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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu me-
deniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde 
bulunma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve 
düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar ara-
sındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve 
iş birliklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet 
değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek 
inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan 
kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler ku-
ran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet 
ve kültür tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kay-
nağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyun-
ca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmi-
şimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak 
edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 
Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 
Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün 
tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, 
bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet proje-
sinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu 
hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, ta-
rihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri 
eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en 
zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme 
ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde yeniden inşâ edilmesi, 
Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapıla-
cak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, gelecek nesillere ve insanlığa 
sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların hasılası olacaktır. Her 
alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanlarında da eser ve iş 
üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak olmaya baş-
layan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temen-
ni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi 
sürdürecektir. 

 Recep Tayyip Erdoğan 

 T. C.  
 Cumhurbaşkanı 



SUNUŞ

Büyük medeniyetler kültür ve düşünce alanındaki yapıtlarıyla sadece mu-
asırlarını değil sonraki kuşakları da etki alanlarına alabilen medeniyetlerdir. 
Batı’da on ikinci asırdan itibaren tercüme edilmeye başlanan ve uzun yıllar 
bilim ve felsefe metinlerinin inşasına kaynaklık eden İslam el yazmaları, mede-
niyetimizin kültürel değerlerinin somut göstergeleridir. İnsanlık bilgi birikimi-
nin hemen her alanında kaleme alınmış olan bu eserlerin, aynı zamanda farklı 
coğrafyalarda yaşayan toplumların çok geniş bir yelpazedeki düşüncelerinin 
yansıtıldığı en güzel örnekler olduğunu da görmekteyiz.

Bugün, dünya coğrafyasının pek çok noktasında izlerini görebildiğimiz 
kültürel ve ilmi mirasımızın bilgiye, hikmete ve irfana dayalı eserlere dönüşe-
rek günümüzü nasıl etkilediğini kavrayabildiğimiz takdirde, geleceğin inşasına 
yönelik daha tutarlı ve bütüncül bir bilinci elde etmemiz o denli mümkün 
olacaktır. Zira güçlü bir gelecek inşası, ancak bir bütün olarak geçmişimizden 
devralmış olduğumuz bu büyük kültür ve medeniyet mirasının aslına uygun 
bir şekilde korunması ve doğru anlaşılmasıyla gerçekleşecektir.

Türkiye’deki yazma eser kütüphanelerimizde ve müzelerimizde bulunan 
eserlerimiz geçmişe dönük bin yıllık bir tarihin ince derin detaylarını gözler 
önüne sermektedir. Bu detaylarda milletimizin dil, kültür, tarih ve toplum bi-
linci, başka medeniyetlerle olan karşılıklı ilişkileri, tarihten tevarüs ettiği mi-
rasın yansımaları saklıdır. Bu çeşit lilik ve zenginlik, Türkiye’yi bütün  dünya-
da medeniyet birikimi açısından önemli bir konuma taşırken, insanlık adına 
bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için belirlenecek politika 
ve stratejiler için çok büyük çabalar harcanmasını da zorunlu kılmaktadır.  



Bu çabaların bir gereği olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Yaz-
ma Eserler Kurumumuz yazmaların tıpkıbasım, çeviri, çeviri yazı ve eleştirmeli 
basımını yaparak bilim, sanat ve kültür insanlarının  istifadesine sunmak mak-
sadıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar neticesinde önemli ürünlerin 
ortaya çıkacağına yürekten inanmaktayız. 

Kültürümüzün zenginliğini daha çok anladıkça, müşterek değerlerimizin 
yarattığı toplumsal kabiliyetlerimize dair sahip olduğumuz özgüven daha da 
artacaktır.  Bu zenginlik aynı zamanda, sadece kendi toplumsal sistemimiz-
de değil, bölgemizde ve dünyada yaşanan toplumsal sorunlara yönelik çözüm 
arayışlarına da katkı sağlayacaktır. Toplumsal sorunlarda çözüm, kendimize, 
çevremize, geçmişimize, geleceğimize, kültürümüze, medeniyetimize, diğer 
medeniyetler ve kültürlere karşı sunacağımız katkılara bağlıdır. 

 Ömer Çelik 

 T. C. 
 Kültür ve Turizm Bakanı 
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أ
53  ]e-en≠ertehum[ أَأَْنَذْرَتُهْم
53  ]e-ifken[ أَِئْفًكا
54  ]i™temirû[ ِإْئَتِمُروا
54  ]i™tiyâ[ اْئِتَيا
54  ]i™≠en lî[ ِاْئَذْن ِلي
55  ]i™≠enû[ ِإْئَذنُوا
55  ]âlu fir¡avne[ آُل ِفْرَعْوَن
56  ]âyâtun[ آَياٌت
57  ]el-™âfilîne[ اْلِفِليَن
57  ]âbâ™ike[ آَباِئَك
57  ]âtet[ آَتْت
57  ]âmmîne[ يَن آّمِ
58  ]ânestum[ آَنْسُتْم
58  ]âlâ™allâhi[ آَلَء اهلِل
58  ]âsâ[ آَسى
58  ]âl™âne[ آْلَن
59  ]âvî[ آِوي
59  ]âvâ[ آَوى
59  ]â&erake[ آَثَرَك
59  ]ânâe’l-leyli[ آَناَء اللَّْيِل
60  ]â≠entukum[ آَذْنُتُكْم
60  ]â≠ennâke[ آَذنَّاَك
60  ]â≠ene lekum[ آَذَن َلُكْم
60  ]âsifûnâ[ آَسُفوَنا
60  ]ânifen[ آِنًفا
61  ]âsinin[ آِسٍن
61  ]âzerahû[ آَزَرُه
61  ]el-â«iru[ اْلِخُر
62  ]âniyetin[ آِنَيٍة
62  ]ânin[ آٍن
62  ]ebben[ أَبًّا
62  ]ebâbîle[ أََباِبيَل
63  ]el-ebteru[ اْلَْبَتُر
63  ]eb§ir bihî ve esmi¡[ أَْبِصْر ِبِه َوأَْسِمْع
63  ]ebramû[ أَْبَرُموا
63  ]el-ebrâra[ اْلَْبَراَر
63  ]ebra√u[ أَْبَرُح
64  ]ubsilû[ أُْبِسُلوا
64  ]ubri™u[ أُْبِرُئ
64  ]uberri™u[ ُئ أَُبّرِ
64  ]iblîse[ ِإْبِليَس
65  ]ibtelâ[ ِاْبَتَلى
65  ]ib¡a&[ ِاْبَعْث
65  ]ibtiπâ™e[ ِاْبِتَغاَء
66  ]etrafnâhum[ أَْتَرْفَناُهْم

66  ]etrâbun[ أَْتَراٌب
66  ]etevekke™u[ ُأََتَوكَّأ
67  ]utrifû[ أُْتِرُفوا
67  ]ittese…a[ ِاتََّسَق
67  ]e&â&en[ أََثاًثا
68  ]e&âmen[ أََثاًما
68  ]e&ârû[ أََثاُروا
68  ]e&lin[ أَْثٍل
69  ]e&âratin[ أََثاَرٍة َوُقِرَئ أََثَرٍة
69  ]e&«antumûhum[ أَْثَخْنُتُموُهْم
69  ]e&âbehumu[ أََثاَبُهُم
69  ]e&…âlehâ[ أَْثَقاَلَها
70  ]i&&â…altum[ ِاثَّاَقْلُتْم
70  ]i&mun[ ِإْثٌم
70  ]ecli[ أَْجِل
71  ]eclib[ أَْجِلْب
71  ]ecâehâ[ أََجاَءَها
71  ]el-ecdâ&i[ اْلَْجَداِث
72  ]ecramû[ أَْجَرُموا و أَْجَرْمَنا
72  ]ucûrahunne[ َّأُُجوَرُهن
72  ]ucâcun[ أَُجاٌج
72  ]uctu&&et[ اُْجُتثَّْت
73  ]ucnubnî[ اُْجنُْبِني
73  ]uccilet[ َلْت أُّجِ
73  ]ictera√û[ ِاْجَتَرُحوا
73  ]icrâmî[ ِإْجَراِمي
74  ]ictebâhu[ ِاْجَتَباُه
74  ]a√asse[ َّأََحس
74  ]a√§anne[ َّاَْحَصن
75  ]a√§anet[ أَْحَصَنْت
75  ]a√bârahum[ أَْحَباَرُهْم
75  ]a√âdî&e[ أََحاِديَث
76  ]el-a√zâbi[ اْلَْحَزاِب
76  ]a√bebtu[ أَْحَبْبُت
76  ]a√tenikenne[ َّأَْحَتِنَكن
77  ]el-a√…âfi[ اْلَْحَقاِف
77  ]a√…âben[ أَْحَقاًبا
77  ]a√vâ[ أَْحَوى
78  ]a√adün[ أََحٌد
78  ]u√§irtum[ أُْحِصْرتُْم
78  ]u√§irû[ أُْحِصُروا
79  ]u√§urûhum[ اُْحُصُروُهْم
79  ]i√sânen[ ِإْحَساًنا
79  ]a«zeytehû[ أَْخَزْيَتُه
80  ]a«lu…u[ أَْخُلُق
80  ]a«dânin[ أَْخَداٍن
80  ]a«lede[ أَْخَلَد
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81  ]a«betû[ أَْخَبُتوا
81  ]u«râkum[ أُْخَراُكْم
81  ]u«fîhâ[ أُْخِفيَها
82  ]el-u«dûd[ اْلُْخُدوِد
82  ]i«se™û[ ِإْخَسُؤوا
82  ]i«tilâ…[ ِاْخِتَلٌق
83  ]i«fi∂[ ِاْخِفْض
83  ]edlâ[ أَْدَلى
83  ]ed¡iyâekum[ أَْدِعَياَءُكْم
83  ]ve edbâre’s-sucûdi[ ُجوِد َوأَْدَباَر السُّ
84  ]edbera[ أَْدَبَر
84  ]iddâra™tum[ اَرْأتُْم ِادَّ
85  ]idra™û[ ِإْدَرُؤوا
85  ]iddârakû[ اَرُكوا ِادَّ
85  ]el-e≠â[ اْلََذى
86  ]e≠â¡û bihî[ أََذاُعوا ِبِه
86  ]e≠illetin[ أَِذلٍَّة
86  ]e≠ânun[ أََذاٌن
87  ]e≠â…ahâ[ أََذاَقَها
87  ]el-e≠…âni[ اْلَْذَقاِن
87  ]e≠inet[ َأَِذَنْت
88  ]u≠unun[ أُُذٌن
88  ]u≠unu «ayrin[ أُُذُن َخْيٍر
88  ]i≠[ ِإْذ
89  ]i≠â[ ِإَذا
90  ]el-er√âmi[ اْلَْرَحاِم
90  ]erkesehum[ أَْرَكَسُهْم
90  ]erci™hu[ أَْرِجْئُه
91  ]erâ≠ilunâ[ أََراِذلَُنا
91  ]er≠eli’l-™umuri[ أَْرَذِل اْلُعُمِر
91  ]erbâ[ أَْرَبى
91  ]el-erâik[ اْلََراِئِك
92  ]el-er≠elûn[ اْلَْرَذلُوَن
92  ]erdâkum[ أَْرَداُكْم
92  ]ercâihâ[ أَْرَجاِئَها
92  ]ersâhâ[ أَْرٰسيَها
93  ]urku∂[ اْرُكْض
93  ]urkisû[ أُْرِكُسوا
93  ]urîkum[ أُِريُكْم
93  ]urhi…uhû[ أُْرِهُقُه
94  ]irhebûni[ ِإْرَهُبوِن
94  ]ir§âden[ ِإْرَصاًدا
94  ]irte…ibû[ اْرَتِقُبوا
95  ]irteddâ[ ا ِإْرَتدَّ
95  ]el-irbeti[ ْرَبِة اْلِ
95  ]irame[ ِإَرَم
96  ]irtâbû[ ِاْرَتابُوا

96  ]ezellehumâ[ أََزلَُّهَما
96  ]el-ezlâmu[  اْلَْزَلُم
97  ]ezrî[ أَْزِري
97  ]ezlefnâ[ أَْزَلْفَنا
97  ]ezifetu’l-âzifetu[ أَِزَفِت اْلِزَفُة
98  ]ezzen[ ا أَزًّ
98  ]üzlifeti[ أُْزِلَفِت
98  ]üzdücira[ اُْزُدِجَر
99  ]izdâdû[ ِاْزَداُدوا
99  ]eslemtu[ أَْسَلْمُت
99  ]el-esbâ†i[ اْلَْسَباِط
100  ]el-esbâbe[ اْلَْسَباَب
100  ]esâ†îru[ أََساِطيُر
101  ]esifen[ أَِسًفا
101  ]eslefet[ أَْسَلَفْت
101  ]esrâ[ أَْسَرى
102  ]esri[ أَْسِر
102  ]es…aynâkumûhu[  أَْسَقْيَناُكُموُه
103  ]esefen[ أََسًفا
103  ]esâvira[ أََساِوَر
103  ]esrâ[ أَْسَرى
104  ]eselnâ[ أََسْلَنا
104  ]esta«li§hu[ أَْسَتْخِلْصُه
104  ]eserrû[ وا اََسرُّ
104  ]eslemâ[ أَْسَلَما
105  ]esbâbe[ أَْسَباَب
105  ]esfâran[ أَْسَفاًرا
105  ]esfera[ أَْسَفَر
105  ]esrahum[ أَْسَرُهْم
106  ]es«a†a[ أَْسَخَط
106  ]usluk[ اُْسُلْك
106  ]istev…ade[ ِاْسَتْوَقَد
107  ]isrâîle[ ِإْسَراِئيل
107  ]istecâbe[ ِاْسَتَجاَب
107  ]isteysera[ ِاْسَتْيَسَر
108  ]istekânû[ ِاْسَتَكانُوا
108  ]isrâfenâ[ ِإْسَراَفَنا
108  ]istehvethu[ ِاْسَتْهَوْتُه
109  ]isterhebûhum[ ِاْسَتْرَهُبوُهْم
109  ]ista¡marakum[ ِاْسَتْعَمَرُكْم
109  ]ista¡§ame[ ِاْسَتْعَصَم
110  ]istemte¡a[ ِإْسَتْمَتَع
110  ]istey™esû[ ِاْسَتْيأَُسوا
110  ]istefziz[ ِاْسَتْفِزْز
110  ]istebra…un[ ِإْسَتْبَرٌق
111  ]usvetun[ ٌِاْسَوة
111  ]isteftihim[ ِاْسَتْفِتِهْم



111  ]ista√veze[ ِاْسَتْحَوَذ
111  ]is¡av[ ِاْسَعْوا
112  ]istaπşev[ ِاْسَتْغَشْوا
112  ]istevâ[ ِاْسَتَوى
113  ]istebe…a’l-bâbe[ ِاْسَتَبَقا اْلَباَب
113  ]eşhurun ma¡lûmâtun[ ُأَْشُهٌر َمْعُلوَماٌت
113  ]eşuddehû[ ُه أَُشدَّ
114  ]eşa……u[ ُّأََشق
114  ]eştâten[ أَْشَتاًتا
114  ]eşi√√aten[ ًة أَِشحَّ
114  ]eşrâ†uhâ[  أَْشَراطَُها
115  ]eşirun[ أَِشٌر
115  ]eşeddu va†™en[ أََشدُّ َوْطًئا
116  ]uşribû[ أُْشِربُوا
116  ]işme™ezzet[ ْت ِاْشَمأَزَّ
116  ]a§berahum[ أَْصَبَرُهْم
117  ]a§bu[ أَْصُب
117  ]a§îlen[ أَِصيًل
117  ]el-a§nâme[ اْلَْصَناَم
117  ]el-a§fâdi[ اْلَْصَفاِد
118  ]e§arrû[ وا أََصرُّ
118  ]i§†afâ[ ِاْصَطَفى
118  ]i§rî[ ِإْصِري
118  ]i§da¡[ ِاْصَدْع
119  ]i§bir[ ِاْصِبْر
119  ]i§levhâ[ ِاْصَلْوَها
119  ]i§fa√[ ِاْصَفْح
120  ]ve’§†ana¡tuke[ َواْصَطَنْعُتَك
120  ]a∂πâ&u[ أَْضَغاُث
120  ]e∂alle[ َّأََضل
121  ]a∂πânehum[ أَْضَغاَنُهْم
121  ]u∂†urra[ َّاُْضطُر
122  ]u∂mum[ اُْضُمْم
122  ]a†vâran[ أَْطَواًرا
122  ]a†πâ[ أَْطَغى
123  ]a†πaytuhû[ أَْطَغْيُتُه
123  ]a†râfe[ أَْطَراَف
123  ]a†râfihâ[ أَْطَراِفَها
123  ]e††ayyarnâ[ ْرَنا اَطَّيَّ
124  ]i†mis[ ِاْطِمْس
124  ]i††ayyarnâ[ ْرَنا ِاطَّيَّ
124  ]a@ferakum[ أَْظَفَرُكْم
125  ]a@leme[ أَْظَلَم
125  ]e@unnu[ ُّأَظُن
125  ]a@herahû[ أَْظَهَرُه
126  ]e¡izzetin[ ٍة أَِعزَّ
126  ]el-a¡râfi[ اْلَْعَراِف

127  ]a¡§iru[ أَْعِصُر
127  ]a¡&ernâ[ أَْعَثْرَنا
127  ]el-a¡cemîne[ اْلَْعَجِميَن
128  ]a¡câzu[ أَْعَجاُز
128  ]el-a¡lâmu[ اْلَْعَلِم
128  ]a¡netekum[ أَْعَنَتُكْم
129  ]a¡nâkuhum[ أَْعَناُقُهْم
129  ]a¡tezilukum[ أَْعَتِزلُُكْم
129  ]u¡iddet[ ْت أُِعدَّ
130  ]i¡temera[ ِاْعَتَمَر
130  ]i¡§âran[ ِإْعَصاٌر
130  ]i¡terâke[ ِاْعَتَراَك
130  ]i¡tilûhu[ ِاْعِتُلوُه
131  ]i¡tezelûkum[ ِاْعَتَزلُوُكْم
131  ]i¡tebirû[ ِاْعَتِبُروا
131  ]efa∂tum[ أََفْضُتْم
131  ]efî∂û[ أَِفيُضوا
132  ]efriπ[ أَْفِرْغ
132  ]ef∂â[ أَْفَضى
132  ]efele[ أََفَل
132  ]efnânin[ أَْفَناٍن
133  ]efla√a[ أَْفَلَح
133  ]efâ™allâhu[ ُ أََفاَء اهللَّ
133  ]uffin[ ٍأُّف
133  ]ufriπ[ أُْفِرْغ
134  ]ufike[ أُِفَك
134  ]ifterâ[ ِاْفَتَرى
134  ]ifta√ beynenâ[ ِاْفَتْح َبْيَنَنا
135  ]el-ifki[ ْفِك اْلِ
135  ]ifterâhu[ ِاْفَتَراُه
135  ]a…se†u[ أَْقَسُط
136  ]a…lâmehum[ أَْقَلَمُهْم
136  ]e…allet[ أََقلَّْت
136  ]e…âmû[ َأََقاُموا
137  ]a…†ârihâ[ أَْقَطاِرَها
137  ]a…vâtehâ[ أَْقَواَتَها
137  ]a…nâ[ أَْقَنى
137  ]a…vemu …îlen[ أَْقَوُم ِقيًل
138  ]a…berahû[ أَْقَبَرُه
138  ]u…simu[ أُْقِسُم
138  ]u……itet[ َتْت أُّقِ
139  ]i…tereftumûhâ[ ِاْقَتَرْفُتُموَها
139  ]i…∂û[ ِاْقُضوا
139  ]i…§id[ ِاْقِصْد
140  ]i…te√ame[ ِاْقَتَحَم
140  ]i…≠ifîhi[ ِاْقِذِفيِه
140  ]el-ekmehe[ اْلَْكَمَه



140  ]ekinneten[ أَِكنًَّة
141  ]ekâbira[ أََكاِبَر
141  ]ekbernehû[ أَْكَبْرَنُه
141  ]eknânen[ أَْكَناًنا
141  ]ekfilnîhâ[ أَْكِفْلِنيَها
142  ]ekmâmihâ[ أَْكَماِمَها
142  ]ekvâbin[ أَْكَواٍب
142  ]ekdâ[ أَْكَدى
142  ]ukuluhû[ أُُكُلُه
143  ]iktâlû[ ِاْكَتالُوا
143  ]elfeynâ[ أَْلَفْيَنا
143  ]el-elbâbi[ اْلَْلَباِب
144  ]eleddu[ ُّأََلد
144  ]elîmun[ أَِليٌم
144  ]el-âne[ اْلَن
145  ]el…â[ أَْلَقى
145  ]el…iyâ[ أَْلِقَيا
146  ]eletnâhum[ أََلْتَناُهْم
146  ]ellâ™î[ ِئي اللَّ
146  ]elfâfen[ أَْلَفاًفا
147  ]elhâkumu[ أَْلَهاُكُم
147  ]ulâtu’l-a√mâli[ أُوَلُت اْلَْحَماِل
147  ]il√âfen[ ِإْلَحاًفا
148  ]ilâheteke[ ِإَلَهَتَك
148  ]illen velâ ≠immeten[ ًة ِإلًّ َوَل ِذمَّ
148  ]il√âdin[ ِإْلَحاٍد
148  ]ilyâsîne[ ِإْلَياِسيَن
149  ]ilπav[ ِاْلَغْوا
149  ]ilteffeti[ ِت ِاْلَتفَّ
150  ]ilte…a†ahû[ ِاْلَتَقَطُه
150  ]el-emânete[  اْلََماَنَة
150  ]emâniyye[ َّأََماِني
152  ]emeneten[ أََمَنًة
152  ]emsik[ أَْمِسْك
152  ]em†arnâ[ أَْمَطْرَنا
153  ]emernâ ve âmernâ[ أََمْرَنا وآَمْرَنا
153  ]em&eluhum[ أَْمَثُلُهْم
153  ]emten[ أَْمًتا
154  ]emrullâhi[ ِ أَْمُر اهللَّ
154  ]emlâ lehum[ أَْمَلى َلُهْم
154  ]emşâci[ أَْمَشاٍج
155  ]emdednâ[ أَْمَدْدَنا
155  ]emeden[ أََمًدا
155  ]ummiyyûne[ يُّوَن 156أُّمِ  ]umenniyennehum[  َينَُّهْم أَُمنِّ
156  ]umetti¡uhû[ َّْعُكن ُعُه وأَُمّتِ أَُمّتِ
156  ]ummetun[ ٌة أُمَّ

157  ]umlî lehum[ أُْمِلي َلُهْم
157  ]ummu’l-…urâ[ أُمَّ اْلُقَرى
157  ]ummu’l-kitâbi[ أُمُّ اْلِكَتاِب
158  ]ummuhû hâviyetun[ ُه َهاِوَيٌة أُمُّ
158  ]imâmen[ ِإَماًما
159  ]imlâ…in[ ِإْمَلٍق
159  ]imran[ ِإْمًرا
159  ]imte√inûhunne[ َِّاْمَتِحنُوُهن
160  ]imsâkun[ ِإْمَساٌك
160  ]endâden[ أَْنَداًدا
160  ]ennâ[ أَنَّى
161  ]en§ârî[ أَْنَصاِري
161  ]en…a≠ekum[ أَْنَقَذُكْم
161  ]enbâ™i[ أَْنَباِء
161  ]en™umillâhi[ ِ اَْنُعِم اهللَّ
162  ]enzele[ أَْنَزَل
162  ]enşe™ekum[ أَْنَشأَُكْم
162  ]el-enfâli[ اْلَْنَفاِل
163  ]enîbû[ أَِنيُبوا
163  ]enâbe[ أََناَب
164  ]enbi≠[ اَْنِبْذ
164  ]enkâ&en[ أَْنَكاًثا
164  ]enâsiyye[  َّأََناِسي
164  ]enkera[ أَْنَكَر
165  ]el-enâmi[ اْلََناِم
165  ]enki√û[ أَْنِكُحوا
166  ]enkâlen[ أَْنَكاًل
166  ]enşerehû[ أَْنَشَرُه
167  ]en…a∂a[ أَْنَقَض
167  ]infi§âme[ ِاْنِفَصاَم
167  ]el-incîle[ ْنِجيَل اْلِ
168  ]infa∂∂û[ وا ِاْنَفضُّ
168  ]inâ&en[ ِإَناًثا
168  ]inte…amnâ[  ِاْنَتَقْمَنا
169  ]infirû[ ِاْنِفُروا
169  ]insele«a[ ِاْنَسَلَخ
169  ]intebe≠et[ ِاْنَتَبَذْت
169  ]inâhu[ ِإَناُه
170  ]inşizû[ ِاْنِشُزوا
170  ]inkederat[ ِاْنَكَدَرْت
170  ]infa†arat[ ِاْنَفَطَرْت
171  ]inba¡a&e[ ِاْنَبَعَث
171  ]in√ar[ ِاْنَحْر
171  ]inbeceset[ ِاْنَبَجَسْت
172  ]in§arafû[ ِاْنَصَرُفوا
172  ]inhâra[ ِاْنَهاَر
172  ]evlâ[ أَْوَلى



172  ]el-evleyâni[ اْلَْوَلَياِن
173  ]ev√aytu[ أَْوَحْيُت
173  ]evzârahum[ أَْوَزاَرُهْم
174  ]ev∂a¡û[ أَْوَضُعوا
174  ]evvâhun[ اٌه اَوَّ
175  ]evcese[ أَْوَجَس
175  ]evvâbîne[ اِبيَن أَوَّ
175  ]ev&ânen[ أَْوَثاًنا
175  ]evzi¡nî[ أَْوِزْعِني
176  ]ev…adû[ أَْوَقُدوا
176  ]ev…id lî[  أَْوِقْد ِلي
176  ]evvibî[ ِبي أَّوِ
176  ]el-evvelu[ ُل اْلَوَّ
177  ]evvelu’l-¡âbidîne[ ُل اْلَعاِبِديَن أَوَّ
177  ]evla lehum[ أَْوَلى َلُهْم
177  ]evveli’l-√aşri[ ِل اْلَحْشِر أَوَّ
178  ]evceftum[ أَْوَجْفُتْم
178  ]el-evfâ[ اْلَْوَفى
178  ]evsa†uhum[ أَْوَسطُُهْم
179  ]ev¡â[ اَْوَعى
179  ]ev√â lehâ[ أَْوَحى َلَها
179  ]evtâden[ أَْوَتاًدا
179  ]ulu’l-er√âmi[ أُولُو اْلَْرَحاِم
179  ]ulî ecni√atin[ أُوِلي أَْجِنَحٍة
180  ]ulu’l-¡azmi[  أُولُو اْلَعْزِم
180  ]uvâriye[ أَُواِرَي
180  ]el-ehilleti[ ِة اْلَِهلَّ
181  ]ehuşşu[  ُّأَُهش
181  ]ehemmethum[ ْتُهْم أََهمَّ
181  ]ehvâ[ أَْهَوى
181  ]ehvenu[ أَْهَوُن
182  ]uhille[ َّأُِهل
183  ]uhcurnî[ اُْهُجْرِني
183  ]ihdinâ[ ِاْهِدَنا
183  ]ihbi†û[ ِاْهِبطُوا
184  ]ihtezzet[ ْت ِاْهَتزَّ
184  ]eyyednâhu[ 184أَيَّْدَناُه  ]eyyâmin[ 185أَيَّاٍم  ]eyyâmillâhi[ ِ 185أَيَّاِم اهللَّ  ]eyyâne[ 185أَيَّاَن  ]el-eyâmâ[ اْلََياَمى
186  ]el-eyketi[ اْلَْيَكِة
186  ]el-eydi[ اْلَْيِد
186  ]î ve rabbî[ ِإي َوَربِّي
187  ]iyâbehum[ ِإَياَبُهْم
187  ]îlâfi[ ِإيَلِف

ب
189  ]be™sun[ َبْأٌس
189  ]be™se[ َبْأَس
189  ]el-be™sâu[ اْلَبْأَساُء
190  ]be™sikum[ َبْأِسُكْم
190  ]bi™se[ ِبْئَس
190  ]el-bâ†inu[ اْلَباِطُن
190  ]bâri™ikum[ َباِرِئُكْم
191  ]bâ™û[ َباُؤوا
191  ]bâπin[ َباٍغ
191  ]bâşirûhunne[ ََّباِشُروُهن
192  ]bâziπan[ َباِزًغا
192  ]bâdiye’r-ra™yi[ ْأِي َباِدَي الرَّ
192  ]bâ«i¡un[ َباِخٌع
193  ]el-bâ…iyâtu’§-§âli√âtu[ اِلَحاُت اْلَباِقَياُت الصَّ
193  ]bârizeten[ َباِرَزًة
193  ]bâlu[ َباُل
193  ]el-bâdi[ اْلَباِد
194  ]bâsiratun[ ٌَباِسَرة
194  ]bâsi…âtin[ َباِسَقاٍت
194  ]bâliπatun[ َباِلَغٌة
195  ]el-bâ™ise[ اْلَباِئَس
195  ]bâ…iyetin[ َباِقَيٍة
195  ]bâreke[ َباَرَك
196  ]be&&e[ ََّبث
196  ]be&&î[ َبثِّي
196  ]ba√îratin[ َبِحيَرٍة
197  ]ba«sin[ َبْخٍس
198  ]ba«sen[ َبْخًسا
198  ]el-bu«li[ اْلُبْخِل
198  ]bedî¡u[ َبِديُع
199  ]el-budne[ اْلُبْدَن
199  ]bidâran[ ِبَداًرا
199  ]bid¡an[ ِبْدًعا
200  ]berâ™etun[ ٌَبَراَءة
200  ]berazû[ َبَرُزوا
200  ]beraze[ َبَرَز
200  ]berza«un[ َبْرَزٌخ
201  ]beri…a[ َبِرَق
201  ]berden[ َبْرًدا
201  ]el-beriyyeti[ اْلَبِريَِّة
202  ]berren[ ا َبرًّ
202  ]burhânekum[ 203بُْرَهاَنُكْم  ]burûcin[ 203بُُروٍج  ]burrizeti[ َزِت 203بُّرِ  ]el-birra[  َّاْلِبر



204  ]bes†aten[ َبْسَطًة
204  ]besera[ َبَسَر
204  ]busseti[ ِت 205بُسَّ  ]bisâ†an[ ِبَساًطا
205  ]beşerun[ َبَشٌر
206  ]beşîran[ َبِشيًرا
206  ]el-buşrâ[  اْلُبْشَرى
206  ]buşşira[ َر 207بُّشِ  ]ba§âiru[ َبَصاِئُر
207  ]ba§îratin[ َبِصيَرٍة
207  ]ba§urtu[ َبُصْرُت
208  ]bi∂â¡atin[ ِبَضاَعة
208  ]bi∂¡i[ ِبْضِع
208  ]ba†şe[ َبْطَش
209  ]el-ba†şete[ اْلَبْطَشَة
209  ]ba†irat[ َبِطَرْت
209  ]ba†âinuhâ[ َبَطاِئنَُها
209  ]bi†âneten[ ِبَطاَنًة
210  ]ba¡lî[ َبْعِلي
210  ]ba¡idet[ َبِعَدْت
211  ]ba¡a&nâkum[ َبَعْثَناُكْم
212  ]bu¡&irat[ 212بُْعِثَرْت  ]baπteten[ َبْغَتًة
212  ]baπiyyen[ َبِغيًّا
213  ]baπâ aleyhim[ َبَغى َعَلْيِهْم
213  ]el-biπâ™i[ اْلِبَغاِء
213  ]ba…iyyetullâhi[ ِ 214َبِقيَُّة اهللَّ  ]el-bu…¡ati[ اْلُبْقَعِة
214  ]bekkete[ َة َبكَّ
215  ]bukmun[ 215بُْكٌم  ]bukiyyen[ 215بُِكيًّا  ]belâ™[ َبَلء
216  ]el-beledi’l-emîni[ اْلَبَلِد اْلَِميِن
216  ]belâπun[ َبَلٌغ
216  ]benânin[ َبَناٍن
216  ]bunyânun mar§û§un[ 217بُْنَياٌن َمْرُصوٌص  ]bevve™ekum[ أَُكْم َبوَّ
217  ]bevve™nâ[ ْأَنا َبوَّ
218  ]el-bevâri[ اْلَبَواِر
218  ]bûran[ 218بُوًرا  ]bûrike[ 219بُوِرَك  ]behîmetu[ َبِهيَمُة
219  ]behîcin[ َبِهيٍج
219  ]buhite[ 220بُِهَت  ]buhtânun[ 220بُْهَتاٌن  ]beyyete[ 220َبيََّت  ]beynekum[ َبْيَنُكْم

221  ]beyâten[ َبَياًتا
221  ]el-beyti’l-atî…i[ اْلَبْيِت اْلَعِتيِق
221  ]bey∂un[ َبْيٌض
222  ]el-beyti’l-ma¡mûri[ اْلَبْيِت اْلَمْعُموِر
222  ]biya¡un[ ِبَيٌع

ت
225  ]te™vîlihî[ َتْأِويِلِه
226  ]te™e≠≠ene[ َن َتأَذَّ
226  ]te™vîli’l-ahâdî&i[ َتْأِويِل اْلََحاِديِث
226  ]te™uzzuhum ezzen[ ا ُهْم أَزًّ َتُؤزُّ
226  ]te™bâ[ َتْأَبى
227  ]te™curanî[ َتْأُجَرِني
227  ]te™fikenâ[ َتْأِفَكَنا
227  ]te™&îmun[ َتْأِثيٌم
227  ]tu™vî[ تُْؤِوي
228  ]et-tâliyâti[ التَّاِلَياِت
228  ]teblû[ َتْبُلو
228  ]tebeyyenû[ 229َتَبيَّنُوا  ]tebû™e[ َتُبوَء
229  ]teb«asû[ َتْبَخُسوا
229  ]tebte™is[ َتْبَتِئْس
229  ]teb≠îran[ َتْبِذيًرا
230  ]tebî¡an[ َتِبيًعا
230  ]tebhetuhum[ َتْبَهُتُهْم
230  ]tebâreke[ َتَباَرَك
231  ]tebπî[ َتْبِغي
231  ]teberrûhum[ وُهْم َتَبرُّ
231  ]tebbernâ[ ْرَنا 231َتبَّ  ]tebesseme[ َم َتَبسَّ
232  ]teberrecne[ ْجَن َتَبرَّ
232  ]tebâbin[ َتَباٍب
232  ]tebevve™u’d-dâra[ اَر ُءوا الدَّ َتَبوَّ
232  ]tebâran[ َتَباًرا
232  ]tebettel ileyhi[ َتَبتَّْل ِإَلْيِه
233  ]tebbet[ 233َتبَّْت  ]tubevvi¡u[ ُئ تَُبّوِ
233  ]tube≠≠ir[  ْر تَُبّذِ
233  ]tubde lekum[ تُْبَد َلُكْم
233  ]tubsele[ تُْبَسَل
234  ]tublâ[ تُْبَلى
234  ]tibyânen[ ِتْبَياًنا
234  ]tetlû[ َتْتُلو
235  ]tetbîbin[ َتْتِبيٍب
235  ]tetefeyye™u[ ُ236َتَتَفيَّأ  ]tetrâ[ َتْتَرى
236  ]tetbîran[ َتْتِبيًرا



237  ]tetecâfâ[ َتَتَجاَفى
237  ]tetemârâ[ َتَتَماَرى
237  ]te&…afennehum[ َتْثَقَفنَُّهْم
237  ]te&rîbe[ َتْثِريَب
238  ]te&bîten[  ََتْثِبيًتا
238  ]tu&îru[ تُِثيُر
239  ]teczî[ َتْجِزي
239  ]tecellâ[ َتَجلَّى
239  ]techer[ َتْجَهْر
240  ]tec™erûne[ َتْجأَُروَن
240  ]tecessesû[ ُسوا َتَجسَّ
241  ]tuczâ[ تُْجَزى
241  ]ticâreten[ ِتَجاَرًة
241  ]te√ussûnehum[ وَنُهْم َتُحسُّ
242  ]te√assesû[  ُسوا َتَحسَّ
242  ]ta√ru&ûne[ َتْحُرثُوَن
243  ]te√âvurakumâ[ َتَحاُوَرُكَما
243  ]ta√rîru ra…abetin[ َتْحِريُر َرَقَبٍة
243  ]te√arrav[ ْوا َتَحرَّ
243  ]tu√§inûne[ تُْحِصنُوَن
244  ]tu√issu[ ُّتُِحس
244  ]ta«tânûne[ َتْخَتانُوَن
244  ]ta«lu…u[ َتْخُلُق
245  ]ta«lu…ûne[ َتْخُلُقوَن
245  ]ta«ru§ûne[ َتْخُرُصوَن
245  ]te«avvufin[ ٍف َتَخوُّ
246  ]ta«ri…a[ َتْخِرَق
246  ]te«a≠tu[ َتَخْذُت
246  ]te«allet[ َتَخلَّْت
247  ]ta«†afuhû[ َتْخَطُفُه
247  ]tu«âfit[ تَُخاِفْت
247  ]tu«bite[ تُْخِبَت
248  ]tu«sirû[ تُْخِسُروا
248  ]tedde«irûne[ ِخُروَن َتدَّ
248  ]tedrusûne[ َتْدُرُسوَن
249  ]tedmîran[ َتْدِميًرا
249  ]tudhinu[ تُْدِهُن
249  ]tudlû[  تُْدلُوا
250  ]tudemmiru[ ُر تَُدّمِ
250  ]te≠rûhu[ َتْذُروُه
250  ]te≠helu[ َتْذَهُل
250  ]te≠ûdâni[ َتُذوَداِن
251  ]te≠aru[ َتَذُر
251  ]terabbu§u[ َتَربُُّص
251  ]tertâbû[ َتْرَتابُوا
252  ]terha…uhum[ َتْرَهُقُهْم
252  ]terkenû[ َتْرَكنُوا

252  ]teraktu[ َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم
253  ]terdâ[ َتْرَدى
253  ]tercûne[ َتْرُجوَن
254  ]terhe…uhâ[ ٌَتْرَهُقَها َقَتَرة
254  ]terku∂û[ َتْرُكُضوا
254  ]et-terâ™ibi[ التََّراِئِب
254  ]teraddâ[ َتَردَّى ِبالتَّْشِديِد
255  ]tarcufu[ َتْرُجُف
255  ]tarkebunne[ ََّتْرَكُبن
255  ]turhibûne[ تُْرِهُبوَن
255  ]turî√ûne[ تُِريُحوَن
255  ]turhi…nî[ تُْرِهْقِني
256  ]turcî[ تُْرِجي
256  ]turcîni[ تُْرِديِن
256  ]et-turâ&e[ التَُّراَث
257  ]tezha…a[ َتْزَهَق
257  ]tezîπu[ َتِزيُغ
257  ]tezderî[ َتْزَدِري
258  ]tezâveru[ َتَزاَوُر
258  ]tezeyyelû[ َتَزيَُّلوا
258  ]tezekkâ[ َتَزكَّى
258  ]teziru[ َتِزُر
259  ]tesfikûne[ َتْسِفُكوَن
259  ]tes™emû[ َتْسَئُموا
259  ]testa…simû[  َتْسَتْقِسُموا
260  ]tesra√ûne[ َتْسَرُحوَن
260  ]tesrî√un[ َتْسِريٌح
260  ]tesevverû[ ُروا َتَسوَّ
261  ]tesîru’l-cibâlu[ َتِسيُر اْلِجَباُل
261  ]tesnîmin[ َتْسِنيٍم
261  ]tes«arûne[ َتْسَخُروَن
261  ]tusîmûne[  تُِسيُموَن
262  ]tus√arûne[ تُْسَحُروَن
262 ]tis¡a âyâtin beyyinâtin[ َناٍت ِتْسَع آَياٍت َبّيِ
262  ]teşâbehe[ َتَشاَبَه
263  ]teştekî[  َتْشَتِكي
263  ]teş«a§u[  َتْشَخُص
263  ]teşa……a…u[ ُق َتَشقَّ
264  ]teş…â[ َتْشَقى
264  ]teş¡urûne[ َتْشُعُروَن
264  ]tuşmit[ تُْشِمْت
264  ]tuş†i†[ تُْشِطْط
265  ]ta§rîfi[ َتْصِريِف
265  ]ta§πâ[ َتْصَغى
266  ]ta§diyeten[ َتْصِدَيًة
266  ]ta§†alûne[ َتْصَطُلوَن
266  ]ta§addâ[ ى َتَصدَّ



266  ]tu§¡idûne[ تُْصِعُدوَن
267  ]tu§na¡a[ تُْصَنَع
267  ]tu§a¡¡ir[ ْر تَُصّعِ
267  ]tu§rafûne[ تُْصَرُفوَن
268  ]ta∂√â[ َتْضَحى
268  ]tu∂illu[ ُّتُِضل
268  ]ta†πav[ َتْطَغْوا
269  ]†a†ayyarnâ[ ْرَنا َتَطيَّ
269  ]ta†avva¡a[ َع َتَطوَّ
269  ]te†âvele[ َتَطاَوَل
270  ]te@âherûne[ َتَظاَهُروَن
270  ]ta@me™u[ َُتْظَمأ
270  ]tu@hirûne[ تُْظِهُروَن
271  ]ta¡&ev[ َتْعَثْوا
271  ]ta¡…ilûne[ َتْعِقُلوَن
272  ]ta¡∂ulûhunne[ ََّتْعُضُلوُهن
272  ]ta¡be&ûne[ َتْعَبثُوَن
273  ]ta¡du[ َتْعُد
273  ]tarucu[ َتْعُرُج
273  ]ta¡ûlû[ َتُعولُوا
273  ]taburûne[ َتْعُبُروَن
274  ]ta¡sen[ َتْعًسا
274  ]te¡âsertum[ َتَعاَسْرتُْم
274  ]ta¡iyehâ[ َتِعَيَها
274  ]ta¡zimû[ َتْعِزُموا
274  ]ta¡ceb[ َتْعَجْب
275  ]tu¡izzu[ ُّتُِعز
275  ]tu¡azzirûhu[ ُروُه تَُعّزِ
275  ]taπlû[ َتْغُلوا
275  ]teπaşşâhâ[ يَها َتَغشّٰ
276  ]taπî∂u[ َتِغيُض
276  ]teπayyu@an[ َتَغيًُّظا
276  ]et-teπâbuni[ التََّغابُِن
277  ]tuπmi∂û[ تُْغِمُضوا
277  ]tefşelû[ َتْفَشُلوا
277  ]teftinnî[ َتْفِتنِّي
278  ]tefte™u[ َتْفَتُؤا
278  ]tefe&ehum[ َتَفَثُهْم
278  ]tefri∂û[  َتْفِرُضوا
279  ]tefsîran[ َتْفِسيًرا
279  ]tefra√[ َتْفَرْح
279  ]tefî™e[ َتِفيَء
279  ]tefekkehûne[ َتَفكَُّهوَن
280  ]tefesse√û[ ُحوا َتَفسَّ
280  ]tefâvutin[ َتَفاُوٍت
280  ]tufî∂ûne[ تُِفيُضوَن
281  ]tufennidûni[ ُدوِن تَُفنِّ

281  ]tuftenûne[ تُْفَتنُوَن
281  ]ta…fu[ َتْقُف
282  ]ta…ri∂uhum[ َتْقِرُضُهْم
282  ]te…adda¡û[ َتَقطَُّعوا
282  ]te…âsemû[ َتَقاَسُموا
282  ]ta…şa¡irru[ َُّتْقَشِعر
283  ]te…allubuhum[ ُبُهْم َتَقلُّ
283  ]ta…∂î[ َتْقِضي
283  ]tu…âten[ تُٰقيًة
283  ]tu…simû[ تُْقِسُموا
284  ]tu…lebûne[ تُْقَلُبوَن
284  ]teklîmen[ َتْكِليًما
284  ]et-tekâ&uru[ التََّكاثُُر
285  ]tukinnu[ ُّتُِكن
285  ]tukferûhu[ تُْكَفُروُه
285  ]tele……â[ َتَلقَّى
285  ]telbisûne[ َتْلِبُسوَن
286  ]tel…afu[ َتْلَقُف
286  ]telfitenâ[ َتْلِفَتَنا
286  ]tellehû[ ُه َتلَّ
286  ]tele……avnehû[ ْوَنُه َتَلقَّ
287  ]telfe√u[ َتْلَفُح
287  ]et-telâ…i[ التََّلِق
287  ]telmizû[ َتْلِمُزوا
288  ]telvûne[ َتْلُووَن
288  ]telînu[ َتِليُن
289  ]telehhâ[ ى َتَلهَّ
289  ]tele@@â[ َتَلظَّى
289  ]tele≠≠u[ َُّتَلذ
289  ]tulhîhim[ تُْلِهيِهْم
290  ]tule……â[ تَُلقَّى
290  ]til…â™i[ ِتْلَقاِء
290  ]temîde[ َتِميَد
291  ]temûru[ َتُموُر
291  ]temârav[ َتَماَرْوا
291  ]temeyyezu[ َتَميَُّز
291  ]temessenâ[ َنا َتَمسَّ
292  ]temunnû[ َتُمنُّوا
292  ]temetta¡[ َتَمتَّْع
292  ]teme&&ele[ َتَمثََّل
292  ]temhîden[ َتْمِهيًدا
293  ]tumâri[ تَُماِر
293  ]tumârûnehû[ تَُماُروَنُه
293  ]tumnûne[ تُْمنُوَن
293  ]tumsikûhunne[ َّتُْمِسُكوُهن
294  ]ten…imûne[ َتْنِقُموَن
294  ]tenfede[ َتْنَفَد



294  ]teniyâ[ َتِنَيا
295  ]tenki§ûne[ َتْنِكُصوَن
295  ]tenû™u[ َتنُوُء
295  ]et-tenâvuşu[ التََّناُوُش
296  ]et-tenâdi[ التََّناِد
296  ]tenâbezû[ َتَناَبُزوا
296  ]teneffese[ َس َتَنفَّ
296  ]tenhar[ َتْنَهْر
297  ]tenkîlen[ َتْنِكيًل
297  ]tun≠iru[ تُْنِذُر
297  ]et-tevvâbu[ اُب التَّوَّ
298   ]et-tevrâte[ التَّْوَراَة
298  ]tevârat[ َتَواَرْت
298  ]tûlicu[ تُوِلُج
298  ]tûrûne[ تُوُروَن
299  ]tehvâ[ َتْهَوى
299  ]tehvî[ َتْهِوي
299  ]et-tehluketi[ التَّْهُلَكِة
300  ]tehinû[ َتِهنُوا
301  ]tehecced[ ْد َتَهجَّ
301  ]tehcurûne[ َتْهُجُروَن
301  ]tehtezzu[ َُّتْهَتز
302  ]teyemmemû[ ُموا َتَيمَّ
302  ]et-tîni[ الّتِيِن

ث
303  ]&âniye ¡i†fihî[ َثاِنَي ِعْطِفِه
303  ]&âviyen[ َثاِوًيا
303  ]&â…ibun[ َثاِقٌب
304  ]&ebbetnâke[ ْتَناَك 304َثبَّ  ]&ebbe†ahum[ َطُهْم 304َثبَّ  ]&ubâtin[ ثَُباٍت
305  ]&ubûran[ ثُُبوًرا
305  ]&eccâcen[ اًجا َثجَّ
305  ]e&-&erâ[ اَلثَّٰرى
306  ]&u¡bânun[ ثُْعَباٌن
306  ]&e…iftumûhum[ َثِقْفُتُموُهْم
306  ]&e…ulet[ َثُقَلْت
307  ]&u…ifû[ ثُِقُفوا
307  ]&i…âlen[ ِثَقاًل
307  ]&ulletun[ ٌة ثُلَّ
308  ]&emûde[ َثُموَد
308  ]&umurun[ ثُُمٌر
308  ]&evâbun[ َثَواٌب
309  ]&uvvibe[ َب ثُّوِ
309  ]&iyâbeke[ ِثَياَبَك

ج
311  ]el-câri[ اْلَجاِر
311  ]câ&imîne[ َجاِثِميَن
311  ]câsû[ َجاُسوا
312  ]cânnun[ ٌَّجان
312  ]el-câriyeti[ اْلَجاِرَيِة
312  ]el-câriyâti[ اْلَجاِرَياِت
313  ]câ&iyeten[ َجاِثَيًة
313  ]câbû[ 313َجابُوا  ]câdeltenâ[ َجاَدْلَتَنا
314  ]cebbârîne[ اِريَن 314َجبَّ  ]el-cebîni[ اْلَجِبيِن
315  ]el-cubbi[ ِاْلُجّب
315  ]cubullen ve cubulen[ وُجُبًل ُجُبلًّ
315  ]el-cibti[ اْلِجْبِت
315  ]el-cibillete[ َة اْلِجِبلَّ
316  ]cu&iyyen[ 316ُجِثيًّا  ]ceddu[ َُّجد
316  ]cudedun[ ُجَدٌد
317  ]cudurin[ ُجُدٍر
317  ]cidâle[ ِجَداَل وِجَداَلَنا
317  ]ce≠vetin[ َجْذَوٍة
317  ]cu≠âzen[ ُجَذاًذا
318  ]cu≠û¡i[ ُجُذوِع
318  ]ci≠¡i[ ِجْذِع
318  ]cera√tum[ َجَرْحُتْم
318  ]curufin[ ُجُرٍف
319  ]el-curuzi[ اْلُجُرِز
319  ]cuz™en[ ُجْزًءا
320  ]el-cizyete[ اْلِجْزَيَة
320  ]ceseden[ َجَسًدا
321  ]el-cismi[ اْلِجْسِم
321  ]cufâen[ ُجَفاًء
321  ]cifânin[ ِجَفاٍن
322  ]celâbîbihinne[ ََّجَلِبيِبِهن
322  ]el-celâ™e[ اْلَجَلَء
322  ]cellâhâ[ َجلّٰيَها
323  ]celdeten[ َجْلَدًة
323  ]culûden[ ُجُلوًدا
323  ]cemmen[ ا َجمًّ
324  ]cemâlun[ َجَماٌل
324  ]el-cemelu[ اْلَجَمُل
324  ]cumi¡a’ş-şemsu[ ْمُس َواْلَقَمُر ُجِمَع الشَّ
325  ]cimâlâtun §ufrun[ ِجَماَلٌت ُصْفٌر
325  ]cenne[ ََّجن
325  ]cenneteke[ َجنََّتَك



326  ]cena√û[ َجَنُحوا
326  ]ceniyyen[ 326َجِنيًّا  ]cenâ[ َجَنى
326  ]cenefen[ َجَنًفا
327  ]cenbillâhi[ َجْنِب اهلِل
327  ]cunâ√a[ ُجَناَح
327  ]cunubin[ ُجنٍُب
328  ]cunneten[ ُجنًَّة
328  ]el-cinneti[ اْلِجنَِّة
328  ]el-cevâri√i[ اْلَجَواِرِح
329  ]el-cevâbi[ اْلَجَواِب
329  ]el-cevâri[ اْلَجَواِر
330  ]el-cevâri[ اْلَجَواِر
330  ]el-cûdiyyi[ ِاْلُجوِدّي
330  ]el-cû¡i[ اْلُجوِع
331  ]cehraten[ َجْهَرًة
331  ]cehhezehum[ َزُهْم َجهَّ
331  ]cehde[ َجْهَد
332  ]cuhdehum[ ُجْهَدُهْم
332  ]ceybike[ َجْيِبَك
332  ]cuyûbihinne[ َُّجُيوِبِهن
333  ]cîdihâ[ ِجيِدَها
333  ]el-ciyâdu[ اْلِجَياُد

ح
335  ]√âşe ve √âşâ[ َحاَش َوَحاَشا
335  ]√â…a[ َحاَق
336  ]√âşirîne[ َحاِشِريَن
336  ]el-√âmilâti[ اْلَحاِمَلِت
336  ]√â§iben[ َحاِصًبا
336  ]√âffîne[ يَن َحاّفِ
337  ]√âddallâhe[ َ َحادَّ اهللَّ
337  ]√âceten[ َحاَجًة
337  ]√âccûke[ وَك َحاجُّ
338  ]el-√âfirati[ اْلَحاِفَرِة
338  ]√âmiyeten[ َحاِمَيًة
338  ]el-√â……atu[ ُة اْلَحاقَّ
339  ]√âmin[ َحاٍم
339  ]√ablin[ َحْبٍل
339  ]√abi†at[ َحِبَطْت
340  ]√abbe’l-√a§îdi[ َحبَّ اْلَحِصيِد
340  ]el-√ubuki[ اْلُحُبِك
340  ]√ibâluhum[ ِحَبالُُهْم
341  ]√a&î&en[ َحِثيًثا
341  ]√acce[ ََّحج
341  ]el-√ucurâti[ اْلُحُجَراِت
342  ]√ucûrakum[ ُحُجوِرُكْم

342  ]√icran[ ِحْجًرا
343  ]√adebin[ َحَدٍب
343  ]√adâi…a[ َحَداِئَق
343  ]ve √adâi…a πulben[ َوَحَداِئَق ُغْلًبا
343  ]√udûdullâhi[ ِ ُحُدوُد اهللَّ
344  ]√idâdin[ ِحَداٍد
344  ]el-√arî…i[ اْلَحِريِق
344  ]√ar&e[ َحْرَث
345  ]√arri∂i[ ِض َحّرِ
345  ]√ara∂an[ َحَرًضا
345  ]el-√arri[ ِاْلَحّر
346  ]el-√arûru[ اْلَحُروُر
346  ]√ardin[ َحْرٍد
346  ]el-√arâmi[ اْلَحَراِم
347  ]√arfin[ َحْرٍف
347  ]√arasen[ َحَرًسا
347  ]√urumun[ ُحُرٌم
348  ]el-√urri[ ِاْلُحّر
348  ]√asraten[ َحْسَرًة
348  ]√asbunallâhu[ ُ َحْسُبَنا اهللَّ
349  ]√asîben[ َحِسيًبا
349  ]√asîsehâ[ َحِسيَسَها
349  ]√asîrun[ َحِسيٌر
349  ]√usbânin[ ُحْسَباٍن
350  ]√usûmen[ ُحُسوًما
350  ]√isânun[ ِحَساٌن
350  ]√isâben[ ِحَساًبا
351  ]√aşarnâhum[ َحَشْرَناُهْم
351  ]√a§ûran[ َحُصوًرا
352  ]√a§irat[ َحِصَرْت
352  ]√a§îran[ َحِصيًرا
352  ]√a§√a§a[ َحْصَحَص
352  ]√a§îden[ َحِصيًدا
353  ]√a§abu[ َحَصُب
353  ]√a†aben[ َحَطًبا
353  ]√u†âmen[ ُحَطاًما
354  ]el-√u†ameti[ اْلُحَطَمِة
354  ]√i††atun[ ِحطٌَّة
355  ]√a@@i[ َِحّظ
355  ]√afiyyun ¡anhâ[ َحِفيٌّ َعْنَها
356  ]√afedeten[ َحَفَدًة
356  ]√afefnâhumâ[ َحَفْفَناُهَما
356  ]√a…î…un[ َحِقيٌق
357  ]√a……a[ ََّحق
357  ]√a……u’l-ya…îni[ َحقُّ اْلَيِقيِن
357  ]√u…uben[ ُحُقًبا
358  ]√u……at[ ْت ُحقَّ



358  ]√akemen[ َحَكًما
358  ]el-√akîmu[ اْلَحِكيُم
359  ]√ukmu[ ُحْكُم
359  ]el-√ikmete[ اْلِحْكَمَة
359  ]√alâ™ilu[ َحَلِئُل
360  ]√uliyyihim[ ِهْم ُحِلّيِ
360  ]√ullû[ ُحلُّوا
360  ]el-√ulume[ اْلُحُلَم
361  ]√illun[ ٌِّحل
361  ]√amîmun[ َحِميٌم
362  ]√amûleten[ َحُموَلًة
362  ]√amelet √amlen «afifen[ َحَمَلْت َحْمًل َخِفيًفا
362  ]√ame™in[ َحَمٍإ
362  ]√ami™etin[ َحِمَئٍة
363  ]el-√amiyyete[ َة اْلَحِميَّ
363  ]√amlin[ َحْمٍل
363  ]√ammâlete’l-√a†abi[ اَلَة اْلَحَطِب َحمَّ
363  ]√umilet[ ُحِمَلِت
364 ]√ummile ve √ummiltum[ ْلُتْم َل وُحّمِ ُحّمِ
364  ]√imlu[ ِحْمُل
364  ]√anîfen[ َحِنيًفا
365  ]√anî≠in[ َحِنيٍذ
365  ]√anânen[ َحَناًنا
365  ]el-√anâciri[ اْلَحَناِجِر
366  ]√unefâ™e[ ُحَنَفاَء
366  ]√uneynin[ ُحَنْيٍن
366  ]el-√in&i[ اْلِحْنِث
366   ]el-√avâriyyûne[ اْلَحَواِريُّوَن
367  ]el-√avâyâ[ اْلَحَواَيا
367  ]√ûben[ ُحوًبا
367  ]√ûrun[ ُحوٌر
368  ]√ivelen[ ِحَوًل
368  ]√ayrâne[ َحْيَراَن
368  ]el-√ayavânu[ اْلَحَيَواُن
369  ]√uyyîtum[ يُتْم ُحّيِ
369  ]√île[ ِحيَل
370  ]√în[ ِحين

خ
371  ]«âlidûne[ َخاِلُدوَن
371  ]«âşi¡îne[ َخاِشِعيَن
372  ]«âsi™îne[ َخاِسِئيَن
372  ]«âviyetun[ َخاِوَيٌة
372  ]«â™ibîne[ َخاِئِبيَن
372  ]«â∂û[ َخاُضوا
373  ]«âdi¡uhum[ َخاِدُعُهْم
373  ]«â™inetin[ َخاِئَنٍة

374  ]«â™inete’l-a¡yuni[ َخاِئَنَة اْلَْعُيِن
374  ]«â†i™îne[ َخاِطِئيَن
374  ]«âteme’n-nebiyyîne[ يَن َخاَتَم النَِّبّيِ
374  ]«âmidûne[ َخاِمُدوَن
375  ]«âfi∂atun[ َخاِفَضٌة
375  ]«âsi™en[ َخاِسًئا
375  ]«âbe[ َخاَب
375  ]«abâlen[ َخَباًل
376  ]«abet[ َخَبْت
376  ]el-«ab™e[ اْلَخْبَء
376  ]el-«abî&âtu[ اْلَخِبيَثاُت
377  ]«ubran[ ُخْبًرا
377  ]«atemallâhu[ ُ َخَتَم اهللَّ
378  ]«attârin[ َختَّاٍر
378  ]√itâmûhû miskun[ ِخَتاُمُه ِمْسٌك
379  ]«addeke[ َك َخدَّ
379  ]«a≠ûlen[ َخُذوًل
379  ]«ara…û[ َخَرُقوا
380  ]«arrû[ وا َخرُّ
380  ]«arcen ve «arâcen[ َخْرًجا وَخَراًجا
381  ]el-«arrâ§ûne[ اُصوَن اْلَخرَّ
381  ]el-«ur†ûmi[ اْلُخْرطُوِم
381  ]«azenetuhâ[ َخَزَنُتَها
382  ]«izyun[ ِخْزٌي
382  ]«asirû[ َخِسُروا
382  ]«asefe[ َخَسَف
383  ]√aşe’ati[ َخَشَعِت
383  ]«aşiye[ َخِشَي
383  ]«uşşa¡an[ ًعا ُخشَّ
384  ]«a§îmun[ َخِصيٌم
384  ]«a§imûne[ َخِصُموَن
384  ]«a§â§atun[ َخَصاَصٌة
384  ]el-«i§âmi[ اْلِخَصاِم
385  ]«a∂iran[ َخِضًرا
385  ]«u∂rin[ ُخْضٍر
385  ]«u∂tum[ ُخْضُتْم
385  ]«a†bukunne[ ََّخْطُبُكن
386  ]«a†ife[ َخِطَف
386  ]«u†uvâti[ ُخطَُواِت
386  ]«i†beti[ ِخْطَبِة
387  ]«i†™en[ ِخْطًئا
387  ]«alâ…in[ َخَلٍق
387  ]«alîlen[ َخِليًل
387  ]«aleftumûnî[ َخَلْفُتُموِني
387  ]«alfun[ َخْلٌف
388  ]«alâ™ife[ َخَلِئَف
388  ]«ale§û[ َخَلُصوا



388  ]«ale†û[ َخَلطُوا
388  ]«ulu…u’l-evvelîne[ ِليَن ُخُلُق اْلَوَّ
389  ]«ulletun[ ٌة ُخلَّ
389  ]el-«ule†â™i[ اْلُخَلَطاِء
389  ]el-«ulûdi[ اْلُخُلوِد
389  ]«ilâfin[ ِخَلٍف
390  ]«ilâlun[ ِخَلٌل
390  ]«ilfeten[ ِخْلَفًة
391  ]«am†in [ َخْمٍط
391  ]«umurihinne[  َُّخُمِرِهن
391  ]el-«annâsi[ اْلَخنَّاِس
392  ]el-«unnesi[ اْلُخنَِّس
392  ]«avvelnâkum[ ْلَناُكْم َخوَّ
393  ]el-«avâlifi[ اْلَخَواِلِف
393  ]«av∂ihim[ َخْوِضِهْم
393  ]«avvânin[ اٍن َخوَّ
393  ]«uvârun[ ُخَواٌر
394  ]el-«ay†u[ اْلَخْيُط
394  ]«ayrâtun[ َخْيَراٌت
395  ]el-«ayri[ اْلَخْيِر
395  ]«îfeten[ ِخيَفًة
395  ]el-«iyeratu[ اْلِخَيَرُة
395  ]el-«iyâ†i[ اْلِخَياِط

د
397  ]de™bi[ َدْأِب
397  ]de™eben[ َدأًَبا
397  ]dâ™ibeyni[ َداِئَبْيِن
398  ]dâbbetin[ 398َدابٍَّة  ]dâbiru[ َداِبُر
399  ]dâru’s-selâmi[ َلِم َدار السَّ
399  ]dâ™iratun[ ٌَداِئَرة
399  ]dâ«irûne[ َداِخُروَن
400  ]dâ√i∂atun[ َداِحَضٌة
400  ]dâfi…in[ َداِفٍق
400  ]dâniyetun[ َداِنَيٌة
400  ]ed-duburi[ بَُر الدُّ
401  ]de√âhâ[ َدَحاَها
401  ]du√ûran[ ُدُحوًرا
401  ]de«alen[ َدَخًل
402  ]du«ânin[ ُدَخاٍن
402  ]du«ânun[  ُدَخاٌن
402  ]deracâtun[  َدَرَجاٌت
403  ]ed-derki[ ْرِك الدَّ
403  ]deraken[ َدَرًكا
403  ]derasû[ َدَرُسوا
404  ]durriyyun[ ٌّي ُدّرِ

404  ]dessâhâ[ اَها َدسَّ
404  ]dusurin[ ُدُسٍر 
405  ]da¡vâhum[ َدْعَواُهْم
405  ]da¡[ َدْع
405  ]da¡¡an[ ا َدعًّ
405  ]du¡iye[ ُدِعَي
406  ]dif™un[ ِدْفٌء
406  ]dekken[ َدكًّا
406  ]dukketâ[ َتا ُدكَّ
407  ]dellâhumâ[ ُهَما َدلَّ
407  ]delvehû[ َدْلَوُه
407  ]dulûki[ ُدلُوِك
408  ]demdeme[ َدْمَدَم
408  ]demmera[ َر 408َدمَّ  ]ed-dem¡i[ ْمِع الدَّ
409  ]denâ[ َدَنى
409  ]ed-dunyâ[ ْنَيا الدُّ
409  ]ed-devâ™ira[ َواِئَر الدَّ
409  ]dûleten[ ُدوَلًة
410  ]ed-dehru[ ْهُر الدَّ
410  ]ed-duhni[ ”ْهِن “الدُّ
411  ]ed-dihâni[ َهاِن الّدِ
411  ]dihâ…an[ ِدَهاًقا
411  ]deyyâran[ 412َديَّاًرا  ]dîn[ ِدين

ذ
413  ]≠âti[ َذاِت
413  ]≠e’l-kifli[ َذا اْلِكْفِل
414  ]≠e’n-nûni[ َذا النُّوِن
414  ]e≠-≠âriyâti[ اِرَياِت الذَّ
414  ]≠âtu’l-ekmâmi[ َذاُت اْلَْكَماِم
414  ]≠eba√ûhâ[ َذَبُحوَها
415  ]≠ubâben[ ُذَباًبا
415  ]≠ib√i[ ِذْبٍح
415  ]≠era™ekum[  َذَرأَُكْم
416  ]≠er¡uhâ[ َذْرُعَها
416  ]≠er[ َذْر
416  ]≠urriyyetun[ يٌَّة ُذّرِ
417  ]≠ekkeytum[ ْيُتْم َذكَّ
417  ]≠ikrâ[ ِذْكَرى
418  ]≠ikrun leke[ ِذْكٌر َلَك
418  ]≠elûlun[ َذلُوٌل
418  ]≠elûlen[ َذلُوًل
419  ]≠ullilet[ ُذلَِّلْت
419  ]≠ululen[ ُذلًُل
419  ]≠illetun[ ِذلٌَّة



419  ]≠immeten[ ًة 420ِذمَّ  ]≠enûben[ َذنُوًبا
ر

421  ]ra™ufun[ َرُؤٌف
421  ]ra™feten[ َرْأَفًة
422  ]er-ru™yâ[ ْءَيا الرُّ
422  ]ri™yen[ ِرْئًيا
423  ]er-râsi«ûne[ اِسُخوَن الرَّ
423  ]râbi†û[ َراِبطُوا
424  ]râ¡inâ[ َراِعَنا
424  ]er-râcifetu[ اِجَفُة الرَّ
424  ]er-râdifetu[ اِدَفُة الرَّ
425  ]râbiyen[ َراِبًيا
425  ]râsiyâtin[ َراِسَياٍت
426  ]râvedethu[ َراَوَدْتُه
426  ]râπa[ َراَغ
426  ]râ…in[ َراٍق
426  ]râne[ َراَن
427  ]er-rabbâniyyûne[ بَّاِنيُّوَن الرَّ
427  ]rabâ™ibukumu[ َرَباِئُبُكُم
428  ]rabe†nâ[ َرَبْطَنا
428  ]rabet[ َرَبْت
428  ]rabvetin[ َرْبَوٍة
429  ]er-ribâ[ َبا الّرِ
429  ]ribbiyyûne[ يُّوَن 429ِربِّ  ]ribâ†i[ ِرَباِط
429  ]rat…an[ َرْتًقا
430  ]rattili[ َرتِِّل
431  ]er-racfetu[ ْجَفُة الرَّ
431  ]racilike[ َرِجِلَك
431  ]rac¡ihî[ َرْجِعِه
432  ]race¡ake[ َرَجَعَك
432  ]er-rac¡i[ ْجِع الرَّ
432  ]rac¡un[ َرْجٌع
432  ]er-racîmi[ ِجيِم الرَّ
433  ]ruccet[ ت ُرجَّ
433  ]er-ruc¡â[ ْجَعى الرُّ
433  ]rucûmen[ ُرُجوًما
434  ]er-rucze[ ْجَز الرُّ
434  ]ricâlen[ ِرَجاًل
434  ]er-ricze[ ْجَز الّرِ
434  ]ricsun[ ِرْجٌس
435  ]er-ra√mânu[ ْحٰمُن الرَّ
435  ]er-ra√îmu[ ِحيم الرَّ
436  ]ra√î…in[ َرِحيٍق
436  ]ru√men[ ُرْحًما

437  ]ru«â™en[ ُرَخاًء
437  ]raddû[ وا َردُّ
437  ]radife[ َرِدَف
438  ]radmen[ َرْدًما
438  ]rudidtu[ ُرِدْدُت
438  ]rid™en[ ِرْدًءا
439  ]raze…nâkum[ َرَزْقَناُكْم
439  ]ruzi…û ve ruzi…nâ[ ُرِزُقوا وُرِزْقَنا
439  ]riz…akum[ ِرْزَقُكْم
440  ]er-rassi[ ِّس الرَّ
440  ]er-raşâdi[ َشاِد الرَّ
441  ]raşîdin[ َرِشيٍد
441  ]raşeden[ َرَشًدا
441  ]er-ruşdü[  ْشُد الرُّ
441  ]ra§aden[ َرَصًدا
442  ]er-ra¡du[ ْعُد الرَّ
443  ]er-ru¡be[ ْعَب الرُّ
443  ]er-ri¡âu[ َعاُء الّرِ
444  ]raπaden[ َرَغًدا
444  ]raπaben[ َرَغًبا
444  ]rafe&e[ َرَفَث
445  ]rafrafin[ َرْفَرٍف
445  ]rafî¡u[ َرِفيُع
445  ]rufâten[ ُرَفاًتا
446  ]er-rifdu[ ْفُد الّرِ
446  ]er-ra…îmi[ ِقيِم الرَّ
446  ]ra…abetin[ َرَقَبٍة
446  ]ra…îbun[ َرِقيٌب
447  ]ru…iyyike[  ُرِقّيَِك
447  ]ru…ûdun[ ُرُقوٌد
447  ]ra……in menşûrin[ َرّقٍ َمْنُشوٍر
448  ]rakûbuhum[ َرُكوبُُهْم
448  ]er-rakbu[ ْكُب الرَّ
448  ]rakkebeke[ َركََّبَك
449  ]rukbânen[ ُرْكَباًنا
449  ]rukâmen[ ُرَكاًما
449  ]rikzen[ ِرْكًزا
449  ]rikâbin[ ِرَكاٍب
450  ]ramzen[ َرْمًزا
450  ]ramîmun[ َرِميٌم
450  ]er-rav¡u[ ْوُع الرَّ
451  ]ravâsiye[ َرَواِسَي
451  ]ravâkide[ َرَواِكَد
451  ]ravâ√uhâ[ َرَواُحَها
451  ]rav√un ve ray√ânun[ َرْوٌح َوَرْيَحاٌن
452  ]rû√un minhu[ ُروٌح ِمْنُه
453  ]rahven[ َرْهًوا



453  ]er-rahbi[ ْهِب الرَّ
453  ]raheben[ َرَهًبا
453  ]rahbeten[ َرْهَبًة
454  ]rahbâniyyeten[ ًة َرْهَباِنيَّ
454  ]rah†in[ َرْهٍط
454  ]rahe…an[ َرَهًقا
455  ]rahînun[ َرِهيٌن
455  ]rayb[ َرْيب
455  ]raybe’l-menûni[ َرْيَب اْلَمنُوِن
456  ]ray√ânun[ َرْيَحاٌن
456  ]rîşen[ ِريًشا
456  ]rî¡i[ ِريٍع
456  ]rî√ukum[ ِريُحُكْم

ز
459  ]zâkiyeten[ َزاِكَيًة
459  ]ez-zâcirâti[ اِجَراِت الزَّ
460  ]zâπa[ َزاَغ
460  ]ez-zâdi[ اِد الزَّ
461  ]zâhi…un[ َزاِهٌق
461  ]ez-zâniyetu ve’z-zânî[ اِني اِنَيُةوالزَّ الزَّ
461  ]zebûran[  462َزبُوًرا  ]ez-zâniyete[ َباِنَيَة الزَّ
462  ]zuburan[ 462ُزبًُرا  ]zubera’l-√adîdi[ ُزَبَر اْلَحِديِد
462  ]zecratun[ ٌَزْجَرة
463  ]zucâcetin[ ُزَجاَجٍة
463  ]za√fen[ َزْحًفا
463  ]zu√zi√a[ ُزْحِزَح
464  ]zu«rufe[ ُزْخُرَف
464  ]zerâbiyyu[ َُّزَراِبي
464  ]zur…an[ ُزْرًقا
465  ]za¡îmun[ َزِعيٌم
465  ]zefîran[ َزِفيًرا
466  ]zekâten[ َزٰكوًة
466  ]zekâ[ َزَكى
466  ]zekkâhâ[ َزّكٰيَها
466  ]zekiyyeten[ ًة َزِكيَّ
467  ]zele…an[ َزَلًقا
467  ]zeleltum[ َزَلْلُتْم
467  ]zelzelete[ َزْلَزَلَة
468  ]zulzilû[ ُزْلِزلُوا
468  ]zulefen[ ُزَلًفا
468  ]zulfâ[ ُزْلَفى
468  ]zulfeten[ ُزْلَفًة
469  ]zemherîran[ َزْمَهِريًرا
469  ]zümeran[ ُزَمًرا

