-Firdevs’te saadet-i ebediyeye
mazhar eyle, âmin. Ve hizmet-i imaniye ve
Kur’âniyede daima muvaffak eyle, âmin. Ve def-
ter-i hasenatlar›na bu ‹flaratü’l-‹’caz’›n her bir
harfine mukabil bin hasene yazd›r, âmin. Ve
Nurlar›n neflrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan
eyle, âmin, âmin, âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn! Umum Risale-i Nur fia-
kirtlerini iki cihanda mes’ut eyle, âmin. ‹nsî ve
cinnî fleytanlar›n flerlerinden muhafaza eyle,
âmin. Ve bu âciz ve bîçare Said’in kusurat›n› af-
feyle, âmin, âmin, âmin.

Umum Nur fiakirtleri nam›na
SA‹D NURSÎ

aleyhissalâtü vesselâm: Salât ve
selâm onun üzerine olsun.
âmin: Yâ Rabbi! Öyle olsun, ka-
bul eyle!” anlam›nda duan›n so-
nunda söylenir.
bîçare: çaresiz, zavall›.
Cennetü’l-Firdevs: Firdevs Cen-
neti; alt›nc› Cennet tabakas›.
cinnî: cin taifesinden olan.
defter-i hasenat: iyilikler, güzel-
likler defteri, insanlar›n yapt›¤›
iyiliklerin yaz›ld›¤› manevî defter.
hasene: iyilik, sevap.
hizmet-i imaniye: imana ait hiz-
met, iman ve Kur’ân hakikatleri-
nin ikna edici ve ilmî delillerle an-
lafl›lmas›na hizmet etme.
hürmet: fleref; sayg›.
ihlâs: samimiyet, bir ameli baflka
bir karfl›l›k beklemeksizin, s›rf Al-
lah r›zas› için yapma.
ihsan: ba¤›fllama, ikram etme, lü-
tuf.
insî: insan cinsinden.

‹sm-i Âzam: Cenab-› Hakk›n
bin bir isminden en büyük ve
manaca di¤er isimleri kuflat-
m›fl olan›.
Kur’ân-› Mu’cizülbeyan:
aç›klamalar›yla, ak›llar› “ben-
zerini yapmak”tan aciz b›ra-
kan Kur’ân-› Kerim.
kusurat: kusurlar, kabahatlar.
mazhar: nail  olma, flereflen-
me.
mesut: saadetli, bahtl›, mut-

lu.
muhafaza: koruma.
mukabil: karfl›l›k.
muvaffak: baflarm›fl, baflar›l›.
mübarek: feyizli, bereketli,
kutlu.
nam: ad›na, yerine.
neflr: yay›m, yay›n.
Nur: Risale-i Nur.
Resul-i Ekrem: çok cömert,
kerîm olan peygamber, Hz.
Muhammed (a.s.m.).

Risale-i Nur: Nur Risalesi, Be-
diüzzaman Said Nursî’nin
eserlerinin ad›.
saadet-i ebediye: sonu ol-
mayan, sonsuz mutluluk.
sebat: sabit durma, kararl›l›k.
flakirt: talebe, ö¤renci.
fler: kötülük.
fleref: manevî büyüklük, yü-
celik, onur.
talebe: ö¤renci.
umum: bütün, herkes.

1. Ey Rahman, Rahîm, Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddüs olan Allah’›m!
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AYET VE ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

HAD‹S ‹NDEKS‹
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YER ‹NDEKS‹

GENEL ‹NDEKS

TAR‹HSEL GEL‹fi‹M VE OLAYLAR ‹Ç‹NDE BED‹ÜZZAMAN SA‹D NURSÎ
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ABDULLAH B‹N SELAM (?-664): Peygamber Efendimiz (a.s.m.) taraf›ndan Cennetle müjde-
lenen, Yahudi âlimleri aras›nda ‹slâmiyeti kabul eden ilklerden, di¤er semavî kitaplar› dikkat-
le inceleyen ve en önemlisi de, Resulullah› ilk gördü¤ünde, “fiu simada yalan yok; flu yüzde
hile olamaz” (Mektubat, s. 92) diyerek imana gelen büyük Sahabedir. “Abadile-i Seb’a” fleklin-
de vas›fland›r›l›p meflhur olan yedi Abdullah’tan biridir. Muaviye’nin halife oldu¤u dönemde,
664 tarihinde Medine’de vefat etti.

ABDÜLKAD‹R GEYLÂNÎ: Kadiriye tarikat›n›n kurucusu. 470’te (1077) Gilân eyalet merkezi-
ne ba¤l› Neyf köyünde do¤an Geylânî’nin babas›, Ebu Salih Mûsa’n›n dindar bir kimse oldu¤u
bilinmekle birlikte, devrin tan›nm›fl sufilerinden Ebu Abdullah Savmai’nin k›z› olan annesi Üm-
mü’l-Hayr Emetü’l-Cebbar Fat›ma’n›n da kad›n velilerden oldu¤u kabul edilir. Küçük yaflta an-
nesini kaybeden Abdülkadir, dedesi Savmaî’nin himayesinde büyür ve tahsiline devrin ilim ve
kültür merkezi olan Ba¤dat’ta devam eder. Orada, Ebu Galib bin Bak›llânî, Cafer es-Serrâc, Ebu
Talib bin Yusuf gibi âlimlerden hadis; Ebu Said Muharrimi, Ebu Hattab gibi hukukçulardan f›-
k›h, Zekeriya-i Tebrizî gibi dilcilerden de dil ve edebiyat ö¤renimi görür. K›sa zamanda usul ve
fürû ve mezhepler konusunda genifl bilgi sahibi olur ve Ebu’l-Hayr Muhammed bin Müslim
Debbas vas›tas›yla tasavvufa intisap eder. Ba¤dat’a gitti¤i zaman mensup oldu¤u fiafiî mez-
hebini b›rakarak mizac›na daha uygun gelen Hanbeli mezhebine giren Abdülkadir-i Geylânî,
hayat›n›n sonuna kadar her iki mezhebe göre fetva vermifl, ancak yaflad›¤› dönemde Hanbe-
lilerin imam› olmufl ve bundan dolay› kendisine “Muhyiddin” (dini ihya eden) ünvan› verilmifl-
tir.

ABDÜLKAH‹R-‹ CÜRCANÎ (Ö. 471/1078-79): Arap dil bilgini ve edebiyat nazariyatç›s›. Or-
taça¤›n önemli kültür merkezlerinden biri olan Cürcan’da do¤an Cürcanî, Arap dil bilgisini,
meflhur âlim Ebu Ali Farisi’nin ye¤eni ve talebesi Ebü’l-Hüseyin Muhammed bin Hasanü’l-Fa-
risi’den okudu. Dilin bütün inceliklerine vak›f olan Cürcanî, dili özellikle nahvî bir “Arap man-
t›¤›” niteli¤inde ele almas› sebebiyle flöhret buldu. Bu özelli¤iyle “‹mamü’n-nühat” (büyük dil
bilgini) diye tan›n›r ve “Belâgat fieyhi” ünvan›yla an›l›r. Cürcanî’nin belâgat konusundaki gö-
rüflleri, Kur’ân’›n i’caz› etraf›nda gelifltirilen tart›flmalara dayan›r. O, kelâm ilminin önemli ko-
nular›ndan biri olan nübüvvet bahsini do¤rudan ilgilendiren i’caz meselesi ile naz›m görüflü-
nü dil aç›s›ndan ele al›p incelemifltir. Eserleri: Esrarü’l-Belâgat; Delâilü’l-‹’caz; Risaletü’fl-fiafiye;
Avamilü’l-Mi’e; Kitabül-Müktesid fi fierhi’l-‹zah; Tetimme fi’n-Nahv; Kitab-› Tasrif.

ABDÜLMEC‹D NURSÎ (ÜNLÜKUL): Bediüzzaman’›n kardefli, ‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevî-i Nuri-
ye’yi Arapçadan Türkçeye çeviren mütercimdir. Abdülmecid, 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kaza-
s›n›n ‹sparit nahiyesine ba¤l› Nurs köyünde do¤du. ‹lk e¤itimini burada ald›. Nurs köyünden
sonra Arvas’ta e¤itimine devam etti. Buradan ayr›ld›ktan sonra (1900) Van’a gitti. Van’da kal-
d›¤› on dört y›l, e¤itim sürecinde ayr› bir öneme sahiptir. Buradaki Horhor Medresesinde a¤a-
beyinin nezaretinde iki yüzü aflk›n talebe ile birlikte e¤itimine devam etti. Özellikle Arap dili
ve edebiyat› dal›nda çok büyük bir aflama katetti. Nitekim bu sebepten dolay›d›r ki, Bediüz-
zaman ‹flaratü’l-‹’caz ve Mesnevi-i Nuriye eserlerinin Arapçadan tercüme edilmesi iflini ona
vermifltir. Abdülmecid’i en çok sarsan olaylar›n bafl›nda kuflkusuz, Bediüzzaman’›n ebedî isti-
rahatgâh›nda bile rahat b›rak›lmamas› gelir. Vefat›ndan birkaç ay geçtikten sonra, kendisine
zorla imzalatt›r›lan bir yaz›ya dayan›larak Bediüzzaman’›n kabri aç›ld› ve naafl› bir gece Urfa’-
daki mezar›ndan al›nd›. Abdülmecid’in, gözleri ba¤l› bir flekilde içinde bulundu¤u bir uçakla
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tafl›nan naafl, bilinmeyen bir yere götürülerek defnedildi. Bediüzzaman’› hayatta iken rahat
b›rakmayanlar, vefat›ndan sonra da rahat b›rakmam›fllard›. Bediüzzaman son buluflmalar›nda
kardefline, kendisinden yedi y›l sonra ölece¤ini söylemiflti. Abdülmecid, Bediüzzaman’›n her
söyledi¤inin gerçekleflti¤ini müflahade edenlerden biri idi ve buna bütün kalbi ile inan›yordu.
Nitekim de öyle oldu. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat etti. Kaderin garip bir cilvesidir ki, o¤-
lu Fuat da 23 y›l evvel 9 Haziran 1944 Cuma günü vefat etmiflti.

ÂDEM (A.S.): Cenab-› Allah’›n yaratt›¤› ilk insan ve insanl›¤›n atas›d›r. Allah, Hz. Adem (a.s.)
ve efli Hz. Havva’y› ilk önce Cennete koymufltur. Fakat, daha sonra onun ve neslinin f›tratlar›-
na yerlefltirilmifl olan bütün istidat ve kabiliyetlerinin aç›¤a ç›kabilmesi, Esma-i Hüsnas›n›n ta-
mam›n› gösteren parlak birer ayna olabilmelerini temin etmek için vazifelendirerek imtihan
dünyas›na indirmifltir. Hz. Âdem (a.s.) ilk peygamber olarak görevlendirilmifl ve kendisine on
sahifeden oluflan kitapç›k verilmifltir. Allah’›n seçkin k›ld›¤› kifliler aras›nda say›lm›fl oldu¤un-
dan “safiyyullah” ve insanl›¤›n ilk atas› olmas› sebebiyle de “ebü’l-befler” ünvan›yla an›lmak-
tad›r. ‹lk insan ve ilk peygamber Hz. Adem (a.s.) bin y›l gibi uzun bir süre yaflam›flt›r.

AL‹ (R.A.): Hz. Ali (r.a.). Hz. Peygamberin damad›, Hulefa-i Raflidîn’in dördüncüsüdür. Hicret-
ten yaklafl›k yirmi iki y›l önce (m. 600) do¤du¤u rivayet edilen Hz. Ali’nin babas› Hz. Peygam-
berin amcas› Ebu Talib, annesi de Fat›ma bint Esed b. Haflim’dir. Hz. Muhammed’in peygam-
berli¤ine ilk iman eden çocuk olan Hz. Ali, Hicret s›ras›nda Mekke’de kalm›fl, geceyi Hz. Pey-
gamberin yata¤›nda geçirerek onun evde oldu¤u kanaatini uyand›rm›flt›r. Hicretin ikinci y›l›n-
da Hz. Peygamberin (a.s.m.) k›z› Fat›ma ile evlenen Hz. Ali’nin bu evlilikten Hasan, Hüseyin ile
Zeynep ve Ümmü Gülsüm adl› çocuklar› olmufltur. (Muhsin adl› çocuklar› ise henüz bebekken
ölmüfltür.) Esedullah (Allah’›n aslan›) ünvan›yla an›lm›flt›r. Hz. Peygambere kâtiplik de yapan
Hz. Ali, Hudeybiye Anlaflmas›n› yazm›flt›r. Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putlar› imha
etme görevi ona verilmifltir. ‹lk üç halife döneminde de idarî görevlerde bulunan Hz. Ali, Hz.
Osman’›n flehit edilmesiyle birlikte seçimle halife olmufltur. Hz. Ali’nin hilâfeti döneminde ‹s-
lâm tarihinin en üzücü olaylar›ndan Cemel Vakas› (Hz. Aifle önderli¤indeki ordu ile yap›lan sa-
vafl) ile Hz. Muaviye ile yap›lan S›ffin savafllar› meydana geldi. Hicrî 19 veya 21 Ramazan’da
(26 veya 28 Ocak 661’de) Kûfe’de, Haricî Abdurrahman b. Mülcem taraf›ndan zehirli bir han-
çerle flehit edildi. Hz. Ali Kufe’ye (Necef) defnedilmifltir. Hz. Ali’nin, kendisine Hz. Peygamber
(a.s.m.) taraf›ndan verilen “Ebu Turab” lakab›ndan baflka “el-Murtaza” ve “Esedullâhi’l-Gâlib” gi-
bi lakaplar› da vard›r. Çocuklu¤unda puta tapmad›¤› için daha sonralar› “Kerremallahu Vec-
heh” dua cümlesiyle de an›lm›flt›r.

AZRA‹L (A.S.): Dört büyük melekten biri olup Cenab-› Hak taraf›ndan insanlar›n ruhlar›n›
almakla görevlendirilmifltir. Ölüm mele¤i de denilmektedir.

— B —

BAYRAM YÜKSEL: 1931 senesinde Bolvadin’e ba¤l› Kemerkaya köyünde dünyaya geldi.
1947 senesinde, 16 yafl›nda iken, Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine girdi. Bediüzzaman
Hazretleri ve Nur Talebeleriyle birlikte Afyon Hapsinde bulundu. Kur’ân yaz›s› yazmay› hapis-
te Ceylân Çal›flkan’dan ö¤rendi ve di¤er Nur Talebeleriyle birlikte Risale-i Nur’u yazarak
ço¤altt›. Bayram Yüksel 1951 senesinde askere gitti. Acemili¤ini ‹skenderun’da yapt›. Daha
sonra çekti¤i kur’ada Kore ç›kt›. Bayram Yüksel bunun üzerine Bediüzzaman Hazretlerinin
yan›na gitti. Durumu anlat›nca, Bediüzzaman Hazretleri çok memnun oldu ve “Ben zaten bir
Nur Talebesini Kore ve Japonya’ya göndermek istiyordum. Bunun için seni veya Ceylân’› dü-
flünmüfltüm. ‹nkâr-› Ulûhiyetle mücadele için Kore’ye gitmek lâz›m” dedi. Üstat Hazretleri
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kendi Cevflen’ini Bayram Yüksel’e verdi ve “Biz inayet-i Rabbaniye alt›nday›z, hiç merak et-
me. Cenab-› Hak senin yard›mc›n olacakt›r” dedi. Kendisine Hutbe-i fiamiye ile birlikte alt› ri-
sale daha vererek Japon Baflkumandan›na götürmesini istedi. Savafl bitti¤inde komutanlar›na,
Bediüzzaman Hazretlerinin verdi¤i risaleleri Japon Baflkumandan›na ulaflt›rmas› gerekti¤ini
söyledi. Subaylar d›fl›nda kimsenin Japonya’ya gitmesine izin verilmemesine ra¤men, bölük
komutan› ve baz› üst rütbelilerin gayretleriyle o da Japonya’ya gitti. Japon Baflkumandan›n›n
birkaç sene önce öldü¤ü haberini al›nca emanetleri yetkililere teslim etti. 2002 y›l›nda ger-
çeklefltirilen Uluslararas› Bediüzzaman Sempozyumuna Kore’den kat›lan Prof. Dr. Cemil Le-
e’nin, “Biz Bayram Yüksel’in Kore’de ayak bast›¤› topraklarda açan çiçekleriz” fleklindeki ifa-
desi, Kore’de o gün yap›lan bu hizmetlerin bu gün nas›l meyveler verdi¤inin anlaml› bir örne-
¤idir. Bayram Yüksel savafl bittikten sonra Türkiye’ye döndü. Bediüzzaman Hazretleri kendi-
sini bekliyordu ve onu tekrar hizmetine ald›. Üzerindeki askerlik elbisesini eskiyinceye kadar
ç›kartt›rmad›. Bayram Yüksel ihlâsl›, samimî ve fedakâr bir insand›. Bediüzzaman Hazretleri-
nin flahsî hizmetlerinde bulundu, onun suyunu tafl›y›p yeme¤ini piflirdi. Üstad›n ölümünden
sonra bütün ömrü boyunca Risale-i Nur hizmetine devam etti. 19 Kas›m 1997’de Avrupa hiz-
metleri için yapt›¤› bir seyahat esnas›nda trafik kazas› geçirdi; Seyyidü’l-Mürselîn’e (a.s.m.) ve
Üstad›na kavufltu. Kabri Barla Mezarl›¤›nda bulunmaktad›r.

BELKIS: Sebe Melikesi; Hz. Süleyman devrinde yaflam›fl ve ona tâbi olmufltur. Belk›s’la ilgi-
li k›ssa Kur’ân’da Neml Suresi, 20-44. ayetlerinde anlat›lmaktad›r.

B‹SMARCK: Bismarck, ordudan ayr›l›p toprakla u¤raflan Prusyal› eski bir subay›n o¤lu ola-
rak dünyaya geldi (1815). Alt›-on iki yafl aras›n› s›k› bir e¤itim ve disiplinin uyguland›¤› yat›l›
okulda geçirdi. 1835 y›l›nda hukuk e¤itimini tamamlad›. 1839 y›l›nda annesinin ölümü üzeri-
ne Pomeranya’ya yerleflti. 1847 y›l›nda Prusya eyalet meclisine seçildi. Daha sonra Frankfurt
diyet meclisinde Prusya’y› temsil etti. Bir ara Petersburg ve Paris’te büyükelçilik yapt›. Berlin’e
geri ça¤r›ld›ktan sonra devlet bakan›, ard›ndan baflbakan oldu. D›fliflleri bakanl›¤›n› da bera-
ber yürüttü. Alman imparatoru I. Wilhem ile uyumlu çal›flarak çok say›da reform yapt›. Prus-
ya ordusunu çok güçlü hale getirdi. ‹mparator ile bafllayan etkili iflbirli¤i yirmi alt› y›l sürdü
(1862-1888). Alman birli¤inin kurulmas›ndaki en büyük rolü Otto von Bismarck üstlenmifltir.
Önce Avusturya’y› sonra da Fransa’y› yenen Prusya ordular›, Paris’e girdikten sonra Alman-
ya’n›n imparatorluk oldu¤u ilân edilmifl ve Versailles Saray›nda düzenlenen bir törenle Wil-
helm, “Kayzerlik tac›”n› giymifltir. Alman siyasî tarihi 1803’den beri bu devletin daima genifl-
lemeye çal›flt›¤›n› göstermekle beraber, Bismarck devri büyük Alman Birli¤inin güçlü temel-
ler üzerine kuruldu¤u dönemdir. Bismarck’›n yönetimden ayr›lmas›ndan sonra, ›rkç›l›k kendi-
ni göstermeye bafllad›. Bismarck dönemi milletleraras› dengelerin çok titiz bir flekilde göz
önüne al›nmas›na ra¤men, ondan sonra yay›lmac›l›k siyasetinin izlenmesi, Almanya’ya paha-
l›ya mal oldu ve bu süreç Birinci Dünya Savafl› ile son buldu.

BUDA (BUDHA): Budizmin kurucusu ve ruhanî lideri Siddhartha Gautama’n›n lakab›d›r.
Sanskritçede “uyanan” ya da “ayd›nlanan” anlam›na gelmektedir. Budist inanc›na göre, Sidd-
hartha Gautama’n›n yolundan giderek ayd›nlanmay› gerçeklefltiren kiflilere de “buda” denil-
mektedir. Yine Budist inanc›na göre geçmifl ve gelecekte pek çok budan›n var oldu¤u kabul
edilmektedir. Budizmin kurucusu ve ruhanî lideri olan Siddhartha Gautama ise, M.Ö. 563 y›l›n-
da, Hint-Nepal s›n›r›ndaki bölgede Shakyas kabilesinin yöneticisinin çocu¤u olarak dünyaya
geldi. Bir prens olan ve saray e¤lenceleri içinde yaflayan Gautama, yirmi dokuz yafl›nda iken
gerçek hayat›n saray hayat›ndan farkl› oldu¤unu anlad›. Eflini, o¤lunu ve saray hayat›n›n tüm
lüksünü terk ederek yedi y›l süren çileli bir aray›fl dönemine girdi. Bu dönem boyunca yafll›l›k,
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hastal›k, ölüm gibi insana ac› veren durumlar karfl›s›nda ruh dinginli¤ini muhafaza etmenin,
insanda bulunan negatif duygulardan kurtulman›n ve do¤rulara ulaflman›n yollar›n› arad›. Bu
dönem sonunda buda olarak adland›r›lan mertebeye ulaflt›. Hayat›n›n geri kalan k›sm›nda,
edindi¤i bilgi ve tecrübeleri çevresindeki insanlara aktard›. Pek çok talebe yetifltiren Buda
seksen yafl›ndayken öldü. Ölümünden sonra talebeleri ve dostlar› onun sözlerini ve ö¤rettik-
lerini yaz›l› hale getirdiler. Budizm önce Hindistan’a daha sonraki dönemlerde de Çin, Mo¤o-
listan, Mançurya, Bat› Türkistan, Seylan, Taylanda, Burma, Kamboçya, Do¤u Bengal, Singapur,
Malezya, Tayvan, Kore ve Japonya gibi Asya ülkelerine yay›lm›flt›r.

— C —

CARLYLE: Avrupa’n›n dahi muhakkiklerindendir. ‹skoç as›ll› tarihçi, yazar ve elefltirmen. 4
Aral›k 1795 tarihinde Ecclefechan’da (Dumfriesshire, ‹skoçya) do¤du. Kalabal›k bir aile çocu¤u
olup, annesi ve sekiz kardefline olan afl›r› ba¤l›l›¤›n› ömrü boyunca devam ettirdi. Köy okulu-
nu bitirdikten sonra Annan Akademisine gönderildi (1805). Bu okuldan sonra Edinburg Üniver-
sitesine gitti (1809). Bu s›rada belli bir konu üzerinde yo¤unlaflmamakla beraber çok say›da
eser okudu. Babas› papaz olmas›n› istediyse de buna ilgi göstermedi. Matematik e¤itimi ala-
rak 1814’te bu dersi vermeye bafllad›. Maddecili¤e ve rasyonalizme karfl›yd›. Siyasî ve kültü-
rel tarihin ak›fl›n› ancak ola¤anüstü kiflilerin de¤ifltirebilece¤ini savundu. ‹lâhî ayd›nl›¤› hedef
ald›. 1837 y›l›nda “Frans›z Devrimi” adl› büyük eserini kaleme ald›. Yaln›zca giysilere ve d›fl gö-
rünüfle önem verilen, riyakâr bir toplumda yaflamaktan müthifl bir derecede rahats›z oldu.
Frans›z Devrimi sonras› saray mensubu ve soylular›n ç›lg›nl›k ve bencilliklerini elefltirdi. Bu du-
rum onu manevî de¤erler üzerinde daha fazla yo¤unlaflmas›n› netice verdi. Gittikçe müthifl
bir derecede kök salan ve toplumda fliddetli bölünmelere, s›n›flar aras›ndaki fark›n zenginden
yana geliflmeyi netice veren, kapitalist sisteme fliddetle karfl› ç›kt›. Chartism (1840), Kahra-
manlar (1841), Geçmifl ve Bugün (1843) adl› eserlerinde, “B›rak›n yaps›nlar” yaklafl›m›n› elefltir-
di Burjuva s›n›f›n›n vurdumduymazl›¤› ile rejim karmaflas›na elefltiriler yöneltti. Geleneksel ik-
tisadî sisteme karfl› ç›kt›. Bozulan ve gittikçe yok olan de¤erler üzerine e¤ilerek, bunlar›n ya-
flat›lmas› veya yeniden topluma kazand›r›lmas› gere¤i üzerinde durdu. O, ‹slâm dünyas› ve Al-
manya’da, eski de¤erler üzerinde kurulacak yeni bir düzenle inkiflaf edilece¤ine inand›. Öm-
rü boyunca aray›fl içinde olan ve çok say›da eser okuyan Carlyle, kiliseyi ve H›ristiyanl›¤› elefl-
tirdi¤i gibi Hz. Muhammed’e olan hayranl›¤›n› da aç›klamaktan ve eserlerinde belirtmekten
çekinmedi. Hakka taraftar olup, ‹slâm Peygamberinin faziletlerini dile getirdi ve övgüler ya¤-
d›rd›. Dinî taassubun hüküm sürdü¤ü ve ‹slâm beldelerinin tek tek iflgal edildi¤i bir dönemde
bir üniversite rektörünün Hz. Muhammed (a.s.m.), Kur’ân-› Kerîm ve ‹slâmiyet hakk›ndaki övü-
cü sözleri dikkate de¤erdir. Türkçe olarak yay›nland›¤›n› belirtti¤imiz eserinin ilgili bölümle-
rinden bir k›sm›n› Bediüzzaman Hazretleri de baz› eserlerine alm›fl ve övücü ifadeler kullan-
m›flt›r. Ülke çap›nda bir üne kavuflup maddî s›k›nt›lar› aflt›¤›, feraha ulaflt›¤› bir anda eflinin ölü-
mü, hayat› üzerinde çok etkili oldu. Bundan sonra geçen on befl y›l boyunca kendini toparla-
yamad›.1881 y›l›nda Londra’da öldü.

CAHIZ (777-869): ‹slâm düflünce tarihinin önemli isimlerinden biridir. Yazarl›¤› ve edipli¤i
ile meflhur olmufltur. Arap edebiyat›n›n en büyük yazarlar›ndan birisi olarak kabul edilmek-
tedir. ‹slâm medeniyetinin parlak dönemlerinden birinde yaflam›fl olup, bu kültür ve medeni-
yetin önemli temsilcilerinden biri olmufltur. Mutezile kelâmc›lar›ndand›r. Cah›z, 777 y›l›nda
Basra’da do¤du. ‹lme olan afl›r› merak›, çocukluk ve gençlik ça¤›nda iyi bir e¤itim almas›na ve-
sile oldu. Cah›z, Peygamber Efendimizin (a.s.m.), hiç kimseyi halife olarak belirlemedi¤ini, Hu-
lefa-i Raflidin’in hepsinin meflru halifeler oldu¤unu ifade etmektedir. Ayr›ca hiçbir halife
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masum de¤ildir. Kendisi, Cemel ve S›ffin savafllar›nda Hazreti Ali (r.a.) hakl›, muhalifleri ise hak-
s›zd›r görüflüne sahiptir.

CAL‹NOS (GALENOS KLAUD‹OS) (131-201): Greklerin ünlü tabibi ve filozofudur. As›l ad› Ga-
lenos olup, ‹slâm dünyas›nda Calinus olarak tan›nm›flt›r. Hipokrat ile birlikte ça¤›n›n en ünlü
hekimi olarak kabul edilmifltir. ‹nsan anatomisi ve fizyolojisi üzerinde çal›flarak deney ve göz-
lemlerde bulunmufltur. Bir k›sm› günümüze kadar ulaflan çok say›da eser yazm›flt›r. Eserleri
Arapçaya çevrilmifl olmas›ndan ötürü Müslüman t›p âlimlerini etkilemifltir. Risale-i Nur’da sa-
hip bulundu¤u yüksek bilgiye at›fta bulunularak tabiatperestlerin iddialar›n›n do¤ru olabilme-
si için her bir zerreye “Eflatun’un fluurunu, Calinus’un hikmetini” (‹flârâtü’l-‹’câz, s. 144.) vermek
gerekti¤i belirtilmifltir. Galenos, 201 y›l›nda Roma veya Bergama’da öldü. Vefat›ndan sonra ar-
kas›nda, uzun bir dönem boyunca baflvuru kitab› olarak kabul görmüfl çok say›da eser b›rak-
t›. B›rakt›¤› eser say›s› olarak dört yüz rakam› telâffuz edilmektedir. Günümüze kadar ulaflan
eserlerinin dahi yüz k›rk civar›nda olmas› ne kadar büyük eser külliyat› b›rakt›¤›n› göstermek-
tedir. Sadece t›p ile ilgili on dokuz eseri miras olarak b›rakt›. Eserleri muhtelif dünya dillerine
tercüme edilerek çok say›da insan›n istifadesine sunuldu. Eserlerinin özellikle Lâtince ve Arap-
ça tercümeleri günümüze kadar ulaflm›flt›r. Baz› ‹slâm âlimleri, onun b›rakt›¤› eserleri hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgilere yer vermifller ve liste halinde aktarm›fllard›r. Bundan dolay›d›r ki, ‹slâm
dünyas›nda önemli bir etki ve iz b›rakm›flt›r.

CEBRA‹L (C‹BR‹L) (A.S.): Dört büyük melekten, Cibril, Cibril-i Emin, Ruhü’l-Emin, Ruhü’l-Ku-
düs isimleriyle de bilinen vahiy mele¤i. Allah taraf›ndan peygamberlere vahiy götürmekle va-
zifeli melek.

CEVDET BEY: Bediüzzaman’›n dostu ve arkadafl› olan Van eski valisi Cevdet Bey (Pafla) yi-
ne uzun y›llar Van’da valilik yapan Tahir Pafla’n›n o¤ludur. Osmanl›-Rus savafl› devam etti¤i s›-
rada Van valisi olan Cevdet bey Van ve çevresinde Ruslara ve Ermenilere karfl› vatan savun-
mas›nda bulunmufltur.

CEYLÂN: Ceylan Çal›flkan 1929’da Emirda¤’da do¤du. Babas› Üstad›n “Çal›flkanlar Haneda-
n›” olarak and›¤› Mehmet Çal›flkan’d›r. Üstat 1944 y›l›nda Emirda¤’a geldi¤inde bütün Çal›flkan
ailesi kendisine hizmete kofltu. Ceylân Çal›flkan çok küçük yafllarda Üstada hem manevî bir
evlât, hem de bir talebe oldu. Üstatla beraber 1948 y›l›nda Afyon hapsine girdi. Üstat, Ceylân
Çal›flkan için övgülerle bahsetmektedir. Onun için, “Ceylân kabiliyetli bir genç. Dünya iflini de
yapar, ahiret iflini de. Fakat onu dünyaya vermeyece¤im” diyen Bediüzzaman bir gün ona,
“Ceylân, senin hayat›n uhrevîdir. E¤er dünyevî olsa pek azd›r!” demifltir. Ceylân Çal›flkan 1963
y›l›nda 34 yafl›nda ‹stanbul’da trafik kazas› sonucu vefat etmifltir.

— D —

DAVUD (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen, ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine kutsal
kitaplar›n ikincisi olan Zebur verilen peygamberdir. Zebur Hz. Davud’a (a.s.) ‹brani diliyle, Ra-
mazan ay›nda indirilmifltir. 150 sureden ibaret olup, içinde haram ve helâl gibi ahkâma dair
meseleler yoktur. Daha çok tesbih, tehlil, zikir, nasihat ve ö¤ütlerden ibarettir. Hz. Davut (a.s.)
ayn› zamanda ‹srailo¤ullar›n›n devlet baflkan›yd›. Kendi zaman›nda Kudüs’ü baflflehir yapm›fl
ve iktidar› merkezîlefltirmifltir. Hz. Davud (a.s.) nübüvvet ve saltanat› flahs›nda birlefltiren ilk
peygamber olmufltur. Hz. Davud (a.s.) zaman›nda ‹srailo¤ullar›n›n hükümranl›¤› F›rat Nehrin-
den K›z›ldeniz k›y›lar›na kadar yay›lm›flt›r. Devleti yönetirken adaleti öncelikle kendisi icra et-
mifltir ve davalara bizzat bakarak neticelendirmifltir. Hz. Davud (a.s.) Hz. Süleyman’›n (a.s.)
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babas›d›r. Hz. Davud’a (a.s.) mu’cize olarak eliyle demiri hamur gibi yumuflat›p flekillendirmek
özelli¤i verilmifltir. Bununla birlikte Hz. Davud, (a.s.) kendisine ihsan edilen güzel ve etkili se-
siyle de bilinmektedir. O, Zebur-› fierif’i okurken bütün mahlûkat›n onunla birlikte Cenab-›
Hakk› tesbihe bafllayacak derecede kendinden geçti¤i rivayetler aras›ndad›r. Hz. Davud’un
(a.s.) m.ö.1010 tarihinde vefat etti¤i nakledilir. Kendisinden sonra maddî ve manevî saltanat›-
n›, o¤lu olan Hz. Süleyman (a.s.) devam ettirmifltir.

DOKTOR JOHNSON: Philadelphia’da Tohamas Jefferson Üniversitesi anatomi bölümünde
yirmi iki y›l baflkanl›k yapt›. Bu görevinin yan›nda Daniel Baugh Enstitüsünün yöneticili¤i, Te-
retoloji (oluflumdaki biçimsizlik ve anormallikleri inceleyen bilim dal›) derne¤inin baflkanl›¤›
gibi görevlerde de bulunan Prof. Johnson ‹nsan geliflimiyle ilgili çal›flmalarda bulundu. ‹ki yüz-
den fazla eseri yay›nland›. Doktor Johnson, 1981 y›l›nda Suudi Arabistan’da gerçeklefltirilen
Yedinci Suudi T›p konferans›na kat›ld›. Konferansta, insan›n anne karn›ndaki gelifliminin
Kur’ân’da tarif edildi¤ini duydu. ‹lk baflta buna inanamayan ve kabullenmek istemeyen Dok-
tor Johnson, ilgili Kur’ân ayetlerini okuyup, konferansta yap›lan müzakereleri dinleyince ger-
çe¤i kabullendi ve bu konuda flunlar› söyledi: “Bir bilim adam› olarak, sadece kesin olarak gör-
dü¤üm fleylerle ilgilenebilirim. Embriyoloji ve geliflimsel biyolojiyi anlayabiliyorum. Kur’ân’dan
bana tercüme edilen kelimeleri de anlabiliyorum. Kendimi o ça¤a götürebilseydim, bugün bil-
diklerimle ve tan›mlayabildiklerimle, o zaman tarif edilmifl olan fleyleri tan›mlayamazd›m. Öy-
leyse Kur’ân’da yaz›lan her fleyde ‹lâhî müdahalenin oldu¤u düflüncesi ile hiçbir çeliflki göre-
miyorum.” Bilimin Kur’ân’da yaz›lanlar› ve Hazret-i Muhammed’in (a.s.m.) söylediklerini do¤-
rulay›p do¤rulamad›¤› soruldu¤unda Doktor Johnson, “Evet, do¤ruluyor” cevab›n› vermifltir.
Bundan sonra yapt›¤› araflt›rmalarda anne karn›ndaki ceninin d›fl geliflimi kadar, iç geliflimine
de önem vermifl, ö¤rencilerine embriyolojiyi Kur’ân’a ait terimleri kullanarak ö¤retmeye bafl-
lam›flt›r. Bunun sebebi soruldu¤unda ise, “Kur’ân’a ait ifadeler, t›p kitaplar›ndaki terimlerden
daha do¤ru, aç›k ve ö¤renmesi daha kolayd›r” demifltir.

— E —

EBU BEK‹R (R.A.): ‹lk Müslümanlardan olup, Hulefa-i Raflidîn’in birincisidir. Ad›, Ebu Bekir
Abdullah bin Ebî Kuhafe Osman b.amir el-Kureyfli et-Teymî’dir. Fil Vakas›ndan üç y›l kadar
sonra Mekke’de do¤du. Annesi Ümmü’l Hayr Selma bint Sahr, Mekke döneminde; babas› Ebu
Kuhafe, Mekke fethinden hemen sonra Müslüman olmufltur. Cahiliye döneminde Abdü’l-Kâ-
be olan ad›n›n Müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber taraf›ndan Abdullah olarak de¤iflti-
rildi¤i rivayet edilir. Birçok lakab› vard›r, ancak onun en meflhur lakab› S›dd›k’t›r. Bu lakap ken-
disine Miraç olay›n› hiç tereddüt etmeden kabul etti¤i için bizzat Resul-i Ekrem taraf›ndan ve-
rilmifl ve onunla flöhret bulmufltur. Mekke’de ilk dönemde onun vas›tas›yla birçok kimse Müs-
lüman olmufltur. Ticaretle u¤raflan Ebu Bekir Mekke döneminde Kureyflli müflriklerin iflkence-
lerine maruz kalan birçok Müslüman› büyük bedeller ödeyerek hürriyetine kavuflturmufltur.
Hicrette Hz. Peygambere arkadafll›k etmifl, birlikte Medine’ye hicret etmifllerdir. Hz. Peygam-
berin kumandanl›¤›n› yapt›¤› bütün savafllara kat›lm›fl, Hudeybiye ve Veda Hacc›nda bulun-
mufltur. Resulullah›n vefat›ndan sonra Müslümanlarca halifeli¤e seçilerek ‹slâm tarihinin ilk
halifesi olmufltur. ‹ki y›l kadar bu makamda Müslümanlar›n bafl›nda kalm›fl ve Hicrî 13 y›l›nda
Medine’de vefat etmifltir. Hz. Ebu Bekir, Resul-i Ekrem’in yan›na defnedilmifltir.

EBU CEH‹L: “Cehalet babas›” demek olan bu kelime, Hazret-i Resul-i Ekrem (a.s.m.) zama-
n›nda, mu’cizeleri ve çok delilleri ve Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm› gördü¤ü halde iman
etmeyen din düflman› puta tapan gururlu bir müflrikin lakab›d›r. Bedir Gazas›nda öldürüldü.
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EBU LEHEB (?-624): Yüce Peygamberin (a.s.m.) amcas› olmas›na ra¤men en az›l› düflman›
oldu. Ölümüne kadar düflmanl›¤›n› devam ettirdi. ‹smi zikredilmek suretiyle hakk›nda sure
(Tebbet) nazil olan ilk müflrik oldu. Peygamber Efendimiz için yap›lan suikast plan› ve uygu-
lama faaliyetleri içinde aktif rol ald›. Ebu Talib’in vefat›ndan sonra Haflimilerin reisi oldu. Risa-
le-i Nur’da, kendisi ve Ebu Cehil’in de aralar›nda bulundu¤u Kureyflli müflriklerin Peygamber
Efendimize suikast giriflimlerinden söz edilmektedir. Çiçek hastal›¤›ndan dolay› ölünce kendi-
lerine de bulafl›r korkusuyla evlâtlar› taraf›ndan terk edildi ve cenazesi parayla tutulan kifliler
taraf›ndan kald›r›ld›. Künyesi Ebu Leheb Abdüluzza bin Abdülmuttalib bin Haflim fleklindedir.

EDWARD G‹BBON (1737-1794): Meflhur ‹ngiliz tarihçi ve yazar›d›r. Zengin bir ailenin tek
çocu¤u olarak yaflam›flt›r. Roma ‹mparatorlu¤u tarihi üzerine yapt›¤› uzun süreli çal›flmalar›y-
la flöhret olmufltur. “Roma ‹mparatorlu¤unun Gerileme ve Çöküfl Tarihi” ad›n› tafl›yan eserini
yirmi y›l süren çal›flman›n ve araflt›rman›n sonunda tamamlam›flt›r. H›ristiyanl›k dini ile ilgili
görüflleri ve ak›lc› yaklafl›m›, H›ristiyan din adamlar›n›n büyük tepkisini çekmifltir. Do¤u-Bat›
toplumlar› ile ilgili de¤erlendirmelerinde Do¤unun daha ilerde oldu¤una dikkat çekmifltir. Ri-
sale-i Nur’da ‹slâm inanc› ve Kur’ân-› Kerim hakk›nda zikretmifl oldu¤u ifadelerine yer veril-
mifltir. Baba-o¤ul ve kutsal ruh akidesinin ‹slâmiyet taraf›ndan reddedildi¤ini belirtmifl, yara-
t›c›n›n insan bedenine girip cisimleflmesini ifade eden “tecessüd” anlay›fl›n›n kabul görmedi-
¤ini yazm›flt›r. Gibbon, zengin bir ailenin çocu¤u olarak 1737 y›l›nda Putney’de (Londra) do¤-
du. Ailenin en büyük ve hayatta kalan tek çocu¤u olarak yaflad›. Küçük yaflta geçirdi¤i has-
tal›ktan dolay› düzenli bir flekilde okula gidemedi. Ancak, okula gidememesine ra¤men za-
man›n›n önemli bir k›sm›n› dedesine ait kütüphanede geçirdi. Çok say›da kitap okudu. 1747
y›l›nda annesinin ölmesinden sonra, bak›m›n› teyzesi Catrine Porten üstlendi. Sa¤l›¤›n›n düzel-
mesi üzerine 1752 y›l›nda Oxford Üniversitesine girerek e¤itimini devam ettirdi. 

EFLÂTUN (öl. M.Ö. 347): ‹slâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan ‹lk Ça¤ Yunan filozof-
lar›ndan biridir. Kendisine omzunun veya aln›n›n geniflli¤inden dolay› Platon denmifl ve tarih
boyunca hep bu adla an›lm›flt›r. Arapçada “p” sessizinin bulunmamas› ve yan yana iki sessiz
harfin telâffuzundaki güçlük sebebiyle ad›, ‹slâmî literatürde Felâtun veya daha yayg›n olan
Eflâtun fleklini alm›flt›r. Hocas› Sokrat’›n demokrasi ad›na idam edilmesinin ›zt›rab›n› yaflayan
Eflâtun’un felsefesini, bu sebeple sosyal düzen ve insan›n saadeti meseleleri teflkil eder. Eflâ-
tun’un en önemli hocas› Sokrat olmakla beraber, Kritilos, Timaios, Arkitas, flair Homeros ve
Hesiodos gibi flahsiyetler onun fikir ve ilham kaynaklar›ndan baz›lar›d›r. Tarihe “Akademi” ola-
rak geçen okulun da kurucusu olan Eflâtun’un en ünlü talebesi Aristo’dur. Eflâtun m.ö. 347 y›-
l›nda, seksen yafllar›nda iken ölmüfl ve Akademi’nin bahçesine defnedilmifltir. Eserleri: Devlet,
Devlet Adam› ve Kanunlar.

Efi’ARÎ (EBU’L-HASAN, 873-936): Efl’ariye diye bilinen kelâm mezhebinin kurucusudur.
Ehl-i Sünnet akidesinin geliflip yay›lmas›na olan önemli katk›lar›ndan dolay› “Nasirüddin” la-
kab›yla da an›l›r. Ehl-i Sünnet itikad›n› ayetlere ve hadislere göre izah ve flerh ederek tespit
etmifltir. Ehl-i Sünnet mezhebi itikad›na tercümanl›k ederek ‹slâmiyete büyük hizmeti dokun-
mufltur. ‹tikada dair meydana koydu¤u hakikatleri kabul edenlere Efl’arî; mezhebine ise Efl’ari-
ye denilmektedir.

EVL‹YA ÇELEB‹ (1611-1682): Bir gezgin olan Evliya Çelebi elli y›la yak›n bir süre Orta Avru-
pa, Balkanlar, Anadolu, Kafkasya, K›r›m, Arabistan ve M›s›r’› dolaflm›fl, bu esnada gördüklerini
kaleme alm›flt›r. On cilt olan Seyahatname’sinin girifl bölümünde, gezmeye duydu¤u ilginin
bafllang›c›n› anlat›rken, bir gece rüyas›nda Peygamberimizi (a.s.m.) gördü¤ünü, ona “fiefaat ya
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Resulallah” diyecek yerde flafl›rarak “Seyahat ya Resulallah” dedi¤ini, Resulullah›n da ona
gönlünce gezip görme dile¤inde bulundu¤unu zikreder.

— F —

FAHREDD‹N-‹ RÂZ‹ (1149-1209): Düflünceleri ve eserleriyle l2. yüzy›l›n müceddidi kabul
edilen Fahreddin-i Râzi, bilim ve dinî hükümleri birbirine yaklaflt›rarak, bu konuda kendine
has bir metod gelifltirmifltir. Eserleri ile ‹slâm düflünce tarihinde derin izler b›rakan Râzi, ne ya-
z›k ki ülkemizde yeterince tan›nmamaktad›r. 1149 tarihinde ‹ran s›n›rlar› içindeki Rey flehrin-
de do¤du. ‹lk derslerini babas›ndan ald›. Do¤du¤u flehirde ve Mergan’da devrin meflhur hoca-
lar›ndan dersler ald›. Belli bir olgunlu¤a geldi¤ine kanaat getirince Harezm’e Mutezilîlerle tar-
t›flmaya gitti. Ard›ndan Buhara, Semerkand ve Gazne’de bulundu. Sonra Herat’a yerleflti. Bu-
rada kendisine tahsis edilen medresede dersler verdi. Keramîlerle bir tart›flmas› yüzünden on-
lar›n teflviki ile 1209 y›l›nda zehirlenerek öldürüldü. Râzi’nin en meflhur oldu¤u ilim dal› ke-
lâmd›r. En önemli kitaplar› Muhassal, Erha’in fi-Usül el-Din, Levâmi el-Beyyinât ve Mefâtih el-
Gayb’d›r.

FAT‹H SULTAN MEHMED: Yedinci Osmanl› padiflah›d›r. II. Murat’›n o¤ludur. Devrin meflhur
âlimleri Molla Güranî ve Molla Hüsrev’den dersler ald›. Bursa’da s›k› bir e¤itim gördü. ‹slâm
ilimlerinin yan› s›ra Rumca ve Latince’yi de ö¤rendi. Babas› II. Murat’›n vefat› üzerine 1451’de
19 yafl›nda iken tahta ç›kt›. 29 May›s 1453 tarihinde ‹stanbul’u fethederek Fatih ünvan›n› al-
d›. Fatih Sultan Mehmet, güçlü bir asker ve devlet adam› olmas›n›n yan›nda, felsefe, güzel sa-
natlar, tarih, edebiyat, matematik ve astronomiye önem vermesiyle de tan›n›r. Avni mahla-
s›yla yazd›¤› fliirlerini bir divanda toplam›flt›r. Çok say›da cami, medrese, saray, hastahane ve
imaret yapt›rm›fl, ‹stanbul’u bir Osmanl› flehri haline getirmifltir. Fatih Sultan Mehmet döne-
minde Osmanl› Devleti güçlü bir imparatorluk haline gelmifltir. Fatih, 1481 bahar›nda do¤uya
yapaca¤› bir sefer haz›rl›¤› içerisindeyken rahats›zlanarak vefat etmifl ve Fatih Külliyesindeki
türbesine defnedildi.

— G —

GAVS-I ÂZAM fiAH-I GEYLANÎ (K.S.): Bak›n›z ABDÜLKÂD‹R-‹ GEYLÂNÎ.

GOETHE (JOHANN WOLFGANG VON GOETHE) (1749-1832): ‹slâmiyete, Kur’ân’a hayranl›-
¤› ve yak›nl›¤› ile tan›nan Goethe, 1749 y›l›nda Frankfurt’ta do¤du. Tan›nm›fl bir ailenin çocu-
¤u idi. Annesi Catherina Elisabeth Textor, belediye baflkan› ve mahkeme reisinin k›z›; babas›,
Johann Caspar Goethe ise, hukukçu olup Frankfurt flehir meclisinde ‹mparatorun müflaviri ola-
rak görev yap›yordu. Babas›n›n da teflvikiyle hukuk ö¤renimini görmek maksad›yla gitti¤i Le-
ipzig’den, rahats›zl›¤› nedeniyle üç y›l sonra geri döndü. Yar›m kalan ö¤renimini Strassburg
Üniversitesi’nde tamamlad›. Ö¤rencili¤i s›ras›nda yaflad›¤› en önemli geliflmelerin bafl›nda, bu-
lundu¤u flehre meflhur yazar ve filozof olan Johann Gottfried Herder’in gelmesi ve onunla ta-
n›flmas› gelir. Bu görüflmelerinde Herder, ›srarla Kur’ân-› Kerim’i incelemesini ve daha önce ya-
y›nlanan (1734) George Sale’nin yapt›¤› tercümeyi okumas›n› tavsiye eder. H›ristiyanl›k dinin-
den çok, yap›lm›fl bulunan tahrifatlara karfl› cesaretle bir mücadele veren Goethe, ömrü
boyunca hakikati arama sevdas›ndan vazgeçmedi. Teslis akidesini reddedip ‹slâm›n tevhid
inanc›na gönül ba¤lad›. ‹sviçre’nin Harz da¤lar›n› dolafl›rken bafl bafla kald›¤› tabiat›n haflme-
tinin perde arkas›ndaki ‹lâhî Kudretin etkisinde kald› ve kainat›n yarat›c›s›na olan sevgisi kat-
lanarak iç dünyas›nda büyük de¤ifliklikler meydana getirdi. Bu de¤ifliklik fliirlerine de yans›d›.
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Özellikle bitki ve hayvanlar›n yarat›l›fl›, bu yarat›l›fltaki üstün ‹lâhî sanat onu bu alanda çal›fl-
maya sevk etti. Morfoloji, biyoloji ve paleontoloji ilimleri alan›nda önemli çal›flmalarda bulun-
du. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) isminin an›lmas›na dahi tahammülün olmad›¤› bir zaman
ve zeminde Goethe’in söyledikleri ve yazd›klar› dikkate flayand›r. Kur’ân-› Kerim’in bir rahip
taraf›ndan yap›lan tercümesine karfl› Frankfurter Gelehrten Anzeige’de yay›mlad›¤› elefltirisin-
de flu ifadelere yer verdi: “Kur’ân’›n flümulünü kavramaya meyyal, çok keskin bir zekâya sa-
hip, flair ruhlu bir Alman mütercimin, fiark›n mehtapl› berrak semas› alt›nda ve ilahi vahyin
geldi¤i yere kuraca¤› çad›rda Kur’ân’› bir peygamberin ruh hali içerisinde okuduktan sonra
tercümeye bafllamas› en büyük arzumdur.” Yetmifl yafl›na gelen Goethe Kur’ân’›n semadan
Peygambere indirilmifl bulunan bu mübarek geceyi (Kadir gecesi) neden sayg›yla kutlamaya-
l›m diye sorar. Kendisini dinsizlikle itham edenlere karfl›, gerçek H›ristiyanl›¤a kendisinin inan-
d›¤›n›, gerçek H›ristiyan’›n kendisi oldu¤unu belirterek teslis inanc›n› reddeder.

-H-

HAB‹B: Bak›n›z MOLLA HAB‹B. 

HAMZA (MÜKÜSLÜ, EFEND‹, MOLLA): Müküs (Bahçesaray) Dicle Nehrinin kendisinden ç›k-
t›¤› Van’›n küçük bir kazas›d›r. Hamza Efendi Müküs’e nispet edilerek an›l›r. Üstad›n en eski
talebelerinden olan Müküslü Hamza, 1920 y›llar›nda ‹flaratü’l-‹’caz tefsirinin kâtipli¤ini yapan,
Arapça ‹flaratü’l-‹’caz’›n ilk bask›lar›nda kitab›n sonunda, Üstad›n hayat›n› ilk kaleme alan zat-
t›r. ‹flaratü’l-‹’caz’› ve Onuncu Sözü ilk defa neflreden yine Müküslü Hamza’d›r. 1960 y›l›nda ve-
fat etmifltir.

HIZIR BEY ÇELEB‹: ‹stanbul’un ilk kad›s›d›r. Âlim ve flair bir zatt›. Kaynaklarda 810 (1407) y›-
l›nda, Eskiflehir’in Sivrihisar kazas›nda do¤du¤u belirtilmektedir. Sivrihisar kad›s› Emîr Celâled-
dîn Arif’in o¤lu olan H›z›r Bey Çelebi, köklü bir sipahi ailesine mensuptu. H›z›r Bey Çelebi’yi ön-
ce babas› okuttu. Sonra Bursa’da Molla Yegan’a gönderdi. Çok kabiliyetli ve çal›flkan olan H›-
z›r Bey Çelebi çabuk ilerledi. Zaman›ndaki âlimlerin içerisinde flöhret kazand›. 851’de Bursa’da
bir medreseye müderris oldu. Fatih ça¤›n›n ünlü âlimleri olan Molla Kastalânî, Muslihiddîn, Ha-
yalî, Hocazâde de hep onun Bursa’da yetifltirdi¤i talebelerdir. Fatih, H›z›r Bey Çelebi’ye çok de-
¤er vermifltir. ‹stanbul fetholundu¤u zaman onu ‹stanbul’un ilk Kad›s› yapm›fl, o¤ullar› Beya-
z›d ile Mustafa’n›n Edirne’de yap›lan sünnet dü¤ününe onu da ça¤›rm›fl ve H›z›r Bey Çelebi zi-
yafette tarihçi fiükrullah ile beraber Padiflah’›n karfl›s›nda oturmufltur. H›z›r Bey, ‹lminin genifl-
li¤ine k›yasen çok az eser vermiflse de, pek k›ymetli talebeler yetifltirmesi, idâri ifllerdeki do¤-
rulul¤u ve baflar›s› sebebiyle de an›lmaya lay›k bir insan vasf›n› kazanm›flt›r. H›z›r Bey Çele-
bi’nin üçü erkek, ikisi k›z olan befl çocu¤u içinde, Hoca Pafla diye an›lan Tazarruat adl› eserin
sahibi Sinan Pafla, Ya’kub Pafla ve Ahmed Pafla da tan›nm›fl âlim ve edebiyatç› flahsiyetlerdir.
K›zlar› da Sultan Hatun ile Fahrunnisâ Hatun’dur. Sultan Hatun, Hac› kad›n diye de an›lm›flt›r.

HÜSEY‹N-‹ C‹SRÎ (1845-1909): Bediüzzaman Hazretlerinin “fikren biraderim” dedi¤i Hüse-
yin, 1845 y›l›nda Trablusflam’da do¤du. Bir yafl›nda babas›n›, on yafl›nda da annesini kaybet-
ti. Amcas› fieyh Mustafa Cisrî taraf›ndan büyütüldü. On sekiz yafl›na kadar Trablus’ta din ilim-
lerini tahsil etti. Buradan Beyrut’a geçerek Muhammed et-Trablusi’nin yan›nda ve onun tefl-
vikleriyle felsefe ve teknik ilimlerle ilgilendi. Arap dili ve edebiyat› ile ilgilenme, din d›fl› adet
ve gelenekleri yumuflak bir üslupla tenkit etme, ça¤dafl bilimlerle Bat› dillerini ö¤renme ko-
nular›nda, hocas› Hüseyin el-Mersafi’den etkilendi. Din ilimlerinin yan› s›ra, fen ilimlerine de il-
gi duyan, siyasî ve ilmî yay›nlar› yak›ndan takip eden bir ö¤renci olarak dikkatleri üzerine çek-
mifltir. Din ilimleriyle birlikte tabiî ve aklî ilimlerin de ö¤renilmesi gerekti¤ine inanm›fl ve
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bunun ›srarl› savunucusu olmufltur. Halveti tarikat›na ba¤lanarak, zaman›n› eser çal›flmalar›-
na vermifltir. Din ilimleriyle müspet ilimlerin medreselerde bir arada okutulmas›ndan yanad›r.
Ona göre Bat›n›n kalk›nmas›n›n temelinde e¤itim vard›r. Bu sebeple kad›n ve çocuklar›n e¤i-
timi baflta olmak üzere e¤itime gerekli önem verilmelidir. Cisrî, yaflad›¤› dönemde ‹slâm ale-
minin önemli merkezlerinde tan›nm›fl ve meflhur olmufltur. Ancak, kendisi flöhretten hofllan-
mayan bir mizaca sahip oldu¤undan kendisine teklif edilen hiçbir görevi kabul etmemifltir.

— ‹ —

‹BN‹ ABBAS (Ö. 68)/M. 687-688): Hz. Peygamberin amcas› Abbas bin Abdülmuttalip’in o¤-
ludur. Annesinin ad› ilk Müslüman kad›nlardan Ümmü’l-Fazl Lübaba’d›r. Mekke’de do¤mufltur.
Tefsir ve f›k›h ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler aras›nda yer alan
Sahabîdir. 1160 tane hadis rivayet etmifltir. Kur’ân-› Kerîm’in inceliklerini anlay›p yorumlama-
s› için Hz. Peygamberin özel olarak dua etti¤i Abdullah bin Abbas’›n tefsir ilmindeki üstünlü-
¤ü daha ilk devirlerde, hemen herkes taraf›ndan kabul edilmifltir. Ayetlerin nüzul sebeplerini,
nasih ve mensuhunu çok iyi bildi¤i gibi Arap edebiyat›na olan vukufu da mükemmeldi. Bu
sebeple Ashap devrinden itibaren Rü’l-Ümme, Tercümânü’l-Kur’ân” unvan›yla an›lagelmifltir.
Eserleri: Tefsiru ibn Abbas, Garîbu’l-Kur’ân, Mesâilü’n-Nâfi b. el-Ezrak, el-Lugât fi’l-Kur’ân, Kasî-
detü’l-Medih.

‹BN‹ FARID (1181/2-1235): Ömer, 1181 veya 1182 y›l›nda Kahire’de do¤du. Babas› “Far›d”
lâkab›yla an›lmaktayd›. Çünkü, mahkemede çal›flmakta olup kad›nlar›n efllerinden almalar›
gereken miras ve nafakay› tespit etme görevini yerine getirmekteydi. Far›d lâkab› bu yüzden
kendisine verilmiflti. Ömer de babas›n›n bu lâkab›ndan dolay› “ibn Far›d” (Far›d’›n o¤lu) olarak
an›lmaya baflland› ve bu lâkapla da meflhur oldu. Babas› Ali, Eyyübî hükümdarlar›n›n yak›n il-
gisini gördü ve kendisine baz› görevler tevdi edildi. Ancak kendisi bu görevleri kabul etmedi-
¤i gibi, inzivaya çekilip ibadetle meflgul olmay› tercih etti. Ömer, ilk derslerini âlim ve dindar
bir insan olan babas›ndan ald›. Hadis ilmiyle ilgili dersleri ve fiafiî f›kh›n› Ebu Muhammed ibn
Asakir’den ö¤rendi. Ayr›ca, dil ve edebiyat derslerini ald›. E¤itimini devam ettirirken erken
yafllarda tasavvufa yöneldi ve kendini ibadet ve tefekküre verdi. Ömer ibn Far›d, Sultanü’l-afl›-
kin ünvan›yla da tan›nd›. Yazd›¤› fliirlerinde tasavvuf ve ‹lâhî aflka dair olan duygular›n› dile
getirdi. Vahdet-i vücut anlay›fl›nda ve inanc›nda oldu¤una dair düflünceler ileri sürülmüflse de
kendisi bu düflünceye yak›n de¤ildir. fiiirlerinde ‹lâhî aflk› yans›tmakta olup, Cenab-› Hakk›n
mutlak cemali karfl›s›nda kendisinden geçerek her fleyde sevgiliyi görmüfltür. Son y›llar›n› Ka-
hire’de geçiren flair, ünlü Ezher Camiinde vaazlar verdi ve sohbetlerde bulundu. Ocak 1235’te
vefat etti.

‹BRAH‹M (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› çokça geçen bir peygamberdir. Onun dini, Kur’ân-›
Kerîm’de ad› Hanif olarak adland›r›lm›flt›r. Hz. ‹brahim’e (a.s.) 10 sayfal›k kitap nazil olmufltur.
Hz. Peygamber Efendimizin de atas›d›r. Urfa’da do¤du¤u rivayet edilmektedir. Hz ‹brahim, za-
man›n›n kral› Nemrut’u tevhit inanc›na davet etmifltir. Kabul etmeyen Nemrut, Hz. ‹brahim’i
atefle att›rm›fl, fakat mu’cize olarak atefl onu yakmam›flt›r. Her zaman Allah’›n dostlu¤unu is-
temesi ve sadece ondan medet beklemesi sebebiyle kendisine Habibullah veya Halilürrah-
man denilmifltir. Hz. ‹brahim, yafl› bir hayli ilerlemifl olmas›na ra¤men çocu¤u olmam›flt› ve Al-
lah’tan bir evlât istedi ve bu duas› kabul edildi. ‹lk önce Hz. ‹smail, daha sonra di¤er eflinden
Hz. ‹shak do¤du. Bu s›rada Hz. ‹brahim, o¤lu ‹smail’i kurban etme olay›yla imtihan edildi. O¤-
lu ‹smail (a.s.) ile Kâbe’yi yeniden infla eden Hz. ‹brahim, Kudüs’ün el-Halil bölgesinde med-
fundur.
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‹MAM-I GAZALÎ: As›l ad› Hüccetü’l-‹slâm Ebu Hamid Muhammed b. Ahmet el Gazzalî’dir.
Efl’ari kelâmc›s›, fiafiî fakihi, mutasavv›f ve filozoflara yöneltti¤i elefltirilerle tan›nan ‹slâm dü-
flünürüdür. Hicrî 450’de (1058) Horasan’da, Meflhed’de (Tus) dünyaya geldi. Babas›n›n mesle-
¤inin yün tacirli¤i olmas›ndan dolay› kendisine “Gazzalî” ve zaman›nda ‹slâma yöneltilen iti-
razlara cevap vererek itiraz edenleri susturdu¤u için de “Hüccetü’l-‹slâm” denilmifltir. Kelâm,
f›k›h, hadis, felsefe, tasavvuf, mant›k gibi ilimlerde yüksek bir mevkiye sahiptir. Bu sahalarda
birçok önemli eserleri bulunmaktad›r. Hicrî 505’te (1111) Tus’da vefat eden ve oraya defnedi-
len Gazali’nin eserlerinden baz›lar› flunlard›r: El-Münk›z; ‹hya-ü Ulumi’d-Din; Kimya-y› Saadet;
Tehafütü’l-Felasife; K›stasü’l-Müstakim.

‹MAM-I RABBANÎ: Hindistanl› büyük bir âlim olup, Hicrî ikinci bin y›l›n›n bafl›nda gelen
(müceddid-i elf-i sani) ünvan›na sahiptir. ‹nanç ve fikir aç›s›ndan büyük kar›fl›kl›klar›n oldu¤u
bir dönemde Hicrî 971’de (1563) Hindistan’›n Serhend kasabas›nda do¤mufltur. As›l ad› Ahmet
olan ‹mam-› Rabbanî Hazretlerinin soyu Hz. Ömer’e (r.a.) dayand›¤›ndan Farukî, memleketin-
den dolay› Sirhindî lâkaplar›yla tan›nmaktad›r. ‹lk e¤itimini din âlimi olan babas› Abdüle-
had’den alm›flt›r. Daha sonra Silyaküt flehrine giderek kad› Badehflani’den f›k›h, kelâm ve tef-
sir dersleri alarak e¤itimini tamamlam›fl ve icazet alm›flt›r. ‹mam-› Rabbanî döneminde zarar-
l› düflünce ve fikirler tarikat yoluyla verildi¤inden onun mücadelesi de bu yolla olmufltur. Ha-
yat› boyunca tekke ve medrese ehlini birlefltirmek için büyük gayret sarf etmifltir. Tarikatla-
r› ve özellikle de Nakflî tarikat›n›, iman hakikatlerinin anlafl›lmas›na vas›ta yapmak suretiyle
gerçek kimli¤ine büründürmüfltür. ‹mam-› Rabbanî döneminin hastal›klar›n› üç sebebe ba¤-
lamaktad›r. Bunlar; idarecilerin dinden uzaklaflmalar›, âlimlerin menfaat ve korku sebebiyle
Kur’ân ve sünnetten ayr›lmalar› ve tasavvuf ehlinin tarikat› fleriattan uzaklaflt›rmalar› olarak
s›ralanm›flt›r. ‹mam Rabbanî 1624 y›l›nda 63 yafl›nda iken memleketi Serhend’de vefat etmifl-
tir.

