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SADELEŞTİRENİN ÖNSÖZÜ 

Kur’ân ayetlerinin anlaşılmasında öncelikli yeri olan ilim, Tefsir’dir. Hz. 

Peygamber'in, Kur’ân'ın ilk açıklayıcısı olması hasebiyle onun vefatının ar-

dından da meydana gelen birtakım sorulara cevapların aranması, dört halife 

devrinde artan fetihlerle yabancı milletlerin İslam’a girmesi ve yeni soruların 

gündeme gelmesi Tefsir ilmine olan ihtiyacı gün yüzüne çıkarmıştır. Bununla 

birlikte tabiun döneminden sonra başlayan tefsir faaliyetleri ihtiyaca binaen 

her toplumdan müfessirlerin yetişmesine sebebiyet vermiştir. Böylece mevcut 

olan tefsir müktesebatımız meydana gelmiştir. Bu müktesabâtın önemli isim-

lerinden biri olan Fahreddin Razi'nin Mefatihu'l-Gayb adlı eserini bir Osmanlı 

paşası olan Sırr-ı Girîdî “Sırr-ı Kur’ân” adını verdiği eserinde Arapçadan Os-

manlıcaya tercüme etmiştir. Biz yalnızca bu eserin Fatiha sûresini ilgililerine 

ulaştırmaya çalıştık. Sadeleştirmedeki temel amacımız, altı asır boyunca hü-

kümranlık sürmüş ve ciddi bir kültür müktesebâtı olan Osmanlı'nın bu mira-

sını günümüze kazandırmaktır.  

Sadeleştirme esnasında herhangi bir ibareyi değiştirmek yahut çıkarmak 

esere ve müellife bağlılıktan uzak olacağı için olabildiğince müellifin üslu-

buna sadık kalmaya çalıştık. İbarelere herhangi bir müdahalede bulunmadık. 

Amacımız eserin orijinalliğini ve müellifin üslubunu koruyarak onu okuyu-

cuya kazandırmaktır. 

Sadeleştirme sürecinde kitap üzerindeki tasarruflarımızı söyle sıralayabi-

liriz: 

1- Eserin 1302 yıllı baskısı esas alınmıştır.  
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2- Kitabın içerik sırasına müdahale edilmemiştir. Ancak bölümler numa-

ralandırılmıştır.  

3- İsmin önüne gelen ve günümüzde kullanılmayan bazı sıfatları kaldır-

dık: "Hazreti İmam Muhammed Fahreddin Râzi " gibi. 

4- Peş peşe cümlelerde, özellikle hadis rivayetlerinde Hz. Peygamber için 

kullanılan ifadelerin bir kısmını çıkardık. "Fahr-i Kâinat Efendimiz, Tâhir-i 

Beşer...gibi. Bunların yerine Hz. Peygamber ifadesini ekledik.  

5- Aynı cümle içinde tekrar edilen fiillerin yerine ortak fiil kullandık.  

6- Bazı cümlelerde ögelerin dizilişini günümüz söz dizimine uygun hale 

getirdik.  

7- Müellifin üslubuna olabildiğince müdahale etmemeye çalıştık. Ancak 

bazı durumlarda günümüz okuyucusu için bazı yerlerde müdahale ihtiyacı 

hissettik. 

8- Bazı kelimeleri günümüz Türkçesi ile aktardık. Burada da okuyucuya 

metni açık bir şekilde sunmayı amaçladık. 

9- Dipnotlarda müellife ait olmayan açıklama ve çevirilere "sad." ibaresini 

mutlaka ekledik.  

Sadeleştirme çalışmamıza tashih, tenkit ve önerileriyle destek olan kıy-

metli hocam Doç. Dr. Feyza Betül Köse'ye, proje ile alakalı tüm sorularımızda 

bize yardımcı olan Arş. Gör. Asım Sarıkaya'ya, çalışmanın editörlüğünü üst-

lenen Dr. Öğr. Üyesi Veysel Gengil Hocama, Osmanlıca kelimeleri en doğru 

şekilde ifade etmemde her zaman destekçim olan kardeşim Sümeyye Türkoğ-

lu'na ve çalışmanın yayınlanmasını üstlenen SAMER Yayınlarına teşekkürü 

bir borç bilirim. 

Emine TÜRKOĞLU 

Ankara–2021  
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GİRÎDÎ SIRRI PAŞA 

1. Hayatı 

Sırrı Paşa 1260/1844 yılında Girit Kandiye’de doğdu. Asıl adı Selim Sırrı, 

babası Konya göçmenlerinden Helvacızâde Salih Tosun Efendi’dir. Daha çok 

Sırrî-i Girîdî, Giritli Sırrı Paşa ve Selim Sırrı Paşa diye şöhret bulmuş, hayatını 

anlatan kitapların başlıklarına da bu şekilde yazılmıştır. Kendisi de kitapla-

rına, makale ve mektuplarına Sırrî-i Girîdî diye imza atmıştır. On iki yaşında 

babasını kaybettiği için çocukluk ve ilk tahsil yılları dedesinin yanında geçen 

Sırrı Paşa’nın Kandiye’deki hayatı, ailesi, yetişmesi ve tahsil hayatı hakkında 

detaylı bilgi bulunmamaktadır.1 

Celâl Nûri İleri’nin amcası ve Mehmet Ali Aynî’nin kayınpederi olan Sırrı 

Paşa’nın titiz ve sinirli bir mizaca sahip olmasına ve sıkıntılı bir dönemde gö-

rev yapmasına rağmen görevlerinin hiçbirinden azledilmeyişi onun başarılı 

bir devlet adamı olduğunu göstermektedir. Görev yaptığı yerlerde birçok ya-

rarlı hizmetler gerçekleştirmiştir. Bağdat valiliği sırasında günümüzde hâlâ 

kullanılan ve kendi adıyla anılan Sırrıye Barajı ile Hindiye Seddi’ni onun inşa 

ettirdiği, Hille Kanalı’nın açılmasında önemli katkılarının bulunduğu bilin-

mektedir. Ayrıca görevli bulunduğu yerlerde âlimlere saygı gösterdiği, ihti-

yaç sahiplerini koruyup sıkıntılarını giderdiği kaydedilmektedir. Arapça ve 

Farsçaya vâkıf olan, nesirde bir edebî üslûba sahip olduğu bilinen Sırrı Paşa 

                                                      
1 Ekrem Gülşen, 19. Yüzyılda Bir Osmanlı Valisi: Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir Anlayışı, Sakarya Üniver-

sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/22 2010), 162. 
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yazılarında tasavvufî konulara ağırlık vermiş, “Sırrî” mahlasıyla yazdığı şiir-

leri dolayısıyla dönemindeki edipler tarafından başarılı bir şair, rik‘a hattında 

kullandığı üslûp sebebiyle iyi bir hattat olarak nitelendirilmiştir.2 

Sırrı Paşa’nın Diyarbekir ve Bağdat valilikleri sırasında ikinci bir evlilik 

yaptığı, bu evlilikten de çocuklarının olduğu, kızı Feride Ayni’nin torunu olan 

Nezih Halim Neyzî tarafından kaydedilmektedir. Sırrı Paşa, Diyarbakır valisi 

iken tedavi görmek üzere geldiği İstanbul’da uzun süreden beri muzdarip ol-

duğu kalp hastalığından kurtulamayarak 12 Aralık 1895 tarihinde vefat etti. 

II. Abdülhamid’in irâde-i seniyyesi gereğince II. Mahmud Türbesi hazîresine 

defnedildi.3 

 

2. Eserleri 

Sırr-ı Paşa; devlet adamı, edip, şair ve âlim idi. Bundan dolayı çokça eser 

telif etmiş ve farklı ilmi alanlarda birçok esere imza atmıştır. Kelam, Dinler 

Tarihi, Mezhepler Tarihi, Mantık, Hukuk, Dil ve Edebiyat ile Tefsir ‘de eserler 

kaleme alan Sırr-ı Girîdî'nin Tefsir alanındaki çalışmaları şunlardır: 

1- Sırr-ı Kur’ân (İstanbul 1302-1303) 

2- Ahsenü'l Kasas (İstanbul 1309) 

3- Sırr-ı Furkân (İstanbul 1312) 

4- Sırr-ı İnsan (İstanbul 1312) 

5- Sırr-ı Meryem (İstanbul 1312) 

6- Sırr-ı Tenzîl (1313) 

                                                      
2 Cemal Kurnaz, “Sırrı Paşa”, DİA, (İstanbul: 2009), XVII, 127. 
3 Kurnaz, “Sırrı Paşa”, 129. 
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3. Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Bir Osmanlı paşası olan Sırr-ı Girîdî’nin çalışmaları birçok çalışmaya 

konu olmuştur. Gerek tez gerekse sempozyumlarda makale ve bildiri olarak 

Sırrı Paşa ve ilmi kimliği farklı yönleriyle tanıtılmıştır. 

1- Abdülhalim Koçkuzu, Giritli Sırrı Paşa ve Tefsirdeki Metodu (1992, SÜ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü) 

2- Ekrem Gülşen, Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir İlmindeki Yeri (1992, MÜ Sos-

yal Bilimler Enstitüsü) 

3- İsmail Borlak, Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir İlmindeki Yeri (1994, AÜ Sos-

yal Bilimler Enstitüsü; ayrıca bk. Abay, sy. 6 [1999], s. 293). 

4- Tahir Galip Seratlı, Ahsenü'l Kasas-Yusuf Sûresi Tefsiri sadeleştirme 

(İstanbul 2005) 

5- Tuğba Günal, İnsana Dair Bir Değerlendirme: Giritli Sırrı Paşa 'nın Ruh 

Risalesi, 2017. 

6- Kazım Albayrak, İlmi Kelamın Özü, İstanbul-1987. (Sadeleştirme) 

 

4. Sırr-ı Kur’ân “Fatiha Sûresi “ 

Fahreddin Râzî’nin Mefâtîhu’l Gayb adlı tefsirinin mukaddime, istiâze ve 

besmele ile Fâtiha sûresinin tefsirini içeren bölümünün tercümesi olan bir cilt 

içinde üç cüz halinde yayımlanan bu eser, müellifin kendi görüşlerini de za-

man zaman aktardığı bir tercümedir. Osmanlı döneminin önemli sîmâların-

dan olan Sırr-ı Girîdî, mevz-u bahis olan tefsirin bu bölümünü Arapçadan Os-

manlıcaya tercüme ederek günümüze de ciddi katkı sağladığını söyleyebili-

riz. Nitekim yaklaşık yüzyıl önce telif edilen eserin dili bize daha yakındır.  

Hem dilin anlaşılması hem de tefsir müktesebâtımıza katkı sağlayan bu eser, 

müellifin yer yer yaptığı açıklama ve yorumlarla da zenginlik kazanmıştır.  
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Fatiha sûresinin adeta özünün verildiği eserde Fahreddin Razi'nin, tefsi-

rini yazarken farklı ilimlerden de istifade ettiği aşikârdır. Onun tefsirinde bir-

çok ilimle karşılaşmak mümkündür. Tefsiri, tefsir müktesebâtımızın içindeki 

"Dirayet Tefsirleri" arasındadır. Gerek döneminde gerekse daha sonraki dö-

nemlerde birçok âlime yazdığı eserle ve özgün yorumları kaynaklık etmiştir. 

Sırr-ı Girîdî'nin de çok yönlü bir kimse olduğunu göz önünde bulundu-

racak olursak müfessirler arasında Fahreddin Razi'yi niçin tercih ettiğini an-

layabiliriz. Sırrı Paşa da zaman zaman kendi reyini ortaya koymuş birtakım 

izahlarda bulunmuştur. Hem edip hem alîm ve birçok meziyete sahip olan 

Sırr-ı Girîdî, üslubuyla ve kendi içinde aradığı cevaplarla tutucu bir tavır ser-

gilememiştir. Farklı görüşlerin, mezhebi farklılıkların yer aldığı sûreyi ter-

cüme ederken sorguladığı konuları farklı açılardan değerlendirmeye çalış-

mıştır. Yaptığı yorumlarda özellikle lüğâvi bir husus vurgulanıyorsa Sırr-ı 

Girîdî yorum yaparken dil alanındaki mahirliğini de göstermektedir. Paşa'nın 

hayatı hakkında bilgi sahibi olmadan da yaptığı çeviri incelendiğinde hangi 

alanlarda vukûfiyetinin olduğunu anlamak zor olmasa gerektir. Dönemine de 

katkı sağladığı bu eser ile Sırr-ı Girîdî'nin bir Osmanlı Paşası olarak ilimle de 

hemhâl olması bu yolda olan herkes için örneklik teşkil etmektedir. Takdire 

şayandır. 
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MÜTERCİMİN MUKADDİMESİ 

İnsanlık âlemini şereflendiren a’zâmın/büyük âlimlerin tamamı şimdiye 

kadar zamana sığmayan bunca harika eserleri, vakti zâyi ve israf etmeden Al-

lahû Teâla sayesinde meydana getirmişlerdir.  

İşte o a’zâmdan/büyük âlimlerden birisi de irfan meydanının yeni şahsi-

yeti, Fahreddin Râzî’dir ki ulûm ve fünûn-u şâtte’de vüsati ihata cihetiyle 

mâdâr-ı eyyâmın  mislini doğurmagda pek az semahat gösterdiği nevadir-

dendir. 

İmâm-ı celîl müşârun ileyh Tefsir-i Kebîr, unvanı vacib et-tevgîr ile müş-

tehâr olan Kitâb-ı nefîsinde hikmet tefsiri öyle makbul, harika bir tarz üzere, 

süslü sayfayı beyân etmiş ve yazmıştır ki ondan evvel gelen Müfessir-i A’za-

mın4 hiçbiri bu yüce üslûpta yazamamıştır. Hele Ümmü’l-Kitâb Fatiha sûresi-

nin hâiz olduğu mucizevi yüce mertebe, önde gelen müfessirler içinde, olabil-

diğince gösteren ve ortaya koyan var ise o da Fahreddin Râzi diyebilirim. 

Dini kitapları okumaya fazlaca düşkün olan, acele eden muharrir âcizin5 

bu defa sûrenin daha önce işaret edilen Fahreddin Râzi’nin yazıları ve araş-

tırmalarıyla alakalı olarak Türkçe’ye aktarma ve tercüme gibi bir işi kendine 

                                                      
4 Büyük müfessirlerin. (sad.) 
5 Mütercim burada kendini kastetmektedir. (sad.) 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 13 ~ 

vazife bilmesi, gelip geçici bir ifadeden ziyâde faydalanma isteğinden kay-

naklanır ve bir esere meyletmesiyle, bu cüretkâr hareket, ilim ehlinin affına 

ve bu şerefli aşamalar, cömert kimseye6 nasip olur ümidindeyim.  

Tercüme-i sâlifi’z-zikr ile meşgul olduğum yalnız gecelerde zamanlı za-

mansız rastlayan tereddüt ve kuşku oldukça hemen karşımda tecelli eden Hz. 

Peygamber’in ilâhi vahyi gibi bana hidâyet yolu göründü ve bu hâl manayı 

işaret ederdi. 

İşte bu kutsi tecellilerin izleri keşif yolunun, doğru vasıtası olarak yazma 

isteği de çizelgelerin satırlarında akan su misâli, kalem de akar giderdi.  

“Sırr-ı Kur’ân” olarak isimlendirdiğim bu tercüme, görüldüğü gibi basılı 

halde müstakil olarak üç cüzde toplanmıştır. Allahû Teâla, Sultan Abdülha-

mid’e lütfederse şüphesiz ki noksanı kemale erdirir. Konunun da üstünlüğü 

nispetinde gerçeklik saygıya mazhar olur. 

Kitabı düzenleyen Allahû Teâla, tertemiz olan büyük sahifeyi ilâhi gölge-

sinde sonsuza dek kudret, şan ve kıblegâhına kainatı muhtaç eylesin. Amin. 

Alemlerin rabbi olan Allah’a hamd, Peygamberi Muhammed (as)’a, terte-

miz olan ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.  

Başarı Allah’tandır.  

Sırrı Girîdî 

Ankara-1302 

                                                      
6 Mütercim kendini kastetmektedir. (sad.) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Fatiha sûresinin içinde barındırdığı ilimleri en güzel şekilde beyan eder.  

Fatiha sûresinin değerli faydalarından on bin meseleyi ortaya koymanın 

mümkün olduğunu nasıl olduysa bir ara demiş bulundum. Bazı kıskanç kim-

seler ile bazı cahiller ve inatçılar ise bu sözümü gerçekten alakasız gördüler. 

Ben de hemen şu kitabı sınıflandırmaya başladım. İlk olarak söylemiş oldu-

ğum sözün mümkün olduğunu göstermek için bu mukaddimeyi takdim et-

tim. 

Şimdi başarının Allah’tan olduğuna istinâden deriz ki;  

“Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” 

Sözümüzden kastettiğimiz, şüphe yok ki Allah’ın yasakladığı şeylerden 

bir sığınmadır. Yine şüphe yok ki yasaklar ya itikâdi meselelerden yahut aza-

larla yapılan işlerden manasındadır. Ameli meselelere gelince; meşhur bir ha-

diste Hz. Peygamber “Yakın zamanda ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak-

tır. Bu fırkaların bir tanesi hariç ateştedirler.” buyurmuşlardır. 

Bu hadis-i şerif nebevî ise zikredilen fırkalardan yetmiş ikisinin bozulmuş 

bir inanca ve batıl olarak nitelenen bir mezhep olduklarına delalet eder. 



− Sırr-ı Kur’ân − 
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Kaldı ki dalalet içinde olarak zikredilen fırkalardan her birisinin dalâli de 

yalnız bir meseleye mahsus ve mahsur değildir. 

Her fırkanın dalâli; Allah’ın zatı, sıfatı, ahkâmı, fiilleri, esması ile alakalı 

meselelerle cebre, kadere, ta’dile, tecvize, sevaba, meada, va’d ve vaide, es-

maya, ahkâma, imamete dair nice meseleden meydana gelmektedir.  

Şimdi işte bu yetmiş iki fırkanın dalâlinin adedini birçok meseleye dağıt-

tığımız zaman adedi büyük bir meblağa ulaşır. Bunların hepsi İslam ümmeti-

nin fırkalarında meydana gelen dalaletin çeşitleridir. 

Kaldı ki Allah’ın merhametine mazhar olmuş bu ümmetten ayrı olan ehl-

i dalalet fırkalarının7 adedinin yedi yüze yakın olduğu bilinmektedir.  

Şimdi bunların da ilahiyata, ahkâma, zâtlara ve sıfatlara, akli meselelerin 

hepsi ile alakalı İslam dünyasındaki sapkın fırkalarının, dalalet çeşitleri mev-

cut olan dalalet çeşitlerine eklenirse dalalet meselelerinin çoğu gerçekten bü-

yük bir meblağa ulaşır.  

“Eûzü billah” kavlimiz ise şüphe yok ki zikredilen dalaletin bütün çeşit-

lerinden sığınmayı kapsar.  

 Hâlbuki çirkin ve yasak olan şeyleri bilmeden yasaklardan sığınma 

mümkün olamaz. İşte şu yol ile ortaya çıkar ki; “Eûzü billah” kavlimiz yakin 

olan meselelerden8 binlercesini kapsamaktadır.  

Amel-i bâtılaya9 gelince; bilinir ki amel-i bâtıla diye Kur’ân’da ya müte-

vatir haberde10 ya haber-i vahidde11 ya ümmetin icmasında veyahut doğru 

kıyaslarda kendisinden yasaklanan her şeye denir. 

                                                      
7 Doğru yoldan sapmış gruplar manasındadır. (sad.) 
8 Yakin kelime manası olarak şüphesiz, tereddütsüz manasına gelir. (sad.) 
9 Boşa giden, hükümsüz amel demektir. (sad.) 
10 Yalan söylemesi mümkün olmayan bir topluluğun üzerinde ittifak ettiği ve doğruluğunun is-

patı için başka bir delile ihtiyaç duyulmayan haberlerdir. (sad.) 
11 Mütevatir hadis seviyesine ulaşamayan ancak ameli meselelerde referans gösterilebilen haber-

lerdir. (sad.) 
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İşte bu yasaklananlar ise şüphesiz binlercesinden daha fazla olup bunla-

rın tamamını “Eûzü billah” kavlimizin kapsadığı âşikârdır. 

Şu yol ile de âşikârdır ki yalnız “Eûzü billah” kavlimiz kendisine itibar 

edilen önemli meselelerden on bin veya ondan daha fazla veya eksik meseleyi 

kapsar. 

Allahû Teâla’nın “Bismillahirrahmanirrahim” sözünde iki çeşit mesele 

vardır. 

Birinci nevi; Meşhur âlimlerin nazarında Allahû Teâla’nın temiz ve mu-

kaddes isimlerinden bin bir ismi vardır. Bu Esma-i Hüsna12 Kitap ve sünnette 

mevcuttur. 

Zikredilen isimlerin her birinden bahs ise şüphe yok ki başlı başına büyük 

ve şerefli birer meseledir. Bir de açıktır ki isimlendirilen bilinmedikçe isim bi-

linemez. 

Şu isimlendirmenin gerçekleşmesinden ve bu gerçekleşmenin dalaleti 

olan delillerden ve nefi olanlar hakkında zikredilen şüphelerin ilginçliğinin 

bahsinde dahi birçok mesele vardır. Bunlar hesaplanırken adetleri binleri ge-

çer. 

İkinci nevi; “Bismillah” daki bâ düşmüştür ve fiille alakalı bir durumdur.  

(Bismillahi eşrau fi edâit-taat ) belirtilen ifadenin manası; “Yapacağım iş-

lere Allah’ın ismi şerifiyle başlarım” demektir. Hâlbuki taatın13 kısımları bi-

linmedikçe bu mana anlaşılmış ve bilinmiş olamaz.  

                                                      
12 Allah’ın güzel isimleri demektir. (sad.) 
13 Taat kelimesi, Allah‘a  ibadet etmek ve emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak gibi 

manalara gelmektedir. (sad.)  
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Taatın kısımları dahi hakiki akaid ve halis amel demektir. Şu mananın 

anlaşılır ve bilinir olabilmesi ilk olarak bunların delilleri, açıklamaları ve şüp-

helere verilen cevaplar ile beraber tamamını bilmeye bağlıdır. Bunun gerçek-

leşmesi ise muhakkaktır ki on bin meseleden daha fazlasına ulaşır. 

İstiazenin besmeleden önce gelmesinde bir sır var ki onu müfessir Fah-

reddin Râzi hoş bir ifade ile açıklar. Der ki; “Eûzü billah” sözü akaid ve amel-

lerden uygun olmayanları uzaklaştırmayı, “Bismillah” sözü de inançlardan 

ve amellerden uygun olmayanları uzaklaştırmayı isbat için bir işarettir. (te-

mizledikten sonra düzenleme, güzelleştirme) 

Şimdi hakiki iman ile halis amelin tamamına vakıf olunmaksızın “Bismil-

lah” nedir bilinmez. Bu bir düzendir ki bunun doğruluğuna selim akıl, gerçek 

ve açık bir şekilde şahitlik eder.  

Allah’ın “Elhamdülillah” sözü; 

Bilinsin ki hamd ancak nimete olur. Nimete hamd ise o nimeti bilmeksizin 

mümkün olamaz. Şu kadar ki; 14   َوِاْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اّللٰهِ ََل ُُتُْصوَها ayeti bu sınırlandırmanın 

dışındadır. 

Bu yüzden Allah’ın sınırsız ve sonsuz nimetlerinden yalnız birini örnek 

olarak mevzu bahis edelim. Şöyle ki; Her akıllı şahsa kendi zatından ibret al-

ması gerekir. Zira insan nefs ve bedenden meydana gelmektedir. Fazilet ve 

menfaatçe şu iki parçanın ednâsı ise şüphe yok ki bedendir. Öyle iken fenni 

erbabı teşrih/anatomi uzmanları, Dest-i kudret15 ile yapılmış olan insan be-

deninin yaratılmasında Allah’ın, beş bine yakın çeşitli faydaları, maslahatları 

önlem almak için var ettiğini doğrulayarak açıklamış ve ispat etmiştir. 

                                                      
14”...Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.“ Nahl  16/18. (sad.) 
15 Allah’ın kudret eli manasındadır. (sad.) 
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Kaldı ki teşrih-i kitapları/anatomi kitaplarını mütâla ederek çeşitli fayda-

lar ve maslahatları keşfeden basiret sahibi fenni bilimlerin erbâbı bilir ki; bili-

nen ve keşfedilmiş olmayan fayda ve maslahatlara nispetle bilinen ve keşfe-

dilenlerin miktarı okyanuslara nispetle bir damla değerindedir. 

Bu halde açık ve âşikâr olur ki, yalnız hilkat16 yönüyle Allah’ın insan be-

deninde âşikâr ettiği hikmetlerin kısımlarını bilmenin on bin belki daha fazla 

meseleyi kapsamaktadır.  

İmdi bu elde edilenlerin hepsine arşı ve kürsisi, gök tabakaları, hareketli 

ve hareketsiz gök cisimlerini yaratmasında, bu gök cisimlerinin her birini hu-

susi olan ve olmayan bir renk tahsis etmesindeki ilâhi sebep eklenirse, bu 

cümleye de cansız varlıklar, bitkiler ve hayvanlardan olan ana unsurları, kı-

sımları ile bunların nitelikleri, kısımları ve durumlarına yaratılıştaki ilâhi hü-

kümlerin izleri eklenirse bütün bu meselelerin milyon derecesine ulaşacağı 

malum olur. 

Bundan sonra şurası da hatırda kalsın ki Allahû Teâla, kâinatın çoğunlu-

ğunu insanın çıkar ve faydası için yaratmış olduğuna “ َوَسخََّر َلُكم مَّا ِف السََّماَواِت َوَما ِف
ayetiyle ihsan ve amacına dikkat çekmektedir  17 َْنهُ ِإنَّ ِف َذِلَك ََلََيٍت لََّقْوٍم يَ تَ َفكَُّرون يًعا مِٰ اْْلَْرِض َجَِ
ki; yerde ve gökte ne varsa onu Allah size musahhar kılmıştır 18demektir. 

Şimdi bu durumda “Elhamdülillah” sözünün milyonlarca meseleyi kapsadığı 

âşikâr olur. 

Allah’ın “Rabbi’l âlemin” sözü; 

Bilinsin ki burada (rab) sözü mudaf19, (âlemin) sözü mudafun ileyh20 ola-

rak gelmiştir. Hâlbuki birbirini tamamlayan iki şey bilinmedikçe bir şeyin bir 

                                                      
16 Yaratma manasındadır. (sad.) 
17 ”Göklerde ve yerde olanları sizin buyruğunuza vermiştir.“ Casiye 45/13 (sad.) 
18 Sizin hizmetinize sunmuştur. (sad.) 
19 Kelime isim tamlamasındaki tamlanan manasında kullanılır. (sad.) 
20 İsim tamlamasındaki tamlayandır. (sad.) 
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şeye izâfetini bilmek mümkün değildir. Bu durumda (rab) kimdir, (âlemin) 

neden ibarettir? Bunları bilmeden Allah’ı bilmek imkânsızdır. 

Şimdi “âlemin” ifadesi ki bu ifadenin siğası cem’idir. 21 Alemler, Allah’tan 

başka var olan her şeyden ibarettir ve üç kısımdır: 

 Cisimler; ya basittir ya da birleşiktir. 

 Basit olanlar; gökler, yıldızlar ve ana kaynaklardan ibarettir. 

 Birleşik olanlar; mevâlid-i selasedir.22 

Bununla beraber “cisimlerin zikredilen bu üç kısmı dışında cisim yoktur” 

ifadesinin e delili de yoktur. Zira alemin dışındaki sonsuzluk ve Allah’ın her 

şeye gücünün yettiği dellille sabittir. Binaen aleyh Allahû Teâla, alemin dı-

şında her biri bu alemden büyük olmak üzere milyonlarca alemi yaratmaya 

ve yeniden var etmeye kâdirdir.  

Eski filozofların “Alem tektir” diyerek tek aleme dair açıkladıkları aleme 

gelince; bu delillerin hepsi pek zayıf ve basit şeyler olmakla birlikte sunulan 

bilgiler faydasızdır. Ebû’l ala el Muarri şöyle ifade etmiştir: 

Ey insanlar! Allah’ın nice felekleri var ki 

Onda yıldızlar, güneş ve ay akıp gider 

Mazi ve istikbalimizi düzenlemek de Allah'a kolaydır. 

Ve bizim ondan başkasının yanında nasibimiz yoktur. 

Mütehayyizat için saydığımız şu kısımlar, binlerce meseleyi içine alır. 

Hatta insan, işini gücünü bırakıp bütün bunları bir tarafa koysa ve ilminin 

dağlarda meydana gelen maden filizlerinin, safi kayaların, kükürt, zırnıh, tuz 

çeşitlerinin akla durgunluk veren hallerini çepeçevre kuşatmasını istese; bit-

kilerin ilginç durumlarını, çiçeklerini, parıltılarını, meyvelerini, ehlî ve vahşî 

                                                      
21 Tekil olan alem kelimesinin alemler olarak öoğul haline cem’i denir. (sad.) 
22 Mevâlid-i selase; bitki, hayvan ve maden için ortak kullanılan bir ifadedir. (sad.) 
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hayvanların, kuşların, böceklerin çeşitlerini ve bunların hakikatini bilmek is-

tese bunların künhüne varamadan ömrü tükenir. Nitekim Allah Kur’ân-ı Ke-

rim’de: “  َعزِيز  َحكِ يم َ َعةُ َأْْبٍُر مَّا نَِفَدْت َكِلَماُت اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ ُه ِمن بَ ْعِدِه َسب ْ َا ِِف اْْلَْرِض ِمن َشَجرَ ٍة أَْقََلم  َواْلَبْحُر ََيُدُّ  23”َوَلْو أَّنَّ

Ayeti ile ilâhi kudretinin izlerinin kuşatıcılığınız bizlerin aczine bildirmiştir. 

Bütün bu meselelerin hepsi, Allahû Tealâ'nın “  َربِٰ الْ َعاَل۪مَين ”sözüne dahildir. 

Allah’ın “Errahmanirrahim” sözü; 

Bilinsin ki rahmet, her çeşit afetten bir kimseyi kurtarmaktan, ihtiyaç sa-

hiplerine hayırları ulaştırmaktan ibarettir. Afet çeşitlerinden kurtulma bah-

sine gelince, bedihidir ki âfetin kısımlarını bilmedikçe ondan kurtulma yolu 

da bilinemez. Afetler de öylesine çoktur ki, sayılarını Allah’tan başkası bile-

mez. 

Afetin kısımlarını bir nebze anlamak, bilmek isteyen tıp kitaplarını müta-

laa etsin. Ta ki onun aklı, insan azalarından ve organlarından her birinde mey-

dana gelecek her türlü hastalığa vakıf olsun. Ondan sonra Allah gerek ma-

denden gerek bitkiden ve hayvandan insana besin, derde deva olabilecek şey-

leri bulmaya ve bilmeye, aklın yaradılışına hidayet ihsan ettiğini düşünsün. 

İnsan iyice düşünüp anladığında onun sahili olmayan bir deniz olduğunu gö-

rür. 

Galenos24 şöyle demiştir: “Gözün Kısımlarının Faydaları” hakkında bir 

kitap kaleme almıştım. Fakat zihnimdeki, karnımın girişinden biri sağdan 

sola diğeri soldan sağa doğru uzayıp bir yerde birleştikten sonra sağdaki sağ 

soldaki sol gözde birleşen, aynı yerde karşılaşan iki siniri yaratmasındaki Al-

lah'ın ilâhi hikmetini insanlardan esirgemiştim. Bunun üzerine rüyamda 

sanki gökten bir meleğin inerek bana "Ey Galenos! Senin ilâhın: Hikmetimi 

                                                      
23 "Yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa ve arkasından yedi deniz eklense yine 

de Allah'ın sözleri bitmez.” Lokman 31/27 (sad.) 
24 İslam literatüründe Calinus olarak tanınmış, Yunanca Galenos  olarak ifade edilen tıp doktoru, 

bilim insanı ve filozof olan bilinen adıyla Galen’dir. Antik Roma’nın en önemli, bilinen hekim-
lerinden biridir. (sad.) 
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kullarıma niçin anlatmadın, onlardan hikmetimi esirgedin?“ buyuruyor de-

diğini gördüm. Hemen uyandım, sonra bu konuda bir kitap yazdım."  

Yine o şöyle der: "Dalağım büyümüştü, yollarla bildiğim bütün yollarla 

onu tedavi etmeye çalıştım, fayda vermedi. Bir mabette, sanki gökten bir me-

leğin indiğini ve “bir serçe parmağımla yüzük parmağımın arasındaki damar-

dan kan al!"diye bana emretmiş.25  

Mütercim fakir der ki;26 

“İlimler ve bilimler, tecrübe, tesadüf ve ilhamın neticesidir.” 

Dediklerinin doğruluğuna Galenos’tan rivayet edilen şu hikâye dahî şa-

hitlik eder. Hatta Ebû Ali Bin Sina27 tercüme halini kendisi yazıp birçok müş-

kil meseleyi rüyasında çözdüğünü açıklamıştır.28 

İşte tıbbî bilgilerin çoğu, başlangıçta bu tür uyarılara ve ilhamlara daya-

nır: 

İnsanın bu gibi konuların inceliklerini bilince, Allah'ın kullarına olan rah-

metinin kısımlarının, tesbit edilemeyecek ve sayılamayacak kadar çok oldu-

ğunu anlar. 

Allah’ın “mâliki yevmi’d-dîn” sözü; 

Bilinsin ki insan bu dünyada misafir gibidir. Yaşadığı yılları fersahlar 

gibi, ayları miller gibi, nefesleri adımlar gibidir. İnsanın dünyaya gelmesin-

deki maksat da bir alemden diğerine geçiş ve ulaşmaktır. Zira kalıcı olan salih 

amellerle kurtuluşu elde edecektir. 

                                                      
25 Heykelden kasıt; eski Yunanlılar’ın puthanesidir.  
Hınsır, Parmaklardan biri olan küçük parmaktır. 
Binsar, küçük parmağın yanındaki parmaktır. ( Girîdî Sırrı) 
26 Sırrı Girîdî kendini kastetmektedir. (sad.) 
27 Kastedilen İbn Sina’dır. İslam altın çağının önemli hekimlerindendir. Batı’da Avicenna olarak 

bilinir. (sad.) 
28 Girîdî Sırrı burada beyanının bittiğini ifade etmiştir. (sad.) 
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İnsan bu yolculuğu esnasında, göklerin ve yerin hükümranlığındaki hay-

ranlık uyandıran şu arz ve semaya bunca şeyi görmesine bakarak düşünsün. 

Ahiret âleminin imrenilecek, güzellik, mutluluk hallerinin nasıl olduğunu dü-

şünmeye ve idrak etmeye muhtaç kalır. 

Buraları iyice idrak ettik ya! Şimdi deriz ki;  

"Karşılık gününün sahibi" sözü meâd, haşır, neşr gibi meselelere işaret et-

mektedir. Bu meseleler de iki kısımdır. Bazıları tamamen aklî mesele, bazıları 

naklî meselelerdir. 

1. Tamamen Aklî Olanlar 

"Bu âlem, yıkıp yok etmek, sonra bir kere daha var edip evvelki haline 

getirmek ve insanı öldükten sonra tekrar diriltmek mümkündür.” dememiz 

gibi. Tamamen akli meseleler ancak nefs cevherinin hakikatini, durumlarının 

ve niteliklerinin keyfiyetini, bedenden ayrılmasından sonra bakiliğinden, sa-

adet ve mutsuzluğunun nasıl olduğunu araştırmak ve Allahû Teâla’nın onu 

bedene iadeye kadir olduğunu açıklamakla tamamlanır. Bu konular ise, ancak 

aklî ve ince olan beş yüze yakın mesele ile ancak tamamlanabilir. 

2. Naklî Meseleler 

Bunlar da üç kısımdır. Birinci kısım, kıyametten evvel meydana gelecek 

hallerdir. Bu alâmetlerin bazısı küçük bazısı büyüktür. Bunlar, ileride bahse-

deceğimiz on alâmetten ibarettir.  

İkinci kısım, kıyamet kopacağı zaman Sûr'a üflenmesinin, canlıların öl-

mesinin, göklerin ve yıldızların yıkılıp dökülmesinin, ruhanî ve cismanî var-

lıkların ölümlerinin nasıl olacağı hususlarıdır. 

Üçüncü kısım, kıyamet koptuktan sonra mahşerde toplanacak kimselerin 

halleridir ki bunlar da çoktur. Bu hususlara, mahlûkatın bekleme keyfiyeti, 

müşahede edecekleri durumların niteliği, meleklerin ve peygamberlerin 

orada bulunmalarının keyfiyeti, hesabın, amellerin tartılmasının keyfiyeti, bir 
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kısım insanların cennete, bir kısım insanların cehenneme gitmeleri, cennet 

ehli ile cehennem ehlinin sıfatlarının hepsi bu cümleye dahildir. 

Cennet ve cehennem ehlinin gittikten sonraki hallerini, oradaki söyleye-

cekleri sözleri ile yapacakları işlerini açıklama da bu kısımdadır. İşte bu aklî 

ve naklî meselelerin tamamı binlere ulaşır. Bütün bunların hepsi de Allahü 

Teâlâ'nın “Karşılık gününün sahibidir” sözünde mevcuttur. 

Allah’ın “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz” sö-

zünde; 

Bilinsin ki ibadetler, âmire29 tazim amacıyla, emredilen işi yerine getir-

mekten ibarettir. Şimdi bu alemin öyle bir ilahı vardır ki; güç yetirilen sayısız 

şeyleri kadirdir. Sınırsız malumatı bilir. Her türlü ihtiyaçtan uzaktır. Kulla-

rına birtakım şeyleri emredip birtakım şeyleri yasaklamıştır. O'na itaat etmek 

ve onun tekliflerine boyun eğmek yarattıklarının üzerine vaciptir, diye bun-

ların delil olduğu sabit olmadıkça “Yalnız sana ibadet ederiz” sözünün gerek-

lerini yerine getirmek mümkün olamaz.  

Bir de zikredilen merhaleyi geçtikten sonra, bu tekliflerin kısımlarını açık-

lamak ve bu emirlerle yasakların çeşitlerini beyan etmek gerekir. Bu kısımda 

Muhammedî temiz şeriatin30 ilâhi teklifleri girdiği gibi, geçmiş peygamber-

lere Allah'ın indirdiği şeriate göre Allah'ın teklifleri, Allah’ın melekleri yara-

tıp onlara, kendisine ibadet ve taatla meşgul olmalarını emrettiğinden beri, 

göklerdeki meleklerini mükellef tuttuğu şeriatler de bu tekliflere girer. Bir de 

fıkıh kitapları, uzuvların amellerine yönelik mükellefiyetlerin izahını da ih-

tiva ettiğinden iş daha da ziyâdeleşmektedir.  

                                                      
29 Buyuran, hüküm koyan kimse manasında Allah için kullanılmıştır. (sad.) 
30 Kastedilen İslam dinidir. (sad.) 
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Kalp amellerine dair mükellefiyetlerin kısımları ise, ötekilerden daha bü-

yük, daha derin ve daha önemlidirler. Bunlar da farklı inançlar ve değişik top-

lumların her birinin hali ve şanına göre kaleme alınmış olan ahlak ve siyaset 

kitaplarının bölümlerinde ihtiva etmektedir. 

İnsan ise bütün bu bahisleri beş bakış açısı ile değerlendirir ve bunların 

hepsinin, “Yalnız sana ibadet ederiz” sözüne dahil olduğunu anladığı tak-

dirde kesin bilgi hasıl olur ki bu ayetin ihtiva etmiş olduğu meselelerin, akıl-

ların ve fikirlerin ancak pek azına ulaşabileceği bir okyanus gibidir.  

Allah’ın “Bizi dosdoğru yola ilet” sözünde; 

Mâlûm olunsun ki bu söz hidayet talep etmekten ibarettir. Hidayeti elde 

etmenin de iki yolu vardır. Birincisi; delil ve hüccet ile, ikincisi bâtını temizle-

mek ve nefis terbiyesi ile mârifeti istemektir. Bunu ispat etme yoluna gelince; 

delille marifeti bulmanın yolları sınırsızdır. Zira gök ve yer âlemlerinin hiçbir 

zerresi yoktur ki, Allah'ın uluhiyetinin kemaline, izzetinin yüceliğine hiçbir 

şeye muhtaç olmamasına tanıklık etmesin. 

Nitekim şair şöyle demiştir; 

"Her şeyde onun (Allah’ın) birliğini gösteren bir delil vardır." 

Bunun açıklaması şudur: Âlemdeki cisimler, cisim olma hususunda bir-

birlerine eşit, nitelikleri bakımından farklıdır. Her cismin rengi, mekânı ve 

hali başkadır. Ayrı ayrı her birinin kendi belirlenmiş sıfatında cisim olduğun-

dan ya da cisim olmanın zarurî niteliklerinden dolayı o cisme tahsis edilmiş 

olması imkânsızdır. Ancak aksi halde cisim olan her şeyin birbirine eşit olması 

gerekirdi. Dolayısıyla her cismin kendine has ve belirli olan bir belirleyicinin 

belirlemesi, bir düzenleyicinin düzenlemesi ile meydana gelmiş olması gere-

kirdi. Bu belirleyici eğer cisim ise, söz aynı yere çıkar. Eğer cisim değilse iste-

diğimiz durum olmuştur.” 

Sonra, eğer bu varlık (haşa) diri, âlim, kadir değil de tesirini şuursuz bir 

fışkırma ile ve tabiatı gereği gösteriyorsa, yine cisimlerin eşit olmasının gerek-

tiği mecburiyetine gelinir. Eğer kainatın düzenleyicisi cisimden uzak olarak 
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hayat, ilim, kudret sıfatlarıyla nitelenen bir varlık ise o durumda istenilen ol-

muş olur. Bunun anlaşılmasıyla da, kainattan her bir zerresinin, kadir, hakim, 

âlim bir ilâhın varlığının dosdoğru şahidi ve habercisi olduğu gerçeği ortaya 

çıkar. 

Pederim31 büyük âlim babam Ziyaûddin Ömer (Allah ona rahmet eylesin) 

şöyle derdi: "Her bir cevher-i fertte32 Allah'ın rahmetine, hikmetine, kudretine 

delalet eden türlü türlü deliller vardır.” Doğrudur. Çünkü her cevher-i ferdin 

karşılığı, sonsuz mekânlarda bulunması, sonsuz sıfatlar alması mümkündür. 

Bu durumların her biri, gerçekleşmesi durumunda, yaratıcı, hakîm, rahîm bir 

ilâhın varlığına ihtiyaç olduğuna delalet eder. Bütün bu anlattıklarımızdan bu 

tür konuların sınırsız olduğu ortaya çıkar. Hidayetin, riyazet ve nefis tezkiyesi 

yolu ile elde edilmesine gelince, bu yol sahilsiz bir deryadır.  

Allah'a giden herkesin kendisine mahsus bir yolu, belirli bir meyli vardır. 

Nitekim Allahû Teâla, “Herkesin, yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü var-

dır.” 33 buyurmuştur. Şu sırları akıllar anlayamaz. Anlayanlar bu nur mey-

danlarının prensiplerinden haberdar değillerdir. Meselenin özünü tahkik et-

miş olan arifler, bu konularda derin meseleleri, ince sırları incelediler ki, çoğu 

insanın anlayışı o yüksek dereceye pek az ulaşabilmiştir. 

Allah’ın “Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğramış, sa-

pıklarınkine değil...” İşte bu makamlardan daha büyük ve mertebelerden 

daha yücesi olamaz. Bu zikrettiğimiz açıklamalara vâkıf olan, bu hâllerin 

prensiplerini anlamlandırabilir.  

İfade edilen açıklamalarla bu sûrenin, sınırsız konuları ve sonu olmayan 

sırları barındırdığı anlaşılmış ve “Bu sûre on bin meseleyi ihtiva edebilir” di-

yen kimsenin sözü, dinleyenlerin anlayışlarına göre söylenmiş bir söz olduğu 

anlaşılmıştır. 

                                                      
31 Fahreddin Razi’nin babası (Sırrı Girîdî) 
32 Cevher-i fertten kasıt atomdur. (sad.) 
33 Bakara 2/148 (sad.) 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Az lafızlardan çok meselelerin çıkarıldığının mümkün olduğuna delalet 

eder. 

1. Bir Sonraki Yolu Anlatma 

“Allah’a sığınırım” kavlimizden söze başlayalım.  

Şimdi deriz ki; “Eûzü” muzari fiil çeşidindendir. Muzari fiil de bir fiil çe-

şididir. “Billah” sözündeki ba harfi ilsak için olup harf-i cerlerden biridir. 

Harf-i cerler de harf nevilerindendir.  

“Billah” sözündeki lafız ya bilinen (alem) isimlerden ya bilinen müştak34 

isimlerden biridir. Gerek alem gerek müştak isimlerden her biri mutlak isim 

çeşitlerinden birer çeşittir. 

Akli ilimlerde, cins bilinmeden türün bilinmesinin imkânsız olduğu sa-

bittir. Zira cins türün mahiyetinden bir parçadır ve şüphesiz basit olanı öğ-

renmek, mürekkebi (birleşik olanı) öğrenmekten önce gelir. 

Şimdi öncelikle; isim, fiil ve harfi bilmedikçe “Eûzü billah” sözümüzün 

anlamını bilmek mümkün olamaz. İşte bunları bilmek isim, fiil ve harfin ta-

riflerini, özelliklerini anlatmadıkça elde edilemez. Bunları anlattıktan sonra, 

ismi alem isim, müştak isim ve cins isim kısımlarına ayırmak; bu kısımlardan 

her birini tarifi ve özellikleri ile iyice göstermek gerekir. Bu taksim etme ve 

tarif sona erince; Allah lafzı, alem isim mi, müştak isim mi, müştak olduğu 

takdirde neden müştaktır? Bunlara dair açıklama getirmek ve zikredilen hal-

lerinden her biri hakkında alimler birçok şey söylemiş ve açıklamış oldukları 

çoğu yönü ele almak gerekir. 

Burada mutlak fiilin ne olduğundan bahsetmek gerekir. Bundan sonra fi-

ilin kısımlarından bahsedeler. Muzari fiil de bu kısımlardandır. Muzari fiilin 

de tarifi, özellikleri ve kısımları anlattıktan sonra “Eûzü” sözümüzle alakalı 

                                                      
34 Türemiş isim (sad.) 
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olan konuyu zikretmek gerekir. Aynı şekilde mutlak harfin hakikatını araştır-

mak gerekir. Sonra ise harf-i cer tarifi, özel nitelikleri, hükümleri anlatılır. 

Daha sonra da düşmüş ba harfini onun özelliklerini anlatmak gerekir. 

İşte bütün bu konular anlaşıldığında, Allah'ın “Eûzü billah” sözümüzle 

ilgili olan lafzi izahların tamamına da vakıf olunabilir. Ana noktalarına işaret 

ettiğimiz bu konuların gerçekten çok olduğu malumdur. 

2. Bahsin Dördüncü Mertebesi  

“İsim, fiil ve harfin kelime cinsindendir ve üç çeşittir. Bu sebeple kelime-

nin mahiyetinden, özelliklerinden bahsetmek gerekir. 

Öte yandan “kelime” lâfzına benzeyen başka lafızlar vardır ki bunlar da 

kelâm, kavl, lâfz, lügat ve ibare’dir. Binaenaleyh ilk olarak bunların her birin-

den, ikinci olarak birbiriyle eşanlamlı mıdır, zıt anlamlı mıdır, nedirler? 

Üçüncü olarak zıt anlamlı lafızlardan oldukları takdirde farkları nedir? Bun-

lardan bahsetmek gerekir. 

3. Bahsin Beşinci Mertebesi 

Bu kelimelerin sesler ve harflerden meydana geldiğinde şüphe yoktur. O 

halde sesin hakikatini ve meydana geliş sebeplerinden bahsetmek gerekiyor. 

Bilinir ki; canlılarda sesin meydana gelmesi ancak nefesin göğüsten çık-

masıyla olur. Demek ki öncelikle nefes aldığımız zaman ne olduğunu ve in-

sanın mecburen nefes alıp veren bir varlık olmasının hikmeti nedir, bu ses 

kişinin nefes alıp vermesiyle mi oluşur? Bundan bahsetmek gerekir. Bundan 

dolayı da kalbin ve akciğerin durumlarını; sesin hareketi için ilk başlangıç 

olan diyaframı; karnı, gırtlağı, dili ve dudakları hareket ettiren diğer kasları 

bilmeye ihtiyaç duyulur.  

Harf, sesin bizzat kendisi mi yoksa sesten başka seste bulunan bir durum 

mudur? Bunlardan bahs etmek gerekir. Burası kesindir ki, bu harfler ancak 

ses parçalandığı zaman meydana gelir. Bu durumda boğazda, dilde, dişlerde 

ve dudaklarda olmak üzere özel mahreçleri mevcuttur. Bu sebepten dolayı bu 
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meselelerden bahsetmek gereklidir. Halbuki ilmi bilmedikçe bahsedilen harf 

ve sesin delaleti tamam olmaz. 

4. Bahsin Altıncı Mertebesi  

İşitme organı ile hissedilen harf ve ses, görme organı ile hissedilen renk-

ler, ışıklar, tatma organı ile hissedilen tatlar bunların keyfiyeti ile alakalıdır. 

Diğer hissedilen durumlarda da hüküm aynıdır. Şimdi “mahiyetçe tamamen 

farklı oldukları ve aralarında ancak haricî alâkalar sebebiyle bir ortaklık bu-

lunduğu halde, bu keyfiyetler bir tek cinsin türleridir," demek doğru olur mu 

diye bu meseleden bahsetmek gereklidir. 

5. Bahsin Yedinci Mertebesi  

Meşhur görüşe göre mahsus keyfiyetler, keyfiyet cinsinin türlerinden bir 

türdür. Binaenaleyh niteliğin tarifini yapmak ve onun kapsamına giren şey-

leri, cins teriminin nevilerinden mi değil mi? Bundan bahsetmek gereklidir.  

6. Bahsin Sekizinci Mertebesi  

Keyfiyet kemiyet ve nisbet bunların üçü de arazdır. Bundan dolayı araz-

dan, kısımlarından, hükümlerinden, şartlarından ve ona maiyetinden bahset-

mek gerekir. 

7. Bahsin Dokuzuncu Mertebesi 

Araz ve cevherin, mümkün tabirinin mümkün kapsamına girmesinin ge-

rekliliği gibi mevcudun kapsamına girmesinde müşterektirler. Bundan dolayı 

varlık ve yokluğa bağlı şeylerden bahsetmek gerekir. Bunlar da mevcud ifa-

desinin vacib ve mümkün hakkında kullanılması cins terimi hakkında veya 

sıfatların mevsuf hakkında kullanılması gibi bu konuyla ilgili diğer mesele-

lerden bahsetmek gerekir. 

Bilinsin ki; zikredilen mertebelerde varlıkların kısımlarından her bir kı-

sım için açıklanacak olursa; insan için sonsuz araştırma kapıları açılır. İnsanın 

aklı bunların çoğunu anlamadan aciz kalır. İşte az lafız ile ilimlerin çoğunun 
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keyfiyetinden hüküm çıkarma şu izahlar ve sınıflandırma ile ortaya çıkmış 

olur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bu sûreden birçok mesele hakkında hüküm çıkarmak mümkündür. De-

diğimizi doğrulamak için hüküm çıkarmanın başka yolları vardır. 

Bilinsin ki bizim bu kitapta bahsettiğimiz bir meselenin sıhhati mesela on 

yönüyle delillendirecek olursak o yön ve delillerden her birisi başlı başına bir 

mesele demektir. Ondan sonra da o meselede beş şüpheyi nakledip anlatacak 

olursak bu beş şüpheden de her birisi başlı başına bir mesele olur. Bu şüphe-

lerden bahsettikten sonra her birisine ikişer veya üçer yönüyle cevap verecek 

olursak o cevaplardan üçü de ayrıca üç mesele demektir. 

Bir de mesela tartışma konusu olan lafız ve lügattan birisini mevzu bahis 

edip de bunun altmış manası vardır. O altmış yönüde sınıflandırarak açıkla-

yacak olursak gerçekten altmış meseleyi daha ortaya koymuş oluruz. Zira 

soru ve cevap olmadan mesele olmaz. Meselenin bundan başka manası yok-

tur. Mademki şu altmış vecihten her birisi böyle birer konunun soru ve ceva-

bıdır bu da müstakil birer konu demektir. 