469  ]zenîmin[ َزِنيٍم
470  ]zencebîlen[ َزْنَجِبيًل
470  ]ez-zinâ[ ٰنى الّزِ
470  ]zevvecnâhum[  ْجَناُهْم َزوَّ
471  ]zehe…a[ َزَهَق
471  ]zehrate[ َزْهَرَة
471  ]zeyπun[ َزْيٌغ
472  ]zeyyelnâ[ 472َزيَّْلَنا  ]zeytûnetin[ َزْيُتوَنٍة
472  ]zeytuhâ[ َزْيُتَها
472  ]zuyyine[ 473ُزيَِّن  ]zînetu[ ِزيَنُة
473  ]ziyâdetun[ ٌِزَياَدة

س
475  ]su™leke[ ُسْؤَلَك
475  ]sâribun[ َساِرٌب
476  ]sâiπan[ َساِئًغا
476  ]sâmiran[ َساِمًرا
476  ]sâ√atihim[ َساَحِتِهْم
477  ]sâheme[ َساَهَم
477  ]sâbiπâtin[ َساِبَغاٍت
477  ]sâlimen[ َساِلًما
477  ]es-sâ™ili[ اِئِل السَّ
478  ]sâmidûne[ َساِمُدوَن
478  ]sâ™i√âtin[ َساِئَحاٍت
478  ]es-sâ™i√ûne[ اِئُحوَن السَّ
479  ]es-sâ√irati[  اِهَرِة السَّ
479  ]sâ™ibetin[ َساِئَبٍة
479  ]sâ…in[ َساٍق
480  ]es-sâ«irîne[ اِخِريَن السَّ
480  ]es-sâbi√âti[ اِبَحاِت السَّ
480  ]es-sâbi…âti[ اِبَقاِت السَّ
480  ]seb¡an mine’l-me&ânî[ َسْبًعا ِمَن اْلَمَثاِني
481  ]sebeben[ َسَبًبا
481  ]seb¡a †arâi…a[ َسْبَع َطَراِئَق
481  ]es-sebtu[ ْبُت السَّ
482  ]es-sebu¡u[ ُبُع السَّ
482  ]sebe™in[ َسَبٍإ
482  ]seb√an[ َسْبًحا
483  ]sebbe√a[ 483َسبََّح  ]sub√âneke[ ُسْبَحاَنَك
484  ]subâten[ ُسَباًتا
484  ]secâ[ َسَجى
484  ]secede[ َسَجَد
485  ]succirat[ َرْت ُسّجِ
485  ]siccîlin[ يٍل ِسّجِ



486  ]es-sicilli[ ِِجّل الّسِ
486  ]es-sicnu[ ْجُن الّسِ
486  ]siccînin[ يٍن ِسّجِ
487  ]se√î…in[ َسِحيٍق
487  ]se√arin[ َسَحٍر
487  ]se√arû[ َسَحُروا
488  ]es-su√ti[ ْحِت السُّ
488  ]suh…an[ ُسْحًقا
488  ]es-si√ru[ ْحُر الّسِ
489  ]se««ara[ َر َسخَّ
489  ]se«a†in[ َسَخٍط
490  ]su«riyyen[ ُسْخِريًّا
490  ]sedîden[ َسِديًدا
490  ]es-seddeyni[ ْيِن دَّ السَّ
491  ]suden[ ُسًدى
491  ]sidrin[ ِسْدٍر
491  ]sidratin[ ِسْدَرِة
492  ]es-serrâ™i[ اِء رَّ السَّ
492  ]seraben[ َسَرًبا
492  ]serâbîluhum[ َسَراِبيُلُهْم
493  ]serâbin[ َسَراٍب
493  ]sermeden[ َسْرَمًدا
493  ]serri√ûhunne[ َُّحوُهن َسّرِ
493  ]es-serdi[ ْرِد السَّ
494  ]surâdi…uhâ[ ُسَراِدُقَها
494  ]sururun[ ُسُرٌر
494  ]es-sirra[ َّر

الّسِ
495  ]su†i√at[ ُسِطَحْت
496  ]es-se™îri[ ِعيِر السَّ
496  ]sa¡yekum[ َسْعَيُكْم
496  ]se¡aten[ َسَعًة
497  ]su¡urin[ ُسُعٍر
497  ]su¡¡irat[ َرْت ُسّعِ
497  ]sefihe[ َسِفَه
497  ]seferatin[ َسَفَرٍة
498  ]es-sufehâ™u[ َفَهاُء السُّ
498  ]es-sa…fi[ ْقِف السَّ
499  ]se…ara[ َسَقَر
499  ]se…îmun[ َسِقيٌم
499  ]su…i†a[ ُسِقَط
500  ]ve su…yâhâ[ َوُسْقٰييَها 
500  ]su…nâhu[ ُسْقَناُه
500  ]su…ufen[ ُسُقًفا
501  ]es-si…âyete[ َقاَيَة الّسِ
501  ]si…âyete[ ِسَقاَيَة
501  ]sekete[ َسَكَت
502  ]sekînetehû[ َسِكيَنَتُه

502  ]sekenun[ َسَكٌن
502  ]sekeran[ َسَكًرا
503  ]sekratu[ َسْكَرُة
503  ]sukkirat[ ُسّكَِرْت
503  ]sukârâ[ ُسَكاَرى
504  ]es-selvâ[ ْلَوى السَّ
504  ]selefe[ َسَلَف
504  ]selemen[ َسَلًما
505  ]selâmen[ َسَلًما
506  ]sele…ûkum[ َسَلُقوُكْم
506  ]selekekum[ َسَلَكُكْم
506  ]selsebîlen[ َسْلَسِبيًل
507  ]sullemen[ ُسلًَّما
507  ]sul†âniyeh[ ُسْلَطاِنَيْه
507  ]sul†ân[ ُسْلَطان
508  ]sulâletin[ ُسَلَلٍة
508  ]semmâ¡ûne[ اُعوَن َسمَّ
509  ]semmi’l-«iyâ†i[ َسّمِ اْلِخَياِط
509  ]es-semûmi[ ُموِم السَّ
509  ]senâ[ َسَنا
510  ]se-nesimuhû[ َسَنِسُمُه
510  ]se-nuyessiruhû[ ُرُه َسنَُيّسِ
510  ]se-nefruπu[ َسَنْفُرُغ
511  ]se-nurâvidu[ َسنَُراِوُد
511  ]sundusin[ ُسْنُدٍس
511  ]sinetun[ ِسَنٌة
511  ]es-sinîne[ ِنيَن الّسِ
512  ]sevâ™i[ َسَواِء
512  ]sev™ete[ َسْواََة
513  ]sevvelet[ َلْت َسوَّ
513  ]sev†a[ َسْوَط
513  ]seviyyen[ َسِويًّا
514  ]suven[ ُسًوى
514  ]sûratun[ ٌُسوَرة
514  ]sû™u’l-√isâbi[ ُسوُء اْلِحَساِب
515  ]sû™u’d-dâri[ اِر ُسوُء الدَّ
515  ]es-sû™â[ وأَى السُّ
515  ]es-sû…i[ وِق السُّ
516  ]sûrun[ ُسوٌر
516  ]suvâ¡an[ ُسَواًعا
516  ]sivâ[ ِسَوى
516  ]es-seyyârati[ يَّاَرِة السَّ
517  ]seyyidehâ[ َدَها َسّيِ
517  ]seynâ™e[ َسْيَناَء
517  ]suyyirati[ ُسّيَِرِت
518  ]sîmâhum[ ِسيَماُهْم
518  ]sî√û[ ِسيُحوا



518  ]sî™e[ ِسيَء
519  ]sinîne[ ِسيِنيَن

ش
521  ]şe™nin[ َشْأٍن
521  ]şâvirhum[ َشاِوْرُهْم
522  ]şâ……ullâhe[ َ َشاقُّوا اهللَّ
522  ]şâkiletihî[ َشاِكَلِتِه
522  ]şâ†i™i[ َشاِطِئ
523  ]şâ«i§atun[ َشاِخَصٌة
523  ]şâmi«âtin[ َشاِمَخاٍت
523  ]şahidin ve meşhûdin[ َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد
524  ]şâni™eke[ َشاِنَئَك
524  ]şubbihe[ َه ُشّبِ
524  ]şettâ[ َشتَّى
525  ]şecera beynehum[ َشَجَر َبْيَنُهْم
525  ]eş-şeceratu[ الََّشَجَرُة
525  ]şecerati’l-«uldi[ َشَجَرِة اْلُخْلِد
526  ]şedîdu’l-…uvâ[ َشِديُد اْلُقَوى
526  ]şedednâ[ َشَدْدَنا
526  ]şuddû[ وا ُشدُّ
526  ]şidâdun[ ِشَداٌد
527  ]şerav[ َشَرْوا
527  ]şerrid bihim[ ْد ِبِهْم َشّرِ
527  ]şera¡a[ َشَرَع
528  ]şerî¡atin[ َشِريَعٍة
528  ]şurra¡an[ ًعا ُشرَّ
528  ]şir¡aten[ ِشْرَعًة
528  ]şir≠imetun[ ِشْرِذَمٌة
529  ]şirbu[ ِشْرُب
529  ]şa†ra[ َشْطَر
529  ]şe†a†an[ َشَطًطا
529  ]şa†™ehû[ َشْطأَُه
530  ]şa¡âirillâhi[ ِ َشَعاِئِر اهللَّ
530  ]şu¡ûben[ ُشُعوًبا
530  ]eş-şi¡râ[ ْعَرى الّشِ
531  ]şeπafehâ[ َشَغَفَها
531  ]şefâ curufin[ َشَفا ُجُرٍف
531  ]eş-şefe…i[ َفِق الشَّ
532  ]eş-şef¡i ve’l-vetri[ ْفِع َواْلَوْتِر الشَّ
532  ]şe…a…nâ[ َشَقْقَنا
532  ]şa…iyyun[ ٌَّشِقي
533  ]şa…iyyen[ 533َشِقيًّا  ]eş-şu……atu[ ُة قَّ الشُّ
533  ]şi……i[ ِِشّق
533  ]şi…â…un[ ِشَقاٌق
534  ]şekûrun[ َشُكوٌر

534  ]şeklihî[ َشْكِلِه
534  ]şukûran[ ُشُكوًرا
535  ]şene™ânu[ َشَنآُن
535  ]eş-şevketi[ ْوَكِة الشَّ
535  ]şevben[ َشْوًبا
536  ]eş-şevâ[ َوى الشَّ
536  ]şûrâ[ ُشوَرى
536  ]şuvâ@un[ ُشَواٌظ
536  ]şehide[ َشِهَد
537  ]eş-şehra[ ْهَر الشَّ
537  ]şuhuben[ ُشُهًبا
538  ]şihâbin[ ِشَهاٍب
538  ]şey™en[ َشْيًئا
539  ]şiyete[ ِشَيَة
539  ]şiya¡an[ ِشَيًعا
539  ]şî¡atihî[ ِشيَعِتِه
540  ]şîben[ ِشيًبا

ص
541  ]e§-§â¡i…atu[ اِعَقُة الصَّ
542  ]e§-§â™ibîne[ اِبِئيَن الصَّ
542  ]§âπirûne[ َصاِغُروَن
542  ]e§-§âffâtu §affen[ ا افَّاِت َصفًّ الصَّ
542  ]e§-§âfinâtu[ اِفَناُت الصَّ
543  ]§âffâtin[ َصافَّاٍت
543  ]e§-§âffûne[ افُّوَن الصَّ
543  ]e§-§â««atu[ ُة اخَّ الصَّ
543  ]§ârimîne[ َصاِرِميَن
544  ]§abera[ َصَبَر
544  ]§abbârin[ اٍر 544َصبَّ  ]§abebnâ[ َصَبْبَنا
545  ]§ubbû[ 545ُصبُّوا  ]§ibπate[ ِصْبَغَة
545  ]§ibπin[ ِصْبٍغ
546  ]§i√âfin[ ِصَحاٍف
546  ]e§-§a«rati[ ْخَرِة الصَّ
546  ]§adu…âtihinne[ ََّصُدَقاِتِهن
547  ]§adefe[ َصَدَف
547  ]e§-§adefeyni[ َدَفْيِن الصَّ
547  ]§adîdin[ َصِديٍد
547  ]§adî…in[ َصِديٍق
548  ]e§-§ad¡i[ ْدِع الصَّ
548  ]§addû[ وا َصدُّ
548  ]e§-§udufeyni[ ُدَفْيِن الصُّ
549  ]§iddî…an[ يًقا ِصّدِ
549  ]§arfen[ َصْرًفا
549  ]e§-§ar√a[ ْرَح الصَّ



550  ]§arî«a[ َصِريَخ ِباْلُعْجَمِة
550  ]§ar§aran[ َصْرَصًرا
550  ]§arratin[ ٍة َصرَّ
551  ]§ar¡â[ َصْرَعى
551  ]e§-§arîmi[ ِريِم اَلصَّ
551  ]§arafe[ َصَرَف
552  ]§urhunne[ َُّصْرُهن
552  ]§urifet[ ُصِرَفْت
552  ]e§-§irâ†a[ َراَط الّصِ
553  ]§irrun[ ٌِّصر
553  ]§a¡îden[ َصِعيًدا
553  ]§a¡aden[ َصَعًدا
554  ]§a¡i…a[ َصِعَق
554  ]§aπârun[ َصَغاٌر
554  ]§aπat[ َصَغْت
555  ]§afrâ™u[ َصْفَراُء
555  ]e§-§afâ[ َفا الصَّ
555  ]§afvânin[ َصْفَواٍن
555  ]§affen §affen[ ا ا َصفًّ َصفًّ
556  ]§af§afen[ َصْفَصًفا
556  ]§af√an[ َصْفًحا
557  ]§akket[ َصكَّْت
557  ]e§-§alâti[ ٰلوِة الصَّ
557  ]§alden[ َصْلًدا

558  ]§alevâtun[ َصَلَواٌت
558  ]§al§âlin[ َصْلَصاٍل
558  ]§ıliyyen[ 558ِصِليًّا  ]e§-§amedu[ َمُد الصَّ
559  ]§ammû[ وا َصمُّ
559  ]§ummun[ ٌُّصم
559  ]§ana¡û[ َصَنُعوا
560  ]§un¡allâhi[ ِ ُصْنَع اهللَّ
560  ]§un¡an[ ُصْنًعا
560  ]§invânun[ ِصْنَواٌن
561  ]§avmen[ َصْوًما
561  ]§avâffe[ ََّصَواف
561  ]§avâmi¡u[ َصَواِمُع
562  ]§avâben[ َصَواًبا
562  ]§avti[ َصْوِت
562  ]e§-§avâ¡i…a[ َواِعَق الصَّ
563  ]§avverakum[ َرُكْم َصوَّ
563  ]e§-§ûri[ وِر الصُّ
564  ]§uvâ¡a[ ُصَواَع
564  ]§ihran[ ِصْهًرا
565  ]§ayyibin[ َصّيٍِب
565  ]§ayâ§îhim[ َصَياِصيِهْم
565  ]e§-§ay√atu[ ْيَحُة الصَّ





ÖNSÖZ

İstanbul’un Haliç kıyılarında, Eyüp semtine nazır bir yamaç üzerin-
de kurulu Hasîrîzâde Tekkesi’nin son şeyhlerinden Elîf Efendi, irfan ve 
ilim mesleğinde telifleri ve kuvvetli şahsiyeti ile cemiyet üzerinde tesirleri 
olmuş, Osmanlı’nın inkıraz devrinde rastladığımız sûfî meşrepli âlimleri 
arasında yerini almıştı. Geleneğin “Mevâlî Cinsinden Sûfiyye Meşrepliler” 
dediği silsilenin bu siması, bir taraftan İbn Arabî’nin kâmilen vaz‘ ettiği 
vahdet-i vücûdun müşkil meselelerini halli, Mevlana’nın Mesnevî’si etra-
fında aşk mesleğini ittihaz, muhitin yeni âşina olduğu pozitivizm ve ma-
teryalizmin reddi hususunda İslam’’ı müdâfaa, edebiyatın, şiirlerin zarif 
ikliminde seyahat ile vücuda getirilmiş bir dîvân, meclis-i meşâyıh reisliği 
gibi bir yığın sa’yin arasında her bir tarikatten icazetli Elîf Efendi getirdiği 
hususî neş’e ile müstesna bir kalemdir.

Elîf Efendi ömrünün sonlarında birçok ayrı mevzuda telif ve tercü-
meleri arasında birbirini tamamlayan iki eserini, Muhtâru’l-Enbâ ve 
en-Nûru’l-Furkân adlı dil çalışmalarını ikmal etti. Kaynakların bahsettiği 
bu eserleri yakın zamanlara kadar mütalaadan mahrum kalmış, metne eri-
şilememesinden dolayı alaka görememişti. Tekke koleksiyonlarının geç 
intikali, harp yıllarının buhranlı zamanlarına ait eserlerin yangınlarda zi-
yanı vesair sebepler onun ziyadesiyle emek mahsulü bu iki çalışmasından 
en-Nûru’l-Furkân’ın varlığını Arafat Aydın’ın haber vermesiyle öğrendik, 
kendisine teşekkür ediyoruz. Kamusu’l-Muhît ve Vankulu Lügatı neşirle-
rinden sonra muhtevası Kur’an olmak itibariyle “sonu misk” olan en-Nû-
ru’l-Furkân’ı yayına hazırladık.

Bu aileye dair mehazlar başta Hasîrîzâde Tekkesi’nin son postnişini Yu-
suf Zâhir’in nakilleri, bu silsilenin en kuvvetli şahsiyeti Elîf Efendi ile doğ-
rudan temas kurarak ondan malumat veren Sefîne sahibi Hüseyin Vassâf 
ile bir başka Sefîne müellifi Ahmed Sâfî’nin söylediklerinden ibarettir. Bu 
kaynaklara İbnülemîn’in ilaveleri dışında tali çalışmalar fazla bir şey kat-
maz. Bu yekûnu Hüseyin Kurt’un Elîf Efendi’nin eserlerini, Hür Mahmut 
Yücer’in Sa’dî tekkelerini, Baha Tanman’ın Hasîrîzâde Dergâhı’nı merke-
ze alan neşirleri tevsi eder. Giriş bölümünde bu kaynaklardan istifadeyle 
Elîf Efendi’nin aile ve şahsî biyografisine, biyografisi içinde de eserlerine 
dair muhtasar bilgi verdik. Ağırlık merkezimiz en-Nûru’l-Furkân ve Muh-
târu’l-Enbâ oldu.



Metin kısmı orijinaline sadık olarak iki cilt halinde hazırlandı. Metne 
hadis tahrici ve ayet mealleri (Diyanet’in meali esas alındı) dışında müda-
hale edilmedi. Özel isimler transkripsiyon işaretleriyle tesbit edildi. Metnin 
başına yazmada işlenen kelime kadrosunun kolaylıkla bulunması için bir 
söz varlığı listesi ilave edildi.

Eserin hazırlanması ve basılması için bizi teşvik eden Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit Bey’e, Çeviri ve Ya-
yım Daire Başkanı Yard. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya içtenlikle teşekkür 
ediyoruz.



GİRİŞ

ELÎF EFENDİ VE ESERLERİ

Elîf Efendi b. Ahmed Muhtâr b. Süleymân Sıdkî (Sülün Efendi) b. Mus-
tafa İzzî b. Halîl ed-Demenhûrî, İstanbul Sütlüce’de Mustafa İzzî Efendi 
tarafından teşkil edilmiş Sa¡dî Hasîrîzâde Tekkesi’nde doğdu.

Mısır’ın Demenhûr şehrinde ticaretle meşgul olan Halîl Efendi (ö. 
1208/1793) bir münasebetle geldiği İstanbul’a Kasımpaşa semtine büsbü-
tün yerleşir. Halîl Efendi’nin daha sonra sarayda hasırcıbaşı olacak olan 
diğer oğlu Emîn Ağa’nın hasır dükkânında zaman geçirmesinden dolayı 
“Hasırcı Şeyh” şeklinde anılması, ailenin kendisinden sonra da Hasîrîzâde-
ler ismiyle şöhretini temin eder.

Elîf Efendi’nin dedesinin babası Mustafa İzzî Efendi’dir:
Kısa biyografisine göre Mustafa İzzî Efendi daha sonra oğluna ismi-

ni verdiği Taşlıburun Sa¡dî Tekkesi Şeyhi Süleymân Sıdkî Efendi’nin (ö. 
1197/1783) halifesi ve damadıdır. Süleymân Sıdkî’nin emri üzere şeyhin 
oğlu İsmâil Necâtî (ö. 1204/1790) ile beraber Mustafa İzzî Efendi Süt-
lüce Sa¡dî Tekkesi inşasını şeyhlerinin vefat yılında ikmal eder; kırk yıl 
kadar Hasîrîzâde adıyla maruf bu tekkenin şeyhliğinde bulunduktan sonra 
1239/1823’te vefat eder.

Mustafa İzzî’nin şeyhi olduğu Sa¡dîlik, İstanbul’a geç giren sufî cere-
yanlardandır. 13. yy’da yaşamış olan kurucu şeyh Sa¡deddîn-i Cibâvî‘nin 
teşkilatlanması daha çok Suriye’yle sınırlı tarikatı ancak III. Mustafa’nın 
saltanatı sonlarında 17.yy’da İstanbul’da müesseseleşebildi. Şâmî Şeyh 
Abdüsselâm Efendi’nin (ö. 1165/1751) İstanbul’a taşıdığı bu yeni neşenin 
cemiyetteki ilk karşılığını şöyle anlatır:

Sa¡dî tarîki mukaddemen işitilmemiş iken devr-i Mustafa Hân-ı Sâ-
lis evâhirinde Şam’dan Abdüsselâm Efendi İstanbul’a geldikte kendiye 
Papasoğlu tekkesi tevcîh olunmakla anda mukâbeleye başlayıp o takrîb 
]ile[ biraz adamlara hilâfet verip silsilesi çoğalıp etrâf tekkelere ve ba¡-
zı hâlî mesâcide istîlâ ve kimi evlerini tekke yapıp mukâbeleye ibtidâ 
eylemişlerdir.

Sa¡dî ve Rufâ¡î zuhûru mu’ahhar olarak halkın ve ulemânın bu makû-
le i¡tirâzât-ı beyhûdeden ferâgat eyledikleri zamânda âsitâneye gelmiş 
olduklarından meydânı hâlî bularak bunlar bu asrda ferah bulmuşlar-
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dır. Sebebi budur ki ahâlî-i âsitânenin işi ve gücü olmayanları mukad-
demlerde Mevlevî ve Halvetî tekkelerine gitmeği âdet eylediklerinden 
anların yalnız savt-ı ilâhîden ve devrânlarından mütelezziz olurlar idi. 
Sonra Sa¡dî ve Rufâ¡î zuhûrunda onların da tekkelerine varıp âyînlerini 
gördükte usûl üzere mevvâl ve kasîde ve şugl okunmak ve mazhar de-
nilen kalbur gibi şeyler çalınmak ve zil ve tablbâz vurulmak ve adamlar 
dönmek ve şiş ve bıçak oynamak gibi halkın hoşuna gidecek şeyler ol-
duğundan herkes Halvetî tekkelerini bırakıp Sa¡dî ve Rufâ¡îlere giderler. 
Şimdi Sünbül Efendi ve Hüdâyî Mahmûd Efendi gibi meşhûr tekkeler-
den başka kenârda olan Halvetî tekkelerinin ekserisi mesdûd hükmün-
dedir. Ve Sa¡dî ve Rufâ¡îler her gün bir kaç mahalde mukâbele ederler, 
halk da cem¡ olurlar. Ne yaparlar orası lâzım değil. (bkz. Süleymân Fâik 
Efendi, Mecmua, vr. 19b., İÜ TY, no. 9577)
Süleymân Fâik İstanbul’da kadim tarikatler varken Arap muhitinden 

gelenlerin cemiyetten takdir görmesine itiraz eder. Şüphesiz bu itiraz, ha-
riçten gelen sufî cereyanları Türk zevkine muhalif bulmasından ileri gelir. 
Onun bu mutaassıp duruşuna karşın Sa¡dîlik kısa sürede İstanbul’da zarif 
bir üslupta kendini inşa edecektir. 

Sa¡dîliğin İstanbul’a taşınması Şeyh Abdüsselâm’ın dışında Ebü’l-Vefâ 
eş-Şâmî (ö. 1170/1756) vasıtasıyladır. Henüz 18. yy başında ziyaret ettiği 
İstanbul’da kendisine müntesip halifeleriyle Sa¡dîliğin ilk kadrolarını bura-
da şekillendiren Ebü’l-Vefâ ile İstanbul’a bu kıyam usullü sufî yapı büsbü-
tün yerleşir.

Bir taraftan merkez asitanesi Koska’da Papazoğlu Tekkesi (Kovacı) 
olan Abdusselâm-ı Şâmî neşesini, diğer taraftan merkez asitanesi Eyüp’te 
Lagarî (Taşlıburun) Tekkesi ile Ebü’l-Vefâ neşesini bunlara bağlı yirmiyi 
aşkın tekke (Yağcızade Tekkesi, Abid Çelebi Tekkesi, Etyemez Tekkesi, 
Sancaktar Tekkesi, Kadem-i Şerîf Tekkesi, Ciğerim Dede Tekkesi, Hasan 
Kudsî Tekkesi, Şeyh Râşid Efendi Tekkesi, Ejder Tekkesi, Yağcızade Tek-
kesi, Hallâc Baba Tekkesi, Malatyalı İsmail Ağa Tekkesi, Hamidiye Tek-
kesi, Balçık Tekkesi, Cafer Paşa Tekkesi, Hasîrîzâde Tekkesi, Çakır Ağa 
Tekkesi, Seyfeddin Efendi Tekkesi...) İstanbul’da sürdürür. (Bu tekkeler 
için bkz. Hür Mahmud Yücer, Şeyh Sa¡deddîn Cebâvî ve Sa¡dîlik, İstanbul, 
2010) Umumiyetle tesir dairesi çıkış yeri dışında İstanbul ve Balkanlar-
la mahdut kalmış ve bünyesinden birkaç istisna dışında kudretli kalemler 
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çıkarmamış olan Sa¡dîlik, daha ziyade irfan mektebi hüviyetiyle cemiyet 
hayatında akisler bırakır.

 Mustafa İzzî Efendi’nin intisabı yukarıda kaydettiğimiz gibi Ebü’l-
Vefâ’nın halifesi Hüseyin Efendi’nin kurduğu Taşlıburun Tekkesi postni-
şinlerinden Süleyman Sıdkî Efendi’yedir. İzzî Efendi Sa¡dîliği hem Ebü’l-
Vefâ hem de Abdüsselâm-ı Şâmî şubelerinden cem etmiş, ilaveten bu meş-
rebe Şâzelîlik ve Mevlevîlik neşesini taşıyarak Sütlüce Hasîrîzâde Tekke-
si’nin ilk şeyhi hüviyetiyle kendisinden sonra gelecek olan beş şeyhin takip 
edeceği sufî mesleği takdir etmiştir. Bu meslek diğer turuktan icazet, İbn 
Arabî ve Mevlana’yı beraber mütalaa etmek, meşihat vakarına halel getire-
cek hâllerden ictinab ve güzel ahlak maddeleridir.

Onun Şâzelîliğe intisabı Unkapanı’ndaki Şâzelî Dergâhı şeyhi Hüse-
yin Efendi’yedir. Sefîne-i Evliyâ sahibi Hüseyin Vassâf bu intisabı şöyle 
aktarır:

1235/1820 senesinde bir gün kendilerinde bir hâl zuhûr eder. İmâm 
hazretlerine kavî bir incizâb ile meclûb olur, kalkar Unkapanı Dergâ-
hı’na gider. Dergâhın kapısı önünde hâli müştedd olup, derhâl başını 
dergâhın kapısı eşiğine kor. “Yâ Ebe’l-Hasan!” diye istimdâda başlar. 
Dergâhın hâdimi görür, şeyhe haber verir. Şeyh gelir onu alıp, içeriye 
getirir. Bir sâat kadar hem-sohbet olurlar; sonra sahva gelir. Hüseyin 
Efendi, kendisine tarîk-ı Şâzelî üzere, telkîn-i zikr eder, hizb-i şerîf ve-
rir. Teberrüken buna devâm eder. (bkz. Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, 
haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, İstanbul, 2006, c. I, s. 437)
Aynı yazarın “âşık, gözü yaşlı, hâlât-ı acîbe ve himmet-i azîme sâhibi, 

kerîmü’l-hısâl, ganiyyü’l-kalb, cevâd bir şeyh-i kâmil” diye tarif ettiği İzzî 
Efendi’nin (ö. 1239/1823-24) vefatından sonra yerine oğlu Süleyman Sıdkî 
Efendi geçti.

Süleyman Sıdkî Efendi

Haliç kıyısında yükselen yamacının müstesna bağları ve sahilinin yalı-
larıyla daha 16. yy’da sufîleri çeken Ca¡fer-âbâd, Hasan-âbâd ve Karamanî 
tekkeleri gibi şehrin hayatında tesirler bırakmış mekânlara ev sahipliği yap-
tıktan sonra (bkz. İhtifalci Ziyâ, İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul, 1336, c. II, 
s. 226-227) Eyüp’e bakan bu şöhretli yerde kurulan Hasîrîzâde Tekkesi’ne 
ikinci şeyh olarak Süleyman Sıdkî Efendi postnişin oldu (1239/1823-24).
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Tekkenin inşasından iki yıl sonra doğan Sıdkî Efendi henüz otuzuna 
varmadan yüklendiği şeyhlik vazifesini on dört yıl vefatına kadar sürdürdü. 
Hanesi Sütlüce’de bulunan Şeyh Galip’ten Mevlevîlik ve Fatih Murad Mol-
la Tekkesi şeyhi Mehmed Murad Efendi’den Nakşbendîlik tevarüs eden Sı-
dkî’nin arkasında bir divançe bırakacak kadar şairliği de vardı. Mahviyet-
kâr, fevkalade zarif ve cömertlikle maruf şahsiyetine işaret eden kaynaklar 
onun ilmî vaziyetini de takdir eder. Babası İzzî döneminde III. Selim ve 
II. Mahmud’un alaka gösterdiği tekkeye onun döneminde II. Mahmud’un 
teveccühü devam etmiş, sarayın yardımlarıyla tekke ta’dil edilmişti. 

Sülün adıyla da bilinen Sıdkî henüz yaşı kırk beşine girmeden vefat 
ettiğinde (1253/1837) arkasında üç oğul bıraktı. Bunlardan ikisi sırasıyla 
Hasîrîzâde Tekkesi’ne şeyh olacak olan Hasan Rızâ ve Ahmed Muhtâr, 
üçüncü oğlu ise hilâfetnâmesi olmasına rağmen topçu mirlivalığına kadar 
yükseldiği askerlik mesleğini tercih eden İsmail Necâ’dır (ö. 1314/1818). 
(İsmail Necâ için bkz. Sâfî, Sefîne-i Sâfî, s. 1386-88)

Hasan Rızâ Efendi

Sıdkî Efendi vefat ettiğinde Hasan Rızâ yirmi dört yaşında ve küçük 
oğlu Ahmed Muhtâr henüz küçük olduğundan, her ikisi de eski usule göre 
babalarınca berat ile posta şerik olmakla beraber Hasan Rızâ kıdemine ve 
ehliyetine binaen şeyhliği uhdesine alır.

Rızâ Efendi bir süre yürüttüğü bu vazifeden 1265/1849’da içine girdiği 
cezbeden çıkamayarak feragat eder. 1280/1863’te dergâhtan ayrılarak Üs-
küdar’da bir hanede uzleti ihtiyar eden Rızâ Efendi, başlarda Sütlüce’ye 
zikir günlerinde gelerek ayin yürütmeğe devam ederse de daha sonra bunu 
da terk etmesiyle post makamı boş kalır. Hasan Rızâ 1302/1884’te yetmiş 
üç yaşında vefat ettiğinde cenazesi Hasîrîzâde Tekkesi’nde babasının ya-
nına defnedildi.

Ahmed Muhtâr

Hasîrîzâde’nin feyizli irfan mektebinde 1236/1821’de doğduğunda de-
desi İzzî Efendi hayattaydı. Babası Sıdkî Efendi vefat ettiğinde yaşı on yedi 
civarında olan Muhtâr, babasının vefatına takaddüm eden devrede hastalığı 
ile hilafet merasimi tertip edilemediğinden taç ve hırkayı alenî bir mecliste 
babasının halifelerinden halazadesi Şeyh İbrahim Atâullâh’tan giyer. Bira-
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derinin cezbeli zamanlarında tekkeyi idare eden Muhtâr, Rızâ Efendi’nin 
vefatıyla şeyhliği bütünüyle uhdesine alır.

Ahmed Muhtâr selefleri gibi esas tariki olan Sa¡dîlik dışında Alibey-
köy’deki Silâhdâr Abdullah Ağa Tekkesi şeyhi Mehmed Emîn Efendi’den 
ve bilahere de Medine’den gelen Şeyh Berâde’den Şâzelîlik hilafeti alır, 
Mevlevîliği Hemdem Çelebi döneminde Aşçı Mehmed Dede’den ve Ye-
nikapı Mevlevîhânesi şeyhlerinden Osman Salâhuddîn Efendi’den ikmal 
eder. (bkz. Yusuf Zâhir, “Tercemetü’ş-Şeyh Ahmed Muhtâr Efendi”, Ten-
şîtü’l-Muhibbîn içinde, s. 47-48; Ahmed Sâfî, Sefîne, s. 1390.)

Muhtâr Efendi’nin Yenikapı Mevlevîhanesi ile kurduğu temas, devrin 
merkezî şahsiyetlerinden Hatuniye Dergâhı şeyhi Hâce Hüsâmeddîn Efen-
di’nin tesiri, İbn Arabî ve Mevlana Celâleddîn-i Rûmî’nin cem edilmesi, 
hülasa İstanbul sufî muhitlerinde öteden beri bu mihverde şekillenen terki-
bin müstesna numunesi birkaç tekke ile Hasîrîzâde’de öne çıkar. Bu terki-
be Muhtâr’dan sonra posta geçen Elîf Efendi’nin medrese ilimlerini dahil 
etmesiyle yapı esas kıvamını bulur. Lâkin Osmanlı’ya geç giren ve kala-
balık bir mürit temini yoluna gitmeyen Sa¡dîliğin Hasîrîzâde şubesi esas 
tesir dairesini halk tabakasından ziyade herhâlde yüksek muhit üzerinde 
icra eder. Döneminde dergâh Tophane Nazırı Seyyid Mehmed Tevfik Paşa 
tarafından yenilenir.

Ahmed Muhtâr’ın küçük bir risale hâlinde biyografisini kaleme alan 
torunu Yusuf Zâhir onun temas kurduğu farklı tarikat (Nakşibendiyye, 
Rufâiyye, Halvetiyye, Sâviyye) erbabından teberrüken icazetlerini sırala-
dıktan sonra ruhaniyyetlerinden bilâ-vâsıta Geylâniyye ve Bedeviyye’den 
manevî nisbetlerini de sıralar.

Onun fikir ve ruh dünyasını daha ziyade elinden düşürmediği Ebû Tâlib 
el-Mekkî’nin Kûtu’l-Kulûb’u, Kuşeyrî’nin Risâle’si, İbn Arabî’nin Risâle-
tü’l-Kuds’ü, Şa¡rânî’nin el-Envâr ve Letâifü’l-Minen’i şekillendirir.

“İmâm Şa¡rânî şeyhim, Letâifü’l-Minen mürşidimdir” sözünün sahibi 
Ahmed Muhtâr’ın elinden çıkma Şa¡rânî’nin Kitâbu Medârici’s-Sâlikîn İlâ 
Rüsûmi Tarîki’l-¡Arifîn’i ile Risâletü’l-Azîmet’inin istinsahları (Süleyma-
niye Ktp., Sütlüce Dergahı, 17) ve İbn Arabî’nin Esmâü’l-Hüsnâ ile Kitâb-ı 
Ehadiyyeti’ni bulunduran bir dua mecmuası (Süleymaniye Ktp., Sütlüce 
Dergahı, 110) ona aittir. Aynı dergâh koleksiyonunda Dervîş Muhtâr mü-
hürlü bir mecmuada yer alan manzumeler muhtemelen kendisinindir.
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Ömrünce güzel ahlakında cüzî bir inhiraf görülmemiş, zaruret dışında 
dergâhta halveti ihtiyar etmiş, hac dönüşü ilmiye mensuplarının ittihaz etti-
ği şiar üzere fes üzerine sarıkla dergâhında mütevazi bir ömür sürmüş olan 
Muhtâr’ın telifatı olmadığı halde herhâlde en büyük serveti ve eseri arka-
sında halef olarak bıraktığı oğlu Elîf Efendi’dir. 84 yaşında vefat ettiğinde 
(1319/1901) dergâhta babası ve biraderi yanına defnedildi.

Elîf Efendi ve Eserleri

1280/1863’ten itibaren Hasîrîzâde Tekkesi’nin şeyhliği uhdesinde bulu-
nan Ahmed Muhtâr, 1297/1880’da gittiği hac dönüşü postu, makamına ni-
yabet eden oğlu Elîf Efendi’ye tamamıyla terk ederek kûşe-i ferâgatta zikrle 
meşgul olmuştu. Henüz babası hayattayken tekkeyi idare eden Elîf Efendi, 
geçen asrın başlarında inkırazın bütün hâlleri zuhur eden devlette sufîliğin 
hala kudretini isbat eden az sayıda şahsiyetinden biri olarak temayüz etti.

Hasîrîzâde Tekkesi’nin Mustafa İzzî, Süleyman Sıdkî, Hasan Rızâ ve 
Ahmet Muhtâr’dan sonra posta oturan beşinci şeyhi Elîf Efendi dergâhta 
1266/1850’de doğar.

Teberrüken ilk hocası Hüsameddin Efendi’dir. Elîf Efendi’nin “sıgar-ı 
sinnimde ibtidâ telkîn-i besmele-i şerîf ve ta¡lîm-i hurûf-ı hicâ buyurmak 
i¡tibârıyla üstâdım ve üstâd-ı vâlidim” dediği Mesnevîhân Hacı Hüsamed-
din Efendi’yi (ö. 1280/1864) Elîf Efendi çocuk yaşlarında şeyhin vefatından 
önce Eyüp’te ancak kısa bir süre uzaktan gördü. Cevdet Paşa’nın “Her taraf-
tan ve her sınıftan nice zevat onun dersine müdavemet ile nutkunu nimet ve 
nasihatini ganimet bilirlerdi” dediği bu manevî hocasına hürmeten Elîf Efen-
di yıllar sonra Tenşîtu’l-Muhibbîn bi-Menâkıbı Hâce Hüsâmeddîn (İstanbul, 
1342) adıyla biyografisini yazacaktır.

Eyüp’te Şah Sultan Mektebi’nde Hafız İbrahim Efendi’den başlayan tahsil 
hayatına Şerh-i Akâid’i okuduğu Hâdimîzâde Ahmed Hulûsî Efendi ile de-
vam eder, hocasının vefatıyla Bâyezîd dersiamlarından Ahmed Nüzhet Efen-
di’den 1303/1886’da tahsilini ikmal ederek icazet alır. Vilâyet kapı kethüda-
larından Hoca Faik Efendi, Hoca Şâkir halkasına devam ettiği hocalardandır. 

Tarikatça Sa¡dî hilâfetnamesini doğrudan dedesi Süleymân Sıdkî’den alır, 
halazadeleri Şeyh Atâullah Efendi’den müntakil tarikat hırkasını babası Ah-
med Muhtâr’dan giyer. Baba ve dedesi yoluna salik olarak kendisi de Şâ-
zelîlik ve Mevlevîlik tariklerine müntesiptir. Mevlevîlikte nisbesi Yenikapı 
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Mevlevîhanesi Şeyhi Osmân Salâhuddîn Efendi’ye, Şâzelîlik nisbesi önce 
Alibeyköy’de Şâzelî Şeyhi Emîn Efendi’ye, daha sonra Medine’den İstan-
bul’a gelmiş olan Ümmî Muhammedî Şeyh İbrâhîm Berrâde’yedir. Bu inti-
sap, medreseden icazet ve nihayet mensubu olduğu tekkeyi idare vazifesi hep 
aynı yıla tesadüf eder.

Bursa’dan gelerek İstanbul’a yerleşen ve bilahare Üsküdar Mevlevîhanesi 
şeyhi olan Zeki Dede’den (ö. 1881) ve Rakım Efendi’den hat meşk eder. 
Kendi desti hattı eserlerinde, bilhassa divanında hüsn-i hattının yüksek sevi-
yesi görülür. 

Devrin tekke şeyhlerinde ekser görülegelen sufî mesleği dışında telifle 
meşguliyetsizliğe karşın Elîf Efendi mantık eseri İsagoci’ye Mebde’ adıyla 
yazdığı Arapça şerh (Süleymaniye Ktp. Sütlüce Dergâhı, 129), Darvin naza-
riyesini iptal için kaleme aldığı İrşâdu’l-Gavîn bi-Reddi Nazariyyeti Darvin’i 
(eserin nüshası tesbit edilememiştir) onun ilk telifleri arasında yer alır. 

 Mahdut sayıda tekkenin zengin kütüphaneye malik olduğu İstanbul’da 
1983’te geçirdiği büyük yangın sonrası harap semahanesi dışında neredeyse 
geride bir şey kalmayan tekkeden intikal edebilen hususî koleksiyon (272’si 
yazma toplam 646 cilt) Elif Efendi’nin etrafında döndüğü irfanî ve ilmî 
metinlerdir.

Şahsiyetini babası dışında en ziyade şekillendiren halifesi sıfatıyla ta-
kipçisi olduğu piri Osman Salâhuddîn Efendi’dir. Yenikapı Mevlevîhanesi 
Şeyhi Salâhuddîn Efendi’den aldığı Mesnevî okutma icazeti ile Sütlüce’de 
devrin meşhur Mesnevîhanları arasında yer aldı. Konya Mevlevîhanesi Şeyhi 
Abdülvâhid Çelebi’nin ruhsatıyla Mevlevî sikkesine destar sarması hususun-
daki icazetnamesi ile artık Mevlevî karakteri büsbütün şekillendi. Elif Efendi 
devrin Mesnevî etrafında tebarüz eden iki büyük simasını, Hâce Hüsâmeddîn 
Efendi ve Osmân Salâhuddîn Efendi’yi Tenşît’inde bir vefa nümunesi olarak 
ele alacaktır.

Tam adı Tenşîtü’l-Muhibbîn bi-Menâkıbı Hâce Hüsâmeddîn olan bu ese-
rin matbu metni üç bölümden oluşur. İlk iki bölümü Elif Efendi’ye ait olan 
Tenşîtü’l-Muhibbîn ve Osman Salâhuddîn Efendi’ye ait olan zeyli içerir. 
Son bölüm Yusuf Zâhir Efendi’nin kaleminden dedesi Ahmed Muhtâr’ın 
biyografisidir. (bkz. Hür Mahmut Yüceer, “Eyüp’te Hâtûniye Tekkesi ve 
Tenşîtü’l-Muhibbîn bi-Menâkıbı Hâce Hüsâmeddin”, Tasavvuf (10) 2003, 
s. 219-249).
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Elif Efendi 1283/1866’da tekkeleri bir teşkilat bünyesinde toplamak, 
şeyh tayinlerine resmiyet temin etmek, çıkacak meseleleri halletmek mak-
sadıyla Şeyhülislâmlığa bağlı bir alt daire olarak kurulan Meclis-i Meşâ-
yıh’ın 1327/1911’de reisliğine getirildi. 1914’e kadar bu vazifeyi yürüttü.

Dergâhta ders takriri dışında telif ve tercüme faaliyetlerini sürdüren 
Elif Efendi sûfî mesleğinde Muhammed b. Fazlullâh el-Burhânpûrî el-Hin-
dî’nin (ö. 1029/1620) 991’de vahdet-i vücûda bu doktrine müteallik var-
lık mertebelerine dair yazdığı Arapça et-Tuhfetü’l-Mürseletü adlı eserini 
el-Kelimâtü’l-Mücmeletü Fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürseleti (İstanbul, 1342) 
adıyla Türkçeye tercüme ve şerh etti. Osmanlı tasavvuf geleneğinde vah-
det-i vücûd ve merâtib-i vücûd mevzularını talimî mahiyette işleyen bir 
yığın eser arasında Elîf Efendi’nin bu tercüme ve şerhi ifadesindeki vuzuh, 
doktrinin işlenmesindeki selasetle devrin alaka gören metinleri arasında yer 
aldı. (Arapça metni üzerinde de bir hayli şerh yapılmış olan bu eserin Elîf 
Efendi tarafından yapılan Türkçe muhtasar ve müfîd yeniden şerhi için bkz. 
Ekrem Demirli, “et-Tuhfetü’l-Mürsele”, DİA, c. 41, s. 358-359).

Yine Bârikât’ta (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, 2035, 1b-18a) mer-
kezinde 111 hikmetli sözün ele alındığı ahlak ve tasavvuf risalesi, zikri ele 
aldığı et-Tenbîh (19b-25a) ve yine aynı mecmuada manzum en-Nehcü’l-
Kavîm li-Men Erâde En Yestakîm (26b-41a) adlı Arapça risaleleri onun 
eserleri arasındadır. Nefs meselesini işlediği Semerâtü’l-Hads Fî Ma¡rife-
ti’n-Nefs (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, 2036), Nur suresi 35. ayetini 
tefsir ettiği ed-Dürrü’l-Mensûr Min Hizâneti Esrâri’n-Nûr (Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağışlar, 2038) onun diğer Arapça eserlerindendir. Bu külli-
yata Türkçe yazdığı ölüm, kader mevzuları etrafında dönen Def¡ü’l-Vecel 
bi-Cünneti’l-Ecel (Süleymaniye Ktp., Tahir Ağa, 477) adlı risalesini ilave 
etmek gerekir. (Bu eserleri için bkz. Hüseyin Kurt, “Hasîrîzâde Mehmed 
Elîf Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri”, Ankara Üniv. 
Sosyal Bilimler Ens. Doktora Tezi, 2003). Namaza dair Tasrîhü’l-Üm-
me’sinin nüshasına ulaşılamamıştır.

Elîf Efendi 2 Ocak 1927’de vefat  ettiğinde irili ufaklı arkasında bir yı-
ğın eser bıraktı. Bütün külliyatı içinde en mühim üç eseri sırasıyla Dîvân, 
Muhtâru’l-Enbâ ve nihayet en-Nûru’l-Furkân’dır.
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Dîvân: 19. yy’da edebiyatımızın klasik formu içinde edebî ve irfanî üs-
lup, geleneğin kırılmasından birkaç asır sonra ancak mahdut sayıda kalem-
de görüldü. Cemiyet hayatının değişmesi ile dil ve edebiyatta umumî bir 
zevksizlik, istidatsız şairlerde geçmiş malzemenin seviyesizce taklidi, ruh-
tan mahrum lafızlarla inşa edilen manzumeler Tanzimat sonrası metinlerde 
sıklıkla tesadüf ettiğimiz tecrübelerdir. Bu itibarla bugün bize bu devreden 
intikal etmiş yüksek kıymeti haiz klasik eserlerden bahsedilemez. Müesse-
selerin çözülüşü, zevkin buhranı arasında klasik sese ancak bir kaç şairde 
rastlanır, Elîf Efendi bunlardandır. Klasik şiirin irfanî temaları onun müret-
tep divançesinde her cepheden ortaya çıkar: 

¡Usât-ı ümmetinden bir zelîlim yâ Resûlallâh
Sudâ¡-ı cürm ile gâyet ¡alîlim yâ Resûlallâh

Hevâ-yı nefsle ¡ömrüm geçirdim eyledim zâyi¡
Recâ-yı ¡afve yüzüm yok hacîlim yâ Resûlallâh

Gider benden bu gaflet zulmetin nûr-ı hidâyetle
Elim tut düşmüşüm rahm et sefîlim yâ Resûlallâh

Vücûdun ¡âlemîne bâ¡is-i gufrân u rahmettir
Meded ¡âsîler içre bî-mesîlim yâ Resûlallâh

Bağışla Hazret-i Zehrâ ile sıbtayne Muhtâr’ı
Der-i âl-i ¡abâya ben dahîlim yâ Resûlallâh

Hâfız’da ve emsali şairlerde, Attar’ın Mantıku’t-Tayr’ında ve bütün sûfî 
literatürde kutlu sefere davet ve bu davete iltihak etmekte tereddüt eden 
ruhları seyahat ahirinde cananla vuslatı müjdelemek temalı manzumelere 
sıkça rastlanır. Varlıktan tecrit, fenadan ıtlak, masivadan feragat ile çıkıla-
cak meşakkatli yolda tevakkufa meyillileri ikaz ve tenbih ile ruhun zahme-
tin neticesinde nail olacağı rahmeti yad ederek teşvik eden şeyhin hikâyesi; 
esfelden a’lâya, nüzûlden urûca, fenâdan bekâya, maksad-ı aslîye giden 
kervan motifi işlenerek ele alınan tasvirlerden bir örnek:
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Yiter ey üştür-i ten bak haber var
Yüri gel kûy-i mahbûba sefer var

İdersen mahmel-i ¡ışkı tahammül
Bu vâdî-i ¡atâletten güzer var

Reh-i metrûk sanma râh-ı ¡ışkı
Görinür reh-revânından eser var

Bu tîh-i hemm ü gammında fenânın
Yatup kalmakta mihnet var hatar var

Güzer kıl menn ü selvâ ibtilâdır
Nazar it sende de elbette nazar var

Yüri gel gir çerâ-gâhına ¡ışkın
Şütür ne bunda kudsî âhûlar var

Açup per anda tâvûs-ı ma¡nâ
Olurlar dâne-çîn anda neler var

Yüri üştür yüri bu mahmeli çek
Reh-i ¡ışkta revişde zîb ü fer var

Bakup da sebze-zâr-ı kâinâta
Tevakkuf itme gürg-i kîne-ver var

¡Azîmet eyle ol maksûda vâsıl
Terâhî itme yolda şûr u şer var

Elîf-âsâ sakın sen yolda çökme
Reh-i ¡ışk içre çökmekte zarar var

Klasik tarzın bütün nazım şekillerinin işlendiği divanında Türkçe (92), 
Farsça (43) ve Arapça (7) manzume yer alır. (Divan üzerinde tanıtma ma-
kalesi için bkz. Hüseyin Kurt, “Osmanlı Son Dönem Mutasavvıfı Mehmed 
Elîf Efendi ve Divân Adlı Eseri”, Harran Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı 
16, Temmuz-Aralık 2006, s. 161-188). 
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Üç bölümden oluşan ve Süleymaniye Ktp., Sütlüce Dergâhı, no. 
444’te kayıtlı olan divanın her bir bölümü bir “sifr”e ayrılmıştır. Birin-
ci sifr (2a-26a) münacat, na’t, Câmî’nin na’tına nazire, Hz. Ali üzerine 
muhammes, dört halifeye na’t, tarikat uluları (Cibâvî, Rûmî, Geylânî, İbn 
Arabî), medhiyeleri, hikmetli mesnevîler ve Türâbî Baba’ya nazireden 
müteşekkildir. 

İkinci sifr (28b-51b) mürettep 75 gazelden oluşur. Son sifr (53b-62a) 
muhtelif vesilelerle yazdığı tarihlerdir: Tekkesinin yanıbaşında hat sana-
tının enfes nümûnelerini kendisine borçlu olduğumuz Karahisârî’nin (ö. 
1556) mezarı, az ileride Mahmûd Ağa Camii’nin avlusunda Halvetiyye’nin 
16.yy’ın başlarında yaşamış hattat şeyhlerinden ve Karahisârî’nin mürşidi, 
Şeyh Hamdullah’ın talebesi Cemâl Halîfe’nin Sinan eseri türbesinin tamir 
kitabesi (52b-53a) Elîf Efendi’ye aittir. İstanbul’da Sa¡dîlik gibi hayli geç 
bir tarihte, 18. yy’ın son çeyreğinde müesseseleşebilen ve ancak üç tekkey-
le temsil edilen Şâzelîliğin en eski dergâhı olan Alibeyköy’deki Silâhdâr 
Abdullah Ağa Tekkesi’nin inşasından 97 yıl sonra II. Abdülhamid tarafın-
dan müceddeden inşasına Elîf Efendi’nin söylediği manzume “Şâh-ı cihân 
Abdülhamîd-i dâd-ger vâlâ-himem - Bârân-ı lutfı eyledi gül-zâr-ı zikri nev-
bahâr” (1297/1880) tarih beytiyle nihayetlenir. Şeyhimizin bu tekkenin se-
mahanesinin kıble cihetine vaz edilmiş olan tuğra-i hümâyûn için de bir 
dörtlüğü yer alır (53b). Henüz on bir yaşındayken vefat eden kızı Necîle 
Hanım için yazdığı mersiye fevkalade dokunaklıdır (54a): “Nâr-ı firâkı ile 
sînem misâl-i tennûr / Hâli n’olur bilinmez dil nâra yane yane”

Bundan sonra halifesi olduğu Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Osman Sa-
lahaddin Dede’nin 1304’de vefatı için yazdığı Farsça manzume (54a-55b)yi 
Abdülvâhid Çelebi’nin 1305’te posta oturuşuna düşülen Türkçe tarih man-
zumesi (55b) takip eder. Pederi Ahmed Muhtâr Efendi’nin 1319/1901’de 
vefatı için söylediği tarih mersiyesi (56a), tarikat ihvanından Hariciye Ne-
zareti Evrak Müdürü Muavini Râşid Efendi’nin aynı yıl vefat eden kızı 
Suad Hanım’ın vefat manzumesi (57b), Sütlüce’de Kapıağası Mahmud 
Ağa tarafından yaptırılan mektebin 1323’te tecdidi için söylenilen tarih ki-
tabesi (57b-58a), 1326’da vefat eden dayızadesi Hasan Hâlet Efendi’nin 
(58a) ve Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Osman Salâhuddîn Efendi’nin ve-
fat mersiyesi (58a-59b) ve diğer tarihler yer alır.

Muhtâru’l-Enbâ™ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba¡zi’l-Esmâ: Elîf Efendi’nin 
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bu eseri Arapçanın özellikli bazı kelime kadrosunun anlam ve kullanım-
larını ele alan Türkçe bir çalışmadır. Bu kelime kadrosu, gramatik açıdan 
Arapçanın geleneksel kelime taksimindeki isim-fiil-harf gruplarının her 
üçüne de taalluk etmektedir ve bu husus eser başlığına özlüce yansımıştır. 
Bu kelimeler yapısal açıdan sarf ve nahiv kitaplarının konusu olmakla be-
raber, bunların anlam ve kullanımları klasik sözlüklerde de detaylı olarak 
ele alınmıştır. Arapçada gelişen el-hurûf, hurûfu’l-ma¡ânî veya el-edevât 
terkipleri esasen bunların sadece harf olanlarını ifadeye kabildir, ancak bu 
kavramlar taglib yani genelleme yapılarak üçüne teşmil edilmiştir. Klasik 
genel gramer eserlerinin yanı sıra genel sözlüklerin de hakkında genişçe 
izah verdiği hurûfu’l-ma¡ânî bazı eserlerde bölümler halinde de ele alınmış, 
diğer taraftan bunlara dair müstakil eserler de telif edilmiştir. Hatta bu çer-
çevede bir hurûfu’l-ma¡ânî literatürünün oluştuğunu söylemek mümkündür. 
Sözgelimi er-Rummânî’nin Menâzilu’l-Hurûf’u, Ebu’l-Kâsım el-Hasen b. 
Bişr el-Âmidî’nin el-Hurûf fi’l-Luga’sı, Ebû Abdullâh M. b. Ca¡fer el-Kaz-
zâz’ın el-Hurûf fi’n-Nahv’i, Ebu’l-Kâsım Huseyn b. el-Velîd b. el-Arîf’in 
Ma¡âni’l-Hurûf’u, Abdulcelîl b. Feyrûz el-Gaznevî’nin Ma¡âni’l-Hurûf’u, 
el-Mucâşi¡î’nin Şerhu Ma¡âni’l-Hurûf’u, İbnu’l-Kayyım’ın Ma¡âni’l-E-
devât ve’l-Hurûf’u, İbn Hişâm’ın Mugni’l-Lebîb’i, el-Mâlekî’nin Ras-
fu’l-Mebânî’si el-Antâkî’nin el-Minhâc’ı hurûfu’l-ma¡ânîyi bölüm olarak 
ya da müstakil olarak konu edinen klasik kaynaklardandır.

Ferag kaydı eserin 2 Cumadelula 1309’da tamamlandığını gösteriyor. 
Müellif nüshasından istinsah edilen mevcut nüsha ise Elîf Efendi’nin mah-
dumu Yûsuf Zâhir tarafından on dokuz yıl sonra 1326’da Sütlüce Dergâ-
hında vücut bulmuştur. Yûsuf Zâhir bu nüshayı istinsahtan sonra müellif 
nüshası ile tekrar mukabele ettiğini belirtmektedir. Bu nüsha halen Milli 
Kütüphane, 06 Hk 305 numarada mahfuzdur.

23 satırlı 213 sayfadan müteşekkil eser alfabetik düzende 23 fasıl olarak 
tasarlanmıştır. Fasıllar da kendi içinde alfabetik dizilmiş, anlam ve grama-
tik özellik gösteren 200 civarında harf, isim ve birkaç tane de fiil yapısal 
özellikleri örneklendirilerek anlatılmıştır.

Elîf Efendi eserin plan ve içeriğinde İbn Kâsım el-Murâdî’nin el-Ce-
ne’d-Dânî fî Hurûfi’l-Ha¡ânî’si İbn Hişâm’ın Mugni’l-Lebîb’i, Ebu’l-
Bekâ™-i Kefevî’nin Kulliyyât’ı ile Kâmûs’u esas aldığını bunun yanısıra 
temel gramer kaynaklarını referans olarak kullandığını belirtmektedir.
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İsim fiil ve harf kategorilerinden anlam ve gramer açısından özellik-
le yaygın yapıları derlemeye ve Türkçe açıklamaya matuf eserde yapıları 
izah sadedinde kullanılan bütün örnek cümle, ayet, hadis ve beyitlerin çe-
virilerinin yapılmış olması eserin ayırıcı niteliklerindendir. Müşkül gramer 
meselelerinin izahında Elîf Efendi’nin kendine has akıcı anlatımı ve rahat 
üslubu bu gramer çalışmasına bir canlılık katmıştır. Elîf Efendi’nin diğer 
eserlerinden de aşina olunduğu üzere bunda da yer yer tenbîh, fâide, latîfe 
gibi başlıklar altında ek bilgilendirme notlarına rastlanabilmektedir.

en-Nûru’l-Furkân fî Şerhi Lugati’l-Kur™ân: Kur™ân-ı kerîm’de anlamı 
herkesçe yaygın olarak bilinemeyen kelime kadrosuna yönelik anlam tes-
piti faaliyetleri onun ilk muhataplarına kadar uzanır. İzah gerektiren veya 
çeşitli izahları kabil olan kelimelere dair bütüncül araştırma faaliyeti bir 
ilim dalı haline gelmiştir. İbn Abbâs (68/687-88) bunun müessisi sayılmak-
tadır. Başlangıçta tefsir ilmi içinde mütalaa edilebilse de bu faaliyet usul 
ve kapsam olarak iki asır içinde ikmale ulaşmış ve “garîbü’l-Kur™ân” adı 
altında müstakil bir disiplin olarak şekillenmiştir. Kur™ân’ın sözü edilen ke-
lime kadrosunu ifadeye matuf bu kavram aynı zamanda filoloji ve hadis 
dallarında da garîbü’l-hadîs ve garîbü’l-lüga başlıkları altında hususî alan-
lar açılmasını sağlamıştır. 

İlk telif örneği İbn Abbâs’a nisbet edilen garîbü’l-Kur™ân alanı, II/VIII.
yüzyıldan itibaren aynı ad altında kendi literatürünü kurmaya başlamıştır. 
el-Ferrâ™ (207/822),  Ebû Ubeyde Ma¡mer b. el-Musennâ (ö. 209/824 ]?[), 
el-Ahfeş el-Evsat (215/830 ]?[), Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm (224/838), 
İbn Sellâm el-Cumahî (231/846), İbnu’s-Sikkît (244/858), İbn Kuteybe 
(276/889) , ez-Zeccâc (311/923), Ahmed. M. el-Herevî (401/1011), Mekkî 
b. Ebî Tâlib (437/1045), Ebu’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (597/1201), Ebû Hay-
yân el-Endelusî (745/1344), es-Suyûtî (911/1505) gibi namlı İslâm âlimleri 
tarafından telif edilen garîbü’l-Kur™ân eserleri bu alanın başlıca referans 
kaynakları olmuştur. Garîbü’l-Kur™ân alanında telif edilen temel eserlerin 
sayısı bazı sayımlara göre iki yüz elliye ulaşmaktadır. Bu alanda İslâm dün-
yasında en yaygın şöhreti haiz eser ise Râgıb el-Isfahânî’nin (ö.V./XI. yüz-
yılın ilk çeyreği) el-Mufredât fî Garîbi’l-Kur™ân adlı eseridir. (Kavramsal 
analiz ve literal gelişim için bkz. Hüseyin Elmalı, Şükrü Arslan, “Garîb”, 
DİA, XIII, 374-375; İsmail Cerrahoğlu, “Garîbü’l-Kur™ân”, DİA, XIII, 
379-380; M.Yaşar Kandemir, “Garîbü’l-hadîs”, DİA, XIII, 376/378.) 
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İlk dönemlerde telif edilen garîbü’l-Kur™ân eserleri surelerin Kur™ân’da-
ki dizisini takip ederken IV.yüzyıldan itibaren alfabetik dizi yaygınlık 
kazanmıştır. Râgıb el-Isfahânî ise üçlü kök harflerin baştan sona dizisini 
uygulamıştır. Kapsama alınan kelime kadrosunun mahiyeti değişken olup 
eserlerin hacmi de bundan büyük ölçüde etkilenmiştir. Aynı şekilde bazı 
eserler kelimelere dair filolojik çözümleme ile yetinirken, bunların iştikak, 
anlam ve kullanımlarını ayrıca farklı kıraatleri, Kur™an’daki benzer kulla-
nımları, hadis ve eski şiir metinleriyle tanıklayarak detaylı inceleyen eser-
ler de telif edilmiştir. 

Garîbü’l-Kur™ân alanında ilk dönemlerde telif edilen eserlerden biri 
de Ebû Bekr Muhammed b. Uzeyz es-Sicistânî’nin (330/941) Nuzhe-
tu’l-Kulûb’udur. Elîf Mehmed Efendi’nin en-Nûru’l-Furkân’ı telif ederken 
dizisini örnek aldığı eser budur. Ebû Ubeyde’nin Mecâzu’l-Kur™ân’ından 
yapılmış bir özet derleme olduğuna dair iddiaya karşılık eserin özgünlü-
ğünü teyit edici bulgular ağır basmaktadır. es-Sicistânî eserinde kelimeleri 
Kur™an’da geçtiği şekliyle ve ilk harflerine göre alfabetik dizi yaparak sı-
ralamıştır. İlk harfin zamme, fetha ve kesre halleri de müstakil bab başlığı 
almıştır. Bundan dolayı bundaki bab sayısı 85 olmuştur. Elîf Efendi de keli-
meleri Kur™an’da geçtiği şekliyle diziye sokmuş, ancak birinci harfin zam-
me fetha ve kesre hallerini kendi içinde alfabetik diziye sokmuştur. Ayrıca 
ikinci harfi de dizide dikkate alarak her bab için ikinci harflere göre fasıl 
açmıştır. es-Sicistânî, sadece kelimelerin ayet içindeki tekli veya terkîb 
halindeki formunu tespit ederek kısa açıklamalarla yetinirken Elîf Efendi 
önce madde başı kelimeyi tespit etmiş, bunun geçtiği âyet veya âyetleri 
göstermiş, akabinde genellikle detaylı açıklama yapmıştır. es-Sicistânî’nin 
madde ve muhtevasını tamamen derc eden Elîf Efendi her iki açıdan kap-
samı oldukça genişletmiştir. Söz gelimi bâbü’l-hemzedeki madde sayısı 
es-Sicistânî’de 350 civarında iken bu sayı Elîf Efendi’de 420 civarındadır. 
Mükerrerler de dahil edildiğinde eserde tamamen veya kısmen yer verilen 
ayet sayısı dört bini aşmaktadır. Muhteva açısından Elîf Efendi’nin dikkatle 
takip ettiği diğer temel kaynak er-Râgıb’ın el-Mufredât’ıdır. İbnu’l-Esîr’in 
en-Nihâye’sini de aynı şekilde göz önünde tuttuğu anlaşılan Elîf Efendi’nin 
bütün tespitlerinde Kâmûs Tercemesi’nden teyit ve kontrol yaptığı da gö-
rülmektedir. Bilhassa kelimelerin iştikak, anlam ve kullanımlarına, sıklıkla 
kıraatlere göre yaptığı çözümlemelere yer veren Elîf Efendi, bütün Arapça 
kelime ve ifadelerin Türkçe karşılıklarını göstermiştir. Eser bir taraftan da 
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temel Arapça tahsiline sahip okuyucunun Arapça müktesebatına katkı yap-
maktadır. Elîf Efendi tespit ettiği filolojik materyali tanıklamış, İslamî ilmi 
geleneği temel referans kaynaklar arka planıyla ilmî fakat sade bir terkip 
ile büyük bir başarıyla terkip etmiştir. Aynı zamanda akıcı üslubu ve kolay 
anlatımı okuyucunun bunaltıcı filolojik bahislerin ağırlığını hissetmeden 
meseleyi kavramasını temin etmektedir. Bu itibarla Elîf Efendi’nin en-Nû-
ru’l-Furkân’ı Râgıb’ın Arapça kültüründe sahip olduğu konumun Türkçe 
kültürdeki karşılığı olarak kabul edilmeyi fazlasıyla hak etmektedir. 

Kaynakları: Elîf Efendi’nin sıklıkla atıfta bulunduğu genel tefsirlerin 
başında İbn Abbâs’a nisbetle andığı Tefsîr-i İbn Abbâs yer alır. Bu tef-
sîr Ebü’t-Tahir Mecdüddin el-Fîrûzâbâdî (817/1415) tarafından Tenvî-
rü’l-Mikbâs Min Tefsîri İbn Abbâs adıyla yapılmış bir derlemedir. Ebû Ca-
fer İbn Cerîr et-Taberî’nin (310/923) Câmi™u’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân’ı, 
Fahreddîn er-Râzî’nin (606/1209) Tefsîr-i Kebîr adıyla bilinen Mefâti-
hu’l-Gayb’ı, Ebû Saîd Nâsırüddîn Abdullâh b. Ömer b. Muhammed el-
Beyzâvî’nin (685/1286) Tefsîr-i Kâdî veya Tefsîr-i Beyzâvî adıyla bilinen 
Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te™vîl’i, Ebü’l-Berekât Hâfızüddîn Abdullâh 
b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî’nin (710/1310) Tefsîr-i Nesefî adıyla bi-
linen Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâikü’t-Te™vîl,  Alâeddîn Alî b. Muhammed 
b. İbrâhîm el-Bağdâdî el-Hâzin’in (741/1341) Tefsîr-i Hâzin kısa adıyla bi-
linen Lübâbü’t-Te™vîl Fî Meâni’t-Tenzîl’i de Elîf Efendi’nin çeşitli konular 
sadedinde atıfta bulunduğu genel tefsîr kaynaklarıdır.  Ayrıca eser boyunca 
Elîf Efendi’nin “ba¡zı tefâsîrde”, “kütüb-i fıkh”, “kütüb-i kelâm”, “kütüb-i 
hakâyık” gibi genel atıf ifâdelerine rastlanabilmektedir. 

Lügat kaynakları arasında Elîf Efendi’nin temel referansı Mütercîm 
Âsım Efendi’nin (1235/1819) Kâmûs Tercümesi’dir. Yine onun çevirisi 
Burhân-ı Kâtı¡, İbnu’l-Esîr’in (606/1210) en-Nihâye’si Ebû Abdullâh er-
Râzî’nin (666/1268?) Muhtâru’s-Sıhâh’ı, el-Feyyûmî’nin (770/1368) Mis-
bâhu’l-Munîr’i, Ebû Alî el-Kâlî’nin (356/967) el-Bâri¡’i gibi muteber söz-
lükler yer almıştır. Elîf Efendi ayrıca kelime ve yapılara dair tafsilat için 
sıklıkla kendi eseri Muhtâru’l-Enbâ’ya atıfta bulunmuştur. 

Görüşlerine yer verdiği tefsir ve dil bilginleri: Ayetlerin tefsiri, anlamı-
nın tespiti ve kelimelerin filolojik çözümlemeleri sırasında yaptığı izahlar 
sadedinde mühim tefsir ve filoloji âlimlerinin görüşlerini hususiyetle kay-
deder. Listenin başında sıklıkla görüşüne işaret edilen isim İbn Abbâs’tır. 
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Eserde ayrıca Hazreti Alî, İbn Mes¡ûd, Mukâtil, Ubeyy b. Ka¡b, el-Hasen 
el-Basrî, Sa¡îd b. Cubeyr, Mücâhid, Katâde, İkrime, Enes, İbn Cureyc, 
İbn Sîrîn gibi birinci kademe tefsîr âlimleri de çeşitli konular vesilesiy-
le görüşlerine mürâcaat edilen isimler olmuştur. Ayrıca Sullemî, Nesefî, 
Zemahşerî, İbnu’l-Esîr, Kâdî Beyzâvî, Munâvî, Hâzin gibi müfessirlerin 
de görüşleri çeşitli şekillerde eserde yer bulmuştur. Elîf Efendi ayrıca pek 
çok hususu refere ederken “¡ulemâ™-i tefsîr”, “ba¡zı ¡ulemâ-yı tefsîr”, “ba¡zı 
ekâbir-i e™imme-i tefsîr”,  “ekser-i mütekellimîn”, “ba¡zı ehl-i ¡ilm” gibi 
genel tabirler kullanmıştır. Diğer taraftan özellikle filoloji sahasında şöhret 
sahibi el-Mufaddal, Sîbeveyhi, ¿a¡leb, Ferrâ™, Muberred, el-Ahfeş, Ebû Alî 
el-Kâlî, Ebû Amr, el-Lihyânî, İbn Hâcib gibi otorite filologların da gerek 
ayet anlamları gerekse filolojik çözümlemelerine işaretlemeler mevcuttur. 

Elîf Efendi sadedinde bulunduğu konuyla bir şekilde irtibatlı veya tes-
pitinde fayda mülahaza ettiği hususları da sıklıkla istitrâd, tenbîh, fâ™ide, 
tetimme, hâtıra, tavzîh, tenvîr, ihtâr gibi başlıklar altında tespit ederek oku-
yucuya aktarmayı tercih etmiştir. 

Birincisi 600, ikincisi 512 sayfadan oluşan iki ciltten müteşekkil en-
Nûru’l-Furkân’ın müellif hattı olan tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi, 
Sütlüce Dergahı no: 445-446 numarada kayıtlıdır. Birinci cilt 1340, ikinci 
cilt 1341’de tebyiz edilmiştir.