‹MRÜ’L-KAYS [‹MRUÜLKAYS ‹BN HUCR] (?-540): Cahiliye döneminin meflhur Arap flairle-
rindendir. fiiirleri Kabe’nin duvarlar›na as›lan Muallâka flairleri aras›nda yer almaktad›r. Arap
fliirini belli kurallara ba¤layan ve kafiye düzeni için esaslar koyan flair olarak kabul edilmek-
tedir. Risâle-i Nur’da, lisan›n kiflinin tasavvurlar›n›; akl›n ise kalpten ve vicdandan geçen ince
manalar› ifade etmeye kâfi gelmedi¤i ba¤lam›nda ‹mruülkays’tan bahsedilmekte; belâgat›n
dâhilerinden kabul edilen Sekkâki’nin, ‹mruülkays veya baflka bir bedevinin ortaya koymufl
olduklar› belâgat›n inceliklerini kavrayamad›klar› ifade edilmektedir (‹flaratü’l-‹’caz, s. 46). ‹slâ-
miyetin zuhurundan evvel ölmüfl olan flairin künyesi, Ebu Vehb Hunduc b. Hucr b. El-Haris
Akilü’l-Mürar fleklindedir.

‹SA (A.S.): Hz. ‹sa ulu’l-azm olan peygamberlerdendir. Hakikî H›ristiyanl›k dininin peygam-
beri olan Hz. ‹sa’ya dört büyük kitab›n üçüncüsü olan ‹ncil-i fierif nazil edilmifltir. Hz Meryem’in
o¤lu olan Hz. ‹sa, Allah’›n yarat›c› kudretinin bir niflanesi olarak do¤mufltur. Hz. ‹sa’n›n bir ün-
van› ve s›fat› Mesih’tir. Kur’ân-› Kerim’de onun meziyetlerinden bahsedilmekte ve gösterdi¤i
mucizelerden haber verilmektedir. Dört büyük semavî kitaptan biri olan ‹ncil, kendisiniden
sonra Havariler taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Ancak sonralar› tahrif edilmifl, asliyetini koruyamam›fl-
t›r. Hz. ‹sa, Peygamber Efendimizden “ümmî peygamber” fleklinde bahsetmifltir. ‹ncil’in çeflitli
bölümlerinde Peygamberimizin gelece¤inden haber verilmektedir. Düflmanlar› ve kendisine
inanmayanlar taraf›ndan öldürülmek istenen Hz. ‹sa Cenab-› Hak taraf›ndan gö¤e yükseltil-
mifl, kendisini öldürmek isteyenler ise yanl›fll›kla Hz ‹sa’ya çok benzeyen Yuda isminde birini
çarm›ha germifllerdir.
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‹SRAFiL (A.S.): Melâike-i Kiram olarak adland›r›lan dört büyük melekten bir tanesidir. K›ya-
met günü “sur”u üfürmekle vazifelidir. Hz. ‹srafil “sur”u iki kez üfleyecektir. ‹lk üflemesiyle k›-
yamet kopacak, ikinci üflemesinden sonra ise k›yamette ölenler diriltilecek ve haflir meyda-
n›na ça¤r›lacakt›r.

— K —

KAYSER: Roma ve Bizans imparatorlar› için kullan›lan bir ünvand›r. Kelimenin asl› Grekçe
“kaisar” kelimesinden gelmektedir. Siyer, hadis ve tefsir kitaplar›nda bu kelime, Peygamberi-
miz zaman›nda yaflam›fl olan Bizans imparatoru Herakliyus için kullan›lmaktad›r. Kaynaklar-
da belirtildi¤ine göre Peygamberimiz (a.s.m.) Sahabelerinden Hz. D›hye ile imparator Herakli-
yus’a verilmek üzere bir mektup göndermifl ve onu ‹slâma davet etmifltir. Herakliyus Pey-
gamberimizin davetine meyil göstermifl fakat tebaas›ndan çekindi¤i için ‹slâm dinine girme-
yi kabul etmemifltir.

K‹SRA (K‹SRA II. HÜSREV PERV‹Z) (?-628): Kisra, Araplar taraf›ndan Sasani krallar› için kul-
lan›lan bir unvand›r. Bizans ‹mparatorlar› için “Kayser” unvan› kullan›l›rken, ‹ran Sasani kralla-
r› için de bu unvan kullan›lm›flt›r. “Kisra” olarak kendisinden söz edilen ve Peygamber Efendi-
mizin ‹slam’a davet mektubunu y›rtan kral II. Hüsrev Perviz’dir. ‹slamiyet’in zuhur etti¤i y›llar-
da Bizansl›larla yapt›¤› savafllarda üstün gelmesi, Kitap Ehli olan Bizansl›lar›n ma¤lup olmala-
r› Mekkeli müflrikleri sevindirirken, Müslümanlar›n üzülmelerine ve hakarete u¤ramalar›na se-
bep olmufltur. Kur’ân-› Kerim’in, Kisran›n galibiyetinin ma¤lubiyete dönüflece¤ini haber ver-
mesi (Rum Suresi, 1-5) Müslümanlar› sevindirmifl, ileriki y›llarda gelen Bizans galibiyeti de
Kur’ân-› Kerim’in mucizesini gerçeklefltirmifltir. Risale-i Nur’da, “Kisra” unvan›yla kastedilen ki-
fli II. Hüsrev Perviz olmakla beraber, genel olarak Sasani hükümdar›na da at›fta bulunulmak-
tad›r.

— L —

LEB‹D: ‹slâmiyet öncesi, cahiliye devrinde “Muallâka fiairleri”nden meflhur bir flair olan Le-
bid, genç yaflta kabilesi içinde ehemmiyetli bir konum elde etti. Muallâkat-› Seb’a’da (Yedi As-
k›) yay›nlanan kasidesi ile ün kazand› ve meflhur Arap flairlerinden birisi olarak tarihe geçti.
Hicretten sonra Müslüman olup Hz. Peygamberden (a.s.m.) ilgi ve destek gördü. Kasidede ol-
du¤u kadar, hicviye ve mersiyede de baflar›l› kabul edilen Lebid, canl› ve güçlü tasvirleriyle
bilinmektedir.

— M —

MARMADUKE P‹CKTHALL (1875-1936): Pickthall, Nisan 1875’te Londra’da do¤du. H›risti-
yan bir ailenin evlâd› olarak dünyaya geldi. Babas› din adam› olup Anglikan Kilisesi papazla-
r›ndand›. Bir aile dostu olan Thomas Dowling’in dâveti üzerine, önce Kahire’ye gidip Arapçay›
ö¤rendi. Akabinde Filistin’e gitti. Bölgede karfl›laflt›¤› insanlar›n kanaatkârl›¤›, fakir olmalar›na
ra¤men hallerinden memnun olabilmeleri, h›rs göstermemeleri ve ölümden korkmamalar›,
kendisini önemli ölçüde etkiledi. Pickthall, gördükleri ve o zamana kadar ö¤rendikleriyle he-
men Müslüman olmak istediyse de, özellikle fiam Camisi’nde görev yapmakta olan yafll› ima-
m›n tavsiyesi üzerine hemen Müslüman olmad›. ‹mam, ‹slâm hakk›nda iyi bir araflt›rma yap-
mas›n› ve ondan sonra karar vermesini tavsiye etmekteydi. Bu sebepledir ki, hemen Müslü-
man olmam›fl ve uzun bir araflt›rman›n sonucu ve yirmi y›l gibi uzun bir zaman geçtikten son-
ra Müslüman olmufltur. Bu uzun zaman zarf›ndaki faaliyeti, ‹slâm› daha iyi ö¤renme ve gönül-
den ba¤lanmay› netice vermifltir. Müslüman olduktan hemen sonra Muhammed ad›n› ald›.
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‹slâmiyeti tan›d›ktan yirmi y›l sonra Müslüman olan Pickthall, bu süre zarf›nda ince ayr›nt›la-
r›na kadar bilgi sahibi oldu ve kendi iradesi ile yeni dine girdi. Daha önce H›ristiyanl›k hakk›n-
da teferruatl› bilgi sahibi oldu¤u gibi, bu dinin en ince ayr›nt›s›na kadar yafland›¤› bir ortam-
da yetiflti. ‹slâmiyet’i tan›y›p kabul ettikten sonra ise, iyi bir Müslüman oldu. Peygamber Efen-
dimizin (a.s.m.) hayat› hakk›nda da çok iyi bir bilgi sahibi oldu. Pickthall, gurur ve kibrin en yo-
¤un flekilde yafland›¤› bir zamanda gelen Peygamber Efendimizin, ömrü boyunca mütevaz›l›-
¤›n› en mükemmel bir flekilde koruyup yaflad›¤›n› ö¤rendi. Çünkü, payelerin en büyü¤ü Ce-
nab-› Hakka kul olmakt›. Bu durum da en güzel flekilde Peygamber Efendimizin flahs›nda gö-
rülmekteydi. Her yönüyle mükemmel olan Peygamber Efendimize hayran kalan Pickthall;
ümmetin bütün s›k›nt›lar›n› paylaflan, dertleriyle en fazla dertlenen ve çözüm bulan bir Pey-
gamberi tan›ma flerefine ulaflt›. Pickthall’›n ‹slâm ve Peygamber hakk›nda sarf etti¤i ifadeler
Risale-i Nur’da da zikredilmifltir; “Kur’ân’›n telkin ve Hazret-i Muhammed’in tebli¤ etti¤i esa-
sattan mükemmel bir ahlâk mecellesi vücud bulur. Esasat-› Kur’âniyenin muhtelif memleket-
lerde insanl›¤a etti¤i iyili¤i ve ettikten sonra da Allah’a takarrüp etmek isteyen insanlar› Ce-
nab-› Hakka raptetti¤ini inkâr etmek mümkün de¤ildir. Halik›n hukuku ile mahlûkun hukuku,
ancak Müslümanl›k taraf›ndan mükemmel bir surette tarif olunmufltur. Bunu yaln›z Müslü-
manlar de¤il, H›ristiyanlar da Mûsevîler de itiraf ediyorlar.” (‹flaratü’l-‹’caz, s. 266.)

MATÜR‹DÎ: ‹mam Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed el Matüridî. Kelâmda Matüridî
kolunun reisi olan ‹mam-› Matüridî’nin hayat› hakk›nda fazla bir fley bilinmemektedir. Matü-
ridî, Semerkant flehrinin Matürid köyündendir. Amelde Hanefî mezhebinden olanlar, itikatta
(inanç akidelerinde) Matüridî mezhebindendir. ‹mam Matüridî ehl-i sünnet itikad›na muhalif
görüflleri eserleri ile reddederek ›slah›na çal›flm›flt›r. Efl’arî’nin muas›r› olan ‹mam Matüridî, Mu-
tezilenin sünnet ehline ve düflüncelerine sald›r›ya geçti¤i bir dönemde ad›n› duyurmufltur.
Hicrî 333 (Milâdî 944) y›l›nda vefat etmifltir.

MEHMED M‹HR‹: Aslen Kerküklü olan Mihri Helav Bediüzzaman Hazretlerinin Eski Said dö-
nemindeki talebelerinden biridir. Bediüzzaman Hazretlerinden Horhor Medresesinde ders al-
m›flt›r. Avukat olan Mihri Helav 1952 y›l›nda ‹stanbul’da yap›lan Gençlik Rehberi mahkeme-
sinde Bediüzzaman Hazretlerini savunan üç avukattan birisidir. 1957 y›l›nda vefat etmifltir.

MEHMED fiEF‹K: Seyyid fiefik 1884 y›l›nda Bitlis’in Hizan kazas›n›n Arvas köyünde do¤du.
‹smi Risale-i Nur’larda, Seyyid fiefik, Seyyid fiefik Efendi, Seyyid Mehmet fiefik, Mehmet fiefik
Eryuvas›, Seyyid fiefik Arvasî diye an›l›r. Üstad›n eski dostlar›ndan ve ilk talebelerindendir. ‹fla-
ratü’l-‹caz’›n kâtiplerindendir. Üstatla beraber 1943 y›l›nda Denizli Hapishanesinde bulundu.
Üstat Van’da kald›¤› y›llarda Horhor Medresesinde Üstada talebe olmufltur. Uzun y›llar ‹stan-
bul Müftülü¤ünde Mushaflar› Tetkik Hey’etinde baflkan olarak görev yapt›. On yedi y›l Sulta-
nahmet Camiinde imaml›k yapt›. Eyüp Camiinde ise k›rk y›l vaizlik yapt›. 13 Mart 1970 tarihin-
de ‹stanbul’da vefat etti. Kabri Edirnekap› fiehitli¤indedir.

MEHMET KAYALAR (1920-1994): Bugünkü Yunanistan’›n Selânik iline ba¤l› Kayalar bel-
desinde do¤du. Mehmet Kayalar Bediüzzaman’› görmüfl, onun sohbetine kat›lm›fl, bilhassa Di-
yarbak›r’da Risale-i Nur hizmetinde bulunmufl bir Nur Talebesidir. Emekli yüzbafl› olan Meh-
met Kayalar 1994’te Konya’da vefat etmifltir.

MES‹H: Bak›n›z ‹SA (a.s.).

MEVLÂNA CELÂLEDD‹N-‹ RUMÎ: Celâleddin Muhammed Rumî. Hicrî 604, Milâdî 1207’de
Horasan’›n Belh flehrinde do¤du. Ünvan› Mevlâna’d›r. Babas› “Sultanü’l-Ulema” olarak bilinen
Muhammed Bahaeddin-i Veled’dir. Anadolu’ya hicret etti¤inde “Rumî” diye an›ld›. Konya’ya
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ailesiyle birlikte yerleflti. Hicrî 672 y›l›nda Konya’da vefat etti. Eserlerinden baz›lar›: Mesnevi,
Divan-› Kebir; Fihi Mafih; Mecalis-i Seb’a; Mektubat’d›r.

MOLLA HAB‹B: Do¤ubeyaz›t’ta do¤mufltur. Üstat Bediüzzaman Pasinler Cephesinde kendi-
sine katiplik yapan Molla Habib’ten flöyle bahsetmektedir. “Meselâ, harp içinde, avc› hatt›nda
düflman›n top gülleleri aras›nda Kur’ân-› Hakim’in tek bir ayetinin, tek bir harfinin, tek bir nük-
tesini tercih ederek, o gülleler içinde Habib katibine ‘Defteri ç›kar!’ diyerek at üstünde o nük-
teyi yazd›rm›fl. Demek Kur’ân’›n bir harfinin, bir nüktesini; düflman›n güllelerine karfl› terk et-
memifl; ruhunun kurtulmas›na tercih etmifltir.” Molla Habib I. Dünya Savafl›nda flehit olmufl-
tur.

MUHAMMED (A.S.M.): Fahr-i Âlem, Hâtemü’l-Enbiya, ‹mamü’s-Sakaleyn, Muhammedü’l-
Emîn, Rahmeten-li’l âlemîn, Seyyidü’l-Kevneyn gibi ünvanlarla an›lan son peygamber Hz. Mu-
hammed (a.s.m.) Milâdî 571 y›l›nda, Nisan ay›n›n yirmisinde, Kamerî aylardan Rebiülevvel ay›-
n›n on ikinci gecesinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed daha do¤madan babas›n›,
6 yafl›nda iken de annesini kaybetmifltir. Annesi ölünce dedesi Abdülmuttalib onu himayesi
alt›na ald›. Dedesi de ölünce, bu sefer amcas› Ebu Talib onun bak›m›n› üstlendi. Hz. Muham-
med (a.s.m.) 25 yafl›nda iken kendisinden 15 yafl büyük olan Hz. Hatice ile evlendi. Evlilikleri
Milâdî 595 y›l›na rastlamaktad›r. Daha sonra Hz. Peygamberin Hz. Hatice’den s›rayla Kas›m,
Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fat›ma ve Abdullah ad›nda alt› çocu¤u oldu. Hz. Muham-
med, Hatice-i Kübra dedi¤i zevcesi hayatta oldu¤u müddetçe bir baflka kad›nla evlenmedi.
Daha gençli¤inde dürüstlük ve do¤rulu¤u ile kendisine El-Emîn (güvenilir kimse) dedirten Hz.
Muhammed her yönüyle örnek bir insan kiflili¤ini sergiliyordu. Hz. Muhammed k›rk yafl›nda
iken, Milâdî 610 y›l›nda Hira Da¤›nda kendisine peygamberlik vazifesi verildi. Kendisine ilk ina-
nanlar ise efli Hz. Hatice, çocuklardan Hz. Ali, hür erkeklerden Hz. Ebu Bekir, azatl› kölelerden
Hz. Zeyd, kölelerden Hz. Bilâl-i Habefli (r.a.) oldu. Daha sonralar› Hz. Osman, Talha bin Ubeydul-
lah, Halid bin Said, Sa’d bin Ebi Vakkas Müslüman oldular. Bunlara en son Hz. Ömer eklendi.
Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ay›n›n 27. gecesinde ‹sra ve Miraç mucizesi meydana
geldi. 621 y›l›nda Akabe mevkiinde Medinelilerle I. Akabe Biat› yap›ld›. 622 y›l›nda ise II. Aka-
be Biat› yap›ld›. Mekkeli müflriklerin zulümlerinin artmas› üzerine 622 y›l›nda Mekke’den Me-
dine’ye hicret edildi. Hicretin 2. senesi, Milâdî 13 Mart 624’te müflriklere karfl› Bedir Savafl›n›
kazand›. 625 y›l›nda ise Uhud Savafl› meydana geldi. 627 y›l›nda Hendek Savafl› kazan›ld›. 630
y›l›nda Mekke fethedildi. Mekke’nin çevresi ve Kabe putlardan temizlendi. Peygamberimiz
ömrünün son y›l›nda Arafat’ta 120.000 Sahabeye Veda Hutbesini verdi. Bu hutbe ilk insan
haklar› bildirisi olarak kabul edilir. Hz. Muhammed (a.s.m.) Hicretin 11. senesi Rebiülevvel ay›-
n›n on ikisi, Pazartesi günü (Milâdî 8 Haziran 632) ruhunu Rahmana teslim etti.

MUHAMMED ABDUH (1845-1905): ‹slâm düflüncesinin yeniden canlanmas›nda önemli
katk›larda bulunan, M›s›r’›n tan›nm›fl âlimlerinden, Bediüzzaman Hazretlerinin, “‹ttihad-› ‹slâm-
da seleflerim” dedi¤i kifliler aras›nda ismi zikredilen (Divan-› Harb-i Örfî, s. 29) Muhammed Ab-
duh, 1845 y›l›nda Afla¤› M›s›r’da, Bahire ilinin Mahalletü’n-Nasr köyünde do¤du. Zengin olma-
lar›na ra¤men, fedakârl›ktan hiçbir zaman kaç›nmayan, adil, dürüst olarak tan›nan bir baba-
n›n; iffet ve takvas› ile meflhur bir annenin çocu¤uydu. Küçük yaflta Kur’ân-› Kerîm’i h›fzetti.
Tanta’daki e¤itimi s›ras›nda zaman›n flartlar›na uygun e¤itim vermedikleri gerekçesiyle okul-
dan bir süre ayr›ld›. Fakat çok geçmeden yeniden okula döndü. Amcas› fieyh Dervifl, genifl
ufkuyla Abduh’un dini ilimlere karfl› sevgi beslemesini sa¤lad›. 1866’da ‹slâmî ilimlerin mer-
kezi kabul edilen Ezher Üniversitesine kaydoldu. Ancak, üniversitenin o s›ralardaki e¤itim
metodu kendisini tatmin etmedi. Bir ara dünyadan tamamen elini-ete¤ini çekip tasavvufa
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a¤›rl›k verdi. Ancak, amcas› inzivaya çekilerek tasavvufa yönelmesine müsaade etmedi. Am-
cas› d›fl›nda, hayat seyri üzerinde etkili olan bir baflka kifli Cemaleddin Afganî’dir. Onunla ta-
n›flmas› (1872) hayat›nda âdeta bir dönüm noktas› teflkil eder. Afganî’nin etkisinde kalman›n
ötesinde, en önemli talebesi olarak tan›nd›. Afganî’nin de, Abduh’un münzevi bir hayat yafla-
may› terk ettirip aktif hale gelmesinde önemli etkisi oldu. 1877 y›l›nda okulunu tamamlaya-
rak “âlim” unvan›n› ald› ve mezun oldu. Bir süre özel ders verdikten sonra Darü’l-Ulum’a mü-
derris olarak atand› (1879). Bu görevi devam ederken Afganî’nin tesiriyle yay›nc›l›k ifline de gi-
riflti. Müderrisli¤i bir y›ldan k›sa sürdü ve vazifeden al›narak do¤du¤u mahalde ikamete mec-
bur edildi. Ancak, bir bakan taraf›ndan geri ça¤r›larak el-Vaka’-i M›sriye isimli gazetenin bafl-
yazarl›¤›na getirildi (1880). ‹ngiliz iflgaline karfl› ç›kan ve ordu komutanl›¤›n› yapan Arabî’yi
(Urabi) destekledi¤i gerekçesiyle sürgüne gönderildi. Evvela Suriye’ye yerlefltiyse de Afga-
ni’nin daveti üzerine Paris’e gitti. Burada, “el-Urvetü’l-Vuska” adl› dergide, ‹slâmî uyanmaya
dair yaz›lar yazd›. Halk›, ‹ngiliz iflgaline karfl› mücadele vererek, millî fluuru uyand›rmaya ça-
l›flt›. ‹ngilizler, derginin ‹slâm ülkelerine giriflini yasaklayarak yay›n› engellediler. Bir süre son-
ra derginin yay›n› durdu. Abduh, 1885 y›l›nda Beyrut’a gelerek e¤itimle meflgul oldu. 1889 y›-
l›nda Kahire’ye döndü. K›sa bir süre sonra da asliye hukuk mahkemesine hakim olarak atan-
d›. Daha sonra temyiz mahkemesinde müflavir olarak çal›flt›. Bu arada fleriat mahkemelerinin
›slah›na dair eserini yazd› (1900). El-Ezher’in idare meclisine seçildi. Ezher’in geliflmesine kat-
k›da bulundu¤u gibi genifl bir muhite hitap edecek hale getirilmesinde de önemli katk›larda
bulundu. Daha önce okutulmayan tarih, co¤rafya, matematik ve felsefe gibi müspet bilimle-
rin okutulmalar›n› sa¤lad›. M›s›r’da en yüksek dinî makam olan müftülü¤e atand›ktan (1899)
sonra vefat›na kadar bu görevde kald›. Görev yapt›¤› süre boyunca bu makama büyük bir
sayg›nl›k kazand›rd›. Müftülü¤ü s›ras›nda; Müslümanlar›n faiz ve kârdan hisse alma, gayr-›
Müslim ülkelerde Müslüman olmayanlar taraf›ndan kesilen hayvanlar›n etlerini yeme, gele-
neksel k›yafetler d›fl›ndaki k›yafetlerle örtünme gibi konularda ruhsat vermesi çok ciddî tar-
t›flmalara neden oldu. Son dönemlerinde muhtelif eserler kaleme ald›. En büyük eseri olan Ri-
saletü’t-Tevhid’i yazd›. Baz› müsteflriklerin ‹slâma yönelttikleri ithamlara karfl› müdafaa mak-
sad›yla, “El-‹slâm ve’l-Nasraniyye Ma’a’l-‹lm ve’l-Medeniyye” adl› eserini neflretti. Çok önem
verdi¤i Kur’ân-› Kerîm tefsirini tamamlamak kendisine nasip olmad›. Baz› k›s›mlar›n› neflret-
mifl, vefat›ndan sonra ünlü talebesi Raflid R›za taraf›ndan tamamlanarak yay›nlanm›flt›r. He-
nüz tasarlad›¤› çal›flmalar› tamamlayamadan, 1905 Temmuz’unda vefat etti. Cenazesi, hükü-
met yetkililerinin de haz›r bulundu¤u, büyük bir kalabal›k kitle taraf›ndan kald›r›larak, Kahi-
re’deki El-Afifi mezarl›¤›na defnedildi.

MUHY‹DD‹N-‹ ARABÎ: Ad›, Ebu Bekir Muhammed b. Ali’dir. 1165’te Endülüs’ün Mürsiyye
kasabas›nda dünyaya geldi. ‹bni Arabî ve fieyh-i Ekber diye meflhur oldu. Küçük yafltan itiba-
ren tahsile bafllayarak pek çok âlimin derslerinde bulunup naklî ve aklî ilimleri ö¤rendi. Tef-
sir, f›k›h, hadis ve k›raat ilimlerinde büyük bir âlim oldu. Daha sonralar› tasavvufa yönelerek
zaman›n›n âlimlerinden ve Seyyid Abdülkadir Geylânî’nin ruhaniyetinden feyz ald›. Zaman›n›n
ilminden ve feyzinden istifade edilen belli bafll› büyük âlimlerinden oldu. 1194 Endülüs’ten
ayr›larak Tunus’a ve oradan Fas’a gidip çeflitli ilim meclislerinde bulundu. Tekrar Endülüs’e dö-
nüp Kurtuba’ya geldi. Sonra 1201’de tekrar Endülüs’ten Tunus’a geçti. Hac için yola ç›karak
M›s›r ve Kudüs’e u¤rad›. Hacdan sonra çeflitli yerleri dolaflarak Konya’ya gitti ve 1230 da fiam’a
giderek oraya yerleflti. Tasavvuftaki yüksek derecesi sebebiyle sekr halinde iken tevhit (vah-
det-i vucud) konusundaki sözleri yanl›fl anlafl›l›p iftiraya u¤rad›ysa da zaman›n›n devlet adam-
lar› taraf›ndan himaye edildi. 1240 senesinde 78 yafl›nda fiam’da vefat etti. Yavuz Sultan Se-
lim M›s›r Seferi s›ras›nda fiaml›larca çöplük haline getirilen kabrinin yan›nda cami ve dergâh
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yap›lmas›n› emrederek onun kabrinin de¤erini bulmas›n› sa¤lad›. Muhyiddin-i Arabî’nin pek
çok k›ymetli eseri vard›r. Fütuhat-i Mekkiyye, Füsüsu’l Hikem, Muhtasar en meflhurlar›d›r.

MÛSA (A.S.): ‹srailo¤ullar›na gönderilen ve kendisine büyük kitaplar›n ilki olan Tevrat indi-
rilen büyük peygamberlerdendir. Tevrat Hz. Mûsa’ya levhalar halinde indirilmifltir. Hz. Mûsa
M›s›r’da dünyaya gelmifltir. Soyu Hz. ‹brahim’e dayan›r. Kardefli Hz. Harun kendisine yard›mc›
olarak peygamber olarak görevlendirilerek Firavuna gönderilmifl ve Firavunu tevhide davet
etmifl, fakat kabul edilmeyince kendine iman eden ‹srailo¤ullar› ile birlikte M›s›r’dan mukad-
des topraklara gelmifl ve orada kendisine Tevrat levhalar› indirilmifltir. Hz. Mûsa’n›n zaman›n-
da kendinde zahir olan mu’cizelerinin en meflhurlar› asas› ve yed-i beyzas›d›r (beyaz el). Âsa-
s› ile vurdu¤u tafl›n on iki gözünden su ç›karmas›yla meflhurdur. Hz. fiuayb’›n k›z›yla evlenen
Hz. Mûsa mukaddes topraklara varamadan vefat etmifltir.

MÜSEYL‹ME-‹ KEZZAB: Peygamberimiz Hz Muhammed ile ayn› dönemde yaflam›fl olan
Müseylime-i Kezzap Suudi Arabistan’›n Necid bölgesinde peygamberlik ilan eden ve yalanc›
peygamber olarak tarihe geçen flah›st›r. Peygamberimiz hayattayken faaliyetlerde bulunan
ve taraftar toplamaya çal›flan Müseylime-i Kezzap muvaffak olamad›. Peygamberimizin vefa-
t›ndan sonra da iddias›ndan vazgeçmemesi üzerine. Hz Ebu Bekir’in hilâfeti döneminde Halid
Bin Velid komutas›ndaki bir ordu Müseylime üzerine gönderildi. Yap›lan savaflta Müseylime
ve taraftarlar› ma¤lup edildi. Hz. Hamza’y› bir karg› ile flehid eden Vahfli yine ayn› flekilde kar-
g› ile Müseylime’yi öldürdü.

— R —

RODWELL: 1808 y›l›nda ‹ngiltere’de do¤du. Cambridge Üniversitesi Gonvile&Caius Kolejin-
de ö¤renim gördü. Buray› bitirdikten sonra 1831 y›l›nda papaz oldu. Ard›ndan 1836 y›l›nda,
Londra’daki Saffron Hill Kilisesine papaz olarak tayin edildi. Çeflitli Kiliselerde konferanslar ver-
di. 35 sene görev yapt›ktan sonra piskopos olarak emekli oldu. Genç yafllarda ‹branice ö¤re-
nen ve okumaya bafllayan Rodwell, oryantalizm çal›flmalar›n› bafllatan kifli olarak bilinmek-
tedir. Rodwell Arapçan›n temel ilkelerini ö¤renmifl, Arapça-‹ngilizce Sözlü¤ün yazar› Joseph
Catafago’dan büyük destek görmüfltür. 1861 y›l›nda yay›nlad›¤› Kur’ân’›n ‹ngilizce tercümesi
bulunmaktad›r.

— S —

SA’D-I TAFTAZANÎ (1322-1395): Belâgat, mant›k, matematik, kelâm, f›k›h ve di¤er ilimler-
de tan›nm›fl bir âlim olup fiark ve ‹slâm dünyas› medreselerinde okunan birçok kitab›n mü-
ellefidir. Hicrî 722’de (1332) Horasan’da büyük bir kasaba olan Taftazan’da do¤du. Hicrî 797
(1395) y›l›nda vefat etti. Taftazanî hem fiafii, hem de Hanefi f›kh› hakk›nda eserler vermifltir.
Eserleri: fierhü’l-Tasrifü’l-‹zzi. (Sa’diya) 2. ‹rflad; Mutavval; Muhtasarü’l-Maani; fierhü’l K›s›m el-
Salis mine’l-Miftah; fierhü’l-fiemsiya; Makasid; Tahzibü’l-Mant›k ve’l-Kelam; fierhü’l-Akaid el-
Nasafiya; Talvih ila Keflf hakaikü’l-Tankih; Miftah.

SEKKAKÎ: (1160-1299) Tan›nm›fl bir dil ve belâgat âlimi olup 555’te (1160) Harizm’de do¤-
du. Sekkakî lakab›n› son derece güzel hakkâkl›k yapmas›ndan dolay› alm›flt›r. Sekkakî, Hane-
fi fakihleri aras›nda yer al›r ve bu sahada iki hocas› Hayati ve Harisi vard›r. Sekkakî 626 (1299)
y›l›nda öldü. Sekkâkî’nin en önemli eseri, Miftahü’l-Ulûm’dur.

SUNGUR: 1929 y›l›nda Eflâni’de do¤du. ‹lkokuldan sonra dine karfl› tak›nd›¤› tav›rla bilinen
Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kaydoldu. Çal›flkan bir talebe olan Mustafa Sungur küçükken
ald›¤› dinî e¤itimin etkisiyle buradaki menfi ortamdan fazla etkilenmedi. 1945 senesinde, 16
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yafl›nda iken evlendi. Risale-i Nur’lar› 1946 senesinde Keçeci Mehmet Efendi ve Ahmet Fuat
Efendi vas›tas›yla tan›d›. Bediüzzaman Hazretleriyle tan›flt›ktan sonra ona mektuplar yazma-
ya bafllad›. Mustafa Sungur mektuplar›nda ço¤unlukla köy enstitüsünde edindi¤i izlenimler-
den bahsediyordu. 1947 y›l›nda Emirda¤’›nda Üstad›yla ilk kez bizzat görüfltü. 1948 y›l›nda Af-
yon davas› sebebiyle tutuklanan Bediüzzaman Hazretlerini Afyon’da tekrar ziyaret etti. Bu zi-
yaretten sonra Üstad›na gönderdi¤i bir mektuptan dolay› mahkemeye ç›kar›ld› ve 6 ay ceza
ald›. Bu cezadan dolay› memuriyetten ç›kar›ld›. Mustafa Sungur’un hiç ç›kmamak üzere Nur
hizmetinde bulunmaya bafllamas› ise flu flekildedir: Mustafa Sungur Afyon’da Bediüzzaman
Hazretleri ile beraberken, ‹zmir taraflar›nda imaml›k yapan babas› Mehmet Efendi o¤lunu fli-
kâyet maksad›yla Bediüzzaman Hazretlerine gelir. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri
Sungur’un babas›yla konuflur ve onu ikna eder. Mustafa Sungur bu hadiseden sonra devam-
l› olarak Nur hizmetinde bulunmaya bafllar. Bediüzzaman Hazretlerinin vefat›ndan sonra da
kendisini tamamen Risale-i Nur hizmetine vakfeder. Bediüzzaman Hazretlerinin farkl› y›llarda
yazd›¤› vasiyetnamelerde ismi bulunan Mustafa Sungur 1954 y›l›ndan itibaren Bediüzzaman
Hazretlerinin vefat etti¤i 1960 y›l›na kadar do¤rudan hizmetinde bulundu ve Risale-i Nur’u ve
hizmet prensiplerini bizzat kendisinden ders ald›. Hizmetteki meflakkatlerden y›lmayan ve
sars›lmayan Nur Talebelerinden olan Mustafa Sungur, Kur’ân ve iman hizmeti u¤runda bir çok
defa tutukland›.

SÜLEYMAN (A.S.): Kur’ân-› Kerîm’de ad› geçen peygamberlerden olan Hz. Süleyman, ‹sra-
ilo¤ullar›na peygamber olarak gönderilmifltir. Hz. Davut’un o¤lu olup onun saltanat ve pey-
gamberli¤ine vâris k›l›nm›flt›r. Hz. Süleyman k›rk sene hem peygamberlik yapm›fl, hem de
devleti idare etmifltir. Beytü’l-Makdis’i (Mescid-i Aksa) yapt›ran Hz. Süleyman’›n cinleri ve hay-
vanlar› emrinde çal›flt›rd›¤› ve insan, hayvan ve cinlerden oluflan muhteflem bir ordusunun
bulundu¤u bilinenler aras›ndad›r. Hz. Süleyman’›n Saba Melikesi Belk›s’› dinine davet etmesi
üzerine Belk›s, kavmiyle birlikte iman etmifltir.

— T —

TAH‹RÎ MUTLU (1900-1977): Said Nursî Hazretlerinin sad›k, has ve yak›n talebelerinden-
dir. 1943 y›l›nda Denizli, 1948’de Afyon cezaevinde Bediüzzaman’la birlikte hapsedildi. Risale-
i Nur’un yaz›lmas›nda, matbaalarda bas›l›p neflredilmesinde çok yo¤un ve ciddî çal›flmalar› ol-
du. Üstad›na ve Risale-i Nur’a olan sadakat› sars›lmayan sebat ve azminden dolay› Bediüzza-
man Hazretlerinin dualar›na ve övgüsüne mazhar oldu. 77 yafl›nda iken Hakk›n rahmetine ka-
vufltu.

— Ü —

ÜMEYYE ‹BN‹ HALEF: ‹slâm›n ilk y›llar›nda, Müslümanlara, özellikle de kölesi olan ve ‹slâ-
ma giren Bilâl-› Habeflî’ye büyük zulümler yapan Mekkeli müflriktir. Ümeyye, Mekke döne-
minde oldu¤u gibi, Medine’ye hicret döneminde de Müslümanlara düflmanl›k beslemifl ve bu
konuda her türlü zulmü ve haks›zl›¤› yapmaktan geri durmam›flt›r.

— Y —

YAKUB (A.S.): Hz. ‹brahim’in (a.s.) o¤lu Hz. ‹shak’›n (a.s.) o¤ludur. Kenan bölgesine peygam-
ber olarak gönderilmifltir. Hz. Yusuf’un (a.s.) babas›d›r. Lakab› ‹srail oldu¤undan onun soyun-
dan gelenlere ‹srailo¤ullar› denilmifltir. Büyük o¤lunun ad› Yehud oldu¤undan bunlara Yahu-
di denilmifltir. Hz. Yakub (a.s.) uzun bir ayr›l›ktan sonra ömrünün son zamanlar›n›, M›s›r azizi
olan o¤lu Hz. Yusuf’un (a.s.) yan›na giderek M›s›r’da geçirmifltir. Vefat ettikten sonra, babas›
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Hz. ‹shak’›n (a.s.) fiam yak›nlar›nda bulunan kabrinin yan›na defnedilmifltir. Kur’ân-› Kerim’de
Yusuf Suresinde, onun flefkatinden kaynaklanan hissiyat› en parlak hakikat olarak nazar-› dik-
kate verilmifl ve kendisinden övgüyle bahsedilmifltir.

YUSUF (A.S.): Hz. Yusuf, Hz. Yakup’un en küçük o¤ludur. Hz. Yakup’un (a.s.) on iki o¤lu var-
d›. En küçükleri ve en güzelleri Hz. Yusuf olmas› nedeniyle, babas›n›n ona karfl› daha fazla bir
flefkati ve sevgisi vard›. Kardeflleri babalar›n›n ona karfl› afl›r› flefkati ve sevgisini k›skanarak,
bir yolunu bulup onu Kenan bölgesinde bir kuyuya att›lar. O civardan geçen bir kervan tara-
f›ndan kuyudan ç›kart›lan Hz. Yusuf (a.s.) M›s›r’a götürüldü ve M›s›r Azizine sat›ld›. Yafl›n›n iler-
lemesiyle güzelli¤i artan ve bütün dikkatleri üzerine toplayan Hz. Yusuf (a.s.), M›s›r Azizinin efli
Züleyha’n›n iftiras›na u¤rayarak hapse at›ld›. Bir müddet hapiste kald› ve orada iken kendisi-
ne peygamberlik verildi. Hapiste kald›¤› esnada gece gündüzün birbirinden fark edilememe-
si nedeniyle namaz vakitlerinin tayininde güçlük çekiyordu. ‹lk saat onun taraf›ndan M›s›r zin-
danlar›nda icat edilmiflti. M›s›r hükümdar›n›n bir rüyas›n› güzel bir flekilde tabir etti¤i için zin-
dandan ç›kar›lmas›na emir verildi. Hz. Yusuf ise suçsuzlu¤unun ispat edilmesinden sonra bu
davete icabet edece¤ini bildirdi. Suçsuz oldu¤u 12 sene zindan hayat› sonunda böylece anla-
fl›lm›fl oldu. M›s›r Azizinin ölümü sebebiyle iyice ç›kmaza giren maliye ifllerine, hükümdar ta-
raf›ndan görevlendirildi ve Züleyha ile nikâh› yap›ld›. M›s›r Azizli¤i s›ras›nda Kenan’da bulunan
babas› Hz. Yakup ve kardefllerini M›s›r’a getirtti ve oraya yerleflmelerini sa¤lad›. Hz. Yusuf (a.s.)
120 yafl›nda iken vefat etti. Hz. Yusuf (a.s.) dünya saltanat›na eriflmifl; anne, baba ve kardefl-
lerine tekrar kavuflmufl oldu¤u saadetli bir durumda iken ölümünü istemesi sebebiyle,
Kur’ân-› Kerîm’de övgüyle ve s›dd›k›yet ünvan›yla yad edilmifltir.

— Z —

ZEMAHfiERÎ: Harezm kasabalar›ndan Zemahfler’de 1075 y›l›nda dünyaya geldi. Ad›, Ebu’l-
Kas›m Mahmud b. Ömer ez-Zemahfleri el-Harizmî’dir. Büyük bir müfessir, dilci ve kelâm âlimi-
dir. ‹lk tahsilini do¤du¤u yerde yapt›ktan sonra ilim ve medeniyet merkezi olan Buhara’ya git-
mifltir. Burada muhtelif hocalardan f›k›h, tefsir, hadis, kelâm, mant›k, felsefe ve Arapça ders-
leri ald›. Bu dönemde Harezm ve Horasan’›n bir çok flehrine giderek bilgilerini art›rd›. 1124 y›-
l›nda Mekke’ye gelerek uzun bir süre kald›. Eserlerinin bir ço¤unu burada yazm›flt›r. Kendisi-
ne Mekke’de uzun süre kald›¤›ndan Carullah lâkab› verilerek “Carullah Zemahflerî” ad›yla mefl-
hur olmufl, ayr›ca “Fahr-› Harezm” ünvan› da verilmifltir. Mekke’de uzun müddet kald›ktan
sonra Harezm’e dönmüfl ve burada 1143 senesinde vefat etmifltir. Zemahflerî itikatta ateflli bir
Mutezile, f›k›hta ise Hanefîdir. Zemahflerî ‹slâmî ilimler, nahiv ve edebiyatta çok say›da talebe
yetifltirmifltir. Elli civar›nda eseri oldu¤u bildirilmektedir.

Z‹YA SÖNMEZ: Ziya Sönmez 1876 y›l›nda do¤du, 1949 y›l›nda vefat etti Bediüzzaman Said
Nursî’nin ilk avukatlar›ndand›r. Denizli’de Bediüzzaman’›n avukatl›¤›n› üstlenmifltir ve Bediüz-
zaman’›n “Risale-i Nur’un avukat› Ziya y› bizim taraf›m›zdan hem çok teflekkür, hem tebrik
ediniz. Çoktan beri ruhuma ihtar edilmifl ki, Ziya nam›nda birisi, Risale-i Nur nam›na büyük bir
hizmet edecek. Bu mesele gösterdi ki, o Ziya, bu Ziya d›r. Bizleri ebede kadar minnettar eyle-
di” ifadeleri ile takdirlerine mazhar olmufltur.

ZÜBEY‹R GÜNDÜZALP (1920-1971): Kafkas as›ll›, Konya’n›n Ermenek ilçesine yerleflmifl bir
ailenin çocu¤u olarak dünyaya geldi (1920). As›l ad› Ziver olup Üstad, Zübeyir bin Avvam Haz-
retlerine atfen ismini Zübeyir olarak de¤ifltirmifl ve bu isimle tan›nm›flt›r. ‹lkö¤retimini Erme-
nek’te yapt›ktan sonra ortaokulu Silifke’de okuyup bitirdi (1939). Bu tarihten itibaren önce Er-
menek’te sonra Konya’da posta-telgraf muhabere memuru olarak çal›flt›. Konya’da bulundu-
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¤u s›ralarda Nurlarla tan›flt› ve ömrünün sonuna kadar iman hizmetini en güzel flekilde ifa et-
ti. Emirda¤’da Üstad’› ziyaret edip (1946) yan›nda kalmak istedi¤ini bildirdi. Memuriyetine de-
vam etmesi, daha sonra yan›na al›naca¤› cevab›n› ald›. 1948’de Afyon’da tutuklanarak Bedi-
üzzaman’la birlikte alt› ay hapis yatt›. Bu tarihten itibaren Üstad’›n vefat›na kadar hep yan›n-
da kald›. Üstad’la hapis yatarken yanl›fll›kla serbest b›rak›ld›¤›nda bu f›rsattan yararlan›p öz-
gürlü¤üne kavuflma flans›na sahipti, ancak o, yap›lan yanl›fll›¤a itiraz ederek tahliyeyi engel-
ledi ve böylece Üstad›ndan ayr›lmad›. Nurcular›n takibata u¤rad›¤›, kanunsuz bir flekilde tu-
tukland›klar›, eziyet gördükleri hengâmda, Risale-i Nurlar› okudu¤unu söyleyerek kendi ken-
dini ihbar etti. Her halükârda iman hakikatlerini mahkumlara, savc›lara, hâkimlere izah edi-
yordu. Çünkü, onun tespitlerine göre Risale-i Nur’lar› okuyan hâkimler, yanl›fl hüküm vermez-
lerdi. Nitekim Risale-i Nur’lar ve Nurcular hakk›nda aç›lan yüzlerce dava, beraatla neticelendi.
Zübeyir Gündüzalp’in hizmetteki yerini Bediüzzaman Hazretlerinin, “Zübeyir bana ‘Merhum bi-
raderzadem Abdurrahman yerine verilmifltir’ diye manevî ihtar ald›m. Hakiki fedakâr Zübeyir,
en lüzumlu ve hizmete fliddetli ihtiyac›n zaman›nda buraya imdada geldi...” ifadelerinde gör-
mekteyiz. 27 May›s 1960 ‹htilâlinden sonra memleketi olan Ermenek’te mecburî ikamete tâ-
bi tutuldu. Burada bir süre kald›ktan sonra, gizlice Ermenek’ten ayr›larak Ankara’ya gitti. Alt›
ay kadar Ankara’da kald› ve 1961’de ‹stanbul’a geldi. 2 Nisan 1971 tarihinde ‹stanbul’da vefat
etti. Üstad Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra “meflveret sistemi”ni tesis etti. Hizmeti
meslek ve meflrep aç›s›ndan flekillendirdi. Risale-i Nur Külliyat›n›n neflri, ‹ttihat mecmuas›, Ye-
ni Asya gazetesi ve Yeni Asya Yay›nevinin kurulmas› gibi yay›n faaliyetlerini bafllatt›.

ZÜLEYHA: Züleyha’n›n ilk hayat› hakk›nda fazla bir bilgi yoktur. Mevcut bilgiler Yusuf Aley-
hisselâm›n yanlar›na gelmesi ile bafllamaktad›r. Bilindi¤i gibi, Yusuf Aleyhisselâm kendisini
k›skanan kardeflleri taraf›ndan Kenan Kuyusuna at›lm›fl, gömle¤i al›narak bir kuzunun kan›y-
la bulanm›fl ve babalar› Yakup Aleyhisselâma kardefllerinin bir kurt taraf›ndan parçaland›¤›
söylenerek teslim edilmifltir. Sevgili o¤lunun gömle¤ini alan Yakup Aleyhisselâm, “Süphanal-
lah! Ne acip ve halim selim bir kurtmufl ki, o¤lumu yemifl de gömle¤ini y›rtmam›fl” diyerek
yalanlar›n› yüzlerine vurmufltur. Kuyuya at›lan Yusuf Aleyhisselam, Kenan Kuyusu civar›nda
konaklayan kervanc›lar taraf›ndan bulunmufl ve M›s›r’a götürülerek köle olarak sat›lm›flt›r.
Yusuf Aleyhisselam, maliye ve bir çeflit baflbakanl›k görevlerini yürüten ve “M›s›r Azizi” ünva-
n› ile an›lan K›tfîr taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r. Dönemin M›s›r Azizi olan K›tfîr, ayn› zamanda Zü-
leyha’n›n da kocas›d›r. K›tfîr Yusuf’u alarak evine götürmüfl ve böylece Züleyha ile tan›flmala-
r› ve karfl›laflmalar› “köle-sahip” münasebetiyle bafllam›flt›r. Züleyha’n›n ismini belirtmeyen
Kur’ân-› Kerim, k›ssa hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vermektedir (Yusuf Suresi). Sonuç olarak Hz. Yu-
suf y›llarca zindanda kald›. Daha sonra M›s›r kral›n›n gördü¤ü rüyay› tabir etti. Akabinde zin-
dandan ç›kar›l›p kral taraf›ndan suçsuzlu¤u bir kez daha ortaya ç›kar›lan Yusuf Aleyhisselam,
vefat eden K›tfîr’in yerine M›s›r Azizi oldu. Kral, kendisinin Peygamberli¤ini kabul edip iman
etti. Ayr›ca, kocas› vefat eden Züleyha ile evlendirdi. Bu evlilikten iki erkek ve bir k›z çocuk-
lar› dünyaya geldi.

®
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— A —

AMER‹KA: Kuzey Amerika k›t’as›nda yerleflik, 50 eyaletten oluflan, teknoloji bak›m›ndan
dünyan›n en önde gelen ülkesi. Yaklafl›k 200 y›ll›k tarihine ra¤men, bütün dünyaya hükmet-
me gayreti içerisinde. 250 milyonluk nüfusu dünyan›n bütün ›rklar›n› bar›nd›r›yor.  Bütün din-
lerin mensuplar›n›n bulundu¤u Amerika Birleflik Devletleri (ve Avrupa) hakk›nda Bediüzzaman
Hazretleri ‹slâmiyete hamile oldu¤undan ve yak›nda bir ‹slâm devleti do¤uraca¤›ndan bahse-
der. Baflflehri Washington DC olan ABD ile Türkiye’nin dostlu¤u 1950 Kore Savafl›ndan sonra
daha da artarak devam etmektedir. 

ARAB‹STAN: Ceziretülarap, El-Cezire, Arap Yar›madas› gibi isimlerle de an›lan Arabistan,
co¤rafî konum itibar›yla Asya ve Afrika k›talar›n›n kesiflti¤i noktada yer almaktad›r. Do¤usun-
da Basra Körfezi, bat›s›nda K›z›ldeniz, güneyinde ise Arap Denizi bulunmaktad›r. Günümüz
Arap Yar›madas›nda yer alan ülkeler ise flunlard›r: Suudi Arabistan, Yemen Cumhuriyeti, Bah-
reyn, Kuveyt, Umman, Birleflik Arap Emirlikleri ve Katar. Arap Yar›madas› 3.000.000 km2 den
büyük topraklar›yla dünyan›n en büyük yar›madalar›ndan biri olarak kabul edilmektedir. Ya-
r›madan›n nüfusu ise, 1989 y›l› rakamlar›na göre, yaklafl›k 33 milyonu bulmaktad›r. Arabistan
Yar›madas›n›n bir bölümü genifl çöl alanlar›ndan ibarettir. Kuzeydeki yeflil alanlar, bat›da ka-
lan Hicaz ve güneybat›daki Yemen topraklar› ise sulak ve verimli alanlard›r. Bölgede yaflayan-
lar›n en önemli g›da ve geçim maddesi hurma olup kahve, muz, narenciye ve hububat gibi
ürünler de yetiflmektedir. Arabistan ekonomisinin en önemli gelir kaynaklar›ndan birisi pet-
roldür. Yar›madada zengin petrol rezervleri vard›r. ‹lk defa 1930’lu y›llarda Bahreyn’de bulu-
nan petrol daha sonra yar›madadaki di¤er ülkelerde de bulunmufl ve en önemli gelir kaynak-
lar› aras›na girmifltir. Arap Yar›madas› insanl›k tarihi aç›s›ndan da önemli bir yerdir. Hz. Adem,
Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. fiuayb, Hz. ‹brahim ve Hz. ‹smail gibi peygamberler Arap Yar›madas›n-
da yaflam›flt›r. Kur’an’da bahsedilen k›ssalar›n ve hadiselerin ço¤u Arap Yar›madas›nda geç-
mifltir. Ayr›ca son din olan ‹slamiyet de bu topraklarda zuhur etmifl, son peygamber olan Haz-
ret-i Muhammed (a.s.m.), bu topraklarda yaflam›flt›r. ‹slam âlemi için çok önemli olan Mekke,
Medine, Kâbe, Mescid-i Nebevî, Arafat Da¤›, Uhud Da¤›, Müzdelife, Mina gibi mekânlar yine
Arabistan topraklar›nda bulunmaktad›r.

ASYA: Dünyay› teflkil eden befl k›t’an›n en büyü¤ü olan Asya k›t’as›, ayn› zamanda insan-
l›k tarihinin de bafllad›¤› yerdir. Bu eski k›t’ada medeniyetler kurulmufl, medeniyetler y›k›lm›fl-
t›r.  En önemli yönü ise bütün dinlerin bu k›t’ada ortaya ç›kmas›d›r. Mukaddes mekânlar›n ve
flehirlerin yer ald›¤› ülkelerin hemen hemen hepsi Asya’da bulunmaktad›r.

ATLAS OKYANUSU: Bak›n›z BAHR-‹ MUHIT-‹ ATLASÎ.

AVRUPA: Befl k›t’an›n yüzölçümü bak›m›ndan en küçü¤ü. Ancak fikir, kültür,  siyaset ve
medeniyet mefhumlar› aç›s›ndan en önde gelenidir. Özellikle yeni Türkiye Cumhuriyetinin fi-
kir, kültür, siyaset ve ekonomisi bak›m›ndan çok önemlidir. 1900’lar›n ortalar›ndan itibaren
Türk insan› Avrupa’ya ad›m atm›fl ve giderek varl›¤›n› gösterir hale gelmifltir. fiu anda Müslü-
manl›k, Avrupa’n›n pek çok ülkesinde resmî din olarak tan›nmakta; pek çok Avrupa kurulu-
flu ve önemli kiflileri de ‹slâmiyetle yak›ndan ilgilenmektedir. Bediüzzaman’›n, “Avrupa ‹slâma
hamiledir” ifadesi de yerini bulmaktad›r.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ YER B‹LG‹LER‹
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— B —

BAHR-‹ MUH‹T-‹ ATLASÎ: Atlantik Okyanusu ya da Atlas Okyanusu olarak da bilinir. Ad›n›
Yunan mitolojisindeki Atlas’tan al›r. Büyük Okyanustan sonra dünyan›n ikinci büyük okyanu-
sudur. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, Kuzey Denizi ve Balt›k Denizi) yeryüzünün yaklafl›k
beflte birini (82.440.000 km’lik bir alan›) kaplayan okyanus, kuzeyden güneye “S” biçiminde
uzan›r ve Avrupa ile Afrika k›talar›n› Amerika K›tas›ndan ay›r›r. Kuzey Atlas Okyanusunun yü-
zey sular› dünyan›n en tuzlu okyunus sular›d›r. Bat›da Antil Denizi, Meksika, St. Lawrence,
Hudson ve Baffin körfezleri; do¤uda Akdeniz, Karadeniz, Kuzey Denizi ve Balt›k Denizi Kuzey
Atlas Okyanusunu oluflturur. Antartika’ya Horn Burnu ile Güney Afrika aras›nda 6.680 km’lik
genifl bir cepheyle Güney Atlas Okyanusu bulunur.

BA⁄DAT: Irak’›n baflkentidir. fiehir Dicle Irma¤›n›n iki yakas›nda yer al›r. Tarihte, Babiller ve
Sasaniler gibi pek çok medeniyete baflkentlik yapt›. ‹klimin mutedil ve ticarî yollar›n üzerin-
de olmas› flehri her zaman cazip k›lm›flt›r.  Ba¤dat Harun Reflit döneminde refah›n doru¤una
ulaflt›. 1534 y›l›nda Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan Osmanl› topraklar›na kat›ld›. 1. Dünya
fiavafl›nda ‹ngilizlerin iflgaline u¤rayan Ba¤dat 1921’de kurulan ba¤›ms›z Irak Krall›¤›n›n bafl-
kenti oldu. Krall›¤›n 1958’de y›k›lmas›ndan sonra kurulan Irak Cumhuriyetinin de baflkenti
olan flehir, Saddam Hüseyin’in Amerika taraf›ndan kanl› bir müdahale ile iktidardan indirilme-
sinden sonra kurulan Irak devletinin de baflkantidir.

B‹TL‹S: Bitlis, Do¤u Anadolu bölgesinin yukar› F›rat ve yukar› Murat bölgelerinin s›n›rlar›
üzerinde, Do¤u Anadolu’yu Güneydo¤u Anadolu’ya ba¤layan do¤al geçit üzerinde bir vadi
kendi olarak kurulmufltur. Kuzeyde A¤r› (Patnos) ve Mufl (Bulan›k, Malazgirt), bat›da Mufl (Has-
köy, Korkut) ve Batman (Sason, Kozluk), güneyde Sirt (Baykan, fiirvan), do¤uda ise Van (Gevafl,
Ercifl) ile komfludur. Deniz seviyesinden yüksekli¤i 1553 metre olan Bitlis’in alan› 6707 km2’dir.
Bu alan il s›n›rlar› içerisinde kalan Van Gölünün göl alan› ile birlikte toplam 8583 km2’ye ulafl-
maktad›r. Denizden uzak ve da¤l›k bir bölgede yer alan Bitlis ilinde sert karasal iklim özellik-
leri görülür. K›fllar uzun, so¤uk ve kar ya¤›fll›, yazlar ise s›cak ve kurakt›r. Van Gölü k›y›s›nda
gölün iklimi yumuflatmas› sonucu göl k›y› kesimi ile gölün etkisinden uzak bölgelerde k›smi
farkl›l›klar görülür. Kar seviyesinin ilde di¤er bölgelere göre yüksek olmas› ve yerde kal›fl sü-
resinin uzunlu¤u k›fl sporlar› ve k›fl turizmi için önemli imkânlar sa¤lar. Bu itibarla kayak spo-
ru ilde baflar›l› ve yayg›n olarak yap›lan spor dal›d›r. Ayr›ca il s›n›rlar› içindeki 215 km’lik Van
Gölü k›y› fleridi ve üzerindeki kumsallar, k›y› turizmi aç›s›ndan ayr› bir do¤al kaynak olufltu-
rur.

— C —

CEZ‹RETÜ’L-ARAB: Bak›n›z ARAB‹STAN.

CUDÎ DA⁄I: Dinler tarihi ve ‹slâm dini aç›s›ndan önemli bir yerdir. Kur’ân-› Kerim’de, pek
çok tarihçi ve yorumcunun eserlerinde Hazret-i Nuh’un gemisinin tufandan sonra Cudi Da¤›-
na oturdu¤u belirtilmektedir. Fakat bu da¤›n hangi da¤ oldu¤u hususunda farkl› yorumlar bu-
lunmaktad›r. En çok üzerinde durulan da¤lardan ikisi Do¤u Anadolu Bölgesindeki A¤r› Da¤› ile
Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki Cudi Da¤›d›r. A¤r› Da¤›n›n çok sarp ve yaflamaya elveriflli ol-
mamas› buna karfl›l›k Cudi Da¤›n›n geminin inmesi ve insanlar›n bar›nmas› için elveriflli olma-
s› geminin Cudi Da¤›nda oldu¤u görüflünü kuvvetlendirmektedir. Cudi Da¤›, Türkiye Irak s›n›-
r›na yaklafl›k 15 km uzakl›kta elips biçiminde bir da¤d›r. Bulundu¤u bölge kurak bir bölge ol-
mas›na karfl›n, yüksek kesimlerinde çam ve mefle ormanlar› vard›r ve bu bölgeler çok ya¤›fl
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almaktad›r. Da¤›n üzerinde 2000 metreyi aflan dört doruk vard›r. Bunlardan bir tanesi “Nuh
Peygamber Ziyaret Tepesi” olarak adland›r›lmaktad›r.

— D —

DELH‹ (YENI DELH‹): Hindistan’›n baflkenti, 321.883 flehir içi nüfusu ile yerleflim alan› ola-
rak nüfusu 17.753.087 dir (1. Ocak 2006 verilerine göre).Yeni Delhi Hindistan’›n üçüncü büyük
flehridir. Buras› asl›nda Eski Delhi veya yaln›zca Delhi ve Yeni Delhi olarak iki parçadan kuru-
lur. Eski Delhi 19. yüzy›lda Hindistan’da Müslümanlar›n etkin oldu¤u dönemde devlet merke-
ziydi. Eski Delhi’de bu döneme ait pek çok cami, medrese, kale ve an›tsal yap› bulunmakta-
d›r. Yeni Delhi ise 1911 y›l›nda ‹ngilizler taraf›ndan kurulmufl bir kenttir. Genifl bulvarlar›, bü-
yük merkez binalar› ile modern bir görünüm sergiler.

DEN‹ZL‹: Denizli sanayisi ve ticareti çok geliflmifl olup, Türkiye’nin en h›zl› kalk›nan merkez-
lerinden biridir. Said Nursî Hazretleri 1944 senesinde Denizli Hapishanesinde tutuklu olarak
bulunmufltur. “Meyve Risalesi” adl› eserini burada telif etmifltir. Bediüzzaman Said Nursî 1944
tarihinde yan›ndaki beraber hüküm giydi¤i talebeleri ile birlikte beraat etmifltir.

D‹YARBAKIR: Mezopotamya’n›n kuzeyinde yer almaktad›r.Yüzölçümü 15.355 km2, nüfu-
su 1.364.209 dur. Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Mufl, Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Ad›yaman illeriy-
le çevrelenmifl olan Diyarbak›r ili, bölgenin tüm özelliklerini tafl›r. Ba¤l› 13 ilçe merkezi bulun-
maktad›r. Diyarbak›r kent merkezi 7 bin 500 y›ll›k bir geçmifle sahiptir. Tarihin her dönemin-
de büyük uygarl›klar›n, kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen kent,
birbirini izleyen 26 de¤iflik uygarl›¤a befliklik etmifltir. M.Ö. 3000 y›llar›nda Hurriler’den baflla-
yarak Osmanl›lara kadar uzanan yo¤un bir tarihî geçmifli olan  Diyarbak›r’da yaflayanlar, dö-
nemlerine ait izlerle kenti ölümsüzlefltirmifllerdir. Bu eserlerin bafl›nda, kuflbak›fl› bir kalkan
bal›¤›n› and›ran biçimiyle kenti bafltanbafla kuflatan surlar gelir. Diyarbak›r surlar› uzunluk ba-
k›m›ndan Çin Seddinden sonra dünyada ikinci, ama eskilik bak›m›ndan birinci s›rada kabul
edilmektedir. Diyarbak›r ilinde yüzey flekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuflat›l-
m›flt›r. Ortas› çukur bir havza durumundad›r. Diyarbak›r’da sert bir kara iklimi egemendir. Yaz-
lar› çok s›cak geçer. Ama, k›fl so¤uklar› Do¤u Anadolu da oldu¤u kadar fliddetli de¤ildir. 

— E —

ERZURUM: Erzurum, Do¤u Anadolu bölgesinde bir ilimizdir. ‹l, kuzeyden Artvin-Rize, bat›-
dan Gümüflhane-Erzincan, güneyden Bingöl-Mufl, do¤udan A¤r›-Kars illeri ile çevrilmifltir. Kent,
Anadolu-Kafkasya-‹ran demiryolu ba¤lant›s›nda olup Ortaça¤’dan beri, ‹ran-Hind ve Ortaasya
ticaretinin Akdeniz ülkelerine giden yol boyu üzerinde çok önemli bir konaklama ve canl› bir
al›fl verifl “ticaret” merkezi oluflmufltur. Tiflis-Kars üzerinden gelen Kafkas yolu ve Tebriz-Do-
¤ubayez›t’tan geçen Kuzey ‹ran yolu; di¤er taraftan Sivas üzerinden Diyarbak›r-Irak-Suriye-
Basra Körfezine ve Akdeniz k›y›lar›na giden yollar ile, yine Sivas üzerinden Ankara-‹stanbul,
Ankara-‹zmir’e giden yollar burada birleflir. Kuzey Anadolu da¤lar›n› Kop ve Zigana geçitleri
üzerinden aflarak Trabzon’da Karadeniz’e ulaflan transit yolu da Erzurum’dan geçmektedir. Bu
tarihî yollara ilâveten Erzurum “‹spir” üzerinden Rize’ye, “Bingöl” üzerinden Diyarbak›r iline
ba¤lanm›fl durumdad›r. 