Burası anlaşıldığına göre şimdi deriz ki; 

İsim ve fiille ilgili konulan nazar-ı itibara alır, bundan da fiillerin malûm 

ve mezkûr diye sınıflandırılan konulara, bir de mevcud ve malûma dair ko-

nulara ve aynı zamanda vacip ve mümküne, cevher ve araza, nitelik katego-

risi ve bunun nitelikrin hissedilen ve hissedilmeyen diye niteliğin kısımlarına, 

sese; sesin nasıl meydana geldiğine, sesi meydana getiren uzuvların konu-

suna geçecek olursak iş büyür ve geniş bir kapı açmış olur. 

Şöyle ki biz bu kitapta kelimeye, kelama, söze, lafza, ibare ile alası olan 

konudan başlayarak; “Eûzü billah” kavlinde bulunan üç tür olan isim, fiil ve 
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harf ile alakalı konulara ondan sonra da isimlerin, fiillerin, harflerin kısımla-

rına dair konuya değineceğiz. 
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BİRİNCİ KİTAP 

“Eûzü billahi mineş şeytanir racim”35 sözünden çıkarılan ilimlerin açıkla-

masıdır. 

Bilinsin ki; şu kelimeden çıkarılan ilimler iki çeşittir. 

Birinci çeşit; lügat ve i‘raba, ikinci çeşit isim ve furu ile alakalı konulardır. 

 

A. BİRİNCİ KİTABIN İLK KISMI 

Kelime ile alakalı olan edebi konunun açıklaması olup birkaç babdan 

meydana gelmektedir.  

 

1. BİRİNCİ BAB  

Kelimede ve kelimenin yerine geçen ve lafızla alakalı konunun açıklaması 

olup birkaç meseleyi kapsamaktadır.  

                                                      
35 Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. (sad.) 
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Birinci Mesele  

Bilinsin ki; lafzın taşıdığı manaların tariflerinde en mükemmel yol işti-

kaktır.36 İştikak; küçük iştikak ve büyük iştikak olmak üzere iki çeşittir. 

 Küçük iştikak, mâzi ve muzari sigasının, ism-i failin, ism-i mefulün ve 

diğer sigaların mastarından türetilmiştir.  

 Büyük iştikak, birkaç harften meydana gelen bir kelimenin ister iste-

mez değişimlerini kabul etmesinden ibarettir.  

Bunu birinci mertebesi, kelimenin iki harften meydana gelmesindendir. 

Böyle iki harften meydana gelen kelime yalnız iki çeşit değimi kabul eder. 

“men” ve “nem” kelimeleri gibi.  

İkinci mertebesi kelimenin üç harften meydana gelmesidir. “Hamd” sö-

zümüz gibi. İşte kelime değişiminden altı çeşit değişim söz konusudur.  

Şöyle ki o üç harfen her biri zikredilen üç kelimenin her birinin ilk harfi-

nin olabildiği gibi geriye kalan diğer iki harfin de iki şekilde olması mümkün-

dür. Üçün iki ile çarpımı da altı eder. Binaen aleyh üç aslî harfli kelimelerde 

meydana gelen bu yer değiştirmelerin altı şekilde olması mümkündür.  

Üçüncü mertebesi; kelimenin dört harfli olmasındandır.  

Akrep عقرب ve sa’leb kavlimiz gibi bu şekilde dört harfli kelimelerin  37صلب
yirmi dört vecih ile değişikliği mümkündür.  

Şöyle ki o dört harften her birinin aynı kelimenin ilk harfi olması gibi bu 

dört ayrı şekilde, geriye kalan üç harf altı tür değişiklik kabul eder. Dördün 

altı ile çarpımı yirmi dört vechi ifade eder.  

Dördüncü mertebesi kelimenin beş harfli olmasındadır. “Sefercel سفر جل ” 

kavlimizde olduğu gibi yüz yirmi çeşit değişimi kabul eder.  

                                                      
36 Kelimenin kökünü araştırmak, etimoloji demektir. (sad.) 
37 Tilki demektir.(sad.) 
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Şöyle ki; o zikredilen beş harften her birisi bu beş harften her birini o ke-

limenin ilk harfi yapması gibi bunlardan her birine göre, geriye kalacak dört 

harfin izahı geçtiği üzere yirmi dört değişik şekle girmesi mümkündür. Beşi 

yirmi dört ile çarptığımız zaman yüz yirmi dört eder. 

İkinci Mesele 

Bilinsin ki küçük iştikak kolaydır ve mu‘taddır. Ancak büyük iştikakı uy-

gulamak zordur. Üç harfli kelimelerin dışında büyük iştikakı uygulamak 

mümkün değil gibidir. Çünkü üçlü kelimelilerin değiştirilmeleri bir vechi 

geçmez. Bunun için onlarda büyük iştikaka riayet etmek kolaydır. Ama dör-

der ve beşer harfli kelimelerin değiştirilmesi pek çoktur. Bunların çoğu da ma-

nasız ve kullanılmayan olup iştikakın bu türünü her zaman uygulamak müm-

kün değildir. Üç harfli kelimelerde mümkün değişikliklerin tamamını geçerli 

ve kullanılır olanlar pek azdır. Üç harfli kelimelerin mümkün değişikliğinin 

bazıları kullanılır ise de bazıları kullanılmaz.  

Üçüncü Mesele: Kelimelerin Açıklamaları 

Bilinsin ki; kâf, lâm ve mim harflerinin terkibi mümkün olan değişiklik-

likleri hasebiyle kuvvet ve şiddet ifade eder. İfade edilen değişikliklerden beşi 

geçerli ve kullanılır olup biri de mümkün ve kullanılmazdır. 

Birincisi; kâf, lâm, mim dizilişidir.  

Söz manasında olan kelam, bundan çıkmıştır. Kelam, aşırılıktan ortaya 

çıkmış değildir. Zira kelam kulağa çarpar ve orada etki bırakır. Yine manayı 

ifade etme yoluyla zihinde etki meydana getirir.  

Yaralamak manasında olan “kelm” kelimesi de böyledir. Kelm kâfın fet-

hası ve lâmın sükûnu ile birlikteliğine denir. Cerh dahi cim harfinin damme-

siyle yanındakinin ismidir. Kelimede ise şiddet vardır.  

Kelam “ğarâb” vezninde sert olan toprağa denir. Bu isimlendirmenin se-

bebi yerin şiddet manasını taşıyor olmasından dolayıdır.  

İkincisi; kâf, mim, lâm dizilişidir. 
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Bu terkip faydalı olan kuvvettir. Zira kâmil, nâkıs olandan daha güçlü-

dür.  

Üçüncüsü; lâm, kâf, mim dizilişidir.  

Lekm, lâmın fethası, kâfın sükûnuyla yumruk ile vurmak, bir adamın gö-

züne vurmak yahut bir adamı öte kakmak manasındadır. Bunda da şiddetin 

manası açıktır.  

Dördüncüsü; mim, kâf, lâm dizilişidir. 

Bi’r-i mükul “suyu az kuyu”, manasındadır. Mükl veznindedir. Bütün 

suyu çekilip çıkmış kuyuya denir. Mükul guud vezninde kuyunun dibinde 

“mükle”38 denilen su manasındadır. Mükle mimin fethası ve dammesi, kâfın 

sükunu ile kuyunun dibinde bırakılıp birikmiş su manasındadır. Mükul sabur 

vezninde içinde “mükle” denilen su olan kuyuya denir. Suyu azalmaya, etra-

fından azıcık azıcık bırakılıp bir miktar dibinde toplanan kuyuya da denir. Bu 

maddedeki mana şiddet manasını içine alır. Zira kuyu bu hale gelince suyu-

nun gelmesi mekruh39 bundan dolayı toplanmasında bir nevi şiddet vardır.  

 Beşincisi; mim, lâm, kâf dizilişidir. 

 “Mülketü’l acîn ve emleketü’l acîn” denir. Mülk, mimin fethasıyla ha-

muru iyice yoğurmak manasındadır. İmlak ve temlik de bu manaya gelir. 

Acîn, emîr vezninnde hamur gibi yoğrulmuş şeye denir. Acîn ayn harfinin 

fethası ve cim harfinin sükunu ile yoğurmak manasına gelir.  

Temlikin daha başka manaları da vardır. Aynı şekilde “imlak” diğer ma-

nalarda da kullanılır. Mesela “imlak” kelimesi hemzenin kesresi ile bir adamı 

bir kadınla evlendirmek manasında kullanılır. Bir de boşanmanın yerine kul-

lanılır. “Mülkü’l insan” 40 ifadesi de bunun gibidir. Zira mülk de bir bakıma 

güç manasındadır. “Emleket’ül câriye”41 ifadesi gücü içinde barındırır. Zira 

                                                      
38 Kuyu dibinde az az birikip toplanan su demektir. (sad.) 
39 Hoş karşılanmayan, iğrenç manasındadır. (sad.) 
40 İnsanın mülkü manasındadır. (sad:) 
41 Cariye satın almak demektir. (sad.) 
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bu’lün kudreti cariye üzerine taalluk eder. “Ba’lün” kelimesi be harfinin fet-

hası ile ayn harfinin sükunu ile bir şeyin sahip ve malikine denir. Evli erkek 

ve kadın ile de alakalıdır.  

Dördüncü Mesele  

 “Kelime” lafzı bazen bir lafızda kullanılır. Bazıları bazıları ile alakalı olan 

pek çok kelime de duyulmak istenir. Bütün bir kaside “kelime” olarak adlan-

dırmalarında olduğu gibi. “Kelime-i şehâdet” ve “Güzel söz sadakadır” 42 de-

nilmesi de buna karşılıktır. Çünkü mecaz, müşterekten43 daha evlâ olunca, 

”kelime” lafzının bir mecaz olduğunu anlamış oluruz. Bu iki açıdan böyledir. 

Birinci vecih; mürekkep bir ifade, tek fek kelimelerden meydana gelir. 

Bundan dolayı “mürekkep olan kelama” “kelime” ifadesinin parçanın bütüne 

isminin verilmesi kabilindendir.  

İkinci vecih ise; muhakkaktır ki birbiriyle irtibatlı olduğunda bir birlik 

meydana gelir de böylece bütün bu yönlerde, bu çok söz tek bir kelime gibi 

olur. Bu benzerlik ise mecazın güzellik sebeplerinden biridir. Bundan dolayı 

uzunca sözlere "kelime" denilmiştir. 

Beşinci Mesele 

Kur’ân-ı Kerim nâtık44 sıfatını taşıması hasebiyle “kelime” lafzı diğer iki 

anlamda da kullanılmıştır.  

Birinci Mana; Hz. İsa için “Kelimetûllah”45 denilmiştir. Ona bu ismin ve-

rilmesi, ya Allah’ın “Ol” sözü ile ya da “kelime”nin söylenmesi gibi bir anda 

                                                      
42 Buhari, Cihad, 72; Edeb, 34: Müsfim, Zekât, 56.(sad.) 
43 Çok anlamlı kelime manasındadır. (sad.) 
44 Konuşan, söz söyleyen manasındadır. (sad.) 
45Allah’ın kelimesi demektir. Kur’ân’da üç yerde Hz. İsa’nın “Allah’tan bir kelime” olduğu ifade 

edilmiştir (Âl-i İmrân 3/39, 45; en-Nisâ 4/171). Taberî, kelimenin Hz. İsa olduğuna dair İbn 
Abbas’tan bir rivayet aktarmış, Allah’ın “kün” (ol) emri neticesinde mûcizevî bir şekilde doğ-
duğu için onun “kelimetullah” şeklinde nitelendirildiğini ifade eden farklı rivayetleri de sıra-

lamıştır (Câmiʿu’l-beyân, III, 269-271). (Detaylı bilgi için TDV İslâm Ansiklopedisi’nin ”Kelime” 

maddesine bakınız) (sad.) 
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meydana gelmiş olmasından dolayıdır. Yahut kelime bu kadar kısa zamanda 

nasıl meydana geliyorsa Hz. İsa da öyle kısa bir zamanda beşikte iken konuş-

maya başladığından dolayıdır. 

İkinci Mana; Allah kendi fiillerini “kelimeler” olarak adlandırmaktadır. 

Nitekim Allah: “De ki: Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep 

olsa, Rabbimin kelimeleri tükenmeden o denizler tükenirdi.”46 ayetinde zik-

retmiştir. Bunun sebebi dördüncü meselede iki vecih ile açıklandığı gibidir. 

Yani ”kelime” lafzının açıklanan manası aynıdır. Gerek Hz. İsa gerekse hida-

yet fiilinin kelime olması ya mecâz-ı mürsel47 yahut istiâre48 olarak açığa çı-

karmak yoluyladır. En doğrusunu Allah bilir.  

Altıncı Mesele: Söz 

Bu terkip altı değişik dizilişe göre, hareket, kolaylık ve hafifliğe delalet 

eder.  

Birincisi; Kaf, vav ve lam dizilişidir. “Kavl” kelimesi bu maddedendir. 

Bunda ise kolaylık âşikârdır. Zira söz dile kolay gelen bir iştir. Mütercim fakir 

der ki: Kamusun beyanına göre kavl; kafın fethası ve vavın sükunuyla gerek 

tam gerekse nâkıs olan söze denir.  

Kavl birçok vecihte ifade edilir. Sözü ortaya çıkarmak vasıtasıyla haricen 

ifade edilen harflerden meydana gelen gerek tek kelime gerekse cümle olan 

birleşik lafızdır. Buna Farsça’da سخن “suhan” Türkçe’de söz denir. Nefs-i in-

saniyede49 de açıklanmadan önce zihninde tasavvur edilen söze de ”kavl” de-

nir. Diğer vecihleri de sözlüklerde yazılıdır. (Bitti) 

İkincisi; Kaf, lam ve vav dizilişidir.  

                                                      
46 Kehf 109 (sad.) 
47 Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan, başka bir sözcüğün yerine kullanılması diğer adıyla 

ad aktarmasıdır. (sad.) 
48 Bir sözcüğün benzetnme amacı güdülerek başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. (sad.)  
49 İnsanda bulunan ve onu kötülüğe yönelten duygu (sad.) 
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“Kılv” kelimesi bu maddedendir. Kılv kafın kesresi ve lamın sükunuyla 

yabani eşeğe denir. Ona kılv denilmesi onun hafif hareket etmesinden dola-

yıdır. Arap bir kimse “şey’ün kılv” ifadesinin hafif manasına geldiğini söyler. 

Kılvlı, yüksek uçan kuşa denir.  

Üçüncüsü; vav, kaf ve lam dizilişidir. 

Vakl (yükselmek), vaal demektir. 

Vakl ifadesi cebel vezninde dağa çıkmak manasında güçlü insan ve hay-

vana denir.  

Vaal, vavın fethasıyla fels ve vaal; ketf vezninde vaal de’l vezninde dağ 

keçisinin tekesine denir. Vaal masdar olarak yükseğe çıkmak manasında kul-

lanılır.  

Vakl dahi nakl vezninde dağa çıkmak manasında kullanılır. Bir kişi daha 

çıktığında “tevaggale fi’l-cebel”/Dağa çıktı” denir.  

Dördüncüsü; vav, lam ve kaf dizilişidir.  

Velk, halk vezninde süratlenmek demektir. Kamusun beyanına göre; 

“Çünkü siz o iftirayı dilden dile dolaştırıyorsunuz” sözü bu babtandır. Te har-

finin kesresi ve lamın kesresiyle “hızlı bir şekilde yalan söylüyorsunuz” de-

mektir.  

Beşincisi; lam, vav ve kaf dizilişidir. 

Luvka, suvka vezninde yumuşatmak demektir. Luvka lamın dammesiyle 

kaymağa yahut tereyağına denir. Bir söze göre kaymakla yahut tereyağı ile 

taze hurmadan ve yahut saf yağ ile taze hurmadan meydana gelmiş yiyeceğe 

denir.  
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Telvik, tereyağı ile yemeği yapmak manasındadır. Nasıl ki hadis-i şerifte 

“Ben yemeği ancak, benim için iyice yumuşatıldığında50 yani elle hazırlanıp 

yenilecek kıvama getirildiğinde yerim” buyrulmuştur.  

Altıncısı; lam, kaf ve vav dizilişidir. 

Lakve kelimesi bu maddedendir ve ukabın51 ismidir. Bu ismin ona, ha-

vada çok hafif ve hızlı uçtuğundan dolayıdır. Sözlükte “lakv, lakve” la’mın 

fethası ve kesresiyle dişi tavşancıl kuşuna yahut hızlı ve çevik olanına denir.” 

1.1.7. Yedinci Mesele  

Merhum İbn Cinnî’nin dediğine göre; lügat konuştum manasına gelen 

 lağvettir.” Sonundaki he harfi“ لغوة lağvet” maddesinden gelen fiilin aslı“ لغوت

vav harfinin karşılıktır.  

Mütercim fakir der ki; 

“Kamus şarihinin beyanına göre asıl hali lağv لغو de ise kuş cıvıltısı söz 

konusudur. Sonra anlaşılmayan beyhude söz olarak kullanıldı. Daha sonra da 

söz genişletilerek kullanıldı. Her kavmin kendi dilleri üzere olan kelama “lü-

gat” manayı mevzuundan veya zikredilen mecaz manadan alır.” (Bitti) 

Lügat لغی ve یلغی den dönüşmüştür. Hatta “Ne zaman ki boş bir söze rast-

larlar vakar ile geçip giderler”52 ayetindeki لغو kelimesi de bu manadadır. Yine 

mütercim fakir der ki; 

“Kamusun beyanına göre لغی feta vezninde lağv beyhude ve manasız şeye 

denir.” (Bitti) 

                                                      
50 İbnu'l-Esir; en-Nihâye 4/278. (sad.) 
51 Arapça kökenli bir kelime olan ukab, kartal demektir. (sad.) 
52 Furkân 25/72. 
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İbnü Cinni, kelime ve kavl terimlerinde büyük iştikâka itibar etmiştir. Lü-

gatta da ona itibar etmiştir. Halbuki burada da büyük iştikak söz konusudur. 

Şöyle ki; 

Birincisi; lam, ğayn ve vav dizilişidir. 

Yukarıda beyan edildiğine göre lügat kelimesi bu maddeden olduğu gibi 

boş kelime ve boş iş ifadeleri de bu manadan almıştır.  

İkincisi; lam, vav ve ğayn dizilişidir. 

Mütercim der ki; “Kamusun beyanına göre levğ, sevğ vezninde bir şeyi 

ağızda ileri geri yuvarlayıp döndürdükten sonra atmak ve bir adama gidip 

gelmek manasında kullanılır.” (bitti) 

Üçüncüsü; ğayn, lam ve vav dizilişidir. 

Ğalv semv vezninde haddi aşmak anlamına gelir. Arabın “falan, şunda 

aşırılığı vardır” ifadesi bu manadadır. Bir ok atımı manasına gelen ğalve keli-

mesi de bu kökten gelmektedir.  

Ğalve temra vezninde ok atma mesafesine denir. 

Dördüncüsü; ğayn, vav ve lam dizilişidir. 

Mütercim fakir der ki; 

“Kamusun beyanına göre ğavl; ğayn harfinin dammesiyle helak sebebi 

olan şeye denir.” (Bitti) 

Allah’ın “Onda bir sarhoşluk, baş ağrıtma sebebi yoktur”53 ayetindeki 

ifade de bu manadadır. 

Beşincisi; vav, ğayn ve lam dizilişidir. 

Arabın; “falanca iyice şu işe daldı” demesi bu manadandır. Mütercim fa-

kir der ki; 

                                                      
53 Saffat 47 (sad.) 
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Kamusun beyanına göre veğl; vavın fethası ve ğayn harfinin sükunuyla 

zayıf, nakıs ve itibarsız ve her hususta himmetsiz ve maksur54 bir adama de-

nir.  

Evğale îğal babından mazi fiildir. Îğal hemzenin kesriyle uzağa gitmek ve 

bir adamı aceleyle bir yere sokmak manalarına gelmektedir. (Bitti)  

Altıncısı; vav, lam ve ğaynın dizilişidir. 

“Köpek kaba başını soktu” sözü bundan gelmektedir. Mütercim fakir der 

ki; 

“Kamusun beyanına göre “veleğa” vavın fethası ve dammesi lamın süku-

nuyla ve “vüluğ” guud vezninde ve “velğan” ilahi bir yardımla köpeğin dili-

nin ucu ile kaptan bir şey içmek ve bunun üzerine dilini kaba kacağa sokup 

yalamak manasına gelir.” (Bitti) 

Sekizinci Mesele: Lafız 

Zannederim ki; lâfz tabirinin, sesler ve harfler hakkında kullanılması me-

caz yoluyladır. Çünkü bu sesler ve harfler nefesin göğsün içinden dışarıya 

çıkarken meydana gelir. Şöyle ki; insan nefes aldığında nefes göğsün içinden 

dışarıya çıkarken onu belli bazı yerlerde tutar, sonra tutmayı bırakır, böylece 

nefesi tutma süresinin nihayetinde bırakmasının başlangıcında harfler mey-

dana gelmeye ve ses işitilmeye başlar. Son tabiri ile telaffuz ettiğimiz bu harf-

ler nefesin son alınışında ve ilk anında bırakılmasında meydana gelir. Velhâsıl 

lafzın asıl manası atmak demektir. Bu atmak manası ses ve harflerde şu iki 

vecihte mevcuttur. 

Birincisi; İnsan bu nefesi göğsünün içinden dışarıya atıyor ve onu salıyor 

ki, bu, çıkarmadır. Bu kelimelerin meydana geliş sebebi olduğu için bu keli-

melere lâfız denmiştir. Binaenaleyh bu kelimelerde şu sebepten dolayı isim 

lafız olarak ifade edildi. 

                                                      
54 Elinde ve ihtiyarında olmadan, zoraki ve cebren manalarına gelmektedir. (sad.) 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 41 ~ 

İkincisi; harflerin doğması, havanın göğüsten dışarı atılması sebebiyle ol-

duğu için bu, sanki insan bu harfleri içerden dışarıya atıyormuş gibi olur, bu 

benzerlik mecaz sebeplerinden biridir. 

Dokuzuncu Mesele: İbare 

İbarenin terkibi (ayn, be ve ra)’dır. Bu kelime altı değişik vsıtasıyla mana, 

konuşan kimsenin zihninden dinleyenin zihnine geçer. 

Birincisi ayn, be ve ra dizilişidir. 

Bu maddede bir halden başka bir hale geçmek söz konusudur. Ûbur keli-

mesi bu manada olmakla birlikte gerek seyahat gerek gemi, yük hayvanları 

ve köprü ile olsun suyu kullanmak manasında çokça kullanılmaktadır.  

İşte “ibare” konuşma dilinden işitmeye geçen söz olacaktır ki bu madde-

den farklıdır. Çünkü insanın, bir harften diğer harfe geçmeden konuşamaz. 

Yine bu ibare vasıtasıyla mana, konuşan kimsenin zihninden dinleyenin zih-

nine geçer. Bu kökten türeyen abre kelimesi de gözyaşı manasına gelmekte-

dir. Dem’ ki kanlı gözyaşı demektir. Zira bir damla gözyaşı gözün içinden 

dışarıya geçer.  

İbretler ki; görünenden görünmeyeni bilme konusundaki hallerden iba-

rettir. Bu da zikredilenden farklıdır. Zira onda da görünenden görünmeyene 

intikal vardır. Ma’ber, minber vezninde köprüye denir. Bu da zikredilen ifa-

deden türetilmiştir. Zira insan bu vasıtayla denizin yahut nehrin diğer tara-

fına geçer.  

Rüya tabiri kelimesi de bu köktendir. Çünkü insan rüyada gördüğü şeyler 

vasıtasıyla, bir takım gaybi yani ortada olmayan manalara geçer. 

İkincisi; ayn, ra ve be dizilişidir. 

Arab kelimesi acem55 olmayana denir. Arapların, yaz ve kış seyahatleri 

sebebiyle çok yer değiştirmelerinden ötürü “Arap” olarak isimlendirilmleri 

                                                      
55 Arap olmayana denir. (sad.) 
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bu manadandır. “Falan arap sözünde” kavli de bundan meydana gelmiştir. 

Zira lafızlar araplardan önce bilinmeyip ona arap müdahil olunca bilinmeyen 

halinden bilinen ve beyan edilen hale geçmiştir.  

Mütercim der ki; “kamusun beyanına göre a’rab hemzenin kesriyle bir 

şeyin hakikatini ortaya çıkarma ve açık etme ve arap sözünde kusur ve hata 

etmeyip fasih bir şekilde gramer kurallarına dikkat ederek söylemek demek-

tir.” 

“Arabın sözü, fasihtir onda kusur yoktur” denilir. (Bitti) 

Üçüncüsü; be, ra ve ayn dizilişidir.  

Arabın “Falanca şu şeyde emsalini geçti” sözü bundan dolayıdır.  

Kamusun beyanına göre “berağat” semahat vezninde ve “buru’” guud 

vezninde bir adam ilim ve cesaret karşılığında o durumda akranlarına üstün 

olmak; güzel söz söylemek ve fazilet gibi her vasıfta tam ve kâmil olmak ma-

nasındadır. (Bitti) 

Dördüncüsü; be, ayn ve ra dizilişidir. 

Ba’r be harfinin fethası ve ayn harfinin sükunu ve fethasıyla da deve, ko-

yun, keçi ve ceylanın tersine56 denir. İçten dışa çıktığı için böyle isimlendiril-

miştir.  

Beşincisi; ra, ayn ve be dizilişidir.  

Korkuya ra’b denilmesi havfın57 hududunda insanın halden hale geçme-

sindendir. 

Altıncısı; ra, be ve ayn dizilişidir. 

                                                      
56 Davar pisliği manasındadır. (sad.) 
57 Yine ra’b kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. (sad.) 
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Rab’ ra harfinin fethası ve aynın sükunuyla eve, mahalleye, konağa denir. 

İnsanlar daima bir evden diğer eve, bir mahalleden diğer mahalleye, bir ko-

naktan diğer konağa taşındıklarından dolayı eve, mahalleye, konağa rab’ de-

nildi. 

Onuncu Mesele 

Dil alimlerinin çoğu; kelimenin kelamdan farklı olduğunu söylemiştir. 

Buna göre “kelime” müfred bir lafızdır. Kelam ise tam bir mana ifade eden 

cümledir, demişlerdir. Usul alimlerinin ekserisi bu iki kelime arasında ma-

naca hiçbir farkın olmadığını, her ikisinin de müfred ve mürekkeb lafizlara 

şamil olduğunu söylemişlerdir. İbn Cinni, nahivcilerin görüşüne uyup, usûl 

kelâmcıların bu husustaki görüşüne uzak bir tutum sergiledi. Ama ben İbn 

Cinni’nin sözünde Sibeveyh’den58 “kelamın tam bir mana ifade eden cümleye 

mahsus olduğunu belirten bir söz nakletmiştir” sözünden başka kuvvetli bir 

delil görmedim. İbn Cinni kelime ve kelam arasındaki manaca farklarına dair 

Sibeveyh’in sözünden başka birçok söz söylemiş olsa da onlar gayet zayıf ri-

vayetlerdir.  

Kelime ile kelam arasında manaca fark yoktur. Usulcülere gelince, bu me-

seleye birkaç vecih ile deliller getirdiler. 

Birinci delilleri; Kelamın manası söz demektir. Akıllı kimseler kelamın 

harese yani dilsizliğe ve sükuta zıt olduğuna ittifak etmişler. Tek bir kelime 

ile konuşmak ise dilsizlik ve sükuta zıttır. Bundan dolayı tek bir kelime dahi 

kelamdan sayılmaktadır.  

İkinci delilleri; kelime, kelmden meydana gelmiştir ki yukarıda açıklan-

dığı üzere yaralamak ve etki etmek manasındadır. Tek bir kelime işiten kimse 

ise malûmdur ki o kelimenin manasını anlar. Demek ki bunda da tesir etme 

manası vardır. Öyleyse tek bir kelimenin dahi kelamdan sayılması gerekir. 

                                                      
58 MS.8. asırda Basra’nın önde gelen dil alimlerindendir. (sad.) 
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Üçüncü delilleri; “Falanca şu tek kelimeyi söyledi” ifadesi ile “Falanca şu 

tek kelimeden başka bir şey söylemedi” ifadesinin uygun olmasıdır. Şu kulla-

nımın doğru olması tek kelimenin de kelam olduğuna işaret eder. Yoksa böyle 

denilmesinin doğru olmaması gerekirdi.  

On Birinci Mesele 

On ikinci Mesele59 

On Üçüncü Mesele  

“Kelime” ve “kelam” sözcükleri manasız sözler için kullanılır mı? Yani 

manasız sözlere, kullanılmayan kelime ve kelam denir mi, denmez mi? Kimi 

kullanılır der. Yani manasız sözlerde kelime ve kelam manaları olarak kulla-

nılır. Zira “şu kelam kullanılmaz bu kelam kullanılır” demek doğru olur. Aynı 

zamanda “Falanca manasız bir söz söyledi. Yani manası anlaşılmaz bir söz 

söyledi” denilmesi doğru olur. Diğer yandan manasız sözlerde kulaklarda iz 

bıraktığından manasız sözde tesirli mana ve kelam meydana gelmiş olur. Ki-

mileri de “kelime” ve “kelama” sadece mana ifade eden şeyler için kullanıl-

dığını söylemişlerdir.  

Mana ifade etmeyen söze ne kelime ne kelam denir. Çünkü bu kaide göz 

önünde bulundurulmazsa, kuşların seslerini de “kelime” ve “kelam” diye 

isimlendirmenin caiz olması gerekir. 

On Dördüncü Mesele  

Birbirleriyle birleşen sesler çeşitli manalara gelecek şekilde bir terkip oluş-

turduğunda bu terkip, vâz'i60 değil de tabii bir terkip olduğu takdirde böylesi 

sesler “kelime” ve “kelam” diye isimlendirilebilir mi? Mesela insan, ağrı ve 

                                                      
59 Fahreddin Razi, zikredilen ihtiftan dolayı fıkhi bir meseleyi detaylandırdığını, on birinci ve on 

ikinci meselelerde sınıflandırma ve açıklama yaptığını ifade etmitir. Ancak mütercim fakir, onu 
çıkardı. (Sırrı Girîdî)  

60 İnsanlarca ifade edilen manasındadır. (sad.) 
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ızdırap hissettiğinde, rahatladığında yahut sıkıntı çektiğinde “ah” , ”oh” de-

diği gibi bir kimseden makul olmayan bir hareket meydana getirdiğinde dahi 

ona; ”Ah niye böyle yaptık?”,”Ah adam niye söz dinlemezsin?” der. Öksü-

rürken de “öhh öhh” der. İşte bunlar birtakım terkip oluşturmuş ve birbirle-

riyle kaynaşmış sesler ve harflerdir ki kendilerine mahsus manalara gelirler. 

Ancak bunların delaletleri vaz’i değil tabiidir. Onun için bunlar ve benzerle-

rine de “kelimeler” denilebilir mi? Aynı şekilde bağırtlak kuşunun sesi kata 

kata, leyleğin sesi olan lak laka benzer. Şimdi bu aynı sesler “kelime” olarak 

adlandırılır mı? diye dilciler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. Fakat ben iki ta-

rafta da kayda değer bir delil göremedim.  

Bu konunun faydası aşağıdaki meselede açık olur: Mesela birisi; “Bir ke-

lime duyarsam kölem hürdür” dese sonra da şu seslerden birini işitse, o kim-

senin bunun üzerine sözünde durması gerekir mi gerekmez mi?  

On Beşinci Mesele  

İbn Cinnî şöyle demiştir: “Kavl” terimi, hakikat olarak tek bir “kelime”ye 

ve tam bir “kelam”a ad olur. “Kelâm” terimine gelince, bu tam bir cümleye, 

“kelime” lâfzı da müfred için kullanılır,” dedi.  

Bu iki konunun farkını belirtmek üzere İbn Cinni’nin söylediği sözün özü 

şudur: “Kavl” teriminin hafiflik ve kolaylığa delalet ettiğini izah ettiğimizde, 

onun tek “kelime” yi de içine alması gerekir, “kelam” terimine gelince tesir 

manasını ifade eder. Tesir ise ancak tam bir manadan meydana gelir. Şu kadar 

var ki “kelime” lafzı ile bunu ifade etmek güçtür. Bu görüşü şairin şu sözü 

destekliyor: “Ben o kaf’tır dedim, O da “kaf” dedi” sözünde sevdiği kadının 

“kaf” deyişini söz olarak adlandırmasındandır.  

On Altıncı Mesele  

Yine İbn Cinni; “kavl” teriminin görüş ve fikirleri ifade etmesinin mecazi 

olduğunu söylemiştir. “Falanca Ebû Hanife’nin kavlini söylüyor” ve “Filanca 

Mâlik’in kavline taraftar oluyor” denir. Görmez misin ki; mesela sen bir 
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adama Allah’ı görmenin mümkün olup olmadığını sorsan, o da “Allah’ı gör-

mek caiz değildir” diye cevap verse ona “Bu Mutezile’nin kavlidir” sözüyle 

red cevabını verirsin de “Bu Mutezile’nin kelamıdır” demezsin.  

On Yedinci Mesele 

“Dedi” lafzı genişlik ve mecaz üzerine konuşmanın dışında da kullanılır. 

Ebû Necm şöyle demiştir; 

“Kuş, ona, doğru olarak gel, sen ancak müteşekkir olarak dönersin” dedi. 

(Dedi kelimesi burada) ima manasında kullanılır.  

Şiir 

“Ona, gözler “Başım gözüm üstüne” dedi ve delinmek için incinin büyü-

mesi gibi kabardılar.” (Dedi kelimesi burada) delalet manasında da kullanılır.  

Şiir 

"Havuz doldu ve "Bırak beni, artık karnım iyice doldu" dedi 

Allah’a sığınırım; Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz "ol!" demekten iba-

rettir, o da hemen oluverir.61 ayeti ve Ardından ona ve arza, "İsteyerek veya isteme-

yerek (varlık sahnesine) gelin!" buyurdu. "İsteyerek geldik" dediler62 ayetlerindeki 

“kavl” de bu manadadır. 

On Sekizinci Mesele 

İnsanın içinden geçirdiklerine “kelâm” denmesini kabul etmeyenler, 

kelâm ve “kavl” terimlerinin sadece lafızların ve kelimelerin ismi olduğu hu-

susunda ittifak etmişlerdir. 

İnsanın içinden geçirdiklerine “kelâm” denilebileceğini ileri sürenlere ge-

lince, bunlar içten geçen manaların “kelâm” ve kavl denilebilmesine ittifak 

etmişler ve buna Kur’ân, Hadis ve şiirden deliller getirmişlerdir. 

                                                      
61 Nahl 40 (sad.) 
62 Fussılet 11 (sad.) 
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 Kur’ân delilleri Allah’ın şu sözüdür: “Allah o münafıkların hiç şüphesiz ya-

lancılar olduğunu da biliyor.”63 

Allah, münafıklar “Ey Muhammed! Muhakkak Allah’ın rasulüsün” diye 

şahitlik ederler. Allah da muhakkak ki senin, O’nun rasulü olduğuna şahitlik 

eder. Ancak Allah, münafıkların bu şahitliklerinde gerçekten yalancı olduk-

larına da şahitlik eder.” Allah yüce bir ayeti de indirmiştir: Açıktır ki o müna-

fıklar “lafız”da yalancı değildirler, çünkü onlar Hazret-i Muhammed’in Al-

lah'ın peygamberi olduğunu ifade ediyorlardı ve söyledikleri bu söz doğru 

idi. Halbuki daha önce de ifade ettiğimiz gibi Allah onların yalancı olduğunu 

biliyordu. Bundan dolayı münafığın yalanlarını söylediklerinden başka bir 

lafta aramak gerekir. O da ancak içlerinde geçirdikleri sözlerdir.  

Eser’den/rivayetten delilleri ise; Hz. Ömer’in (Allah, ondan razı olsun) 

sakife gününde “Ben gönlümde bir söz hazırlamıştım, Ebû Bekir o sözü ben-

den önce dile getirdi.” demesidir.  

Mütercim fakir der ki; 

“İbn Esir’in (Kamil) Nâm tarihinde yazılmış olduğuna göre Hz. Ömer’in 

Sakife günündeki bu mözü, sahabe arasında meydana gelen ve malum olan 

tartışma ve meşhur çekişmeye dair söylenen sözün onun hilafetinden sonra 

bir hutbede söylediği bilinmektedir. “ 

Resûl-i Ekrem’in vefat ettiği gün ensarın ileri gelenlerinden bazıları, 

Sakīfetü Benî Sâide’de toplanarak Medine’nin yerlileri oldukları ve muhacir-

lere kucak açıp İslâm’a ev sahipliği yaptıkları için başkanlığı kendilerinin hak 

ettiği düşüncesiyle içlerinden birini devlet başkanlığına getirmek istediler. Se-

çilen ve üzerinde tartışılan aday, Hazrec kabilesinin reisi Sa‘d b. Ubâde idi. 

Olayı haber alan Hz. Ömer ile Ebû Bekir ve yolda rastladıkları Ebû Ubeyde b. 

Cerrâh birlikte oraya gidip toplantıya katıldılar. Ensarla muhacirler arasın-

                                                      
63 Münafikun 63/1 (sad.) 
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daki ilk ihtilâf olarak nitelendirilen ve etkileri tarih boyunca devam eden tar-

tışmalarda Ensar, İslâmiyet’e verdiği hizmetleri, Hz. Ömer ve arkadaşları ise 

Kureyş’in Araplar arasındaki nüfuz ve otoritesini, muhacirlerin İslâm’a giriş-

teki önceliklerini ve İslâm’a hizmetlerini gerekçe göstererek hilâfete daha 

lâyık olduklarını ileri sürdüler. 

“O zaman bende içimden tahsin ettiğim bir sözü söylemeyi birkaç kere 

davransam da Ebû Bekir, “Hele sen sabret, dur” diyerek bana ihtiyatlı olmamı 

ve acele etmememi emretti. Gönlümden geçeni bilirmiş gibi her defasında be-

nim söylemek istediğim şeylerden birisini terketmeyip aynısını belkide ondan 

daha güzelini söylerdi.” 

Kamusun beyanına göre “tezvir” bir nesneye güçlü ve dengeli bir düzen 

verilerek onu güzelleştirmek ve süslemek manasına gelir. Bunda yapılan ken-

dine çekmek içindir ki bu da eğriliğini gidermek ile olur. (Bitti)  

Şiirdeki delilleri; Şâir Ahtal’ın64 

“Kelâm, muhakkak ki gönülde olandır. 

Lisan ise gönüle tercüman kılınmıştır ancak” sözüdür.  

Şair bu sözünde “Söz kalptedir. Dil yalnız kalpte döner, söze tercüman-

dır” demiştir. Bu da kelam lafzı ve dilden başka içinden konuşarak kelam-ı 

nefsinin varlığına delalety eder. 

Gönüldeki mananın “kelam” olduğunu reddedenler bu hususlardan do-

layı şunları söylemişlerdir: 

Harflerle konuşmayıp o harfleri telaffuz etmeyen kimseye "O konuşmadı" 

denilir. Öte yandan yemini bozmak ve yemini tutmak da bu lâfızlarla ilgilidir. 

Bundan dolayı kelam ancak kelam lafzına bağlıdr. 

                                                      
64 Hicri 640-710 yıllarında yaşamış, Emevi döneminin ünlü şairlerindendir. (sad.) 
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Bizim ashabımızında65 “kavl” ve “kelamın” gönülden geçen mana ile dil-

den söylenen lâfız arasında müşterek olduğunu söyleyenler vardır. 

On Dokuzuncu Mesele 

Bu kelimeler ve ibarelere bazan "ahâdîs"66 de denir. Nitekim Allah şöyle 

buyurmuştur:  

"Öyleyse onlar da onun gibi bir söz getirsinler."67 Bu şekilde isimlendir-

menin sebebi bu kelimelerin peş peşe ve art arda gelen harflerden oluşması-

dır. Öyleyse bu harflerden her biri diğerinin peşinden ortaya çıkan kelimeler 

”hadis“ diye nitelendirilir. Bir de harflerin duymanın kalbte birtakım bilgiler 

ve manalar meydana getirmesi bu isimlendirmeye başka bir sebep olabilir. En 

iyi Allah bilir. 

Yirminci Mesele 

Söz konusu birçok lafız vardır. Bunların birincisi “kelime” ikincisi 

“kelâm” üçüncüsü “kavl”, dördüncüsü “lâfz”, beşincisi “ibare”, altıncısı 

“hadîs” tir. Bunları açıkladık.  

Yedincisi ise “Nutk” lâfzıdır ki bunun iştikak68 keyfiyetini, şu sayılan 

lâfızlardan herhangi birinin müteradif midir? Farklı mıdır? Farklı ise farkları 

nelerdir? Bunları araştırmak gerekiyor. 

Yirmi Birinci Mesele 

“Kelime”nin açıklamasıdır.  

                                                      
65 Burada Ehl-i sünneti kastedilmektedir. (sad.) 
66 Sözler demektir. (sad.) 
67 Tur 34 (sad.) 
68 Türeme demektir. (sad.) 
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Zemahşeri, “el-Mufassal” adlı eserinin başında şöyle der: “Kelime, 

“vad”69 ile, bir tek manaya delâlet eden bir lâfızdır." Bu, makbul bir tarif de-

ğildir. Çünkü, mazi sîgası, "vad" ile tek bir manaya gelmemekle birlikte, o da 

bir "kelimedir. Binaenaleyh bu tarif yanlıştır. 

Zira mâzî sîgası, hades70 ve zaman denen iki işe delâlet eder.  

Meselâ; bırak, vazgeç ve sus sözlerimiz gibi fiillerin isimlendirilmesi bu 

minval üzeredir. Yani fiillerin isimleri dahi kelimedir. Fakat bunlar mazi si-

gası gibi tek bir manaya delalet etmezler. Tarifteki yanlışlığın sebebi şudur: 

Zemahşeri, “müfred”i “lâfz”ın sıfatı yapması gerekirken mananın sıfatı yap-

mış ve hata etmiştir. 

Mütercim için 

Sözlükte açıklandığına göre; صه sad hafinin fethası ve he harfinin kesre-

siyle kelimelerin konuşulması zordur. Yani konuşan adama zorla ve azarla-

yarak “sus” manasında kullanılır.  

-mimin fethası ile he harfinin şeddeli haliyle develeri kolaylıkla kullan مه

mak manasındadır. 

Kamusun mütercimi der ki; مه gibi صه da masdar konumundaki sesler olup 

sonra isim, emir fiil olmuştur.  

Yirmi İkinci Mesele  

Lafız ya manasız bir lafız olur ki, bu bilinmektedir. Yahut kullanılır ki bu 

da üç kısımdır. 

Birinci kısım; lafzın parçalarının kesinlikle mananın parçalarına delalet 

etmemesidir. Bu "mûfred" lâfızdır. Mesela at ve deve sözümüz gibi... 

                                                      
69 Bir manayı ifade etmek üzere bir lafız tahsis etmek manasındadır. (sad.) 
70 İş, oluş, fiil kavramlarını karşılamaktadır. (sad.) 
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İkincisi lâfzın parçalarından herhangi birsinin, o mananın bir parçası ol-

duğu halde o mana parçasına delalet etmese de başka manaya delalet etmesi-

dir. Mesela Abdullah sözümüz gibi... Bu birleşik kelimeyi özel isim olarak ele 

aldığımızda, lafzının parçalarının manasının parçalarına delalet etmediği or-

taya çıkar. Fakat bu terkibi özel isim olarak değil de tamlayan ve tamlanan 

olarak ele aldığımızda, terkibin iki parçasından her birinin başka bir manaya 

geldiği görülür.  

Üçüncüsü, terkibin iki cüzden her birinin, bütün durumlara göre, diğer 

bir manaya delâlet etmesidir. “Alem sonradan olmadır. Gök küre şeklindedir. 

Zeyd gidiyor” sözlerimiz gibi... 

Yirmi Üçüncü Mesele  

Duyulan ve bir mana ifade eden sözler dört kısma ayrılır. Ya hem lafız 

hem mana “müellef”71 olur. ”İnsan canlıdır” ve “Zeyd'in kölesi” sözlerimiz 

gibi... 

Yahut hem duyulan hem bir mananın ikisi de “müfret” olur, “birlik” ve 

“nokta”, daha sözümüz gibi... Veya lafız müfret mana müellef olur, “insan” 

sözümüzde olduğu gibi. Çünkü insan lafzı müfrettir. Ancak mana ve mahi-

yeti birleşiktir ki birçok işi içinde barındırır. Yahut lafzın birleşik mananın 

müfret olması imkansızdır. 

Yirminci Dördüncü Mesele 

“Kelime”, ıstılahî olarak, bir manaya delalet eden “müfred” bir lafızdır. 

Yani kelime bir lafzın müfredidir bir manaya ıstılahi olarak delalet eder. 

Bu tarif dört unsurdan meydana gelmektedir. 

Birinci unsur kelimenin lafız olmasıdır, ikincisi; müfred olmasıdır, üçün-

cüsü; bir manaya delâlet etmesi,(bu kural manasız kelimeleri tarif dışı bırak-

mak içindir.)  

                                                      
71 Yazılmış, toplanmış, birleştirilmiş manasındadır. (sad.) 
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Dördüncüsü; ıstılah olarak bir şeye delalet etmesidir.  

Lâfızların bir manaya gelmelerinin vad'i olup zati olmadığına deliller ge-

tireceğiz. 

Yirmi Beşinci Mesele 

“Kelime, vad yoluyle bir manaya delâlet eder” yani “müfred bir sestir” 

denildi. Ebû Ali İbn Sina “Kitabu'l-Evsat” adlı eserinde, sesin “madde”, lafzın 

ise cins olduğunu, cins’i, maddeden önce zikretmenin uygun olduğunu, bun-

dan dolayı tarifte “maddeyi cins” yerine kullanamayız” der. 

İbn Sina, madde ile cins arasındaki farklara dâir çok ince sözler söylemiş-

tir. Dakik olmalarına rağmen bu sözler yine de zayıftır. Ben bu sözlerin zayıf 

yönlerini aklen izah ettim. Tarifte sesi zikretmenin doğru olmamasını aşağı-

daki sebeplerden ötürü buluyorum. Şöyleki; 

Ses; canlıların ve diğer varlıkların sesi olarak ikiye ayrılır. İnsan sesi de 

boğazdan ve boğaz dışından çıkan sesler olmak üzere kısımlara ayrılır. Bo-

ğazdan meydana gelen sesin, meydana gelmesi, şu harfler gibi, özel durum-

lara bağlı olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Meselâ, böyle olmayanlar ızdı-

rab, rahatlık anlarında, öksürürken v.s. durumlarda meydana gelen sesler... 

Ses, uzak “cins”tir, lâfız ise yakın “cins”tir. Yakın cinsi zikretmek, uzak cinsi 

zikretmekten daha evlâdır. 

Yirmi Altıncı Mesele 

Mu‘tezile, kelimenin, tam bir mana ifade etmesi için, iki veya daha fazla 

harften meydana gelmesinin şart olduğunu iddia eder. Onların bu iddialarını 

kaf ve ayn kelimeleri yok sayar. Çünkü kaf ve ayn birer harften ibaret olduğu 

halde ikisi de emr-i hazırdır.72 İkisi de anlamlı bir mana ifade eder. Mu‘tezile 

                                                      
72 Arapça’da kişinin karşısındaki kimseye herhangi bir şeyi yapmasını talep etmesini ifade etmek 

için kullanılan fiil çeşitidir. (sad.) 
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ise, aslında bu kelimelerin, ”mürekkeb“ olduğunu söyleyerek karşılık verdi-

ler. Çünkü tesniye halinde قیا ve عیا denilmesi delil gösterilmek üzere asılları قی 

/koru ve عی /ezberledir. Fakat cevaba da bir cevap olarak şöyle denilmiştir; 

“Bu takdiren böyledir, gerçekte ise bir harftir.” Ehl-i sünnet, Mu‘tezile’nin bu 

sözünü bilinirlik lam’ı ve tenvin nunu ve izafeti ile yok sayar.Çünkü bunların 

hepsi mana ifade eden harflerdir.  

Harfler de “kelime” cinsinin altında bulunan türlerdir. Tür kabul edilince, 

cins de kabul edilmiş olur. Bu harfler birleşik olmamakla beraber bir mana 

ifade eden kelimelerdir. 

Yirmi Yedinci Mesele 

“Vadi olarak ifade edilen herşey kelimedir” denilmesi daha uygundur. 

Böyle tarif edilince, müfret ve mürekkep lafızlar da buna dahil olur. 

“Söylenilmiş” söz ifademizle, çizgi ve işaretlerle ifadeyi tarif dışı bırak-

mak içindir.  

Yirmi Sekizinci Mesele  

Lafızların manalarına delaletleri hakiki olmayıp kendi zatlarından ileri 

gelmez. Abbad bu görüşe karşıdır. 

Bizim delilimiz; mekanların ve zamanların ihtilafıyla lafızlar değişir. 

Şahsa ait hususlar ise lafızlar gibi farklı mekanlar ve zamanlar ile değişmez.  

Abbad’ın delili; “belirtilen lafızlar ile bilinen engel özel bir münasebet ile 

olmasaydı; lafızlardan her birisinin kendi ismi ile anılması tercih edilmez ter-

cihinin kabul edilmesi gerekirdi. Bu ise imkansızdır.” 

Cevabımız 

Elbette alemin yaratılmış olduğu bir zaman var ya! Pekala ya ondan önce 

yahut ondan sonra yaratılmış olmayıp da yaratılışı belirli bir zamana mahsus 
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olduğu neden ortaya atılıyor? Şimdi o hudüs aleminin73 belirli zamana mah-

sus nasılsa lafızların özel olarak isimlendirilmesi de öyledir. İşte hudûs alemi-

nin kendine mahsus olan belirti vâkit Abbad’ın söylediği delili reddeder.  

Yirmi Dokuzuncu Mesele  

Bazen bazı lafızların mevzu olan manalarının doğru olduğu da olur/ba-

zen lafızlar manalarıyla uyuşur. قطا denilen kuş قط olarak isimlendirilişi gibi. 

Çünkü قط lafzı kata’nın sesine benziyor. Leyleğin laklak olarak isimlendiril-

mesi bu türdendir. Aynı zamanda arabın karpuz ve hıyar gibi rutubetli şeyle-

rin (hasm) veya yeterli olan şeylerin (gazm) anlına lafızları koymaları dahi 

sözlükteki ha harfinin sesi yaş bir şey yenirken ağızda meydana gelen hışır-

tıya veya kaf harfinin sesi kuru bir şey yenirken aynı şekilde ağızda meydana 

gelen gıcırtıya benzediğindendir. İbn Cinni de buna dair birçok örnekler ver-

miştir. 

Otuzuncu Mesele 

Lafızların delaletleri tevkîfîdir/ihamidir diye kestirip atılmaz. Gerçi lafız-

ların delaletinin tevkîfî olduğunu söyleyenler de vardır. Hatta bu babta akli 

ve nakli deliller de sunulmuştur.  

a. Akli Delil 

Özel lazıfların özel manalara vaz’ı sözsüz mümkün olamaz. Herhalde söz 

konuşmaya muhtaçtır. Şimdi o söz dahi farz edelim ki insanlardan tarafından 

vaz’ı ahirle konulmuş olsa her vaz’ın la ile nihaye diğer vaz’ ile geçmiş olması 

gerekir. Bu ise imkansızdır. Bundan dolayı tevkîf-i ilahi ile meydana gelen 

vaz’a son gerekir.  

b. Nakli Delil  

“Allah, Adem’e bütün isimleri öğretti” ayetidir. 

                                                      
73 Sonradan meydana gelen, yaratılmışlar alemi demektir. (sad.) 
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Akli Delile Cevap 

Lafzın manaya vaz’ı işaret ile de meydana gelmesi niçin caiz olmasın? 

Nakli Delile Cevap 

Hz. Adem’e öğretilen isimlerden kastedilen, ilham neden caiz olmasın?  

Aynı şekilde caizdir ki bu lügatları Hz. Adem’den önce mevcut olan ka-

vimler koymuş bulunsa da sonradan Allah Hz. Adem’e öğretmiş olsun! 

Otuz Birinci Mesele 

Lafız delaletlerinin ıstılahi olarak meydana geldiklerini ifade etmek 

mümkün değildir. Yalnız Mu‘tezile lafız ve lügatin ıstılah manasının müm-

kün olduğu görüşünde olmakla beraber buna bir delil de getirmişlerdir.  