EN-NÛRU’L-FUR¢ÂN 
FÎ ŞER◊İ LU∏ATİ’L-¢UR™ÂN

Me√med Elîf b. eş-Şey« A√med Mu«târ

el-Cüz™ü’l-Evvel min Kitâb 
“en-Nûru’l-Fur…ân fî Şerhi Luπati’l-¢ur™ân”

mimmâ mennallâhu ta¡âlâ ¡alâ ¡abdihi’l-fakîri’z-za¡îf

Me√med Elîf b. eş-Şey« A√med Mu«târ
¡ufiye ¡anhumâ

Târîh-i ibtidâ-i tebyîz-i kitâb fî 22 rebî¡i’l-evvel 1339 yevm-i cum¡a

Ve temme bi-¡avnillâhi ta¡âlâ fî 17 rebî¡i’l-evvel 1340 yevmi’l-cum¡a

el-Hamdu lillâhi ¡ale’t-tevfîk ve estagfirullâhe ¡ale’t-taksîr ve sallallâhu ve 
selleme ]¡alâ[ seyyidinâ Hâtemi’r-rusul ve ¡alâ âlihi ve ¡itretihi ve sahâbetihi
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el-Hamdu lillâhillezî ¡alleme’l-¢ur™ân, haleka’l-insâne ¡alleme-
hu’l-beyân, fe-subhâne men ¡alleme bi’l-kalem, ¡alleme’l-insâne mâ-lem 
ya¡lem. 

Ve’s-salâtu ve’s-selâmu’l-ahassâni’l-ekmelâni min-hu ¡alâ-¡abdihi’l-a-
hassi’l-ekmelillezî nezzele ¡aleyhi’l-Fur…ân ve erselehu ilâ kâffeti’n-nâsi 
bi-ebde¡i’l-beyân ve efsahi’l-lisân, Seyyidinâ Mu√ammedi’l-muham-
medi fi’l-¢ur™âni bi’l-¢ur™ân ve’l-mubecceli kadruhu beyne’l-enbiyâi 
bi-ebka’l-mu¡cizâti ve ecle’l-burhân. Ve ¡alâ âlihi ve ¡itretihi ve ehli 
beytihi’t-tâhirîne’l-mulakkinîne li-men iste¡adde mine’l-ummeti hakâi-
ka ahkâmi’l-¢ur™ân; ve’l-mufehhimîne le-hum dekâika serâiri’l-Fur…ân; 
ve’l-muşîrîne ile’l-ahassi min-hum dekâika işârâti’l-hudûsi ve’l-kıdem ve 
gavâmiza esrâri’l-vucûdi ve’l-¡adem. 

Summe’s-selâmu ve’t-tahiyyetu ve’l-ikrâmu ¡ala’s-sahâbe-
ti’l-kummeli’l-kirâm ellezîne hum a¡lâmu’l-hudâ li’l-enâm ve nucû-
mu semâi’l-hidâyeti li-men ihtedâ mine’s-sâirîne ¡alâ-sirâti’ş-şerî¡ati 
ilâ-likâi’l-Meliki’l-¢uddûsi’s-Selâm.

Ve radıyallâhu ¡ani’t-tâbi¡îne le-hum bi-ihsân ve’l-mutehallîne bi-siye-
rihimu’s-seniyyeti fi’d-dîni ilâ-yevmi’l-kıyâm.

Ammâ ba¡du: 
Pîşgâh-ı tetallu¡-i erbâb-ı dânişe ¡arz ve beyân-ı hâle şöyle ibtidâr edi-

yorum ki eyyâm-ı ahîre-i ¡ömrüme müsâdif şu harb-i ¡umûmî denilen mel-
hame-i kübrâ-yı fâci¡a ve eyyâm-ı nahisât-ı fiten-i mütetâbi¡a ve belâyâ-
yı müte¡âkıbede kalb-i hazîn ve fikr-i küdûret-rezîn-i fakîrânemi işgâl ile 
şedâid-i ahvâl-i rûzgârı âsânca geçirmek için bir meşgale ]3[ taharrîsine 
muhtâc oldum. Ve düşündüm, istedim ki meşgalem hayrlı ve nâfi¡ ve nef¡i 
dâim ve ¡âmm ]ve[ şâmil olsun ve esnâ-yı iştigâlde onunla kendim müte-
sellî olayım ve bi-lutfihi ta¡âlâ muvaffakiyyet elverirse netîceden ihvân-ı 
dînim müstefîd olsun, bu yüzden de ecr ve sevâba nâil olayım ve Hakk’ın 
kerem ve ihsân ve rahmetiyle benden sonra bir hayr-ı cârî ve ≠u«r-ı âhiret 
olsun ve bu sûretle eyyâm-ı ahîre-i hayâtım olan hengâm-ı pîrîde melâhî 
ve mâ-lâ-ya¡nî ile iştigâlden sâlim kalayım ve la¡ib ü lehvle imâte-i vaktten 
kurtulayım. 

Fe-bi-hamdihi ta¡âlâ tevfîk-i rabbânî ve hidâyet-i subhânî ile bu emr-i 
hayrı dünyâ ve ¡ukbâda mâ-bihi’n-necât ve vesîle-i sa¡âdet-i ebediyyemiz 
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olan ¢ur™ân-ı kerîm hizmetinde tasavvur ettim. Ve bu sebeble de evvelce 
ârzû edip de her neden ise muvaffak olamadığım bir şey™i tahattur eyledim. 
O da şu idi ki ekâbir-i ¡ulemâ-i dînimizden İmâm Ebû Bekr Mu√ammed 
b. ¡Uzeyz es-Sicistânî rahimehullâhın şerh-i garîbü’l-¢ur™ân bâbında te™lîf 
etmiş olduğu Nuzhetu’l-¢ulûb nâm eser-i makbûlünü tercüme etmek olup 
zamân-ı mukadder hulûl etmediğinden mi nedir başlamak müyesser olma-
mış idi, derhâl ona şürû¡ etmek istedim. Lâkin hazret-i müşârün ileyh yalnız 
garîb-i lügat-ı ¢ur™ân’ı cem¡ etmiş olmakla eserde pek az kelimât-ı kerîme 
derc ve şerhinde de gâyetü’l-gâye îcâzı iltizâm ederek kitâbın fâidesini an-
cak o zamân için erbâb-ı zekâ™ ve isti¡dâd-ı kâmil sâhibi olan müntehîlere 
hasr etmiş olduğunu gördüm. Zamânımızda ise ¡ulûm-ı edebiyyât-ı ¡Ara-
biyyeye kıllet-i ragbet ve tenâkus-ı sa¡y ü himmet sebebiyle lügat-ı ¢ur™ân 
cümleten garîb hükmüne girdiğinden yalnız eser-i mezkûrun ¡aynen ]4[ ter-
cümesinden bir fâide hâsıl olamayacağını anladım. 

Binâ™en ¡aleyh yalnız kitâb-ı mezbûrun üslûbunu iltizâmla berâber onda 
olan kelimâtı tamâmen alarak şürûhunu da tercîhen akvâl-i sâireye takdîm 
ve dîger fevâid ¡ilâvesiyle tetmîm ve şerhe muhtâc gördüğüm daha birçok 
lügât-ı ¢ur™âniyyeyi de elimden geldiği ve gücüm yettiği kadar bi’t-teteb-
bu¡ cem¡ ve Râπıb-ı I§fahânî rahimehullâhunun Mufredât’ıyla İbn E&îr’in 
Nihâye’si ve kütüb-i tefâsîr-i mu¡tebere-i mu¡tenâ-bihâ ve kütüb-i mu¡te-
mede-i lügatten bi’r-rivâye ve bi’d-dirâye olan tefsîrleri de bi’t-taharrî bun-
lara zammla tahrîre mübâderet ettim. 

Ve esnâ-yı tahrîrde mütâlibîn-i kirâma teshîl için her kelimenin ikinci 
harfini de bi’l-iltizâm tertîbe alarak ebvâbı fusûle taksîm eyledim, meselâ 
“Bâbu’l-Hemze”de “faslu’l-hemze ma¡a’l-hemze” “faslu’l-hemze ma¡a’l-e-
lif” “faslu’l-hemze ma¡a’l-bâ™” ilâ-âhirihi sûretinde yazdım. Ve her faslda 
harf-i evveli meftûh olan kelimeleri takdîm sonra mazmûm olanları sonra 
meksûr olanları bir sıraya dizdim. Hâsılı kudretim yettiği kadar ehl-i ¡ilme 
teshîlât icrâsına çalıştım. Ve “en-Nûru’l-Fur…ân fî Şer√i Luπati’l-¢ur™ân” 
tesmiye ettim. Ümîd ederim ki hulûs-ı niyyetime merhameten mütâla¡asına 
tenezzül eden erbâb-ı dâniş gerek kıllet-i bizâ¡a ve şeyhûhatım hasebiyle 
vukû¡u pek tabî¡î olan âsâr-ı zühûl ü zellât ve nevâkıs u hatî™âtımı mürüv-
veten ¡afv ve setr ederler: “el-Ma¡zûru ma¡fuvvun ve’l-kerîmu ¡afuvvun.”

İhtâr: Kitâbımı Sicistânî’nin üslûbu üzere yazdığımı evvelce işâret et-
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miş idim. Murâdım müşârün ileyhin yaptığı gibi lügatların ¡ale’l-usûl ]5[ 
hurûf-ı asliyyelerini iltizâmla tertîb etmeyip Kitâb-ı Kerîm’deki lafzını il-
tizâmla gerek aslî gerek gayr-ı aslî mutlakan birinci harfleri “bâb” ikinci 
harfleri “fasl” ittihâz ettim. Bu sûretle hurûf-ı zâide tertîbde mu¡teber tutul-
muş oldu. Meselâ:

-kelimesi aslen mehmûzü’l-fâ™ olmakla “bâbu’l-hemze”de ya ﴿َيْألُوَنُكْم﴾
zılması ¡ilm-i lügat kavâ¡idinden iken “bâbu’l-yâ™”da yazıldı. Ve

-lafzından olmakla “bâbu’n-nûn”a yazılmak lâ “نعم” kelimesi de ﴿أَْنُعم﴾
zım iken “bâbu’l-hemze”ye yazıldı.

Bundan maksad mürâca¡at edenlere teshîl-i emr ile vakt kazandırmak-
tır. Meselâ bir kârî yâ mütâli¡ ﴾َتْصَطُلوَن   ¡cümle-i kerîmesinde vâki ﴿َلَعلَُّكْم 
-kelimesini bilmek isterse evvelâ bunun aslı ne olduğunu düşüne ﴿َتْصَطُلوَن﴾
cek, ”َصْلٌي“ olduğunu tahatturla lafz-ı mezkûru mutasarrafâtından ”ِإْفِتَعاٌل“ 
bâbından ”ِإْصِطَلٌء“ yı bulacak ve ”َتْصَطُلوَن“ bundan bir fi¡l-i müstakbel cem¡-i 
muhâtab olduğunu anlayacak, işte bu sûretle vakt zâyi¡ edecek. Bu iltizâm 
edilen tertîb ve üslûbda ise doğrudan doğruya “bâbu’t-tâ™”da “faslu’t-tâ™ 
ma¡a’§-§âd”da ”َتْصَطُلوَن“ yi kolayca bulup ve orada hemân asl-ı kelimeyi ve 
esbâb-ı tagayyür-i lafzîyi de görüverecek. Vallâhu’l-muyessir ve mâ tevfîkî 
illâ billâhi, ¡aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîbu, subhâneke lâ ¡ilme lenâ illâ 
mâ ¡allemtenâ inneke ente’l-¡alîmu’l-hakîm, ¡allimnâ min ledunke ¡ilmen 
nasîru bihi kâmilîne fi’l-mahyâ ve’l-memâti.

Harrerehu’l-câmi¡u’l-fakîru’d-da¡îfu ◊a§îrî-zâde Me√med Elîf b. eş-
Şey« A√med Mu«târ ¡afâ ¡anhume’l-¡Afuvvu’s-Settâr fî Tekyeti’s-Sa¡diyye 
fî Sütlüce tucâhe beldeti Ebî Eyyûb el-En§ârî radıyallâhu ¡anhu. ]6[





BÂBU’L-HEMZE

أ
FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-HEMZE: “أَ،ء”

• 	]e-en≠ertehum[ أَأَْنَذْرَتُهْم

• ُرُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم َلْم تُْنِذْرُهْم َل يُْؤِمنُوَن﴾1 أَْي أَأَْعَلْمَتُهْم ِبَما تَُحّذِ

Ya¡nî “Gazab u ¡azâb-ı Hak’tan tahzîr ettiğini onlara bildirdin mi?” Ya¡nî “Onlar üzeri-
ne inzâr ve ¡adem-i inzâr müsâvîdir,onlar îmân etmezler” demek olur. 

 ki mutlakan i¡lâm eden, bildiren kimse i¡lâm “ُمْعِلــٌم” ,tahzîr olunan şey™i i¡lâmdır  “ِإْنــَذاٌر”
ile tahzîr etmedikçe ”ُمْنــِذٌر“ olamaz,binâ™en ¡aleyh her bir ”ُمْعِلــٌم” ; “ُمْنــِذر“dir, lâkin her 
bir ”ُمْنــِذر” ; “ُمْعِلــم“ değildir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ında ”ِإْنــَذار“ı kendinde tahvîf 
bulunan ihbârdır, nitekim ”َتْبِشــيٌر“ kendinde sürûr bulunan ihbârdır diye tefsîr ve ta¡rîf 
etmiş. Bu takdîrce “Mahûf olan ¡azâbı onlara haber verdin mi?” demek olur. Bu kelime 
.kelimesine de nazar buyurula “َنِذيٌر” lafzından “if¡âl”dir. Bâbu’n-Nûn’da “َنْذٌر”

• 	]e-ifken[ أَِئْفًكا

• ِ تُِريُدوَن﴾2	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَِئْفًكا آِلَهًة ُدوَن اهللَّ

 esve™-i kizbdir, ya¡nî “Kizbin eşna¡ı olan re™yinizle ittihâz ettiğiniz Allâh’tan “ِإْفــٌك”
gayrı âlihe-i bâtılaya ¡ibâdeti mi kasd ve taleb ediyorsunuz?” demek olur. Râπıb Muf-
redât’ta bu âyetin zikrinde ”ْفــِك  “ِإْفــًكا” takdîr olunmak sahîh olur ve “أَتُِريــُدوَن آِلَهــًة ِمــَن اْلِ
kelimesi ”تُِريُدوَن“ye mef¡ûl ve ”آِلَهًة“ ondan bedel kılınmak da sahîh olur ki İbrâhîm ¡aley-
hi’s-selâm ”آِلَهــٌة“yi ”ِإْفــٌك“ tesmiye etmiş olur diyor. Ve bu lafz âtiyen ”ِإْفك“ kelimesinde 
beyân olunur.

1 “Onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.” el-Bakara, 2/6; Yâsîn 36/10.
2 “Allah’ı bırakıp da birtakım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz?” es-Sâffât, 37/86.
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MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”7[ “ِإ[

• 	]i™temirû[ ِإْئَتِمُروا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف﴾3 أَْي َشاِوُروا	

-ise hâl, kasd, ta “َشْأٌن” ma¡nâsına olup “َشْأٌن” , “أَْمٌر” ,den “ifti¡âl”dir “أَْمٌر” kelimesi “ِإْئِتَماٌر”
leb ma¡nâlarına gelir. Binâ™en ¡aleyh ”ِإْئِتَماٌر“ kelimesinin de mahalline göre ma¡nâsı deği-
şir, siyâk ve sibâk i¡tibâriyle ﴾َوْأَتِمُروا َبْيَنُكْم ِبَمْعُروٍف﴿ kavl-i kerîminde “Aranızda evlâdınız 
için hayrlı ve nâfi¡ olmak üzere ücret-i irdâ¡ hakkında müşâvere ediniz” demek olur. Ve 
 ya¡nî buyruk ma¡nâsına olarak “ba¡zınız ba¡zınıza ma¡rûfla emr ediniz” demektir “أَْمــٌر”
de denildi; bir de ”ِإْئِتَمــاٌر“ kabûl-i emr ma¡nâsına olur. Bundandır ki müşâverede mü-
teşâvirînin ba¡zı ba¡zının işâret ettiği şeyde emrini kabûl ettiği cihetle ”َتَشــاُور“ e ”ِإْئِتَمــار“ 
denildi. Ve 4﴾وَن ِبِه” , ﴿ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك .demek olur “َيَتَشاَوُروَن ِفي َقْتِلَك َوَيْقِصُدوَن َوَيِهمُّ

• 	]i™tiyâ[ اْئِتَيا

• ﴿اْئِتَيا َطْوًعا أَْو َكْرًها َقاَلَتا أََتْيَنا َطاِئِعيَن﴾5	

İmâm ‰aberî Câmi¡u’l-Beyân’da ¡Abdullâh b. ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”ِإْئِتَيــا“, 
 ibâretiyle tefsîrini rivâyet etmiş ki “Ey semâ™ ve ey arz, sizin¡ “أَْعَطْيَنا” , “أََتْيَنا” ]ve[ “أَْعِطَيا”
vücûdunuzda halk ve tevdî¡ ettiğim şey™i veriniz.”Ya¡nî semâ™ yağmur ve sâireyi ve 
arz nebât ve sâireyi demek olur. Ve ”ُكوَنــا َواْحِدَثــا” , “ِإْئِتَيــا“ Ya¡nî “Olunuz, vücûda geliniz, 
tahaddüs ediniz” demektir de denildi. Ve ”ِجيَئــا“ Ya¡nî “Getiriniz veya geliniz ya¡nî em-
rime münkâd olunuz” demektir de denildi. Râπıb’ın Mufredât’ta yazdığına göre ”ِإْتَيــاٌن“ 
sühûletle gelmektir, tabî¡ati üzere mürûr eden sele ” ” ve “أَِتــيٌّ  demek bundandır. Bu أََتــاِويٌّ
]8[ kelime “َرَمى” bâbından gelir: ”أََتى َيْأِتي أَْتًيا َفُهَو آٍت“ denir. ”ِإْتَياٌن“ bundan ismdir. Bi’z-zât 
ve bi’l-emr ve bi’t-tedbîr mecî™e denir. Hayr ve şerrde ve a¡yân ve a¡râzda isti¡mâl olu-
nur. ¢ur™ân-ı Kerîm’de ”أ،ت،ي“ mâddesinden gelen kelimât mecî™, i¡tâ™, vücûd, hudûs, 
inkıyâd, muvâfakat, cimâ¡ ma¡nâlarıyla tefsîr olunmuştur, her biri mahallerinde beyân 
olunur.

• 	]i™≠en lî[ ِاْئَذْن ِلي

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي﴾6	

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُهْم﴾7	

 den sîga-i emrdir. Bu kelime lisânımızda da müsta¡meldir “أَِذَن َيــْأَذُن ِإْذًنــا” bâbından ”َتِعــَب“

3 “Ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın.” et-Talâk, 65/6.
4 “İleri gelenler seni öldürmek için aralarında senin durumunu görüşüyorlar.” el-Kasas, 28/20.
5 “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedi. İkisi de, “İsteyerek geldik” dediler.” Fussilet, 41/11
6 “Onlardan “Bana izin ver” diyen de vardır.” et-Tevbe, 9/49.
7 “İçlerinden dilediğine izin ver.” en-Nûr, 24/62.
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ki bir fi¡lde bir kimseye murahhas olduğu ve onu işlemekte kendine destûr verildiğini 
bildirmektir. Evvelki âyette “bana izn ver” ikincide “onlardan dilediğin kimseye izn 
ver” demektir.

• 	]i™≠enû[ ِإْئَذنُوا

• ِ َوَرُسوِلِه﴾8 أَِي اْعَلُموا َذِلَك	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفْأَذنُوا ِبَحْرٍب ِمَن اهللَّ

Ya¡nî “Me™mûr olduğunuz şey™i işlemez iseniz bunun Allâh ve Resûlü cânibinden size 
harb olduğunu biliniz ve işitiniz ve ondan ötürü istimâ¡a hâzır olunuz” demektir. Ve 
hemzenin meddiyle ”َفآِذنُــوا“ kırâ™atine göre ”أَْعِلُمــوا َغْيَرُكــْم َذِلــَك“ Ya¡nî “Allâh ve Resûlü-
ne karşı muhârib olduğunuzu dîgerlere i¡lâm ve i¡lân ediniz” demek olur. Bu sûrette 
kelime-i mezbûre ”ِإْفَعــاٌل“ bâbından ”آَذَن يُــْؤِذُن ِإيَذاًنــا“den sîga-i emrdir. ”أََذاٌن“ ve ”ٌن  de “ُمــَؤّذِ
bundandır. Bu kelime için bu bâbda ”أََذاٌن“ kelimesine de nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-ELİF: “آ”

• 	]âlu fir¡avne[ آُل ِفْرَعْوَن

• ﴿آُل ِفْرَعْوَن﴾9 أَْي َقْوُمُه َوأْهُل ِديِنِه	

Ya¡nî “Fir¡avnın tebe¡ası ve onun dîniyle mütedeyyin olanlar” demek olur. Ba¡zı e™im-
me-i lügat ”آل“ kelimesinin aslı ]9[ ”أَْهل“dir, lâkin ibdâl dâhil oldu da ”آل“ oldu dedi ve 
kavline ”آل“ kelimesinin tasgîrinde elife ibdâl olunan ”ها“ ¡avdet ederek ”أَُهْيٌل“ denilme-
siyle istişhâd etti. ”آل“ kelimesi bir şahsın ehli ki zevû-karâbetidir. Ve ehl-i beytine ve 
etbâ¡ına dahi ıtlâk olunur.

İstitrâd: ”ــَلُم َعَلْيــِه السَّ -akârib-i tâhiresidir. Ve havâss-ı ümmete de min-haysü’l “آُل النَِّبــّيِ 
¡ilm ve’l-¡amel zât-ı risâlet-penâhîlerine ihtisâsı olmak şartıyla ”آل“ denir, mukallidîne 
ya¡nî ¡avâmm-ı mü™minîne ”ــٌة -i nebî ümmettir, lâ-“آل” denir. Binâ™en ¡aleyh her bir “أُمَّ
kin her ümmet ”آل“ değildir. İmâm Ca¡feru’§-~âdı… radıyallâhu ¡anhu hazretlerine nâs-ı 
müslimûnun cümlesi ”آل“-ı nebîdir diyorlar denildikte,”َكَذبُــوا” َوَصَدُقــوا” buyurdular. Bu 
kelâmın ma¡nâsından su™âl olundukta ümmet kâffeten ”آل“-i nebîdir dediklerinde kâzib 
oldular ve lâkin şarâyit-i şerî¡at-ı Mu√ammediyye ile kâim olduklarında ”آل“-i nebîdir-
ler kavlinde sâdık oldular buyurdu.

 kelimesi Zeyd’e ¡Amr’a Bekr gibi a¡lâm-ı nâtikîne izâfete “آل” ın farkı“آل” ile “أَْهــٌل”
mahsûs olup nekerâta izâfe edilmez. Meselâ ”َمــاِن  .denilmez “آُل اْلَبْيــِت” , “آُل اْلَقْرَيــِة” , “آُل الزَّ
Bir de ednâya izâfetle ”ــاِط ــاِك” ,“آُل اْلَخيَّ -ta¡bîr olunamaz, belki hakîkaten veyâ me “آُل اْلَحيَّ
câzen ve sûreten veyâ ma¡nen a¡lâ ve eşref ve efdale izâfet edilip ”ُســوِل” ,“آُل اهلِل  ,“آُل الرَّ
ْلَطاِن” .denir “آُل السُّ

8 “Allah ve Rasûlüyle savaşa girdiğinizi bilin.” el-Bakara, 2/279.
9 “Firavun ailesi” Kur’ân-ı kerîm’de 12 yerde geçmektedir. örnek için bkz. el-Bakara, 2/49.
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” ,“أَْهــُل اهلِل” ,âmmdır¡ “أَْهــٌل” ــْلَطاِن” ,“أَْهــُل النَِّبــّيِ ــاِك” ,“أَْهُل اْلَخيَّاِط” ,“أَْهُل السُّ َماِن” ,“أَْهُل اْلَحيَّ  ,“أَْهُل الزَّ
ــَلِح” ,“أَْهــُل اْلَعْقــِل” ,“أَْهــُل اْلِعْلــِم” ve ma¡neviyyât ve ma¡kûlâtta da “أَْهــُل اْلَقْرَيــِة”  “أَْهــُل ,“أَْهــُل الصَّ
]ve gayru zâlike denir. ]10 التَّْقَوى”

• 	]âyâtun[ آَياٌت

• ﴿آَيات﴾10	

.in cem¡idir, aslen ¡alâmet ma¡nâsınadır. Ve sâir birtakım ma¡ânîde de isti¡mâl olunur“آَيٌة”

 ma¡rûftur. Ve cemâ¡atu’l-hurûftur da denildi. Ve mutlak cemâ¡at ma¡nâsına “آَيٌة ِمَن اْلُقْرآِن”
da gelir, ”ِبَجَماَعِتِهْم” , “َخَرَج اْلَقْوُم ِبآَيِتِهْم“ demektir. Bu eş¡âr-ı ¡Arabda da vardır. Ve ¢ur™ân-ı 
kerîm’den bir hükm üzerine delâlet eden her bir cümleye de ”آَيــٌة“ denir. Ve ¡alâmet 
ma¡nâsına olan ”آَيــٌة“ hissî ve ¡aklî olur. Ve böylece ¡acîbe ma¡nâsına da gelir. Ber-ve-
ch-i mezkûr ¡alâmet, ¡acîbe ma¡nâları asl olmak üzere ¢ur™ân-ı kerîm’de ”آَيٌة“ , mu¡cize, 
delîl, şâhid, binâ-i ¡âlî ve muhkem, ¡azâb ma¡nâlarına vârid olmuştur. Emsile:

• ﴿ِتْلَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكَتاٍب ُمِبيٍن﴾11	

Bunda âyet-i ma¡rûfedir.

• ﴿َقاَل َرّبِ اْجَعْل ِلي آَيًة﴾12 أَْي َعَلَمًة	

• ﴿ِلنُِرَيُه ِمْن آَياِتَنا﴾13 أَْي َعَجاِئِب ُقْدَرِتَنا	

• َناٌت َمَقاُم ِإْبٰرِهيَم﴾14 أَْي َعَلَماٌت َظاِهَرةٌ َعِجيَبٌة	 ﴿ِفيِه آَياٌت َبّيِ

• ِ﴾15 أَْي ُمْعِجَزٍة	 ﴿َوَما َكاَن ِلَرُسوٍل أَْن َيْأِتَي ِبآَيٍة ِإلَّ ِبِإْذِن اهللَّ

• ﴿ِإنَّ آَيَة ُمْلِكِه أَْن َيْأِتَيُكُم التَّابُوُت﴾16 أَْي َدِليَل ُمْلِكِه َوَسْلَطَنِتِه َعَلْيُكْم	

• ﴿أََتْبنُوَن ِبُكّلِ ِريٍع آَيًة َتْعَبثُوَن﴾17 أَْي ِبَناًء َعاِلًيا ُمْحَكًما	

• ِم	 ِل َوالدَّ ﴿َوَما نُِريِهْم ِمْن آَيٍة ِإلَّ ِهَي أَْكَبُر ِمْن أُْخِتَها﴾18 أَْي َعَذاٍب َكالطُّوَفاِن َواْلَجَراِد َواْلُقمَّ

Ve emsâluhâ kesîretun fi’l-¢ur™âni’l-kerîmi.

10 “ayetler” Kur’ân-ı kerîm’de nekre olarak 51 yerde geçmektedir. örnek için bkz. el-Bakara, 2/99.
11 “Bunlar Kur’an’ın, apaçık bir kitabın âyetleridir.” en-Neml, 27/1.
12 “Zekeriya, “Rabbim! (çocuğum olacağına dair) bana bir alâmet ver” dedi.” Âl-i ¡İmrân, 3/41.
13 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye.” el-İsrâ, 17/1.
14 “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır.” Âl-i ¡İmrân, 3/97.
15 “Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez.” er-Ra¡d, 13/38; el-Mü™min, 40/78.
16 “Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir.” el-Bakara, 2/248.
17 “Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” eş-Şu¡arâ, 26/128.
18 “Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü.” ez-Zuhruf, 43/48.
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• 	]el-™âfilîne[ اْلِفِليَن

• ا َغاَب َقاَل َل أُِحبُّ اْلَغاِئِبيَن	 ا أََفَل َقاَل َل أُِحبُّ اْلِفِليَن﴾19 أَْي َفَلمَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

.gârib, zâil ma¡nâlarınadır ,“َغاِئٌب”

Faslu’l-Hemze Ma¡a’l-Fâ’da ”أََفَل“ kelimesine nazar oluna.

• 	]âbâ™ike[ آَباِئَك

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َنْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه آَباِئَك ِإْبٰرِهيَم َوِإْسٰمِعيَل َوِإْسٰحَق﴾20	

 cem¡idir, ancak ]11[ ¡Arab ba¡zen baba er kardeşi “أٌَب” meddle “baba” demek olan “آَباٌء”
olan ” ” ya¡ni teyzeden “َخاَلــٌة” ve ana kız kardeşi olan “أٌَب” den“َعــمٌّ  ,ile ta¡bîr ederler “أُمٌّ
nitekim bu âyet-i kerîmede vâki¡ olmuştur, zîrâ İbrâhîm ve İs√â… ¡aleyhime’s-selâm 
Ya¡…ûb ¡aleyhi’s-selâmın âbâ™ındandır lâkin İsmâ¡îl ¡aleyhi’s-selâm amcasıdır, cümlesi-
ne birden ”آَباٌء“ denildi.

Ve kıssa-i Yûsuf ¡aleyhi’s-selâmda 21﴾َوَرَفــَع أََبَوْيــِه َعَلــى اْلَعــْرِش﴿ kavl-i kerîminde ”أََبَوْيــِه“den 
murâd Yûsuf ¡aleyhi’s-selâmın pederiyle teyzesi idi, çünkü vâlidesi evvelce vefât et-
mişti. Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta cedd ile peder birlikte ve vâlide ile peder birlikte 
 tesmiye olunur demiş ve “أََبــَواِن” tesmiye olunduğu gibi ¡amm ile de peder de “أََبــَواِن”
sâlifü’z-zikr âyetle istişhâd etmiş.

• 	]âtet[ آَتْت

• ﴿َفآَتْت أُُكَلَها ِضْعَفْيِن﴾22 أَْي أَْعَطْت َثَمَرَها	

Ya¡nî “Meyvesini dîger arâzînin meyvesinin iki misli verdi” demek olur. Ânifen ”ِإْئِتَيــا“ 
kelimesi bahsinde tahkîki mürûr etti, ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]âmmîne[ يَن آّمِ

• يَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم﴾23 أَْي َعاِمِديَن َقاِصِديَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم	 ﴿َوَل آّمِ

Lafz-ı mezbûr ya¡nî feth-i hemze ve teşdîd-i mîm’le aslen kasd ma¡nâsına ”أَّم“dendir, 
“ ” bâbından ”َردَّ ا َفُهَو آمٌّ ُه أَمًّ ُه َيُؤمُّ َمُه” denir. Ve “tef¡îl” bâbından “أَمَّ َمُه” ve “tefa¡¡ul”den “أَمَّ  “َتأَمَّ
birdir, “ َقَصَدُه“ demektir. Bu ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir.

İstitrâd: Tahfîf-i mîm’le du¡âda zikr olunan ”آِميَن“ kelimesi ”أَْمٌن“dendir veyâhûd ”ِإْسَتِجْب“ 
ma¡nâsına kelime-i ¡İbrâniyyedir. Ve ¡alâ-kavlin esmâ™ullâhtan bir ism-i celîlü’ş-şândır. 

19 “Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi.” el-En¡âm, 6/76.
20 “Senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilahı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz.” el-Ba-

kara, 2/133.
21 “Ana babasını tahtın üzerine çıkardı.” Yûsuf, 12/100.
22 “İki kat ürün verir.” el-Bakara, 2/265.
23 “Kâ¡be’ye gelenlere (sakın saygısızlık etmeyin).” el-Mâide, 5/2.



ِئنر 58َممتر BÂBU’L-HEMZE

Her hâlde kasr-ı hemze ile ”أَِمين“ dahi denir. Kelime-i ¡İbrâniyye olması akvâdır, çünkü 
Yehûd ve Na§ârâ da du™âda zikr ediyorlar. ]12[

• 	]ânestum[ آَنْسُتْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا﴾24 أَْي َعِلْمُتْم َوَوَجْدتُْم	

• وَقْولُُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ﴿ِإنِّي آَنْسُت َناًرا﴾25 أَْي أَْبَصْرُت	

¡İlm ve vicdân ma¡nâlarınadır. Kuvâ-yı ¡akliyye ile olur âyet-i ûlâda olduğu gibi, kuvâ-
yı hissiyye ile de olur âyet-i sâniyede olduğu gibi. Ve ”أَْبَصْرُت” , “آَنْسُت َناًرا“ demek oldu-
ğu gibi, ”َسِمْعُت” , “آَنْسُت َصْوًتا“ demektir. ”ُذْقُت” , “آَنْسُت ِمْنُه َحَلَوًة“ ve ”َشِمْمُت” ,“آَنْسُت ِمْنُه ِطيًبا 
demek olur.

 bâblarından “َضَرَب” ve “َعِلَم” denir, sülâsîsi “آَنَس يُوِنُس ِإيَناًسا َفُهَو ُموِنٌس” ,den “if¡âl”dir“أُْنٌس”
gelir: ”أَِنَس-أََنَس، َيْأَنُس-َيْأِنُس أُْنًسا“ denir. Zammla ”أُْنٌس“ bundan ismdir, rü™yet ve ¡ilm ve hiss 
ve teferrüs ma¡nâsıyla müştakkâtı ma¡ânî-i sâirede de müsta¡meldir.

• 	]âlâ™allâhi[ آَلَء اهلِل

• ِ َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن﴾26 أَْي ِنَعَم اهلِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْذُكُروا آَلَء اهللَّ

Ya¡nî “Allâh’ın ni¡metlerini yâd ediniz” ki murâd i¡tirâf-ı ni¡amla îfâ-yı şükr-i 
Mün™im’dir. Bu lafz cem¡dir, vâhidi feth-i hemze ve sükûn-i lâm’la ”أَْلــٌي“dür. Ve hem-
zenin feth ve kesriyle feth-i lâm’la maksûren ”أََلى“ ve ”ِإَلى“ da denir ki ni¡met demektir.

• 	]âsâ[ آَسى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَكْيَف آَسى َعَلى َقْوٍم َكاِفِريَن﴾27 أَْي أَْحَزُن	

Ya¡nî “Niçe mahzûn olurum, gussalanırım” demektir. Hüzn ve gussa ma¡nâsına “َتِعــَب” 
bâbından ”أَِســَي أًَســى َفُهــَو آٍس“ denir. ”آَســى“ lafz-ı mezkûrdan “müfâ¡alet”tir. آَســى يَُواِســي“ 
.sîga-i mütekellim-i vahdedir “آَسى” denir, âyet-i kerîmedeki ُمَواَساًتا”

• 	]âl™âne[ آْلَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿آْلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل﴾28	

-kelimesi üzerine hemze-i istifhâm dâhil olarak medd olun “اَْلن” ma¡nâsına olan “ِحيــن”
muş ve “şimdi mi” demek ma¡nâsına vârid olmuştur. ”ِحيٌن“ ma¡nâsına olan ]13[ ”آُن“ ke-
limesi mu¡arref bi’l-lâm olarak lisânımızdaki şimdi ta¡bîri gibidir. Ve “َباَع” bâbındanآَن” 
.gibidir “َحاَن َيِحيُن َحْيًنا” lafzen ve ma¡nen َيِئيُن أَْيًنا”

24 “Eğer reşid olduklarını görürseniz.” en-Nisâ, 4/6.
25 “Ben bir ateş gördüm (oraya gidiyorum).” Tâhâ, 20/10; Neml, 27/7; el-Kasas, 28/29.
26 “Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.” el-A¡râf, 7/69.
27 “Şimdi ben, inkârcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?” el-A¡râf, 7/93.
28 “Şimdi mi?! Oysa daha önce isyan etmiştin.” Yûnus, 10/91.
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• 	]âvî[ آِوي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد﴾29 أَْي أَْنَضمُّ	

Ya¡nî “Sa¡b ve kavî olan bir ¡aşîrete munzamm olaydım” demek olur. ”َضــَرَب“ bâbından 
 masdar olduğu “َمــْأَوى” denir, munzamm olmak ma¡nâsınadır. Ve “أََوى َيــْأِوي أُِويًّــا َوَمــْأًوى”
gibi ism-i mekân da olur: 30﴾َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى﴿ ve kavluhu ta¡âlâ 31﴾ِإْذ أََوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف﴿, 
” ” .demektir “ِإْنَضــمَّ  ,aslda yapışmak bitişmek, ulaşmak ve yapıştırmak “ِإْنِضَمــاٌم” ve “َضــمٌّ
bitiştirmek, ulaştırmak ma¡nâlarına gelir, ”  if¡âl”den“ , “آَواُه َغْيــُرُه” gibi. Ve “َضــمَّ ِإَلْيــِه َفاْنَضــمَّ
müte¡addî olur. Ve mef¡ûleyne te¡addî eder,”آَواُه ِإَلْيــِه” denir. Bizim lisânımızda “me™vâ” 
yurt ve mesken yerinde kullanılır. Binâ™en ¡aleyh ”آَواُه ِإَلى اْلَمْنِزِل“ lisânımızda “Onu men-
zil ve yurt ve meskene yerleştirdi” ¡ibâretiyle tercüme edilir. Âyetteki kesr-i vâv ile 
.sülâsîden fi¡l-i muzâri¡ mütekellim-i vahdedir “آِوي”

• 	]âvâ[ آَوى

• ُه ِإَلْيِه	 ﴿آَوى ِإَلْيِه أََخاُه﴾32 أَْي َضمَّ

Feth-i vâv’la sîga-i mâzîdir, nitekim mâ-kablinde mufassalen beyân olundu.

• 	]â&erake[ آَثَرَك

• َلَك	 ُ َعَلْيَنا﴾33 أَْي َفضَّ ِ َلَقْد آَثَرَك اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتاهللَّ

Ya¡nî “Allâh’a kasem ederiz ki tahkîk seni teşrîf ve in¡âmda bizim üzerimize tafdîl etti” 
demek olur. “İz” ma¡nâsına olan ”أََثــٌر“den “if¡âl”dir. ”أََثــٌر“ fazl için, ”ِإيَثــاٌر“ tafdîl için is-
ti¡âre olundu. ”آَثــَر يُوِثــُر ِإيَثــاًرا [14] َفُهــَو ُموِثٌر“ denir. Ve “tef¡îl” den ”َتْأِثيٌر“ ma¡lûm lisânımızda 
da müsta¡meldir.

• 	]ânâe’l-leyli[ آَناَء اللَّْيِل

• ﴿آَناَء اللَّْيِل﴾34 أَْي َساَعاِت اللَّْيِل	

Ya¡nî “gecenin dâhilindeki vaktler” demektir. İzâfet bi-ma¡nâ “ِفــي”dir. Bu kelime cem¡-
dir, müfredi hemzenin harekât-ı selâsesiyle ”أََنى، أَُنى، ِإَنى“dir. ”َوْقُتُه” ,“ِإَناُه“ demektir.

Ve sâ¡at-ı latîfe ma¡nâsına olan ”آن“ın cem¡idir de denildi. Bâbu’l-¡Ayn’da ”آِنَيــٍة  “َعْيــٍن 
kelimesinde mufassalen zikr olunur.

29 “Ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim.” Hûd, 11/80.
30 “Şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.” en-Nâzi¡ât, 79/41.
31 “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı.” el-Kehf, 18/10.
32 “O, kardeşi Bünyamin’i yanına bağrına bastı.” Yûsuf, 12/69.
33 “Allah’a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı.” Yûsuf, 12/91.
34 “Gece saatlerinde” Âl-i ¡İmrân, 3/113; Tâhâ, 20/130; ez-Zümer, 39/9.
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• 	]â≠entukum[ آَذْنُتُكْم

• ﴿آَذْنُتُكْم َعَلى َسَواٍء﴾35 أَْي أَْعَلْمُتُكْم	

Ya¡nî “Ben bildirdim.” َســَواٍء”   kaydı “Ben bildiğimi size bildirdim; şimdi ben ve“َعَلــى 
siz ¡ilmde müsâvî ve yeksânız” ya¡nî ben bu bâbda sizden ziyâde bilmiyorum ve siz de 
benden noksân bilmiyorsunuz demeği ifâde eder. Kulak demek olan ”أُُذٌن“den me™hûz 
“if¡âl”dir. ”آَذَن يُــوِذُن ِإيَذاًنــا“denir. İ¡lâm ma¡nâsı ”ِإيَقاٌع ِفي اْلُُذِن“ tasavvuruyladır, lisânımızda 
da “Senin kulağına koydum, sana bildirdim” demektir. ”آَذاٌن“ kelimesine nazar oluna.

• 	]â≠ennâke[ آَذنَّاَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا آَذنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشِهيٍد﴾36 أَْي أَْعَلْمَناَك	

Nitekim beyân olundu. Ve ”ِإْئَذنُــوا” , “ِإْئــَذْن ِلــي“ kelimelerinde sebk etti. Ve âtiyen ”أََذاٌن“ 
kelimesinde de görülür.

• 	]â≠ene lekum[ آَذَن َلُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿آَمْنُتْم َلُه َقْبَل أَْن آَذَن َلُكْم﴾37	

Bu kelime destûr vermek ma¡nâsına olan ”ِإْذٌن“den fi¡l-i muzâri¡ mütekellim-i vahdedir, 
aslı ”آَذُن“ olup ”أَْن“ ile mansûbdur. “Benim size izn ve destûrumdan evvel ona îmân mı 
ettiniz?” ibâretiyle tercüme olunur. ]15[

• 	]âsifûnâ[ آَسُفوَنا

• ا آَسُفوَنا اْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم﴾38 أَْي أَْغَضُبوَنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Vaktâ ki bizi gazablandırdılar, onlardan intikâm ettik” demek olur. ”أََســٌف“ laf-
zından “if¡âl”dir, ”أََســٌف“ hüzn ile muhtelit gazabdır. Ba¡zen yalnız hüzn yalnız gazab 
yerinde de isti¡mâl olunur. Ve hakîkat-i ”أََســٌف“ intikâm ârzûsuyla kalbdeki kanın se-
verânıdır. Eğer dûn ve za¡îfe karşı vâki¡ olursa gazab olur; mâ-fevk ve kavîye karşı vâki¡ 
olursa münkabız olup hüzne tahavvül eder. Bu lafz sülâsîde “َتِعــَب” bâbından أَِســَف أََســًفا“ 
 “أَْغَضَب” denir “آَســَف يُوِســُف ِإيَســاًفا” :demektir. Ve hemze ile ta¡addî eder “َحِزَن” ,َفُهَو آِســٌف”
demek olur, işbu âyette vâki¡ olduğu gibi.

• 	]ânifen[ آِنًفا

• اَعِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َماَذا َقاَل آِنًفا﴾39 أَْي ِفي َهِذِه السَّ

35 “(Bana emrolunanı, ayırım yapmadan) size eşit olarak bildirdim.” el-Enbiyâ, 21/109.
36 “Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok.” Fussilet, 41/47.
37 “Demek, ben size izin vermeden önce ona (Mûsâ’ya) inandınız ha!” Tâhâ, 20/71; eş-Şu¡arâ, 26/49.
38 “Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık.” ez-Zuhruf, 43/55.
39 “Az önce ne söyledi?” Muhammed, 47/16.
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“Şu sâ¡atte ya¡nî bize en yakın olan vaktin evvelinde ne dedi?” demek olur. Bir şey™e 
ibtidâda ”ــْيَء  lafzıdır sonra “أَْنٌف” kavlindendir. Bunun aslı burun demek olan “ِإْســَتْأَنْفُت الشَّ
bir şey™in ucu ve çıkıntı yerine tesmiye olundu. Ve ibtidâ™ ma¡nâsında da isti¡mâl edildi, 
hattâ ”ِإْسَتْأَنْفُت اْلَْمَر“ Gûyâ “İşi burnundan tuttum” demek olup ”َمْبَدأ“inden demek yerinde 
kullanılır.

• 	]âsinin[ آِسٍن

• ٍر ِريُحُه َوَطْعُمُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن﴾40 أَْي َغْيِر ُمَتَغّيِ

Ya¡nî “kokusu ve çâşnîsi tagayyür etmeyen” demek olur. Ve ”آِســٍن“ bilâ-medd dahi 
kırâ™at olundu, her hâlde ma¡nâ birdir. Bâb-ı evvelden ve sânîden ”َفُهــَو آِســٌن اْلَمــاُء   “أََســَن 
denir, “Tab¡an müstekreh olan ]16[ bir rîh ve ta¡m getirdi, ta¡affün etti” demektir. Ve 
tabî¡atin ihtilâliyle kendine baygınlık gelen bir marazla hastalanan kimseye ”ُجُل  “أََســَن الرَّ
denir.

• 	]âzerahû[ آَزَرُه

• اُه َوأََعاَنُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَئُه َفآَزَرُه﴾41 أَْي َقوَّ

Ya¡nî “Onu kuvvetlendirdi ve i¡âne eyledi” demek olur. Bu kelime kuvvet ma¡nâsına 
olan ”أَْزٌر“den “if¡âl”dir. ”آَزَرُه يُــوِزُرُه ِإيــَزاًرا“ denir, ”اُه َوأََعاَنــُه  de aslen “أَْزٌر” demektir. Bu “َقــوَّ
 dan me™hûzdur ki libâs-ı ma¡rûfun ismidir. Bundan birer takrîble ma¡ânî-i ¡adîdede“ِإَزاٌر”
isti¡mâl olunmuş. Meselâ: 42﴾ُهــنَّ ِلَبــاٌس َلُكــْم﴿ ma¡nâsı mülâhazasıyla ”ٌَمــْرأَة“den kinâye ve 
َزاِر” -ma¡nâsı münâsebetiyle kuvvet-i şedîde ve i¡âne ve takviye ma¡nâlarında is “َشــدُّ اْلِ
ti¡mâl olundu, nitekim43﴾اُْشُدْد ِبِه أَْزِري﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur ki ”َقّوِ ِبِه َظْهِري“ ile 
tefsîr olundu, murâd “Kuvvet-i zahrımı teşdîd ve tahkîm eyle” demektir.

• 	]el-â«iru[ اْلِخُر

• ُل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾44	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو اْلَوَّ

Bu âyet-i kerîmede olan işbu esmâ-i erba¡a, esmâ-i hüsnâ-yı ilâhiyyedendir. Ancak 
esmâ-i celîle-i mütekâbileden olmakla ekser ve agleb vürûdu müctemi¡an olduğu için 
mecmû¡unun tefsîri burada îrâd edilmiştir. Ve bunların tefsîrinde gerek bi’r-rivâye gerek 
bi’d-dirâye akvâl-i ¡adîde vardır. Ez-cümle ¡Abdullâh b. ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan 
mervî olan ”ُل -O Allâh-ı ¡azîmü’ş-şân her şeyden mukaddem ve bilâ-ibtidâ™ ev”“ُهــَو اْلَوَّ
veldir, zîrâ ancak Allâh var idi ve hiçbir şey™ mevcûd değildi.” ”َوْالِخــُر“ “Her bir şey™in 
fenâsından sonra Allâhu ta¡âlâ bilâ-intihâ™ âhirdir;  her şey™ fenâ bulur o bâkî kalır.” 

40 “Orada bozulmayan su ırmakları vardır.” Muhammed, 47/15.
41 “Onlar filizini çıkarmış bir ekin gibidirler.” el-Feth, 48/29.
42 “Onlar, size örtüdürler.” el-Bakara, 2/187.
43 “Onunla gücümü artır.” Tâhâ, 20/31.
44 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.” el-Hadîd, 57/3.
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 ”.Allâhu ]17[ ta¡âlâ her şey™ üzerine gâlib ve her bir şey™den ¡âlî ve ber-terdir““َوالظَّاِهــُر” 
.Her bir şey™i ¡âlimdir.” İntehâ““َواْلَباِطُن” 

Akvâl-i sâire dahi cümleten bu tefsîre rücû¡ eder ki cümlesinin gâyet ve netîcesi budur. 
ل” -kelimesi bir mevcûd-ı mukad “آِخــر” kelimesi bir sânînin vücûdunu muktezî ve “أَوَّ
demin sebkini ifâde eden lügat ma¡nâsına haml olunamaz, nitekim da¡avât-ı me™sûrede 
ُل َفَلْيــَس َقْبَلــَك َشــْيٌء َوأَْنَت اْلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشــْيٌء َوأَْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشــْيٌء َوأَْنَت اْلَباِطُن ُهــمَّ أَْنــَت اْلَوَّ  “أَللَّ
.vârid olmuştur َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء”

• 	]âniyetin[ آِنَيٍة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿تُْسَقى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍة﴾45 أَْي َشِديَدِة اْلَحَراَرِة	

Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعْيٍن آِنَيٍة“ kelimesine nazar oluna. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َويَُطاُف َعَلْيِهْم ِبآِنَيٍة﴾46	

Kap ve zarf ma¡nâsına olan ”ِإَناٌء“ lafzının cem¡idir, murâd ku™ûs ve akdâhtır.

• 	]ânin[ آٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيطُوُفوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آٍن﴾47 أَْي َشِديِد اْلَحَراَرِة	

Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعْيٍن آِنَيٍة“ kelimesinde mezkûrdur.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”أَ،ب“

• 	]ebben[ أَبًّا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَفاِكَهًة َوأَبًّا﴾48	

Feth-i hemze ve bâ-i müşeddede ile ” -en¡âm ya¡nî koyun, deve, sığır, at ve emsâli ,“أَبٌّ
nin otladığı şey™dir ki biz çayır deriz. Behâyim için ”  gibidir. Ve “َفاِكَهــٌة” insân için ,“أَبٌّ
” .gayr-ı mezrû¡ «udâyî nâbit hayvân yiyeceğidir ki yedirilir ve biçilip iddihâr olunur “أَبٌّ

• 	]ebâbîle[ أََباِبيَل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيًرا أََباِبيَل﴾49 أَْي َجَماَعاٍت ِفي َتْفِرَقٍة [18]	

“Fırka fırka, bölük bölük, küme küme olduğu hâlde” demek olur. Sicistânî rahimehullâh 
 lafzı cem¡dir, vâhidi hemzelerin “أََباِبيــُل” .ta¡bîr etmiş, ma¡nâ yine böyledir “َحْلَقــًة َحْلَقــًة”
kesri ve muvahhadelerin teşdîdiyle ”ِإبَّاَلــٌة“ ve ”ِإبَّــْوٌل“ ve ”يــٌل  dir. Ve vâhidi olmayan bir“ِإبِّ

45 “Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.” el-Gâşiye, 88/5.
46 “Etraflarında kadehler dolaştırılır.” el-İnsân, 76/15.
47 “Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.” er-Rahmân, 55/44.
48 “Meyveler ve otlaklar (ortaya çıkardık).” ¡Abese, 80/31.
49 “Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.” el-Fîl, 105/3.
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cem¡dir denildi. Bu kelime ba¡zı ¡avâmm ¡indinde bir nev¡ kuşun ismi olmak üzere tanın-
mış ise de galattır, mâ-kablindeki ”َطْيًرا“ kelimesinden hâl veyâ ona sıfat vâki¡ olmuştur.

• 	]el-ebteru[ اْلَْبَتُر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَْبَتُر﴾50 أَِي اْلُمْنَقِطُع اْلَعِقِب	

Ya¡nî “zürriyyeti kesilmiş”, zîrâ ”اَلَّــِذي َل َعِقــَب َلــُه” , “أَْبَتــُر“ ma¡nâsına ”اَْفَعُل“ vezninde na¡t-
tır. ”َبْتــٌر“ mâddesindendir, “َنَصــَر” bâbından ”َبَتــَرُه َبْتــًرا“ denir ki bir şey™i kable’l-itmâm kat¡ 
etmektir. Ve “infi¡âl” den ”ِإْنِقَطــاٌع” ,“ِإْنِبَتــاٌر“dır. Ve “َطِرَب” bâbından ”َبِتَر َبَتًرا“ denir, bundan 
 sîgası maktû¡u’z-zeneb hayvân ve evlâd u ahfâdı olmayan kimse ve her bir hayr ve “أَْبَتُر”
fâideden kalmış şey™ ma¡nâlarına müsta¡meldir.

• 	]eb§ir bihî ve esmi¡[ أَْبِصْر ِبِه َوأَْسِمْع

• ٰمَواِت َواْلَْرِض أَْبِصْر ِبِه َوأَْسِمْع﴾51 أَْي َما أَْبَصَرُه َتَعاَلى َوَما أَْسَمَعُه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلُه َغْيُب السَّ

Sîga-i ta¡accübdürler, ¡alâ-tarîki’l-mecâz “Ne ¡aceb gördü ve işitti” demek olur ki ¡ilm-i 
ilâhî semâvât ve arzın gaybını muhît olmakla hiçbir şey™ ondan gâib olmaz demek 
murâd olunur.

• 	]ebramû[ أَْبَرُموا

• ﴿أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا َفِإنَّا ُمْبِرُموَن﴾52 أَْي أَْحَكُموا	

 “ِإْبــَراُم .den “if¡âl”dir. Bir işi muhkem eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur“َبــَرٌم” ,“ِإْبــَراٌم”
 kelimesi “َبــَرٌم” ]kavlindendir ki ipin bükümünü tekrâr ile teşdîd ve tahkîmdir. ]19 اْلَحْبــِل”
daha dîger ma¡ânîde isti¡mâl olunmuştur, nitekim mufassalât-ı kütüb-i lügatte görülür.

• 	]el-ebrâra[ اْلَْبَراَر

• ْبَراِر﴾54	 َنا َمَع اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم﴾53 َو﴿َوَتَوفَّ

” ا” lafzının cem¡idir. Bâbu’l-Bâ’da “َبــارٌّ  kelimesi zikrinde mübeyyendir, mahall-i “َبــرًّ
mezkûra nazar oluna.

• 	]ebra√u[ أَْبَرُح

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِاْذَقاَل ُموٰسى ِلَفٰتيُه َل اَْبَرُح َحتَّى اَْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن اَْواَْمِضَي ُحُقًبا﴾55 أَْي َل أََزاُل أَِسيُر	

50 “Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.” el-Kevser, 108/3.
51 “Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir. O ne güzel görür, O ne güzel işitir!” el-Kehf, 18/26.
52 “Yoksa (gerçeği kabul etmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları 

cezalandırmakta) kararlıyız.” ez-Zuhruf, 43/79.
53 “Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.” el-İnfitâr, 82/13; el-Mutaffifîn, 83/22.
54 “Canımızı iyilerle beraber al.” Âl-i ¡İmrân, 3/193.
55 “Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durma-

yacağım, ya da uzun zaman gideceğim.” el-Kehf, 18/60.
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Ya¡nî “Gitmekten münfekk olmam” demek olur. ”َزاَل“ ma¡nâsına olan ”َبــَرَح“ dendir, 
-muzâri¡ mütekel“أَْبــَرُح” ,demek olur “َزاَل ِمْن َمَكاِنِه” ,denir “َبــِرَح َيْبــَرُح َبَرًحــا” bâbından ”َتِعــَب“
lim-i vahdedir, ”َل أََزاُل” ,”َل أَْبــَرُح“ demektir. Bununla bir şey™de devâm ve sebât ve ısrâr 
murâd olunur. 56﴾َقالُوا َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعاِكِفيَن َحتَّى َيْرِجَع ِإَلْيَنا ُموَســى﴿ kavl-i kerîmi de bundandır ve 
lafz-ı mezbûr ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ب“

• 	]ubsilû[ أُْبِسُلوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أُوَلِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِبَما َكَسُبوا﴾57 أَِي اْرتُِهنُوا َوأُْسِلُموا ِلْلُهْلَكِة	

Ya¡nî “Sevâb u na¡îm-i âhiretten merhûn ve memnû¡ kılınırlar ve helâka teslîm olunur-
lar.” Bu kelime ”َبْســٌل“ lafzındandır ki şecâ¡at ma¡nâsına ”َظــُرَف“ bâbından َوَقــْد َبُســَل َبَســاَلًة“ 
 denir. Bu lafz “if¡âl” ]bâbından[ terhîn ve teslîm ma¡nâsına gelir َفُهَو َبِســيٌل َوَباِســٌل َوَقْوٌم َبِســٌل”
ve dîger ma¡ânîde de müsta¡meldir.

• 	]ubri™u[ أُْبِرُئ

• ِ﴾58 أَْي أَْشِفي	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأُْبِرُئ اْلَْكَمَه َواْلَْبَرَص َواُْحـِي اْلَمْوٰتى ِبِاْذِن اهللَّ

 ]denir, “Halâs oldu, şifâ™ buldu” ]20 “َبــِرَئ ِمــَن اْلَمــَرِض َبــَراَءًة” ,bâbından ”َســِلَم“ ,dendir“بُــْرٌء”
demek olur. Aslı mücâveretinden istikrâh olunan şey™den halâs ve tebâ¡ud ma¡nâsınadır. 
Bâbu’l-Bâ’da da ”َباِرِئُكْم“ ve ”ٌَبَراَءة“ kelimelerinde tafsîli görülür,mürâca¡at oluna.

• 	]uberri™u[ ُئ أَُبّرِ

• َلِل	 ُد ِمَن الزَّ ُئ َنْفِسي﴾59 أَْي أَُخّلُِص َوأَُبّعِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما أَُبّرِ

Ya¡nî “ben kendimi vukû¡-ı zelelden tahlîs ve tebri™e edemem” demek olur. Mâ-kablin-
de vâki¡ ”أُْبــِرُئ“ gibi ”بُــْرٌء“den “tef¡îl”dir. ”ُئ َتْبِرئَــًة أَ يَُبــّرِ  ¡denir, lafz-ı mezbûrdan muzâri “َبــرَّ
mütekellim-i vahdedir. Kezâ Bâbu’l-Bâ’da ”َباِرِئُكْم“ ve ”ٌَبَراَءة“ kelimelerine nazar oluna.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ب“

• 	]iblîse[ ِإْبِليَس

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَسَجُدوا ِإلَّ ِإْبِليَس﴾60 ُهَو أَبُو اْلِجّنِ َكاَن َمَع اْلَمَلِئَكِة َفطُِرَد	

56 “Onlar da, “Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadet etmeye devam edeceğiz” dediler.” Tâhâ, 
20/91.

57 “İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir.” el-En¡âm, 6/70.
58 “Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim.” Âl-i ¡İmrân, 3/49.
59 “Ben nefsimi temize çıkarmam.” Yûsuf, 12/53.
60 “İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişlerdi.” el-Bakara, 2/34; el-A¡râf, 7/11; el-İsrâ, 
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Bu lafz ”َيِئــَس“ ma¡nâsına olan ”أَْبَلــَس“ lafzından ”ِإْفِعيــل“dir, binâ™en ¡aleyh kelime-i ¡Ara-
biyyedir denildi. Şeytânın bununla tesmiyesi racîm ve la¡în olmakla rahmet-i ilâhiyye-
den ye™sine binâ™endir. Lâkin esahh ve akvâ olan kavl, lafz-ı ”ِإْبِليــس“ ism-i A¡cemî olup 
kelime-i ¡Arabiyye olmaması kavlidir, gayr-ı munsarıf olması da delîl-i kâfîdir.

• 	]ibtelâ[ ِاْبَتَلى

• ﴾61 أَِي اْخَتَبَر َواْمَتَحَن	 ُهنَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفأََتمَّ

Ya¡nî “İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâmı rabbisi turuk-i tâ¡atte ¡ibâdet ettiği a¡mâl ile ihtibâr ve 
imtihân ettikte” demek olur. ”اْبَتَلى“ tecribe ve imtihân ve ihtibâr ya¡nî sınamak ma¡nâsı-
na ”َبَلى“dan “ifti¡âl”dir.

Fâide: Âyet-i kerîmede vâki¡ ”َكِلَمــات“tan murâd şu on haslettir ki bunlardan beşi başta-
dır: Saçları tarayıp fark-ı serde iki cânibe ayırmak, bıyıkları kesmek, misvâk ile dişleri 
temizlemek, mazmaza ya¡nî su ile ]21[ gargara etmek, istinşâk ya¡nî dâhil-i enfi su ile 
tenkiye etmek. Beşi de sâir-i bedendedir ki hıtân, mahall-i mestûrdaki mâni¡-i tahâ-
ret tüyleri tırâş, istincâ, tırnak kesmek, koltukta olan tüyleri yolmaktır denildi. ” ُهــنَّ  “َفأََتمَّ
Ya¡nî “Bu mükellef olduğu a¡mâli icrâ ile kelimât-ı mezbûrenin hükmünü itmâm eyle-
di”. İntehâ.

Asl-ı ”ِإْبِتــَلٌء“ meşakkatli bir emr ile bir kimseyi mükellef etmektir. Ve ”ِإْخِتَبــاٌر” ,“ِإْبِتــَلٌء“, 
-halk tarafından olursa bilmediği bir şey™in zuhûru içindir, Cenâb-ı Hak tarafın “ِإْمِتَحــاٌن”
dan ise ezelen ¡ilminde sâbit olan şey™in izhâr ve ibrâzı içindir. Vallâhu a¡lemu bi-hakî-
kati kelâmihi.

• 	]ib¡a&[ ِاْبَعْث

• ِ﴾62 أَْي أَِقْم َلَنا َمِلًكا	 ﴿ِاْذَقالُوا ِلَنِبّيٍ َلُهُم اْبَعْث َلَنا َمِلًكا نَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اهللَّ

“Bize bir pâdişâh nasb et” demek olur. İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan َلَنــا ــْن   “َبّيِ
-tefsîri de rivâyet olunmuştur. Beynehümâda fark vardır, evvelki tefsîre göre me َمِلــًكا”
lik nasbını kat™iyyen nebîye tefvîz, ikincide evlâ ve ahrâ olanı istifsârdır. Vallâhu a¡-
lemu bi-murâdihi. Bu lafzın tahkîki Bâbu’l-Bâ’da ”َبَعْثَناُهــْم“ kelimesinde mufassalen 
mezkûrdur.

• 	]ibtiπâ™e[ ِاْبِتَغاَء

• ِ﴾63 أَْي َطَلَب ِرَضاَء اهلِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما تُْنِفُقوَن ِإلَّ اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَّ

17/61; el-Kehf, 18/50; Tâhâ, 20/116.
61 “Bir zaman Rabbi İbrahim’i birtakım emirlerle sınamış, İbrahim onların hepsini yerine getirmişti” 

el-Bakara, 2/124.
62 “Hani, peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” demiş-

lerdi.” el-Bakara, 2/246.
63 “Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız.” el-Bakara, 2/272.
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Bu kelime aslen ”َطَلــٌب“ ma¡nâsına olan zamm-ı bâ™ ve meddle ”بَُغــاٌء“dandır. İkinci 
bâb’dan ”َطَلــَب َطَلًبــا” , “َبَغــى َيْبِغــي بًُغــى َوِبَغاَيــًة بَُغاَيــًة“ demektir. Bu lafz ebvâb-ı muhtelifeden 
mücâveze-i hadd, ifrât, zulm, i¡tidâ™ ve ma¡ânî-i sâirede de isti¡mâl olunmuştur ki mahal-
lerinde mezkûrdur. Bâbu’l-Bâ’da ”َباٍغ“ ve ”َبْغًيا“ ve ahavâtına nazar oluna. ]22[

FASLU’L-HEMZE MA¡A’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE: ”أَ،ت“

• 	]etrafnâhum[ أَْتَرْفَناُهْم

• ْمَناُهْم	 ْنَيا﴾64 أَْي َنعَّ ﴿َوأَْتَرْفَناُهْم ِفي اْلَحٰيوِة الدُّ

“Biz onları bu dünyâ hayâtında ni¡metlendirdik”; mülkde ibkâ ettik demek olur. Sükûn-ı 
râ™ ile ”ُغْرَفــٌة“ vezninde ”تُْرَفــٌة“ ni¡met ve huzûr ve refâhiyet ma¡nâsınadır. Bir kimse te-
na¡¡um ettiği vaktte bâb-ı râbi¡den ”ُجُل َتَرًفا -”ve “tef¡îl “ِإْتَراٌف” denir. Ve “if¡âl”den “َتِرَف الرَّ
den ”َتْتِريــٌف“ ni¡met ve refâhın kesret ve vefreti sâhibini bagy ve dalâla düşürmek ve 
.kesret-i ni¡met sebebiyle tugyân ma¡nâlarına da gelir “ِإْسِتْتَراٌف” den“ِإْسِتْفَعاٌل

Râπıb Mufredât’ta ”َتِرٌف“ lafzını ”تُْرَفٌة“ mâddesi zikrinde beyân etmiş ve sebeb-i cem¡in-
de sükût etmiş. Dîger lügatlerde de buna dâir bir şey™e tesâdüf edilmemiştir.

• 	]etrâbun[ أَْتَراٌب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف أَْتَراٌب﴾65 أَْي أَْقَراُن أَْسَناٍن	

“Sinnde ya¡nî yaşda akrân” demek olur. Bu lafz cem¡dir, vâhidi kesr-i tâ™ ile ”ِتْرٌب“dir ki 
yaşda müsâvî demektir, lezzet ma¡nâsına da gelir.

Kavluhu ta¡âlâ: 66﴾َفَجَعْلَناُهنَّ اَْبَكاًرا ُعُرًبا أَْتَراًبا﴿ ve 67﴾َوَكَواِعَب أَْتَراًبا﴿ hep birdir.

• 	]etevekke™u[ ُأََتَوكَّأ

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعَلْيَها َو أَُهشُّ ِبَهاَعَلى َغَنِمي َو ِلَي ِفيَها َمآَِرُب أُْخَرى﴾68 أَْي أَْعَتِمُد 	
َعَلْيَها

“Ona dayanırım” demek olur. ”َوِكَئ“ lafzından “tefa¡¡ul”dür ki ”ِإْعِتَماٌد“ dayanmak ma¡nâ-
sınadır, “ifti¡âl”den, ”ِإتَِّكاٌء“ da ma¡nâ-yı mezkûrda isti¡mâl olunur. ”َتَوكَّأَ َعَلى َعَصاُه“ ve َِإتََّكأ“ 
.birdir َعَلى َعَصاُه”

¢ur™ân-ı kerîm’de her ikisi de vâkı¡dırlar. Ve ”ِإْعِتَمــاٌد“dan ahz ile ma¡ânî-i sâirede de is-

64 “Bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz (ileri gelenler şöyle dediler).” el-Mü™-
minûn, 23/33.

65 “Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır.” Sâd, 38/52.
66 “Onları hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.” el-Vâkı¡a, 56/37.
67 “Kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar vardır.” en-Nebe™, 78/33.
68 “Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. 

Onunla başka işlerimi de görürüm.” Tâhâ, 20/18.
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ti¡mâl olunmuştur. Ve i¡timâd ve mekân-ı i¡timâd ma¡nâsına olan ”َتْكَيٌة“ lafzı bundandır, 
“tâ”, “vâv”dan ]23[ maklûbdur. Bâbu’l-Mîm’de ”ًُمتََّكأ“ kelimesine nazar buyurula.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ت“

• 	]utrifû[ أُْتِرُفوا

• ُموا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما أُْتِرُفوا ِفيِه﴾69 أَْي نُّعِ

“Şol kimseler ki fesâd ve irtikâb-ı zenble zâlim oldular, kendinde ni¡metlendirildikle-
ri şey™e tâbi¡ oldular” demek olur. Bu lafz ânifü’l-beyân ”أَْتَرْفَنــا ُهــْم“ kelimesinde beyân 
olundu. Ve mef¡ûl sîgasıyla ”ُمْتــَرٌف“ başı boş terk olunmuş behîme gibi dilediğini yapan 
kimseye denir. Bâbu’l-Mîm’de ”ُمْتَرُفوَها“ kelimesine de nazar oluna.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”إ،ت“

• 	]ittese…a[ ِاتََّسَق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسَق﴾70 أَِي اْجَتَمَع َوَتمَّ َوَكُمَل نُوُرُه	

َياِلي اْلِبيُض” -tesmiye olunan, mehtâblı gecelerde kurs-ı kamerin en ziyâde münevver ol “اَللَّ
duğu vaktte ”ِإتََّسَق اْلَقَمُر“ denir, âyet-i kerîmede o zamânında kamere kasem buyuruluyor. 
Ve ”ِإْسَتَوى” ,“ِإتََّسَق“ ile tefsîr olundu. Bu takdîrce ”َبَلَغ َحدَّ اْلَكَماِل” ,“ِإْسَتَوى“ demek olur. Bu 
kelime müteferrikin cem¡i ma¡nâsına olan ”َوْسٌق“ lafzından “ifti¡âl”dir. Aslı ”ِإْوَتَسَق“ olup 
vâv, tâ’ya kalb ve tâ-i sâniyede idgâm olunmakla ”ِإتََّسَق“ olmuştur.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE: ”أَ،ث“

• 	]e&â&en[ أََثاًثا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوَباِرَها َوأَْشَعاِرَها أََثاًثا َوَمَتاًعا ِإَلىِحيٍن﴾71 أَْي َمَتاًعا ِلُبُيوِتُكْم	

Ya¡nî seccâde ve kaliçe ve eksiye gibi ev eşyâsı demek olur. ”أََثاٌث“ cem¡dir, vâhidi hâ ile 
 dir, ancak metâ¡-ı kesîrde isti¡mâl olunur. Bu kelime aslen feth-i hemze ve teşdîd-i“أََثاَثٌة”
&â-i müsellese ile ]24[ ”َكثُــَر َوَتَكاَثــَف“ ma¡nâsına olan ”  kelimesindendir ki “Çoğaldı “أَثَّ
ve sıkıştı” demektir. Binâ™en ¡aleyh metâ¡-ı beyt kesret ve kesâfet hâsıl ettiğinde ”أََثــاٌث“ 
denir, kalîline ”َمَتــاٌع“ denir. Ve ”أََثــاٌث“ kelimesi ”َمَتــاٌع“ gibi vâhidi olmayan lafz-ı cem¡dir 

69 “Zulmedenler ise içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler.” Hûd, 11/116.
70 “Dolunay hâlindeki aya andolsun.” el-İnşikâk, 84/18.
71 “Onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve 

geçimlikler meydana getirdi.” en-Nahl, 16/80.
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de denilmiş. Ve 72﴾َوَكْم اَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم اَْحَسُن اََثاًثا َو ِرْءًيا﴿ kavl-i kerîminde de tefsîr böy-
ledir. ”َمَتاًعا َوَماًل” ,“أََثاًثا“ ve ”َمْنَظًرا َوُصوَرًة” ,“ِرْئًيا“ demektir.

• 	]e&âmen[ أََثاًما

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق أََثاًما﴾73 أَْي ُعُقوَبًة	

 ma¡nâsına “ِإْثــٌم” lafzı ¡ukûbet ma¡nâsına olduğu gibi kesr-i hemze sükûn-ı tâ™ ile “أََثــاٌم”
da gelir.

Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta ”ِإْثٌم“ ve ”أََثاٌم“ sevâb ve hayrâtta ibtâ™ ve ihmâl ve te™hîr 
eden ef¡âle ism olmuştur demiş. ¡Ukûbet ve ¡azâbı mûcib olmakla ¡ukûbetle ve Mufre-
dât-ı Râπıb’da ¡azâbla tefsîr olunmuş. Âtîde ”ِإْثــٌم“ ve Bâbu’t-Tâi’l-Müsennât’ta ”َتْأِثيــٌم“ 
kelimelerine de nazar buyurula.