— F —

FESDAD: Hazret-i Ömer zaman›nda, Amr bin As taraf›ndan M›s›r fethedildikten sonra kuru-
lan ilk Arap yerleflim merkezidir. Fetihten sonra Amr bin As bölgenin ilk cami-
i olan Amr bin As Camiini yapt›rd›. Bölge ilk baflta askeri bir merkez olarak düflünülmüfl fakat
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daha sonra meskenlar, camiler, saray ve yönetim binalar› infla edilmesiyle yerleflim yeri ha-
line gelmifltir. Fesdad, Emevi ve Abbasi halifeleri döneminde ve onlar› izleyen di¤er hanedan-
lar zaman›nda M›s›r’›n merkezi olmufltur. Zamanla canl› bir ticaret merkezi ve ince cam iflçili-
¤inin yap›ld›¤› zengin bir yer haline gelen Fesdad, 1168 y›l›nda Frank ordular›n›n eline geçme-
mesi için atefle verilmifl ve yak›lm›flt›r. Ard›ndan Selahaddin Eyyubi’nin M›s›r’› ele geçirmesin-
den sonra yeniden infla edilmifl ve Kahire ile birlefltirilmifltir. Nil Nehrinin do¤u k›y›s›nda bulu-
nan Fesdad, bugünkü Kahire’nin güneyinde bulunan bir semti konumundad›r. Eski Kahire ola-
rak da an›lmaktad›r.

FRANSA: Fransa Cumhuriyeti Bat› Avrupa’da, kuzeyde Lüksemburg, Belçika ve Marfl Deni-
zi; bat›da Atlas Okyanusu ve Biskay Körfezi; güneyde ‹spanya ve Akdeniz; do¤uda da ‹talya,
‹sviçre ve Almanya ile çevrili bir ülkedir. Baflkenti Paris, Yüzölçümü 547,030 km, nüfusu
59,551,227 (Temmuz 2001 verisi). Sahil fleridi 3,427 km olan ülkede ›l›man bir iklim görülür. Ül-
kenin kuzeyinde k›fllar› so¤uk, yazlar› ya¤murlu geçer. Güneyde ise Akdeniz iklimi hakimdir.
Plato görünümlü masifleri oluflturan yafll› da¤ kal›nt›lar›; kuzey ve bat›daki tortul ovalar; gü-
ney ve güneydo¤udaki genç da¤lar ile bunlar›n aras›nda uzanan dar ovalar hakimdir. En al-
çak noktas› Rhone Nehri Deltas› (2 m) en yüksek noktas› Blanc Tepesi 4,807 m olan ülkenin
% 33   topraklar› tar›ma uygundur. Kömür, demir, boksit, çinko, potas, kereste, bal›k do¤al
kaynaklar› aras›ndad›r. Ülke nüfusunun hemen hemen tamam› Frans›zca konuflmaktad›r.
Fransa nüfusunun % 3’ü Müslümand›r.

— G —

GANJ NEHR‹: Hindularca kutsal say›lan büyük bir nehir. Ganj Nehri, dünyan›n en büyük s›-
rada¤lar› olan Himalayalardan do¤ar, Kuzey Hindistan ovalar›ndan geçer ve Bengal Körfezine
dökülür. 2.700 km’lik uzunlu¤uyla Asya’n›n 15’inci, dünyan›n 39’uzuncu uzun nehridir.
975.900 m2’y› bulan su toplama havzas›, Hindistan topraklar›n›n yaklafl›k dörtte birini olufltu-
rur. Ganj Nehri, Nisan-Haziran aylar› aras›ndaki s›cak günlerde Himalayalarda eriyen karlar›n
yan› s›ra Muson rüzgârlar›n›n Temmuz-Ekim aylar› aras›nda tafl›d›¤› ya¤murlarla da beslenir.
Çevresindeki verimli alanlar 300 milyon kadar insan› bar›nd›r›r.

— H —

H‹RA DA⁄I: Mekke’de bulunan Hira Da¤› (Cebel-i Nur).  flehrin kuzeydo¤usunda Kâbe’ye 5
km kadar bir mesafededir.  Peygamber Efendimize Allah taraf›ndan peygamberlik görevi ve-
rilmeden önce kendisi çeflitli zamanlarda bu da¤da bulunan Hira Ma¤aras›na ç›kar ve orada
tefekkürde bulunurmufl (Hira Ma¤aras› da¤›n sol üst yan›ndaki ç›k›nt›da bulunmaktad›r). Ken-
disine ilk vahiy bu da¤da iken gelmifl ve Cebrâil isimli vahiy mele¤ini ilk defa bu da¤da ger-
çek haliyle görmüfltür.

HORHOR MEDRESES‹: Bediüzzaman Hazretleri Urartulardan kalma tarihî Van Kalesi üzerin-
de bulunan ve Horhor olarak ifade edilen yeri 1897-1907 ve 1912-1914 y›llar› aras›nda med-
rese olarak kulland› ve talebe yetifltirdi.

H‹CAZ: Bugün Suudi Arabistan yönetiminin elinde olan topraklar ‹slâm›n befli¤i olan top-
raklard›r. Buran›n özellikle Mekke ve Medine’yi içine alan orta bölgesi Hicaz olarak adland›r›-
l›r. Bu topraklar›n Osmanl› hakimiyetine geçmesi Kanunî’nin 1517’de hilâfeti almas›yla olmufl-
tur. Tarihte de baz› küçük kar›fl›kl›klar d›fl›nda buralar sürekli hilâfet devletinin hakimiyetinde
olmufltur. II. Abdülhamid Han da bir demiryolu hatt› projesiyle mukaddes topraklar› ‹stanbul’a
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ba¤lamay› planlayarak uygulamaya geçmiflti. Ancak I. Dünya Savafl› ile bu topraklar elimiz-
den ç›kt›.

— ‹ —

‹NG‹LTERE: Avrupa’n›n kuzeybat› k›y›s›nda yer alan Britanya Adalar Toplulu¤u üzerinde,
dört ülkeden oluflan bir devlettir. Bu adalar toplulu¤u, Büyük Britanya ve ‹rlanda Adalar›yla
birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmifltir. Bat›s›nda ‹rlanda Denizi, do¤usunda Kuzey
Denizi, kuzeyi, güneybat›s› ve kuzeybat›s› Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Bu Birleflik Krall›¤a Bü-
yük Britanya, Kuzey ‹rlanda, ‹skoçya Krall›¤› ve Gall Prensli¤i dahildir. Baflkenti Londra olan ‹n-
gilterenin toplam yüzölçümü 244,101 km ve nüfusu 60,094,648’dir. Dini H›ristiyanl›k olup mez-
hebi devlet klisesine ba¤l› Anglikan mezhebidir. ‹ngiltere tarihi, V. yüzy›lda Britanya adas›na
Anglosaksonlar›n ayak basmas›yla bafllar. Büyük Britanya 19. yüzy›la damgas›n› vuran bir
devlettir. Gerek sanayi ink›lab› gerekse sömürgeleflme hareketlerindeki etkinli¤i onu tarihin
son imparatorlu¤u yapm›flt›r. Tabiî ki sömürgeleflme hareketlerindeki genifllemesinden ötürü
üstünde “güneflin batmad›¤› imparatorluk” deyiflini de hak etmifltir. 20. yüzy›lda dünya savafl-
lar›nda oynad›¤› aktif rol nedeniyle ve de hemen sonras›nda dünyay› saran ekonomik krizin
de etkisiyle 19. yüzy›ldaki gücünden ve de sömürgelerinden çok fley kaybetmifltir. Yine de
Avrupa Ekonomik Toplulu¤unun kurulmas›nda oynad›¤› aktif politika nedeniyle halen daha
Avrupa ve dünya arenas›nda etkili bir ülkedir. 

‹STANBUL: ‹stanbul Türkiye’nin en çok nüfuslu ve sanayisi en çok geliflmifl kentidir. Büyük
metropoller aras›nda gösterilen ‹stanbul’un tarihî ve co¤rafî özellikleri dolay›s›yla dünyan›n en
gözde flehirlerinden birisidir. ‹stanbul’da genel olarak Akdeniz iklimi koflullar› görülür. Bu ik-
lim, k›y› bölgelerle iç kesimlerde biraz ayr›l›klar göserir.  ‹stanbul s›ras›yla Roma imparatorlu-
¤u (324-395), Bizans imparatorlu¤u  (395-1453), Osmanl› imparatorlu¤u (1453-1923) gibi büyük
imparatorluklara sahiplik yapm›flt›r. Üstad›n ‹stanbulla ilk buluflmas› 1907 y›l›nda olmufltur.
Do¤uda Rus harbinde Ruslara esir düflen Said Nursî daha sonra Kosturma, Varflova-Almanya
üzerinden ‹stanbul’a tekrar gelir. Bir sure Çaml›ca Tepesinde ikamet buyurur. 1918’de Osman-
l› ‹mparatorlu¤u döneminin ilim akademisi say›lan Darü’l-Hikmeti’l-‹slâmiye üyeli¤ini yapar.
Bundan sonra k›sa aral›klarla Yûflâ Tepesinde, Sar›yer’in F›st›kl›ba¤lar’da ikamet eder. 1952 y›-
l›nda Gençlik Rehberi mahkemesi dolay›s›yla ‹stanbul’a tekrar gelmifltir. 

— K —

KÂBE: Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’de Harem-i fierif’in ortas›nda bulunan kutsal bina, yer-
yüzünde Allah’a adanm›fl ilk mabed, beytullah. Müslümanlar›n namaza bafllarken yöneldikle-
ri cihet, k›ble. Müslümanlar›n hac› olmak için Kurban Bayram›nda ziyaret ettikleri mekân.

KENAN: Sayda, Sûr, Beyrut, Filistin ve Suriyenin bir k›sm›n›n bulundu¤u bölgeye Kenan Di-
yar› denilmektedir. Bölgenin di¤er bir ad› Fenikedir. Hazret-i Nuh’un torunu kenan bin Hâm
burada yaflad›¤› için bölgeye Kenan Diyar› denilmifltir. Ayr›ca Hazret-‹ Yakup bu bölgede ya-
flam›fl ve Kenan halk›na peygamber olarak gönderilmifltir.

KURTUBA: ‹spanya’n›n Endülüs eyletinde bir flehirdir. ‹spanyolca karfl›l›¤› Cordoba olan fle-
hir, Atlas Okyanusunun 200 km. Uza¤›nda ve denizi seviyesinden 100 m. yükseklikte,  Gua-
dalguivir nehrinin kenar›nda yer al›r. Nüfusu 2003 y›l› itibar› ile 320.000 civar›ndad›r. Çok eski
tarihlerde, Kartacal›lar taraf›ndan kuruldu¤u san›lan Kordoba, Romal›lar dönemiyle birlikte
geliflti. Alt›nc› ve sekizinci yüzy›llar aras›nda Vizogotlar döneminde geriledi. 711’de Müslü-
manlarca fethidildikten sonra, Kurtuba, Endülüs’ün baflflehri oldu. fiehir, Endülüs Emevîleri
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döneminde h›zla geliflti. Birinci Abdurrahman, flehrin geliflmesine önemli katk›larda bulundu.
Rusâfe Saray›n› yapt›rd›. Kurtuba Ulucamiinin inflaat›n› bafllatt›. Gayesi, flehri ‹slâm dünyas›n›n
merkezi hâline getirmekti. ‹spanya’da Emevî döneminin zirvesini teflkil eden Üçüncü Abdur-
rahman dönemiyle birlikte, kültürel aç›dan Avrupa’n›n en büyük ve en geliflmifl flehri haline
geldi. fiehir, Emeviler döneminde ihtiflam›n›n zirvesine yükseldi. Göz dolduran mimarisi, gö-
renleri hayrette b›rakan sanat zerafeti ve flöhreti bütün Avrupa’ya yay›lm›fl olan kütüphane-
si ile tam bir ilim flehri imaj›na sahipti. Uzun süre Endülüs Emevileri’nin egemenli¤inde kalan
flehirde en önemli mimari eser, Kurtuba Camisi’dir. Katolik ‹spanyollar’›n flehri yeniden ele ge-
çirmesinden sonra kiliseye çevrilen ve günümüzde hala katedral olarak kullan›lmakta olan
yap›, yap›lan bir miktar tahribata karfl›n hâla pek çok özelli¤ini korumaktad›r.

— M —

MEKKE: Arabistan’da Kâbe’nin bulundu¤u, Hz. Peygamberin (a.s.m.) do¤du¤u mukaddes
flehir. Mekke-i Mükerreme diye de an›l›r.

MERS‹N: Mersin orta Akdeniz bölgesinde bulunan bir sahil flehrimizdir. güneyinde Akde-
niz, güneybat›s›nda Antalya, bat›s›nda Karaman, kuzeyinde Karaman ve Konya, kuzeydo¤u-
sunda Ni¤de ve do¤usunda Adana illeri bulunmaktad›r. Mersin geçmifli m.ö. 5500 senelerine
kadar uzanan tarihî bir flehirdir. Mersin, Hititler, Asurlar, Dorlar, Klikyal›lar, Persler, Bizansl›lar,
Araplar, Selçuklular ve Memlûklular›n hüküm sürdü¤ü yerlerden biridir. Mersin’in Osmanl›
topraklar›na kat›lmas› ise 1515 y›l›nda Yavuz Sultan Selim’in eliyle olmufltur. 1933 y›l›nda Mer-
sin il merkezi olmak üzere ilçeleri ile birlefltirilmifl ve ‹çel ad› verilmifltir.

MISIR: M›s›r Arap Cumhuriyeti Kuzey Afrika’n›n en kalabal›k ülkesidir. Nüfusun büyük bir
bölümü Nil Nehri boyunca yerleflmifltir. Asya k›tas›nda yer alan bölümü Sina Yar›madas› ile
birlikte 1.020.000 km’lik bir yüzölçüme sahiptir. Bat›da Libya, güneyde Sudan ve kuzeydo¤u-
da Filistin ve ‹srail’le kara s›n›r› bulunmaktad›r. M›s›r’›n kuzeyde Akdeniz’e, do¤uda K›z›ldeniz’e
k›y›s› bulunmaktad›r. M›s›r antik medeniyetiyle ünlü bir ülkedir ve dünyan›n en çok ilgi çeken
tarihsel an›tlar› yine buradad›r. Gize Pramitleri, Karnak Tap›na¤› ve Krallar Vadisi en önemli ta-
rihsel an›tlard›r. Özellikle fieyhülislâm merhum Mustafa Sabri Efendi, M›s›r’da Risale-i Nur’a sa-
hip ç›km›fl ve el-Ezher Üniversitesine tan›tm›flt›r.

— P —

PAS‹NLER: Erzurum iline ba¤l› bir ilçedir. ‹lçe merkezi, Pasinler ovas›n›n kuzeyinde yer alan
Kargapazar› da¤lar›n›n eteklerinde kurulmufltur. Ekonomik bak›mdan Erzurum’un en geliflmifl
ilçelerindendir. Bu durumda rol oynayan iki temel faktör, ilçe topraklar›n›n Erzurum’un di¤er
ilçelerine oranla daha verimli olmas› ve sulama imkânlar›n›n fazla olmas› ile ilçenin Erzurum’u
do¤uya ba¤layan kara ve demir yollar›n›n bulunmas›d›r.

— S —

SAVA GÖLÜ: ‹ran’›n baflkenti Tahran’›n 125 km güneybat›s›nda bulunan Sava kasabas›n›n
s›n›rlar› içinde yer almaktad›r. Sava kasabas›n›n 58 km do¤usunda olan Sava Gölü, geçmiflte
Havz-› Sultan ismiyle de an›lm›flt›r.  Küçük bir denizi and›ran gölün derinli¤i ortalama 10 m,
boyu 45 km, eni ise 6 ile 10 km aras›ndad›r. Suyu ac› ve tuzludur. Karaçay ve Sava ad›nda,
gölü besleyen iki adet ›rmak bulunmaktad›r. Sava gölü, Mecusilerin kutsal kabul etti¤i, gele-
neksel ayinlerini yapt›klar› bir göldür. Gölün suyu Peygamber Efendimizin do¤du¤u gece,
onun peygamberli¤ini haber veren bir iflaret olarak, tamamen kurumufltur.
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— fi —

fiAM: Suriye’nin baflflehri olan fiam’›n eski ad› D›m›flk’t›r. Müslümanlar›n fethetmesiyle bir-
likte uzun y›llar ‹slâm dini ve devletinin merkezi konumuna yükselmifl; Emevîler devrinde hi-
lâfetin merkezi olmufltur. Üstat Bediüzzaman Said Nursî otuz befl yafl›nda iken buraya gelmifl
ve fiam ulemas›n›n da haz›r bulundu¤u on bin kifliye Emeviye Camiinde bir hutbe vermifltir.
Bu hutbe büyük yank› uyand›rm›fl, daha sonra tercüme edilerek Hutbe-i fiamiye ad› alt›nda
Türkçe olarak yay›nlanm›flt›r.

— V —

VAN: Türkiye’nin Do¤u Anadolu bölgesinin Yukar› Murat-Van bölümündeki Van Gölü ka-
pal› havzas›ndad›r. Kuzeyden A¤r›’n›n Do¤ubeyaz›t, Diyadin ve Hamur ilçeleri; Güneyden Si-
irt’in Pervari; fi›rnak’›n Beytüflflebap, Hakkari’nin merkez ve Yüksekova ilçeleri ile çevrilidir. Do-
¤usunda ise ‹ran devlet s›n›r› yer al›r. Yüzölçümü 19.069 km2 dir. Van merkez ilçesinin yüzöl-
çümü 2.289 km2, ilin gerçek alan› toplam 21.823 m’dir. Van, Do¤u Anadolu bölgesinin volka-
nik da¤larla kapl› çukur kesiminde bulunan Van Gölünün do¤u k›y›s›na 5 km uzakl›kta hafif
e¤imli bir alan üzerine kuruludur. Ortalama yüksekli¤i 1725 m.’dir. Türkiye’nin en büyük gö-
lü olan ve bir bölümü Van ilinde kalan Van Gölü, bu da¤l›k bölümün ortas›nda yüksek da¤-
larla çevrelenmifl bir çöküntü durumundad›r.

— Y —

YEMEN: Orta Do¤u, Arap Denizi, Aden Körfezi ve K›z›ldeniz k›y›s›nda, Umman ile Suudi Ara-
bistan aras›nda yer al›r.Yemen fiziksel ço¤rafya bak›m›ndan k›y›lardan iç kesime do¤ru s›ra-
lanan üç ana bölgeye ayr›l›r. Dar k›y› ovas›, Yemen platosu ve genifl çöllük alanlar. Kesin s›-
n›rlarla birbirinden ayr›lmayan bu bölgeler aras›nda baz› geçifl kuflaklar› da yer al›r. Eski ça¤-
lardan beri çeflitli kültür ve uygarl›klar›n buluflma noktas› olan Yemen’de Akdeniz’den Hindis-
tan’a kadar uzanan bir kufla¤›n izleri görülür. 

YUNAN‹STAN: Bir yar›mada üzerine kurulu olan Yunanistan, do¤uda Türkiye, kuzeyde
Bulgaristan, kuzeybat›da ise Arnavutluk ile komfludur. Bat›s›nda ‹yon Denizi, güneyinde Ak-
deniz, do¤usunda ise Ege Denizi ile çevrili olan Yunanistan, Ege Denizindeki adalar›n ço¤una
sahiptir. Yunanistan idarî bak›mdan 13 vilâyete ayr›lm›flt›r.  Yunanistan’›n etnik yap›s›nda
Rumlar›n d›fl›nda Türkler, Arnavutlar ve Pomaklar yaflamaktad›rlar. Yunanistan’›n baflkenti
Atina’d›r. 

®
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

A’lemü. oºn∏rYnGBakara Sure-
si: 30.

417

Abdinâ. ÉnfpórÑnYBakara Sure-
si: 23.

305

Acile. ¬n∏pLÉnY105

Âcile. ¬n∏pL=G105

Âdeme. nΩnO'GBakara Sure-
si: 31.

426

Ahlisû fî îmâniküm. rºoµpfÉnÁ/G ≈pa Gƒo°üp∏rNnG163

Ahrace. nênôrNnG257, 258

Ahyâküm. rºocÉn«rMnGBakara Sure-
si: 28.

385

Alâ. '¤nY48, 83, 101, 103, 104,
114, 129, 130, 221, 225

Alâ muhammedin aley-
hisselâm. oΩnÓ°sùdG p¬r«n∏nY mósªnëoe '¤nY60

Aleyhim. rºp¡r«n∏nYFatiha Suresi:
7.

48, 114, 115,
221

Aleyke. n∂r«n∏nY83

Allah. *nGFatiha Suresi:
1; Bakara Su-
resi: 7, 9, 19.

32, 129, 146,
147, 216, 223,
225

Allahü yestehziü bihim. rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nGBakara Sure-
si: 15.

170, 175, 176

Allahü yestehziü bihim ve
yemuddühüm fî tu¤yani-
him ya’mehûn.

≈/a rºogtóoªnjnh rºp¡pH oÇpõr¡nà°rùnj *nG
n¿ƒo¡nªr©nj rºp¡pfÉn«r¨oW

Bakara Sure-
si: 15.

168

Aç›klama: Arapça metin indeksi, Arapça bilmeyenlerin de kolay bulmalar›n› temin
bak›m›ndan, okunufl metinleri alfabetik s›raya konularak haz›rlanm›flt›r.

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ AYET ve ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

— A —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Allahümme bihurmeti hâzi-
hissureti ic’alnâ min
ashâbiss›râtil müstakîm,
âmin.

røpe Énær∏n©rLpG pInQƒ°tùdG p√pò'g pánerôoëpH -nG
rÚ/e'G pº«/≤nà°rùoªrdG p•Gnô°uüdG pÜÉnë°rUnG 

54

Allahümme erine’l-hakka
hakkan verzuknâ ittibâahü
ve erine’l-bat›len verzuknâ
ictinâbehü. Âmin.

ÉnfpQnGnh o¬nYÉnÑu`JpG ÉnærboRrQGnh Év≤nM s≥n◊rG ÉnfpQnG -nG
nÚ/e'G @ o¬nHÉnæpàrLpG ÉnærboRrQGnh kÓpWÉnH nπpWÉnÑrdG

44

Alleme’l-Kur’ân. n¿'Grôo≤rdG nºs∏nYRahman Su-
resi: 2.

28

Allemehü’l-beyân. n¿Én«nÑrdG o¬nªs∏nYRahman Su-
resi: 4.

28

Âmennâ. Ésæ`ne'GBakara Sure-
si: 8, 14.

140, 141, 142,
143, 172

Âminû. Gƒoæpe'GBakara Sure-
si: 13.

163

Âminû. Gƒoæpe'G315

Arade. ¢nVnônYBakara Sure-
si: 31.

427

Aradehüm. rºo¡n°VnônYBakara Sure-
si: 31.

426, 427

Ard›. ¢pVrQnG157

Azâbi. pÜGnònYEnbiya Sure-
si: 46.

64

Azâbün. lÜGnònYBakara Sure-
si: 7.

133

Azîm. lº«/¶nYBakara Sure-
si: 7.

133

Bâreze. nRnQÉnH104

Baûdaten. ká°nVƒo©nHBakara Sure-
si: 26.

363, 364, 366

Bi’l-âhireti. pInôpN'’rÉpHBakara Sure-
si: 4.

100

Bihî. =/¬pH258

— B —



‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 491 ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Bilgayb. pÖr«n¨rdÉpHBakara Sure-
si: 3.

73

Bilkâfirîn. nøj/ôpaÉnµ`rdÉpHBakara Sure-
si: 19.

217

Billâh. $ÉpH129

Billâhi ve bilyevmi’l-âhiri. pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh $ÉpHBakara Sure-
si: 8.

141

Bimâ erâkellah. *G n∂j'QnG BÉnÃpNisâ Suresi:
105.

411

Bimâ kânû yekzibûn. n¿ƒoHpòrµ`nj GƒofÉnc ÉnÃpBakara Sure-
si: 9.

146, 152

Binûrihim. rºpgpQƒoæpHBakara Sure-
si: 17.

191

Bismihî sübhanehü. o¬nfÉnërÑ°oS /¬pª°rSÉpH18

Bismillâh. $G pº°rùpHFatiha Sure-
si: 1.

30, 31, 32

Bismillâhirrahmanirrahîm. pº«/MsôdG pø'ªrMsôdG $G pº```````°rùpHFatiha Sure-
si: 1; Neml
Suresi: 30.

55, 56

Bisuretin. mInQƒo°ùpHBakara Sure-
si: 23.

306, 308

Bisuretin min mislihî. /¬p∏rãpe røpe mInQƒ°oùpHBakara Sure-
si: 23.

309

Bükmün. lºrµoHBakara Sure-
si: 18.

188, 195

Ceale lekümü’l-arda firâflen. Ék°TGnôpa ¢nVrQn’rG oºoµnd nπn©nLBakara Sure-
si: 22.

245

Cemîan. Ék©«/ªnLBakara Sure-
si: 29.

388, 400

Cennet. llásæ`nLBakara Sure-
si: 25.

329

Dâbbetin. más`HBGnOEn'am Sure-
si: 38.

206

— C —

— D —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Dâllîn. nÚudBÉ°nVFatiha Suresi:
7.

51

Ebsârehüm. rºognQÉ°nürHnGBakara Sure-
si: 20.

219

Ed-dalâlete bilhüdâ. i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dnGBakara Sure-
si: 16.

181

Edâe lehüm. rºo¡nd nABÉ°nVnGBakara Sure-
si: 20.

220

Edâet. ränABÉ°nVnGBakara Sure-
si: 17.

191

Eddîn. pøj/qódnGFatiha Sure-
si: 4.

40

Eenzertehüm em lem
tünzirhüm. rºogrQpòræoJ rºnd rΩnG rºo¡nJrQnòrfnGnABakara Sure-

si: 6.
115

Efelâ tetezekkerûn. n¿hoôscnònànJ nÓnanGEn’am Sure-
si: 80.

167

Efelâ ya’k›lûn. n¿ƒo∏p≤r©nj nÓnanGYâsin Sure-
si: 68.

167

Efelâ yetedebberûn. n¿hoôs`Hnónànj nÓnanGNisâ Suresi:
82.

167

El-âlemîn. nÚ/ªndÉn©rdnGFatiha Sure-
si: 2.

37

El-cezâü min cinsil amel. pπnªn©rdG ¢p°ùræpL røpe oABGnõn``r÷nG215

El-enhâr. oQÉn¡rfn’rGnBakara Sure-
si: 25.

335

El-esmâe. nABÉnªr°Sn’rGnBakara Sure-
si: 31.

426

El-hâsirûn. n¿hoôp°SÉnîrdnGBakara Sure-
si: 27.

373

El-kâfirûn. n¿hoôpaÉnµrdnG366

El-kitâb. oÜÉnà`pµ`rdnGBakara Sure-
si: 2.

64

El-mü’minîn. nÚ/æperDƒoªrdnG332

— D —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

El-mü’minûn. n¿ƒoæperDƒoªrdnG72, 146, 171,
365

El-müflihûn. n¿ƒoëp∏rØoªrdnGBakara Sure-
si: 5.

107

El-müfsidûn. n¿hoó°pùrØoªrdnGBakara Sure-
si: 12.

160

Elâ innehüm hümülmüf-
sidûne velâkin lâ yefl’urûn. n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ`'dnh n¿hoó°pùrØoªrdG

oºog rºo¡sfpG Bn’nG

Bakara Sure-
si: 12.

154, 159

Elâ innehüm hümüssüfe-
hâü. oABÉn¡nØ°tùdG oºog rºo¡sfpG n=’nGBakara Sure-

si: 13.
162, 166

Elâ ya’lemü men halâka ve
hüvellâtîfülhabîr. oÒ/ÑnîrdG o∞«/£s∏dG nƒognh n≥n∏nN røne oºn∏r©nj n’nGMülk Suresi:

14.
346

Elhamdü. oórªnërdnGFatiha Sure-
si: 2.

42

Elhamdülillâh. ! oórªn◊rGnFatiha Sure-
si: 2.

30, 31, 35, 47

Elhamdülillâhi kem lillâhi
min felekin. Tecrinnücûmü
bihî veflflemsü velkamer.

oônªn≤rdGnh ¢oùrªs°ûdGnh /¬pH oΩƒoétædG ipôrénJ
@ m∂n∏na røpe ! rºnc ! oórªnërdnG

38

Elif, lâm, mim. B⁄BGBakara Sure-
si: 1.

57, 58, 60, 61,
62, 64, 65, 66, 67

Elletî. »/às`dnGBakara Sure-
si: 24.

315

Elletî ve kùdühennâsü vel-
hicâretü. oInQÉnépërdGnh ¢oSÉqædG ÉngoOƒobnh »/às`dnGBakara Sure-

si: 24.
299

Ellezî câeke. n∑nABÉnL i/òs̀ dnG250

Ellezî ceale lekümül arda
firâflen vessemâe binâen… ¢nVrQn’rG oºoµnd nπn©nL i/òs`dnG

kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnh Ék°TGnôpa

Bakara Sure-
si: 22.

226, 234, 253

Ellezî halâkaküm. rºoµn≤n∏nN i/òs̀ dnGBakara Sure-
si: 21.

245, 250

Ellezî halâkaküm, vellezîne
min kabliküm. rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh rºoµn≤n∏nN …/òs̀ dnGBakara Sure-

si: 21.
234
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ellezî. i/òsdnGBakara Sure-
si: 17.

189, 250

Ellezîne. nøj/òs`dnGFatiha Suresi:
7; Bakara Su-
resi: 3, 4, 6,
9, 16, 21, 25.

47, 48, 71, 72,
81, 82, 109,
110, 111, 147,
180, 251, 332

Ellezîne âmenû. Gƒoæ`ne'G nøj/òs̀ dnGBakara Sure-
si: 14.

171, 365, 367

Ellezîne âmenû ve amilû. Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdnGBakara Sure-
si: 25.

332

Ellezîne en’amte aleyhim. rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdnGFatiha Suresi:
7.

49

Ellezîne keferû. GhoônØnc nøj/òsdnGBakara Sure-
si: 26.

366

Ellezîne yenkudûne ahdal-
lâhi min ba’di mîsâk›hî ve
yakteûne mâ emerallahü
bihî en yûsale ve yüfsidûne
fi’l-ard›.

pór©nH røpe $G nór¡nY n¿ƒ°o†o≤rænj nøj/òsdnG
r¿nG =/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnh /¬pbÉnã«/e

¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnh nπ°nUƒoj

Bakara Sure-
si: 27.

341,
358,
369

Ellezîne yü’minûn. n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnGBakara Sure-
si: 25.

332

Ellezîne yü’minûne bilgayb. pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdnGBakara Sure-
si: 3.

71, 72

Em. rΩnG115

Em lem tünzirhüm. rºogrQpòræoJ rºnd rΩnGBakara Sure-
si: 6.

116

Emmâ yestehyî rabbi
muhammedin en yümes-
sile bihâzihilmuhakkarat.

r¿nG mósªnëoe uÜnQ »/«rënà°rùnj ÉsenG
päGnôs≤nëoŸrG p√pò'¡pH nπuãnªoj

361

Emvâten. ÉkJGnƒrenGBakara Sure-
si: 28.

385

En tenfede kelimâtü rabbî
ve lev ci’nâ bimislihî med-
edâ.

Énæ`rÄpL rƒndnh »uHnQ oäÉnªp∏nc nónØrænJ r¿nG
GkOnóne /¬p∏rãpÃp

Kehf Suresi:
109.

344
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

En yadrib. nÜpör†nj r¿nGBakara Sure-
si: 26.

362, 363

En’amte. nârªn©rfnGFatiha Suresi:
7.

48, 51

Endâden. GkOGnórfnGBakara Sure-
si: 22.

259

Ene âtîke bihî kable en
yertedda ileyke tarfüke n∂oarônW n∂r«ndpG sónJrônj r¿nG nπrÑnb /¬pH n∂«/J'G ÉnfnGNeml Suresi:

40.
422

Enfüsehüm. rºo¡°nùoØrfnGBakara Sure-
si: 9.

147

Ennâr. nQÉsædnGBakara Sure-
si: 24.

315

Ennâs. ¢oSÉsædnGBakara Sure-
si: 24.

315

Enne lehüm cennâtin tecrî. i/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nGBakara Sure-
si: 25.

329

Enne lehüm cennâtin tecrî
min tahtile’l-enhâr. oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nGBakara Sure-

si: 25.
333

Ennebiyyü. t»pÑsædnG146

Ennehül belîgu. o≠«/∏nÑrdG o¬sfnG365

Ennehülhakku. t≥nërdG o¬s`fnGBakara Sure-
si: 26.

365

Enü’minü. oøperDƒofnGBakara Sure-
si: 13.

164, 165

Enzele. n∫nõrfnG257

Enzelnâ. ÉnærdnõrfnG305

Erabbü yebûlüsa’lebânü
bire’sihî. /¬p°SrGnôpH o¿ÉnÑn∏r©sãdG o∫ƒoÑnj wÜnQnG348

Erâde en yüsevvî. iuƒ°nùoj r¿nG nOGnQnG401

Errahmani. pø'ªrMsôdnGFatiha Sure-
si: 1.

30, 33, 39

Errahîm. pº«/MsôdnGFatiha Sure-
si: 1.

30, 33, 39
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Errahmanirrahîm. pº«/MsôdG pø'ªrMsôdnGFatiha Sure-
si: 1-3.

33, 38, 47

Errahmânü ale’l-arflistevâ. i'ƒnà°rSG p¢Trôn©rdG n¤nY oø'ªrMsôdnGTaha Suresi:
5.

280

Errahmanü. noø'ªrMsôdnGRahman
Suresi: 1.

28

Esâbiahüm. rºo¡n©pHÉ°nUnGBakara Sure-
si: 19.

214

Essalihat. päÉnëpdÉ°südnGBakara Sure-
si: 25.

333

Ess›ratel müstakîm. nº«/≤nà°rùoªrdG n•Gnô°uüdnGFatiha Sure-
si: 6.

45

Essüfehâü. oABÉn¡nØ°tùdnGBakara Sure-
si: 13.

167

Estaîn. oÚ/©nà°rSnG31

Eflhedü enne hâzâ kelâ-
mullah. $G oΩnÓnc Gnò'g s¿nG oón¡r°TnG63

Eteyemmenü. oøsªn«nJnG31

Ettenezzülâtil ilâhiyyetü ilâ
ukùlil befler. pô°nûnÑ`rdG p∫ƒo≤oY '‹pG oás«p¡'`dp’rG pän’tõnæsàdnG280

Ev kellezîne sâferû fî
sahrâe hâliyetin ve leyletin
muzlimetin feasâbethüm
musîbetün yusîbü.

mán«pdÉnN nABGnôrë°nU ≈/a GhoônaÉn°S nøj/òs̀ dÉnc rhnG
oÖ«°/üoj lánÑ«°/üoe rºo¡rànHÉ°nUnÉna mánªp∏`r¶oe mán∏`r«ndnh

Bakara Sure-
si: 19.

205

Ev kesayyib. mÖu«°nü`nc rhnGBakara Sure-
si: 19.

204

Ev kesayyibin minessemâi. pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nüncrhnGBakara Sure-
si: 19.

200, 342

Ev kesayyibin minessemâi
fîhi zulümâtün ve ra’dün ve
berkun yec’alûne esâbi-
ahüm fî âzânihim mines-
savâik› hazera’l-mevt. Val-
lahü muhîtün bilkâfirîn.

nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH l§«/ëoe *Gnh pärƒnªrdG nQnònM
p≥pYGnƒ°südG nøpe rºp¡pfGnP'G »/a rºo¡n©pHÉn°UnG
n¿ƒo∏n©rénj l¥rônHnh lórYnQnh läÉnªo∏oX p¬«/a

pABÉnª°sùdG nøpe mÖu«°nü`nc rhnG

Bakara Sure-
si: 19.

183,
196
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ezleme. nºn∏`rXnGBakara Sure-
si: 20.

221

Ezzekâtü kantaratül islâm. pΩÓr°Sp’rG oInôn£rænb oIƒ'csõdnGMünzirî, Tergip
ve Terhip,
1:517.

78

Fe’tû bisuretin min mislihî. /¬p∏rãpe røpe mInQƒo°ùpH Gƒò JrÉnaBakara Sure-
si: 23.

275, 278, 295

Fe’tû. Gƒo`JrÉnaBakara Sure-
si: 23.

306

Feahrace. nênôrNnÉnaBakara Sure-
si: 22.

257

Feahrace bihî (envâan)
minessemerat. päGnônªsãdG nøpe (ÉkYGnƒrfnG) =/¬pH nênôrNnÉna258

Feahyâküm. rºocÉn«rMnÉnaBakara Sure-
si: 28.

377, 379, 382,
385

Febieyyi âlâi rabbikümâ
tükezzibân. p¿ÉnHuònµ`oJ Énªoµ`uHnQ pAB’nG uinÉpÑnaRahman Sure-

si: 13, 16, 18, ...
55

Fedhulûhâ hâlidîn. nøj/ópdÉnN Éngƒo∏oNrOÉnaZümer Sure-
si: 73.

320

Feemmallezîne âmenû
feya’lemûne ennehül
hakku min rabbihim.

o¬s`fnG n¿ƒoªn∏r©n«na Gƒoæne'G nøj/òsdG ÉsenÉna
rºp¡uHnQ røpe t≥n◊rG

Bakara Sure-
si: 26.

351

Feemmellezîne âmenû fe-
ya’lemûne ennehül hakku
min rabbihim ve emmelle-
zîne keferû feyekùlûne
mâzâ eradellahü bihâza
meselen.

t≥nërdG o¬s`fnG n¿ƒoªn∏r©n«na Gƒoæne'G nøj/òsdG ÉsenÉna
n¿ƒodƒo≤n«na GhoônØnc nøj/òsdG ÉsenGnh rºp¡uHnQ røpe

kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnPÉne

Bakara Sure-
si: 26.

364

Fehüm lâ yerciûn. n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡naBakara Sure-
si: 18.

188, 195

Fein lem tef’alû ve len
tef’alû fettekunnâr. nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉnaBakara Sure-

si: 24.
275,
312

Fein lem tef’alû ve len
tef’alû fettekunnârelletî ve
kùdühennâsü velhicâratü
ü›ddet lilkâfirîn.

nQÉsædG Gƒo≤sJÉna Gƒo∏n©rØnJ røndnh Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉna
oInQÉnépërdGnh ¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/àsdG

nøj/ôpaÉnµr∏pd räsópYoG

Bakara Sure-
si: 24.

261
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Fein lem tef’alû. Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pÉnaBakara Sure-
si: 24.

297, 313

Fekulnadrib biasâkel hacer. nônén◊rG n∑É°nün©pH rÜpörVG Énæ`r∏ ò≤naBakara Sure-
si: 60.

421

Felâ tec’alû lillâhi endâden. GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓnaBakara Sure-
si: 22.

259

Felâ tec’alû lillâhi endâden. GkOGnórfnG ! Gƒo∏n©rénJ nÓnaBakara Sure-
si: 22.

241, 246

Felâ ya’lemûn. n¿ƒoªn∏r©nj nÓna366

Felemmâ. BÉsªn∏naBakara Sure-
si: 17.

186, 190

Felemmâ edâet mâ havle-
hü zeheballahü binûrihim. rºpgpQƒoæpH *G nÖngnP o¬ndrƒnMÉne ränABÉ°nVnG BÉsªn∏naBakara Sure-

si: 17.
186,
190

Femâ fevkahâ. Én¡nbrƒna ÉnªnaBakara Sure-
si: 26.

364

Femâ rabihat ticâretühüm. rºo¡oJnQÉnépJrânëpHnQ ÉnªnaBakara Sure-
si: 16.

181

Fenahmedühû musallîne alâ
nebiyyihî muhammedinille-
zî erselehü rahmeten lil âle-
mîne ve ceale mu’cizetehül
kübralcâmiati birumûzihâ
ve iflârâtihâ lihakaik›...

i/òsdGp¿ mósªnfio /¬u«pÑnf '¤nY nÚ/q∏°nüoe o√oónªrënæna
o¬nJnõpér©oe nπn©nLnh nÚ/nŸÉn©r∏pd kánªrMnQ o¬n∏°nSrQnG
É¡pJGnQÉn°TpGnh ÉngpRƒoeoôpH pán©peÉn÷rG inôrÑoµ`rdG

p≥pF=Én≤nëpd

28

Fesevvâhünne. søo¡j sƒn°ùnaBakara Sure-
si: 29.

401

Fesevvâhünne seb’a
semâvât. mäGnƒ'ªn°S n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùnaBakara Sure-

si: 29.
398

Fettekù. Gƒo≤sJÉnaBakara Sure-
si: 24.

298, 299, 300,
314, 315

Fettekunnâr. nQÉsædG Gƒo≤sJÉnaBakara Sure-
si: 24.

299, 313

Fettekunnârelletî ve kùdü-
hennâsü velhicâratü ü›ddet
lilkâfirîn.

¢oSÉsædG ÉngoOƒobnh »/às`dG nQÉsædG Gƒo≤sJÉna
nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG oInQÉnépërdGnh

Bakara Sure-
si: 24.

298
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Feülâike meallezîne
en’amellahü aleyhim mi-
nennebiyyîne vess›dd›kîne
veflflühedâi vessâlihîn.

nøpe rºp¡r«n∏nY *G  nºn©rfnG nøj/òsdG n™ne n∂p=Ä'`dhoÉna
nÚ/ëpdÉ°südGnh pABGnón¡t°ûdGnh nÚ/buó°uüdGnh nÚu«pÑsædG

Nisâ Sure-
si: 69.

49

Feya’lemûne ennehül
hakku. t≥nërdG o¬s`fnG n¿ƒoªn∏`r©n«naBakara Sure-

si: 26.
365

Feyekùlûn. n¿ƒodƒo≤n«naBakara Sure-
si: 26.

366

Feyekûn. r¿ƒoµn«naYasin Suresi:
82.

398, 401

Fezâde. nOGnõnaBakara Sure-
si: 10.

150

Fezâdehümüllahü mer-
adan. É°kVnône *G oºognOGnõnaBakara Sure-

si: 10.
145, 150

Fî âzânihim. rºp¡pfGnP'G≈/aBakara Sure-
si: 19.

214

Fî kulûbihim meradün. ¢lVnône rºp¡pHƒo∏ob »/aBakara Sure-
si: 10.

145, 149

Fî kulûbihim meradün fezâ-
dehümüllahü meraden ve
lehüm azâbün elîmün bi-
mâ kânü yekzibûn.

É°kVnône *G oºognOGnõna ¢lVnône rºp¡pHƒo∏ob »/a
n¿ƒoHpòrµ`nj GƒofÉnc ÉnªpH lº«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnh

Bakara Sure-
si: 10.

143

Fî kulûbihim. rºp¡pHƒo∏ob ≈/aBakara Sure-
si: 10.

149

Fî fley’in. mAr∆nT ≈/a305

Fi’l-ard›. ¢pVrQn’rG ≈paBakara Sure-
si: 11.

156, 157, 206,
400, 411

Fîhi zulümât. läÉnªo∏oX p¬«/aBakara Sure-
si: 19.

200, 210

Fîhi. p¬«/aBakara Sure-
si: 20.

220

Firâflen. Ék°TGnôpa254, 255

Gayril ma¤dûbi aleyhim. rºp¡r«n∏nY pÜƒo°†r¨nªrdG pôr«nZFatiha Sure-
si: 7.

50

G›flâvetün. lInhÉn°ûpZBakara Sure-
si: 7.

131, 132
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Gudüvvühâ flehrun ve
ravâhuhâ flehr. lôr¡n°T Én¡oMGnhnQnh lôr¡n°T ÉngthoóoZSebe Suresi:

12.
421

Hâdî. i/OÉng68

Halâka. n≥n∏nNBakara Sure-
si: 21.

251

Halâkal insân. n¿É°nùrfp’rG n≥n∏nNRahman
Suresi: 3.

28

Halîfetün. lánØ«/∏nNBakara Sure-
si: 30.

412

Hatem. nºnànNBakara Sure-
si: 7.

128, 129, 131

Hatemallahü alâ kulûbihim. rºp¡pHƒo∏ob '¤nY *G nºnànNBakara Sure-
si: 7.

117

Hatemallahü alâ kulûbihim
ve alâ sem’ihim ve alâ
ebsârihim g›flâvetün ve
lehüm azâbün azîm.

'B¤nYnh rºp¡p©rª°nS '¤nYnh rºp¡pHƒo∏ob '¤nY *G nºnà`nN
lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnh lInhÉn°ûpZ rºpgpQÉ°nürHnG

Bakara Sure-
si: 7.

120

Hâzâ kelâmullah. $G oΩnÓnc Gnò'g61

Hâzâ kelâmullahil ezeliyyi. u»pdnRn’rG $G oΩnÓnc Gnò'g60

Hâzellezî ruziknâ min
kablü. oπrÑnb øpe ÉnærbpRoQ i/òs`dG Gnò'gBakara Sure-

si: 25.
337, 338

Hazeralmevt. pärƒnŸrG nQnònMBakara Sure-
si: 19.

215

Hicâretü. oInQÉnépMBakara Sure-
si: 24.

315

Hûrün îynün. lÚ/Y lQƒoM339

Hüden lilmüttakîn. nÚ/≤sàoªr∏pd ikóogBakara Sure-
si: 2.

67, 68, 182

Hüden. ikóogBakara Sure-
si: 2.

68, 101, 104

Hüvel miskü mâ kerrartehü
yetedavveu. ó sƒ°n†nànj o¬nJrQsônc Éne o∂°rùpªrdG nƒog56

— H —



‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 501 ARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Hüvellezî. i/òsdGnƒogBakara Sure-
si: 29.

399

Hüvellezî halâka leküm mâ
fi’l-ard› cemîan. Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG≈pa Éne rºoµ`nd n≥n∏nN i/òsdGnƒogBakara Sure-

si: 29.
396

Hüvellezî halâka leküm mâ
fi’l-ard› cemîan sümmeste-
vâ ilessemâi fesevvâhünne
seb’a semâvâtin ve hüve
bikülli fley’in alîm.

Ék©«/ªnL ¢pVrQn’rG ≈pa Éne rºoµnd n≥n∏nN …/òsdGnƒog
n™rÑ°nS søo¡jsƒn°ùna pABÉnªs°ùdG n‹pG …'ƒnà°rSG sºoK

lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognh mäGnƒ'ªn°S

Bakara Sure-
si: 29.

387

Iflrîn, selâsîn. nÚ/KnÓnK ,nøj/örûpY37

‹’lemû ve tefekkerû. GhoôsµnØnJnh Gƒoªn∏rYpGBakara Sure-
si: 29.

393

‹bârâtünâ flettâ ve hüsnüke
vâhid. Ve küllün ilâ zâkel-
cemâli yüflîr.

@ lópMGnh n∂oæ°rùoMnh »sà°nT ÉnæoJGnQÉnÑpY
oÒ°/ûoj p∫ÉnªnérdG n∑GnP '‹pG wπoc nh

64,
360

‹hdinâ. ÉnfpórgpGFatiha Sure-
si: 6.

43, 44, 47

‹htezzet. räsõnà`rgpG258

‹lâ fleyâtînihim. rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pGBakara Sure-
si: 14.

169

‹lessemâi. pABÉnªs°ùdG n‹pGBakara Sure-
si: 29.

401

‹leyke. n∂r«ndpGBakara Sure-
si: 4.

83

‹mâdüddîn. pøjuódG oOÉnªpYTirmizî, ‹man:
8; ‹bni Mâce,
Fiten: 12; Müs-
ned, 5:231,
237.

76

‹n hüve illâ vahyün yûhâ. ≈'Mƒoj l≈rMnh s’pG nƒog r¿pGNecm Sure-
si: 4.

292

‹n küntüm fî rayb. mÖr`jnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGBakara Sure-
si: 23.

304
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‹n küntüm sâd›kîn. nÚ/bpOÉ°nU rºoà`ræo`c r¿pGBakara Sure-
si: 23.

312

‹n küntüm sâd›kîne tef’alû. Gƒo∏n©rØnJ nÚ/bpOÉ°nU rºoà`ræ`oc r¿pG312

‹n lem tef’alû. Gƒo∏n©rØnJ rºnd r¿pGBakara Sure-
si: 24.

298, 299, 300,
313, 315

‹nirtebtüm. rºoà`rÑn`JrQG p¿pG304

‹nnâ a’taynâkel kevser. nônKrƒnµ`rdG n∑Énær«n£rYnG ÉsfpGKevser Sure-
si: 1.

31

‹nnâ enzelnâ ileykel kitabe
bilhakk› litahküme bey-
nennâsi bimâ erâkellah.

*G n∂j'QnG BÉnªpH ¢pSÉsædG nør«nH nºoµrënàpd
u≥nërdÉpH nÜÉnà`pµ`rdG n∂r«ndpG BÉnærdnõrfnG BÉsfpG

Nisâ Suresi:
105.

411

‹nnâ meaküm. rºoµ`n©ne ÉsfpGBakara Sure-
si: 14.

174

‹nnel ebrâre lefî naîm. mº«/©nf »/Ønd nQGnôrHn’rG s¿pG‹nfitar Suresi:
13.

109

‹nnellahe alâ külli fley’in
kadîr. lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY %G s¿pGBakara

Suresi: 20.
204, 224

‹nnellahe alîmün hakîm. lº«/µnM lº«/∏nY %G s¿pGTevbe Suresi:
28.

417

‹nnellahe lâ yestehyî en
yadribe meselen mâ baû-
daten femâ fevkahâ.

nÜpör†nj r¿nG »/«rënà°rùnj n’ %G s¿pG
...Én¡nbrƒna Énªna ká°nVƒo©nH Éne kÓnãne

Bakara Sure-
si: 26.

340, 349, 350,
360, 363

‹nnellezîne keferû sevâün
aleyhim eenzertehüm em
lem tünzirhüm.

rºp¡r«n∏nY lABGnƒ°nS GhoônØnc nøj/òsdG s¿pG
rºogrQpòræoJ rºnd rΩnG rºo¡nJrQnòrfnGnA

Bakara Sure-
si: 6.

108

‹nnemâ. ÉnªsfpGBakara Sure-
si: 14.

175

‹nnemâ nahnü müstehziûn. n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpGBakara Sure-
si: 14.

174, 175

‹nnemâ tü’rafül eflyâü
biezdâdihâ. ÉngpOGnó°rVnÉpH oABÉn«°rTn’rG o±nôr©oJ ÉnªsfpG51

‹nnî a’lemü. oºn∏rYnG ≈ufpGBakara Sure-
si: 30.

416
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‹nnî a’lemü mâ lâ ta’lemûn. n¿ƒoªn∏`r©nJ n’ Éne oºn∏`rYnG ≈ufpGBakara Sure-
si: 30.

423

‹nnî câilün fi’l-ard› halîfeten. kánØ«/∏nN ¢pVrQn’rG ≈pa lπpYÉnL uÊpGBakara Sure-
si: 30.

409

‹nnî leecidü rîha yûsuf. n∞o°Sƒoj níj/Q oópL n’n ≈ufpGYusuf Suresi:
94.

422

‹stevkade. nónbrƒnà°rSpGBakara Sure-
si: 17.

190

‹stivâ. i'ƒnà°rSpGBakara Sure-
si: 29.

398, 401

‹flteravu. Gohnônà°rTpGBakara Sure-
si: 16.

181

‹flteravüddalâlete bilhüdâ. i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dG Gohnônà°rTpGBakara Sure-
si: 16.

185

‹yyake. n∑ÉsjpGFatiha Suresi:
5.

42, 43

‹yyake na’büdü. oóoÑr©nf n∑ÉsjpGFatiha Suresi:
5.

41, 42

‹z halâka mâ halâka
muntezamen. Ékªn¶nà`ræoe n≥n∏nN Éne n≥n∏nN rPpG410

‹z halâka mâ halâka münte-
zamen ve iz kàle rabbüke. n∂tHnQ n∫Énb rPpGnh Ékªn¶nà`ræoe n≥n∏nN Éne n≥n∏nN rPpG408

‹zâ. GnPpGBakara Sure-
si: 20.

219

‹zessemâü’n-flakkat. râs≤n°ûrfG oABÉnª°sùdG GnPpG‹nflikak Sure-
si: 1.

321

‹zeflflemsü küvvirat. ränQuƒoc ¢oùrªs°ûdG GnPpGTekvir Suresi:
1.

321

Kadîr. lôj/ónb226

Kàdir. lQpOÉnb226

Kâfirîn. nøj/ôpaÉncBakara Sure-
si: 19.

217
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Kàle elem ekul leküm innî
a’lemü gaybessemavati
ve’l-ard› ve a’lemü mâ tüb-
dûne ve mâ küntüm tektü-
mûn.

nÖr«nZ oºn∏rYnG uÊpG rºoµnd rπobnG rºndnG n∫Énb
Éne oºn∏rYnGnh ¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG

n¿ƒoªoà`rµnJ rºoàræoc Énenh n¿hoórÑoJ

Bakara Sure-
si: 33.

425

Kàle innî a’lemü mâ lâ
ta’lemûn. n¿ƒoªn∏r©nJ n’ Éne oºn∏rYnG ≈ufpG n∫ÉnbBakara Sure-

si: 30.
409, 416

Kàle yâ âdemü enbi’hüm
biesmâihim. rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºo¡rÄpÑrfnG oΩnO'G BÉnj n∫ÉnbBakara Sure-

si: 33.
424

Kàle yâ âdemü enbi’hüm
biesmâihim felâ enbeehüm
biesmâihim, kàle elem ekul
leküm innî a’lemü gaybes-
semavati ve’l-ard› ....

BÉsªn∏na rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºo¡rÄpÑrfnG oΩnO'G BÉnj n∫Énb
rºoµnd rπobnG rºndnG n∫Énb rºp¡pFBÉnªr°SnÉpH rºognÉnÑrfnG

...¢pVrQn’rGnh päGnƒ'ªs°ùdG nÖr«nZ oºn∏rYnG uÊpG

Bakara Sure-
si: 33.

418

Kàlû “‹nnemâ nahnü
müsteziûn.” zn¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG{ BGƒodÉnbBakara Sure-

si: 14.
170

Kàlû “Sübhâneke lâ ›lme
lenâ illâ mâ allemtena
inneke entel alîmül hakîm.”

Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pYn’ n∂nfÉnërÑo°S GƒodÉnb
oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Sure-
si: 32.

418

Kàlû enü’minü kemâ âme-
nessüfehâü. oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G BÉnªnc oøperDƒofnG BGƒodÉnbBakara Sure-

si: 13.
161, 164

Kàlû etec’alü. oπn©rénJnG GƒodÉnbBakara Sure-
si: 30.

412

Kàlû etec’alü fîhâ men yüf-
sidü fîhâ ve yesfiküd-
dimâe.

oó°pùrØoj røne Én¡«/a oπn©rénJnG GƒodÉnb
nABÉneuódG o∂pØ°rùnjnh Én¡«/a

Bakara Sure-
si: 30.

409, 412

Kàlû innâ meaküm. rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnbBakara Sure-
si: 14.

170, 173

Kàlû innemâ nahnü musli-
hûn. n¿ƒoëp∏°rüoe oørënf ÉnªsfpG BGƒodÉnbBakara Sure-

si: 11.
158

Kàlû. BGƒodÉnbBakara Sure-
si: 14.

171, 175

Kàmû. GƒoeÉnbBakara Sure-
si: 20.

221

Kânetâ ratkan fefetaknâ
hümâ. Énªog Énæ`r≤nànØna Ék≤rJnQ ÉnànfÉncEnbiya Sure-

si: 30.
391, 392
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Kavârîra min f›ddatin. má°s†pa røpe nôj/QGnƒnb‹nsan Suresi:
16.

208

Keenne kirâme’l-kâtibîne
tenezzelû alâ kalbihî vah-
yen bimâ fî sahîfetin.

'¤nY GƒodsõnænJ nÚ/ÑpJÉnµ`rdG nΩGnôpc s¿nÉnc
mánØ«/ën°U ≈/a ÉnªpH Ék«rMnh /¬pÑr∏nb

‹bnü’l-Fâr›d 420

Keferû. GhoônØncBakara Sure-
si: 6.

117

Kelliminnâse alâ kaderi
ukùlihim. rºp¡pdƒo≤oY pQnónb '¤nY ¢nSÉsædG pºu∏nc284

Kemâ âmenennâs. ¢oSÉsædG nøne'G BÉªncBakara Sure-
si: 13.

163

Kemâ âmenessüfehâü. oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G ÉnªncBakara Sure-
si: 13.

165

Kemeselillezistevkade
nâren. GkQÉnf nónbrƒnà°rSG ipòsdG pπnãnªncBakara Sure-

si: 17.
342

Kesayyib. mÖu«°nü`ncBakara Sure-
si: 19.

205

Kesîrâ. GkÒ/ã`ncBakara Sure-
si: 26.

368

Keyfe tekfürûn. n¿hoôoØrµ`nJ n∞r«ncBakara Sure-
si: 28.

375

Keyfe tekfürûne billâh. $ÉpH n¿hoôoØ`rµnJ n∞r«ncBakara Sure-
si: 28.

383

Keyfe tekfürûne billâhi ve
küntüm emvâten feahyâ-
küm sümme yümîtüküm,
sümme yuhyîküm, sümme
ileyhi türceûn.

rºoàæocnh $ÉpH n¿hoôoØrµnJ n∞r«nc
rºoµoà«/Áo sºoK rºocÉn«rMnÉna ÉkJGnƒrenG

n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK rºoµ«/«rëoj sºoK

Bakara Sure-
si: 28.

374

Kitâb. rÜÉnà`pc65

Küllehâ. Én¡s∏ocBakara Sure-
si: 31.

426

Küllemâ. BÉnªs∏ocBakara Sure-
si: 20.

219, 220, 337

Küllemâ edâe lehüm me-
flev fîhi ve izâ ezleme aley-
him kàmû.

p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd nABÉ°nVnG BÉnªs∏oc
GƒoeÉnb rºp¡r«n∏nY nºn∏`rXnG BGnPpGnh

Bakara Sure-
si: 20.

203, 219
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Küllemâ ruzikù minhâ min
semeratin r›zkan kàlû hâ-
zellezî ruziknâ min kablü.

ÉkbrRpQ mInônªnK røpe Én¡ræpe GƒobpRoQ Énªs∏oc
oπrÑnb øpe Énæ`rbpRoQ i/òsdG Gnò'g GƒodÉnb

Bakara Sure-
si: 25.

329, 336

Külli. uπoc225

Kün. røocYasin Suresi:
82.

398, 401

Küntü kenzen mahfiyyen
fehalâktül halka liya’rifûnî. oâr≤n∏nîna Év«pØrîne Gkõrænc oâræ`oc

≈/fƒoapôr©n«pd n≥r∏nîrdG

Keflfü’l-Hafâ,
2:132.

36

Küntüm emvâten. ÉkJGnƒrenG rºoàæ`ocBakara Sure-
si: 28.

376, 384

Lâ raybe fîhi. p¬«/a nÖrjnQ n’Bakara Sure-
si: 2.

64, 65, 67, 295

Lâ raybe fîhi hüden lilmüt-
takîn. nÚ/≤sà`oªr∏pd ikóog p¬«/a nÖrjnQ n’Bakara Sure-

si: 2.
295

Lâ ta’lemûn. n¿ƒoªn∏r©nJ n’Bakara Sure-
si: 30.

417

Lâ tehaf innellahe meanâ. Énæn©ne %G s¿pG r∞nînJ n’Tevbe Suresi:
40. (‹ktibas)

263

Lâ vallah. $Gnh n’95

Lâ ya’lemûn. n¿ƒoªn∏`r©nj n’Bakara Sure-
si: 13.

167

Lâ yestahyî. »/«rënà°rùnj n’Bakara Sure-
si: 26.

361

Lâ yetrükûnel küfra. nôrØ`oµ`rdG n¿ƒocoôrànj n’117

Lâ yü’minûn. n¿ƒoæperDƒoj n’Bakara Sure-
si: 6.

114, 117, 128,
129, 383

Lâ yübsirûn. n¿hoô°pürÑoj n’Bakara Sure-
si: 17.

187, 193

Lâ yüfsidû. Ghoóp°ùrØoJ n’Bakara Sure-
si: 11.

156

— L —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Lealle. sπn©ndBakara Sure-
si: 21.

251

Lealleküm tettekun. n¿ƒo≤sànJ rºoµs∏n©ndBakara Sure-
si: 21.

245, 251

Lehüm cennâtin tecrî. i/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡ndBakara Sure-
si: 25.

339

Leku. Gƒo≤ndBakara Sure-
si: 14.

171

Leküm. rºoµnd254, 316

Lem yekün fley’en
mezkûren. GkQƒocròne ÉkÄ`r«°nT røoµnj rºnd‹nsan Suresi:

1.
385

Lem yü’minü. GƒoæperDƒoj ºnd117

Len temessenennârü illâ
eyyâmen ma’dûdeten. kInOhoór©ne ÉkeÉsjnG s’pG oQÉsædG Énæ°sùn“n røndBakara Sure-

si: 80.
100

Lev kâne fîhimâ âlihetün
illallahü lefesedetâ. ÉnJnó°nùnØnd *G s’pG lán¡pd'G BÉnªp¡«pa n¿Énc rƒndEnbiya Sure-

si: 22.
239

Lev küllü kelbin avâ
elkamtehü haceren lem
yebk› fî hâzihilküreti ahcâr.

GkônénM o¬nà`rªn≤rdnG i'ƒnY mÖr∏nc tπoc rƒnd
oQÉnérMnG pInôoµ`rdG p√pò'g ≈/a p≥rÑ`nj rºnd

294

Lev lâ en raâ bürhâne rab-
bihî. /¬uHnQ n¿ÉngrôoH 'GnQ r¿nG nB’rƒndYusuf Suresi:

24.
422

Leyse filcenneti illâ
esmâühâ. Én¡oFBÉnªr°SnG s’pG pásæ`nérdG ≈pa n¢ùr«nd327

Leysel kehlü kettekehhül. pπtënµ`sàdÉnc oπrë`nµrdG ¢nùr«nd263

Lilkâfirîn. nøj/ôpaÉnµ`r∏pdBakara Sure-
si: 24.

316

Lillâh. !Fatiha Suresi:
2.

36, 259

Mâ fevkahâ. Én¡nbrƒna ÉneBakara Sure-
si: 26.

364

Mâ fi’l-ard›. ¢pVrQn’rG ≈pa ÉneBakara Sure-
si: 29.

400

— M —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Mâ havlehü. o¬ndrƒnM ÉneBakara Sure-
si: 17.

191

Mâ min âmin illâ vekad
husse minhül ba’dü. ¢n†r©nÑ`rdG o¬ræpe ¢süoN rónbnh s’pG mΩÉnY røpe Éne403

Mâ min dâbbetin fi’l-ard›
ve lâ tâirin yetîrü
bicenâheyhi.

n’nh ¢pVrQn’rG»pa más`HBGnO røpe Éne
p¬r«nMÉnænépH oÒ/£nj môpFBÉnW

En'am Suresi:
38.

206

Mâen. kABÉneBakara Sure-
si: 22.

257

Ma¤dûb. pÜƒ°o†r̈ neFatiha Suresi:
7.

51

Maliki yevmiddîn. pøjuódG pΩrƒnj p∂pdÉneFatiha Suresi:
3.

31, 39, 42, 47

Mâzâ erâdellah. *G nOGnQnG BGnPÉneBakara Sure-
si: 26.

367

Mâzâ eradellahü bihâza
meselen. kÓnãne Gnò'¡pH *G nOGnQnG BGnPÉneBakara Sure-

si: 26.
353, 354

Men lem yezuk lem yedri. pQrónj rºnd r¥oònj rºnd røne308

Meradün. ¢lVnôneBakara Sure-
si: 10.