Demişler ki; sıfatları bilmek zorunlu olduğuna göre mevsufu bilmek de 

zaruri ilim olmuş olur. Şimdi Allah bu lafzı bu manaya vaz’ ettiğine dair kalb-

i akile de ilim meydana gelse Allah’ı bilmek de zorunlu olması gerekir. Bu ise 

teklifin sıhhatine kötüleyici ve mani olur.  

Cevap 

Allah, hükmü koyanın kendi olduğuna dair bilgiyi yaratmaksızın yalnız 

“lügatı vaz‘ eden, şu lafzı bu manaya vaz’ etmiştir.” diye kalpte zorunlu ilmi 

var eder demek niçin caiz olmasın? Bu durumda problem yok olur.  

Otuz İkinci Mesele  

Zamanında şu delilin zayıflığı anlaşıldıysa lafızların tamamı tevkıfi de 

olabilir. Bazısı tevkıfiye de bazısı ıstılahıye de olabilir, demekten çekinmeyiz.  

Otuz Üçüncü Mesele 

Müfred lafz, elbette müsemmasını ifade etmez. Yalnız o lafzın o manaya 

mevzu olduğu bilinmedikçe lafız, kendi kendine hiçbir şey ifade etmez. Lakin 

müfred lafzın o manaya mevzu olduğunu bilmek o lafız ile o mana arasındaki 

nisbet edilen özel bir ilimdir. İki emir arasında hususi olana nisbet edilen ilim 
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ise, lafzın ve mananın ikisinden de önce meydana gelir. Yani zikredilen oran 

bilinmedikçe lafız ve mana bilinmez. Şimdi eğer lafzın manaya lehine bir 

mevzu bilmemiz yine o lafızdan elde edilmiştir denilirse devr-i fasit/ kısır 

döngü gerekir. Bu da imkânsızdır. 

Buna şöyle cevap verilmiş ki; hayalde bilinen lafız ile belirli mana mana 

arasındaki yakınlık netleşirse, lâfzı anladığımız an hayalimiz manaya intikal 

eder, bu durumda da devr-i fasit ortadan kalkar.  

Bu takdirde devr-i fesadı ortadan kalkar.  

Otuz Dördüncü Mesele 

Müfredde zikredilen durumlar mürekkep lafızda meydana gelmez. Zira 

müfred lafızların kendi manalarını ifadeleri vaz’i ifadelerdir. Bundan dolayı 

şu kelimeleri duyunca akıl, onların dizilişini dikkatli bir nazar ve itibara alır 

da sonra o akli diziliş (terkibat) vasıtasıyla o mürekkebata ilim tahsili, ilim ve 

vukufa erişme meydana gelir. İşte oradaki fark ortaya çıktı. 

Otuz Beşinci Mesele 

Lafızların delaletleri zihindeki manaya münhasır olup bununla beraber 

açık delilleri yoktur ve bu sebepten dolayı “lafız manaya delalet eder. Zira 

manalar kastedilenin kastettiği şeylerdir ki onlar da zihni hallerdir.” denilir. 

Lafzın Delaletlerinin Zihni Manalara Münhasır Olduğuna Dair 

Birinci Delilimiz 

Biz uzaktan bir cisim görüpte ona uzaktan bir taş zannetsek şu gördüğü-

müz bir taştır deriz. Sonra o cisme biraz daha yaklaşıp da onu hareketli bir 

halde görmemizle kuş zannetsek hayır! Bu bir kuştur, deriz. Daha sonra ta-

mamen yaklaşıpta insan olduğunu bilince yine, hayır! Bu bir insandır, deriz. 

Şimdi zihinde tasvir edilen ihtilafın da ismin değişmesi gösterir ki; lafzın 

delalet ettiği zihindeki sûretten ibarettir. Dışardan bir değerlendirme değildir.  

İkinci Delilimiz  
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Lafız eğer mevcut olan harici bir duruma delalet etseydi, birisi “alem, ka-

dimdir” diğeri de (alem, hâdistir.) deyince alemin hem kadim hem de hadis 

olması gefrekirdi. Bu imkansızdır. 

Lafızların delaletini zini manaya münhasır kaldığımız halde zikrettiğimiz 

iki söz bu iki hükmün farzedileni meydana gelmesine delil olmuş olup ikişa-

hıstan böyle iki hüküm zıt meydana gelirse tenakuz gerekmez.  

Otuz Altıncı Mesele 

Bütün mahiyetlerin lafızlar ile isimlendirilmesi mümkün olamaz. Zira 

mahiyetler, sınırlandırılamaz. Sonu olmayan şeylerin ise biliniyor olması 

mümkün değildir. Meşhur bih74 olmayan şeyin yanına da isim koymak im-

kansızdır.  

Otuz Yedinci Mesele 

Açıkça beyanına en fazla ihtiyaç duyulan mana hangisi ise onun yanına 

lafzı koymak diğer manaya daha layık ve uygundur. O emir ve nehiylerin 

özel ve genel sigaları gibi. Bunun delili de şudur ki; o önemli manayı anlat-

maya ihtiyaç meydana gelir. Binaen aleyh o vaz’a davet eden kamil ve mani 

yok olur. Davet eden ise güçlü ve engel olduğu vâkit onun fiili vacip olur. 

Yani iş bu hale gelince açık söz ve açıklanmasına ihtiyaç duyan önemli manayı 

tabir ve tarif için vaz’ olan lafza mecburiyet verir.  

Otuz Sekizinci Mesele 

Cumhurun görüşüne göre; gizli olan mananın meşhur olan lafızla isim-

lendirilmesi imkansızdır. Örneğin hareket, lafız ile ilgili meşhur bir lafızdır. 

Cismin bir taraftan diğer tarafa taşınmış olduğu da herkesin malumudur. Mü-

tekellim ise hareketi başka türlü tefsir ederler. Derler ki; “Hareket o intikali 

gerektiren manadır.” İşte bu mana gizli bir emirdir. Zira bu manayı insanların 

                                                      
74 Bilinen (sad.) 
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duyularından başkası tasavvur etmez. Böyle olduğu halde, “Hareket, bu inti-

kalin ismidir; intikali gerektiren mananın ismi değildir” demek gereklidir. 

Böylece ilim ve kudret, alemiyet ve kâderiyeti gerektiren mananın ismi değil, 

belki ilim, kendi alemlerinin kudret, kendi kudretlerinin ismi olmak gerekir.  

Otuz Dokuzuncu Mesele: Mana  

Mana zihindeki sûretin ismidir. Yaratılmışların dışındakilerin ismi değil-

dir. Zira mana söyleyenenin kast ettiğinden ibarettir. Bu şey ise zihne ait işler 

ve arz ile eşya dışındakilerdendir. Şimdi "Şu kimse, şu lâfızla, şu manayı kas-

detmiştir" denildiğinde, kişinin bundan muradı, onun, bu lafızla zihninde ta-

savvur ettiği bu işi belirtmektir. 

Kırkıncı Mesele 

Bazı manalar var ki; lafızlar ile tarifleri mümkün olamaz. Mesela, biz bal 

ile şükrün tatlılıkları arasındaki farkı güzel bir tat ile anlarız. Ağzımıza alınca 

bu bal; şu şükürdür deriz. Böylece bazen nefsimizde bir hal meydana gelir ki; 

anı dahi lafız ve lisan ile tarife güç yetiremeyiz. Bu doğrudur. 

Zira dilleri koyan balın tatlılığı ile şekerin tatlılığı arasındaki farka delalet 

edecek bilinen bir lafız koymamıştır. Koymuş olsaydı güzel bir tat ettiğimiz 

şu lafzın ve lisanın farkını dahi tarife muktedir olurduk. Hatta vâzı75 ayrı ayrı 

her tatlının tatlılığına da delalet edecek hususi lafızlar koymuş olduğundan 

meydana gelmiştir ki; hiçbir tatlının tatlılığını izafetsiz76 zikr ve beyana güç 

yetiremiyoruz da cevap verileceği zaman izafetle balın, şekerin tatlılığı de-

meye mecbur oluruz.  

Bazen nefsimizde his ve idrak ettiğimiz hususi hallerin de lafzen ve lisa-

nen tarife muktedir olmayışımız mücerred o hallere delalet edecek hususi la-

fızlar vaz’ edilmemiş olmasından dolayıdır. Çünkü isim koyan önce muhata-

bında idrak edilen ve bilinen olmadıkça kendi kendine vaz’ edeceği isimden 

                                                      
75 Koyan, hazırlayıcı demektir. (sad.) 
76 İzafet: Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek manasındadır. (sad.) 
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kimse bir şey anlayamaz. İşte sebep budur. Sen nefsinde Hissettiğin bir hali 

tarif için kendiliğinden bir lafız vaz’ edemezsin. Etsen de onunla kimseye der-

dini anlatamazsın.  

Ama vaktiyle her tatlının tatlılığına delalet edecek hususi birer lafız ko-

nulmuş ve herkes de onu bilmiş olsaydı o tatlıyı izafetsiz dahi zikr edebilirdik. 

Böylece bal ile şekerin ve başka tatlıların arasında hususi tat olan farka delalet 

edecek birer hususi lafız konulmuş olsaydı bu lafzı da tarife güç yetirebilirdik. 

Bunun gibi sen nefsinde hissedip de sonra hususi olmayan özel hallere vak-

tiyle daha birçok adamlar tasvir ederek her birine başka başka birer hususi 

lafız vaz’ etmiş olurdu. Bunlar da diğer manalar gibi lafzın beyanlarıyla tarif 

mümkün olurdu. 

Kırk Birinci Mesele: Lafızlara anlamlar konulmasının/manaları 

sesle anlatmanın hikmeti nedir? 

Malumdur ki insan, önemli ihtiyaçlarının çoğunu bağımsız bir şekilde 

elde etmeye gücü yetiremeyecek sûrette yaratılmış olduğundan dolayı des-

teğe ve yardıma muhtaçtır. Destek ve yardım her halde birbiri ile içinden ge-

çirdiği ifade, düşüncelere ve görüşlere bağlı olup meramı ifade etmeye elbette 

bir yol ve vasıta lazımdır. Kitabet ve işaret gibi, bir çarpma (el çırpmak) gibi, 

diğer azaları kımıldatmak gibi, tarif etmenin yolları ise çoktur. Şu kadarki; 

zikredilen yolların en kolay ve en güzeli bu telaffuz ettiğimiz ve konuştuğu-

muz lafızların kullanımı olduğundan işte lafızlara mana konulmasındaki hik-

met budur.  

Tarif yolunun en kolay ve en güzeli olduğuna aşağıdaki sebepler de de-

lalet eder.  

Birinci sebep; nefes alıp verdiğimiz nefs, dilin içinden dışarıya çıktığında 

sesin ve seslerin kesilmesi halinde çeşitli harflerin meydana gelmesine sebep 

olup bu vasıtayla bu kalbi manaların tarifi ve anlaşılması son derece kolay 

olur. 
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İkinci sebep; meramı ifade buyururken kullandığımız bu sesler oluştuk-

tan sonra yok oluyorlar. Şöyleki insan meramını ifade etmek için konuşmaya 

muhtaç olunca hemen ses meydana gelir ve ihtiyaç da duyulunca son bulur 

ve kesilir.  

Üçüncü sebep; Mahreç harflerindeki duraklamalar hasebiyle harflerin 

çoğu meydana gelir. Terkiplerin çoğu hasebiyle o harflerin çoğundan sınırsız 

kelimeler meydana gelir. Şimdi meydana gelen o kelimelerden her bir ma-

naya bir kelime tahsis ettiğimizde lafızlar, iltibas77 ve benzetmeye yer bırak-

mayarak manalara dağıtılmış olur. Bundaki kolaylık ve güzelliği açıktır ki işa-

retler ve çırpma gibi, diğer tarif yolları da bulunamaz.  

İşte şu üç sebeptendir ki; akl-ı selimler kalplerin içindekilerin lafızların en 

güzel tarifleri olduğuna hükmederler.  

Kırk İkinci Mesele 

İnsanın kemali, hakkı hak bilip hayrı dahi gerektiğince işi için bilmekte-

dir. Cevher-i nefs78 ise yaratılış itibariyle bu iki kemalden mahrumdur. Bu iki 

kemal de ancak bu beden vasıtasıyla mümkün olur. Aksi takdirde kemali elde 

edemez. Bundan dolayı bedeni yaratmak şu hikmeti elde etmek için olmuştur. 

Bedenin menfaatine olan şeyler ancak kalp, normal vücut ısısının kaynağı 

olunca tamam olur. Bu vücut ısısı çok şiddetli olunca normale dönmesi için 

dinlenmeye ihtiyacı olur. Bundan dolayı Allah, bu gayeye şöyle bir tedbir bu-

yurmuştur: Kalbe bir genişleme gücü vermiş ki; bu kuvvet sayesinde bedenin 

dışından içine serin havayı kendine cezbeder. Ondan sonra havanın dahilinde 

bir süre durmasıyla sıcaklık, şiddet ve harareti, şiddet ve kuvvet kazandığın-

dan kalp onu yine dışarı çıkarmaya ihtiyaç duyar. Kalbin büzülmesi işte bu-

dur. Zira kalp, büzüldükçe içindeki hava sıkılarak dışarı çıkar. İşte müteneffis 

                                                      
77 Andırma, benzetme manasındadır. (sad.) 
78 Kişinin ruhu, nefs. (sad.) 
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olan, hayvani kalmasındaki hikmet budur./canlıların nefes alan varlıklar ha-

linde yaratılmasındaki hikmet budur.  

İlki ile kastedilen ise cevher-i nefis ilim ve amel ile tamamlanmaktan iba-

rettir. Bundan dolayı bu kemali elde etmede tek vasıta olan bedenin yaratma 

ve var etme talebinin istenmesinden kaynaklanan kalbi bir yaratılma ile onu 

içgüdüsel hararetin kaynağı kılmak talebinin üçüncüsünde yerleşmesi için 

hoş bir heva cazibesine katılması gerekli olan genişlemeyi kalbe takdir etmek 

talebinin dördüncü mertebesinde o hevanın çıkmasını gerektiren kabızlığın 

yine kalbi yeteneği elde etmek talebinin beşinci mertebesinde, kalbin inkıbazı 

halinde hoş olmayan hevayı ses etmek talebinin altıncı mertebesi vâki oldu. 

Sonra da Allah yedinci mertebeye ulaştırır. Bu talep edilen emirde ses ederek 

boğaz, dil, insan, dudaklar da sese hususi birtakım hapishaneler, durak yer-

leri var edilmiş ve gerekli görülmüş ki; işte istenilen bu işte ses yolunun mak-

sadı bu çeşitli hafler ve harflerin terkibatından sınırsız kelimeler bu sebeple 

meydana gelir. Ondan sonra da konuşma ve kelamda birtakım yüce hikmetler 

ve sırlar denizi boşuna harcanmış ki akıllar önce ve sonra onun denizinden 

bir damla, onun güneşinden bir alev bile çevrelemesinden aciz kalmıştır. 

“Göz alıcı hikmeti ve nihayetsiz kudreti ile kainatı idare eden Allah’ı teş-

bih ederiz.” 

Kırk Üçüncü Mesele 

Yukarıda geçen açıklamamızla ortaya çıkmıştır ki; sözlü kelamın manası 

bir ıstılahtan ibarettir.  

Şöyle ki insanların kalbinde ve içinde akıp giden manaya işte bu sesler, 

kesmeler ve bilinen birleşik harfler koyularak söz dili bu seslerle meydana 

geldi. Farzedelim, gönlünden geçen tarif ve tabiri gerçekleştirmek için sesle-

rin kesildiği yer ve bilinen birleşik harflerin birine başka şeyler koymuş olsa-

lardı, o sözler dahi bir yeniler gibi kelam olurdu. Böyle olunca demekki söz 

dili, ilim, kudret ve irade sıfatları gibi hakiki bir sıfat değil, belki bir emir vaz’ı 

ıstılahıdır. 
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Tahkik 

“Kelâm-i lisani, hayat ve kudret sıfatlarıyla vasıflandırılan kimsenin için-

deki iradeler sonraki inançlar işlediği hususi bir fiilden ibarettir.”  

Bu durumda ortaya çıkar ki, insanın bu harflerle konuşmuş olmasından 

istenilen, şu hususi maksat yani gönülden ifade edilmesi için o harflerin fail 

olmasıdır. Fakat kendi sözü ki konuşan kişi ile var olan manadır. Bu kelam-ı 

lisani gibi olmayıp ilim, kudret ve irade sıfatları gibi hakiki bir sıfattır. 

Kırk Dördüncü Mesele  

Ne zaman ki lafızlar; gönülde ve kalplerde delalet ettiği gibi sabit olduysa 

bu lafızların delalet ettiği şey dahi iradeler ve inançlar yahut başka bir çeşit 

olması gerektiğinden Mu‘tezile: (if’al) sigası irade fiili için mevzu bir lafızdır. 

Haber dahi (o failin falan şey şöyle böyledir diye inanır olduğunu tarif için-

dir.) dedi. Bizim ashabımız da (nefsin istediği iradeye aykırıdır. Zihnin 

hükmü dahi itikada aykırı bir emirdir.) dediler. 

a. Nefsin İsteklerinin İradeye Aykırı Olduğuna Delilimiz  

Müttefekun aleyh79 Allah kafire de iman emretmiş fakat kafirin imanını 

irade etmemiştir. İrade buyursaydı kafir küfürde kalmaz mü’min olurdu. 

Buna da aşağıdaki şu iki sebep delildir: 

Birinci sebep; kafirin küfrü eğer küfrü gerektiriyorsa o gücün yaratıcısı 

küfrü irade eden olmuş olur. Zira irade eden (buyuranın) sebebi yine buyu-

ranın ürünüdür. 

Eğer küfür ve imanın ikisine de salih ise çünkü birini tercih etmeden he-

men diğeri üzerine üstünlüğü engellediğinden, tercih edenin ya kul ya Allah 

olması gerekir. Eğer tercih eden kul ise bu halde ilk ayrım döner. Eğer tercih 

edilen taraf ilâhiden ise bu takdirde de kudret ve davet edenin tamamı küfrü 

                                                      
79 Üzerinde ittifak edilmiiş, anlaşılmış olan demektir. (sad.) 
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gerekli kılar. İrade edenin sebebi ise irade edenin ürünüdür. Öyleyse kafirden 

küfrü irade eden Allah idi ki kanıtlanmış oldu. 

İkinci sebep; Allah, kafirin inkar edeceğini bilir. Bu ilmin meydana gel-

mesi ise imanın meydana gelmesinin zıddıdır. Zıddın arasındaki toplam dahi 

imkansızdır. Bir şeyin yasak olduğunu bilen kişi ise onu istemez. Şimdi Allah, 

kafire imanı emretmiş ama onun imanını irade etmemiş olduğu kanıtlanmış-

tır. Bundan dolayı Allah’ın emrinin irade etmesinin başka delili bir şeyin fiili 

olmanın gerekli olduğudur. Ve O talep edendir. 

b. Zihni Hükmün İtikatta, İlimde Değişik Olduğuna Delilimiz  

Birisi “âlem kadîmdir” dediğinde bu kelamın delili söyleyenin kadim 

olan aleme hükmünden ibarettir. Halbuki bazı söyleyenler hem böyle “âlem 

kadîmdir” der hem de âlemin kadîm olmadığına inanırlar. Bundan biliriz ki; 

zihni hüküm meydana gelir, itikad ise meydana gelmez. Onun için zihni hü-

küm itikada tercih edilir. 

Kırk Beşinci Mesele 

 Lafızların delalet ettiği şeyler bazen lafza tercih edilir. Sema ve arz lafız-

ları gibi... 

Bazen de lafızların delalet ettiği şeyler lafız olur. İsim, fiil, harf, âm,has, 

mücmel, mübeyyen kavlimiz gibi. Çünkü bu lafızlar birtakım lafızlardır ki; 

isimlendirilmeleri de yine lafızdır. 

Kırk Altıncı Mesele  

a. Lügatı Bilmenin Yolu 

Lügatı yalnız akıl ile bilmek imkansızdır. Lügat yalnız mütevatir bir lügat 

ve ahad haberlerle bilinebilir. Sahih olan da budur. Gerçi akıl ve nakilden mü-

rekkep olan istidlal ile de bilinir denilmiş ve çok kimseler de birçok lügatı is-

patta bu yolu tutmuş ise de bu yol zayıf bir delildir.  
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b. Akıl ve Nakilden Mürekkep İstidlal 

Mesela deriz ki; “من sigası üzerine birşeye dayanmanın caiz olduğu nakil 

ile sabittir. Keza birşeye dayanmanın hükmünün ilk şeyi çıkar ki; eğer müs-

tesni çıkmasa da dahil olur” yine nakil ile sabitir. 

Şimdi bu iki naklin toplanmasından akli hüküm ile من sigasının genele 

konu olması gerekecek ki; istidlal olsun. 

Şöyle ki; bu istidlalin sahih olabilmesi önce zikredilenin hüküm koyanı 

dahi bunun gerekli olduğunu söylemesine bağlıdır. Yoksa yani vâzı bunu 

söylemezse zıtlık olması gerekir. 

Lakin vâz‘ı lügati eğer Allah olduğu sabit olursa onun pak olan zatını zıt-

lıktan münezzeh kılmaya gerekli olur. Ama vâz‘i o değil de insanlar ise; 

çünkü insanlar kelamlarında tenakuz edebileceklerinden onları tenakuzdan 

tenzihe gerek yoktur. 

Bu aslolduğu zaman şüpheli olduysa delil dahi aslı gibi şüpheli olur. Yani 

mademki lügatın vâz‘i Allah mı insanlar mı kimdir? Burası kesinlikle sabit 

olmayıp şüphe ve şüpheye benzeyen şeylerin içerisinde kalmıştır. Bu babda 

açıklanan delil dahi böylece şüphelerden kurtulamaz.  

Kırk Yedinci Mesele  

Bize bildirilen lügatın bazıları mütevatir ile, bazıları da ahad haberlerle 

bildirilmiştir. Dil ehlinden bazıları şu kullandığımız lügatların mütevatir ola-

rak nakledildiğini kabul etmeyip demişler ki; 

En meşhur lafız “Allah” lafzıdır. Halbuki bu lafz-ı celilede de ihtilaf mey-

dana gelip kimisi dedi ki; Allah lafzı arapça değildir, İbranice’dir. Kimi de 

alem isimdir, demiştir. Bazıları da birleşik isimlerdendir, deyip nasıl türedi-

ğini on vecih ile ifade ettiler. İşte emir bu, ondan şu ihtilaflar içinde kalmıştır. 

Aynı şekilde meşhur lafızlardan olan “iman” ve “küfür” lafızlarında da şid-

detli bir şekilde ihtilaf ettiler. Bunun gibi o emir ve nehiy, umum ve husus 

sigaları muhtelif olup bunlar da meşhur lafızlardandır.  
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Şimdi düşünmeli ki; en açık ve en meşhur olan lafızların hali bu olursa ya 

ortaya çıkması ve bilinmesi bu derece de olmayan lafızların mütevatir olma-

sına nasıl inanılabilir? Daha doğrusu aranırsa deriz ki; zikredilen lafızların bu 

ifade edilen usullerde açıklanması mütevatir ile bilinir. Mahiyet ve değerlen-

dirilmelerine gelince işte muhtelif olanlar bunlardır. Fakat onların muhtelif 

olması gerçekte mütevatirin meydana gelmesinde kınama gerekmez. 

Kırk Sekizinci Mesele 

Kimisi de “bu lafızların bazısında yalnız hal-i hazırda tevatürün meydana 

gelmesini doğruladı. Şu kadar ki geçmiş çağların halinin bilindiği için caiz ki 

geçmiş çağların bazısında nakil, ahad haberler bitmiş olur. Bir kimse “eğer 

geçmiş çağların bazısında nakil, ahad haberler bitmiş olsaydı meşhur olan tek 

mütevatire ulaşılırdı” diyemez. Zira bu mukaddimenin sıhhati takdirinde 

böyle büyük bir durum hakkında doğru olabilir. İfade edilen lafızlara gelince; 

bunların hakirinden olmasıyla bilinen tek mütevatir olması anlamına gelmez.  

Doğrusu budur ki mesela “sema, arz, cidar, dâr” lafızlarının ve benzerle-

rinin eski zamanlardaki halleri bu zamanlardaki halleri gibi olduğuna zaruri 

ilim oluşur. 

Kırk Dokuzuncu Mesele  

Şüphe yokki lügatların çoğu ahad rivayetler ile nakledilmiştir. Ahadın ri-

vayeti ise zandan başka bir şey ifade etmez. Bir de peygamberin hadis-i şerif-

lerin rivayetleri hakkında birçok şartlara riayet edildiği halde lügatların ravi-

leri hakkında öyle şartlara riayet ve itibar etmemişlerdir. Bununla birlikte lü-

gat hadis-i şeriflerinin usullerinde geçerlidir. 
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İş bu meseleyi tekid eden şu ki ediplerden bazıları birbirini kah techil80 

kah tefsîk81 ile kınadı ve başa kaktı. Kufiyun82 ile Basriyyun83 arasında hâsıl 

olan anlaşmazlık dahi meşhurdur. Muhaddislerin çoğunun çoğu erbâba ulaş-

madığına nisbeti de bilinmektedir. Böyle olduğu halde ediplerin rivayetleri 

kabul edilemez. İşte bu yol ile lügatlerin çoğunun kabul dereceleri düşer. 

Doğrusu budur ki; lügatlerin çoğu mütevatire yakındır. Bu yol ile iş bu kı-

nama dahi sakıt olur. 

Ellinci Mesele 

Lafızların manalarının delaletleri zanni bir delalettir. Zira lafızların ma-

nalarına delaletleri hem lügatların hem irabların ve fiil çekimlerinin aktarıl-

masına vakıftır. Bununla birlikte o nakillerin ilk hallerine bakılırsa her birinin 

haberinin haber-i vahid olduğu anşlaşılır. Ahad rivayetler ise zandan başka 

bir şey ifade etmez.  

Aynı şekilde lafızların manalarına delaletleri adem-i iştiraka84 adem-i me-

caza85 adem-i nakle86 ademi ecmale87 adem-i tahsise88 adem-i muarızı ak-

liye89bağlıdır ki sıkıntı meydana geldiğinde lafzı mecaz olana sarf etmek ge-

rekir. 

 

                                                      
80 Bilgisizliğini çıkarma demektir. (sad.) 
81 Nisbet etmek, kötüye yönlendirme manasındadır. (sad.) 
82 Arap dilcilerinin Kufe ve Basra denen iki ekolünden biri olan Kufe ekolüne mensup olanlardır. 

(sad.) 
83 Arap dilcilerinin Kufe ve Basra denen iki ekolünden biri olan Basra ekolüne mensup olanlardır. 

(sad.) 
84 Lafzın tek manaya hasredilmesi. (Sırrı Girîdî) 
85 Lafzın ilk durumu ile mevzu olduğu manadakullanılması.(Sırrı Girîdî) 
86 Lafzın ilk durumu ile mevzu olduğu manadan başka bir manaya aktarılması (Sırrı Girîdî) 
87 Manasının beyana ihtiyaç duyması (Sırrı Girîdî)  
88 Lafzın genel lafızlardan olması (Sırrı Girîdî) 
89 Lafzın müteşabihattan olması (Sırrı Girîdî) 
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2. İKİNCİ BAB 

Sesler ve harflerden istinbat olan mübahese, sesler ve harflerin ahkamına 

dair olup birkaç meseleyi kapsamaktadır. 

Birinci Mesele  

Filozofların reisi olan İbn Sina sesin tarifinde; Türkçesi: “Ses, sesin kay-

nağı/kar‘i ile zar/makru‘arasında sıkışıp kalan hava dalgalarından meydana 

gelen bir keyfiyettir.” Anlamına gelen bir ifade demiş. Ben derim ki; sesin ma-

hiyeti işitme uzvu olan kulakla his ve idrak olunur. 

Yaradılmışlar içinde ise mahsusattan/duyulan ve hissedilen şeyden daha 

açık bir şey yokki; hususi olarak onunla tarif ediliyor olabilsin. Bundan dolayı 

İbn Sina’nın bu sözü sesin meydana gelme sebebine işarettir. Yoksa mahiye-

tini tarif etmek değildir. 

Mütercim Derviş Paşa’nın Hikmet-i Tabii’ye kitabında der ki; herhangi 

bir cismin şüphesiz harici bir sebebinin tesiri ile tek kısımları asli vaziyetlerin-

den çıksa anılan kısımların yine ilk vaziyeti almak için birtakım dans hareketi 

icra ederek bu hareketleri cisme dahi sirayet eder. 

İşte zikredilen raks hareketleri çok hızlı oldukları halde “titremeler tabiri 

ile bilinen zikredilen esnek cisim, aynı şekilde titremeyle derininde bulun-

duğu vasıtanın biçilmesinin gerekli olması kendisinin titremesinden mey-

dana gelen keyfiyete “sada” veya “savt” önce bırakarak vasıtanın biçimlen-

dirmesi hasebiyle işitme uzvu olan kulağa ulaşmasıyla hissedilir. Bu yönüyle 

sedayı meydana getiren esnek cisim dahi “ses çıkarma cismi” ismi kullanılır. 

Şu münasebetle titremenin tarifinin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda 

zikredilen kitaptan aynen naklederiz.  

Cisimlerin cüz-i ferdleri90 çoğunlukla sıkıştırma vasıtasıyla konulan asıl-

larından ayrıldıklarında yani birbirlerine daha ziyade yakın olduklarında 

                                                      
90 Atom (sad.) 
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atom sayıları (parçacıkları) arasında meydana gelen itme gücü fazlalaşıp ste-

ilk parçalatra yakın olanın yükselmesi gibi. Yine asıl konulduklarında mey-

dana gelen ilk atom sayısı bir miktar geçer ve yine arkaya dönüp asıllarına 

geldikten sonra bir miktarı ilk konuldukları yere döner. Bu geçenler üzere bir-

takım raks hareketlerinin idrakından sonra asıllarına konarak durgunlaşırlar. 

İşte parçaların sayılarının raks hareketleri gibi tutukludur. Ancak aralarında 

olan çekim gücü ile itme kuvvetinin keyfiyeti (esnek) veya “esneme kuvveti” 

olarak adlandırılır. 

İkinci Mesele  

Meşhur Mu‘tezile kelamcılarından Nazzam, güya ses cisimdir diye söz 

edermiş de onun bu sözünü aşağıdaki yönleriyle ibtal ettikleri anlatılır. 

1- Cisimler cisim özelliği taşıma konusunda müşterektir. Seste ise müşte-

rek değildirler. 

2- Cisimler ilk ve ikinci olarak korunur, dokunulan şeylerden olup sesler 

ise öyle değildir. 

3- Cisim bâkidir. Ses bâki olmayıp sonradan meydana gelmekle beraber 

yok olur ve son bulur. Bununla beraber ses ve seda sayılan cisimlerden ola-

maz. 

Ben derim ki; “Nazzam, zeki insanlardan bir adam idi. Buna binaen böyle 

zeki bir kişinin kendi sesinin cisim olduğunu zannetmesi pek uzak görünür. 

Şu kadar ki Nazzam zamanında sesin meydana gelme sebebinin havanın dal-

galanması olduğunu zannetmesiyle cahiller zannetmişler ki; Nazzam, güya 

ses o havayı tamamlayacak aynı şey olduğunu söylüyor onun için böyle red 

ve cerh etmeye kalkışmışlar.” 

Üçüncü Mesele  

Bazıları “ses katı cisimlerin istikakı yani tokuşmasıdır.”demişse de bu 

doğru değildir. Zira istikak denilen tokuşmak bir dokunmadan ibarettir. Do-

kunma ise görünenlerdendir. Halbuki ses görünenlerden değildir. Kimisi de 
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dedi ki; “ses; nefs-i kar’a ve yahut nefs-i kal’adır.” Yani seda, bir cisme diğer 

bir cisim ile hızlıca vurmak yahut bir cismi diğer cisimden hızlıca koparmak 

demektir. Kimisi de dedi ki; “Ses, harekenin titreşimidir.”  

Bu tariflerin ise hiçbirisi doğru değildir. Zira zikredilen haller görünen-

lerden olup ses ise görünmeyenlerdendir. En doğrusunu Allah bilir.  

Dördüncü Mesele 

Denildi ki; sesin meydana gelmesinin sebebi havanın titreşimidir. Titreşi-

minden kastettiğimiz bilinen bir başlangıçtan bilinen bir sona hareket ile ta-

şınmasından demek değildir. Belki kastedilen havanın titreşimine benzetilen 

hallerden biridir. Zira havanın titreşimi seslerin ve sessizliğin müteakibi ile 

yavaş yavaş meydana gelen bir iştir. Titreşimin sebebi ise ya yakından değ-

dirmek ile kopmadır yahut ayırarak değdirme iledir. 

Bu bahsin tahkikini arzu eden akliyyat ile ilgili kitaplarımıza müracaat 

etsin. 

Beşinci Mesele 

İbn Sina harfi tarif ederken: “o arızalı topluluk sesi başka sesten ayırt et-

mede işitmedeki hafiflik ve ağırlığın ayırt edilmesi işitilendendir. Demiş ki 

Türkçesi; “Harf seste meydana gelen bir topluluktur ki; hafif ve ağırın misli 

olan diğer seslerden o topluluk vasıtasıyla işitilerek ayırt edilir” demektir.  

Altıncı Mesele 

Harfler seslerden oluşur. Bunlar; yumuşak ve uzatma-med ve lîn harfleri 

olarak isimlendirilir ve bunlarla söze başlamak mümkün olmaz. Ya sessiz 

olur. Bunlarda sessizden başka olan harflerdir. Sesli demek olan harfler sesli 

gelince şüphe yokki; bunlar ses ile olan gruptandır. 

Sessiz harfler olan seslere gelince bunlardan “be, te, dal, ta” gibi bazıları 

varki; onların uzatmaları mümkün olamaz. Harfin harekesi kısmı da kendisi-

ninin başka zaman ilk önce tutulmasıyla meydana gelir. Harflerin seste nis-

beti noktanın yazılması onun zamana nisbeti gibidir.  
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Harfler ne sestir ne de seslere engeldir. Harfler seslerin balangıcında mey-

dana gelen ve sonradan olan şeylerdir. Harflere “harf” olarak isimlendiril-

mesi güzel bir isimlendirmedir. Zira harf yön demektir. Bu harfler de seslerin 

yönleri ve başlangıcıdır.  

Sessiz harflerden uzatma sebebiyle ortaya çıkanlar da vardır. Sonra bu 

sessiz harfler dahi iki kısma ayrılır. Bir kısmı ha ve hı gibi harflerdir ki; bunlar 

her ne kadar zamanla meydana gelip hissediliyor ise de büyük ihtimalle işin 

doğrusu aynı zamanlarda oluşur. Zira ha ve hı harfleri her ne kadar birbirini 

takip eden zamanlarda meydana geliyor gibi zannediliyor olunsa da işin doğ-

rusu her biri o zamanlarda meydana gelir. Lakin his bazısından bazısını seç-

kin kıldığı fark edemediğinden onları tek harf zanneder.  

Diğer kısmı sin, şın gibi hahrflerdir ki; bunlarda büyük ihtimalle gerçek 

zamanda meydana gelir. Zira bu harfler sese engel ve sesin tekrarıyla tekrar-

lanan topluluklardır. 

Yedinci Mesele  

Harf, mutlaka ya sakin ya da harekeli olur. Bu tabirle kastettiğimiz hare-

ket ve sükûn harfe hulûl eder demek değildir. Zira hareke ve sükunun vasıf-

ları ve genel özellikleri cismi özelliklerindendir. Burada hareke ve sükûn ile 

kastedilen sessiz harfin akabinde hususi bir ses ile oluşan ve meydana gelen 

durumlardır. 

Sekizinci Mesele  

Harekeler sesli harflerden bazılarıdır. 

Buna delilimiz de şudur ki; bu sesli harfler fazla ve eksiği kabul ederler. 

Eksik ise bu hareketten başka taraf yoktur. Bir de bu hareketler, uzatma 

olunca meydana gelir ki; bu da harekelerin sessli harflerin bazısı olduğuna 

delalet eder. 
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Dokuzuncu Mesele 

Sessiz harf hareke olarak isimlendirilen sessli harf kısaltma üzerine gelir 

ve onun yerine geçer.  

Delilimiz şudur ki; bu hareketlerle konuşmak sessiz harflerle konuşmaya 

vakfedilmiş olduğundan eğer hareketler sessiz harfler üzerine gelir ve onların 

yerine geçse idi dönme gerekirdi. Dönme ise imkansızdır. 

Onuncu Mesele  

Harfler ve seslerden meydana gelen “kelamın” eski olması yasaktır diye 

akıl düşünerek hükmeder. 

Bunun düşünülmesi iki unsurdan ortaya çıkmaktadır.  

Birinci Durum, harfler sürekli olmadıkça kelime kelime olamaz. Şimdi 

son olan harf ilk ortaya çıkmıştır. Zira sabit olanın derecesi imkansızdır. Bi-

rinci harfin geçmesinden sonra meydana gelen harf gelse dahi şüphesiz ilki 

gibi meydana gelmiştir.  

İkinci durum, kelimenin yazılan ve birleşmiş olduğu harflerin hepsi bir 

defada meydana gelmesi gerekse de kelime meydana gelemez. Zira, mesela 

üç harfli kelimenin meydana gelmesi mümkündür. Bundan dolayı kelimenin 

yazılan ve birleşik olduğu harflerin diğerini erişmiş ve takip etmeyerek üçü 

birden meydana gelse bile kelimenin altı farklı sigasından yalnız biri mey-

dana gelebilir, ötekiler kalır. Halbuki altı durumdan birinin meydana gelmesi 

diğerlerinin meydana gelmesinden daha iyi değildir. Tercih edilmeyen duru-

mun terkinde bir sebep yoktur. Kelimenin alışılmış olduğu harfler öyle bir 

defada meydana gelmedikçe bildiğimiz gibi onu takip eden ikinci harfin mey-

dana gelmesi ilk harfin geçmesine vakıf olursa demekki; bu harf ve sıfatlardan 

meydana gelen sıfatta sonradan oluşmuştur.  

Harfin derecesini söyleyenler dahi bir yön ile akıl ve nakil ile delil getir-

mişlerdir.  
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a. Akıl ile Delilimiz 

“Her harfin hususi bir esası vardır. Bu esas itibarı ile birbirinden ayrılır. 

Esas ise batma ve yok olmayı kabul etmez. Bundan dolayı harfler kadimdir.” 

b. Nakil ile Delilimiz 

“ Kelâmullah’ın kadim olduğu muhakkaktır. Kelâmullah dahi bu harfler-

den ibarettir. Bundan dolayı bu harflerin kadimine hükmetmek gerekir. “ 

Kelâmullah’ın kadimliği bahsine gelince; kuşkusuz kelam sıfatın kemale 

ermiş halidir. Kelamın yoksunluğu da sıfatın noksanlığıdır. Şimdi eğer 

Kelâmullah kadim olmasa hâşa “Allah Teâla özelde nakısmış da sonra varlığı 

devam eden kâmil oldu.” gibi münasebetsiz bir sözü korkutmaya cevaz ver-

mek gerekir. Bu söz ise müslümanların ortak görüşü ile batıldır. 

“Kelâmullah, bu harflerden ibarettir.” deyişimizin birkaç durumu vardır.  

Birinci durum, Allah Teâla “Eğer Allah’a ortak koşanlardan biri senden 

sığınma talep ederse Allah’ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı 

tanı.”91 buyurmuştur. 

Bundan dolayı malumdur ki; işitilen kelam bu harflerden başkası değil-

dir. Bundan dolayı bu ayet Kelâmullah’ın işitilen bu harflere delalet eder.  

İkinci durum, bir insan Kelâmullah’ı işitmesi üzerine yemin etse sonra 

bu Kur’ân harflerini işitse bunun üzerine batıldan hakka veya haktan batıla 

meyletmiş olur. 

Üçüncü durum, bize mütevatir olarak nakledilmiştir ki; Hz. Peygamber 

Bu işitilen Kur’ân, Kelâmullah’tır.” buyururlardı. 

Bundan dolayı Muhammedî dini inkar mütevatir olarak bilinen şeyi inkar 

etmiş demek olup o dini inkar etmiş olur.  

Akli Delile Cevap 

                                                      
91 Tevbe 6. (sad.) 
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Bu yaptığımız yalnız asıl harfe mahsus ve kasredilmiş değildir. Diğer 

esasların iç yapısı budur. Bundan dolayı bu delile itimad ediyorsanız esasının 

tamamının kadim olduğuna razı olmanız gerekir.  

Nakli Delile Cevap 

Bu delilimiz bedihiyat92 mukabilinde gizli olduğundan batıldır.  

On Birinci Mesele 

Bu ard arda gelen harfler ve sesleri takip etmek için “bunlar ilahi kelam-

dır” dediğimizde Allah’ın zatıyla kaim olan sıfata delalet eden lafızları ifade 

etmiş oluruz. Bundan dolayı zikredilen harfler ve sesler kelamın ismi ile ala-

kalı yani bunlara Kelâmullah denilmesi mecazi anlatım iledir. 

Ahdi bozma ve tutma sözüne gelince, yazılı bir şekilde Kur’ân harflerinin 

ve seslerinin işitilmesinden yemin bozma ve faydanın tertibi yeminlerin ter-

tibi bilindiği üzere mebni olduğu içindir. Mutlak sûrette “Kelâmullah kadim-

dir” dediğimizde bu ifademizle bu ifade ve lafızların delili olan ilahi sıfatın 

kadimliği başkasına gerek duymaz. 

“Kelâmullah, Hz. Peygamber’in mucizesidir.” dediğimizde ispata ihtiyaç 

duyulmayan ve yaratılan bu harfleri ve sesleri kastederiz. Zira Allah’ın zatıyla 

kaim olan kelam sıfatı kadim olandır. Hz. Peygamber, ziynetsiz alem müm-

kün ve var olmadan önce dahi mevcud idi. Bundan dolayı o kadim kelam 

risalet sahibi Hz. Peygamber’in mucizesi nasıl olabilir? 

“Kelâmullah sûreler ve ayetlerdir.” dediğimizde de yine bu harfleri kas-

tederiz.  

“Kelâmullah, fasihtir” dediğimizde de bu lafızları ifade ederiz. 

Ve Kelâmullah’ı tefsir ile başlamaktan kastettiğimiz yine Kur’ân lafızla-

rını tefsir etmekten ibarettir.  

                                                      
92 Delil ve ispatına gerek olmayan açık şeyler.(sad.) 
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On İkinci Mesele 

Haşeviler93, Kur’ân okuyan insandan işittiğimiz sesin aynı Kelâmullah ol-

duğunu zannederler! Haşeviyenin bu zannı ise batıldır. Zira biz kuşkusuz bi-

liriz ki; bu insandan işittiğimiz harfler ve sesler o insanın diliyle, sesleriyle 

kaim bir sıfattır. Bundan dolayı eğer işitilen o harfler ve sesler aynı Kelâmul-

lah olduğunu söyleyecek olsak o halde vahid sıfatının94 aynısı ile hem Allah’ın 

zatı ile kaim olduğuna hem insanıın bedenine hulûl etmiş bulunduğunu söy-

lememiz gerekir. Bu itikadin fesat olduğu kesinlikle bilinmektedir.  

Haşevilerin bu bozuk zanları hristiyanların “kelime uknumuna,95 açık 

olan insanlık alemine hulul etti.” Yine kelime uknumu Hz. İsa’nın bedenine 

hulul etmiş olmakla Allah’ın sıfatıdır. Ondan ayrı değildir.” dedikleri gibidir. 

Zira Haşeviye ne diyor? “Kelâmullah bu insanın lisanına hulul etmiştir.”  

Bununla birlikte Allah’ın zatından ayrı değildir” diyor. İki söz arasında 

hiç fark yoktur. Şu kadar ki; hrıstiyanlar bu sözü yalnız Hz. İsa hakkında ifade 

ettiler. Halbuki ahmak Haşeviler, doğudan batıdan dünyadaki insanların 

hepsi hakkında kötü söz söylemeye cüret etmiş oldular. 

On Üçüncü Mesele 

Kerramiler96 ”Kelam, söze kadir olanların ismidir.” dediler. Bu babda Ko-

nuşmaya kadir olana her ne kadar hali hazırda sözle meşgul olmasa da yine 

mütekellim denir. Aynı zamanda kelamın zıddı harestir. Hares ise söz söyle-

meden aciz olmaktır.97  

                                                      
93 Dini konularda akıl yürütmeyi reddeden, nasların zahirine bağlı kalarak teşbih ve tecsime ka-

dar giden yorumlar yapanlra verilen isimdir. (sad.) 
94 Allah’ın tek olduğunu, eşsiz olduğunu ifade eden sıfatıdır. (sad.) 
95 Uknum hristiyan inancının temel esaslarından biri olan teslisin esaslarından her biridir. Burada 

kastedilen Hz. İsa’dır. (sad.) 
96 Hicri III7IX. Asrın sonlarından itibaren Horosan ve Maveraünnehir’den Mürci/Hanefi çevre-

lerde kendine has siyasi, itikadi, fıkhi ve tasavvufi görüşleri ile ortaya çıkan İslam düşünce 
ekollerinden biridir. (sad.) 

97 Fühhatiyle der ki; dilsizlik demektir. 
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“Bundan dolayı kelam dahi söz söylemeye kadir olmaktan ibaret olması 

gerekir.” şeklinde delil gösterdiler. Bunlar şunu kastederler; 

“Allah’ın söz söyleme gücünün kadim olduğundan bu manaca Kelâmul-

lah kadimdir. Ama söz hâdistir.”  

İşte sözlerin sınıflandırılması bu olup biz ise onların bu sözlerini iptal et-

mişizdir.  

On Dördüncü Mesele  

Haşeviler, Eşariler’e98 demişler ki; eğer Kur’ân kadimdir demekten kastı-

nız bu Kur’ân’ın, emredilen ve nehyedilenlerin tamamına taalluk eden kadim 

bir sıfata delalet ettiği anlamında ise dünyada yazılan her bir kitabın da kadim 

olması gerekir. Zira o her bir kitabında birer manası birer mefhumu vardır. 

Çünkü kelâmu ilâhînin bütün bu şeylere taalluku umumi olunca bu kelam o 

kitapların manasını bildirmiş olur. İmdi bu takdir ve tefsire göre kadim olma 

bakımından Kur’ân-ı Kerim ile birtakım fahiş ve hicvi sözleri içeren diğer ki-

taplar arasında fark kalmaz. Eğer Kur’ân’ın kadiminden kasttettiğiniz şundan 

başka bir durum ise o durum da beyan ve izah etmemiz gerekir.  

Eşarilerin cevabı: “Biz Kelâmullah’ın haber verilen şeylerin tamamına ta-

alluk etmesini kabul etmiyoruz” şeklindedir. Bu takdirde bu soru ortadan kal-

kar. 

Bilinsin ki; her haber olan şeyin doğru olması gerekmez. Haber verenlerin 

şüphesiz yalanı da vardır. Kelâmullah da ise yalan bulunma ihtimali imkan-

sızdır. Bunun için Kelâmullah haber verenlerin tümü ile alakalı değildir, di-

yoruz.  

Zannedilmesin! Bizim Kelâmullahın bütün haberlere taalluk olmasını zo-

runlu görmeyişimiz bundan nâşî değildir. 

                                                      
98 İslam itikadi mezheplerinden biridir. (sad.) 



− Girîdî Sırrı Paşa − 

 
 

~ 76 ~ 

Zira Allah, bazı toplulukların yalan ve çirkin sözlerini haber verince 

O’nun haberinde yalan olmaz. Bu, Allah’ın noksan sıfatlardan tenzihe yönelik 

bir durumdan dolayı ondan men etmedir. Zira bu fahşiyat ve sehafiyyatı dile 

getirmek bir noksanlık alametidir ki bu, Allah hakkında imkansızdır. 

Bilinsin ki; harflerin, sesin konusu ve harflerin faili olan kasların açıklan-

ması ve kadim olan Kur’ân hakkında zikredilen durumların beyanı pek güç, 

pek ince şeyler olup bundan dolayı bu kadar ile yetinmek evladır. En doğru-

sunu Allah bilir. 

 

3. ÜÇÜNCÜ BAB 

İsim, fiil ve harf ile alakalı açıklama olup çeşitli meseleleri kapsamaktadır. 

Birinci Mesele 

Bilinsin ki; kelimenin şu üç çeşit ayrımını iki durum ile açıklamak müm-

kündür.  

Birincisi, kelime ya kendisinden yahut kendisiyle doğru olur ki; bu isim-

dir.  

Yahut kendisinden doğru haber olmaz da yalnız kendisiyle doğru haber 

olur ki bu fiildir. 

Yahut ne kendisinden ne kendisiyle doğru haber olur ki bu da harftir.  

İsimden doğru haber olur ama harf ve fiilden doğru haber olmaz” denil-

miş olduğundan şu sınıflandırma buna mebnidir. Bundan dolayı şu iki konu 

bundan başka başka meselelerde zikr ve halledeceğiz.  

İkinci Mesele  

Fiil ve haberi bildirmek doğru olmadığına Nahviyyun99ittifak edip “fiil 

ve harften bilgi vermek doğru olmaz.” Zira “darabe-katale” dir demek yani 

                                                      
99 Dilciler, lügatçiler demektir. (sad.) 
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(darabe) fiilini onda veren ve (katale) fiilini haber verilen kılmak caiz değil-

dir.” dediler. Lakin konuşan diyebilir ki; birinci örnek, genel hükmü ispata 

kâfi değildir. 

Yine konuşan diyebilir ki; birinci örneğin genel kaidesinin ispatının ye-

terli olmadığına şu da delalet eder ki, “duvar göğün görünen yüzeyidir” de-

mek yani duvar bilinen sema ise bildirilen olur ki bu doğru değildir. Bununla 

birlikte bu desteklemenin doğru olmaması ismin kendisinden ve kendisini 

bildirenin doğru olmadığına delil olamaz. Zira birinci örneğin genel hükmü 

ispata yeterli değildir. İşte bu durumda da böyledir.  

Bir de denildi ki; fiil ve harfi bildirmenin doğru olduğuna yani fiil ve har-

fin haber verilen olabildiğine delalet eden birkaç durum vardır. 

Birinci durum; biz “darabe- yadribu- adribü" sigalarının fiil olduğunu 

bildirdiğimizde bu haberde bildirilen ya isim ya fiil yahut harf olacaktır. 

Şimdi kendinden haber verilen eğer ilki ise bu haber yalan olur. Halbuki öyle 

değildir. Eğer ikincisi ise, fiilin fiil olduğu kabul edilir bir şekilde bildirilmiş 

olur.  

Şayet “bu haberle bildirilen şey şu zikredilen sigalardır. Bunlar ise isim-

dirler.” derler ise bu sual zayıftır diye cevap veririz. Zira bu takdirde fildir 

diye haber verilen şeyin isim olması gerekir. Bundan dolayı bu sorunun mey-

dana gelmesi şu şekillerde olduğunda zikredilen kısımlardan ilkine dönmüş 

olur ki biz onu ilk önce yok saymıştık. 

İkinci durum, fiil ve harf isim değildir diye bildirdiğimizde konumuzun 

takrir ve beyanı öncekinin aynısı olur.  

Üçüncü durum; fiil bildirilen olmaz” sözümüz ile tenakuz eder.  

Şimdi kendisinden haber verilmez diye bildirilen şey bu lafızdır. Derlerse 

biz de; bunun cevabını vermiştik deriz. Zira biz kendisinden haber verilmez 

diye bildirilen lafız eğer isim ise bu batıldır. Zira her bir isim bildirilendir. 

İsimden az derecede bildirilen dahi ismin, ismi olduğunu bildirir. Eğer bildi-

rilen olamaz denilen lafız, isim olmayıp da fiil ise fiil, bildirilen oldu. 
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Dördüncü durum, fiil fiil, harf harf olduğu sûrette bilinen bir mahiyettir 

ki; başkasından ayrılır. Durumu böyle olan her şeyden ise “boş kolundan seç-

kindir.” diye haber vermek doğrudur. Fiil, fiil olması itibariyle isimden daha 

seçkin bir mahiyetedir.” diye bildirdiğimizde fiilin şu imtiyazını bildirmiş 

oluruz. 

Beşinci durum, fiil ya hususi bir manaya delalet eden sigadan yahut bu 

siganın delet edilen hususî manadan ibarettir. Şimdi fiil dediğimiz eğer ilki 

ise siganın manaya delil olmuş olduğunu haber vermiş olduk. Eğer ikincisi 

ise onun yani hususi mananın dahi o siganın delili olduğunu böylelikle haber 

vermiş olduk. İşte bunlar pek güç suallerdir. 