• 	]e&ârû[ أََثاُروا

• ا َعَمُروَها﴾74 أَْي َحَرثُوَها َوَقَلُبوَها	 ﴿َوأََثاُروا اْلَْرَض َوَعَمُروَها اَْكَثَر ِممَّ

Zirâ¡at için arzı sürmek ve kabartmak ma¡nâsına “Ektiler, sürdüler” demek olur. Bu 
kelime ”َثْوٌر“ lafzındandır ki bi-ma¡nâ intişârdır. “َقاَل” bâbından ”َحاُب َثْوًرا -de “َثاَر اْلُغَباُر َوالسَّ
nir, “Toz ve bulut kabardı, intişâr etti” demek olur, lâkin ”ِإْنِتَشاٌر“ mutlaktır, ”َثْوٌر“ sâti¡an 
intişâra denir ki yukarıya doğru intişâr, dağılmaktır. Biz bundan “Toz kabardı, kalktı, 
koptu” ta¡bîr ederiz. Âyet-i kerîmedeki ”أََثــاُروا“ bundan “if¡âl”dir ki hemze ile müte¡addî 
olmuştur. ”ِإَثــاَرًة  denir. Toprağı sürdüğü için masdar bi-ma¡nâ ]25[ “أََثــاُروا اْلَْرَض أَِو اْلُغَبــاَر 
“fâ¡il” olarak öküze ”َثاِئــٌر“ ma¡nâsına ”َثــْوٌر“ denildi. Bâbu’t-Tâ’da ”تُِثيــُر“ kelimesine de 
nazar oluna.

• 	]e&lin[ أَْثٍل

• ْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتْي اُُكٍل َخْمٍط َو اَْثٍل َوَشْيٍء 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاَْعَرُضوا َفاَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َو َبدَّ
ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل﴾75 أَْي َشَجٍر َل َثَمَر َلُه

Ilgın ağacına benzer bir ağaçtır, ancak bu ılgından büyüktür; eşcâr-ı gayr-ı müsmireden 
ya¡nî yabanî ağaç demek olur.

72 “Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik.” Meryem, 
19/74.

73 “Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” el-Furkân, 25/68.
74 “Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi.” er-

Rûm, 30/9.
75 “Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine Arim selini gönderdik. Onların bahçelerini ekşi mey-

veli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.” Sebe’, 34/16.
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• 	]e&âratin[ أََثاَرٍة َوُقِرَئ أََثَرٍة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْو أََثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم﴾76 أَْي َبِقيٍَّة ِمْن ِعْلٍم	

Yâhûd evvelînden mervî bakiyye-i ¡ilmden bir şey™ demek olur. Bu kelime ”أََثــٌر“dendir. 
Ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡meldir. “َقَتــَل” bâbından ”َنَقْلُتــُه” , “أََثــْرُت اْلَحِديــَث أََثــًرا“ demektir. Ve 
 “َمْنُقــوٌل” , “ُدَعــاٌء َمْأثُــوٌر َعــِن النَِّبــّيِ صلــى اهلل عليــه وســلم” ve “َحِديــٌث َمْأثُــوٌر” bundan ismdir. Ve “أََثــٌر”
demektir. Ve kezâ fethateynle ”اِر الــدَّ  evin bakiyyesi ki vücûduna delâlet eder. Ve “أََثــُر 
Türkçe iz ta¡bîr ettiğimiz ayak yerine de ”أََثــٌر“ denir. Rivâyet ma¡nâsına da gelir, ”َنْقــٌل“ 
gibi. Ve rivâyet olunan ve yazılan şey™lere ve yazılmış kalmışlara denir. ”ٌأََثــاَرة“ ve ”أََثــٌر“ 
de birdir. Ve sâir müştakkât-ı mutasarrafâtı daha dîger ma¡nâlarda da isti¡mâl olunur.

• 	]e&«antumûhum[ أَْثَخْنُتُموُهْم

• وا اْلَوَثاَق﴾77 أَْي أَْكَثْرتُُم اْلَقْتَل ِفيِهْم َوأَْغَلْظُتْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ

“Onlarda ya¡nî aralarında katli teksîr ve onlara bu husûsta gılzat ve şiddet ettiğiniz vakt-
te” demektir ki düşman üzerinde kahr ve galebenin tahakkuku murâd olunur. ”َثُخَن“ laf-
zındandır, bâb-ı hâmisten ”َثُخَن َيْثُخُن َثَخاَنًة َوثُُخوَنًة َفُهَو َثِخيٌن“ denir, kesîf, şedîd ve galîz ya¡nî 
katı demektir. “İf¡âl”den ”ِإْثَخاٌن“, iglâz demek olup darb, katl, istihfâf ]26[ mahallerinde 
iksâr ve teşdîd ma¡nâlarına isti¡âre olundu. Ve ”أَْوَهْنُتُه ِباْلِجَراَحِة” ,“أَْثَخْنُتُه“ demek ya¡nî “Onu 
yaralayıp kuvvetten düşürdüm ve hareketten iskâtla za¡îf bıraktım” demek olur.

• 	]e&âbehumu[ أََثاَبُهُم

• ُ ِبَما َقالُوا َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر َخاِلِديَنِفيَها﴾78 أَْي َجاَزاُهُم اهلُل	 ﴿َفاََثاَبُهُم اهللَّ

Bu kelime cezâ™ ve ¡ıvaz ma¡nâsına olan ”َثــَواٌب“ mâddesinden “if¡âl”dir. ”َثــَواٌب“ da 
 dendir ki bir şey™in hâlet-i ûlâsına rücû¡udur. Bundan ahz ile cezâ-yı a¡mâlinden“َثــْوٌب”
insâna rücû¡ eden şey™e ”َثــَواٌب“ denildi. Hayrda ve şerrde isti¡mâl olunur,  ancak hayr-
da isti¡mâli ekser ve müte¡âreftir. ”َثــَواٌب“ mukâbili ”ِعَقــاٌب“dır. Ve ”َثــَواٌب“ kelimesinin 
¢ur™ân-ı kerîm’de hayr ve şerrde isti¡mâli vâki¡dir. Fusûlünde beyân olunur. “َقاَل” bâbın-
dan ”َثــاَب َيثُــوُب َثْوًبــا َوَثَوَباًنــا“ denir. Hemze ile ta¡addî eder: ”أََثاَبــُه يُِثيُبــُه ِإَثاَبــًة َفُهــَو ُمِثيــٌب َوَذاَك ُمَثــاٌب“ 
denir, tecziye ma¡nâsınadır.

• 	]e&…âlehâ[ أَْثَقاَلَها

• ْمَواَت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْخَرَجِت اْلَْرُض أَْثَقاَلَها﴾79 أَْي َدَفاِئَنَها َوُكنُوَزَها أَِو اْلَ

76 “Yahut bir bilgi kırıntısı” el-Ahkâf, 46/4.
77 “Nihayet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ kalanlarını esir alın).” 

Muhammed, 47/4.
78 “Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri 

mükâfat olarak verdi.” el-Mâide, 5/85.
79 “Yeryüzü içindekileri dışarıya çıkarıp attığı zaman” ez-Zilzâl, 99/2.
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.ağırlık, yük ma¡nâsınadır “ِثَقٌل” .kelimesinin cem¡idir “ِثَقٌل” ]“أَْثَقاٌل”[

Defâin, künûz, emvât, arzın zahrında olsun batnında olsun arz için ”ِثَقــٌل“dir,  binâ™en 
¡aleyh ”أَْثَقاَلَها“ defâin, künûz, emvâtla tefsîr olundu. Bu ”ِثَقٌل“ kelimesinin tahkîki Bâbu’&-
¿â’da ”َثُقَلْت“ kelimesinde görülür.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ث“

• 	]i&&â…altum[ ِاثَّاَقْلُتْم

• ِ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَْرِض﴾80 أَْي َتَثاَقْلُتْم 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اهللَّ
ِإَلى اْلَْرِض

Ya¡nî “Arza, meskene meyl ile ağırlaşıp cihâddan geri kaldınız.” ]27[ Bu kelimenin aslı 
“tefâ¡ul” olup bi’l-idgâm tagayyür etmiştir. Keyfiyyeti âtiyen ”اَرْأتُْم  kelimesi şerhinde “ِإدَّ
mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

• 	]i&mun[ ِإْثٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِفيِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِفـُع ِللنَّاِس﴾81 أَْي َذْنٌب َكِبيٌر	

Ya¡nî “Hamr ile kumârda büyük günâh” vardır. ”ِإْثــٌم“, zenb, günâh ma¡nâsınadır. ”َعِلــَم“ 
bâbından ”أَِثــَم َيْأَثــُم ِإْثًمــا َفُهَو آِثٌم َوأَِثيٌم َوأَثُــوٌم“ denir, ”أَْذَنَب“ demektir. ”ِإْثٌم“ bundan ism de olur. 
Ve ”َقَتــَل“ ve ”َضــَرَب“ bâblarından müte¡addî olur. ”َجَعَلُه أَِثًما َكَذا َيْجَعُلُه آِثًما” , “أََثَمــُه َيْأثُُمــُه، َيْأِثُمُه“ 
demektir ki “Onu günahkâr etti ve eder.” Elsine-i nâsta günâha sokmak ta¡bîr olunur. 
Ve “tef¡îl”den ”َتْأِثيــٌم“ de ”ِإْثــٌم“ demektir. ِفيَهــا َكْأًســا َل َلْغٌو ِفيَهــا َوَل َتْأِثيٌم﴾82 أَْي ِإْثٌم ﴿َيَتَناَزُعــوَن Buna 
dâir ba¡zı fevâid ânifü’l-beyân ”أََثاًمــا“ kelimesinde ve Bâbu’t-Tâ’da ”َتْأِثيــٌم“ kelimesinde 
mezkûrdur.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-CÎM: ”أَ،ج“

• 	]ecli[ أَْجِل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِمْن أَْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني ِاْسَراِئيَل﴾83 أَْي ِمْن ِجَناَيِة َذِلَك	

Ya¡nî şunun, ¢âbîl’in cinâyetinden ötürü yâhûd ”اْلِجَناَيــِة َذِلــَك   takdîrinde olarak şu “ِمــْن 
cinâyetten ötürü demektir. Lâkin Mufredât’ta Râπıb ma¡nâ-yı ahîri hemzenin kesriyle 
اِء َذِلــَك” kırâ™atine tahsîs etmiş ve meddle “ِمــْن ِإْجــِل َذِلــَك” ا َذِلــَك” ve kasr ile “ِجــرَّ  ve “ِمــْن َجــرَّ

80 “Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere çakılıp kaldınız.” 
et-Tevbe, 9/38.

81 “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır.” el-Bakara, 2/219.
82 “Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.” 

et-Tûr, 52/23.
83 “Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık” el-Mâide, 5/32.
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tahfîfle ”ِجــَرا“ da denir ki ”ِمــْن ِجــَراَك“ kavlindendir. Bu takdîre göre ”ِمــْن , “ِمــْن أَْجــِل َذِلــَك“ 
 “ِمــْن أَْجــِل ile tefsîr olunur ki şu sebebden için demek olur. Ebû Bekr-i Sicistânî َســَبِب َذِلــَك”
 tefsîrini takdîm etmesinden tercîh ]28[ “ِمــْن ِجَناَيــِة َذِلــَك” cümle-i kerîmesini tefsîrde َذِلــَك”
münfehim oluyor. Vechi budur ki bu kelime aslen bir kimse hakkında yâ nefsine yâ bir 
¡uzvuna yâ mâlına bir zarar îrâs etmekle cinâyet irtikâb etmek yâhûd bir ma¡sûm ¡aley-
hinde bunu iddi¡â etmeğe mevzû¡ olup sonradan mutlakan cinâyette kullanıldı. Ve ِمــْن“ 
 “ِمــْن َســَبِب zeyl etmesi kelime-i mezkûrenin ahîren mutlakan ¡illet mevki¡inde َســَبِب َذِلــَك”
.ma¡nâsında şüyû¡una mebnîdir. Vallâhu a¡lemu َذِلَك”

• 	]eclib[ أَْجِلْب

• ﴿َوأَْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك﴾84 أَْي أَْجِمْع َعَلْيِهْم	

“Onlar üzerine topla, cem¡ eyle” demek olur. ”َجْلٌب“ lafzından “if¡âl”dir. ”أَْجِلْب“ de bun-
dan emr-i hâzırdır. ”َجْلٌب“ aslen bir şey™i sevk ma¡nâsına mevzû¡dur. Binâ™en ¡aleyh sebk 
ve sür¡at için hayvânın ardından haykırmak, seslemek Türkçede haydamağa denir. Ve 
cezb ve taleb ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur, hâssaten “if¡âl”, ”أَْجَلْبُت َعَلْيِه“ “Onun üzerine 
kahr ile haykırdım” demek olur. Bu takdîrce ﴾َوأَْجِلــْب َعَلْيِهــْم﴿ kavl-i kerîmi tehdîd ve tah-
vîf ve ta¡zîb et demek olur ki ﴾ِبَخْيِلــَك َوَرِجِلــَك﴿ şibh-i cümleleri de bu ma¡nâyı te™yîd eder, 
ya¡nî süvârî ve piyâdenle bi’l-cümle cünûd ve olanca kuvvetinle demek olur.

• 	]ecâehâ[ أََجاَءَها

• ﴿َفأََجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة﴾85 أَْي َجاَء ِبَها	

Ya¡nî “Hazret-i Meryem ¡aleyhe’s-selâmı getirdi” demektir. Ve ”أَْلَجأََهــا“ dahi denir ki 
“Onu hurmâ ağacına gelmeğe muztarr etti veyâhûd onu hurmâ ağacına isnâd etti” de-
mek olur. Bu kelime ”َمِجــيٌء“den “if¡âl”dir, çünkü ”َجــاَء“ bi-nefsihi fi¡l-i lâzım olup yâ 
harf-i cerr ile yâhûd hemze ile ta¡addî eder. ”َمَخاٌض“ veca¡-ı vilâdettir. ]29[

• 	]el-ecdâ&i[ اْلَْجَداِث

• وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْلَْجَداِث ِإَلى َربِِّهْم َيْنِسُلوَن﴾86 أَْي ِمَن اْلُقُبوِر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َونُِفـَخ ِفي الصُّ

Kabr demek olan ”َجــَدٌث“in cem¡idir, &â-i müsellese yerine “fâ” ile ”َجــَدٌف“ dahi denir, 
lafzen ve ma¡nen müttehiddirler.

84 “Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü.” el-İsrâ, 17/64.
85 “Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti.” Meryem, 19/23.
86 “Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.” Yâsîn, 

36/51.
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• 	]ecramû[ أَْجَرُموا و أَْجَرْمَنا

• ﴿َسُيِصيُب الَِّذيَن اَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اهللَّ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا َيْمُكُروَن﴾87	

• ا َتْعَمُلوَن﴾88	 ا أَْجَرْمَنا َوَل نُْسَئُل َعمَّ ﴿ُقْل َل تُْسَئُلوَن َعمَّ

Hemze-i meksûrede ”ِإْجَراِمــي“ kelimesi tahkîkinde mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar 
oluna.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ج“

• 	]ucûrahunne[ َّأُُجوَرُهن

• ﴾89 أَْي ُمُهوَرُهنَّ	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

-kinâyeten mehr-i mer™e ma¡nâsına isti¡mâl olunmuştur. Ve ¢ur™ân-ı kerîm’de nisâ “أَْجٌر”
ya izâfe olunan ”أَْجــٌر“ kelimesi cümleten mehr ma¡nâsınadır. Aslen lafz-ı mezkûr müzd 
ve kirâ ma¡nâsına olup dünyevî ve uhrevî ¡âmile ¡âid sevâb-ı ¡amel ma¡nâsına da isti¡mâl 
olunur. Ve zamm-ı hemze ile ”ٌأُْجــَرة“ sevâb-ı dünyâ ve ¡amel-i ecîre bedel verilen şey™e 
ıtlâk olundu. Kirâya da denir.

• 	]ucâcun[ أَُجاٌج

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي َمَرَج اْلَبْحَرْيِن ٰهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوٰهَذا ِمْلٌح اَُجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َو ِحْجًرا 	

َمْحُجوًرا﴾90 أَْي َشِديُد اْلُمُلوَحِة ُمرٌّ

“Ziyâde tuzlu, acı ya¡nî su.  “Râπıb Mufredât’ta ”أَّج“ mâddesinde zikr etmiş ve َشــِديُد“ 
 kavlindendir demiş ki ¡alev “أَِجيــُج النَّاِر” ibâretiyle tefsîr etmiş ve ¡Arabın¡ اْلُمُلوَحــِة َواْلَحــَراَرِة”
ve Türkçe yalın denir. Ve ”َيْأُجــوٌج، َمْأُجــوٌج“ de bundandır, gûyâ kavm-i merkûm iş¡âl edil-
miş ve yalınlanmış âteşe ve miyâh-ı mütemevviceye teşbîh edilmiştir demiş.

• 	]uctu&&et[ اُْجُتثَّْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْلَْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر﴾91 أَِي اْسُتْؤِصَلْت	

“İsti™sâl olunan kökünden koparılan şecere-i habîse gibi” demektir. Cîm’in fethi ve mü-

87 “Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azap 
erişecektir.” el-En¡âm, 6/124; er-Rûm, 30/29; el-Mutaffifîn, 83/29.

88 “De ki: “Bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz so-
rumlu tutulmayız.” Sebe™, 34/25.

89 “Kendilerine mehirlerini verin.” en-Nisâ, 4/24; et-Talâk, 65/6. Ayrıca bkz. en-Nisâ, 4/25; el-Mâide, 
5/5; el-Ahzâb, 33/50; el-Mümtehine, 60/10.

90 “O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarına da görün-
mez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.” el-Furkân, 25/53. 

91 “Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın duru-
mu gibidir.” İbrâhîm, 14/26.
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sellesenin ]30[ teşdîdiyle ”َجــّث“ lafzındandır. “َقَتــَل” bâbından ”  denir ki onu “َجَثْثُتــُه َفاْنَجــثَّ
kökünden kopardım o da koptu demek olur. ”أُْجُتثَّْت“ , “ifti¡âl”den mâzî-i mechûl mü™en-
nestir. Bu kelime-i kerîme ”اُْقُتِلَعــْت ُجثَُّتــُه“ ¡ibâretiyle de tefsîr olunmuştur. ”ُجثَّــٌة“ lafzı da 
bundandır. Bir şey™in yerden mürtefi¡ karaltısına şahsına denir. Mi§bâ√’ta diyor ki insân 
için ”ُجثٌَّة“ oturur olduğu yâhûd yattığı vaktte denir, dikildiği vaktte ”َطَلٌل“ denir. ”َشْخٌص“ 
¡âmmdır. Vallâhu a¡lemu.

• 	]ucnubnî[ اُْجنُْبِني

• ْدِني 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِاْذَقاَل ِاْبٰرِهيُم َرّبِ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آَِمًنا َواْجنُْبِني َوَبِنيَّ أَْن َنْعُبَد اْلَْصَناَم﴾92 أَْي َبّعِ

َوَبِنيَّ

Beni ve evlâdımı putlara ¡ibâdet etmekten uzak eyle demek olur. ”أُْجنُْبِنــي“ ve ”ْبِنــي  “َجنِّ
birdir. Bu kelime ”َجْنٌب“ lafzındandır ki koltuk altından boş böğüre kadar olan mahallin 
ismidir. Bundan yan ve taraf ve nâhiye ve sâir ma¡nâya nakl olunmuştur. “müfâ¡alet”ten 
-ve çekinmek ma¡nâ “َتَباُعــٌد” da “ِإْجِتَنــاٌب” ma¡nâsınadır. Ve “ifti¡âl”den “ُمَباَعــَدةٌ” , “ُمَجاَنَبــٌة”
sına isti¡mâl olunur. Ve ”َجاِنٌب“ taraf ve nâhiyedir. Mecmû¡u da ”َجْنٌب“den me™hûzdur.

• 	]uccilet[ َلْت أُّجِ

• َرْت	 َلْت﴾93 أُّخِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلَّيِ َيْوٍم أُّجِ

“Te™hîr olundu.” ”َتْأِجيــٌل“, te™hîrdir. Va¡de ve mehl ve müddet ma¡nâlarına mevzû¡ ”أََجــٌل“ 
lafzından “tef¡îl”dir, te™hîr ma¡nâsı ”ِإَلى أََجٍل“ mülâhazasına mebnîdir.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ج“

• 	]ictera√û[ ِاْجَتَرُحوا

• اِلَحاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم 	 َئاِت اَْن َنْجَعَلُهْم َكالَِّذيَن ٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ّيِ ﴿اَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ
َساَء َما َيْحُكُموَن﴾94

Bâbu’l-Cîm’de ”اَْلَجَواِرح“ kelimesine nazar buyurula.

• 	]icrâmî[ ِإْجَراِمي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه َفَعَليَّ ِإْجَراِمي﴾95 أَْي ِإْثِمي	

“Benim günâhım” demektir. ]31[ Bu kelime ”أَْجَرْمــُت ِإْجَراًمــا“ kavlinde görüldüğü üzere 

92 “Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak 
tut.” İbrâhîm, 14/35.

93 “(Bu) hangi güne ertelenmiştir?” el-Mürselât, 77/12.
94 “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve 

ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar!” el-Câsiye, 45/21.
95 “De ki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçum bana âittir.” Hûd, 11/35.
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masdardır ki feth-i cîm ve sükûn-ı râ ile ”َجــْرٌم“den “if¡âl”dir, aslen ağaçtan meyve kes-
mek ma¡nâsınadır. ”َضَرَب“ bâbından ”ُجُل َجْرًما َفُهَو َجاِرٌم َوَقْوٌم ِجَراٌم َوَثَمٌر َجِريٌم  denir. Ve “َجَرَم الرَّ
zamm-ı cîm ile ”ُجَراَمــٌة“ hurmânın redî kısmına denir. Ve “if¡âl”den ”َصــاَر َذا َجــْرٍم” ,“أَْجــَرَم“ 
demek olup sonra her bir iktisâb-ı mekrûha isti¡âre olundu ki gerek kavlen gerek fi¡len 
irtikâb-ı ism ü zenbden ¡ibârettir.

• 	]ictebâhu[ ِاْجَتَباُه

• اِلِحيَن﴾96 أَِي اْصَطَفاُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْجَتٰبيُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّ

Bâbu’l-Yâ’da ”َيْجَتِبي“ kelimesine nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELE: ”أَ،ح“

• 	]a√asse[ َّأََحس

• ِ﴾97 أَْي َعِلَم َو َوَجَد	 ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن اَْنَصاِري ِاَلى اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

“Vaktâ ki ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm onlardan küfrü hiss eyledi, ya¡nî vicdânıyla bildi ve idrâk 
eyledi” demek olur. Bunda şu ma¡nâyı ifhâm vardır ki gûyâ küfr onlardan o mertebede 
zuhûr etti ki fehm şöyle dursun kuvve-i hissiyyeye de âşikâr oldu. Âsâr-ı küfrün kemâl-i 
zuhûrundan ¡ibarettir. ” ” dendir. Ve“ِحــسٌّ -de duygudur. Bu lafzın tahkîki Bâbu’t “ِحــسٌّ
Tâ’da ”وَنُهْم .kelimesi bahsinde görülür, oraya mürâca¡at oluna “َتُحسُّ

• 	]a√§anne[ َّاَْحَصن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا أُْحِصنَّ َفِإْن أََتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب﴾98	

Feth-i hemze ile kırâ™ate göre ”ْجــَن ْجــَن” ve zamm-ı hemze ile kırâ™ate göre “َتَزوَّ  ile “ُزّوِ
tefsîr olunmuştur ki evvelki te™ehhül ettikleri vaktte; ikinci te™ehhül ettirildikleri vakt-
te ¡ibâretiyle tercüme olunur. Bu kelime kal¡a ve mümteni¡u’d-duhûl mahall-i müstah-
kem ma¡nâsına olan ”ِحْصٌن“ lafzındandır. Sonra her bir tahazzün ve tahaffuz mevki¡inde 
bi’t-tecevvüz kullanıldı. ”ُمْحِصــٌن ُمْحَصــٌن” denir fâ¡il sîgasıyla ve “ِإْمــَرأَةٌ   ]denir ]32 “ِإْمــَرأَةٌ 
sîga-i mef¡ûl ile, zîrâ ”ِإْحَصــاٌن“ iki vechle tasavvur olunur, yâ ¡iffet ve şeref ve hürriyyet 
muktezâsı olarak taharrüz ve tahassun ve tahaffuzdur ki mer™enin nefsindendir, bu i¡ti-
bâr ile fâ¡il sîgasıyla ”ُمْحِصــٌن“ denir yâhûd mer™enin zevcinden zevceynin onu ”ِإْحَصــاٌن“ 
ile takayyüdünden olan tahassun ve tahaffuz ve taharrüzdür ki mer™enin gayrından mü-
tehassıldır. Bu i¡tibâr ile mef¡ûl sîgasıyla ”ُمْحَصــٌن“ denir ki zevci onu ”ِإْحَصــاٌن“ etmiştir. 

96 “(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.” el-Kalem, 
68/50.

97 “İsa onların inkârlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi.” Âl-i ¡İmrân, 3/52.
98 “Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır.” en-Nisâ, 

4/25.
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Ve zamm-ı √â™ ile ”ُحْصــٌن“ tevakkî ve ¡iffet ve perhîz-kârlık ma¡nâsınadır. Bu ma¡nâdan 
bir kadın ¡afîfe ve perhîz-kâr olduğu vaktte §âd’ın harekât-ı selâsıyla -َحَصَنْت-َحُصَنــْت“
ــاُن َوَحْصَنــاُء”  denir. Ve muhkemlik ve metânet ve menâ¡at َحِصَنــِت اْلَمــْرأَُة ُحْصًنــا َفِهــَي َحاِصــٌن َوَحصَّ
ma¡nâsına ”َحَصاَنٌة“den olarak ”َقْلَعٌة َحِصيٌن“ muhkem menî¡u’d-duhûl ve ”َبّيُِن , “َرُجٌل َحِصيٌن“ 
َن اْلَقْرَيَة َتْحِصيًنا” demek olur. Ve “tef¡îl”den اْلَحَصاَنِة، َقِويٌّ َمِتيٌن”  denir, “Etrâfına kal¡a, sûr “َحصَّ
inşâsıyla tahkîm etti” demek olur. Ve “tefa¡¡ul”den ”ٌن ُجُل tahaffuzdur. Ve “َتَحصُّ  “أَْحَصَن الرَّ
َج َفُهَو ُمْحِصٌن أَْي َتَزوَّ

• 	]a√§anet[ أَْحَصَنْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها﴾99 أَْي َحِفَظْتُه	

Sâlifü’z-zikr ”ِإْحَصــاٌن“dandır. Hazret-i Meryem ¡aleyhe’s-selâm nefsini ihsân-ı küllî ile 
hıfz etti, ya¡nî harâmdan ve helâlden ki ricâlden hiç kimse ona mukârenet ve temâs et-
medi. İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhâ ﴾أَْحَصَنْت َفْرَجَها﴿ cümle-i kerîmesini ”َحِفَظْت َجْيَب ِدْرِعَها“ 
¡ibâret-i latîfesiyle tefsîr etmiş ve 100﴾َفَنَفْخَنــا ِفيَهــا ِمــْن ُروِحَنــا﴿ kavl-i kerîmindeki zamîri de 
-ma¡nâ ]33[ “ِإْحَصاٌن” buyurmuş, hakkâ ki edebe evfak ve “أَْي ِفي َجْيِب ِدْرِعَها e ircâ¡la“َجْيٌب”
sında eblag ve ta¡bîrde eltaftır. ”َجْيِب ِدْرٍع“ kaftanın yakasına denir.

• 	]a√bârahum[ أَْحَباَرُهْم

• ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم﴾101 أَْي ُعَلَماَءُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِاتََّخُذوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللَّ

-in cem¡idir. Kelime-i mezbûre eser-i müstahsen ma¡nâsına mühmelenin kesriy“َحْبــٌر”
le ”ِحْبــٌر“ lafzından me™hûzdur. ¡Âlim kimseye fethle ”َحْبــٌر“ denilmesi ¡ulûm ve mukte-
dâ-bihâ olan a¡mâl-i haseneleri âsârından nâsın kalblerinde takarrrür eden müstahsenât-ı 
umûr içindir. Seyyidü’l-müfessirîn ¡Abdullâh b. ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhümâ hazretleri 
de ”ِة .telkîb olunmuştur “َحْبُر اْلُمَّ

• 	]a√âdî&e[ أََحاِديَث

• ْخَباَر ِلَمْن َبْعَدُهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَناُهْم أََحاِديَث﴾102 أَِي اْلَ

“Biz onları şerr ve belâ ve nakmette kendileriyle temessül edilir ahbâr ve ¡iber kıldık.” 
Ya¡nî onların felâketleri beyne’n-nâs dâsitân-ı pür-¡ibret oldu demek olur. Bu kelime 
 “َحَدَث bâbından ”َجَلَس“ .dendir“ُحــُدوٌث” ma¡nâsınadır. Aslen “َخَبــٌر” in cem¡idir ki“َحِديــٌث”
-denir. Sonra tekevvün etmiş, vücûd-pezîr olmuş şeyde müs َيْحُدُث ُحُدوًثا َفُهَو َحاِدٌث َوَحِديٌث”

99 “Bir de iffetini sapasağlam koruyan İmran kızı Meryem’i de” et-Tahrîm, 66/12. Ayrıca bkz. el-En-
biyâ, 21/91.

100 “Ruhumuzdan üflemiştik.” el-Enbiyâ, 21/91.
101 “(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab 

edindiler.” et-Tevbe, 9/31.
102 “Biz de onları birer ibretli hikâye yaptık.” el-Mü™minûn, 23/44; Sebe™, 34/19.
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ta¡meldir, kelâm, kavl, söz ma¡nâsına gelir. Ve ¡inde ehli’ş-şer¡ kelâm-ı Resûlullâh’a 
¡alem olmuştur.

• 	]el-a√zâbi[ اْلَْحَزاِب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل الَّـِذي ٰاَمَن َيا َقْوِم ِإنِّي أََخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اْلَْحَزاِب ِمْثَل َدْأِب َقْوِم نُوٍح َو َعاٍد َو 	
َثُموَد َو الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم﴾103 أَْي ِحْزٍب َبْعَد ِحْزٍب

Bu ”ِحــْزٌب“lerden murâd hangileri olduğu siyâkındaki ِمْثــَل َدْأِب َقــْوِم نُــوٍح َوَعــاٍد َوَثُمــوَد َوالَِّذيــَن﴿ 
 nâstan bir cemâ¡at bir tâyifeye “ِحــْزٌب” .kavl-i kerîmiyle tebyîn olunmuştur ِمــْن َبْعِدِهــْم﴾104
denir ki onlarda gılzat ve fezâzat ve huşûnet ]34[ bulunur. Nâs fırka fırka bölük bölük 
oldukları vakt “tefa¡¡ul”den ”َب اْلَقــْوُم -denir. Ve gerek hayr ve gerek şerr üzerine te “َتَحــزَّ
hazzüb edenlere de ıtlâk olunur, nitekim 105﴾ُهــُم اْلَغاِلُبوَن ِ ــْيَطاِن ve ﴿َفــِإنَّ ِحــْزَب اهللَّ  ﴿أَلَ ِإنَّ ِحْزَب الشَّ
-buyurulmuştur. Ve mutlakan cemâ¡at ve tâifede dahi isti¡mâl olunur, ke ُهُم اْلَخاِســُروَن﴾106
mâ kâle ta¡âlâ: 107﴾ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن﴿

• 	]a√bebtu[ أَْحَبْبُت

• ْحُت ُحبَّ اْلَخْيِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَقاَل ِإنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي﴾108 أَْي أََرْدُت َوَرجَّ

“Ben atların muhabbetini irâde ve ihtiyâr ettim, tercîh ettim rabbimin zikrinden” ya¡nî 
atlara meyl ve ragbetle rabbimin zikrinden meşgûl oldum demek olur. ”َخْيــٌل“ ya¡nî at 
cinsine ”َخْيــٌر“ tesmiyesi kesret-i menâfi¡ ü fevâidindendir ki başkasıyla ondan gınâ hâ-
sıl olamaz. Hadîs-i nebevîde 109”اَْلَخْيــُر َمْعُقــوٌد ِبَنَواِصــي اْلَخْيــِل“ hikmeti vârid olmuştur. ”  “ُحــبٌّ
kelimesi sevgi ma¡nâsına mevzû¡ olmakla berâber irâde, ihtiyâr, tercîh ma¡nâlarına da 
gelir.”istif¡âl”den ”ِإْسِتْحَساٌن” , “ِإْسِتْحَباٌب“ ma¡nâsına kullanılır.

• 	]a√tenikenne[ َّأَْحَتِنَكن

• يََّتُه ِالَّ َقِليًل﴾110 	 ْرَتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقٰيَمِة َلَْحَتِنَكنَّ ُذّرِ ْمَت َعَليَّ َلِئْن اَخَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل اََراَْيَتَك ٰهَذا الَِّذي َكرَّ
يََّتُه أَْي َلَْسَتْأِصَلنَّ ُذّرِ

103 “İman etmiş olan adam dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi 
ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyo-
rum.” el-Mü™min, 40/30-31.

104 “Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olaylar” 
el-Mü™min, 40/31.

105 “Şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.” el-Mâide, 5/56.
106 “İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.” el-Mücâdele, 58/19.
107 “Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.” el-Mü™minûn, 23/53; er-Rûm, 30/32.
108 “Süleyman, “Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim” dedi.” Sâd, 

38/32.
109 Buhârî, Menâkıb, 28, no: 3643; Muslim, İmâret, 97,98,99.
110 “Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete 

kadar ertelersen, onun soyunu, pek azı hariç, (azdırarak) kontrolüm altına alacağım.” el-İsrâ, 17/62.
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“Elbette onun zürriyyetini kökünden koparırım” ya¡nî onları bi’l-külliyye helâk ede-
rim demektir. “İfti¡âl”den ”ْرَع  denir, “Ekini köküne kadar yedi” demek “ِإْحَتَنــَك اْلَجــَراُد الــزَّ
olur. Çene demek olan ”َحَنــٌك“dendir. ”أَْكٌل“ ma¡nâsına alınıp mübâlagaten isti™sâle haml 
olunmuş. Ve ”َحَنٌك“ yuları hayvânın çenesinden dolaştırıp licâm gibi sıkıp çekip gitmek 
ma¡nâsınadır ]35[ dahi denildi, lisânımızda dişindirik denir. Bununla galebe ve istîlâ™-
dan kinâye olunur. Bu ma¡nâya göre ﴾ ، kelimesi ﴿َلَْحَتِنَكنَّ ، َلَْغَلَبنَّ  “َلَُقوَدنَّ َكْيَف ِشــْئُت، َلَْســَتْوِلَينَّ
” ، َلَْســَتْمِلَكنَّ -ve “if “َحَنَك اْلَفَرُس َيْحنُُك َحَنًكا” ibârâtıyla tefsîr olunur. Bâb-ı evvelden¡ َلَْســَتِذلَّنَّ
ti¡âl”den ”ِإْحَتَنَك ِإْحِتَناًكا“ denir, ma¡ânî-i mezkûrdan biri murâd edilir.

• 	]el-a√…âfi[ اْلَْحَقاِف

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْذُكْر اََخا َعاٍد ِاْذ اَْنَذَر َقْوَمُه ِباْلَْحَقاِف َوَقْد َخَلِت النُُّذُر ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه اَلَّ َتْعُبُدوا 	
َ ِانِّي اََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم﴾111 أَْي ِفي َواٍد ِباْلَيَمِن ِفيِه َمَناِزلُُهْم ِالَّ اهللَّ

… mürtefi¡ ve mâil ve gayr-ı müstevî kumluklardır. Vâhidi kesr-i √â™ ve sükûn-ı “أَْحَقاٌف”
âf ile ”ِحْقــٌف“ dır. Ve ”أَْحَقــاٌف“ lafzı Yemen’de ¡Âd kavminin sâkin oldukları bir kumsal 
ve kum tepelerinden müteşekkil vâdinin yâhûd ¡Umân ile Şecer nâm mahal beyninde 
sâhil-i bahrda kavm-i merkûmun diyârının ismidir de denildi.

• 	]a√…âben[ أَْحَقاًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلِبِثيَن ِفيَها أَْحَقاًبا﴾112 أَْي ُدُهوًرا لَ ِنَهاَيَة َلَها	

“Nihâyeti olmayan zamânlar” demek olur. Zamm-ı √â™ ile ”ُحُقــٌب“un cem¡idir. ”ُحُقــٌب“ 
seksen senedir. Sîga-i cem¡la ityânı her ”ُحُقــٌب“ nihâyetinde ”ُحُقــٌب“-ı dîger ona tâbi¡ ola-
rak ilâ-mâ lâ-nihâyete-lehâ cehennemde eğlenirler ma¡nâsını ifhâm içindir. Ve َوِاْذ َقــاَل﴿ 
-bu ma¡nâ “ُحُقٌب” kavl-i kerîminde de ُموٰسى ِلَفٰتيُه َل اَْبَرُح َحّتى أَْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحُقًبا﴾113
yadır. Râπıb Mufredât’ta ”ُحُقــب“u ”َدْهــٌر“ ile tefsîr edip ”َواْلِحْقَبــُة َثَمانُــوَن َعاًمــا َوَجْمُعَهــا ِحَقــٌب“ 
dedikten sonra sahîh olan budur ki ”ِحْقَبــٌة“ zamândan bir müddet-i mübhemedir kavliyle 
kendi ¡indinde müreccah olanı beyân ediyor. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi min-kelâmihi.

• 	]a√vâ[ أَْحَوى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالَّـِذياَْخَرَج اْلَمْرٰعى َفَجَعَلُه ُغَثاًء أَْحَوى﴾114 أَْي أَْسَوَد	

Ya¡nî “kara” demektir. Bâbu’l-∏ayn’da ”ُغَثاًء“ kelime]sine[ nazar oluna. ]36[

111 “Kendisinden önce ve sonra uyarıcılar gelip geçmiş olan Âd kavminin kardeşini (Hûd’u) hatırla. 
Hani Ahkâf’taki kavmini, “Ancak Allah’a ibadet edin, çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün 
azabından korkuyorum” diye uyarmıştı.” el-Ahkâf, 46/21.

112 “İçinde çağlar boyu kalacakları (bir dönüş yeridir).” en-Nebe™, 78/23.
113 “Hani Mûsâ beraberindeki gence şöyle demişti: “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durma-

yacağım, ya da uzun zaman gideceğim.” el-Kehf, 18/60.
114 “O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir.” el-A¡lâ, 

87/4-5.
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• 	]a√adün[ أََحٌد

• ِتِه	 ُ أََحٌد﴾115 أَْي َواِحٌد لَ َثاِنَي َلُه َولَ َشِريَك َلُه ِفي أُلُوِهيَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ُهَو اهللَّ

Ya¡nî şol ferddir ki onun için bir ikinci mutasavver değildir. Ve ulûhiyyetinde ona 
şerîk yoktur demek olur. Bu kelime-i celîle mutlakan vasf olarak vâhid-i mutlak olan 
Zât-ı Hak’tan gayrıda isti¡mâl olunamaz. Ve esmâ-i hüsnâ-yı ilâhiyyedendir. Ma¡ânîsi 
bu muhtasara sığmaz. Bir nebzecik şürûh-ı esmâ-i hüsnâda görülebilir. Mahall-i tafsîli 
kütüb-i hakâyıktır. Lâ-ilâhe illâ hû. Ve istigrâk-ı efrâd-ı münekkerede isti¡mâl olunur. 
Hiçbir kimse demek ifâde eder: ”َمــا َجاَءِنــي أََحــٌد“ gibi ki “Bana hiçbir kimse gelmedi” de-
mektir. Ve 116﴾َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا أََحٌد﴿ kavl-i kerîminde ma¡nâ-yı ahîr murâddır ki “Onun için 
hiçbir kimse küfv olmadı” demektir. Ve ــِه َفْلَيْعَمــْل َعَمــًل َصاِلًحــا َو َل يُْشــِرْك  ﴿َفَمــْن َكاَن َيْرُجــوا ِلَقــاَء َربِّ
ــِه أََحــًدا﴾117 ُب َعَذاَبُه أََحٌد َولَ يُوِثُق َوَثاَقُه أََحٌد﴾ve 118 ِبِعَبــاَدِة َربِّ  kelimât-ı kerîmesinde dahi ﴿َفَيْوَمِئــٍذ لَ يَُعّذِ
böyledir. ”أََحــٌد“ kelimesinin aslı ”َوَحــٌد“dir, hemze vâv-ı meftûhadan mübdeldir. Emsâli 
vardır, mahall-i mufassalât kütüb-i lügattır.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ح“

• 	]u√§irtum[ أُْحِصْرتُْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإْن أُْحِصْرتُْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي﴾119 أَْي ُحِبْسُتْم َوُمِنْعُتْم	

“Hastalık ve havf-ı ¡adüvv ve sâir mevâni¡ ve ¡alâyıktan bir sebeble seyrden men¡ ve 
habs olundunuz ise” demektir. ”َحْصــٌر“ lafzı men¡, habs, ihâta, tazyîk ma¡nâlarında da 
vârid olmuştur.

• 	]u√§irû[ أُْحِصُروا

• َحَبُسوا 	 أَْي  اْلَْرِض﴾120  ِفي  َضـْرًبا  َلَيْسَتِطيُعوَن   ِ اهللَّ َسِبيِل  ِفي  أُْحِصُروا  الَِّذيَن  َتَعاَلى ﴿ِلْلُفَقَراِء  َقْوِلِه  ِفي 
ْكِتَساِب ُروِع ِإَلى اْلِ أَْنُفَسُهْم َعَلى اْلِجَهاِد َوَتَعلُِّم اْلُقْرآِن َفُمِنُعوا ِمَن الشُّ

Ya¡nî “Kendi nefslerini cihâd ve ta¡allüm-i ¢ur¡ân’a hasr eylediler de iktisâba şürû¡-
dan ]37[ memnû¡ ve mahbûs oldular demektir.” Bâbu’l-◊â’da ”َحِصــَرْت“ ve ”َحِصيــًرا“ ve 
.kelimelerine nazar buyurula “َحُصوًرا”

115 “De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” el-İhlâs, 112/1.
116 “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” el-İhlâs, 112/4.
117 “Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşma-

sın.” el-Kehf, 18/110.
118 “Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşma-

sın. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.” el-Fecr, 89/25-26.
119 “Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı 

gönderin.” el-Bakara, 2/196.
120 “(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler için-

dir.” el-Bakara, 2/273.
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• 	]u√§urûhum[ اُْحُصُروُهْم

• ﴿َفِاَذا اْنَسَلَخ اْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا َلُهْم ُكلَّ 	
ِف َمْرَصٍد﴾121 أَِي اْمَنُعوُهْم َواْحَبُسوُهْم ِمَن التََّصرُّ

“Onları tasarruftan men¡ ve habs ediniz.” Ve ”ُقــوا َعَلْيِهــْم  Ya¡nî “Onlar üzerinde tazyîk “َضّيِ
icrâ ediniz” ¡ibâretiyle de tefsîr olundu. Kezâ Bâbu’l-◊â’ya nazar oluna.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ح“

• 	]i√sânen[ ِإْحَساًنا

• ا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا﴾122 أَْي ِبرًّ

Ya¡nî “vâlideyne itâ¡at ve inkıyâd ve tîb-i nefsle hizmetlerinde bulunmak.” ” -lafzı as “ِبرٌّ
len hayrda tevessü¡dür. Bu ma¡nâda Cenâb-ı Hakk’a nisbet olunur, nitekim ”  feth-i “اَْلَبــرُّ
muvahhade ile esmâ-i hüsnâdandır; ¡abde nisbetinde emr-i hayr ve itâ¡at ve inkıyâdda 
tevessu¡ ma¡nâsınadır. ”ِإْحَســاٌن“ dahi iyilik ve güzellikte tevessu¡ ve ¡alâ-mâ yelzem ve 
yenbagîde ziyadedir. ”ُقْبٌح“ın zıddı olan ”ُحْسٌن“den “if¡âl”dir. ”أَْحَسَن يُْحِسُن ِإْحَساًنا َفُهَو ُمْحِسٌن“ 
denir. ”َفَعــَل اْلَحَســَن“ “İyilik etti” demektir. ”ِإْحَســاٌن“ kelimesi bu âyette ve ْنَســاَن ْيَنــا اْلِ  ﴿َوَوصَّ
” kavl-i kerîminde ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا﴾123 -ile tefsîr olunmuş. Sâir mahallerde kendi ma¡nâsıy “ِبرٌّ
la müfesserdir.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”أَ،خ“

• 	]a«zeytehû[ أَْخَزْيَتُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َربََّنا ِإنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر َفَقْد أَْخَزْيَتُه﴾124 أَْي أَْهَلْكَتُه	

Ve Ebû ¡Amr rahimehullâhu ”َباَعْدَتــُه ِمــَن اْلَخْيــِر“ ¡ibâretiyle tefsîr etmiş ki hayrdan teb¡îd de 
ihlâktır. Züll ve hevân ma¡nâsına olan ”ِخــْزٌي“ lafzından “if¡âl”dir. ”َعِلــَم“ bâbından َخــِزَي“ 
 “أَْخــَزاُه يُْخِزيــِه demektir. Hemze ile ya¡nî “if¡âl” bâbından ]38[ َذلَّ َوَهــاَن” ,denir َيْخــَزى ِخْزًيــا”
ُ النَِّبــيَّ َوالَِّذيــَن ٰاَمنُوا .demek olur “أََهاَنــُه يُِهينُــُه” ve “أََذلَّــُه يُِذلُّــهُ müte¡addîdir ki ِإْخــَزاًء”  ﴿َيــْوَم َل يُْخــِزي اهللَّ
 demektir. Lâkin Râπıb’ın “لَ يُــِذلُّ اهلُل النَِّبــيَّ َولَ يُِهينُــُه” kavl-i kerîmi de bundandır ki َمَعــُه﴾125
Mufredât’taki beyânının hulâsası bu ki ”ِخــْزٌي“ luhûk-ı inkisâr ma¡nâsına olmaklaَخــِزَي” 

121 “Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp 
hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin.” et-Tevbe, 9/5.

122 “Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz (diye).” el-Bakara, 2/83; en-Nisâ 
4/36; el-En¡âm, 6/151; el-İsrâ, 17/23.

123 “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik.” el-Ahkâf, 46/15. Ayrıca bkz. el-Ankebût, 29/8.
124 “Rabbimiz! Sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir.” Âl-i ¡İmrân, 3/192.
125 “Allah’ın peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde” et-Tahrîm, 66/8.
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ُجُل”  -denir, “Ona inkisâr lâhık oldu” demektir. Luhûk-ı inkisâr ise kişiye yâ nefsi câniالرَّ
binden yâhûd âharı tarafından olur. Nefsi cânibinden olan hayâ-i müfrit ya¡nî hacâlet-i 
müfritedir. Bunun masdarı ”ِخَزاَيٌة“dir, cem¡i fethle ”َخَزاَيا“dır, nitekim اَللَُّهمَّ اْحُشْرَنا َغْيَر َخَزاَيا“ 
-du¡â-i me™sûrunda vâki¡ olmuştur. Âharı cânibinden lâhık olan, istihfâf, istih َوَل َناِدِميــَن”
kâr, inkisârdan bir nev¡dir. Bunun da masdarı kesrle ”ِخــْزٌي“dir demiş ve bu âyetle dîger 
ba¡zı âyât-ı kerîmeyi îrâdla; ”َفُهــَو ِمــَن اْلِخــْزِي أَْقــَرُب“ ¡ibâretiyle ”ِخــْزٌي“ masdarından olana 
ma¡nen şiddet-i kurbü olduğunu ifâde etmiş. İntehe’l-hulâsa.

• 	]a«lu…u[ أَْخُلُق

• ُر َلُكْم 	 ِ﴾126 أَْي أَُصّوِ يِن َكَهْيَئِة الطَّْيِر َفاَْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِاْذِن اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَنِّي أَْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّ
يِن ِمَن الطِّ

Ya¡nî “Sizin irşâdınız için çamurdan kuş sûreti gibi şey™ tasvîr ederim” demek olur. Bu 
tefsîr, ”َخْلــٌق“ ta¡bîri gerek lafzen gerek âferîden, yaratmak gibi lafzlarla ma¡nen Cenâb-ı 
Fâtıru’s-semâvâta hâss olduğu içindir. ”َجُســوٌر  kavliyle tavsîfe müstahak ba¡zı “اَْلَجاِهــُل 
küstâhânın şâ¡ir medhinde “hallâk-ı sühan” hezeyânı tâ™ib olmazlar ise küfrdür, zamânı-
mızda da bu gûne hezeyânlar çoğaldı. “Veliyyü’l-emr düşünsün.” 

• 	]a«dânin[ أَْخَداٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوٰاتُوُهنَّ اُُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َوَل ُمتَِّخَذاِت أَْخَداٍن﴾127 أَْي أَْصِدَقاَء 	
ا [39] َء َيْزنُوَن ِبِهنَّ ِسرًّ َوأَِخلَّ

“Kendileriyle gizlice zinâ edecek dostlar ittihâz edici olmayarak” demektir. ”أَْخــَداٌن“ 
cem¡dir, vâhidi kesr-i mu¡ceme ile ”ِخــْدٌن“dir. Ve ”ِخــْدٌن“ ve ”َخِديــٌن“ gizli dosttur, َصِديــٌق“ 
” ــّرِ  .in cem¡idir, musâhib demektir“ِخــْدٌن” , “أَْخــَداٌن” gibi. Lâkin Râπıb Mufredât’ta ِفــي الّسِ
Ve ekser bu lafz şehvetle musâhabet eden kimsede isti¡mâl olunur demiş. Ve ِخْدُن اْلَمْرأَِة“ 
.musâdaka demektir “ُمَخاَدَنٌة” diye bir îhâm da yapmış. Ve “müfâ¡alet”ten َوَخِدينَُها”

• 	]a«lede[ أَْخَلَد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلِكنَُّه أَْخَلَد ِإَلى اْلَْرِض َواتَّـَبَع َهٰويُه﴾128 أَِي اْطَمأَنَّ ِإَلْيَها َوَلِزَمَها َوَتَعاَقَس	

“Meyl-i nefsânîden kalbi arza sâkin ve ona mülâzım olup onda te™ehhür ve tevakkuf 
etti.” Ya¡nî meyl ve rükûn-ı küllî ile arza dünyâya ta¡alluk edip onda kaldı demek olur. 
 dendir ki bir şey™ kendine fesâd olmaktan berâ™ettir, gûyâ bulunduğu hâlde dâimî “ُخْلــٌد”
ve mü™ebbed kalacaktır. Bu âyet-i kerîmeyi ”َرَكــَن ِإَلْيَهــا َظانًّــا أَنَُّه َيْخُلُد ِفيَها“ ¡ibâretiyle de tefsîr 

126 “(Ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamur-
dan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir.” Âl-i ¡İmrân, 
3/49. Ayrıca bkz. el-Mâide, 5/110.

127 “Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde sahiplerinin izniyle 
onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin.” en-Nisâ, 4/25. 

128 “Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu.” el-A¡râf, 7/176.
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ettiler. Me™âl bir ise de ta¡bîr dîger-gûndur. ”َقَعَد“ bâbından ”َخَلَد َيْخُلُد ُخُلوًدا َفُهَو َخاِلٌد“ denir, 
ــَدُه اهللُ” .demektir. Ve hemze ve tad¡îf ile ta¡addî eder “َداَم َوَبِقــَي”  “أَْبَقــاُه َوأََداَمــُه” , “أَْخَلــَدُه اهللُ َوَخلَّ
demek olur. 129﴾َيْحَسُب أَنَّ َماَلُه أَْخَلَدُه﴿ kavl-i kerîminde de bu ma¡nâyadır.

Ve “if¡âl”den meyl ve rükûn ma¡nâsına da gelir, nitekim âtîde öyledir. Ve fethateyn 
ile ”َخَلــٌد“ bâl ve kalb ma¡nâsında müsta¡mel ismdir. Bâbu’l-»âi’l-Mu¡ceme’de ”َخاِلــُدوَن“ 
kelimesine nazar buyurula.

• 	]a«betû[ أَْخَبُتوا

• أَْي 	 َخاِلُدوَن﴾130  ِفيَها  ُهْم  اْلَجنَِّة  اَْصَحاُب  أُوَلِئَك  َربِِّهْم  ِإَلى  َوأَْخَبُتوا  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ﴿الَِّذيَن 
َسَكنُوا َواْطَمأَنُّوا َوأََنابُوا ِإَلى َربِِّهْم

“Kalbleri rablerine sâkin ve ona mutma™inn oldular, gönüllerine ârâm hâsıl oldu ve ona 
râci¡ oldular” demek olur. Ve ”َتَواَضُعــوا َوَخَشــُعوا“ ile de tefsîr olundu. Aslen ”40[ “َخْبــٌت[ 
lafzındandır ki arzdan mutma™inn olan mahaldir. Ya¡nî etrâfı mürtefi¡ ve kendi münhatt 
ve vâsi¡ ve müstevî olan yer demektir. ”ُجُل  denir, vasf-ı mezkûr ile mevsûf arzı “أَْخَبَت الرَّ
kasd etti yâhûd ona nüzûl etti demek olur. ”أَْصَبَح، أَْمَسى“ gibidir. Sonra ”ِإْخَباٌت“ mülâyenet 
ve tevâzu¡ ve huşû¡ ma¡nâlarında isti¡mâl olundu, nitekim bahsinde olduğumuz âyette 
vâki¡dir. Ve ِر اْلُمْخِبِتيَن﴾131 أَِي اْلُمَتَواِضِعيَن -ibâretleriy¡ ﴿َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوبُُهْم﴾132 أَْي َتِليُن َوَتْخَشُع ve ﴿َوَبّشِ
le tefsîr olunmuştur.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،خ“

• 	]u«râkum[ أُْخَراُكْم

• ُسوُل َيْدُعوُكْم ِفي اُْخٰريُكْم﴾133 أَْي آِخِرُكْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ تُْصِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَلى أََحٍد َوالرَّ

Kelime-i mezkûrenin te™nîsi ”ِفــي َســاَقِتُكْم َوَجَماَعِتُكــُم اْلُْخــَرى“ takdîriyledir. ”َســاَقٌة“ ¡askerin 
mu™ahharına denir ki “dümdâr” ta¡bîr edilir. Ve ”ِجْئُت ِفي آِخِر النَّاِس“ denildiği gibi ”أُْخَراُهْم“ 
da denir, nitekim ”ِل النَّاِس َوأُوَلُهْم .denilir “ِفي أَوَّ

• 	]u«fîhâ[ أُْخِفيَها

• اَعَة آِتَيٌة أََكاُد أُْخِفيَها ِلُتْجٰزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسٰعى﴾134 أَْي أَْسُتُرَها َويَُقاُل أَْي أُْظِهُرَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ السَّ

129 “O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.” el-Hümeze, 104/3.
130 “İman edip, salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetlik-

lerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” Hûd, 11/23.
131 “Alçak gönüllüleri müjdele!” el-Hacc, 22/34.
132 “Ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye” el-Hacc, 22/54.
133 “Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan daha yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bak-

mıyordunuz.” Âl-i ¡İmrân, 3/153.
134 “Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek 

(geleceğinden hiç söz etmeyecek)tim.” Tâhâ, 20/15.
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Bu birbirinin zıddı iki gûne tefsîr ”ِإْخَفــاٌء“ kelimesinin azdâddan bulunmasına mebnîdir 
ki örtmek, gizlemek ve izhâr ve âşikâr etmek ma¡nâlarına isti¡mâl olunmuştur, gerek 
 ,“أُْخِفيَهــا” ;den muzâri¡ mütekellim-i vahde ola“َخِفيــُت” ve gerek sülâsî olarak “أَْخَفْيــُت”
 demekten başka değildir. Bunda Sicistânî böyle diyor lâkin hilâfını kâil olan da “أُْظِهُرَها”
var. Ehl-i lügatın bu bâbda akvâl-i kesîresi vardır ki mufassalât-ı kütüb-i lügatta görülür. 
İtnâbdan ictinâben zikri terk olundu. ]41[

• 	]el-u«dûd[ اْلُْخُدوِد

• ْرِض	 ّقِ ِفي اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقِتَل أَْصَحاُب اْلُْخُدوِد﴾135 أَِي الشَّ

 sun¡î “َخْنَدٌق” ,Arzda olan şakk, hendektir ki müstatîl yarıktır; tabî¡î ve sun¡î olur “أُْخُدوٌد”
olanıdır. Bu âyette ”أُْخــُدوٌد“ ile küffârın mü™minîni ta¡zîble îmândan rücû¡ları için ittihâz 
ettikleri derûnu âteşle memlû hendektir. ”أُْخُدوٌد“un cem¡i ”أََخاِديُد“ gelir. ”َجْدَوٌل“ Ya¡nî su 
harkına da ”أُْخُدوٌد“ denir.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،خ“

• 	]i«se™û[ ِإْخَسُؤوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل اْخَسئُوا ِفيَها َوَل تَُكّلُِموِن﴾136 أَْي أَْبِعُدوا أَِذلََّء ِفي النَّاِر	

“Zelîller olduğunuz hâlde cehennemde ba¡îd olunuz” demek olur. Bu kelime ”َخْسٌء“ den 
sîga-i emrdir, ib¡âd bi’l-mekrûh içindir. Râπıb َخَسْأُت اْلَكْلَب َفَخَسأَ أَْي َزَجْرتُُه ُمْسَتِهيًنا ِبِه َفاْنَزَجَر ِإَذا“ 
 ibâretiyle şerh etmiş. Bu misâlden lâzım ve müte¡addî olarak isti¡mâli¡ ُقْلــَت ِلْلَكْلــِب ِإْخَســْأ”
zâhir oluyor. Lâkin ehl-i lügat müte¡addî olarak “َقَطَع” bâbından ”َخَسْأُت اْلَكْلَب َخْسًئا“ lâzım 
olarak “َخَضــَع” bâbından ”َخَســأَ اْلَكْلــُب ُخُســوًءا“ denildiğini kayd etmişler. Zillet ve tahayyür 
ma¡nâlarına da isti¡mâl olunmuş ki fasıllarında mezkûr.

• 	]i«tilâ…[ ِاْخِتَلٌق

• ﴿ِإْن َهَذا ِإلَّ اْخِتَلٌق﴾137 أَْي ِكْذٌب	

Ya¡nî “yalan, uydurma şey”dir. Bu kelime bir şey™i bilâ-asl ibdâ¡ ve takdîr etmek ma¡nâ-
sına olan ”َخْلٌق“dandır. “İfti¡âl”den ”ِإْخِتَلٌق“ da aslı olmayan bir şey™i uydurup söylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْخُلُقوَن“ ve »â-i Mu¡ceme’de ”َخلق“ kelimele-
rine de nazar oluna. ]42[

135 “(Mü’minleri yakmak için) hendek kazıp (içinde) alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.” el-Burûc, 
85/4.

136 “Allah, “Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!” der.” el-Mü™minûn, 23/108.
137 “Bu ancak bir uydurmadır (dediler).” Sâd, 38/7.
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• 	]i«fi∂[ ِاْخِفْض

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾138 أَْي أَِلْن َجاِنَبَك	

Onlara olan tarafını ilâne et, ya¡nî mülâyemet ve rıfkla tatyîb-i kalblerine tenezzül eyle 
demekten kinâyettir. Bâbu’l-»âi’l-Mu¡ceme’de ”َخاِفَضٌة َراِفَعٌة“ kelimesinde tafsîli görülür.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”أَ،د“

• 	]edlâ[ أَْدَلى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ َفأَْرَسُلوا َواِرَدُهْم َفأَْدَلى َدْلَوُه﴾139 أَْي أَْرَسَل َدْلَوُه	

“Kovasını salıverdi” ya¡nî su almak için kuyuya sarkıttı demek olur. 

Tenbîh: Sicistânî rahimehullâhu ”أَْدَلــى“ kelimesini ”َهــا” أَْخَرَجَهــا -ibâre¡ “أَْرَســَلَها ِلَيْمــَلَ َو”َدلَّ
tiyle tefsîr etmiş ise de Mufredât’ta Râπıb bunun ¡aksini beyân etmiş; diyor ki َدَلــْوُت“ 
ْلَو أَْرَســْلُتَها َوأَْدَلْيُتَها أَْخَرْجُتَها َوِقيَل َيُكوُن ِبَمْعَنى أَْرَســْلُتَها”   fe’lyute™emmel. Fi’l-hakîka âyetin siyâkıالدَّ
Râπıb’ın beyânına evfaktır, zîrâ vâridin Yûsuf ¡aleyhi’s-selâmı görmesi kovayı kuyudan 
çekip çıkarmağa mütevakkıftır. Takdîr-i kelâm: ا َرأَى يُوُســَف  “َفأَْدَلــى َدْلــَوُه أَْي أَْخَرَجَهــا ِمَن اْلِبْئِر َفَلمَّ
 ya¡nî kovasını kuyudan çıkardı, Yusuf’u görünce “müjde! İşte bir َقــاَل َيــا بُْشــَرى َهــَذا ُغــَلٌم”
gulâm” dedi demek olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]ed¡iyâekum[ أَْدِعَياَءُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َجَعَل أَْدِعَياَءُكْم أَْبَناَءُكْم﴾140	

• َو﴿َل َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي أَْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا﴾141أَْي َمْن َتَبنَّْيُتُموُه	

“Evlâdlık ittihâz ettiğiniz kimseler” demek olur. ”أَْدِعَيــاُء“ kelimesi ”  ,nin cem¡idir“َدِعــيٌّ
dâl’ın fethi ve ¡ayn’ın kesriyle. Lafz-ı mezkûr oğul ittihâz edilen ya¡nî evlâdlık ve bir 
kimse tarafından bu benim oğlumdur diye iddi¡â edilen kimseye denir. ”ُدَعاٌء“ ve ”َدْعَوى“ 
mâddesinden “fa¡îl” dir ki bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür.

• 	]ve edbâre’s-sucûdi[ ُجوِد َوأَْدَباَر السُّ

• ُجوِد﴾142	 ْحُه َوأَْدَباَر السُّ ْيِل َفَسّبِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمَن اللَّ

• ْحُه َوِإْدَباَر النُُّجوِم﴾143 َوُقِرَئ ِبَكْسِر اْلَهْمَزِة	 ْيِل َفَسّبِ َوِفي َقْوِلِه[43] َتَعاَلى ﴿َوِمَن اللَّ

138 “Mü’minlere (şefkat) kanadını indir.” el-Hicr, 15/88. Ayrıca bkz. eş-Şu¡arâ™, 26/215.
139 “Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salmıştı.” Yûsuf, 12/19.
140 “Evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır.” el-Ahzâb, 33/4.
141 “Eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle 

evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın.” el-Ahzâb, 33/37.
142 “Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.” Kâf, 50/40.
143 “Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et.” et-Tûr, 52/49.
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Fethle ”ُدبُــٌر” ,”أَْدَبــاٌر“ün cem¡i ve kesrle ”ِإْدَبــاٌر“”if¡âl” bâbından masdardır ”أَْدَبــَر يُْدِبــُر ِإْدَبــاًرا“ 
]Ve[ ”ُدبٌُر“ son ve âhir ve art ma¡nâlarına, ”ِإْدَباٌر“ ardını dönüp gitmek ma¡nâsına olmakla 
kelime-i mezbûre her iki hâlde de âhirinde ve sonunda demek olur. Emîrü’l-mü™minîn 
ve ya¡sûbu’l-muvahhidîn ¡Alî b. Ebî ‰âlib radıyallâhu ¡anhu hazretlerinden mervîdir ki 
ــُجوِد”  kable salâti’l-fecr “ِإْدَبــاَر النُُّجــوِم” ba¡de salâti’l-magrib kılınan iki rek¡at ve “أَْدَبــاَر السُّ
kılınan iki rek¡attır buyurdular. İşbu bi’r-rivâye tefsîr ¡umûm-ı e™imme-i tefsîr beyninde 
ehâdîs ve âsâr-ı sahâbe ve tâbi¡înle sâbit olmakla icmâ¡ hâsıl olduğu İbn Cerîr-i ‰aberî 
tefsîriyle sâir tefâsîrde sarâhaten ve işâreten tenbîh buyurulmuştur.

• 	]edbera[ أَْدَبَر

• ْيِل ِإْذ أَْدَبَر﴾144	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواللَّ

• َوِفي﴿ثُمَّ أَْدَبَر َيْسَعى﴾145	

• َو﴿ثُمَّ أَْدَبَر َواْسَتْكَبَر﴾146	

• َو﴿َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوَتَولَّى﴾147	

Kelimât-ı kerîmesinin cümlesinde ”ِإْقَبــاٌل“in zıddıdır ki arka dönmektir. Ânifen beyân 
olunduğu üzere ”ُدبُــٌر“den “if¡âl”dir. ”أَْدَبــَر يُْدِبــُر ِإْدَبــاٌر َفُهــَو ُمْدِبــٌر“ denir. Ve ”ُدبُــٌر“ aslen ”ُقُبٌل“ün 
mukâbilidir ki insân ve sâir hayvânda mahrec-i necâset olan ¡uzvdur. Bundan art, arka, 
son ma¡nâlarına alındı. Bâbu’d-Dâl’da ”بُُر .kelimesine bak “الدُّ

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،د“

• 	]iddâra™tum[ اَرْأتُْم ِادَّ

• اَرْأتُْم ِفيَها﴾148 أَْي َتَخاَصْمُتْم َوَتَداَفْعُتْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْذ َقَتْلُتْم َنْفًسا َفادَّ

“Onda muhâsame ve müdâfa¡a ettiniz” demek olur. Bunun aslı ”َتَداَرْأتُْم“dür ki def¡ ma¡nâ-
sına olan ”َدْرٌء“den “tefâ¡ul”dür, ”َتَداَفْعُتــْم“ demektir ki “¡Âmîl’in katli ve kâtili hakkında 
müdâfa¡a ve ]44[ muhâsama ve ihtilâf ettiniz” ya¡nî fi¡l-i katli ba¡zınız ba¡zıların üzerine 
attı. Bu kelimenin ”اَرْأتُْم  şekline girmesi kurb-ı mahrec sebebiyle “tâ™”, “dâl”da idgâm “ِإدَّ
olunarak sükûn hâsıl olmakla imkân-ı ibtidâ için hemze-i vasl getirilmesiyledir, nitekim 
اَرُكوا” .ve emsâli kelimâtta vâki¡ olmuştur “ِإطَّيَّْرَنا” ,“ِإثَّاَقْلُتْم” ,“ِإدَّ

144 “Çekilip gittiğinde geceye andolsun.” el-Müddessir, 74/33.
145 “Sonra sırt dönüp koşarak gitti.” en-Nâzi¡ât, 79/22.
146 “Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı.” el-Müddessir, 74/23.
147 “O, (hakka) arka döneni ve (imandan) yüz çevireni kendine çağırır.” el-Ma¡âric, 70/17.
148 “Hani, bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız.” el-Bakara, 2/72.
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• 	]idra™û[ ِإْدَرُؤوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َفاْدَرُؤا َعْن أَْنُفِسُكُم اْلَمْوَت ِاْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن﴾149 أَِي اْدَفُعوا	

Ya¡nî “Nefsinizden mevti def¡ ediniz. “Ânifü’l-beyân ”َدْرٌء“dendir ki ”َدْفٌع“ ma¡nâsınadır, 
 “َدَرأَ َيْدَرُؤ ُدُروًءا” bâbından “َخَضــَع” demektir. Ve “َدَفــَع” ,denir “َدَرأَ َيــْدَرُؤ َدْرًءا” bâbından “َقَطــَع”
denir, ”ُمَفاَجــأًَة  demek olur. Ve meyl ilâ ehadi’l-cânibeyn ma¡nâsına da gelir. Ve “ِإطََّلــَع 
ٍؤ” .den “tefa¡¡ul”dür“َدْرأٌ” demektir ki lafz-ı “َقِويٌّ َعَلى َدْفِع أَْعَداِئِه” ,“ُفَلٌن ُذو َتَدرُّ

• 	]iddârakû[ اَرُكوا ِادَّ

• اَرُكوا ِفيَها َجِميًعا﴾150 أَِي اْجَتَمُعوا ِفي النَّاِر َجِميًعا أَْو َتلََحُقوا ِفيَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا ادَّ

Bu kelime bülûg ya¡nî yetişmek ma¡nâsına olan feth-i dâl ve sükûn-ı râ™ ile ”َدْرٌك“ laf-
zından “tefâ¡ul”dür, idgâm sebebiyle ”اَرُكــوا اَرْأتُــْم” şekline girmiş. Keyfiyyeti ânifen“ادَّ  “ِإدَّ
kelimesi bahsinde zikr olundu. Ve 151﴾اَرَك ِعْلُمُهــْم ِفــي اْلِخــَرِة  “ِإْجَتَمــَع kavl-i kerîminde ﴿َبــِل ادَّ
 ma¡nâsına ve istifhâm “َهْل” , “َبْل” ibâretiyle tefsîr olunmuş. Bu âyette¡ َوَتَتاَبَع َوَتَلَحَق ِعْلُمُهْم”
inkâr içindir. ”ِبَهــا” ,“ِفيَهــا“ ma¡nâsınadır. Murâd kıyâmet ve âhiret hakkında onların ¡ilmi 
ictimâ¡ ve yekdîgere ittibâ¡ ve telâhuk etti mi? Yok, etmedi demektir. 

FASLU’L-HEMZE MA¡A’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME: ”45[ “أَ،ذ[

• 	]el-e≠â[ اْلََذى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل تُْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمّنِ َواْلََذى﴾152	

-kendisiyle incinilen ve gussalanılan tahazzün edilen şey™dir, her ne ile ve ne sû “أََذى”
ret ve keyfiyyetle olursa olsun. Ve ”أََذى“ hissî ve ¡aklî ve dünyevî ve uhrevî ve dînî de 
olur. Mufredât’ta Râπıb bu kelimeyi ¡umûmen cins-i hayvân da dâhil olarak insâna yâ 
nefsinde yâ cisminde yâ tevâbi¡inde ki emvâl ve emlâk da dâhildir erişen zarardır diye 
tefsîr etmiş. 

Li-muharririhi: ”أََذى“ hissî ve ¡aklî ve dünyevî ve dînî ve uhrevî olduğu gibi el ve lisân 
ve îmâ ve işâret ve her gûne mu¡âmelât ile de vâki¡ olur. ¢ur™ân-ı kerîm’de pek çok 
mahalde vâki¡ olan ”أََذى“ mâddesi ve müştakkâtı hep bu vücûh üzerine müfesserdir. Ve 
tab¡an renc olan akzâr ve encâs ve sâir müstakzerât ve müstekrehât dahi ”أََذى“ tesmiye 
olunur, nitekimَوَيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى﴾153 أَْي ِقْذٌر﴿ ya¡nî mürdârdır demek olur.

149 “De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savın.” Âl-i ¡İmrân, 3/168.
150 “Nihayet hepsi orada toplandığı zaman” el-A¡râf, 7/38.
151 “Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile) onlara peşpeşe gelmiş-

tir.” en-Neml, 27/66.
152 “Sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın.” el-Bakara, 2/264.
153 “Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır).” el-Bakara, 2/222.
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• 	]e≠â¡û bihî[ أََذاُعوا ِبِه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اْلَْمِن أَِو اْلَخْوِف أََذاُعوا ِبِه﴾154 أَْي أَْفَشْوُه	

“İfşâ™ ettiler, etrâfa yaydılar, dağıttılar” demek olur. Zuhûr ve intişâr ma¡nâsına olan 
feth-i zâl ve sükûn-i yâ™ ile ”َذْيــٌع“dendir. “َبــاَع” bâbından ذاََع اْلَخَبــُر َيِذيــُع َذْيًعــا َوُذيُوًعــا َوَذْيُعوَعــًة“ 
 demektir. Sır “أَْفَشاُه َوَنَشَرُه” ,“أََذاَعُه” demektir. Ve “if¡âl”den “ِإْنَتَشَر َوَشاَع َوَفَشا” ,َوَذَيَعاًنا ِبَفْتِح اْلَياِء”
saklamayan boşboğaz kimseye mîm’in kesriyle ”ِمْذَيــاٌع“ denir. ”155”َلْيُســوا ِباْلَمَذاِييــِع hadîs-i 
şerîfinde ”ِمْذَياٌع” ,“َمَذاِييُع“ın cem¡idir.