149, 151

Meselü. oπnãneBakara Sure-
si: 17.

189

Meselühüm kemeselillezis-
tevkade nâren. GkQÉnf nónbrƒnà°rSG …pòsdG pπnãnªnc rºo¡o∏nãneBakara Sure-

si: 17.
185, 188

Meselühüm kemeselillezis-
tevkade nâren felemmâ
edâet mâ havlehü zehebel-
lahü binûrihim ve terake-
hüm fî zulümâtin lâ yübsi-
rûn.

BÉsªn∏na GkQÉnf nónbrƒnà°rSG …pòsdG pπnãnªnc rºo¡o∏nãne
rºpgpQƒoæpH *G nÖngnP o¬ndrƒnM Éne ränABÉ°nVnG

n¿hoô°pürÑoj n’ mäÉnªo∏oX »/a rºo¡ncnônJnh

Bakara Sure-
si: 17.

182

Messe. ¢sùneEnbiya Sure-
si: 46.

64

Meflev. Grƒ°nûneBakara Sure-
si: 20.

220

Metar. lôn£ne205
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Mevcün mekfûf. l±ƒoØ`rµne lêrƒneMüsned,
2:370.

394

Min cibâlin fîhâ min
beredin. mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpeNur Suresi:

43.
208

Min dûnillah. $G p¿hoO røpeBakara Sure-
si: 23.

311

Min kablike. n∂p∏rÑnb røpeBakara Sure-
si: 4.

86, 87, 88, 89

Min mislihî. /¬p∏rãpe røpeBakara Sure-
si: 23.

309

Min rabbihim. rºp¡uHnQ røpeBakara Sure-
si: 26.

366

Min tahtihâ. Én¡pàrënJ røpeBakara Sure-
si: 25.

335

Minelmeselil hakîr. pÒ/≤nërdG pπnãnŸrG nøpe362

Minennâs. ¢pSÉsædG nøpeBakara Sure-
si: 8.

138

Minessavâik›. p≥pYGnƒ°südG nøpeBakara Sure-
si: 19.

215

Minessemâi. pABÉnªs°ùdG nøpeBakara Sure-
si: 19.

205, 206, 257

Minessemerat. päGnônªsãdG nøpeBakara Sure-
si: 22.

258

Minhâ min semeratin. mInônªnK røpe Én¡ræpeBakara Sure-
si: 25.

337

Misli suretin minhü. o¬ræpe mInQƒo°S pπrãpe309

Muhîtün. l§«/ëoeBakara Sure-
si: 19.

216, 217

Muslihûn. n¿ƒoëp∏°rüoeBakara Sure-
si: 11.

158

Mü’minûn. n¿ƒoæpe rDƒoe72, 73, 82

Müflihûn. n¿ƒoëp∏rØoeBakara Sure-
si: 5.

105

Müstehziûn. n¿oDhpõr¡nà°rùoeBakara Sure-
si: 14.

175



510 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZARAPÇA MET‹N ‹NDEKS‹

Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Müflâkeleten fissuhbeti. pánÑrë°tüdG ≈pa kán∏ncÉn°ûoe362

Mütahheratün. lInôs¡n£oeBakara Sure-
si: 25.

340

Müteflâbihen. Ék¡pHÉn°ûnàoeBakara Sure-
si: 25.

339

Müttakîn. nÚ/≤sà`oeBakara Sure-
si: 2.

69, 71, 81

Na’büdü. oóoÑr©nfFatiha Suresi:
5.

42, 47, 50

Nahnü mü’minûn. n¿ƒoæperDƒoe oørënf142

Nâr. lQÉnfBakara Sure-
si: 17.

190, 299

Nâren ve kùdühennâsü
velhicâretü. oInQÉnépërdGnh o¢SÉqædG ÉngoOƒobnh GkQÉnfTahrim Sure-

si: 6.
315

Nâs. ¢oSÉnfBakara Sure-
si: 13.

163, 249, 250

Nefeka. n≥nØnf78

Nefhatün. lánërØnfEnbiya Sure-
si: 46.

64

Nehirün. lôp¡nfBakara Sure-
si: 25.

329

Nekada. n¢†n≤nf370

Nekâl. r∫Énµnf64

Nescü'l-ankebut. päƒoÑnµ`ræn©rdG oè°rùnf349

Nestaîn. oÚ/©nà°rùnfFatiha Suresi:
5.

42, 44, 47, 50

Nev’un münhasirun fiflflahs. ¢pürî°sûdG ≈pa lôp°ünëræoe l´rƒnf298

Nevveahâ ve nezzemehâ
ve debberal emre beynehâ
fesevvâhünne.

nôren’rG nôs`HnOnh Én¡nªs¶nfnh Én¡nYsƒnf
søo¡j sƒ°nùna Én¡næ`r«nH

401

— N —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Nezele bihî cibrîl. oπj/ôrÑpL /¬pH n∫nõnf60

Nezzelnâ. ÉnærdsõnfBakara Sure-
si: 23.

305

Nûrihim. rºpgpQƒofBakara Sure-
si: 17.

190

Nûrün. lQƒofBakara Sure-
si: 17.

192

Nuslihu. oí`p∏°rüof158

Nükaddisü lieclike. n∂p∏rLn’p o¢Suón≤of416

Nüsebbihu bihamdike. n∑pórªnëpH oíuÑ°nùofBakara Sure-
si: 30.

415

Ra’d. lórYnQBakara Sure-
si: 19.

201

Rabbe. sÜnQ250

Rabbeküm. rºoµsHnQBakara Sure-
si: 21.

244, 250, 258

Rabbekümüllezî
halâkaküm. rºoµn≤n∏nN …/òsdG oºoµsHnQBakara Sure-

si: 22.
231

Rabbi. uÜnQFatiha Suresi:
2.

37, 64, 105

Rabbihim. rºp¡u`HnQBakara Sure-
si: 5.

101

Rabbilâlemîn. nÚ/ªndÉn©rdG uÜnQFatiha Suresi:
2.

31, 47

Raeytühüm lî sâcidîn. nøj/ópLÉn°S ≈/d rºo¡oàrjnGnQYusuf Suresi:
4.

38

Raybin. mÖrjnQBakara Sure-
si: 23.

304

Razeknâ. ÉnærbnRnQBakara Sure-
si: 3.

78

R›zkan. ÉkbrRpQBakara Sure-
si: 22.

258, 337

— R —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

R›zkan leküm. rºoµ`nd ÉkbrRpQBakara Sure-
si: 22.

246

Ruzikù. GƒobpRoQBakara Sure-
si: 25.

337

Salihat. päÉnëpdÉ°nU333

Sayyibin. mÖu«°nUBakara Sure-
si: 19.

200, 205, 210

Sayyibün. lÖu«°nUBakara Sure-
si: 19.

205

Seb’a. n™rÑ°nSBakara Sure-
si: 29.

388, 394

Seb’a semavat. päGnƒ'ªn°S n™rÑ°nSBakara Sure-
si: 29.

395

Sebîl. rπ«/Ñ°nS48

Semerat. nInônªnK104

Sevâün. lABGnƒ°nSBakara Sure-
si: 6.

114, 115, 119

S›rat. r•Gnô°pU48

S›râtallezîne en’amte aley-
him. rºp¡r«n∏nY nârªn©rfnG nøj/òsdG n•Gnô°pUFatiha Suresi:

7.
47

S›rate’l-müstakîm. nº«/≤nà°rùoŸrG n•Gnô°pUFatiha Suresi:
6.

47

S›rtüm ehyâen. kABÉn«rMnG rºoJrôp°U385

Summün. wº°oUBakara Sure-
si: 18.

187

Summün bükmün umyün
fehüm lâ yerciûn. n¿ƒo©pLrônj n’ rºo¡na l»rªoY lºrµoH wºo°UBakara Sure-

si: 18.
182, 187, 193

Sübhanallah. *G n¿ÉnërÑ°oS204

Sübhâneke lâ ›lme lenâ illâ
mâ allemtena inneke entel
alîmül hakîm.

Énænàrªs∏nY Éne s’pG BÉnænd nºr∏pY n’ n∂nfÉnërÑ°oS
oº«/µnërdG oº«/∏n©rdG nârfnG n∂sfpG

Bakara Sure-
si: 32.

418,
424,
428

— S —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Sübhâneke mâ halâkte
hâzâ bât›len. kÓpWÉnH Gnò'g nâr≤n∏nNÉne n∂nfÉnërÑ°oSÂl-i ‹mran

Suresi: 191.
91

Sümme. sºoKBakara Sure-
si: 28, 29.

386, 388, 391,
393, 401, 427

Sümme aradehüm
alelmelâiketi fekàle
enbiûnî biesmâi hâülâi in
küntüm sâd›kîn.

/ÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµpBÄ'`∏nŸrG n¤nY rºo¡n°VnônY sºoK
nÚ/bpOÉn°U rºoàræoc r¿pG pAnB’oDƒB'g pABÉnªr°SnÉpH

Bakara Sure-
si: 31.

424,
427

Sümme i’lemû ve
tefekkerû ennehüstevâ... ... i'ƒnà°rSG o¬s`fnG GhoôsµnØnJnh Gƒoªn∏rYpG sºoK393

Sümme ileyhi türceûn. n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoKBakara Sure-
si: 28.

381, 382, 386,
388, 399

Sümme yuhyîküm. rºoµ«`/«rëoj sºoKBakara Sure-
si: 28.

379, 381

Sümme yumîtüküm. rºoµ`oà«/Áo sºoKBakara Sure-
si: 28.

379, 382, 385,
386

Sümmestevâ. i'ƒnà°rSG sºoKBakara Sure-
si: 29.

401

Sümmestevâ ilessemâi. pABÉnªs°ùdG n‹pG i'ƒnà°rSG sºoKBakara Sure-
si: 29.

397

fiâe. nABÉ°nTBakara Sure-
si: 20.

222, 223

fiey’in. mArÀnT225

fieyâtînihim. rºp¡pæ«/WÉn«n°TBakara Sure-
si: 14.

173

fiühedâe. nABGnón¡o°TBakara Sure-
si: 23.

310, 311

fiühedâeküm. rºocnABGnón¡o°TBakara Sure-
si: 23.

311

Ta’lemûn. n¿ƒoªn∏`r©nJBakara Sure-
si: 22.

260

Tahliye. ¬n«p∏rënJ71, 72, 108

Tahliye. ¬n«p∏rînJ71, 108

— fi —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Tâirin. môpFBÉnWEn'am Suresi:
38.

206

Tarîk. r≥j/ônW48

Te’tek›dû. Ghoóp≤nà`r©nJ259

Te’tû. GƒoJrÉnJ314

Tec’alû. Gƒo∏n©rénJBakara Sure-
si: 22.

259

Tecennebû. GƒoÑsænénJ315

Tecrî. i/ôrénJBakara Sure-
si: 25.

335

Tecrî min tahtile’l-enhâr. oQÉn¡rfn’rG Én¡pàrënJ røpe i/ôrénJBakara Sure-
si: 25.

329

Tef’alû. Gƒo∏n©rØnJBakara Sure-
si: 24.

313, 314

Tekfürûn. n¿hoôoØrµ`nJBakara Sure-
si: 28.

383, 384

Temûtûn. n¿ƒoJƒoªnJ385

Terake. n∑nônJBakara Sure-
si: 17.

192

Teflebbesû vecebe’t-tefleb-
büsü teallemû vecerribûb. GƒoHuônLnh Gƒoªs∏`n©nJ oåtÑ°nûsàdG nÖnLnh Gƒoã`sÑ°nûnJ296

Tettekun. n¿ƒo≤sànJBakara Sure-
si: 21.

252, 253

Tu¤yânün. l¿Én«`r̈ oWBakara Sure-
si: 15.

177, 178

Türceûn. n¿ƒo©nLrôoJBakara Sure-
si: 28.

386

U’büd rabbüke keenneke
terâhü. o√GnônJ n∂sfnÉnc n∂s`HnQ róoÑrYoGSahihü’l-Cami-

ü’s-Sa¤ir, 1049.
42

U’büdû. GhoóoÑrYoGBakara Sure-
si: 21.

239, 244, 250,
305

— U —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ullimnâ mant›kattayr. pôr«s£dG n≥p£ræne Énærªu∏oYNeml Suresi:
16.

422

Umyün. l»rªoYBakara Sure-
si: 18.

188, 195

Uyûn. l¿ƒo«oY219

Ü›ddet. räsópYoG300

Ü›ddet leküm lienneküm
minelkâfirîne venâru ü›d-
det lilkâfirîn.

nøj/ôpaÉnµrdG nøpe rºoµ`s`fn’p rºoµnd räsópYoG
nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoG oQÉsædGnh

316

Ü›ddet lilkâfirîn. nøj/ôpaÉnµ`r∏pd räsópYoGBakara Sure-
si: 24.

300, 316

Ülâike alâ hüden min rab-
bihim. rºp¡u`HnQ røpe ikóog '¤nY n∂pBÄ'`dhoGBakara Sure-

si: 5.
101

Ülâike hümü’l-hâsirûn. n¿hoôp°SÉnîrdG oºog n∂pBÄ'`dhoGBakara Sure-
si: 27.

372

Ülâike hümü’l-hâsirûn. n¿hoô°pSÉnîrdG oºog n∂p=`Ä'dhoGBakara Sure-
si: 27.

359

Ülâike hümü’l-müflihûn. n¿ƒoëp∏rØo`ŸrG oºog n∂pBÄ'`dhoGnhBakara Sure-
si: 5.

105

Ülâike. n∂pBÄ'`dhoGBakara Sure-
si: 5, 16, 27.

101, 102, 103, 105, 106,
107, 179, 180, 372, 373

Ülâikellezîneflteravü’d-
dalâlete bilhüdâ femâ rahi-
bat ticâretühüm ve mâ
kânu mühtedîn.

i'óo¡rdÉpH nándnÓ°s†dG Gohnônà°rTG nøj/òsdG n∂pÄB'`dhoG
nøj/ónàr¡oe GƒofÉnc Énenh rºo¡oJnQÉnépJ rânëpHnQ Énªna

Bakara Sure-
si: 16.

178

Ünzile. n∫põrfoGBakara Sure-
si: 4.

82

Vallahü muhîtün bilkâfirîn. nøj/ôpaÉnµ`rdÉpH l§«/ëoe *GnhBakara Sure-
si: 19.

202, 215

Vallahülganiyyü ve
entümülfukarâü. oABGnôn≤oØrdG oºoàrfnGnh t»pæn¨rdG *GnhMuhammed

Suresi: 38.
241

— V —

— Ü —
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Ve âhiru da’vâhüm enil-
hamdülillâhi rabbilâlemîn. nÚ/ŸnÉn©drG uÜnQ ! oórªn◊rG p¿nG rºo¡j'ƒrYnO oôpN'GnhYunus Sure-

si: 10.
428

Ve alâ ebsârihim g›flâvetün. lInhÉn°ûpZ rºpgpQÉn°ürHnG '¤nYnhBakara Sure-
si: 7.

119, 131

Ve alâ sem’ihim. rºp¡p©rª°nS '¤nYnhBakara Sure-
si: 7.

118, 130

Ve aleyhim ikàbün fledîd. lój/ón°T lÜÉn≤pY rºp¡r«n∏nYnh132

Ve alleme âdeme’l-esmâe. nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnhBakara Sure-
si: 31.

423

Ve alleme âdeme’l-esmâe
küllehâ. Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnhBakara Sure-

si: 31.
421, 425

Ve alleme âdeme’l-esmâe
küllehâ sümme aradehüm
alelmelâiketi fekàle enbiû-
nî biesmâi hâülâi in kün-
tüm sâd›kîn.

rºo¡°nVnônY sºoK Én¡s∏oc nABÉnªr°Sn’rG nΩnO'G nºs∏nYnh
pABÉnªr°SnÉpH /ÊoDƒpÑrfnG n∫Én≤na pánµpBÄ'∏nªrdG n¤nY

nÚ/bpOÉn°U rºoàræoc r¿pG pAnB’oDƒB'g

Bakara Sure-
si: 31.

418

Ve amilû. Gƒo∏pªnYnhBakara Sure-
si: 25.

332

Ve berkun. l¥rônHnhBakara Sure-
si: 19.

201

Ve beflflirillezîne âmenû ve
amilussâlihat. päÉnëpdÉs°üdG Gƒo∏pªnYnh Gƒoæne'G nøj/òsdG pô°uûnHnhBakara Sure-

si: 25.
328,
331

Ve beflflirillezîne âmenû ve
amilussâlihati enne lehüm
cennâtin tecrî min tahtihel
enharu küllemâ ruzikù...

päÉnëpdÉ°südG Gƒo∏pªnYnh Gƒò æne'G nøj/òsdG pô°uûnHnh
Én¡pàrënJ røpe …/ôrénJ mäÉsæ`nL rºo¡nd s¿nG

...GƒobpRoQ Énªs∏oc oQÉn¡rfn’rG

Bakara Sure-
si: 25.

317

Ve bi’l-âhireti. pInôpN'’rÉpHnhBakara Sure-
si: 4.

102

Ve bi’l-ahireti hüm
yûk›nûn. n¿ƒoæpbƒoj rºog pInôpN'’ÉpHnhBakara Sure-

si: 4.
89, 99, 324

Ve bihî nestaîn. oÚ/©nà°rùnf /¬pHnh15

Ve elennâ lehülhadîd. pój/ón◊rG o¬nd ÉsændnGnhSebe Suresi:
10.

421
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Ve emmallezîne keferû. GhoônØnc nøj/òsdG ÉsenGnhBakara Sure-
si: 26.

353, 366

Ve entüm ta’lemûn. n¿ƒoªn∏`r©nJ rºoà`rfnGnhBakara Sure-
si: 22.

260

Ve enzele minessemâi
mâen. kABÉne pABÉnª°sùdG nøpe n∫nõrfnGnhBakara Sure-

si: 22.
246

Ve enzele minessemâi mâ-
en fahtezzeti’l-ardu ve ra-
bet ve ahdarat ve enbetet
feahrace bihî minesseme-
rat.

päsõnà`rgÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe n∫nõrfnGnh
rânànÑ`rfnGnh ränô°n†rNnGnh rânHnQnh ¢oVrQn’rG

päGnônªsãdG nøpe =/¬pH nênôrNnÉna

258

Ve enzele minessemâi mâ-
en feahrace bihî minesse-
merâti r›zkan leküm.

rºoµ`nd ÉkbrRpQ päGnônªsãdG nøpe =/¬pH
nênôrNnÉna kABÉne pABÉnªs°ùdG nøpe n∫nõrfnGnh

Bakara Sure-
si: 22.

256

Ve fî külli fley’in lehü âyetün
tedüllü alâ ennehü vâhid. lópMGnh o¬s`fnG '=¤nY t∫oónJ lánj'G o¬nd mArÀnT uπoc ≈/anh240,

344

Ve halâka külle fley’in ve
hedâ. i'óngnh mArÀnT sπoc n≥n∏nNnh44

Ve hüm fîhâ hâlidûn. n¿hoópdÉnN Én¡«/a rºognhBakara Sure-
si: 25.

331, 340

Ve hüve alâ külli fley’in
kadîr. lôj/ónb mArÀnT uπoc '¤nY nƒognh402

Ve hüve bikülli fley’in alîm. lº«/∏nY mArÀnT uπoµpH nƒognhBakara Sure-
si: 29.

398, 402, 408

Ve in küntüm fî raybin. mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿pGnhBakara Sure-
si: 23.

295, 303, 318

Ve in küntüm fî raybin fî
fley’in mimmâ nezzelnâ. Énærdsõnf És‡p mAr∆nT ≈/a mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿pGnh305

Ve in küntüm fî raybin
mimmâ nezzelnâ. Énærdsõnf És‡p mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræ`oc r¿pGnhBakara Sure-

si: 23.
278, 294, 295

Ve in küntüm fî raybin
mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ. ÉnfpórÑnY '¤nY Énæ`rdsõnf És‡p mÖr`jnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGnhBakara Sure-

si: 23.
303

Ve in küntüm fî raybin
mimmâ nezzelnâ alâ abdi-
nâ fe’tû bisuretin min mis-
lihî ved’û flühedâeküm min
dûnillâhi in küntüm sâd›-
kîn.

ÉnfpórÑnY '¤nY Énæ`rdsõnf És‡p mÖrjnQ ≈/a rºoà`ræoc r¿pGnh
rºocnABGnón¡o°T GƒoYrOGnh /¬p∏rãpe røpe mInQƒ°oùpH GƒoJrÉna

nÚ/bpOÉn°U rºoàæoc r¿pG $G p¿hoO røpe

Bakara Sure-
si: 23.

261
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Ve innelfüccâre lefî cahîm. mº«/ënL »/Ønd nQÉséoØrdG s¿pGnh‹nfitar Suresi:
14.

109

Ve iyyake nestaîn. oÚ/©nà°rùnf n∑ÉsjpGnhFatiha Suresi:
5.

42

Ve iz kàle rabbüke. n∂tHnQ n∫Énb rPpGnhBakara Sure-
si: 30.

410

Ve iz kàle rabbüke lilmelâ-
iketi, innî câilün fi’l-ard› ha-
lîfeten, kàlû etec’alü fîhâ
min yüfsidü fîhâ ve yesfi-
küddimâe nahnü nüsebbi-
hu bihamdike ….

≈pa lπpYÉnL uÊpG pánµp̀ BÄ'∏nªr∏pd n∂t`HnQ n∫Énb rPpGnh
oóp°ùrØoj røne Én¡«/a oπn©rénJnG BGƒodÉnb kánØ«p∏nN¢pVrQn’rG

... oíuÑ°nùof oørënfnh nABÉneuódG o∂pØ°rùnjnh Én¡«/a

Bakara Sure-
si: 30.

403

Ve izâ. BGnPpGnhBakara Sure-
si: 20.

221

Ve izâ halev ilâ fleyâtînihim
kàlû ‹nnâ meaküm. rºoµ`n©ne ÉsfpG BGƒodÉnb rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pG Grƒn∏nN GnPpGnhBakara Sure-

si: 14.
172

Ve izâ halev. Grƒn∏nN GnPpGnhBakara Sure-
si: 14.

169

Ve izâ kîle. nπ«/b GnPpGnhBakara Sure-
si: 11.

154

Ve izâ kîle lehüm. rºo¡nd nπ«/b GnPpGnhBakara Sure-
si: 11.

156

Ve izâ kîle lehüm âminû
kemâ âmenennâs. ¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc Gƒoæpe'G rºo¡nd nπ«/b GnPpGnhBakara Sure-

si: 13.
161,
162

Ve izâ kîle lehüm âminû
kemâ âmenennâsü, kàlû
enü’minü kemâ âmenessü-
fehâü elâ ennehüm hü-
müssüfehâü velâkin lâ
ya’lemûn.

¢oSÉsædG nøne'G BÉªnc Gƒoæpe'G rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh
nB’nG oABÉn¡nØ°tùdG nøne'G BÉnªnc oøperDƒofnG BGƒodÉnb

n¿ƒoªn∏r©nj n’ røpµ'dnh oABÉn¡nØ°tùdG oºog rºo¡sfpG

Bakara Sure-
si: 13.

160

Ve izâ kîle lehüm lâ tüfsidû
fi’l-ard› kàlû innemâ nahnü
muslihûn.

¢pVrQn’rG ≈pa Ghoó°pùrØoJ n’ rºo¡nd nπ«/b GnPpGnh
n¿ƒoëp∏°rüoe oørënf ÉnªsfpG BGƒodÉnb

Bakara Sure-
si: 11.

154

Ve izâ lekù. Gƒo≤nd GnPpGnhBakara Sure-
si: 14.

176

Ve izâ lekullezîne âmenû. Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnhBakara Sure-
si: 14.

171

Ve izâ lekullezîne âmenû
kàlû âmennâ. Ésæ`ne'G BGƒodÉnb Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnhBakara Sure-

si: 14.
169, 173
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Ve izâ lekullezîne âmenû
kàlû âmennâ ve izâ halev
ilâ fleyatînihim. kàlû innâ
maaküm innemâ nahnü
müstehziûn.

Ésæ`ne'G BGƒodÉnb Gƒoæ`ne'G nøj/òsdG Gƒo≤nd GnPpGnh
ÉsfpG BGƒodÉnb rºp¡pæ«/WÉn«n°T '‹pG Grƒn∏nN GnPpGnh

n¿oDhpõr¡nà°rùoe oørënf ÉnªsfpG rºoµ`n©ne

Bakara Sure-
si: 14.

168

Ve izennücûmü’n-kederat. ränQnónµ`rfG oΩƒoétædG GnPpGnhTekvir Suresi:
2.

321

Ve kad halekaküm
etvâren. GkQGnƒrWnG rºoµn≤n∏nN rónbnhNuh Suresi:

14.
90, 96

Ve kâne arflühü alelmâi. pABÉnŸrG n¤nY o¬o°TrônY n¿ÉncnhHûd Suresi:
7.

392

Ve kem min âibin kavlen
sahîhan ve âfetühü
minelfehmissakîm.

Ékë«/ë°nU k’rƒnb mÖpFÉnY røpe rºncnh
pº«/≤°sùdG pºr¡nØrdG nøpe o¬oàna'Gnh

El-Müteneb-
bî, Divan,
4:246.

279

Ve kùdühennâsü vel-
hicâretü. oInQÉnépërdGnh o¢SÉqædG ÉngoOƒobnhBakara Sure-

si: 24.
315

Ve küntüm emvâten. ÉkJGnƒrenG rºoàæ`ocnhBakara Sure-
si: 28.

382, 384

Ve küntüm emvâten feah-
yâküm sümme yümîtü-
küm, sümme yuhyîküm,
sümme ileyhi türceûn.

rºoµ`oà«/ªoj sºoK rºocÉn«rMnÉna ÉkJGnƒrenG rºoàæocnh
n¿ƒo©nLrôoJ p¬r«ndpG sºoK rºoµ«/«rëoj sºoK

Bakara Sure-
si: 28.

376

Ve lehüm. rºo¡ndnhBakara Sure-
si: 7.

133

Ve lehüm azâbün azîm. lº«/¶nY lÜGnònY rºo¡ndnhBakara Sure-
si: 7.

117, 119, 132

Ve lehüm azâbün elîm. lº«/dnG lÜGnònY rºo¡ndnhBakara Sure-
si: 10.

145, 151

Ve lehüm fîhâ ezvâcün
mutahharatün. lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnhBakara Sure-

si: 25.
339

Ve lehüm fîhâ ezvâcün
mütahheratün. lInôs¡n£oe lêGnhrRnG BÉn¡«/a rºo¡ndnhBakara Sure-

si: 25.
330, 339

Ve lein messethüm nefha-
tün min azâbi rabbike. n∂u`HnQ pÜGnònY røpe lánërØnf rºo¡rà°sùne røpÄdnhEnbiya Sure-

si: 46.
63

Ve len tef’alû. Gƒo∏n©rØnJ røndnhBakara Sure-
si: 24.

297, 314
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Ve lev flâellâhü lezehebe
bisem’ihim ve ebsârihim. rºpgpQÉn°ürHnGnh rºp¡p©rª°nùpH nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnhBakara Sure-

si: 20.
204,
222

Ve mâ âmenû. Gƒoæne'G ÉnenhBakara Sure-
si: 8.

141, 142

Ve mâ halâktülcinne vel
inse illâ liya’büdûn. p¿hoóoÑr©n«pd s’pG ¢nùrfp’rGnh søpérdG oâr≤n∏nN Énenh35

Ve mâ hüm bimü’minîn. nÚ/æperDƒoªpH rºog ÉnenhBakara Sure-
si: 8.

141, 142

Ve mâ kânû mühtedîn. nøj/ónàr¡oe GƒofÉnc ÉnenhBakara Sure-
si: 16.

182

Ve mâ rabbüke bizallâmin
lil abîd. pó«/Ñn©r∏pd mΩsÓn¶pH n∂t`HnQ ÉnenhFuss›let Sure-

si: 46.
90, 96

Ve mâ ünzile min kablike. n∂p∏rÑnb røpe n∫põrfoG BÉnenhBakara Sure-
si: 4.

83

Ve mâ yahdeûne illâ
enfüsehüm. rºo¡°nùoØrfnG sB’pG n¿ƒoYnórînj ÉnenhBakara Sure-

si: 9.
145, 147

Ve mâ yefl’urûn. n¿hoôo©°rûnj ÉnenhBakara Sure-
si: 9.

145, 148

Ve mâ yudillü bihî illel
fâs›kîn. nÚ/≤°nSÉnØrdG s’pG =/¬pH tπ°p†oj ÉnenhBakara Sure-

si: 26.
357, 368

Ve men yü’telhikmete
fekad ûtiye hayran kesîrâ. GkÒ/ã`nc Gkôr«nN n≈pJhoG rón≤na nánªrµpërdG närDƒoj rønenhBakara Sure-

si: 269.
46

Ve mimmâ razaknâhüm
yünfikun. n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnærbnRnQ ÉsªpenhBakara Sure-

si: 3.
76, 77

Ve minennâsi men yekùlü. o∫ƒo≤nj røne p¢SÉsædG nøpenhBakara Sure-
si: 8.

154

Ve minennâsi men yekùlü
âmennâ billâhi ve bilyev-
mi’l-âhiri ve mâ hüm bi-
mü’minîn.

$ÉpH Ésæne'G o∫ƒo≤nj røne ¢pSÉsædG nøpenh
nÚ/æperDƒoªpH rºog Énenh pôpN'’rG pΩrƒn«rdÉpHnh

Bakara Sure-
si: 8.

136

Ve nahnü nüsebbihu. oíuÑ°nùof oørënfnhBakara Sure-
si: 30.

415

Ve nahnü nüsebbihu bi-
hamdike ve nükaddisü lek. n∂nd o¢Suón≤of nh n∑pórªnëpH oíuÑ°nùof oørënfnhBakara Sure-

si: 30.
415

Ve nükaddisü lek. n∂nd ¢oSuón≤ofnhBakara Sure-
si: 30.

415

Ve ra’dün. lórYnQnhBakara Sure-
si: 19.

201
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Ve ra’dün ve berkun. l¥rônHnh lórYnQnhBakara Sure-
si: 19.

211

Ve ta’lemûne enneküm
küntüm emvâten. ÉkJGnƒrenG rºoàæ`oc rºoµs`fnG n¿ƒoªn∏r©nJnh384

Ve terakehüm fî zulümâtin. mäÉnªo∏oX ≈/a rºo¡ncnônJnhBakara Sure-
si: 17.

187

Ve terakehüm fî zulümâtin
lâ yübsirûn. n¿hoô°pürÑoj n’ mäÉnªo∏oX ≈/a rºo¡ncnônJnhBakara Sure-

si: 17.
192

Ve tez’umü enneke cirmün
sa¤îr. Vefîken taval âle-
mü’l-ekber.

@ lÒ/¨n°U lΩrôpL n∂s`fnG oºoYrõnJnh
oônÑrcn’rG oºndÉn©rdG inƒn£rfG n∂«/anh

Hz. Ali 390

Ve ütû bihî müteflâbihen. Ék¡pHÉn°ûnàoe /¬pH GƒoJoGnhBakara Sure-
si: 25.

56, 330, 338

Ve yakteûne mâ emeral-
lahü bihî en yûsale. nπ°nUƒoj r¿nG =/¬pH *G nônenG BÉne n¿ƒo©n£r≤njnhBakara Sure-

si: 27.
359, 370

Ve yemuddühüm fî
tu¤yânihim ya’mehûn. n¿ƒo¡nªr©nj rºp¡pfÉn«`r¨oW »/a rºogtóoªnjnhBakara Sure-

si: 15.
171,
177

Ve yukîmûnessalât. nIƒ'`∏°südG n¿ƒoª«/≤o`jnhBakara Sure-
si: 3.

74

Ve yüfsidûne fi’l-ard›. ¢pVrQn’rG ≈pa n¿hoó°pùrØojnhBakara Sure-
si: 27.

359, 371

Ve yünezzilü minessemâi
min cibâlin fîhâ min beredin. mOnônH røpe Én¡«/a m∫ÉnÑpL røpe pABÉnª°sùdG nøpe o∫uõnæojnhNur Suresi: 43. 208,

210

Ve’l-arda ba’de zâlike
dehâhâ. Én¡«'MnO n∂pd'P nór©nH ¢nVrQn’rGnhNaziat Suresi:

30.
391

Ved’û. GƒoYrOGnhBakara Sure-
si: 23.

310

Ved’û flühedâeküm min
dûnillah. $G p¿hoO øpe rºocnABGnón¡o°T o´rOGnhBakara Sure-

si: 23.
296

Velâ ratbin velâ yâbisin illâ
fî kitâbin mübîn. mÚ/Ñoe mÜÉnà`pc ≈/a s’pG ¢mùpHÉnj n’nh mÖrWnQ n’nhEn'am Suresi:

59.
419

Velâkin lâ ya’lemûn. n¿ƒoªn∏r©nj n’ røpµ`'dnhBakara Sure-
si: 13.

162, 167

Velâkin lâ yefl’urûn. n¿hoôo©°rûnj n’ røpµ`'dnhBakara Sure-
si: 12.

160, 167

Vellezîne. nøj/òsdGnhBakara Sure-
si: 4.

106
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Vellezîne âmenû. Gƒoæne'G nøj/òsdGnhBakara Sure-
si: 9.

146, 147

Vellezîne min kabliküm. rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnhBakara Sure-
si: 21.

245, 251

Vellezîne yü’minûne bimâ
ünzile ileyke. n∂r«ndpG n∫põrfoG BÉnÃp n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdGnhBakara Sure-

si: 4.
81

Vellezîne yü’minûne bimâ
ünzile ileyke ve mâ ünzile
min kablike ve bi’l-ahireti
hüm yûk›nûn.

BÉnenh n∂r«ndpG n∫põrfoG BÉnÃp n¿ƒoæperDƒoj nøj/òsdGnh
n¿ƒoæpbƒoj rºog pInôpN'’rÉpHnh n∂p∏rÑnb røpe n∫põrfoG

Bakara Sure-
si: 4.

80

Velmü’minûne bilkur’ân. p¿'Grôo≤rdÉpH n¿ƒoæperDƒoŸrGnh81

Vemtâzû. GhoRÉnà`reGnhYasin Suresi:
59.

323

Vemtâzü’l-yevme eyyühe’l-
mücremûn. n¿ƒoepôréoŸrG Én¡t`jnG nΩrƒn«`rdG GhoRÉnà`reGnhYasin Suresi:

59.
320

Vessemâe binâen. kABÉnæpH nABÉnª°sùdGnhBakara Sure-
si: 22.

246, 255

Veylün yevmeizin. mòpÄnerƒnj lπrjnhMürselât Sure-
si: 15, 19, 24...

55

Yâ eyyühe. Én¡t`jnG BÉnj247

Yâ eyyühennâsü’büdû. GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡t`jnG BÉnjBakara Sure-
si: 21.

231, 242, 243,
289, 303, 318

Yâ eyyühennâsü’büdû rab-
bekümüllezî halâkaküm
vellezîne min kabliküm le-
alleküm tettekun.

…/òsdG oºoµsHnQ GhoóoÑrYG ¢oSÉsædG Én¡tjnG BÉnj
n¿ƒo≤sànJ rºoµs∏n©nd rºoµp∏rÑnb røpe nøj/òsdGnh rºoµn≤n∏nN

Bakara Sure-
si: 21.

226

Yâ nâru kûnî berden ve
selâmen. ÉkenÓn°Snh GkOrônH ≈/fƒoc oQÉnf ÉnjEnbiya Sure-

si: 69.
422

Yahdeûn. n¿ƒoYnórînjBakara Sure-
si: 9.

147

Yahtefü. o∞n£rînjBakara Sure-
si: 20.

218

Ya’lemûn. n¿ƒoªn∏r©njBakara Sure-
si: 26.

366, 384

— Y —
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Ya’mehûn. n¿ƒo¡nªr©njBakara Sure-
si: 15.

178

Yatîr. oÒ/£njEn'am Suresi:
38.

206

Yec’alûn. n¿ƒo∏n©rénjBakara Sure-
si: 19.

213, 214

Yec’alûne biahüm fî âzâni-
him. rºp¡pfGnP'G≈/a rºo¡n©pHÉ°nUnG n¿ƒo∏n©rénjBakara Sure-

si: 19.
213

Yec’alûne esâbiahüm fî
âzânihim minessavâik› ha-
zeralmevt.

rºp¡pfGnP'G ≈/a rºo¡n©pHÉn°UnG n¿ƒo∏n©rénj
pärƒnŸrG nQnònM p≥pYGnƒ°südG nøpe

Bakara Sure-
si: 19.

202, 213

Yedhulûn. n¿ƒo∏pNróoj213

Yedurrûn. n¿htô°o†nj147

Yehdî bihî. /¬pH i/ór¡njBakara Sure-
si: 26.

367

Yekâdü. oOÉnµ`njBakara Sure-
si: 20.

218

Yekâdül berku yahtefü
ebsârehüm. rºognQÉ°nürHnG o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`njBakara Sure-

si: 20.
203, 217

Yekâdül berku yahtefü eb-
sârehüm küllemâ edâe le-
hüm meflev fîhi ve izâ ezle-
me aleyhim kàmû ve lev
flâellahü lezehebe bisem’i-
him …

BÉnªs∏oc rºognQÉ°nürHnG o∞n£rînj o¥rônÑ`rdG oOÉnµ`nj
rºp¡r«n∏nY nºn∏rXnG BGnPpGnh p¬«/a Grƒ°nûne rºo¡nd nABÉ°nVnG

rºp¡p©rª°nùpH nÖngnònd *G nABÉ°nT rƒndnh GƒoeÉnb

Bakara Sure-
si: 20.

183,
196

Yekùlü. o∫ƒo≤njBakara Sure-
si: 8.

140, 154

Yekulü âmennâ. Ésæne'G o∫ƒo≤njBakara Sure-
si: 8.

140

Yekzibûn. n¿ƒoHpòrµ`njBakara Sure-
si: 10.

143, 154

Yemüddü. tóoªnjBakara Sure-
si: 15.

177

Yenkudûn. n¿hoóo≤rænjBakara Sure-
si: 27.

370
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yenkudûne ahdellah. $G nór¡nY n¿ƒ°o†o≤rænjBakara Sure-
si: 27.

358

Yesfikü. o∂pØ°rùnjBakara Sure-
si: 30.

414

Yestahyî. »/«rënà°rùnj362

Yestemiddü. tópªnà°rùnj177

Yetesaddekun. n¿ƒobsón°ünànj77

Yevmi. pΩrƒnjFatiha Suresi:
4.

40

Yuhyîküm. rºoµ«`/«rëojBakara Sure-
si: 28.

381

Yûk›nûn. n¿ƒoæpbƒojBakara Sure-
si: 4.

100

Yukîmûn. n¿ƒoª«/≤o`jBakara Sure-
si: 3.

75

Yukîmûnessalât. nIƒ'`∏°südG n¿ƒoª«/≤o`jBakara Sure-
si: 3.

75

Yukîmûnessalâte ve mim-
mâ razaknâhüm yünfikun. n¿ƒo≤pØræoj rºogÉnæ`rbnRnQ Ésªpenh nIƒ'∏°südG n¿ƒoª«/≤ojBakara Sure-

si: 3.
333

Yü’minûn. n¿ƒoæperDƒojBakara Sure-
si: 3.

72, 73, 82, 100

Yü’minûne bilgayb. pÖr«n¨rdÉpH n¿ƒoæperDƒojBakara Sure-
si: 3.

81

Yü’tûnezzekât. nIƒ'csõdG n¿ƒoJrDƒoj77

Yüd›llü bihî. /¬pH tπ°p†ojBakara Sure-
si: 26.

367

Yüd›llü bihî kesîrâ. GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†ojBakara Sure-
si: 26.

357

Yüd›llü bihî kesîrâ ve yehdî
bihî kesîrâ. GkÒ/ã`nc /¬pH i/ór¡njnh GkÒ/ã`nc /¬pH tπ°p†ojBakara Sure-

si: 26.
354, 367

Yüfsidü. oó°pùrØojBakara Sure-
si: 30.

414

Yühâdiûn. n¿ƒoYpOÉnîojBakara Sure-
si: 9.

143, 146, 154
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Arapça metin Arapça metin Sayfa Arapça 
Okunufllar› Konusu No Metin

Yühadiûnellah. %G n¿ƒoYpOÉnîojBakara Sure-
si: 9.

144

Yühadiûnellahe vellezîne
âmenû. Gƒoæne'G nøj/òsdGnh %G n¿ƒoYpOÉnîojBakara Sure-

si: 9.
146

Yühâdiûnellahe vellezîne
âmenû ve mâ yehdaûne il-
lâ enfüsehüm ve mâ yefl’u-
rûn.

n¿ƒoYnórînj Énenh Gƒoæne'G nøj/òsdGnh %G n¿ƒoYpOÉnîoj
n¿hoôo©°rûnj Énenh rºo¡°nùoØrfnG sB’pG

Bakara Sure-
si: 9.

143

Yüsallûn. n¿ƒt∏°nüoj75

Yüzekkûn. n¿ƒ`tcnõo`j77

Zâlike. n∂pd'PBakara Sure-
si: 2.

64, 65

Zâlikelkitâb. oÜÉnà`pµ`rdG n∂pd'PBakara Sure-
si: 2.

67, 68

Zâlikelkitâbü lâ raybe fîhi
hüden lilmüttakîn. nÚ/≤sà`oªr∏pdikóog p¬«/a nÖr`jnQn’ oÜÉnà`pµrdG n∂pd'PBakara Sure-

si: 2.
63,
64, 66

Zehebe. nÖngnPBakara Sure-
si: 17.

191, 223, 224

Zehebe bihî. p¬pH nÖngnP224

Zehebe binûrihim. rºpgpQƒoæpH *G nÖngnPBakara Sure-
si: 17.

191

Zehebellah. *G nÖngnPBakara Sure-
si: 17.

191

Zulümâtin. mäÉnªo∏oXBakara Sure-
si: 17.

192, 193

Zulümâtün. läÉnªo∏oXBakara Sure-
si: 19.

200, 211, 212

— Y —
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‹fiARATÜ’L-‹’CAZ HAD‹S ‹NDEKS‹

Hadisin meali Sayfa no 

Cehennem arz›n merkezindedir. (Aclûnî, Keflfü’l-Hafâ, 1:281; Hâkim, Müstedrek, 4:568.)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Mahlûkat› yaratt›m ki, Bana bir âyine olsun ve o âyinede cemalimi göreyim. ( oâræ`oc
≈/fƒoapôr©n«pd n≥r∏nîrdG oâr≤n∏nîna Év«pØrîne Gkõrænc) (‹bni Mâce, Mukaddime, 7:46; Feyzü’l-Kadîr, 2:

178.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Namaz dinin dire¤idir. ( pøjuódG oOÉnªpY nIƒ'`∏°südnG ) (Tirmizî, ‹man: 8, ‹bni Mâce, Fiten: 12;

Müsned, 5:231; Hâkim, Müstedrek, 2:76.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Semâ ( l±ƒoØ`rµne lêrƒne ) karar k›lm›fl bir dalgad›r. (Müsned, 2:370.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Zekât ‹slâm›n köprüsüdür. ( pΩÓr°Sp’rG oInôn£rænb oIƒ'csõdnG ) (Münzirî, Tergip ve Terhip, 1:517.) . . . . . . . . . . .76, 78

Zemherir nam›nda bürudetle yakan bir atefl vard›r. (Buharî, Bed’u’l-Hulk: 10; Tirmizî,
Cehennem: 9; ‹bni Mâce, Züht: 38; Müsned, 2:238, 277, 503.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

®
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A

Abdullah ‹bni Selâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Abdülkàhir-i Cürcânî . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290, 308
Abdülmecid (Nursî) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288, 344, 

348, 379, 428
Âdem (a.s.) . . . . . . . . . .418, 424, 425, 426, 427; 

Bak›n›z: Hazret-i Âdem
Azrâil (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413

B

Bayram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 20
Bediüzzaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288
Belk›s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Buda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438

C

Câh›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290, 292
Calinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Carlyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275, 435, 439
Cebrail (a.s.) . . . . . . . . . . .60; Bak›n›z: Cibril (a.s.)
Ceylân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Cibrîl (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Corsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442

D

Davud (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432
Doktor City Youngest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Doktor Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430, 439
Doktor Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430

E

Ebu Bekiri’s-S›ddîk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Ebu Cehil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Ebu Leheb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Edward Gibbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Edward Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
Eflâtun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233, 438, 446

Eski Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 17, 288; 
Bak›n›z: Said Nursî

Efl’ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Evliya Çelebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

F

Fahreddinü’rRazî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
Fatih (Sultan Mehmet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

G

Gaston Care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
Gavs-› Azam fiâh-› Geylani . . . . . . . . . . . . . . . . .452
Goethe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Gundo Firey Hesin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430

H

Habîb-i fiefîk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Habip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97, 420
Hamza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 288
Hazret (a.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Hazret-i Âdem . . . . . . . . . . . .403, 410, 419, 421; 

Bak›n›z: Âdem (a.s.)
Hazret-i Davud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Hazret-i ‹brahim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Hazret-i ‹sa . . . . . . . . . . . . . . . . .421; Bak›n›z: Mesih
Hazret-i Muhammed . . . . . . . . . . . . . . . .29, 60, 61, 

83, 84, 86, 87, 88, 89, 106, 110, 112,
115, 116, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, , 271, 272, 277, 286,
287, 291, 292, 294, 309, 342, 433, 434,
435, 436, 441, 446, 447; 
Bak›n›z: Resul-i Kibriya, Resul-i ‹slâm,
Resul-i Ekrem, Peygamber-i Ziflan,
Peygamber (a.s.m.), Muhammedü’l-
Emîn, Muhammed-i Haflimî, Muham-
med-i Arabî, Muhammed (a.s.m.), Haz-
ret (a.s.m.), Resul-i ‹slâm, ‹slâm Pey-
gamberi

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ fiAHIS ‹NDEKS‹
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Hazret-i Muhammed-i Arabî . . . . . . . . . . . . . . . .95
Hazret-i Mûsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Hazret-i Süleyman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421, 422
Hazret-i Yakup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Hazret-i Yusuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293, 422
H›z›r Bey Çelebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449, 450
Hüseyin-i Cisrî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237

‹

‹blis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424, 425; 
Bak›n›z: fleytan

‹bni Abbas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239, 289, 327
‹bnü’l-Fâr›d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
‹mam-› Ali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390
‹mam-› Gazalî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
‹mam-› Rabbanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452
‹mrü’l-Kays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
‹sa (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438
‹srafil (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98

J

Jan Talmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432
Jochahim du Rulph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444
John Davenport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435

K

Kisrâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

L

Lebid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .441
Levazaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437

M

Marmaduke P›ckthall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437
Mâtüridi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Mecîd-i Sâid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Mehmed Kayalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457
Mehmed Mihri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mehmed fiefik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Mesih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî 
Hazretleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452

Mister John Davenport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
Monsieur Renaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Mösyö Reno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Moris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
Muhammed (a.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 61, 

297, 305, 361, 429, 439, 441, 447; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

Muhammed Abdüh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Muhammedî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Muhammed-i Arabî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29, 267, 

268, 270, 271; Bak›n›z: Hazret-i Mu-
hammed

Muhammed-i Haflimî . . . . . . . . . . . . . . . . .153, 271; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

Muhammedü’l-Emîn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

Muhyiddin-i Arabî . . . . . . . . . . . . . . . . .36, 452, 455
Mûsa (a.s.)
Müseylime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
Müseylime-i Kezzâb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Müsteflrik Sed›o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .438

Ö

Ömer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389

P

Profesör Edward Monte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
Prens Bismarck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Peygamber (a.s.m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98, 

110, 117, 286, 305, 306, 328, 439; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

Peygamber-i Ziflan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

R

Resul-i Ekrem . . . . .73, 78, 83, 90, 139, 144,
147, 305, 312, 313, 329, 331, 446, 458;
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

Resul-i ‹slâm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
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Resul-i Kibriya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Rodwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

S

Sa’d-› Taftazanî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Said Nursî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 18, 23, 27, 

282, 288, 428, 458; Bak›n›z: Eski Said,
Yeni Said

Said-i Mecîd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Sekkâkî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73, 290, 294, 308
Selman Runah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
Sungur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

fi

fiefîk-› Habîb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
fieytan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113, 169, 173, 174, 

195, 265, 417; Bak›n›z: ‹blis

T

Tâhirî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Ü

Ümeyye ‹bni Halef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

V

Van Valisi Cevdet Bey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

Y

Yeni Said . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 23; 
Bak›n›z: Said Nursî

Yusuf (a.s.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293

Z

Zeliha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422

Zemahflerî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287, 290, 308, 309

Zeyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106, 389

Ziya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Zübeyir (Gündüzalp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 20

@
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A

Arabistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430, 441, 442
Asya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439, 445
Atlas Okyanusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Avrupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439, 443, 444, 445

B

Ba¤dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Bahr-i Muhit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Bahr-i Muhit-i Atlasî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Bitlis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

C

Ceziretülarap . . . . . . . . . . . . . . .185, 268, 270, 277
Cûdî Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353

D

Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Diyarbak›r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288

E

Erzurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

F

Fesdad (yer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Fransa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

G

Ganj Nehri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435
Gar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263

H

Hirâ Da¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430
Horhor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 327
Horhor Bahçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327

‹

‹ngiltere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .435, 442
‹stanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449

K

Kâbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Kenan (yer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Kurtuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443

M

Mekke’nin fethi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
Mersin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454
M›s›r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333, 422

P

Pasinler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

S

Sava Denizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287

V

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22, 288, 327

Y

Yemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Yunanistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439

@
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A
a’mal...................................................................130
a’mal-i bedeniye...........................................72, 149
a’mal-i hayriye....................................................136
a’mal-i kalbî..........................................................72
a’mal-i maliye .......................................................72
a’mal-i saliha ......................................................431
a’mal-i uhreviye..................................................453
abd......................................................32, 120, 121, 

123, 125, 128, 177, 227, 229, 230, 244, 305;
Bak›n›z: kul
~ ibadet ve iane..............................................43
~ ile Hâl›k .....................................................243
~ ve ibadet ...................................................229
~in fiile meyelân› ..........................................123
~in fiiline ilm-i ezelînin taallûku ....................124

Abdullah ‹bn-i Selâm............................................81
Abdülkàhir-i Cürcânî ..................................290, 308
Abdülmecid (Nursî)............288, 344, 348, 379, 428
abes ...............................................................89, 91
abesiyet........................................................91, 369
âbid ......................................................................42
acaib-i kudret .....................................................237
acbü’z-zeneb........................................................99
ac› .....................................................Bak›n›z: elem
âciz .....................................................................311
acz ...................................50, 53, 80, 127, 129, 225
açl›k

ben tok olay›m da, baflkas› ~tan ölsün ..........79
adab-› içtimaiye..................................................274
adalet ................................................31, 45, 46, 56, 

156, 157, 228, 438, 448, 449
~ ile ibadet..............................................28, 284
‹slâm mahkemesinin ~ine bir misal ..............450
nizam ve ~......................................................30

adalet-i ‹lâhiye..............................................76, 133
~ ve haflir .......................................................99

adalet-i Kur’âniye ...............................................450
âdat .....................................................Bak›n›z: âdet

yüksek ~› tesis .............................................272
âdatullah.............................................................233
adavet ................................................................157
adem ..........................................................135, 223

~ flerr-i mahzd›r ............................................135
vücut ve ~.............................................233, 345

âdem (ilk ata) .....................................................235
Âdem (a.s.) .........................Bak›n›z: Hazret-i Âdem

~ melâike ve esma.......................................426
~’in f›trat› ve istidad› .....................................425
~’in hilâfete mazhar k›l›n›fl›, melâike ve 

‹blis .........................................................424

~’in hilâfeti ............................................425, 427
~’in üç meziyeti ............................................425
~’in yarat›l›fl›, terbiye edilifli, esman›n talim

edilifli, hilâfete mazhar k›l›n›fl› ................424
eflyan›n isimlerinin ~’e ö¤retilmesi ...............418
insan›n ~’in ismiyle tesmiyesi.......................426

adem-i abesiyet..................................................210
adem-i iman ...............................................114, 142
adem-i inzar........................................115, 116, 119
adem-i mutlak ......................................................95
adem-i muvafakat ..............................................271
adem-i sebat ......................................................184
adem-i tebflir ......................................................116
adem-i vücut ......................................................122
âdemo¤lu ...................................Bak›n›z: benîâdem
âdet ...........................................................268, 276; 

Bak›n›z: âdat
Allah’›n ~lerine muvafakat............................271
vahflet ~lerin kald›r›lmas› .............................272

âdetullah ............................121, 122, 123, 238, 371
Âdil .....................................................................448
âdil mahkemeler.................................................448
Âdil-i Mutlak .......................................................448
adl .................................................................45, 46
adliye.........................................................449, 452; 

Bak›n›z: mahkeme
af .......................................................................52
âfakî deliller

Ma’budun vücuduna dair ~...........................244
afet .....................................................................191
a¤aç .............................................................75, 329

~lar›n zerreleri ..............................................344
a¤lama ...............................................................328
a¤yâr›n mal› .......................................................399
ahbab›n f›kdân› ..................................................118
ahid.....................................................................111

~lerini bozanlar.....................................341, 369
Cenab-› Hakk›n ~i ........................................370
Cenab-› Hak’la yap›lan f›trî ~i bozanlar........358

ahiret ...................................................41, 100, 119, 
132, 134, 146, 319, 327, 341, 387
~ âlemi..............................Bak›n›z: âlem-i ahiret
~ günü .............................Bak›n›z: yevm-i ahiret
~ saadeti ve ibadet.......................................227
~e iman ..........................................................82
~in felâh ve saadeti ......................................102
~te nikah olmas›n›n hikmeti .........................327
~te vücud ve bekà........................................386
~teki cisimler ................................................323
ehl-i kitab›n iman ettikleri ~ ..........................100
Kur’ân’da ~e âit ahvalden bahsedilmesi ......283
lezzet-i fâniye için ~ini terk eden..................166

ahirzaman ..............................Bak›n›z: zaman-› âhir
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ahkâm ................................................................409
ahkâm-› diniye....................................................229

~nin füruat› .....................................................49
ahkâm-› fer’iye .....................................................85
ahkâm-› imaniye.................................................228
ahlâk ..................................265, 268, 356, 438, 439

~ mecellesi ...................................................436
~›n inkiflaf› ....................................................270
çirkin ~lar›n kald›r›lmas› ...............................272
güzel ~› tesisi ...............................................272
güzel ~›n neflvünemas› ................................357
Hazret-i Muhammed’in ~› .............................264
kötü ~lar .......................................................138

ahlâk-› âliye ...............................152, 153, 264, 265
~yi tesis ........................................................269

ahlâk-› hasene ...................................................355
ahlâk-› rezile

~nin kayna¤› olan iki kelime...........................79
ahlâk-› seyyie .....................................................326
ahlâkî kaidelerden bahseden ayetler .................445
ahval ..........................................................130, 344
ahval-i befler ......................................................376
ahzan..................................................................119
akàid ..........................................................228, 439
akàid-i diniye ......................................................446
akàidî hükümler ve ibadet..................................227
ak› ..........20, 39, 52, 102, 128, 135, 167, 183, 228, 

248, 255, 256, 260, 274, 318, 371, 378, 381
~ duygusu.......................Bak›n›z: kuvve-i akliye
~›n inkiflaf ve terakkîsi..................................355
küllî ~............................................................228

âk› .....................................................................427
akide ..........................................................431, 436
akim....................................................................235
akl-› selim...........................................................167
akl .....................................................................183
akliyat .................................................................280
akliyat-› mahzâ...................................................349
akliye ..................................................................446
akraba ........................................................169, 370

~lar aras›nda hatt-› muvâsalay› 
kesenler ..................................................341

~lara iyilik yapmak, iliflkileri 
sürdürmek; ...................Bak›n›z: s›la-i rahim

aktâr-› beden......................................................130
alâka ....................................................96, 376, 379
âlâm-› elime ve ebediye.....................................134
âlâm-› fledîde .......................................................54
aldanan aldatand›r .............................................148
âlem .........33, 37, 39, 91, 256, 319, 349, 378, 389;

Bak›n›z: kâinat
~ nev-i beflerin imtihan meydan›d›r..............319
~de abes yok..................................................89
~deki cüz’lerin herbirisi bir ~dir ......................37

~deki kemalât Sâniin kemalinden 
muktebestir .............................................240

~deki nizam..................................................389
~deki tegayyür ve tebeddül ..........................235
~deki uzuvlar› âk›l ve mütekellim suretinde

tasavvur ....................................................38
~deki varl›klar›n yard›mlaflmalar› .................240
~den istifade.................................................389
~in düzeni ........................Bak›n›z: nizam-› âlem
~in harap edilmesi...............................320, 321; 

Bak›n›z: harabiyet-i âlemi
~in insan›n istifadesi için yarat›l›fl› ...............256
~in nizam›.............................................246, 404
~in ölümü......................................................321
~leri ziyaret...................................................378
fezada çok ~ler var.........................................37
insan ~ler ve Esma-i Hüsna...........................36
insan›n uzuvlar› ve ~ler ..................................36
kâinat›n ~ ile tesmiyesi...................................38
münaf›k ve mü’minin nazarlar›nda ~............197
nuranî ~ler ....................................................118

âlem-i ahiret .................................90, 108, 256, 302
âlem-i anas›r ........................................97, 376, 379
âlem-i asgar ...................................................91, 92
âlem-i berzah .....................................................386
âlem-i befler ...........................................78, 84, 152
âlem-i cismanî....................................................378
âlem-i dünya ......................................................388
âlem-i ebedî

~nin bu âleme benzetilmesi .........................327
âlem-i ef’al..........................................................351
âlem-i gayp ....................................24, 36, 211, 406

~a iman ..........................................................73
âlem-i insaniyet ..............................................88, 89

~i sarsan iki kelime.........................................79
âlem-i irflat .........................................................108
âlem-i ‹slâm..................................................75, 289

~ ve ibadet ...................................................227
~ ve kizb.......................................................152
~ ve nifak .....................................137, 148, 166
~ ve s›dk.......................................................153

âlem-i kelâm.......................................................108
âlem-i kevn ve fesat...........................................381
âlem-i medeniyet..................................................80

‹slâmiyet ve ~in tekemmülü..........................275
âlem-i mevalid............................................376, 379
âlem-i misal................................................104, 378
âlem-i mülk.........................................................302
âlem-i ruhanî ......................................................378
âlem-i saadet .....................................................327
âlem-i sa¤îr ........................................................321
âlem-i süflî..................................................208, 210
âlem-i flahadet .......................24, 36, 256, 302, 406
âlem-i ulvî...................................................208, 210

ahkâm — A — âlem-i ulvî
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âlem-i zerrat.......................................379, 382, 385
âlem-i zikir..........................................................108
âlihe....................................................260, 310, 311
âlim ............................................................232, 427
Allah..................................................25, 36, 43, 48, 

76, 78, 84, 87, 104, 120, 121, 123, 131, 148,
177, 178, 191, 192, 216, 245, 246, 259, 260,
261, 266, 294, 297, 303, 311, 329, 341, 364,
365, 378, 384, 410, 414, 416, 426, 428, 450;
Bak›n›z: Cenab-› Hak, Rahman, Hâl›k, Rab,
Zat-› Akdes, Sâni, Zat-› Akdes
~ birdir ..........................................................447
~ bizimle beraberdir .....................................263
~ ile befler aras›ndaki ahz ve i’tâlâr .............347
~ ile insan aras›nda ittisâli tevehhüm...........386
~ ile pençeleflmek ........................................147
~ ilim ve kudretiyle her yerde hâz›r ve 

nâz›rd›r ...................................................216
~ ismi................................Bak›n›z: Lâfza-i Celâl
~ noksanlardan münezzehtir ........................240
~’a iman .........................................82, 141, 374
~’a isnad edilen flerikler ...............................259
~’a isyan .......................................................440
~’a itaat.........................................................446
~’a misil ve flerik yapmamak........................226
~’a misil yapmamak .....................................241
~’a olan ahidlerini bozanlar ..........................369
~’a ortak koflmak ............................Bak›n›z: flirk
~’a rücû ................................384, 386, 387, 396
~’› inkâr.........................................................374
~’› kand›rmaya çal›flanlar .....................143, 144
~’› mümkinata k›yas .....................................361
~’›n adaleti ....................Bak›n›z: adalet-i ‹lâhiye
~’›n âdetlerine muvafakat.............................271
~’›n azameti.................................................397; 

Bak›n›z: Cenab-› Hakk›n azameti, azamet-i
‹lâhiye
~ ve celâli ...............................................350

~’›n befler ile konuflmas› ..............................349
~’›n birli¤i .............................................436, 447; 

Bak›n›z: tevhid
~’›n canibinden bakmak ...............351, 352, 353
~’›n cemali

~ kemali, hüsnü ve kâinat ......................240
~ ve muhlûkat ...........................................36

~’›n daire-i ilmi ..............................................346
~’›n dilemesi, istemesi, irade 

etmesi ....................Bak›n›z: mefliet-i ‹lâhiye
~’›n emirleri...................................................200

~ne uymay›p sanemlere ibadet 
edenler..............................................300

~ne ve nehiylerine uyma 
yükümlülü¤ü .....................Bak›n›z: teklif

~ni yapmak ve nehiylerinden 
sak›nmak ..........................................227

~’›n fiili ..........................................................411
~’›n gazab›

~ ve kâfirler.....................................217, 369
~na müstehak olan.................................216
~na u¤rayanlar .........................................50

~’›n hakir fleylerden temsil getirmesi............361
~’›n hikmeti ..........Bak›n›z: hikmet-i Rabbaniye,

hikmet-i ‹lâhiye, hikmet-i ezeliye
~ ve eflya................................................225

~’›n ihsan ve fazl›n›n delilleri ........................397
~’›n ilmi................................124, 216, 344, 345; 

Bak›n›z: ilm-i ‹lâhî, ilm-i ezelî
~ ile Zat› .................................................403
~ mevcudata amm ve flamildir ...............126
~ ve beflerin vücuda gelmesi .................417

~’›n iradesi...........................................344, 345; 
Bak›n›z: irade-i Hâl›k, irade-i külliye-i ‹lâhiye,
irade-i ‹lâhiye, irade-i külliye, irade-i ezeliye
~ mevcudata amm ve flamildir ...............126
~ ve tahsisi .............................................254
~ne itaat..................................................440
~nin taalluku ...................................398, 401

~’›n isimleri ....................................................32; 
Bak›n›z: Esma-i Hüsna, esma-i ‹lâhiye, es-
ma

~’›n kalpleri hatmetmesi ...............................129
~’›n kelâm s›fat› ............................................348
~’›n kelâm› ..............60, 83, 112, 299, 345, 354; 

Bak›n›z: kelimat-› ‹lâhiye, kelâmullah, ke-
lâm-› ezelî, kelâm-› ‹lâhî
~n›n herfleye ihatas› ...............................347

~’›n kudret s›fat› ...........................................348
~’›n kudreti ..................................124, 204, 216, 

225, 344, 345, 397; Bak›n›z: kudret-i ‹lâhiye,
Yed-i Kudret, kudret-i ezeliye
~ eflya ve esbab-› zahiriye .....................347
~ mevcudata amm ve flamildir ...............126
~ ve esbap..............................................222
~ ve eflya................................................225
~ ve hayat...............................................378
~ ve mevt................................................385
~nin daire-i tasarufu ...............................226
~nin özellikleri.........................................226
~nin taalluku ...................................398, 401