Üçüncü Mesele 

Nahiv alimlerinin "Haber verilenden başkası isim olmaz" sözüne ki Türk-

çe'si isim kendisinden doğru haber alınan lafızdır, demek oluyor. Bazıları ka-

bul etmeyip "eyne, keyfe, izâ lafızları dahi isimdirler. Bununla birlikte bunlar-

dan haber-i sahih olmaz" dediler.  

Nahivci Abdülkadir de bu itiraza cevaben demişki; 

"Bize haber verilen mecaz isim" dediğimizde "mânâ mecaz haber" diye 

ifade ederiz ki Türkçesi, isim manasından haberi caiz olan lafızdır demek 

olur. (İzâ)'nın manasından ise ihbar-ı sahih olur. Zira sen "âtîke izâ zalemte 

eşşems" dediğinde bu sözünden güneş doğduğu zaman sana gelirim" manası 

ifade edilir. Vâkitten haber ise doğrudur. Bunun doğruluğuna da "vâkit 

oluştu " demek olan (tâbe el-vakt) sözüne delalet eder." Abdülkadir'in sözü 

bitti.  

Ben derimki; bu özür pek zayıftır. Zira (izâ)'nın manası yalnız vâkit de-

ğildir. İzâ'nın vâkit manasını ifade etmiş olması mücerred şeyin başkası zarf 

kalması iledir. Vâkit ise sonra oluşan zarf kaldığı halde ondan haber-i sahih 

mümkün değildir.  
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İmdi derlerse ki; "İzâ'nın icrâ-i mahiyetinden birisi isim olduğu için 

İzâ'nın isim olması gerekir." Biz de cevap veririz ki bu söz bahiri butlandır 

yani geçersizdir. Zira İzâ'nın ismi olması yoktur. Münasebet yeterli olsaydı 

fiilin dahi isim olması gerekirdi. Zira fiilinde mahiyetinin kısımlarından birisi 

mastarıdır ki mastar da isimdir. Mademki fiilin isminin olması batıldır. Böy-

lece izâ ismidir, dedikleri de batıldır.  

Dördüncü Mesele: Kelimenin Taksiminden İkinci Nev'in Takriri 

Kelimenin manası malumiyet ve mefhumiyette ya müstakil olur ya ol-

maz. İkincisi harftir.  

Evvelkisi ya zaman-ı muayyeneye delalet eder ya etmez. Bunun ikincisi 

dahi isim ve evvelkisi fiildir. İşte bu kısımda bazı sualler var ki onları isim ve 

fiilin tarifinde beyan edeceğiz.  

Beşinci Mesele: İsmin Tarifi 

İsmin tarifinde insanlar birkaç durum ifade etmişler. 

İlk tarif, "اَلسم هو الذي يصح اْلخبار عن معناه" demişler ki Türkçesi isim manasından 

ahbar-ı sahih olan şeydir, demek olur.  

Malum olsunki şeyin mahiyetinden ahbarın sıhhati, şeyin tam mahiyeti 

bilindikten sonra ona mahsus hâsıl olan bir hükümdür. Bundan dolayı zikre-

dilen tarif, avariziyla tarif demek olan rusûm babından olur. Zatıyatiyle tarif 

demek olan hudud babından olamaz. Bu tarife iki yönden şekil vârid olur.  

Birincisi, eğer manasından ahbar sahih olan her lafzın isim olması lazım 

gelse fiil ve harf de isim olmalıydı. Zira fiil ve harfinde ahbar-ı sahih olur.  

Ikincisi; iza, keyfe, eyne lafızları da isimdirler. Bununla birlikte muhbir 

anh (Haber verilen) olamazlar.  

Bu iki sualin takriri ve beyanı dördüncü meselede geçmiştir.  
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Ikinci tarif, " هو الذي يصح أن أييت فاعَل أو مفعوَل أو مضافا" Türkçesi isim, fail veya 

meful yahut mudaf vâki olması sahih olan şeydir demek olur. Malum olun-

sunki bu tarifin hasılı zikredilen önceki tarifi rücu eder. 

Üçüncü tarif, "اَلسم كلمة تستحق اَلعراب ِف أول الوضع" Türkçesi ismin ilk açıklama-

sında iraba gerek duyan kelimedir demektir. İşte bu tarif dahi birinci ve ikinci 

tarif gibi resmeder. Zira irabin sıhhati bir haldir ki; mahiyeti tamam olduktan 

sonra isme meçhul olur.  

Tarifteki "ِف أول الوضع" kaydı iki şeyden ihtiraz içindir ki; onların birisi "meb-

niyat" tır. Zira "mebniyat" harfleri ile aralarındaki münasebetten meydana ge-

len bir irabı kabul etmez. Eğer aralarında bu münasebet olmasaydı onlarda 

irabı kabul edecekti.  

Şey'in ikincisi de şudur ki; mudari gerçi murabtır lakin irabı zata değil 

bilakis isme mesabe olması sebeptir. Onun için evvelkiler gibi bu tarif dahi 

zayıftır.  

Dördüncü tarif; Zemahşeri (el-Mufassal) tam telifinde " اَلسم ما دل على معين ِف
 demiş. Türkçesi "isim iktidardan mücerred/zaman ifade "نفسه دَللة جمردة عن اَلقرتان

etmeksizin bir delille kendinde bir manaya delalet eden şeydir" demektir. Ma-

lum olsun ki bu söz birkaç yönden hatalıdır. 

Şöyle ki; Zemahşeri başlangıç kelimesini tarifte, "lafzın delaleti müfred 

mananın vaz'ı iledir" demiş. Yani kelimeyi "kelime açıklanan müfred bir ma-

naya delalet eden lafızdır" yolunda tarif etmişken sonra el-Mufassal’a yazdığı 

haşiyelerde kelimeyi tarifte lafzı zikretmenin gerekliliği şundandır ki; eğer 

lafzı zikretmeyerek yalnız "kelime bir manaya delalet olandır" demiş olsak 

tarifimiz akd, hat ve işaretle müntekîz olur" dedi.  

Bundan dolayı Zemahşeri 'ye denir ki; 
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İlk olarak؛ eğer bu söz doğruysa yine senin "isim kendisinden bir manaya 

delalet eden şeydir “siyakında tercüme edilebilen “اَلسم ما دل علي معين ِف نفسه” kav-

lin üzerine müteveccih olur. Zira akit, hat ve işaret dahi onun gibidir. Yani 

bunların dahi her birisi kendinden birer manaya delalet eder. Bununla birlikte 

bunlar isim değildir.  

İkincisi; "ِف نفسه" kavlindeki zamir ya dalalete ya medlule yahut üçüncü 

bir şeye aittir.  

Şimdi eğer delalete ait ise zikredilen tarif “اَلسم ما دل علي معين حاصل ِف اَلسم" tak-

dirinde olur ki; Türkçesi "isim, isimde meydana gelen manaya delalet eden 

şeydir "demek olur. Bundan dolayı mana "اَلسم ما دل علي معين هو مدلوله" siyakında 

olur ki; Türkçesi, "isim medlulü olan manaya delalet eder" demektir. Hâlbuki 

bu da boşuna oyalanmadır. 

Bundan sonra zikredilen tarif harf ve fiil ile de müntekız olur. Eğer zamir, 

medlule ait ise "اإلسَلم ما دل علي معين حاصل ِف نفس ذللك املعين" takdirinde olur ki Türkçesi; 

" isim, şu bir manaya delalet eden şeydir ki; o mana yine o şeyin nefsinde 

hâsıldır" demektir. Zikredilen takdir ise şeyin kendi nefsinde muktedidirki; 

bu muhaldir. Şayet kendinde hasıl olmanın manası başkasında hâsıl değil de-

mektir derlerse biz de cevap veririz ki, esma, sıfat ve nisb ile had müntekîz 

olur. Zira zikredilen isimlendirmeler dahi tefsirlerinde değil başkalarında 

hâsıldır.  

Beşinci tarif; " عي الذي وقع فيه اَلسم كلمة دالة علي معين مستقل بلمعلومية من غري أن يدل علي الزمان امل

 Türkçesi; "isim bir kelimedir ki, malumiyet ve mefhumiyette müstakil "ذللك املعين

olan manaya delalet eder iken bir de o mananın vâkî olduğu zaman muay-

yene delalet etmez." demektir. 

Şu manada kelimeyi zikredişimiz yani, "isim bir kelimedir" deyişimiz 

hat/yazı, akd ve işaret deyişimiz tarifin dışında kalmak içindir. İmdi "Niçin 

isim, şuna buna delalet eden lafızdır " demediler diye sual vârid olursa deriz 
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ki; biz lafzı kelimenin cinsi kıldık. Kelime ise ismin cinsidir. Tariflerde zikre-

dilen had dahi yakın cinstir uzak cins değildir. Onun için ismi tarifte (lafız) 

tabirini kullandılar.  

“Müstakil olarak malum” olma şartına şartına gelince; denildi ki bu şart 

“tarden” ve “aksen” yani ceman ve menan batıldır. Tard cihetinden butlanı-

nın sebepleri şunlardır: 

Birincisi; harfin şartından olan her ne varsa elbette malûmiyette müstakil 

olur. Zira şeyin mahiyeti tasvir olunmadıkça başkası ile tasviri yasaktır. Şimdi 

mademki kendisi ile tasviri başkasıyla tasvirine mukaddemdir. Kendi şanın-

dan olan herşey malûmiyette müstakil olmuş olur.  

Ikincisi, harfin mefhumu malûmiyette başka müstakil olduğu bilinmekle 

mustakildir ki o da istiklaliyettir.  

Üçüncüsü; Nahivciler ittifak etmişler ki; (الصاق )اب ve (من) tabiini ifade eder. 

Bundan dolayı إلصاق 'ın manası eğer malûmiyette müstakil ise ba'nın mefhumu 

malumiyette mustakil olmalı ki bu takdirde harf dahi isim olmuş olur. Eğer 

 ın mefhumu malûmiyette'الصاق ın manası malûmiyette müstakil değilse'الصاق

müstakil olmamış olur ki, bu takdirde de isim, harf olmuş olur.100Aks’en but-

lan-ı seyyie şudu:  

 şartıyla tam olarak isimdirler. Bununla ماء soru edatı ile ve كم، كيف، ميت، إذا، ما)

birlikte anlamları müstakil değildir. Mevsulat/ilgi zamirleri dahi bunlar gibi-

dir.  

                                                      
100 Bu sualin cevabı şudur ki; biz (انضاق) sözüyle "كتبت بالقلم" terkibinde vâki olan benim mütedam-

min olduğu mana إلصاق isim arasındaki manayı görebiliriz. Bundan dolayı istiklal ile kastetti-
ğimiz bu farktır. (Sırr-ı Girîdî) 
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Altıncı Mesele 

İsmin alametleri ya lafzı yahut manevi olur. Alamet-i lafziye ismin ya ev-

velinde hâsıl olur ki bu da harf-i tarif101 ya harf-i cerdir. Ya haşevinde/orta-

sında hâsıl olur (ya tasğîr gibi). Yahut ahirine hâsıl olur tesniye ve cem harfleri 

gibi.  

Alamet-i maneviye dahi ismin mevsuf, sıfat, fail, meful, mudafun ileyh 

ve muhbir anh vasıl ve vaz' ile iraba müstehak olmasıdır.  

Yedinci Mesele: Fiilin Tarifleri 

Birinci tarif, Sibeveyh:" أخذت من لفظ أحداث اَلمساءإهنا أمثلة  " demişki; " fiilin tarifleri 

isimlerin hadislerinden me'huz meselelerdir, demektir. 

Bu tarifte fail ve meful lafızları nakzeder.  

Ikinci tarif; "الذي اسرتايل شيء وَل يشتد إليه شيء" Türkçesi, fiil o dur ki kendi bir şeye 

isnad olunur fakat kendine birşey isnad olunmaz. Yani fiil müsned olur fakat 

müsned ileyh olmaz demektir. Bu tarif dahi izâ ve keyfe ile mütenakîz olur. 

Zira bu isimlerin son bir şeye isnadi yasak olur: 

Üçüncü tarif; Zemahşeri, " ما دل على اقرتان حدث بزمان الفعل " dedi ki; "fiil hadesin 

zamana yakın olmasına delalet edendir." demektir.  

Bu tarif iki yönden zayıftır.  

Birinci vecih; tarifte "كلمة دالة على اقرتان حدث بزمان" demek yani " "kelime" sözünü 

zikr ve tasrih etmek lazım gelirdi. Zira fiili kelime ile takyid etmezsek " hadi-

senin zamana yakın olması" sözü tarifi nakz eder. Çünkü " hadisenin zamana 

yakın olması" üç lafzın tamamı her ne kadar hadisenin zamana yakın olma-

sına delil ise de bu mecmu' fiil değildir. Ama fiil, "kelime" ile takyid edersek 

şu sual faydalı olur. Zira zikredilen lafızların tamamı tek kelime değildir.  

                                                      
 takısı( sad.) ال 101
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Kelime zikredilmezse hat ve akd ve işaretle de tarif müntekîz olur. Bir de 

kelime zikredilen üç lafzın yakın cinsi gibi olduğundan hadde mutlaka zik-

retmek gerekir. 

Ikinci vecih; ((Bundan sonra zikir gelecek)) 

Dördüncü tarif; "الفعل كلمة دالة على ثبوت املصدر بشىء غري معي ىف زمان معي" fiil hadesin 

belirlenen zamandan belirlenmeyen bir şeye sübutuna delil olan kelimedir 

demektir.  

Kelime deyişimiz "كلمة" fiilin yakın cinsi olduğu içindir.  

  دالة على ثبوت" demeyip de "دالة على ثبوت شىء"

فىن و " emri sabit ve bazen dahi"ضرب و قتل" deyişimizin mastar bazen "املصدر
 masdarları "فىن و عدم" gibi emri ademi olmasındandır. Zira "عدم

fiilerinin " فىن و عدم" dir.  

شيءو غري معي بر   " yakın bir delil ilavesiyle isbat edeceğimiz vecihle fiilde de-

laleti bu kadar muteber olduğuna mebnidir. Ve " ىف زمان معي" kaydıyla takyid 

edişimiz dahi esmadan ihtiraz içindir.  

Malum olunsun ki, bu kayıtta birçok bahisler vardır. Ilk kayıt ki," على  يدل

 yani hadesin bir şeye sübutuna delalet eder" kavlimizdir. " Bu "ثبوت املصدر لشىء

kayıt aşağıdaki şekillerden kurtulamaz.  

Birincisi; biz " خلق هللا العامل" yani " Allah, alemi yarattı" dedemizde buradaki 

 Allah'ın yaratma ve icadına ya sübutuna delalet eder ya etmez. Şimdi "خلق"

eğer delalet etmezse zikredilen kayıt batıl olur. Eğer delâlet ederse o yaratma 

ve icadın mahluka muğayyer olması gerekir. O yaratma ve icad eğer müjde 

ise yaratma ve icad sonra müftegîr olarak teselsül gerekir. Eğer kadimse mah-

lukun dahi kademi lazım gelir. 
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Ikincisi; biz (وجد اىلء) dediğimizde bu "vecede" fiili bir şeyin vücudunun 

meydana gelmesine delalet eder mi? Etmez mi? Eğer delâlet etmezse bu kayıt 

batıl olur. Eğer delâlet ederse vücudun kendisinden başka bir şeye hususu 

gerektiği gibi vücudun başkası olan o şeyin dahi kendisinde hususu gerekir. 

Zira kendinde meydana gelmeyen şeyin başkasında meydana gelmesi müm-

tenidir. Bundan dolayı bir şeyin başkası ile meydana gelmesi Allah'tan başka-

sına geçmiş olması gerekirdi ki bu da imkansızdır.  

Üçüncüsü; biz (عدم الشىء و فىن) dediğimizde bu sözümüz o mahiyette yani 

şeye adem ile fenanın husulü gerekir. Bu ise imkansızdır. Zira adem ve fena-

nın ikisi de nass muhas olduğundan bunların kendilerinden başkasına husulü 

nasıl makûl olabilir?  

Dördüncüsü; (وجود) mahiyet üzerine zait olduğu takdirde "vücud bu ma-

hiyete hâsıl ve sabit oldu" kavlimiz doğru olur. Bundan dolayı zikredilen vü-

cud için Allah'tan başkasına husul ve subutu gerekir. Bu ise imkansızdır.  

Ama vücud kendi mahiyeti olduğu takdirde (حدث الشىء و حاصل) kabulümüz 

o şeye vücudun husulünü iktiza etmez. Ve illa vücudun mahiyeti üzerine zaid 

olması gerekir. Hâlbuki biz şimdi vücudun kendi mahiyet ettiğinden bahse-

diyoruz.  

Ikinci kayıt ki; "زمان معينده" kavlimizdir. Bu kayda dahi birkaç sual vârid olur. 

Evvelkisi; (وجد الزمان) yahut (فىن الزمان) dediğimizde bu sözümüz zamanın son-

raki zaman içinde husulünü iktiza edip iş teselsül varır. Şimdi zamanın mev-

hum bir zaman sonra içinde vâki olması bu haddin (tarifine) sıhhatine kifayet 

eder derlerse cevap veririz ki; (حدث الزمان و حصول بعد أن كان معدوما) bir doğru söz 

olduğuna ve bunda yalan olmadığına insanlar ittifak etmis olduğundan eğer 

eğer sözün dediğimiz gibi olsa şu hak sözün batıl ve yalan olması gerekir. 
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Ikincisi; biz " عوما ىف اَلزلكان العلم مد " yani alem ezelde yoktu dediğimizde kane 

sözümüz fiil olduğundan eğer vu kelimenin husûl zamanı meş'ur olsa ezelde 

zamnin husulü gerekir ki bu işe imkansızdır. 

Şimdi "şu fiilin delalet ettiği zaman mukadderdir, muhakkak değildir." 

derlerse, cevap veririz ki zihni takdir harice mutabık ise sual geri döner. De-

ğilse zikredilen fiilin zamana delaleti yalan olmuş olur. Ilk durumda haddin 

de fesadı gerekir.  

Üçüncüsü; "كان هللا موجودا ىف اَلزل" dediğimizde bu kavlimiz Allah'ın zamanının 

olmasını iktiza eder. Bu ise imkansızdır.  

Dördüncüsü; bu tarif efal-i nakısa ile de müntekîz olur. Zira ef'al-i nâkı-

sadan olan "كان" üç zamandan birinde hadesin vukuna ya delalet eder ya et-

mez. Eğer delâlet ederse ilk halde fiil nâkıs olmaz. Fiil tam olur. Zira lafız bir 

muayyen bir zmanda hadesin husulüne delalet edince o kelam nakıs kelam 

değil tam kelâmdır. Eğer delâlet etmezse kanenin fiil olması gerekir. 

Beşincisi; bu tarif fillerin isimleri ile de batıl olur. Zira fiillerin isimleri 

muayyen zamana delil olan lafızlara delâlet eder. Bir şeye delil olana delalet 

eden şey ise o sende delildir. Bundan dolayı fiillerin isimleri dahi muayyen 

zamana delaleti vardır. 

Altıncısı; Isım, fail münhasıran ya hal ya istikbali mütenavil olup maziyi 

asla mütenavil değildir. Bundan dolayı isim, fail muayyen zamana delildir.  

Cevap 

"Fiil" hadesin, bir şeye sübutuna delalet eder, kavlimize irad olunan dört 

sual ile "fiil" zamana delalet eder, kavlimize edilen üç suale bir cevabımız var-

dır. Deriz ki; lüğâvi manayı bilmede lafzın anlamını tasvir kâfidir. O mefhum 

gerek hak gerek batıl olsun. 

Bu tarif "efal-i nâkısa " ile de müntekîz olur." itirazına cevabımız budur 

ki; benim zahib olduğuma göre "kane" lafzı mutlaka dil-i tâmdır. Şu kadar ki 
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bu "kane" lafzının müsned ileyh olan isim bazen başlı başına müstakil bir ma-

hiyet-i müfred olur. (كان الشىء) misilline burada "kane" hâdis ve hâsıl oldu, ma-

nasındadır.  

Bazen dahi o mahiyet bir şeyin başka şey mevsufiyetinden ibaret olur. 

 bunun manası "Zeyd'in intilak ile mevsufiyetinin hudüs ve husûl "كان زيد منطلقا"

demek olmasıyla bu misalde de "kane" lafzının manası gerçi hudüs ve vuku-

dur. Şu kadarki bu mahiyeti mürekkebe nisbet babında olup halbuki munte-

sibini zikretmeksizin nisbetin zikri yasaklandığından burada müntesibini de 

zikretmek gerekti.102 Şimdi nasıl ki; (كان زيد) kavlimizin manası "husûl" ve "ve-

cede" demek ise ( كان زيد ذمنطلقان) kavlimizdeki manası "Zeyd'in intilakı ile mev-

sufiyeti hâsıl oldu" demektir. İste bu derin, acayip, ince bir bahistir ki önceki 

alimler bundan gaflet etmiştir.  

Mu'terizin beşinci itirazındaki "fiillerin isimleri ile de tarifiniz batıl olur " 

sözüne de lafızların fiil olmasından hakir olan vasıtasız olarak zamana dela-

letidir" cevabını veririz. 

Altıncı itirazında da ism-i fail münhasıran ya hâl veya istikbali icinde ba-

rındırır." demişti. Hâlbuki, "Nühât ism-i fail, mazi manasında olduğunda fii-

lin ameli gibi amel edemez. Fakat hal manasında olduğu zaman fiilin ameli 

gibi amel eder." demişler. Bundan dolayi bu ism-i failin hal ve istikbale mak-

suriyetini teslim etmez. 

Sekizinci Mesele 

Kelimenin manasi malumiyet ve mefhumiyette ya müstakil olur ya ol-

maz. İkincisi harftir. Şimdi harfin isim ve fiilden imtiyazı kaydın ademi iledir. 

Manası malûmiyet ve mefhumiyette müstakil olan kelimeye gelince bu dahi 

kendi hususî isimlendirmesi olan muayyen zamana ya delalet eder ya etmez. 

                                                      
102 Müntesibinin birisi Zeyd, diğeri Müntalik'tir. Nisbet dahi kanenin manası olan husulü vu-

ku'dur. (Sırr-ı Girîdî) 
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Bunun ikincisi dahi isimdir. Şimdi isim dahi fiilden kaydı ademi ile imtiyaz 

oldu. Fiilin mahiyette kuyûd ve vücudiye ile müterekkebdir./  

Dokuzuncu Mesele 

Mazi siganın malumu üzere "ضرب" dediğimizde bu kavlimiz alel ıtlak şey-

den darbın suduruna delalet eder. Şu kadar ki o şeyi bu "ضرب" lafzı aletta'yin 

zikr ve izah etmiş olmaz.  

a. Sual  

Derlerse ki bu muhaldir. Muhal olduğunda şu Iki veche delalet eder.  

Birinci vecih; eğer öyle olsaydı yalnız başına fiil sigasının doğru ve yalana 

ihtimali olurdu.  

Ikinci vecih; "darabe" sigasi eğer işin hakikatinde darbın mübhem bir şe-

yin isnadına delalet etse fiil-i darbın muayyen şeye isnadına delalet etse ge-

rektir ki bu da batıldır. Zira biz kesinlikle biliriz ki; mücerred "darabe" kavli-

miz darbın aynı şekilde Zeyd'e yahut Ömer'e isnadı için açıklanmamıştır.  

b. Cevap 

Şu iki suale bir cevabımız vardır deriz ki;  

Darabe sigası işin hakikati mübhem olan bir şeye darbın isnadı için ko-

nulmamıştır. Belki "darabe" diyen kimsenin zikrettiği şeye darbın isnadı için 

konulmuştur. Bundan dolayı söyleyen, o şeyi zikretmeksizin yalnız başına 

"darabe" sigası ne tam kelam olur ne de doğru-ve yalana muhtemel olur. Bu 

takdirde zikredilen sual dahi ortadan kalkmış ve yok olmuş olur.  

Onuncu Mesele  

Harf-i tarifte (احلرف ما جاء ملعىن غريه) dediler ki: 

"Harf, başkasında mevcut olan manaya gelen şeyden ibarettir. " demek 

olup bu ise bir mübhem lafızdır. Zira harfi bu yolda tarif edenler eğer "Harf, 

harfin başkasında hâsıl ve gayrısında meydana gelen manaya delalet eden 
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şeydir." demek istemişlerse çoğu arz edilen ve sıfatın isimleri de harfler oldu-

ğunu söylemeleri gerekir. Eğer şu bir manaya delalet eden lafızdır ki o lafzın 

malulu o mananın başkasıdır."demek isterlerse bu da zahiri’l-fesattır/yanlış-

lığı açık olan bir sözdür. Şayet üçüncü bir mana irad ederlerse onu beyan ve 

izah etmeleri gerekir. 

On Birinci Mesele 

İşte bu isim, fiil ve harften mümkün olabilen terkibat altıdır. 

Evvelkisi; ( مع اَلسم اَلسم )'dir ki bu mubteda ile haberden hâsıl olan cümledir.  

Ikincisi; (اَلسم مع الفعل)'dir ki bu da fiil ile failden hâsıl olan cümledir. 

İşte bu iki cümlenin mana ifade ettikleri müttefekun aleyhtir.103 

Üçüncüsü; (اَلسم مع احلرف)'dir ki bunlardan hâsıl olan terkibin ifadesinin key-

fiyeti muhtelifün fihtir. Kimi dedi ki, bu iki sûrette müfid olur.  

a. İlk Sûret 

"Ya Zeyd" terkibidir. İmdi denildi ki, "Ya Zeyd" terkibinin müfid olması 

mücerred (ااندى) takdirinde olduğu içindir.  

Bunu diyenler iki vecih ile hüccet etmişler.  

Birinci vecih; "Ya" lafzına imale dahil olur. İmale ise isim ve fiilden baş-

kasına dühûl etmez. 

Ikinci vecih; Lam-ı cer "Ya" harfine taalluk ederde "Ya Ezzeyd" denir. 

Zira bu lâm, lam-ı iştigâsedir ki o da harf-i cerdir. Hâlbuki "ya" kavlimiz ma-

kamı fiilde kaim olmasaydı ona harf-i cerin taallûk etmesi caiz olmazdı. Zira 

harf üzerine harf dahil olmaz.  

                                                      
103 Üzerinde ittifak edilmiştir. (sad.) 



− Girîdî Sırrı Paşa − 

 
 

~ 90 ~ 

Kimisi de (َي)'nın (ااندى) manasında olduğunu pilankar makam-ı ihticacda 

dedi ki;  

1 "Ünâdi" sözü nidadan ihbardır. Bir şeyden ihbar ise muhbir anha mu-

ğayyerdir. Bundan dolayı "ااندى زيدا" kavlimizin "َي زيد" kavlimize muğayyer ol-

ması lazım gelir. 

2 "Ünâdi Zeyden" sıdk ve kizbe muhtemel olan bir kelâmdır. "Ya Zeyd" 

kavlimizin ise sıdk ve kezbe ihtimali olamaz.  

3 "Ya Zeyd" kavlimize münadi ile beraber bir hitaptır. (ااندى زيدا) kavlimiz 

ise münâdâya maksud değildir.  

4 "Ya Zeyd" kavlimiz hâli hazırda nidanın husulüne/varlığına delalet 

eder. (ااندى زيدا) sözümüz ise nidanın hâli hazırda ihtisasına delalet etmez.  

5 (Ünâdi Zeyden Gaimen) demek sahih olur da (َي زيد قاءما) demek sahih 

olmaz.  

İmdi şu beş vucuh "ya" harf nidasıyla "ااندي" kelimesi arasında fark oldu-

ğuna delalet eder.  

b. İkinci Sûret 

"Zeydün fid dâr" kavlimizdir. İmdi (زيد) kavlimiz mübtedadır. Haberi de 

-kavlimizin delalet ettiği manadır. Şu kadar ki, zarfiyet manasının mef"ِف"

humu bazen dâr'a bazen mescide ve sair mahale şamil olduğundan mücerred 

edat zarf olan "ِف" harfi, haberi ifade etmede yeterli olmayıp şu zarfiyet sair 

ünvandan temyiz için dâr'a izafet olundu. İmdi iş bu " ِف الدارزيد   " sözünün müfid 

olması mücerred " الدارِف الدار" و "زيدا مستقر ِف زيدا استقر  " takdirinde olduğu içindir. 

Derlerse cevap veririz ki; Bu sözünüz batıldır. Zira "استقر" kavlimizin manası 
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-kavlimizin husulü âhire dahi ken "فيه" demektir. Bundan dolayı "حاصل ِف اَلستقرار"

disinde o istikrarın hâsıl olduğu husulden ibarettir. Bu ise muhal ve batıl olan 

teselsüle mafzî ve müeddi olur/bu da bizi teselsüle götürür ki teselsül mu-

haldir.  

Bundan dolayı sabit oldu ki, " دارزيد ِف ال " sözümüz bir tam kelam olup onu 

bir fiili mukadder mazmûra tâlik etmek mümkün değildir.  

On İkinci Mesele 

Mürekkep cümle ya (terkib-i evveli) ya (terkib-i sânevi) ile mürekkep 

olur.  

Takib-i evvel ile mürekkep olan cümle dahi ya isim cümlesi ya fiil cümle-

sidir. Rütbede isim cümlesi fiil cümlesi üzerine mukaddem olması daha zi-

yade yakışır. Zira isim basittir. Fiil mürekkeptir. Basit ise mürekkep ilüzerine 

mukaddemdir. Binaen aleyh isim cümlesinin fiil cümlesinden daha önce ol-

ması vacip olur.  

Şöyle de demek mümkündür ki; "Haber" fiil cümlesinde öncedir. Zira 

isim gayrısına isnad olunmakta gayr-ı asildir. Bundan dolayı fiil cümlesi isim 

cümlesinden daha önce olmuş oldu."  

Terkib-i sânevi ile mürekkep olan cümle dahi şart cümlesidir. "  ان كانت
النهار موجود"الشمس طالعة ف  kavlimiz gibi. Zira "الشمس طالعة" kavli bir cümledir. " ارموجودالنه " 

kavli dahi haber cümlesidir. Sonra cümlesinin birine harf-i şart ve diğerine 

harf-i cere dahil edilmekle iki cümlenin mecmuundan tek cümle hâsıl oldu. 

(vallahû alem). 

 

4. DÖRDÜNCÜ BAB 

İSMİN KENDİ ÇEŞİTLERİNE TAKSİMATI 
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Birinci Kısım 

İsmin manası nefs-i tasavvur vuku-u şirketten ya manidir ya değildir. 

Mâni ise isim ya masdardır ki ona alem denir. Ya mazmurdur ki bu da 

mâlûmdur. Ama vuku-u şirketten mâni olmadığı halde o mana-i mutasavvi-

rin mefhumu ya mahiyeti muayyene olur ki esma-i ecnas104 bunlardır. Yahut 

mefhumu mahiyet-i muayyene olmaz da sıfat-ı falaniye ile mevsuf bir şey 

olur ki bu da ism-i müştaktır. Esved kavlimiz gibi. Zira esvedin mefhumu se-

vad ile muttasıl olan şey demektir. İmdi şu beyanımızla sabit oldu ki isim tah-

tında enva-i selâse bulunan bir cinstir.  

Esmâ-i alem ve esmâ-i ecnas, esmâ-i müşteka. Öyle ise iş bu ism-i aksamın 

da ahkâmını zikredelim.  

Birinci Nev'i 

Alemin Ahkâmı 

Alemin ahkâmı çoktur. (Mütercim fakir yalnız ikisinin zikriyle iktifa ey-

ledi. Sırr-ı Girîdî)  

Birinci hüküm; mütekellimîn ism-i alem, asla bir şeyi müfid değildir, de-

miş!  

Ben derim ki; ne zaman ki ism-i alem müsemmada bir sıfat ifade etmez, 

bu doğrudur. Ama asla bir şey ifade etmez, dedikleri doğru değildir. Nasıl 

doğru olabilir ki; ism-i alem mevz-u lehi olduğu zat-ı mahsusayı tarif eder. 

(Müfessir, bu tarif dahi bir ifadedir demek ister. Sırr-ı Girîdî)  

İkinci hüküm; müttefekûn aleyhtir ki esma-i ecnasın da esma-i alemi var-

dır. Mesela "Esed" işbu hakikatin cins ismi "Üsame" dahi onun alem ismidir.  

                                                      
104 Cins isimler demektir. (sad.) 
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İkinci Kısım 

İsm-i alem ya müfred olur "Zeyd" gibi. Ya arasında alaka olmayan iki ke-

limeden mürekkep olur "بعلبك"/Ba‘lebek gibi. Yahut arasında alaka olan iki ke-

limeden mürekkep olur ki bu alaka dai ya izafet alakası olur "Abdullah" ve 

"İbn Zeyd" gibi. Yahut isnad alakası olur ki bu da ya isim cümlesi yahut fiil 

cümlesidir.  

Üçüncü Kısım 

Alem ya menkul olur ya mürtebil olur. Menkul dahi ya bir lafz-ı müfîde-

den yahut lafz-ıgayrı müfîdeden menkul olur. Lafz-ı müfîdeden menkul olan 

alem ya ismin ya fiilin ya harfin ayrı ayrı her birinden ve yahut bunların mec-

muundan menkul olur. Esmadan menkul olan "alem" ya ism-i ayndan men-

kul olur "Esed" gibi, "sevr" gibi. Ya isim manadan menkul olur "fadl, nasr" 

gibi. Ya bir sıfat-ı hakikiyeden menkul olur "hasen" gibi, ya bir sıfat-ı izafiye-

den menkul olur, mezkûr merdud gibi. Fiilden menkul olan عا dahiya mazi 

sigadan menkul olur مشر gibi. Ya muzari sigadan menkul olur Yahya gibi. Ya 

emir sigasından menkul olur "etrak" gibi. Harften menkul olanalem dahi "ra-

cül"gibi der ki, harflerin sigasında bir siga ile tesmiye olunmuştur.  

Gelelim; isim, fiil ve harfin terkibinden menkul olan aleme bundan nazar 

olunur. Mürekkep eğer müfîd ise bu ikinci taksimde zikredilen alemdir. Yani 

ikinci taksimde zikredilen Abdullah terkibi olur ki bu "min" "haysü" el alem 

şahs-ı muayyene delalet eder. Eğer müfîd değil ise alemin kendi müfîd olur. 

Yani من حيث  terkibi bir manayı müfîd değil ise de min haysü alem bir şahs-ı 

muayyene delalet eder.  

Savttan menkul olan aleme gelince bu da bazı melûn-û ulviyeye ""طباطبا 

tesmiye olunmuş olması gibidir. Tabataba, ululardan Yahya b. El-Hâdi nam-

ı zatın Yemen'de 288 hicri tarihinde teşkil eylediği hükümettir. Bu hükümet 

345 tarihine kadar payidar oldu.  
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Merkez idaresi San'a ve Suud şehirleri idi. Müessese müşarun ileyhin li-

sanında bir nevi lakinet var imiş de daima "Tabataba" der imiş. Bundan dolayı 

Tabataba hem kendine hem teşkil ettiği hükümete alem olmuştu. Müstecel 

olan ism-i alem dahi bazen kıyası olur. "İmran-Hemdan" gibi. Zira belki isim 

"Serhan"105 Nedman106 misillü cins isimlerdendir. Bazen dahi şaz olur ki naziri 

pek az bulunur: "Tecîb" ve "mühib" gibi.  

Dördüncü Kısım 

Alem ya zevata yahut manaya vaz’ olunur. Ve alâ kella takdirin/ her iki 

durumda ya alem-i şahıs yahut alem-i cins olur. Demekki bunda dört kısım 

vardır. İş bu aksamı şerhe başlamazdan evvel şurasını bildirmemiz lazım gelir 

ki alemin zevata vaz'ı meaniye vaz'ından ekserdir. Zira eşhâs-ı zevat ahvalin-

den ales sebil tayin ahbar-ı arz taallûk eden şeylerdendir. Eşhas sıfatı ise eğ-

libu ahvalinde değildir.  

Gelelim aksam-ı erbaanın ahkamına: 

 Birinci kısım ki; zevata mevzu olan alemdir: Bunun şartı müsemmi 

vaz'ın me'lûfi olmaktır/bilinmektir. Me'lûfatta da aslolan (insandır.) Zira 

esma-i alemi isti'mal eden insandır. Şey'in kendi nevine olan ins ve ülfeti ise 

nevinin gayriye olan ins ve ülfetinden olan etim ve ekmeldir.  

Derece-i saniyyedeki me'lüfet dahi insanın muhtacun ileyh olduğu ve da-

ima müşahede edegeldiği şeylerdir. 

İnsanın me'lûf ve me'nûs olmadığı şeylerin eşhâsa alem vaz'ı ise galil ve 

nadirdir.  

İkinci kısım; zevata mevzu olan alem cinstir. Esed’e/aslana "Üsâme"; 

sa'lebe/tilkiye; "süâle" dedikleri gibi.  

                                                      
105 serhan kesr-i selam ie kurda denir.Cemi serâhin ve inşası serhnedir. 
106 Nedman, pişman olmuş kimseye ve bir de kadeh arkdaşına denir. 
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Üçüncü kısım, sıfatın efrat manasına vaz'ı alem etmektir ki; faidesizliğin-

den nâşi bu türlüsü mefkuttur.  

Dördüncü kısım, manaya mevzu olan alem cinstir.  

Bir lafzın gayrı munsarıf olması kaide-i esbab-ı tis'a-i mâlumeden iki se-

bebin ictimaına mevkuftur. İmdi yalniz bir sebep hâsıl ve mevcut olur da se-

beb-i sâni mevcut değil iken yine o lafzı her neden men' ettikleri görülünce 

bilinirki ânı ism-i alem, kılmışlar da ânın için harften men' eylemişlerdir. Işte 

meaniye mevzu olan ism-i alemi bilmenin kaidesi budur.  

İbn Cinni bu babda bazı meseleler dahi zikr ve irad edip demiş ki: 

(İnsanın Allah’ı) Tesbih-i "Sübhân"; düşmanı "Kesbân"107 tesmiye edişleri 

bu kabildendir. Zira bunların ikisi de gayr-ı munsarıftır. İmdi sebeb-i vahid 

olan elif ve nun zaten mevcut olup manen âliye alametinde husulü 'la büdde 

ve lâzımdır ki men'i harf için meşrut olan sebebin tamam olsun.  

Beşinci Kısım  

Malûm olsun ki ism-i cins bazen ism-i aleme mungalib olur. Şöyleki; laf-

zın mefhumu umur-u kesirde işittirene salih bir emr-i külli olduğu halde âna 

lam-ı tarif dahil olursa şahs-ı muayyene meksur olur da o lafza, ism-i cins iken 

ismi aleme mungalib olur. Nitekim en-Necm, fi'l-asl her yıldızın ismi iken; 

böyle maruf olarak kevkeb-i süreyyaya108 alem olduğu gibi. Böylece "semân" 

dahi irtifadan müştak bir isim olduğu halde maruf olarak esmanın kevkeb-i 

manaya alem olmuştur.  

 

5. BEŞİNCİ BAB 

Esma-i ecnas ile esma-i müştekanın ahkam-ı beyanındadır.  

                                                      
107 Aslı keysân olmalıdır.  
108 Kastedilen Süreyya yıldızıdır. ( sad.) 
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Cins İsimlerin Ahkamı 

Birinci hüküm; mâhiyet ve tabir diğeri ile mazi bazen mürekkeb, bazen 

basit olur. Ulum-u akliyyeden ise sabit olmuştur ki; mürekkeb cinste basitten 

ve basiti fasılda mürekkepten mukaddemdir.  

Bir de bihasbi'l istikra sabit olmuştur ki; cinsin kuvveti şiddette faslı kuv-

vetinden ileridir. Binaen aleyh mahiyet-i murekkebenin isimleri mahiyet bi-

sabitenin üzerine sâbık ve mütekkaddim olmak lâzım gelir.  

İkinci hüküm; esmai ecnas, rütbece esma-i müştekadan illeridirler. Zira 

ismi müştak, ism-i müştakun minhe muteferri'dir. Binaen aleyh ismi müştak 

men'e dahi ismi müştak olmuştu. Ya teselsül ya devr lazım gelirdi.  

Hâlbuki devr ve teselsülün ikisi de muhaldir. Binaen aleyh istikai kaide 

esma-i mevzu-i câmideye intiha mevcut olur. İmdi bundan şu netice hâsıl olur 

ki; ( ism-i mevzu camit) ism-i müştekatın müsta'ni olup ismi müştak ise bila-

kis ismi mevzu camide muhtaç ettiğinden ismi mevzu camidin rütbece ismi 

müştaktan ileri olması lazım gelir.  

Ve şu izahat ile de zahir olur ki gerek ehl-i lügatın ve gerek nahivcilerin 

her lafız için mutlaka bir mahal iştikak aramaya kemal-i tehâlük ile çalışma-

ları boşu boşuna bir yorgunluk ve batıl bir sa'i imiş.  

Üçüncü hüküm; mevcut ya vaciptir ya mümkündür. Mümkün dahi ya 

mütehayyizdir/uzayda yer tutandır ya mütehayyize de haldir. Yahut ne mü-

tehayyizdir ne de mütehayyize de haldir? Şu kadar ki arasında yalnız kısmî 

olandır. Ba'de izin delil ile sabit olmuştur ki mütehayyizatlarının tamamında 

yekdiğerine müsavidir. Ve bunların arasındaki ihtilaf yalnız kendileri ile kaim 

olan sıfat sebebiyle vuku gelir. Binaen aleyh ecsamın her nevine verilen isim-

lerin müsâmaları yalnız zat-ı cism değil, yalnız cismin sıfatı da değil, belki 

hem zatın hem de onunla kaim olan sıfat-ı mahsusanın mecmu'dur.  

Müştak (Birleşik) İsimlerin Ahkamı 
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Birinci hüküm; zatın müştâkun minh ile mevsuf olması ism-i müştâkın 

şartından değildir. Zira (mâlûm) dahi alemden müştaktır. Bununla birlikte 

alem, malum ile kaim değildir. Zikredilen; mer'î/görülen, mesmû'/işitilen, 

lâik/yapışan, râmide de hâl bu minvâl üzeredir.  

İkinci hüküm; ism-i müştâkatın sıdkının şartı müştâkun minhin derhal 

husûlüdür. Zira kâfire de Islam'a geldiği anda "kâfir değildir" demek doğru 

olur. İşte bu delalet eder ki müştâkun minhin bilaksi ism-i müştakın sıdkında 

şartıdır.  

Üçüncü hüküm; müştâkun minh eğer mahiyet-i mürekkebe ise eczâsının 

müctemian husûlü mümkün olamaz. Kelam, kavl, salât gibi. 

Zira ism-i müştekatın alâ sebili hakika sadık olması ancak eczai mezkûra-

dan cüz-i ahirin husûlüne mütevakkıftır. 

Dördüncü hüküm; (Dârib) darbtan müştak bir isimdir ki mefhumu fiilî 

darb kendisiyle kaim olan şahıs demektir.  

Ancak o zat, cisim midir? Cismin gayrı mıdır? Burası mefhumdan hariç 

olup ancak delalet iltizam ile bilinir.  

 

6. ALTINCI BAB 

İsm-i muarribe mebniye taksim ile beraber bu iki kısma müteferri' olan 

ahkam beyanında olup mesâil-i şettayı109 farklı müştemildir.  

Birinci Mesele  

İrab lafzına iki vecih vardır. 

Birincisi; lafz-ı irabın " عن نفسهاعرب  " kavlinden me'hûz olmasıdır ki "bir 

kimse" zamirindekini beyan ettiği vâkit denir. Zira irab, izâh-ı mana demektir.  

                                                      
109 Farklı, muhtelif, dağınık meselelerdir. (sad.) 
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Ikincisi; lafız irabın, "عربت معدة الرجل" kavlinden menkul olmasıdır ki mi'de-

nin fesadında denir. Bu takdirde iraptan murad, izale-i fesad ve ref'- ibham 

demek olur. Kitabın acmesini izale manasına olarak "اعجمت الكتاب" denildiği 

gibi.  

İkinci Mesele 

Bir lafız ahval-i muhtelifeye murad olan manaya vaz' olunduğunda ah-

val-i muhtelife-i lafziye ahval-i muhtalife-i maneviyeye delil olmak için o laf-

zın dahi ahvali muhtelifeye murad olması lazım gelir. 

Nasıl ki cevher-i lafız asıl mahiyete delil olduğu için onun ihtilaf ahvali 

maneviyesinde ihtilafına delil olur. İmdi irab denilen şey ahval-i muhtalife-i 

şey, ahval-i muhtalife-i maneviyeye delil olan şu ahval-i muhtalife-i lafziyye-

den ibarettir.  

Mütercim için 

Ahval-i muhtalife-i lafziye "fâiliyet ve mefûliyet ve izâfet" alâ mâtiyedir 

ki ahval-i muhtalife-i maneviyeye delalet eden bunlardır. Bitti. 

Üçüncü Mesele 

Ef'al ve huruf (mahiyâta) diğer tabir ile (manaya) ârız olan ahvaldir. 

Avârıza ise diğer avârız, ârız olmaz. Bu kaide-i külliye değilse de bir hükm-ü 

ekseridir.  

Ahkam-ı muhtelifeye maruz olan ancak zevattır. Bu zevata delalet eden 

alfa dahi isimlerdir. Binaen aleyh vaz'ı evvel ile araba müstahak olan yalnız 

isimlerdir.  

Dördüncü Mesele 

İrabın kelimenin harf-i ahirine ihtisası iki vecihten kaynaklanmaktadır. 
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Birinci vecih; zâta ârız olan ahvâl zatın vücud ve husulünden sonra vü-

cuda gelir. Lafza dahi huruf-u mürekkebbesinden harfi ahırının vücud ve 

hudûsünden sonra husule gelir.  

Binaen aleyh ahval-i muhtalife-i maneviyeye delil olan alametler dahi ke-

limenin tamamından sonra hâsıl olmak lâzım gelir. 

İkinci vecih; kelimenin birinci ve ikinci harfinin ihtilaf hali evzan kelime-

nin ihtilafına delalet içindir. Binaen aleyh ahval-i irabiyeye kabul için kelime-

nin harfi ahirinden baska harf kalmaz.  

Beşinci Mesele 

İrab, o ahir kelimatta mevcut olan harekat ve sükûnattan ibaret değildir. 

Çünkü irabtan hâlli olan mebniyyâtın dahi o ahirinde harekat ve sükûnat bu-

lunur.  

Ya irab nedir?  

İrab, kelimenin avalim-i mahsusa hasebiyle iş bu harekâta istihkâkından 

ibarettir. Ve bu istihkâk mâkuldür. Hâlet-i mahsusa değildir.  

Altıncı Mesele 

Harfe müteharrik yahut sakin denmesi mecaz tarifiyledir. Zira hareket ve 

sükun sıfat ecsamındandır. Harf ise cisim değildir. Ya harfin hareketinden 

murad nedir? 

Harfin hareketinden murad, lafzın telaffuzu akabinde husule kılan savt 

mahsustur. 

Ya harfin sükunundan murad nedir? 

Hareke denilen savt-ı mahsus kendisini takip etmeksizin harfin husule 

gelmesinden ibarettir.  
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Yedinci Mesele’den On Yedinci Mesele’ye Kadar110 

On Sekizinci Mesele 

İrab, harf veya hareke vasıtasıyla avamilin vukua gelen ihtiyacıyla ahir 

kelimenin tahkiken yahut takdiren muhtelif olmasıdır. İhtilaf dahi ahir keli-

menin mesela müteharrik iken sükun ve sakin iken hareke ile mevsuf olma-

sından ibarettir. İş bu mevsûfiyet ise şek yok ki bir halet-i ma'kûledir, halet-i 

mahsusa değildir. İmdi bu manadan kaynaklanmaktadır ki Abdülkadir "irab, 

bir halet-i mâkuldür, halet-i mahsusa değildir" dedi.  

İrabın tarifinde "avamilin ihtilafıyla" denilmişti. Bunun ne demek oldu-

ğunu aşağıdaki izahlar bildirir. Şöyleki: 

Ahir harf daima halet-i vahide üzere müstemir olup değişmeyen lafız an-

cak (mebni)dir.  

Ahirleri ihtilaftan hâlli olmayanlar dahi iki kısımdır.  

Bir kısmı şu lafızdır ki, ahir harf harekat ve sükûnatça ihtilaftan hâlli de-

ğilse de bu ihtilaf sebebiyle manası ahval-i muhtelifeyikabul etmez. Yani ma-

nası değişmez. (من) kelimesi gibi ki, (أخذت املال من زيد) terkibinde sakin ahir iken 

  .deyince nunu meftuh okunur (أخذت املال من الرجل)

  .denince de meskun okunur (أخذت املال من ابنك)

Şu kadar ki bu ihtilaf irab değildir. Zira "min" kelimesinden mefhum olan 

mana-i vahide olup ahval-i muhtalifeyi kabul etmez.  

İkinci kısım, son harfinin ahvali değiştikçe manası da değişen lafızlardır 

ki, irab işte bu ihtilaf icâb eden halet-i mâkuleden ibarettir.  

                                                      
110 Işbu mesail-i harekat ve sükûnata ve alem-i karaina müştâk-ı mebaha-i şâmil olup tercüme-

sinden sarf nazar kılınmıştır. (Sırr-ı Girîdî) 
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On Dokuzuncu Meseleden Yirmi Dördüncü Meseleye Kadar 

Metruk 

Yirmi Beşinci Mesele 

"Gayrı munsarıf olan bir kelimeye elif ve lâm dahil olunca ve yahut o ke-

lime mudaf olarak isti'mal edilince munsarıf olur diye nuhât ittifak etmişler-

dir. (مررت ابَل محر و املساجد وعمركم) terkiblerinde vâki olduğu gibi.  

Yirmi Altıncı ve Yirmi Yedinci Mesele Metruk 

Sibeveyh demiş ki; gayr-ı munsarıf olan kelime mevzu cerde meftûh olur.  

Yirmi Dokuzuncu Mesele 

İsimlerin irabı üçtür. Ref', nasb, cer. Bunların her biri bir manaya alamet-

tir. 

Ref, alamet-i failiyyettir. Nasb, alamet-i mefuliyettir. Cer, alamet-i izafi-

yettir.  

Otuzuncu Mesele 

Failin merfu, mef’ulun mansub, mudafun ileyhin mecrur olma sebebi şu-

dur ki; 

İlk olarak, fail birdir. Mef'ul ise müteaddidir. Zira fiil bazen bir bazen iki 

bazen üç mef'ule ve bir de mef'ûlü lehe zarfına111 masdar hale ta'diye eyler. 

İmdi ne zamanki mef’uller kesir olduysa bunlar için ehaff-ü harekât olan nasb 

ve failin dahi ne zamanki galil olduysa bunun içinde esgâl harekât olan ref' 

ihtiyar olundu. Tâ ki fail ile mefâil arasında miktarca i'tidâl hâsıl olsun.  

İkincisi, mürâtibi mevcudat üçtür. Evvelki müessir gayr-ı mütessir, ikin-

cisi müteessir gayr-ı müessir, üçüncüsü bir itibar ile müessir itibar diğeri ile 

müteessir olandır ki ekvâ-i aksam olan evvelkisi failin ve izaf-ı aksam olan 

                                                      
111 Zarf-ı zaman, zarf-ı mekan (Sırr-ı Girîdî) 



− Girîdî Sırrı Paşa − 

 
 

~ 102 ~ 

ikincisi meful olan arasinda aksam-ı mütevassıd olan o üçüncüsü de mudaf 

ileyhin derecesidir. İşte bunlar gibi harekâtın mürâtibi üçtür ki iş bu mürâtib-

i selâsenin ekvası dammesi ve edâfı fethası ve evsadı kesre olup binaen aleyh 

her nevi şebîhine ilhak eylediler.  

Şöyleki ekvâ-i harekat olan ref'i akvâi aksam olan faile ve ez'âf-ı harekat 

olan feth ezaf-ı aksam olan mefule ve harekatın mütevassıtı olan kesreye de 

aksam-ı mezkûranın mütevassıdı olan mudaf ileyhe tahsis ettiler. 

Otuz Birinci Mesele 

Merfûat yedidir. Fâil, mübteda, mübtedanın haberi, kânenin ismi, leyseye 

müşâbehe olan ma ile lâ'nın ismi, innenin haberi, cinsi nâfi olan lâ. 

İmam Halil dedi ki; "ref' de aslolan faildir. bâkîleri fâile teşbih olunmuş-

tur." 