• 	]e≠illetin[ أَِذلٍَّة

• ُهْم َويُِحبُّوَنُه اَِذلٍَّة َعَلى 	 ُ ِبَقْوٍم يُِحبُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َيْأِتي اهللَّ
ِ يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء  ِ َوَلَيَخاُفوَن َلْوَمَة َلِئٍم ٰذِلَك َفْضُل اهللَّ ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهللَّ اْلُمْؤِمِنيَن اَِعزَّ

ِنيَن [46] ُ َواِسٌع َعِليٌم﴾156 أَْي َعاِطِفيَن ُمْشِفِقيَن َلّيِ َواهللَّ

“Mü™minler için ¡atûf ve şefkatli ve mülâyim ve münkâd olan kavm” demek olur. Bu 
ma¡nâ yumuşak başlı, münkâd ya¡nî yedeğe gelir, iyi hûylu hayvâna ¡Arabın ”َدابَّــٌة َذلُــوٌل“ 
kavlinden me™hûzdur. Binâ™en ¡aleyh bu âyette ﴾ُهْم َويُِحبُّوَنُه  kavl-i kerîmiyle memdûh ﴿يُِحبُّ
olan bir kavme sıfat olmakla hevân ve hakâret ma¡nâsına haml olunamaz. ”  memdûh “ُذلٌّ
ve mezmûm olur. Memdûh olan mücerred rıfk ve şefkat ve lutf kasdıyla bir kimsenin 
kimse tarafından icbâr edilmeksizin tîb-i nefsiyle ihtiyâr ettiği ”  i mezmûm-“ُذّل” .dür“ُذلٌّ
ki hevân-ı hakârettir yâ gayrın kahr ve galebesiyle makhûrda hâsıl olur yâhûd ¡inâd 
ve serkeşlik ve ibrâz-ı celâdetten sonraki inkisârdan tahassul eder. Evvelkinde zammla 
” ” ikincide kesr ile “ُذلٌّ ُء َوأَِذلٌَّة” denir. Bâb-ı sânîden “ِذلٌّ  “َذلَّ َيِذلُّ ُذلًّ َوِذلًَّة َوَمَذلًَّة َفُهَو َذِليٌل َوُهْم أَِذلَّ
denir. Ve zammla ”  “أََذلَّــُه .bundan ism de olur. Ve hemze ve tad¡îfle müte¡addî olur “ُذلٌّ
ُ اهللُ َتْذِليًل” َ ” Zelîl etti” demektir. Ve kesrle“ اهللُ ِإْذَلًل َوَذهللَّ  zıdd-ı su¡ûbet ya¡nî “lîn”dir de “ِذلٌّ
denildi.

• 	]e≠ânun[ أََذاٌن

• ِ َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس َيْوَم اْلَحّجِ اْلَْكَبِر﴾157 أَْي ِإْعلٌَم ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأََذاٌن ِمَن اهللَّ

Bildirmek, beyân etmek murâd olunur. ”أََذاٌن، َتْأِذيــٌن، ِإيــَذاٌن“ i¡lâmdır. Bunun aslı kulak de-
mek olan ”أُُذٌن“ lafzıdır. Bundan ahzle ”ِإْعَلٌم“ ma¡nâsına isti¡mâli meselâ ”آَذَنُه ِباْلَْمِر“ kav-

154 “Kendilerine güvenlik (barış) veya korku (savaş) ile ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar.” en-
Nisâ, 4/83.

155 Beyhakî, Şuabu’l-îmân, 12/68, no: 9223.
156 “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk ge-

tirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere 
karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasın-
dan da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, 
hakkıyla bilendir.” el-Mâide, 5/54. Ayrıca bkz. Âl-i ¡İmrân, 3/123; en-Neml, 27/34, 37.

157 “Hacc-ı ekber gününde, Allah ve Resûlünden bütün insanlara bir bildiridir:” et-Tevbe, 9/3.
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linde ”أَْوَقَع اْلَْمَر ِفي أُُذِنِه“ ma¡nâsı mülâhazasına binâ™endir. Bu bâb’ın evvelinde vâki¡ ِإْئَذْن“ 
.kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula ِلي”

• 	]e≠â…ahâ[ أََذاَقَها

• ُ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكانُوا َيْصَنُعوَن﴾158 أَْي َعاَقَب اهلُل أَْهَل اْلَقْرَيِة	 ﴿َفأََذاَقَها اهللَّ

Ya¡nî ]47[ “Ehl-i karyeyi ki murâd ehl-i Mekke’dir, Allâhu ta¡âlâ mu¡âkabe eyledi” 
ya¡nî açlık, kaht ve havfe bürünmek elemini onlara tattırmak ile demektir. ”َذْوٌق“ten 
“if¡âl”dir, ”َذْوٌق“ tatmaktır. ”ِإَذاَقــٌة“ tattırmaktır. Sülâsîde “َقــاَل” bâbından َذاَق َيــُذوُق َذْوًقــا َفُهَو“ 
 e izâfeti elem-i“َخْوف” ve “ُجوع” ın“ِلَباس” müte¡addîdir. Bu âyette “أََذاَقــُه يُِذيُقــُه” .denir َذاِئــٌق”
cû¡ ve havfın karye ve ehlini libâs gibi bürümesini iş¡âr eder, gûyâ Allahu ta¡âlâ hazret-
leri küffâr-ı Mekke’ye vâsi¡ ve muhît ve şümûllü bir kaht ve havf elemini tattırdı demek 
olur. Ve ”ُأََذاَقَها اهلل“ kelimesi ”أَْلَبَسَها اهللُ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف“ ¡ibâretiyle de tefsîr edilmiş. Val-
lâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]el-e≠…âni[ اْلَْذَقاِن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّا َجَعْلَنا ِفي أَْعَناِقِهْم أَْغَلًل َفِهَي ِإَلى اْلَْذَقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن﴾159 َجْمُع َذَقٍن	

-lafzı menbet-i lihye olan ve lisânımızda çene kemiği, Türkçe enek tesmiye edi “َذَقــٌن”
len iki kemiğin birleştiği mahaldir, biz ona çene deriz. ”ِإَلــى اْلَْذَقــاِن“ “çenelerine kadar” 
demektir.

• 	]e≠inet[ َأَِذَنْت

• ْت﴾160 أَْي َسِمَعْت َوأََطاَعْت َواْنَقاَدْت	 ْت َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّ َماُء اْنَشقَّ ﴿ِاَذا السَّ

“Semâ™ inşikâk emrinde rabbisini dinledi”, ya¡nî emrine münkâd oldu demek. ”ِإْســِتَماٌع“ 
ma¡nâsına olan ”أََذَن“ dendir, “َطــِرَب” bâbından ”أَِذَن َيــْأَذُن أََذًنــا“ denir, ”ِإْســَتَمَع“ demektir, lâ-
kin ¢ur™ân-ı kerîm’de dördüncü bâbdan vâki¡ olmuştur, herhâlde ”َســِمَعْت َوأََطاَعْت ,“أَِذَنْت“ 
 dan itâ¡at ve inkıyâd ma¡nâları alındı. Aslı kulak demek olan “ِإْســِتَماٌع” .demektir َواْنَقاَدْت”
ــْت” .kelimesine de mürâca¡at oluna “أََذاٌن” lafzındandır. Bu faslın evvelinde “أُُذٌن”  “َوُحقَّ
“Hak oldu” ya¡nî vâcib oldu üzerine rabbisinin emrini dinleyip inkıyâd etmek demek 
olur. ”  “أَْي kelimesinden fi¡l-i mâzî-i ]48[ mechûldür. Bunu îzâhen ¢â∂î, tefsîrinde “َحــقٌّ
ْنِقَياِد” ْســِتَماِع َواْلِ  misâlini îrâd “يَُقاُل ُحقَّ ِبَكَذا َفُهَو َمْحُقوٌق َوَحِقيٌق” demiş ve te™kîden ُجِعَلْت َحِقيَقًة ِباْلِ
etmiş. Ve ”ــْت  kelimesi iki âyet sonra tekerrür eder, ma¡nâ birdir. Vallâhu a¡lemu “ُحقَّ
bi-murâdihi.

158 “Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.” en-Nahl, 
16/112.

159 “Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları 
yukarıya kalkık durumdadır.” Yâsîn, 36/8.

160 “Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur:” el-İnşikâk, 84/2, 5.
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MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ذ“

• 	]u≠unun[ أُُذٌن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَتِعَيَها أُُذٌن َواِعَيٌة﴾161	

Burada kulak ma¡nâsınadır ki câriha-i ma¡lûmedir, Fârisîde “gûş” denir. ”َواِعَيٌة“ ona sıfat 
vâki¡ olmuştur, kabûl ma¡nâsınadır; işittiğini kabûl ve hüsn-i telakkîye müsta¡idd olan 
kulak demek olur. Ve ”أُُذٌن“ lafzı ile her işittiğine inanan selîmü’l-kalb ve ebleh kim-
seden de kinâye edilir. Bu ma¡nâ kelime-i mezbûre kelâmda “haber” veyâ sıfat vâki¡ 
olduğundan tahakkuk eder. ”ُهــَو أُُذٌن“ ve ”َزْيــٌد أُُذٌن” ,“َرُجــٌل أُُذٌن“ kavlinde olduğu gibi her 
sûretle belâhet ifâde eder.

• 	]u≠unu «ayrin[ أُُذُن َخْيٍر

• َويُْؤِمُن 	  ِ ِباهللَّ يُْؤِمُن  َلُكْم  َخْيٍر  أُُذُن  ُقْل  أُُذٌن  ُهَو  َوَيُقولُوَن  النَِّبيَّ  يُْؤُذوَن  الَِّذيَن  ﴿َوِمْنُهُم  َتَعاَلى  َقْوِلِه  ِفي 
ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾162

Bu âyet-i kerîmede vâki¡ ”أُُذن“ lafzları ikisi de mâ-kablinde ânifen beyân olunan selâ-
met-i kalb ve belâhet ifâde eden ”أُُذٌن“ ma¡nâsınadır. Münâfıklar, Resûl-i ekrem efendi-
miz hazretlerini zemm kasdıyla ”ُهــَو أُُذٌن“ dediler, ya¡nî “Her işittiğine inanır.” İşte buna 
redden cevâb olarak buyuruyor ki ﴾ُقْل أُُذُن َخْيٍر َلُكْم﴿“Sizin ]için[ hayrlı kulaktır” ya¡ni evet 
Resûlullâh ”أُُذٌن“dür, lâkin sizin zu¡münüz gibi belâhet ve sâde-dillikten değil belki sizin 
için nâfi¡ ve hayrlı ”أُُذٌن“dür demek olur, çünkü her söylenen ve sıdk ]ve[ kizbe ihtimâli 
olan haberlere değil, Allâhu ta¡âlânın vahy ve ihbârına ve kizbden ]49[ müteberrî olan 
mü™minlere inanır, salavâtullâhi ve selâmuhu ¡aleyhi ve ¡alâ-âlihi.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ذ“

• 	]i≠[ ِإْذ
Vakt-i mâzîdir. Sicistânî rahimehullâhu bu kadarla iktifâ etmiş, hâlbuki vücûhu vardır. 

İzâh:Kelime-i mezbûre ism-i zamân-ı mâzî olarak birkaç vech üzere isti¡mâl olunur:

1. Zarf-ı zamân-ı mâzî olur: 163﴾ِإْذ أَْخَرَجــُه الَِّذيــَن َكَفــُروا َثاِنــَي اْثَنْيــِن ُ  kavl-i ﴿ِالَّ َتْنُصــُروُه َفَقــْد َنَصــَرُه اهللَّ
kerîminde olduğu gibi.

161 “Belleyecek kulaklar da onu bellesin.” el-Hâkka, 69/12.
162 “Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” diyen kimseler 

de vardır. De ki: “O sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah’a inanır, mü’minlere inanır (güvenir).” 
et-Tevbe, 9/61.

163 “Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri 
olarak (Mekke’den) çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti.” et-Tevbe, 9/40.
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2. Mef¡ûlün bihi olur: 164﴾َواْذُكــُروا ِإْذ ُكْنُتــْم َقِليــًل َفَكثََّرُكــْم﴿ cümle-i celîlesinde olduğu gibi. Ve 
cümleten kasas-ı ¢ur™âniyye evâilinde ”أُْذُكْر“ takdîriyle olanlar bu kısmdandır.

3. Mef¡ûlden bedel olur: 165﴾َواْذُكــْر ِفــي اْلِكَتــاِب َمْرَيــَم ِإِذ اْنَتَبــَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاًنا َشــْرِقيًّا﴿ nazm-ı cemî-
linde olduğu gibi.

4. Zurûf-ı zamâniyyeye muzâfun ileyhi olur: 166﴾َربََّنــا َل تُــِزْغ ُقُلوَبَنــا َبْعــَد ِإْذ َهَدْيَتَنــا﴿ kavl-i kerî-
minde olduğu gibi.

5. Ba¡zen zamân-ı müstakbele de ism olur: 167﴾ُث أَْخَباَرَهــا  cümle-i mehîbesinde ﴿َيْوَمِئــٍذ تَُحــّدِ
olduğu gibi ki murâd yevm-i kıyâmettir.

6. Ba¡zen de ta¡lîl ifâde eder: 168﴾َوَلْن َيْنَفَعُكُم اْلَيْوَم ِإْذ َظَلْمُتْم﴿ Ve emsâli âyât-ı kerîmede oldu-
ğu gibi. Bu kelimeye dâir daha birçok ma¡ânî ve fevâid ve ahkâm Mu«târu’l-Enbâ™ nâm 
eser-i fakîrîde mufassalen beyân olunmuştur ki mütâla¡asından istifâde olunur.

• 	]i≠â[ ِإَذا
 .vakt-i müstakbeldir. Bu kelime de sâbıkı gibi birkaç vechle isti¡mâl olunur “ِإَذا”

1. Ma¡nâ-yı şartı mutazammın zarf-ı zamân-ı müstakbel olur. Ve cevâbına “fâ” dâhil 
olur: 169﴾ْحَمَة ﴿َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبآَياِتَنا َفُقْل َسَلٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِه الرَّ
2. Ve bilâ-ma¡nâ-yı şart zarf-ı zamân-ı müstakbel olur: 170﴾ْيِل ِإَذا َيْغَشى َوالنََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى ﴿َواللَّ
-ke ﴿َوَل َعَلــى الَِّذيــَن ِإَذا َمــا أََتــْوَك ِلَتْحِمَلُهــْم﴾menzilesinde zarf-ı zamân-ı mâzî de olur: 171 “ِإْذ” .3
limât-ı kerîmesinde olduğu gibi. Sâbıkı olan ”ِإْذ“ ile bunun müfâce™e ve sâir ma¡ânîde de 
isti¡mâli kezâ Mu«târu’l-Enbâ™’da muvazzahan mezkûrdur. ]50[

164 “Hatırlayın ki, siz az (ve güçsüz) idiniz de o sizi çoğalttı.” el-A¡râf, 7/86.
165 “(Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında 

bir yere çekilmişti.” Meryem, 19/16.
166 “(Onlar şöyle yakarırlar): “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.” Âl-i 

¡İmrân, 3/8.
167 “İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.” ez-Zilzâl, 99/4.
168 “Onlara, “(Bu temenniniz) bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz.” ez-Zuhruf, 43/39.
169 “Âyetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki: “Selam olsun size! Rabbiniz kendi üzerine 

rahmeti (merhameti) yazdı.” el-En¡âm, 6/54.
170 “(Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun.” el-

Leyl, 92/1-2.
171 “Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana gelen kimselere bir sorumluluk yoktur.” 

et-Tevbe, 9/92.
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FASLU’L-HEMZE MA¡A’R-RÂ™: ”أَ،ر“

• 	]el-er√âmi[ اْلَْرَحاِم

• ِ﴾172 أَْي َذُوو اْلَقَراَباِت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأُولُو اْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهللَّ

Ya¡nî karâbet ve hısımlıklar ashâbı demek olur. ”َرْحــٌم“ in cem¡idir. Bu âyetin gayrıda 
 nisâda nutfe-i recülü kâbil olan ¡uzv-ı dâhilîdir ki onda haml vâki¡ olur, nitekim “َرْحــٌم”
ى﴾173  cümle-i kerîmesinde vâki¡ olmuştur. Bu ma¡nâ ﴿َونُِقــرُّ ِفــي اْلَْرَحــاِم َمــا َنَشــاُء ِإَلــى اََجــٍل ُمَســمًّ
-kelimesinde asldır. Sonra akrabâ™ bir rahimden neş™et ettikleri için karâbet ma¡nâ “َرْحٌم”
sına isti¡âre olundu. Bu lafz rikkat ve hanîn ve re™fet ve ta¡attuf ma¡nâlarına da gelir. 
Bâb-ı râbi¡den ”َرِحَمُه َيْرَحُمُه َرْحًما َوَرْحَمًة َوَمْرَحَمًة َفُهَو َراِحٌم“ denir. ”َرِحيٌم“ bundan mübâlagadır. 
Ma¡nâ ”َرقَّ َوَحنَّ َوَرأََف َوَتَعطََّف“dir. Kâle ta¡âlâ: 174﴾َفأََرْدَنا أَْن يُْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزكوًة َوأَْقَرَب ُرْحًما﴿ 
Bâbu’r-Râ’da ”ْحٰمن .kelimelerine de nazar buyurula “ُرْحًما” ve “الرَّ

• 	]erkesehum[ أَْرَكَسُهْم

• ُهْم ِإَلى ُكْفِرِهْم	 ُ أَْرَكَسُهْم ِبَما َكَسُبوا﴾175 أَْي َنَكَسُهْم َوَردَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

“Onları baş aşağı etti ve tekrâr küfrlerine döndürdü” demektir. Bu kelime bir şey™i baş 
aşağı döndürmek ve evvelini âhirine redd ya¡nî önünü ardına getirmek ma¡nâsına olan 
ــْيَء َرْكًســا” dendir. Bâb-ı evvelden “َرْكــٌس” ُه َمْقُلوًبــا” ,“َرَكــَس الشَّ  bundan “أَْرَكــَس” .demektir “َردَّ
“if¡âl”dir. Müte¡addî olmakla”َرَكَس” ]ve[ ”أَْرَكَس“ müsâvîdir. Lâzımı “ifti¡âl”den ”ِإْرَتَكَس“ 
dir. Ve 176﴾وا ِإَلى اْلِفْتَنِة أُْرِكُسوا ِفيَها .mâzî-i mechûldür “أُْرِكُسوا” kavl-i kerîmindeki ﴿ُكلََّما ُردُّ

• 	]erci™hu[ أَْرِجْئُه

• ْرُه َوأََخاُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا أَْرِجْئُه َوأََخاُه﴾177 أَْي أَّخِ

“Onu ve kardeşini te™hîr eyle.” Murâd tevkîftir. Bu bir kırâ™ate göredir. Mütedâvil olan 
kırâ™atte ﴾َقالُــوا أَْرِجــْه َوأََخــاُه﴿ dir. Ma¡nâca birdir. Aslı tevkîf ve te™hîr ma¡nâsına ]51[ olan 
 dur. Tahfîfen hemze iskât ve Mûsâ’ya râci¡ zamîr-i mansûb iskân“أَْرِجْئــُه” dan“ِإْرَجــاٌء”

172 “Allah’ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar.” el-Enfâl, 8/75; 
el-Ahzâb, 33/6. “الرحــام” kelimesi için ayrıca bkz: Âl-i ¡İmrân, 3/6; er-Ra¡d, 13/8; el-Hacc, 22/5; 
Lokman, 31/34.

173 “Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz.” el-Hacc, 22/5.
174 “Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesi-

ni diledik.” el-Kehf, 18/81.
175 “Allah onları yaptıkları işlerden dolayı başaşağı ederek eski konumlarına (küfre) döndürmüştür.” 

en-Nisâ, 4/88.
176 “Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar.” en-Nisâ, 4/91.
177 “Onlar şöyle dediler: “Mûsâ’yı ve kardeşini (bir süre) beklet (haklarında bir işlem yapma).” el-A¡râf, 

7/111; eş-Şu¡arâ, 26/36.
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edilerek ”أَْرِجــْه“ olmuştur. Bu ma¡nâ mehmûzu’l-lâm olan ”َرَجــاٌء“dandır. “َرَمــى” bâbından 
.dahi lügattır “َرَجى”

• 	]erâ≠ilunâ[ أََراِذلَُنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَقاَل اْلَمَلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِهَما َنٰريَك ِالَّ َبَشًرا ِمْثَلَنا َوَما َنٰريَك اتََّبَعَك ِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا 	
ْأِي﴾178 أَْي أََساِفُلَنا َباِدَي الرَّ

“İçimizde bulunan dûn ve sefîl, kadrleri nâkıs kimseler” demek olur. ”َرْذٌل“ feth-i râ ve 
sükûn-ı ≠âl-ı mu¡ceme ile dûn ve hasîs ma¡nâsınadır ki redâ™etinden dolayı kendinden 
i¡râz olunur. Ve her şey™in redî ve değersizine de zamm-ı râ™ ile ”ُرَذاٌل“ denir. “َظــُرَف” 
bâbından ”َرُذَل َرَذاَلًة َوَرُذوَلًة َفُهَو َرِذٌل“ denir, “Redî oldu, kötüledi” demek olur. ”َرِذل“in cem¡i 
zamm-ı mu¡ceme ile ”أَْرُذل“ ve bunun cem¡i ”أََراِذل“dir, ”َكْلٌب، أَْكُلٌب، أََكاِلُب“ gibi. Ve ceyyidi 
gidip redî ve değersizi kalan şey™e de denir. َوِمْنُكــْم َمــْن يُــَردُّ ِإَلــى أَْرَذِل اْلُعُمــِر ِلَكْيــَل َيْعَلــَم َبْعــَد ِعْلــٍم﴿ 
 kavl-i kerîminde olduğu gibi ki âhir-i ¡ömrdür, za¡f ve herem sebebiyle lezzet ve َشْيًئا﴾179
nef¡i kalmamıştır.

• 	]er≠eli’l-™umuri[ أَْرَذِل اْلُعُمِر
 mâ-kablinde beyân olunduğu üzere herem, za¡f-ı pîrî ve nâtüvânlıktır, kâffe-i ]أَْرَذِل اْلُعُمِر[ 
kuvâ-yı cismâniyye ve ¡akliyyeyi tankîs ile sâhibini ¡ateh ve bunamak gibi ahvâle ilcâ™ 
ettiğinden ¡ömrün i¡râz edilen kısmıdır, nitekim َوِمْنُكــْم َمــْن يُــَردُّ ِإَلــى أَْرَذِل اْلُعُمــِر ِلَكــْي َل َيْعَلَم َبْعَد﴿ 
.buyuruluyor. Nes™elullâhe’l-¡âfiyete ِعْلِم َشْيًئا﴾180

• 	]erbâ[ أَْرَبى

• ٍة﴾181 أَْي أَْزَيَد َعَدًدا	 ٌة ِهَي أَْرَبى ِمْن أُمَّ ِمْن َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْن َتُكوَن أُمَّ

Bir cemâ¡at ¡adeden bir dîgerinden daha ziyâde olsun için demek olur. Bâbu’r-Râ’da 
]kelimesine nazar oluna. ]52 “َرْبَوٍة”

• 	]el-erâik[ اْلََراِئِك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْلََراِئِك﴾182 َجْمُع أَِريَكٍة	

-beytu’l-¡arûs ya¡nî gelin odasına vaz¡ olunan müzeyyen tahttır ki ¡arûsun cülûsu ,“أَِريَكٌة”
na hâsstır. Ve her mu¡tenâ ve müzeyyen serîrlere de ıtlâk olunur.

178 “Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, “Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. İlk 
bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz.” Hûd, 11/27.

179 “İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına 
ulaştırılır.” en-Nahl, 16/70; el-Hacc, 22/5.

180 “İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına 
ulaştırılır.” en-Nahl, 16/70; el-Hacc, 22/5.

181 “Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye” en-Nahl, 16/92.
182 “Orada tahtlar üzerine kurularak” el-Kehf, 18/31; el-İnsân, 76/13. 
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• 	]el-er≠elûn[ اْلَْرَذلُوَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا أَنُْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اْلَْرَذلُوَن﴾183 أَْي َسِفَلُة النَّاِس	

Sanâyi¡-i süfliyye erbâbı ya¡nî hammâl, cemmâl ve kayıkçı, balıkçı gibi ayak takımı 
demektir. Bu kelime bundan evvel ”أََراِذلَُنا“ kelimesinde zikr olundu, ircâ¡ buyurula.

• 	]erdâkum[ أَْرَداُكْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربُِّكْم أَْرَداُكْم َفأَْصَبْحُتْم ِمَن اْلَخاِسِريَن﴾184 أَْي أَْهَلَكُكْم	

“Sizi helâk eyledi” demek olur. ”َعــَل َيْعُلــو“ bâbından ”  yâ’nın teşdîdiyle “َرَدا َيــْرُدو َفُهــَو َرِديٌّ
ve “َتِعــَب” bâbından ”  ma¡nâsınadır. Hemze ile ta¡addî “َهَلــَك” ,denir “َرِدَي َيــْرَدى َرًدى َفُهــَو َرِديٌّ
eder: ”أَْرَداُه يُْرِديــِه“ denir, “Helâk etti” demektir. Ve “tefa¡¡ul”den ”َض ِلْلَهــَلِك” ,“َتــَردَّى  “َتَعــرَّ
“Nefsini helâka ¡arz etti.” Mehmûzu’l-lâm olan ”ِرَداٌء“ bundan değildir. Bâbu’t-Tâ’da 
َيُة” ve Bâbu’l-Mîm’de “َتَردَّى” ve “َتْرَدى” .kelimelerine de nazar oluna “اْلُمَتَرّدِ

• 	]ercâihâ[ أَْرَجاِئَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة﴾185 أَْي َنَواِحيَها	

Etrâf ve cevânibi demek olur. Bunun müfredi, elif-i maksûre ile ”َرَجــا“dır. Bu lafz kuyu 
ve kabr ve şukûk-ı arz ve emsâlinin harf ve cânib ve şefîrinde isti¡mâl olunur. Bu âyette 
-i münşak-“َســَماء” a muzâfun ileyh olan zamîr-i mü™ennes mâ-kablindeki mezkûr“أْرَجاٌء”
kaya râci¡ olmakla ”ٌة  kelimesi maksûren ve “َرَجا” nın etrâfında demek olur. Ve“َسَماٌء ُمْنَشقَّ
memdûden kendisinde meserret olan şey™in husûlünü iktizâ eden zanndır, Türkçemiz-
de bundan ummak ]53[ ile ta¡bîr edilir. Bu “ummak” lafzı “ümmîd”den muharref olsa 
gerek.

• 	]ersâhâ[ أَْرٰسيَها

• ْرِض ِلَتْسُكَن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلِجَباَل أَْرٰسيَها﴾186 أَْي أَْثَبَتَها َعَلى َوْجِه اْلَ

ا َفُهَو َراِسي” bâbından “َسَما” ْيُء َيْرُسو ُرُسوًّ  demektir. Ve hemze ile ta¡addî “َثَبَت” ,denir “َرَسا الشَّ
eder. ”أَْثَبَتــُه” , “اَْرَســاُه َغْيــُرُه يُْرِســيِه“ demektir. Bu kelimeye dâir tahkîkât mufassalen Bâbu’r-
Râ’da mezkûr ”اِسَيات .kelimesinde görülür “اَلرَّ

183 “Dediler ki: “Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz hiç sana inanır mıyız.” eş-Şu¡arâ, 26/111.
184 “İşte bu sizin, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyâna uğrayanlardan 

oldunuz.” Fussilet, 41/23.
185 “Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.” 

el-Hâkka, 69/17.
186 “Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.” en-Nâzi¡at, 79/32.
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MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ر“

• 	]urku∂[ اْرُكْض

• ْرَض ِبِرْجِلَك	 ﴿اْرُكْض ِبِرْجِلَك َهَذا ُمْغَتَسٌل َباِرٌد َوَشَراٌب﴾187 أَِي اْضِرِب اْلَ

“Ayağını yere vur” demek olur. ”َرْكــٌض“ ayakla vurmaktır. Tesrî¡-i seyr için binek hay-
vânının böğürlerine topuklarla vurulduğu vaktte ya¡nî mahmuzlandığı vaktte bâb-ı ev-
velden ”ابََّة َيْرُكُض َرْكًضا .denir “َرَكَض الدَّ

Sicistânî rahimehullâhu ikinci mertebede ”َرْكٌض“ı ”َدْفٌع“ ile tefsîr etmiş ise de vech-i tef-
sîrden sükût etmiş. Bu âyette evfak ve enseb olan ayakla depmek ma¡nâsıdır. 

• 	]urkisû[ أُْرِكُسوا

• وا ِاَلى اْلِفْتَنِة أُْرِكُسوا ِفيَها﴾188 أَْي َعاُدوا ِإَلْيَها أَْي ِإَلى َجَهنََّم َوَرَجُعوا َمْنُكوِسيَن َمْقُلوِبيَن َعَلى 	 ﴿ُكلََّما ُردُّ
ُرُؤوِسِهْم

Bu kelime ânifen ”اَْرَكَسُهْم“ kelimesinde beyân edildi, ircâ™-ı nazar buyurula.

• 	]urîkum[ أُِريُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما أُِريُكْم ِإلَّ َما أََرى﴾189 أَْي َما أُِشيَر َعَلْيُكْم ِإلَّ ِبَما أُِشيَر ِبِه َعَلى َنْفِسي	

“Ben size işâret ya¡nî irâ™e etmiyorum, ancak kendi nefsime irâ™e ettiğim şey™i irâe edi-
yorum” demek olur. Ya¡nî bizim için necât ve râh-ı savâb Mûsâ ¡aleyhi’s-selâmın kat-
lindedir demek ister. ”ُرْؤَيٌة“den “if¡âl”dir ki göstermektir.

• 	]urhi…uhû[ أُْرِهُقُه

• ُفُه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َسأُْرِهُقُه َصُعوًدا﴾190 أَْي أُْغِشيِه َوأَُكّلِ

Râπıb ]54[ Mufredât’ta ”َرْهٌق“ kelimesini ”َرِهَقُه اْلَْمُر َغِشــَيُه ِبَقْهٍر“ ¡ibâretiyle tefsîr etmiş. Bu 
sûrette bu âyetin tercümesinde biz “Onu ¡an-karîb su¡ûd ya¡nî ¡akabeye çıkmakla mükel-
lef kılarım ki meşakkat onu gaşy eder, ya¡nî bürür ve istîlâ eder” deriz. Bu lafza dâir tah-
kîkât Bâbu’t-Tâ’da ”َتْرَهُقُهْم“ ve ”َتْرَهُقَها“ ve Bâbu’r-Râ’da ”َرَهًقا“ kelimelerinde görülür.

187 “Biz de ona, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik.” Sâd, 38/42.
188 “Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar.” en-Nisâ, 4/91.
189 “Firavun, “Ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum (dedi).” el-Mü™min, 40/29.
190 “Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.” el-Müddessir, 74/17.
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MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ر “

• 	]irhebûni[ ِإْرَهُبوِن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإيَّاَي َفاْرَهُبوِن﴾191 أَْي َخاُفوِن	

Kesr-i nûn’la benden korkunuz demek olur. Bu kelimenin aslı yâ ile ”ِإْرَهُبوِني“ olup âhir-i 
âyette vâki¡ olmakla hazf olundu, zîrâ evâhir-i âyât menviyyün ¡aleyha’l-vakf olduğu ci-
hetle “yâ” üzerine vakf istiskâl olunur, binâ™en ¡aleyh hazf edilerek kesre ile iktifâ olun-
du. ”َرْهــٌب“in ma¡nâsında Râπıb ”ْهَبــُة ْهــُب” ve “اَلرَّ  taharrüz ve ıztırâbla havftır demiş ve “اَلرَّ
zammla ”َفــَزٌع” ,“ُرْهــٌب“ ma¡nâsına ve “tefa¡¡ul”den ”ــٌب ــٌد” ,“َتَرهُّ  ma¡nâsına da geldiğini “َتَعبُّ
beyân etmiş. Ve ”َراِهٌب“ de ”َعاِبٌد“ ma¡nâsına gelir, ancak ¡ubbâd-ı Na§ârâya ¡alem olmuş-
tur. ”ُرْهَبــاٌن“ ¡alâ-gayr-i kıyâs bunun cem¡idir. ”ــٌة  ,dahi bundan masdar-ı mec¡ûldür “َرْهَباِنيَّ
nitekim 192﴾ــًة اْبَتَدُعوَهــا َما َكَتْبَناَهــا َعَلْيِهْم  kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur. Bâbu’r-Râ’da ﴿َوَرْهَباِنيَّ
.kelimesiyle mâ-ba¡dine da nazar buyurula “َرْهِب”

• 	]ir§âden[ ِإْرَصاًدا

• ًبا	 َ َوَرُسوَلُه ِمْن َقْبُل﴾193 أَْي َتَرقُّ ﴿َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اهللَّ

“Gözetmek, gözlemek ve intizâr için” demek olur. Bir şey™i gözetlemek için hâzırlanıl-
dığı vakt ”ْيَء  şerde ya¡nî sû™-i niyyetle olanda “ِإْرَصاٌد” denir. Ancak “if¡âl”den “أَْرَصْدُت الشَّ
isti¡mâl olunur denilmiş. Ve ”َرَصــْدُت“ ve ”أَْرَصــْدُت“ mutlakan terakkubde ]55[ isti¡mâl 
olunur da denildi. ”َرَصــٌد“ aslen terakkube isti¡dâddır ki yol gözlemek ve intizâra tehey-
yü™ demek olur. Bâbu’r-Râ’da ”َرَصــًدا“ ve mîm’de ”َمْرَصــٍد“ kelimelerinde de mufassalen 
mezkûrdur, nazar oluna.

• 	]irte…ibû[ اْرَتِقُبوا

• ﴿َواْرَتِقُبوا ِإنِّي َمَعُكْم َرِقيٌب﴾194 أَِي اْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ُمْنَتِظٌر	

“Gözleyiniz, ben de sizinle berâber gözleyiciyim” demek olur. “َقَتــَل” bâbından َرَقْبُتــُه“ 
 bundan ismdir, nazar ma¡nâsına da “ِرْقَبٌة” Ve kesr-i râ ile “َحِفْظُتــُه َفأََنا َحِفيــٌظ” ,أَْرُقُبــُه َفأََنــا َرِقيــٌب”
gelir. Binâ™en ¡aleyh “ifti¡âl”den ”ِإْرِتَقــاٌب“ intizâr demektir. ”ِإْنَتَظْرتُــُه” ,“ِإْرَتَقْبُتــُه“ ]demektir.[ 
Emri ”ِإْرَتِقــْب“dir. ”ِإْرَتِقُبــوا“ cem¡-i müzekkerdir, “İntizâr ediniz, gözleyiniz” demek olur. 
Bâbu’r-Râ’da ”َرِقيٌب“ kelimesine de nazar buyurula.

191 “Yalnız benden korkun.” el-Bakara, 2/40.
192 “(Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık.” el-Hadîd, 

57/27.
193 “Öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye” et-Tevbe, 9/107.
194 “Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.” Hûd, 11/93.
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• 	]irteddâ[ ا ِإْرَتدَّ

• ا َعَلى آَثاِرِهَما َقَصًصا﴾195 أَْي َرَجَعا	 ﴿َفاْرَتدَّ

“Geri döndüler”, ya¡nî kendi izleri üzerine tetebbu¡ ederek araştırarak geri döndüler. 
Geldikleri yola geri gittiler demek de olur. Bu kelime ”َمْنــٌع” ,“َدْفــٌع” ,“ِإْرَجــاٌع“ ma¡nâlarına 
isti¡mâl olunan ”ََّرد“ mâddesinden “ifti¡âl”dir. ” -denir ki “Geri dön “ِإْرَتدَّ َيْرَتدُّ ِإْرِتَداًدا َفُهَو ُمْرَتدٌّ
dü” demektir. Sülâsîden müte¡addîdir. ”ا ُه َردًّ ُه َيــُردُّ -yerinde kul “َمَنَعــُه” ,“َدَفَعــُه” ,“أَْرَجَعــُه” ;“َردَّ
lanılır. ”َقَصٌص“ tetebbu¡ ve araştırmaktır. Bâbu’l-¢âf’ta ” .kelimesine nazar oluna “َقصٌّ

• 	]el-irbeti[ ْرَبِة اْلِ

• َساِء	 َجاِل﴾196 أَْي أَْصَحاِب اْلَحاَجِة ِإَلى النِّ ْرَبِة ِمَن الّرِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َغْيِر أُوِلي اْلِ

Fethateynle ”أََرٌب“ kesr-i hemze ve sükûn-ı râ ile ”ِإْرَبٌة“ ve feth-i mîm ve râ’nın harekât-ı 
selâsesiyle ”َمْأِرَبٌة َمْأَرَبٌة َمْأُرَبٌة “ hâcet demektir ki biz ihtiyâc ta¡bîr ediyoruz. “َتِعَب” bâbından 
ْيَء أََرًبا َوِإْرَبًة َوَمْأُرَبًة وَمْأَرَبٌة وَمْأِرَبٌة “ ُجُل الشَّ  demektir, lâkin Mufredât’ta ]56[ “ِإْحَتاَج” ,denir “أَِرَب الرَّ
Râπıb def¡i husûsunda birtakım hîle ve tekellüfü iktizâ eden fart-ı hâcettir, binâ™en™aleyh 
her bir ”اََرٌب“ hâcettir hâlbuki her bir hâcet ”أََرٌب“ değildir. Sonra gâh hâcet-i müfredede 
ve gâh hâcet olmasa da ihtiyâlde isti¡mâl olundu. ﴾َجاِل ْرَبِة ِمَن الّرِ -kavl-i kerîmin ﴿َغْيِر أُوِلي اْلِ
de nikâha hâcetten kinâyedir demiş. Hulâsaten minhâ. Ve Sa¡îd b. Cubeyr radıyallâhu 
¡anhu ﴾َجــاِل ْرَبــِة ِمَن الّرِ -keli “َمآِرب” den murâd ma¡tûhtur demiş. Bâbu’l-Mîm’de﴿َغْيــِر أُوِلــي اْلِ
mesinde de nebzeten mezkûrdur.

• 	]irame[ ِإَرَم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد﴾197 ِاْسُم أَِبي َعاٍد	

Bu tefsîr İbn Zubeyr’in ”َعــاد“ı ”ِإَرم“e izâfetiyle olan kırâ™etine göredir. Müşârün iley-
h”ِبَعــاِد ِإَرَم” sûretinde kırâ™at etmiştir. Denir ki İrem kavm-i ¡Âd’ın sâkin olduğu beledin 
ismidir. 

Tenbîh: Sicistânî rahimehullâhu mücmelen böylece beyân etmiş ya¡nî İrem, ¡Âd’ın ba-
bası ismi olduğunu kat¡iyyen zikr etmiş ise de bundan hâsıl olacak müşkili hall etmemiş, 
şöyle ki İrem 198﴾َذاِت اْلِعَمــاِد الَِّتــي َلــْم يُْخَلــْق ِمْثُلَهــا ِفــي اْلِبــَلِد﴿ ile tavsîf olunmuş, hâlbuki İrem, 
 gibi bir muzâf “َقْرَيــة” ,“َجَماَعــة” ,“َعِشــيَرة” ,“َقِبيَلــة” olmak lâzım gelirdi, meğer ki “ِذي اْلِعَمــاِد”
takdîr oluna; yâhûd İrem bâni™-i beled olmakla belde-i mezkûre bânîsinin ismiyle tes-
miye edilmiş ola. İkinci mertebede müşârün ileyh ve deniliyor ki diye zikr ettiği vech 
ki “İrem ¡Âd’ın sâkin oldukları beldeleridir” demiş. Bu kavl-i ahîr daha evlâdır, zîrâ 

195 “Bunun üzerine tekrar izlerini takip ederek gerisin geri döndüler.” el-Kehf, 18/64.
196 “Yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden” en-Nûr, 24/31.
197 “(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Ad’e, sütunlarla dolu İrem’e ne yaptığını görmedin 

mi?” el-Fecr, 89/6-7.
198 “Şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu” el-Fecr, 89/7-8.
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takdîr-i muzâf ve sâir te™vîlât ile tekellüfe hâcet kalmaz. Bu âyetin tefsîr ve tahkîkinde 
İbn Cerîr-i ‰aberî Câmi¡u’l-Beyân’da mufassal ve müstevfâ bahs ve beyân buyurmuş 
]57[ olmakla oraya mürâca¡at buyurula. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]irtâbû[ ِاْرَتابُوا

• ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم	 ِة ُمَحمَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض أَِم اْرَتابُوا﴾199 أَْي َشكُّوا َواْشَتَبُهوا ِفي نُُبوَّ

“Kalblerinde maraz ya¡nî küfr mü var yoksa nübüvvet-i Mu√ammediyyede şekk ve şüb-
he mi ediyorlar” demektir. Bu kelime ”َرْيٌب“den “ifti¡âl”dir. Şekk etmek ve şübhelenmek 
demek olur, zîrâ ”َرْيــٌب“ şekk ve şübhedir. ”َبــاَع“ bâbından ”َراَب َيِريــُب َرْيًبــا“ denir. Müte¡ad-
dîdir. ”َرأَْيُت ِمْنُه َما َيِريُبِني” , “َراَبِني ُفَلٌن“ demektir. ”َرْيَبٌة“ bundan ismdir. Lâzımı “ifti¡âl”]den[ 
.dır“ِإْرِتَياٌب”

FASLU’L-HEMZE MA¡A’Z-ZÂY: ”أ،ز“

• 	]ezellehumâ[ أََزلَُّهَما

• ِة	 ْيَطاُن َعْنَها﴾200 أَِي اْسَتَزلَُّهَما َعِن اْلَجنِّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأََزلَُّهَما الشَّ

“Âdem ve ◊avvâ’yı cennetten kaydırdı” demek olur. Ve ”أََزاَلُهَما“ dahi kırâ™ettir,o takdîr-
ce ”َنَحاُهَما“ demek olur ki “Onları teb¡îd etti, giderdi, bertaraf etti” denir. “İf¡âl”den ُأَْزَلْلُته“ 
” -dendir. Bu kelime aslen min-gayri kas“َزلٌَّة” .denir “أََزْلُتُه َفَزاَل” ve “َنَحاُهَما” ,“اََزاَلُهَما” ve َفَزلَّ
dın istirsâl ma¡nâsına olup mahalline göre kaymak ve sürçmek ve yerinden zâil olmak 
ve ba¡îd olmak ma¡nâlarına gelir. Sicistânî rahimehullâhu bu ”َزَلــٌل“ mâddesini ”َزْوٌل“ ve 
، أََزاَلُهَما َنَحاُهَما، أََزْلُتُه َفَزاَل” mâddeleriyle müttehidü’l-ma¡nâ göstermiş de “َزْيٌل” -de “أَْزَلْلُتُه َفَزلَّ
miş, yoksa lafzen müttehidü’l-asl değildir. Ve mezîdün-fîh bâblardan gelerek müte¡addî 
olur. Râπıb rahimehullâhu ”ى َزَلتَُّهَمــا ــْيَطاُن َواْســَتَزلَُّهَما ِإَذا َتَحــرَّ  Ya¡nî zellesi esbâbını “َفأََزلَُّهَمــا الشَّ
aradığı vaktte ”ِاْســَتَزلَُّه“ ]denir.[ Ve kavluhu ta¡âlâ: ِانَّ الَِّذيــَن َتَولَّــْوا ِمْنُكــْم َيــْوَم اْلَتَقــى اْلَجْمَعــاِن ِإنََّمــا﴿ 
ــْيَطاُن َحتَّــى َزلُّــوا ُهُم الشَّ ــْيَطاُن ِبَبْعــِض َمــا َكَســُبوا﴾201 أي اْســَتَجرَّ ” kavliyle اْســَتَزلَُّهُم [58] الشَّ ” ve “أََزلَّ  “ِاْســَتَزلَّ
kelimelerinin ma¡nâlarını takrîb belki tevhîd etmiş bulunuyor.

• 	]el-ezlâmu[  اْلَْزَلُم

• ْيَطاِن﴾202 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
أَِي اْلِقَداُح

199 “Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler?” en-Nûr, 24/50.
200 “Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı.” el-Bakara, 2/36.
201 “İki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden yüz çevirip kaçanları, şeytan ancak yaptıkları bazı hatalar-

dan dolayı yoldan kaydırmak istemişti.” Âl-i ¡İmrân, 3/155.
202 “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şey-

tan işi birer pisliktir.” el-Mâide, 5/90.
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Ya¡ni “kumâr okları.” Vâhidi, zây’ın fethi ve zammıyla dahi ”ُزَلٌم” ,َزَلٌم“dir. Bu kelimeyi 
kesr-i …af’la ”ِقــْدٌح“in cem¡i olan ”ِقــَداٌح“ ile tefsîr etti. ”ِقــْدٌح“ temrensiz ve yeleksiz oka 
denir ki Türk ve ¡Acem tîr-endâzları meyânında feth-i kâf-ı Fârisîyle gez denilen oktur. 
¡Ahd-i câhiliyyette onlarla kumâr oynarlardı. Murâd zikr-i sebeb irâde-i müsebbebdir 
ki kumârdır.

• 	]ezrî[ أَْزِري

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْجَعْل ِلي َوِزيًرا ِمْن أَْهِلي َهاُروَن أَِخي اْشُدْد ِبِه أَْزِري﴾203 أَْي َعْوِني َوَظْهِري	

Ya¡nî “Bana yardım et, Hârûn ile benim ¡avn ve zahrımı kuvvetlendir” demek olur,zîrâ 
 kelimesine ircâ¡-ı nazar “آَزَرُه” ¡demektir. Bu bâbın evvelinde vâki “َظْهٌر” ve “َعْوٌن” ,“أَْزٌر”
buyurula.

• 	]ezlefnâ[ أَْزَلْفَنا

• ْبَنا ُهَناَك ِفْرَعْوَن َوَقْوَمُه	 ﴿َوأَْزَلْفَنا َثمَّ اْلَخِريَن﴾204 أَْي َقرَّ

“Fir¡avn ve kavmini bahre takrîb ettik.” Sicistânî ”َجَمْعَناُهــْم ِفــي اْلَبْحــِر َحتَّــى َغَرُقــوا“ ¡ibâretiy-
le tefsîr etmiş ki Fir¡avn ve kavmini bahrda cem¡ ettik tâ ki gark oldular demek olur. 
 bundan “ِإْزَلٌف” .ma¡nâsınadır. Cem¡ yerinde de kullanılır “ُقْرَبــٌة” dendir, aslen“ُزْلَفــٌة”
“if¡âl”dir, takrîb ve cem¡ ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve ”َلْيَلُة اْلُمْزَدِلَفِة“ de bundandır ki َلْيَلُة“ 
ْزِدَلِف” ْجِتَمــاِع” ya¡nî اْلِ اْلِ  .ta dâl “ifti¡âl”in tâ™sından maklûbdur “ِإْزِدَلٌف” .demektir “َلْيَلــُة 
 ,“ُزْلَفــٌة” kavli de bundandır ki “Beni ona takrîb etti” demek olur. Ve “أَْزَلَفِنــي َكــَذا ِعْنــَد ُفــَلٍن”
ْيــِل”  kelimelerine “ُزْلَفًة” ve “ُزْلَفى” ve “ُزَلًفا” ma¡nâsına da gelir. Bâbu’z-Zây’da “ِقْطَعــٌة ِمــَن اللَّ
nazar oluna. 

]59[ Tetmîm: Râπıb Mufredât’ta ”ْلَفــُة، اَْلَمْنِزَلــُة َواْلَخْطــَوُة ــا َرأَْوُه ُزْلَفــًة ِسيـَٔــْت ُوُجوهُ demiş ve “اَلزُّ  ﴿َفَلمَّ
ُعوَن﴾205 ا cümle-i celîlesiyle bi’l-istişhâd bunun ma¡nâsı الَِّذيَن َكَفُروا َوِقيَل ٰهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه َتدَّ  “َفَلمَّ
 kelimesinin “َزْلَفٌة” murâd etmiş. Ve “َمْنِزَلٌة” dır denildi diye َرأَْوا ُزْلَفــًة ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن َوَقْد ُحِرُموَهــا”
¡azâb menzilesinde isti¡mâli ”ٌِبَشاَرة“ ve emsâli elfâzın isti¡mâli kabîlindendir demiş. Val-
lâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]ezifetu’l-âzifetu[ أَِزَفِت اْلِزَفُة

• ِ َكاِشَفٌة﴾206 أَْي َقُرَبِت اْلِقَياَمُة	 ﴿أَِزَفِت اْلِزَفُة َلْيَس َلَها ِمْن ُدوِن اهللَّ

“Kıyâmet günü yakın oldu.” Kıyâmete ”آِزَفــٌة“ tesmiyesi kurbünden ötürüdür. أَِزَف“ 

203 “Bana ailemden birini yardımcı yap, Kardeşim Hârûn’u. Onunla gücümü artır.” Tâhâ, 20/29-31.
204 “Ötekileri de oraya yaklaştırdık.” eş-Şu¡arâ, 26/64.
205 “Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, “İşte bu, (alaylı 

bir biçimde) isteyip durduğunuz şeydir” denir.” el-Mülk, 67/27.
206 “Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı. Onu Allah’tan başka açacak kimse yoktur.” en-Necm, 

53/57-58.
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 .demektir “َيــْوَم اْلِقَياَمِة” ,﴿َوأَْنِذْرُهــْم َيــْوَم اْلِزَفــِة﴾İntikâli yakın oldu” demektir. 207 ”ُشــُخوُص ُفــَلٍن”
Râπıb Mufredât’ta ”أَِزَف“ ile ”أَِفــَد“ kurb ve dünüvv ma¡nâsında yekdîgere mütekâribdir, 
lâkin zîk-ı vakt i¡tibâriyle”أَِزَف” denir demiş. Bundan anlaşılıyor ki ”أَِزَف” ,“أَِفــَد“ye nis-
betle se¡at ifâde eder. ”أَِزَف“ bundan azyaktır. “َطــِرَب” bâbından ِحيــُل أََزًفــا َوأُُزوًفــا َفُهــَو  “أَِزَف الرَّ
.demektir “َدَنا” ,denir أَِزٌف”

• 	]ezzen[ ا أَزًّ

• ُكُهْم 	 ُجُهْم َوتُْغِريِهْم َوتَُحّرِ ا﴾208 أَْي تَُهّيِ ُهْم أَزًّ َياِطيَن َعَلى اْلَكاِفِريَن َتُؤزُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََلْم َتَر أَنَّا أَْرَسْلَنا الشَّ
َعَلى اْلَمَعاِصي

”  feth-i hemze ve teşdîd-i zây ile tehyîc, igrâ, tahrîk ma¡nâlarına gelir. Aslen ra¡d ve “أَزٌّ
galeyân-ı kıdr ya¡nî tencere ve kazan kaynamasından mütehassıl sadâ demek olan ”أَِزيٌز“ 
ma¡nâsından müste¡ârdır. Bâb-ı evvelden ”ا  :bundan ismdir. Hadîs “أَِزيــٌز” .denir “أَزَّ َيــُؤزُّ أَزًّ
ــي َوِفــي َجْوِفــِه أَِزيــٌز َكأَِزيــِز اْلِمْرَجــِل”209  :sallallâhu ¡aleyhi ve âlihi ve sellem. Tercüme “َكاَن يَُصّلِ
“Resûl-i ekrem efendimiz namâz kılardı, hâlbuki derûn-i sîne-i sa¡âdetlerinde kazan 
kaynamasından ]60[ mütehassıl sadâ gibi sadâ vardı” demektir. Şemâil-i Nebeviyye 
hadîslerindendir.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”ُأ“

• 	]üzlifeti[ أُْزِلَفِت

• ﴿َوأُْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقيَن﴾210 أَْي َقُرَبْت َوأُْدِنَيْت	

.kelimesine mürâca¡at buyurula “أَْزَلْفَنا” den “if¡âl”dir. Ânifü’l-beyân“ُزْلَفٌة”

• 	]üzdücira[ اُْزُدِجَر

• بُوا َعْبَدَنا َوَقالُوا َمْجنُوٌن َواْزُدِجَر﴾211	 َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم نُوٍح َفَكذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َكذَّ

-dan mâzî-i meçhuldür, ¡unf ve şiddetle tard ve men¡ de“ِإْزِدَجــاٌر” dir ki“أُْفُتِعــَل” den“َزْجــٌر”
mektir. Bâbu’z-Zây’da ”اِجَراِت .kelimesinde mezkûrdur, oraya nazar oluna “الزَّ

207 “Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar.” el-Mü™min, 40/18.
208 “Kâfirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi 

görmedin mi?” Meryem, 19/83.
209 Nesâî, Sehv, 18, no: 1214; Hâkim, el-Mustedrek ¡ala’s-Sahîhayn, 1/396, no: 971; Beyhakî, Şu¡a-

bu’l-îmân, 3/409, no: 1889.
210 “Cennet, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak.” eş-Şu¡arâ, 26/90; Kâf, 50/31. Ayrıca 

bkz: et-Tekvîr, 81/13.
211 “Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp “Bu bir delidir” dediler 

ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.” el-Kamer, 54/9.
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MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ“

• 	]izdâdû[ ِاْزَداُدوا

• الُّوَن﴾212	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِانَّ الَِّذيَن َكَفُروا َبْعَد ِايَماِنِهْم ثُمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن تُْقَبَل َتْوَبُتُهْم َوأُوَلِئَك ُهُم الضَّ

• وَقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلِبثُوا ِفي َكـْهِفِهْم َثٰلَث ِمائٍَة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا﴾213	

Bu kelime ”ٌِزَيــاَدة“den “ifti¡âl”dir. Aslı ”ِإْزَتَيــُدوا“ olup ¡ale’l-kâ¡ide “tâ™” “dâl”a ve “yâ™” 
elife kalb olunmakla ”ِإْزَداُدوا“ olmuştur. ”ٌِزَيــاَدة“ bir şey™in nefsi ve zâtı üzerine vâki¡ olan 
inzimâmdır ki artmak ve nümüvvdür. ”َباَع“ bâbından ”ــْيُء َيِزيُد ِزَياَدًة -de “َنَما” ,denir “َزاَد الشَّ
mektir. Ve müte¡addî de olup mef¡ûleyne ta¡addî eder: ”َراِهَم  “ِزْدتُُه denir ve”َزاَد َعْمٌرو اْلَماَل الدَّ
.mutlakan artmak ma¡nâsınadır “ِإْزِدَياٌد” denir. Fakat َفاْزَداَد”

FASLU’L-HEMZE MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”أَس“

• 	]eslemtu[ أَْسَلْمُت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِاْذ َقاَل َلُه َربُُّه اَْسِلْم َقاَل أَْسَلْمُت ِلَرّبِ اْلَعاَلِميَن﴾214	

• ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن﴾215 أَْي َسِلَم َضِميِري َلُه	 َو﴿َقاَلْت َرّبِ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوأَْسَلْمُت َمَع ُسَلْيٰمَن هلِلَّ

Ya¡nî “Kalbim ve onda meknûz olan niyyetim rabbü’l-¡âlemîne fesâd ve mekr ve hî-
leden sâlim oldu” demek murâd olunur. Bir de 216﴾َوَمِن اتََّبَعِن ِ وَك َفُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهَي هلِلَّ  ﴿َفِإْن َحاجُّ
kavl-i kerîmi ”أَْخَلْصــُت ِعَباَدِتــي َلــُه“ ve ba¡zen ”أَْخَلْصــُت [61] ِديِنــي َلُه“ ve ”ْنِقَياِد َلُه  “َســلَّْمُت َنْفِســي ِباْلِ
¡ibâretleriyle de tefsîr olunmuştur. ”ُمْســِلٌم“ kelimesi de bundandır. Bâbu’s-Sîn’de de 
.kelimelerine de nazar oluna “َسَلًما” ve “َسَلًما”

• 	]el-esbâ†i[ اْلَْسَباِط

• ِ َوَما اُْنِزَل ِاَلْيَنا َوَما أُْنِزَل ِإَلى ِإْبٰرِهيَم َوِإْسٰمِعيَل َوِإْسَحَق َوَيْعُقوَب َواْلَْسَباِط 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقولُوا ٰاَمنَّا ِباهللَّ
َوَما اُوِتَي ُموٰسى َوِعيٰسى َوَما اُوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم﴾217 أَْي أَْولَِدِه

Ya¡nî “evlâd-ı Ya¡…ûb’a inzâl olunan şey™e” demektir. Feth ile ”أَْســَباٌط“ kesr-i sîn ile 

212 “Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da inkârda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edil-
meyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.” Âl-i ¡İmrân, 3/90; en-Nisâ, 4/137.

213 “Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.” el-Kehf, 18/25.
214 “Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.” el-Bakara, 2/131.
215 “Belkıs, “Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemle-

rin Rabbi olan Allah’a teslim oldum” dedi.” en-Neml, 27/44.
216 “Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim 

ettim.” Âl-i ¡İmrân, 3/20.
217 “Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğulla-

rına indirilene, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rab’lerinden 
verilene iman ettik.” el-Bakara, 2/136.
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 .gibidir “َقَباِئُل” evlâd-ı İsmâ¡îl’de “أَْســَباٌط” in cem¡idir. Evlâd-ı Ya¡…ûb ve İs√â…’ta “ِســْبٌط”
Evlâd-ı Ya¡…ûb’da ”أَْســَباٌط“ evlâd-ı müşârün ileyhten on iki veledin evlâdı olan on iki 
 tesmiyesi ancak “َقَباِئــُل” ve evlâd-ı İsmâ¡îl’in “أَْســَباٌط” dur. Ve evlâd-ı Ya¡…ûb’un“ِســْبٌط”
veled-i İsmâ¡îl ile veled-i Ya¡…ûb’un beynini fasl içindir. 

Fâide: Râπıb rahimehullâhu ”اْلَوَلــِد َوَلــُد  ــْبُط   ”diyor ve sâir lügatlerde öyle ve “veled “اَلّسِ
zükûr ve inâsı şâmil olmakla ”ِســْبٌط“ ismi zükûra hasr olunamaz “veledü’l-bint” de 
-dur, Türkçede torun nasıl zükûr ve inâstan olan evlâd-ı zükûr ve inâsa ıtlâk olu“ِســْبٌط”
nursa ¡Arabcada da ”ِســْبٌط“ öyledir. Ve 218﴾َوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشــَرَة أَْســَباًطا أَُمًما﴿ kavl-i kerîminde 
 kavm, kabîle, ümmet ma¡nâsınadır. Tercümede “Ve biz kavm-i Mûsâ’yı on iki “ِســْبٌط”
kabîleye böldük” denir. Ve ”أَْســَباًطا” ,“أَُمًمــا“dan bedeldir. İbnu’l-Esîr Nihâye’de ”ِســْبٌط“, 
ــٌة” ــٌة” mevki¡inde ve “أُمَّ ــٌة” i“ِســْبٌط” mevki¡inde vâki¡ olur kavliyle “ِســْبٌط” , “أُمَّ  le tefsîrin“أُمَّ
vechini beyândan sonra biraz aşağıda ــًة اَْلَْوَلُد َوِقيــَل أَْوَلُد اْلَْوَلِد َوِقيــَل أَْوَلُد  “َوِقيــَل اْلَْســَباُط َخاصَّ
 hadîs-i “ُحَسْيٌن ِمنِّي َوأََنا ِمْنُه”demiş. ]62[ Munâvî rahimehullâhu Câmi¡u’§-§âπîr’de 219 اْلَبَناِت”
şerîfi esnâsında vâki¡ ”ِسْبَطاِن ِمَن اْلَْسَباِط“ cümlesinin şerhinde ”ُهَو َوَلُد اْلِبْنِت“ ta¡bîriyle tefsîr 
etmiş. Vallâhu a¡lemu.

• 	]el-esbâbe[ اْلَْسَباَب

• ٰمَواِت َفاَطَِّلَع ِاَلى ِاٰلِه 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعّلِي اَْبُلُغ اْلَْسَباَب اَْسَباَب السَّ
ُموٰسى َوِإنِّي َلَظُنُُّه َكاِذًبا﴾220 أَْي طُُرَق اْلُمَواَصَلِة ِإَلْيَها

Göklere ulaştırıcı yollara demek olur. ”ُوْصــَلٌت“ ile de tefsîr olunur. ”ُوْصــَلٌت” ,“أَْســَباٌب“ 
cem¡dirler. Vâhidleri ”َسَبٌب“ ve ”ُوْصَلٌة“tır. Ve asl ma¡nâ-yı ”َسَبٌب“ iptir ki bir şey™i çekmek 
için kullanılır. Sonra bir şey™i cerr ve cezb eden her şey™e ”َســَبٌب“ ta¡bîr olundu. Râπıb 
rahimehullâhu şöyle şerh ediyor: ”َســَبٌب“ kendisiyle hurmâ ağacına çıkılan iptir. Cem¡i 
 .tesmiye olundu “َســَبٌب” ™dır. Ve kendisiyle bir şey™e tevassul edilen her bir şey“أَْســَباٌب”
Ve kavluhu ta¡âlâ: 221﴾نَّــا َلــُه ِفــي اْلَْرِض َوآَتْيَنــاُه ِمــْن ُكّلِ َشــْيٍء َســَبًبا َفاَْتَبــَع َســَبًبا  u’l-¢arneyn’e± ﴿ِانَّــا َمكَّ
her bir şey™ cihetinden matlûba tevassul için bir ma¡rifet ve vesîle verdik, o da ”أَْسَباب“-ı 
mezkûreden lüzûmuna göre bir ”َسَبٌب“e ittibâ¡ etti. Ve kavluhu َلَعّلِي أَْبُلُغ اْلَْسَباَب﴾ أَْي َلَعّلِي﴿ 
َراِئَع َواْلَوَساِئَل .İntehâ mulahhasan min kavlihi أَْعِرُف الذَّ

• 	]esâ†îru[ أََساِطيُر

• ْقَدِميَن	 َهاُت اْلَ ِليَن﴾222 أَْي أََباِطيُل َوتُرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْن َهَذا ِإلَّ أََساِطيُر اْلَوَّ

218 “Biz onları on iki kabile hâlinde topluluklara ayırdık.” el-A¡râf, 7/160.
219 Munâvî, et-Teysîr bi-Şerhi’l-Câmi¡i’s-sagîr, 1/498; Buhârî, el-Edebu’l-mufred, 190; Taberânî, 

el-Mu¡cemu’l-kebîr, 3/32, no: 2586.
220 “Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de 

Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” el-Mü™min, 40/36-37.
221 “Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol 

verdik. O da (Batı’ya gitmek istedi ve) bir yol tuttu.” el-Kehf, 18/84-85.
222 “(İnkar edenler) “Bu (Kur’an) evvelkilerin masallarından başka bir şey değil” derler. el-En¡âm, 6/25; 
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 yalan “ِإْسَطاَرةٌ” ve “أُْســطُوَرةٌ” .ün cem¡idir“ِإْســَطاَرةٌ” ün ve kesr-i hemze ile“أُْســطُوَرةٌ” ,“أََســاِطيُر”
ve bâtıl söz demektir. Ve ﴾ِليــَن اْلَوَّ  tefsîrinde akvâm ve ümem-i sâlifenin tastîr ﴿أََســاِطيُر 
ettikleri şeylere de denir ki murâd âsâr-ı ¡atîkadan kitâbeler ve elvâh-ı mektûbedir. Bu 
sûrette hatt ve kitâbet ma¡nâsına olan ”َسْطٌر“dandır. ”63[ “َنَصَر[ babından ”َسَطَر َيْسطُُر َسْطًرا“ 
ve fethateynle ”َسَطًرا“ denir, ”َخطَّ َوَكَتَب“ demek olur. Bâbu’l-Mîm’de ”َمْسطُوًرا“ kelimesine 
nazar buyurula.

• 	]esifen[ أَِسًفا

• اَْمَر 	 اََعِجْلُتْم  َبْعِدي  ِمْن  َخَلْفُتُموِني  ِبْئَسَما  َقاَل  أَِسًفا  َغْضَباَن  َقْوِمِه  ِإَلى  ُموَسى  َرَجَع  ا  ﴿َوَلمَّ َتَعاَلى  َقْولُُه 
يِن أَْي َشِديِد اْلَغَضِب َربُِّكْم﴾223 ِبَكْسِر الّسِ

 .ya¡nî gussalı demek de olur “َحِزيٌن” ,“اَْلَِسيُف” ve “اَْلَِسُف”

• يِن َمْصَدٌر 	 وَقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن َلْم يُْؤِمنُوا ِبَهَذا اْلَحِديِث أََسًفا﴾224 ِبَفْتِح الّسِ
أَْي َغْيًظا َوُحْزًنا

Bu lafz Faslu’l-Hemze Ma¡a’l-Elifte ”آَســُفوَنا“ kelimesinde mufassalen beyân olundu, ir-
câ¡-ı nazar buyurula.

• 	]eslefet[ أَْسَلَفْت

• َمْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُهَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسَلَفْت﴾225 أَْي َقدَّ

 mütekaddem ma¡nâsınadır. Ve âbâ-i mütekaddimûna denir. Ve ahvâlinden ¡ibret ,“َسَلٌف”
alınan akvâm-ı sâlifeye de denir. Bâb-ı evvelden ”َمَضــى” ,“َســَلَف َيْســُلُف َســَلًفا َفُهــَو َســاِلٌف“ ve 
َم” َم َعَلــى الثََّمــِن” demektir. Ve “َتَقــدَّ  ya¡nî bey¡ ve şirâda evvelce verilen “pey” ta¡bîr “َمــا ُقــّدِ
olunan şey™e de ”َســَلٌف“ denir. Ve “if¡âl”den ”ِإْســَلٌف“ takdîm demektir. ُكُلــوا َواْشــَربُوا َهِنيًئــا﴿ 
ْمُتْم ِمْن َخْيٍر” kavl-i kerîminde ِبَما أَْســَلْفُتْم﴾226 -demek olmakla a¡mâl ve ahvâl ve gayrü “ِبَما َقدَّ
hümâya da şâmil olur.

• 	]esrâ[ أَْسَرى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِاَلى اْلَمْسِجِد اْلَْقَصا الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه 	
لَُم ِفي َلْيَلٍة لَُة َوالسَّ ٍد َعَلْيِه الصَّ ِلنُِرَيُه ِمْن ٰاَياِتَنا﴾227 أَْي َسيََّر ِبُمَحمَّ

el-Enfâl, 8/31; el-Mü™minûn, 23/83; en-Neml, 27/68.
223 “Mûsâ, kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, “Benden sonra arkamdan ne kötü işler yap-

tınız! Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?” dedi.” el-A¡râf, 7/150. Ayrıca bkz. Tâhâ, 
20/86.

224 “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!” 
el-Kehf, 18/6.

225 “Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek).” Yûnus, 10/30.
226 “(Onlara şöyle denir:) “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için.” el-Hâkka, 

69/24.
227 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 
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Ya¡nî “¡Abd-i ahassı Mu√ammed sallallâhu ¡aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerini bir 
gecede ya¡nî müddet-i kalîlede götürdü” demektir. Âti’l-beyân ”أَْســِر“ kelimesinde tafsîl 
olunacağı vechle ”ِإْســَراٌء“ gece gitmek ma¡nâsına olan ”َســَرى َيْســِري“den “if¡âl”dir, binâ™en 
¡aleyh ”َلْيًل“ kavli zarfiyyet üzere mansûb olarak tenkîriyle bir gece içinde demek olur ki 
]64[ emr-i ”ِإْســَراٌء“nın mesâfe-i ¡azîme-i ba¡îdeyi bir gece ve belki bir gecenin ba¡zı gibi 
az bir müddet içinde vukû¡unu beyân ve ifâde eder.

• 	]esri[ أَْسِر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْسِر ِبأَْهِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل﴾228 أَْي ِسْر َلْيلً ِبأَْهِلَك	

“Ehlin ile gece vakti git” demek olur. ”َســَرى“ ve ”أَْســَرى“ ikisi de birdir geceleyin yola 
gitmek ma¡nâsına lügattır lâkin Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”َســَرى“ ve ”أَْســَرى“ bir 
ma¡nâya olduğunu söyledikten sonra diyor ki َوِقيــَل ِإنَّ أَْســَرى َلْيَســْت ِمــْن َلْفَظــِة َســَرى َوِإنََّمــا ِهَي ِمَن“ 
ــَراِة َوِهَي أَْرٌض َواِســَعٌة”  lafzından değildir, ancak “َســَرى” kelimesi mâddeten “أَْســَرى” Ya¡nî السَّ
 ﴿ُســْبَحاَن الَِّذي أَْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل ِمَن اْلَمْســِجِد اْلَحَراِم ِاَلى arz-ı vâsi¡adır. Sonra “َســَراةٌ” tandır ve“َســَراة”
ْرِض َوَسَراُة kavl-i kerîmini اْلَمْسِجِد اْلَْقَصا الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلنُِرَيُه ِمْن ٰاَياِتَنا﴾229  “أَْي َذَهَب ِبِه ِفي َسَراٍة ِمَن اْلَ
.ibâretiyle tefsîr ediyor¡ ُكّلِ َشْيٍء أَْعَلُه”

• 	]es…aynâkumûhu[  أَْسَقْيَناُكُموُه

• َماِء َماًء َفأَْسَقْيَناُكُموُه﴾230 أَْي َجَعْلَناُه َسْقًيا َلُكْم	 َياَح َلَواِقـَح َفأَْنَزْلَنا ِمَن السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواَْرَسْلَنا الّرِ

“Onu size içmek ve saky etmek için tahsîs ettik” demek olur. “َرَمى” bâbından َسَقى َيْسِقي“ 
-denir, lâkin ba¡zı ehl-i lügat bir kimseyi saky ettiğin vaktte suyu kendi elin َسْقًيا َفُهَو َساٍق”
le doğru o kimsenin ağzına verdiğinde ”َســَقْيُتُه“ dersin ve suyu bir kimseye içmek veyâ 
devâbb ve zürû¡unu saky için ¡arz ve tahsîs ettiğinde ”أَْســَقْيُتُه“ dersin, demişler Ve ”َســَقى“ 
ve ”أَْسَقى“ birdir dahi denildi. 

Kâle Lebîd:

نَُمْيًرا َواْلَقَباِئَل ِمْن ِهَلِل”  || “َسَقى َقْوِمي َبِني َمْجٍد َوأَْسَقى 

Tercüme: “Benim kavmim Benî Mecd’i ve Benî Numeyr’i ve Hilâl’den birtakım kabâili 
suvardı” demek olup ”َســْقٌي“ ile ”ِإْســَقاٌء“ bir ma¡nada kullanılmıştır, ancak ¢ur™ân-ı ]65[ 
kerîm’de 231﴾َوَســٰقيُهْم َربُُّهْم َشــَراًباَطُهوًرا﴿ ve 232﴾َوُســُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع أَْمَعاَءُهْم﴿ ve َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني﴿ 

Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.” el-İsrâ, 
17/1.

228 “Geceleyin bir vakitte aileni al götür.” Hûd, 11/81; el-Hicr, 15/65.
229 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 

Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.” el-İsrâ, 
17/1.

230 “Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık.” el-Hicr, 15/22.
231 “Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.” el-İnsân, 76/21.
232 “Bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimseler” Muhammed, 47/15.
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-kavl-i kerî ﴿َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِســَي َشــاِمَخاٍت َوأَْســَقْيَناُكْم َماًء ُفَراًتا﴾gibi âyâtta içirmek ve 234 َوَيْســِقيِن﴾233
miyle bahsinde olduğumuz âyet ve emsâlinde ”َجَعْلَنــاُه َســْقًيا َلُكــْم“ ile tefsîr olunmuştur ki 
sizin için içmeğe ve sulamağa tahsîs ettik demek olur.