~’›n merhametine iltica .................................216
~’›n mülkü.....................................................302
~’›n o¤lu oldu¤una dair bat›l akide ...............436
~’›n rahmeti .............Bak›n›z: rahmet-i Rahman,

rahmet-i ‹lâhiye
~ saadet-i bediye......................................94
~ ve haflir ...................................39, 90, 324
~nden me’yus, azab›ndan emin 

olmamak ...........................................108
~’›n r›zas›na, lütfuna, tecellisene, kurbiyetine

mazhariyet ..............................................325

âlem-i zerrat — A — Allah’ın rızası, lütfu, kurbiyeti
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~’›n s›fatlar› ............................................33, 344
~’›n sun, ef’al, kelâm, temsilât ve 

üslûplar›na ~ canibinden bakmak...........352
~’›n tecessüddiyeti........................................436
~’›n vahdaniyet akîdesini tesis .....................442
~’›n vahdeti...................................................239
~’›n vücud ve vahdetine iman ......................141
~’›n yard›m›........................Bak›n›z: tevfik-› ‹lâhî
~’›n zat, s›fât ve ef’alinde fleriki yoktur.........260
~’›n Zat› ile ilmi .............................................403
~’›n zati s›fatlar› ............................................345
~’tan baflka ilâhlar olmufl olsayd›.................239
~›n münaf›klarla istihzas› .............................175
kalplerinde ~ korkusu olanlar .......................450
Kur’ân’›n ~’›n birli¤ine iman› ilan› .................440

Allâmü’l-Guyûb...........................................176, 408
Alman.................................................................275
âmal .....................................................................53
amel.......................49, 77, 136, 242, 248, 332, 371

~ ile ceza......................................................338
~ ve iman .....................................................332
~in ücreti ......................................326, 329, 331
insan ~lerinden sorumludur..........................121

amel-i salih.................................................317, 338
~ iflleyenler ...................................................336
~in neticesi ...................................................338

Amerika ..............................................................275
an’ane ..................................................................88
anarflistlik ...........................................................455
anas›r ...................................................................53
anas›r-› erbaa.......................................................30
ankebut

~tan misal verilmesi .....................................341
apartman-› ‹lâhî..................................................322
Arabistan....................................................430, 441

Kur’ân’›n ~ yar›madas›nda gerçeklefltirdi¤i
de¤iflim ...................................................442

Arap ...................................................209, 291, 442
~ edibleri ve Kur’ân..............................291, 292
~ kavmi ve Kur’ân ........................................291
~ üslûplar›.....................................................395

Arapça..........................................................18, 434
ar› .................................................Bak›n›z: balar›s›
Arfl .....................................................................392
Arfl-› Azam ...................................................25, 126
arfl-› kemalât ......................................................104
arz ....................................208, 245, 254, 255, 273, 

301, 371, 390, 391, 392, 395, 397, 404, 405,
408, 412, 414; Bak›n›z: semavat ve arz, küre-i
arz, dünya, küre-i arziye
~ ile sema aras›ndaki muavenet ..................240
~ ile semavat................................................393
~ ile semavat›n hilkati...................................393
~ ve arzdan ç›kan mevalid ...........................246

~ ve sema ............................................239, 397
~ ve seman›n güzellik müsâbakas›..............209
~ ve seman›n insana muti ve hizmetkar

yap›lmas› ................................................253
~daki eflya ....................................................400
~daki varl›klar.........Bak›n›z: müfltemilat-› arziye
~›n fesat› ......................................................359
~›n halk edilmesi ..........................................393
~›n hareketi ..................................................282
~›n hilkati ......................................................401
~›n hilkat-i teflekkülü ....................................392
~›n karn›ndaki rahmet hazineleri..................400
~›n tefrifli.......................................................254
~›n yarat›l›fl›..................................................391
befler ve ~ ............................................411, 413
beflerin ~daki halifeli¤i..................................424
fas›k›n f›sk›yla ~›n müteessir oluflu..............371

Arz ve Seman›n Hâl›k› .......................................431
arzu ...................................................................227; 

Bak›n›z: emel
asabiyet..............................................................137
asa-i Mûsa .........................................................272
âsâr ......................................................................92
âsâr ve a’mal âlemi............................................108
âsâr-› azamet .....................................................216
âsâr-› kudret.......................................................204
âsâr-› sanat ........................................................237
Asa-y› Mûsa...............................................454, 455
asayifl...........................................................79, 452

~ ve Risale-i Nur ..........................................455
Risale-i Nur Talebeleri ve ~ ..........................453
zekat ve ~.................................................77, 78

asfiya....................................................................26
ashab-› câh ve mertebe .....................................164
ashab-› izzet ve servet.......................................165
ashab-› kemal ....................................................342
Ashab-› Kirâm ....................................................153
ashab-› meratip ..................................................166
ashab-› ukùl .......................................................147
Asr-› Saadet......................................103, 268, 269; 

Bak›n›z: Zaman-› Saadet
Asya ...........................................................439, 445
âfl›k

mecazî ~lar›n enînleri...................................328
aflk .....................................................................326

Rabbanî ~lar .........................................118, 119
atalet ....................................................................43
atefl ...........................................................300, 395; 

Bak›n›z: mertebe-i nâriye
~ ehli .......................................Bak›n›z: ehl-i nâr
~ yakan adam›n hâli.....................................185
~ yakmak......................................................198
~e tapanlar ...............................Bak›n›z: Mecusî

Allah’ın sıfatı — A — ateşe tapanlar
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~ten necat ....................................................107
Cehennem ~i .............Bak›n›z: Cehennem atefli
Hazret-i ‹brahim’i yakmayan ~ .....................422
kâfirlere haz›rlanan bir ~ ......................261, 298
küre-i arz›n merkezindeki ~..........................301
Mecusîlerin tapt›¤› ~in sönmesi ...................287
odunu insanlar ile tafllar olan ~ ...................261, 

298, 299
so¤uyla yakan ~ .....................Bak›n›z: zemherir

at›f .....................................................................109
Atlas Okyanusu..................................................435
atom........................................Bak›n›z: zerrat, zerre
avalim-i uhreviye ..................................................24
avam ..................................................................349

~ ve zengin tabakalar› aras›nda 
musalaha ..................................................79

~›n fehimlerine müraât .................................280
Kur’ân’›n irflad› ve ~.............................273, 279

avam-› nas .........................................273, 280, 281
~ ve ç›plak hakaik ........................................349
~ ve hakaik-› diniye ........................................73
~a yap›lan irflat.............................................280

avaz....................................................................118
Avrupa .......................................439, 443, 444, 445
ay

~›n ikiye yar›lmas› mu’cizesi ...Bak›n›z: inflikak-›
kamer

ayân makàm› .......................................................43
âyât ...........................................................434, 451; 

Bak›n›z: ayet
âyât-› Kur’âniye..........................231, 452, 453, 455
âyât-› tekviniye .....................................................24
ayet.......................................19, 30, 60, 80, 89, 96, 

112, 179, 242, 285, 289, 290, 291, 294, 305,
344, 360, 423, 428, 434, 442; Bak›n›z: âyât
~in cümleleri aras›ndaki nizam ve irtibat......197
~lerde kinaye tarik› ihtiyar edilmesi ..............280
~lerdeki kelimeler o ayette takip edilen

maksada hizmet eder ...............................63
~lerdeki kelimelerin mevkileriyle olan

münasebetleri ...........................................86
~lerdeki ta’mim ve tahsisler............................81
~lerin cümleleri aras›nda i’caz ve belâgata

medar münâsebetler vard›r ......................67
~lerin nazm›....................................................70
~lerin tekrar edilmesinin hikmeti.....................55
ahlâkî kaidelerden bahseden ~ler ................445
baz› ~ler zâhiren, aklî delillere muhaliftir

görüflüne cevap..............................279, 284
baz› ~lerde tahsisat yap›lmamas›n›n 

hikmeti ......................................................70
baz› ~leri tahsin, baz›lar›n› kabih 

görmek....................................................370
müfessirlerin ~ler hakk›ndaki beyanlar›n›n 

farkl› oluflu ................................................70

nimetleri ve faideleri sayan ~ler ...................234
tefekküre davet eden ~ler ............................234

ayet-i kerîme ......................................................376
ay›p ....................................................................375
aynelyakîn ..........................................................454
ayn-› adalet ........................................................134
ayn-› belâgat ................................56, 138, 281, 284
ayn-› hidayet ......................................................102
ayn-› hikmet .......................................................135
ayn-› itikat...........................................................140
ayr›l›k

ebedî ~ ...........................................................95
aza .......................................................................42
azamet ...............................................................343

Allah’›n ~i ....................Bak›n›z: Cenab-› Hakk›n 
azameti, Allah’›n azameti

Azamet .................................................................42
azamet-i ‹lâhiye ....................39, 76, 204, 209, 282; 

Bak›n›z: Cenab-› Hakk›n azameti, Allah’›n aza-
meti
~ ve esbab-› zahiriye....................................347

azamet-i kibriya..................................................128
azap .....................................................33, 108, 135

münaf›klar›n ~› .............................................152
Rabbin ~›ndan küçük bir esinti.......................63

aziz.....................................................................431
Azrail (a.s.).........................................................413

B
Ba¤dat................................................................443
bahar ..................................................................209
bahçe .........................................................329, 335
Bahr-i Muhit........................................................207
Bahr-i Muhit-i Atlasî............................................435
bahtiyar bir heyet .................................................16
Bakara Suresi ......................Bak›n›z: Sure-i Bakara

~nin alt›nc› ayetinin tefsiri.............................108
~nin beflinci ayetinin tefsiri ...........................101
~nin dokuzuncu ve onuncu ayetlerinin 

tefsiri .......................................................143
~nin dördüncü ayetinin tefsiri .........................80
~nin ikinci ayetinin tefsiri ................................63
~nin on alt›nc› ayetinin tefsiri .......................178
~nin on birinci ve on ikinci ayetlerinin 

tefsiri .......................................................154
~nin on dördüncü ve on beflinci ayetlerinin

tefsiri .......................................................168
~nin on üçüncü ayetinin tefsiri .....................160
~nin on yedi, on sekiz, on dokuz ve 

yirminci ayetlerinin tefsiri ........................182
~nin otuz birinci ayetinin tefsiri .....................418
~nin otuzuncu ayetinin tefsiri........................403
~nin sekizinci ayetinin tefsiri.........................136

ateşten necat — AB — Bakara Suresi 8. ayet tefsiri
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~nin üçüncü ayetinin tefsiri.............................71
~nin yedinci ayetinin tefsiri ...........................120
~nin yirmi alt› ve yirmi yedinci ayetlerinin 

tefsiri .......................................................341
~nin yirmi beflinci ayetinin tefsiri ..................317
~nin yirmi bir ve yirmi ikinci ayetlerinin 

tefsiri .......................................................226
~nin yirmi dokuzuncu ayetinin tefsiri ............387
~nin yirmi sekizinci ayetinin tefsiri ................374
~nin yirmi üç ve yirmi dördüncü ayetlerinin

tefsiri .......................................................261
bak›fl .................................................Bak›n›z: nazar

Allah’›n canibinden ~....................351, 352, 353
dalâlet ~›.........................................................52
iman ~› ...........................................................54
küfür zulmetiyle ~ .........................................353
mü’minin ~›...................................................197
münaf›¤›n ~› .................................................197

bâkî
~ bir mülkü sat›n alan...................................166

balar›s› .......................................................341, 377
bar›fl ..................................................................444; 

Bak›n›z: müsâlemet
basar..................................129, 130, 131, 222, 224
Basar....................................................................33
basîret ................................................................157
baflar›.....................................Bak›n›z: muvaffak›yet
bat›l ....................................................167, 236, 238

~ itikadlar..............................................430, 434
~› bat›l ......................................................44, 46
~› hak .............................................................46

bauda .........................................................351, 364
Bayram...........................................................17, 20
beden ............................................................72, 97; 

Bak›n›z: ceset (beden), cisim (beden)
~den ayr›lan cüzlerin gömülmesi ...................99
~in zerrat›n›n ölümden sonra toplanmas› ......98

beden-i insanî ......................................................98
haflirde ~nin neflvünemas› .............................99

bedevî .................................73, 267, 270, 290, 442; 
Bak›n›z: çöl adamlar›

Bediüzzaman .....................................................288
behâim ...............................................................418
bekà...............................33, 35, 374, 386, 387, 396

dünyada ve ahirette ~ ..................................386
belâ ........................................................52, 53, 371
belâgat ........................................16, 18, 34, 38, 41, 

55, 56, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 73, 80, 83,
89, 103, 109, 136, 138, 189, 208, 210, 218, 254,
279, 280, 281, 283, 284, 285, 290, 346, 348,
350, 351, 361, 362, 364, 365, 366, 375, 384,
433, 441
~ dâhîleri ........................................................73
~›n imamlar› .................................................290
Kur’ân’›n ~i ...............Bak›n›z: Kur’ân’›n belâgati

belâgat-› Kur’âniye.............................................440
beli¤......................................................................62
Belk›s

~’›n taht› .......................................................422
benîâdem .......................................................28, 29
berk............................201, 204, 211, 212, 215, 218

~ melekleri....................................................212
berk-i hat›f ..........................................................212
berzahî tav›rlar ...................................................382
Besmele .........................................................30, 56

~ kesb ve ifle yard›mc› bir ruh gibidir .............32
~nin tefsiri.......................................................31

befl duygu.........................Bak›n›z: havass-› hamse
beflaret .......................................................318, 331

mü’minlere ~.................................................317
befler.............................26, 70, 346, 347, 368, 374, 

388, 389, 390, 396, 400, 401, 407, 408, 409,
417, 420, 421, 451; Bak›n›z: insan, nev-i befler
~ hilkatin neticesidir......................................407
~ ve arz ................................................411, 413
~ ve ibadet ...................................................253
~ ve yapt›¤› kanunlar için bir ömr-i tabiî 

vard›r ......................................................276
~ verilen nimetler..........................................407
~deki maslahatlar ve ~in mefsedetleri .........416
~e talim-i ilim ................................................374
~in arza hâkim ve halife k›l›nmas›................407
~in arzdaki halifeli¤i......................................424
~in arzdan istifadesi .....................................397
~in arz› ihya ve imatesi ................................413
~in arz›n tâmirine tahsis edilmesi .................411
~in fesat› ......................................409, 413, 414
~in hayvanattan daha afla¤› oluflu ...............418
~in hilâfete olan s›rr-› liyakâti .......................417
~in hilâfeti .............................................409, 423
~in hilkati .....................................................409; 

Bak›n›z: hilkat-i befler
~in ibadeti.....................................................415
~in istidat ve kabiliyetleri ..............................423
~in isyan› ......................................................414
~in isyanlar› ve melâike................................414
~in keflfetti¤i veya edece¤i icadata 

nümuneler...............................................422
~in k›ymeti ............................................396, 408
~in melâikeye tefevvuku...............................418
~in melâikeye tercih edilmesi .......................416
~in melâikeye tereccühü ..............................423
~in mesavisi ve hatalar› .................................78
~in meyil ve emelleri k›yameti ister ................90
~in nazar› .....................................................276
~in o flürûr ve fesatlar› .................................408
~in s›fatlar›....................................................223
~in teklif ile mükellef k›l›nmas› .....................355
~in vücuda gelmesi ......................................417

Bakara Suresinin 3. ayet tefsiri — B — beşerin vücuda gelmesi
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~in yarat›lmas›..............................................418
~in zihni, fikri ve Cenab-› Hakk›n evsaf› ......127
Cenab-› Hakk›n malûmat› ~in anlayaca¤›

tarzda vermesi ........................................347
melâikenin ~ ile irtibat ve alâkas› .................410
melâikenin ~in ca’linin hikmetini sormas›.....415

befleriyet.............................................................235
Beflîr ve Nezîr (a.s.m.).......................................286
bidayet-i zuhur-i ‹slâmiyet ....................................16
bilgi...............................................Bak›n›z: malûmat
bilme...................................................................122
bilmeme..............................................................122
Birinci Harb-i Umumî............................................23
Bismark ......................................................275, 429
Bismillah...............................................................30
Bismillahirrahmanirrahim......................................56
bitki......................................Bak›n›z: nebatat, nebat
Bitlis....................................................................288
Bizans H›ristiyanlar› ...........................................430
bolfleviklik.............................................................79
Buda...................................................................438
bu¤z ...................................................................157
buhar..................................................207, 223, 391
buhar-› maî.................................................207, 211
bulut ...................................118, 207, 209, 210, 211

~lar ve melekler ............................................211
burç

semadaki ~lar...............................................405
yüksek ~lar ...................................................404

büle¤a ........................................................281, 364
bürhan

~ makàm› .......................................................43
enfüsî ve dahilî ~lar........................................44

bürhan-› innî.......................................................231
bürhan-› limmî ....................................................231
bürhanü’t-temânü...............................................239
bürudet ile yakan bir atefl...................................301
büyük adamlar ...................................................126
büyük ve küçük ....................................................34

C
Câh›z..........................................................290, 292
câil413
Calinos ...............................................................233
cami....................................................................456
camit ..........................................................121, 378
canl›....................................................................408
car ve mecrur.................................................30, 31
Carlyle........................................................275, 439

~›n Kur’ân hakk›ndaki görüflü ......................435
cazibe...........................................................92, 233
cazibe-i umumî...................................................127

cazibe-i umumiye.......................................237, 285
cebânet ................................................................45
cebir ...................................104, 120, 121, 123, 178
Cebir...................................................................125

~ mezhebi......................................................46; 
Bak›n›z: mezheb-i Cebir

cebr ....................................................................269
Cebrail (a.s.) .......................................................60; 

Bak›n›z: Cibril (a.s.)
Cebriye................................................................41; 

Bak›n›z: Ehl-i Cebir
cehalet .......................................145, 162, 270, 443
Cehennem.................108, 135, 316, 319, 322, 323

~ atefli
~ ve ehl-i kitap ........................................100
~ ve kâfir.................................................136
~den kurtulanlar......................................107
~ne dair yap›lan terhib ve tahvif .............135
~nin ehli.............................Bak›n›z: ehl-i nâr
~nin harareti ...........................................301

~ halk› ve ~ini teflkil eden maddeler ............323
~ mahlûk ve mevcuddur...............................300
~in arz›n merkezinde oluflunun izah› ...........302
~in çekirde¤i.........................................301, 302
~in yeri..........................................................301

cehil....................................................112, 272, 384
cehl-i mürekkeb..................................................162
celâl .................................................33, 50, 56, 108
celâlî tecelli ........................................................108
celb-i savt...........................................................422
celb-i suret .........................................................422
cem sîgâs›......................................................38, 42
cemaat .................................................................75

~teki kuvvet ..................................................264
üç ~ ................................................................42

cemaat-i insaniye ...............................................228
cemaat-i Müslimin ..............................................148
cemal .........................................19, 33, 50, 56, 108

kâinattaki ~ler Sâni’deki cemalden 
muktebestir .............................................240

cemalî tecelli ......................................................108
cemiyet hayat›.................Bak›n›z: heyet-i içtimaiye, 

hayat-› içtimaiye
Cenab-› Hak ...............................15, 34, 36, 37, 39, 

40, 43, 50, 74, 94, 97, 104, 114, 123, 126, 128,
141, 148, 150, 151, 170, 171, 176, 177, 181,
186, 191, 196, 204, 211, 224, 235, 237, 251,
252, 254, 256, 259, 284, 286, 308, 319, 323,
328, 331, 341, 348, 349, 351, 355, 361, 381,
382, 383, 385, 391, 392, 394, 397, 399, 401,
408, 409, 410, 411, 413, 414, 416, 417, 418,
419, 424, 425, 437, 442; Bak›n›z: Allah
~ hakk›nda kullan›lmas› muhâl 

müteflabihat ..............................................34
~ kudretiyle kâfirleri ihata etmifltir ................196

beşerin yaratılması — BC — Cenab-ı Hak kudretiyle kâfirleri ihata etmiştir
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~ maddiyattan de¤ildir ..................................240
~ temsil vermeyi terk etmez .........................364
~ka ibadet.....................................................253
~ka istinad ......................................................53
~ka itimad ve tevekkül..................................446
~ka yap›lan misil ..........................................259
~k› mümkinata k›yas ............................127, 361
~k›n ahdi.......................................................370
~k›n azameti................................................344; 

Bak›n›z: Allah’›n azameti, azamet-i ‹lâhiye
~k›n azamet-i kibriyas›, tenezzühü ve 

çirkin fleyler ............................................128
~k›n azametine mikyas ........................127, 344
~k›n birli¤i ve delail-i vahdaniyeti .................454
~k›n cemalî ve celâlî tecelleri .......................108
~k›n cüz’i ve hakir fleylerden 

bahsetmesi .............................................344
~k›n ef’ali..............................................122, 417
~k›n emir ve nehiylerine itaati temin ............228
~k›n evsaf› ve beflerin zihni ve fikri ..............127
~k›n evsaf›n› muhakeme..............................127
~k›n gazâb›...................................................204
~k›n halk ve îcad› .........................................411
~k›n herfleye kàdir oluflu ..............................285
~k›n heybeti..................................................204
~k›n hitabat›nda yapt›¤› tenezzülat-› 

‹lâhiye .....................................................281
~k›n ihtiyar›...................................................122
~k›n insanlar ile tekellümü............................344
~k›n insanlara k›yas edilmesi .......................344
~k›n insanlarla konuflmas› ...................346, 351
~k›n ismi .........................................................33
~k›n kelâm ve hitab› .....................................411
~k›n kelimat› yaz›lmakla bitmez ...................344
~k›n kemalât›na mîzan.................................127
~k›n kudreti, ilmi, iradesi mevcudata 

âmm ve flamildir .....................................126
~k›n malûmat› beflerin anlayaca¤› tarzda

vermesi ...................................................347
~k›n s›fât› inhisar alt›nda de¤ildir .................126
~k›n vücud ve vahdetini izah ve ispat ..........231
~k›n zatî ve fiilî isimleri ...................................32
~la yap›lan f›trî ahdi bozanlar.......................358
insan›n ~k› düflünmesi .................................126
Kur’ân’›n ~ka dair tasvirleri ..........................280

Cenab-› Ulûhiyet ................................................415
Cennet ................................90, 107, 108, 116, 133, 

317, 318, 319, 320, 322, 323, 327, 331, 333,
334, 336, 339
~ ehli .................................Bak›n›z: ehl-i Cennet
~ ehlinin r›z›klar›n›n ayaklar›na gelmesi.......337
~ halk› ve ~i teflkil eden maddeler ...............323
~ hediye-i ‹lâhiyedir ......................................331
~ kad›nlar› ....................................................339
~ lezzetleri ile dünya lezzetleri .....................327

~ meyveleri ..........................317, 328, 330, 338
~ r›z›klar› ..............................................330, 336
~ yiyecekleri ve lezzetleri .............................326
~e girenler ....................................................107
~in lezaizi .....................................................340
~in mertebeleri .............................................334
~in semereleri...............................................337
~in yemek kaplar› .........................................208
~te lezzetin devam› ......................................328
~teki saadetin k›s›mlar› ................................325

Cennetü’l-Firdevs...............................................458
cerbeze ................................................................46
cesaret ..............................................137, 357, 371; 

Bak›n›z: flecaat
ceset (beden) .......................................................92

insan›n ~indeki zerreler........................376, 379
insan›n ~indeki zerrelerin geçirdikleri 

vaziyetler ................................................382
cevahir-i fert .......................................127, 345, 392
cevhere ..............................................................391
cevher-i ferd .......................................................345
cevher-i imaniyeyi kaybedenler..........................117
cevher-i insaniyet .......................................269, 272
cevher-i Kur’ân

nur-i hidayetten ~ husûle gelir........................68
cevher-i ruh....................................................92, 94

~u ifsat..........................................................117
cevv-i hava.........................................................207
cevv-i sema........................................................209
Ceylân..................................................................20
ceza......................................................................40

~ günü ............................................................39
~y› hüsn-i r›zâ ile kabul ................................136
ahirette ~ ........................................................99
amel ile ~......................................................338
cinayetlerine karfl› ~ isteyenler.....................136
ebedî ~ .................................................134, 135
günahlar›n ~s› ................................................70
kâfire ebedî ve gayr-i mütenahi ~n›n 

hikmeti ....................................................133
cezalet..................................................................18
cezbe..................................................................264
Ceziretülarap......................................185, 270, 277

~ ve Muhammed-i Arabî’nin harika 
icraat›......................................................268

Cibrîl (a.s.) ...........................................................83
ciddiyet ...............................................................264
cihad ....................................................51, 371, 415
cihat-› sitte

Kur’ân’›n ~si ...................................................27
cihet-i nazm........................................................179
cihetiyet ..............................................................280

Cenab-ı Hak maddiyattan değildir — C — cihetiyet
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cin .............................................................409, 442
~ ve ins ve Kur’ân ..........................................19
beflerden önce arzda yaflayan ~ler..............412

cinayet................................................................136
~lerine karfl› ceza isteyenler ........................136
gayr-i mütenahi bir ~ ....................................134

cinnet....................................................................53
cirm-i sema ........................................................210
cisim...................................................................254
cisim (beden) .....................................................323

ahiretteki ~ler................................................323
cism-i sanevberi .................................................130
cismiyet ..............................................................280
Corsele

~’nin Kur’ân hakk›ndaki görüflü....................442
Cûdî Da¤›...........................................................353
cumhur .......................................................273, 349

~a muhalefet ........................................163, 266
~u irflat .........................................................278

cumhur-i avam ...................................................354
cumhur-i nâs................22, 161, 163, 284, 349, 393
cünüb ...................................................................99
cüz’î....................................................................126
cüz-i ihtiyar...................................................74, 104
cüz-i ihtiyarî.................................83, 121, 128, 228, 

351, 355, 370
~ nedir? ........................................................123
~nin mahiyeti ve vücudu ..............................122

Ç
çal›flma.......................................................228, 371
çekememezlik ....................................................264
çekirdek

~teki hayat dü¤ümü......................................377
çingene...............................................................350
çirkin ....................................50, 121, 128, 157, 350
çirkinlik ..............................................254, 323, 347; 

Bak›n›z: kubuh
çocuk..................................................................346

~la konuflma.................................................280
çöl adamlar› ..............................................198, 276; 

Bak›n›z: bedevî

D
dafia .............................................................92, 233
da¤.....................................................209, 210, 377
dâhî ....................................................................270
daire-i esbap ..................................................40, 41

~ müraat ve merbutiyet ..................................40
~ta tevekkül ....................................................43

daire-i ilim...........................................................346

daire-i imkân ......................................................235
daire-i itikat.....................................................40, 41
daire-i vücup ......................................................235
dal .......................................................................59
dalâlet ...........................................50, 52, 102, 146, 

174, 178, 180, 181, 184, 236, 341, 352, 354,
357, 360, 367, 438
~ bak›fl›...........................................................52
~ gözüyle kâinat .............................................52
~e at›lanlar ...................................................357
~e gidenler ...................................................368
~i halk etmek................................................368
bütün elemler ~tedir .......................................52
münaf›klar›n ~i .............................128, 171, 177

dalga...................................................................118
dalkavukluk ...............................Bak›n›z: müdahene
damar ...................................................................92
damga ................................................................129
darb....................................................................121
darb›mesel .........................................................362
dâr-› Cinân ...........................................................27
davet ..................................................................310
davet-i münferide .................................................88
Davud (a.s.) .......................................................432
defter-i iltifatat-› Rahmaniye.................................26
dehflet ..................................................................54
delâil-i afakiye ....................................................387
delâil-i akliye ..............................................284, 324
delâil-i enfüsiye ..................................................387
delâil-i nakliye ....................................................370
delâl-i nakliye ve hariciye...................................130
delâli-i kalbiye ve vicdaniye ...............................130
Delhi ...................................................................443
delil.....................................................................285

~ ve müddea ................................................285
afakî ve haricî ~ler..........................................44

delil-i adlî..............................................................99
delil-i aklî ............................................................324
delil-i ihtiraî.........................................................234
delil-i imkânî .......................................................241
delil-i naklî ..........................................................324
delilü’l-inaye .......................................................234
demir ..................................................................421
deniz...................................................118, 207, 344

~lerin katreleri...............................................344
semada ~ .....................................................206

derece-i gaflet ....................................................249
derece-i ubudiyet ...............................................249
desise.................................................................276
Destgâh-› Kudret........................................345, 430
Dest-i Kudret ..............................................386, 392
devir ...................................................................121
devlet .........................................................238, 268

~ nizam›........................................................238
Hazret-i Muhammed’in teflkil etti¤i ~....269, 272

cin — CÇD — devlet
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devlet-i ‹slâmiye .................................................272
d›flyüz........................................................347, 350; 

Bak›n›z: mülk
dima¤ .................................................................130
din ........................................47, 77, 166, 292, 355, 

405, 420, 436, 438, 447
~ adamlar› ....................................................406
~ düflmanlar› ................................452, 453, 456
~i siyasete alet etme ittiham›na cevap...........17
~in baz› hükümleri kabul baz›lar›n› red ........370
aklî bir ~ .......................................................446
en temiz ve en do¤ru ~ ................................430

dinî rab›talar .......................................................110
dinleme...............................................................125
dinsiz..........................................................453, 454
dinsizlik...............................................................452
dirilifl

ölümden sonra ~..............Bak›n›z: haflir, nefl’e-i 
uhrâ

diyanet................................................................162
Diyarbak›r...........................................................288
do¤ru

söz ~ olmal› ..................................................153
do¤ru yol .............................................47, 108, 194; 

Bak›n›z: hidayet, s›rat-› müstakim
~da olanlar›n meslekleri .................................48

do¤ruluk ....................................................446, 453; 
Bak›n›z: s›dk

Doktor City Youngest
~’›n Kur’ân ve Muhammed (a.s.m.) hakk›ndaki

görüflü.....................................................440
Doktor Johnson

~’un Kur’ân hakk›ndaki görüflü ....................439
Doktor Maurice

~’in Kur’ân ve ‹slâmiyet hakk›ndaki 
görüflü.....................................................430

dolu ............................................................210, 257
dua .....................................................................431
durûb-i emsâl .....................................................362
duygu ........................................224, 389, 423, 425; 

Bak›n›z: hissiyat, his
befl ~...........................Bak›n›z: havass-› hamse
zahirî ve bat›nî ~lar ........................................44

dünya ..................................................93, 330, 388; 
Bak›n›z: küre-i arz, arz
~ insan için yarat›lm›flt›r ...............................390
~ nizam›n› bozan iki ihtilâlci .........................359
~ saadeti ve ibadet.......................................227
~ sahras› ........................................................52
~ ve ahiret ifllerinin tanzimi ve ibadet...........227
~da vücud ve bekà.......................................386
~dan istifade.................................................389
~n›n imarkarâne inkiflaf› ...............................444
~n›n k›yametten sonra tamiri........................324
~n›n manevi nizam› ve fas›k ........................372

Cennet lezzetleri ile ~ lezzetleri ...................327
düflman ..................................................52, 53, 199

haricî ve dahilî ~...........................................137
düflünme ............................................................125
düzen................................................Bak›n›z: nizam

kâinat›n ~i ........................Bak›n›z: nizam-› âlem

E
ebed ...................................................................134
ebedî

~ ayr›l›k...........................................................95
~ ayr›l›k düflüncesi .........................................39
~ ceza ..........................................133, 134, 135
~ saadet.....................Bak›n›z: saadet-i ebediye

ebna-i cins..........................................................164
~ine zulüm....................................................155
~iyle teflrik-i mesâi .......................................227

ebrâr
Kur’ân’da ~›n methedilmesi..........................109

Ebu Bekiri’s-S›ddîk.............................................263
Ebu Cehil ............................................................111
Ebu Leheb ..........................................................111
ecdat ..................................................452, 456, 457

~›n ulviyetinin s›rr› ........................................450
ecel.....................................................................321
ecel-i f›trî ............................................................321
ecnebî feylesoflar›n Kur’ân hakk›ndaki 

görüflleri........................................................429
ecram .................................................................402
ecram-› semaviye.................................................53
ecram-› ulviye ..............................54, 394, 395, 404
ecza-i asliye .........................................................99
ecza-i zaide..........................................................99
edat-› flart...........................................................295
edebî dehalar .....................................................433
edebiyat..............................................................432
edib ....................................................291, 310, 311

Arap ~leri ve Kur’ân .............................291, 292
edvâr-› seb’a ......................................................402
Edward Gibbon

~’un Kur’ân hakk›ndaki görüflü ....................435
Edward Monte

~nin ‹slâmiyet, Hazret-i Muhammed ve Kur’ân
hakk›ndaki görüflü ..................................446

ef’al ....................................................................149
~ âlemine tecelli ...........................................108
Cenab-› Hakk›n ~i ........................................122

ef’al-i ihtiyariye ...........................................125, 238
~ âlemi..........................................................355
~ye terettüp eden eserler kudrete 

ba¤l›d›r....................................................225
ef’al-i ruhiye........................................................149

devlet-i İslâmiye — DE — ef’al-i ruhiye
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efkâr ......................................................92, 94, 284; 
Bak›n›z: fikir

efkâr-› âmme..............................................166, 269
Eflâtun........................................................233, 438
efrad...........................................................236, 321
efrad-› insaniye ....................................................94
efsâh-› füsehâ ....................................................294
e¤ri yol ...............................................................108
ehadiyet..............................................................451
ehl-i belâgat ...................................................56, 81
Ehl-i Cebir ..........................................120, 123, 125
ehl-i Cennet........................................................339
ehl-i dalâlet.........................................................174
ehl-i dünya .........................................................166
ehl-i fakr ve hacet ..............................................166
ehl-i felâh ...........................................................107
ehl-i hak ve hidayet............................................174
ehl-i hayat ..........................................................389
ehl-i ilim..............................................................451
ehl-i iman ...........................................................457
ehl-i ‹slâm...........................................................447
Ehl-i ‹tizal ...................120, 121, 123, 125, 128, 300
ehl-i izzet............................................................350
ehl-i kelâm..........................................................120
ehl-i kitap......................................................81, 138

~ Kur’ân ve Hazret-i Muhammed...................84
~ mü’minler...................................................106
~ ve Cehennem atefli ...................................100
~› imana teflvik ...............................................85
~› ‹slâmiyeti kabule teflvik ..............................85
~›n iman ettikleri ahiret.................................100
~›n iman› ......................................................100
~tan Hazret-i Muhammed’e iman etmeyenler....

106
~tan olan münaf›klar›n mü’min olduklar›n› dava

etmeleri...................................................140
ehl-i küfür ...........................................................117
ehl-i nâr ..............................................................334
ehl-i nifak.............................................................16; 

Bak›n›z: münaf›k
Kur’ân›n ~› fazla takbih etmesinin 

hikmeti ....................................................137
Ehl-i Sünnet .................................................46, 426
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat...........120, 123, 125, 301
ehl-i tabiat ..........................................125, 127, 260
ehl-i teslîs...........................................................260
ehl-i tevhid..........................................................451
ehl-i tevhid cemaati........................................42, 43
ehl-i ticaret .........................................................373
ekdâr ..................................................................119
ekl .....................................................................325

~ lezzeti ........................................................326
ekmel-i enbiya......................................................87
ekmelü’r-rüsûl.......................................................86

el .....................................................................357
el kesme.....................................................215, 449
elektrik ................................................................211
elem.................39, 52, 93, 117, 121, 168, 177, 327

~in zevali lezzettir.........................................328
bütün ~ler dalâlettedir ....................................52
mahbublar›n firaklar›ndan nefl’et 

eden ~ler ................................................328
elfaz....................................................................344

~ okunurken manalar›n› düflünmek................41
elfaz-› Kur’âniye ...................................................16
elhamdülillâh ............................................30, 31, 35
elif .................................................................59, 60
elîm ....................................................................152
emanet-i kübra .....................................................29
emel...................................53, 54, 92, 93, 168, 230

~ler ve iman ...................................................74
~lerin tenmiyesi ............................................129

emir
~ ve nehiy ......................................33, 108, 242
~ ve nehiylere itaati temin ............................228
~ ve nehiylere uymak...........................227, 229
~ ve nehiylere uymakla yükümlü 

olufl .........................................Bak›n›z: teklif
ihtiyarî ve ›zt›rarî ~ler ...................................123

emniyet ..........................................................54, 74
emniyetsizlik.......................................................169
emr-i bi’l-mâruf ...................................................161
emr-i ‹lâhiye .......................................................223
emr-i itibarî .........................................................123
emr-i mâruf.................................................162, 163
emr-i Rabbanî ....................................................211
emr-i tekvinî .......................................................371
emr-i vehmî ........................................................237
enaniyet

‹blisin ~i ................................................424, 425
enaniyet-i cahiliye ..............................................161
enbiya .....................................26, 47, 84, 324, 457; 

Bak›n›z: peygamber
~n›n bir k›sm›n tasdik edip bir k›sm›n›

etmemek.................................................370
~n›n k›ssa ve hikayeleri................................420
~n›n k›ssalar›, hikâyeleri ve mu’cizeleri .......419
~n›n nübüvvetinin delilleri Hazret-i Muham-

med’in nübüvvetini ispat eder.................268
~ya yükletilen risalet ve teklif yükü.................48
Muhammed-i Arabî’nin geçmifl ~dan haber

vermesi ...................................................267
enbiya-i izâm................................................96, 315
enbiya-i sâlifîn ............................................262, 266
enfüsî deliller

Mabudun vücuduna dair ~ ...........................244
engizisyon ..........................................................449

efkâr — E — engizisyon
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enin
mecazî âfl›klar›n ~leri ...................................328

enva ...........................................235, 236, 256, 321
~ silsilelerinin icad› .......................................235
~›n teselsülü bat›ld›r .....................................235

enva-› eflya ........................................................427
enva-› mevcudat ................................................405
enva-› flirk

~i red ............................................................260
enzar-› âmme.....................................................139
enzar-› melâike ..................................................427
erbab-› belâgat.....................................................60
erbabü’l-enva .....................................................405
erkân-› imaniye ..................................106, 141, 453
erkân-› ‹slâmiye............................................80, 106
ervah ..........................................................200, 406
ervah-› harika .....................................................426
Erzurum................................................................23
esaret ...................................................................80
esasat-› Kur’âniye ..............................................436
esbab .................................................................381

Allah’›n kudreti ve ~......................................222
esbab-› camide ..................................................237
esbab-› maddiye ................................................233
esbab-› tabiiye............................................233, 235
esbab-› zahire ....................................................378
esbab-› zahirî .....................................................113
esbab-› zahiriye............................................39, 347
esbap....................................41, 43, 124, 126, 128, 

11, 223, 233, 236, 237, 245, 381, 385, 386;
Bak›n›z: sebep
~ dairesi...........................Bak›n›z: daire-i esbap
~ perdedir .....................................................397
~ ve müsebbebat ...................40, 222, 223, 224
~a tesir vermeyi red .....................................253
~›n eserleri kudrete ba¤l›d›r .........................225

eser-i acz ...........................................................342
eser-i sanat ........................................................345
eshâb-› hayat .....................................................378
esîr ............................................................392, 394; 

Bak›n›z: madde-i esiriye
~in teflekkülat› ..............................................396
~in yedi tabakas› ..........................................396

eski hikmet .........................................................394
Eski Said...............................................15, 17, 288; 

Bak›n›z: Said Nursî
esma ..................................................................426

~ ile müsemmeyat........................................426
~n›n Âdem’e (a.s.) talim edilifli.............424, 425
melâike ve ~.................................................426

Esma-i Hüsna
insan, âlemler ve ~.........................................36

esma-i ‹lâhiye...............................................24, 448
esma-i mevsûle ve müpheme..............................82

esma-i müpheme .................................................72
esmaü’l-ezdat.....................................................324
esnâm ........................................................260, 431
efl .....................................................................330
Efl’ari ..................................................................123
eflcar ..................................................329, 335, 344
eflya ..........................................127, 157, 241, 264, 

347, 399, 409, 424, 426, 427
~ aras›ndaki münasebetler...........................103
~ tabiri ..........................................................225
~da s›hhat as›l, maraz ar›zîdir .....................150
~daki muvazene-i umumiye .........................207
~n›n hakareti, kudretin azameti, kelam›n

nezaheti ..................................................347
~n›n hakikati ve mahiyeti Bak›n›z: hakaik-› eflya
~n›n hudusu .................................................235
~n›n içyüzleri ................................................350
~n›n isimlerinin Âdem’e (a.s.) 

ö¤retilmesi ..........418; Bak›n›z: talim-i esma
~n›n mahiyet-i hakikiyesi ..............................438
~n›n mülk ve melekûtu .................................347
~n›n Sâni ile alâkas›.....................................225
Allah’›n kudreti, hikmeti ve ~ ........................225
Yed-i Kudret ve ~ .........................................347

et ...............................................................96, 376
insan ve lafle ~nin haram oluflu ...................399

evamir ................................................................229
evamir-i ahlâkiye ................................................433
evamiri imtisal ....................................................229
evc-i medeniyet..................................................272
evlilik

birden çok kad›nla ~ ..Bak›n›z: taaddüd-i zevcat
evliya......................................................25, 26, 457
Evliya Çelebi ......................................................449
eyyam-› mübareke ...............................................19
ezan-› Muhammedî ..............................................75
ezeliyet ...............................................................235

madde ile maddenin hareketinin ~i ..............236
ezvaç..........................................................339, 340

F
facir ......................................................................99
Fahreddinü’r-Razî ..............................................324
faide...................................232, 237, 256, 390, 400

~leri sayan ayetler........................................234
faizBak›n›z: riba

~in yasaklanmas› .............Bak›n›z: hurmet-i riba
fakir .............................................99, 157, 165, 436; 

Bak›n›z: fukara
fakir olma korkusu................................................77
fakirlik.............................................................78, 80
fakr .....................................................................443

enin — EF — fakr
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farz-› kifâye ................................................156, 161
fas›k ...........................341, 359, 368, 369, 371, 372

~›n cinayetlerinin netice ve cezas› ...............359
~›n f›sk› ve nizam.........................................372
~›n f›sk›yla arz›n müteessir oluflu ................371
~lar›n pis ahvalleri ve habîs s›fatlar› ............372
~lar›n zemmedilmesi ....................................373
Kur’ân’›n nuru ve dalâlete at›lan ~lar ...........357

fâsid
~ bir kalp ..............................................145, 161

Fatih (Sultan Mehmet)
~ ile Rum mimar›..........................................449

Fatiha ...................................................................74
Fatiha Suresi

~nin tefsiri.......................................................35
fazilet..................................................368, 437, 438

~ sahibi.........................................................368
fazl-› kerem ........................................................331
fehim ..................................................279, 280, 349
felâh ...................................................102, 105, 107

~a erenler ...................................Bak›n›z: müflih
felâket...................................................................78
felâsife................................................................426
felsefe ........................................................377, 438

Yunan ~si .....................................................431
fen ..........................................21, 89, 91, 232, 266, 

272, 275, 276, 282, 284; Bak›n›z: fünun
~ler tedricen kemale erer .............................277
~lerde ihtisas ................................................276
Kur’ân-› Kerîmin ~lerden bahsi ....................273

fena......................................................50, 156, 159
fenal›k ...............................139, 371, 375, 383, 453; 

Bak›n›z: fler, kötülük
~ hissi ...........................................................371
nasihatle ~tan men.......................................144

fenci....................................................................283
fennî .....................................................................97
fenn-i hikmet ........................................................29
fenn-i menâfiü’l-âza..............................................91
fer’î hükümler .......................................................85
ferah...................................................................330
fert ...............................91, 189, 228, 229, 264, 450

~ler has ve müstakil vücut ...........................235
fesahat .........................................................66, 290
fesat ............................................79, 137, 150, 155, 

156, 164, 167, 168, 172, 272, 359, 371, 414
beflerin ~› .....................................409, 413, 414
münaf›klar›n ~lar› .................154, 157, 159, 165

Fesdad ...............................................................443
feylesof...............................................................270

~lar ve Kur’ân...............................................274
~lar›n Kur’ân hakk›ndaki görüflleri ...............429

feyz-i Kur’ân.......................................................396
feza ....................................................................394

~da çok âlemler var........................................37
~n›n sâkinleri ................................................405
~y› dolduran madde ....................................394; 

Bak›n›z: esîr
fezleke................................................................316

Kur’ân’›n ve hadis-i flerifin ~leri....................275
f›rak-› dâlle .........................................................260
f›sk.......................52, 357, 358, 359, 368, 369, 371

~la bozulan bir adam....................................371
f›trat............................................123, 150, 181, 185

~›n kanunlar› ........................................229, 271
~›n kanunlar›na kesb-i muârefe ...................271
~›n namuslar› .......................................229, 405
~ta israf yok..............................................89, 91

f›trat-› befleriye ...................................................266
f›trat-› selime ......................................................321
f›trî .....................................................................264

~ kanunlar ....................................................371
fiil .......................................................................46

~lerin yarat›lmas› .................Bak›n›z: halk-› ef’al
abdin ~e meyelân›........................................123
abdin ~ine ilm-i ezelînin taalluku..................124
insan ~lerinden mes’uldür ............................121
insan›n zahirî ve ihtiyarî olan ~ler ................121

fiilî isimler .............................................................32
fiil-i muzarî .........................................177, 313, 367
fikir ..........................................77, 78, 93, 104, 127, 

230, 236, 269, 276, 343, 455; Bak›n›z: efkâr
~in inkiflaf ve terakkîsi..................................355
~lerin birbirine eklenmesi........Bak›n›z: telâhuk-i

efkâr
fil

sivrisinek ve ~ ..............................................348
firak ....................................................................328
firak-› ebedî ..........................................................95
firar .......................................................................50
fitne....................154, 167, 169, 173, 184, 185, 190
Fransa................................................................443
fuhufl ..................................................................445
fukara ...........................................................79, 162
füccar

~›n zemmedilmesi ........................................109
fücur .....................................................................45
fünun.................................232, 274, 279, 282, 421; 

Bak›n›z: fen
~ fikirlerin birleflmesinden has›l 

olmufltur..................................................276
fünun-i cedîde ....................................................282
fünun-i hâz›ra .............................................282, 283
fünun-i kevniye...................................................232
füruat............................................................49, 274
füseha-i Arap......................................................293
Fütuhat-› Mekkiye ................................................76

farz-ı kifaye — F — Fütuhat-ı Mekkiye
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G
gabavet ................................................................46
gadab-› ‹lâhî .........................................................52
gadabiye.............................................................230
gadabiye kuvveti ................................................418
gaddar ..................................................................99
Gaffar .....................................................32, 39, 226
gaflet ..........................................................195, 247
gàib ......................................................................73

~den hitaba yap›lan iltifat .............................383
~den yap›lan tebflirler...................................287

gaibâne ..............................................................248
~ konuflman›n hitaba intikali.........................243

gam ............................................................326, 330
Ganî-i Mutlak........................................................50
Ganj Nehri..........................................................435
Gar .....................................................................263
garaz ..................................................................166
Gaston Care

~’in ‹slâmiyet ve Kur’ân hakk›ndaki 
görüflü.....................................................444

Gavs-› Azam fiâh-› Geylani ...............................452
gaybî

Kur’ân’›n ~ ihbarlar› ......................................111
gàye ...................................................................256
gayp

~a iman ..........................................................73
gayr-i mûteber....................................................153
gayr-i ukalâ ..........................................................38
gazap .........................................................253, 358

Allah’›n ~›......................Bak›n›z: Allah’›n gazab›
gece ...................................................................216
geçim..................................................................326
geçmifl zaman......................................................74
gelecek zaman.....................................................74
geliflme .......................................Bak›n›z: terakkiyat

maddî ~ler............Bak›n›z: terakkiyat-› maddiye
genel çekim .......................Bak›n›z: cazibe-i umumî
g›da ....................................................................327
g›dâî ...................................................................400
g›ybet .................................................................445
giyecek...............................................................227
Goethe ...............................................................275
gök ....................................................................254; 

Bak›n›z: semavat, sema
gökgürültüsü...............................................211, 212
gökler............................................Bak›n›z: semavat
gökyüzü

~nün bir kubbe yap›lmas›.............................253
gönül darl›¤› .........................................................53
görme................................................................184; 

Bak›n›z: basar

görüntülerin nakledilmesi .........Bak›n›z: celb-i suret
göz ...............................20, 119, 131, 132, 222, 224

~ kalbin âyinesidir ................................132, 219
~ tabiri ..........................................................224
~lerinde perde olup hakk› görmeyenler .......120
~lerine perde çekilenler................................132
~ün gönderdi¤i ziya......................................218
~ün küfür zulmetiyle kör olmas›....................119
~ün nurunun nur-i imanla ›fl›klanmas› ..........119

Gundo Firey Hesin
~’in ‹slâmiyet hakk›ndaki görüflü ..................430

gurbet
sonsuz ~ler ...................................................118

gurur ....................................80, 161, 165, 166, 168
~u men .........................................................165
münaf›klar›n ~lar› .........................................165

gururlu ................................................................161
gümüfl ................................................................208
gün .......................................................................40
günah .................................................................416

~lar›n cezas›...................................................70
günahkâr ............................................................431
günefl ........................................................273, 391; 

Bak›n›z: flems
~ ve yemiflleri ...............................................282
~in hareketi...................................................285

Günefl Sistemi...........Bak›n›z: Manzume-i fiemsiye
güvercin..............................................................422
güzel...................................................................121
güzellik........................................19, 254, 323, 335; 

Bak›n›z: cemal, hüsün

H
habbe .................................................................377
Habib-i fiefik.........................................................95
Habip............................................................97, 420
hac .......................................................................75
hacat ....................................................................43
hacat-› maneviye..................................................25
hacat-› zaruriye ..............................................77, 78
hacet ............................................................53, 227
hadd-i vasat .......................................................359
hadis ............................................................82, 324

mütevâtir ~ler................................................112
hadis-i flerif.........................................................275
hadravât .............................................................335
hak.............................167, 184, 191, 194, 331, 448

~k› bat›l ..................................................46, 145
~k› hak .....................................................44, 46
~k› himaye....................................................165

gabavet — GH — hak
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hak yol ................Bak›n›z: hidayet, s›rat-› müstakim
~dan sapm›fl guruplar .................Bak›n›z: f›rak-› 

dâlle
hakaik........................................................273, 351; 

Bak›n›z: hakikat
ç›plak ~ ve avam..........................................349

hakaik-› diniye ......................................................40
~ ve avam-› nas .............................................73

hakaik-› eflya......................................................425
hakaik-› hakikiye ..................................................51
hakaik-› ‹lâhiye ...................................................117
hakaik-› imaniye.........................................451, 455
hakaik-› itikadiye ..................................................41
hakaik-› kevniye .........................................119, 382
hakaik-› Kur’âniye ........................................21, 456

~ ve di¤er dinler ...........................................275
hakaik-› nisbiye ......................................50, 51, 135
hakaret ...............................................................347
hakaret-i zahiriye................................................348
hakikat ..................................35, 92, 150, 349, 381; 

Bak›n›z: hakaik
~i hurafe .......................................................145
~i muhafaza..................................................165
~lere ihtiram .................................................168
ç›plak ~ler.....................................................280
ince ~leri tasavvur ........................................281

hakikat-i küfriye...................................................111
hakikat-i nuraniye ...............................................110
hakikat-i sabite .....................................................92
hâkim .........................................................350, 449
Hâkim.........................................................120, 123
hâkimiyet....................................................228, 269
hakir .............................................................39, 342
hakkalyakîn ........................................................454
hakperestlik ........................................................446
hâl

alçak ~ler......................................................265
yüksek ~ler ...................................................265

hâl lisan›.............................................................344
halef

~ ve selef..................................................87, 88
hâl›k ...................................................226, 259, 260

iki ~...............................................................125
ikinci bir ~ .....................................................128

Hâl›k .................................25, 37, 40, 98, 228, 259, 
388, 396, 399, 408, 417, 437, 451
~ abd ve ibadet ............................................227
~ ile abd .......................................................243
~’›n azameti..................................................344
~’›n halk›.......................................................346
~’›n halk›, kast›, tahsisi.................................254
~’›n hukuku ile mahlûkun hukuku.................437
~’›n mahlûkundan bahsetmesi ve mahlûkuyla

konuflmas› ..............................................346

~’›n memurlar› ................................................54
~’›n vücub-i vücudu ......................................236

Hâl›k-› Arz ve Semavat ......................................312
Hâl›k-› ef’al .........................................................177
Hâl›k-› Kâinat .....................................................451

~’›n ulûhiyet ve vahdaniyetini ilân ................454
Hâl›k-› Zülcelâl ...............................................18, 76
hâli kelimeler ......................................................344
halife

beflerin arzdaki ~li¤i .....................................424
halk....................................................................228; 

Bak›n›z: avam-› nas, avam
~› idlâl...........................................................162
~› ifsat...........................................................158
~› irflat ..........................................................162

halk (yaratma) ....................................121, 126, 411
halka-i ders ........................................................279
halk-› ef’al ....................................................46, 128
hamd........................................35, 36, 47, 108, 431
hamiyet-i milliye .................................................270
haml-i emanet ve ibadet ....................................249
Hamza..........................................................22, 288
harabiyet ............................................................321
harabiyet-i âlem .........................................320, 321
haram.................................................................399

~›n mukaddemesi haramd›r .........................380
baz› fleylerin ~ oluflunun hikmeti..................399

harap..................................................................150
hararet................................................................394
Harb-i Umumî.......................................................22
harika .................................................................426
hasaret ...............................................................373
hased .................................................................145
hasenat ..........................................................72, 75
haset ....................................................................79
has›l-› bilmasdar ........................121, 122, 123, 225
hasis ............................................39, 126, 128, 342
hasiyet................................................................426
haslet

~i îkaz...........................................................270
hassa..................................................................389
hasse-i zatiye .....................................................380
hastal›k.................................................................52
haflerat-› muz›rra yuvas› ....................................118
haflir ...................28, 29, 30, 39, 40, 53, 56, 90, 92, 

94, 96, 99, 100, 284, 320, 381, 387, 396;
Bak›n›z: nefl’e-i uhrâ
~ ve adalet-i ‹lâhiye ........................................99
~ ve neflir .....................................................447
~de beden-i insanînin neflvünemas› ..............99
~in aklî ve naklî delilleri ................................324
~in gelmemesi ..............................................324
~in ispat›.......................................................324
~in ispat›na dair bürhanlar .............................89

hak yol — H — haşir



546 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZGENEL ‹NDEKS

~in vukùu......................................................324
hayvanat ve nebatattaki ~ler ........................324

haflr-i cismanî.................................................92, 94
hata ....................................................................438
hatem-i risalet ....................................................439
hatemü’l-enbiya........................................86, 88, 89
hat›rat

~› tahattur .....................................................132
hatip .....................................................................62

~ler ve Kur’ân...............................................441
hatt-› muvâsala ............................................79, 341
hava .....................................................................97
hava-i nesimî......................................................391
hava-i nesimiye ..................................................395
havas .........................................................280, 423

~ tabakas› .....................Bak›n›z: tabaka-i havas
havass-› hamse..................................................224
havf ......................................................53, 108, 139

~ ile reca ......................................................108
~ ve firar makàm› ...........................................50
~ ve reca ........................................33, 108, 252

haya ...........................................................361, 446
hayal ..............................................41, 95, 183, 208
hayalî..................................................................183
hayat .................................149, 374, 377, 378, 379, 

380, 381, 384, 387, 388, 396, 405, 432, 439
~ cüz’ü küll, flahs› alem gibi k›lar .................388
~ ile kudret aras›nda zâhîri bir sebep 

yoktur......................................................378
~ malzemesi .................................................129
~ mevcudat›n kâflifi ve sebeb-i 

zuhurudur ...............................................378
~ nevîleri.......................................................377
~ sahibi .....................................Bak›n›z: zîhayat
~ sahrâs› ........................................................28
~ Sâninin vücuduna delildir ..........................379
~a mazhar olan ve olmayan›n fark›..............377
çekirdekteki ~ dü¤ümü .................................377
ikinci ~..................................324, 379, 381, 384
nebat ~› ........................................................377

Hayat....................................................................33
hayat-› cismaniye ...............................................378
hayat-› ebediye ..................................................359
hayat-› içtimaiye...................................78, 358, 359

~nin nizam ve intizam› .................................358
hayat-› insaniye

~nin nevileri ..................................................378
hayat-› maddiye .................................................378
hayat-› maneviye................................................378
hayat-› nebatiye .................................................377
hayat-› nefsiye....................................................358
hayat-› ruhaniye .................................................378
hayat-› ruhiye .....................................................358
hayat-› uhreviye .................................................381

hayat-i insaniye ..................................................378
hay›r ..............40, 50, 125, 200, 319, 320, 323, 438

~ ve flerden mahrum....................................418
~ ve flerre kàdir ............................................418
~lar›n mükafat› ...............................................70

hayret ...................................................................50
~ ve dehflet ....................................................50

hayr-› kesir ...........................................51, 135, 416
hayr-› mahz................................................135, 417
haysiyet..............................................139, 229, 265
haysiyet sahibi ...................................................266
hayvan ........................................75, 148, 255, 422; 

Bak›n›z: hayvanat
hayvanat ......................26, 235, 240, 255, 282, 418
hazf ......................................................................81
hazravât .............................................................325
Hazret (a.s.m.) ...................................................287
Hazret-i Âdem...........................................419, 421;

Bak›n›z: Âdem (a.s.)
~’in terbiye edilifli ve beflere mürflid 

k›l›n›fl› .....................................................410
~’in yarat›l›fl› ve melâike...............................403

Hazret-i Davud ...................................................421
Hazret-i ‹brahim

~’i yakmayan atefl ........................................422
Hazret-i ‹sa........................................................421; 

Bak›n›z: Mesih
Hazret-i Muhammed (a.s.m.) ..................60, 61, 84, 

106, 110, 115, 116, 262, 265, 287, 291, 292,
294, 309, 433, 434, 435, 436, 441, 446; 
Bak›n›z: Resul-i Kibriya, Resul-i ‹slâm, Resul-i
Ekrem, Peygamber-i Ziflan, Peygamber
(a.s.m.), Muhammedü’l-Emîn, Muhammed-i Ha-
flimî, Muhammed-i Arabî, Muhammed (a.s.m.),
Hazret (a.s.m.), Resul-i ‹slâm, ‹slâm Peygambe-
ri
~ Allah’›n resulüdür ........................................84
~ ekmelü’r-rusüldür ..................................86, 87
~ hatemü’l-enbiyad›r ..........................86, 88, 89
~ Kur’ân hususunda yaln›z muhatapt›r ..........83
~ resuldür .................................................86, 87
~ ve ehl-i kitap................................................84
~’in ahlâk› .....................................................264
~’in ahval ve harekat› s›dk›na delildir...........262
~’in bir mu’cizesi ..................262, 268, 269, 271
~’in davas› ......................................................87
~’in dini .........................................................447
~’in geçmifl enbiya ile kavimlerinden haber

vermesi ...................................................267
~’in güzel ahlâk› tesis edifli ..........................272
~’in hâkimiyeti...............................................269
~’in hissiyat-› âliyeyi inkiflaf ettirmesi ...........270
~’in icraat› nübüvvetinin delilidir ...................268
~’in ihbarat-› gaybiyesi .................................287
~’in irflad›......................................................269

haşrin vukuu — H — Hz. Muhammed (a.s.m.)
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~’in kötü âdetleri kald›r›p, güzel adetleri tesis
etmesi .....................................................268

~’in mesle¤i hak ve hakikattir .......................272
~’in mu’cizeleri .....................................286, 287
~’in nübüvveti ..............................................342; 

Bak›n›z: nübüvvet-i Muhammediye
~’in nübüvvetinin ispat›.................................262
~’in peygamberli¤inden önce meydana gelen

ola¤anüstü haller .................Bak›n›z: irhasat
~’in risaleti ................................................29, 87
~’in risaleti âmmedir .................................86, 88
~’in s›dk›...............................................263, 266

~ ve emaneti...........................................266
~’in s›dk-› nübüvveti .............................263, 266
~’in fleriat›.....................................................277

~ f›trata uygundur ...................................271
~ sâir fleriatlar›n mehasininin cem ile,

onlar›n nâsihidir ..................................86
~’in tek bafl›na meydana ç›k›fl› ....................277
~’in tesis etti¤i esaslar ve izhâr etti¤i 

kavaid .....................................................263
~’in teflkil etti¤i devlet...........................269, 272
~’in yapt›¤› harika icraat ...............................271
~’in yapt›¤› harika ink›lâp .............................270
~’in yapt›¤› ink›lâb-› azim .............................265
~’in zaman-› velâdeti ....................................287
~’in zat› nübüvvetinin s›dk›n› gösterir...........263
Edward Monte’nin ~ hakk›ndaki görüflü.......446
enbiyan›n ahval ve k›ssalar› ~’in nübüvvetine

bürhand›r ................................................266
enbiyan›n nübüvvetinin delilleri ~’in nübüvvetini

ispat eder................................................268
kâfirlerin ~’i tan›d›klar› halde inkar 

etmeleri ...................................................112
Hazret-i Muhammed-i Arabî .................................95
Hazret-i Mûsa

~’n›n asâs›....................................................421
Hazret-i Süleyman .....................................421, 422

~’a kufl dilinin ö¤retilmesi .............................422
Hazret-i Yakup

~’un Yusuf’un (a.s.) kokusunu almas› ..........422
Hazret-i Yusuf ....................................................293

~’un Zeliha’dan geri çekilmesi......................422
hece harfleri ..................................................57, 59; 

Bak›n›z: huruf-i mukattaa
hedef ..................................................................126
hediye-i ‹lâhiye ...................................................331
helâl....................................................................399
hesap günü ....................................................39, 40
heva ...........................................................194, 195
heva-i nefis...................................................52, 359
hevesat-› fâniye..................................................166
heybet ..................................................................53
heyet

Kur’ân’› tefsir edecek ~ ..................................22

heyet-i befleriye
~nin intizam› .................................................157

heyet-i içtimaiye .....................................78, 80, 229
~de muvaffakiyetin flart› ...............................271
~de umumî cereyâna muhalefet etmemek ..271
~nin intizam› ...................................................79
~nin intizam› ve zekat ....................................78
~nin kemali ve terakkîsi................................230

h›da’ ...........................................................138, 143
amden kendisiyle ~ eden .............................147
münaf›klar›n ~lar› .................146, 147, 148, 165
münaf›klar›n ~lar›n›n neticeleri .....................143

H›ristiyan...........................430, 435, 436, 437, 442; 
Bak›n›z: ehl-i kitap

H›ristiyanl›¤›n ‹ntiflâr› ve Hasm› Olan 
Müslümanlar.................................................446

H›ristiyanl›k ................................................437, 439
h›rs .....................................................................445
h›yanet .......................................................169, 445
H›z›r Bey Çelebi.........................................449, 450
hicran-› lâyezâlî....................................................95
hidayet ..............................................44, 67, 70, 71, 

104, 105, 106, 178, 180, 181, 182, 185, 341,
354, 360, 367, 368, 439
~ kimdendir?.................................................104
~ neticesi ......................................................102
~ üzere olanlar ve güzel vas›flar› .................101
~i talep............................................................43
~in manas›......................................................44
~te muktedâbih...............................................47
~teki lezzet ve nimet ....................................102
dalâlet ~in tekamülüne yard›m eder.............357

hidayet-i f›triye....................................................181
hidayet-i ‹lâhî......................................................104
hidayet-i Kur’ân

~’›n inceli¤i ve geniflli¤i ..................................68
hiddet .................................................................139
hikemiyât ............................................................238
hikmet ...................................29, 45, 46, 89, 91, 97, 

167, 210, 229, 231, 237, 241, 254, 256, 350,
351, 361, 390, 438
âlemde ve insanda bulunan ~ler saadet-i

ebediyeyi gerektirir ...................................91
hikmet-i befler ....................................................377
hikmet-i cedîde...........................................391, 394
hikmet-i ezeliye..........................133, 135, 256, 323