Sibeveyh dedi ki; "ref' de aslolan mübtedadır. Bâkiyelerde ona teşbih 

olunmuştur. " 

Ahfeş dedi ki; "ref'de gerek failin ve gerek mübtedanın her birisi binefse 

asıldır. " 
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B. BİRİNCİ KİTABIN İKİNCİ KISMI 

İstiâzeye müteallik mübahis-i nakliye ve adliyeye münzamin olup birkaç 

bâbı müştemildir.  

 

1. BİRİNCİ BAB 

-kavlimizden müstenbit olan mesâil-i fıkhiyye bâbın "أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم"

dadır.  

Birinci Mesele 

İmamların çoğu, istiazenin kıraat vakti Fatiha'nın kıraatinden evveldir 

diye ittifak etmişlerdir. Yalnız (Neha'î) den rivayet edilmiştir kıraati istiazenin 

vakti, kıraati Fatiha'dan sonradır. Bu Dâvud-u Isfahâni'nin kavli ve Ibn 

Sirîn'den menkul olan rivayetin biridir.  

Bunlar demişler ki, salâta kıyam eden kimse Fatiha sûresinin tamamını 

okuyup "Amîn" dedikten sonra "Eûzü billâh" demelidir.  

"Câbir b. Mut'ım" rivayet etmis ki, Hz. Nebi namaza başlarken üç kere 

(Allah-u Ekber Kebîra), üç kere (Ve'l hamdülillâhi Kesira), üç kere (Ve subha-

nellahi bükraten ve esîla) derler ve ondan sonra da ( أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم من مهزه
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 buyururlardı. Binaen aleyh istiazenin kıraatîni Fatiha'nın kıraatine (و فتحه و نفثه

takdim etmeliyiz diye evvelkiler bu rivayetle hüccet ve istiklal etmişlerdir.  

Bu görüşe muhalif olan dahi ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم)112 ayet-i 

kerimesiyle hüccet getirdi. Dedi ki; bu ayet-i celile Kur’ân kıraatinde şart ve 

istiazenin zikrinin cüz'ü olduğuna delalet eder. Cüz ise şarttan müteahhirdir. 

Binaen aleyh istiazenin Kur’ân kıraatinden sonra olması lazım gelir. Bu akılda 

muvafıktır. Zira Kur’ân kıraati kariye büyük sevap kazandırır. Onun için şu 

taati adedin uzun okunuşuna tuhaf gelecek olursa zikredilen sevap sakıt olur. 

Zira Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde " (ثَلث مهلكات) buyurmuş ve bu 

üçünden birisi de (اعجاب املرء بنفسه) dir, "demiştir.  

"İşte bu sebepten kaynaklanmaktadır ki Allah, risaletpenâh efendimizin-

Kur’ân kıraatinden sonra şeytan, taat-i mezkûranın sevabını iskat edecek bir 

amele haml ve sevk edememek için şeytandan istiaze ile me'mûr buyurdu-

lar.” 

Dediler ki; "113"إذا قمتم إىل الصَلة العسل و وجوهكم“kavlinin " "اذا 114 اذا اردمت القيام اىل الصَلة"

 takdirindedir, yolunda tevile de 116"قرأت القرآن"kavli kerimi dahi " 115اذا اردت قراءة القرآن

cevaz yoktur. Zira mevzı delilde zahirî terk sair mevzılarda da başka delil için 

terki gerektirmez.  

                                                      
112 ” Kur’ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!” Nahl 16/98. (sad.) 
113 ” Namaza kalktığınız vâkit yüzlerinizi yıkayın.” Mâide 5/6 (sad.) 
114 Namaza durmak istediğinizde manasında olduğu gibi. (Sad.) 
115 Kur’ân okunduğu zaman... (sad.) 
116 ”Kur’ân okumak istediğiniz zaman” (sad.) 
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Cumhur fukahaya gelince: bunlar dediler ki; "فازا قرات القرآن فاستعذ ابهلل " ayetin-

den murad "فازا اردت" olma ihtimali vardır. Bu da şeksizdir. Hâlbuki ihtimal sa-

bit olduğunda işbu ayet ile rivayet ettiğimiz haber arasında tevfik için " إذا قرأت

" lafzı "القرآن قرأت القرآن اذا اردت " manasına haml vacip olur.  

Cumhur fukahanın bu kavlini kuvvetlendiren aklî münasebetlerden de 

şurası var ki istiazeden maksûd Kur’ân'ı okuma esnasında şeytanların vesve-

selerini nefîdir. Allah "... 117 " و ما ارسلنا من قلبك من رسول buyurdu. İşte Allah " قرأت

-istiazenin takdimini emretmesi mücerred bu sebepten kaynaklanmakta "القرآن

dır.  

Ben derim ki burada üçüncü bir kavil vardır. Şöyleki bikaderil imkân de-

lilinin arasında cem' için istiâzeyi muktezâ haberle Kur’ân kıraatinden mu-

kaddem ve muktezâ Kur’ân ile kıraat-i Kur’ân'dan sonra okumaktır.  

İkinci Mesele  

Atâ; "istiaze her kıraat için vacibtir. Namazda olsun olmasın" dedi.  

İbn Sîrîn; kişi ömründe bir kere Kur’ân okurken istiaze etse iskât-ı vü-

cubta kifayet eder" dedi.  

Bâkileri de; "İstiâze vacip değildir" dediler.  

Cumhurun Hücceti 

Hz. Peygamber, "A’râbiyeye cümle-i amel namaz sırasında istiâzeyi talim 

buyurmamıştır. " 

Mütercim; "onun için istiazenin vücubuna kail olamayız demek isterler," 

bitti. 

                                                      
117 ” Senden önce hiçbir resûl ve nebî göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun 

bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. Sonra 
Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Hacc 
22/52. (sad.) 
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Kâil diyebilir ki; zikredilen haber cümle ile namazın vaciplerinin beya-

nına müştemil değildir. Binaen aleyh zikredilen haber istiaze zikredilmemesi 

ve adem-i vücubu gerekmez.  

Atâ, istiazenin vücubuna birkaç vecih ile delil etmiştir.  

Birinci vecih; Hz. Peygamber istiazeye muvâzabet buyurmuştur. Binaen 

aleyh bizede istiaze vacip olur. Zira Allah : "واتبعوه" kavliyle her hususta Hz. 

Peygamber'e ittiba etmemizi emr buyurdular. 

Ikinci vecih; "فاستعذ" kavli emirdir. Bu da vücub içindir. Bir de her Kur’ân 

okunduğunda istiaze yapmak gerekir. Zira Allah "118" فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل bu-

yurmuştur. Vasf-ı münasebet akabinde hükm-ü zikr ise tâlile delalet eder. 

Onun için hüküm ve tabir diğeriyle "vücub" illetinin tekerrürü ile tekerrür 

eder.  

Üçüncü vecih; Allah, kovulmuş şeytandan def-i şer için der kah izzetine 

istiâze ve iltica ile emir buyurdu. Zira "119" فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم kavli bunu 

işaret eder. Şerr-i şeytani def ise vaciptir. Demek ki bu babda vacib-i eda isti-

azeye mütevakkıftır. Oyle ise istiaze de vaciptir. Zira tamam vacip ona muh-

tasar olup vacip onsuz tamam olamaz.  

Dördüncü vecih; muhakkaktır ki tarik-i ihtiyat her kıraatta istiazeye icab 

eder.  

Üçüncü Mesele  

Fukahanın çoğunun yanında kabul edilen görüşe göre istiâze etmek müs-

tehabtır.  

                                                      
118 ” Kur’ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!” Nahl 16/98. (sad.) 
119“Kur’ân okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!” Nahl 16/98. (sad.) 
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Dördüncü Mesele  

İmam Şâfî el-Üm120 de dedi ki; "Abdullah b. Ömer istiâzeyi gizlerdi diye 

rivayet olunmuştur. Ebû Hureyre'den rivayet edilmiştir ki, o istiâzeyi açık 

okurdu: Yine İmam müşârun ileyh ilaveten dedi ki, "istiazede gerek gizli ge-

rek açık câizdir." Yine İmam müşârun ileyh İmla'da dedi ki, " istiaze açık 

okunmalıdır. Şayet gizli okunursa zararı yoktur."  

İmam müşarun ileyh kendi nezdinde cehri okumanın evla olduğunu be-

yan beyan etti. Ben derim ki istiaze ancak tekbirden sonra Fatiha'dan önce 

okunur. İmdi eğer istiâzeyi Fatiha'nın makabline ilhak edersek ihfa lazım ge-

lir. Ve eğer Fatihaya ilhak edersek cehri lazım gelir. Şu kadar ki istiaze ve fa-

tiha arasında müşâbehet etmedir/benzerlik tamdır. Çünkü her ikisi de fuka-

haya göre nâfiledir.121 Çünkü cehr keyfiyet-i vücudiye olup ihfa ise o keyfiye-

tin yokluğundan ibaret ettiğinden aslolan ademdir.  

Beşinci Mesele  

İmam Şâfî her rekatta istiaze olduğunu Üm'de siga-i temriz ile beyan et-

tikten sonra "benim görüşüme göre yalnız birinci rekatta istiaze olunur," dedi.  

Ben derim ki, imamın, müşârun ileyh için şöyle hüccet etmesi mümkün 

idi, diyebilirdi ki; Aslolan ademdir. İstiaze zikr ile beyan olamaması icab eden 

şey dahi "Kur’ân okuduğunuzda Allah'a sığının" ayetidir. "İzâ" kelimesi ise 

umum ifade etmez.  

Kâil diyebilir ki, yukarıda beyan olunduğu gibi vasf-ı münasib üzere 

hükmü tertib illete delalet eder. Binaen aleyh illerin tekrarı ile hükmün tekrarı 

lazım gelir.  

                                                      
120 İmam Şafii’nin önemli eserlerinden biridir. En önemli özelliği mukaddimesinin olmayışıdır. 

(sad.) 
121  Nafiledir yani istiaze ve iftitâha ikisi de namazın dışındadır. (Sırr-ı Girîdî) 
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Altıncı Mesele 

Allah, Nahl sûresinde:  

 "فاذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم"diğer bir sûrede dahi ",  ”122أنه من السميع العليم"

üçüncü bir sûrede ise " انه مسيع عليم" buyurdu.  

İşte bu sebepten nâşi ulemâ ihtilaf edip İmam Şâfî "أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم " 
demek vaciptir dedi. İmam Ebû Hanife'nin de görüşü budur.  

Ulemâ böyle demelidir; dediler. Zira işbu nazar123 "فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم " 
kavli kesimine müvâfıktır. Aynı şekilde Cübeyr b. Mut‘am’dan rivayet ettiği-

miz haberin de zahirine muvafıktır.  

İmam (Ahmed b. Hanbel) ayetini cemi için evla olan "eûzü billahi mineş-

şeytaniracîm innehu huvessemiul alim”124 buyurdular. Bazı ashabımız dahi 

evla olan " أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم " demektir. Zira bu dahi ayetini cem' etmiştir, 

dedi. Muhaddisten İmam Beyhâki Kitab-ı Sünen’de Ebi Sâid el Hudri'den 

naklen rivayet etmiş ki, Hz. Peygamber gece uyanık olduğunda üç kere tekbir 

edip "أعوذ ابهلل السميع عليم من الشيطان الرجيم" buyururlardı.  

İmam Sevri ile Evzâi dahi evla olan " ليمهو السميع الع هللأعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم أن   

demektir", buyurdular.  

Dahhak, İbn Abbas’tan nakil ve rivayet etmiş ki Cibril Hz. Peygambere 

evvela "فاستعذ ابهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم" ve ikinci olarak " بسم هللا الرمحن الرحيم، إقرأ بسم

 ayetini indirdi. Bu cümle şüphesiz ki istiaze istiğrak ilahiden mani "ربك الذي خلق

                                                      
122 ”Kur’ân okumaya başlamadan önce kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığının.” Nahl 

16/98. (sad.) 
123 yani Eûzü billahi mineşşeytaniracîm. Sırr-ı Girîdî) 
124 ”Kovulmuş şeytanın şerrinden işiten ve bilen Allah’a sığınırım.” (sad.) 
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ne var ise onun hepsinden kalbi temizler. Tesmiye dahi kapı Allah'ın heybe-

tini tevcih eder. "وهللا اهلادى" 

Yedinci Mesele  

Namazda istiaze okumak için mi, namaz için mi?  

İmam Ebû Hanife ile İmam Muhammed kıraat içindir, İmam Ebû Yusuf'a 

giöe namaz içindir. Bu asıl üzerine iki fark ortaya çıkar. 

Birinci fark; Müettim ki, imama iktida eden demektir. Halef imamda is-

tiaze etmişler mı? Etmemişler mı? İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre 

Müettim için istiaze vacip değildir. Zira o kıraat etmez. İmam Ebi Yusuf'a göre 

ise Müettim dahi istiâze etmelidir.  

İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'in bu içtihadı " فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من

 .kavlidir. Zira Allah bu ayette istiâzeyi kıraatta tâlik buyurdu " الشيطان الرجيم

Muktediye ise kıraat vacip değildir. Binaen aleyh ona istiaze dahi lazım gel-

mez.  

İmam Ebû Yusuf’un dahi vech-i içtihadı şudur ki eğer istiazenin vücubu 

kıraat için olsaydı kıraati tekrarıyla istiazenin dahi tekrarı gerekirdi. İmdi ma-

demki kıraati tekrarı ile istiaze tekrar etmiyor belki yalnız salatın tekrarı ile 

tekrar ediyor. Işte bu delalet eder ki, istiâze kıraat için değil salât içindir.  

İkinci fark; bayram namazının iftitahında "Sübhâneke"yi okuyup "Eûzü 

billah" der de ondan sonra mı yoksa ondan evvel mi tekbir getirmelidir? 

İmam Azam ve İmam Muhammed'e göre evvela tekbir getirmeli, sonra 

kıraat başlanacağı vâkit istiaze etmelidir. İmam Ebû Yusuf'a göre de istiaze 

tekbirata takdim eylemelidir. Fatiha meselelerinden bazı şeyler kalmıştır ki 

onları da burada zikredeceğiz. 
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Sekizinci Mesele 

Kıraati tertil üzere okumak sünnet-i seniyyedir. Zira Allah " “125ورتل القرآن ترتيَل
buyurmuştur. Tertil diye harfleri ve kelimeleri anlaşılacak sûrette açık açık 

zikretmeye denir. Bunun kaidesi şudur ki, Kur’ân kıraati bu vecih üzere vâki 

olduğu vâkit okunan lafızların manası okuyanı hem kendi anlar hemde baş-

kasına yani dinleyene anlatır. Ama sûratle okununca manayı ne kendi anlar 

ne de başkasına anlatabilir. Bundan dolayı tertil hızlı okumaktan evladır.  

Dokuzuncu Mesele 

Kur’ân açık okunduğu vâkit kıraatta tecvid, sünnettir. Ebû Dâvud (Bera) 

İbn Âzib'den naklen rivayet edip dedi ki, Hz. Peygamber "126"زينوا القرآن ابصواتكم 

buyurmuştur. Kur’ân'ı seslerinizle tezyin ediniz, demektir.  

Onuncu Mesele 

Bizim tarafımızca tercih edilen budur ki, dad harfi zı harfine benzer bir 

sûrette telâffuz etmek namazı iptal etmez. Zira ikisinin arasında cidden ben-

zerlik vardır. Bir sûretteki yekdigerinden fark ve temyizi güçtür. Binaen aleyh 

kıraat esnasında herhalde ikisinin arasını fark ile teklifin sakit olması gerekir.  

Mütercim; Fahreddin Râzi "dad" ile "zı" harflerinin arasındaki birkac ve-

cih ile beyan buyurduktan sonra demiş ki, dad harfini hakkını vererek oku-

mak Arab’a mahsustur.  

Hz. Peygamber " أان أفصح من نطق ابضاد" buyurmuştur. İmdi sabit olur ki "dad" 

ve "zı" harfleri arasında şiddetli benzerlik vardır. Bir sûretteki ikisinin arasını 

fark ve temyiz edebilmek gayet güçtür. Burası sabit olunca deriz ki, eğer bu 

fark muteber oldu. Hz. Peygamber asr-ı saadette, sahabe zamanında özellikle 

acemin İslam’a girişinde bu farktan sual vâki olurdu. İmdi mademki işbu me-

                                                      
125 ”Yahut buna biraz ekle. Kur’ân’ı ağır ağır, tane tane oku.” Müzzemmil 73/4. (sad.) 
126“Kur’ân’ı seslerinizle güzelleştirin.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 20; İbn Mâce, İkâmetu’s-salât, 176) (sad.) 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 111 ~ 

seleden sual vuku katiyyen menkul değildir. İşbu "dad" ve "zı" harflerini kı-

raat esnasında yekdiğerinden fark ve temyiz etmek aşağıdaki teklifte vâkî de-

ğildir.  

On Birinci Mesele 

Lam-ı muğalleza lügât-ı fushıyyeden mi degil mi diye ihtilaf olundu. 

Lügât-ı fushıyyeden olduğunun sübutu takdirinde de ulemâ ittifak etmiştir 

ki meksur olduğu halde tâğlizi caiz değildir. Zira kesreden lam-ı muğalleza 

ile telâffuz intikal lisana ağır gelir. Binaen aleyh o ağırlığın lügât-ı fushıyye-

den nef'i ve izâlesi lâzımdır.  

On İkinci Mesele  

Namazda mesela "elhamdulillah" hamdın delaletini meksur ve yahut "Al-

lah" lafzının la'mını mezmum okumak gibi şaz olan vücut ile Kuran kıraati 

caiz değildir diye ittifak etmişlerdir. Zira delil vücuh-u şaz ile Kuran kiraati-

nin cevazı sûrette mutelakada nefi eyler. Çünkü o vücuh-u şaz eğer 

Kur’ân'dan madud olsaydı şöhrette had tevatüre bâliğ olmak lazım gelirdi. 

Zikredilen vücuh-u şaz Kur’ân'dan değildir diye cezm eyleriz.  

Şu kadar ki biz namaz haricinde cevaz kıraatinde işbu delilden udûl ey-

ledik. Bu takdirde vücuh-u şazının namazda kıraati asıl men üzere baki kal-

mak vacip olur.  

On Üçüncü Mesele 

Mütevatirle nakledilen meşhur kıraatin olduğuna ulemânın çoğu ittifak 

etmiştir. Ancak bu kavil câi eşkâldir. Zira biz deriz ki, işbu meşhur kıraatin ya 

mütevatir nakille menkuldür ya değildir. İmdi eger mutevatir nakille menkul 

ise o takdirde yine mutevatir nakille sabit olmus olur ki Allah mükellefini işbu 

kıraatta tehyir ve zikredilen kıraatin arasında cevazda tesviye buyurmuştur.  

Böyle olduğu halde de zikredilen kıraatten birinin diğerine tercihi teva-

türe sabit olan hükmün hilafetine vâki olmuş olur. Binaen aleyh bazı kıraati 
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bazı ahiri üzerine tercihe zahib olanların tekfiri lazım gelirse fıska sürükleme-

lerinin vacip olmaları gerekir. Biz ise görüyoruz ki adı geçen kıraat her birisi 

kıraatin bir nevini tercih ederek nasıl olacağı ile Kur’ân kıraatine sevk ve teş-

vik ve başka kıraatten men ediyor. Binaen aleyh adı geçen kıraat hakkında 

beyan ettiğimiz tefsikın lüzumu tahkik eder. Ama işbu meşhur kıraat tevatür 

ile değil belki ahad tarikle sabit olmuştur dersek bu takdir de Kur’ân cezm, 

kat'i ve yakin ile müfid olmaktan çıkar. Bu ise bil icmâ batıldır.  

Buna şu vecihle cevap verilebilir ki, zikredilen kıraatin bazısı mütevatir-

dir. Bunda ümmet arasinda ihtilaf da yoktur. Zikredilen kıraatin her birisi ve 

bazısı ile kıraati tecviz dahi âhad babındadır. Bazı kiraatlerin âhad babından 

olması Kur’ân'ın tamamiyla kat'i olmaktan hurucunu iktiza etmez. (Vallahû 

Alem) 

Güneş’i ve Ay’ı, maddeleri ve elementleri, bitkileri ve hayvanları büyük 

bir örgünün ipleri gibi bin bir ismiyle dokuyan ve hayata hizmetçi yapan ay-

rıca bütün annelerin mükemmel şefkatleriyle kendi şefkatini gösteren ve bü-

tün canlıları insan hayatına itaat ettiren şüphesiz ki yine Rahman’ın rahmeti-

dir. 

İnsanı eksiksiz bir şekilde yaratan, muhtaç olduğu rızkı ona istemeden 

veren ve O’nu “Allah insanı Rahman sûretin-de yarattı.” Hadisinde buyrul-

duğu üzere maddi ve manevi her ha-liyle Rahman ismini gösterir bir biçimde 

inşa eden yine Rah-man’ın rahmetidir. 

 

2. İKİNCİ BAB 

  .kavlimizden müstebit olan aklî bahis beyanındadır " أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم"

Malum olsun ki bu babta söz beş rükun taalluk eder. İstiâze, müsteîze, 

müsteâze bih, müsteâzem minh bir de kendisi için istiâze hâsıl olan şey.  
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Birinci Rükûn: İstiâze  

İstiâze, değişik meseleleri kapsar. 

Birinci Mesele  

 kavlimizin lügati tefsiri beyanındadır. Eûzü kelimesi " أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم"

 un iki "عوذ" den müştaktır. Ayn harfinin fetvası ve vav harfinin sükûnuyla "عوذ"

manası vardır. Birisi iltica ve isticâra ve diğeri iltisaktır. İltica ve isticâranın 

manası sığınmak ve iltisakında Türkçe manası yapışmak ve ulaşmaktır." اطلب
 kimine yapışık عوذ denir ki kimine mültesık olan et demektir. Çünkü "اللحم عوذه

olan siniri üzerindeki ete itlak olunur. İmdi vech-i evvela göre "أعوذ ابهلل " kavli-

nin manası "Allah'ın rahmetine ve azametine sığınırım" demektir. İkinci veche 

göre de manası "Nefsimi Allah'ın fazlı ve rahmetine sâk ederim" demektir.  

Şeytan lafzına gelince; bu maddede iki kavl vardır.  

Birinci kavil; "شنط دارك" denir. Binaen aleyh ins ve cin ve dâbbeden müte-

merrid olana reşad ve sedattan sonraki cihetle şeytan, itlak olur. Allah, " وكذلك

-buyurmuştur. Hz. Ömer bir gün bir barkire/kata"جعلنا لكل نيب عدوا شياطي اإلنس واجلن

naya biner. Barkir şahlanmaya, sıçramaya başlar. O şahlandıkça hz. Ömer de 

kırbaç vurdu. O vurdukça hayvanın azgınlığı arttı. Nihayet hayvandan indi 

ve adamlarına “Siz beni ancak bir şeytana bindirdiniz” buyurdu ki azgın hay-

vana şeytan itlak olunduğu müşârun ileyhin bu kelamıyla da müstedildir.  

İkinci kavil; şeytan " يشيط-شاط " kavminden me'huzdür.  

Mütemerrid Türkçesi azgın kimse kendi vücuh-u mesalihi iptal olduğu 

sebebiyle nefsinde batıl gibidir. Onun için her azgına şeytan itlak olundu.  

Mütercim; tercüme-i kamusta dahi "şeytan" maddesi bu vecihle mazmud 

olmakla beraber onda bazı izahatı zaide derc edildiğinden bir vecih aşağıda 

naklolunur.  
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"Şeytan" ceyhan vezninde malumdur ki Farsça 'da deyu denir.?  

Kamus müellifinin  Besair’de beyanına göre şeytan maddesinde iki kavil 

vardır. Biri "بعد" manasında olan "شطون" dan me'huzdür. Beîdi ani'l hak yahut 

beîdi anirrahman olduğu için itlak olundu.  

Bu sûrette nunu asliye olup vezni fiâl olur. Ikinci kavil " شيط" maddesin-

den me'huzdür ki ihtirak manasınadır. Iblis kuvve-i nâriyeden127 mahluk ol-

duğu için itlak olundu. Bu sûrette vezni fi'lân ve nunu zâide olur. Bir kavil 

daha vardır ki, helak manasında olan " شيط" den me'huzdür.  

Aslı ismi Azâzil idi. Ve şeytan mutlaka azgın olan şahsa denir. Gerek inş 

gerek cin olsun. (Bitti) Racîm dahi feîl manasıyla mefuldür ki merkûm demek-

tir.  

 dedikleri gibi ki mahsun ve mel'un manasındadır.128 "رجل لعي" ve "كف خضيب"

  .şeytanın mercumiyetinde dahi iki vecih vardır "كيف خضيب"

Birinci vecih; şeytanın mercum olması önceden Allah'ın lanetlemesinden 

kinayedir. Allah, şeytana "Cennetten çık! Sen mel'un ve metrudsun" mealinde 

olarak "129"أخرج منها فإنك رجيم buyurmuştur.  

İşte bu ayetten de anlaşılır ki; "لعن" racme tesmiye olunur.  

Mütercim; kamusun beyanına göre racim, ra'nın fethası ve cim'in 

sükûnuyla katetmek manasındadır. Bu mana ve aşağıda zikredilen diğer ma-

nalarda ramî bilhicâra manasından müteferridir. Bir adamın namusuna do-

kunmaya denir. Ğayb, zan ve keman, dost, nedim ve mesahıb, lean ve neferin 

                                                      
127 Ateşten yaratılmış bir mahluktur. (sad.) 
128 Hıdab bu ya hadîb bu yanmış manasındadır. 
129 ” Allah: “Haydi oradan çabuk çık. İtibarın kalmadı, kovuldun. Andolsun ki, onlardan sana 

uyanlarla, sizden olanlarla, hepinizle Cehennem'i dolduracağım." Buyurdu. A’raf 7/18. (sad.) 
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sönmek ve birşeyi tamamen terk ve kat' etmek, kovmak, bir adamı taşa tut-

mak gibi manalara da gelir. Bir de "racîm" bir kimseye atılan taşın ismidir. 

(Bitti) 

Yine Kur’ân'da Hz. İbrahim'in babasından bahsetmişler ki, İbrahim'in ba-

bası Hz. İbrahim'e "130"لئن مل تنته لنرَجنك dedi. Bazıları demiş ki, Ibrahimin babası 

bu tabir ile "رجم ابلقول" irade etti. Yine Allah Kur’ân'da Hz. Nuh'un kavminden 

anlatarak Nuh'un kavmi Hz. Nuh'a " لئن مل تنته َي نوح لتكونن من املرجومي" dediler. Yasin 

sûresinde "لئن مل تنتهوا لنرَجنكم" buyurulmuştur.  

İkinci vecih; şeytanın mercûmiyetle vasıflandırılmış olmasının sebebi şu-

dur ki, Allah şeytanı seyahatten tard için şehb ve tevâkıbla ram etmelerini 

meleklere emrettikten sonra racîm lafzı her azgın, şerir, mütemerrid kimseye 

vasfedilmiştir. 

  .kavlinde dahi iki çeşit vecih vardır أن هللا هو السميع العليم""

Birinci vecih; istiazeden garaz, vesvese şerrinden ihtirazdır. Vesvese ise 

malumdur ki insan kalbinde güya hafi harfler imiş de onlara hiç kimse muttali 

değil imiş! Onun için kul güya dermiş ki; " Ey her sesi işiten, her gizli sırrı açık 

gören Teâla? Sen şeytanın vesvesesini işitir ve bundaki garazını da bilirsin. 

Öyle ise o şeytanın vesvesesini fazl ve kereminle benden def' et!" 

İşte bu sebepten nâşi bu mevzuda semiu'l alimin zikri diğer zikirlerden 

evlâ ve ensebtir. 

                                                      
130 "Doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık; vazgeçmezseniz and olsun ki sizi taşlaya-

cağız ve bizden size can yakıcı bir azap dokunacaktır" dediler. Yasin 36/18. (sad.) 
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İkinci vecih; “Semiu'l alimin” bu mevzuda tayini mücerred lafız muhak-

kak iktidadan kaynaklanmaktadır. Çünkü Kur’ân'da " وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ

  .buyurulmuştur 131"ابهلل انه مسيع عليم

Hâmîm Secde sûresinde de "انه هو السميع العليم" buyuruldu.  

İkinci Mesele 

Istiazenin mahiyetinden aklî bahis beyanındadır.  

Malum olunsun ki, "istiâze" ancak ilim ile, hâl ile, amel ile tamam olur. 

İlim, kulun dini faydalarının çoğu ve dünyevî celbten, cemi mudar diniye 

ve cinsiyeti deften aciz olduğunu Allah'ın ise dini ve dünyevi faydaların ço-

ğunu icada ve dinî ve dünyevi zararların çoğunun def'ine kadar olup ondan 

başkası ne o menfaatleri celbe ne de bu mazarratları def'e asla muktedir olma-

dığını bilmesidir.  

İmdi kalpte bu ilim hâsıl olduğunda bundan yine kalpte bir hâlin husulü 

tevkif eder ki o da inkisar ve tevazudan ibarettir. Ve bu haleti serifeyr Allah’a 

tedarru ve huşû tabir olunur. Bu haletin husulü yine kalpte diğer bir sıfatın 

lisanda da başka bir sıfatın husulünü icab eder.  

Kalpte hâsıl olan sıfat, aciz kulun Allah'ın kendisini afetten masun ve hay-

rat ve hasenâtın ifâzasına mahsus ve makrun buyurmasını mürid olasıdır. Li-

sanda hâsıl olan sıfat dahi böylece aciz kulun işbu manayı Allah'tan lisanıyla 

talib olmasıyladır. Ve o talep dahi istiazeden ibarettir. Istiaze de "Eûzü billah" 

kavlidir.  

Vâkıamızın beyanları muhat-ı ilim yakînın olduğunda istiazenin rüknü 

azamı "علم العبد ابهلل و علمه بنفسه" ettiği sana zahir olur ki abdin hem ilâhını hem de 

kendi halini bilmesi demektir.  

                                                      
131 ” Ve eğer Şeytan, seni vesveseye düşürür de bu huydan geçirmeye kalkışırsa hemen sığın Al-

lah'a; şüphe yok ki o, her şeyi duyar, bilir. Fussılet 41/36. (sad.) 
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a. Alime’l-abdü billah nedir? 

Bu hak, Allah'ın bütün malumatı bilmesi, yani mümkünatı ve mumteniatı 

tamamını ilmen ihata ettiğini bilmesidir. Zira emir böyle olmasa Allah'ın abdi 

de abdin ahvalini de bilememesi caiz olur. Binaen aleyh bu takdirde Allah’a 

istiaze ve iltica abes olmuş olur. 

Bir de "alime’l-abdü billah" Allah’ın mümkünatın hepsine kadir oldu-

ğuna dahi abdin bilmesidir. Ve illa/ancak Hak Teâlâ’nın bilfarz cemii müm-

künata kadir olmasa abdin muradını tahsilden bazen aciz kalabilir.  

Aynı şekilde “alime’l-abdü billah” Allah’tan başkasının maksat ve emel-

lerinin husulüne muavenet etmeye muktedir olmadığında kulun bilmesidir. 

Zira kulun Allah’ın maksat ve emellerine belirsiz olabileceği caiz olduğunda 

Allah’a istiazede rağbet güçlü olmazdı. İşbu ilimler ise ancak tevhid-i mutlak 

ile tamam olur.  

Tevhid-i mutlaktan kastedilen “alemin müdebbiri tektir. Kul, kendi fiille-

rinde müstakil değildir. Zira müstakil olsa istiazeden ve ilticadan başka fayda 

olmazdı.” diye kulun bilmesidir. İmdi şu izahlarımızla sabit oldu ki; izzet ve 

rûbiyyeti, zillet ve rububiyeti bilmedikçe kulun “أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” demesi 

sahih olamaz.  

Vakıan, istiazede mutlaka şu mukaddimatı tafsıl yoluyla bilmeye hacet 

yoktur. Belki insan yalnızca emrin böyle olduğunu en güzel şekilde tecviz 

edince “euzü billah” demek yersizdir, diyenler de vardır. Ancak bu söz cid-

den zayıftır. Zira Hz. İbrahim, “132 ملَ تَ ْعُبُد َما ََل َيْسَمُع َوََل يُ ْبِصُر َوََل يُ ْغيِن َعنَك َشي ًْئا babasına 

kusurlu olduğunu söyledi. İmdi tek ilah, bütün malûmatı bilen, bütün mu-

kadderata kadir olmadığı takdirde kulun ona suali, işitmez ve görmez kim-

seye edilen suale benzeyeceğinden Hz. İbrahim, babasına ayıp saydığı şeyin 

altında dahil olmuş olur. 

                                                      
132 ” Ey babacığım! Ne işiten, ne gören, ne de sana bir fayda sağlayan şeylere niçin tapıyorsun?” 

Meryem 19/42. (sad.) 
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b. Kulun kendi halini bilmesi nedir? 

Bu dahi kulun tam olma yolunda kendi yararına riayetten aciz ve eksik 

olduğuna kat’i olarak kendi maslahatını kemmiyet ve keyfiyet hasebiyle bil-

mesi mümkün olsa bile onları yokluk halinde tahsile ve varlık halinde de be-

kaya muktedir olmadığını bilmesidir. Burasını belledik ya! İmdi deriz ki; 

Kulun kalbinde zikredilen ilim hâsıl ve bunları müşahede ile ilm-i mer-

tebe-i yakına ulaştığında murat delil tâbına kendi inkisar ve hudû denilen hal-

lerin meydana gelmesi vacip olur. Bu takdirde kulun canından talep ve lisa-

nında o talebe delil olan lafız hâsıl olur ki bu da “أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” kavlidir. 

İnsan dünyaya ukbaya taalluk edecek kendi maslahatlarını tahsilden aciz 

olduğunu makam-ı istiidlalde deriz ki; insandan sadır olan ya ameldir ya 

ilimdir. İnsanın bu iki babta da aczi derece-i nihayededir. İnsanın ilmi beya-

nındaki aczine gelince; ilim tahsilinde Allah’a istiaze ve ilticaya kul şiddetli 

ihtiyacı ile hüccet olup buna da aşağıdaki vecihler delalet eder. 

Birinci vecih; gerçekten akıllılardan nice kimseleri görmüşüzdür ki iliş-

tikleri bir meselenin hakikatini keşf ve halledemeyerek müddet-i ömürleri 

şüphe ile geçer. Yalnız şüphede kalsalar iyi! Fakat bazıları yanlış bildikleri 

meselenin sıhhatine kail ve hatalarında uzaklaşarak o şüphe ve hatalarını ilm-

i yakin ve burhanı zannederler. Neden sonra başkaları gelirki o hakikatlerin 

vech-i galatını keşfederek meseledeki hatalarını fennen izhar ve isbat ile ha-

kikat hali meydana kurulur. İmdi mademki bu hal insanların bazısı hakkında 

caiz-i vukudur, bunun benzeri herkes hakkında da caiz olabilir. Hatta bu yan-

lış anlayış olmasaydı, ehl-i ilim arasında zikredilen dinler arasında bu kadar 

ihtilaf vâki olmazdı. İmdi emir böyle olunca; acaba Allah’ın avn ve inayeti, 

fazl, kerem ve irşadı olmasa bir kimse bulunabilir mi ki delalet taliğaları zul-

met girdapları arasında mücerred kendi fikir gemisiyle yol bulan kurtuluş ve 

sahileri necat olabilsin? Heyhat! 

İkinci vecih; dünyada herkes bir hak din, sahih bir itikad elde etmeye 

çalışır. Kimse yokki kendinin cehl ve küfrüne razi olsun. İmdi emir herkesin 
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çaba ve iradelerine abeste olsaydı umumun muhakkak ve sadık olması lazım 

gelirdi. Halbuki umumen Hâlkın muhakkak ve sadık olması şöyle dursun! 

Belki aksine muhakkik olanlar batıllara nisbetle siyah bir öküzün cildinde bir 

beyaz kıl mesabesinde kalıyor. Yani ehl-i hakkın azlığı bu nisbettedir. İşte 

bundan da anlayabiliriz ki, yeri ve göğü yaratan, ilahi yardım ve inayeti des-

tek olmadıkça zulumat-ı delaletten daha kısa bir yol yoktur.  

Üçüncü vecih; insan sıhhat ve hastalığında mütevakıf olduğu bir hük-

mün mevzu ile mahmulü arasında hadd-i evsat dahil olmadıkça sahih veya 

fasit olduğunu kestirip atmak sûretiyle yol bulamaz.  

İmdi eğer hadd-i evsat o insanın müstehziri ise kıyas, münakide, netice 

lazım olur. İlk halde demekki zikredilen hükümde akıl mütevekkıf değil, bi-

lakis cazim imiş! Biz ise onu mütevakkıf farz etmişizdir. Bununla beraber ki 

cazime mütevekkıf denmez. Eğer o hadd-i evsat o insanın müstehziri değil ise 

o halde bu Âdem hadd-i evsatı talep edebilir mi, edemez mi? Yolunda bir sual 

varid olur. 

Evvelkisi ise yani talebi imkân etmek batıldır. Zira şahsı mütevakkıf eğer 

hadd-i evsatı biayni ile bilmiyorsa bilmediği şeyi nasıl talep edebilir ki, bir 

şeyi biaynihi tanımak için aramak evvela onu bilmeye mütevakkıftır.  

Eğer biaynihi bilirse bu takdirde hadd-i evsat müstehziri demek olacağın-

dan onun talebi hâsıl-ı tahsil kabilinden olmuş olur. Amma hadd-i evsatı ta-

lebe şahıs mütevakkıf, imkân yolu bulamadığı takdirde zikredilen tevkıften 

kurtulmaya ve zulmet-i hayrattan çıkmaya medar olan tariki tahsilden aciz-

dir. İşte kulun nihayi derecede hayret ve dehşette bulunduğuna bu aleni bir 

delildir. 

Dördüncü vecih; Allah, Hz. Peygamber’e “ ِ133 ”َوُقل رَّبِٰ َأُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَزَاِت الشََّياِطي“ 

buyurmuştur. İşbu emr-i istiaze ise mutlaktır. Hususi bir hal ile mukayyed 

                                                      
133 ”De ki: Rabbim şeytanların etkilemelerinden sana sığınırım.” Mü’minûn 23/97. (sad.) 
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değildir. Binaen aleyh bu emr-i ilahi akaid ve ulûmu tahsilden kulun kemal 

aczini beyandır. 

c. Kulun Kendine Menfaati Celb ve Nefsinden Madarratı Def’i 

Medar Olan Amel-i Zahiresi 

İşte bu amel-i zahireden de kulun aczi hemen ilm-i tahsilindeki aczi gibi-

dir. Buna da aşağıdaki vecihler delalet eder. 

Birinci vecih; erbâb-ı besâir keşfetmişlerdir ki, işbu dünyevi cehenneme 

benzer. Bu cehennemin kapısında on dokuz çeşit zebani oturuyor ki bunlar 

havâs-ı hamse-i zâhire, hâvas-ı hamse-i batına, şühût, gazap bir de yedi 

kuvve-i tabiadan ibarettir. Bu on dokuz çeşit zebaniden her birisi kendine has 

bir çeşittir. Şu kadar ki, bunlardan her birinin altında şahsı ve adedi dolayı-

sıyla sınırsız sayılara dahil olur. Bu kesret-i kuvvei basira ile de itibar edebi-

lirsin! Zira kuvve-i bâsirayı idrakı üzerine takviye eden şeyler sınırsız işlerdir 

ki, zikredilen işlerden herbirini görmenden kalpte hususi bir iz hâsıl olur. O 

hususi iz dahi kalbi alim ruhaniyatn ucundan alim cismaniyatın hissesine 

cezm ve tenzil eyler.  

Bu incelik bilindiğinde zahir olur ki, şu engeller ve alakaların kesretiyle 

beraber iâset ve iânet-i ilahiye meded ulaşmazsa bu girdap zulmetten kalbin 

kurtulacağı yoktur. Ne zaman ki noksan yönleriyle kula nihayet ve kemal, 

rahmet, kudret, hikmet-i hidayede had ve gayet olmadığı sabit olduysa çoğu 

zamanda Allah’a istiaze ve ilticanın vacip olduğu da sabit olur. İşte bu sebep-

ten nâşidir ki her kavlin her amelin evvelinde her lafza ve lahzanın başlangı-

cında “اعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” demek üzerimize vacip ve lazımdır.  

İkinci vecih; bu hayat-ı acilede hâsıl olan lezzetler iki kısımdır. Birisi lez-

zet-i hissiye diğeri lezzet-i hayaliyedir. Lezzet-i hayaliyye, lezzet-i riyasetten 

ibarettir. İnsan bu iki kısım lezzetten her hangisinin mümarise hâsıl etmemiş 

ise o lezzeti duyamaz ve anlayamaz. Lezzet duyamadığı şeye de insanın rağ-

beti tabiki az olur. Fakat o lezzetlere alışık olmakla vukuf hâsıl ettikten sonra 
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onlarla mütelezziz olmaya başlar. Lezzet almanın artmasının tesbitinde on-

lara rağbeti de artar. Şöyleki insan tahsil lezzeti ve tayyibatta ne kadar âli bir 

makama vasıl olursa olsun mutlaka ondan ileri ondan başka yüce bir makama 

vusul için şiddetli bir şekilde rağbet ve kuvvet hırsı dahi o nisbette artar ve 

gelişir. 

El-hâsıl insan, talepleri ve maksatlarına ne kadar çokça nail olursa ondan 

ziyadesini tahsilde de hırsı o kadar azm ve rağbeti o mertebe şiddetince olur. 

Çünkü kemalat mertebeleri nihayet olmadığı gibi hırsın derecelerine de böy-

lece had ve gayet yoktur. Nasıl ki nihayeti olmayan kemalatın tahsili müm-

kün değilse, böylece elem, şevk ve hırsı dahi kalpten izaleye kul için imkân 

kayıptır.  

Elhâsıl bu bir marazdır ki, ilacına kulun kudreti taalluk etmez. Binaen 

aleyh bu babta rahmi, keremi, nusreti kuvvelerine bol ve karşılıksız olan Al-

lah’ın rücû ile “ الشيطان الرجيماعوذ ابهلل من  ” demek ve onun dergâh-ı izzetine istiaze 

ve iltica eylemek lazım gelir.  

Üçüncü vecih; Aşağıda zikredilen ayet dahi takrir sabıkamızı teyit eyler. 

Allah “ َُك َنْسَتِعي َك نَ ْعُبُد وِإَيَّ  ve Musa’nın kavmine olan ”اْسَت۪عيُنوا اِبلصَّْْبِ َوالصَّلهوةِ  ”ve ” 1135 134 ”ِإَيَّ

sözünde ”  َاُء ِمْن ِعَباِد۪ه  َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّ ۪قي ِِ۠ يُورِثُ َها َمْن َيشََٓ  bazı kütüb-ü 136”اْسَت۪عيُنوا اِبّللٰهِ َواْصْبُوۚا ِانَّ اَْلَْرَض ّللٰه

hidayede de Allah idrak kısmında buyururlar ki; ”Benim dergah-ı izzetimin 

başka yerden inayet ümitvar olanı elbette maktu’ul emel ve elbas-ı sevb düş-

künlüğü ile zelil ederim. Şerif-i kurbumdan mahrum ve perişan; emniyet için-

deki kullarım ile ilelebet hayran ve mütefekkir kılarım. Şiddet esnasında o 

benden başkasından medet umuyor! Halbuki musibetler benim kudret elimin 

üstün gelmesindendir. Hayy ve kayyum olan benim. O başkasından umuyor! 

                                                      
134 ”Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.” Fatiha 1/5 (sad.) 
135 ”Sabır ve namazla Allah’tan yardım dileyiniz.” Bakara 2/153. (sad.) 
136 ”Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından diledi-

ğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir.” A’raf 7/128 (sad.) 
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Başka kapıları çalıyor. Halbuki kapalı kapıların anahtarları benim elimdedir. 

Benim rahmet kapım bana dua ve münacat edene açıktır.”  

Üçüncü Mesele  

Cebriye ile Kaderiye’ye göre istiaze nasıl sahih olabilir?  

Mutezile demiş ki; “Eûzü billah” yani Allah’a istiaze ve iltica Cebri iti-

kada birkaç vecih ile iptal eder.  

Birinci vecih; “eûzü billah” kavli kulun istiaze fiiline fail olduğuna itiraf-

tır. İmdi eğer amelin yaratıcısı Allah olsa kulun fiil-i istiazeyi fail olması 

imkânsız olurdu. Zira hâsıl-ı tahsil muhaldir. Böylece istiaze fiiline Allah 

kulda da yarattığı vâkit onun def’i mümteni olduğu gibi yaratmayınca da tah-

sili yine mümtenidir. Binaen aleyh “eûzü billah” kavli kulun kendi fiillini mu-

ceb olduğunu açıkça itiraftır. 

İkinci vecih; kendisinden sığınılan işler eğer Allah’ın mahluk değilse her 

ne zaman ki Allah’a istiaze yerindedir. Ama zikredilen işlerin faili Allah 

olunca o işlerden Allah’a istiaze mümteni olur. Zira bu takdirde Allah’ın tıpkı 

işlediği şeyde Allah’tan yine Allah’a sığınmış olur.  

Üçüncü vecih; günahlardan Allah’a sığınmak kulun günahlardan razı ol-

madığına delalet eder. İmdi eğer günah, Allah’ın yaratmasıyla, kazasıyla, 

hükmüyle hâsıl oluyorsa kulun günaha razı olması gerekirdi. Çünkü kaza-i 

ilahiyeye rıza vacip olduğu icma ile sabittir. 

Dördüncü vecih; eğer vesvese şeytanın fiili ise ne zaman ki vesvese şey-

tandan Allah’a sığınmak makul ve müstahsin olur. Ama vesvese Allah’ın fiiili 

olup da vesvesenin meydana gelmesinde şeytanın kat’iyyen dühul ve eseri 

yok ise ilk halde şeytanı şerrinden istiaze nasıl mâkul ve yerinde olabilir. Bilse 

ki bu takdirde Allah’ın şerrinden istiaze edilmesi lazım gelir. Zira hiçbir şer 

yokki Allah’tan önce sadır olmuş olsun.  

Beşinci vecih; şeytan diyebilir ki, “ben hakikatte hiçbir şeyin faili olma-

dığım halde ya alemlerin rabbi! Sen vesvesenin sudurunu benden bildin. 
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Bende ise kudretteki muhalefe kudret yok. Sonrada “137”ََل ُيَكلُِٰف اّلٰلُ نَ ْفًسا إِ َلَّ ُوْسَعَها“ 

ve ”   ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُ۪ريُد ِبُكُم اْلُعْسَر ُ  .buyurdun 139”َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِِف الدِٰيِن ِمْن َحرَجٍ  ” ve “138”يُ۪ريُد اّللٰه

İmdi bu açık azar ve kuvvetli sebepler meydanda iken beni kötülemek ve la-

netlemek senin katında hikmet ve rahmet rabbaniyende nasıl caiz olabilir?  

Altıncı vecih; Yine şeytan diyebilir ki; “benden sadır olan bir cürüm se-

bebiyle yahut benden sadır olmayan bir cürüm sebebiyle beni mercum ve 

mel’un kıldın. İmdi benim mercumiyet ve mel’uniyetim eğer benden sadır 

olan cürüm sebebiyle ise şüphe yokki cebir, batıl olur. Eğer benden sadır olan 

cürüm sebebiyle ise bu tam bir zulümdür. Sen ise buyurmuşsun ki; “ يُرِيُد ُ َوَما اّللَّ

 ?imdi ya rab! Bu zulüm sana layık mıdır 140”ظُْلًما لِْٰلِعَبادِ 

Bunun üzerine denirse ki işbu şekiller cebre kâil olana vârid olur. Ben ise 

ne cebre kâilim ne kadere. Belki ben derim ki, hak, cebir ve kader arasında 

mütevassıd olan emirdir ki o da kesbtir. Biz de deriz ki, bu cevap zayıftır. Zira 

fiilde kulun kudreti ya istiklâl yolunda müessirdir ya değildir. Eğer müessir 

ise söz Mutezile'ye çekilir. Değil ise cebre mahza varır. Zikrolunan sualler ise 

cebir cebr-i mahza üzerine vârid olup binaen aleyh cebir ve kader arasında 

vasıta nasıl aklediledilebilir?  

a. Ehl-i Sünnetin Mutezile'ye Cevabı 

Ey ehli i'tizâl! Sizin bize ilzam ettiğiniz şekillerin hepsi iki vecihten dolayı 

size vârid olur.  

Evvela, kulun kudreti ya iki taraftan birine münhasır yahut her iki tarafta 

salih olur. İmdi şıkk-ı evvel ihtiyar olursa cebr lazım gelir. Şıkk-ı sâni ihtiyar 

                                                      
137 ”Allah, kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Bakara 2/286 (sad.) 
138 ”Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez.” Bakara 2/185. (sad.) 
139 ”Allah size dinde hiçbir güçlük yüklemedi.” Hacc 22/78. (sad.) 
140 ”Allah, kullarına zulüm dileyecek değildir.” Mü’min 40/31 (sad.) 
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olunursa o halde iki taraftan birinin diğeri üzerine rachâni141 ya bir müreccihe 

mütevakkıf olur ya olmaz.  

Bir müraccih mütevakkıf olunca da o müraccihin faili ya kuldur ya Al-

lah'tır ki şıkk-ı evvele göre taksim evvel avdet eder. Şıkk-ı sâni göre dahi Allah 

müreccihi fail olunca fiil, vacibül vuku ve fail olmayınca da mümteniu'l vuku 

olur. Ve bu takdirde de bizim aleyhimizde irâd ettiğimiz şekillerin tamamı 

size vârid olmuş olur.  

İkincisi, "birinci tarifin sonu üzerine rachâni mureccihe mütevakkıf de-

ğildir. " Denilebilir ki bu sözün de butlanına aşağıdaki şu iki vecih delalet 

eder.  

Birinci vecih; eğer bu caiz olsa mümkünün tarifinden yani -vücud ve ade-

minden- birinin diğeri üzerine tercümesi ile vücud-u mürecceha istidlâl batıl 

olurdu.  

İkinci vecih; bir yolun sonu üzerine rachâni mürecciha mütevakkıf olma-

dığı takdirde o rachân kuldan sâdır olmuş sayılmaz. Bellki rastgele olmuş sa-

yılır.  

Bu halde cebr-i mahza avdet eder.  

İşte bizim aleyhimizde her ne irad etmiş iseniz onun tamamiyla size varid 

olduğu bu beyan ve izah ile sabit olur. Birde ey ehl-i i'tizâl! Sizin de müselle-

miniz olduğu vecihle mademki Allah bütün malumatı bilir. Bir şeyin âli hılâf 

ilme vukuû Allah'ın ilminin cehle inkılabını iktiza etmez mi? Böyle muhal de-

ğil midir? 

Hâlbuki muhale netice veren şey de muhal olduğunda şüphe yoktur. Bi-

naen aleyh kaza ve kader bahsinde bizim aleyhimizde her ne ki irad etmis 

iseniz ilim bahsinde tamamıyla size vârid olur. Bu babda öyle bir kat’i lüzum 

                                                      
141 Üstünlük, ağır basma manasındadır. (sad.) 
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ile mülzemsiniz ki verecek cevabınız yoktur. Ondan sonra ehl-i sünnet ve ce-

maat demiş ki; “اعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” kavli itikad kadri birkaç vecih ile iptal 

eder. 

Birinci vecih; “اعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” kavli ile matleb Allah’ın ya nehy ve 

tahzir sûretiyle ve yahut kahr yoluyla amel-i vesveseden şeytanı men etmiş 

olacaktır. Evvelkisine gelince; bu olmuş bitmiş bir iştir. Binaen aleyh böyle 

olmuş bitmiş bir işi yani nehy ve tahzir sûretiyle şeytanı amel-i vesveseden 

men etmeye tekrar Allah’tan talep etmek hâsıl-ı tahsil demektir ki, muhaldir. 

İkincisine gelince; bu da gayr-ı câizdir. Zira ilcâ şeytanın mükellefiyetine me-

nafidir. Halbuki şeytanların dahi mükellef oldukları sabittir. 

b. Mutezile’nin Bu Suale Cevabı 

Dediler ki; istiaze ile Allah’tan istediğimiz mücerred abd mükellef-i fiil-i 

hasene ve terk-i gabiha davet eden eltâfı142 işlemekten ibarettir. O eltaf-ı basire 

Allah’ın fiili olup fiili olunca onları talepte ne fayda vardır? Denilmesin. 