• 	]esefen[ أََسًفا

• يِن أَْي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َعَلى آَثاِرِهْم ِإْن َلْم يُْؤِمنُوا ِبَهَذا اْلَحِديِث أََسًفا﴾235 ِبَفْتِح الّسِ
َغَضًبا َوِقيَل ُحْزًنا

Bu kelime aslen hüzn ve telehhüf ma¡nâsınadır. ”َتِعــَب“ bâbından ”اَِســَف أََســًفا َفُهــَو أَِســٌف“ 
denir. ”أََسٌف“ lafzı feth-i sîn’le masdar, kesrle ism-i fâ¡ildir. Bu bâbın evvelinde ”آَسُفوَنا“ 
kelimesiyle ânifü’l-beyân ”أَِسًفا“ kelimelerine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]esâvira[ أََساِوَر

• ٍة﴾236 َجْمُع “أَْسِوَرٍة”	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن ِفضَّ

 ın“ِســَواٌر ُسَواٌر” sîn’in zammı ve kesriyle de telaffuz olunan “أْســِوَرةٌ” nın ve“أَْســِوَرةٌ” ,“أََســاِوَر”
cem¡idir ki cem¡ü’l-cem¡ olur. ”ِســَواٌر ُســَواٌر“ bileziktir, envâ¡-ı huliyydendir, altın ve gü-
müşten olur. Ba¡zı ¡ulemâ altın bileziktir diye tahsîs etti ise de ¢ur™ân-ı kerîm’de ba¡zı 
mahalde ”ِمــْن َذَهــٍب“ ve ba¡zında ”ــٍة -kaydlarıyla tebyîn edilmiş olmasından münfe “ِمــْن ِفضَّ
him oluyur ki “ ِســَواٌر ُســَواٌر“ mutlakan bileziktir, ancak lafz-ı mezbûr zî-kıymet ma¡âdin 
ve cevâhirden müttehaz olanına ıtlâk olunur. Boynuz, bağa, fîl dişi gibi eşyâdan olanına 
fetehâtla ”َمَسَكٌة“ denir. Cem¡i ”ُمُسٌك“tür zammeteynle. Vallâhu a¡lemu.

• 	]esrâ[ أَْسَرى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َكاَن ِلَنِبّيٍ أَْن َيُكوَن َلُه أَْسَرى َحتَّى يُْثِخَن ِفي اْلَْرِض﴾237 َجْمُع أَِسيٍر	

 ,dendir“َسْيٌر” ma¡lûmdur ki Türkçede tutsak denir; aslen kayış ve sırım demek olan “أَِسيٌر”
harbde esîr edilenler ekser kayışla bağlandığı ]66[ için ”أَِســيٌر“ tesmiye olunmuş. ”َضَرَب“ 
bâbından ”أََسَرُه َيْأِسُرُه أَْسًرا َوِإَساًرا َفُهَو أَِسيٌر َوَمْأُسوٌر“ denir, cem¡i ”اَْسَرى“dır.

Tenbîh: Sûre-i İsrâ’daki ﴾َساَر” ,﴿أَْسَرى“ lafzından “if¡âl”dir, nitekim ânifen şerh ve beyân 
olundu. Ve ”أَْســٌر“ lafzı halk ma¡nâsına da gelir. Kezâ “َضــَرَب” bâbından ”أَْســًرا  ,“أََســَرُه اهللُ 
 ile de tefsîr “َخَلَقُهــْم” ,﴿َنْحــُن َخَلْقَناُهــْم َوَشــَدْدَنا أَْســَرُهْم﴾demektir. Kâle ta¡âlâ şânuhu 238 “َخَلَقــُه”
olunmuştir. ”أَْسَرُهْم“ kelimesine nazar oluna.

233 “O, bana yediren ve içirendir.” eş-Şu¡arâ, 26/79.
234 “Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?” el-Mürselât, 77/27.
235 “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!” 

el-Kehf, 18/6.
236 “Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir.” el-İnsân, 76/21.
237 “Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak 

yakışmaz.” el-Enfâl, 8/67.
238 “Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık.” el-İnsân, 76/28.
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• 	]eselnâ[ أََسْلَنا

• ﴿َوأََسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطِر﴾239 أََذْبَنا َلُه	

“Biz Süleymân’a bakır ma¡denini erittik” demektir. Bu kelime ”َباَع“ bâbından ْيُء  “َساَل الشَّ
 onu ben akıttım “اََسْلُتُه اََنا ِاَساَلًة” kavlindendir, aktı demektir. Ve “if¡âl”den َيِسيُل َسْيًل َوَسَيَلًنا”
demek olur. Bu âyette ”أََذْبَنــا“ ile tefsîri bakır ma¡den-i salb olmakla seyelânı eritmeğe 
muhtâc olduğundandır, binâ™en ¡aleyh medlûl-i âyet-i kerîme bakır ma¡denini eritip tas-
fiye etmek ¡ilmini vahy ve ilhâmla ta¡lîm etmekten kinâyettir.

• 	]esta«li§hu[ أَْسَتْخِلْصُه

• ُه ِلَنْفِسي	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل اْلَمِلُك اْئُتوِني ِبِه أَْسَتْخِلْصُه ِلَنْفِسي﴾240 أَْي أَُخصُّ

“Onu kendime tahsîs edeyim” demek olur. Murâd kendime müşâvir-i hâss ve nedîm ve 
musâhib ittihâz edeyim demektir. Bâbu’l-»â’da ”ــا  ve “ُمْخِلُصــوَن” ve mîm’de “َخَلُصــوا َنِجيًّ
.kelimelerine nazar buyurula “ُمْخِلِصيَن”

• 	]eserrû[ وا اََسرُّ

• ا َرأَُوا اْلَعَذاَب﴾241 أَْي أَْظَهُروَها	 وا النََّداَمَة َلمَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأََسرُّ

Ya¡nî “Âşikâre ettiler.” Ve ”َكَتُموَها“ ile de tefsîr olundu. Evvelki küffâr hevl-engîz ¡azâbı 
idrâk ettiklerinden dolayı izhâr-ı nedâmet ettiler demek olup ikinci tefsîre göre rü™esâ™ 
ve ¡izâm-ı kavm ıdlâl ettikleri esâfilden ¡izzet-i nefsleri sebebiyle nefslerindeki nedâme-
ti ketm ve ihfâ ettiler demek olur. ]67[ 

” ” den “if¡âl”olan“ِســرٌّ -ma¡nâlarına kulla “َكْتــٌم” ve “ِإْظَهــاٌر” kelimesi azdâddandır ki “أََســرَّ
nılır. Binâ™en ¡aleyh bu âyette iki sûretle de tefsîr olundu, lâkin Râπıb rahimehullâhu 
Mufredât’ında ”ِإْظَهــاٌر“ ma¡nâsını beyân ve misâllerini de ityân ettikten sonra ma¡nâ-yı 
izhârın mü™evvelen olduğunu imâ ediyor. Meselâ 242﴾وَن ِإَلْيِهْم ِباْلَمَودَِّة  kavl-i kerîminde ﴿تُِسرُّ
ِتِهْم” وَن ِمْن َمَودَّ -takdîriyle “Onlar hakkında gizledikleri meveddetten on “تُْطِلُعوَنُهْم َعَلى َما تُِسرُّ
ları muttali¡ edersiniz” demek olur. Vallâhu a¡lemu. Mi§bâ√u’l-Munîr’de أَْســَرْرتُُه أَْظَهْرتُــُه“ 
.demiş َفُهَو ِمَن اْلَْضَداِد”

• 	]eslemâ[ أَْسَلَما

• ا أَْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن﴾243 أَِي اْسَتْسَلَما	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Vaktâ ki zebh husûsunda İbrâhîm ve İsmâ¡îl ¡aleyhime’s-selâm Allâh-ı ¡azî-

239 “Erimiş bakır ocağını da ona sel gibi akıttık.” Sebe™, 34/12.
240 “Kral, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım”, dedi.” Yûsuf, 12/54.
241 “Azabı gördüklerinde, için için derin bir pişmanlık duyarlar.” Yûnus, 10/54; Sebe™, 34/33.
242 “Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz.” el-Mümtehine, 60/1.
243 “Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere 

yatırınca” es-Sâffât, 37/103.
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mü’ş-şânın emrine inkıyâd ettiler” demek olur. Bu kelimeye dâir kelâm bundan evvel 
.kelimesinde beyân olundu, ircâ¡-ı nazar buyurula “أَْسَلْمُت”

• 	]esbâbe[ أَْسَباَب

• ٰمَواِت َفاَطَِّلَع ِاَلى ِاٰلِه ُموٰسى َوِانِّي 	 ﴿َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا َهاَمانُا ْبِن ِلي َصْرًحا َلَعّلِي اَْبُلُغ اْلَْسَباَب اَْسَباَب السَّ
َلَظُنُُّه َكاِذًبا﴾244 أَْي أَْبَواَبَها

“Semâvâtın kapılarına” demek olur ki karîben ”اَْسَباٌب“ kelimesinde zikr olunduğu üzere 
 kendisiyle matlûba tevassul olunan şey™ olduğundan kapı sebeb-i duhûl ü vüsûl “َســَبٌب”
olmakla bu âyette ”أَْبــَواٌب” ,“أَْســَباٌب“ ile de tefsîr edildi. Sâlifü’z-zikr ”أَْســَباٌب“ kelimesine 
mürâca¡at oluna.

• 	]esfâran[ أَْسَفاًرا

• ُلوا التَّْوٰريَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسَفاًرا﴾245 أَْي ُكُتًبا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحّمِ

Fethle  ™kitâbdır. Bu lafz aslen keşf-i gıtâ “ِســْفٌر” .in cem¡idir“ِســْفٌر” kesr-i sîn’le”أَْســَفاًر” 
ma¡nâsına olup kitâb  da vücûh-ı hakâyıktan mâni¡-i ıttılâ¡ olan gıtâ-yı hafâyı keşf et-
tiği için ”ِســْفٌر“ tesmiye olundu. Ve ”68[ “َســاِفٌر[ ve ”ٌَســَفَرة“ lafzen ve ma¡nen ”َكاِتــٌب“ ve 
 :demektir. Kâle ta¡âlâ “َكَتَب” ,denir “َسَفَر اْلِكَتاَب َيْسِفُر َسْفًرا َفُهَو َساِفٌر” dür. Bâb-ı sânîden“َكَتَبٌة”
َرٍة ِبأَْيِدي َسَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾246 أَْي ِبأَْيِدي َكَتَبٍة َمٍة َمْرُفوَعٍة ُمَطهَّ  Bu lafz “if¡âl” bâbından işrâk ﴿ِفي ُصُحٍف ُمَكرَّ
ve rûşenâyî ma¡nâsına da müsta¡meldir, ke-kavlihi ta¡âlâ: ْبِح ِإَذا أَْسَفَر﴾247 أَْي أَْشَرَق َوأََضاَء ﴿َوالصُّ

• 	]esfera[ أَْسَفَر

• ْبِح ِإَذا أَْسَفَر﴾248 أَْي أََضاَء َوأَْشَرَق َوَظَهَر َكَما َمرَّ َقْبَلُه	 ْيِل ِإْذ أَْدَبَر َوالصُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواللَّ

Bu ”ِسْفٌر“ mâddesi için Bâbu’s-Sîn’de ”َسَفَرٍة“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]esrahum[ أَْسَرُهْم

• ْيَنا َخْلَقْهُم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َنْحُن َخَلْقَناُهْم َوَشَدْدَنا أَْسَرُهْم﴾249 أَْي َقوَّ

Bu tefsîr İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir ki İbn Cerîr Câmi¡u’l-Beyân’da 
bi’l-isnâd rivâyet etmiş, kezâ Mucâhid ve ¢atâde’den de rivâyet etmiştir. Ve ”أَْســٌر“in 
ةٌ” ma¡nâsına olduğunu Ebû Hureyre radıyallâhu ¡anhdan ve “َمَفاِصُل” -ma¡nâsına oldu “ُقوَّ

244 “Firavun dedi ki: “Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de 
Mûsâ’nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum.” el-Mü™min, 40/37.

245 “Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin du-
rumu gibidir.” el-Cum¡a, 62/5.

246 “Şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.” Abese, 
80/13-16.

247 “Aydınlandığında sabaha andolsun” el-Müddessir, 74/34.
248 “Çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun” el-Müddessir, 74/33-34.
249 “Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık.” el-İnsân, 76/82
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ğunu da İbn Zeyd’den rivâyet etmiş ise de kavl-i İbn ¡Abbâs’ı tercîh etmiş. Bu lafza dâir 
ba¡zı tahkîkât evvelce ”أَْسَرى“ kelimesinde beyân olundu, ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]es«a†a[ أَْسَخَط

• اتََّبُعوا َما يُوِجُب 	 اَْعَماَلُهْم﴾250 أَِي  َفاَْحَبَط  َ َكِرُهوا ِرْضَواَنُه  اتََّبُعوا َما أَْسَخَط اهللَّ ِباَنَُّهُم  َتَعاَلى ﴿ٰذِلَك  َقْولُُه 
ِإْنَزاَل ُعُقوَبِة اهلِل َوَعَذاِبِه

“Cenâb-ı Hakk’ın ¡ukûbet ve ¡azâb inzâl etmesini mûcib olan şey™e ittibâ¡ ettiler” demek 
olur. Sîn’in fethi ve zammı ve «â’nın sükûnuyla ve fethateynle ”َســَخٌط َســْخٌط ُســْخٌط“den 
“if¡âl”dir. Ve lafz-ı mezkûr muktezî-i ¡ukûbet olan gazab-ı şedîddir. Cenâb-ı Hakk’a is-
nâd olundukta inzâl-i¡ukûbet ve ¡azâbla tefsîr olunur. ”َطِرَب“ bâbından ،َسِخَط َيْسَخُط َسْخًطا“ 
 “أَْغَضَب” ,“أَْسَخَط ِإْسَخاًطا” demektir. Ve “if¡âl”den “َغِضَب َغَضًبا َشِديًدا” ,َسَخًطا َو ُسْخًطا َفُهَو َساِخٌط”
demektir. Ve “tefa¡¡ul”den ”َط َعَطاَءُه ]ya¡nî “Azınsıdı.” ]69 “ِإْسَتَقلَّ َعَطاَءُه” ,“َتَسخَّ

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُس“

• 	]usluk[ اُْسُلْك

• ﴿اُْسُلْك َيَدَك ِفي َجْيِبَك َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء﴾251 أَْي أَْدِخْل	

“Elini ceybine sok” demek olur. Ve kezâ fî kavlihi ta¡âlâ: 252﴾َفاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكّلٍ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن﴿ 
ِفيَنِة -aslen gömlek ve sâir elbisenin yaka “َجْيٌب” .Gemiye idhâl et” demekir“ أَْي أَْدِخْل ِفي السَّ
sına denir, biz buna koyun tabîr ederiz ki gömlek kaftan ve sâir üzerine kuşak bağlarız 
da yaka tarafından içine şunu bunu koyarız. Ve muharrefen cep dediğimizde budur. Bu 
lafz ”َنَصــَر“ bâbından ”َســْلٌك“ masdarından idhâlu’ş-şey™ fi’ş-şey™ ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur. ”ــْيِء َفاْنَســَلَك ــْيُء ِفي الشَّ  ”َدَخَل“ demektir. Ve lâzım olarak “أَْدَخَلُه ِفيِه َفَدَخل” ,denir “َســَلَك الشَّ
bâbından ”َســَلَك الطَِّريَق ُســُلوًكا“ denir, ”َذَهَب ِفيِه“ “Yola gitti” demektir. Ve ”ُســُلوٌك“ zehâb ve 
reviş ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Ve kesr-i sîn’le ”ِســْلٌك“ hayt, iplik demektir, ”َمْســَلٌك“ 
yerinde de kullanılır.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”إس“

• 	]istev…ade[ ِاْسَتْوَقَد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا﴾253 أَْي أَْوَقَد َناًرا	

250 “Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. 
Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.” Muhammed, 47/28.

251 “Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde 
çıksın.” el-Kasas, 28/32.

252 “Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift al.” el-Mü™minûn, 23/27.
253 “Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer” el-Bakara, 2/17.
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“Âteş yaktı.” ”َوْقــٌد“ âteş yakmaktır.”ِاْســَتْوَقَد أَْوَقــَد،  -ma¡nen müsâvîdirler. Bâbu’l ”َوَقــَد، 
Vâv’da ”ُوُقوٌد“ kelimesine nazar oluna.

• 	]isrâîle[ ِإْسَراِئيل

• ﴿ِإْسَراِئيُل﴾254 ﴿َبِني ِإْسَراِئيَل﴾255	

Ya¡…ûb ¡aleyhi’s-selâm’dır, ya¡nî müşârünileyh hazretlerinin ismidir; evlâdına Benî İs-
râ™îl denir.

• 	]istecâbe[ ِاْسَتَجاَب

• ُكْم ِباَْلٍف ِمَن اْلْلَمَلِئَكِة ُمْرِدِفيَن﴾256	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم اَنِّي ُمِمدُّ

• و﴿َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهْم اَنِّي َلاُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى﴾257 أَْي أََجاَب	

“Kabûl etti” demek olur, ”َجــْوٌب“dendir ki ”َقَطــَع“ ma¡nâsınadır. Cevâb-ı kelâm, icâbet-i 
da¡vet gibi ma¡ânî-i sâire hep kat¡ ma¡nâsından ]70[ me™hûzdur. ”َقــاَل“ bâbından َجــاَب“ 
ْخــَر .demektir “َخــَرَق” ve “َقَطــَع” ,“َجــاَب َجْيًبــا” bâbından “َبــاَع” ve َجْوًبــا”  ﴿َوَثُمــوَد الَِّذيــَن َجابُــوا الصَّ
 ”denir, “Cevâb verdi “أََجــاَب َعْنــُه ِإَجاَبــًة” ve “أََجاَبــُه” Ve “if¡âl”den ِباْلــَواِد﴾258 أَْي َقَطُعــوا أَْو َخَرُقــوا
demektir, ”َعــاِء  cevâbla kelâmın “ُمِجيٌب” dahi böyledir, gûyâ “ِإْســَتَجاَب” .kabûldür “ِإَجاَبــُة الدُّ
devâm ve temâdîsini ve icâbetle su™âl, taleb, du¡ânın devâm ve temâdîsini kat¡ etmiş 
olur.

• 	]isteysera[ ِاْسَتْيَسَر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا أَِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحّجِ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي﴾259	

• َر َوَسِهَل	 و﴿َفِإْن أُْحِصْرتُْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي﴾260 أَْي َتَيسَّ

“Kolay ve âsân olan” demektir, ”ُعْســٌر“un zıddı olan ”يُْســٌر“ lafzından “istif¡âl”dir. ”َتِعــَب“ 
bâbından ”َيِســَر اْلَْمُر َيْيِســُر َيَســًرا“ ve ”َقُرَب“ bâbından ”َســِهَل َفُهَو َســْهٌل” ,“َيُســَر يُْســًرا َفُهَو َيِســيٌر“ de-
mektir. Ve “istif¡âl”]den[”ِإْسِتيَساٌر” ve “tefa¡¡ul”]den[”ٌر  de böyledir, ancak “tef¡îl”den ”َتَيسُّ
müte¡addî olarak ”َر َتْيِسيًرا َل َتْسِهيًل” ,“َيسَّ  lafzında mufassalâttan “يُْسٌر” ma¡nâsınadır. Bu “َسهَّ
istignâ yoktur çünkü ma¡ânî-i kesîrde isti¡mâl olunur.

254 Âl-i ¡İmrân, 3/93.
255 Toplam otuz dokuz yerde, örneğin bkz. el-Bakara, 2/40.
256 “Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardım 

ediyorum” diye cevap vermişti.” el-Enfâl, 8/9.
257 “Rableri onlara şu karşılığı verdi: “Ben, erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini 

zayi etmeyeceğim.” Âl-i ¡İmrân, 3/195.
258 “Vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a” el-Fecr, 89/9.
259 “Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kur-

banı keser.” el-Bakara, 2/196.
260 “Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı 

gönderin.” el-Bakara, 2/196.
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• 	]istekânû[ ِاْسَتَكانُوا

• َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا﴾261	

• ُعوَن﴾262 أَْي َما َخَضُعوا	 َوِفي ﴿َوَلَقْد اََخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكانُوا ِلَربِِّهْم َوَما َيَتَضرَّ

“Tevâzu¡ ve inkıyâdla baş eğmediler” demek olur, mâ]-nahnu-[fîh ”ِإْســِتَكاَنٌة“, tevâzu¡ ve 
inkıyâdla baş eğmektir. Ve tezellülden de kinâyet edilir. Bu kelime ”َكــْوٌن“den “istif¡âl”-
dir, ”َســَكَن“ den “ifti¡âl” değildir, ma¡a-hâzâ ¢âmûs’ta her iki mâddede dahi zikr olun-
muş. Hattâ ”َكْيٌن“ mâddesindendir diyenler de bulunmuş. Mufassalâta mürâca¡at oluna.

• 	]isrâfenâ[ ِإْسَراَفَنا

• ْت اَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ِإلَّ اَْن َقالُوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذنُوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي أَْمِرَنا َوَثّبِ
َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن﴾263 أَْي ِإْفَراَطَنا 

• [71] َوِفي َقْوِلِه ُسْبَحاَنُه ﴿َوَل َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا َوِبَداًرا اَْن َيْكـَبُروا﴾264 أَْي ُمَتَجاِوًزا َحدَّ اْلَمْعُروِف	

Bu kelime ”َسَرَف“ lafzındandır, ”َتِعَب“ bâbından ”َجِهَل” ,“َسِرَف َسَرًفا“ ve ”َفُهَو َسِرٌف” ,“َغَفَل“, 
-haddi tecâ “أَْسَرَف ِإْسَراًفا” ismdir. Ve “if¡âl”den “َسَرٌف” demektir. Fethateynle “َجاِهٌل َغاِفٌل”
vüz ve i¡tidâlden meyl ma¡nâsınadır. ”ُمَتَجاِوٌز َظاِلٌم” ,“َفُهَو ُمْســِرٌف“ ma¡nâlarına sîgaten fâ¡il-
dir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”َســَرٌف“ i insân yaptığı her işte haddi tecâvüzdür, 
eğerçi infâk husûsunda isti¡mâli ekser ise de demiş. ”ٌم  “َفــْرٌط” ma¡nâsına müsta¡mel “َتَقــدُّ
tan ”ِإْفــَراٌط“ dahi tekaddümde haddi tecâvüz demek olmakla ”ِإْفــَراٌط” ,“ِإْســَراٌف“ ile tefsîr 
olundu; lisânımızda ileri gitmek ta¡bîr ederiz, her nede olsa ya¡nî iyi kötü her ne işte 
olursa olsun ifrât ve mübâlaga eden kimseye ileri gitti, ileri gidiyor deriz.

• 	]istehvethu[ ِاْسَتْهَوْتُه

• َياِطيُن ِفي اْلَْرِض َحْيَراَن﴾265أَْي َهَوْت ِبِه َوأَْذَهَبْتُه	 ﴿َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ

Ya¡nî “Şeytânlar onu tarîk-i müstakîmden imâle etti. “Sergeşte olduğu hâlde onu ıssız 
çöllere beyâbân yerlere götürdü demek olur. Mufredât’ta Râπıb ”َهــَوى“ nefsin şehvete 
meylidir ve şehvete mâil olan nefse de ”َهــَوى“ tesmiye edilir demiş. Bu tesmiye َرُجــٌل“ 
-kabîlindendir. Ve denildi ki nefs-i mezkûre sâhibini dünyâda her bir belâ ve dâ َعــْدٌل”
hiyeye ve âhirette de nâra düşürür. Ve zamm-ı hâ ve kesr-i vâv ve yâ-i müşeddede ile 

261 “Zaafa düşmediler, boyun eğmediler.” Âl-i ¡İmrân, 3/146.
262 “Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalva-

rıp yakarmadılar.” el-Mü™minûn, 23/76.
263 “Onların sözleri ancak, “Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve 

(yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et” demekten ibaretti.” Âl-i ¡İm-
rân, 3/147.

264 “Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yeme-
yin.” en-Nisâ™, 4/6.

265 “Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” el-En¡âm, 6/71.
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”  hâlî ve fârig “َهَواٌء” yukarıdan aşağıya sukûttur. Ve feth-i hâ ve vâv ile memdûden “َهِويٌّ
ya¡nî boş ma¡nâsınadır. 

Kavluhu ta¡âlâ: َوأَْفِئَدتُُهــْم َهــَواٌء﴾266 أَْي َخاِلَيــٌة﴿ boş demek, cebânet ve ¡aklsızlık ma¡nâsı ifâde 
eder. Ve semâ™ ile arz beyninde boşluğa da denir. Ve lafz-ı mezkûr ]72[ meyl-i kalb ve 
¡aşk ve iştiyâk ve muhabbet ma¡nâlarına da isti¡âre olundu. Ma¡ânî-i mezkûre ”َرَمــى“, 
 bâblarından tasarruf olunur ki mahalli mufassalâttır. Hemze ile “َضــَرَب” ,“َتِعــَب” ,“َصــَدى”
ta¡addî eder, nitekim 267﴾َواْلُمْؤَتِفَكــَة أَْهــَوى﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur. Fasl-ı mahsû-
sunda mezkûrdur. 

Tetimme: 268﴾ــَياِطيُن ِفــي اْلَْرِض َحْيــَراَن  ibâretiyle de¡ “َحَمَلْتــُه َعلــى اتَِّبــاِع اْلَهــَوى” ,﴿َكالَّــِذي اْســَتْهَوْتُه الشَّ
tefsîr olunmuş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]isterhebûhum[ ِاْسَتْرَهُبوُهْم

• ا اَْلَقْوا َسَهُروا اَْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم َوَجاُؤ ِبِسْحٍر﴾269 أَْي اََخاُفواُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Korkuttular nâsı demek olur. Zammla ”ُرْهَبٌة“den “istif¡âl”dir. ”ُرْهَبٌة“ ma¡a’t-tahazzür kor-
kudur. ”ِاْسِتْرَهاٌب“ korkutmaktır. ”ِاْرَهُبوِن“ kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]ista¡marakum[ ِاْسَتْعَمَرُكْم

• اًرا َلَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها﴾270 أَْي َجَعَلُكْم ُعمَّ

“Sizi arzı i¡mâra kâdir kıldı” demek olur. Ve “Sizi arzda mu¡ammer etmekle arzı 
ma¡mûr etti” diye de tefsîr olunmuştur. ”َخَراٌب“ın zıddı olan ”ٌِعَماَرة“dendir. ،أَْعَمْرتُُه اْلَْرَض“ 
ــاًرا َلَهــا” denir ki “Ta¡mîrini ona tefvîz ettim” demektir, buna binâ™en َواْســَتْعَمْرتُُه”  “َجَعَلُكــْم ُعمَّ
ile tefsîr olundu. Ve ”ــاًرا َتْســُكنُوَن ِبَهــا -ibâretiyle de tefsîr olundu ki ¡umrân ma¡ “َوَجَعَلُكــْم ُعمَّ
hall-i sükkân ile olur, mahall-i gayr-ı meskûn ma¡mûr ¡add olunmaz. Hayât-ı dünyâ ile 
bir kimsenin müddet-i bekâsına da “ ُعْمــٌر ُعُمــٌر“ denilmesi bundandır ki bedenin hayâtla 
¡imâreti müddetinden ¡ibârettir. “ َطاَل ُعُمُره“ kavli ”ِعَماَرُة َعَماَرُة َبَدِنِه ِباْلَحَياِة“ demektir.

• 	]ista¡§ame[ ِاْسَتْعَصَم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َراَوْدتُُه َعْن َنْفِسِه َفاْسَتْعَصَم﴾271 أَِي اْمَتَنَع َعْن ِاَجاَبِة َدْعَوِتي	

“Ya¡nî benim da¡vetime icâbetten imtinâ¡ etti” demektir. Bu kelime feth-i ¡ayn ]73[ ve 

266 “Kalpleri de bomboştur.” İbrâhîm, 14/43.
267 “O, “Mu’tefike”yi de kaldırıp yere çarpmış.” en-Necm, 53/53.
268 “Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” el-En¡âm, 6/71.
269 “Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. 

Büyük bir sihir yaptılar.” el-A¡râf, 7/116.
270 “O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı.” 

Hûd, 11/61.
271 “Andolsun, ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı.” Yûsuf, 

12/32.
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sükûn-ı §âd’la ”َعْصــٌم“dandır ki ”ِإْمَســاٌك“tır. Aslen hıfz ve vikâye ma¡nâsına olup ”َضــَرَب“ 
bâbından ”َعَصَم َيْعِصُم َعْصًما َفُهَو َعاِصٌم َوَذاَك َمْعُصوٌم“ denir. Kesr-i ¡ayn’la ”ِعْصَمٌة“ bundan ism-
dir. Ve “ifti¡âl”den ”ِإْسِتْمَساٌك” ,“ِإْعِتَصاٌم“tır. Ve ”ِإْمَساٌك“ tutmak ve men¡ etmek ma¡nâlarına-
dır. Ve ”ِإْعِتَصاٌم“ bir şey™le temessük ma¡nâsına da gelir. 272﴾ُقوا ِ َجِميًعا َوَلَتَفرَّ  ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللَّ
ــُكوا ِبــِه  bir mekrûha düşmekten tutunup imtinâ¡ edecek “ِإْســِتْعَصاٌم” Ve “istif¡âl”den أَْي َتَمسَّ
şey™ taleb etmek ma¡nâsına olmakla âyetteki ”ِإْســَتْعَصَم“ kendini hıfz ve harâma vukû¡dan 
men¡ edecek şey™ taleb ve taharrî etti demek olur.

• 	]istemte¡a[ ِإْسَتْمَتَع و ِإْسَتْمَتُعوا و ِإْسَتْمَتْعُتْم
Bâbu’l-Mîm’de ”َمَتاٌع“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]istey™esû[ ِاْسَتْيأَُسوا

• ا اْسَتْيأَُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجيًّا﴾273 أَْي َيِئُسوا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

“Vaktâ ki ondan ümmîd kestiler” demek olur. ”َيِئْسُت“den “istif¡âl”dir. ”َيْأٌس“ bir şey™den 
ümmîd kesmektir ki intifâ-i tama¡ demek olur. ”َيِئــَس“ ve ”ِإْســَتْيأََس“ bir ma¡nâyadır. Ve ﴿
ُسُل﴾274 ُسُل” kavl-i kerîminde de bu ma¡nâyadır, ya¡nî َحتَّى ِإَذا اْسَتْيأََس الرُّ  .demektir “َحتَّى َيِئَس الرُّ
Bâbu’l-Yâ’da ”َيُؤٌس“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]istefziz[ ِاْسَتْفِزْز

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك﴾275 أَِي اْسَتِخفَّ	

“Tahfîf ve tahkîr ile” demek olur. ”ِإْســِتْخَفاٌف“ hafîf ve hakîr ¡add etmektir. ”ِعْجــٌل“ ya¡nî 
buzağıya ”  tesmiyesi kendinde hiffet ve karârsızlık tasavvur olunduğu içindir, binâ™en “َفزٌّ
¡aleyh ”ِإْســِتْخَفاٌف” ,“ِإْســِتْفَزاٌز“ ile tefsîr olundu. Ve ”74[ “ِإْزَعــاٌج[ ma¡nâsına müsta¡meldir. ﴿
ُهْم ِمَن اْلَْرِض َفاَْغَرْقَناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا﴾276 -ile tefsîr olun “أَْن يُْزِعَجُهْم” kavl-i kerîminde َفأََراَد أَْن َيْسَتِفزَّ
du ki “mekânından kal¡” demek olur. ”َضــَرَب“ bâbından ”ِنــي ُفــَلٌن  .demektir “أَْزَعَجِنــي” ,“َفزَّ
Râπıb rahimehullâhu bu ma¡nâyı tercîh etmiş.

• 	]istebra…un[ ِإْسَتْبَرٌق

• يَباِج	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق﴾277 َما َغُلَظ ِمَن الّدِ

Ya¡nî ”ِديَبــاٌج“ denilen ipekli kumâşın kalın dokunmuş kısmı olacaktır; Fârisî dîbânın 
mu¡arrebidir ki atlas ve sırma ile dokunmuş atlastır.

272 “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.” Âl-i ¡İmrân, 3/103.
273 “Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler.” Yûsuf, 12/80.
274 “Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hâle geldiler.” Yûsuf, 12/110.
275 “(Haydi) onlardan gücünün yettiğinin ayağını çağrınla kaydır.” el-İsrâ, 17/64.
276 “Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak 

istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk.” el-İsrâ™, 17/103.
277 “Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır.” el-İnsân, 76/21.
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• 	]usvetun[ ٌِاْسَوة

• َ َكِثيًرا﴾278 	 َ َواْلَيْوَم اْلِٰخَر َوَذَكَر اهللَّ ِ ِإْسَوةٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجوا اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهللَّ
أَِي اْقِتَداٌء َواْئِتَماٌم َواتَِّباٌع ِبِه

ِإْســَوةٌ”  hemzenin zammı ve kesriyle de kırâ™at olunmuş, ma¡nâ birdir. Eğer hasen “أُْســَوةٌ 
eğer kabîh, kendisine uyulan kimseden hâlet-i iktidâda insânın nefsinde hâsıl olan hâ-
lettir ki uygunluk denilebilir,  lâkin âyet-i kerîmede iktidâ edilecek uyulacak şey™ de-
mek yerindedir. “Tefa¡¡ul” bâbından ”ْيُت ِبِه  demek “ِإْقَتَدْيُت” ,“ِإْئَتَسْيُت ِبِه” ve “ifti¡âl”den “َتأَسَّ
olur, iyi ve kötü her şeyde kullanılır, nitekim âyet-i kerîmede ”َحَسَنٌة“ sıfatıyla mukayyed 
olması buna delâlet eder.

• 	]isteftihim[ ِاْسَتْفِتِهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْسَتْفِتِهْم أَُهْم أََشدُّ َخْلًقا اَْم َمْن َخَلْقَنا﴾279 أَِي اْسَتْخِبْرُهْم	

“Onlara cevâb talebiyle su™âl et, sor” demek olur. Bunun aslı ahkâmdan müşkil olan 
şey™den cevâb ma¡nâsına müsta¡mel ”ُفْتَيــا“ ve ”َفْتــَوى“ kelimeleridir. “İstif¡âl”den ”ِإْســِتْفَتاٌء“ 
cevâb talebiyle vâki¡ su™âldir.

• 	]ista√veze[ ِاْسَتْحَوَذ

• ِ﴾280 أَْي َغَلَب َعَلْيِهْم	 ْيَطاُن َفاَْنٰسيُهْم ِذْكَر اهللَّ ﴿اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ

“Şeytân onlara galebe etti” demektir. Bu kelime ”ِإْســَتَحاَذ“den olmak lâzım gelirken i¡lâl 
edilmeyip ¡alâ-aslihi ]75[ ihrâc olunan kelimâttandır. ”ِاْســَتْصَوَب” ,“ِاْســَتْنَوَق” ,“ِإْســَتْرَوَح“ ke-
limeleri gibi ki kıyâs, ”ِإْســَتَصاَب” ,“ِإْســَتَناَق” ,“ِإْســَتَراَح“ olmak idi, bilâ-i¡lâl ibkâ olundu ki 
buna ıstılâh-ı sarfiyyûnda tashîh denir. Bu kelime ”َحْوٌذ“ mâddesindendir ki sâik devenin 
uylukları izâsında kendisine mevki¡ alıp sevkinde ¡unfla devenin seyrini tesrî¡ demektir, 
gûyâ bi’t-tegallub hayvânı seyr-i tabî¡isi fevkinde sevk etmiş olur. İşte bu ma¡nâ i¡tibâ-
riyle ”َغَلَب” ,”ِإْسَتْحَوَذ“ ma¡nâsına isti¡âre olundu.

• 	]is¡av[ ِاْسَعْوا

• ِ﴾281 أَْي َباِدُروا 	 ٰلوِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا ِإَذا نُوِدَي ِللصَّ
يَِّة َواْلِجّدِ

ِبالنِّ

278 “Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok 
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” el-Ahzâb, 33/21.

279 “(Ey Muhammed!) Şimdi sen onlara sor: “Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa yarattığımız 
diğer şeyleri yaratmak mı?” es-Sâffât, 37/11.

280 “Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah’ı anmayı unutturmuştur.” el-Mücâdele, 
58/19.

281 “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve 
alışverişi bırakın.” el-Cum¡a, 62/9.
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“Niyyet ve ciddle zikrullâh ya¡nî salât-ı cum¡aya mübâderet ediniz” ya¡ni ta¡cîl ediniz 
demek murâd olunur. ”َعــْدٌو“ koşmak ve seğirtmek ma¡nâsına mevzû¡ olan ”َســْعٌي“ bu 
âyette ma¡nâ-yı lügavîsi üzerine değildir, çünkü âdâb-ı lâzımeden olan sekînet ve vakâra 
münâfîdir. Bunun içindir ki Hazret-i ¡Ömer radıyallahu ¡anhu ”ِإْمُضــوا“ ile tefsîr etmiş ve 
¡alâ-rivâyetin ”َفاْمُضوا ِإَلى ِذْكِر اهلِل“ sûretinde kırâ™at buyurmuş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]istaπşev[ ِاْسَتْغَشْوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َجَعُلوا أََصاِبَعُهْم ِفي آَذاِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ِثَياَبُهْم﴾282 أَْي َتَغطَّْوا ِبَها	

Ya¡nî “Kavm-i Nû√ ¡aleyhi’s-selâm da¡vet ve hitâb-ı neciyyullâhı işitmemek için is-
tihfâfen parmaklarını kulaklarına koydular ve siyâb ve libâslarını başlarına alıp bürün-
düler” demek olur. ”ِغَطاٌء” ,“َغَشاٌء ِغَشاٌء“ demektir. Dördüncü bâbdan َغِشَيُه َيْغَشاُه ِغَشاَوًة َوِغَشاًء“ 
ْيُء” masdar olduğu gibi “َغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ” denir. Ve َغَشاًء “  ,ma¡nâsına ism de olur “َما يَُغطَّى ِبِه الشَّ
ke-mâ kâle ta¡âlâ َوَعَلــى أَْبَصاِرِهــْم ِغَشــاَوةٌ﴾283 أَْي ِغَطــاٌء﴿ Bu mâdde isti¡âreten ve kinâyeten bir 
hayli ma¡nâda müsta¡meldir, fasl-ı mahsûsasında görülür. ]76[

• 	]istevâ[ ِاْسَتَوى

• ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾284	  ِفي َقْوِلِه َتَعاَلْت َعَظَمُتُه ﴿اَلرَّ

Bu âyet-i kerîme müteşâbihâttan olmakla mütekaddimîn-i ¡ulemâ-i ümmet tefsîrinden 
sükûtla ¡alâ-zâhirihâ tilâvet ve ¡alâ-mâ erâdallâhu bihâ îmân ile bi’l-iktifâ tarîk-i eslemi 
ihtiyâr ettiler. Bu bâbda menkûl kelâm ve akvâl mufassalât-ı tefâsîrde bast ve beyân 
olunmuştur. Müte¡ahhirîn ise kemâl-i ihtiyâtla te™vîl ve tevcîhine dâir îrâd-ı kelâm ile 
berâber cümlesi de hakîkat-i ma¡nâyı Cenâb-ı Hakk’ın ¡ilmine tefvîz eylediler, rıdvâ-
nullâhi ¡aleyhim.

Mebnâ-yı kelâm-ı ¡ulemâ™ bu bâbda hemân ”ِاْســِتَواٌء“ lafzının ¡inde ehli’l-lüga sâbit olan 
hakîkat, mecâz, isti¡âre, kinâye ma¡ânîsidir ki şunlardır: 

• “ِاْسَتَوى َجاِلًسا”	

• 	” “ِاْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش أَِي اْسَتَقرَّ

• “ِاْسَتَوى اْلَمَكاُن أَِي اْعَتَدَل”	

• “ِاْسَتَوى ِإَلى اْلِعَراِق أَْي َقَصَد”	

• َف ِفيِه َوِإْن َلْم َيْجِلْس َعَلْيِه ُجُلوًسا ِباْلِفْعِل”	 “ِاْسَتَوى َعَلى َسِريِر اْلُمْلِك أَْي َتَملََّك َوَتَصرَّ

Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”ِإْســِتَواٌء“ mâddesi ne vakt ”َعَلــى“ ile ta¡addî ederse 
 ile ta¡addîsi “ِإَلــى” .ma¡nâsını muktezîdir deyip bu âyeti misâl olarak îrâd etmiş “ِإْســِتيَلٌء”

282 “Parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler.” Nûh, 71/7.
283 “Gözleri üzerinde de bir perde vardır.” el-Bakara, 2/7.
284 “Rahmân, Arş’a kurulmuştur.” Tâhâ, 20/5.
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hâlinde kasd ma¡nâsını müfîd olur, nitekim ﴾ــَماِء  ile “َقَصــَد” kavl-i kerîmi ﴿ثُــمَّ اْســَتَوى ِإَلــى السَّ
müfesserdir. Ve 285﴾ُه َواْســَتَوى ٰاَتْيَنــاُه ُحْكًمــا َوِعْلًمــا ــا َبَلــَغ أَُشــدَّ  sinn “ِإْســِتَواٌء” kavl-i kerîminde ﴿َوَلمَّ
ma¡nâsınadır ki kırk senedir. 286﴾اَع رَّ  ,﴿َكَزْرٍع اَْخَرَج َشْطـــَئُه َفٰاَزَرُه َفاْســَتْغَلَظ َفاْســَتَوى َعَلى ُســوِقِه يُْعِجُب الزُّ
ٍة َفاْســَتَوى﴾ya¡nî kuvvetlendi ve dikildi durdu demektir. 287 “ِإْســَتَقاَم” ve “َقِوَي” ” ,﴿ُذو ِمرَّ  “ِإْســَتَقرَّ
demektir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]istebe…a’l-bâbe[ َراَط و ِاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت ِاْسَتَبَقا اْلَباَب و َواْسَتَبُقوا الّصِ
Bâbu’n-Nûn’da ”َنْسَتِبُق“ kelimesinde mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME: ”َأ“

• 	]eşhurun ma¡lûmâtun ve’l-eşhuru’l-hurum[ أَْشُهٌر َمْعُلوَماٌت و اْلَْشُهُر اْلُحُرُم

• ﴿اَْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعُلوَماٌت﴾288	

• ﴿َفِاَذا اْنَسَلَخ اْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم﴾289	

Faslu’l-Hemze Ma¡a’l-Yâ’da ”77[ “اَْلَيَّــام اْلَمْعُلوَمــات[ zikrinde beyân edilmiştir, mahall-i 
mezkûra nazar oluna.

• 	]eşuddehû[ ُه أَُشدَّ

• ُه﴾290	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَتْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِالَّ ِبالَِّتي ِهَي اَْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ أَُشدَّ

• ِتِه	 ُه ٰاَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْلًما﴾291 أَْي ُمْنَتَهى َشَباِبِه َوُقوَّ ا َبَلَغ أَُشدَّ و﴿َوَلمَّ

“Gençliğinin gâyet-i kemâli” demek olur. Bu kelime şîn-i meftûha ve müşeddede ile 
 ” ” gibi. Ve “أَْفُلٌس” ve “َفْلٌس” ,in cem¡idir“َشدٌّ  “اَْلَقْوُم أَُودٌّ” ve “ُفَلٌن َودٌّ” kelimesi ¡Arabın “َشدٌّ
kavli sebkindedir, kezâ ”ٌة ” ve “ِشدَّ ” gibidir. Bir de “أَْنُعٌم” ve “ِنْعَمٌة” ,“أَُشدٌّ  bir ismdir “اَْلَُشدُّ
ki onun cem¡i yoktur. Kurşunun ismi olan ”آنٌُك“ ve ”أُْســُرٌب“ menzilesindedir ki cem¡leri 
yoktur denildi. Mucâhid’den nakl ve rivâyet olundu ki ﴾ُه ــا َبَلــَغ أَُشــدَّ  kavl-i kerîminde ﴿َوَلمَّ
-kırk senedir dedi. Murâd otuz üç yaş, kırk yaş demek “َواْسَتَوى” otuz üç senedir ve “أَُشّد”
tir. Ve yetîmin ”أَُشّد“ ü on sekiz senedir de dediler ki sinn-i rüşddür.

285 “Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona ilim ve hikmet verdik.” el-Kasas, 
28/14.

286 “Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların 
hoşuna giden bir ekin gibidirler.” el-Feth, 48/29.

287 “Muhteşem görünümlü (Cebrail)” en-Necm, 53/6.
288 “Hac (ayları), bilinen aylardır.” el-Bakara, 2/197.
289 “Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün.” et-Tevbe, 9/5.
290 “Rüşdüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın.” el-En¡âm, 6/152.
291 “Olgunluk çağına erişince O’na hikmet ve ilim verdik.” Yûsuf, 12/22.
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• 	]eşa……u[ ُّأََشق

• ْنَيا	 ا ِفي الدُّ ﴾292 أَْي أََشدُّ ِممَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَعَذاُب اْلِخَرِة أََشقُّ

“Dünyâda olan ¡azâbdan daha ziyâde şiddetlidir” ya¡nî dünyâda vâki¡ olan ve tasavvur 
edilen her bir ¡azâbdan daha şedîd ve daha meşakkatli demek olur.

• 	]eştâten[ أَْشَتاًتا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح أَْن َتْأُكُلوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاًتا﴾293	

• ِقيَن	 و ﴿َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس اَْشَتاًتا ِلُيَرْوا اَْعَماَلُهْم﴾294 أَْي ِفَرًقا َوُمَتَفّرِ

“Fa¡îl” vezninde ”َشــِتيٌت“in cem¡idir, perâkende, dağınık demektir. Aslen ”َشــَتٌت“ lafzın-
dandır. Bâbu’ş-Şîn’de ”َشتَّى“ kelimesinde tafsîli görülür.

• 	]eşi√√aten[ ًة أَِشحَّ

• ًة َعَلى اْلَخْيِر﴾295 أَْي بَُخلََء َعَلى َماِل اْلَغِنيَمِة 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِاَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم ِبأَْلِسَنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ
َمَع اْلِحْرِص َعَلْيِه

“Bahîl ve hırslılar” demek olur. ”َشِحيٌح“in cem¡idir. Zammla ”  “بُْخٌل” lafzındandır ki “ُشحٌّ
ve ¡alâ-kavlin hırsa mukârin buhldür. ]78[ Birinci ve ikinci ve dördüncü bâblardan tasrîf 
olunur, ”ٌة اُء َوأَِشحَّ .denir”َشحَّ َيُشحُّ َيِشحُّ َيَشحُّ َفُهَو َشِحيٌح َوَقْوٌم أَِشحَّ

• 	]eşrâ†uhâ[  أَْشَراطَُها

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَقْد َجاَء أَْشَراطَُها﴾296 أَْي َعلََماتَُها َيْعِني اْلِقَياَمِة	

¡Alem ve nişân ma¡nâsına olan fethateynle ”َشَرٌط“in cem¡idir. Murâd kurb-ı vukû¡-ı kıyâ-
metin ¡alâmât ve nişâneleridir. Ve kayd ve peymân demek olan şîn-i meftûha ve sükûn-ı 
râ ile ma¡rûf ”َشــْرٌط“ın cem¡i ”ُشــُروٌط“ gelir. ”َقَتَل“ ve ”َضَرَب“ bâblarından َشــَرَط َيْشُرُط، َيْشِرُط“ 
 ki “أَْصَحــاُب ُشــَرٍط” .demektir “َجَعَلَهــا َعَلًمــا َلــُه” ,“أَْشــَرَط َنْفَســُه ِلْلَْمــِر” ten“َشــَرٌط” denir. Ve َشــْرًطا”
şıhne ve kavvâs ve pazar başı, zamânımızda polis ve zâbıta me™mûrları ve şehr emâneti 
kavvâsları ve çavuş ve müfettişleridir. Bunlara ”ُشَرٌط“, ” ” ,“َشَرِطيٌّ  .tesmiye olunur “ُشُرِطيٌّ
Sebebi ¡alâmât-ı mahsûsa ile mu¡allem libâslar ile temeyyüz ettikleridir.

292 “Ahiret azabı ise daha ağırdır.” er-Ra¡d, 13/34.
293 “Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur.” en-Nûr, 24/61.
294 “O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.” 

ez-Zilzâl, 99/6.
295 “Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler.” el-Ah-

zâb, 33/19.
296 “Muhakkak onun alametleri gelmiştir (ama öğüt almıyorlar).” Muhammed, 47/18.
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• 	]eşirun[ أَِشٌر

• ِر	 اُب اْلَِشُر﴾297 َشِديُد اْلَفَرِح َوالتََّكبُّ اٌب أَِشٌر َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َبْل ُهَو َكذَّ

Ni¡met sebebiyle mütehassıl ferah ve hurremlikten magrûr olarak istikbâr ve ni¡meti 
inkâr ve şükrü terk eden kimseye ”َتِعَب“ bâbından ”ُجُل أََشــًرا َفُهَو أَِشــٌر  denir. Bu gûne “أَِشــَر الرَّ
ferah mezmûmdur, lâkin hudûd-ı şer¡iyyeyi tecâvüz etmeyip sırf sürûrdan hâsıl olan 
ferah ki şükr-i mün¡imi mûcib olur, mezmûm değildir.

Tetimme: ”َفَرٌح” ,“َبَطٌر” ,“أََشــٌر“ beyân olunduğu üzere mezmûmdur, lâkin ”َبَطٌر” ,“أََشــٌر“dan 
ve ”َفَرٌح” , “َبَطٌر“tan daha mübâlagalıdır.

• 	]eşeddu va†™en[ أََشدُّ َوْطًئا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًئا﴾298 أَْي أَْثَبُت ِقَياًما	

 ile “َوْطٌء” ayakları üzerine basıp durduğundan “َقاِئــٌم” basmak ma¡nâsına olmakla “َوْطٌء”
kıyâm irâde olundu. ”َناِشَئَة اللَّْيِل“, sâ¡ât-ı leyldir ki gecenin aksâm-ı ]79[ evkâtıdır. Sâ¡ât-i 
leyl namâz için evfak ve musallî için sâ¡ât-ı nehârdan esheldir, zîrâ nehâr emr-i ma¡âş ve 
sâire için mahlûk ve leyl istirâhat ve işten hâlî olmak için mahlûktur, binâ™en ¡alâ-zâlik 
¡âbide gece ¡ibâdet âsândır. ”  “َشــدَّ َعُضــُدُه” ma¡nâsı ¡Arabın “أَْســَهُل” ve “أَْثَبــُت” lafzına “أََشــدُّ
kavlinden me™hûzdur ki “Bâzûsu kuvvetlendi” demektir. ”ِقَيــاٌم“ ın kuvvetlenmesi kâime 
sehl ve hafîf olmasıyla tahakkuk eder. Bu ma¡nâda ”َضَرَب“ bâbından ًة َفُهَو ْيُء َيِشدُّ ِشدَّ  “َشدَّ الشَّ
” ,denir َشــِديٌد” ا” .bâbından müte¡addî olur “َقَتَل” .demektir “َقِوَي َفُهَو َقِويٌّ ُه َشدًّ ــْيَء َيُشــدُّ  ,“َشــدَّ الشَّ
اُه” .demek olur “أَْوَثَقُه َوَقوَّ

Kavl-i âhar: ِإنَّ َناِشــَئَة اللَّْيِل ِهَي أََشــدُّ َوْطًئا﴾ 299 أَْي أََشــدُّ َعَلى اْلُمَصّلِي ِمْن َصلَِة النََّهاِر َيْعِني أَْصَعُب َوأَْثَقُل ِمْن﴿ 
 َصَلِة النََّهاِر

Ya¡nî “Gece namâzı gündüz namâzından daha güçtür” zîrâ gece vakt-i istirâhat ve nevm 
olmakla onu terkle ihtiyâr-ı tekellüf ve meşakkatle kıyâm-ı leyl nüfûs-ı beşeriyyeye 
sakîl ve sa¡bdır demek irâde olunur. 

Bu âyet-i kerîmeyi ba¡zı e™imme kesr-i vâv ile ”أََشدُّ ِوَطاًء“ kırâ™at etmiştir. ”ِوَطاٌء“ kelimesi 
 demektir. Bu sûretle “َواَفَق ُمَواَفَقًة َوِوَفاًقا” ,“َواَطأَ يَُواِطُئ ُمَواَطأًَة َوِوَطاًء” ,den “müfâ¡alet”tir “َوِطَئ”
َســاُن اْلَقْلَب َواْلَقْلُب اْلَعَمَل”  ibâretiyle tefsîr olunur ki lisânın kırâ™atle kalbe ve¡ “أَْجَدُر أَْن يَُواِفَق الّلِ
kalbin hulûs-ı niyyetle ¡amele ya¡nî ¡ibâdete muvâta™at ve muvâfakati akvâ ve evlâ ve 
ahrâ ve ensebdir demek olur. Ve bu kelime feth-i vâv ile ”َوَطًئا“ dahi kırâ™at olunmuş ise 
de İmâm Ferrâ redd ve inkâr ile böyle bir kırâ™at hiç kimseden rivâyet olunmadı dedi.

297 “Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecek-
ler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!” el-Kamer, 54/25-26.

298 “Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise 
daha düzgün ve açıktır.” el-Müzzemmil,73/6.

299 “Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise 
daha düzgün ve açıktır.” el-Müzzemmil, 73/6.
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MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُش“

• 	]uşribû[ أُْشِربُوا

• َة اْلِعْجِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوأُْشِربُوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل ِبُكْفِرِهْم﴾300 أَْي َمَحبَّ

-in ya¡nî ]80[ Sâmirî’nin yaptığı buzağı sûretine ¡ibâdetin muhabbeti onların kalb“ِعْجٌل”
lerine işrâb edildi,  ya¡nî tahlît edildi, içirildi demektir. Ve ”ِإْشــَراٌب“ kelimesi muhkem 
bend etmek ma¡nâsına da isti¡âre olundu, nitekim ¡Arab ”اَْشــَرْبُت اْلَبِعيــَر“ derler ki َشــَدْدُت“ 
ِفــي ُعنُِقــِه”  demektir. Ve kezâ muhâmere ve muhâlata-i hubb ve bugz ma¡nâlarında َحْبــًل 
da isti¡âre olunur. Bu sûrette ma¡nâ buzağının muhabbeti kalblerinde öyle yerleşmiş ki 
gûyâ buzağı onların kulûbunda bağlanmıştır demek olur.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإش“

• 	]işme™ezzet[ ْت ِاْشَمأَزَّ

• ْت ُقُلوُب الَِّذيَن َل يُْؤِمنُوَن ِباْلِخَرِة﴾301 أَْي َنَفَرْت	 ُ َوْحَدُه اْشَمأَزَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا ُذِكَر اهللَّ

“Ürktü” demek olur. ”  “ِإْفِعيَلٌل” mâddesinden “َشــْمٌز” nâfir demek olur. Bu kelime “ُمْشــَمِئزٌّ
dir. ” ُجُل ِإْشِميَزاًزا َفُهَو ُمْشَمِئزٌّ  Münkabız oldu ve ürktü ve buruştu” ma¡nâlarına gelir“ “ِإْشَمأَزَّ الرَّ
ki nâ-hoşluk demek ifâde eder.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’~-~ÂDİ’L-MUHMELE: ”أَص“

• 	]a§berahum[ أَْصَبَرُهْم

• َرُهْم َعَلى النَّاِر َوَدَعاُهْم ِإَلْيَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَما أَْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِر﴾302 أَْي أَيُّ َشْيٍء َصبَّ

“Ne şey™dir onları nâra sabr ettiren ve ona da¡vet eden?” demek olur. ”أَْصَبَرُهْم“ ve ”َرُهْم  “َصبَّ
ma¡nen birdir. Ve ﴾َفَمــا أَْصَبَرُهــْم َعَلــى النَّــاِر﴿ tefsîrinde ”َمــا أَْجَرأَُهــْم َعَلى النَّــاِر“ de denir. Bu kavli 
Ebû ¡Ubeyde’ye nisbetle Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta َقــاَل أَبُــو ُعَبْيــَدَة ِإنَّ َذِلــَك لَُغــٌة ِبَمْعَنــى“ 
 demiş ki onları nefslerini nâra ilkâ etmeğe ne şey™ cür™etlendirdi demek olur. Bu اْلُجــْرأَِة”
tefsîrler ”َمــا“ istifhâmiyye olmak üzeredir. Lâkin bazı tefsîrlerde ”َمــا أَْصَبَرُهــْم“ kelimesi 
]81[ fi¡l-i ta¡accüb olarak tefsîr edildiği görülür. Bu ma¡nâdan ¡udûl ta¡accübün Cenâb-ı 
Hak üzerine müstehîl olduğu mülâhazasına mebnidir, hâlbuki bu gibi mahallerde ta¡ac-
cüb halk i¡tibâriyledir, Hâlık i¡tibâriyle değildir. ”َصْبــٌر“ lafzının tahkîkine dâir kelâm 
Bâbu’§-~âd’da ”َصَبَر“ kelimesinde mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar buyurula.

300 “Onlar, “Dinledik, karşı geldik” demişlerdi. İnkârları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine 
sindirilmişti.” el-Bakara, 2/93.

301 “Allah bir tek (ilah) olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpleri daralır.” ez-Zümer, 39/45.
302 “Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!)” el-Bakara, 2/175.
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• 	]a§bu[ أَْصُب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإلَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْيَدُهنَّ أَْصُب ِإَلْيِهنَّ َواَُكْن ِمَن اْلَجاِهِليَن﴾303 أَْي أَِمْل ِإَلْيِهنَّ	

Ya¡nî “O kadınlara meyl ederim” demek olur. ”  olup tahfîfen nûn lâm’da “ِإْن َل” aslı “ِإلَّ
idgâm olunmuştur. ”أَْصَباِنــي َفَصَبــْوُت“ kavli “Beni cehl ve fi¡l-i sabî üzerine haml etti, ben 
de onun bana zannı vechile çocukça mu¡âmele ettim” demek olur. Bundan münfehim 
olur ki âtîde vâki¡ ”اَْصــُب“ kelimesi ”ِصَبــا“dandır. Ve ”ِصَبــا“ meyl ve iştiyâk ve çocukça 
iş işlemek ve çocukluk etmek ma¡nâsınadır. ”َصَبــا ُفــَلٌن َيْصُبــو َصْبــًوا َوَصْبــَوًة“ denir, cehl ve 
fütüvvete ya¡nî sıbâya meyl ile çocukluk etti demek olur. Bu, küçük çocuk demek olan 
”  sıgar-ı sinn ve küçüklük demidir. Ve mutlakan meyl “ِصَبــا” dendir, çünkü kesrle“َصِبــيٌّ
ma¡nâsına olan ” ا َوَصْبَوًة َفُهَو َصاِبي” bâbından “َقَعَد” .den olmak da câizdir “ُصُبوٌّ  “َصَبا َيْصُبو ُصُبوًّ
denir, ”َمــاَل َمْيــًل َفُهــَو َماِئــٌل“ demek olur. Ve lafz-ı mezkûr hurûc ma¡nâsına da gelir. َصَبــا ِمْن“ 
.demektir “َخَرَج ِمْنُه ِإَلْيِه” ,ِديِنِه ِإَلى آَخَر”

• 	]a§îlen[ أَِصيًل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرًة َوأَِصيًل﴾304	

 “أُُصٌل” vakt-i ¡asr ile leyle müntehî olan vaktin mâ-beynidir. Cem¡i zammeteynle “أَِصيٌل”
Bunun da cem¡i hemze-i memdûde ile ”آَصــاٌل“ bunun cem¡i fethateyn ve kesrle ”أََصاِئــُل“ 
gelir ki cem¡-i cem¡ü’l-cem¡dir. Bunun mukâbili ”ٌبُْكَرة“tir ki evvel-i nehârdır, mahallinde 
tafsîl olunur. Bâbu’l-Bâi’l-Muvahhade’ye bak. ]82[

• 	]el-a§nâme[ اْلَْصَناَم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِاْذ َقاَل ِاْبٰرِهيُم َرّبِ اْجَعْل ٰهَذا اْلَبَلَد ٰاِمًنا َواْجنُْبِني َوَبِنيَّ أَْن َنْعُبَد اْلَْصَناَم﴾305	

Cem¡-i ”َصَنــٌم” .“َصَنــٌم“ altın ve gümüş ve tunç ve taş ve ağaç ve emsâli eşyâdan tapmak 
için tasvîr edilen sûretlerdir. Musavver olmayıp hâl-i tabî¡îsinde tapılanlara ”َوَثٌن“ denir. 
Cem¡i ”أَْوَثاٌن“dır. ¡Umûmuna Fârisîde “but” denir Türkçede tahrîfle “put” ta¡bîr ediliyor. 
Gâyeti akvâm-ı câhiliyye ve kurûn-ı sâlife halkı bunlara ¡ibâdet ederlerdi. Ve ehl-i hakî-
kat olan hukemâ-i rabbâniyye Allâh’tan gayrı ¡ibâdet edilen ve insânı Allâh’tan meşgûl 
eden her şey™e ”َصَنٌم“ ve ”َوَثٌن“ denir ve öyledir dediler.

• 	]el-a§fâdi[ اْلَْصَفاِد

• ْغلَِل	 ِنيَن ِفي اْلَْصَفاِد﴾306 أَْي َمْشُدوِديَن ِفي اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُمَقرَّ

303 “Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum” dedi.” Yûsuf, 
12/33.

304 “Sabah akşam Rabbinin adını an.” el-İnsân, 76/25.
305 “Hani İbrahim demişti ki: “Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak 

tut.” İbrâhîm 14/35.
306 “O gün, suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.” İbrâhîm, 14/49; Sâd, 38/38.
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 “َصَفــَدُه bâbından “َضــَرَب” .in cem¡idir ki bir şey™i muhkem bağlamak ma¡nâsınadır“َصْفــٌد”
ُه” ,denir َصْفــًدا”  esîr ve cânînin bağlandıkları “َصَفــٌد” demektir. Ve fethateynle “أَْوَثَقــُه َوَشــدَّ
bağdır, zencîr ve gayrı şeyden de olur. Ve kesr-i §âd ve fâ’dan sonra elif ziyâdesiyle 
.bu ma¡nâyadır “ِصَفاٌد”

• 	]e§arrû[ وا أََصرُّ

• وا َواْسَتْكَبُروا اْسِتْكَباًرا﴾307 أَْي َداُموا َعَلى اْلُكْفِر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأََصرُّ

“Küfr ve inkâr ve ma¡siyet üzere devâm ettiler” demek olur. ”ِإْصَراٌر“ dandır ki ma¡rûftur. 
Aslı feth-i §âd ve râ-i müşeddede ile ”  .lafzıdır, bağlamak ve tahkîm etmek demektir “َصرٌّ
ا” bâbından “َقَتَل” ُه َصرًّ ُه َيُصرُّ ُه َوأَْحَكَمُه” ,denir “َصرَّ  ,bundan “if¡âl”dir “ِإْصَراٌر” .demek olur “َشدَّ
bir şeyde devâm ve ¡inâdla istimrardır, gûyâ o şey™e bağlanmış kalmış olur.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ“

• 	]i§†afâ[ ِاْصَطَفى

• َ اْصَطَفى آَدَم َونُوًحا َوٰاَل ِاْبٰرِهيَم َوٰاَل ِعْمٰرَن َعَلى اْلَعاَلِميَن﴾308 أَِي اْخَتاَر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اهللَّ

Ya¡nî “Seçti, ayırdı” ]83[ ~âd’ın harekât-ı selâsıyla ”ٌِصْفَوةٌ ُصْفَوةٌ َصْفَوة“ lafzından “ifti¡âl”-
dir.”ٌَصْفَوة“  muhtâr ve güzîdedir, Türkçe seçme denir. ”ِإْصِطَفاٌء“ bir şey™i emsâli arasından 
seçip ayırmak ve ihtiyâr etmek ve güzîde kılmaktır.

• 	]i§rî[ ِإْصِري

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأََخْذتُْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري﴾309 أَْي َعْهِدي	

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَْغَلَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم﴾310 أَْي ِثَقَلُهْم َوِحْمَلُهْم	

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َربََّنا َوَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا﴾311 أَْي أَْمًرا َيْثُقُل َعَلْيَنا َحْمُلُه	

 lafzı sikal ya¡nî yük ağırlık ma¡nâsına olup ¡ahd ma¡nâsına da isti¡mâl olunur, zîrâ “ِإْصٌر”
.vefâ ve hıfzı emr-i ¡azîm olmakla sâhibine ağırdır “َعْهٌد”

• 	]i§da¡[ ِاْصَدْع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْصَدْع ِبَما تُْؤَمُر َواَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن﴾312 أَْي أَْفِرْق َوأَْمِضِه	

307 “İnanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.” Nûh, 71/7.
308 “Şüphesiz, Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) seçip âlem-

lere üstün kıldı.” Âl-i ¡İmrân, 3/33.
309 “Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi?” demişti.” Âl-i ¡İmrân, 3/81.
310 “Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır.” el-A¡râf, 7/157.
311 “Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme.” el-Bakara, 2/286.
312 “Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara aldırış 

etme.” el-Hicr, 15/94.
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Ya¡nî “Me™mûr olduğun şey™i fasl ve icrâ eyle” demek olur. Fethle ”َصْدٌع”mâddesinden-
dir ki ecsâm-ı sulbeyi şakk etmek ve yarmaktır. Bundan fasl ma¡nâsına isti¡âre olundu. 
Ve izhâr ve cehr ve imzâ™ ma¡nâlarında da kullanılır. ”َنَفــَع“ bâbından ”َصَدْعُتــُه َفاْنَصــَدَع“ ve 
“tef¡îl”den ”َع ْعُتُه َفَتَصدَّ  “َصَدْعُت اْلَقْوَم َصْدًعا ve tefrîk etmek, dağıtmak ma¡nâsına da gelir “َصدَّ
ُعوا” ُقوا” ,َفَتَصدَّ ْقُتُهْم َفَتَفرَّ -Kavmi dağıttım, onlar da dağıldılar” demek olur. Ve daha birta”“َفرَّ
kım ma¡ânîde kinâyeten ve isti¡âreten kullanılmıştır.

• 	]i§bir[ ِاْصِبْر

• ﴿َواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغٰدوِة َواْلَعِشّيِ يُِريُدوَن َوْجَهُه﴾313 أَِي اْحِبْس َنْفَسَك	

“Rablerini zikr eden mü™minlerle ya¡nî onların musâhabe ve mücâlesesi üzerine nefsini 
habs et ve hasr et” ya¡nî onlardan i¡râzla onların gayrıya iltifât etme demek olur. ”َصْبــٌر“ 
habs ve imsâktır. Bâbu’§-~âd’da ”َصَبــَر“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur, mürâca¡at 
buyurula. ]84[

• 	]i§levhâ[ ِاْصَلْوَها

• ﴿اْصَلْوَها اْلَيْوَم ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن﴾314 أَْي ُذوُقوَها	

Ya¡nî “Tadınız cehennemin harâretini.” ”النَّــاَر ِبالنَّــاِر” ve “ُصِليــُت   Âteşin harâreti“ “ُصِليــُت 
bana erişti” demektir. ”ِإْحَتِرُقــوا ِبَهــا” ,“ِإْصَلْوَهــا“”Âteşle yanınız” demek de olur. Bu kelime 
 lafzındandır. Ve bu lafz-ı aslen îkâd-ı nâr için mevzû¡dur. Ve eti biryân ya¡nî “َصْلــٌي”
kebâb etmek veyâ pişirmek ve şey™i âteşe atmak veyâ âteşte teshîn etmek ve müdâra ve 
hud¡a ve ma¡ânî-i sâirede dahi isti¡mâl olundu. ”َرَمــى“ bâbından ”َصَلــى َيْصِلــي َصْلًيــا َفُهَو َصاٍل“ 
denir. Ve ”َدَخَلَهــا” ,“َصَلــى النَّــاَر“ ve ”أَْصَلَهــا َغْيــُرُه“ da denildi. Bundan anlaşılan sülâsîden 
lâzım rubâ¡îden hemze ile müte¡addî olur: ِانَّ الَِّذيــَن َكَفــُروا ِبٰاَياِتَنــا َســْوَف نُْصِليِهْم َناًر﴾315 أَْي نُْدِخُلُهْم﴿ 
Vallâhu a¡lemu.

• 	]i§fa√[ ِاْصَفْح

• ْفَح اْلَجِميَل﴾316 أَْي اَْعِرْض َعْن َقْوِمَك ِإْعَراًضا لَ َجَزَع ِفيِه	 اَعَة َلِتَيٌة َفاْصَفِح الصَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنَّ السَّ

“Kavminden i¡râz eyle bir i¡râzla ki onda ceze¡ ya¡nî hüzn ve nedâmet olmaya.” ”َصْفــٌح“ 
kelimesi aslen bir şey™den inhirâftır ki ona vechin bir tarafını döndürmek ya¡nî yüz çe-
virmektir. ”ِإْعــَراٌض“ da bir şey™e bir kimse ¡arzını ya¡nî bir yanını çevirmektir, bu sûretle 
ona ikbâl etmemektir, çünkü ”طُوٌل” ,“َعْرٌض“un zıddıdır ki biz “en” ta¡bîr ederiz “boy”un 
zıddı olur. Râπıb rahimehullâhu ”َصْفــٌح“ın şerhinde bir şey™in ¡arzı ve canibidir, َصْفَحــُة“ 
ــْيِف” ve اْلَوْجِه”  gibi ve terk-i tesrîbdir ya¡nî bir kimse hakkında “َصْفَحُة اْلَحَجِر” ve “َصْفَحُة السَّ

313 “Sabah akşam Rablerine, O’nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol.” el-Kehf, 18/28.
314 “İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!” Yâsîn, 36/64.
315 “Şüphesiz âyetlerimizi inkâr edenleri biz ateşe atacağız.” Nisâ™, 4/56.
316 “Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.” el-Hicr, 

15/85.
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levm ve tevbîh ve ta¡yîb ve mu™âhazeyi terk etmektir ve bu sûrette ”َعْفــٌو” ,“َصْفــٌح“den 
daha eblagdır diyor. ”َنَفَع“ bâbından ”َصَفَح َيْصَفُح َصْفًحا َفُهَو َصاِفٌح“ denir.

• 	]ve’§†ana¡tuke[ َواْصَطَنْعُتَك

• ﴿َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك ِبآَياِتي َوَلَتِنَيا ِفي ِذْكِري﴾317 أَِي اْخَتْرتَُك	

Ya¡nî “Seni nefsim için ihtiyâr ve istıfâ ettim ve tevdî¡-i nübüvvet ve risâletim için Benî 
İsrâ™îl’den ]85[ seni seçtim, ayırdım” demek olur. Bu kelime ”ُصْنٌع“den “ifti¡âl”dir. Aslı 
 .olmuştur “ِإْصَطَنْعــُت” olup §âd’a mukârenetine binâ™en tâ™ †â’ya kalb olunarak “ِإْصَتَنْعــُت”
 den hâstır, çünkü“ِفْعــٌل” .işi iyi yapmak ve dikkat ve i¡tinâ-i tâmmla işlemektir “ُصْنــٌع”
 “ُصْنٌع” ,“ِفْعــٌل” ]dir, lâkin ]her“ِفْعــٌل” ,“ُصْنــٌع” mutlakan işlemektir, binâ™en ¡aleyh her “ِفْعــٌل”
değildir. Ve ”ُصْنــٌع“ insândan gayrıya nisbet olunmaz. ”ِفْعــٌل“ her hayvâna belki her şey™e 
isnâd olunur, nitekim 318”َيــا أََبــا ُعَمْيــٍر َمــا َفَعــَل النَُّغْيــُر“ hadîs-i şerîfi “Ey Ebâ ¡Umeyr, kuşçağız 
ne yaptı” buna misâldir. Bu ta¡bîrin aslı ¡Arabın ”َصَنــَع اْلَفــَرَس“ kavlidir ki “Tîmâr, gıdâ, 
terbiye husûsunda ata iyi baktı” demektir.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME: ”أَض“

• 	]a∂πâ&u[ أَْضَغاُث

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا أَْضَغاُث أَْحَلٍم﴾319 أَْي أَْخلَُط أَْحلٍَم	

“Karışık rü™yâlardır” demek olur. Bu kelime kesr-i ∂âd ve sükûn-ı πayn ile ”ِضْغٌث“ lafzı-
nın cem¡idir. ”ِضْغٌث“ bir tutam ottur. Demet de denir ki içinde envâ¡-ı muhtelife bulunur. 
Ve reyhân ve çiçek demeti ve kudbân ya¡nî ince değnekler demetine de ıtlâk olunur, 
nitekim 320﴾َوُخــْذ ِبَيــِدَك ِضْغًثــا َفاْضــِرْب ِبــِه﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur ki bir demet ince 
değnek demektir. Ta¡bîr edilemeyecek derecede karışık ve hakâyıkı tebeyyün edemeyen 
muglak rü™yâlar buna teşbîh edilerek ”أَْضَغاُث أَْحَلٍم“ tesmiye edilmiştir.