~ flerlerden ganîdir .......................................135
hikmet-i hakikîye ..................................................24
hikmet-i ‹lâhiye.............................99, 207, 209, 223
hikmet-i Rabbaniye ....................................152, 211
hikmet-i tâmme ....................................................91
hilâfet

Âdem’in (a.s.) ~i ...........................424, 425, 427
beflerin ~i .............................................409, 423

Hz. Muhammed (a.s.m.) — H — hilâfet
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hilâfet-i kübra .....................................................423
hilâl.....................................................................236
hile ............................................138, 265, 269, 276; 

Bak›n›z: h›da’
Allah’a yap›lan ~...........................................145
münaf›klar›n ~leri .........................146, 148, 165
münaf›klar›n ~lerinin neticeleri .....................143

hilkat ............................89, 238, 322, 348, 390, 408
~ hükûmeti......................................................29
~in gàyesi .......................................................35
~in nizamlar›.................................................229
~te cereyân eden namuslar .........................405

hilkat-i befler
~ ibadet ve takva..................................245, 252

himmet ...............................................125, 126, 343
Hirâ Da¤›............................................................430
his ......................................................54, 183, 318; 

Bak›n›z: duygu
~si inkiflaf .....................................................270
fenal›k ~si .....................................................371

hiss-i hayvanî .....................................................148
hiss-i hürriyet......................................................270
hiss-i muhabbet..................................................270
hiss-i uhuvvet .....................................................270
hiss-i zahirî.........................................273, 282, 283
hissiyat ...............................................269, 272, 371
hissiyat-› âliye

~yi inkiflaf .....................................................270
hissiyat-› umumiye .............................................270
hitabat-› ezeliye-i Sübhâniye................................24
hitab-› ‹lâhî .........................................................247
hitab-› ‹lâhiye......................................................243
hitap .............................................43, 243, 248, 375
hizmet.................................................................332
Horhor ..........................................................22, 327
Horhor Bahçesi ..................................................327
hudùs .........................................................235, 236
hukuk .................................................229, 274, 448

Hâl›k’›n ~u ile mahlûkun ~u..........................437
hukuk-i diniye ve dünyeviye.................................46
hukuk-i ibâd........................................................154
hukuk-i medeniye...............................................350
hukukullâh..................................................154, 437
hulûl....................................................................260
humud ..................................................................45
hurafe .................................................................442
hurdebînî....................................................127, 234
huri .....................................................................340
hurmet-i riba.........................................................79
huruf-i câzime ....................................................313
huruf-i Kur’âniye

~nin i’caz› .......................................................19
huruf-i mukattaa.................................57, 58, 60, 61
huruf-i flartiye .....................................................313

hutbe-i ezeliye......................................................26
huy .....................................................................268

alçak ~lar› imhâ............................................269
yüksek ~lar ...................................................264

huzur (Allah’›n huzuru).................................43, 248
huzur-i mahakim ................................................450
huzur-i mehâkim ................................................448
hüceyrat .........................................................92, 97
hükkâm-› fesahat ...............................................291
hükûmet .............................................................357
hüküm ................................................138, 153, 318
hükümdar ...........................................................436
hürmet-i riba.........................................................79
hürriyet-i kelâm ..................................................269
Hüseyin-i Cisrî....................................................237
hüsn-i kelâm.........................................................68
hüsn-i niyet.........................................................446
hüsran ........................................................341, 373
hüsün.....................................19, 50, 240, 319, 381

~ sahibi...........................................................69
~ ve heybet ..................................................108
~lerin içtima› ...................................................69
~ün mertebeleri ..............................................51
kâinattaki ~ler Sâni’deki hüsünden 

muktebestir .............................................240
hüzün..................................................................118

ulvî ~ler .................................................118, 119
yetimane ~ler................................................119

I
›râka-i dem .........................................................415
›rz ...............................................................45, 358
›slâh ...........................................154, 155, 229, 373

‹slâmiyetin yapt›¤› ~ .....................................270
münaf›klar›n ~ edici olduklar›n› iddia 

etmeleri...................................154, 155, 158
›zt›rar..........................................................120, 123

‹
iane ..........................................................43, 44, 47

~yi istemek .....................................................43
ibadet ..........................................35, 42, 43, 74, 75, 

229, 230, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 252,
253, 294, 295, 299, 318, 328, 329, 348, 349,
374, 375, 388, 408, 415; Bak›n›z: namaz
~ Cennet için olmamal›d›r ............................331
~ dünya saadetine vesile oluflunun 

izah› ........................................................227
~ dünya ve ahiret ifllerini tanzime 

sebeptir...................................................227
~ dünya ve ahiret saadetlerine vesiledir ......227

hilâfet-i kübra — HIİ — ibadet
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~ fikirleri Sâni-i Hakîme çevirttirmek 
içindir ......................................................229

~ imanî hükümleri takviye ve inkiflaf 
ettirir........................................................228

~ sevap ve ikàb için yap›lmamal› .................253
~ ve abd .......................................................229
~ ve âlem-i ‹slâm..........................................227
~ ve ihlâs......................................................253
~ ve mabud ..................................................244
~ ve sevap....................................................251
~ ve takva.....................................................226
~e bir illet......................................................250
~e emir ve davet ..........................................242
~e itimat etmeyip artt›rmaya çal›flmak .........252
~e teflvik .......................................................253
~in illeti .........................................................230
~in meflakkati, hitab-› ‹lâhiyeden gelen 

lezzetle karfl›lan›r ...........................243, 247
~in ruhu ihlâst›r ............................................230
~in flahsî kemalâta sebep oluflunun 

izah› ........................................................230
~te imamlar ....................................................47
~te insanlar›n kusurlar› umum kâinata

tecavüzdür ..............................................249
~te flerik yapmamak.....................................246
abd, Mabud ve ~ ..........................................230
adalet ile ~..............................................28, 284
akaidî, imanî hükümler ve ~.........................227
befler ve ~ ....................................................253
beflerin ~i .............................................408, 415
ey insanlar ~ ediniz ......................................289
Hâl›k, abd ve ~ .............................................227
hilkat-i befler ~ ve takva .......................245, 252
insan›n hilkati ve ~ .......................245, 251, 252
Kur’ân’›n ~ emri....................................295, 303
Kur’ân’›n ~ hakk›ndaki emir ve hitab›...........244
namaz ~ çeflitlerini havidir..............................75
peygamberlerin ~lerinin birbirine 

uymamas› .................................................49
sanemlere ~ .................................................299
üç cihetten ~e mükellefiyet...........................248

‹blis ..................................................Bak›n›z: fleytan
~in enaniyet ve kibrinin melâikeye 

sirayeti ............................................424, 425
Âdem (a.s.), melâike ve ~ ............................424

‹bni Abbas ..........................................239, 289, 327
‹bnü’l-Fâr›d .........................................................420
icab.....................................................................240
icad ....................................................240, 251, 420
icadat

beflerin keflfetti¤i veya edece¤i ~a 
numuneler...............................................422

icaz ......................55, 60, 72, 80, 83, 156, 205, 401
~l› i’caz ...........................................................15

i’caz .........................16, 47, 55, 57, 58, 60, 67, 156
~› tarif ve tabir ..............................................308
huruf-i Kur’âniyenin ~› ....................................19
icazl› ~ ............................................................15
Kur’ân’›n ~›.....................Bak›n›z: i’caz-› Kur’ân, 

Kur’ân’›n i’caz›
i’caz-› Kur’ân........................................19, 262, 291
i’caz-› Kur’âniye ...................................................23
i’caz-› manevî .....................................................111
i’caz-› nazmî.........................................................16
i’caz-› sanat..........................................................59
icma-› millet..........................................................22
icmal...........................................................102, 273
icra-i adalet ........................................................136
içecek.................................................327, 329, 389
içtihat..................................................................357
içtima....................................................................69
içtimaî

~ hakikatler ...................................................110
~ hayat ve namaz...........................................76
~ yap›.........................Bak›n›z: hey’et-i içtimaiye

içtimaiyat
~ ve ‹slâmiyet ...............................................271
~›n rab›talar› .................................................271

içyüz..................................................127, 347, 350; 
Bak›n›z: melekût

i’âd .....................................................................318
idlâl.....................................................................162
ifade ...........................................................279, 281
‹fadetü’l-Merâm ....................................................21
iffet45, 326, 446
ifrat.................................................45, 46, 120, 358
ifrit 422
ifsadat ................................................161, 168, 169
ifsat ...........................................158, 161, 168, 169, 

172, 173, 341, 369, 373
münaf›klar›n ~lar› .........................................165

ihbarat-› gaybiye ................................................287
ihkak-› hak..........................................................166
ihlâs ...............................32, 36, 163, 230, 244, 250

~› vikàye .........................................................42
ibadet ve ~ ...................................................253
Said Nursî’nin ~›.............................................23

ihlâs-› kalp............................................................73
ihsan ................................................56, 79, 80, 240
ihtida...................................................................105
ihtilaf.....................................................................78
ihtilâl .............................78, 79, 156, 272, 359, 371; 

Bak›n›z: kar›fl›kl›k
ihtimal.................................................................254
ihtira ...................................................................236
ihtiram

hakikatlere ~.................................................168
ihtisas .................................................................276

ibadet — İ— ihtisas
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ihtiyacat-› zaruriye..............................................329
ihtiyaç.........................................................168, 228
ihtiyar (irade) .................................................83, 96, 

105, 114, 123, 124, 150, 181
Cenab-› Hakk›n ~› ........................................122
tam bir ~ .......................................................237

ihtiyarî emirler ....................................................123
ihtiyarl›k ..............................................................380
ihya.....................................................................386

ikinci ~ ..........................................................386
ikap ............................................120, 124, 133, 253
ikaz.....................................................115, 157, 341
ikinci hayat .................................................379, 381

~› inkar edenler ............................................384
ikinci ihya ...........................................................386
ikiyüzlü ...............................................................155

~lük...............................................................138
iktisat..................................................210, 438, 446
ilâh .............................................................239, 310
‹lâhî

~ adalet .........................Bak›n›z: adalet-i ‹lâhiye
~ bir mus›kî dairesi .......................................118
~ bir program................................................351
~ kanun ve prensiplerBak›n›z: nevamis-i ‹lâhiye
~ kelime........................................................430

ilerleme .......................................Bak›n›z: terakkiyat
ilham.............................................................26, 411
ilhamat..................................................................26
ilim ..................21, 77, 78, 167, 233, 242, 260, 272, 

275, 276, 328, 371, 419, 424, 425, 427, 437
~ ile ifltigal edenlere iliflmemek ....................455
~ ile malûm...................................................402
~ malûma tabidir ..................................121, 124
~ ve teknikteki ilerlemeler, 

geliflmeler ..........Bak›n›z: terakkiyat-› haz›ra
Allah’›n ~i ...........................Bak›n›z: Allah’›n ilmi
flâmil bir ~.....................................................237

‹lim .......................................................................33
ille-i gàiye ...........................................................390
illet .............................................113, 153, 233, 238

ibadetin ~i.....................................................230
illet-i müessire ....................................................237
ilm-i belâgat..........................................................18
ilm-i esma...........................................................424
ilm-i esrarü’l-huruf ................................................61
ilm-i ezelî............................................................124

~ müsebbebatla esbab› birlikte abluka 
eder ........................................................124

abdin fiiline ~nin taalluku..............................124
ilm-i ‹lâhî.....................................................256, 417
ilm-i küllî .............................................................398
ilm-i nahiv...........................................................294
ilm-i sarf .............................................................121
ilmü’l-hayvanat ...................................................235

ilmü’n-nebatat.....................................................235
iltica ......................................................................53

~ ve dehalet ...................................................50
iltifat....................................................................375
iltifatat-› ebediye-i Rahmaniye..............................24
‹mam-› Ali ...........................................................390
‹mam-› Gazalî ....................................................452
‹mam-› Rabbanî .................................................452
iman
iman..........................41, 72, 82, 73, 130, 134, 137, 

140, 142, 153, 162, 165, 167, 169, 184, 185,
244, 248, 317, 318, 332, 365, 370, 373, 374,
375, 383, 431, 454, 456
~ bak›fl›yla kâinat ...........................................54
~ bal›.............................................................119
~ dersi ..........................................................454
~ edenler .....................................................336; 

Bak›n›z: Müslüman, mü’min
~e beflaret ..............................................317

~ esaslar›......................................................446
~ etmeyecekleri ihbar edilenleri ~a 

davetin hikmeti........................................114
~ etmeyenler.................................................117
~ fiili ................................................................73
~ nuru...................................Bak›n›z: nur-i iman
~ s›fat› ............................................82, 147, 171
~ ve izzet-i nefis ...........................................169
~ ve kalp.......................................................129
~ ziyadeleflmesi, teceddüdü ve delâil ............73
~a gelmeyenler.............................................128
~a hizmet......................................................456
~a teflvik...................................................71, 73
~› olanlar ......................................................341
~› olmayan....................................................163
~›n bir tarifi ...............................................73, 74
~›n insan kalbine verdi¤i kuvvet.....................74
~›n istimrar ve devam ile teceddüt 

etmesi .......................................................73
~›n olup olmad›¤›n› anlama............................73
~›n rükünleri ...................................................81
~›n üç hassas›..............................................168
~›n› kurtarmak ..............................................456
ahirete ~ .........................................................82
Allah’a ~ .........................................................82
amel ve ~ .....................................................332
bütün lezzetler ~dad›r ....................................52
gayba ~ ..........................................................73
ihlâs› olmayan ~ ...........................................163
kalbi ~ ile tezyin..............................................72
Kur’ân’a ~.................................................82, 84
küfür ~›n tekamülüne yard›m eder ...............357
kütüb-i sab›kaya ~..........................................84
münaf›klar› ~a davet ............................160, 164
münaf›klar›n ~ davalar› ................................140
tahkikî ~ dersleri ...........................................453
vicdandaki emeller, istidatlar ve ~ ..................74

ihtiyacat-ı zaruriye — İ— iman
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iman-› billâh................................................451, 454
iman-› icmalî.........................................................82
imanî hükümler................Bak›n›z: ahkâm-› imaniye

~ ve ibadet ...........................................227, 228
imans›z...............................................................163
imate ..................................................................386
imkân .........................................................235, 236

~ delili...............................Bak›n›z: delil-i imkânî
imkânat...............................................................254
‹mrü’l-Kays ...........................................................73
imtihan .......................................................319, 323

~ meydan› ....................................................319
imtihan-› befler ...................................................355
in’am ..............................................................48, 77
in’ikâs ...................................................................69
inat .....................................................161, 162, 194
inayet delili .........................................................231
inayet-i ezeliye .....................................91, 323, 351
inayet-i ‹lâhiye ....................................................375
‹ncil.....................................................................433
inde’l-bülegà.......................................................364
‹ngiltere ......................................................435, 442
inkâr..........164, 184, 353, 364, 366, 370, 383, 387;

Bak›n›z: küfür
~ iki k›s›md›r .................................................112

inkâr edenler .....................................108, 367, 384; 
Bak›n›z: ehl-i küfür, kâfir
~in inkârda ›srar etmeleri .............................120

ink›lâbat-› acîbe..........................................369, 379
ink›lâb-› azim......................................................265
ink›lâp.................................................153, 319, 322

‹slâmiyetin ruhî, kalbî, vicdanî ~›..................270
ins ve cin ............................................................451
insafs›zl›k ...........................................................445
insan .................................................20, 21, 25, 29, 

35, 40, 69, 74, 78, 88, 91, 96, 125, 126, 130,
134, 138, 139, 149, 155, 168, 185, 188, 229,
230, 232, 236, 238, 246, 248, 250, 251, 253,
254, 255, 256, 266, 270, 280, 321, 326, 329,
330, 331, 343, 346, 349, 351, 355, 356, 368,
374, 379, 380, 388, 390, 397, 427, 438; Bak›n›z:
befler, nev-i befler, benîâdem
~ âlemler ve Esma-i Hüsna............................36
~ bedeni .........................................................45
~ ebed için yarat›lm›flt›r................................328
~ etinin haram oluflu.....................................399
~ fiillerinden mes’uldür .................................121
~ kervan› ........................................................29
~ kuvveleri ve ibadet ....................................230
~ nev’i.................................Bak›n›z: nev-i befler
~ ve âlemler .................................................378
~ ve ibadet ...................................................226
~ ve s›fât-› kemaliye-i ‹lâhiye .........................36
~daki istidatlar saadet-i ebediyeye iflaret 

eder ..........................................................94

~daki kuvvelerin tahdit edilmemesi ..............228
~daki kuvvetler ...............................................45
~daki meylü’t-terakkî ....................................282
~daki nur-i fikir................................................93
~›n ahvali ve vaziyetleri................................413
~›n Allah kat›ndaki k›ymeti ...........................408
~›n Allah kat›ndaki yüksek mertebesi...........396
~›n bekàs›.......................................................97
~›n bir ferdinin bir nev hükmüne geçmesi.....93,

229
~›n Cenab-› Hakk› düflünmesi......................126
~›n cesedindeki zerreler.......................376, 379
~›n cesedindeki zerrelerin geçirdikleri

vaziyetler ................................................382
~›n cismi .........................................................91
~›n duygular›yla dünyadan istifadesi............389
~›n dünya ve ahirette vücud ve bekàs› ........386
~›n dünyadan istifadesi ........................389, 390
~›n ferdi ve nev’i...........................................255
~›n hacetleri....................................................53
~›n hakikî lezzetleri ......................................328
~›n hilkati ......................................................423
~›n hilkati ve ibadet ......................245, 251, 252
~›n hilkatindeki hikmet ve gaye ibadettir ........35
~›n ibadet teçhizat›yla mücehhez oluflu.......252
~›n kalbi ve iman ............................................74
~›n k›ymeti....................................................387
~›n k›ymeti ve ibadet ....................................253
~›n k›ymeti, mahiyeti ve himmeti..................126
~›n kudreti ......................................................53
~›n merci-i hakikîsi .......................................397
~›n mizac›.....................................................227
~›n s›fatlar› ...................................................225
~›n flahsî kemalât› ve ibadet ........................230
~›n flahsî, içtimaî hayat› ve namaz ................76
~›n tohumu hükmündeki zerreler ...................99
~›n uzuvlar› ve âlemler...................................36
~›n vücudundaki azâ ve zerrat.......................42
~›n vücudunun tav›rdan tav›ra intikali ............96
~›n yarat›l›fl›.................................................230; 

Bak›n›z: hilkat-i befler
~›n yarat›l›fl› ve ibadet..................................251
~›n zahirî ve ihtiyarî olan fiilleri.....................121
~lardaki kuvve-i gadabiye ve fleheviye ........414
~lardan önce arzda yaflayan mahlûklar .......412
~lar›n arza halife k›l›nmas› ve melâike.........413
~lar›n derecelerinin tezâhürü .......................319
~lar›n emir ve nehiylere uymakla yükümlü

oluflu .......................................Bak›n›z: teklif
~lar›n kabiliyetlerinin tezâhürü ve istidatlar›n›n

neflvünemas› ..........................................323
~lar›n k›s›mlar›..............................................137

iman-ı billâh — İ— insanların kısımları
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~lar›n tabakalar› aras›nda musalahan›n 
temini ........................................................79

~lar›n terakkiyat›.............................................78
~lar›n üç k›sm›..............................................242
âlemin ~›n istifadesi için yarat›l›fl› ................256
Allah ile ~ aras›nda ittisâli tevehhüm ...........386
Allah’›n ~a k›ymet ve ehemmiyet 

vermesinin hikmeti..................................387
azîm ~lar ......................................................343
bedbaht ~lar ...................................................37
dünya ~ için yarat›lm›flt›r ..............................390
ilk ~›n yarat›l›fl› ve melâike...........................403
iyi ve kötü ~lar›n akibetleri ...........................320
melâike ile ~lar .............................................412
müstesna ~...................................................103
zaman ve mekan›n ~lara tesiri .....................277

insan-› ekber ..................................................91, 92
insan-› kebîr .......................................................321

~in ölümü......................................................322
insanî hayat ......................Bak›n›z: hayat-› insaniye
insaniyet.....................................................139, 163

~ âlemi ........................Bak›n›z: âlem-i insaniyet
inflâ.....................................................................251
inflikak-› kamer...........................................287, 288
intibah-› ruhanî .....................................................75
intikam

k›r›k elle ~.....................................................145
intizam ..........................40, 97, 157, 211, 232, 238, 

239, 254, 255, 285, 323, 358, 369, 389, 404
kâinattaki ~ ...................................................234
kâinattaki ~ saadet-i ebediyeyi gerektirir........92

intizam-› ekmel...................................................229
inzar............................108, 115, 116, 119, 318, 329

~ ve teklif ......................................................113
inzicar.................................................................156
ipham .........................................................274, 284
iptal-i hak............................................................191
irade.......................................................96, 97, 125

~yi kötüye kullanma.............Bak›n›z: sû-i ihtiyar
Allah’›n ~si.....................Bak›n›z: irade-i külliye-i 

‹lâhiye, irade-i külliye, irade-i ‹lâhiye, irade-i
ezeliye, irade-i Hâl›k, Allah’›n iradesi

‹rade.....................................................................33
irade-i cüz’iye.......................................46, 121, 122
irade-i ezeliye.....................................................124
irade-i Hâl›k ........................................................211
irade-i ‹lâhiye .....................................207, 222, 223
irade-i külliye........................46, 122, 123, 124, 125
irade-i külliye-i ‹lâhiye.........................................121
irfan ............................................................419, 437
irhasat ................................................................287
irflat...........................108, 161, 162, 229, 269, 273, 

278, 279, 280, 283, 285, 341, 349, 351, 354
avam-› nâsa yap›lan ~..................................280

umumî ~ .......................................................280
irtidat ..................................................................185
‹sa (a.s.) .............................................................438
isim.............................................................426, 427

zatî ve fiilî ~ler ................................................32
‹slâm ....................................................76, 137, 287

~ devleti......................Bak›n›z: devlet-i ‹slâmiye
~ dini.............................................................447
~ mahkemeleri..............................................449
~ mahkemesinin adaletine bir misal.............450
~ muharrirleri ve Kur’ân ...............................432
~ fleriati .......................Bak›n›z: fleriat-› ‹slâmiye
~ fleriati tâkat-i befleriyeden hariç bir 

hakikattir .................................................274
~ fleriati ve nev-i befler.................................278
~ fleriatinin ihtivâ etti¤i fenler .......................274

‹slâm Peygamberi .............................................445; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed

‹slâmî bir adalet..................................................448
‹slâmiyet..................................24, 84, 85, 153, 157, 

165, 200, 229, 260, 274, 298, 436, 437, 445;
Bak›n›z: Müslümanl›k
~ ak›l, hikmet ve mant›k üzerine 

müessestir ..............................................167
~ aklî bir dindir..............................................446
~ nev-i befler için f›trî bir dindir ....................271
~ tahakküm ve tagallübe vesile olamaz.......166
~ ve âlem-i medeniyetin tekemmülü ............275
~ ve cihan medeniyeti ..................................444
~ ve münaf›klar›n nifaklar›............................148
~in do¤urdu¤u merhamet, flefkat, 

insaniyet .................................................270
~in esas akàidi .............................................447
~in menflei ilim, esâs› ak›ld›r........................260
~in yapt›¤› ›slâh............................................270
~le gelen evc-i medeniyet ............................272
Doktor Maurice’in ~ hakk›ndaki görüflü........430
Edward Monte’nin ~ hakk›ndaki görüflü.......446
Gaston Care’in ~ hakk›ndaki görüflü............444
Jochahim du Rulph’›n ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................444
kemal ve flerefin mikyâs› ~tir .......................166

ismet-i fler’iye.....................................................399
‹sm-i Azam ...........................................................25
ism-i fâil......................................................121, 177
ism-i has...............................................................32
ispat-› nübüvvet..................................................289
ispat-› Sâni .........................................................284
ispat-› tevhid.......................................................289
israf ........................................................77, 91, 445

~ memleketi....................................................92
f›tratta ~ yok .............................................89, 91

‹srafil (a.s.) ...........................................................98

insanların tabakaları — İ— İsrafil (a.s.)
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‹stanbul...............................................................449
istek....................................................Bak›n›z: emel
istiane.............................................................43, 56
istiâre .................................................208, 273, 281
istiâre-i bediiye ...................................................208
istibdat..................................................................45
istidadat

kemalât ~›.....................................................181
istidad-› befler ....................................................277
istidat ................................29, 54, 90, 94, 179, 230, 

256, 269, 354, 370, 371; Bak›n›z: kabiliyet
~› ihya...........................................................270
~lar ve iman ...................................................74
~lar›n›n neflvünemas›...................................323

istifade
âlemden ~ ....................................................389

istifham...............................................................115
istihfaf.................................................................168
istihza ................................138, 168, 170, 174, 176
istikamet .............................................................446
istikbal ................................................................420
istiklâliyet............................................................239
istikra-i tam...................................................89, 232
istimdat.................................................................53
istirahat...............................................................216
istirahat-› umumiye...............................................85
istiflare........................................Bak›n›z: müflavere
isyan...............................................................52, 78

beflerin ~› .....................................................414
beflerin ~lar› ve melâike ...............................414

‹flaratü’l-‹’caz..........................................18, 28, 458
~ Arabî tefsiri ..................................................19
~ me’haz olmak üzere yaz›ld› ........................23
~’›n Arapças›ndaki tevafuk .............................18
~’›n telifi..............................................15, 18, 23
~’›n Türkçeye tercümesi .................................18

iflaret-i hissiye ....................................................102
iflitme.................................................................184; 

Bak›n›z: sem
‹flrakiyyun...........................................................405
itaat ............................................................157, 318

~ rab›tas› ......................................................156
itâb .....................................................................349
itibarî emir ..........................................122, 123, 238
itidal....................................................................438
itikadat................................................................359
itikat..........................................46, 49, 53, 112, 447

bat›l ~lar ...............................................430, 434
‹tizal......................................................46, 125, 177
itmam-› rükû .......................................................113
itnâb .....................................................................81
ittifak...................................................................156
ittihat ..........................................................156, 264
ittikà....................................................................314

iyi
~ ve kötüyü birbirinden temyiz .......................45

iyi insan ..............................................................320
iyilik............................319, 320, 375, 437, 438, 446

~le kötülük ....................................................319
iz’ân ....................................................................112
izhâr-› izzet.........................................................381
izn-i ‹lâhî .............................................................211
izt›rarî emirler .....................................................123
izzet-i ‹lâhiye ......................................................347
izzet-i nefis.........................................168, 169, 265

J
Jan Talmus.........................................................432
Jochahim du Rulph

~’›n ‹slâmiyet ve Kur’ân hakk›ndaki 
görüflü.....................................................444

John Davenport..................................................435

K
kabahat ..............................................................139
Kâbe...................................................................291
Kâbe-i kemalât ...................................................153
kabiliyet ...............................................94, 179, 370; 

Bak›n›z: istidat
~lerin tezâhürü .............................................323

kabrî
~ ve haflrî vaziyetler .....................................382

kader..........................................124, 242, 385, 401
insan›n filleri ve ~ .........................................121

kad› ....................................................................449
kad›n

~ ile ruhî imtizâc ...........................................326
~ kalbi...........................................................326
~›n iffeti.........................................................326
Cennet ~lar› .........................................317, 339

Kadîr-i Mutlak.............................................259, 260
kâfir............................................111, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 196, 216, 242, 243, 244, 248,
250, 295, 316, 317, 341, 342, 365, 375, 383,
384; Bak›n›z: inkâr edenler, ehl-i küfür
~ ve Cehennem atefli ...................................136
~e ebedî ve gayr-i mütenahi cezan›n 

hikmeti ....................................................133
~in cevher-i ruhu ..........................................134
~in her s›fat›n›n ~ olmamas› ........................356
~in masiyeti gayr-i mütenahi bir 

cinayettir .................................................134
~in meskeni Cehennemdir ...........................136
~ler hakk›ndaki ayetler ...................................16
~ler ve Allah’›n gazab›..................................217

İstanbul — İJK — kâfir
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~lere haz›rlanan bir atefl ......................261, 298
~lerin a’mal-i hayriyelerinin mükâfat›............136
~lerin Hazret-i Muhammed’i tan›d›klar› 

hâlde inkâr etmeleri ................................112
~lerin kalbleri ................................................217
~lerin zemmedilmesi ............................109, 137
küfür ve temerrüdleri ihbar edilen ~ler ve 

teklif ........................................................114
kah›r ...........................................................108, 349

~ ve cebir .....................................................269
kâinat ......................................................32, 37, 40, 

50, 51, 75, 91, 92, 93, 118, 119, 204, 229, 231,
232, 241, 255, 281, 285, 319, 321, 323, 381;
Bak›n›z: âlem
~ denilen büyük saat ......................................93
~ ile ünsiyet ....................................................74
~ kitab›..........................................................344
~a hayat veren nizam ve nâz›m›..................231
~›n âlem ile tesmiyesi.....................................38
~›n düzeni........................Bak›n›z: nizam-› âlem
~›n hamuru ...................................................323
~›n hilkatindeki hikmet ve gaye ibadettir ........35
~›n mevcudat› ..........................................42, 43
~›n nizam› ............................................369, 370
~›n ölümü .............................................321, 322
~›n Sânie delaleti ...........................................38
~›n tasfiyesi ..................................................320
~›n tegayyür, tebeddül, tekamül 

kanunlar›na tâbî tutulmas› ......................323
~›n tegayyüratl›, inkilâpl›, mâil-i indiham 

surette yarat›lmas› ..................................322
~›n uzuvlar› ve Sâni .......................................38
~taki nizam...................................232, 233, 234
~taki nizam saadet-i ebediyeyi gerektirir........90
~taki nizam ve hakaik-› nisbiye ......................51
~taki nizama karfl› temerrüd...........................43
münaf›k ve mü’minin nazarlar›nda ~............197

Kâinat Hâl›k›.......................................................448
kàl lisan› .............................................................344
kalbî bir inkilâp ...................................................270
kalp ...............49, 53, 54, 56, 72, 73, 113, 117, 118, 

119, 129, 130, 131, 149, 150, 157, 163, 164,
169, 194, 248, 269, 326, 359, 369, 371, 390
~ bir lâtife-i Rabbaniyedir .............................130
~ ve iman .......................................................74
~ ve maneviyat.............................................130
~ ve namaz ....................................................76
~i iman ile tezyin ............................................72
~in bir tarifi ...................................................130
~in fesada u¤ramas› ....................................169
~in hatmedilmesi ..........................................130
~in muzmerât› gözde görünür ......................219
~in nifak ile hastalanmas›.............................149
~in nokta-i istinad› ve iman ..........................129
~lerdeki kasaveti ince hissiyatla tebdil .........272

~lere nüfuz ...................................................269
~leri mühürlenenler ......................118, 120, 128
~lerin hatmedilmesi ......................................129
bozulmufl ~...................................................134
fâsid bir ~ .....................................................161
göz ~in âyinesidir .................................132, 219
kad›n ~i.........................................................326
münaf›klar›n ~leri..........................................217
münaf›klar›n ~lerindeki hastal›k ...................149
pis ~ler ..........................................................111

kanun.............97, 98, 207, 228, 238, 270, 276, 358
f›trî ~lar .........................................................371
nizam ve intizam ~lar› ..................................211

kanun-i esâsî ve teflrî.........................................435
kanun-i f›trî .........................................................117
kanun-i ‹lâhî .........................................................76
kanun-i ‹lâhiye............................................203, 204
kanun-i mahsus....................................................97
kanunî hükümlerin tanzim ve ›tt›rad›....................22
kar .............................................................209, 257
kâr .....................................................178, 181, 182
karar k›lm›fl dalga...............................................394
kar›nca ...............................................................341
kar›fl›kl›k....................................................153, 156; 

Bak›n›z: ihtilâl
kasavet-i kalp .......................................................53
kas›t ...............................................96, 97, 254, 285
katl .....................................................121, 414, 415
katre

ya¤mur ~leri .................................................256
ya¤mur ~leri ve melâike ...............................207

kavaid-i Arabiye....................................................18
kavaid-i esasiye .................................................135
kavaid-i külliye....................................................232
kavanin-i ‹lâhiye .................................................233
kavanin-i tabiiye .................................................437
kavim......................................................70, 88, 185

Muhammed-i Arabî’nin geçmifl ~lerden 
haber vermesi.........................................267

Kayser ................................................................287
kaza ve kader ............................................242, 401
kebair .................................................................252
keder .........................................................326, 330;

Bak›n›z: elem
Kehkeflan ...........................................................395
kelâm ............................................33, 55, 104, 138, 

208, 272, 273, 291, 342, 346, 347, 362
~ s›fat› ..........................................................348
~›n güzelli¤i, belâgat› ...................................348
~›n hüsnünü art›ran bir esas ..........................63
~lar iki k›s›md›r ...............................................55
beli¤ ~lar.........................................................63
befler ~› ....................................................19, 20
Rabbanî ~lar.................................................118

kahır — K — kelâm
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kelâm-› ezelî ..........................................19, 20, 278
kelâm-› ‹lâhî .........................................................20
kelâmullah......................................18, 26, 451, 457
kelimat

Cenab-› Hakk›n ~i yaz›lmakla bitmez ..........344
kelimat-› hâliye ...................................................344
kelimat-› ‹lâhiye ....................................................26
kelime.................................................104, 153, 344

hâli ~ler.........................................................344
kelime-i hâliye ....................................................344
kelime-i tevhid ....................................................137
kemal ...................................................50, 166, 240

~ sahipleri ......................Bak›n›z: ashab-› kemal
~e yürüyüfl....................................................281

kemalât ..............104, 117, 152, 153, 227, 371, 425
~ istidadat›....................................................181
âlemdeki ~ Sâniin kemalinden 

muktebestir .............................................240
flahsî ~ ve ibadet..........................................230

kemalât-› befleriye..............................................230
kemalât-› vicdaniye ............................................355
kemal-i intizam .....................................................37
kemal-i sefahet...................................................147
kemik......................................................91, 96, 376
Kenan (yer) ........................................................422
kesb .............................................32, 105, 122, 123
kesb-i murefe .......................................................74
kesret-i muhabbet ..............................................383
keflfiyat-› fenniye........................................283, 284
keflif

beflerin ~ etti¤i veya edece¤i icadata
nümuneler...............................................422

kevser-i fesahat....................................................66
k›sas...................................................................449
k›s›r ....................................................Bak›n›z: akîm
k›ssa

enbiyan›n ~lar› .....................................419, 420
k›ssa-i Mûsa.........................................................56
k›ssa-i temsiliye..................................................213
k›fl .....................................................................209
k›tal.....................................................................414
k›yam....................................................................75
k›yamet ...........................39, 40, 81, 90, 92, 93, 94, 

301, 320, 321, 322, 381, 387, 396, 397, 399;
Bak›n›z: kâinat›n ölümü
~te ecsam›n ayn›yla iadesi.............................93
beflerin meyil ve emelleri ~i ister....................90

k›yamet-i mükerrere .............................................90
k›ymet ........................................................126, 343
k›z

~lar›n topra¤a gömülmesi ....................269, 442
kibir

‹blisin ~i ................................................424, 425
kin .......................................................................79

kinâye.................................................................153
Kisrâ ...................................................................287

~n›n saray›n›n y›k›lmas› ...............................287
kitab-› dua ............................................................25
kitab-› edeb ........................................................432
kitab-› hikmet........................................................25
kitab-› kebîr-i kâinat............................................344
kitab-› mukaddes............................................25, 26
Kitâb-› Mukaddes ...............................................435
Kitâb-› Mübîn......................................................419
kitab-› semavî.......................................................27
kitab-› fleriat .........................................................25
kitap .................................................44, 55, 67, 455

~ ehli .....................................Bak›n›z: ehl-i kitap
Kur’ân çok ~lar› tazammun eden bir ~t›r .......25
semavî ~lar....................................................81; 

Bak›n›z: kütüb-i sâb›ka
kizb ...........................138, 144, 146, 152, 169, 265; 

Bak›n›z: yalan
~in çirkinli¤i ve zararlar› ...............................152
kinaye ve tariz suretiyle söylenen kelime ~

say›lmaz .................................................153
maslahata binaen ~......................................153
münaf›klar›n ~i..............................................152

komünist.....................................................451, 453
konuflma ............................125, 243, 280, 346, 375

ak›llar›n seviyesine göre ~ ...........................284
korku...............................45, 50, 54, 169, 199, 269; 

Bak›n›z: havf
ümit ve ~ .....................................................318; 

Bak›n›z: havf ve reca
korkutmak...........................................................318
Kostantiniye’nin al›nmas› ...................................287
köflk....................................................................335
kötü ....................................................144, 157, 219

~ ahlâklar......................................................138
~ insanlar......................................................319
~ fleyleri men................................................156
iyi ve ~yü birbirinden temyiz...........................45

kötülük ......................................139, 319, 320, 383; 
Bak›n›z: fler, fenal›k
iyilik ile ~.......................................................319

Ku’rân-› Azîmüflflan
icaz ile i’caz s›fatlar›n› hâvi ~ .........................55

kubuh ............................................50, 51, 319, 381; 
Bak›n›z: çirkinlik

kudret ....................33, 42, 222, 225, 238, 351, 371
~ mertebeleri aczle ayr›l›r.............................127
~ mu’cizeleri .........................................236, 284
~ s›fat› ..........................................................348
Allah’›n ~i ......................Bak›n›z: Allah’›n kudreti
insan›n ~i........................................................53
kâmil bir ~.....................................................237

kelâm-ı ezelî — K — kudret
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kudret-i ezeliye ................32, 52, 98, 345, 369, 377
~nin eflyaya taalluku ....................................127
~nin mübaflereti..............................................39

kudret-i ‹lâhiye ...........204, 206, 220, 224, 235, 253
~de zerre ile flems aras›nda fark yoktur ......345
~nin mu’cizeleri ............................................209
~ye bir iftira ..................................................152

kudret-i kâmiliye .................................................398
kul ......................................................................76; 

Bak›n›z: abd
kendilerine nimet ve ihsanda 

bulunulan ~lar...........................................49
kul (söyle).............................................................30
kulak...........................................118, 131, 222, 224

~ tabiri ..........................................................224
~›n küfürle t›kanmas› ....................................118
~lar› mühürlenenler ......................................120
~taki zar›n nur-i imanla ›fl›klanmas›..............118

kulluk ................................Bak›n›z: ibadet, ubudiyet
Kur’ân .........................................18, 30, 35, 59, 74, 

82, 83, 84, 85, 109, 112, 137, 169, 185, 194,
219, 287, 293, 294, 295, 303, 306, 314, 324,
341, 342, 346, 349, 351, 368, 369, 370, 432,
434, 440, 443, 450, 451, 452, 454, 456, 457
~ akaid ve ahlâk›n mecellesidir ....................439
~ Allah kelâm›d›r ..................25, 62, 83, 84, 294
~ Arfl-› Azamdan, ‹sm-i Azamdan, her 

ismin mertebe-i âzam›ndan gelmifltir .......25
~ befler kelâm› de¤ildir.................................308
~ befleriyete ilâhî bir lütuftur.........................442
~ bir Peygamber sesidir ...............................438
~ bir ümmînin mahsulü de¤ildir ......................65
~ bütün ins ve cin tabakalar›n›n suâl ve

ihtiyaçlar›na cevap veriyor........................19
~ bütün iyilik ve fazilet esaslar›n› 

muhtevîdir...............................................437
~ bütün zamanlardaki bütün insanlara 

nazil olmufltur .........................................286
~ def’aten nâzil olmamas› ....................305, 308
~ d›fl›ndaki kelimat-› ‹lâhiye............................26
~ di¤er kitaplar›n fevkindedir ...................65, 67, 

68, 307, 444
~ di¤er kitaplar›n mehasinin cem eder...........65
~ düflmanlar› ................................................452
~ fesahat ve belâgat mu’cizesidir.................431
~ hakk›nda müfessirlerin farkl› 

tefsirlerinin hikmeti ..................................111
~ hakk›ndaki flüphelerin üç menflei..............278
~ hiçbir misale tabi olmam›flt›r .......................62
~ hidayeti ....................Bak›n›z: hidayet-i Kur’ân
~ hidayettir......................................................67
~ hile, zaafiyet ve sâir çirkin fleylerden

münezzehtir ..............................................65
~ ile kavanin-i tabiiye aras›ndaki ahenk .......437
~ insan sözü de¤ildir ....................................441

~ kelâmullaht›r..........................................18, 26
~ kütüb-i sâlifenin esaslar›n› cem etmifltir......85
~ lâhutîdir .....................................................430
~ mu’cizedir............................68, 293, 313, 441
~ mukaddes bir kütüphâne hükmündedir.......25
~ nedir, tarifi nas›ld›r?.....................................24
~ nedir? ........................................................431
~ nuru ...........................................................450
~ flek ve flüphelere mahâl de¤ildir .......295, 304
~ fliir de¤il, daha yüksektir ...........................438
~ tarik-› müstakime irflat eder ........................68
~ tefsirleri......................................................451
~ tefsirleri iki k›s›md›r ...................................452
~ ve Arap kavmi ...........................................291
~ ve cihan medeniyeti ..................................444
~ ve ehl-i kitap................................................84
~ ve kütüb-i sâb›k...........................................84
~ ve Lebid ....................................................441
~ ve Müslümanlar.................................432, 447
~’a hizmet.....................................................456
~’a iman ...................................................82, 84
~’a muhatap olanlar .....................................107
~’a nazire getirilemeyifli................................441
~’da ahirete âit ahvalden bahsedilmesi........283
~’da cüz’î ve hakir fleylerden 

bahsedilmesi...........................................344
~’da hakikatlerin temsilâtla anlat›lmas›n›n

hikmeti ....................................................349
~’da hakir fleylerden temsiller getirilmesi .....361
~’da kâinata dâir fünundan az 

bahsedilmesi...........................................279
~’da müflkülât oldu¤u flüphesine cevap.......281
~’da sure bafllar›nda bulunan hece 

harfleri ..................Bak›n›z: huruf-i mukattaa
~’da flek ve flüphe yoktur .........................67, 68
~’da ta’yip edilecek hiçbir nokta yoktur ..........66
~’da yarat›l›fla âit meselelerin müphem 

ve mutlak b›rak›lmas› .....................279, 281
~’daki kelimelerin mevkileriyle olan

münasebetleri ...........................................86
~’daki müteflabihat .......................................278
~’daki tekrarlar›n usanç vermemesinin 

hikmeti ......................................................56
~’daki temsilât›n hikmeti ...............................349
~’daki tenezzülat-› ‹lâhiye.............................281
~’› medih.........................................................71
~’› tefsir edecek heyet ....................................22
~’› tercüme ...................................................442
~’›n akîdelerinin hulâsas› .............................447
~’›n Allah’›n birli¤ine iman› ilan›....................440
~’›n Allah’tan nâzil oldu¤una bir hüccet..........87
~’›n anas›r-› erbaas› .......................................30
~’›n Arabistan yar›madas›nda gerçeklefltirdi¤i

de¤iflim ...................................................442
~’›n ayetlerde icaz ve ihtisâr yapmas›..........260
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~’›n ayetlerinde kinaye tarik›n›n ihtiyar 
edilmesi ..................................................280

~’›n ayetlerindeki kelimeler o ayette takip
edilen maksada hizmet eder ....................63

~’›n ayetlerinin cümleleri aras›nda i’caz ve
belâgata medar münasebetler vard›r .......67

~’›n ayetlerinin tekrar edilmesinin hikmeti ......55
~’›n azameti....................................................65
~’›n baz› ayetleri zahiren, aklî delillere

muhaliftir görüflüne cevap ..............279, 284
~’›n baz› ayetlerinde tahsisat yap›lmamas›n›n

hikmeti ......................................................70
~’›n bedayî ve camiiyeti................................451
~’›n belâgati.....................................56, 67, 290, 
360, 440, 441, 451

~ ve nezaheti ..........................................441
~ ve flairler..............................................441

~’›n bir k›sm›, bir k›sm›n› tefsir eder...............49
~’›n Cenab-› Hakka dair tasvirleri.................280
~’›n cevheri, özü ..........Bak›n›z: cevher-i Kur’ân
~’›n cihanflümul hakikati ...............................439
~’›n cihat-› sittesi ............................................27
~’›n cümleler aras›ndaki fliddet-i ittisal ...........66
~’›n dört temel unsuru ....................................28
~’›n fesahat, belâgat ve nezaheti .................432
~’›n fesahati..................................................451
~’›n feyzi...........................Bak›n›z: feyz-i Kur’ân
~’›n gaybî ihbarlar› ........................................111
~’›n gençlik, güzellik ve garabetini muhafaza

edifli ........................................................273
~’›n güzellikleri..............................................433
~’›n hakaik› hakk›nda feylesoflar›n 

görüflleri..................................................275
~’›n halavetini ve gençli¤ini muhafazas› ........62
~’›n halka-i dersi ...........................................279
~’›n harfleri .................Bak›n›z: huruf-i Kur’âniye
~’›n herbir kelâm›, üç kaziyeyi müfltemildir...111
~’›n hurufât› ....................................................20
~’›n hükümleri sure, ayet, kelime ve 

harflerinde görünür ...................................60
~’›n i’caz›...................18, 28, 47, 57, 67, 69, 71, 

80, 96, 111, 156, 278, 279, 284, 286, 289,
297, 299, 305, 307, 314, 342, 354, 360, 451;
Bak›n›z: i’caz-› Kur’ân
~ beflerin takatinden hariç 

derecededir.......................................290
~ hakk›nda üç tarik .................................290
~ndan flüphe edenler .............................369
~n›n üç vechi ..........................................297

~’›n ibadet emri ....................................295, 303
~’›n ifadesi ............................................443, 447
~’›n irflad›......................................................279
~’›n irflad› ve avam.......................................279
~’›n kâinattan bahsi ......................................285
~’›n kelimat›ndaki nüktelerin k›ymeti ..............17

~’›n kelimeleri ve cümleleri ...........Bak›n›z: lâfz-›
Kur’ânî

~’›n kemali ......................................................65
~’›n kesti¤i ve ihdas etti¤i hakikatler ve

rab›talar...................................................110
~’›n k›raat› ......................................................19
~’›n kudsi nezaheti .......................................434
~’›n laf›zlar›n›n dizilmesi .................................47
~’›n lisan›......................................440, 441, 442
~’›n manalar› küllî ve umumîdir ......................19
~’›n manas›ndaki câmiiyet ve külliyet.............20
~’›n meydan okumas›..................261, 295, 309; 

Bak›n›z: Kur’ân’la muâraza edilememesi,
Kur’ân’›n muâraza daveti

~’›n misalleri .........................................341, 342
~’›n mislinin getirilememesi .................261, 291,

292, 298, 306, 307, 309, 314
~’›n mu’cize oluflu .......................................289; 

Bak›n›z: i’caz-› Kur’ân
~’›n muâraza daveti .................59, 67, 306, 342
~’›n muhtelif as›rlara ve insan 

tabakalar›na hitap edifli ............................80
~’›n münaf›klara karfl› takip etti¤i tarz ..........139
~’›n münaf›klar› fazla takbih etmesinin 

hikmeti ....................................................137
~’›n nazm› ..................................18, 47, 71, 308

~ndaki belâgat ........................................290
~ndaki cezalet ..........................................19
~ndaki i’caz ........................................23, 28
~ndan flüphe edenlere cevap.................369

~’›n nev-i beflere rahmet oluflu ....................368
~’›n nuru ve dalâlete at›lan fas›klar ..............357
~’›n nüzûlü............................................305, 308
~’›n önceki fleriatlar›n fer’î hükümlerinden 

bir k›sm›n› neshetmesi .............................85
~’›n selâseti ..................................................360
~’›n s›dk›.......................................................279
~’›n flivesi .............................................346, 349
~’›n takip etti¤i maksatlar ...............................28
~’›n taklidinin yap›lamamas›...........................62
~’›n tefsiri nas›l yap›lmal›?..............................22
~’›n tefsiri okuman›n suç say›lmas›na 

karfl› cevap .............................................450
~’›n temsilât› .................................................354
~’›n temsilleri ...............................................351; 

Bak›n›z: temsilât-› Kur’âniye
~’›n tenzili .......................................................82
~’›n ulviyeti ...................................................439
~’›n üslûbu...................................132, 279, 281, 

308, 309, 346, 433, 451
~ nazm ile nesir aras›d›r.........................290
~na yap›lan itirazlar› red.........................349
~nun taklit edilemeyifli ............................297

~’›n vahflî adetleri ve hurafeleri 
kald›rmas› ...............................................442
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~’›n vücuh-i i’caz› .........................................289
~’›n yapt›¤› ink›lâp ve tebeddül ....................292
~’›n yüksekli¤i.................................................64
~’la meydana gelen hakikat....Bak›n›z: hakikat-i

nuraniye
~’la muâraza edilememesi ..........................291, 

292, 296, 298, 305, 307
ahlâkî kaidelerden bahseden ~ ayetleri .......445
Bismark›n ~ hakk›ndaki görüflü....................429
Carlyle’›n ~ hakk›ndaki görüflü.....................435
Corsele’nin ~ hakk›ndaki görüflü..................442
Doktor City Youngest’›n ~ hakk›ndaki görüflü ....

440
Doktor Johnson’un ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................439
Doktor Maurice’in ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................431
ecnebî feylesoflar›n ~ hakk›ndaki 

görüflleri..................................................429
Edward Gibbon’un ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................435
Edward Monte’nin ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................446
enbiya, evliya, asfiya ve ~..............................26
Gaston Care’in ~ hakk›ndaki görüflü............444
Hazret-i Muhammed ~ hususunda 

yaln›z muhatapt›r ......................................83
Jochahim du Rulph’›n ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................444
Levazaune’nin ~ hakk›ndaki görüflü.............437
Marmaduke P›ckthall’›n ~ hakk›ndaki görüflü ....

437
Mister John Davenport’un ~ hakk›ndaki görüflü.

434
Müsteflrik Sed›o’nun ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................438
Rodwell’in ~ hakk›ndaki görüflü ...................443
zerre üstünde zerrelerle yaz›lan ~ y›ld›zlarla

yaz›lacak olandan afla¤› de¤ildir ............347
Kur’ân-› Azîmüflflan ..........................29, 56, 57, 58, 

138, 234, 341
~ bütün as›rlara ve tabakat-› beflere 

nazil olmufltur ...........................................70
~ mu’cizedir ..................................................289
~ pekçok fenleri ve ilimleri câmi’dir ................21
~’›n belâgat›..................................................291
~’›n fesahati..................................................291
~’›n icazl› ifadeleri terk edip itnâb› 

ihtiyar etmesi ............................................81
~’›n mezâyâs› befler kelâm›nda yoktur ........292
~’›n müfessiri nas›l olmal›?.............................22
~’›n tefsiri nas›l olmal›? ..................................21

Kur’ân-› Ekber....................................................369
Kur’ân-› Hakîm.....................................................19

~’in kelâm-› ezelîden gelmesi.........................20
~’in okunmas› .................................................17

~’in sure ve ayetlerindeki mu’cize-i nazm ......19
Kur’ân-› Kerîm ......................52, 70, 72, 77, 81, 85, 

151, 159, 162, 167, 169, 170, 176, 181, 182,
183, 186, 187, 194, 195, 198, 200, 201, 202,
203, 204, 206, 213, 218, 219, 231, 239, 241,
242, 243, 244, 245, 247, 253, 261, 279, 280,
282, 284, 285, 289, 291, 294, 296, 297, 298,
299, 300, 310, 313, 316, 317, 324, 329, 331,
342, 346, 353, 354, 357, 369, 374, 375, 376,
387, 396, 409, 412, 420, 424, 434, 437
~ tarih, co¤rafya, muâllimi de¤ildir ...............393
~ ve di¤er semavî kitaplar............................432
~ ve haflir .......................................................96
~ vücuda gelmifl veya gelecek herfleyi 

ifade ediyor .............................................419
~’de takip edilen maksad-› aslî ....................284
~’deki müteflabihat .......................................279
~’in âlemin nizam ve intizam›ndan

bahsetmesinin hikmeti ............................393
~’in ayetlerdeki ta’mim ve tahsisleri ...............81
~’in ayetleri ...................................................360
~’in baz› ayetlerde nazm-› kelâm› mutlak

b›rakmas›..................................................80
~’in baz› kelimelerini âmm ve mutlak b›rakmas›

107
~’in fenlerden bahsi......................................273
~’in fenlerden ve ilimlerden fezlekeler almas› ....

275
~’in gàibâne bahisten, hitaba 

geçmesi ..........................................242, 375
~’in hikâye etti¤i fleyler.................................141
~’in hitap, mana ve iflaretlerinin geniflli¤i .....395
~’in ibadet emri.............................................244
~’in icaz› ...............................................307, 416
~’in irflad›......................................................283
~’in irflad› ve avam.......................................273
~’in kâinattan bahsi ......................................284
~’in medhi ve zemmi ....................................109
~’in münaf›klar hakk›ndaki uzun ifadeleri .....197
~’in nifak aleyhindeki tehdit ve takbihleri......166
~’in selâseti, belâgat› ve nakfl›ndaki 

inceli¤i.....................................................360
~’in sureler halinde nazil olmas›...................309
~’in temsilleri ........................................198, 362
~’in tergib ve terhibi ..............................109, 116
~’in terkibleri nahiv ilmine muhaliftir flüphesine

cevap ......................................................293
~’in teflbih, misal, istiâreleri ..........................273
~’in üslûp ve flivelerine yap›lan itirazlara cevap.

350
~’in üslûplar› .................................................281
~’in yüksek hakaik› tasviri ............................273
insanlar›n ~’in benzerini yapmakta 

aciz kal›fl›................................................307
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Kur’ân-› Mu’cizülbeyan ...........................59, 90, 96, 
286, 324, 450
~’a tefsir-i câmî...............................................16
~’›n ayetlerinin nazm› .....................................70

Kurtuba...............................................................443
kurtulufla erenler ................................................105
kusur ..........................................................225, 438
kufl118

~ dili..............................................................422
kuva ...........................................................238, 239
kuva-i sâriye.......................................................405
kuvve

insan›n ~leri ve ibadet ..................................230
kuvve-i akliye ...............................46, 228, 358, 418
kuvve-i akliye ve fikriye ......................................359
kuvve-i akliye-i melekiye ......................................45
kuvve-i cazibe ............................................233, 282
kuvve-i dafia.......................................................233
kuvve-i gadabiye ....45, 46, 52, 228, 358, 359, 409,

414
kuvve-i maneviye .................................................74
kuvve-i sebuiyye-i gadabiye.................................45
kuvve-i fleheviye..........45, 228, 358, 359, 409, 414
kuvve-i fleheviye-i behimiye.................................45
kuvve-i vahime ...................................................126
kuvvet...........................................................77, 238

cemaattaki ~.................................................264
hüceyrattaki befl ~..........................................92

kuvvet-i kâmile .....................................................92
küfran .........................................................202, 387
küfran-› nimet .....................................................375
küfür ...........................112, 113, 114, 116, 117, 118, 

119, 133, 134, 152, 170, 184, 194, 196, 200,
300, 354, 356, 357, 366, 373, 375, 382, 387;
Bak›n›z: inkâr, hakikat-i küfriye
~ a¤ac›.........................Bak›n›z: flecere-i küfriye
~ ehli ............................Bak›n›z: kâfir, ehl-i küfür
~ gayr-i mütenahi bir cinayettir.....................134
~ gayr-i mütenahi nimetlere küfrand›r ..........134
~ günah› .....................Bak›n›z: masiyet-i küfriye
~ fleceresi .....................................................119
~ ve terhib.....................................................116
~ zulmetiyle bak›fl ........................................353
~leri ihbar edilen kâfirler ve teklif..................114
~ü def ...........................................................116
~ü kabul edenler ..........................................383
~ün iki k›sm› .................................................112
gözün ~ zulmetiyle kör olmas›......................119
kalbin ~ ile peçelenmesi...............................157
vicdan ve ~...................................................134
zünnar, flapka ve ~ .......................................113

küre
yedi ~............................................................392

küre-i arz .....................................................88, 426; 

Bak›n›z: arz, dünya
~dan istifade.................................................256
~›n merkezindeki atefl ..................................301

küre-i arziye
yedi ~............................................................391

küre-i havaiye.....................................................207
kütüb-i Arabiye ...................................................307
kütüb-i ‹lâhiye.....................................................432
kütüb-i sab›k

Kur’ân ve ~.....................................................84
kütüb-i sâb›ka

~ya iman.........................................................84
kütüb-i sâlife.........................................................85
kütüb-i semaviye................................100, 310, 431
kütüp

~ ve suhuflar ..................................................26
kütüphane ..........................................................455

L
laf›z.....................................................................205
Lâfza-i Celâl ...........................32, 33, 223, 225, 411
lâfz-› Kur’ânî.........................................................19
lâm ...........................................................36, 59, 60
lâfle

~ etinin haram oluflu.....................................399
latife-i Rabbaniye ...............................................130
Lebid

~ ve Kur’ân...................................................441
lem’a-i i’caz ..........................................................61
letâif-i belâgat.......................................................57
Levazaune

~nin Kur’ân hakk›ndaki görüflü ....................437
Levh-i Alâ ...........................................................428
Levh-i Mahfûz ....................................................414
lezaiz ..................................................................326

Cennetin ~i ...................................................340
lezaiz-i cismaniye...............................................100
lezaiz-i ebediye ..................................................134
lezaiz-i faniye .....................................................181
lezzet ................79, 93, 95, 99, 118, 327, 329, 373; 

Bak›n›z: lezaiz
~in devam› ...........................................328, 331
~in zevali elemdir .........................................328
bütün ~ler imandad›r ......................................52
Cennet ~leri..................................................326
Cennet ~leri ile dünya ~leri ..........................327
insan›n hakikî ~leri .......................................328

lezzet-i fâniye .....................................................166
ligayrihî...............................................................284
lisan .......................................20, 73, 184, 343, 432

~ ile ruh ..........................................................34
lisan-› Arap .........................................................375

Kur’ân-ı Mu'cizülbeyan — KL — lisan-ı Arap
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lisan-› belâgat.....................................................440
lisan-› hâl............................................................344

~ ile yap›lan zikirler, tesbihatlar ve 
nur-i iman................................................118

lisan-› kâl............................................................344
lizatihî .................................................................284
lûgat ...................................................................426
lütuf ..............................................................52, 108

~ ve kahr ......................................................108

M
maâd ..................................................................227
maasiyi terk..........................................................72
maafl ..................................................................227
mabud ................................................226, 260, 311

ibadet ve ~ ...................................................244
Ma’bud .......................................................230, 259

~un vücuduna dair deliller ............................244
madde ................................................................391

~ ile ~nin hareketinin ezeliyeti......................236
~lerdeki tabakalar.........................................395
fezay› dolduran ~ ........................................394; 

Bak›n›z: esîr
pis ~ler..........................................................357

madde-i buhariye ...............................................391
madde-i esîriye .........................................392, 394; 

Bak›n›z: esîr
madde-i latife .......................................................97
maddî geliflmeler ......................Bak›n›z: terakkiyat-› 

maddiye
maddiyyun..........................................................405
maden ........................................................395, 400
maharet ..............................................................272
mahbub

~lar›n firak ve zevallerinden nefl’et eden
elemler....................................................328

mahir ..................................................................266
mahiyet...............................................................126
mahiyet-i küfriye...................................................16
mahiyet-i mücerrede ..........................................405
mahkeme ..................................448, 449, 452, 453; 

Bak›n›z: adliye
‹slâm ~leri.....................................................449
‹slâm ~sinin adaletine bir misal ....................450

mahkeme-i âdile.................................................448
mahkeme-i kübra .................................................99
mahlûk

beflerden önce arzda yaflayan ~..................412
mahlûkat ...............................................92, 95, 197, 

388, 404, 408, 436, 437
~›n vücud ve ademi......................................345
~›n yarat›lmas›n›n hikmeti ..............................36

mahreç .................................................................61

mahz-› hasaret ...................................................373
makam-› irflat .....................................................283
makam-› istidlâl ..................................................285
makam-› reca .......................................................50
makam-› rububiyet ...............................................50
makam-› ubudiyet ................................................50
makas›d-› erbaa.......................................30, 31, 56
makes-i efkâr .....................................................130
makine-i ‹lâhiye ..................................................233
maksat..................................................................43
mal .......................................................................72
Mâlik...........................................................381, 387
mâlikin ademi .....................................................118
malûm

ilim ~a tabidir........................................121, 124
ilim ile ~ ........................................................402

malûmat
~ al›fl verifli ...................................................347

malûmat-› kalbiye...............................................131
mana ....................................................................35

elfaz okunurken ~lar›n› düflünmek.................41
mana-i beligâne .................................................210
mana-i hakikî........................................................34
mana-i harfi ........................................................285
mana-i masdarî ..................................................121
mana-i mecazî .............................................34, 208
mana-i murad .....................................................112
mana-i zahirî ......................................................208
manevî

~ cennet .........................................................54
dünyan›n ~ nizam› ve fas›k ..........................372

maneviyat...............................................90, 92, 130
~›n inkiflaf› ....................................................270
kalp ve ~.......................................................130

mant›k ................................................................167
manzume-i flemsiye

alt› ~ .............................................................396
Manzume-i fiemsiye ...................................37, 282, 

391, 392, 395, 396
maraz .................................................................150

münaf›klar›n kalblerindeki ~›n 
artt›r›lmas›...............................................150

marifetullah ................................................328, 371
Marmaduke P›ckthall

~’›n Kur’ân hakk›ndaki görüflü .....................437
masdar ...............................................................122
masivaullah ........................................................253

~› terk .............................................................72
masiyet...............................................................135

kâfirin ~i........................................................134
masiyet-i küfriye .........................................133, 134
maslahat ....................................153, 231, 232, 241

lisan-ı belâgat — LM — maslahat
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masnuat
~taki kemalât Sâniin kemalinden 

muktebestir .............................................240
mason ................................................................451
masum .........................................................99, 157
matbah

dört ~ ..............................................................97
Mâtüridi ..............................................................123
mâü’l-hayat.........................................................130
mâyi....................................................................391
mâyî-i nârî ..........................................................391
mazarrat .............................................................143
mazhâr-› hissiyat................................................130
mazi ...........................................................266, 420
mazlum.................................................................99
me’kel.................................................................330
me’külât..............................................................326
me’yus................................................................108
me’yusiyet ............................................................53
mebde ve mead ....................................53,375, 379
mecaz

~›n hakikat zannedilmesi..............................207
Mecîd-i Saîd.........................................................95
mecmaü’l-mesâkin .............................................165
Mecusî .......................................................125, 128

~lerin tapt›¤› ateflin sönmesi ........................287
medar-› maiflet ...................................................240
medenî ...............................................267, 274, 276
medeniyet ..................................................271, 276

~ âlemi ......................Bak›n›z: âlem-i medeniyet
~in zirvesi....................Bak›n›z: evc-i medeniyet
Kur’ân, ‹slâmiyet ve cihan ~i ........................444

medeniyet-i ‹slâmiye ..........................................269
medet ...................................................................53
mehasin..............................................................121
Mehmed Kayalar................................................457
Mehmed Mihri ......................................................22
Mehmed fiefik ......................................................22
mekân ........................................................277, 329
Mekke’nin fethi ...................................................287
Mektubat ..............................................................16
melâike..................................................75, 81, 129, 

403, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 414, 415,
416, 417, 423, 424, 427; Bak›n›z: melek
~ hakk›ndaki farkl› tabirler ............................405
~ ile insanlar.................................................412
~ ve esma ....................................................426
~ ve fleytan...................................................265
~nin Allah’› takdis ve tathîri ..........................416
~nin befler ile irtibat ve alâkas› ....................410
~nin beflerin ca’linin hikmetini sormas› ........415
~nin h›fz›.......................................................410
~nin kitabet ifllerini görmesi..........................410
~nin tesbihat›................................................415

~nin vücudu ve ~ ile muhavere....................406
~ye iman.......................................................404
~yi kabul edenin meseli................................404
~yi kabul etmeyenin meseli..........................404
Âdem (a.s.), ~ ve ‹blis ..................................424
beflerdeki ~ itikad› ........................................407
beflerin ~ye tefevvuku ..................................418
beflerin ~ye tercih edilmesi ..........................416
beflerin ~ye tereccühü..................................423
beflerin hilâfetine karfl› ~nin istifsar›.............409
beflerin isyanlar› ve ~ ...................................414
Hazret-i Âdem’e talim-i esma ve ~...............418
ilk insan›n yarat›l›fl› ve ~ ..............................403
insan›n hilâfetine ~nin istifham›....................413
insanlar›n arza halife k›l›nmas› ve ~ ............413
ya¤mur katreleri ve ~ ...................................207

melceü’l-fukara...................................................165
Mele-i A’lâ...........................................................291
melek...................................................................26; 

Bak›n›z: melâike
~ler mükerrem abddir ...................................406
~ler ve bulutlar..............................................211
ra’d ve berk ~leri ..........................................212
ya¤mur katreleri ve ~ler ...............................257

melekât...............................................................131
meleke .......................................................265, 272
melekût .............................................120, 127, 347; 

Bak›n›z: içyüz
melekü’l-bihâr.....................................................405
melekü’l-cibal .....................................................405
melekü’l-emtar....................................................405
memat ................................................................384
memleket ...................................................452, 453
men ....................................................................156
menafi-i dünyeviye .............................................181
menba-› kemalât ................................................117
menfaat......................................143, 153, 323, 400

~leri celp ve cezp ...........................................45
mensuh ..............................................................153
merci-i hakikî......................................................397
merhamet...............................................79, 80, 191
merhamet-i ‹lâhiye .....................................133, 136

~ ve ebedî ceza............................................135
merhametsizlik .....................................................53
Mersin ................................................................454
mertebe-i nâriye

yak›c› olmayan ~ ..........................................422
mertebe-i ulûhiyet ..............................................249
mesâ¤-› fler’î ......................................................153
mesalih-i umumiye .............................................229
mesâme ...............................................................92
mesel..................................................................189
Mesih..................................................................436
mesken ......................................325, 329, 330, 339

masnuat — M — mesken
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meslek............................................................25, 26
do¤ru yolda olanlar›n ~leri..............................48
ferdin ~i ..........................................................21

mesmûat› dinlemek............................................132
Mesnevî-i fierîf...................................................452
Meflâiyyun..........................................................405
mefliet-i ‹lâhiye...........................204, 222, 223, 225
meflrep ...........................................................25, 26

ferdin ~i ..........................................................21
mevalid...............................................................246
mevasim-i erbaa ..........................................85, 208
mevcudat ..........................................29, 32, 42, 43, 

223, 232, 392, 417, 427
~a fley ve eflya denilmesi.............................225

Mevlâna Celâleddin-i Rumî Hazretleri ...............452
mevt ..................................377, 379, 384, 385, 386; 

Bak›n›z: ölüm
~ mahlûktur ..................................................379
~ mu’cize-i kudrettir ......................................380

meyelân .....................................................121, 122
abdin fiile ~› ..................................................123

meyil ....................................94, 230, 256, 264, 371
insan›n ~leri..................................................227

meylü’l-istikmâl...................................................282
meylü’t-terakkî....................................................282
meyve

~lerin lezzeti .................................................329
Cennet ~leri .........................317, 328, 330, 338

meyve-i Cennet....................................................19
meyyit-i gayr-i müteharrik...................................130
mezar tafllar› ......................................................456
mezheb-i Cebir...................................................177
mezheb-i ‹tizal....................................................332
meziyet.................................................................80
M›s›r ...................................................................422
M›s›r Müftüsü fieyh Muhammed Abdüh.............333
Miftah .................................................................294
mikrop ........................................................233, 234
millet ..............................................21, 88, 268, 456
millî rab›talar.......................................................110
mim ......................................................................60
minare ................................................................456
minnet ............................................................77, 78
misâk-› ezelî.......................................................250
misal.....................................................62, 273, 362

Kur’ân’›n ~leri .......................................341, 342
misil

Cenab-› Hakka yap›lan ~ .............................259
miskin.........................................................145, 164
Mister John Davenport

~’un Kur’ân hakk›ndaki görüflü ....................434
mizan-› kastî.......................................................257
molekül ...................................Bak›n›z: zerre, zerrat
Monsieur Renaud...............................................433

Moris ..................................................................430
Mösyö Reno.......................................................433
mu’cize.......................................................228, 420

~ Allah’›n fiilidir .............................................426
~ler ile terakkiyat aras›ndaki münasebet .....421
Hazret-i Muhammed’in ~leri .................286, 287
keflfedilmeyen ~ler .......................................422
nev-i befler, ~ler ve terakkiyat ......................420

mu’cize-i kudret..................................................380
mu’cize-i naz›m ....................................................19
Mu’tezile .............................................................303
muallâkàt

alt›n ile yaz›lan ~ ..........................................313
Muallâkàt............................................................441
Muallâkàt-› Seb’a ...............................................291
muamelât ...................................................228, 274
muavenet .......................................................78, 79
mûcib-i ceza.......................................................150
mucizat-› enbiya

~daki iki gaye ve iki hikmet ..........................420
mudga..................................................96, 376, 379
muhabbet..............................39, 95, 229, 230, 330; 

Bak›n›z: sevgi
~ hakikati saadet-i ebediyeyi gerektirir...........95

muhabettullah.....................................................328
muhakeme-i akliye .............................................269
muhakkikin ...........................................................25
muhakkikin-i ulema ............................................289
muhâl .........................................................236, 238
Muhammed (a.s.m.)......................................30, 61, 

297, 305, 361, 439, 441, 447; Bak›n›z: Hazret-i
Muhammed
~ hakk›nda Doktor City Youngest’›n 

görüflü.....................................................439
~’in risaleti ....................................................447
Bismark›n ~ hakk›ndaki görüflü....................429

Muhammed Abdüh.............................................333
Muhammedî .......................................................429
Muhammed-i Arabî .............................29, 267, 271; 

Bak›n›z: Hazret-i Muhammed
~’nin yapt›¤› harika icraat.....................268, 270

Muhammed-i Haflimî.........................................153; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed
~nin ümmîli¤i ile beraber yapt›¤› harika 

icraat.......................................................271
Muhammedü’l-Emîn ......................Bak›n›z: Hazret-i 

Muhammed
~ lakab›.........................................................264

muharebe-i ilmiye...............................................120
muhatab .............................................................346
muhavere ...........................................................351
muhit ............................................59, 185, 276, 284
muhkemât...........................................................112
Muhyî ...........................................................32, 226
Muhyiddin-i Arabî .........................................36, 452

meslek — M — Muhyiddin-i Arabî
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mukteza-i belâgat ve irflat..................................285
mukteza-i hâl

~e mutâbakat .................................................80
~i müraat ......................................................281

murat ..................................................................125
Mûsa (a.s.)