Zira bazı eltaf var ki onun işlenmesi yalnız bu dua vaktinde istiazede ol-

duğunda uygun olur. Binaen aleyh zikredilen dua yani istiaze tekaddüm et-

medikçe o elfatın fiili uygun olamaz, deriz. 

c. Ehl-i Sünnet ve Cemaatin Cevaba Cevabı 

Allah’tan fiili matlub olan o eltafı işlemenin cânib fiili cânib-i terk üzerine 

tercihte eseri ya vardır ya yoktur. Varsa tercihin husulü halinde fiil vâcibü’l 

vuku olur. Bunun delili de şudur ki; vücud-u cânibinin rachanının husulü ha-

linde farz ile adem hâsıl olsa o takdirde vücud canibinin rachânı hâsıl olmak 

lazım gelir. Bu ise nakizin arasını cemi’ demektir ki muhaldir. Binaen aleyh 

sabit oldu ki rachanın husulü halinde fiilin vücubu hâsıl olur. Bu da itikad-ı 

i'tizâli iptal eyler. Şayet o eltafın fiili hasebiyle vücud tarafının rachanı hâsıl 

                                                      
142 Lütuflar , iyilikler demektir. (sad.) 
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olmazsa demekki zikredilen eltafı işlemenin tam bir abes olmuş olur, bu ise 

hakk-ı baride muhaldir.  

İkinci vecih; denilir ki; Allah, kulun salah halini ya ister ya istemez. Fiil-

i ifsadı da şeytandan ya tevakku eder ya etmez. İmdi kulun salah halini irade 

ile beraber şeytandan tevakku fesad ediyorsa bunun arasına nasıl tevfîk olu-

nabilir. Zira Allah, mademki kulun salah halini irade buyuruyor ve bununla 

beraber şeytandan dahi fiil-i efsad-ı tevakku ediyor! Bâri şeytanı hiç yaratma-

mak ve mademki yarattı kul üzerine musalat etmemek lazım gelirdi. Eğer şey-

tandan fiil-i ifsad beklenmiyorsa evvel halde de şeytandan istiazeye kulun ne 

ihtiyacı kalır? Ama Allah, kulun salah hali olan şeyi irade etmez deniyorsa bu 

takdirde de Allah’a istiaze şeytandan i'tisamı nasıl faydalı olabilir? 

Üçüncü vecih; şeytan ya münhasıran şer işlemeye mecburdur yahut şerri 

de hayrı da işlemeye kadirdir. İmdi bunun doğrusu evvelkisi ise demekki Al-

lah onu icbar bulunmuştur. Bu icbar ise Mutezile’nin “Allah, salah ve hayır-

dan başka bir şey irade etmez” dediklerini kadh ve cerh eyler. Şayet doğrusu 

ikincisi ise ki; bu da şeytanın fiil-i şerre de fiil-i hayra da kadir olmasından 

ibarettir. Bu sûrette fiil-i hayrın fiil-i şer üzerine mercahsız tercahı mümteni 

olur. O mercahda dahi Allah olmak gerekir. Öyle olunca şeytanın şerrinden 

istiazeye de ne fayda vardır? 

Dördüncü vecih; tutalım ki şer ile irtikab-ı measi etmesi şeytanın vesve-

sesi sebebiyledir. Ya şeytanın masiyeti acaba ne sûret ve sebeple vuku bul-

muştur? İmdi eğer şeytanın masiyeti de diğer şeytanın vesvesesi ile vuku bul-

muş dersek ya bunun misli hakk-ı beşerde niçin caiz olmasın? 

Caiz olduğu takdirde de şeytanın şerrinden Allah’a sığınmakta fayda 

yoktur. Eğer Allah, beşere şeytanı musallat etmiş ama şeytana başka şeytanı 

musallat etmemiş dersek ya bu beşere yazık değil midir? Halbuki bilhassa be-

şeri böyle tahammülgüzâr bir yüke bir zarara düçâr edivermek Allah’ın kul-

ları hakkındaki merhamet-i şamile-i ilahiyesine menafidir. 
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Beşinci vecih; müsteaze minh olan fiil eğer bilinen bir vakıa ise demekki 

vacibü’l vukudur. Binaen aleyh ondan istiazede ne ne fayda var? Eğer ma-

lumu’l vuku değil ise mümteniu’l vuku olmuş olur ki yine ondan istiazede 

fayda tasavvur olunamaz. Malum olunsun ki bu münazara “eûzü billah” kav-

linin hakikati olmadığına delalet eder. Meğerki hayır ve şerrin hep Allah’tan 

olduğu kulda münkeşif ola... 

Hz. Peygamber; “ أَُعوُذ ِبرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، ومبُعافاِتَك ِمْن ُعقوبِتَك ، َوأَُعوُذ ِبك ِمْنَك ، َل ُأْحِصي ثَ َناًء

-Buyurmuşlardır. İşte hulasa-i kelam ve netice-i me 143”عليَك أَْنَت كما أثنيَت على نَ ْفِسكَ 

ram budur vesselam.  

 

İkinci Rükûn: Müsteaze bih 

Malum olunsun ki müsteaze bih Kur’ân ve ihbarda iki vecih üzere varid 

olmuştur. Birisi “euzü billah” diğeri “eûzü bikelimâtillah”  

“Eûzü billah” kavlinin beyanı ancak Allah lafzından bahs ile tamam olur 

ki, bu bahis dahi yakında “Bismillah’ın” tefsirinde gelecektir.  

 ile murad ”كلمات هللا“ kavline gelince; malum olunsun ki " أعوذ بكلمات هللا التامات"“

 kavliyle de murad Allah’ın ”كن“ .kavlidir 144”اَّنا قولنا لشئ اذا اردان ان نقول له كن فيكون“

kudretinin mümkünatta ilahi kudretin iradesi kâinatta hiçbir engel ve manşi-

nin uruzu mümkün ve mütesavvir olamayacak haysiyetle nefaz ve sereyani-

dir. 

Şek ve iştibah ise bu kadar ki Allah’a istiazenin uygun olması ancak kendi 

pak zatı böyle bir kudret-i kahire ve bir meşiyet-i nafize ile mevsuf olduğu 

                                                      
143 ”Allah’ım! Muhakkak ben senin gazabından (hoşnutsuzluğundan) rızana, azabından affına 

sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana (layık olduğun veçhiyle) sena etmeye gücüm yetmez. 
Sen, kendine sena ettiğin gibisin.“ (İbn-i Mâce 3841) (sad.) 

144 ” Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz "ol!" demekten ibarettir, o da hemen oluverir.” Nahl 
16/40. (Sad) 
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içindir. Böylelikle malumdur ki cismaniyat kuvveden fiile tedricen huruc et-

mek yoluyla görünen saha-i hudus ve vücud olur.  

Ruhaniyetin tekviniyle kuvveden fiile hurucu ise bilakis def’i ve ânidir. 

Binaen aleyh ruhaniyetin hudüs ve tekvini on farklı kısımda mevcut olan kı-

sımda harfe benzeyen işte bu müşabehetten nâşidir ki, kudret-i sanianın ne-

fazı “kelime” tesmiye kılınmıştır.  

Böylelikle ilm-i makulatta sabit olmuştur ki; alem-i ervah alem-i ecsam 

üzerine müstevlidir. Bu alemi cismaninin müdbiratı ervah-ı ulviyedir. Nite-

kim Allah; “145”فَاْلُمَدبِٰرَاِت أَْمرًا“ buyurmuştur. Zira istiaze mutka ya talep ve yahut 

herb için olur. Gerek talep gerek herb ise Allah’tan başkasıyla iştiğal demektir. 

İmdi kul bu makamdan ileriye terk edip de nefsinden fani ve nefsin fenasın-

dan böylelikle fani olduğunda derhal “eûzü billah” makamından dahi ileri 

geçerek bahr-i nur bismillah’ta müstağrik olur. Görmez misin ki Hz. Peygam-

ber dahi evvela “ َأَُعوذُ ِبك ِمْنك” deyip sonra bu makamdan terk ederek “ أَْنَت كما أثنيَت

  .buyurdular ”على نَ ْفِسكَ 

Mütercim Hakir 

Gönül kim mahv-i mahviyetle ermiş sırr-ı tevhide 

Nasıl zabt eyliyor melek fena fillahı görsünler 

 

Üçüncü Rükûn 

3.1. Müsteız 

Malum olunsun ki “eûzü billah” sözü Allah tarafından “böyle söyleyin!” 

diye kullarına bir emirdir. Bu emir dahi bir şahsı muayyene muhtes ve mak-

sur olmayıp alâ sebili’l umum varid olmuştur. Zira Allah işbu istiazeyi evliya 

                                                      
145 ”Derken işi düzenleyenlere...” Naziat 79/5 (sad.) 
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ve enbiyası lisanından da anlatmışlardır. Bu ise her bir mahlukun Allah’a 

müsteız olmasını icab eder.  

3.2. Kur’ân-ı Kerim’de Peygamberlerin Dilinden Nakledilen İsti-

azeler 

Evvelkisi; Allah, Hz. Nuh’u anlatırken “ قَاَل َربِٰ ِإّٰنِ أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس يل ِبِه

-buyurmuşlar. Hz. Nuh bu istiazesi üzerine ”selam ve berakât” hil’atle“146”ِعْلم  

riyle147mazhar-ı i'zaz-ı ilahi olmuştur. Şöyleki Allah ona ”  نَّا َوبَرَكاٍت ََي نُوُح اْهِبْط ِبَسََلٍم مِٰ
  .buyurmuşlardır “148”َعَلْيكَ 

İkincisi; Züleyha’nın müravede149 malumesin üzerine Hz. Yusuf’tan an-

latılan ” 150”قَاَل َمَعاَذ اّللٰهِ اِنَُّه َرّبَٰ۪ٓ اَْحَسَن َمثْ َواي“buyurmuşlardır. İşte ayet natık olduğu 

üzere Hz. Yusuf irtikab-ı fahşadan Allah’a istiaze etmiş üzerine ”harf-i sü’ ve 

fahşa” hilatleriyle nail-i ismet huda olmuştur.  

Üçüncüsü; kıtlık senelerinde Hz. Yusuf’un kardeşleri ikinci defa depolan-

mış erzak satın almak için Mısır’a geldiklerinde nebi müşarun ileyh bila ahire 

kendini tanıttırmaya bezirganlarını Mısır’a getirtmeye vesile olmak üzere it-

tihaz buyurdukları tedbir-i maruf ile boyunsuz olan biraderini nezdinde alı-

koymak isteyince henüz vakıf-ı hakikat hallolmayan diğer biraderleri ona “ ُخْذ

                                                      
146 ” Nuh,”Rabbim! Doğrusu, hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım.” 

Hûd 11/47(sad.) 
147 elbise, kaftan demektir. Burada mecaz manada kullanım söz konusudur. (sad.) 
148 ” Ey Nûh! Sana ve seninle beraber olan topluluklara, bizden bir esenlik ve bereket olmak üzere 

gemiden in!" Denildi. Hud 11/48 (sad.) 
149 istek, talep manasındadır. (sad.) 
150 ” (Yusuf) dedi ki "Maazallah (Allah'a sığınırım). Çünkü O benim efendimdir, yerimi güzel 

tutmuştur.” Yusuf 12/23. (sad.) 
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-demişler idi ki hulasa-i meali onun yerine birimizi alıkoy demek “151”َاَحَداَن َمَكانَهُۚ 

tir. Nebi dahi onlara ”  
ن
ِ اَْن نَْ ُخَذ ِاَلَّ َمْن َوَجْداَن َمَتاَعَنا ِعْنَدهَُٓ  yolunda cevap vermişti “152”َمَعاذَ اّللٰه

ki hulasa-i mazmun nezdinde meta-i mesrukumuzu bulduğumuz zatı bırakıp 

da onun yerine diğerini almak ve tevkıf etmek gibi bir zulümde bulunmaktan 

Allah’a sığınırız, demektir. İşte bu istiaze sebebiyle Hz. Yusuf, ”  َوَرَفَع أَبَ َوْيِه َعَلى اْلَعْرِش

ًدا   .ikramıyla mükerrem ve müşerref olmuştur “153”َوَخرُّواْ َلُه ُسجَّ

Dördüncüsü; Hz. Musa’nın zebh-ı bakara hakkındaki ilahi emri İsrailo-

ğullarına tebliğ edip de onlarda “ 
 
اَُعوُذ اِبّللٰهِ اَْن  ” deyince Hz. Musa “154 “اَتَ تَِّخُذانَ  ُهُزوًا

-dedi diye Allah Kur’ân’da Hz. Musa’dan hikayeten beyan bu “155”اَُكوَن ِمَن اجْلَاِه۪ليَ 

yurmuştur. 

İşte bu istiazesi üzerine Hz. Musa’yı Allah iki hılat-i fahri ihsanıyla teb-

cil156 buyurmuşlardır ki; biri izâle töhmet diğeri ihya-i maktüldür. Şöyleki Al-

lah ” اْلَمْوتهى ُ ِلَك ُُيْ ِي اّللٰه   .buyurmuştur 157”فَ ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَ ْعِضَها  َكذه

Mütercim; İmam Fahreddin Razi “ 
 
َ أَيُْمرُُكْم اَْن َتْذَْبُوا بَ َقَرًة ى لَِقْوِمهَ۪ٓ ِانَّ اّللٰه  “158”َوِاْذ قَاَل ُموسه

ayetinin tefsirinde İbn Abbas ve diğer müfessirlerden mervi olmak üzere na-

kil ve beyan buyururlar ki; İsrailoğullarının bir kimse mirasına konmayı 

isti’cal ettiği akrabasından birisini katledip yolun ortasına atıverdi. Sonra da 

                                                      
151 ”Onun yerine içimizden birini alıkoy.” Yusuf 12/78. (sad.) 
152 ” "Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah’a sığınırız!” Yusuf 

12/79. (sad.) 
153 ” Anne ve babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yusuf'un önünde secde eder gibi eğildiler. 

Yusuf 12/100. (sad.) 
154 ” Bir zaman Mûsâ kavmine, "Allah size bir inek kesmenizi emrediyor" demiş; onlar da "Bizimle 

alay mı ediyorsun!" demişlerdi. Mûsâ, "Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım!" Dedi. Bakara 
2/67. (sad.) 

155 ”Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım!" Bakara 2/67. (sad.) 
156 Ululamak demektir.(sad.) 
157 ”Sonra “(kesilen ineğin) bir parçasıyla ölüye vurun” dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir.” Ba-

kara 2/73(sad.) 
158 ” Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun? 

demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, demişti.” Bakara 2/67. (sad.) 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 131 ~ 

Hz. Musa’ya varıp” benim bir yakınımı öldürdüler” diye şikâyet eyledi. Hz. 

Musa dahi pek çok tahkik ve tahri etmiş ise de mümkün değil katli bulamadı. 

Ne zamanki tahriyat-ı vakıa ile katilin zahire ihracı mümkün olamadı. İsrai-

loğulları Hz. Musa’ya ”Şunun katilini meydana çıkarmak için Allah’a yalvar” 

dediler. Hz. Musa da bunu Allah’tan talep ve niyaz etmesi üzerine zebh-i ba-

kara ile me’mur oldu. İsrailoğulları ise işbu ilahi emri kendilerine tebliğ edi-

lince taaccüb ve istiğrab ederek Allah’a; ”bizimle eğleniyor musun?” mea-

linde bir söz söylediler. Kelimullah dahi istihza cehlidir. Ben ise öyle bir ceha-

lette bulunmaktan Allah’a sığınırım” siyakında cevap verdi.159 İsrailoğulları 

işin ciddiyetini anlayınca kurban kesme emrindeki ineğin vasfını talepte is-

tiksa eylediler. Sonra da pek çok aradılar taradılar fakat o vasıfta bir öküz bu-

lamadılar. Nihayet bir adamda talep edilen vasıfta öküz buldular. Değeri ba-

hasının birkaç katını verip aldılar, kestiler. Hz. Musa’nın emir ve talimi vec-

hiyle bakara mezbuhun bir uzvu ile naaşı maktûle evirdiler. Evirir evirmez 

maktul, Allah’ın izniyle dirildi. Kendisini öldüren şahsın ismini haber verdi. 

Rivayete göre yine cansız olarak yere serildi. Katil, maktulün varisi olan şahsı 

bilmesi imiş ki cinayetin katli irtikab ettikten sonra Hz. Musa’ya varıp sahte 

olarak şikâyet etmişti. Bunun üzerine katil merkum derdest160 edilerek kısas 

ile idam olundu. ”mütercimin açıklaması bitti.” 

Beşincisi; Kendini katl ile tehdid ve ihafe ettiklerinde de Hz. Musa “ َِٰوِإّن

َوقَاَل ُموسهَٓى ِاّٰن۪ ُعْذُت ِبَرّٰب۪ َوَربُِٰكْم ِمْن ُكلِٰ ُمَتَكْبٍِٰ  ” ve diğer bir ayette dahi 161”ُعْذُت ِبَرّبِٰ َوَربُِٰكْم َأن تَ ْرَُجُونِ 

                                                      
159 İstihza;cehl manasında olduğu gibi zikredilen ayette olan ”cahilin” den murad ”müstehziin” 

demektir. (Sırr-ı Girîdî) 
160 Yakalama demektir. (sad.) 
161 ”Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığın-

dım.” Duhan 44/20. (sad.) 
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-demiş olduğu ilahi taraftan anlatılarak beyan buyurulmuş 162”ََل يُ ْؤِمُن بِيَ ْوِم احلَِْسابِ  

tur. Bundan dolayı Allah onu muradına nail düşmanı yok etme ve beryad 

ederek düşmanından mülk ve arazisine malik ve varis eyledi.  

Altıncısı; Hz. Meryem’in muhterem validesi Meryem’i doğurduğunda 

“-dedi. Bu cihetle Meryem’in annesi dahi nâil” 163” ِِوِإّنٰ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِٰي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم

i hilate kabul olup hakkında şöyle buyruldu: 164“ َا بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَنبَ تَ َها نَ َباتً  َحَسًنا   .فَ تَ َقب ََّلَها َرُّبُّ

Yedincisi; Hz. Meryem tek başına oturuyorken ruhu üflemek için Cibril 

güvenilir bir beşer sûretinde sığındığı yere geldiğini görünce onu insan zan-

nederek “165 ”ِإّٰنِ أَُعوذُ اِبلرَّمْحَن ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقيًّا dedi. Onun için Hz. Meryem dahi nimetin 

azametine nail oldu ki, onun birisi babasız şerefli bir çocuk diğeri o çocuk yeni 

doğmuş diliyle hakkın yanında mazhar olduğunu tenzihtir.  

Mütercim; İsa’nın doğumu ve hakikat hale en yakın akrabasının yanına 

Meryem’i verip de “Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü adam değildi. 

Annen de kötü kadın değildi. Sen bu fenalığı nasıl irtikab ettin?” diye azar-

lama ve ayıplamaya başladıklarında Hz. Meryem dahi beşikteki İsa’ya işaretle 

bu sırrı, başıma gelen bu durumu o beyan etsin gibi masum bir imada bu-

lundu. “Hiç beşikte yeni doğmuş bebek konuşur mu?” gibi makalat ile taac-

cüp ve istiğrablarını arttırmakta oldukları bir anda Hz. İsa fasih bir lisan ile 

beyan ederek “Ben Allah’ın kuluyum....”166 diye söze başlayarak onurlu an-

nesinin iffet ve ismetine ve hakkında edilen su-i zandan beraat-ı zimmetine 

tam sırası gelmişken şahitlik etti. 

                                                      
162 ” Mûsâ ise, "Hesap gününe inanmayan her kibirli kişinin şerrinden, benim ve sizin rabbiniz 

olan Allah’a sığındım!" Dedi. Mü’min 40/27. (sad.) 
163 ”Onu ve neslini kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.” Âl-i İmran 3/36. (sad.) 
164 ” Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiş-

tirdi.” Âl-i İmran 3/37. (sad.) 
165 ” Meryem, "Senden, Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" 

dedi. Meryem 19/18. (sad.) 
166 Meryem 19 /30. (sad.) 
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Sekizincisi; Allah, Hz. Peygamber’e de “ ِ167”ُقل رَّبِٰ أَُعوُذ ِبَك ِمْن مَهَزَاِت الشََّياِطي“ ve 

 ayetlerinde “170”ُقْل أَُعوُذ ِبَربِٰ النَّاسِ  ” ve “169”ُقْل أَُعوُذ ِبَربِٰ اْلَفَلقِ  ” ve 168”َوأَُعوُذ بِ َك َربِٰ أَن َُيُْضُرونِ  ”

istiaze ile tekrar tekrar emir buyurdu.  

Dokuzuncusu; yine Allah A’raf sûresinde “ اجْلَاِه۪لَي ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َواَْعِرْض َعِن 

يع  َع۪ليم    اِنَُّه مسَ۪
 ِ ِاْدَفْع اِبلَّي۪ت ِهَي َاْحَسُن  ” ve Fussılet sûresinde 171”َوِامَّا يَ ن َْزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّللٰه

يم  ile ”  172َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَ زْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّلٰلِ ِإنَُّه مسَِيع  َعِليم   َنُه َعَداَوة  َكاَنَُّه َويلٌّ مَح۪ َنَك َوبَ ي ْ  173”فَِاَذا الَّ۪ذي بَ ي ْ

buyurdu. 

İşte bu beyan edilen ayetler delalet eder ki; yüce peygamberlerin tamamı 

ins ve cins şeytanlarının şerrinden daima istiazede idiler. İstiaze hakkındaki 

mervi haberlere gelince bunlar pek çoktur. 

Birinci Haber 

Muaz b. Cebel’den nakledilmiştir. Demiş ki; “Hz. Peygamber’de iki kişi 

birbirine küfrederek son derece hiddetlendiler. Bunun üzerine Hz. Peygam-

ber, “ben bir kelime bilirim ki bu adamlar onu zikretseler ikisinden de bu ga-

zap ve hiddet hali zail olur, o kelime dahi “ ِاَُعوُذ اِبهلِل ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم” dir, buyurdu-

lar. 

Ben derim ki bu mana akılda yakın olup birkaç vecih ile izah ve beyan 

olunabilir.  

                                                      
167 ” De ki: "Rabb'im! Şeytanların etkilemelerinden Sana sığınırım.” Mü’minun 23/97. (sad.) 
168 ”Rabb'im! Benimle yakınlık kurmalarından Sana sığınırım.”Mü’minun 23/98. (sad.) 
169 ”De ki; sabahın rabbine sığınırım.” Felak 113/1. (sad.) 
170 ”De ki; insanların şerrinden Allah’a sığınırım.” Nas 114/1.(sad.) 
171 ” Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma!” Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse 

hemen Allah’a sığın! Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. A’raf 7/199,200.(sad.) 
172 Nüshada Secde sûresi olarak ifade edilmiştir. Ancak ilgili ayet Fussılet sûresinde yer almakta-

dır. ”..... Sen kötülüğü en güzel karşılıkla savmaya bak. O zaman göreceksin ki, aranızda düş-
manlık bulunan kişi sanki candan, sımsıcak bir dost oluvermiştir.” Fussılet 41/34 (sad.) 

173 ” Ne zaman şeytan seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, her şeyi duyandır, 
her şeyi bilen'dir.”A’raf 7/200 (sad.) 
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Birinci vecih; insan pekâlâ bilir ki; bu alemin fayda ve zararına olan ilim 

ve vukufu gayet azdır. Olanca ilim ve vukufta mücerred aklın yardımıyla 

hâsıldır. Halbuki öfke anında insanın başından aklı gidiverir. Binaen aleyh 

kişi o öfke halinde her ne der ve her ne yaparsa kanun-u hikmete muğayyer 

söz ve fiillere ekdamdan kendini men’ ve tahsil-i hayrat ve def-i âfatta Allah’a 

rücuya mecbur eder de şüphe yokki “eûzü billah” diyerek Allah’a sığınır.  

İkinci vecih; insan, hak kendi yanında mı hasmında mı burasını katiyyen 

bilemez. İmdi mademki hakkın ne tarafta olduğunu bilemiyoruz. Allah’a tef-

vizi emrederek “eğer hak bende ise şüphe yokki adil ve hakiki olan Allah hak-

kımı hasmımdan alır. Eğer hak hasmımda ise o halde evla olan ona zulmet-

memeliyim.” der ve bir minval-i muharrir davanın faslını Allah’a “eûzü bil-

lah” kavliyle Allah’a iltica eder.  

Üçüncü vecih; insan hasmına galebesini temin edecek sûrette nefsinde bir 

kuvvet aşırı hissetmese öfkelenmez. İnsanın öfkelenmesi mücerred nefsinde 

böyle bir kuvvet ve şiddet hissi etmesinden kaynaklanmaktadır. İmdi öfkeyi 

feverana başlayan insan düşünse dese ki; “Yahu! Ben kimim? Ben bir aciz ku-

lum. Allah, alim. Benden daha güçlü, daha kadir iken ben acz ve miskinli-

ğimle beraber ona pek çok defa isyan etmiş iken o, kemal-i fazlı ve keremiyle 

benim isyanımdan geçti. Bana layık olduğum muameleyi etmedi, öyle ise evla 

olan şu mağzub aleyhin kusuruna bakmamalıyım.” 

İşte bu mana o insan öfkesinin hatrına geldiği anda husumet ve menazi-

ayı ter ile “eûzü billah” demeye ve aff-u merhamet-i ilahiyeye iltica eylemeye 

mecbur olur. İşbu mananın tamamı “ ِانَّ الَّ۪ذيَن ات ََّقْوا ِاَذا َمسَُّهْم طََٓاِئف  ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِاَذا ُهْم

 ayetinde istinbat buyurmuşlardır.175 174”ُمْبِصُرونَۚ 

                                                      
174 ” Takvâ sahipleri, içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda O’nu düşünüp he-

men gerçeği görürler.” A’raf 7/201. (sad.) 
175 Tayf, hayf vezninde hışım ve gazap manaasındadır.  (Sırr-ı Girîdî) 
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Ayet hulasa olarak şunu demiş olacak ki; insan işbu esrar ve meaniyi te-

zekkür ve tahattür ettiği vâkit doğru yolu görür de kavga ve def’i terk ile hü-

küm ve kaza Allah’ girdiğinde de bağlanma ve rıza olur. 

İkinci Haber 

Mâkıl b. Yesar Hz. Peygamber’den rivayetle demiş ki; “Her kim sabah 

vakti üç kere “Eûzübillahimineşşeytanirracim” der, ve sûre-i haşrın ahirinden 

üç ayet kıraat ederse o gün akşama kadar kendisine salat ve selam getirmek 

üzere Allah yetmiş bin melek müekkil eder. Şayet eceli gelmiş bulunur o gün 

vefat ederse mertebe-i aliyeyi şehadete nail olur. Akşam vakti bunu yapan 

kimse dahi yine o şeref ve menzileti haiz olur.” buyurdular. İşbu hadisin mü-

nifini aklen şöyle izah ve beyan edebiliriz ki; “Eûzü billah” nefsin kemal-i ac-

zini nihayet mertebedeki kusurunu müşahede ve Haşr sûresinin sonunda 

okunacak üç ayet dahi Allah’ın kemalini, celalini, azametini müşahede demek 

olup makam-ı ubudiyette kemal-i hal ise bu iki makamsız müteyessir olamaz. 

Üçüncü Haber 

Hz. Enes, Hz. Peygamber’den rivayet etmiş ki; “Günde on kere istiaze 

eden kimseye Allah bir melek vekil kılar ki ondan daima şeytanı tard ve tabîd 

eder.” buyurdular. Bundaki sebep şudur ki; insan ne zaman manasını anlaya-

rak ve bilerek “eûzü billah” der. Bu istiazeden kendinin noksan kudretini 

noksan ilmini fehm ve idrak etmiş olur. Bunu idrak edince de nefs-i emmare-

sinin emrettiği şeye kesinlikle iltifat etmez. Nefsin kendini davet ettiği kötü 

amellere gitmez. En büyük şeytan ise nefsidir. Demek ki şu kelimenin kıraa-

tini insandan şeytanı tard ve tabîd eylediği sabit oldu. 

Dördüncü Haber  

Havle binti Hakem Hz. Peygamber’den rivayet etmiş ki; “Birisi bir men-

zile nazil olduğunda “ َ176“ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اّللَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِٰ َما َخَلق“ dese o menzilden diğer 

                                                      
176 ” Yarattığı şeylerin şerrinden Allah’ın tam olan kelimelerine sığınırım.” Müslim, Zikir 54, 55. 

Aynca bk. Tirmizî, Daavât 40 (sad.) 
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menzile irtihal edinceye dek ona hiçbir şey zarar veremez.” buyurdular. Bun-

daki sebep şudur ki; kişilerin ruhlarının çoğu kişilerin bedenlerinin çoğuna 

faik olduğu ve semavatın dahi o temiz ruhlarla dolduğu ulum-u akliyede sa-

bit olmuştur. Nitekim Hz. Peygamber, “" اطت السماء و حق هلا ان تئط ما فيها موضع قدم اَلوفية

 buyurmuşlardır ki hülasa “Gök inledi, inlemeye de hakkı var. Zira ”ملك قائم اوقائد

gökte ayak basacak kadar bir yer yok ki onda bir melek ya kaim yahut kaid 

olarak Allah’a ibadet ile meşgul bulunsun,” demektir.  

   Esir-u heva dahi sema gibi ervah ile doludur. Bu ruhların da bazıları 

tahir, meşruk, hayırdır ve bazıları keder, müezzi, şerdir. Binaen aleyh bir 

kimse “أعوذ بكلمات هللا التامات “ dediğinde ervah-ı habisenin şerrinden zikredilen 

ervah-ı tahireye sığınmış olur. “Kelimetüllah” dahi ansızın beyan olunduğu 

vecihle “kün” kavlidir ki; bu da kudret-i nafizeden ibarettir. İmdi her kim ki 

Allah’ın kudretine sığınırsa ona hiçbir şey iras, zarar edemez.  

Beşinci Haber 

Ömer b. Şuayb babasından o da ceddinden rivayet ederek demiş ki; Hz. 

Peygamber “Biriniz uyku arasında haykırır, korkarsa “ ….أعوذ بكلمات هللا التامات " 
duasını ezberlesin, ona hiçbir zarar gelmez, buyurdular.” Abdullah b. Ömer 

işbu duaya kölelerinden buluğa ulaşanlara öğretir ve kağıtların başına yazıp 

baliğ olmayanların boyunlarına asardı.  

Altıncı Haber 

İbn Abbas’dan rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber, Hz. Hasan ve Hz. Hü-

seyin’i ta’viz ederek 

 derler ve Hz. Peygamber “Babam ” َعْيٍ ََلمَّةٍ ُعوُذ ِبَكِلَماِت اّللَِّ التَّامَِّة ِمْن ُكلِٰ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة، َوِمْن ُكلِٰ أَ 

Hz. İbrahim, İsmail ve İshak aleyhimüsselam, bu istiaze ile ta’viz ederdi" bu-

yururlardı. 

Yedinci Haber  
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Hz. Peygamber istiazeye fevkalâde ehemmiyet verirlerdi. Hatta bir vakit 

bir hatını tezvic buyurmuşlardı. Zifaf gecesi kadın Hz. Peygamber’e hitaben 

منكابهلل  أبهلك"عذت مبعاذ فاحلقي  dedi. Hz. Peygamber hemenاعوذ    kadını akrabalarının 

yanına gönderdi.  

Bilinsin ki Hz. Peygamber’in bu muameleleri şuna delalet eder ki; Al-

lah’ın nuru ile bakan kimse kâile-i iltifat etmez, onun iltifatı sözedir.  

    Bundan dolayı o kadın zamanında “اعوذ ابهلل kelimesini zikretti. Hz. Peygam-

ber’in kalbi zikredilen kelimenin üstünlükleri ile meşgul kalarak o kadın bu 

kelime hakkında kasti mi yoksa kasıtsız mı söyledi buraya iltifat buyurma-

mışlardır.  

    Sekizinci Haber  

    Hasan Basri'den rivayettir. Demiş ki; bir vakit biri kölesini dövmeye baş-

ladı. Bîçare köle اعوذ ابهلل  demeye yani Allah’a iltica ettiğini söylemeye devam 

ettiyse de adam onu dövmekten vazgeçmedi. O sırada Hz. Peygamber üzer-

lerine vardı. Köle Hz. Peygamber’i görünce “eûzü birrasulüllah” diyerek Hz. 

Peygamber’e sığındı. Adam da derhal köleyi salıverdi. Hz. Peygamber “Al-

lah’a ait ve mülteci olanı salıvermek en doğrusudur.” Makâli hikmet meâliyle 

köle Cenab-ı Hakk’a sığındığı vakit salıverilse idi sıfatı ubudiyete dah alayık 

olurdu, demek istediler. Darbeden kimse dahi hatasına vakıf olup derhal te-

dariki mâfet için “Ya Rasulullah! Bu kölemin livechillah, hür olduğuna seni 

şahit tutarım” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber “Nefsim, kudret elinde 

bulunan Allah’a kasem ederim ki, eğer bunu yapmasaydın ilahi azab ve ikaba 

mazhar olurdun. “ mealinde bir söz irad ettiler.  

Dokuzuncu Haber 

Said demiş ki; “Ebû Bekir Sadık bir gün minbere çıkıp hitabet ederken 

“Eûzübillahi mineşşeytanirracim” dedikten sonra “ben Hz. Peygamber’i ko-

vulmuş şeytanın şerrinden Allah’a ta’viz ve iltica ettiğini işitmiştim. Binaen 
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aleyh dünyada baki olduğum müddetçe istiazeyi terk edemem.” buyurmuş-

tur.  

Onuncu Haber  

Hz. Peygamber’den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. “ َسَخِطَك أَُعوُذ ِبرَِضاَك ِمْن 

 177.”َوأَُعوُذ مبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َوأَُعوُذ ِبَك ِمْنكَ 

Dördüncü Rükûn: Müsteâz minh 

Müsteazün minh, şeytandır. İstiazeden maksat def-i şerri şeytandır. Ma-

lum olsun ki, şeytanın şerri ya vesvese ile ya vesvesenin başkası ile olur. Ni-

tekim Allah: “   .ayetinde beyan buyurmuştur “178”َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِٰ ۚ

Bu babta akl-i ilimlerden ve mükâşefattan birçok ince ve derin meseleler 

vardır.  

Birinci Mesele  

Cin ve şeytanın varlığı hususunda insanlar ihtilaf etmiştir. Bazıları cin ve 

şeytanı inkâr edip ne cin var ne şeytan dediler. Ayrıntıya girmeden önce cin 

ve şeytanın mahiyetinden bahs etmek lazım gelmekle deriz ki; cin ve şeytan 

insanlar ve hayvanlar gibi gelir gider. Eşhas-ı cismaniye-i kesifeden ibaret ol-

madığı müttefikun aleyhtir. Bu babda iki söz vardır.  

Birinci Söz 

Cin ve şeytan, çeşitli şekillerle kendilerini teşkile muktediir, ecsam-ı ha-

vaiyedir. Akıllıları, fehimleri ve amel-i su’be-i şakkaya179 kudretleri vardır. 

İkinci söz  

                                                      
177 Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınırım…” (Müslim, 

Salât, 222 (486)(sad.) 
178 ”.. kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar.” Bakara 

2/275 (sad.) 
179 Zor ve zahmetli işler manasındadır.(sad.) 
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Çok kimseler cin ve şeytanların mevcudat-ı mütehayyiz kısmından değil-

dir. Mütehayyizde hulûl etmiş de değildir, diye isbata kalkışıp cin ve şeytan-

ların cisminden mücerred-i mevcudattır diye za’m eylediler.  

Tafsil; işbu mevcudat-ı mücerredenin birtakımı cisimlerin tedbirinden 

hepsiyle mukaddes ve âlidir ki; “ bunlar mukarreb meleklerdir.” Nitekim Al-

lah, “ َۚ180”َوَمْن ِعْنَدهُ ََل َيْسَتْكْبُوَن َعْن ِعَباَدتِ۪ه َوََل َيْسَتْحِسُرون buyurmuştur. Birinci mertebede olan 

işbu ervah-ı aliye-i mukaddese-i tedbir-i ecsama müteallık olan ervah-ı latife 

veli ve takip eder ki, bu ikinci mertebedekiler de eşrefleri cümle-i arştır. Nite-

kim Allah ”  
 
 .buyurmuştur 181”َوَُيِْمُل َعْرَش َربَِٰك فَ ْوقَ ُهْم يَ ْوَمِئٍذ ََثَانَِية 

Üçüncü mertebe, melaike-i kürsi, 

Dördüncü mertebe; melaike-i semavat, 

Beşinci mertebe; melaike-i küre-i esir, 

Altıncı mertebe; melaike-i küre-i hava (nesim) 

Yediinci mertebe; mertebe-i küre-i zemherir, 

Sekizinci mertebe; denizlere müteallik ve makul olan ervah, 

Dokuzuncu mertebe; hababa/dağlara müteallik olan melaik, 

Onuncu mertebe; işbu alemde mevcut ecsam-ı nebatiye ve hayavaniyede 

mutasarrıf olan ervah-ı süfliye. 

Malum olunsun ki; her iki kavle göre işbu ervahın bazıları nurâni, ilahi, 

hayır, said olur ki bunlara taife-i cinin salihaları denir. Bazıları da zulmani, 

sufli, şerir, şaki olur ki; şeytan ile müsemma olanlar da bunlardır. 

Cin ve şeytanın varlığını inkâr ile “ne cin var ne şeytan” diyenler birkaç 

vecih ile hüccet getirmişlerdir. 

                                                      
180 ”.... O’nun yakınında bulunan melekler ise, ne büyüklenip O’na ibâdetten yüz çevirirler, ne de 

yorulurlar.” Enbiya 21/19. (sad.) 
181 ”. O gün rabbinin arşını bunların da üstünde olan sekiz (melek) yüklenir.” Hakka 69/17. (sad.) 
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Birinci Delil 

Şeytan, mevcud olsaydı ya cism-i keşf ya cism-i latif olması gerekirdi. 

Halbuki her iki kısımda batıldır. Binaen aleyh “şeytan var” sözü de bahiru’l 

butlandır. Gözden gizlenen şeytanın cism-i keşf olması mümtenidir dememi-

zin sebebi şudur ki eğer şeytan bir cism-i keşf olsaydı hiss-i selim olan herke-

sin onu görmesi gerekirdi. Eğer gözümüzün önünde birtakım acsam-ı keşfe 

mevcud olduğu halde bizim onları görebilmemiz caiz olabilseydi böylece beş 

nazarımızda birtakım yüksek dağlar, parlak güneşler, gök gürültüleri, şim-

şekler mevcut olduğu halde bizim onlardan da hiçbir şey göremememizin 

caiz olması gerekirdi. Akıldan hariç olan böyle bir şeyi tecviz eden ise akıl 

sahiplerinden sayılamaz. 

Şeytanın ecsam-ı latifeden olması caiz olsaydı, rüzgar ve şiddetli fırtnanın 

tanelerince müteharrik ve müteferrik olmaları yani parçalanıp dağılmaları ve 

bir de amel-i şakkaya kadir olmamaları gerekirdi. Halbuki cin var diyenler; 

“Cin taifesi amel-i şakkaya kadirdir.” derler. Ne zaman ki gerek cism-i keşf 

gerek cism-i latif olduklarının butlanı tahakuk etti “cin var” sözününde fesadı 

sabit oldu.  

İkinci Delil 

Cin denilen bu eşhas eğer bu alemde hazır ve mevcut olup da beşer ile 

karışık imişseler bu kadar uzun karışıklık ve müsahabet mutlaka arasında ya 

sadakat yahut adavet hâsıl olmalı idi. İmdi eğer sadakat hâsıl olmuş ise o sa-

dakat sebebiyle birtakım faydanın zuhuru ve eğer adavet husule gelmiş ise o 

adavet sebebiyle birtakım zararların zuhuru tabiki gerekir. Halbuki biz ne 

öyle bir sadakatten ne de öyle bir adavetten eser gördüğümüz yoktur. San’at-

i tağrime “efsunculuğa” mümaris eden şu ahitler dahi ekazibten mağfir ve 

müstağfer olduklarında sorulsalar ömürlerinde cinden eser-i müşahede etme-

miş olduklarını itiraf ederler. 

İşte cin ve şeytanın adem-i vücudu hakkındaki zanna kuvvet veren ah-

valden birisi de budur. Ne zamanki cinciliği terk ile taib ve müstağfer olmuş 
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olan bir kimseden ben dahi işittim. Dedi ki; “ben fulan garimete “efsuna” şu 

kadar gün muvabet ve mudavemet eyledim. Hemen bir dakika böyle boş dur-

dum. Bununla beraber azaim havanların182 beyan edegeldikleri ahvalden bir 

eser ve haber müşahede edemedim.” 

Üçüncü Delil 

Marifet-i eşyaya üç yol vardır. Biri his, diğeri haber, üçüncüsü de delildir. 

Hissin ise bu şeylerin yani cinin, şeytanların vücuduna katiyyen delaleti yok-

tur. Zira bu şeyler mevcut olsalardı vücutlarını ya sûret ya savt ile his ve idrak 

etmemiz gerekirdi. İmdi mademki bunların vücuduna ne bir sûret gördüğü-

müz ne bir savt işittiğimiz vardır. Cin ve şeytan hakkında nasıl iddia-yı ihsas 

edebiliriz.  

Biz bunların sûretlerini gördük yahut seslerini işittik diyenler ise iki tai-

fedir ki birisi mizaçlarının bozukluğu sebebiyle öyle bazı şeyler tahayyül ede-

rek gördük zanneden mecnunlar ve diğeri bilinen yalancı cincilerdir.  

Enbiya ve resûlün ahbarları vasıtasıyla bu şeyleri isbatı ise batıldır. 

Çünkü bu şeyler sabit olacak olsa enbiyanın sübutunun batıl olması gerekir. 

Zira bunların vücudunun sabit olduğu takdirde enbiya-i kiram yed-i müey-

yidlerinde zuhur eden mucizat "hâşâ " cin ve şeytanın iânesiyledir demek caiz 

olur. Hâlbuki aslın iptalini müedda her fur'anda butlanı tabi ve zaruridir./As-

lın  iptaline götüren her tali husus da batıl olur. Bunun örneği, biz bir kere 

cinin insana dühulünü tecviz edecek olsak sonra denilebilir ki Cidgan Hu-

neyni yani Hz. Peygamber'e ses veren Hurma ağacının sedası mucize eseri 

değildir. Belki şeytan cüz'ü nüfuz etti de ses veren o idi. Böylece denilebilir ki 

Hz. Peygamber nakanın temellem etmesi mucize eseri degil de belki şeytan 

çoğa girdi de tekellüm eden o idi. Yine denilebilir ki şeceranın kendinden sö-

                                                      
182 Efsun, tılsım okuyanlar, büyücüler manasındadır. (sad.) 
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külüvermesi mucize eseri değil de belki şeytan onu söküyordu. Bundan do-

layı cin ve şeytana var demek bundan sonra peygamberlerin butlan-ı nübüv-

vetlerine kâil olmayı icab eder.  

Bu şeylerin delil ve nazar vasıtasıyla isbat-ı bahsine gelince hele bu büs-

bütün müteazzirdir. Zira biz bir delil-i akli ile bilemiyoruz ki cin ve şeytanın 

vücuduna delalet edebilsin. Demekki bir şeylerin vücuduna tahsil-i ilim ve 

marifete bizim için yol yoktur. Öyle ise cin ve şeytana var dedikleri batıl bir 

sözdür. İşte cinleri ve şeytanları inkar edenlerin bilcümle şüpheleri bunlardır. 

A. Cevap 

   Evvelki şüphelerin cevabında deriz ki; sizin zikr ve beyan ettiğiniz 

şüphe cinin cismi olması mümteni ettiğine delalet eder bunda hakkınız var 

diyelim. Fakat "cin, cismiyetten mücerred bir cevherdir" demek niçin caiz ol-

masın? Şurası da malum olsun ki" cin cismiyetten mücerred bir cevherdir" 

diyenler fark-ı adideye munkasımdırlar.  

Birinci grup; bunlar demişler ki; ebeden insandan ayrılan nüfus-u natıka-

i beşeriyeden bazıları hayır bazıları şerir olur. Hayr olanlar yeryüzü meleke-

leridir. Şerir olanlar da yeryüzü şeytanlarıdır. Sonra o nüfus-u müfarikanın 

bedenine müşâbehet tâmmesi olan diğer hâdis olup da o bedel-i hadise mü-

farikaya biğayet meşabe bir nefs taalluk edince o nefs-i müfâreka bu beden-i 

hâdise birnevi taalluk hâdis ve hâsıl olur. Binaen aleyh o nefs-i müfâreka bu 

bedeni hâdise müteallik olan nefse, kendine layık amele muavenet eder.  

İmdi bu takdirde nefislerin ikisi de tahir, nuranî, hayır olan nüfustan ise-

ler o ma'lûnet ve meâzatta "ilham" ve eğer nüfus-u habise-i şerireden iseler o 

muavenet ve munasırata "vesvese" denir.  

İşte ilk fark kavlince ilham ve vesvese bu demektir. 

Ikinci grup; "Cin ve şeytanlar" birtakım cevahirdir ki cismiyyetten cismi-

yeyt-i alakalarından da mücerreddirler. Bunların cinsleri nüfus-u natika-i be-

şeriyenin cinsine muhaliftirler." diyenlerdir. Bundan sonra malum olsun ki 
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nüfus-u natika-i beşeriyenin cinsine metnu olduğu gibi zikredilen mücerre-

datın da cinsi aşağıdaki nevilerde münderic olur. Şöyleki; zikredilen mücer-

red cevherlerin tahir ve nuranileri pürmelaikesidirler ki bunlara taife-i cinin 

salihaları denir. Habis ve şerirleri dahi şeyâtîn-i müezziyedir.  

Bunu belledik ya! İmdi deriz ki; cinsiyet, damme sebebi ve illeti olduğun-

dan tahir ve nurani olan nüfus-u beşeriye öteki ervahı tahireyi nuraniyeye 

münazzam, hayır ve bir takva ebvabından olan amele muayyen olurlar.  

Üçüncü grup; bunlar ervah-ı süfliyenin vücudunu inkar ve fakat ervah-ı 

mücerrede-i felekiyeyi isbat ve ikrar edenlerdir. Bunlar bu ruhların çok yüce, 

hükümran, güçlü olduklarını iddia ederler ki, bu ruhlar cevherleri ve mahi-

yetleri itibarı ile çeşit çeşittir. Her bir ruhun da öyle bir bedel-i muayyene var-

dır ki o beden dahi felek-i muayyeneden ibarettir. Beşerin ruhu nasıl ki evvela 

kalbe taalluk eder de sonra zikredilen taalluk vasıtasıyla o ruhun eseri mecmû 

âza bedene sâri ve münteşir oluyorsa ruh, feleği dahi böylece evvela kevâkibe 

"yıldız " taalluk eder de sonra zikredilen taalluk vasıtasıyla o ruhun eseri hem 

o feleğin hem de alemin tamamına sâri ve münteşir olur.  

     Kalp ve dimağda nasıl ervah-ı latife ediyor. Ervah nasıl şerri aynen ve 

âzaya ve bi'l cümle eczâ-i bedene müteeddi ve münteşir olarak hayat, his, ha-

reke kuvveti, eczâ-i âzadan her cüze bu tarik ile nasıl vusul buluyorsa cerm-i 

kevâkibten dahi birtakım hudud-u şeaiye münbeis olarak cevanip aleme vasıl 

ve kevâkib mezkûranın kuvveti o hududu şeaiye vasıtasıyla eczâm-ı aleme 

müteeddi ve münteşir olur.  

  Kalp ve dimağda eczâ-i bedene kabz-ı sâri olan ervah vasıtasıyla nasıl ki 

o bedenin eczâsından her cüzde ğaziye, nâmiye, mevlüde, hasasa gibi muhte-

lif kuvvetler hâsıl olur. Bu kuvvetler külliyet-i bedeni mücbir olan cevher-i 

nefsin nasıl ki netâici ve evladı gibi sayılıyorsa böylece yıldızlardan dağılarak 

bu alemin eczâsında vasıl olan hudud-u şeaîye vasıtasıyla eczâ-i alemde nefs-

i Zeyd ve nefs-i Ömer gibi birtakım nüfusu mahsusa hadis ve hâsıl olur ki bu 

husus-u hâdise-i mahsusa dahi o nüfus-u feleğinin evlâdı gibi sayılır.  
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  Nüfus-u felekiye cevahir ve mahiyetinde nasıl muhtelif iseler boylece 

mesela nefs-i felek zuhulden mütevellit olan nüfus ile nefs-i felek müşteriden 

mütevellit olan nüfusu başka başka birer taife olup binaen aleyh ruhu zühla 

muntesip olan nüfus mütecanis ve müteşarik ve beyanlarında muhbit ve mü-

ebbit hâsıl olursa da ruh zühla müntesip olan nüfus tabi ve mahiyetçe ruh 

müşteriye müntesip olan nüfusa muhalif olur.  

Bunu belledik ya! İmdi deriz ki; 

    Kudema-i hikmettin kavline göre illet, malülden daha kavi olur. Nüfus-u 

beşeriye ise ervah-ı felekiyesinden bir ruhun malülü derler. Tavaif-i nüfus-u 

beşeriyeden her taifenin de kendine mahsus bir tabiatı vardır. Binaen aleyh 

zikredilen tabiat ruh feleğindeki kuvvet-i ervah-ı beşeriyedeki kuvvetinden 

daha ziyade daha âliyedir. 

    Şu ervah-ı felekiye, ervah-ı beşeriyenin şu taifesine nisbetle hep müşfik ve 

sultan-ı rahim gibidir. İşte bu sebepten dolayı zikrolunan ervah-ı feleke evlat-

ları mesabesinde evvela insanların mesalihine muavenet ile onlara kah uy-

kuda rüya yoluyla ve kah yakazada183 ilham yoluyla görüş yoluyla reşat ve 

sedad ederler.  

 Bir de işbu nüfus-u beşeriyenin bazısı zikredilen hâsiyet cinsinden bir 

kuvve-i kaviyeye rastgele mazhar olup kendinin aslı ve madeni olan ruh fe-

leğe ittisali kavilestiği vâkit o nefiste efâl-i acibte ve âdeta mehalif-i amele zu-

hur ediverir. İşte cin ile şeytanı isbat ile "bunlar birtakım mevcudattır ki, ne 

ecsamdırlar ne de cismanidirler " diye iddia edenlerin mezheplerinin tafsili 

budur.  

    Malum olunsun ki felsefeden bazıları bu mezhebi tân ve tezyif ile madde-

den mücerred olanın cüziyati idrak etmesi de mücerredatın efâl-i cüziyeyi fail 

olması da mümtenidir diye iddia ettiler. Bu iddianın butlanı ise aşağıda zikri 

iki vecih ile isbat olunur.  

                                                      
183 Uyanık, zeki adam manasındadır. (sad.) 
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Birinci vecih; "şu şahs-ı muayyene insandır, feras değildir." diye hüküm 

edebiliriz. İki şeye hükmedenin nefsinde ise magz-u aleyhümanın o ikisinin 

hükmü demektir huzuru kesindir.  

İmdi o babda geleni müdrik olan yalnız bir şeydir ki o da nefistir. Binaen 

aleyh nefsin cüziyede müdrik olması lazım gelir.  

Mütercim; Fahreddin Razi demek ister ki; insan küllidir. Eşhâs-ı muay-

yene dahi cüzîdir. İmdi nefs-i natika-i insanın tamamına hükmettiği vâkit 

hükmolunan insan nasıl nefiste hazır oluyorsa böylece "Şu şahs-ı muayyene 

insandır, at değildir." diye hükmettiği vâkit yine hukmolan şahs-ı cüzîyenin 

dahi nefsin yanında hudur-u zaruri ve tabiidir. Hâlbuki şu hükümlerin ikisini 

de veren şey tektir ki o da nefistir. 

Binaen aleyh nefs-i natıka külli olan insanı müdrik olduğu gibi cüz-i olan 

şahs-ı muayyeneyi de idrak eden yine odur. Bu takdirde bazı hükemanın 

nefs-i nâtıka-i cüziyyatı idrak etmez dedikleri batıldır. "Mütercim kelamını ta-

mamladı.)  

İkinci vecih; tutalım ki nefs-i mücerred ibtidâen yani vasıtasız cüziyyatı 

idraka muktedir olamıyor. Lâkin cismanî işaretler vasıtasıyla cüziyyatı da id-

rak etmeye kudretiyâb olduğunda nezâ184 yok ya! İmdi ”cin ve şeytanlar de-

nilen ervah-ı mücerredin küre-i esireden yahut küre-i zemheriden alât-ı cis-

maniyeleri vardır ki, o alât-ı cismaniyeleri vasıtasıyla cismaniyeti idraka ve 

bu ebeden insana tasarrufa muktedir oluyorlar.” demek niçin caiz olmasın?  