• 	]e∂alle[ َّأََضل

• ِ أََضلَّ أَْعَماَلُهْم﴾321 أَْي أَْبَطَل أَْعَماَلُهْم	 وا َعْن َسِبيِل اهللَّ ﴿اَلَِّذيَن َكـَفُروا َوَصدُّ

“¡Amellerini bâtıl eyledi” demek olur. Bu kelime ”  lafzından “if¡âl”dir. Sülâsîsi “َضــلَّ
bâb-ı sânîden ” -gelir, aslen doğru yoldan sapmaktır; Türkçede az “َضلَّ َيِضلُّ َضَلًل َفُهَو َضالٌّ

317 “Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni 
anmakta gevşeklik göstermeyin.” Tâhâ, 20/41-42.

318 Munâvî, Feyzu’l-kadîr, 5/70.
319 “Dediler ki: “Bunlar karma karışık düşlerdir.” Yûsuf, 12/44; el-Enbiyâ™, 21/5.
320 “Eline bir demet sap al ve onunla vur.” Sâd, 38/44.
321 “İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya; İşte Allah onların bütün amellerini boşa çıkar-

mıştır.” Muhammed, 47/1.
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mak denir. ]86[ Gâyeti helâk olmak i¡tibâriyle helâk, butlân, mevt, ziyâ¡ ve sâir ma¡ânî-
de isti¡mâl olundu. Ma¡ânî-i mezkûre ile ¢ur™ân-ı kerîm’de pek çok mahallerde vâki¡ ol-
muştur. Hemze ile ta¡addî eder: ”أَْبَطَلُه، أَْهَلَكُه” ,“أََضلَُّه ِإْضَلًل“ demek. Meselâ ”  ,”azdı“ “َضلَّ
” .azdırdı” demek olur“ “أََضلَّ

• 	]a∂πânehum[ أَْضَغاَنُهْم

• ُ أَْضَغاَنُهْم﴾322 أَْي أَْحَقاَدُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض أَْن َلْن يُْخِرَج اهللَّ

“Kalblerindeki gizli ¡adâvetleri” demek olur. ∞âd’ın fethi ve kesriyle de ”َضْغــٌن ِضْغــٌن“ın 
cem¡idir. Kesr-i √â™ ile ”ِحْقــٌد“ gibi, kalbdeki gizli ve muzmar olan ¡adâvettir. Râπıb ra-
himehullâhu ”َضْغــٌن“, hıkd-ı şedîddir diye tefsîr etmiş. ”َتِعــَب“ bâbından َضِغــَن َيْضَغــُن َضْغًنــا“ 
 “ِإْضَغــاٌن” bundan ismdir. Ve “if¡âl”den “َضْغــٌن ِضْغــٌن” denir. Ve sükûn-ı πayn ile َفُهــَو َضاِغــٌن”
sevble ve silâh ile bürünmek ma¡nâsınadır. Ve harûn ve serkeş hayvâna da kesr-i πayn 
ile ”َضِغٌن“ denir.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أض“

• 	]u∂†urra[ َّاُْضطُر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغْيَر َباٍغ َوَلَعاٍد َفَل ِاْثَم َعَلْيِه﴾323 أَْي أُْلِجَئ	

“İlcâ™ olundu.” Biz bundan “Çâresiz kaldı” ta¡bîr ederiz. Bir şey™de nâçâr kalmak, ız-
tırârdır. Sîga-i mechûl ile ” -Nâçâr kılındı, çâresiz bırakıldı” demek olur. Bu ke“ “اُْضطُــرَّ
lime ”ٌَضــُروَرة“den “ifti¡âl”dir. Aslı ”ِإْضَتــَرَر“dır, ∂âd’a mukâreneti sebebiyle tâ™ †â™-ya kalb 
ve râ-i ûlâ sâniyede idgâm olunmakla ” ” olmuştur. Zamm-ı hemze ve †â™ ile”ِإْضَطرَّ  “أُْضطُرَّ
mâzî-i mechûldür. Asl ma¡nâ-yı ”ِإْضِطــَراٌر“ bir kuvve-i kâhire veyâ bir sebeb-i mücbir ile 
makhûren bir fi¡li işlemeğe mecbûr olmaktır. Bu da üç vechle olur: Yâ hâricden tehdîd, 
darb, katl ve emsâliyle mecbûr olur ki imtinâ¡ mûcib-i helâktır. Bu gûne muztarr gayr-ı 
mes™ûldür. Yâhûd ]87[ ” -şid ,“َمْخَمَصٌة” ,ın nefsinde tahaddüs eden bir sebeble olur“ُمْضَطرٌّ
det-i cû¡ gibi ki bu ân ve hâlde ekl-i meyte yâ dîger bir harâmın irtikâbından imtinâ¡ mû-
ris-i helâktır. Bunun da mürtekibi, fâ¡ili gayr-ı mu™âhazdır. Yâhûd galebe-i şehvet-i be-
şeriyye ile hâsıl olan ”ِإْضِطَراٌر“ dır ki sâhibi nefsine maglûb olarak irtikâb-ı zinâ ve şürb-i 
hamr gibi bir harâmı irtikâba cür™et eder. Bundan imtinâ¡ nüfûs-ı beşeriyyeye güç ol-
makla berâber mûcib-i helâk olmadığından mürtekibi mes™ûl ve mu¡âteb ve mu¡âkabdır.

322 “Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?” Mu-
hammed, 47/29

323 “Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda ka-
lırsa, ona günah yoktur.” el-Bakara, 2/173; el-En¡âm, 6/145; en-Nahl, 16/115.
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• 	]u∂mum[ اُْضُمْم

• ﴿َواْضُمْم َيَدَك ِإَلى َجَناِحَك﴾324 أَِي اْجَمْع َيَدَك	

“Elini ceybine ya¡nî koynuna cem¡ et” ya¡nî idhâl et. Murâd koltuğunun altına koy de-
mektir, çünkü ”َجَناٌح“ bâzûnun alt başından ya¡nî dirsekten koltuğa kadar olan mahaldir. 
Ve 325﴾ْهــِب  .eldir. Ve ¡asâdır da denildi “َجَنــاٌح” kavl-i kerîminde ﴿َواْضُمــْم ِإَلْيــَك َجَناَحــَك ِمــَن الرَّ
”  .iki veyâ daha ziyâde şey™lerin beynini cem¡le birbirine takrîb veyâ bitiştirmektir “َضــمٌّ
Nâstan veyâ kitâbdan ve reyhândan çiçekten bir cemâ¡ate ”ِإْضَماَمــٌة“ denir ki Fârisîde 
deste denir. Ve ”َجْمــٌع“ ba¡zı eşyânın ba¡zına takrîbidir. ”َجَمْعُتَهــا َفاْجَتَمَعــْت“ denir ki Türkçe 
“Onları topladım da toplandılar” deriz. Bunda bitiştirmek yoktur, bir yere toplamaktır, 
binâ™en ¡aleyh ” ا َفُهَو bâbından “َردَّ” .den ahasstır “َجْمــٌع” ,“َضــمٌّ ــْيِء َيُضمُّ َضمًّ ــْيَء ِإَلــى الشَّ  “َضــمَّ الشَّ
” .denir َضامٌّ

FASLU’L-HEMZE MA¡A’‰-‰Â™: ”أَ،ط“

• 	]a†vâran[ أَْطَواًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَواًرا﴾326 أَْي ُضُروًبا َوأَْحَوالً	

“Cenâb-ı Bârî sizi tavren ba¡de-tavrin ya¡nî bir tavrda nutfe sonra ¡alaka sonra mudga 
]88[ sonra ¡izâm olarak türlü türlü ahvâlde yarattı” demek olur. Ve ”أَْطــَواًرا“ kelimesi 
 ile de tefsîr olunur ki sınf sınf yarattı ya¡nî renkte, lisân ve lügatte ve ahlâk ve “أَْصَناًفــا”
evsâfta bölük bölük, kısm kısm, nev¡ nev¡ yarattı demek olur. ”َطْوٌر“ lafzı, hâl ve târe ve 
merre ma¡nâlarına da gelir.

• 	]a†πâ[ أَْطَغى

• اُء ِفي الظُّْلِم َوالطُّْغَياِن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقْوَم نُوٍح ِمْن َقْبُل ِإنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظَلَم َوأَْطَغى﴾327 أَْي أَِشدَّ

Bu kelime ”َطَغــى“dan ef¡al-i tafdîldir. Bu lafz ebvâb-ı muhtelifeden tasrîf edilir. َطَغــْوُت“ 
 denir. ¡İsyân “ُفَلٌن أَْطَغاُه” ,denir. Lâzım olup hemze ile ta¡addî eder “َطَغْيُت طُْغَياًنا” ve َطْغَواًنا”
ve zulmde haddi tecâvüz etmek ma¡nâsınadır, nitekim âyette vâki¡ olmuştur ki kavm-i 
Nû√ zulm ve ¡isyânda kavm-i ¡Âd ve ¿emûd’dan eşedd olduğunu beyândır. ”َضــَلٌل“ ve 
.azgınlık ve azdırmak ma¡nâlarına da müsta¡meldir “ِإْضَلٌل”

324 “Elini koynuna sok” Tâhâ, 20/22.
325 “Korkudan açılan kolunu kendine çek.” el-Kasas, 28/32.
326 “Hâlbuki, o sizi evrelerden geçirerek yaratmıştır.” Nûh, 71/14.
327 “Daha önce de Nûh’un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.” 

en-Necm, 53/52.
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• 	]a†πaytuhû[ أَْطَغْيُتُه

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َقِرينُُه َربََّنا َما أَْطَغْيُتُه َوَلِكْن َكاَن ِفي َضَلٍل َبِعيٍد﴾328 أَْي َما أَْضَلْلُتُه أََنا	

“Ey rabbimiz onu ben ıdlâl etmedim, azdırmadım.” Bu âyette ”َمــا أَْطَغْيُتــُه“ kelimesinin َمــا“ 
 .cümle-i kerîmesiyle te™eyyüd eder ﴿َوَلِكْن َكاَن ِفي َضَلٍل َبِعيٍد﴾ile tefsîri 329 أَْضَلْلُتُه”

• 	]a†râfe[ أَْطَراَف

• ْبِح ﴿َوَقْبَل ُغُروِبَها﴾ َصَلَة اْلَعْصِر 	 ْمِس﴾ َصَلَة الصُّ َربَِّك َقْبَل طُُلوِع الشَّ ْح ِبَحْمِد  َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَسّبِ  ِفي 
ْيِل َفَسّبِْح﴾ أَْي َساَعاِت اللَّْيِل َصّلِ اْلَمْغِرَب َواْلِعَشاَء ﴿َوأَْطَراَف النََّهاِر﴾ أَِي الظُّْهَر ﴿َوِمْن آَناِء اللَّ

• ـْح َواَْطَراَف 	 ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آَناِء الَّْيِل َفَسّبِ ْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل طُُلوِع الشَّ ﴿َفاْصِبْر َعَلى َماَيُقولُوَن َوَسّبِ
النََّهاِر َلَعلََّك َتْرٰضى﴾330

 ın cem¡idir, cânib ve kenâr ve yan ma¡nâlarınadır. Ecsâm ve evkâtta da“َطــَرٌف” ,“اَْطــَراٌف”
müsta¡meldir, ”ْمِح -gibi. Ve isti¡âre olarak nesebde de isti¡mâl olu “َطَرُف النََّهاِر” ve “َطَرُف الرُّ
nur: ”ُهــَو َرُجــٌل َكِريــُم الطََّرَفْيــِن“ “Ana baba cihetlerinden kerîm pâk ve güzîde ]89[ nesebdir” 
demek olur. Asâlet ve necâbeti vâlideyni tarafındandır, bir taraflı değil demektir. Bu 
âyet-i kerîmede ”أَْطــَراَف النََّهــاِر“ın vakt-i zuhr ile tefsîri sibâk-ı âyette subh, ¡asr, magrib, 
¡işâ™ ta¡yîn olunmuş, zuhr kalmıştı, binâ™en ¡aleyh ”أَْطــَراَف النََّهــاِر“ dan zuhr murâd olundu-
ğu anlaşılır. Zâhir-i kelâmın buna delâleti keyfiyyeti şöyle tatbîk olunur ki vakt-i zuhr 
zevâl-i şemsle dâhil olur. Vakt-i zevâl ise günün nısf-ı evvelinin taraf-ı ahîri ve nısf-ı 
sânîsinin taraf-ı evvelidir. Beynehumâda zevâldir ki ¡akîbinde vakt-i salât-ı zuhrdur.

• 	]a†râfihâ[ أَْطَراِفَها

• َة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََوَلْم َيَرْوا أَنَّا َنْأِتي اْلَْرَض َنْنُقُصَها ِمْن أَْطَراِفَها﴾331 أَْي ِمْن َجَواِنِب أَْرِض َمكَّ

“Mekke-i mükerreme arzının cevânibinden” demek olur yâhûd mutlakan “dârü’l-harb 
olan arz-ı keferenin cevânibinden” demek de olur. Bundan evvel ”أَْطَراِفَها“ kelimesi bah-
sinde ”َطــَرٌف“ın evkâtta ecsâmda isti¡mâl olunduğu beyân edilmişti; âyet-i mezkûrede 
evkâtta, bu âyette de ecsâmda isti¡mâl olunduğu zâhirdir.

• 	]e††ayyarnâ[ ْرَنا اَطَّيَّ

• ْرَنا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك﴾332 أَْي َتَطيَّْرَنا ِبَك	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا اطَّيَّ

328 “Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık 
içinde idi.” Kâf, 50/27.

329 “Fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.” Kâf, 50/27.
330 “O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile 

tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.” Tâhâ, 20/130.
331 “Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi?” er-Ra¡d, 

13/41. Ayrıca bkz. el-Enbiyâ™, 21/44.
332 “Onlar, “Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık.” dediler.” en-Neml, 27/47.
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Hemzenin kesriyle ”ِإطَّيَّْرَنا“ dahi kırâ™at olunmuştur. Tahkîki meksûretu’l-hemzede beyân 
olunur.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ط“

• 	]i†mis[ ِاْطِمْس

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َربََّنا اْطِمْس َعَلى أَْمَواِلِهْم﴾333 أَِي اْمُح َوأَِزْل	

Ya¡nî “Mahv, izâle eyle.” Aslen yolda eser, ya¡nî iz kalmayıp belirsiz olmak ma¡nâsı-
nadır. ”َدَخــَل“ ve ”َجَلــَس“ bâblarından ”َطَمــَس الطَِّريــُق َيْطُمــُس َيْطِمُس طُُموًســا أَِي اْنــَدَرَس َواْنَمَحى“ ve 
يُح الطَِّريَق َطْمًسا أَْي [90] َمَحاُه َوَدَرَسُه َوأََزاَلُه” bâbından müte¡addî olarak “َضَرَب”  tagyîr “َطَمَسِت الّرِ
ma¡nâsına da gelir 334﴾ِمــْن َقْبــِل أَْن َنْطِمــَس ُوُجوًهــا﴿ kavl-i kerîminde olduğu gibi ”ــَر -de “أَْن نَُغّيِ
mektir. Ve ”َطَمــَس“ ve “infi¡âl”den ”ِإْنَطَمــَس“ birdir. ”ِإْنــَدَرَس“ ve ”ِإْنَمَحــى“ ve ”َزاَل“ ve ”َتَغيََّر“ 
ma¡nâlarına isti¡mâl olunur.

• 	]i††ayyarnâ[ ْرَنا ِاطَّيَّ

• ْرَنا	 ْرَنا ِبَك َوِبَمْن َمَعَك﴾335 أَْي َتَطيَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا ِاطَّيَّ

“Teşe™™üm ettik, uğursuz saydık” demektir. Bu kelimenin aslı ”َتَطيَّْرَنا“dır. ”ِإطَّيَّْرَنا“ sûretine 
girmesi keyfiyyeti mukaddemce ”اَرْأتُــْم -de[ mufassalen mezkûrdur, mahall-i mezkû[ “ِإدَّ
re mürâca¡at oluna. Aslen ”َطْيــٌر“ lafzındandır ki kuştur. Havâda uçan her zî-cenâha da 
 denir. ¡Arabda ehl-i câhiliyye kuş uçurmakla tefe™™ul ederlerdi, sağ tarafa giderse “َطاِئــٌر”
fâl-ı hayr ¡add ederler, sola giderse teşe™™üm ederlerdi. Sonra her teşe™™üm olunan şey™e 
ve şe™âmete de ”َطاِئــٌر“ dediler: َقالُــوا َطاِئُرُكــْم َمَعُكــْم﴾336 أَْي ُشــْؤُمُكْم﴿ Bâbu’t-Tâ’da ”ْرَنــا -keli “َتَطيَّ
mesine de nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’ª-ªÂ™İ’L-MENKÛTA: ”أَ،ظ“

• 	]a@ferakum[ أَْظَفَرُكْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِمْن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم﴾337 أَْي َبْعَدَما َجَعَلُكْم َفاِئِزيَن َغاِلِبيَن َعَلْيِهْم	

“Sizi müşrikîn-i ehl-i Mekke üzerine gâlib ve fâiz kıldıktan sonra” demek olur. Bu ke-
lime fevz ve galebe ma¡nâsına olan ”َظَفــٌر“den “if¡âl”dir. Ve ”َظَفــٌر“ de tırnak demek olan 
zamm-ı @â™ ile ”ظُْفــٌر“ lafzındandır, bir şey™i tırnaklamak nüfûz ve galebe ma¡nâsından 
kinâyet olmakla galebe ve fevz ma¡nâsında isti¡mâl olundu. ”َطــِرَب“ bâbından َظِفــَر َيْظَفــُر“ 

333 “Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür.” Yûnus, 10/88.
334 “Birtakım yüzleri silip de tersine çevirmeden” en-Nisâ™, 4/47.
335 “Onlar, “Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık” dediler.” en-Neml, 27/47.
336 “Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir dediler.” Yâsîn, 36/19.
337 “Sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra” el-Feth, 48/24.
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 .ma¡nâsına kinâyeten isti¡mâl olunur “َوَجــَد” demektir. Ve “َغَلــَب” ve “َفــاَز” ,denir َظَفــًرا”
 gâlib ve fâiz kılmaktır. Ve “ِإْظَفــاٌر” Buldu” demek olur. “İf¡âl”den“ “َوَجَدَهــا” ,“َظِفــَر ِبَضالَِّتــِه”
“tef¡îl”den ”ِه َر اهللُ ِبَعُدّوِ ]gibidir. ]91 “أَْظَفَرُه” kavli de “َظفَّ

• 	]a@leme[ أَْظَلَم

• اُء ِفي الظُّْلِم َوالطُّْغَياِن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَُّهْم َكانُوا ُهْم أَْظَلَم َوأَْطَغى﴾338 أَْي أَِشدَّ

ْيِء ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه” ,“ظُْلٌم” dendir. Ve“ظُْلٌم” -ile ta¡rîf olunur. Ma¡lûmdur; şirk ma¡nâ “َوْضُع الشَّ
sına da gelir. 339﴾ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  .denir “َظَلَم َيْظِلُم ظُْلًما َفُهَو َظاِلٌم َوَذاَك َمْظُلوٌم” Bâb-ı sânîden ﴿ِإنَّ الّشِ
Bu âyette ”اَْظَلــَم“ bundan ef¡al-i tafdîldir. Bundan evvelki faslda ”أَْطَغــى“ kelimesine bak. 
Ve 340﴾َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ ”ظُْلَمٌة” ,“أَْظَلَم“ ten “if¡âl” bâbından fi¡l-i 
mâzîdir. Kararmak ve karanlık etmek ma¡nâsına ”أَْظَلــَم يُْظِلــُم ِإْظَلًمــا َفُهــَو ُمْظِلــٌم“ denir: أَْظَلــَم“ 
ْيــُل”   Karanlığa girdiler” demektir. Ve“ “َدَخُلــوا الظُّْلَمــَة” ,“أَْظَلــَم اْلَقــْوُم” Gece karardı.” Ve“ اللَّ
.ile tefsîr olunmuştur “أَْي أَْقَبَل ِبظُْلَمٍة” kavl-i kerîminde ﴿َوِإَذا أَْظَلَم َعَلْيِهْم َقاُموا﴾341

• 	]e@unnu[ ُّأَظُن

• ُن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َقاَل َما أَظُنُّ أَْن َتِبيَد َهِذِه أََبًدا﴾342 أَْي َما أََتَيقَّ

” ” .mâddesinden muzâri¡ mütekellim-i vahdedir “َظــنٌّ  ”lafzından ism olarak “sanı “َظــنٌّ
ta¡bîr edilir;masdarı sanmaktır. Nefsde emâreden hâsıl olan bir hâlettir ki işte ona sanı 
denir. Eğer emâre kuvvetlenirse ¡ilme mü™eddî olur, za¡îf olursa hadd-i tevehhümü ge-
çemez. Ve ba¡zen yakîn ifâde eder. Bâbu’@-ªâ’da ” -de mufassalen mezkûrdur, ma“الظَّــّنِ
hall-i mezkûra nazar buyurula.

• 	]a@herahû[ أَْظَهَرُه

• َنُه	 َف َبْعَضُه َواَْعَرَض َعْن َبْعٍض﴾343 أَْي أَْطَلَعُه َوَبيَّ ُ َعَلْيِه َعرَّ أَْت ِبِه َوأَْظَهَرُه اهللَّ ا َنبَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Allâh ta¡âlâ hazretleri Resûl-i ekrem efendimizi ona muttali¡ etti ve beyân 
etti” demek olur. ”َظَهــٌر“den “if¡âl”dir. ”ظُُهــوٌر“ ve ”ِإْظَهــاٌر“ kelimeleri ”ــٌن  ve “َتْبِييــٌن” ve “َتَبيُّ
” ve“َغَلَبٌة” ــْيُء” ma¡nâlarında isti¡mâl olunur. Meselâ”ُعُلــوٌّ ــَن” ,“َظَهــَر الشَّ  “َبيََّنُه” ,“أَْظَهــَرُه” ve “َتَبيَّ
ve ”ِه ِه” ve “َغَلــَب” ,“َظَهــَر َعَلــى َعــُدّوِ  ,“َظَهَر َعَلى اْلِجَداِر” ve “َجَعَلُه [92] َغاِلًبــا َعَلْيِه” , “أَْظَهــَرُه اهللُ َعَلى َعُدّوِ
.kelimesine bak “َيْظَهُروُه” demektir. Bâbu’l-Yâ’da “َعَل”

338 “Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.” en-Necm, 53/52.
339 “Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” Lokmân, 31/13.
340 “Karanlık çökünce dikilip kalırlar.” el-Bakara, 2/20.
341 “Karanlık çökünce dikilip kalırlar.” el-Bakara, 2/20.
342 “Derken kendine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi: “Bunun sonsuza değin yok olacağını sanmı-

yorum.” el-Kehf, 18/35.
343 “Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun 

bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti.” et-Tahrîm, 66/3.
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FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE ”أَ،ع“

• 	]e¡izzetin[ ٍة أَِعزَّ

• اُء َعَلى اْلَكاِفِريَن	 ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن﴾344 أَْي أَِشدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن أَِعزَّ

Ya¡nî “Kâfirler üzerine ¡izzet ve salâbet husûsunda mu¡ârız ve mücâdelede mugâlib ve 
¡izzete tasaddîlerinde mümâne¡atte şiddetlilerdir.” Bir kimse bir kimseye galebe ettiği 
vaktte ”ََّرد“ bâbından ”ا ُه َعــزًّ ُه َيُعــزُّ ةٌ” .denir “َعــزَّ  .bundan ismdir ki kuvvet ve galebedir “ِعــزَّ
Ve ” ةٌ” zıddı olan “ُذلٌّ ا” te bâb-ı sânîden“ِعزَّ ُجُل َيِعزُّ َعزًّ  denir, “Zilletten sonra kuvvet “َعزَّ الرَّ
buldu, ¡azîz ve kavî oldu” demektir. Ve ¡izzet insân için maglûb edilmekten mâni¡a olan 
bir hâlettir. ”َعِزيٌز“ o kimsedir ki kahr eder, makhûr olmaz; Cenâb-ı Hakk’a ve Resûl’üne 
ve mü™minîne ta¡alluk eden ¡izzet budur, nitekim 345﴾ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن ِ اْلِعزَّ  buyuruldu ﴿َوهلِلَّ
ki ¡izzet-i hakîkiyye olmakla medhdir. Ba¡zen ¡izzetle zemm murâd olunur ki o ¡izzet de-
ğil ”ٌز  dür. Ta¡annüd ve tekebbürden münba¡is olduğu için ¡ayn-ı zülldür, ke-mâ kâle“َتَعــزُّ
¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm ”  ﴿ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز bu gûne te¡azzür ehline “ُكلُّ ِعّزٍ َلْيَس ِباهلِل َفُهَو ُذلٌّ
 hitâb-ı mehîbiyle hitâb buyurulacağı beyân buyurulur, ya¡nî kendi zu¡münce اْلَكِريــُم﴾346
¡azîz ve kerîm idin, tat şimdi ¡azâb-ı elîmi demek olur ki zemm ve tahkîr ve tezlîldir. 
”  “اَْلَعِزيُز” lafzı ma¡ânî-i sâirede dahi kullanılmış olup mahallerinde beyân olunur. Ve “ِعزٌّ
esmâ-i hüsnâ-i ilâhiyyedendir.

• 	]el-a¡râfi[ اْلَْعَراِف

• ِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَعَلى اْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكلًّ ِبِسيَماُهْم﴾347 أَْي ُسوِر اْلَجنِّ

-cennetle cehennem arasında bir sûrdur, ya¡nî mürtefi¡ kal¡a bedenidir. İrtifâ¡ın “اَْعــَراٌف”
dan ötürü a¡râf tesmiye olundu denildi. Ve yerden ]93[ her yüksek olan şey™ ”أَْعــَراٌف“tır. 
Bu lafz cem¡ olup vâhidi ”ُعــْرٌف“ tur. Vücûdunun en yüksek ¡uzvu olduğu için horozun 
ibiğine ”ُعــْرٌف“ denildi. Bu kelime şeref ve ululukta da kullanılır, ya¡nî ”ُعــْرٌف“ ile ¡ulüvv 
ve sümüvv-i kadr u menzilet murâd olunur. Asl vaz¡ı binâdadır. 

Tenbîh: Ahvâl-i âhiret ve onda olan eşyâ ve mevcûdâtın bu ¡âlemdekilerin esmâ™ ve 
evsâfıyla zikri ya¡nî tesmiye ve tavsîfi tefhîm içindir, yoksa mâdde ve keyfiyyet ve şekl 
ve sûrette kat¡iyyen müşâbehet yoktur, ancak ma¡nâ ve fâide yüzünden bir vech-i şebeh 
vardır. Ve onlar mahlûk ve vücûdları sâbit ve muhakkak olup hîçbir sûretle ya¡nî mecâz 
ve temsîl ve hayâl ve rûhâniyyet-i sırfa gibi bir keyfiyyetle te™vîl olunması câiz değildir. 
Böyle bir şey™e cür™et dalâl ve inkârı ise küfr-i sarîhtir. Mâhiyyet ve keyfiyyetine ta¡ar-
ruz etmeyerek zâhir-i nass-ı celîl-i Kitâb u sünnet üzere mevcûdiyyet-i hakîkiyyelerine 

344 “Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar.” el-Mâide, 5/54.
345 “Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve mü’minlerindir.” el-Münâfikûn, 63/8.
346 “(Deyin ki:) “Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?” ed-Duhân, 44/49.
347 “A’râf üzerinde de birtakım adamlar vardır. Cennet ve cehennemliklerin hepsini simalarından tanı-

maktadırlar.” el-A¡râf, 7/46.
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îmân-ı kavî vü metîn ile îmân etmeli. Sûret ve keyfiyyetleri o ¡âlemde görülür ancak, 
meselâ ”أَْعــَراٌف“ beyne’l-cennet ve’n-nâr bir mertebe-i refî¡a-i mevcûdedir ki o iki dârın 
beynini fasl eder. Ve ”ِمَيــزاٌن“ yevm-i kıyâmette ehl-i mahşere izhâr-ı ¡adl için halk olun-
muş bir şey™-i mevcûddur denilebilir. Vücûd ve hakîkatleri te™vîl edilemez. Ve lügatın 
tahte’l-lafz ma¡nâsına bakarak dünyâdakilere bi’l-kıyâs âhiret için böyle şeyleri muhâl 
görerek inkâr yâ te™vîl ¡aklîye sapmak küfrden başka eşna¡ humktur.

• 	]a¡§iru[ أَْعِصُر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل أََحُدُهَما ِإنِّي أََراِني أَْعِصُر َخْمًرا﴾348 أَْي أَْسَتْخِرُج َخْمًرا	

Ya¡nî “Hamr; şarâb çıkarıyorum” demek olur. Ve ”اَْعِصُر ِعَنًبا“ de denir, zîrâ hamr bi-¡ay-
nihi ¡inebdir. A§ma¡î, Mu¡temir b. Suleymân’dan rivâyet ve hikâyet etti ki “bir a¡râbîye 
mülâkî oldum, ]94[ yanında ”ِعَنــٌب“ vardı. Yanındaki nedir diye sordum ”َخْمــٌر“ dedi.” 
Üzüme ”َخْمٌر“ tesmiye ettiğinden anlaşılıyor ki ¡Arab üzüme ”َخْمٌر“ diyor, binâ™en ¡aleyh 
 bir şey™in su veyâhûd yağını çıkarmak için “َعْصــٌر” .demek olur “اَْعِصــُر ِعَنًبــا” ,“اَْعِصــُر َخْمــًرا”
sıkmaktır. ”َضَرَب“ bâbından ”ِإْسَتْخَرَج َماَءُه” ,“َعَصَر اْلِعَنَب َيْعِصُر َعْصًرا“ demektir. Ve çıkan suya 
.denir “ُعَصاَرةٌ” ı esnâda çıkan ve akan şey™e“َعْصٌر” denir. Ve “َعِصيٌر”

• 	]a¡&ernâ[ أَْعَثْرَنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكَذِلَك أَْعَثْرَنا َعَلْيِهْم﴾349 أَِي اطََّلْعَنا َعَلْيِهْم َقْوَمُهْم َواْلُمْؤِمِنيَن	

“Ve böylece muttali¡ kıldık onlar üzerine ya¡nî ashâb-ı kehfin ahvâli üzerine onların 
kavmini ve mü™minleri” demek olur. Sukût ma¡nâsına olan ”َعَثٌر“ mâddesindendir. ”َقَتَل“ 
ve ”َجَلــَس“ bâblarından ”ُجــُل َيْعثُُر َيْعِثُر ِعَثاًرا َوُعثُــوًرا -denir, “Düştü” demektir. Ve tecev “َعَثــَر الرَّ
vüz tarîkiyle bir kimse kendi kasd ve talebi olmaksızın tesâdüf kabîlinden bir şey™e 
muttali¡ oluvermek ma¡nâsında da isti¡mâl olundu. ”ِإْعَثــاٌر“ bu ma¡nâda lafz-ı mezkûrdan 
“if¡âl”dir. Bu âyet-i kerîmede ”ْفَناُهــْم َعَلْيِهــْم ِمــْن َغْيــِر أَْن َطَلُبــوا  ibâretiyle de tefsîr edildi ki¡ “َوقَّ
“Kavm ashâb-ı Kehf’i kendileri aramaksızın ashâb-ı Kehf üzerine ya¡nî onların ahvâline 
vâkıf kıldık” demek olur.

• 	]el-a¡cemîne[ اْلَْعَجِميَن

• ْلَناُه َعَلى َبْعِض اْلَْعَجِميَن َفَقَراَُه َعَلْيِهْم َما َكانُوا ِبِه ُمْؤِمِنيَن﴾350 َجْمُع أَْعَجَم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْو َنزَّ

Bu kelime birkaç vech üzere müsta¡meldir: Evvelâ ”أَْعَجــُم“ ve ”  kelimeleriyle “أَْعَجِمــيٌّ
zâtı aslen ¡Arab dahi olsa lisânında tutkunluk ve ¡adem-i fesâhat ve ¡usret beyân olunan 
kimse murâd olunur. Sâniyen ¡Arabîde fasîhü’l-lisân ise de aslen ¡acem ya¡nî ¡Arab 
olmayan bir kavme mensûb kimse murâd olunur. Ve mutlakan ¡Arab olmayan ¡Arabî 

348 “Biri, “Ben rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm” dedi.” Yûsuf, 12/36.
349 “Böylece biz, (insanları) onların hâlinden haberdar ettik.” el-Kehf, 18/21.
350 “Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna 

inanmazlardı.” eş-Şu¡arâ™, 26/198-199.
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lisânını bilmeyen kimse murâd olunur, bir de nutka kâdir olmayan ]95[ kimse irâde edi-
lir. Bu âyet-i kerîmede mutlakan ¡Arab olmayan kimselerdir ki ¡Arabî lisânı anlamazlar. 
Ve 351﴾  ﴿َوَلْو kavl-i kerîminde gayr-ı ¡Arabî demektir. Ve kezâ ﴿ِلَساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن ِإَلْيِه أَْعَجِميٌّ
َلْت آَياتُُه﴾352 ــا َلَقالُوا َلــْوَل ُفّصِ ﴾ve 353 َجَعْلَنــاُه ُقْرآًنــا أَْعَجِميًّ  âyetlerinde de gayr-ı ¡Arabî ﴿َءأَْعَجِميٌّ َوَعَرِبــيٌّ
demektir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]a¡câzu[ أَْعَجاُز

• ْرِض	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتْنِزُع النَّاَس َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعٍر﴾354 أَْي أُُصوُل َنْخٍل ُمْنَقِلٍع َساِقٍط َعَلى اْلَ

Ya¡nî “yerinden sökülmüş, devrilmiş hurmâ kökleri, kütükleri” demek olur. ”أَْعَجــاٌز“, 
-şey™in mu™ahharı olup ağaçta asla ya¡nî köke denir. Bu âyet “َعُجٌز” in cem¡idir. Ve“َعُجٌز”
te ”أَْعَجــاٌز“ ile kökünden söküp devrilmiş hurmâ ağacının bedeni ve aslıyla berâber kü-
tüğüdür. Ve 355﴾َكأَنَُّهــْم أَْعَجــاُز َنْخــٍل َخاِوَيــٍة﴿ kavl-i kerîminde de murâd budur, yalnız ”َخاِوَيــٍة“, 
.ya¡nî çürümüş demektir “َباِلَيٍة”

• 	]el-a¡lâmu[ اْلَْعَلِم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْلَْعَلِم﴾356 أَْي َكاْلِجَباِل	

 “َعَلــٌم” dendir ki bilgidir. Bundan fethateynle“ِعْلــٌم” in cem¡idir. Bu kelime kesr ile“َعَلــٌم”
lafzı bir şey™ kendisiyle bilinen şey™dir diye ta¡rîf olunmuş. Meselâ ”َعَلــُم الطَِّريــِق“ yollarda 
nasb olunan mîllerdir ki yolcular onlarla yolu bilirler. ”اْلَجْيــِش  askerin nisbetini¡ “َعَلــُم 
bildiren sancaktır. Bundan cebel de mahalli bildirdiği için ”َعَلــٌم“ tesmiye olundu. Dîger 
ma¡ânîde dahi isti¡âre olunmuştur.

• 	]a¡netekum[ أَْعَنَتُكْم

• َد ِبَتْحِريِم اْلُمَخاَلَطِة	 ُ َلَْعَنَتُكْم﴾357 أَْي َضيََّق َعَلْيُكْم َوَشدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْو َشاَء اهللَّ

Ya¡nî “Eğer Hak ta¡âlâ hazretleri dileseydi emvâl-i eytâmın kendi mâlınızla muhâla-
tasını tahrîmle sizi tazyîk eder ve işinizi güçleştirirdi” demek olur. Sicistânî ]96[ ra-
himehullâhu ”َلَْهَلَكُكــْم“ ile tefsîr etmiştir. Ve ”َفُكــْم َمــا َيُشــدُّ َعَلْيُكــْم  ile de tefsîr olunur “َلَكلَّ
demiş ki “Elbette size meşakkatli ve şiddetli hükmle sizi mükellef kılardı” demek olur. 
Bu kelime müzâyaka, meşakkat, zahmet ma¡nâlarına olan ”َعَنــٌت“ten “if¡âl”dir. Tahkîki 
mufassalen Bâbu’l-¡Ayn’da ”اْلَعَنَت“ kelimesinde görülür, mahall-i mezkûra nazar oluna.

351 “İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır.” en-Nahl, 16/103.
352 “Eğer biz onu başka dilde bir Kur’an yapsaydık onlar mutlaka, “Onun âyetleri genişçe açıklanmalı 

değil miydi?” derlerdi.” Fussilet, 41/44.
353 “Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?” derlerdi.” Fussilet, 41/44.
354 “İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.” el-Kamer, 54/20.
355 “İçi boş hurma kütükleri gibi.” el-Hâkka, 69/7.
356 “Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.” er-Rahmân, 55/24.
357 “Allah dileseydi sizi zora sokardı.” el-Bakara, 2/220.
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• 	]a¡nâkuhum[ أَْعَناُقُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَظلَّْت أَْعَناُقُهْم َلَها َخاِضِعيَن﴾358 أَْي َجَماَعاتُُهْم َوُرَؤَساُؤُهْم	

“Onların cemâ¡atleri ve re™îsleri” demektir, nitekim ”النَّــاِس ِمــَن  ُعنُــٌق   “َجَماَعــٌة ,denir “أََتاِنــي 
 .denildiğini Râπıb daMufredât’ta yazmış “اَْعَنــاٌق” demek olur. Ve eşrâf-ı kavme ِمْنُهــْم”
Bu ma¡nâ dîger kütüb-i lügatte de mezkûrdur. ”ُعنُــٌق“ aslen ”َرَقَبــٌة“ ya¡nî boyun, Fârisîde 
“gerden” denir. Bundan ba¡zı i¡tibârât ve tasavvurâtla birçok ma¡ânîde isti¡mâl olun-
muştur. 359﴾َوأُوَلِئــَك اْلَْغــَلُل ِفــي أَْعَناِقِهــْم﴿ ]âyet-i[ kerîminde ve sâir mahallerde ”َرَقَبــٌة“ boyun 
ma¡nâsınadır.

• 	]a¡tezilukum[ أَْعَتِزلُُكْم

• ِ َواَْدُعوا َربِّي﴾360 أَْي أَُهاِجُرُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْعَتِزلُُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ

Ya¡nî “Sizden ve asnâmınızdan tebâ¡ud için hicret ederim” demek murâd olunur. Ve 
 .lafzından “ifti¡âl”dir “َعــْزٌل” .ibâretleriyle de tefsîr olunmuştur¡ “اَْتُرُكُكــْم” ve “أَُفاِرُقُكــْم”
-bir şey™i veyâ kimseyi yerinden veyâ gürûhundan veyâ ¡amelinden ayırmak, çı “َعــْزٌل”
karmak, bertaraf etmek ma¡nâsınadır. ”َضَرَب“ bâbından ”َعَزَل َيْعِزُل َعْزًل“ denir. Ve “tef¡îl”-
den ”َعــْزٌل” ,“َتْعِزيــٌل“ gibidir. Ve “ifti¡âl”den ”ِإْعِتــَزاٌل“, “infi¡âl”den ”ِإْنِعــَزاٌل“ ve “tefa¡¡ul”den 
ٌل” .in mutâvi¡leridir“َتْعِزيٌل” ve “َعْزٌل” ,“َتَعزُّ

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”97[ “أُ،ع[ 

• 	]u¡iddet[ ْت أُِعدَّ

• َئْت	 ْت ِلْلَكاِفِريَن﴾361 أَْي ُهّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة أُِعدَّ

Ya¡nî “Hâzır edildi” demek olur. ¡Ayn’ın zammı ve dâl-ı müşeddede-i meftûha ile ”ٌة  “ُعدَّ
lafzından “if¡âl”dir. ”ٌة -vekâyi¡ ve hâdisât-ı dehr için mâl ve silâh ve sâireden hâzır “ُعــدَّ
lanan şey™dir. ”  tehyi™e “ِإْعــَداٌد” .gibi “ُغــَرٌف” ve “ُغْرَفــٌة” ,gelir “ُعــَدٌد” de denir. Cem¡i “ُمَعــدٌّ
etmek, hâzırlamaktır. ”ْت  mâzî-i mechûl müfred mü™ennestir, “Hâzırlandı, tehyi™e “أُِعــدَّ
edildi” demek olur. ”ٌة .den me™hûzdur“َعَدٌد” de aslen sayı ma¡nâsına olan “ُعدَّ

358 “Ona boyun eğmek zorunda kalırlar.” eş-Şu¡arâ™, 26/4.
359 “İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır.” er-Ra¡d, 13/5.
360 “Sizi ve Allah’tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb’ime ibadet ediyorum.” Meryem, 19/48.
361 “O hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.” el-Bakara, 

2/24.
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MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ع“

• 	]i¡temera[ ِاْعَتَمَر

• َفَها اهلُل	 َف ِبِهَما﴾362 أَْي َزاَر اْلَبْيَت اْلَحَراَم َشرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر َفَل ُجَناَح َعَلْيِه اَْن َيطَّوَّ

“Beytü’l-harâm’ı ya¡nî Mekke-i mükerreme’yi ziyâret etti” demek olur. ”ٌُعْمــَرة“ ziyâret-
tir. ”ُمْعَتِمٌر“ zâirdir. ”ُعْمَرةٌ” ,“ِإْعَتَمَر“den ”ِإْفِتَعاٌل“ bâbından mâzî-i müfred müzekkerdir. ”َزاَر“ 
demektir. Ve ”ِإْعِتَمــاٌر“ kasd ma¡nâsına da gelir. Âyet-i kerîmede ”َزاَر“ ile tefsîri ”  “َحــجَّ
aslen ”َقَصَد“ ma¡nâsına olduğundandır.

• 	]i¡§âran[ ِإْعَصاٌر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأََصاَبَها ِإْعَصاٌر ِفيِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت﴾363 أَْي ِريٌح َعاِصٌف	

Ya¡nî serî¡ ve şedîd rüzgâr ki toprağı ¡amûd-ı nâr gibi semâya doğru kaldırır; Türkçe ka-
sırga, Fârisîde tünd-bâd denir. Sıkmak demek olan ”َعْصــٌر“dan “if¡âl”dir. Ânifü’l-beyân 
-ın rîh-i şedîde ıtlâkı tazyîk-i havâdan münba¡is ol“ِإْعَصــاٌر” .kelimesine bak “أَْعِصــُر َخْمــًرا”
duğu ve her uğradığı şey™i tazyîk etmesi i¡tibâriyledir.

• 	]i¡terâke[ ِاْعَتَراَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْن َنُقوُل ِإلَّ اْعَتٰريَك َبْعُض آِلَهِتَنا ِبُسوٍء﴾364 أَْي َعَرَض َلَك ِبُسوٍء	

“Sana ba¡zı putlarımız fesâd ve cünûn gibi bir şey™ ile ta¡arruz etti” demektir. Ve َقَصَدَك“ 
 de denir. Bu kelime “أََصاَبَك [98] ِبُسوٍء” ya¡nî “Sana bir sû™-i kasd etti” dahi denir. Ve ِبُسوٍء”
 “ِإْعِتــَراٌك” .demektir “َقَصــَدُه” denir ki “َعــَراُه َيْعــُروُه َعــْرًوا” bâbından “َقَتــَل” .lafzındandır “َعــْرٌو”
bundan “ifti¡âl”dir, ¡aynıyla ”َعَراَك“ ma¡nâsınadır, ya¡nî ”َقَصَدَك“ demektir.

• 	]i¡tilûhu[ ِاْعِتُلوُه

• وُه ِبِغْلَظٍة َوُعْنٍف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُخُذوُه َفاْعِتُلوُه ِإَلى َسَواِء اْلَجِحيِم﴾365 أَْي ُجرُّ

“Alınız bunu gılzat ve ¡unf ve şiddetle çekip sürükleyiniz cehennemin ortasına kadar” 
demektir. ”َعْتــٌل“ lafzındandır. Birinci ve ikinci bâblardan ”ُجــُل َيْعُتــُل َيْعِتُل َعْتًل  “َجَذَبُه ,“َعَتــَل الرَّ
َعِنيًفــا”  ” demektir. Veَجْذًبــا   ,mühmele ve tâ’nın zammı ve lâm’ın teşdîdiyle ekûl “ُعُتــلٌّ
menû¡, bahîl, bed-gûy ve bed-hûy kimseye denir. 366﴾ُعُتــّلٍ َبْعــَد َذِلــَك َزِنيــٍم﴿ Bâbu’l-¡Ayn’da 
” .kelimesine nazar buyurula “ُعُتّلٍ

362 “Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir 
günah yoktur.” el-Bakara, 2/158.

363 “Ateşli (yıldırımlı) bir kasırga vursun da orası yanıversin?” el-Bakara, 2/266.
364 “Biz sadece şunu söyleriz: “Seni, ilahlarımızdan biri fena çarpmış.” Hûd, 11/54.
365 “(Allah görevli meleklere şöyle der:) “Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.” ed-Duhân, 

44/47.
366 “Kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye” el-Kalem, 68/13.
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• 	]i¡tezelûkum[ ِاْعَتَزلُوُكْم

• ُ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيًل﴾367 أَْي 	 َلَم َفَماَجَعَل اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإِن اْعَتَزلُوُكْم َفَلْم يَُقاِتُلوُكْم َواَْلَقْوا ِاَلْيُكُم السَّ
َتَرُكوُكْم

.kelimesine nazar oluna “أَْعَتِزلُُكْم” dendir. Ânifü’l-beyân“َعْزٌل”

• 	]i¡tebirû[ ِاْعَتِبُروا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْعَتِبُروا َيا أُوِلي اْلَْبَصاِر﴾368 أَِي اتَِّعظُوا	

 kelimesinde mufassaldır, mahall-i mezkûra nazar “ِعْبــَرةٌ” tendir. Bâbu’l-¡Ayn’da“ِعْبــَرةٌ”
buyurula.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-FÂ™: ”اَ،ف“

• 	]efa∂tum[ أََفْضُتْم

• ﴿َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت﴾369 أَْي َدَفْعُتْم ِمْنَها ِبَكْثَرٍة	

“Kesretle rücû¡ ettiğinizde” demek olur. ”َفْيٌض“dendir. ”َباَع“ bâbından َفاَض اْلَماُء َيِفيُض َفْيًضا“ 
-bun “ِإَفاَضٌة” .demek olur; biz akıp gitmek ve akıp gitti deriz “َســاَل ُمْنَصبًّا” ,denir َفُهَو َفاِئٌض”
dan “if¡âl”dir, ”ِإَساَلٌة“ demek olur. ”أََفْضُتْم“ mâzî-i cem¡-i muhâtabdır, ”ِإَساَلٌة“ ma¡nâsından 
sabb, def¡, neşr, dağılmak, rücû¡ ma¡nâlarına isti¡âre olunur. Sûre-i Nûr’da ِ  ﴿َوَلــْوَل َفْضــُل اهللَّ
ــُكْم ِفي َما اََفْضُتْم ِفيِه َعــَذاٌب َعِظيٌم﴾370 ْنَيا َواْلِٰخَرِة َلَمسَّ  ile “ُخْضُتْم” kavl-i kerîminde َعَلْيُكــْم َوَرْحَمُتــُه ِفــي الدُّ
tefsîr olunmuştur. ”[99] “َخــْوٌض söze şürû¡ ma¡nâsına olmakla neşr-i erâcîf tasavvuruyla 
ıtlâk olunmuştur. 

• 	]efî∂û[ أَِفيُضوا

• ﴿ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاُس﴾371 أَِي اْدَفُعو اَِو اْرِجُعوا َو﴿َوَناَدى أَْصَحاُب النَّاِر أَْصَحاَب اْلَجنَِّة أَْن 	
ُ﴾372 أَْي ُصبُّوا ا َرَزَقُكُم اهللَّ أَِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء اَْو ِممَّ

“Dökünüz” demek olur. Ânifü’l-beyân ”ِإَفاَضــٌة“dan fi¡l-i emrdir. Bâbu’t-Tâ’da ”تُِفيُضــوَن“ 
kelimesine de nazar oluna.

367 “Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak 
için size bir yol (yetki) vermemiştir.” en-Nisâ™, 4/90.

368 “Ey basiret sahipleri ibret alın.” el-Haşr, 59/2.
369 “Arafat’tan ayrılıp (sel gibi Müzdelife’ye) akın ettiğinizde” el-Bakara, 2/198.
370 “Eğer size dünya ve ahirette Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı 

size mutlaka büyük bir azap dokunurdu!” en-Nûr, 24/14.
371 “Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin.” el-Bakara, 2/199.
372 “Cehennemlikler de cennetliklere, “Ne olur, sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim 

üzerimize akıtın” diye çağrışırlar.” el-A¡râf, 7/50.
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• 	]efriπ[ أَْفِرْغ

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َربََّنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبًرا﴾373 أَِي اْصُبْب َعَلْيَنا َصْبًرا	

Ya¡nî “Dök üzerimize sabrı” demek olur. Murâd istinzâl-i sabr u sekînettir. Aslı boşal-
mak demek olan ”َفَراٌغ“dır. ”َقَعَد“ bâbından ”َفَرَغ َيْفُرُغ ُفُروًغا َفُهَو َفاِرٌغ“ denir. Ve ”َتِعَب“ bâbın-
dan da gelir. Bu Benî Temîm lügatidir. ”َفــَراٌغ“ bundan ismdir. Bu âyette vâki¡ ”أَْفــِرْغ“, 
“if¡âl” bâbından gelen ”ِإْفــَراٌغ“ dan fi¡l-i emrdir, dök, boşalt ma¡nâsına du¡âdır. ”َعَلــى“ ile 
isti¡mâl olunur. Sülâsîden lâm ile ”ــْيِء  ﴿َســَنْفُرُغ demektir, nitekim “َقَصْدتُُه” ,denir “َفَرْغُت ِللشَّ
.ile tefsîr olundu “َسَنْقُصُد ِلِحَساِبُكْم” kavl-i kerîminde َلُكْم أَيَُّه الثََّقَلِن﴾374

• 	]ef∂â[ أَْفَضى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكْيَف َتْأُخُذوَنُه َوَقْد اَْفٰض ىَبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َواََخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاًقا َغِليًظا﴾375 أَِي اْنَتَهى، 	
َوَصَل، َباَشَر

Ya¡nî gâyet-i kurb murâd olunur ki arada hîç hâciz, mâni¡, hâil bulunmaz. Cimâ¡dan 
kinâyettir ki mukarrir-i mehrdir. Bu kelime ”ــوا  dandır ki aslen mekân-ı vâsi¡ demek “ُفضُّ
olan ”َفَضــاٌء“dır. “َقَعــَد” bâbından ”ا َفُهَو َفَضاٌء  ”Genişledi“ “ِإتََّســَع” ,denir “َفَضــا اْلَمــَكاُن َيْفُضــوا ُفُضوًّ
demek olur. ”أَْفَضى“ bundan “if¡âl”dir. ”ِإَلى“ ile mess ve ittisâl ve kurb ve intihâ™ ma¡nâla-
rına gelir. ”ُجُل ِبَيِدِه ِإَلى اْلَْرِض َها ِبَباِطِن َراَحِتِه” ,“أَْفَضى الرَّ ْيِء” ,“َمسَّ -demek “َوَصَل ِإَلْيِه” ,“أَْفَضى ِإَلى الشَّ
tir. Bu âyette bununla cimâ¡dan kinâyet edilmesi eblagdır, zîrâ ”ِباْمَرأَِتــِه  demekten “َخــَل 
.ta¡bîri tasrîhe akrebdir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi “أَْفَضى [100] ِباْمَرأَِتِه”

• 	]efele[ أََفَل

• ا أََفَل َقاَل َل أُِحبُّ اْلِفِليَن﴾376 أَْي َغاَب َواْلِفِليَن اَْلَغاِئِبيَن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

“Vaktâ ki gözden nihân oldu dedi ki ben gözden nihân olanları sevmem” demek olur. 
ــْيُء أَْفًل َوأُُفوًل” bâblarından ”َقَعَد“ ve ”َضَرَب“  demektir. Râπıb rahimehullâhu “َغاَب” ,“أََفَل الشَّ
Mufredât’ta ”أُُفوٌل“un ma¡nâsı olan gaybûbeti kamer ve nücûm gibi neyyirâtın gaybûbe-
tine tahsîs ederek bu âyet-i kerîme ile istişhâd ediyor.

• 	]efnânin[ أَْفَناٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َذَواَتا أَْفَناٍن﴾377 أَْي أَْغَصاٍن	

“Dallar budaklar sâhibi” demek olur. ”َفَنــٌن“in cem¡idir ki ağacın tâze yaş ve yapraklı 

373 “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır dediler.” el-Bakara, 2/250. Ayrıca bkz. el-A¡râf, 7/126.
374 “Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!” er-Rahmân, 55/31.
375 “Hem, siz eşlerinizle birleşmiş ve onlar da sizden sağlam bir söz almış iken, onu nasıl (geri) alırsı-

nız?” en-Nisâ™, 4/21.
376 “Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem” dedi.” el-En¡âm, 6/76.
377 “İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengârenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.” 

er-Rahmân, 55/48.
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dalına denir. Ve şu¡be ve nev¡ ma¡nâsına ve bu takrîble levn ma¡nâsına isti¡mâl olunur. 
Bunun cem¡i fakat ”ُفنُــوٌن“ gelir. Bu sûrette ﴾َذَواَتــا أَْفَنــاٍن﴿ kavl-i kerîmi ”َذَواَتــا أَْلَواٍن ُمْخَتِلَفٍة“ ile 
tefsîr olunur.

• 	]efla√a[ أَْفَلَح

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقْد أَْفَلَح َمْن َزكّٰيَها﴾378 أَْي َنَجا َوَفاَز	

Ya¡nî “¡Amel-i sâlihle nefsini tathîr eden kimse tahkîk-i necât ve fevz ve maksûduna 
zafer buldu” demek olur. Ve ”َُقــْد أَْفَلــَح َمــْن َزكَّاُه اهلل“ ile de tefsîr olunur. Bu sûret ”َزكَّا“daki 
zamîr-i müstetirin Cenâb-ı Hakk’a irâc¡ıyladır. Bâbu’l-Mîm’de ”اْلُمْفِلُحــوَن“ kelimesinde 
mufassaldır,oraya nazar buyurula.

• 	]efâ™allâhu[ ُ أََفاَء اهللَّ

• ُ َعَلْيَك﴾379 أَْي َردَّ اهلُل َعَلْيَك	 ا أََفاَء اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِممَّ

Bâbu’t-Tâ’da ”َُتَتَفيَّأ“ kelimesine nazar oluna.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ف“

• 	]uffin[ ٍأُّف

• ا َوُقْبًحا أَْو َنْتًنا َوِقْذًرا	 ﴾380 أَْي َتبًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَل َتُقْل َلُهَما أُّفٍ

Bu lafz aslen kulak kiri demektir, nitekim bu veznde ”  tırnak kiridir. Sonra her “تُــّفٍ
sakîl ve iğrenç ]101[ ve nefs-i beşer kendinden müteneffir ve muztarib olan her şey™e 
” ” ,“أُّفٍ -denildi. Bu emr-i celîl-i kibriyâda vâlideynin ihtiyârlık sebebiyle olan ahvâ “تُّفٍ
lini istikzâren ve me™ûnetlerini istiskâlen evlâdı ” ” .demekten nehydir “أُّفٍ  kelimesi “اُّفٍ
iltikâ-i sâkineyn sebebiyle kesr üzerine mebnidir; tenvîni tenkîr içindir. Bu kelimede 
Cevherî’de altı, ¢âmûs’ta kırk lügat isbât edilmiştir ki mahallerinde görülür.

• 	]ufriπ[ أُْفِرْغ

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل آتُوِني أُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا﴾381 أَْي أَْصُبْب َعَلْيِه نَُحاًسا ُمَذاًبا	

“Dedi: Getiriniz dökeyim üzerine erimiş bakırı.” ”ِإْفَراٌغ” ,“أُْفِرْغ“dan muzâri¡ mütekellim-i 
vahdedir. Cevâb-ı emr olmakla meczûmdur. ”ِإْفــَراٌغ“ boşluk ma¡nâsına olan ”َفــَراٌغ“dan 
“if¡âl”dir. ”ْلَو  denir,” Testiyi boşalttım” demektir. Bu içinde olan suyu döktüm “اَْفَرْغُت الدَّ
ma¡nâsını müfîd olmakla ”أَْفَرَغ“, ”  .erimiş bakırdır “ِقْطٌر” .ma¡nâsına isti¡mâl olundu “َصبَّ
Ânifü’l-beyân ”اَْفِرْغ“ kelimesine de ircâ¡-ı nazar oluna.

378 “Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” eş-Şems, 91/9.
379 “Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden” el-Ahzâb, 33/50.
380 “Sakın onlara “öf!” bile deme.” el-İsrâ™, 17/23.
381 “Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım” dedi.” el-Kehf, 18/96.
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• 	]ufike[ أُِفَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفَك﴾382 أَْي يُْصَرْف َعْنُه َمْن ُصِرَف	

Bu kelime ”ِإْفٌك“ lafzından mâzî-i mechûldür. Bâb-ı sânîden أََفَك َيْأِفُك ِإْفًكا ِباْلَكْســِر َفُهَو أَُفوٌك“ 
ــاٌك َواْمــَرأَةٌ أَُفــوٌك ِبَل َهــاٍء َوأَفَّاَكٌة ِباْلَهاِء”  kizb ve sarf ma¡nâlarında müsta¡meldir. Ve esve™-i kizb َوأَفَّ
ma¡nâsına da gelir. Bundan sonraki ”ْفِك .kelimesine bak “اْلِ

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”إ،ف“

• 	]ifterâ[ ِاْفَتَرى

• ِ َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما َعِظيًما﴾383 وَقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمِن اْفَتٰرى َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب ِمْن 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمْن يُْشِرْك ِباهللَّ
َبْعِد ٰذِلَك َفأُوٰلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾384 اَِي اْخَتَلَق

Ya¡nî “Yalan düzdü, uydurdu” demek olur. Bu kelimenin ”َفــْرٌي“ lafzından olduğunu 
Râπıb Mufredât’ta yazmış, diyor ki ]102[ ”َفــْرٌي“ cildi dikmek ve ıslâh için kesmektir. 
 bundan “ِفْرَيــٌة” kat¡ ve ihtilâk ma¡nâlarınadır. Ve kesrle “َفــَرى َيْفــِري َفْرًيــا” bâbından ”َرَمــى“
ismdir. Ve “if¡âl”den ”ِإْفَراٌء“, ifsâd için kesmektir. “İfti¡âl”den ”ِإْفِتَراٌء“ her iki ma¡nâda da 
kullanılır,  ancak ifsâdda isti¡mâli eşher ve ekserdir. ¢ur™ân-ı kerîm’de eşna¡ ve a¡zam 
kizb ve şirk ve zulm ma¡nâlarında vâki¡ oldu. 

Tenbîh: Feth-i hemze ile sûre-i Sebe™de vâki¡ 385﴾َكِذًبا أَْم ِبِه ِجنٌَّة ِ  âyetinde aslen ﴿أَْفَتَرى َعَلى اهللَّ
 olup hemze-i istifhâm ile hemze-i vasldan istignâ™en hemze-i vasl hattan ve “أَِإْفَتــَرى”
lafzdan iskât olunmuştur. Ma¡nâ yine istifhamla ”أَِإْخَتَلَق َعَلى اهلِل اْلَكِذَب“ demektir. Ve bir iş 
işleyen kimse mübâlaga etse ”  kavl-i ﴿َقالُــوا َيــا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشــْيًئا َفِريًّا﴾denir 386 “ِإنَّــُه َلَيْفــِري اْلَفــِريَّ
kerîminde de bu ma¡nâyadır ki ”َشْيًئا َعِجيًبا َعِظيًما“ demektir. 

• 	]ifta√ beynenâ[ ِاْفَتْح َبْيَنَنا

• ﴾387 أَِي اْحُكْم َواْفِصْل َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحّقِ

Ya¡nî “Bizimle kavmimiz beyninde sen hükm et.” Aramızda olan kaziyyeyi fasl et de-
mek olur. ”َفْتــٌح“ açmak ma¡nâsına olduğu gibi, hükm ve fasl ve nusret ma¡nâlarına is-
ti¡mâl olunur, nitekim mahallerinde mezkûrdur.

382 “Ondan (Peygamber’den) çevrilen çevrilir.” ez-Zâriyât, 51/9.
383 “Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.” en-Nisâ™, 4/48.
384 “Artık bundan sonra Allah’a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” Âl-i 

¡İmrân, 3/94.
385 Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Sebe™, 34/8.
386 “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!” dediler.” Meryem, 19/27.
387 “Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında gerçekle hükmet.” el-A¡râf, 7/89.
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• 	]el-ifki[ ْفِك اْلِ

• ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم﴾388 أَْي ِبأَْسَوِإ اْلَكِذِب اْلُمَصنَِّع	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباْلِ

Râπıb rahimehullâhu ”ِإْفــٌك“ vech-i lâyıkından masrûf olan her bir şey™e denir. Ve bu 
ma¡nâdandır ki estiği cihetten meyl ve ¡udûl ile değişen rüzgâra ”ُمْؤَتِفَكــٌة“ denildi. İ¡-
tikâdda haktan bâtıla ve makâlde sıdktan kizbe ve fi¡lde cemîlden kabîha sarf ve insırâf 
ma¡nâlarına müsta¡mel olduğunu zikr ]103[ etmiş ve 389﴾َقالُــوا أَِجْئَتَنــا ِلَتْأِفَكَنــا َعــْن آِلَهِتَنــا﴿ kavl-i 
kerîminde müşriklerin kendi i¡tikâdlarınca hak bildikleri şirki terk etmeği bâtıl ¡add et-
tiklerinden böyle ta¡bîr eylediklerini hikâye buyurulmuştur demiş. Vallâhu a¡lemu. Mu-
lahhasan minhu. Ve “ifti¡âl”den ”ِإْئِتَفــاٌك“ kalb ve taklîb ya¡nî bir şey™ alt üst olmak ve alt 
üst etmek ma¡nâlarına da isti¡mâl olunmuştur, nitekim kurâ ve medâyin-i kavm-i Lû† alt 
üst olmakla ihlâk edildiğinden ”ُمْؤَتِفــَكاٌت“ ve vâhidesinde ”ُمْؤَتِفَكــٌة“ tesmiye olunmuştur. 
Bâbu’l-Mîm’de bu kelimelerin şerhine bak. Ve hemze-i mazmûmede ”أُِفــَك“ kelimesine 
de ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]ifterâhu[ ِاْفَتَراُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهَذا ِإلَّ ِإْفٌك اْفَتَراُه َوأََعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آََخُروَن َفَقْد َجاُءوا ظُْلًما َوُزوًرا﴾390 	
أَِي اْخَتَلَقُه َواْصَطَنَعُه

Bunun şerhi bundan evvel ”ِإْفَتَرى“ kelimesinde zikr olundu. Mahalline nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-¢ÂF: ”أَ،ق“

• 	]a…se†u[ أَْقَسُط

• ِ﴾391 أَْي أَْعَدُل ِعْنَد اهلِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َذِلُكْم أَْقَسُط ِعْنَد اهللَّ

Ya¡nî “Yazmak, Allâhu ta¡âlâ ¡indinde en ziyâde ¡adâlettir” demek olur. Râπıb rahi-
mehullâhu diyor ki ”ِقْســٌط“ ¡adl ile olan nasîbdir, ”َنَصــٌف“ ve ”َنَصَفــٌة“ gibi ve misâllerini 
yazdıktan sonra azdâddan olduğuna işâreten ve ”ِقْســٌط“ dîger kimsenin ”ِقْســٌط“ını ya¡nî 
nasîbini almaktır ”َجــْوٌر“dir. Bir kimse bir kimseye cevr etse ”ُجــُل  denir. Ve bir “َقَســَط الرَّ
kimse ¡adâlet etse “if¡âl”den ”ُجــُل ــا اْلَقاِســطُوَن َفَكانُوا e misâl olarak“َجــْور” .denir “أَْقَســَط الرَّ  ﴿َوأَمَّ
 kavl-i ﴿َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهللََّ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن﴾kavl-i celîlini ve ¡adle misâl olarak da 393 ِلَجَهنََّم َحَطًبا﴾392

388 “O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur.” en-Nûr, 24/11.
389 “Onlar ise, “Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? dediler.” el-Ahkâf, 46/22.
390 “İnkâr edenler, “Bu Kur’an, Muhammed’in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir 

topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir” dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdu-
lar.” el-Furkân, 25/4.

391 “Bu, Allah katında adalete daha uygundur.” el-Bakara, 2/282. Ayrıca bkz. el-Ahzâb, 33/5.
392 “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” el-Cinn, 72/15.
393 “(Onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever.” el-Hucurât, 49/9.
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kerîmini îrâd etmiş, lâkin ¢ur™ân-ı kerîm’de gerek sülâsîden gerek mezîdün fîhden ma-
halline göre her iki ma¡nâda dahi vâki¡ olmuştur. Fe’lyute™emmel. Bu kelime “َضَرَب” ve 
 ve “َجْوٌر” gelir. Ve yerine göre “قَســَط َيْقِســُط ِقْســًطا َوُقُسوًطا َفُهَو َقاِسٌط” bâblarından ]104[ ”َجَلَس“
 ma¡nâlarına azdâddan olduğu ve nasîb ve kısmet ma¡nâlarında isti¡mâli de kütüb-i “َعْدٌل”
lügatte mezkûrdur. Bâbu’l-¢âf’ta ”اْلَقاِسطُوَن“ kelimesine de bak.

• 	]a…lâmehum[ أَْقَلَمُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُْلُقوَن أَْقَلَمُهْم أَيُُّهْم َيْكُفُل َمْرَيَم﴾394 أَْي ِقَداَحُهْم	

Ya¡nî “kur¡a oklarını” demek olur. ”ِقــَداٌح“ kur¡a ve fâl için kullanılan küçük oklardır. 
Bunlardan bu âyet-i kerîmede ”أَْقــَلٌم“ ile ta¡bîr buyuruldu. Bu kelime burada kitâbette 
kullanılan ma¡rûf ”َقَلٌم“in cem¡i olan ”أَْقَلٌم“ değildir. Kelime-i müfessire olan ”ِقَداٌح“ fet-
hateynle ”َقــَدٌح“ cem¡idir. Lafz-ı mezkûr temrensiz ve yeleksiz bir nev¡ oktur ki ¡Acem 
ve Türk kemânkeşleri ıstılâhında gez denir; akvâm-ı kadîme bunlarla kur¡a ve fâl 
yaparlardı.

• 	]e…allet[ أََقلَّْت

• َياَح بُْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا أََقلَّْت َسَحاًبا ِثَقاًل ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمّيٍِت 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ َوُهَو الَِّذي يُْرِسُل الّرِ
َفأَْنَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفأَْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكّلِ الثََّمَراِت﴾395 أَْي َحَمَلْت َوأََطاَقْت

Ya¡nî “Rüzgâr yağmur suyuyla ağırlaşmış bulutları tâkat getirip yüklendi” demek olur. 
Gücü yetip cehd ile yüklendiği vaktte ”ــْيَء َواْســَتَقلَّ ِبــِه  “ُفــَلٌن َل َيْســَتِقلُّ denir. Ve “أََقــلَّ ُفــَلٌن الشَّ
 kavli “Filânın onu yüklenmeğe gücü yetmez, tâkat getiremez” demektir. Bu ِبَحْمِلــِه”
-lafzından “if¡âl”dir. Kelime-i mezkûrenin müştakkâtı ma¡ânî-i kesîre-i muhtelife “َقَلــٌل”
de isti¡mâl olunmuş, pek vâsi¡ olduğundan bu muhtasarda zikri mümkün değildir, ancak 
¢ur™ân-ı kerîm’de vâki¡ olanlar fusûl-ı mahsûsasında zikr olunur.

• 	]e…âmû[ َأََقاُموا

• ٰكوَة َواََمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر﴾396 ِفي 	 ٰلوَة َوٰاَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِفي اْلَْرِض أََقاُموا الصَّ ﴿الَِّذيَن ِإْن َمكَّ
َهِذِه اْلَيِة ِبَمْعَنى أََداُموا ِفي أَْوَقاِتَها

Ya¡nî bu âyette ”ِإَداَمٌة” ,“ِإَقاَمٌة“ ma¡nâsına ya¡nî vaktinde kılınmasını devâm ettirmektir. 

Tavzîh: Namâzın ikâmesi Cenâb-ı Hakk’ın emr buyurduğu gibi kâffe-i hukûk u şurû-
tuyla ya¡nî şerâyit-i sıhhatini ]105[ cem¡le ityân etmektir. Bir kimse bir emri hakkıyla 

394 “Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur’a için) atarlarken sen yanlarında 
değildin.” Âl-i ¡İmrân, 3/44.

395 “O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklen-
diği vakit, onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla 
türlü türlü meyveleri çıkarırız.” el-A¡râf, 7/57.

396 “Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkân ve iktidar versek, namazı dosdoğru 
kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar.” el-Hacc, 22/41.
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ve tamâm ve kemâliyle yaptığı vaktte ”ُفــَلٌن أََقــاَم اْلَْمــَر“ denir. ”ِقَيــاٌم“dan “if¡âl”dir. Bu keli-
me ”ق،و،م“ mâddesinde ”ِقَيــاٌم“ masdarından olup Kitâb-ı kerîm’de pek çok mahallerde 
ma¡ânî-i ¡adîdede vârid olmuştur ki her biri fusûl-ı mahsûsasında mezkûrdur.

• 	]a…†ârihâ[ أَْقَطاِرَها

• ثُوا ِبَها ِإلَّ َيِسيًرا﴾397 اَْي َجَواِنِبَها	 َتْوَها َوَما َتَلبَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة َلَ

“Etrâfından” demek olur. Zamm-ı kâf ve sükûn-ı †â™ ile ”ُقْطٌر“un cem¡idir ki cânib ve nâ-
hiye ve taraf ma¡nâlarınadır. Ve †â™ yerine tâ™ ile ”ُقْتٌر“ ve ”اَْقَتاٌر“ da bu ma¡nâyadır. Feth-i 
…âf’la ”َقْطٌر“ yağmurdur.