~’n›n asas› ve Asa-y› Mûsa..........................455
musavvire.............................................................92
Mûsevî................................................................437
mus›kî

‹lâhî bir ~ dairesi...........................................118
musibet ................................53, 135, 168, 200, 204

~in umumî oluflu...........................................371
~lere mukavemet............................................74

musibetzede.......................................................216
bay›lmak üzere olan bir ~.............................220

mutasavv›fâne akîdeler......................................436
Mutezile...............................................................41; 

Bak›n›z: mezheb-i ‹tizal, ‹tizal, Ehl-i ‹tizal
mutluluk...........................................Bak›n›z: saadet
muvaffak›yet.......................................................271
muvazene...........................................................372

~ kanunu ......................................................223
muvazene-i maneviye ........................................372
muvazene-i umumiye.........................................207
muzaffer cumhuriyetler ......................................442
muzarî sîgàs› .....................................................214
mü’min.................................................44, 104, 110, 

128, 137, 139, 140, 162, 163, 165, 166, 170,
176, 242, 243, 244, 248, 250, 295, 318, 329,
335, 357, 365, 367, 370; Bak›n›z: Müslüman
~in bafll›ca s›fatlar› .......................................446
~in nazar›nda kâinat.............................197, 198
~ler beyninde hatt-› muvâsalay› 

kesenler ..................................................341
~ler ve münaf›klar ...............................158, 159, 

165, 169, 170, 171, 174, 175
~lere beflaret ................................................317
~leri medih......................................................71
~lerin baz› dünya lezzetlerinde 

hasaretleri...............................................373
~lerin s›rlar› ve münaf›klar............................173
Kur’ân’da ~lerin methedilmesi......................109
münaf›klar ve ~ler ........................147, 161, 162
ümmî ~ler .....................................................106

mübadele ...................................................227, 228
mücahede ..........................................................357
mücerredat .........................................................349
mücrim ...............................................................320
müdahene..........................................169, 171, 172
müdavele-i efkâr ..................................................88
müddea

delil ve ~.......................................................285
müdrik ................................................................427

müessir ......................................................122, 233
müessir-i hakikî ..................................................123
müfessir..............................................................206

~lerin ayetler hakk›ndaki beyanlar›n›n 
farkl› oluflu ................................................70

~lerin farkl› tefsirlerinin hikmeti .....................111
Kur’ân-› Azîmüflflan›n ~i nas›l olmal›?............22

müflih..................................................................107
müfret .................................................................190
müfsit..................................................................160
mükafat

ahirette ~ ........................................................99
hay›rlar›n ~› ....................................................70

mülk ..........................................................120, 347; 
Bak›n›z: d›flyüz
~ âlemi ...............................Bak›n›z: âlem-i mülk

mümessel-i leh...................................................348
Mümît ...........................................................32, 226
mümkin

vacibi ~e k›yas .............................................127
mümkinat ...........................................235, 352, 353

~›n Cenab-› Hakk›n fluunat›na mikyas
yap›lmas› ................................................127

mümkün .............................................................345
mümsike...............................................................92
Mün’im................................................................259
münaf›k ...............................18, 138, 150, 154, 159, 

170, 179, 180, 182, 200, 202, 217, 242, 243,
244, 248, 250, 317, 375; Bak›n›z: ehl-i nifak
~ nifak ve iman.............................................137
~›n bak›fl›......................................................197
~›n nazar›nda kâinat ....................................197
~lar bahsi......................................................136
~lar hakk›ndaki ayetler ...................................16

~in izah›n›n mücmel b›rak›l›fl›n›n 
hikmeti ................................................17

~lar hakk›ndaki itnab›n sebebi .....................138
~lar ve mü’minler .................147, 161, 162, 171
~lar ve fleytanlar›..........................................174
~lar ve fleytanlaflm›fl reisleri ........168, 172, 173
~lara karfl› hâs›l olan nefret ve adavet.........179
~lar› ihata eden musibetler...........................216
~lar› istilâ eden dehflet .................................224
~lar› nifaktan zecr ve men............................144
~lar› tevbih, takbih, tehdit, tâyib ...................143
~lar›n ahvali..................................................224
~lar›n alay etmeleri......................................168; 

Bak›n›z: münaf›klar›n istihzalar›
~lar›n aldatmaya çal›flmalar› .................Bak›n›z:

münaf›klar›n hileleri, münaf›klar›n h›d’alar›
~lar›n azab› ..................................................152
~lar›n basîret ve kalblerindeki kötü 

niyetleri ve amelleri.................................219
~lar›n cehaleti.......................................148, 164
~lar›n cezalar› ..............................170, 171, 176

mukteza-i belâgat ve irşat — M — münafık
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~lar›n cinayetleri ...........................................161
~lar›n dalaleti................................128, 171, 177
~lar›n fesatlar› ..............................154, 157, 159
~lar›n fesatlar›, ifsatlar›, gururlar› ve 

nifaklar› ...................................................165
~lar›n hâli .............183, 184, 196, 198, 205, 219
~lar›n haybet ve hüsrâna u¤ramlar› .............216
~lar›n h›da’lar› ......................146, 147, 148, 165
~lar›n hidayete karfl› dalaleti tercih 

etmeleri...................................178, 180, 181
~lar›n hileleri.........................................146, 165
~lar›n hilelerinin neticeleri ............................143
~lar›n hukuk-› ibâda tecavüzleri ...................154
~lar›n ›slâh edici olduklar›n› iddia 

etmeleri...................................154, 155, 158
~lar›n ihaneti.................................................174
~lar›n iki k›sm› ......................................198, 204
~lar›n iki zarar› .............................................192
~lar›n iman davetini kabul 

etmemeleri......................................160, 164
~lar›n imanlar› ..............................................172
~lar›n inat ve cehaletleri ...............................162
~lar›n istihzalar› ...................................168, 170, 

174, 175, 176, 177
~lar›n kalbleri................................................217
~lar›n kalblerindeki hastal›k..........................149
~lar›n kalblerindeki maraz›n artt›r›lmas› .......150
~lar›n kalblerinin fesada u¤ramas› ...............169
~lar›n kemal-i sefahetleri ..............................147
~lar›n kizbi ....................................................152
~lar›n kötülü¤ü .............................144, 176, 183
~lar›n maruz kald›klar› iki hüsran .................181
~lar›n menfaati .............................................151
~lar›n musibeti..............................................202
~lar›n musibetinin tebeddül ve taaddüdü .....219
~lar›n mü’minlerin s›rlar›n› kâfirlere îsâl

etmeleri...................................................173
~lar›n münkirleri............................................173
~lar›n nasihat kabul etmemeleri ..........154, 158, 

159, 161, 162, 164, 165, 167, 214, 216
~lar›n nâstan olduklar›na taacüp..................138
~lar›n nefislerine zarar vermeleri .........145, 147
~lar›n nevi.....................................................148
~lar›n nifaklar› ve âlem-i ‹slâm .....................148
~lar›n nuru ....................................................185
~lar›n ölüm korkusu......................................215
~lar›n sa¤›r, lâl, kör flah›slara 

benzetilmeleri .........................................193
~lar›n sefahetleri ..................................147, 166
~lar›n s›fât-› erbaas› .....................................193
~lar›n sözleri.................................171, 172, 173
~lar›n flah›slar›na de¤il umumî s›fatla 

iflaret edilmesinin hikmeti .......................139
~lar›n fleytanlar›n›n himayelerine 

girmeleri..................................................169

~lar›n tarik-› haktan uzaklaflmalar› ...............180
~lar›n temerrüd ve inad› ...............................164
~lar›n teselli ve ümitleri ................................191
~lar›n ticaretleri ....................................178, 181
~lar›n tu¤yan› ...............................................177
~lar›n ümit ve recalar›n›n kesilmesi .............216
~lar›n vaziyetleri ...........................189, 193, 195
~lar›n vicdanlar›............................................217
~lar›n zemmedilmesi ....................................295
~ler›n nifaklar›...............................................147
~ta tereddüt vard›r........................................169
Allah’›n ~larla istihza etmesi.........................175
Allah’›n gazab ve beliyyât›n›n ~lar› 

ihatas› .....................................................216
ehl-i kitaptan olan ~lar›n iman dava 

etmeleri...................................................140
Kur’ân’da ~lar hakk›ndaki itnab›n 

hikmeti ....................................................137
Kur’ân-› Kerîmin ~lar hakk›ndaki uzun 

ifadeleri ...................................................197
münaf›kl›k..................................................158, 162; 

Bak›n›z: nifak
münasabet .........................................................323
münasebat-› belâgat ............................................16
münevver ...........................................................455
münkir ........................................................173, 369
mürâfaa-i fler’î ....................................................449
mürâîlik...............................................................158
mürebbi ................................................................87
mürekkebât ........................................................246
mürflid ........................................................165, 280
müsâlemet..........................................................443
müsamaha .........................................................446
müsavat..............................................................438
müsebbebat ...............................................124, 211

~ ve esbap ...................................222, 223, 224
müsebbebat ve esbap..........................................40
müsebbep ..................................................124, 125
Müseylime..........................................................293
Müseylime-i Kezzâb...........................................152
Müslüman .................................153, 229, 433, 434, 

437, 441, 443, 444, 454; Bak›n›z: mü’min
~lar ve Kur’ân.......................................432, 447
~lar›n birbirine yard›mlar› ve zekat.................78

Müslümanl›k .....................430, 436, 443, 446, 447; 
Bak›n›z: ‹slâmiyet
~ aklî bir dindir..............................................446
~ mikroplar› imha etmifltir.............................445
~ tecessüd ve teslis akîdesini reddeder.......435
~›n ahlâkî kaideleri .......................................445
~›n intiflar, i’tilâs› ve Kur’ân ..........................447
Marmaduke P›ckthall’›n ~ hakk›ndaki 

görüflü.....................................................436
Sembires Encyclopedia’n›n ~ hakk›ndaki

görüflü.....................................................445

münafıklar — M — Müslümanlık
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Müsteflrik Sed›o
~’nun Kur’ân hakk›ndaki görüflü ..................438

müflahhas.............................................................37
müflakelet...........................................................146
müflavere ...................................................409, 413
müflrik

~lerin cehaleti ...............................................259
müfltemilat-› arziye

~nin halk› Cenab-› Hakka münhas›rd›r ........399
mütedeyyin...........................................................99
müteellim............................................................152
mütehass›s.................................................266, 272
mütehayyir..........................................................326
mütekellim..........................................346, 350, 363
müteflabihat .................34, 273, 278, 279, 281, 349
müvellide ..............................................................92
müzekker............................................................427

N
nahiv ilmi ............................................................293
naklî deliller ........................................................324
nakfl-› belâgat ..........................................56, 60, 62
nakz-› ahd ..........................................................370
namaz ................................................72, 74, 75, 76

~ dinin dire¤idir...............................................76
~ hasenata fihristedir......................................75
~ ibadet çeflitlerini havidir...............................75
~ kul ile Allah aras›nda nisbettir .....................76
~ ve vicdan.....................................................76
~a meyli ikaz ..................................................75
~› dosdo¤ru k›larlar ..................................74, 75
~› terk eden veya k›ymetini bilmeyen.............76
~›n bir tarifi .....................................................76
~›n erkan› .......................................................76
insan›n flahsî, içtimaî hayat› ve ~...................76

namus ..........................................................45, 358
cinayetlerine ceza isteyen ~ sahipleri ..........136

namus (kanun)
f›trat›n ~lar› ...........................................229, 405
hilkatte cereyân eden ~lar............................405

nâr .............................................................108, 315
nâs .............................................................139, 163
Nasara .........................................................52, 275
nasihat ......................................................154, 155, 

156, 158, 159, 161, 162, 164, 165, 167
~ yapan ........................................................164
~le fenal›ktan men........................................144

nazar.........................................167, 197, 352, 353; 
Bak›n›z: bak›fl
beflerin ~› .....................................................276
sathî ~ ..........................................236, 238, 347

nazar-› belâgat .............................................89, 209

nazar-› hikmet ............................................209, 222
naz›m

Kur’ân’›n ~› .................Bak›n›z: Kur’ân’›n nazm›
nâz›m .................................................................232
Nâz›m›n nazm›...................................................254
nazm-› kelâm .................................................80, 81
nazm-› Kur’ân ......................................................15

~’daki icazl› olan i’caz ..................................428
Nazzâm-› Vâhid .................................................240
nebat ..........................................................329, 335

~ hayat› ........................................................377
nebatat...............................235, 255, 325, 329, 335
nebî .............................Bak›n›z: peygamber, enbiya
necasetin haram oluflu.......................................399
necat ..........................................................107, 216
necm ..................................................................308
necm-i sâk›b.......................................................232
nedamet .............................................................431
nef .......................................45, 145, 319, 320, 381
nefh-i ruh............................................................424
nefis ..............................................................51, 52, 

139, 194, 195, 318, 352, 353, 361
~in haram arzu ve istekleri .........Bak›n›z: heva-i 

nefis
~in meyelân›.................................................121
münaf›klar›n ~lerine zarar 

vermeleri.........................................145, 147
nefiy....................................................................142
nefret............................................................79, 264
nefret-i umumiye ................................................157
nefsanî................................................................119
nefs-i hidayet......................................................102
nehir ...........................................................329, 335
nehiy ...................................................33, 155, 156; 

Bak›n›z: emir ve nehiy
~lerden içtinap..............................................229

nehy-i ani’l-münker.............................................161
nekre ............................................................68, 104
nereden................................................................29
nereye ..................................................................29
nesir ...................................................................433
nefl’e-i uhrâ ..................................................98, 100

~ ile nefl’e-i uhrâda bekà................................35
nefl’e-i ûlâ.....................................................98, 100

~ ile nefl’e-i ûlada bekà ..................................35
nefle ...................................................................334
neflvünema kanunu............................................321
netice-i hilkat ......................................................397
nev .........................................................90, 91, 185

~in bekàs›.....................................................327
~in saadeti............................................355, 356
~lere has ve müstakil vücut .........................235
~lerin husûlü.................................................235

nevahî ................................................................229

Müsteşrik Sedio — MN — nevahî
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nevamis......................................................238, 239
nevamis-i ‹lâhiye

~ye temessük ...............................................229
nevbet ................................................................308
nevi ..............................................................32, 235
nev-i befler ........................................18, 29, 79, 87, 

103, 152, 153, 157, 225, 240, 272, 280, 355,
368, 370, 378, 380, 421, 423
~ mu’cizeler ve terakkiyat.............................420
~ ve ‹slâm fleriati ..........................................278
~ ve ‹slâmiyet ...............................................271
~in dünyaya gönderilmesi ............................179
~in hilâfete liyakat› .......................................419
~in imtihan meydan›.....................................319
~in imtihana tabi tutulmas› ...........................323
~in yarat›l›fl›ndaki hikmet ...............................50

nev-i insan..........................................................421
nezafet ...............................................................445
nezahet ..............................................................445
niâm-i esâsiye ......................................................35
nidâ ....................................................................248
nifak ..........................................................137, 138, 

139, 143, 145, 146, 147, 150, 152, 154, 157,
161, 162, 165, 166, 167, 169, 172, 194, 200;
Bak›n›z: münaf›kl›k
~ s›la-i rahmi keser.......................................169
~ ve âlem-i ‹slâm..................................137, 148
~ ve zillet ......................................................169
~› tevbih, takbih, tehdit, tâyib .......................143
~›n üç hassas›..............................................168
~ta tereddüt vard›r........................................169
~tan zecr ve men .........................................144
basîret gözünün ~ ile perdelenmesi.............157
kalbin ~ ile hastalanmas›..............................149
Kur’ân’›n ~ aleyhindeki tehdit ve 

takbihleri .................................................166
nikah ..................................................325, 326, 327

ahirette ~ olmas›n›n hikmeti .........................327
nikmet.................................................................199
nimet .................................................35, 39, 47, 48, 

51, 79, 94, 99, 199, 202, 246, 247, 324, 374,
375, 380, 381, 407
~ vermek......................................Bak›n›z: in’am
~in devam› ...........................................328, 331
~in mukaddemesi nimettir ............................380
~lere karfl› nankörlük ...............Bak›n›z: küfran-› 

nimet
~lere flükür ...........................................250, 259
~leri sayan ayetler........................................234
~leri veren Zata flükretmek ..........................246
büyük ve küçük ~ler .......................................33
Cennet ~leri..................................................326
gizli ve küçük ~ler...........................................34

nimet-i azim........................................................133
nimet-i basariye..................................................119

nimet-i kâmile.......................................................47
nisyan.................................................................250
niyaz...................................................................431
nizam ................................................40, 92, 97, 98, 

127, 207, 211, 212, 224, 232, 238, 239, 255,
284, 285, 323, 324, 351, 358, 369, 372, 389
~ kanunu ......................................................223
~ ve adalet .....................................................30
âlemdeki ~....................................................389
âlemin ~› ..............................................246, 404
dünyan›n manevî ~› ve fas›k........................372
kâinata hayat veren ~ ve nâz›m›..................231
kâinat›n ~› ............................................369, 370
kâinattaki ~...................................232, 233, 234
kâinattaki ~ saadet-i ebediyeyi gerektirir........90
kâinattaki ~ ve hakaik-› nisbiye ......................51
kâinattaki ~a karfl› temerrüd...........................43

nizamat-› havaiye...............................................223
nizamatü’l-âlem..................................................274
nizam-› âlem ..............................................237, 414

~e muhalefet ..................................................41
nizam-› ekmel.......................................................89
nizam-› hakîkî.....................................................285
nizam-› Rabbaniye ...............................................76
nizam-› umumî ...................................................370
noksan..................................................................50
noksaniyet ..........................................................240
nokta-i istimdat...................................................168
nokta-i istinat..............................................129, 168
nokta-i kemal........................................................37
nufte .....................................................96, 376, 379
nur .............................................................108, 185

münaf›klar›n ~u ............................................185
Nur fiakirtleri ......................................................453
Nur Talebeleri

~ ve asayifl ...................................................453
nuranî âlemler ....................................................118
nur-i belâgat .........................................................68
nur-i fikir ...............................................................93
nur-i hidayet ...................................................67, 68
nur-i iman ....................................................53, 117, 

130, 147, 149, 197, 198, 352, 353, 354, 367
gözün nurunun ~la ›fl›klanmas› ....................119
kulaktaki zar›n ~la ›fl›klanmas› .....................118

nur-i marifet........................................................129
nübüvvet ...............................28, 30, 31, 56, 86, 88, 

261, 269, 284, 318, 324, 328, 420
Hazret-i Muhammed ~inin ispat› ..................262

Nübüvvet Bahsi..................................................261
nübüvvet-i Muhammediye..........................261, 318

~ ve tevhid....................................................289
nübüvvet-i mutlaka.............................................261
nücum-i seyyare.................................................345
nükte-i belâgat ...................................................254

nevamis — N — nükte-i belâgat
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nüsha-i camia.....................................................423
nüzul-i Kur’ân.....................................................367

Ö
öfke duygusu ..................Bak›n›z: kuvve-i gadabiye
ö¤üt ................................................Bak›n›z: nasihat
öldürme ..............................................................124
ölüm....................................99, 121, 122, 199, 251, 

321, 380, 384, 386; Bak›n›z: memat, mevt
~den sonraki hayat......................................381; 

Bak›n›z: ikinci hayat
~ün nimet oluflu............................................380
beden zerrat›n›n ~den sonra toplanmas› .......98
kâinat›n ~ü....................................................321

Ömer ..................................................................389
ömr-i befler.....................................................40, 93
ömr-i dünya ..........................................................40
ömr-i fitrî .............................................................321
ömr-i tabiî ...................................................321, 386
ömür ...................................................................181
örümcek

~in a¤› ..........................................................349
özür ....................................................................153

P
papa¤an .............................................................422
Pasinler ................................................................23
peri .....................................................................442
peygamber .............29, 44, 88, 228, 355, 440, 454; 

Bak›n›z: resul, enbiya
~ler ve risalet zahmetleri ................................49
~lerin meslek ve ibadetlerinin birbirine

uymamas› .................................................49
~lerin mu’cizeleri ........Bak›n›z: mucizat-› enbiya

Peygamber (a.s.m.) ............................98, 286, 328; 
Bak›n›z: Hazret-i Muhammed
~ hatem-i risalettir ........................................439
~’in azameti ve ibadeti .................................305
~’in çekti¤i zahmetlere, gösterdi¤i h›rs ve

fliddete dair teselli ...................................117
~’in ibadeti ....................................................306
~’in kâfirlerin iman etmeleri için fliddet-i 

h›rs› .........................................................110
Peygamber-i Ziflan............................................148; 

Bak›n›z: Hazret-i Muhammed
peygamberlik ...................Bak›n›z: risalet, nübüvvet
pis .....................................................................199
Prens Bismarck

~’›n Kur’ân ve Muhammed (a.s.m.) 
hakk›ndaki görüflü ..................................429

Profesör Edward Monte .....................................446
put ..................................................Bak›n›z: sanem

putperestlik.........................................................442

R
rab .......................................................................37
Rab................25, 48, 246, 250, 341, 361, 366, 403

~be ibadet ....................................................226
~bin azab›ndan küçük bir esinti .....................63

Rabbanî aflklar ...........................................118, 119
Rabbanî kelâmlar ...............................................118
rab›ta ....................................................................90

heyet-i içtimaiye ~lar› ...................................271
içtimaiyat›n ~lar› ...........................................271
itaat ~s›.........................................................156
Kur’ân’›n kesti¤i ve ihdas etti¤i ~lar .............110

ra’d.............................................201, 204, 212, 215
~ melekleri....................................................212

ra’d-› kàs›f ..........................................................212
radyo ..................................................................422
rahat...............................................................79, 95
Rahîm ....................................30, 33, 35, 38, 39, 94
Rahman .........................................................33, 39

~ ve Rahîm ............................30, 33, 35, 38, 94
~ ve Rahîm s›fatlar›n›n Cenab-› Hak hakk›nda

kullan›lmas›...............................................34
rahmet...............................................26, 39, 47, 95, 

108, 199, 200, 318, 330, 368
~ saadet-i ebediyeyi gerektirir ........................94
~ ve haflir ...............................................39, 324
Allah’›n ~i.....................Bak›n›z: Allah’›n rahmeti
arz›n karn›ndaki ~ hazineleri ........................400

rahmet-i ‹lâhiye ....................................................95
rahmet-i Rahman .................................................27
rahmet-i vâsia-i muhita.........................................26
rasyonalizm........................................................446
ra’flet ....................................................................53
re’sü’l-mal.............................................29, 181, 182
reca......................................................33, 108, 216

havf ve ~ ..............................................108, 252
refîk ....................................................................330
refîka ..................................................................330
reis

münaf›klar›n ~leri..........................................173
renk ....................................................................378
resul ........................................................30, 31, 89; 

Bak›n›z: peygamber
eski ~ler ........................................................117

Resul-i Ekrem ...............................................73, 78, 
90, 139, 144, 305, 312, 329, 331, 458; Bak›n›z:
Hazret-i Muhammed
~ idrak ve fluur timsâlidir ..............................446
~ risalet vazifesi ve Cibril ...............................83
~ sad›kt›r ......................................................313
~’e yap›lan h›da’...........................................147

nüsha-i camia — NÖPR — Resul-i Ekrem
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Resul-i ‹slâm ......................................................447
Resul-i Kibriya....................................................440
rezîlet .................................................................438
Rezzak.............................................32, 33, 39, 226
r›bh (faizli kazanç)..............................................182
r›za-i ‹lâhî ...........................................................453
r›z›k........................33, 97, 105, 246, 258, 329, 337

Cennet ~lar› .................................326, 330, 336
r›zk .......................................................................78
riba

~n›n haram oluflunun hikmet ve 
maslahat› ..................................................78

rica .....................................................................190
rikkatü’l-kalp .........................................................34
Risale-i Nur.................61, 275, 448, 450, 451, 454; 

Bak›n›z: risaleler
~ dersleri asayifle yard›m eder.....................453
~ Kur’ân’›n bu as›rdaki yüksek bir 

tefsiridir ...................................................455
~ Kur’ân’›n mal›d›r........................................457
~ nas›l bir tefsirdir?.......................................452
~ ve asayifl ...................................................455
~’a garazkâr tertipler haz›rlayanlar...............453
~’a iliflmemeli .......................................452, 455
~’daki hakikî ihlâs...........................................23
~’un berâeti ve serbestiyeti ..........................457
~’un erkân-› imaniye ve âyât-› 

Kur’âniyeyi tefsiri ....................................453
~’un mesle¤inde zihinleri buland›rmamak

esast›r.......................................................17
~’un muhakemesi .........................................450
dinsizler, komünistler ve ~............................453

Risale-i Nur Külliyat› ..................................455, 456
~ hakk›ndaki beraat kararlar› .......................454

Risale-i Nur fiakirtleri
~nin mahkemelere sevk edilmeleri...............451

Risale-i Nur Talebeleri........................................458
~ ve asayifl ...................................................453

risaleler.................................................................16
~in beraat ve iadesi......................................454

risalet....................................................................30
Hazret-i Muhammed’in ~i ...............................29
peygamberler ve ~ zahmetleri........................49
Resul-i Ekrem ~ vazifesi ve Cibril ..................83

risalet-i Muhammediye.........................................81
riya .............................................138, 139, 169, 171
riyakârl›k.............................................................140
riyazetü’l-kalb .....................................................274
Rodwell

~’in Kur’ân hakk›ndaki görüflü......................443
Roma ‹mparatorlu¤unun ‹nhitat ve Sukutu ........435
rububiyet ...................................................105, 351; 

Bak›n›z: terbiye
rububiyet-i ‹lâhiye...............................................351

rububiyet-i mutlaka...............................................25
ruh ..........................................................36, 41, 45, 

49, 53, 54, 76, 92, 93, 95, 102, 118, 119, 136,
181, 230, 256, 269, 369, 378, 380, 386, 390;
Bak›n›z: ervah
~un bekàs›....................................................380
~un manen terakkîsi.....................................355
hidayet ve ~..................................................102
masum ~ ......................................................267

ruhanî.........................................................405, 407
ruh-i belâgat .......................................................283
ruh-i befler..........................................................355

~deki istidat ve kabiliyetler ...........................370
ruhî bir inkilâp.....................................................270
Rum....................................................................430

~ mîmar ile Fatih Sultan Mehmet.................449
~lar›n ma¤lûbiyeti .........................................287

Rus.....................................................................288
rusül .....................................................................81
rü’yet ..................................................................107

~e mazhar olanlar ........................................107
rü’yet (görme).............................................119, 132
rükû ..............................................................75, 113
rüzgâr .................................................................118

S
Sa’d-› Taftazanî ....................................................74
saadet....................24, 54, 102, 106, 181, 325, 356

~ rehberi .......................................................451
Cennetteki ~in k›s›mlar› ...............................325
dünya ve ahiret ~i ve ibadet.........................227
dünya ve ahiret ~inin rehberi .......................451
nevin ~i.................................................355, 356

saadet-i âcile......................................................105
saadet-i befler ....................................................355
saadet-i cismaniye .............................................325
saadet-i dâreyn ..................................102, 263, 277
saadet-i ebediye .....................................29, 39, 40, 

54, 74, 92, 94, 95, 318, 373, 380, 383
~nin iki k›sm› ................................................325
~yi isbat eden bürhanlar.................................90
Hazret-i Muhammed ~ye delildir ....................95
hikmet-i tâmme ~yi gerektirir..........................91
insandaki istidatlar ~ye iflaret eder ................94
kâinatta abesiyet ve israf olmamas› ~ 

gerektirir....................................................91
kâinattaki nizam ~yi gerektirir.........................90
Kur’ân ~ye delildir ..........................................96
rahmet ~yi gerektirir .......................................94
flefkat ve muhabbet hakikatleri ~yi 

gerektirir....................................................95
saadet-i nev’iye..........................................356, 357
saadet-i flahsiye .................................................355

Resul-i İslâm — RS — saadet-i şahsiye
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saat ....................................................................420
sab›r ...................................................................446
sâbiî....................................................................260
sâcid.....................................................................42
saç .......................................................................99
sadaka ...........................................................77, 80

~ olarak verilebilecek fleyler...........................77
~y› alan ....................................................77, 78
~y› lay›k olanlara vermek için flartlar..............77

Sahabe................................Bak›n›z: Ashab-› Kirâm
sahib-i kemal........................................................69
Said Nursî.............................18, 27, 282, 428, 458; 

Bak›n›z: Eski Said, Yeni Said
~ dîni siyasete, dünyaya âlet etmemifltir........17
~’nin ihlâs› ......................................................23
~’nin Ruslara esir düflmesi...........................288

Said-i Mecîd .........................................................95
saika...................................................................215
salâbet................................................................137
saltanat-› âmme-i Sübhaniye ...............................26
Samanyolu .................................Bak›n›z: Kehkeflan
sâmi....................................................................102
sanat ..........................................................227, 285
sanat-› ‹lâhiye.....................................................284
sanatü’t-tedellî......................................................34
sanayi.................................................................273
sanem ........................................................316, 348

~lere ibadet ..................................................299
Sâni ..........................38, 40, 53, 73, 129, 228, 231, 

254, 285, 321, 381, 384, 385, 387, 392, 393
~’e hâdim olmak...........................................246
~’in azametini zihinlerde tespit .....................228
~’in kast ve hikmeti.......................................232
~’in vahdeti ...................................................239
~’in vahdetinin delilleri ..................................246
~’in vücud ve vahdeti ve Hazret-i 

Muhammed.............................................262
~’in vücud ve vahdetine iflaret eden 

deliller .............................................231, 234
~’in vücudu ...................................................241

~nun delilleri ...........................................246
âlemdeki kemalât ~’in kemalinden 

muktebestir .............................................240
eflyan›n ~ ile alâkas› ....................................225
hayat ~’nin vücuduna delildir........................379
zerreler ~’in vücuduna delildir ......................378
zerrelerin hareketleri ~’in kast ve 

hikmetine delâlet eder ............................241
Sâni-i Hakîm ..................................91, 93, 229, 323

~’in rahmeti ve haflir.......................................90
~’in rahmeti ve saadet-i ebediye ....................94

Sâni-i Kadîm-i Ezelî ...........................................241
Sâni-i Zülcelâl ....................................................240

~ noksanlardan münezzehtir ........................240

santrifüj aleti .......................................................421
sap›k f›rkalar ............................Bak›n›z: f›rak-› dâlle
sapm›fl olanlar......................................................51
Satürn ...............................................Bak›n›z: Zühal
Sava Denizi........................................................287
savm.....................................................................75
savt....................................................................118; 

Bak›n›z: ses
~lar›n helâl ve haram oluflu..........................119

sebats›zl›k ..........................................................169
sebep ................................................124, 125, 237; 

Bak›n›z: esbap
~ler dairesi.......................Bak›n›z: daire-i esbap

Sebilürreflad Gazetesi........................................454
secde............................................................75, 113
sefahet ...................................77, 78, 161, 162, 166
sefalet ..........................................80, 157, 162, 443
sefih....................................................................165

~ kimdir?.......................................................166
sefîne .................................................................420
sefk ............................................................414, 415
sefk-i dimâe........................................................414
sehâb .................................................................204
sekerât-› mevt ....................................................431
Sekkâkî ........................................73, 290, 294, 308
selef

halef ve ~ .................................................87, 88
selef-i salihîn

~in tefsirleri...................................................452
Selman Runah ...................................................431
sem....................................129, 131, 222, 224, 343

~in hatmedilmesi ..........................................130
Sem......................................................................33
sem’a..................................................................132
sema ...........................................54, 127, 246, 255, 

257, 391, 397, 402; Bak›n›z:arz ve sema
~da deniz......................................................206
arz ve ~n›n güzellik müsâbakas›..................209

semalar ..............................................................405
semavat .....................................209, 212, 392, 408

~ ile arz ........................................................393
~ tabakalar› ..................................................402
~›n hilkati ......................................................393
~›n sakinleri ..................................................405
~›n tabaka say›s›..................................394, 395
~›n tanzimi....................................................397
~›n tesviyesi .................................391, 398, 401
~›n yarat›l›fl›..................................................391

semavat ve arz ..........................................216, 388
~›n tanzimat›.................................................374

semavî kitaplar..........................................429, 454; 
Bak›n›z: Kitâb-› Mukaddes, kütüb-i sâb›ka

Sembires Encyclopedia .....................................445
semerat ..............................................240, 257, 258

saat — S — semerat
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semere
Cennetin ~leri ...............................................337

semere-i uhrevî ....................................................20
sena .....................................................................56
serkefllik .............................................................155
ses.....................................................................118; 

Bak›n›z: savt
~lerin helâl ve haram oluflu ..........................119
~lerin nakli............................Bak›n›z: celb-i savt

sevab-› uhrevî ......................................................19
sevap .........................................120, 124, 253, 338

~ ve azap .......................................................33
ibadet ve ~ ...................................................251

sevgi..................................................................326; 
Bak›n›z: muhabbet

Seyahatnâme.....................................................449
seyyarat .....................................................391, 402
seyyarat-› seb’a..................................................396
seyyiat ..................................................................72
seyyie .................................................................146
s›dd›kîn.................................................................25
s›dk.....................................................................264

~›n güzelli¤i ve faydalar› ..............................153
s›dk-› nübüvvet...........................................263, 266
s›fat ............................................102, 139, 254, 426

beflerin ~lar› .................................................223
yedi ~..............................................................33
zati ~lar.........................................................345

s›fât-› ayniye.........................................................33
s›fât-› ef’al âlemi.................................................108
s›fât-› erbaa........................................................193
s›fât-› ezeliye......................................................108
s›fât-› fiiliye

~nin mercî ve mîzan›....................................226
s›fât-› gayriye .......................................................33
s›fât-› ‹lâhiye.......................................................223

~ye cinayet ...................................................134
s›fat-› kelâm .......................................................234
s›fât-› kemaliye ..........................32, 36, 41, 65, 240
s›fât-› kemaliye-i ‹lâhiye .......................................36
s›fât-› küfriye.......................................................113
s›fât-› seb’a ..................................................33, 402
s›hhat .................................................................150
s›la-i rahim...................79, 169, 359, 369, 370, 373
s›rat ....................................................................192
s›rat-› müstakim ...............................45, 46, 53, 120
s›rr-› teklif ...........................................................355
sîgâ-i muzarî ......................................................214
sikke-i i’caz.........................................................297
silsile ..........................................................235, 236
sin .......................................................................60
sinek...................................................................364

~ ve sanem ..................................................348
~ten misal verilmesi .....................................341

sirkat...................................................................215
sivrisinek

~ ile misal verilmesi......................................341
~ ve fil...........................................................348

siyak ve sibâk.....................................................273
siyasetü’l-medeniye............................................274
sofî .....................................................................386
sonsuz saadet .................Bak›n›z: saadet-i ebediye
sosyal hayat ....................Bak›n›z: heyet-i içtimaiye, 

hayat-› içtimaiye
söz ............................................272, 273, 276, 279; 

Bak›n›z: kelâm
fena ~ ...........................................................215
her ~ do¤ru olmal›, yada sükut etmeli..........153

Sözler...........................................................16, 428
su .....................247, 257, 258, 282, 325, 329, 335
suç .....................................................................456
suhuf ....................................................................26
sû-i ihtiyar ..................................128, 177, 181, 188
sulhperverlik .......................................................446
sultan....................................................................87
Sultan-› Ezelî........................................................29
sun’î....................................................................263
Sungur..................................................................20
sure..................................19, 30, 60, 261, 291, 305

~ bafllar›nda bulunan hece harfleri .......Bak›n›z:
huruf-i mukattaa

~ kelimesini taife, necm, nevbet 
kelimelerine tercih ..................................308

~lerde ayetlerin tekrar edilmesinin 
hikmeti ......................................................57

~lerin benzerinin yap›lamamas› ...................306
Sure-i Bakara .......................................................55
suret ...................................................218, 427, 428
süfeha ........................................145, 160, 165, 344
sükût...........................................................116, 153
süleha...................................................................47
sünuhat-› Kur’âniye..............................................23
sürur...........................................................330, 334

fi
flahadet âlemi.....................Bak›n›z: âlem-i flahadet
flahsî hayat

~ ve namaz ....................................................76
flair .....................................................325, 432, 433

~ler ve Kur’ân...............................................441
fiam....................................................................178
flapka..................................................................113
fiari.............................................................278, 426
fle’n-i ulûhiyet .....................................................176
flecaat ...................................................45, 46, 265; 

Bak›n›z: cesaret
flecere-i âlem .....................................................281

semere — SŞ — şecere-i âlem
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flecere-i hilkat.....................................302, 319, 321
flecere-i küfriye...................................................132
flecere-i nâriye ...................................................300
fiefîk-› Habîb ........................................................95
flefkat .....................................39, 95, 168, 169, 381

~ hakikati saadet-i ebediyeyi gerektirir...........95
flefkat-i cinsiye ...................................155, 157, 359
flefkat-i ‹lâhiye ......................................................95

~ ve ebedî ceza............................................135
flehevat...............................................................119
fleheviye.............................................................230
fleheviye kuvveti.................................................418
flehvet ..........................................................45, 358

~ duygusu..................Bak›n›z: kuvve-i fleheviye
flekavet ......................................270, 272, 355, 356
flems..................................................................357; 

Bak›n›z: günefl
~in sükûnu....................................................282

fiems-i Ezelî.........................................................74
flems-i hakikat ....................................................270
flems-i Kur’ân

~’›n tulûu.......................................................110
flems-i saadet.......................................................88
fler ..................................40, 51, 52, 125, 128, 135, 

319, 320, 323, 438; Bak›n›z: kötülük, fenal›k
~lerin yarat›l›fl hikmeti ....................................50

fleref ...................................................139, 166, 265
fleriat ..................................119, 228, 238, 355, 370

~ emarelere göre hükmeder.........................113
~a imtisal ........................................................36
~a itaat ...........................................................42
Hazret-i Muhammed’in ~›...............86, 271, 277

fieriat..................................................................394
~ rahmettir ....................................................356

fieriat Sahibi.......................................................395
fleriat-› f›triye ......................................233, 238, 239
fleriat-› f›triye-i kübra ............................................42
fleriat-› ‹slâmiye..................................................274
flerik ...................................................226, 259, 260

Allah’a isnat edilen ~ler ................................259
ibadette ~ yapmamak...................................246
flükürde ~ yapmamak...................................259

flerr-i kalîl .............................................51, 135, 416
flerr-i kesîr ....................................................51, 135
flerr-i mahz.........................................135, 182, 417
flevk....................................................................326
fley .....................................................................225
fleytan .......................................169, 173, 195, 417; 

Bak›n›z: ‹blis
~ ve melâike.................................................265
~›n kalbinde marifet yoktur ...........................113
münaf›klar ve ~lar› .......................................174

fleytanlaflm›fl reisler ...................................168, 173
fliddet-i gazap.....................................................383

fliddet-i hiddet.....................................................383
fliddet-i inat.........................................................383
fliir .............................................................290, 433
flimflek ................................................184, 211, 218
flirk .....................................................245, 252, 312

~ çeflitleri .............................Bak›n›z: enva-› flirk
~ koflulan fley ...............................Bak›n›z: flerik
~i terk .............................................................72

flifle.....................................................................208
flive.............................................................346, 351
fluâ-i hakikat.......................................................269
flüheda .................................................................47
flükran ................................................................431
flükr-i örfî ........................................................36, 42
flükür............................35, 246, 247, 250, 259, 375

~de flerik yapmamak....................................259
flüphe .................................................................172

T
taaccüb-i inflâi ....................................................138
taaccüp...............................................................138
taaddüd-i zevcat.................................................442
taam ...................................................................338
taassub-i kavmî ..................................................110
tabaka-i esîriye...................................................395
tabaka-i fukara .....................................................80
tabaka-i havaiye.................................................207
tabaka-i havas......................................................80
tabaka-i i’caz ......................................................360
tabakat-› âlemde deveran eden dolaplar ...........229
tabakat-› befler ...............................................20, 70
tabakat-› havaiye................................................211
tabakat-› nâs ......................................................395
tabiat .............................................41, 53, 224, 230, 

233, 237, 238, 245, 254
~ nedir, ne de¤ildir?......................................238
~a tesir vermeyi red .....................................253
~›n yarat›c› oldu¤una 

inananlar ........................Bak›n›z: ehl-i tabiat
tabiî ....................................................................264
tadil-i erkân ..........................................................75
tagallüp...............................................................166
tahakküm.........................45, 79, 99, 156, 166, 269
tahammül ...........................................................446
tahavvülât...................................................319, 321
tahavvülât-› garibe .............................................369
Tâhirî ....................................................................20
tahkikat...............................................................172
tahkir ......................................79, 99, 156, 168, 177
tahliye.....................................................71, 72, 108
tahmid ..................................................................33
tahmîk ................................................................143

şecere-i hilkat — ŞT — tahmik
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tahribat ...............................................................371
tahsis....................................................................81
tahsis edici .........................................................122
tahvif ..................................109, 116, 135, 318, 329
taife ....................................................................308

üç ~ ................................................................42
taife-i insaniye ......................................................20
takbih..................................................................139
takdis..................................................................416
takti-i huruf ...........................................................59
takva ............................................72, 245, 252, 414

~n›n k›s›mlar› ve mertebeleri........................252
~n›n üç mertebisi............................................72
hilkat-i befler, ibadet ve ~ .....................245, 252
ibadet ve ~ ...................................................226

talim .....................................................85, 229, 279
talim-i esma........................................................419
talim-i ilim ...........................................................374
taltif.......................................................................79
tamam› elde edilemeyen fleyi tamamen terk

etmemek.........................................................22
ta’mim ............................................................80, 81
tanzif...................................................................351
tanzim.................................................................351
tarik-› hak ...........................................180, 353, 373
tarik-› müstakim .....................................67, 68, 104
târiz ....................................................................153
tasannu ..............................................................172
tasarruf ...............................................................349
tasavvur..............................................................281
tasavvurat ......................................................73, 94
tasdik ..................................................................112
tasvir ..................................................214, 351, 363

da¤›n›k manalar› ~ .......................................281
tafl .................................................................69, 75
ta’til.......................................................................46
tatvil-i kelâm .......................................................138
tavaif-i nev-i befler................................................19
tayyare ...............................................................421
tâzib....................................................................177
te’kid...................................................................172
teavün....................................Bak›n›z: yard›mlaflma

~ s›rr› ..............................................................69
tebeddül .....................................................235, 323
teberruat...............................................................80
teberrük ................................................................56
tebli¤...................................................................331
tebflir ..................................116, 198, 318, 331, 334

~ ve inzar .....................................................108
tebflirat ...............................................................334
tecavüz...............................................................228
tecennüb ............................................................314
tecessüd akidesi ................................................435
techîl...................................................................143

tecrübe ...............................................................421
tedavi

zehirle ~........................................................145
tedbîrü’l-cesed....................................................274
tedellî....................................................................34
tedrîc ..................................................................139
tedvîrü’l-menzil ...................................................274
tefavüt-i flekavet.................................................355
tefekkür ................................................54, 326, 354

~e davet eden ayetler ..................................234
tefrit................................................45, 46, 120, 358
tefsir .....................................................................20

~ler iki k›s›md›r .............................................452
Kur’ân ~leri ...................................................451
Kur’ân’›n ~i nas›l yap›lmal›?...........................22
Kur’ân-› Azîmüflflan’›n ~i nas›l olmal›?...........21

tefsir-i câmî ..........................................................16
Tefsir-i Keflflaf ....................................................287
tefsir-i Kur’ânî.......................................................16
tegayyür .....................................................235, 323
tegayyürat ..................................................319, 321
tehdit ..................................................269, 315, 318
tehzibü’r-ruh .......................................................274
tekalif-i hayat......................................................400
tekalif-i hayatiye .................................................380
tekalif-i ‹lâhiye ....................................................356
tekamül ......................................................323, 357

~ kanunu ......................................................321
tekebbür .......................................................80, 166

~ü def ...........................................................165
tekemmül..............................................................87
tekemmülat.........................................................451
tekerrür.................................................................55
teklif....................................................114, 318, 357

~i kabul edenler ve etmeyenler....................355
beflerin ~ ile mükellef k›l›nmas›....................355
inzar ve ~......................................................113

teklif-i bilmuhâl ...................................................114
tekrar ....................................................................55
tekvinî emir.............................Bak›n›z: emr-i tekvinî
tekzib..................................................................142
telâhuk-i efkâr ............................................420, 421
temerrüd.....................................................114, 161
temessül...............................................................69
temizlik ...............................................................445
temsil.........................................................183, 342, 

348, 350, 351, 361, 362, 363, 364
Allah’›n hakir fleylerden ~ getirmesi .............361
hakir ~ler ......................................................350
Kur’ân’›n ~leri...............................342, 343, 351

temsilât...............................................................351
Kur’ân’daki ~›n hikmeti.................................349
Kur’ân’›n ~›...................................................354

tahribat — T — temsilât
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temsilât-› Kur’âniye
~ye Allah canibinden nur-i imanla 

bakmak ...................................................353
~ye küfür zulmetiyle bak›fl............................353

temsilî bir üslûp..................................................104
tenasül .......................................................235, 327
tenbelcesine bir tevekkül ...............................41, 43
tenbellik ................................................................43
tenbih ...................................................................34
tenezzülat-› ‹lâhiye .............................................281
tenkir ....................................................................68
tenzih....................................................................56
tenzil

Kur’ân’›n ~i .....................................................82
terahhum..............................................................80
terakkî ........................................................228, 230
terakkiyat ...............78, 79, 153, 268, 271, 420, 421

mu’cizeler ile ~ aras›ndaki münasebet.........421
terakkiyat-› havaiye ............................................421
terakkiyat-› hâz›r ................................................420
terakkiyat-› maddiye...........................................420
terakkiyat-› t›bbiye..............................................421
terbiye.........................................31, 37, 38, 47, 85, 

101, 105, 351, 356
~nin iki esas› ..................................................38

terbiye-i vâhide.....................................................88
terbiyetü’l-vicdan ................................................274
tercih ..................................................................181
tereccüh bilâmürecih..........................................122
tereddüt ..............................................................169
terennümat .........................................................118
tergib ..........................................109, 116, 318, 319

~ ve terhib ..............................................33, 108
terhib ............33, 108, 109, 116, 117, 135, 318, 319
tesadüf .................................97, 232, 237, 369, 385
tesbih .................................................108, 198, 416

~ ve tahmid ....................................................33
tesbihat

lisan-› hâl yap›lan ~ler ..................................118
melâikenin ~› ................................................415

teselli........................................................50, 53, 54
teselsül ...............................................................235
tesfih ..........................................................143, 168
tesir ......................................................41, 349, 397

esbap ve tabiata ~ vermeyi red....................253
tesir-i hakikî................................120, 128, 237, 245
teslim..................................................................248
teslis akidesi.......................................................435
teflbih ...................................46, 189, 209, 273, 281
tefldîd .................................................................172
teflekkülat-› arziye ..............................................402
teflekkül-i ervah..................................................406
teflhir ..................................................................139
teflrik-i mesâi......................................................227

tevafuk..................................................................18
tevahhufl ........................................53, 54, 119, 197
tevazu...................................................................80
tevbe ............................................................52, 194
tevekkül........................................................50, 446

~ makàm› .......................................................50
tenbelcesine ~..........................................41, 43

tevevvür................................................................45
tevfik.........................................................43, 44, 47
tevfik-› ‹lâhî.........................................................271
tevhid..............................28, 30, 31, 32, 36, 46, 56, 

123, 244, 248, 250, 261, 289, 295, 312, 318,
324, 399, 454, 455, 456
~ bahsi..........................................................239
~ ve nübüvvet-i Muhammediye ....................289

tevhid-i ‹lâhî........................................................451
Tevrat .................................................................433
teyemmün ............................................................56
tezlîl....................................................................168
tezyin..................................................................108
t›bdaki geliflmeler..........Bak›n›z: terakkiyat-› t›bbiye
t›rnak ....................................................................99
ticaret .................................................178, 182, 373

~ ehli...................................Bak›n›z: ehl-i ticaret
tilki .....................................................................348
tok

ben ~ olay›m da, baflkas› açl›ktan ölsün........79
toplum hayat› ..................Bak›n›z: heyet-i içtimaiye, 

hayat-› içtimaiye
toplum yap›s›....................Bak›n›z: heyet-i içtimaiye
tu¤yan ........................................................171, 177
tüccar .................................................................181
türab.....................................................................97
türbe...................................................................456
Türkçe ..................................................................18

U
ubudiyet................................................50, 113, 249
uçak................................................Bak›n›z: tayyare
uhûd-i ‹lâhiye......................................................358
uhuvvet ......................................................229, 230
ukul ve erbabü’l-enva.........................................405
ulema ...........................................................47, 232
ulema-i ‹slâm........................................................23
ulûhiyet ......................................225, 239, 350, 436
ulûm ...................................................................274
ulûm-i Arabiye ......................................................81
ulûm-i esasiye ....................................................274
ulüvv-i flan..........................................................265
umumî cereyan ..................................................229
umur-i ebediye ...................................................328
umur-i hakikîye...................................................233
umur-i hasise .............................................222, 378

temsilât-ı Kur’âniye — TU — umur-i hasise
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umur-i itibariye ...................................................233
unsur-i hava .........................................................97
unsur-i türab.........................................................97
urefâ .....................................................................25
usul-i flerîat ........................................................153
uzay.....................................................Bak›n›z: feza
uzuv

~lar ve âlemleri...............................................36

Ü
ücret ...........................................................331, 332
ümera-i belâgat ..................................................291
Ümeyye ‹bni Halef ..............................................111
ümit ............................................................190, 216

~ ve korku ....................................................318
ümitlendirmek.....................................................318
ümmet ..................................................................88
ümmî ..................................................................267
ünsiyet ...........................................54, 74, 197, 330
üreme

nevlerin ~si...............................Bak›n›z: teselsül
üslûb-i garip .......................................................309
üslûp ..................................131, 209, 351, 362, 370

Kur’ân’›n ~u................Bak›n›z: Kur’ân’›n üslûbu
temsilî bir ~...................................................104

üstadü’l-befler.....................................................262

V
vaat ............................................................200, 318
vacip

~i mümkine k›yas .........................................127
~in mukaddemesi vacibdir ...........................380

Vacibü’l-Vücud .............................................37, 240
vahdaniyet .........................................134, 442, 451
vahdaniyet-i ‹lâhiye ....................................455, 456
vahdet

Allah’›n ~i .....................Bak›n›z: Allah’›n vahdeti
Sâniin vücud ve ~inin delilleri...............231, 234

vahdet-i ‹lâhiye...................................................347
vahdet-i vücud akîdesi .......................................436
Vâhid ..................................................................240
vahid-i k›yasî ........................................................50
vahiy ...................................................................411
vahflet...........................................................53, 118
vahflî adetler ......................................................442
vahy-i ‹lâhî..........................................................267
vaîd ....................................................................200
vakar ..................................................................265
Van...............................................................22, 327
Van Valisi Cevdet Bey........................................288
varl›k.....................................................................29

~lar›n birbirinden yada sebeplerden üredi¤ini
savunan görüfl....................Bak›n›z: teselsül

vasat ..............................................................45, 46
vas›ta-i nüzûl........................................................83
vatan ..................................................................456
vefâ-i ahid ..........................................................373
vehim.............41, 52, 128, 135, 183, 225, 352, 353
vehim fleytanlar›.................................................232
vehm-i mahz ......................................................125
vesail ..................................................................126
vesait............................................................43, 386
vesenî.................................................................260
vesm...................................................................129
vesvese......................................................128, 139
vicdan ...................................52, 53, 54, 73, 74, 95, 

108, 117, 119, 123, 129, 130, 135, 157, 163,
164, 181, 194, 217, 269, 318, 369, 423, 425
~ ebed, ve küfür ...........................................134
~ ve namaz ....................................................76
~daki emeller, istidatlar ve iman.....................74
~›n tekamülü.................................................355
hidayet ve ~..................................................102

vicdan-› befler ......................................................74
vicdanî bir inkilâp ...............................................270
vukuat.................................................................276
vücub-i vücut......................................................236
vücub-i zekat........................................................79
vücud-i haricî......................................................233
vücud-i Sânia .....................................................246
vücud-i vahdet....................................................231
vücud-i zihnî.......................................................233
vücuh-i i’caz .................................................18, 289
vücup dairesi......................................................235
vücut ....................33, 135, 327, 387, 396, 406, 411

~ hayr-› mahzd›r ...........................................135
~ sahras› ........................................................28
~ ve adem ............................................233, 345
~a gelifl.........................................................122
dünyada ve ahirette  ~ .................................386
has ve müstakil ~ .........................................235
insan›n ~u.......................................................96

Y
ya¤mur .......................................118, 200, 205, 257

~ katreleri ve melâike ...................................207
~ sema cirminden de¤il, sema cihetinden

ya¤ar.......................................................206
~ suyu...........................................................257
~un inzâli ......................................................210
~un katreleri .................................................256
~un nüzulü ...........................................207, 208

Yahudi .........................................................52, 275; 
Bak›n›z: ehl-i kitap

umur-i itibariye — UÜVY — Yahudî
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yakin ...................................................................112
yalan .........................................140, 153, 154, 265;

Bak›n›z: kizb
cumhura muhalefetle ~ ................................266

yalanc›l›k ............................................................445
yarat›l›fl .......................89, 121, 238, 251, 279, 281; 

Bak›n›z: hilkat
~ teknesi.......................................................323
~› esbaba isnad............................................236
~ta cârî olan âdetullah..................................238
ilk ~ ......................................Bak›n›z: nefl’e-i ûlâ
ölümden sonra tekrar ~ .............Bak›n›z: nefl’e-i 

uhrâ
yaratma...............................Bak›n›z: halk (yaratma)
yard›m....................................................53, 69, 191

Müslümanlar›n birbirlerine ~lar› ve zekat .......78
yard›mlaflma....................................Bak›n›z: teavün

âlemdeki varl›klar›n ~lar› ..............................240
yafl

k›rk ~ ............................................................265
yaz .....................................................................209
yed .................................................................34, 35
Yed-i Kudret ...............................223, 340, 347, 439

~ ve eflya......................................................347
yedi, yetmifl, yedi yüz say›lar› ............................395
yeis.....................................................................190
yemek ..................................................55, 327, 338

~lerin ruhu ve hulâsas›...................................97
Yemen ................................................................178
yemin..................................................................311
Yeni Said.......................................................15, 23; 

Bak›n›z: Said Nursî
yer .....................................................................254

~in bir döflek yap›lmas› ................................253
yeflillik.................................................................335
yetimlik

ebedî ~ler .....................................................118
yevm.....................................................................40
yevm-i ahiret

~e iman ........................................................141
y›ld›r›m ...............................................................184
y›ld›z ..................................255, 391, 394, 395, 405

~lar› ilâh îtikad edenler.................................260
derâri ~lar .....................................................402
sabit ~lar ..............................................395, 402

yiyecek.......................................227, 327, 329, 389
Cennet ~leri..................................................326

yokluk................................................Bak›n›z: adem
~ karanl›klar›...................................................29

Yunan felsefesi...................................................431
Yunanistan .........................................................439
Yusuf (a.s.).........................................................293

Z

zaafiyet.......................................................169, 225
zab›ta .................................................................453
zahmet .........................................................99, 199

~leri tahfif......................................................330
sen ~ler içinde bo¤ul ki, ben nimetler içinde

rahat edeyim.............................................79
zakkum-i Cehennem ..........................................132
zalim.....................................................................99
zaman ................................................................277
zaman-› Adem............................................377, 406
zaman-› âhir .........................................................16
Zaman-› Cahiliyet ...............................................110
Zaman-› Saadet ....................................84, 88, 266; 

Bak›n›z: Asr-› Saadet
zaman-› terakkî ..................................................274
zarar....................................................45, 145, 153, 

178, 200, 319, 320, 323, 341, 381
~l› fleyleri def..................................................45

zarûriyat-› diniye ...........................................73, 111
zat ve s›fât-› ‹lâhiyeye cinayet............................134
Zat-› Akdes ...............................32, 33, 36, 37, 345; 

Bak›n›z: Allah
Zat-› Kibriya ...............................431, 434, 439, 443
Zat-› Zülcelâl ........................................................91
zati s›fatlar..........................................................345
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Tarih Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki Olaylar

1878 • Bitlis’in Hizan Kazas›na ba¤l›
Nurs köyünde do¤du.

• II. Abdülhamit Kanun-i Esa-
si’nin 113. madde’si gere¤ince
meclisi tatil etti ve ›. Meflrutiyet
dönemi sona erdi. (14 fiubat).