İşte bu mezhebin şerhinde diyeceğimiz sözün tamamı budur.  

Cin, ecsâm-ı havaiye yahut ecsâm-ı nariye diye iddia edenlerin mezhe-

bine gelince bunlar demişler ki; ecsam hacmiyet ve miktarda mütesavidir. 

Halbuki bu manaların ikisi de -yani hacmiyet-i miktarda- arazdan olup bi-

naen aleyh ecsam bu arazı kabulde mütesaavidir. Bilmahiye muhtelif olan eş-

yanın ise bazı levazımda iştirakları mümteni değildir. Bu halde “ecsam her ne 

                                                      
184 Kavga, çekişme  manasındadır. (sad.) 
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kadar hacmiyet ve miktarı kabulde müşterek iseler de zevat-ı mahsusa ve ma-

hiyat-ı muayyeneleri hasebiyle muhteliftirler.” demek niçin caiz olmasın. 

 İşte bu sabit olduğunda biz de deriz ki, ecsâmın bir çeşidi ecsâm-ı latife-

dir, nefazedir, kendiliğinden haydır. Alete muhtaç olmayarak akıldır. Böylece 

alete muhtaç olmayarak amel-i şâkkaya kadirdir. Latif olmakla beraber tefer-

rük ve temezzük gayr-ı kabildir.” demek niçin caiz olmasın? Böyle olduğu 

halde zikredilen cisimler kendi kendilerini eşkal-i muhtelife ile teşkile kadir 

olabilirler. Bu misüllü ecsâm-ı latife-i ne riyah-ı asife temzik ve ne de ecsâm-ı 

kesife tefrik edebilir.  

    Felasife “sâikalardan munfasıl olan ateş “seyale-i berkıyye” bir lahza-i lati-

fede ihcar ve hadidin bu ezannına nüfuz ederek diğer canibten çıkıverir.” de-

mediler mi? Öyle ise letafet cismiyeleri hasebiyle cin ve şeytanlar hakkında 

da bu nüfuz ve hurucun imkan ve ihtimali müstebıd ve nâmakul olamayaca-

ğından bunların bivatan-ı nasa nüfuz ile onda tasarrufa kudretleri ve ecl-i mu-

ayyen ve vakt-i malumun hululünden hay ve faal kalarak fesattan yani mu-

tedden masuniyet ve mahfuziyetleri şayan-ı kabul görülür. İmdi bu ahvalin 

tamamı ihtimalat-ı zahireden olup iptaline de delil-i kaim olmadığından but-

lanına hükmolunamaz.  

 

A.1. Şübhe-i Sâniyenin Cevabı 

Cin ve şeytanların mefruz olan sadakat ve adavetleri mutlaka her bir in-

san ile hâsıl oluvermesi gerekir. Herkes ise yalnız kendi halini bilebilir. Ken-

dinden başkasının haline vakıf ve agah değildir. Binaen aleyh bu emir ona 

hayiz ihtimalde kalmıştır. 

 

A.2. Şübhe-i Sâlisenin Cevabı 
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Cin ve şeytanların vücudu Hz. Peygamber’in nübüvvetlerinde tan icab 

ettiğini biz teslim edemeyiz. Bunun cevabı da bundan sonra yakında zikrede-

ceğimiz cevaplardan zahir olur. İşte işbu şüphelerin cevabında sözümüzün 

sonudur.  

İkinci Mesele 

Malum olunsun ki gerek Kur’ân gerek haber, cin ve şeytanlarının vücu-

duna delalet eder.  

a. Cin ve Şeytanların Vücuduna Delalet Eden Kur’ân Ayetleri 

Birinci ayet; “ ا َحَضُروُه  َن اجلِْنِٰ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فَ َلمَّ ا ُقِضَي َولَّْوا ِإىَل َوِإْذ َصَرفْ َنا إِلَْيَك نَ َفرًا مِٰ قَاُلوا أَنِصُتوا فَ َلمَّ
ْعَنا ِكَتااًب أُنزَِل ِمن بَ ْعِد ُموَسى ُمَصدِٰقًا لَِٰما َبْيَ يَدَ ْيِه يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِٰ َوِإىَل َطرِيٍق مُّْسَتِقيمٍ   185”قَ ْوِمِهم مُّنِذرِيَن قَاُلوا ََي قَ ْوَمَنا ِإانَّ مسَِ

işte bu ayet cin taifesinin vücuduna Kuran’ı işittiklerine ve kendi kavimlerini 

inzar ettiklerine delalet eden sarih bir nasstır.  

Mütercim; işte bu ayet cinden bir cemaatin Hz. Peygamber’e gönderilen 

Hz. Peygamber’in kıraat buyurdukları Kur’ân ayetlerini işittikten sonra ka-

vim ve kabileleri nezdine dönerek; “Ey kavmimiz! Biz Musa’dan sonra inzal 

buyrulmuş bir kitap işittik ki Musa’ya münezzel olan Tevrat’ı tasdik edip hak 

ve doğru yolu gösterir.” demiş olduklarını nâtıktır. Son. 

İkinci ayet; “ َ186 ”َوات َّبَ ُعواْ َما تَ ت ُْلواْ الشََّياِطُي َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَمان 

                                                      
185 ”Hani, cinlerden Kur’ân'ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar Kur’ân'ı dinle-

meye geldiklerinde, "Susup dinleyin!" dediler. Kur’ân'ın okunması tamamlanınca, uyarıcılar 
olarak kavimlerine döndüler. Onlara şöyle dediler: ”Ey kavmimiz! Şüphesiz biz Musa'dan 
sonra indirilen ve kendilerinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. O, hakikate ve doğru 
yola götürmektedir.”Ahkaf 46/29,30. (sad.) 

186“Kitap ehli, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların vesvesesine uydular.” Bakara 
2/102. (sad.) 
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Üçüncü ayet; Allah, Hz. Süleyman’ın kıssasında “ َيَ ْعَمُلوَن َلهُ َما َيَشاء ِمن َّمََّارِيَب َوََتَاثِيل

 188”َوالشََّياِطَي ُكلَّ بَ نَّاء َوَغوَّاٍص َوآَخرِيَن ُمَقرَِّنَي ِف اْْلَْصفَ اِد  ” ve Allah 187”َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر رَّاِسَياٍت اْعَمُلوا

yine Allah ”  َِوِمَن اجلِْنِٰ َمن يَ ْعَمُل َبْيَ َيَديِْه ِبِِْذِن َربِٰهsözünde  189 َ190”َوِلُسَلْيَماَن الٰرِيح“  

Dördüncü ayet; “نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم أَن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماوَ اِت َواْْلَْرِض فَانُفُذوا   191”ََي َمْعَشَر اجلِْنِٰ َواإْلِ

Beşinci ayet; “ ٍنْ َيا بِزِيَنٍة اْلَكَواِكِب َوِحْفظًا مِٰن ُكلِٰ َشْيطَاٍن مَّارِد   “192”ِإانَّ َزي َّنَّا السََّماء الدُّ

b. Cin ve Şeytanın Vücuduna Delalet Eden Haberler  

Birinci haber; İmam Malik “Muvatta” isimli eserinde Sayf b. Eflah’tan o 

da Hişam b. Zühre’nin azadlısı Ebû’l Saib’ten naklen şöyle rivayet etmiştir. 

Ebi Saib demiş ki; “Ebû Said el Hudri’nin nezdine gitmiştim. Onu namazda 

bulduğumdan oturdum. Namazını bitirsin diye bekliyordum, birden sandal-

yenin altından bir şeyin kımıldadığını duydum. Dikkat ettim gördüm ki kı-

mıldayan meğer koca bir yılan imiş! Hemen ayağa kalkıp öldürmeye davran-

dım ise de müşarun ileyh Ebi Said bana otur diye işaret etti. Ne zaman ki na-

mazını bitirdi, hanesindeki bir odayı bana göstererek dedi ki; şu odayı görü-

yor musun? Şu odayı görüyor musun? Burada bir vâkit yeni evlenmiş bir de-

likanlı vardı. Delikanlı bir gün hanesine gelirken hatunu bitirmek üzere mız-

                                                      
187 ” Cinler Süleyman'a, istediği gösterişli yapılar, heykeller, havuz gibi büyük kazanlar ve ağır 

tencereler yaparlardı.”Sebe 34/13. (sad.) 
188 ” Bütün usta ve dalgıç şeytanları da emrine verdik. Zincirlere vurulmuş başkalarını da.” Sâd  

38/37,38. (sad.) 
189 “Süleyman için rüzgarı...” Sebe 34/12. (sad.) 
190 ” Sabah esintisi bir aylık mesafe, akşam esintisi de bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'ın 

emrine verdik. Onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerin 
de bir kısmı onun emrinde çalışırdı. Cinlerden bizim emrimizden çıkanlara, alevli ateşin aza-
bını tattırırız.” Sebe 34/12. (sad.) 

191 ” Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin etrafından kaçma imkânınız varsa kaçınız. 
Ama büyük bir güce sahip olmadan kaçamazsınız. Şimdi, Rabbinizin her yerde var olduğunu 
nasıl inkâr edebilirsiniz?” Rahman 55/33. (sad.) 

192 ” Biz, dünya semasını yıldızlarla süsledik. O yakın göğü her türlü inatçı asi şeytandan koru-
duk.” Saffat 37/6,7. (sad.) 
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rağına davrandı. Hatun ona; “Yahu! Acele etme, hanene gir bak da sonra na-

pacağın varsa yaparsın,” dedi. Delikanlı bir de hanesine girer girmez görür ki 

kendi yatağında heybetli bir yılan kıvranmış yatıyor. Derhal mızrağını yılana 

saplıyordu. Yılan mızrağın ucuna dolanmaya başladı. Fakat delikanlı da o 

anda cansız olarak yere serildi. Şöyle ki; Yılan mı, delikanlı mı? İkisinden han-

gisinin önce canının çıktığını anlayamadık. Sonra bunu Hz. Peygamber’e nak-

lettim. Saadetle buyurmuşlar ki; “Medine’de İslam’a gelmiş birtakım cin var-

dır. Bunlardan size görünen olursa savuşması için ona üç gün izin veriniz şa-

yet gitmez de üç günden sonra yine size görünecek olursa hemen öldürünüz. 

Zira o demekki cin-i müslim değil, şeytandır.”  

İkinci haber; yine İmam Malik Muvatta isimli eserinde Yahya b. Said’den 

naklen rivayet etmiştir ki; Hz. Peygamber leyle-i israda cinden bir ifridi gör-

müşler ki, bir şu’le-i ateşinle zat-ı nebiyi takip edip geliyor. Şöyle ki Hz. Pey-

gamber her ne vâkit dönüp baksalar adı geçen ifride rastlar nazar-ı hemayun-

ları olurdu. 

Hz. Peygamber’in yol arkadaşı olan Cibril, bu hali görünce; “ Ya Rasulal-

lah! Sana birkaç kelime öğreteyim ki onları söyler söylemez şu ifridin şulesi 

söner, kendi de ağzı üzerine yere kapanır düşer,” dedikten sonra “Ya Rasu-

lullah! ‘ 

اِء َوَما يَ ْعرُُج ِفيَها َو ِمْن َشرِٰ التَّآمَّاِة الَِِّت ََل ُُيَاِوْزهُ هللِا اْلَكرمِِي َو َكِلَماِت هللِا أَُعوُذ ِبَوْجِه  نَّ بَ رٌّ َوََل فَاِجر  ِمْن َشرِٰ َما يَ ْنزُِل ِمَن السَّمََٓ

 duasını َما َذرََأ ىِف اْْلَْرِض َوَماََيْرُُج ِمن َْها َوِمْن ِفََتِ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر َوِمْن َشرِٰ ُكلِٰ طَارٍِق ِاَلَّ طَارِقً ا َيْطُرُق ِِبَرْيٍ ََي َرمْحه نُ ” 193,

oku! Buyurdular. 

                                                      
193 ” Sığınırım Kerim Allâh vechine ve O’nun kelimelerinin tamamına ki, iyi kötü hiçbir şey onlara 

zarar veremez. Semâdan inenin ve semâya yükselenin şerrinden, arzda üreyenin ve arzdan 
çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olan müstesna, geceleyin kapıyı 
çalanın şerrinden, yâ rahman!” (sad.) 
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Üçüncü haber; yine İmam Malik Muvatta’da rivayet etmiş ki; “Kâb’ül 

Ahbar” “Eûzü bi vechillahi’ azimi’l-lezi leyse şerran a’zamı minh bikelimatil-

lahi taâmmetillahi la yücâviz hünne bir vela facir ve bâ semae küllüha mâ gad 

alimet minha ve malem a’lem min şerri ma halega ve zerae ve berae” der idi.  

Dördüncü haber; yine İmam Malik rivayet etmiş ki; Halid b. Velid uy-

kusu arasında korkmakta olduğunu Hz. Peygamber’e arz etti. Hz. Peygamber 

de “194”أُعوُذ ِبَكِلَماِت اّلٰلِ التَّامَّةِ  ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه َوَشرِٰ ِعَباِدِه، َوِمْن مَهَزَاِت الشَّيَاِطِي، َواْن َُيِْضُرون duasına mü-

davemet eylemesini ona emir buyurdu. 

Beşinci haber; Hz. Peygamber’in bir gece cinlerden bir cin taifesine 

Kur’ân kıraati ve onları dine davet buyurduğuna dair mübelliğ tevatüre bâliğ 

olan haber meşhurdur. 

Altıncı haber; Kâd-ı Ebû Bekir “Hidaye”de rivayet etmiş ki; Meryem oğlu 

İsa, şeytanın ben-i Adem’de yerin neresi olduğunu bana göster Ya Rabbi!  diye 

Allah’a dua ve niyaz eyledi. Allah da gösterdi. Bir de başı yılan başına benzer 

bir şey gördü ki başını ben-i Adem’in süveyda-i kalbine koyuyor. Şöyle ki 

Beni Adem Allah zikri ile meşgul olduğu vâkit göğe çekilir ve zikr-i ilahiyi 

terk edince o da kötülüklerin başı olan tacını Neûzü Billah Teâla süveydayı 

delil insana vaz’ ile ilka-i vesvese eylerdi.  

Yedinci haber; “Şüphesiz ki şeytan, Ademoğlunun damarlarında kan 

gibi”195 hadisinde lanetli şeytanın insanın damarlarına girdiğini ve kan da-

marları insan bedeninde nasıl cereyan ediyorsa o habisin dahi insan bede-

ninde öyle nâfiz ve câri olduğunu izah ve beyan eder.  

 Yine Hz. Peygamber, “ma minküm ille velehü ehadün şeytan”196 buyur-

muşlardır ki; bu hadisin dahi Ademoğlu’ndan herkese bir şeytanın musallat 

                                                      
194 ”Allah'in eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun Gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, 

şeytanların vesveselerinden bana gelmelerinden ve yanımda durmalarından Allah’ın eksiksiz 
Kelimelerine sığınırım." Muvatta, Si'r 9, (2, 950) (sad.) 

195 Buhârî. ahkâm. 21 ı'îıkâf. 11, 12: Ebû Dâvud. savm, 78.(sad.) 
196 ”Sizden hiç kimse yoktur ki; onun bir şeytanı olmasın.” (sad.) 
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olduğunu işaret eder. Hatta bu hadisin şerr-i füsnuh ve sudur buyrulduğunda 

“Ya Rasulallah, risaletin hamisi siz de dahil misiniz?” yolunda irad-ı sual ey-

leyen ashab “hayır” cevabını alınca ve fakat bu cevabı veli ve takip eden “şu 

kadar ki iâne-i rabbaniye ile benimki İslam’a gelmiştir.” izahıyla Hz. Peygam-

ber vech-i manadan perde bir miktar şüphe ve tereddüt oldular. 

Bu babda mervi olan hadisler pek çok ise de şu zikir ve beyan ettiğimiz 

isbat etmeye kafidir. 

Üçüncü Mesele: Cin Ateşten Yaratılmıştır 

Delilimiz de “ ِ197”َواجلََْٓانَّ َخَلْقَناُه ِمْن قَ ْبُل ِمْن اَنِر السَُّموم“ ayeti ile Allah’ın laneti üzerine 

olan İblis’in anlattığı ” ٍٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطي  nazm-ı celilidir. Şu da malum “198”َخَلْقَتيِن ِمن انَّ

olsun ki; ateşte hayatın meydana gelmesi uzak bir ihtimal değildir. Görmez 

misin ki tabibler, nefsin ilgili olduğu ilk şeyin kalp ve ruh olup bunların da 

sıcaklığın had noktasında bulunduklarını söylerler. Kalp ve ruhun sıcaklığı 

ise derece-i nihayedir. Hatta Galenos; ”Ben bir kere bir maymunun karnını 

yardım. İçine elime soktum. Parmağımla kalbini yokladım. Onu son derece 

sıcak buldum.” demiştir.  

Biz ise daha ilerisine varıp deriz ki; Tabipler, “hayatın sadece beden sı-

caklığı ile meydana gelir, başka türlü hâsıl olamaz.” demişler. Bazıları da de-

miştir ki, zann-ı gâlibe göre, ateş küresi ruhanî varlıklarla doludur. 

Dördüncü Mesele 

Cinin bu şekilde isimlendirilmesinde iki görüş vardır. 

Birinci görüş; cin lafzı istitaren/örtünmekten alınmıştır. Cimin fethasıyla 

“cennet” lafzı dahi ağaçlarla örtüldüğü için cennet denilmesi de bu manadan 

alınmıştır.  

                                                      
197 ”Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.”Hicr 15/27. (sad.) 
198 ”Beni ateşten, Adem’i çamurdan yarattın.” A’raf 7/12. (sad.) 
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Dammeli cim ile “cünne” hali insanı örttüğü için bundan alınmıştır.  

Cin dahi gözlerden örtülü ve gizli olduğu için bu isim ile isimlendirilmiş-

tir.  

Mecnun lafzı da bundan alınmıştır. Aklı perdelediği için. 

Cenin de bundan alınmıştır. Karında örtülü olduğu için. 

-ayetinde vâki olan ”cünne” de bunlan alınmıştır ki, ko “199”اَّتََُّذوا أََْيَاهَنُْم ُجنَّةً “

ruma ve örtme namasındadır. 200  

Bir de malum olsun ki melekler dahi bakma ile görmeden Ade-

moğlu’ndan korunmuş ve gizli oldukları için bu söze göre onların da cinden 

olmaları gerekir. Meğer denile ki bu söylem201 bilinmesi sebebiyle takyid-i 

mutlak babındadır. 

İkinci görüş; cin, ilk zamanlarda cennetin bekçileriydi. Onun için bu isim 

ile isimlendirilmiştir. Lakin birinci görüş daha kuvvetlidir.  

Beşinci Mesele 

Malum olunsun ki tavaif-i mükellefin202 dörttür. (Melekler, insanlar, cin-

ler ve şeytanlar) 

Cin ve şeytalarda ihtilaf ettiklerinden kimi demiş ki; şeytan bir cinstir, cin 

dahi başka bir cinstir. Nitekim insanla at başka başka birer cins oldukları gibi 

kimileri demiş ki; cinin iyileri de kötüleri de vardır. Şeytanlar, kötü cinlerin 

ismidir.  

                                                      
199 ”Onlar yeminlerini kalkan edindiler.” Münafikun 63/2. (sad.) 
200 Cünne; damme ve şedde ile kalkan demektir. Mutlaka setr manasına gelir.  
201 Yani gerek cin, gerek melek istiarede müşterek iken bu vecihten dolayı yalnız cine cin denmesi 

bilmek sebebiyle takyid-i mutlak babındadır.(Sırr-ı Girîdî) 
202 Mükellef varlıklar demektir. (sad.) 
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Altıncı Mesele 

Cinlerin insanın içine nüfuz etme kudretlerinin olduğu meşhurdur. Mu-

tezile’nin çoğu bunu nefy ve inkar etti. 

Müsbet olanlar birkaç vecih ile hüccet eylediler.  

Birinci vecih; cin eğer ne cisim ne de cismani olmayan bir mevcuttan iba-

ret ise bu takdirde cinin beşerin karnına nüfuza gücünün olmasının manası 

beşerin içinde tasarrufa kadir olması demek olur bu ise uzak değildir.  

İkinci vecih; “ ِٰ203”َلَ يَ ُقوُموَن ِإَلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمس“ ayetinde bu mana 

açıktır. 

Üçüncü vecih; Hz. Peygamber “şeytan insanoğlunun vücudunda, damar-

larındaki kan gibi akar.”204 hadisinde de şeytanın Ademoğlu’nun içine nüfuz 

ve cereyan ettiği beyan buyrulmuştur.  

Bunu inkâr edenler dahi aşağıdaki delillleri getirmiştir.  

Birinci delil; Allah’ın lanetlenmiş şeytandan naklettiği şu sözü “ ََوَما َكاَن يل
ُتْم يل   buyurmuştur. İşbu ayet ise şeytanın beşer 205”َعَلْيُكم مِٰن ُسْلطَاٍن ِإَلَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجب ْ

üzerine tasallut ve istilası açık bir vecihle olup bu dahi vesvese atılmasına ve 

batıla davetten ibaret ettiğini Allah sarih bir şekilde buyurmuştur.  

İkinci delil; şüphesiz ki, peygamberler ve gerçek âlimler, insanları şey-

tana lanet etmeye ve ondan uzaklaşmaya çağırırlar. Binaen aleyh peygamber-

ler ve alimler ile şeytanlar arasındaki düşmanlık envâ-i adavetten en büyüğü 

olması gerekirdi. İmdi şeytanların, insanın içine nüfuz etmeye ve onlara bela-

ları ve kötülükleri ulaştırmaya güçleri olsalardı, peygamberlerin ve ulemânın 

                                                      
203 ” Faiz yiyenler, şeytanın çarptığı kimselerin kalkması gibi kalkarlar/davranırlar.” Bakara 

2/275. (sad.) 
204 Buhari, ahkâm, 21, i'tıkâf. 11, 12; Ebû Dâvud, savm, 78. (sad.) 
205 ” Şeytan şöyle diyecektir: "Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim; 

ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz 
de benim çağrıma hemen koştunuz.” İbrahim 14/22. (sad.) 
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onlardan görmüş olduğu zararın herkesin gördüğünden daha büyük olması 

gerekirdi. Madem bu doğru değildir biliriz ki şeytanların beşerin içine nüfuz 

ve istilaya kudretleri vardır sözü de batıldır.  

Yedinci Mesele 

Müttefekun aleyhtir ki;206 melekler yemezler, içmezler, evlenmezler. Gece 

ve gündüz tesbih ederler ve asla bıkkınlık getirmezler. Cin ve şeytanlara ge-

lince; bunlar yerler, içerler hatta Hz. Peygamber; “ sığır tersi ve kemik cin tay-

fasının yiyeceği ve rızkıdır”207 diye beyan buyurmuşlardır. Doğma ve doğur-

maları dahi söz konusudur. 

Şeytanın zürriyyeti olduğunu Allah; “ 208”أَفَ تَ تَِّخُذونَُه َوُذٰرِي ََّتُه أَْولَِياء ِمن ُدوّن“ ayetinde 

buyurmuştur. 

Sekizinci Mesele: Vesvesenin Keyfiyeti Beyanındadır 

“Mel’un şeytan insanın içine dalar. Başını insanın kalbine koyar. Vesve-

sesini oraya atar.” demişler ve bunun sıhhatine “Şüphesiz şeytan, insanın vü-

cudunda, damarlarındaki kan gibi akar. Dikkat! Onun akış yollarını açlıkla 

daraltınız.”209 ve “Eğer şeytanlar insanoğlunun kalbleri etrafında dönüp do-

laşmasalardı, insanlar göklerin melekûtunu seyrederlerdi.”210 hadisleriyle de-

lillendirmişlerdir. Bazı kimseler de “işbu haberleri tevil etmek gerekir. Zira 

bu benzer haberleri zahirlerine hamletmek mümkün değildir.” dediler ve bu 

babta birkaç görüş dile getirdiler.  

Birinci görüş; Şeytanların, insanın içine girmesi imkânsızdır. Çünkü, şey-

tanın girdiği yerlerin ya genişlemesi veya bu cisimlere şeytanın girebilmesi 

gerekir.  

                                                      
206 Alimler ittifak etmiştir ki demektir. (sad.) 
207 Timizi, taharet, 14 (1/29). (sad.) 
208 ” "Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun zürriyetini dost mu ediniyorsunuz?” Kehf 18/50. 

(sad.) 
209 Buhari, ahkâm. 21. i'tikâf. 11, 12: Ebû Dâvud, savm. 78. (sad.) 
210 Müsned, 2/353.(sad.) 
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İkinci görüş; önce beyan ettiğimiz görüşle şeytan ile ehl-i din arasında 

şiddetli düşmanlık vardır. İmdi şeytanlar işbu nüfuze kadir iseler ya niçin ehl-

i dine daha ziyade zararları dokunmuyor? 

Üçüncü görüş; şeytan ateşten yaratıldığından insan bedeninin içine gire-

bilse bedeninin içine yine ateş nüfuz etmiş gibi olurdu. Halbuki öyle bir şeyin 

hissedilmediği malumdur.  

Dördüncü görüş; şeytanlar günahları ve enva-i küfrü ve fıskı severler. 

Bununla birlikte enva-i fıskı izhar etmeleri için biz onlara pek ziyade yalvarıp 

yakardığımız halde hiçbir eser ve fayda gördüğümüz yoktur. Tamamen düş-

manlıklarından da bir zarar, sadakatlerinden de bir fayda göremiyoruz.  

Müsbet Olanların Cevapları 

Birinci sualin cevabı 

Bunlar eğer nüfuz-u mücerred iseler sual, cevabından müstağni kalır. 

Işık, hava gibi ecsam-ı latifeden iseler yine sual zail ve cevaptan istiğna hâsıl 

olur. 

İkinci sualin cevabı 

Allah ve melekler, şeytanları, beşerin âlimlerine eziyet etmekten alıkoy-

muşlardır, demek uzak değildir.  

Üçüncü sualin cevabı 

Allah'ın, Hazreti İbrahim'in ateşine: “211 ”ََي اَنُر ُكوّن بَ ْرًدا َوَسََلًما demesi caiz ol-

saydı burada da onun misli niçin caiz olmasın? 

                                                      
211 ”Ey ateş! İbrahim’e serin ve selamette ol.” Enbiya 21/69. (sad.) 
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Dördüncü sualin cevabı 

Şeytanlarda muhtar olduklarından212 caizdir ki bir kısım kötülükleri işler-

ler de dilemediklerini işlemezler. 

Dokuzuncu Mesele 

İşbu mesele İmam Gazali’nin “İhya” adlı kitabında takrir ve beyan buyur-

dukları üzere vesvese hakkındaki kelamın tahkikini açıklamasıdır. İmam Ga-

zali der ki; 

 “Kalp, birçok kapıları olan bir kubbeye benzer Ona her an birtakım haller 

gelir. Yahut her taraftan oklar atılan bir hedef gibidir veya içinde birçok şekil-

lerin gösteren bir ayna gibidir. Çünkü orada bir şeklin peşinden diğer bir şekil 

görünür. Yahut da bentleri yıkılmış nehirlerden kendisine çeşitli suların dö-

küldüğü bir havuz gibidir. Kalbte, her an peşpeşe meydana gelen bu tesirlerin 

girişi ya beş duyu organı gibi zahirden veyahut da insanın mizacında mey-

dana gelmiş ahlâkı, gazabı, şehveti ve hayali gibi batından olur.  

İmdi insan, havas-ı zahire sebebiyle bir şey idrak etmek istese ondan kal-

bine bir iz hâsıl olur. Böylece şehvet yahut gazab heyecana geldiği vâkit o ah-

valden de kalpte yine birtakım izler meydana gelir. Ama insan, zahiri hisler-

den menedilse kendinde meydana gelen hayaller devam eder. Hayal bir şey-

den bir şeye geçer. Hayallerin yer değiştirmesi ile kalp bir halden bir hal taşı-

nır durur. İmdi bu sebeplerden dolayı insanın kalbi devamlı bir değişme ve 

etkilenme içindedir.  

Kalpte hâsıl olan izlerin en hususi olanı hatıra gelenlerdir. Hatıra gelen-

lerden murad kalpte arız olan fikirler ve düşüncelerdir. Fikirler ve düşünce-

lerden de murad ya yenilenme yahut düşünce yolu ile meydana gelen idrak 

ve ilimlerdir. Bunların hatıra olarak isimlendirilmesi mücerred kalbin bunlar-

dan gafil iken hatırladıkları değerden dolayıdır. 

                                                      
212 Bu ifadeden kastedilen şeytanların da iradelerinin olduğudur. Şeytanlar da insanlar gibi tasar-

ruflarda bulunabilir ve bu tasarrufları kendi tercihleri iledir. (sad.) 
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İmdi hatıralar iradenin, iradeler dahi azaların hareket ettiricileri olmuş 

olur. İşbu hareket ettirici iradeler olan hatıralar iki kısımda sınıflandırılmıştır. 

Bir kısmı şer yani akıbette zararlı diğer kısmı da akıbette faydalı olanı davet 

eden şeydir.  

İmdi bunlar muhtelif iki hatıra oldukları için muhtelif iki esmada muhtaç 

ve bağlı olup binaen aleyh hatır-ı mahmud “ilham” ve hatır-ı mezmum “ves-

vese” isimlendirilir. Bundan sonra da sen bilirsin ki işbu hatıralar birtakım 

meydana gelmiş hallerdir. Binaen aleyh bunlar için bir sebep gereklidir. Ard 

arda gelme ise muhal olduğundan ahval-i hadise-i mezkuranın Allah’a mün-

tehi ve müstenid olması gerekir ki bunların hepsini yapan Yaradan odur de-

mek olur. 

 İşte uzun lafın kısası İmam Gazali’nin kelamının özeti budur. 

Onuncu Mesele: Gazali’nin Zikrettiği Şeylerin Tahkiki 

Malum olsun ki bu zat âlîktir. Gerçi kastedilenin çevresinde devran et-

miştir. Şu kadar ki kelamını epeyce anlamadıkça murad anlaşılamaz. Binaen 

aleyh deriz ki; maksuda girişmeden önce bazı mukaddimeleri takdim gerek-

lidir.  

Birinci mukaddime; şüphe yok ki burada bir talep edilen bir de uzak du-

rulan vardır. Her talep edilen ise zatından dolayı talep edilen olur. Yahut ta-

lep edilmeyen olur. Yoksa her talep edilenin yalnız talep edilmeyen olması ve 

her sakınılıp uzak durulanın yalnız başkasından dolayı uzaklaşılması caiz de-

ğildir. Ancak devr ve teselsül gerekir. Hâlbuki bunların ikisi de muhaldir.  

İkinci mukaddime; Araştırma,  delalet eder ki, zatıyla talep edilen “lez-

zet” ve “sevinçtir.” Dolayısıyla talep edilen dahi “lezzet" ve “sevinçte" vesile 

olan şeydir. Kendinden sakınılan “üzüntü “ ve “hüzün “ tabiatıyla uzak du-

rulan “uzuntu" ve “hüzne" vesile olandır.  
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Üçüncü mukaddime; kuvve-i nefsiyeden her bir kuvvenin yanında lez-

zetli şey farklıdır. İmdi görme duyusuna göre "lezzetli" olan şey;   işitme du-

yusuna göre "lezzetli" olan şeyden başkadır. Kuvve-i şehvaniyeden "lezzetli" 

olan, üçüncü bir şeydir. Kuvve-i gazabaa lezzetli gelen de dördüncü bir şey-

dir. Akıl kuvveti yanındaki lezzet ise baştacı bir şeydir 

Dördüncü mukaddime; görme kuvveti hariçte bir mevcudu idrak ettiği 

vâkit o görme idrakının husulünün meydana gelmesinden zikredilen geçerli 

mahiyetine zihnin vakıf olması lazım gelir. Zihnin ona vukufu halinde o ge-

çerliliğin ya lezzeti ya elem veren yahut lezzet ve ilmin ikisinden de hali ol-

duğuna ilim hâsıl olur. İmdi o mertebenin eğer lezzetli olduğuna ilim hâsıl 

olursa onu tahsile meylin husulü bu ilim veya itikadın husulünden dolayıdır. 

Eğer elem veren ilim hâsıl olursa ondan uzaklaşıp kaçmaya meylin husulü 

dahi bu ilim veya itikadın husulü üzerine tertib edilmiştir. Eğer elem veren 

olduğuna lezzetli olduğuna da ilim hâsıl olmazsa kalpte dahi ondan ne firara 

ne de onu tahsile rağbet hâsıl olmaz. 

Beşinci mukaddime; Bir şeyin lezzetli olduğunu bilmenin onu tahsile hu-

sulü meyl ve rağbetinin gerekli olması mücerred o ilmin sunulan ve muave-

kattan hâli olduğu zaman hâsıl oluvermesine mütevakkıftır. Ama bu muarız 

hâsıl olduğu vakit o iktiza hâsıl olmaz. Mesela, lezzetli bir yemek gördüğü-

müzde onun lezzetli olduğunu bilsek dahi zararı faydasından fazla olmadı-

ğına inanmadıkça bu bildiğimiz zikredilen yemeğe götürmeye tesiri olamaz. 

Zararı faydasından fazla olduğunu inandığımız vâkit dahi akıl, sunulan 

ve tercih keyfiyetini dikkate alır.  Sunulan tercihten hangisinin tercih edileceği 

zanna galip gelirse o tercihin gereği olarak yapılan iş ve hareket olur. Diğer 

misal; insan bazen kendini öldürür. “intihar eder” Bazen de kendini yüksek 

bir yerden aşağı atar. Şu kadar ki, daha büyük bir elemden kurtulacağını ya-

hut daha yüksek bir menfaate bu vasıta ile hâsıl olacağını muhakkak bilme-

dikçe bu elemli işe cür’et etmez. İmdi şu beyanatımızla sabit oldu ki, bir şeyin 

lezzet verdiğini veya elemli olduğuna inanmanın rağbet ve nefreti icab etmesi 

o inancın sunulandan hâli olması şartıyladır. 
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Altıncı mukaddime; işbu açıklama, önceki beyanımızın canlıların fiilleri-

nin zatî, lüzumî ve aklî birtakım mertebeleri olduğuna delâlet etiğinin beya-

nıdır.  

Şöyleki efal-i hayvaniyenin böyle mertebeleri vardır. Zira bu fiillerin en 

yakın kaynağı kaslarda bulunan kuvvetlerdir. Ancak zikredilen bu kuvvetler 

bir şeyi yapmaya da yapmamaya da elverişlidir. Binaen aleyh bunların kuv-

vetlerin, yapmamanın yerine yapmanın bedeli; yapmanın yerine yapmama-

nın kaynağı olmasına mümtenidir. Böyle fiilden ve terkinden kaynak olabil-

meleri kendilerine ilaveye muhtaçtır ki bu ilâve de “irade”dir. Sonra o irade-

ler kendilerinin lezzetli veya elem verici olduğunu bilmesinden dolayı bulu-

nur ve hâsıl olur. Sonra da o ilimler ve idrakler eğer insanın fiiliyle hâsıl olu-

yorsa bunda da ilk bahiste ya devir veya teselsül lazım gelir ki bunların ikisi 

de imkânsızdır. Yahut harici sebeplerden cevher-i nefiste hâsıl olur. Birtakım 

ilimler, idraklar ve bilgilere ulaşmak gerekir. Bu harici sebepler dahi felasefe-

i kadimenin yoluna ya astronomiye ulaşmaktır yahut hakiki bir sebeptir. Ha-

kiki sebep dahi o inançları, ilimleri ve bilgileri Allah’ın insanda yaratmasıdır. 

İmdi hayvandan fiil nasıl hâsıl olur sualinin özetinin özeti budur. 

Bunu anladık ya! Şimdi şurası da malum olsun ki şeytanı da vesveseyi de 

nefi ve inkâr edenler, dediklerine efal-i hayvanın yakın masdarı uzuvlar ve 

ortadaki zikredilen kuvvette sabittir. İmdi sabit oldu ki zikredilen kuvvet ken-

dilerine temayül ve irade eklenmedikçe, yapmanın ve yapmamanın kaynağı 

olamazlar. Yine, bu iradenin de, o şeyin lezzetli veya elem verici olduğunu 

bilmekle meydana geldiği sabit olur. Ve yine zikredilen bilgi husulü de ya 

başlangıçta yahut takrir ve beyan ettiğimiz yönüyle her birisi kendinin biatini 

müstelzim olmasından ötürü olan birtakım mertebwnin vasıtasıyla  Allah'ın 

yaratması ile meydana gelecektir. Yine sabit oldu ki işbu mertebeden her bi-

rinin kendinden önceki mertebeye tertibi lüzûm-u zati ve vacip ile lazımdır. 

Zira insan, bir şeyi hissedip,  uygun olduğunu anladığında  ona meylediver.  

Ona meyledince de kuvve-i hayvaniye harekete geçip onu aramaya başlar. 

İmdi bu mertebeler meydana geldiğinde, bunların sonucu olan fiilde kesin 
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olarak husul eder. Onun için hariçten vesvese ilka eden bir şeytanın vücdunu 

farz ve takdir ettiğimizde zikredilen vesvese imkânsız bir iz olmuş olur. Zira 

zikredilen mertebeler hâsıl olduğu vâkit beraberinde fiil meydana gelir. Şey-

tanın vesvesesi hâsıl olsun, olmasın... 

Zikredilen mertebelerin tamamı hâsıl olmadığı halde de fiil meydana gel-

mez. Şeytanın vesvesesi hâsıl olsun, olmasın...Binaen aleyh belledik ki; “Şey-

tan var, vesvese var” sözü bir kavl-i batıldır. Bunun doğrusu şudur: Demeli-

yiz ki; eğer işbu ortak mertebelerden fayda hâsıl oluyorsa onu “ilham” ile tes-

miye ederiz. Eğer görüşlerin tamamı zararlı tarafta hâsıl oluyorsa ona da “ves-

vese” adını veririz.  

İşbu takrir ve beyan edilen şekillerde sözün tamamı ve sözü budur.  

Cevap 

Bu zikir ve beyan ettiklerinizin hepsi haktır, doğrudur. Şu kadar ki, insa-

nın bir şeyden gafil olabilmesi de uzak değildir. Binaen aleyh şeytan, o şeyi 

hatıra getirdiğinde insanda hatırlama ve tezekkür eder. Tezekkür edince o 

şeye meyil olur ve o meylin husulüne de fiil tertib eyler. İmdi şeytan haricinin 

getirdiği şey ancak şu tezekkürden ibarettir. 

Allah’ın İblis’in dilinden hikâye ettiği “ فَاْسَتَجب ُْتْم َوَما َكاَن يلَ َعَلْيُكم مِٰن ُسْلطَاٍن ِإَلَّ َأن َدَعْوُتُكْم 

 buyurduğu dahi buna işarettir. Şu kadar ki, kail için bunda yalnız bir söz 213“يل 

kaldı. Diyebilir ki; 

Bu takdirde insanın eski günahları ancak şeytanın hatırlatması ile vâki 

olmuş olur. Eğer şeytanın da eski günahları başka şeytanın hatırlatması ile ise 

şeytanların teselsülü lazım gelir. Eğer o şeytanın ameli başka şeytanın hatır-

latmasından kaynaklanmıyorsa şeytan, önceki günahlarını eskiye o inancın 

                                                      
213 ” Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: “Muhakkak ki; Allah, size “hak olan vaa-

dini” vaadetti. Ve ben de size vaadettim. Fakat ben, vaadimden döndüm. Ve ben, sizin üzeri-
nizde bir güce (sultanlığa, yaptırım gücüne) sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz, 
bana icabet ettiniz.” İbrahim 14/22. (sad.) 
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kalbinde husulünden kaynaklandığı sabit olur. O inancın husulüne mutlaka 

bir sebep gerekir ki bu da Allah’ın yaratmasından başka bir şey değildir. Bu 

halde hayır ve şerrin hepsinin Allah’tan olduğu zahir olur.  

İşte bu ince ve derin bahiste söyleyebiceğimiz sözün gayet ve nihayeti bu 

olup hâsıl-ı kelam Hz. Peygamber’in buyurduklarıdır ki o da “Eûzü bike 

minke” kavlidir. Vallahû âlem... 

On Birinci Mesele 

Malum olsun ki insan yalnızca talep eden olup da kalbine havatır-ı teva-

tür etmeye başladığı vâkit kâh derun-i kalp ve dimağında yine birtakım gizli 

sesler gizli harfler işitir. Yine bir mütekellim kendiyle söyleşir ve hitap eden 

kendisiyle hitap eder gibi bazı şeyleri hisseder. İşte bu herkesin nefsinde vâki 

olan bir emr-i vicdanidir.  

Sonra insanlar o hususi hatıralarda ihtilaf edip filozoflar demiş ki; 

Bu şey ne harflerdir ne de seslerdir. Bunlar ancak harfler ve seslerin ta-

hayyülleridir. Bir şeyin tahayyülü ise resim ve misalinin hayalde hazır olma-

sından ibarettir. Nasıl ki dağların, denizlerin, kişilerin sûretlerini tahayyül et-

tiğimizde bu şeylerin en basiti akıl ve kalpte gayr-ı mevcut olup belki akıl ve 

kalpte mevcut olan yalnız bunların sûretleri, misalleri, resimleridir. İşte onlar 

gibi bunlar da temsil yolunda defalarca resmedilen sûret mecrasında caridir. 

İmdi biz aynada feleğin, şemsin, kamerin sûretini ihsas ettiğimizde acaba 

aynada bu şeylerin zevatı mevcut mudur da bize görünen onlar mıdır? Hayır, 

değildir. Zira bu muhaldir. Defalarca hâsıl olan ancak bu şeylerin resimleri, 

misalleri, sûretleridir.  

Görülebilen varlıkların tahüyyül edilmesinde bu nasılsa, işitilen kelime-

lerin ve harflerin tahüyyül edilmesindeki durumda aynıdır Felsefecilerin ço-

ğunun görüşü budur. Kail şöyle diyebilir ki; “Harflerin ve kelimelerin tahay-

yüleri”diye tesmiye ettiğin şey acaba mahiyette harflere ve kelimeye müsavi 
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midir, değil midir? Eğer müsavi ise hayalde meydana gelen şey, harf ve ses-

lerin bizzat kendileri olduğu; deniz ve gökyüzü hayal edildiğinde hayalde 

meydana gelenin de bizzat gökyüzü ve denizin kendisi olduğuna kelam av-

det eder.  

Eğer bunun doğrusu ikincisi ise ki bu hayalde meydana gelenin görülen 

ve işitilenlerden ayrı bir şey olduğudur, bu durumda sual yine geriye döner. 

Yani biz işbu suver-i mertebeyi bu kelimeler ve ibareleri kendiliğimizden na-

sıl bulabiliyoruz? Bunlar birbirini takip eden akla gelen harfler ve zihne gelen 

lafızlardır diye vicdanen nasıl şeksiz şüphesiz hükmediyoruz? İşte felsefeci-

lerin sözünü beyanda son söz budur. 

Ehl-i ilmin çoğunluğuna gelince bunlar işbu birbirini takip eden havatırın 

gerçek harf ve sesler olduğunu kabul ettiler. Malum olsun ki bu sözü söyle-

yenler dediler ki, işbu harfler ve seslerin mucid ve faili ya o insanın kendidir 

ya başka bir insandır. Yahut ruhani, mübeyyen ve o harfler ve sesleri bu in-

sana ilkaya muktedir ve telkin eden diğer bir şeydir. O mütekellim olan isterse 

cin ve şeytan olsun, isterse melek olsun. Yahut denilir ki o harfler ve seslerin 

yaratıcısı Allah’tır.  

Evvelki kısım; ki işbu harfler ve seslerin mucid ve faili o insanın kendi 

olmasıdır. Bu bahiri butlandır. Zira insan kendi seçimiyle meydana gelen şeyi 

terke gücü yeter. İmdi işbu havatırın husulü insanın fiiliyle olsaydı insan mu-

rad ettiği vâkit o havatırı def’ ve terk etmeye de muktedir olabilmeliydi. Hâl-

buki insan varid olan havatırı defetmeye kadir olamadığı malumdur. İnsan 

işbu havatırı fiiil ve terkten aciz olup havatırı bigayri ihtiyar edilir ve zihnine 

peş peşe vürud olur.  

İkinci kısım; ki, işbu havatır-ı insan ahirin fiiliyle hâsıl olmasıdır, bu da 

apaçık fesattır. Ne zamanki işbu iki kısmında  mütebeyyin ve sabit olduysa 

üçüncü kısım kaldı ki bu da havatırın cinin ya meleğin ya Allah’ın fiilinden 

husule gelmesidir.  
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Allah’ın dil-i kabâih olması caiz değildir, diyenlere gelince bunlar kendi 

mezheplerine layık olan “işbu havatır-ı habise Allah’ın fiilinden değildir,” de-

meliydiler. Binaen aleyh bir şey kalır ki o da havatırın cin ve şeytanların söz-

leri olmasıdır. “Allah’ın hiçbir fiili kabih değildir” diyenlere gelince; bunların 

da mezheplerinden işbu havatırı Allah’a istinaddan kendilerini men edecek 

bir mani yoktur. 

Malum olsun ki, Seneviyye şöyle der: “Âlemde iki ilâh vardır Bunlardan 

biri hayırlı olandır ki bunun askeri meleklerdir. Diğeri şerli olandır ki bunun 

ordusu da şeytanlardır. Bu iki tanrı, âlemdeki her şey hussumet ve neza' eder-

ler. Binaen aleyh her birinin o şeye birer taalluk olduğundan hayırlı amele 

çağıran havatır munhasıran Allah'ın askerinden hâsıl olur. Şer işlere çağıran 

havatır ise ancak şeytanın askerinden meydana gelir, derler.  

Malum olsun ki böyle iki ilâhın varlığına akli ve nakli delil,  fesadı  sabit 

olan batıl ve fasit bir sözdür.” 

İşte bu babda da sözün sonu budur. 

On İkinci Mesele 

Kimi insanlar, bu şeytanların, diriltmeye, öldürmeye, cisimleri yaratmaya 

ve şahıstan ilk yaratılışlarından ve aslî sûretlerinden tahvil ve tağyire kadir 

olduklarını isbat etti. Bazıları da bu ahvali inkâr edip “şeytanın bu ahvalinden 

hiçbir şeye kudreti yoktur” dedi.  

Bizim ashabımız olan ehl-i sünnete gelince, onlar, icat etme, tekvin ve ih-

dasın ancak Allah’a mahsustur diye delil ikame etmiş olduklarından zikredi-

len mezhebin tamamıyla butlanı mütehakkıktır. 

Mutezile’ye gelince, bunlar insanın bazı havadis-i icada kadir olduğunu 

kabul ettiklerinden çaresiz şeytanın cisimleri yaratması ve diriltmeye kudreti 

olmadığını aşağıdaki bir vecih ile beyan ve isbata muhtaç oldular. Dediler ki; 

“Şeytan cisimdir. Her cisim dahi kudret vasıtasıyla kadirdir. Kudret ise cisim-

leri var etmeye salih değildir.” 
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İşte bu delil üç mukaddimeden oluşmaktadır. 

Birinci mukaddime; şeytan cisimdir. 

Mutezile bu mukaddime’yi “Allah’tan başkası ya mütehayyizdir ya mü-

tehayyizde haldir.” Hasr-ı istikraisi üzerine bina ettiler. Mutezile’nin ise bu 

mukaddimeyi isbatta hüccetleri şöyle dursun, şüpheleri bile yoktur. 

İkinci mukaddime; cisim ancak kudret vasıtasıyla kadir olur. Mutezile, 

bu mukaddimeyi de “Cisimler benzerlerini gerekli kılan şeylerdir.” Binaen 

aleyh cisimlerden bir şey zata yani vasıtasız kudrete gücü yetseydi cisimlerin 

hepsi de böyle vasıtasız kudrete malik-i iktidar olması gerekirdi.” istidlali 

üzerine bina etmişlerdir ki, işbu mukaddimenin de binası temasil-i ecsam esa-

sına dayanır. 

Üçüncü mukadddime; Mutezile’nin “bize mahsus olan kudret, cisimleri 

yaratmaya salih değildir. Binaen aleyh kudretin cisimleri yaratmasına uygun 

olması gerekir.” siyakındaki sözleridir. Hâlbuki Mutezile’nin bu sözleri de ev-

velkiler gibi zayıftır. Zira onlara denilir ki bizim kudret-i hâsılamıza muhalif 

ve cisimleri yaratmaya salih bir kudreti husulü niçin caiz olmasın? Zira bir 

şeyin hali hazırda mevcud olmasından o şeyin hadd-i zatında vücudunun 

mümteni olması gerekir. 

On Üçüncü Mesele: Cinler Gaybı Bilir Mi? 

Bu meselede ihtilaf etmişlerdir. 

Allah kitabında cin tayfasının Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra, bir 

müddet daha esaret ve hapsinde kaldıklarını, onun öldüğünü bilemediklerini 

açıklamıştır. Bu onların gaybı bilmediğine delalet eder. Kimisi “Hayır! Cin 

gaybı bilir” dedi. Sonra bunu söyleyenler de ihtilaf edip kimi;” cin tayfasın-

dan bazıları semavata yahut ona yakın bir yere meleklerin diliyle bazı gayb 

haberlerini bildirenler vardır” dedi. Kimi de” cinler gaybı bilmede başka yol-

ları vardır ki, o yolları Allah’tan başkası bilmez” dedi. Malum olsun ki bu ve 
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benzeri konulara kapı açmanın zandan başka bir şeye faydası yoktur. Bu hal-

lerin hakikatini ancak Allah bilir. 

 

Beşinci Rükûn 

İstiazenin Konularından Beşinci Rüknün Konusudur, İstiazaye Sebep 

Evvela İstemektir. 

Kulun ihtiyaçlarının sonsuz olduğunu beyan etmiştik. İmdi kula bir ihti-

yaç ve hicbir hayır yokki onu istihsale ve hicbir şey yokki onu da def’ ve iptale 

muhtaç olmasın. “Euzü billah” kavli cismani ve ruhani şerlerin defini barın-

dırır ve kapsar. Bunların da hepsi  sonsuz işlerdir. Biz ise onların yalnız 

önemli yerlerine dikkat çekerek deriz ki; şerler ya kalpte hâsıl olan itikad ba-

bındadır. Yahut bedenlerde mevcut olan amel babındadır. 

Birinci kısma gelince; bütün batıl inançlar buna dahildir. Bir de malum 

olsun ki bilinen şeylerin kısımları sınırsızdır. Bunlarda her birinin sahih, 

doğru bir itikad olmak üzere itikad olması mümkün olduğu gibi fasid, hata 

bir itikad olması üzerine itikad olunması da mümkündür. Dünyada ne kadar 

delalette olan mezhep varsa hepsi işbu cümlede olur ki yalnız bu ümmet-i 

merhumeden olanları yetmiş ikidir. Bu ümmetten harici olanlar yedi yüzden 

ziyadedir. İmdi “eûzü billah” kavlinde zikredilen delaletin farkı ayrı ayrı her 

birinden istiazeyi barındırır ve kapsar.  

Bedeni fiillere taalluk eden şerlere gelince, bunlar iki kısımdır; bazıları 

dini zararları bazıları dünyevi zararları ifade ederler.  

Dini zararlar; Dinî zararlar, Allah'ın bütün mükellefiyetlerde yasakladığı 

şeylerdir ki zikredilen yasaklarin zabtı adeta müteazzir gibi olup “Eûzü bil-

lah" sözü ise bunları barındırır ve kapsar. 
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Dünyevi zararlar; bu kısımda: elemler, hastalıklar, yangın, boğulma, fa-

kirlik, yatalak hasta olmak ve körlüktür ki bunların çeşitleri de nerede ise sa-

yılamayacak kadar çoktur. İmdi “Eûzü billah” sözü bunların da her birinden  

sığınmayı içine alır ve kapsar. 

Netice olarak “Eûzü billah “ sözü aşağıda zikredilen üç kısmı ihtiva eder 

ve kapsar. Bu kısımlardan herbiri sonsuz bir mecrada akar. 

Birincisi, cehalettir. Malûmatın kısımları nasıl sonsuz ise cehaletin kısım-

ları de nihayetsizdir. İmdi kul bütün bunlardan Allah'a sığınmış olur ki,  bu 

cümleye küfür  inkâr ve bid'at ehlinin çoğu da dahil olur. 

İkincisi fısktır. Mademki teklifin çeşitleri cidden çoktur, mademki 

ahkâma dair kitaplar bunları ihtiva eder. “Eûzü billah” kavlinin bunların da 

şümulü tabiidir. 