• Ali Suavi Vak’as› (20 May›s).
• Prizren’de Arnavut birli¤i kurul-

du. (10 Haziran).
• Osmanl› Devleti Halep Ferma-

n›n› ilan etti. (23 Ekim)

• Arnavutlar›n toprak bütünlü¤ü
ve özerklikleri Osmanl› Devle-
tince tan›nd›.

• Kars, Ardahan ve Batum Rus-
ya’ya b›rak›ld›.

• S›rbistan, Karada¤ ve Roman-
ya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Do¤u Bayaz›t tekrar Osmanl›-
lara geçti.

• Ruslar Sofya ve Edirne’yi iflgal
etti. (20 Ocak).

• Osmanl› Devleti ile Rusya ara-
s›nda Ayestafanos Antlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• K›br›s’›n ‹ngiltere taraf›ndan
yönetilmesini öngören K›br›s
Antlaflmas› imzaland›. (4 Hazi-
ran).

• Berlin Kongresi sona erdi ve
Berlin Antlaflmas› imzaland›.
(13 Temmuz).

• Haleppa Ferman›na ba¤l› ola-
rak Girit adas›nda Rum ço¤un-
lu¤u olan bir temsilciler meclisi
kuruldu. (Ekim)

1879 • Osmanl› Devleti Bosna-Hersek
bölgesinde Avusturya ege-
menli¤ini kabul etmek zorunda
kald›. (21 Nisan)

• Almanya Avusturya ile ittifak
kurarak Rusya’y› yaln›z b›rakt›.

• Matematikçi Albert Einstein
do¤du.

• Rusya’da Stalin ve Troçki do¤-
du.

1880 • Ünlü devlet adam› ve flair Ziya
Pafla öldü. (18 May›s).

• Ülgün flehri Karada¤’a terk
edildi. (27 Kas›m)

• ‹ngiltere’de liberal parti seçim-
leri kazand› ve William Glads-
tone hükümeti kuruldu.

1881 • Y›ld›z Mahkemesi (27 Hazi-
ran).

• Teselya Yunanistan’a terk edil-
di. (2 Temmuz).

• M›s›r’da Vatanîler isyan ç›kar-
d›. (9 Eylül).

• Düyun-i Umumiye ‹daresi ku-
ruldu. (20 Aral›k)

• Rus Çar› 2. Aleksandr öldürül-
dü.

• Almanya, Avusturya ve Rusya
aras›nda Üç ‹mparatorlar Ligi
Antlaflmas› imzaland›.

• Frans›zlar Tunus’u iflgal etti.
(12 May›s)

1882

1883

• ‹skenderiye’de Müslüman ve
H›ristiyan mücadelesi bafllad›.
(12 Haziran)

• Bismark’›n giriflimleriyle Al-
manya, Avusturya ve ‹talya
aras›nda ‹ngiltere’ye yönelik
Üçlü ‹ttifak imzaland›. (20 Ma-
y›s).

• ‹ngiltere M›s›r’› iflgal etti. ( 13
Eylül).

• ‹lk hidroelektrik santral infla
edildi. (ABD)

• Rusya’da Komünist Parti kurul-
du.

Tarihsel Geliflim ve Olaylar ‹çinde Bediüzzaman Said Nursî
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• Ö¤renimini fieyh Mehmet Ce-
lali medresesinde tamamlad›,
icazet ald› ve Siirt’e gitti.

• Molla Fethullah Efendi taraf›n-
dan Bediüzzaman lakab› veril-
di 

• Herbert J. Gladstone ‹ngilte-
re’de müstemlekeler bakan› ol-
du.

• Molla Muhammed Emin Efen-
dinin medresesinde ö¤renim
hayat›na bafllad›.

• Nurs’a geri döndü.

• Do¤u Rumeli buhran› yafland›. • Do¤u Afrika ‹ngiltere ve Alman-
ya aras›nda paylafl›ld›.

• Siirt’te alimlerle münazara etti.
• Tillo’ya gitti.
• Miran aflireti reisi Mustafa Pa-

flay› zulümden men etti.
• Cizre alimleriyle münazara etti.

• Ö¤renim için Pirmis köyüne
gitti.

• Ö¤renim için a¤abeyi Molla
Abdullah ile Nurflin köyüne ve
Seyhan yaylas›na gitti.

• Ta¤ medresesinde ö¤renime
devam etti.

• Pozitivist ve materyalist Beflir
Fuad’›n deneysel intihar›. (6
fiubat)

• ‹sviçre’de Ermeni H›nçak Ör-
gütü kuruldu.

• Bismarck Almanya ve Rus-
ya’n›n ortak politikalar üzerin-
de anlaflmas›n› sa¤layan ittifak
antlaflmas›n› Rusya’ya kabul
ettirdi.

• Deutsche Bank ile yap›lan an-
laflma sonucu Osmanl› Devleti
üzerindeki ‹ngiliz, Frans›z ve
Avusturya’n›n mali bask›s›
azalt›ld›. (27 Eylül).

• Almanlar Anadolu Demiryollar›
Kumpanyas›n› kurdu. (6 Ekim).

• Nam›k Kemal öldü. (2 Aral›k)

• Brezilya’da kölelik kald›r›ld›.

• ‹brahim Temo, Abdullah Cev-
det ve ‹shak Sükuti önderli¤in-
de ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti
kuruldu. (21 May›s).

• Yemen’de Zeydiler isyan etti.
• II. Abdülhamit taraf›ndan Uzak-

do¤u’ya gönderilen Ertu¤rul
F›rkateyni Japonya sular›nda
batt›. 581 kifli öldü. (16 Eylül)

• Japon ‹mparatoru Meiji, Bis-
marck Almanya’s›n› örnek alan
bir Anayasa ç›kard›.

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ziyaret etti.

• Molla Muhammed’in refakatin-
de Do¤ubayez›t’a hareket etti.

• Erzurum’da Ermenilerle Türk-
ler aras›nda çat›flma yafland›.
(Haziran)

• Almanya Baflbakan› Bismark
görevinden ayr›ld›.

• Do¤ubeyaz›t’ta fieyh Mehmet
Celali Medresesine geldi

• Ahmet Vefik Pafla öldü (1 Ni-
san).

• Servet-i Fünun dergisi ç›kma-
ya bafllad›.

1887

1893

1888

1889

1890

1891

1886

1892
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1884 • Mithat Pafla Taif zindan›nda öl-

dürüldü. (7 May›s)
1885 • Hindistan’da Ulusal Kongre ku-

ruldu.
• Almanya’da Benz motor üzeri-

ne çal›flmalar yap›ld›.
• Bulgaristan özerk Osmanl› vi-

layeti olan Do¤u Rumeliyi iflgal
etti (18 Eylül).

• Bükrefl antlaflmas› imzaland›.
(19 Ekim)



• Bitlis’e sürgün edildi.
• Bitlis valisi Ömer Pafla’n›n ko-

na¤›nda kalmaya bafllad›.

• Yemen’de Zeydiler ikinci kez
isyan etti.

• Mehmed Murat Efendi Mizan
gazetesini ç›karmaya bafllad›.

• Ermeniler ‹stanbul’da bir pro-
testo yürüyüflü düzenlediler
(30 Eylül).

• ‹ttihad-› Osmani Cemiyeti Os-
manl› ‹ttihat ve Terakki Cemi-
yeti ad›n› ald›.

• Çin-Japon savafl› bafllad›.
• Rusya’da Lenin ‹flçi S›n›f›n›n

Kurtuluflu ‹çin Mücadele Birli-
¤i’ni kurdu.

• Ahmet R›za Paris’te Meflveret
gazetesini ç›kard›.

• Röntgen X ›fl›nlar›n› keflfetti.
• Marconi telsiz telgraf› icat etti.
• Sinema ilk kez halka gösterildi.

1895

• Osmanl› Liberal Kongresi
Prens Sabahaddin öncülü¤ün-
de topland›. (4-9 fiubat).

• Ba¤dat Demiryollar› inflas› ya-
p›lan ihale anlaflmas›yla Al-
manlara verildi. (18 Mart).

• Prens Sabahaddin Teflebbüs-ü
fiahsî ve Adem-i Merkeziyet
Cemiyetini kurdu.

• II. Abdülhamit’in yönetimine
karfl› örgütlenen Jön Türkler,
Paris’te I. Jön Türk Kongresini
toplad›, Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti kuruldu. (4 fiubat).

1902
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• Mardin’e gitti. • Büyük ‹stanbul depremi yaflan-
d›. (10 Temmuz).

• Sason kasabas›nda ilk Ermeni
isyan› meydana geldi.

• Rusya’da tahta Çar II. Nikola
geçti.

• Rusya-Fransa ittifak yapt›.

• Ermeniler Osmanl› Bankas›n›n
‹stanbul flubesine sald›rd›lar.

• Ba¤dat demiryolu Konya’ya
ulaflt›.

• Theodor Herzl Yahudilerin ulu-
sal yurt isteklerini dile getiren
Yahudi Devleti (Judenstaat)
eserini yazd›.

• Van valisi Hasan Paflan›n da-
veti üzerine Van’a gitti.

• Tahir Paflan›n kona¤›nda ika-
met etmeye bafllad›.

• Pozitif bilimlere ait eserleri in-
celemeye bafllad›.

• Horhor Medresesini kurdu ve
ders vermeye bafllad›.

• Servet-i Fünun dergisi kapat›l-
d›.

• Hasan Paflan›n yerine Van Va-
lili¤ine Tahir Pafla atand›.

• Radyum keflfedildi.
• Theodor Herzl Dünya Siyonist

Teflkilat›n› kurdu.
• Osmanl›-Yunan Savafl› baflla-

d› (18 Nisan).
• Bat›l› Devletlerin Osmanl›-Yu-

nan savafl›na müdahalesiyle
Girit Yunanl›lara b›rak›ld›.

• Girit’e iç ifllerinde ba¤›ms›zl›k
verildi. (18 Aral›k).

• Alman ‹mparatoru II. Wilhelm
‹stanbul’u ikinci kez ziyaret et-
ti.

• Girit terk edildi. (5 Kas›m).
• Girit’teki Türkler Anadolu’ya

göç etti. (21 Aral›k).

• Girit’te isyan ç›kt› ve büyük
devletler Osmanl›lardan ada-
daki askerlerini çekmesini iste-
di. (4 Ekim).

• Rus Sosyal Demokrat ‹flçi Par-
tisi kuruldu.

• K›z›l ‹’caz isimli Arapça eserini
telif etti.

• ‹ngiltere’de Avam Kamaras›n-
da sömürgelerle ilgili görüflme-
ler yap›ld› ve Müstemlekeler
Bakan› Herbert J. Gladstone,
“Kur’an’› ortadan kald›rmal›y›z”
dedi.

• Hicaz demiryolunun inflas›na
baflland›.

• ‹stanbul’da Darülfünun aç›ld›.
(15 A¤ustos).

• Çin’de Boxer ayaklanmas›.
(Haziran).

• Bat›l› Devletlerin gönderdi¤i
uluslar aras› birlik Pekin’i ele
geçirdi.

1894

1896

1897

1898

1899

1900

Bediüzzaman Said Nursî Osmanl› Devletindeki Olaylar Dünyadaki OlaylarTarih
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• Selanik’te Osmanl› Hürriyet
Cemiyeti kuruldu.

• ‹ran’da Meflrutiyet ilan edildi.

• Bediüzzaman ‹stanbul’a gitti. • Erzurum ayaklanmas›, Bitlis
ayaklanmas›, Diyarbak›r ayak-
lanmas›.

• Osmanl› Hürriyet Cemiyeti ile
Jön Türklerin Paris kolu ‹ttihat
ve Terakki Cemiyeti ad› alt›nda
birleflti. (27 Eylül).

• Paris’te II. Jön Türk Kongresi
yap›ld›. (27-29 Aral›k).

• Einstein izafiyet teorisini gelifl-
tirdi.

1908

• V. Murat vefat etti. (29 A¤us-
tos).

• ABD ve ‹ngiltere’deki tersane-
lerde yap›lan Mecidiye ve Ha-
midiye kruvazörleri, ‹stanbul’a
getirildi ve donanmaya dahil
edildi. Kruvazörler, Abdülha-
mid döneminde donanmaya
kat›lan ilk modern gemilerdi. (1
Eylül).

• ‹kinci Sason isyan› bafllad›.
• Yusuf Akçura’n›n Üç Tarz-› Si-

yaset yaz›s› yay›nland›.

• Pasifik’te Rus-Japon Savafl›
bafllad›. (10 fiubat ).

• fiekerci Han›’nda “her suale
cevap verilir; fakat sual sorul-
maz” diye ilan etti. (fiubat-
Mart).

• M›s›r El-Ezher Üniversitesi ö¤-
retim görevlilerinden fieyh Ba-
hid Efendi ile görüfltü.

• Hükümet taraf›ndan Toptafl›
T›marhanesine gönderildi.

• T›marhane doktorunun “Bedi-
üzzaman’da zerre kadar mec-
nunluk eseri varsa, dünyada
ak›ll› adam yoktur” fleklindeki
raporu üzerine alelacele t›mar-
haneden ç›kar›l›p tevkifhanede
nezaret alt›na al›nd›.

• Kola¤as› Resneli Niyazi ve
Binbafl› Enver Beyler isyan
ederek da¤a ç›kt›lar. (3 Tem-
muz).

• II. Meflrutiyet ilan edildi. (23
Temmuz).

• Osmanl› Ahrar F›rkas› kuruldu.
(14 Eylül).

• Meclis-i Mebûsan aç›ld› (17
Aral›k).

• S›rat-› Müstakim dergisi yay›n-
land›.

• Avusturya mallar›na karfl› boy-
kot bafllad›.

• Reval Mülakat› yap›ld›. (9 Ha-
ziran).

• Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu. (5 Ekim).

• Avusturya Bosna-Hersek’i il-
hak etti. (5 Ekim).

• Girit Yunanistan’a ba¤land›.

• Ermeni Komitesi 2. Abdülha-
mit’e bombal› sald›r› tertipledi.
( 21 Temmuz).

• 1. Rus Devrimi bafllad›. (21
Ocak ).

• Rus-Japon savafl› Japonya’n›n
sürpriz galibiyeti ile sonuçlan-
d›. (1904-1905).

• Japonya ve Rusya aras›nda
yap›lan Porstmouth Bar›fl›n-
dan sonra Mançurya bölgesi
Japonlar›n kontrolüne geçti,
Rusya Kore’nin ba¤›ms›zl›¤›n›
tan›mak zorunda kald›.

• Rusya’da Meflrutiyet ilan edil-
di.

1907

1904

1905

1906
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• Tahir Pafla ile münakafla etti
ve Hizan’a döndü.

• Makedonya’da 30 bin civar›n-
da Bulgar çeteci Osmanl› yö-
netimine karfl› ayaklanma bafl-
latt›. (2 A¤ustos).

• Makedonya’daki Osmanl› yö-
netimine karfl› geliflen fliddet
olaylar› nedeniyle Sadrazam
Sait Pafla azledildi, yerine Ru-
meli ›slahat Komisyonu Baflka-
n› Mehmet Ferit Pafla getirildi.
(10 Ocak).

• Avrupa’da ekonomik kriz bafl-
lad›.

• Rus Sosyal Demokrat Partisi
Belçika’da toplant› yapt›.

• Wright Kardefllerin yapt›¤› ilk
motorlu uçak uçtu. (17 Aral›k).

1903



• Meflrutiyetin ilan› ile serbest
b›rak›ld›.

• II. Meflrutiyet ilan›n›n üçüncü
gününde ‹stanbul’da, daha
sonra Selanik’te meflrutiyete
dair bir nutuk verdi.

• Mizanc› Murad’›n, fiehzadeba-
fl›’nda Ferah Tiyatrosunda ver-
di¤i konferansta ç›kan karga-
flay› yat›flt›rd›.

• Hamallarla konuflarak boyko-
tun daha etkili hale getirilmesi-
ne çal›flt›.

• Nutuk 1 isimli eserini yazd›.
(1908-1909).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›nda ta-
lebeleri yat›flt›rd›. (27 fiubat).

• Ayasofya Mevlidi’nde heye-
canl› kalabal›¤› yat›flt›rd›. (3
Nisan).

• 31 Mart olay›nda askerlere hi-
tap ederek isyandan vazgeç-
melerini sa¤lad›. (16 Nisan).

• 31 Mart Ayaklanmas›nda, her-
kesi sükunete ve so¤ukkanl›l›-
¤a davet etti¤i makalelerini
neflretti (Serbesti gazetesinde)
(17 Nisan).

• 31 Mart Vak’as›na kar›flt›¤› id-
dias›yla tevkif edildi, Divan-›
Harb-i Örfi’de yarg›land› ve be-
raat etti (30 Nisan - 25 May›s).

• ‹ki Mekteb-i Musibetin fieha-
detnamesi (Divan-› Harbî Örfî)
eserini telif etti.

• Osmanl› Demokrat F›rkas› ku-
ruldu (6 fiubat).

• Bayez›d Talebe ‹çtima›. (27
fiubat).

• Serbesti gazetesi baflyazar›
Hasan Fehmi öldürüldü. (7 Ni-
san).

• 31 Mart Vak’as› patlak verdi.
(13 Nisan).

• Adana’da Ermeni olaylar› vuku
buldu. Yaklafl›k 30.000 kifli öl-
dü. (14 Nisan).

• Hareket Ordusu Yeflilköy’e
ulaflt›; ‹stanbul’da s›k›yönetim
ilan etti. (19 Nisan).

• II. Abdülhamid tahttan indirildi.
(27 Nisan).

• V. Mehmed Reflad padiflah ol-
du. (27 Nisan).

• 31 Mart olay› ile ilgisi olanlar
s›k›yönetim mahkemelerine ç›-
kar›ld›lar.

• 1876 Anayasas›nda (Kanun-›
Esasî) de¤ifliklik yap›ld›. (21
A¤ustos).

• Lenin’in Materyalizm ve Ampi-
riokritisizm eseri yay›nland›.

• ‹stanbul’dan ayr›larak ‹nebolu,
Batum ve Tiflis’e gitti. (Mart).

• Van’a gitti.
• Meflrutiyet ve anayasa ile ilgili

olarak flark afliretlerini ziyaret
etti, sorular›na cevap verdi.

• Reçetetü’l Avam, Reçetetü’l-
Ulema veya Saykalü’l-‹slam
isimli eserlerini yazd›.

• Ç›ra¤an Saray› yand›. (19
Ocak).

• Ahali F›rkas› kuruldu. (21 fiu-
bat).

• ‹ttihad ve Terakki F›rkas› bö-
lünmeye bafllad›. (fiubat).

• Arnavutluk isyan› bafllad›. (1
Nisan).

• Gazeteci Ahmed Samim öldü-
rüldü. (fail-i meçhul) (9 Hazi-
ran).

• Osmanl› Sosyalist F›rkas› ku-
ruldu. (Eylül).

• Japonya Kore’yi ilhak etti.
• Meksika’da halk ayaklanmas›

bafllad›.

• fiam’a gitti. fiam Emeviye Ca-
miinde, kalabal›k bir toplulu¤a
hitap etti.

• ‹stanbul’a gelerek Sultan Re-
flad’›n Rumeli seyahatine kat›l-
d›. (5 Haziran).

• Hutbe-i fiamiye, Münazarat,
Muhakemat, Devaü’l-Ye’s isim-
li eserlerini yazd›.

• Rumeli seyâhatine ç›kan Sul-
tan Reflad ‹stanbul’dan hare-
ket etti. (5 Haziran).

• Abdullah Cevdet ‹çtihat dergi-
sini ç›kard›.

• Türk Yurdu dergisi ç›kt›.
• Selanik’te Genç Kalemler der-

gisi ç›kt›.

• Panço Villa ve Emiliano Zapa-
ta’n›n, bir y›l önce bafllatt›¤›
ayaklanman›n ard›ndan Meksi-
ka’da darbe oldu. (10 Nisan).

• ‹talya, Trablusgarp ve Binga-
zi’nin tahliyesi için Osmanl›
Devletine ültimatom verdi. (28
Eylül).

• ‹talyanlar Trablusgarb ve Bin-
gazi’ye sald›rd› ve iflgal etti.
(29 Eylül).

1909

1910

1911
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• Çin’de Sun Yat-San liderli¤in-
deki devrimciler, Manchu hane-
dan›n› y›kt›. (10 Ekim).

• ‹talya Trablusgarp ve Bingazi’yi
topraklar›na katt›¤›n› dünyaya
duyurdu. (5 Kas›m).

• Marie Curie, radyoaktiflik konu-
sunda kendi bafl›na yapt›¤› ça-
l›flmalardan dolay› Nobel Ödü-
lü ald›; böylece bu ödülü iki kez
alan ilk kifli oldu.

• Ernest Rutherford, atomun
merkezinde bir çekirdek oldu-
¤unu gösterdi.

• Batum, Tiflis yoluyla Van’a gitti.
• Teflhisü’l-‹llet isimli eserini ya-

y›nlad›.

• V. Mehmed Reflad meclisi da-
¤›tt› (18 Ocak).

• Türk Ocaklar› kuruldu. (25
Mart).

• Milli Meflrutiyet F›rkas› kuruldu
(15 Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakki komitesi hü-
kümetten düfltü. (16 Temmuz).

• ‹lk seferinde buz da¤›na çarpa-
rak batan, dönemin en büyük
transatlanti¤i Titanik’te 1517
yolcu yaflam›n› yitirdi. (15 Ni-
san).

• ‹talyanlar Rodos, On iki Ada ve
Çanakkale Bo¤az›na sald›rd›.
(18 Nisan).

• 1. Balkan Savafl› bafllad›. (8
Ekim).

• Osmanl› Devleti ile ‹talya ara-
s›nda Ufli Antlaflmas› imzalan-
d›. (15 Ekim).

• Arnavutluk ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etti. (28 Kas›m).

• Van’da Medresetü’z-Zehra’n›n
temelini att›.

• fieyh Selim isyan›na engel ol-
maya çal›flt›.

• Talikat isimli eserini yazd›.

• Bab›âli bask›n› yap›ld› (23
Ocak).

• ‹ttihat ve Terakki yeniden ikti-
dar oldu.

• Sadrazam Mahmud fievket
Pafla öldürüldü. (11 Haziran).

• ‹ttihat ve Terakki’nin siyasi te-
rör devri bafllad›.

• Said Halim Pafla sadrazaml›¤a
atand›. (12 Haziran).

• Edirne geri al›narak Garbi
Trakya Türk Cumhuriyeti kurul-
du. (21 Temmuz).

• Londra Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (30 May›s).

• II. Balkan savafl› bafllad›. (29
Haziran).

• Osmanl›-Bulgar bar›fl›: ‹stan-
bul Antlaflmas› imzaland›. ( 29
A¤ustos).

• Osmanl›-Yunan bar›fl›: Atina
Antlaflmas› imzaland›. (14 Ka-
s›m).

• Birinci Dünya savafl›nda tale-
beleriyle birlikte Gönüllü Milis
Alay› kurarak Ermeniler ve
Ruslarla mücadele etti.

• ‹flaratü’l-‹caz isimli eserini yaz-
maya bafllad›.

• Binbafl› Enver Bey Harbiye
Naz›r› oldu ve Pafla unvan›n›
ald›. (3 Ocak).

• Meclis-i Mebusan süresiz tatil
edildi. (2 A¤ustos).

• Osmanl› Devleti, Almanya ve
Üçlü ‹ttifak ülkeleri ile birleflme
karar› ald› (2 A¤ustos).

• Kapitülasyonlar kald›r›ld›. (9
Eylül).

• Cihad-› Ekber ilan edildi. (14
Kas›m).

• Enver Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin Sar›ka-
m›fl harekat› bafllad›. (22 Ara-
l›k).

• Panama Kanal› aç›ld›.
• Avusturya Macaristan veliahd›

Françios Ferdinand Saraybos-
na’da S›rp milliyetçisi Princip
taraf›ndan katledildi (28 Hazi-
ran).

• Avusturya S›rbistan’a savafl
açt› (28 Temmuz).

• 1. Dünya Savafl› bafllad›. (1
A¤ustos).

• Almanya Rusya’ya savafl ilan
etti. (1 A¤ustos).

• Almanya Fransa’ya savafl ilan
etti. (3 A¤ustos ).

• ‹ngiltere Almanya’ya savafl ilan
etti. (4 A¤ustos).

• Avusturya Rusya’ya savafl ilan
etti. (6 A¤ustos).

1912.

1913

1914



• Cemal Pafla kumandas›ndaki
Osmanl› kuvvetlerinin M›s›r
Seferi yap›ld›: Kanal Hezimeti.
(Ocak-fiubat).

• Van’da Ermeni isyan› bafllad›.
(15 Nisan).

• Do¤u Anadolu’da Ruslarla ifl-
birli¤i yapan Ermeni nüfus iç
bölgelere tafl›nd›:Tehcir uygu-
lamas›. (27 May›s).

• ‹ngilizler Adana’y› iflgal etti. (23
Ocak).

• Müttefikler Çanakkale Bo¤az›-
n› geçmeye çal›flt›: Çanakkale
Savafl› (19 fiubat).

• Bulgaristan, Türkiye ve Alman-
ya’n›n yan›nda savafla kat›ld›.
(6 Eylül).

• Bitlis savunmas› s›ras›nda
Ruslara esir düfltü ve Kostro-
ma’ya götürüldü (2 Mart).

• ‹ngilizler ve Frans›zlar Gelibo-
lu’yu terk etti.

• Rus taarruzu bafllad›, Erzu-
rum, Rize, Trabzon ve Erzin-
can iflgal edildi. (11 Ocak).

• Hicaz Emiri fierif Hüseyin is-
yan bafllatt›. (27 Haziran).

• fierif Hüseyin krall›¤›n› ilan etti
(6 Kas›m).

• Hicaz ve Mekke kaybedildi.

• Sykes-Picot Anlaflmas› imza-
land›. (16 May›s).

• Romanya ‹tilaf Devletlerine ka-
t›ld›. (17 A¤ustos).

• Einstein’in izafiyet teorisi ya-
y›nland›.

• Rusya’daki Çarl›k Rejimini y›-
kan ayaklanma ve devrim s›ra-
s›nda esir kamp›ndan firar etti.

• Veliaht Vahdettin Almanya’y›
ziyaret etti.

• Y›ld›r›m Ordular› Grubu kurul-
du.

• Irak ve Suriye Cepheleri çöktü.
• Filistin Osmanl› hakimiyetin-

den ç›kt›. (9 Aral›k).

• ABD ‹tilaf Devletlerine kat›ld›
ve Almanya’ya savafl ilan etti
(6 Nisan).

• Rusya’da Bolflevik ihtilali yap›l-
d›.

• St. Jean de Maurienne Anlafl-
mas› imzaland›. (17 Nisan).

• Rusya’da yeni bir ayaklanma
ç›kt›. Sosyalistler Bolflevik Hü-
kümetini devirerek, 1. Dünya
Savafl›ndan çekildiler. Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i
kuruldu. (9 Ekim).

• Balfour Bildirgesi ile Filistin’de
Yahudiler’e yurt vaat edildi. (2
Kas›m).

• Varflova, Berlin, Viyana üzerin-
den ‹stanbul’a geldi.

• Darü’l-Hikmet-ül ‹slamiye üye-
li¤ine atand›. (26 A¤ustos).

• II. Abdülhamid vefat etti. (10
fiubat).

• Sultan Reflad vefat etti. (3
Temmuz).

• ‹ttihat ve Terakkinin ileri gelen-
leri ülkeyi terketti. (2/3 Kas›m).

• ‹tilaf Devletleri ‹stanbul’u iflgal
etti. (13 Kas›m).

• Wilson Prensipleri yay›nland›.
(8 Ocak).

• ‹ttifak Devletleri ile Rusya ara-
s›nda Brest-Litovsk Anlaflmas›
imzaland›. (3 Mart).

• Mondros Mütarekesi imzalan-
d›. (30 Ekim).

• I. Dünya Savafl› sona erdi.
• Çekoslovakya Devleti kuruldu.

1915

1916

1917

1918

• Japonya Almanya’ya savafl
ilan etti. (23 A¤ustos).

• Ruslar Do¤u Bayaz›d’a sald›r-
d›. (31 Ekim).

• Rusya Osmanl› Devletine sa-
vafl ilan etti. (3 Kas›m).

• ‹ngiliz ve Frans›z savafl gemi-
leri Çanakkale tabyalar›n› topa
tutmaya bafllad›. (3 Kas›m).

• ‹ngiltere ve Fransa Osmanl›
Devletine savafl ilan etti. (5 Ka-
s›m).

• Osmanl› Devleti ‹tilaf Devletle-
rine savafl ilan etti. (11 Kas›m).

• Rus donanmas› Trabzon’u
bombalad›. (17 Kas›m).
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• Nokta risalesini yazd›.
• Abdurrahman Nursî taraf›ndan

Bediüzzaman Said Nursî’ye ait
ilk Tarihçe-i Hayat yaz›ld›.

• Damat Ferit Pafla kabinesi ku-
ruldu. Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›
iktidara geçti (4 Mart).

• ‹zmir iflgal edildi. (15 May›s).
• Mustafa Kemal ‹stanbul Hükü-

meti taraf›ndan Anadolu’ya
gönderildi. (19 May›s).

• Erzurum Kongresi yap›ld›. (23
Temmuz-7 A¤ustos).

• Sivas Kongresi yap›ld›. (4-12
Eylül).

• Sivas Kongresi Heyeti Temsili-
yesi ile Ali R›za Pafla Hüküme-
ti temsilcileri görüfltü: Amasya
Mülakat›(22 Ekim).

• Komünist Enternasyonal’in (II›.
Enternasyonal) kuruluflu. (4
Mart).

• ‹tilaf Devletleri Almanya ile
Versailles Antlaflmas› imzalan-
d›. (28 Haziran).

• ‹tilaf Devletleri Avusturya ile St.
Germain Anlaflmas›’n› imzala-
d›. (10 Eylül).

• ‹tilaf Devletleri Bulgaristan ile
Neuilly Anlaflmas›’n› imzalad›.
(27 Kas›m).

• M›s›r’da milliyetçi ayaklanma
meydana geldi.

• Rutherford alfa parçac›klar›n›
kullanarak bir elementin baflka
bir elemente yapay dönüflümü-
nü gerçeklefltirdi.

• Atlas Okyanusu uçakla afl›ld›.

• Bediüzzaman’›n da içinde bu-
lundu¤u birçok ayd›n taraf›n-
dan Yeflilay Cemiyeti kuruldu.

• ‹ngilizlere karfl› Hutuvat-› Sitte
isimli eserini neflretti.

• Hakikat Çekirdekleri 1 ve Sü-
nuhat isimli eserlerini yazd›.

• ‹stanbul’da son Meclis-› Mebu-
san aç›ld›. (12 Ocak).

• Son Osmanl› Mebusan Mecli-
since Misak-› Milli kabul edildi.
(28 Ocak).

• ‹stanbul ‹tilaf Devletleri taraf›n-
dan iflgal edildi (16 Mart).

• T.B.M.M. aç›ld›. (23 Nisan).
• Türkiye Komünist Partisi kurul-

du.

• San Remo Konferans› yap›ld›.
(24 Nisan).

• ‹tilaf Devletlerinin Macaristan
ile Trianon Anlaflmas› imzalan-
d›. (4 Haziran).

• Osmanl› ile ‹tilaf Devletleri ara-
s›nda Sevr Antlaflmas› imza-
land›. (10 A¤ustos).

• Bakü’de Do¤u Milletleri Kong-
resi topland›. (1-8 Eylül).

• Milletler Cemiyeti kuruldu.
• ‹talya’da Benito Mussolini, Ulu-

sal Faflist Partisini kurdu.
• Dünyada ilk genel radyo yay›n-

lar› yap›ld›.
• Ermenistan ile Osmanl› aras›n-

da Gümrü Antlaflmas› imzalan-
d›. (2 Aral›k).

1919

1920

1921 • Anglikan Kilisesinin suallerine
cevap verdi.

• fieyhülislam Dürrizade Abdul-
lah Efendinin Kuvay-› Milliye
aleyhine verdi¤i fetvaya karfl›
Anadolu hareketini destekle-
yen bir fetva yay›nlad›.

• Hakikat Çekirdekleri 2, Lema-
at, fiuaat, Rumuz ve Tuluat
isimli eserlerini yazd›.

• 1921-1923 y›llar› aras›nda
Mesnevi-i Arabi (33. Lem’a)
isimli eserini yazd›.

• I. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(6/10 Ocak).

• Londra Konferans› yap›ld›. (21
fiubat-11 Mart).

• Türk-Rus Dostluk ve Kardefllik
anlaflmas› imzaland›. (16
Mart).

• ‹stiklal marfl› kabul edildi. (12
Mart).

• II. ‹nönü Muharebesi yap›ld›.
(31 Mart/1 Nisan).

• Sakarya Meydan Muharebesi
yap›ld›. (23 A¤ustos/13 Eylül).

• Fransa ile Bar›fl (20 Eylül).

• Yunan kral› I. Aleksandros bir
maymunun ›s›rmas› sonucu öl-
dü, yerine Konstantin kral oldu.

• ‹ran’da R›za Han iktidara geldi.
• Çin Komünist Partisi kuruldu.

• T.B.M.M. hükümeti ileri gelen-
lerinin daveti üzerine Anka-
ra’ya gitti ve resmi merasimle
karfl›land› (19 Kas›m).

• Ankara’da Katre, Zeylü’l-Katre,
Habbe, Zeylü’l-Habbe, Zerre,
fiemme, Zeyl eserlerini yazd›.

• Büyük Taarruz bafllad›. (26
A¤ustos).

• Yunan Baflkumandan› Trikopis
esir edildi. (30 A¤ustos).

• ‹zmir iflgalden kurtar›ld›. (9 Ey-
lül).

• ‹talya’da Mussolini iktidara gel-
di.

• ‹rlanda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.
• Lenin yeni ekonomik politikas›-

n› ilan etti.

1922



• Mudanya Mütarekesi. (11
Ekim).

• Saltanat kald›r›ld›. (1 Kas›m).
• Abdülmecit Efendi Halife oldu.

(16 Kas›m).
• Sultan Vahdettin bir ‹ngiliz z›rh-

l›s› ile ‹stanbul’dan ayr›ld›. (17
Kas›m).

• Lozan Bar›fl Konferans› baflla-
d›. (20 Kas›m).

• Çanakkale iflgalden kurtuldu.
(26 Kas›m).

• Mecliste milletvekillerinin na-
mazda gösterdikleri ihmal do-
lay›s›yla 10 maddelik beyanna-
me yay›nlad›. (1 fiubat).

• Ankara’dan ayr›larak Van’a git-
ti.

• Tedrisat Umum Müdürlü¤ünce
Van’da vaizlik kadrosu verildi.

• Zühre, Zührenin Zeyli, Habab,
Zeylü’l Habab, isimli eserlerini
yazd›.

• Büyük Millet Meclisinde Med-
resetü’z-Zehra hakk›nda ka-
nun teklifi verildi.(2 Mart).

• Lozan Bar›fl Antlaflmas› imza-
land›. (24 Temmuz).

• Cumhuriyet ilan edildi.(29
Ekim).

• Ziya Gökalp’in Türkçülü¤ün
Esaslar› isimli kitab› yay›nlan-
d›.

• Ankara baflkent kabul edildi.
(13 Kas›m).

• Fransa, Almanya’n›n Ruhr böl-
gesini iflgal etti.

• ‹ran ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• fieyh Said’in isyana davetini
reddetti.

• Hilafet ilga edildi ve Osmanl›
hanedan mensuplar› yurt d›fl›-
na ç›kart›ld›. (3 Mart).

• Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul
edildi. (3 Mart).

• fier’iye ve Evkaf Bakanl›¤› kal-
d›r›ld›. (3 Mart).

• Türkiye ‹fl Bankas› kuruldu.
(26 A¤ustos).

• Lenin öldü.
• Hicaz Emiri Hüseyin kendisini

halife ilan etti. (7 Mart).

• Van’dan al›narak mecburi ika-
mete tabi tutulmak üzere Bur-
dur’a gönderildi.

• Nur’un ‹lk Kap›s›’n› yazd›.

• fieyh Said Ayaklanmas› mey-
dana geldi. (13 fiubat).

• Aflar vergisi kald›r›ld›. (17 fiu-
bat).

• Takrir-› Sükun Kanunu ç›kt›. (4
Mart).

• ‹stiklal Mahkemeleri yeniden
topland›.

• Terakkiperver Cumhuriyet F›r-
kas› kapat›ld›. (3 Haziran).

• fiapka kanunu ç›kar›ld›. (25
Kas›m).

• Tekke ve zaviyeler kapat›ld›.
(30 Kas›m).

• Türkiye ve Sovyet Rusya ara-
s›nda sald›rmazl›k pakt› imza-
land›. (17 Aral›k).

• Almanya’da Hindenburg Cum-
hurbaflkan› oldu.

• Avrupa’da Lokarno Dönemi
bafllad›. (Almanya, Belçika,
Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya ara-
s›nda akdedilen antlaflmalarla
s›n›r tayinleri) (16 Ekim).

• Isparta’ya sürgüne gönderildi.
(25 Ocak).

• Isparta’n›n Barla köyünde
mecburi ikamete tabi tutuldu.
(20 fiubat).

• Risale-i Nur’un telifine bafllad›.
• Onuncu Sözü yazd›.
• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-

cü, Beflinci, Alt›nc›, Yedinci,
Sekizinci, Dokuzuncu, Yirmin-
ci, Yirmi Birinci ve Yirmi ‹kinci
Sözleri yazd›.

• Medeni Kanun kabul edildi. (17
fiubat).

• Yeni Ceza Kanunu kabul edil-
di. (1 Mart).

• M. Kemal’e karfl› düzenlene-
cek suikast ortaya ç›kar›ld›.(‹z-
mir Suikast›) (15 Haziran).

• Almanya Milletler Cemiyetine
kabul edildi.

1923

1924

1925

1926
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• On Sekizinci ve Yirmi Beflinci
Sözleri yazd›.

• ‹stiklal Mahkemeleri kald›r›ld›.
(7 Mart).

• M. Kemal 2. CHF kurultay›nda
nutkunu okudu. (15-20 Ekim).

• ‹bni Suud kendisini Hicaz ve
Necid kral› ilan etti.

• ‹lk sesli film yap›ld›.

• 1928-1930 aras›nda Yirmi Do-
kuzuncu, Otuzuncu, Otuz Bi-
rinci, Otuz ‹kinci, Otuz Üçüncü
Sözleri yazd›.

• Yirminci ve Yirmi Dördüncü
Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Türkçe hutbe okun-
maya baflland›. (3 fiubat).

• Anayasan›n dinle ilgili hüküm-
leri kald›r›ld›. (10 Nisan).

• Uluslararas› Say›lar›n Kabulu
Hakk›ndaki Kanunun kabulü.
(20 May›s).

• Yeni Türk Harfleri kabul edildi.
(1 Kas›m).

• Kellog Pakt› ile ABD, ‹ngiltere,
Fransa, Almanya, ‹talya, Ja-
ponya, Polonya, Belçika ve
Çek Cumhuriyeti diplomaside
bar›fl ve güvenlik siyaseti üze-
rinde anlaflt›.

• Yunanistan’da Elefterios Vene-
zelos baflbakan oldu.

• ‹skoç bakteriyolojist Alexander
Fleming, pek çok zararl› bakte-
riyi yok etti¤i bilinen bir ‘küf’
buldu. Bu küfe ‘Penicillium No-
tatum’ ad›n› verdi. (15 Eylül).

• Birinci, On Üçüncü, On Doku-
zuncu, Yirmi Yedinci ve Otuz
Üçüncü Mektuplar› yazd›.

• Yirmi Yedinci Sözü yazd›.

• Ticaret Kanunu kabul edildi.
(13 May›s).

• Türkiye gümrük ba¤›ms›zl›¤›na
kavufltu.

• New York Borsas›n›n çökme-
siyle ABD’nin h›zl› yükselifli ke-
sintiye u¤rad›.

• Dünyada ekonomik bunal›m
bafllad›.

• ‹kinci, Üçüncü, Dördüncü, Be-
flinci, Alt›nc›, Dokuzuncu, On
Alt›nc› ve On Yedinci Mektup-
lar› yazd›.

• Serbest Cumhuriyet F›rkas›
kuruldu. (12 A¤ustos).

• ‹rtica iddialar› yüzünden Ser-
best Cumhuriyet F›rkas› kendi-
ni feshetmek zorunda b›rak›ld›.
(17 Kas›m).

• Menemen Olay› meydana gel-
di. (23 Aral›k).

• Hint Ulusal Kongresi ilk defa
tam ba¤›ms›zl›k iste¤iyle orta-
ya ç›kt›.

• Gandhi ikinci sivil itaatsizlik gi-
riflimini bafllatt›.

• Londra’da ABD, ‹ngiltere ve
Japonya silahs›zlanma giriflim-
lerine yönelik anlaflmalar yapt›.
(Ocak).

• On Alt›nc› Mektubun Zeyli, Yir-
mi Alt›nc› Mektubun ‹kinci K›s-
m› ve Yirmi Sekizinci Mektu-
bun Birinci Parças›n› yazd›.

• Türk Tarih Kurumu kuruldu. (12
Nisan).

• T.B.M.M’nin 6. Dönemi fevka-
lade toplant›s›nda Mustafa Ke-
mal 3. kez cumhurbaflkan› se-
çildi. (4 May›s).

• Viyana’daki Kredit-Anstaldt
Bankas›n›n iflas› ile uluslaras›
ödemeler mekanizmas› çöktü.
‹flaslar dünya ekonomisini da-
ha da fazla bunaltt›.

• ‹spanya’da cumhuriyet ilan
edildi.

• Birinci, ‹kinci, Üçüncü, Dördün-
cü, Beflinci, Alt›nc› ve Yedinci
Lem’alar› yazd›.

• Yirmi Alt›nc› Mektuplar› yazd›.

• ‹stanbul’da Yerebatan Camiin-
de Haf›z Yaflar Okur taraf›ndan
ilk kez Türkçe Kur’an okundu.
(22 Ocak).

• Halkevleri kuruldu. (19 fiubat).
• Türk Dil Kurumu kuruldu. (12

Temmuz).
• Türkiye, Milletler Cemiyetine

üye oldu. (18 Temmuz).
• Ayasofya Camii kapat›ld›.
• Kadro dergisi ç›kmaya bafllad›.

• Japonlar Mançurya’y› iflgal et-
ti.(Mart).

• Japonya Rusya ile komflu ol-
du.

• ›rak ba¤›ms›z krall›k oldu.
• ‹bni Suud taraf›ndan Suudi

Arabistan Krall›¤› kuruldu.

• Sekizinci, On Birinci ve On Ye-
dinci Lem’alar› yazd›.

• On Dördüncü Sözün Zeyli, Yir-
mi Üçüncü Mektup ve Yirmi
Sekizinci Mektubun ‹kinci Par-
ças›n› yazd›.

• ‹stanbul’da camilerde ezan ve
kamet Türkçe okunmaya bafl-
lad›. (7 fiubat).

• Yeni ‹stanbul Üniversitesi aç›l-
d›. (18 Kas›m).

• ›. Befl Y›ll›k Sanayi Plan› haz›r-
land›.

• Almanya’da Nazi Partisi iktida-
ra geçti.

• Avrupa’da silahs›zlanma politi-
kalar› gündeme gelmeye bafl-
lad›.

• Alman cumhurbaflkan› Von
Hindenburg Hitler’i flansölyeli-
¤e getirdi.
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• Hatay Türkiye’ye kat›ld›. (29
Haziran).

• Türk-‹ngiliz ve Frans›z ‹ttifak›,
Ankara’da imzaland› (Ankara
Pakt›). (19 Ekim).

• 33.000 kiflinin öldü¤ü Erzincan
Depremi yafland›. (27 Aral›k).

• Almanya Çekoslovakya’y› ifl-
gal etti.

• Almanya, ‹talya ile ittifak ant-
laflmas› imzalad›. (22 May›s).

• Almanya-Sovyet Sald›rmazl›k
Pakt› imzaland›. (23 A¤ustos).

• Almanya, Polonya’ya sald›rd›.
(1 Eylül).

• 2. Dünya Savafl› bafllad›. (1
Eylül).

• ‹ngiltere ve Fransa Almanya’ya
savafl ilan etti. (3 Eylül).

• Barla’daki ikametine son veri-
lerek Isparta’ya getirildi.

• Yirmi Dokuzuncu Mektubun Bi-
rinci K›sm›, Onuncu, On ‹kinci,
On Dördüncü, On Alt›nc›, On
Sekizinci, Yirminci, Yirmi Birin-
ci, Yirmi ‹kinci, Yirmi Dördüncü,
Yirmi Beflinci ve Yirmi Alt›nc›
Lem’alar› yazd›.

• ‹ktisad Risalesi, Hastalar Risa-
lesi ve ‹htiyarlar Risalesini yaz-
d›.

• Balkan Antant› kuruldu. (9 fiu-
bat).

• Soyad› Kanunu ç›kt›. (21 Hazi-
ran).

• Ayasofya Camiinin müzeye
çevrilmesi için kanun ç›kt›. (24
Kas›m).

• Kad›nlara seçme ve seçilme
hakk› tan›nd›. (5 Aral›k).

• Almanya’da Hitler devlet bafl-
kan› oldu.

• Talebeleri ile birlikte tutuklana-
rak Eskiflehir hapishanesine
getirildi.

• Yirmi Yedinci, Yirmi Sekizinci,
Yirmi Dokuzuncu ve Otuzuncu
Lem’alar› yazd›.

• Kapat›lan Ayasofya Camii mü-
ze olarak aç›ld›. (1 fiubat).

• Atatürk 4. kez cumhurbaflkan-
l›¤›na seçildi.

• ‹ngiltere ve Almanya Deniz Si-
lahlar›n›n K›s›tlanmas›na Yö-
nelik Antlaflma imzalad›.

• ‹talya Habeflistan’› iflgal etti. (5
Ekim).

• Kastamonu’ya sürgün edildi.
• Birinci ve ‹kinci fiua› yazd›.
• Kastamonu Lahikas›n› yazd›.

• Ankara’da Dil ve Tarih-Co¤raf-
ya Fakültesi aç›ld›. (9 Ocak).

• Ankara’da Devlet Konservatu-
ar› kuruldu. (6 May›s).

• Montreux Bo¤azlar Sözleflme-
si imzaland›. (20 Temmuz).

• “‹stiklal Marfl›” flairi Mehmet
Akif Ersoy vefat etti. (27 Ara-
l›k).

• Japonya ile Almanya Anti-Ko-
mintern Patk› imzaland›. (25
Kas›m).

• Filistin’de Yahudi göçüne karfl›
Araplar isyan etti.

• ‹spanya’da General Franco
önderli¤inde iç savafl bafllad›.

• Üçüncü fiua› yazd›. • Alt› Ok anayasaya girdi. (5 fiu-
bat).

• Karabük Demir ve Çelik Fabri-
kas›n›n temel atma töreni ya-
p›ld›. (3 Nisan).

• Hatay’›n Ba¤›ms›zl›k Antlafl-
mas› TBMM taraf›ndan onay-
land›. (14 Haziran).

• Türkiye, ‹ran, Irak ve Afganis-
tan aras›nda Tahran’da Sâ’dâ-
bat Pakt› imzaland›. (8 Tem-
muz).

• ‹nönü Baflbakanl›ktan çekildi.
Görevi Celal Bayar devrald›.
(25 Ekim).

• Cenevre’de yap›lan Milletler
Cemiyeti toplant›s›nda, Ha-
tay’›n ba¤›ms›zl›¤› kabul edildi.
(27 Ocak).

• Türkiye-M›s›r Dostluk, ‹kamet
ve Tabiiyet Antlaflmas› yap›ld›.
(7 Nisan).

• Dördüncü, Beflinci ve Yedinci
fiualar› (Ayet’ül Kübra) yazd›.

• Sadabat Pakt› TBMM taraf›n-
dan onayland›. (14 Ocak).

• Hatay Millet Meclisi aç›ld› ve
Tayfur Sökmen devlet baflkan-
l›¤›na seçildi. (2 Eylül).

• Ankara Radyosu yay›na baflla-
d›.(28 Ekim).

• M. Kemal öldü. (10 Kas›m).
• ‹smet ‹nönü cumhurbaflkan›

seçildi (11 Kas›m).

• Almanya Avusturya’y› ilhak et-
ti. (12 Mart).

• Japonya Çin’i iflgal etti.
• Türkiye ve Fransa, Hatay’da

eflit say›da asker bulundurma-
lar› konusunda anlaflma yapt›.
Birlikler Hatay’a girdi. (3-4
Temmuz).
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• Onuncu fiua› yazd›. • Köy Enstitüleri Kanunu TBM-
M’de kabul edildi. (17 Nisan).

• Almanya Paris’i iflgal etti. (14
Haziran).

• Alman-Frans›z Silah B›rakma
Antlaflmas› imzaland›. (22 Ha-
ziran).

• Almanya, Londra’y› havadan
bombalad›. (7 Eylül).

• ‹talya, Fransa ve ‹ngiltere’ye
savafl ilan etti.

• Türkiye ve Rusya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (24 Mart).

• Türkiye ve Almanya aras›nda
Sald›rmazl›k Deklarasyonu im-
zaland›. (18 Haziran).

• Refah gemisi K›br›s yak›nlar›n-
da bir torpille bat›r›ld›. (23 Ha-
ziran).

• Varl›k Vergisi Kanunu ç›kar›ld›.
(11 Kas›m).

• Japonya, ABD’nin Pearl Har-
bour üssüne sald›rd›. (7 Ara-
l›k).

• Almanya ABD’ye savafl ilan et-
ti. (11 Aral›k).

• Sekizinci fiua› yazd›. • Almanya’n›n Türkiye Büyükel-
çisi Von Papen’e suikast dü-
zenlendi.

• Varl›k Vergisi uygulamas› bafl-
lad›.

• ‹ngiltere ve ABD aras›nda Bir-
leflmifl Milletler ittifak› kuruldu.
Daha sonra bu ittifaka 22 dev-
let daha kat›ld›. (Ocak).

• Kastamonu’dan Isparta’ya
sevk edildi.

• Isparta’da sorgulamadan son-
ra talebeleriyle Denizli A¤›r Ce-
za Mahkemesine sevk edildi.

• On Birinci ve On Üçüncü fiu-
alar› yazd›.

• Amerikan baflkan› Roosevelt,
‹ngiltere baflbakan› Churchill
ve Türkiye’yi temsilen ‹smet
‹nönü Kahire’de bulufltular. (7
Aral›k).

• Afrika’da ‹talyan ve Alman bir-
likleri teslim oldu. (May›s).

• Müttefikler Sicilya’ya sald›rd›.
Mussolini iktidar› düfltü. (Hazi-
ran).

• Alman ordusu Stalingrad’da
teslim oldu.

• On ‹kinci fiua› yazd›.
• Denizli A¤›r Ceza Mahkemesi,

talebeleriyle birlikte beraat›na
karar verdi. (15 Haziran).

• Denizli’den Emirda¤’a sürgün
edildi. (1 A¤ustos).

• Temyiz mahkemesi beraat ka-
rar›n› onaylad›. (30 Aral›k).

• Irkç›l›k-Turanc›l›k davas› bafl-
lad›. (7 Eylül).

• II. Dünya savafl›nda müttefikler
Normandiya ç›kartmas›n› yap-
t›.

• Arjantin’de Peron iktidar› bafl-
lad›.

• Türkiye Almanya ile Japon-
ya’ya ka¤›t üzerinde savafl ilan
etti. (23 fiubat).

• Dörtlü takrir ilan edildi. (7 Hazi-
ran).

• Tan Gazetesi ö¤renciler tara-
f›ndan bas›ld›. (4 Aral›k).

• Anayasan›n dili sadelefltirildi.

• Yalta Konferans› bafllad›. (4
fiubat).

• ‹talya müttefiklere teslim oldu.
(29 Nisan).

• Almanya kay›ts›z flarts›z teslim
oldu. (7 May›s).

• A.B.D. Hiroflima’ya atom bom-
bas› att›. (6 A¤ustos).

• A.B.D. Nagasaki’ye atom bom-
bas› att›. (9 A¤ustos).

• Japonya silah b›rakma antlafl-
mas›n› imzalad›. (2 Eylül).

• ABD Baflkan› Truman zafer
ilan etti ve ‹kinci Dünya Savafl›
sona erdi. (2 Eylül).

• Birleflmifl Milletler Örgütü ku-
ruldu. (24 Ekim).
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• Risale-i Nur’lar teksir ile ço¤al-
t›ld›.

• Demokrat Parti kuruldu. (7
Ocak).

• Amerikan filosu ‹stanbul’u zi-
yaret etti. (5-9 Nisan).

• Tek dereceli milletvekili seçim
kanunu kabul edildi. (5 Hazi-
ran).

• ‹lk çok partili seçim yap›ld›. (21
Temmuz).

• Demokrat Parti 63 milletvekili
ile meclise girdi. (21 Temmuz).

• ‹lk elektronik bilgisayar yap›ld›.

• Risale-i Nur’lar ilk defa Avrupa
ülkeleri ve ABD’ye gönderildi.

• Türkiye IMF’ye kat›ld›. (11
Mart).

• Truman Doktrini ile ABD Avru-
pa devletlerini tekrar kalk›nd›r-
ma politikas›n› hayata geçirdi.
(12 Mart).

• Pakistan ba¤›ms›zl›¤›na ka-
vufltu.

• Yunanistan’da iç savafl baflla-
d›.

• Talebeleri ile Afyon A¤›r Ceza
Mahkemesine sevkedildi. ( 28
Ocak).

• On Dördüncü fiua› yazd›.

• Kurtulufl Savafl› komutanlar›n-
dan Kaz›m Karabekir vefat etti.
(25 Ocak).

• Gandhi öldürüldü. (30 Ocak).
• ‹srail devleti kuruldu. (14 Ma-

y›s).
• Çekoslovakya, Polonya ve Ma-

caristan’da komünistler iktidar
oldu.

• Afyon’da talebeleriyle beraber
tevkif edildi.

• Afyon Hapishanesinden tahli-
ye oldu. (20 Eylül).

• Emirda¤’a gitti. (2 Aral›k).
• On Beflinci fiua› yazd›.

• ‹lkokullara seçimli din dersi ko-
nuldu. (1 fiubat).

• Ankara’da ‹lahiyat Fakültesi
kuruldu. (4 Haziran).

• Türkiye Avrupa Konseyine ka-
bul edildi. (8 A¤ustos).

• Çin’de komünist devrim bafla-
r›ya ulaflt›.

• Endonezya ba¤›ms›zl›¤›n› ka-
zand›.

• NATO kuruldu. (4 Nisan).
• Ürdün ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Seçim baflar›lar›ndan dolay›
Cumhurbaflkan› Celal Bayar’›
tebrik etti.

• Demokrat Parti iktidara geldi.
(14 May›s).

• Celal Bayar cumhurbaflkan› ol-
du.

• Adnan Menderes baflbakan ol-
du.

• Arapça ezan okuma yasa¤›
kald›r›ld›. (16 Haziran).

• Radyoda Kur’an ve dini prog-
ram yay›n yasa¤› kald›r›ld›. (5
Temmuz).

• Genel af kanunu ç›kar›ld›. (14
Temmuz).

• DP hükümeti komünistlere kar-
fl› savaflmak üzere 4500 kiflilik
bir tugay› Birleflmifl Milletler
emrinde Kore’ye gönderdi. (25
Temmuz).

• ‹lkokullara mecburî din dersi
konuldu. (21 Ekim).

• Kore savafl› bafllad›.

• Hristiyan âleminin bir nevi ru-
hani lideri olan Papa’ya Zülfi-
kar kitab› gönderildi. (22 fiu-
bat).

• fiapka Kanununa muhalefet
gerekçesiyle Emirda¤’da mah-
kemeye verildi.

• Türkiye, NATO’ya kat›lma pro-
tokolünü imzalad›. (17 Ekim).

• ‹lk nükleer santraller kuruldu.
• Libya ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

1947

1948

1949

1950

1951

1946

‹fiARATÜ’L-‹’CAZ | 589 KRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih



590 | ‹fiARATÜ’L-‹’CAZKRONOLOJ‹K B‹LG‹LER

Bediüzzaman Said Nursî Türkiye Cumhuriyeti Olaylar› Dünyadaki OlaylarTarih

• Gençlik Rehberi Mahkemesin-
den dolay› ‹stanbul’a gitti. (22
Ocak).

• Emirda¤’a döndü.
• Afyon Mahkemesi duruflmas›-

na kat›ld›. (30 May›s).
• Samsun’da Büyük Cihad Ga-

zetesinin yay›n› sebebiyle da-
va aç›ld›.

• ‹ngiliz as›ll› müsteflrik bir ya-
banc› Seb’a Semavat hakk›n-
da yedi günlük bir konferans
vermeye bafllad›. Bediüzza-
man’›n cevab› ve Nur Talebele-
rinin faaliyetleriyle konferans›n
ikinci günü Türkiye’yi terketti.

• Türkiye NATO’ya üye oldu. (18
fiubat).

• Osmanl› hanedan›n›n kad›n
üyelerine Türkiye’ye gelebil-
meleri için izin verildi. (16 Hazi-
ran).

• Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfe-
derasyonu (Türk-‹fl) kuruldu.
(31 Temmuz).

• Köy Enstitüleri kapat›ld›. (10
A¤ustos).

• M›s›r’da krall›¤a karfl› askeri
darbe yap›ld› ve Cemal Abdün-
nas›r baflkan oldu. (23 Tem-
muz).

• ‹stanbul’da Rum Ortodoks Pat-
ri¤i Althenagoras ile görüfltü.

• Isparta’da hakk›nda yeni bir
dava aç›ld› ve Isparta’ya gitti.

• Isparta’ya yerleflmek üzere
geldi. (23 A¤ustos).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda dostluk iflbirli¤i-
ni öngören antlaflma imzalan-
d›. (fiubat).

• Dumlup›nar denizalt›s›, Ça-
nakkale Bo¤az›nda Naboland
isimli ‹sveç flilebiyle çarp›flt›. (4
Nisan).

• Jeoseph Stalin öldü. (5 Mart).
• Cemal Abdünnas›r M›s›r’da

cumhuriyet rejimini hayata ge-
çirdi.

• Kore Savafl› ateflkesle sonuç-
land›.

• Francis Crick ile James Wat-
son DNA molekülünün yap›s›n›
keflfetti.

• Türkiye Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesini imzalad›. (20
Mart).

• Genel seçimler DP’nin zaferi
ile sonuçland›. (2 May›s).

• Türkiye, Yunanistan ve Yugos-
lavya aras›nda “‹ttifak, ‹flbirli¤i
ve Karfl›l›kl› Yard›m Antlaflma-
s›” (Balkan Pakt›) imzaland›. (9
A¤ustos).

• Cenevre Konferans› yap›ld›.
• Cezayir’de ba¤›ms›zl›k müca-

delesi bafllad›.
• Tunus ve Cezayir ba¤›ms›zl›-

¤›na kavufltu.
• CENTO’nun kuruluflundan do-

lay› Cumhurbaflkan› ve Baflba-
kan› tebrik etti.

• ‹stanbul’da gayrimüslimlere
yönelik sald›r›lar bafllad›. (6-7
Eylül Olaylar›).

• Hürriyet Partisi kuruldu. (20
Aral›k).

• Türkiye ve Irak aras›nda ortak
güvenlik ve savunmay› öngö-
ren Ba¤dat Pakt› imzaland›.
(24 fiubat).

• 4 Nisan’da ‹ngiltere, 23 Ey-
lül’de Pakistan, 3 Kas›m’da
‹ran bu pakta üye oldu.

• Varflova Pakt› imzaland›.
• Afyon mahkemesi bütün Risa-

le-i Nur’lar›n beraatine ve sa-
hiplerine iadesine karar verdi.
(Haziran).

• Risale-i Nurlar’›n yay›nlanmas›
serbest b›rak›ld›.

• Hükümet ortaokullarda din der-
si okutulmas›n› kararlaflt›rd›.
(13 A¤ustos).

• Süveyfl Kanal› bunal›m›.
• Polonya’da ayaklanma baflla-

d›.
• ‹ngiliz Hükümeti Baflpiskopos

Makarios’u sürgüne gönderdi.
• Fas ba¤›ms›zl›¤›na kavufltu.

• Yap›lan davet üzerine ›sparta
Askerî Tugay Camiinin temelini
att›. (Nisan).

• Genel seçimde DP’yi destekle-
di¤ini belirtti.

• Sanayi Bakanl›¤› kuruldu. (27
May›s).

• Genel seçimleri DP kazand›.
(27 Ekim).

• ABD’de Eisenhover doktrini
kabul edildi. (5 Ocak).

• Avrupa Ekonomik Toplulu¤u
kuruldu. (25 Mart).

• ‹lk uzay uydusu Sputnik f›rlat›l-
d›. (4 Ekim).

• Vietnam’da iç savafl bafllad›.
• Makarios serbest b›rak›ld›.

1953

1954

1955

1956

1957

1952



• Erzurum’da Atatürk Üniversite-
si aç›ld›. (17 Kas›m).

• Suriye ve M›s›r Birleflik Arap
Cumhuriyetini oluflturdu. (1
fiubat).

• Irak, Ürdün’le Arap esas›na
dayal› bir federasyon kurdu.
(14 fiubat).

• Irak’ta kraliyet devrildi ve yeri-
ne cumhuriyet rejimi ilan edildi.
(14 Temmuz).

• Nur talebelerinin davetleri üze-
rine Konya ve Ankara’ya ziya-
retlerde bulundu.

• Menderes uçak kazas› geçirdi.
(17 fiubat).

• K›br›s’› ba¤›ms›z bir devlete
dönüfltüren Londra Anlaflmas›
imzaland›. (19 fiubat).

• Türkiye-ABD ikili anlaflmas›
imzaland›. (5 Mart).

• Nijerya ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
tu.

• ‹stanbul’daki Nur talebelerinin
daveti üzerine ‹stanbul’a gitti.
(1 Ocak).

• Ankara’ya son ziyaretini ger-
çeklefltirdi. (11 Ocak).

• Ankara’ya gitmesini yasakla-
yan hükümet karar› üzerine
Emirda¤’a gitti.

• Emirda¤’dan ›sparta’ya geçti.
(20 Ocak).

• Isparta’dan ayr›larak Urfa’ya
gitti.
• Urfa’da ‹pek Palas Otelinde

vefat etti. (23 Mart).
• Halilü’r-Rahman Camii avlu-

sundaki mezar›na defnedildi.
(24 Mart).

• Naafl› kabrinden al›narak bilin-
meyen bir yere götürüldü. (12
Temmuz).

• Tahkikat komisyonu kuruldu.
(18 Nisan).

• Ankara ve ‹stanbul’da ö¤renci
yürüyüflleri oldu. (28 Nisan).

• Milli Birlik Komitesi hükümete
darbe yapt›. (27 May›s).

• Devlet Planlama Teflkilat› ku-
ruldu. (1 Ekim).

• DP’li yöneticilerin yarg›land›¤›
Yass›ada mahkemesi bafllad›.
(14 Ekim).

• Milli Birlik Komitesi 14 üyesini
ihraç etti. (15 Kas›m).

• Willard Frank Libby. arkeoloji,
jeoloji, jeofizik ve bilimin di¤er
dallar›nda, yafl tayini için kar-
bon 14 yönteminin kullan›m›n
keflfetti¤i için Nobel Ödülü’nü
kazand›.

• Rusya’ya iltica eden iki NSA
görevlisi ABD’nin 40 ülkenin
haberleflmesini dinledi¤ini
aç›klad›.

1959

1960

®

1958
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