Üçüncü kısım, mekruhlar, afetler ve korkulardır. Bunların da çeşitleri ve 

kısımları sonsuz olmakla beraber “eûzü billah” kavlinin hepsine şümulü var-

dır.  

Her kim afetlerin kısımlarını mümkün mertebe ilmen ihata etmek isterse 

tıbba dair kitapları mütalaa etsin. Böylece her uzva ait çeşitli elemler ve has-

talıklar olduğunu görsün. Şu halde akla vacip olan şudur ki; “eûzü billah” 

demek istediği vâkit işbu üç cinsi, bunlardan her birinin çeşidine ve çeşitleri-

nin çeşitlerine taksimini zihnine getirmeli bu taksim ve tahsilde mübalağa et-

melidir. 

Aklı başında olan bir kimsenin demek istediğinde, bu üç kısmı da aklına 

getirmesi, bu üç kısımdan herbirinin türlerine, türlerin de türlerine ayrıldığını 

bilmesi ve bu taksimat ve tafsilatı götürebildiği yere kadar götürmesi gerekir. 

Sonra, bir sınırı ve sayısı olmayan bütün bu türler aklına gelip, bütün varlık-

ların gücünün  bu kadar çok şer çeşitlerini savuşturmaya yetmeyeceğini anla-

dığı zaman, aklı ve fıtratı onu, sonsuz sayıdaki kötülükleri uzaklaştırmaya 

kadir olan bir varlığa sığınmaya götürür de, “Bütün afet ve korku çeşitlerin-

den her şeye kadir olan Allah'a sığınırım.” der. 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 167 ~ 

Artık bu babdaki bahisten bu kadarıyla yetinelim. Vallahü’l Hâdi... 

 

3. ÜÇÜNCÜ BAB 

 .kavlinden istinbad edilen incelikler beyanındadır ”أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم“

Birinci Nükte 

 “Eûzü billah” sözünde yaratılmıştan Yaratana ve mümkin varlıktan 

Vâcibu'l-vucûd'a yükselme vardır. İşin başında taayin olan yol budur. Çünkü 

her şeyden önce Yaratanı bilmenin yolu, kulun, kadir ve her şeyden müstağni 

olan Hakk'ın varlığına kül için,  istidlal etmesinden başka marifet-i bariye bu-

dur. 

Demekki “eûzü billah” sözü, bu mutlak ihtiyaca işaret etmektedir. Çünkü  

ihtiyaç söz konusu olmasaydı, istiazede bir fayda olmazdı. “Billah” kavli de 

Allah’ın mutlak müstağni olduğuna işarettir. Binaen aleyh aciz kulların eûzü 

demesi aşağıda zikredilen iki emri ikrardır ki birisi Allah’ın bütün hayırları 

yaratmaya ve bütün serleri de savuşturmaya kadir olmasıdır. Diğeri Allah’ın 

başkasının bu sıfatla nitelenemeyeceği, dolayısıyla, bütün ihtiyaçlara ancak 

O'nun cevap verebileceği ve bütün hayırları da ancak O'nun vereceği Allah’a 

mahsus ve münhasır bulunmasıdır. 

Kul işbu durumları müşahede ettiği zaman gerek kendi kendinedir. Ge-

rek Allah’tan başka herşeyden firara koşan olur. Hemen bu kaçışta “ َفِفرَُّٓوا ِاىَل

  ِ  sözünü müşahede ile mutmain olur. Bu hal dahi ”eûzü” kavlinin en “214”اّللٰه

büyük sebebi husul olur. Sonra gaybet hakka husus ve iltihak ile   ilk olarak 

feyizden kaynaklanan ”  ُْن ُُثَّ َذْرُهم  ”der. Kendine ayan olarak ”eûzi billah ” 215”ُقِل اّللٰه

kavliyle martub-u lisan olur. 

                                                      
214 ”O halde Allah’a koşun.” Zâriyat 51/50. (sad.) 
215 ”Allah" de sonra onları bırak." En’am 6/91. (sad.) 
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İkinci Nükte 

“Eûzü billah” kavli insanın nefsinin acizliğini, Rabbin kudretini itiraf et-

mektir. Bu ise, Allah'a yaklaşmanın yolunun, ancak acz ve inkisar olduğuna 

delâlet eder.  

Hz. Peygamberin “Kendini bilen rabbini bilir” sözündeki “men arefe nef-

sehu fegad arefe rabbehü” hadisi dahi bu manayı işaret eder ki, bunun delili 

“kim nefsinin güçsüz, aciz olduğunu bilirse, Rabbinin her şeye kadir oldu-

ğunu; kim nefsinin hiçbir şey bilmediğini bilirse, Rabbinin fazlını ve adaletini; 

kim nefsinin halinin bozuk olduğunu bilirse o nisbette Rabbisinin kemâl ve 

celâlini anlamış olur.  

Üçüncü Nükte 

Hayır işleri yapmak, ancak şeytandan kaçmakla kolaylaşır ki bu da Al-

lah’a sığınmaktan ibarettir. Şu kadar ki bu istiaze dahi taatten bir nevidir. Bi-

naen aleyh taate yönelmek eğer istiazenin taate takdimini icab ediyorsa istia-

zenin kendisi dahi başka bir istiazeyi takdire muhtaç ve muftekîr olur. Bu 

halde teselsül gerekir. Eğer taate koşmak istiazeyi ona takdime muhtaç olmu-

yorsa ilk halde de istiazede de bir fayda yok demektir. Bunun için aciz kula 

güya denir ki; “Taata yönelmek, ancak ondan önce istiâze yapılmasıyla ta-

mamlanır. Bu da, nihayeti olmayan bir işi yapmayı gerektirir. Bu ise senin 

kudretinin haricindedir. Yalnız şurası var ki bu hale ilm-i yakin ile ihata etti-

ğinde sen, aczini müşahede ve kusurunu itiraf etmiş olursun. Binaen aleyh 

bende eda-i taattı sana yardım ederim. Taata keyfiyet meşru'nu sana öğreti-

rim. Hemen sen “أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم” kavliyle bana iltica et!” 

Dördüncü Nükte 

İstiazenin sırrı, senden afetleri def edecek bir kadir-i kayyuma ilticadan 

ibarettir. Bir de malumdur ki mel’un şeytan vesveseyi attığında yeltendiği işin 

en büyüğü Kur’ân okumaktır. Zira Rahman’a ibadet niyetiyle Kur’ân okumak 

bununla beraber onun vadinde, va’ıydinde, ayetinde, beyanatında tefekkürle 
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tahkim-i iman eden kimsenin güzel işlere rağbeti ve haramlardan kaçışı ka-

tiyyen artar ve döner.  

İşte bu sebepten dolayı der ki Kur’ân okumak taatların en büyüğü olduğu 

içindir ki binaen aleyh şeytan, Kur'ân'dan insanları uzaklaştırmaya daha çok 

çaba sarfeder. O yönüyle kulun, dahi kıraat esnasında kendini şeytanın şer-

rinden koruyacak olan bir varlığa ihtiyacı da o daha  şediddir. İşte bu hikmete 

binaen istiâze Kur'ân-ı Kerim'in okunmasına tahsis edilmiştir.  

Beşinci Nükte 

Şeytan insanın düşmanıdır; Nitekim Allah Kur’ân’da “ ُُذوه ِانَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاَّتَِّ

-buyurmuştur. Allah ise insanın mevlası, yaratıcısı, bütün işlerinin dü 216”َعُدوًّا  

zenleyenidir. Bundan sonra muhakkaktır ki insan, taate ibadete başlayınca 

düşmandan korkar. Binaen aleyh kendisini bu düşmanının sıkıntısından kur-

tarması için efendisinin rızasını araştırıp elde etmeye çalışır. İnsan, ilahi hu-

zura varır da ilâhî güzellik ve ikramın her ceşidini müşahede ederse, düşmanı 

unutur ve bütün varlığı ile sevdiği ile iştigaldir.  Demekki ilk makam ”kaç-

maktır” ki o da ” أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم”sözündür. İkinci makam ”istikrardır” ki 

bu da ” ِِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحَهِن الرَِّحيم” kavlidir.  

Altıncı Nükte 

Allah, Kur’ân hakkında “  217”ََل ََيَسُّهَُٓ ِاَلَّ اْلُمَطهَُّروَن buyurmuştur. Kirli şeylerden 

temizlenmeyince Kur’ân’a el sürmek haramdır, demektir. İnsan kalbi Al-

lah’tan başkasıyla alaka kurduğunda dil dahi Allah’tan başkasının zikriyle 

cari olunca bunlardan her birinde temizliği mucib, birnevi pislik hâsıl olur ki 

ilk halde temizlik218 halinde kullanılır. Binaen aleyh kul ne zaman “eûzü bil-

                                                      
216 ” Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman sayın.” Fatır 35/6. (sad.) 
217 ” O'na ancak arınıp, temizlenmiş olanlar dokunabilir.” Vakıa 56/79. (sad.) 
218 Tuhur, sabur vezninde fiili manasıyla faildir ki, kendi temizliği ve dışındakilerin temizliği olan 

şeye denir. 
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lah” diyerek Allah’a sığınır. Derhal temizlik hâsıl olur ve Allah’ın zikri, Al-

lah’tan ibaret olan hakiki bir namaza hazırlanır da ”Bismillah” diyebilecek bir 

hale gelir.  

Yedinci Nükte 

Erbâb-ı işaret219 dedi ki; senin hasmın ve düşmanın ikidir. Bunların biri 

zahir diğeri batındır. Sen bu iki kuvvetli düşman ile muharebeyle emrolun-

dun. Allah zahir düşman hakkında ”  ِ220”قَاتُِلوا الَّ۪ذيَن ََل يُ ْؤِمُنوَن اِبّللٰه batın düşman hak-

kında da ”   ُذوُه َعُدوًّا  .buyurmuştur 221”ِانَّ الشَّْيطَاَن َلُكْم َعُدوٌّ فَاَّتَِّ

İmdi Allah bu sözü gibi hitap eder. Buyurur ki, zahirî düşmanınızla sa-

vaştığında, senin yardımcın mutlak hükümran olan Allah olur. Nitekim, 

Kur’ân’da “َذا َُيِْددُْكْم َربُُّكْم ِِبَْمَسِة اهََلٍف ِمَن اْلَملهَِٓئَكِة ُمَسوِٰ۪مي -buyurmuştur. Batınî düşma 222”هه

nınla savaştığında da senin yardıncın, yine mutlak hükümran olan Allah'tır. 

Nitekim Allah ”  
 
-Binaen aleyh batıni düşmanla mu 223”ِانَّ ِعَبا۪دي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَان 

harebe zahir düşmanla muharebeden evladır. Çünkü zahiri düşman eğer bir 

fırsatını bulursa, seninle dünya malı hususunda savaşır. Fakat batıni düşman 

ise, fırsatını bulursa din ve kesin hakikat bilgisi hususunda savaşır. Bir de za-

hiri düşman bize galip gelse biz yine ictihadımızla ecrimizi alırız. Fakat gizli 

düşman bize galip gelirse, o zaman fitneye düşmüş oluruz.  Bunun gibi, açık 

düşmanın elinde maktül olan  kimse şehit olur, gizli düşmanın öldürdüğü 

kimse ise Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılır. Bu sebepten dolayı batıni düş-

mandan şşerrinden ihtiraz eylediler. Bu da ancak kişinin kalbi ve diliyle 

“Eûzü billahi mineşşeytanirracim” diyerek Allah’a sığınmasıyla olur.  

                                                      
219 Kastedilen tasavvuf ehlidir. (sad.) 
220 ”Allah’a inanmayanlarla savaşın.”Tevbe 9/29. (sad.) 
221 ” Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman sayın.” Fatır 35/6. (sad.) 
222 "Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle imdat edecektir." Âl-i İmran 3/125. (sad.) 
223 ” Şüphe yok ki gerçek kullarımın üstünde hiçbir hükmün yoktur...” İsra 17/65. (sad.) 
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Sekizinci Nükte 

Mü’minin kalbi en şerefli yerdir. Bundan dolayı hoş malikâneler, hoş bos-

tanlar, cennete benzeyen bahçeler var ise mü’minin kalbini hepsinden daha 

şerefli daha yüce bulursun. Mü’minin kalbi, saf ayna gibidir. Belki aynadan 

da üstündür. Zira bu saflığın önüne bir perde çekilse onda artık bir şey görül-

mez olur. Hâlbuki mü’minin kalbi yedi kat gökler değil hatta Allah’ın kürsü 

ve arşı bile perdeleyemez. Nitekim Allah, “  224”اِلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِٰب َواْلَعمَ ُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعُه 

buyurmuştur. 

İşte zahiren bir et parçası çam fıstığı ağacı şeklinden başka bir şey değil, 

zannedilen insan kalbi. Rahman’ın öyle bir tecellisidir ki huceb-i suveriyenin 

mani olmasıyla beraber yine rububiyete mutala ve samet sıfatını ilmen mütala 

eder.225 Kalbin eşref-i beka olduğuna delalet eden vecihler çoktur.  

Birincisi; Hz. Peygamber, “"Kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir.”226 

buyurmuştur. Kabir ise salih bir kulun öldüğü mekândan başka bir şey değil-

dir. Kalbin, marifetullâhın yatağı ve O'nun ulûhiyyetinin tahtı olduğu zaman, 

en şerefli yer olması lazım gelir.  

İkincisi; Allah tarafından güya şöyle diyor: “Ey kulum! Senin kalbin, be-

nim bahçem; benim cennetim de senin bahçendir. Ne zaman ki sen, bana karşı 

bahçende cimrilik göstermeyip bilakis benim marifetimi oraya kondurursan; 

ben sana karşı bahçemde nasıl cimrilik yapar ve seni oradan men ederim? 

                                                      
224 ”Güzel kelimeler ancak Allah’a yükselir. Onu da salih ameller yükseltir.” Fatır 35/10. (sad.) 
225 ”En aşağı payesi bak arş-ı âlândan âlâdır.” 

“Gönül derler sırda sinede bir tentenahın var.” 
“Gönülden, sineden neredeyse artık (sırra) fehm ettim.” 
“Harim li meallahvardır birikir, li  rahin var.” 
                                                                               Sırr-ı Girîdî  

226 Tirmizi, kıyamet, 26 (4/640).(sad.) 
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Üçüncüsü; Allah, kulun cennet bahçesinde konaklama keyfiyetini anlata-

rak; “ ٍ227”ِ۪ف َمْقعَ ِد ِصْدٍق ِعْنَد َم۪ليٍك ُمْقَتِدر buyurmuş da kayd-ı ”muktedir”i hazf ile yalnız 

”ınde’l melik” dememiştir. Allah’ın ” Ben bu gün kudret sahibi bir melikim. 

Kullarım da birer mülûk olurlar. Ancak onlar ne kadar mülûk olacaksa da 

yine benim kudretim altındadırlar” buyurmuştur. Bir de Allah sanki şöyle di-

yor deriz ki; ”Ey kulum, ben cenneti sana tahsis ettim. Sende cenneti gerçi 

bana tahsis etmişsin. Yalnız yine sen bana insafsızlık ediyorsun! Hele söyle 

bakalım. Sen benim cennetimi gördün mü? Kul ”Hayır, Ya Rabbi! Cevabını 

verince ”Ya ben senin cennetine girdim mi?” suali varid olarak ona da ”evet 

ya rabbi!” cevabını vermeye mecbur olur. Bu soruda” Ne zamanki sen henüz 

benim cennetime girmemişsin, fakat senin girme zamanın yaklaşınca ben se-

nin nüzulün için şeytana” zemmedilmiş ve rahmetimden kovulmuş olarak 

cennetimden çık!”228 diyerek onu cennetimden çıkardım. Şimdi ben senin 

düşmanını, sen cennete inmeden önce çıkarmıştım. Sana gelince, benim düş-

manımı oradan çıkarıp kovmamayı nefsine nasıl reva görüyorsun? Ben senin 

bahçene nüzul edeli yetmiş yıl oluyor!" Der. O zaman kul utanarak ve hicab 

duyarak cevap verir ve der ki;” Ya ilahi, sen benim düşmanımı cennetinden 

çıkarmaya kadirsin. Ama ben aciz ve zayıf bir kul olduğumdan senin düşma-

nını bahçemden çıkarmaya muktedir değilim.” Diyerek maruzâtını arz eder. 

Allah bunun üzerine şöyle buyurur; ”Tam bir hâkimiyeti olan Hükümdarın 

himayesine giren aciz, güçlü olur. Binâenaleyh sen de benim himayeme gir ki, 

düşmanını kalbinin bahçesinden çıkarabilesin. Hemen ”eûzü billahi mineş-

şeytanirracim” diyerek bana iltica ve isti’cal et!” hitabıyla teselli olur. 

İmdi mademki insan kalbi Allah’ın bahçesidir. Ya niçin şeytanı oradan 

kendi çıkarmıyor? Yolunda varid olan suale tasavvuf ehli şunu söylemiştir; 

“Bu babda Allah sanki şöyle hitap ediyor; “Ey kulum! Sen o kimsesin ki sul-

tanını bilen kalpte misafir eyledin. Halbuki kendi hücresine bir sultanı misafir 

                                                      
227 "Hak meclisinde  kudret sahibi, mülkü çok yüce olan Allah'ın yanındadırlar.” Kamer 54/55. 

(sad.) 
228 A’raf 9/18. (sad.) 
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etmek isteyen elbette hücresini silip süpürüp temizlemekte mecburdur. Yoksa 

hücrenin temizliği yoksa sultanın misafir olması gerekmez. İmdi sende “euzü 

billahi mineşşeytanirracim” diyerek sultanın evi bilinen kalbi vesvese kirin-

den temizlemelisin.”  

Dokuzuncu Nükte 

Allah, şöyle buyurur: "Ey kulum! Sen bana insafsızlık ediyorsun. Benimle 

şeytanın arasının neden bozulduğunu biliyor musun? Melekler bana nasıl 

kaim iseler şeytan dahi bana öyle  ibadet ediyordu. Zahirde ilâhlığımı kabul 

ediyordu. Sonra senin baban Âdem'e secde etmesini ona emrettim. O da im-

tina ediverdi. Imdi ne zamanki kibirlendi bende onu hizmetimden men ettim. 

Seytanise hakikatte babana düşmanlık yapmadı, Yih Sonra o, zmetimden im-

tine etmiştir. Sonra o sana yetmiş senedir ki hayır ve hasenat var ise, hepsinde 

o sana düşmanlık ediyor, sense aksine ona muvafakat ediyorsun. İmdi bu 

mezmum yolu bırak. “euzü billahi mineşşeytanirracim” de ve ona karşı düş-

manlığını göster.” 

Onuncu Nükte 

İnsan! Bir kere baban Âdem'in kıssasına baktığın zaman, o lânetli  şeytan 

babana “ ben sana nasihat edenlerdenim" diye yemin etmemiş miydi? Sana 

onun nasihat dediği emrin akibetinin neticesi ne oldu? Babanı cennetten çı-

karmaya çalışmaktan ibaret olmadı mı?  Bir de senin hakkında söylediği size 

dikkat etsen o seni saptırıp azdıracağına yemin edip   " َّقَاَل فَِبِعزَِّتَك ََلُْغِويَ ن َُّهْم َاَْجَ۪عَين ِاَل

 demedi mi? İmdi düşün ki; “ben sana nasihat edenim" diye 229"ِعَباَدَك ِمن ُْهُم اْلُمْخَل۪صيَ 

yemin ettiği  zat ile muamelesi bundan ibaret olunca artık saptırıp azdıraca-

ğına yemin ettiği kimse ile muamelesi nasıl olmalıdır?  .  

                                                      
229 ” Senin izzetine and ederim ki, bende artık onların hepsini muhakkak azdıracağım. İçlerinden 

ihlasa ermiş kulların müstesna. Sad 38/82,83. (sad.) 
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On Birinci Nükte 

 “Eûzü billah” deyip “billah” yerine diğer bir isim zikretmesi günahlar-

dan uzaklaşmakla işbu ism-i şerif diğer isim ve sıfattan daha etkili olduğu 

içindir.  Zira Allah zat-ı pak olandır ki ibadete müstehaktır. İbadete müstaha 

olması  Kadîr, Alim ve Hakîm olduğu içindir. Binaen aleyh “euzü billah” kavli 

“Kadîr Hakîm olana sığınırım" mecrasında câridir. İşbu sıfatlar ise günahlar-

dan zecr ve men eden nihayi mertebelerdir.  

Tafsil 

Hırsız, pekâlâ bilir ki yakayı ele verecek olursa sultan onun hakkından 

gelmeye muktedirdir. Bununla birlikte fırsat buldukça sultanın da malını çal-

maktan geri durmaz. Hırsız pekâlâ bilir ki, sultan her ne kadar kudretli ise de 

malını çalanın kim olduğunu bilmez.  

İşte hırsızın sultanın malını çalması bu sebepten dolayıdır. Binaen aleyh 

yalnız kudret tek başına kâfi olmayıp kudretle beraber ilim de lazımdır. Böy-

lelikle yalnız kudret ve ilim dahi tek başına yeterli olmayıp kudretle birlikte 

ilimde lazım gelmektedir. Zira sultan bir kötülük görse, fakat onu nehyet-

mese, onun orada bulunması kötülüğe mani değildir. AAma hem kudret hem 

ilim hem de çirkinliklerden mani olan hikmet bir arada bulunsa, şüphesiz 

orada tam bir men etme meydana gelir.  

İmdi kul “eûzü billah” dediğinde güya “Kadir ve Hakim, hiçbir kötülüğe 

razı olmayan Allah’a sığınırım.” demiş olur. Onun için şüphesiz tam bir ya-

saklama olmuş olur.”  

On İkinci Nükte 

Kulun “  dediğinde Allah’a iltica etmiş ve şeytana ” من الشيطان الرجيمأعوذ ابهلل

komşu ve yardımcı olmaya razı olmadığına delalet eder. Kulun buna razı ol-

maması şeytanın Allah’a isyanındandır. Halbuki şeytanın isyanı işbu gerçekte 

müslümana zarar veremez. İmdi müslüman kul öyle bir asinin komşuluğuna 

razı değilken yanında da o isyan fiiline razı olur mu? Elbette olmaz.  
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On Üçüncü Nükte 

“Şeytan” ismidir, “racim” sıfatıdır.  

İstiazede Allah ismi üzerine yetinmeyip sıfatı da zikretti. 

Güya Allah; “şeytan kulluk hizmetinde binlerce sene etmişti. O habisin 

bize bir zarar, onu dergâhı izzetinden kovup uzaklaştırarak işte sende mu-

hakkak bilesin ki eğer o mel'ûn bir lahza delilin olacak olursa mutlaka seni 

ebedi ateşe ilka eder. Bu surette nasıl olur ki sen din ve imandan uzaklaştıran 

bir düşman ile meşgul oluyorsun? 

On Dördüncü Nükte 

Kail diyebilir ki; en küçük mertebede olan bir melek dahi şeytanı defeder 

iken sebep nedir ki Allah bu köpeği ism-i pak mukabilinde zikretti de bize  

“euzü billahi mineşşeytanirracim” dememizi emretti.  

Cevap 

Allah buyururki; “Kulum! Şeytan seni görür sen ise onu göremez-

sin! İşte bu haberinki de başlıca sebepte budur. Binaen aleyh siz şeytanı 

görür fakat şeytan sizi görmez olan Allah’a temsik ettiğinde “Eûzü bil-

lahi mineşeytanirracim” deyiniz.”   

On Beşinci Nükte 

“Şeytan” isminin başına gelen elif-lam tarif içindir. Çünkü görünen ve gö-

rünmeyen şeytanlar çoktur. Zira görünenler çoğu kez daha şiddetlidir. 

Bazı kimselerden hikaye edildiğine göre bir zikir meclisinde “bir kimse 

fukaraya tasadduk etmek istediğinde yetmiş kadar şeytan, ellerine, ayakla-

rına, kalbine sarılıp onu sadaka vermekten men etmeye çalışır.” dedi. Orada 

bulunanlardan birisi bunu işitince: "Ben bu yetmiş şeytanla savaşacağım." 

dedi ve mescidden çıkıp evine gelerek eteklerini buğdayla doldurdu. Evden 

çıkıp onu dağıtmak istediyse de karısı yerinden sıçrayıp ve buğdayı bırakın-

caya kadar tartıştı durdu. Derken adam morali bozuk olarak mescide geri 
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döndü. O va'z-u nasihat veren kişi ona "Ne yaptın?" diye sual edince; Adam 

cevaben dedi ki: "O yetmiş şeytanı da yenmiştim. Derken onların anneleri 

çıktı geldi ve beni mahrum etti.” cevabını verdi. İşte görünen şeytanların şerri 

görünmezlerden daha şedid olduğuna bu hikaye güzel bir örnektir.  

Şeytan lafzına dahil olan elif ve lamın söze mevzu olması da caizdir. Zira 

günahların çoğu bu şeytanın rızasına yakın olup bir şeyden razı olan ise o 

şeyin faili hükmündedir. Şayet bunu uzak görüyorsun! Şer-i mesele ile de du-

rumu anlayabilirsin. Ebû Hanife'ye göre, imamın kıraati, muktedinin kıraati 

hükmündedir. Ona razı olması ve arkasında sükut edip durmasıdır. 

On Altıncı Nükte 

Şeytan kelimesi, uzaklaşmak anlamına gelen “şetane” kelimesinden türe-

tilmiştir. Onun için şeytan Allah'ın rahmetinden uzak olduğundan iblise ya-

kın bir isim olarak verilmiştir. İtaat eden kişi ise, Allah'a yakındır. Allah şöyle 

buyurmuştur: "  ْ230"َواْسُجْد َواْقرَتِب“ Allah da sana yakındır. Bu hususta şöyle bu-

yurmuştur: "   231" َوِاَذا َساََلَك ِعَبا۪دي َعينٰ۪ فَِاّٰن۪ َق۪ريب “Racim” dahi mercum demektir ki; lanet 

ve bahtsızlık ile remyolunmaktan kinayedir. Sana gelince, ey mü'min, sen 

hamd ipiyle mutluluğa tutunmuşsun. Allah mü’minlerin şanında “ َواَْلَزَمُهْم َكِلَمَة

-buyurdu. İşte bu delalet eder ki Allah şeytanı rahmetinden uzaklaş “232”الت َّْقوهى

tırıp kovdu ve seni de kendine yakın kıldığı giibi ebedi saadete de mevsul 

kılmıştır.  Bir de Allah, uzaklaştırdığı şeytanı, kendisine yaklaştırmayacağını 

haber vermiştir. “ ً233”فَ َلْن َتََِد ِلُسنَِّت اّللٰهِ ت َ ْب۪ديل Binaen aleyh bilki; seni kendisine yakın 

kılınca, seni kovmayacağına ve seni rahmetinden uzaklaştırmaz. 

                                                      
230 ”Secde et ve yaklaş.” Alak 96/19. (sad.) 
231“Kullarım sana beni sorunca ben muhakkak yakınımdır.” Bakara 2/186. (sad.) 
232 ”....onları takva sözü üzerinde durdurdu.” Fetih 48/26. (sad.) 
233 ” (Hayır) sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın." Fatır 35/43. (sad.) 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 177 ~ 

On Yedinci Nükte 

İmam Cafer Sadık şöyle buyurmuştur: "Kur’ân kıraatinden önce mutlaka 

“euzü” çekmek lâzımdır. Ama taat olan diğerlerine gelince, onlarda gerek-

mez. Bundaki sır ve hikmet şudur: Kul lisanını bazen yalanla, gıybetle ve ko-

ğuculuk yapmakla kirletmiş olduğundan Allah lisanı temiz olsun diye kuluna 

istiâzeyi emretmiştir. Bu durumda o, temiz, güzel olan Rabbi tarafından indi-

rilen kelâmı temiz bir lisanla okumuş olsun. 

On Sekizinci Söz 

Allah, mü’min kuluna şöyle hitap edince; “O, kovulmuş, Allah'ın rahme-

tinden uzaklaştırılmış bir şeytandır. Ben ise, Rahman ve Rahîm'im. Binaen 

aleyh kovulmuş şeytandan uzak ol ki, Rahman ve Rahime ulaşasın.” 

On Dokuzuncu Nükte 

Şeytan düşmandır. Sen ise ondan gafilsin, gaibsin. Nasıl ki Allah;“ ِإنَُّه يَ رَاُكْم

-buyurmuştur. Demekki senin görünmeyen bir düşma “234 ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َلَ تَ َرْوهَنُمْ 

nın ve galip bir sevenin var. Çünkü Allah; ”  ِ235”َواّلٰلُ َغاِلب  َعَلى أَْمرِه buyurmuştur. 

İmdi görünmeyen düşman sana kastettiğinde seni seven galibe iltica et! “Şüp-

hesiz butun eksikliklerden münezzeh olan  Allah kendi muradını en iyi bilen-

dir." 

 

4. DÖRDÜNCÜ BAB 

 Kavli İle Alakalı Ek Meseleler Babındadır ”أعوذ ابهلل من الشیطان الرجیم“

                                                      
234 ”Çünkü o da, kabilesinden olanlar da sizi, sizin kendilerini göremeyeceğinizi yerlerden mu-

hakkak görürler.” A’raf 7/27. (sad.) 
235 ”Allah, emrinde hakim ve galiptir.” Yusuf 12/21. (sad.) 
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Birinci Mesele 

 demenin arasında büyük fark vardır. Birincisi ”ابهلل أعوذ“ demekle ”أعوذ ابهلل“

hasr236ifade etmez. İkincisi ise hasr ifade eder. Mademki öyledir. Ya niçin ilki 

ile emir varid oldu da ikincisiyle emir varid olmadı? Bununla beraber ki biz 

bunun ikincisi meydana geldiğinde yerinde beyan ve izah etmişizdir. Böylece 

hamd’de de hem “Elhamdülillah” hem de “Lillahi’l hamd” varid olup istia-

zede ise yalnız “euzü billah” denildi de “billah euzü” denilmedi. Acaba bu-

nun farkı nedir?  

İkinci Mesele 

“Euzü billah” kavlinin lafzı haberdir. Manası da “Allahümme e’zani”237 

takdirinde olarak duadır. Görmez misin ki Allah şöyle buyurmuştur;  َُها ِوِإّٰنِ أُِعيذ

“Euzü billah” kavli “Allah’ım beni “ buyurmuştur. 238 ِِبَك َوُذٰرِي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم
bağışla” manasında olan “estağfirullah” gibidir. Bunun dua manasında oldu-

ğuna delil şudur ki; Euzü billah kavli yalnız müsteızin fiilinden ihbardır. Bu 

kadarında fayda yoktur. Müsteız kula faydası Allah’ın onu himayesine alma-

sındadır.  

Öyleyse “euzü billah” deyip “e’zeni” dememesinin sebebi nedir ki?  

Cevap 

Rabbi ile kul arasında ahid vardır. Nitekim Allah “ “239 َُّْوأَْوُفوْا ِبَعْهِد اّلٰلِ ِإَذا َعاَهدمت

bir de ” “buyurmuştur. Binaen aleyh kulun dediği gibi; ” 240 َوأَْوُفواْ بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهدُِكْم
Ben, insani eksikliğim ve beşeri noksanlığıma rağmen diyerek, kulluk ahdime 

                                                      
236 Sadece Allah’a ait olma manasındadır. (sad.) 
237 Allah’ım! Sana sığınıyorum. (sad.) 
238 ” Ben onu da, zürriyetini de o taşlanmış, koğulmuş şeytandan sana sığınırım.” Âl-i İmran 3/36. 

(sad.) 
239 ”Karşılıklı muahede yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getiriniz."Nahl 16/91. (sad.) 
240 ” Peygambere iman hususundaki tavsiyemi yerine getirin, ben de size karşı ahdimi yapayım." 

Bakara 2/40. (sad.) 
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riayet ettim. Imdi sen Ya Rab!  nihayetsiz lütfün, sonsuz rahmet ve kereminle” 

Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım” Yani ben de seni kovulmuş şey-

tanın şerrinden korurum diyerek Rubûbiyet ahdine vefa etmeye daha lâyık-

sın.” 

Üçüncü Mesele 

 “Euzü” kelimesi fiil-i muzaridir. Fiil muzari ise şimdiki zamana ve gele-

cek zamana da uygundur. İmdi bu kelime hâlde de istikbalde de hakikat mi-

dir? 

Hak olan hâlde hakikat, istikbalde mecaz olmasıdır. İstikbale ihtisası an-

cak “sîn” ve “sevfe”nin ilavesiyledir.  

Dördüncü Mesele 

Fiil-i muzarinin hal-i hazır ve müstakbel arasında müşterek olup da hal-i 

hazır ve mazi arasında müşterek olmamasına sebep nedir?  

Beşinci Mesele 

Muzari fiil ile ism-i fail arasındaki benzerlik nasıldır? 

Altıncı Mesele 

Muzaride âmil nasıldır? 

Halbuki muzarinin mamül olduğunda şüphe yoktur. 

İmdi muzarinin amili hangisidir? 

Yedinci Mesele 

 “Euzü” kavli gerek şimdiki zamanda gerek gelecek bütün zamanlarda 

kulun Allah'a sığındığını gösterir ki bu noksansız kemâldir. İmdi zikredilen 

kavil işbu istiazenin cennette de baki olduğuna delalet eder mi? 
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Sekizinci Mesele 

“Euzü” kelimesi nefs-i mütekellimden olup “اتي” kavlinde zikredilen dört 

harften birisi kendinden bulunması lazımdır ve gerekir. 

Gelelim “euzü billah” kavlindeki baya müteallik olan akl-i meselelere; 

bunlar çoktur. “Billah” daki “ba” ba-i ilsaktır. Bunda birkaç mesele vardır. 

Birinci Mesele 

Basralılar bu harfi "ba-ı ılsâk”. Kûfeliler de "bâ-ı âlet" diye isimlendirmiş-

lerdir. Bir topluluk da ona "bâ-i tazmîn" demişlerdir. Elhâsıl bu “ba” şüphe 

yokki bir fiile mütealliktir. Fiile müteallik olmasındaki fayda da şudur ki; o 

fiilin başlı başına ilsakı mümkün değildir. Fiilin ilsakı mutlaka işbu “ba”nın 

medhul-ü aleyhi olan şeyin vasıtasına muhtaçtır. 

Binaen aleyh ilsak sebebi olduğu için bu “ba” ya “bâ-ı ilsak” denildiği gibi 

alet olan şeye dahil olduğu içinde “bâ-i alet” denilir. 

İkinci Mesele 

Billah daki “ba”da bir fiiilin gerekliliğine ittifat etmişlerdir. 

İmdi sen yalnız “bi’l kalem” dersen bu sözün faydalı bir söz olmaz. Belki 

sözün faydalı olabilmesi için “ketebet bi’l-kalem” demek gerekir. İşte bu de-

lalet eder ki “billah” daki “ba harfi” bir zamire mütealliktir. Bunun nazarı da; 

“billahi lâ fiilen” kavlidir ki, “ehlifü billahi la fiilen” manasındadır da kelamın 

“ehlifü”ye delaletinden “ehlifü” hazf olundu. İşte billah da da öyledir. 

Bunun bir nazarı da budur ki; biri sefer niyeti edip de diğer bir zattan izin 

istediğinde o zat izin isteyene; “Allah’ın ismi üzere” der ki “Allah’ın himayesi 

üzerine” manasındadır. 

Üçüncü Mesele 

Mademki zamirlerin gerekliliği sabit olmuştur. Deriz ki; Bu makamda za-

mir hazf edilmiştir, daha fasihtir. Daha fasih olmasının sebebi şudur ki; fiil-i 



− Sırr-ı Kur’ân − 

 
 

~ 181 ~ 

muzmir241 tasrih olunsa "Eûzü billah" kavli o hükm-ü muayyene maksur olur. 

Ama hazfin yanında hem her mezhebe giden olmakla bütün mühimmatın an-

cak Allah 'a istiâze ve iltica vasıtasıyla ve mubteda isim Allah'ın zikriyle ta-

mam olduğunu da hatra getirir. 

Bundaki nazire; "Allahu ekber" sözüdür. "هلل أكْب من الشئ الفَلّن" buyurmayıp 

da "Allahü ekber" demesi mücerred umum bir ifade içindir. Işte Eûzü billah 

da öyledir. 

Dördüncü Mesele 

Sibeveyh dediki; "işbu "ba"nın kesreden başka ameli yoktur. Bu sebepten 

dolayı zikredilen "ba" kesreli oldu." Denirse ki; "Kaf teşbihinde kesreden 

baska amel yoktur. Bunula birlikte kaf-ı teşbiye meksur değil aksine meftuh-

tur. Cevabında deriz ki; kaf-ı teşbiye isim makamındadır. İsim ise amelde za-

yıftır. Ama harfin meydana gelmesi ancak bu eser ile hasebiyledir. Bundan 

dolayı kelam onda kavi olur.  

Beşinci Mesele 

"Ba" bazen asliye olur. "de olduğu gibi. Bazen zaid  242"قل ما كنت بدعاء من الرسو ل 
olur. Bu da dört vecih üzeredir.  

Birinci vecih; ilsak içindir. "Eûzü billah" ve "Bismillah" sözümüzde ol-

duğu gibi. 

Ikinci vecih; İmam Şâfî'ye göre teb'ız içindir.  

Üçüncü vecih; Tekid-i nefi içindir. Allah'ın şu sözünde olduğu gibi; " وما

 ”هللا بظَلم للعبيد"243 

                                                      
241 Meydana çıkarmayan, gizleyen manasındadır. (sad.) 
242 ” De ki: "İlk resul ben değilim.” Ahkaf 46/9. (sad.) 
243 ” İşte bu, kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır, yoksa Allah kullarına asla haksızlık et-

mez.” Enfal 8/51. (sad.) 
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Dördüncü vecih; ta'diye içindir. Allah'ın şu sözünde olduğu gibi; " وهب هللا

  .yani onların nuruna git "نبورهم

Beşinci vecih; fi manasında olan "ba"dır. Dedi ki; hâl-i bâidâın mahalli 

ba" yani hâl e'dadır . 

Gelelim "ba" kısma; bu bağ "billah" kavlindeki ba olup "ba-i ilsak" cinsin-

dedir.  

Altıncı Mesele  

Bazıları dedi ki; "244"و امسحوا برؤسكم kavlinde vâki olan ba ba-i zaidedir. Ve 

mazmun ayet; وامسحوا برؤسكم takdirindedir. İmam Şâfî ise bundaki ba tebğız ifade 

eder dedi. İmam Şafi'nin delili aşağıdaki vecihlerdir.  

Birincisi; bu ayetteki "ba" için ya lüğavidir, ya müfîdedir diyeceğiz. İlk 

ihtimal ise batıldır. Zira Allah, lağv ve bi manadır demek uzak bir iştir. Çünkü 

kelâmdan maksat izhar-ı faidedir. Binaen aleyh onu lağve hamletmek asıldan 

sonradır.  

İşte zikredilen ba bir fayda-i zaide ifade ettiği sabit oldu. Buna her kim 

kâil oldu ise o faide-i zaidede tebîzdir dedi.  

İkincisi; "Elim ile mendili sildim" kavliyle "Elimi sildim mendille" arasın-

daki fark zikredilen "ba"nın teb'îz245 ifade ettiğinden sıhhatini ispata kafidir. 

Çünkü evvelkisi mendilin parçalarından yalnızca bir parça, ikincisi mendilin 

parçalarının tamamı ile ona dokunduğunun göstergesidir.  

Üçüncüsü; ehl-i lügattan bazıları "ba" harfinin bazen teb'îz manasını ifade 

eder, dedi. Bazıları da bunu inkâr etti. Lâkin teb'îz ifade eder diyenlerin riva-

yeti daha tercih edilendir. Binaen aleyh "ba"nın teb'îz ifade eder olduğu sabit 

ve muhakkak ise de o bazen tesmiye olunan miktar ne ise işte o kadarının 

                                                      
244 ”...başlarınızı mesh edin.” Maide 5/6. (sad.) 
245 Bir kısma ait olması demektir. (sad.) 
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faydalı olması lazım geldi. Bu takdir edilen görüşün dokunmak ile söylenile-

nin cüz'ünü iktifa vacip oldu. İşte Imam Şafiî'nin kavli budur.  

Imam Şafiî'nin bu sözüne şöyle bir eşkâl vârid olur. Allah "  فامسحوا و وجوهكم
dahi buyurdu. Binaen aleyh Imam Şafiî'nin şu kavline göre yüzün ve  246و ايدىكم
elin kısımları en az mesh etmek kafidir. Hâlbuki Imam Şafiî teyemmümde el 

ve yüzün bütün kısımlarının meshini kesinlikle gerekli görür. 

Buna şu vecihle cevap verilip denilir ki; işbu nasıl muktezası teyem-

mümde kısımların en azı ile iktifa etmektir. Şu kadar ki İmam Şâfî nass üze-

rine ziyade-i nesh değildir. Binaen aleyh diğer delillerden nâşi tamamını ge-

rekli kıldık. Başı mesh ise tamamının vücubuna delalet eder. Delil bulunma-

dığından bunun hakkındaki nassda da zikredilen kadarıyla iktifa ettik.  

Yedinci Mesele 

İmam Ebû Hanife'nin ashabı "ba-i ilsaka" bazı meseleler tefri kısımlara 

ayırdılar.  

Birincisi; İmam Muhammed "Kitabü'z-Ziyâdat'ta dediği kişi zevcesine 

 .kavli gibidir " انت طالق أن شا هللا" dese talak vâki olmaz. Bu söz 247"انت طالق مبشيئة تعاىل""

Fakat "املشيئة هللا" dese talak vâki olur. Zira bunu talil muhricine ihraç eyledi. 

Böylece " Sen Allah'ın beraatiyle boşsun" dese talak vâki olmaz. Fakat " 

 dese iki vecihte " لعلم هللا" yahut "انت طالق بعلم هللا" dese talak vâki olur. Ama "َلرادة آهلل

de talak vâki olur. Onun için nasıl söylediğini fark etmek gerekir.  

Ikincisi; yine İmam Muhammed "Kitâbü'l İman'da dedi ki; kişi zevcesine 

 dese hatunu evden her çıkışında kocasının 248"ان خرجن من هذه الدار إَل ابذّن فأنت طالق "

iznine muhtaç olur. Yoksa boşanır gider.  

                                                      
246 Yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin. (sad.) 
247 Allah’ın izniyle seni boşadım, sen boşsun. (sad.) 
248 Benim iznim olmadan evden çıkarsan sen boşsun. Seni boşadım kastedilmektedir. (sad.) 
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Fakat " ان خرجن إَل أن اذن لك" dese ve sonrada bir kere ona izin verse kafidir. 

Onun için nasıl söylediğini fark etmek gerekir. 

Üçüncüsü; kişi zevcesine " لفطبقي نفسك ثَلاث اب " dese zevcesi de kendini bir 

boşama ile alakadar etse kocasının şart ettiği binin üçüne vâki olur. Çünkü 

burada yani "ابلف" kavlindeki "ba" bedeliyete delalet eder. Binaen aleyh bedel 

mübtele tevzî' olunur da her bir boşanmaya binin üçü mevzu olmuş olur. Eğer 

"kişinin boşanması binde üçtür " dese hatunda kendi tek boşanma hakkı ile 

tadlik etse İmam-ı Azam'a göre bir şeye vâki olamaz. Zira "على" lafzı şart keli-

mesidir. Şart ise bir meşrut vâki olsun. Fakat İmameyn'e göre hatun tek bo-

şama ile üç bin vâki olur.  

Ben derim ki burada baya birbiri ile alakalı çok meseleler vardır. 

Birincisi; İmam Azam Ebû Hanife demiş ki; semene ba dahil olursa, se-

men müsemminden temyiz eder. Onun için "بعد كذا بكذا" dediğinde ba'nın 

medhul aleyhi yalnız semendir ve bey-i fasidin meselesi bu fark üzerine bina 

edilmiştir. Zira İmam-ı Azam demiş ki; kişi بعت هذا الكراس مبن من اخلمار" dediği bey' 

akd-i fasit ile müneakkid olmuş olsa da sahihtir. Fakat "بعت هذا اخلمر ُّبذا الكرابس" 
dediği bey' sahih olmaz. Fark da şudur ki hamr, ilk sûrette semen olup ikinci 

sûrette müsmindir. Hamrı semen kılmak ise caizdir. Ama müsmin kılmak 

caiz değildir.  

İkincisi; İmam Şâfî demiş ki; "بعت منك هذا الثوب ُّبذا الدرهم" dediğinde o derhim 

tayin eder.  

Fakat İmam-ı Azam Ebû Hanife'ye göre tayin etmez.  
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Üçüncüsü; Allah "249"ان هللا أشرتي من املؤمني أنفسهم و امواهلم ابن هلم اجلنة buyurdu. Cenneti 

nefis ve mala yemin kıldı.  

Usul-ü fıkıhtan da alakalı baya mesele vardır. 

Birincisi; "ba" sebebiyette delalet eder. Allah; "250"ذالك ابهنم شافوا هللاbuyurdu. 

Işte bu ayetteki "ba" sebebiyete delalet eder. Bir de denildi ki "ba"nın sebebi-

yete temeli sahih olmaz. Zira "ba'nın sebebi uzerine idhâli caizdir. Şöyleki; 

  .denir 251"ثبت هذا احلكم ُّبذا السبب"

Ikincisi; "ba" sebebiyet ifade eder dediğimizde bâ-i sebebiyet ile lâm-ı se-

bebiye arasındaki farkın ne olduğunu da beyan etmek lâzımdır.  

Üçüncüsü; "Sübhaneke allâhümme ve bihamdik" kavlindeki ba'dan da 

bahsetmek gerekir. Zira buradaki ba'nın neye müteallik olduğu bilinmez. 

Böylece "و حنن نسبح ْبمدك" kavlindeki ba'nın da müteallik müchedalıdır. Binaen 

aleyh bu ba'dan da bahsetmek lâzımdır.  

Dördüncüsü; denildi ki ilimlerin tamamı Kütüb-i erbaa’da, Kütüb-i erba-

anın ilmi Kur’ân'da, Kur’ân'ın ilimleri Fatiha’da, Fatiha'nın ilimleri besme-

lede, besmelenin ilimleri de bismillahın ba'sında münderictir.  

Ben derim ki; bu doğrudur. Zira ilimlerin tamamından kastedilen kulun 

Allah'a ulaşmasıdır. Bu "ba" ise ba-i sakıttır. Binaen aleyh zikredilen ba kulu 

Allah'a ilsak eder ki kemalden maksat da budur.  

Üçüncü Nevi: Harf-İ Cer Babı 

İşbu kelime yani "Eûzü billahi mineşşeytaniracîm" harf-i cerlerden iki çe-

şit müştemildir. Evvelkisi harf-i ba, ikincisi lafzı min'dir. 

                                                      
249 ” Allah, kendi yolunda savaşarak ölen ve öldüren mü'minlerin; canlarını ve mallarını Cennet 

karşılığında satın almıştır.” Tevbe 9/111 (sad.) 
250 ” Çünkü onlar, Allah'a ve Rasul'üne karşı geldiler. Kim Allah'a ve Rasul'üne karşı gelirse, bilsin 

ki, Allah'ın Azabı çok çetindir.”Enfal 8/13. (sad.) 
251 Bu hüküm bu sebep ile sabit oldu. (sad.) 
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İmdi deriz ki "min" lafzında çok meseleler vardır.  

Birincisi; sen "أخذت املال من ابنك" dersin de "min"in nun'unu meksur okursun. 

Sonra "أخذت املال من الرجل" dersinde bunda da meftuh okursun. İşte bu makamda 

zikredilen kelimenin ahiri avamil-i ihtilafiye ile muhtelif oldu. Amilin ise işbu 

harekelere müstehak olmaktan başka manası yoktur. Binaen aleyh işbu keli-

menin dahi muarrib olması lazım gelir.  

İkincisi; من kelimesi dört vecih üzere vârid olmuştur. 

-İbtidâi ğâyet 

-Teb'îz 

-Tebyin 

-Ziyâde 

Üçüncüsü; Müberrid dedi ki; من de asıl evvela ibtida-i gayettir. Bakîleri 

ona mefru'dur. Başkaları dedi ki; aslolan teb'îzdir. Bâkîleri ona mefru'dur. 

Dördüncüsü; bazıları من kelimesinin kelime-i zaid olmasını inkar etti." يغفر
 kelimesine gelince; bununda faide-i zaide من ayetinde bulunan 252"لكم من ذنوبكم

ifade ettiğini beyan etmişlerdir. Allah güya " بعض زنوبكميغفر لكم  " buyurmuştur. 

Hâlbuki zünûbün her bazını affeden hepsini de affeder. 

Beşincisi; من ile عن arasındaki farkı da zikir ve beyan etmek lâzımdır. Şey-

tan aleyhi la’ne: " مشائلهم بي أيديهم و من خلفهم و عن إَياهنم و عن ينتهم منُث َل  " dedi. Bu kavilde 

iki sual vardır.  

Birinci sual; niçin birincisi ile ikincisi من ve üçüncüsü dördüncüsü عن laf-

zına tahsis olundu? 

                                                      
252 ”Ki Allah, suçlarınızı bağışlasın.” Nuh 71/4. (sad.) 
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İkincisi; mademki şeytan gerek من gerek عن lafızlarının ikisini de zikr ey-

ledi. Ya niçin istiaze من lafzıyla geldi? Yani niçin "Eûzü billahi mineşşeytani-

racîm" denildi de "anişşeytan" denilmedi. 

Dördüncü Nevi: Şeytan Hakkındaki Muhtelif Konular 

1. Şeytan lafzı şeytanatta mübalağa manasındadır. Nasıl ki Rahman, rah-

mette mübalağa manasında olduğu gibi. Şeytan hakkında "bîr racîm" fiil 

mana fiile mefhumdur ki mercum253 demektir. Nitekim hakk-ı bâride "rahim" 

fiil fail manasındadır.  

2. Şu kelime şeytan-ı racimden rahman-ı rahime firarı iktiza eder. Bu da 

ikisi arasında müsâvâtı muktezîdir. Zira hâşâ Allah ve İblis ehaveyndir. Şu 

kadar ki Allah, ehun Kerimün, Rahimün ve Fâzılündür. Iblis ise ehûn leimün, 

hasisün, mü'zîndir. Binaen aleyh âkîl olan bu şer kardeşlerden o hayr kardeş-

lere firar ve iltica eder. Seneviyye'nin menşei kavli budur.  

Allah, Rahim ve Kerim midir? İmdi eğer Rahim, Kerim ise ya niçin şeytanı 

yarattı da kullarının üzerine musallat eyledi? Eğer Rahim Kerim değilse ken-

dine kendine rücuda şeytanın şerrinden ona istiaze ve ilticada ne fayda var-

dır? Göklerde melekler "Eûzü billahi mineşşeytaniracîm" derler mi?  

3.Eğer melekler daha istiaze ediyorsa demekki kendi nefislerinin şerlerin-

den istiaze ediyorlar. Yoksa şerr-u şeytandan istiâze etmiyorlar.  

4. Ehl-i cennet cennette "Eûzü billah " der mi?  

5. Nebiler ve sıddıklar niçin "Eûzü billah" diyerek şeytanın şerrinden Al-

lah'a sığınırlar? Bununla birlikte şeytan " "فيزتك َل تعنيهم أَجعي إَل عبادك متهم املخلصي  kav-

linde kendinin enbiya ve sıdıkına taallûk olmadığını ihbar etti. 

                                                      
253 Kovulmuş demektir. (sad.) 
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6. Şeytan ُتْم يل َفََل تَ ُلوُموّن َوُلوُموْا أَنُفَسُكم -kav 254" َوَما َكاَن يلَ َعَلْيُكم مِٰن ُسْلطَاٍن ِإَلَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجب ْ

linde kullarin Allah'a mücerred davetinden başka taalliki olmadığını ihbar 

etti. Demekki insan kendi kendini belaya ilka ediyor. Bu takdirce insan şeyta-

nın şerrinden ziyade kendinden istiâze etmelidir. Hal böyle iken niçin insan 

istiazede en mühim tarafı bırakıyorda en zayıf taraftan başlıyor? 

Birinci cüz Allah'ın yardımı ile tamamlandı. İkinci cüz 14 Cemâdiel-Ahir 

1302 ve 19 Mart 1301. 

Muvaffak ve mürşid olan Allah’tır 

                                                      
254 ”İş bitirilince şeytan da diyecek ki: "Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz 

verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi ça-
ğırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben 
sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah'a ortak 
koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır." İbrahim 14/22. 
(sad.) 