• 	]a…vâtehâ[ أَْقَواَتَها

• َسَواًء 	 أَيَّاٍم  أَْرَبَعِة  ِفي  أَْقَواَتَها  ِفيَها  َر  َوَقدَّ ِفيَها  َوَباَرَك  َفْوِقَها  ِمْن  َرَواِسَي  ِفيَها  ﴿َوَجَعَل  َتَعاَلى  َقْوِلِه  ِفي 
اِئِليَن﴾398 أَْي َمَعاِيَش أَْهِلَها َوأَْرَزاَق أَْهِلَها ِبَقْدِر اْلَحاَجِة ِللسَّ

Zammla ”ُقــوٌت“un cem¡idir. ”ُقــوٌت“ beden kâim olacak şey™dir. Ve sedd-i ramak edecek 
kadar rızktır da denildi ki bedel-i mâ yütehallelden mâ-lâ-budde minhu olan gıdâdır. 
Bunun dûnunda zî-rûh yaşayamaz, binâ™en ¡aleyh bi-kadri’l-hâce ile rızk takyîd edildi. 
 “َرَزَقــُه , “َقاَتــُه َفاْقَتــاَت” denir ki “Ona kût verdi” demektir. Ve “َقاَتــُه َيُقوتُــُه ُقوًتــا” bâbından ”َقــاَل“
 demek “ِإْقَتَدَر” ,“أََقــاَت َعَلــى اْلَْمــِر” .kudret ma¡nâsınadır “ِإَقاَتــٌة” gibidir. Ve “if¡âl”den َفاْرَتــَزَق”
olur. ”ُمِقيٌت“ muktedir ma¡nâsınadır. Ve hâfız ve şâhid ma¡nâlarına da gelir. Bâbu’l-Mîm 
.kelimesine de bak “ُمِقيًتا”

• 	]a…nâ[ أَْقَنى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنَُّه ُهَو أَْغَنى َوأَْقَنى﴾399 أَْي َوأَْعَطى ِمَن اْلَماِل ِزَياَدًة أَْي َما َيتَِّخُذ ِقْنَيًة	

 âf’ların zammı ve kesriyle de sermâyeden başka bir kimsenin… “ِقْنــَوةٌ ُقْنــَوةٌ “ ve “ِقْنَيــٌة ُقْنَيــٌة “
nefsi için iddihâr ve hıfz ettiği mâldır. “َقَتــَل” bâbından ]106[ ــْيَء أَْقنُــوُه َقْنــًوا َوِقْنــَوًة  “َقَنــْوُت الشَّ
ــْيَء أَْقِنيَها” bâbından ”َرَمى“ demektir. Ve ِباْلَكْســِر َجَمْعُتُه َواْقَتَنْيُتُه اتََّخْذتُُه ِلَنْفِســي ِقْنَيًة َل ِللّتَِجاَرِة”  “َقَنْيُت الشَّ
da denir bir ma¡nâyadır. İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ ”َوأَنَُّه ُهَو أَْغَنى َوأَْقَنى﴾، أَْعَطى َفأَْرَضى﴿ 
buyurdu ya¡nî “Verdi ve râzî etti” demek olur.

• 	]a…vemu …îlen[ أَْقَوُم ِقيًل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًئا َوأَْقَوُم ِقيًل﴾400 أَْي أََصحُّ َقْولً	

397 “Eğer Medine’nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu 
mutlaka yaparlardı; o konuda fazla gecikmezlerdi.” el-Ahzâb, 33/14.

398 “O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket 
meydana getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir etti.” Fussilet, 
41/10.

399 “Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.” en-Necm, 53/48.
400 “Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur’an ve dua okuyuşlar) ise 
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Ya¡nî nâsın nevmle ârâmı ve harekât ve asvâtın sükûnu cihetle kıyâm-ı leylde kırâ™at-i 
¢ur™ân husûsunda kavl daha sahîhtir demek olur ki kulûb ve ezhân ve efkârı teşvîş 
edecek ¡avârız bulunmadığından lisân kalbe ve kalb zikr ve kırâ™ate muvâfık olmakla 
kırâ™at-ı ¢ur™ân ve zikr, evkât-ı sâireden daha sahîh ve metîn ve dürüst olur. Bâbu’l-
¢âf’ta ”َقَواًمــا“ ve ”اُمــوَن ــم” ve “اْلَقيُّــوم” ve “َقوَّ  kelimeleri de nazardan “ِقيــًل” ve “ِقَيــام” ve “اْلَقّيِ
geçirile.

• 	]a…berahû[ أَْقَبَرُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ أََماَتُه َفأَْقَبَرُه﴾401 أَْي َجَعَلُه ِفي َقْبٍر َيْسُتُرُه	

“İnsânı içinde setr olunacak bir kabr sâhibi kıldı” demek olur, zîrâ defn, insân için bir 
ikrâm-ı ilâhîdir, çünkü sâir hayvânâtın ecsâdı rûy-ı arza ilkâ ve tarhla terk olunur. Ve  
 ibâretiyle tefsîr olundu, ya¡nî “Keyfiyyet-i tedfîni insâna ilhâm¡ “اُْلِهــَم َكْيَف يُْدَفــُن” ,﴿َفأَْقَبــَرُه﴾
olundu” demek olur. Bir kimse bir kimse için kabr yaptıkta “if¡âl”den ”أَْقَبــَرُه“ ve defn 
ettikte “tef¡îl”den ”ــَرُه  makarr-ı meyyit ma¡nâsına ismdir. Ve bâb-ı evvel “َقْبــٌر” .denir “َقبَّ
ve sânîden “ َقَبْرتُُه أَْقُبُرُه أَْقِبُرُه“ den masdar olur. Ve ”َقَبْرتُُه َقْبًرا” “َجَعْلُتُه ِفي اْلَقْبِر“ demektir. Görü-
lüyor ]ki[ sülâsîden ”َقَبْرتُُه“ ve rubâ¡îden teşdîdle ”ْرتُُه .bir ma¡nâyadır “َقبَّ

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”107[ “أُ،ق[

• 	]u…simu[ أُْقِسُم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل أُْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلِد﴾402 أَْي أُْحِلُف	

“Yemîn olunurum” demektir. ”َل“ zâidedir. Te™kîd ifâde eder. ”َقَسٌم“den “if¡âl” bâbından 
mâzî-i mechûldür. Bâbu’l-¢âf’ta ”َقَسْمَنا“ kelimesine nazar oluna.

• 	]u……itet[ َتْت أُّقِ

• ُسُل أُّقَِتْت﴾403	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا الرُّ

Ve vâv ile ”َتــْت  demektir ki “Rüsül-i “ُجِمَعــْت ِلَوْقــٍت” .dahi kırâ™at olundu ma¡nâ birdir “ُوّقِ
kirâm yevm-i kıyâmette kendileri için mu¡ayyen vaktte cem¡ olundukları zamân” de-
mek murâd olunur. ”َوْقٌت“ten “tef¡îl”dir. Vâv, hemzeye tebdîl olunmuş, ”َتْوِقيٌت“ ma¡nâsı 
ta¡yîn ve tebyîn-i vakttir. Bu âyette rüsül-i kirâm için berây-ı şehâdet cem¡ olunacakları 
vakt-i mu¡ayyen irâde olunduğundan ”َتــْت  .ile tefsîr olunmuştur “ُجِمَعــْت” “ُوِقَّتــْت” ve “أُّقِ
Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

daha düzgün ve açıktır.” el-Müzzemmil, 73/6.
401 “Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.” ¡Abese, 80/21.
402 “Bu beldeye (Mekke’ye) yemin ederim.” el-Beled, 90/1.
403 “Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekle-

şir).” el-Murselât, 77/11.
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MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ق“

• 	]i…tereftumûhâ[ ِاْقَتَرْفُتُموَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها﴾404 أَِي اْكَتَسْبُتُموَها	

“Kazandığınız mâllar” demektir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”َقــْرٌف“ ve ”ِإْقِتــَراٌف“ 
ağaçtan kabuk ve yaradan deri soymaktır. Ve yaradan alınan şey™e kesrle ”ِقــْرٌف“ denir. 
Ve ”ِإْقِتــَراٌف“ iyi kötü iktisâba isti¡âre olundu. Kavluhu ta¡âlâ ْثــِم َوَباِطَنــُه ِانَّ الَِّذيَن  ﴿َوَذُروا َظاِهــَر اْلِ
ْثــَم َســُيْجَزْوَن ِبَمــا َكانُــوا َيْقَتِرُفــوَن﴾405  ﴿َوأَْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها﴾ve 407 ﴿َوِلَيْقَتِرُفــوا َما ُهْم ُمْقَتِرُفــوَن﴾ve 406 َيْكِســُبوَن اْلِ
âyâtıyla istişhâddan sonra ve isâ™ette isti¡mâli ekserdir diyor. Hasene iktisâbında is-
ti¡mâli 408﴾َوَمْن َيْقَتِرْف َحَســَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْســًنا﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur. Sülâsîsi “َطِرَب” 
bâbından ”ــْيَء َقَرًفا  “َقَرْفُتُه .bâbından tasrîf olunur ”َضــَرَب“ .demektir “َقَشــْرتُُه” ,denir “َقِرْفــُت الشَّ
 mukârebe ve ]108[ ve müdânât-ı marzâ , “َقاَرَف ُمَقاَرَفًة” denir. Ve “müfâ¡alet”ten أَْقِرُفُه َقْرًفا”
ve muhâlata ve mücâma¡at ma¡nâlarına da isti¡âre olunur.

• 	]i…∂û[ ِاْقُضوا

• ُروِني	 ﴿ثُمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َوَل تُْنِظُروِن﴾409 أَِي اْمُضوا َما ِفي اَْنُفِسُكْم َولَ تَُؤّخِ

Ya¡nî “Gönlünüzde olanı infâz ediniz. Beni geri bırakmayınız” demek olur. َفاْقِض َما أَْنَت﴿ 
-lafzındandır ki Bâbu’l “َقَضاٌء” .demektir “َفاْمِض َما أَْنَت ُمْمٍض” kavl-i kerîmi gibi ki َقاٍض﴾410
¢âf’ta tafsîlen tahkîki ”اْلَقاِضَية“ ve ”َقَضى“ kelimelerinde görülür.

• 	]i…§id[ ِاْقِصْد

• ْط	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك﴾411 أَِي اْعَتِدْل َوَتَوسَّ

“Mu¡tedil ol, orta yürüyüşle yürü. Murâd tekebbür edip de pîr-î nâtüvân gibi meşy-i 
batî™ ile yürüme, hiffet edip de çocuklar gibi koşma, belki sekînet ve vakâr-ı meşrû¡u 
ihlâl etmeyerek mu¡tedil yürü” demektir. Her şey™de ”َقْصــٌد“ ifrât ve isrâfla tefrît ve tak-
sîr beyninde mütevassıt olandır. “َضــَرَب” bâbından ”َقَصــَدُه َيْقِصــُدُه َقْصــًدا َفُهــَو َقاِصٌد َوَذاَك َمْقُصوٌد“ 
denir. Ve ilâ ve lâm ile de ta¡addî eder. ”َقَصــَد ِإَلْيــِه“ ve ”َقَصــَد َلــُه“ denir. Aslen bi-¡aynihi bir 
şey™i taleb ma¡nâsına olup birer takrîble niyyet, ¡adl, vasat, istikâmet ve ma¡ânî-i sâire-

404 “Kazandığınız mallar” et-Tevbe, 9/24.
405 “Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandı-

rılacaklardır.” el-En¡âm, 6/120.
406 “Ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).” el-En¡âm, 6/113.
407 “Kazandığınız mallar” et-Tevbe, 9/24.
408 “Kim güzel bir iş yaparsa, onun iyiliğini artırırız.” eş-Şûrâ, 42/23.
409 “Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın; bana mühlet de vermeyin!” Yûnus, 10/71.
410 “Artık sen vereceğin hükmü ver.” Tâhâ, 20/72.
411 “Yürüyüşünde tabiî ol.” Lokmân, 31/19.
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de isti¡mâl olunmuş. ”ِإْقِتَصــاٌد“ bundan “ifti¡âl”dir, i¡tidâl demektir: kavluhu ta¡âlâ َوِمْنُهــْم﴿ 
ٌط ُمْقَتِصٌد﴾412 أَْي ُمْعَتِدٌل َوُمَتَوّسِ

• 	]i…te√ame[ ِاْقَتَحَم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَل اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة﴾413 أَْي َلْم يَُجاِوْزَها َوَلْم َيْدُخْلَها	

Ya¡nî “Şedîdü’l-mürûr olan sırâtı ve beyne’l-cenneti ve’n-nâr olan ¡akabeyi tecâvüz 
etmedi ve ona dâhil olmadı” demektir. ”َعَقَبــٌة“ Bâbu’l-¡Ayn’da kendi faslında görülür. 
-bir şey™e şiddet ve su¡ûbetle duhûl ve şiddet ve su¡ûbet ve meşakkatle onu tecâ “ِإْقِتَحــاٌم”
vüzdür. Bâbu’l-Mîm’de ”ُمْقَتِحٌم“ kelimesine ]109[ nazar oluna. 

Fâide: Lâ-i nâfiye sîga-i mâzî ile ma¡nâca sîga-i müstakbel ile ”َلــْم“ gibidir. Sicistânî 
rahimehullâhu bu kaydıyla ”َفَل اْقَتَحَم“ yi ”َلْم َيْقَتِحْم“ ile tefsîrin vechini beyân ediyor.

• 	]i…≠ifîhi[ ِاْقِذِفيِه

• ﴾414 أَْي أَْن أَْلِقيِه ِفي 	 َك َما يُوَحى أَِن اْقِذِفيِه ِفي التَّابُوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيّمِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْذ أَْوَحْيَنا ِإَلى أُّمِ
التَّابُوِت َوأَْلِقيِه ِبالتَّابُوِت ِفي اْلَيّمِ أَِي اْلَبْحِر

Sicistânî rahimehullâhu ”ِإْطَرِحيِه ِفي اْلَبْحِر“ ¡ibâretiyle tefsîr etmiş. Murâd denize ya¡nî Nîl’e 
bırak yâhût at demektir. Uzağa atmak ma¡nâsına olan ”َقْذٌف“den fi¡l-i emr müfred mü™en-
nestir. Bu kelimenin tahkîki mufassalen Bâbu’l-¢âf’ta ”َقَذَف“ kelimesinde görülür.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-KÂF: ”أَ،ك“

• 	]el-ekmehe[ اْلَْكَمَه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأُْبِرُئ اْلَْكَمَه َواْلَْبَرَص﴾415 أَِي الَِّذي ُوِلَد أَْعَمى	

Ya¡nî “anadan doğma kör” demektir. Bu ma¡nâda na¡ttır. Mü™ennesinde ”َكْمَهــاُء“ denir. 
Râπıb rahimehullâhu ba¡zen sonradan ¡amâya uğrayan kimseye de denir deyip َكِمَهــْت“ 
َتــا”  “َكِمــَه َكَمًهــا َفُهــَو أَْكَمــُه َواْلُْنَثــى bâbından ”َتِعــَب“ .kelâmını misâl olarak yazmış َعْيَنــاُه َحتَّــى اْبَيضَّ
.denir َكْمَهاُء”

• 	]ekinneten[ أَِكنًَّة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم أَِكنًَّة﴾416 أَْي أَْغِطَيًة	

Kesr-i kâf ile ”ِكَناٌن“ın cem¡idir ki lafzen ve ma¡nen ”ِغَطاٌء“ gibidir, perde ve sitr ma¡nâsı-

412 “Onlardan bir kısmı orta yolu tutar.” Lokmân, 31/32; Fâtır, 35/32.
413 “Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.” el-Beled, 90/11.
414 “Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik: Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine 

koy ve denize (Nil’e) bırak.” Tâhâ, 20/38-39.
415 “Körü ve alacalıyı iyileştiririm.” Âl-i ¡İmrân, 3/49.
416 “Kalpleri üzerine perdeler (gereriz)” el-En¡âm, 6/25; el-İsrâ™, 17/46; el-Kehf, 18/57.
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nadır. “ ” bâbından ”َردَّ ــْيَء َكنًّا َجَعَلُه ِفي ِكّنٍ ” denir. Ve kesrle “َكنَّ الشَّ  sitrdir. Ve içinde bir “ِكنٌّ
şey™ hıfz olunan şey™e de ”  hâne ve hazîne ve perde ile hıfz ve “ِكَنــاٌن” denir. Kesrle “ِكــنٌّ
setr olunan ve sıyânet edilen şey™dir. Bunda sülâsîden ”َكَنْنــُت“ demek hâss olduğu gibi 
]110[ kalbde, nefste vâki¡ olan setrde “if¡âl”den ”أَْكَنْنــُت“ lafzı ihtisâs etmiştir. Ve ”ِكَناَنــٌة“ 
ki ok mahfazasıdır, bu mâddedendir.

• 	]ekâbira[ أََكاِبَر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكّلِ َقْرَيٍة أََكاِبَر ُمْجِرِميَها﴾417 أَْي ُعَظَماَء	

Ya¡nî “mücrimlerinin menzileten ulularını” demektir. ”َكِبيــٌر“in cem¡dir. Bu gûne tefsîr-
den murâd ”ِكَبــٌر“ ekser yaşta büyüklük ma¡nâsında isti¡mâl olunduğu cihetle bu murâd 
olmayıp kadr ve menzilettte büyüklük irâde edildiğini ta¡yîn ve tebyîn içindir, gûyâ 
kavmin mücrimlerinin şüyûh ve pîrânı değil demek olur.

• 	]ekbernehû[ أَْكَبْرَنُه

• ا َرأَْيَنُه أَْكَبْرَنُه﴾418 أَْي أَْعَظْمَنُه َيْعِني َوَجْدَنُه ِفي اْلُحْسِن َعِظيًما	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

“Güzellikte Yûsuf ¡aleyhi’s-selâmı kadınlar büyük buldular, onun hüsnünü nefslerinde 
i¡zâm ettiler” demek olur. ”ِكَبــٌر“den “if¡âl”dir. Ma¡lûmdur ki “if¡âl”in hemzesi ba¡zen 
vicdân ifâde eder. Meselâ ”َوَجْدتُُه َبِخيًل” ,“أَْبَخْلُتُه“ demektir. ”أَْكَبْرَنُه“ ve ”َوَجْدَنُه َكِبيًرا” ,“اَْعَظْمَنُه“ 
ve ”َوَجْدَنُه َعِظيًما“ demek olur.

• 	]eknânen[ أَْكَناًنا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلِجَباِل أَْكَناًنا﴾419 أَْي َما يَُتَوقَّى َويُْسَتَتُر ِفيِه َكاْلَغاِر َوَنْحِوِه	

Ânifen ”أَِكنًَّة“ kelimesinde beyân olunan ” -lafzının cem¡idir. Bu âyet-i kerîmede dağ “ِكنٌّ
larda vâki¡ mağara ve kehf emsâli mahallerdir ki onlarda sıcaktan ve soğuktan tahaffuz 
edilir. Mezkûr ”اَِكنًَّة“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]ekfilnîhâ[ أَْكِفْلِنيَها

• ِني ِفي اْلِخَطاِب﴾420 أَِي اْجَعْلِني َكاِفَلَها أَِي النَّْعَجِة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَقاَل أَْكِفْلِنيَها َوَعزَّ

Ya¡nî “Sen öbür koyunu bana zamm eyle ya¡nî benimkilere kat ve beni ]111[ ona ve 
onun umûruna kâfil kıl” demek olur. ”َكاِفٌل“ bir şey™i kendine zamm ve onun muhâfaza-
sını ve ¡ale’d-devâm onun umûrunda kıyâmı kendi nefsine lâzım kılan kimsedir. Bizim 
şîve-i lisânımızda bir şey™in kendi mâlı ve ¡ayâli gibi idâresini boynuna alıp me™ûnetini 

417 “İşte böyle, her memlekette günahkârları oranın ileri gelenleri kıldık.” el-En¡âm, 6/123.
418 “Kadınlar Yûsuf’u görünce onu pek büyüttüler.” Yûsuf, 12/31.
419 “Dağlarda da sizin için barınaklar var etti.” en-Nahl, 16/81.
420 “Böyle iken “Onu da bana ver” dedi ve tartışmada beni bastırdı.” Sâd, 38/23.
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ta¡ahhüd eden kimsedir. Ve ﴾ْكِنيَهــا” ,﴿أَْكِفْلِنيَهــا َلَهــا ile de tefsîr olunur. Bâbu’l-Kâf’ta “َمّلِ  “َكفَّ
.kelimesine nazar oluna َزَكِريَّا”

• 	]ekmâmihâ[ أَْكَماِمَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَها﴾421 أَْي أَْوِعَيِتَها	

“Kaplarından” demek olur. Kesr-i kâf ve mîm-i müşeddede ile ” -in cem¡idir ki derû “ِكمٌّ
nunda meyve müstetir ve mahfûz olan gözlerdir. Bizim lisânımızda buna göz ve tomur-
cuk denir ki açılıp içinden çiçek zuhûr eder ve ondan meyve hâsıl olur. Kezâ ِفيَهــا َفاِكَهــٌة﴿ 
اْلَْكَمــاِم﴾422 َذاُت  ” kavl-i kerîminde de murâd budur. Kâf’ın zammıyla َوالنَّْخــُل   kaftan “ُكــمٌّ
ve sâir elbesinin yeni ya¡nî kolların sâidde bileğe müntehî olan tarafıdır. Bunun cem¡i 
ٌة” dır. Kalensüve gibi bir nev¡ serpûşa da“أَْكَماٌم” .denir “ُكمَّ

• 	]ekvâbin[ أَْكَواٍب

• ٍة َوأَْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا﴾423 أَْي أَْقَداٍح ِبلَ ُعًرى	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويَُطاُف َعَلْيِهْم ِبآِنَيٍة ِمْن ِفضَّ

“Kulpsuz ve emziksiz kadehler” demek olur. Feth-i kâf ile ”َكْوٌب“ün cem¡idir. Ve kâf’ın 
zammı ve âhirinde hâ ile ”ُكوَبــٌة“ kavanoz gibi topraktan düzülüp pişirilmiş bir nev¡ tabl-
dır, bizde “tabluka” denir ki ayak takımı, baldırı çıplak gürûhu mecâlis ve cem¡iyyetle-
rinde tedâvül eder.

• 	]ekdâ[ أَْكَدى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اََفَراَْيَت الَِّذي َتَولّٰى َوأَْعَطى َقِليًل َوأَْكَدى﴾424 أَْي َقَطَع	

Ya¡nî “¡Atiyyesini kesti.” Tercüme-i âyette “Az bir şey verdi, onu da kesti” denir. Bu 
lafz bu ma¡nâya ]112[ ”ِكيَِّة  kavlinden me™hûzdur ki bilâ-ikmâl ve örülmeden terk “ُكْدَيُة الرَّ
olunan kuyudur. Bu ta¡bîr hâfirin ya¡nî kuyu kazan kimsenin kazıp kazıp da nihâyet 
 e ya¡nî bir mâni¡-i arzîye tesâdüfle mümteni¡ü’l-hafr olduğunu görüp me™yûsen“ُكْدَيــٌة”
hafrı kat¡ etmesinden ¡ibârettir. ”أَْكــَدى“ bundan “if¡âl”dir. ”أَْكــَدى َفُهــَو ُمْكــٍد“ denir. Ve َحَفــَر“ 
.kavli de tâlib-i muhfik ve mu¡tî-i mukill için isti¡âre olundu َفأَْكَدى”

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ك“

• 	]ukuluhû[ أُُكُلُه

• ْرَع ُمْخَتِلًفا أُُكُلُه﴾425 أَْي َثَمُرُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالزَّ

421 “Meyveler tomurcuklarından ancak O’nun bilgisi altında çıkar.” Fussilet, 41/47.
422 “Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaçları vardır.” er-Rahmân, 55/11.
423 “Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.” el-İnsân, 76/15.
424 “Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?” en-Necm, 53/34.
425 “Ürünleri çeşit çeşit ekinleri” el-En¡âm, 6/141.
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Ya¡nî “mahsulü” demek olur. “َنَصــَر” bâbından ”أََكَل أَْكًل َفُهــَو آِكٌل َوَذاَك َمْأُكــوٌل َوأُُكٌل“ denir. Ve 
 ya¡nî yenir şey™ ve kâbil-i “َما يُْؤَكُل” hemze ve kâf’ın zammıyla ve sükûn-ı kâf’la da “أُُكٌل”
ekl ma¡nâsına ve ağaçta olan meyveye ¡alemdir. Tevsî¡an mahsûl-i zer¡e da denir. Ve 
fethle ”أَْكَلٌة“ bir kerre fakat doyunca yemektir. Ve zammla ”أُْكَلٌة“ bir lokmadır.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ك“

• 	]iktâlû[ ِاْكَتالُوا

• ِفيَن الَِّذيَن ِإَذا اْكَتالُوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن﴾426 أَْي أََخُذوا ِمَن النَّاِس	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوْيٌل ِلْلُمَطّفِ

Ya¡nî “Nâstan aldıkları vaktte ölçüyü istîfâ™ ederler, tâmm ölçerler” demek murâd olu-
nur. Ta¡âm ölçmek ma¡nâsına olan ”َكْيــٌل“dendir. “َبــاَع” bâbından ”َكْيــًل َيِكيــُل   .denir “َكاَل 
Kesrle ”ِكيَلــٌة“ ismdir. ”ِكْلُتــُه الطََّعــاَم“ ve ”ِكْلُتُه“ ve ”ِكْلُت َعَلْيــِه“ ¡ibâretleri beyninde fark vardır. 
Tahkîki Bâbu’l-Kâf’ta ”َكْيَل َبِعيٍر“ kelimesi şerhinde mufassaldır, oraya bak.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-LÂM: ”113[ “أَ،ل[

• 	]elfeynâ[ أَْلَفْيَنا

• ُ َقالُوا َبْل َنتَِّبُع َما أَْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباَءَنا﴾427 أَْي َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أَْنَزَل اهللَّ

Ya¡nî “Babalarımızı üzerine bulduğumuz şey™e ittibâ¡ ederiz.” Ya¡nî babalarımızdan 
gördüğümüz ve onları ta¡abbüd eder bulduğumuz dîne ittibâ¡ ederiz demeği murâd 
ederler. ”َلَفــاٌء“dan “if¡âl”dir. İbnu’l-E&îr rahimehullâhu Nihâye’de ــْيَء أُْلِفيــِه ِإْلَفــاًء  “أَْلَفْيــُت الشَّ
 bulmak ve râst gelmek ve kavuşmak ve “ِإْلَفــاٌء” demiş. Bu sûrette ِإَذا َوَجْدَتــُه َوَصاَدْفَتــُه َوَلِقيَتــُه”
karşı gelmek ma¡nâlarına gelir. Ve “tefâ¡ul”den ”َتَلِفي“ tedârük etmektir. وَقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْلَفَيا 
َدَها َلــَدى اْلَبــاِب﴾428 أَْي َصاَدَفــا  ﴿ِإنَُّهــْم أَْلَفــْوا آَباَءُهْم َضالِّيــَن﴾429 أَْي َوَجُدوُهْم Ya¡nî “Râst geldiler.” Ve َســّيِ
“Buldular” demek olur.

• 	]el-elbâbi[ اْلَْلَباِب

• كَُّر ِإلَّ أُولُو اْلَْلَباِب﴾430 أَِي اْلُعُقوِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َيذَّ

” ma¡nâsına olan “َعْقــٌل” -demek olur. Râπıb rahimehullâhu Muf “ُعُقــوٌل” .ün cem¡idir“لُــبٌّ
redât’ta zamm-ı lâm’la ”  şevâibden hâlis olan ¡akldır. Bu lafzla tesmiyesi bir şey™in “لُــبٌّ

426 “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam 
ölçerler.” el-Mutaffifîn, 83/1-2.

427 “Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” denildiğinde, “Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz 
(yol)a uyarız!” derler.” el-Bakara, 2/170.

428 “Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar.” Yûsuf, 12/25.
429 “Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular.” es-Sâffât, 37/69.
430 “Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” el-Bakara, 2/269; Âl-i ¡İmrân, 3/7.



َْ 144أم م BÂBU’L-HEMZE

magzı gibi insânda kuvâ-yı ma¡neviyyesinden en hâlis olan ma¡nâ olduğu içindir. Ve 
mezekkâ olan ¡akldır denildi. Bu hâlde her bir ”  ,“َعْقــٌل” dır ve lâkin her bir“َعْقــٌل” ,“لُــبٌّ
”  değildir. ¢ur™ân-ı kerîm’de ¡ukûl-i zekiyyenin gayrısı idrâk edemeyeceği ahkâmı “لُــبٌّ
 ﴿يُْؤِتــي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشــاُء َوَمْن يُــْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا َوَما a ta¡lîk buyurdu deyip “اُولُــو اْلَْلَبــاِب”
ــُر ِإلَّ أُولُــو اْلَْلَبــاِب﴾431 كَّ  “َلــبَّ ُفــلٌَن َيِلــبُّ bâbından ”َتِعــَب“ kavl-i kerîmiyle istişhâd ediyor. Ve َيذَّ
”  “اْلَْلَباُب َجْمُع لُّبٍ َولُبُّ ُكّلِ َشْيٍء َخاِلُصُه” diyor. İbnü’l-E&îr rahimehullâhu Nihâye’de َصاَر َذا لُّبٍ
dedikten sonra bir az aşağıda [114] َُّبْيــِر ِإْضِرْبُه َكْي يُِلبَّ أَْي َيِصيَر َذا لُّبٍ َواللُّب ــَة أُّمِ الزُّ  “َوِفــي َحِديــِث َصِفيَّ
 İsm-i fâ¡ili her hâlde ve “َلــبَّ َيُلــبُّ َلَباَبــًة َكَقَراَبــًة” .dendir “َقــُرَب” diyor. Bu اْلَعْقــُل َوَجْمُعــُه اَْلَبــاٌب”
sûrette ”َلِبيٌب“ gelir. Ve bir şey™in hâlisi ve özü demek olan ” .gelir “لَُباٌب” ün cem¡i“لُبٌّ

• 	]eleddu[ ُّأََلد

• َ َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصاِم﴾432 أَْي َشِديُد اْلُخُصوَمِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويُْشِهُد اهللَّ

Ya¡nî “husûmeti, düşmanlığı en kavî olan”dır. Râπıb rahimehullâhu ”  şedîdü’l-inkâr , “أََلدُّ
ve’t-te™ebbî olan hasmdır. Ve bunun aslı ” َر ِبِه اْلُمتَِّقيَن dür; demiş ki“لُدٌّ ْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبّشِ  ﴿َفِإنََّما َيسَّ
ا﴾433 ” kavl-i kerîminde kavma sıfat vâki¡ olmuştur. Ve َوتُْنــِذَر ِبــِه َقْوًمــا لُدًّ ” ,“لُدٌّ  .in cem¡idir“أََلدُّ
” ” ef¡al-i tafdîldir. Ve “أََلــدُّ -bâtıl ile şedîdü’l-cedel olan hasmdır diye de tefsîr olun “أََلــدُّ
muştur. ”َلــَدٌد“ lafzından, “َتِعــَب” bâbından ”َلــدَّ َيَلدُّ َلــَدًدا“ ve “َقَتَل” bâbından ”ا  ,denir “َلدَّ َيُلدُّ َلدًّ
ُجُل َخْصَمُه” ْت ُخُصوَمُتُه” , “َلدَّ الرَّ .demektir “ِإْشَتدَّ

• 	]elîmun[ أَِليٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ أَْخَذُه أَِليٌم َشِديٌد﴾434 و﴿َلُهْم َعَذاٌب أَِليٌم﴾435 أَْي ُمْؤِلٌم	

Elem verici, incitici, ağrıtıcı, acıtıcı demek olur. Ma¡ânî-i mezkûreye mevzû¡ ”أََلٌم“dendir. 
ُجــُل َيْأَلــُم أََلًمــا” bâbından ”َتِعــَب“  denir. Ve hemze ile ya¡nî “if¡âl” bâbından müte¡addî “أَِلــَم الرَّ
olur. ”آَلَمُه يُْؤِلُمُه ِإيَلًما َفُهَو ُمْؤِلٌم“ denir. Ve ”ُمْؤِلٌم” ,“أَِليٌم“ ma¡nâsına ismdir. 

• 	]el-âne[ اْلَن

• 	436﴾ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَلِت اْمَرأَُت اْلَعِزيِز اْلٰئَن َحْصَحَص اْلَحقُّ

“Şu vaktte” ve “şimdi” demektir. Bu ”آن“ lafzı içinde bulunulan vakttir, teceddüd edip 

431 “Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demek-
tir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” el-Bakara, 2/269.

432 “(Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o düşmanlıkta en amansız olandır.” el-Ba-
kara, 2/204.

433 “(Ey Muhammed!) Biz, Allah’a karşı gelmekten sakınanları Kur’an ile müjdeleyesin, inat eden bir 
topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.” Meryem, 19/97.

434 “Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.” Hûd, 11/102.
435 “Onlar için elem dolu bir azap vardır.” Yedi yerde, örneğin bkz. Âl-i ¡İmrân, 3/91.
436 “Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı (dedi).” Yûsuf, 12/51.
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durur. Ma¡nâca hâlden azyaktır. Cem¡i ”أََواٌن“dır. Faslu’l-Hemze Ma¡a’l-Elif’te ”اْلَن“ 
kelimesine bak.

• 	]el…â[ أَْلَقى

• اْسَتَمَع[115] 	 أَِي  َشِهيٌد﴾437  َوُهَو  ْمَع  السَّ أَْلَقى  أَْو  َقْلٌب  َلُه  َكاَن  ِلَمْن  َلِذْكَرى  َذِلَك  ِفي  َتَعاَلى ﴿ِإنَّ  َقْولُُه 
اْلَوْعَظ 

Ya¡nî “Kitâb-ı kerîm’le olan va¡za kulak koydu”, ya¡nî dinledi demektir. ”ِإْسِتَماٌع“ mahal-
linde ”ِإْلَقــاُء َســْمٍع“ ile ta¡bîr eblag-ı vücûh-ı istimâ¡ olduğu içindir, çünkü ta¡bîr-i mezkûr 
kelâmı müteyakkızâne ve huzûr-ı kalb ile ma¡nâsını anlayarak dinlemektir. Bu kelime 
 rü™yet ve vusûl ya¡nî ermek, yetişmek, tesâdüfen kavuşmak “ِلَقــاٌء” .dan “if¡âl”dir “ِلَقــاٌء”
ma¡nâlarına gelir. Bâb-ı râbi¡den ”ّمِ َوَتْشــِديِد اْلَياِء ّمِ َولُِقيًّا ِبالضَّ  “َلِقَيــُه َيْلَقــاُه ِلَقــاًء ِباْلَمــّدِ َولًُقى ِباْلَقْصِر َوالضَّ
denir. Ve ”ِإْلَقــاٌء“ bırakmak ve koymak ve tarh ya¡nî atmaktır. أَْلَقــاُه يُْلِقيــِه ِإْلَقــاًء َفُهــَو ُمْلــٍق َوَذاَك“ 
.denir ُمْلًقى”

• 	]el…iyâ[ أَْلِقَيا

• اٍر َعِنيٍد َمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب﴾438 أَْي أَْلِق	 ﴿أَْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّ

Ya¡nî “Tarh et, at cehenneme” demektir. Bu kelime ”ِإْلَقــاٌء“dan fi¡l-i emr-i müsennâdır, 
hâlbuki hitâb yalnız Mâlik’edir. Müsennâ olduğu için iki muhâtabın vücûdunu iktizâ et-
mekle te™vîl ve tevcîhe ihtiyâc vardır. Bu bâbda sâhibu’l-∏arîb diyor ki: ¡Arab bir kişiye 
iki hitâb eder gibi hitâb ederler. Bunun sebebi bir ¡Arabın deve koyun sürülerinde en az 
a¡vânı ikidir, kezâ yol arkadaşları da ekalli üçtür. İşte bu yüzden bir kimsenin kelâmı 
ve hitâbı iki sâhibe cârî olur. Bu te™vîl İbn Cerîr e†-‰aberî’nin de Câmi¡u’l-Beyân’da 
iltizâm ettiği te™vîldir. Bizde de bir kimse müte¡addid huddâmından birini çağıracağı 
vaktte geliniz ve gelsenize der; maksad biridir, cümlesinin gelmesi değildir. Dîger ba¡zı 
tefâsîrde başka te™vîller de vardır. ¢â∂î tefsîrinde hitâb sâikle şehîdedir yâhûd hazene-i 
nârdan iki melekedir yâhûd yalnız Mâlik’edir. Ba¡zen fi¡lde fâ¡ilin tesniyesi fi¡lin tesniye 
ve tekrîri menzilesindedir. Binâ™en ¡aleyh ”أَْلِقَيا” demek ”116[ “أَْلِق أَْلِق[ demek yerindedir 
demiş. Ve şâ¡irin ”ِقَفــا َنْبــِك ِمــْن ِذْكــَرى َحِببيٍب َوَمْنــِزِل“ kavlinde ”ِقَفا“ gibi ki ”ِقْف ِقْف“ “Dur, dur, 
ağlayalım” demektir. Yâhûd elif, nûn-ı te™kîdden bedeldir ki ”أَْلِقَيــْن“ demektir. Bu keli-
menin nûn-ı hafîfe ile ”أَْلِقَيــْن“ sûretinde vâki¡ olan kırâ™ati de bunu te™yîd eder. Vallâhu 
a¡lemu bi-murâdihi.

437 “Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.” Kâf, 
50/37.

438 “(Allah şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci 
her kâfiri!” Kâf, 50/24-25.
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• 	]eletnâhum[ أََلْتَناُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما أََلْتَناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء﴾439 أَْي َنَقْصَناُهْم	

Ya¡nî “Onların a¡mâlinden onlara hîçbir şey™ eksiltmedik” demek olur. “َضَرَب” bâbından 
ــُه َيْأِلُتــُه” -[”o ma¡nâda lügattır. Ve “if¡âl “َلَتــُه َيِليُتــُه” demektir. Ve kezâ “َنَقــَص” ,denir “أَِلَتــُه َحقَّ
den[ ”أََلَتــُه يُِليُتــُه“ dahi öyledir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta َُلَتــُه َعــْن َكــَذا َيِليُتــُه َلْيًتا، َصَرَفه“ 
ا َلُه”  demiş ki bunda bir de sarf ma¡nâsı isbât etmiş oluyor ise de ona bir şâhid َعْنُه َوَنَقَصُه َحقًّ
ve misâl ityân etmemiş. Ve Sicistânî rahimehullâhu gibi mehmûzü’l-fâ™ olarak da lügat 
olduğundan sükût ediyor.

• 	]ellâ™î[ ِئي َوِفي َرْسِم اْلُمْصَحِف اَلِّٰئ اللَّ

• ِئي َلْم َيِحْضَن﴾440 	 تُُهنَّ َثَلَثُة أَْشُهٍر َواللَّ ِئ َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواللَّ
َو”الِّٰئ”

Ebû Bekr Sicistânî rahimehullâhu diyor ki: ”ِئــي  bir cem¡dir ki onun vâhidi cemî¡an “اَللَّ
ِتي” dir. Ve“الَِّذي” ve “الَِّتي”  den gayrı değildir. Müşârün ileyh böylece “الَِّتي” nin vâhidi“اللَّ
ekser ehl-i lügatın hilâfını ihtiyâr etmiş,çünkü hemân agleb-i ehl-i lügat ”ِئــي  “الَِّتــي” ,“اللَّ
nin cem¡i olduğuna kâildirler. Mu«târu’§-~i√â√’ta ُؤوَن َجْمُع الَِّذي ِمْن َغْيِر َلْفِظِه ِبَمْعَنى الَِّذيَن  “َواللَّ
ِئــي ِبِإْثَباِت اْلَياِء ِفــي ُكّلِ َحاٍل ُؤ ِبــَل نُوٍن واَللَّ ِئيــَن ِفي النَّْصــِب َواْلَجّرِ َواللَّ ْفــِع َواللَّ ُؤوَن ِفــي الرَّ  َوِفيــِه َثــَلُث لَُغــاٍت الــلَّ
َساُء” َجاُل َوالنِّ  diye kayd olunmuş. Bundan üç kavl hâsıl oluyor: Biri Sicistânî’nin َيْسَتِوي ِفيِه الّرِ
 nin cem¡i olmak kavli biri“الَِّتــي” nin cem¡idir ]117[ kavli ve biri ekserin “الَّــِذي” ve “الَِّتــي”
de Mu«târu’§-~i√â√’taki ”الَّــِذي“nin cem¡i olduğu kavli. Hâlbuki ¢ur™ân-ı kerîm’de bu 
lafz dâimâ nisâ™da isti¡mâl olunmuş, nitekim evvel-i mebhastaki âyetle ِٔي َهاتُُهْم ِإلَّ الّٰ  ﴿ِإْن أُمَّ
 .âyetlerinde vâki¡ olmuştur. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâb ﴿َواللَِّئــي َلْم َيِحْضــَن﴾ve 442 َوَلْدَنُهــْم﴾441
Mu«târu’l-Enbâ™ nâm eser-i fakîrîde esmâ-i mevsûle hakkında tafsîlât-ı nâfi¡a vardır.

• 	]elfâfen[ أَْلَفاًفا

• ِمَن 	 ًة  ُمْلَتفَّ أَْي  أَْلَفاًفا﴾443  َوَجنَّاٍت  َوَنَباًتا  ا  َحبًّ ِبِه  ِلنُْخِرَج  اًجا  َثجَّ َماًء  اْلُمْعِصَراِت  ِمَن  َتَعاَلى ﴿َواَْنَزْلَنا  َقْولُُه 
َجِر الشَّ

Ya¡nî “Ağaçları birbirine sarılmış, dolaşmış bâgçeler” demek olur. Bu lafz lâm’ın fet-
hi ve kesriyle de ” ” ,“لَُفــاٌء” in cem¡idir. Ve zammla“َلِفيــٌف” ve “ِلــفٌّ َلــفٌّ  ,“اَْلَفــاٌف” ün ve“لُــفٌّ
.cem¡ü’l-cem¡ olur “اَْلَفاٌف” nın cem¡i olmak da câizdir ki“لَُفاٌء”

439 “Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz.” et-Tûr, 52/21.
440 “Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, 

onların bekleme süresi üç aydır.” et-Talâk, 65/4.
441 “Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır.” el-Mücâdele, 58/2.
442 “Henüz âdet görmeyenler” et-Talâk, 65/4.
443 “Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl 

yağmur yağdırdık.” en-Nebe™, 78/14-16.
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Medâriku’t-Tenzîl’de Nesefî’nin kavli bundan evzahtır. Diyor ki tercümeten ”أَْلَفاًفــا“ eş-
cârı birbirine dolaşık, ”اَْلَفاًفــا“ın vâhidi ”ِجــْذٌع“ ve ”أَْجــَذاٌع“ gibi ”  ve “َشــِريٌف” tir yâhûd“ِلــفٌّ
 .cem¡ü’l-cem¡dir “أَْلَفــاٌف” gibi vâhidi yoktur yâhûd “أَْوَزاٌع” tir yâhûd“َلِفيــٌف” gibi “اَْشــَراٌف”
O hâlde ”أَْلَفــاٌف“ cem¡-i ” ” tür. Ve“لُــفٌّ  .şecere-i müctemi¡adır “لَُفــاٌء” ve “لَُفــاٌء” cem¡-i “لُــفٌّ
Bunun aslı dürmek ve sarmak ve cem¡ etmek ma¡nâsına olan feth-i lâm ve teşdîd-i fâ™ 
ile ” “ .tir“َلفٌّ ا” bâbından ”َردَّ ُه َلفًّ ُه َيُلفُّ -tur. Ve “if“َمْلُفوٌف” bundan bi-ma¡nâ “َلِفيٌف” ,denir “َلفَّ
ti¡âl”den ”ِإْلِتَفاٌف“ bunun mutâvi¡idir. ” ُه َفاْلَتفَّ اِق﴾denir. 444 “َلفَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ  kavl-i kerîmi ﴿َواْلَتفَّ
bundandır. Ve “tef¡îl”den ”ــَف  ¡bundan mübâlagadır. Ve kabâil-i şettâdan müctemi “َلفَّ
olan nâsa da ”َلِفيٌف“ denir. Kavluhu ta¡âlâ 445﴾َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْلِخَرِة ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيًفا﴿ bundandır.

• 	]elhâkumu[ أَْلَهاُكُم

• ﴿أَْلٰهيُكُم التََّكاثُُر َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمَقاِبَر﴾446 أَْي أَْشَغَلُكْم َعْن َطاَعِة اهلِل َوِذْكِرِه	

Ya¡nî ]118[ “Nüfûs ve evlâd ve emvâlin kesretiyle tefâhur ve tebâhî sizi tâ™at ve zikrul-
lâhtan meşgûl etti” demek olur. ”َلْهــٌو” , “اَْلَهــى“den “if¡âl” bâbından sîga-i mâzîdir. اَْلَهــاَك“ 
 .demektir “َلِعَب” ,denir “َلَهى َيْلُهو َلْهًوا َفُهَو َلِهي” bâbından “َعَدا” denir. Sülâsîsi َعْنُه يُْلِهيَك ِإْلَهاًء”
 insânı kendi nefsi için elzem ve mühimm olan umûrdan meşgûl eden şey™dir, her “َلْهــٌو”
ne ve her neden olursa olsun hattâ ¡ulviyyâttan ise de. Bâbu’l-Lâm’da ”َلْهــو“ kelimesine 
bak.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”اُ،ل“

• 	]ulâtu’l-a√mâli[ أُوَلُت اْلَْحَماِل

• 	447﴾ ﴿َوأُوَلُت اْلَْحَماِل أََجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ

“Haml sâhibeleri” ya¡nî gebe hatunlar demek olur. Bunun müfredi lafzının gayrıdan 
 vardır ki bunun “َذاُت” demektir. Bir de nefsü’ş-şey™ ma¡nâsına olan “َصاِحَبــٌة” dır ki“َذاُت”
gayrıdır, biz bundan “kendi” ile ta¡bîr ederiz. ”َرأَْيُت اْلَِميَر َذاَتُه أَْي َنْفَســُه“ ve َجاَء اْلَِميُر ِبَذاِتِه أَْي“ 
.Her hâlde kendi demektir ِبَنْفِسِه”

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ل“

• 	]il√âfen[ ِإْلَحاًفا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيْسَئُلوَن النَّاَس ِإْلَحاًفا﴾448 أَْي ِإْلَحاًحا	

444 “Bacakların birbirine dolandığı zaman” el-Kıyâmet, 75/29.
445 “Ahiret va’di (kıyamet) gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz.” el-İsrâ™, 17/104.
446 “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.” et-Tekâsür, 102/1-2.
447 “Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer.” et-Talâk, 65/4.
448 “İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler.” el-Bakara, 2/273.
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“İkdâm ve ibrâm ederek” demek olur. Aslen örtülecek şey™ demek olan ”ِلَحــاٌف“ tan-
dır. “İfti¡âl”den ”َتَغطَّــى ِبِه” ,“ِإْلَتَحــَف ِبالثَّــْوِب ِاْلِتَحاًفا“ Ya¡nî “Örtündü, büründü.” Ve “if¡âl”den 
اِئُل ِإْلَحاًفا” ” ve “أَْلَحَف السَّ َؤاِل ِإْلَحاًفا، أَْي أََلحَّ  ”Ya¡nî “İlhâh ve ibrâm ve ikdâm etti “اَْلَحَف َعَلْيِه ِبالسُّ
demektir ki sâil su™âlde devâmıyla gûyâ mes™ûlün ¡anhı lihâf gibi bürüdü demek olur.

• 	]ilâheteke[ ِإَلَهَتَك
Bu lafz-ı kerîm 449﴾َوَيــَذَرَك َوآِلَهَتــَك﴿ kavl-i kerîminde ”آِلَهــة“ lafz-ı şerîfini ”ِإٰلَهَتَك“ sûretinde 
kırâ™at eden İmâm’ın kırâ™atine göredir ki ”119[ “ِعَباَدَتــَك[ demek olur. Bu takdîrce ”َعَبــَد“ 
ma¡nâsına olan ”أََلَه“dendir. Üçüncü bâbdan ”أََلَه ُفَلٌن َيْأَلُه ِإَلَهًة“ denir, ”َعَبَد“ demektir.

• 	]illen velâ ≠immeten[ ًة ِإلًّ َوَل ِذمَّ

• ًة﴾450 أَْي َقَراَبًة َوَعْهًدا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإلًّ َوَل ِذمَّ

”  :kelimesi hemze-i meksûre ve lâm-ı müşeddede ile beş vech üzere isti¡mâl olunur “ِإلٌّ
Evvelen ” -Allâh demektir ve ¡ahd ve karâbet ve yemîn ve civâr ma¡nâlarına da müs ,“ِإلٌّ
ta¡meldir. Ve kezâ fî kavlihi ta¡âlâ ﴾ــًة  Ya¡nî 451﴿َكْيــَف َوِإْن َيْظَهــُروا َعَلْيُكــْم لَ َيْرُقُبــوا ِفيُكــْم ِإلًّ َولَ ِذمَّ
“Bir mü™min hakkında veyâ sizin hakkınızda karâbet-i neseb ve ¡ahd ve yemînde ibrâr 
ve civâr ya¡nî komşuluk hakkını gözetmezler demek olur. ”ٌة  kelimesi Bâbu’≠-±âl’da “ِذمَّ
görülür.

• 	]il√âdin[ ِإْلَحاٍد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمْن يُِرْد ِفيِه ِبِإْلَحاٍد ِبظُْلٍم نُِذْقُه ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم﴾452 أَْي ِإْلَحاًدا ِبَسَبِب ظُْلٍم	

 haktan meyldir. Aslen vasattan bir tarafa mâil olan “ِإْلَحــاٍد” da bâ zâidedir. Ve“ِبِإْلَحــاٍد”
hufre ma¡nâsına mevzû¡ ”َلْحــٌد“ lafzındandır ki sonra nısfından aşağı mahallinden kıble 
cânibine meyl ettirilen kabre ¡alem oldu. Ve bu meyl ma¡nâsından ahz ile haktan ¡udûl 
ve i¡râz ve meyl ile’l-fesâd ma¡nâlarına ve ma¡ânî-i sâirede de isti¡mâl olundu. “َقَطــَع” 
bâbından ”َلَحَد َيْلَحُد َلْحًدا َفُهَو َلِحٌد“ denir. Ve “if¡âl”den ”أَْلَحَد يُْلِحُد ِإْلَحاًدا َفُهَو ُمْلِحٌد“ denir. Her 
hâlde müte¡addîdir. Ve dînden i¡râz ve dalâlete meyl etmeğe de ”ِإْلَحــاٌد“ denir ve öyle 
kimseye de ”ُمْلِحٌد“ tesmiye edilir.

• 	]ilyâsîne[ ِإْلَياِسيَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَلٌم َعَلى ِإْلَياِسيَن﴾453 أَْي ِإْلَياَس َوأَْهِل ِديِنِه	

449 “Seni ve ilahlarını terk etsinler diye” el-A¡râf, 7/127.
450 “Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirler.” et-Tev-

be, 9/10.
451 “Onların bir ahdi nasıl olabilir ki! Eğer onlar size üstün gelselerdi, ne akrabalık (bağlarını), ne de 

antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirlerdi.” et-Tevbe, 9/8.
452 “Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız.” el-

Hacc, 22/25.
453 “İlyas’a selam olsun.” es-Sâffât, 37/130.
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Ya¡nî “Selâm, İlyâs ¡aleyhi’s-selâm ile ehl-i dîni üzerine olsun” demek ]120[ murâd 
olunur. Ehl-i dîn-i İlyâs’ın bi-gayri izâfet yâ™ ve nûn ile cem¡leri ¡aded üzerine, gûyâ 
ki ehl-i dîn-i İlyâs’ın her biri İlyâs ismiyle müsemmadır, zîrâ bunda kıyâs yâ-i nisbetle 
 ,“ِإْلَياُس” ™olmaktır, çünkü lisân-ı ¡Arabda böyle vâki¡ ve cârîdir. Ve ba¡zı ¡ulemâ “ِإْلَياِسّيِيَن”
 ve “َســْيَناُء” .ta lügattır “ِإْلَيــاس” ,“ِإْلَياِســين” bir ma¡nâya olmak câizdir dedi, ya¡nî “ِإْلَياِســين”
 denildiği gibi. Ve kelime-i celîle-i mezkûre resm-i “ِميَكاِئيُل” ve “ِميَكاُل” gibi, kezâ “ِسيِنيَن”
hatt-ı mushafta fasl ile ﴾ِإْل َياِســيَن﴿ şeklinde tahrîr olunmuş, nitekim hemzenin meddi ve 
izâfetle ”َسَلٌم َعَلى آِل َياِسيَن“ sûretinde kırâ™at de olundu.

Tenbîh: Bu gûne kırâ™atin vechi ”َياِسين“, İlyâs ¡aleyhi’s-selâmın pederi ismidir ki Hârûn 
¡aleyhi’s-selâmın sıbtıdır. Binâ™en ¡aleyh ”آل“ kelimesi ”َياِســين“e izâfe edildi. Resm-i 
hatt-ı mushaf da buna müsâ¡iddir. Ve izâfetle ”آُل محمد” ,“آُل َياِسين“ ve ”آُل ُقْرآن“dır diyen-
ler de bulundu ise de sibâk ve siyâktaki kasas-ı sâirenin nazm ve üslûbuna muvâfık ve 
münâsib olmaz. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]ilπav[ ِاْلَغْوا

• ِباللََّغِط 	 اْئُتوا  َتْغِلُبوَن﴾454 أَِي  َلَعلَُّكْم  ِفيِه  َواْلَغْوا  اْلُقْرآِن  ِلَهَذا  َتْسَمُعوا  الَِّذيَن َكَفُروا َل  َتَعاَلى ﴿َوَقاَل  َقْولُُه 
َوِصيُحوا ِفي أَْثَناِء ِقَرائَِتِه

Ya¡nî “Karışık lakırdılarla sayhalarla lagv ediniz” ya¡nî esnâ-i kırâ™at-ı ¢ur™ân’da harıltı, 
gürültü ve çığlık ediniz demek olur. ”َلْغــٌو“dendir. Fâhiş ve herze ve fâidesiz söze denir 
ki mâ-lâ-ya¡nî demektir. Bu da ”َلَغــا“dandır ki asâfîr ve tuyûr-ı sâirenin asvâtı çığıltısı-
dır. ”َصــَدا” ,“َعــَدا“ bâblarından ”َلَغــا َيْلُغــو َلْغــًوا“ ve ”َلَغــا َيْلُغو َلًغــا“ denir, “Bâtıl ve beyhûde söz 
söyledi” demektir. Ve “if¡âl”den ”ــْيَء ِإْلَغــاًء أَْبَطَلــُه، َوأَْلَغــاُه ِمَن اْلَعَدِد أَْلَقــاُه ِمْنُه  bu “َلْغٌو” Ve .“أَْلَغــى الشَّ
ma¡nâlarda ism de olur. Ve ”121[ “َلِغَيــٌة[ de ”َلْغــٌو“ demektir. Bâbu’l-Lâm’da ”َلِغَيــٌة“ ve 
.kelimelerine de nazar buyurula “اَللَّْغُو”

• 	]ilteffeti[ ِت ِاْلَتفَّ

• ْخَرى ِعْنَد اْلَمْوِت	 اِق﴾455 أَْي ِإْحَدى َساَقْيِه ِباْلُ اُق ِبالسَّ ِت السَّ ﴿َواْلَتفَّ

Ya¡nî “Mevt hîninde bir sâkı dîgerine dolaştı” demek olur. Ve sâkayndan murâd şiddet-i 
dünyâ ve şiddet-i âhiretten ¡ibâret olarak şiddet-i dünyânın sonu olan hâlet-i ihtizâr ve 
sekerât-ı mevt, şiddet-i âhiretin evveli olan mevtle cem¡ oldu, ya¡nî her iki şiddet iltikâ™ 
ile birbirine karıştı demek de olur. Ve ”ْت -ya¡nî “Bitişti” demek “ِإْلَتَصَقْت” in ma¡nâsı“ِإْلَتفَّ
tir. Bu ma¡nâ ¡Arabın ”ــاُء -kavlindendir ki fart-ı simenden uylukları birbirine biti “ِإْمــَرأَةٌ َلفَّ
şen kadına denir. Ve sevk ya¡nî ¡abdin rûhu rabbisine sevk olunduğu vaktte hâsıl olan 
mehâbetten sâkaynın yekdîgere dolaşması keyfiyyetinden ¡ibârettir de denir. Bir de harb 

454 “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara kopa-
rın.” Fussilet, 41/26.

455 “Bacakların birbirine dolandığı zaman” el-Kıyâmet, 75/29.
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şiddetlendiği vaktte ¡Arabın ”َرِت اْلَحْرُب َعْن َساَقْيَها اِق﴾kavli gibi 456 “َشمَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ -şid ﴿َواْلَتفَّ
det ve mihnetten kinâyet de olur, Türkçede de paçaları sığamak ta¡bîri de böyledir. Bu 
kelimeye dâir kelâm ve dîger fevâid bu bâbda hemze-i meftûhada ”أَْلَفاًفا“ kelimesinde ve 
Bâbu’l-Lâm’da ”َلِفيًفا“ kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at buyurula.

• 	]ilte…a†ahû[ ِاْلَتَقَطُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن﴾457 أَْي أََخَذُه َوِقيَل َرَفَعُه	

Ya¡nî “Aldı” veyâ “kaldırdı” demektir. ”َلْقــٌط“ten “ifti¡âl”dir ki bir şey™i bilâ-taleb ve lâ 
taharrî tesâdüf kabîlinden ansızın bulup almak ve yerden kaldırıp almaktır. Bu me™hûz 
ve merfû¡a ”َلِقيَطٌة“ denir. Bâbu’l-Yâ’da ”َيْلَتِقْطُه“ kelimesine nazar oluna. ]122[

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-MÎM”اَ،م” 

• 	]el-emânete[  اْلََماَنَة

• ٰمَواِت َواْلَْرِض َواْلِجَباِل َفأََبْيَن أَْن َيْحِمْلَنَها َوأَْشَفْقَن ِمْنَها﴾458 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّا َعَرْضَنا اْلََماَنَة َعَلى السَّ
أَِي الطَّاَعَة

Bu tefsîr İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Bundan başka akvâl dahi vardır, 
lâkin teklîf ile tefsîri cümlesinden ahsendir, çünkü akvâl-i sâirenin cümlesini müştemil-
dir, zîrâ teklîf tabî¡atın hilafıyla emrdir, ya¡nî muhâtabı tabî¡atına mülâzım ve muvâfık 
olmayan umûr-ı şâkka ile mükellef etmektir. Bunu kabûl ve der-¡uhde isti¡dâdı irâde ve 
ihtiyâr haysiyyetiyle insânın gayrı mahlûkta yoktur. Semâvât ve arz ve cibâl ¡adem-i 
vücûd-ı irâde vü ihtiyâr sebebiyle buna kâbiliyyet ve isti¡dâdları olmadığından taham-
mül ya¡nî kabûl ve ta¡ahhüdden ibâ™ ve istinkâf ettiler. İnsân ise cebr-i nefsle bunu it-
yâna müsta¡idd olduğu için tahammül ve kabûl etti. Teklîfin emânet tesmiyesi teklîfi 
kabûl ve ta¡ahhüd eden üzerine ¡ahdına vefâ ile borcunu edâ vücûbuna mebnîdir. Bu 
kavl ve tefsîr akvâl-i tefâsîr-i sâirenin cümlesini câmi¡ olduğu müte™emmilîne zâhirdir. 
Bu âyetten başka âyât-ı kerîmede ”أََماَنــٌة“ ve ”أََماَنــاٌت“ kelimeleri ma¡ânî-i lügaviyyeleri 
ile müfesserdir. ”أَْمــٌن“ lafzındandır. Âti’l-beyân ”أََمَنــٌة“ kelimesine nazar oluna. Vallâhu 
a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]emâniyye[ َّأََماِني

• ْوَها ِمْن 	 يُّوَن َل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإلَّ أََماِنيَّ َوِإْن ُهْم ِإلَّ َيظُنُّوَن﴾459 أَْي أََكاِذيَب َتَلقَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمْنُهْم أُّمِ

456 “Bacakların birbirine dolandığı zaman” el-Kıyâmet, 75/29.
457 “Nihayet Firavun ailesi o çocuğu bulup aldı.” el-Kasas, 28/8.
458 “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, 

ondan çekindiler.” el-Ahzâb, 33/72.
459 “Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü 

kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.” el-Bakara, 2/78.
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ُرَؤَساِئِهْم

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِتْلَك أََماِنيُُّهْم﴾460 أَْي َشَهَواتُُهُم اْلَباِطَلُة	

Hemzenin zammı ve sükûn-ı mîm ve nûn-ı meksûre ve yâ-i müşeddede ile ”ــٌة  in“أُْمِنيَّ
cem¡idir. Ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡meldir. Ekâzîb ma¡nâsına gelir, nitekim âyet-i ûlâda 
vâki¡ olmuştur. Ve ârzû ve şehvet ve ümmîd ma¡nâsına gelir, âyet-i sâniyede olduğu 
gibi. Ve tilkâ-i nefsinden bir kimse uydurup söylediği şey™e de denir. Bu kelime ”َعَصــا“ 
vezninde ”َمَنــا“dandır. “َرَمــى” bâbından ”ــْيَء  .ismdir “َمَنــا” demektir. Ve “َقــَدَرُه” ,“َمَنــى اهللُ الشَّ
Bundan “tefa¡¡ul” bâbından ”َتَمنِّي“ ma¡rûftur ki ârzû ve teşehhî ve ümmîd ma¡nâlarınadır, 
gûyâ ki ”ُمَتَمنِّي“ temennî ettiği şey™in husûlünü takdîr eder. Ve ”َتَمنِّي“ tilâvet ma¡nâsına da 
gelir, nitekim َما يُْلِقي ُ ِتِه َفَيْنَســُخ اهللَّ ــْيَطاُن ِفي أُْمِنيَّ  ﴿َوَما أَْرَســْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُســوٍل َوَل َنِبّيٍ ِإلَّ ِإَذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾461 أي إذا تلى ألقى الشيطان في تلوته ُ آَياِتِه َواهللَّ ْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكُم اهللَّ  ile tefsîr olunmuş. Sûre-i الشَّ
Hacc’da bu âyet-i kerîmenin tefsîri esnâsında îrâd ve ityân edilen ”ِتْلــَك اْلَغَراِنيــُق“ hurâfe-i 
mel¡ûnesi kat¡iyyen kizb ve iftiradır, isnâdları za¡îf çoğu münker ve mevzû¡ olmakla 
lâ-asle-lehudur. Bu bâbda Tefsîr-i Kebîr’e mürâca¡at ve bu mes™elede evvelen ve âhiren 
yazılmış olan âsârı bi’t-tetebbu¡ mütâla¡a her mü™min-i mûkine vâcibdir. Bu bâbda üm-
meti irşâd ehl-i ¡ilm ve fehm, iz¡ân üzerine farîzadır. Kelâmullâh ve Resûlullâh’ı bu gibi 
nakâyıstan tenzîh ve takdîs ederim. 462﴾َل َيْأِتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوَل ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴿ 
ve 463﴾ِ َبــاٌت ِمــْن َبْيــِن َيَدْيــِه َوِمْن َخْلِفــِه َيْحَفظُوَنُه ِمْن أَْمِر اهللَّ ــَياِطيُن َوَما َيْنَبِغي َلُهْم َوَما ve ﴿َلــُه ُمَعّقِ َلْت ِبِه الشَّ  ﴿َوَما َتَنزَّ
 ﴿َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَحى َعلََّمُه ve َيْســَتِطيُعوَن﴾464
ٍة َفاْســَتَوى﴾465 -âyât-ı kerîmesi ve emsâli âyât-ı celîle bunu redde kâfi ]123[ َشــِديُد اْلُقَوى ُذو ِمرَّ
dir, başka delîle ve huccete ve berâhîne ihtiyâc yoktur. َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِالَّ نُوِحي﴿ 
 kavl-i kerîmi ilâ-âhirihi enbiyâ-i sâlife salavâtullâhi ¡aleyhim ِاَلْيــِه اَنَّــُه َل ِاٰلــَه ِإلَّ اََنا َفاْعُبــُدوِن﴾466
hazerâtının ba¡zı zellâtından hikâyet tarîkiyle cenâb-ı hâtemu’l-enbiyâ efendimiz haz-
retlerine temennîden daha ziyâde tevakkîde i¡tinâ buyurmaları için vâride olan letâyif-i 
mevâ¡iz-i ilâhiyyeden bir latîfe-i rabbâniyyedir. Fakîrin îmân ve i¡tikâd ve dînim budur, 

460 “Bu, onların kuruntuları!” el-Bakara, 2/111.
461 “Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu 

temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyet-
lerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” el-Hacc, 22/52.

462 “Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan 
Allah tarafından indirilmiştir.” Fussilet, 41/42.

463 “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.” er-Ra¡d, 
13/11.

464 “O Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir, buna güçleri de yetmez.” eş-
Şu¡arâ™, 26/210-211.

465 “Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı. O, nefis 
arzusu ile konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (Kur’an’ı) ona, 
üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti.” en-Necm, 53/1-6.

466 “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öy-
leyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir.” el-Enbiyâ™, 21/25; el-Hacc, 22/52.
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her kim her ne derse desin ve ne sûretle ithâm ederse etsin. Vallâhu yekûlu’l-hakk ve 
huve yehdi’s-sebîl.

• 	]emeneten[ أََمَنًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ أَْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد اْلَغّمِ أََمَنًة َيْغٰشى َطاِئَفًة ِمْنُكْم﴾467 أَْي أَْمًنا	

Korkusuzluk emniyyet ta¡bîr ederiz. Masdardır. ”َفِهَم“ ve “َســِلَم” bâblarından أَِمَن َيْأَمُن أَْمًنا“ 
 deriz. Cümlesi ma¡nâda müsâvîdir. Râπıb rahimehullâhu َوأََماًنــا َوأََمَنــًة َوأََماَنــًة َفُهــَو آِمــٌن َوأَِميــٌن”
Mufredât’ta bu kelimeyi şerhinde ”أَْمٌن“in ma¡nâ-yı aslîsi nefsin sükûneti ve havfin zevâ-
lidir. ”أَْمــٌن“ ve ”أََماَنــٌة“ ve ”أََمــاٌن“ aslen masdarlardır demiş ve bunların ba¡zen hâlet-i emne 
ve ba¡zen te™mîn olunan şey™e ism kılındığını beyân etmiş. Tafsîli Mufredât-ı Râπıb’da 
görülür.

• 	]emsik[ أَْمِسْك

• َ﴾468 أَِي اْحَفْظَها َعَلْيَك َوَتَعلَّْق ِبَها	 ﴿أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اهللَّ

Ya¡nî “Zevceni kendine sakla ve ona müte¡allik ol” ya¡nî ayrılma demek murâd olur. 
Feth-i mîm ve sükûn-ı sîn’le ”َمْســٌك“ lafzındandır ki tutmak ve hıfz ya¡nî saklamak ve 
ahz ve habs ve ta¡alluk ya¡nî muhabbet ve ¡adem-i infikâk ma¡nâlarına isti¡mâl olu-
nur. “َضَرَب” bâbından ”َمَســَك َيْمِســُك َمْســًكا َفُهَو َماِســٌك“ denir. Ve “tef¡îl”den ]124[ ”ــَك  ve “َتَمسَّ
“ifti¡âl”den ”ِإْمِتَســاٌك“ ve ”ِإْســِتْفَعاٌل“den ”ِإْسِتْمَســاٌك“ ve “if¡âl”den ”ِإْمَســاٌك“ birdir. Ve ”أَْمَســَك“, 
“if¡âl”den fi¡l-i emrdir.

• 	]em†arnâ[ أَْمَطْرَنا

• يٍل﴾469	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوأَْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسّجِ

َماُء َتْمطُُر َمَطًرا bâbından “َطَلَب” .yağmurdur. Aslen yağmak ve yağdırmaktır “َمَطٌر”  “َمَطَرِت السَّ
 tesmiyesi tesmiye-bi’l-masdar kabilindendir, böylece “َمَطــٌر” denir. Yağmura َفِهــَي َماِطــَرةٌ”
sülâsîden rahmette müsta¡meldir. Ve “if¡âl”, ”أَْمَطــَرْت“ dahi bu ma¡nâda lügattır,  ancak 
“if¡âl”den ”أَْمَطــَر“ mutlakan ¡azâbda kullanılır; ”َمَطــٌر“ ¡azâbda müsta¡mel değildir. Râπıb 
rahimehullâhu ”َمَطٌر“ mâ-i münsekibdir, ya¡nî yukarıdan ve dökülen sudur. َيْوٌم َمِطيٌر َوَماِطٌر“ 
َماُء َوأَْمَطَرْتَنا” demektir. Ve “َمْمطُوٌر” ,َوُمْمِطٌر َوَواٍد َمِطيٌر”  nin“َمَطَر” denir, dedikten sonra “َمَطَرْتَنا السَّ
hayr, ”أَْمَطَر“nin şerrde vürûdunu beyânla emsile-i ¡adîde ityân etmiş.

467 “Sonra o kederin ardından (Allah) üzerinize içinizden bir kısmını örtüp bürüyen bir güven, bir uyku 
indirdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/154.

468 “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah’tan sakın” (diyordun).” el-Ahzâb, 33/37.
469 “Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.” el-Hicr, 

15/74.
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• 	]emernâ ve âmernâ[ أََمْرَنا وآَمْرَنا

• ْرَناَها َتْدِميًرا﴾470 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا أََرْدَنا أَْن نُْهِلَك َقْرَيًة أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَلْيَها اْلَقْوُل َفَدمَّ
أَْي َكثَّْرَناُهْم

Ya¡nî “Çoklandık, teksîr ettik” demek olur. ”أَْمَرَنا“ ve ”آَمْرَنا“ ma¡nâca birdir. ”أَْمٌر“ mâdde-
si “َتِعَب” bâbından ”َكثَُر“ ma¡nâsına gelir. ”اََمَر َيْأَمُر أَْمًرا“ denir, ”َكثَُر“ “Çoğaldı” demektir. Ve 
hareke ile ya¡nî “َقَتــَل” bâbından müte¡addî olur. ”ـَرُه” ,“أََمــَرُه َيْأُمــُرُه أَْمــًرا  Çoğalttı” demek“ “َكثَـّ
olur. Kezâ hemze ile “if¡âl”den ”آَمــَرُه يُْؤِمــُرُه“ de böyledir. Ve “tef¡îl”den teşdîd-i mîm’le 
ْرَنــا ُمْتَرِفيَهــا” -sûretinde de kırâ™at olunmuş, bu takdîrde “Biz mütreflerini emîrler eyle “أَمَّ
dik” demek olur. Böyle üç vechle de kırâ™at vardır. Ve ”اَْمــٌر” ,“أََمْرَنــا“dendir de denildi ki 
fi¡lin ityânını talebdir, buna Türkçede buyurmak ve buyruk denir. “َنَصــَر” bâbından أََمْرتُــُه“ 
ٰلوِة﴾denir, nitekim 471 ِباْلُجُلــوِس أَْمــًرا َفأََنــا آِمــٌر َفُهَو [125] َمْأُموٌر” -buyuruldu ki “Eh ﴿َوْأُمْر أَْهَلــَك ِبالصَّ
line namâz ile emr et” demektir. Bu takdîrce أََمْرَنا ُمْتَرِفيَها﴾ أََمْرَنا ُرَؤَســاَءَها﴿” Karye re™îslerine 
emr ettik, ya¡nî irsâl-i rüsül ile tâ¡ati emr ettik” demek olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]em&eluhum[ أَْمَثُلُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َيُقوُل أَْمَثُلُهْم َطِريَقًة ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّ َيْوًما﴾472 أَْي أَْعَدلُُهْم	

Ya¡nî “kendi nefsi ve zâtında kavlen en doğru olanı” ya¡nî ehl-i haşrın. Mufredât’ta 
Râπıb rahimehullâhu ”أَْمَثُل“ kelimesiyle fâzıllara en şebîh ve hayra en yakın olan kimse-
den ta¡bîr olunur ve ”أََماِثــُل اْلَقــْوِم“ kavmin hayrlılarından kinâyettir ve َقالُــوا ِاْن ٰهَذاِن َلَســاِحَراِن﴿ 
 “اَْشــَبُه ,“اَْلُمْثَلى” kavl-i kerîminde يُِريــَداِن اَْن يُْخِرَجاُكــْم ِمــْن اَْرِضُكْم ِبِســْحِرِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطِريَقِتُكــُم اْلُمْثَلى﴾473
 kelimesine de “َمَثُلُهــْم” in mü™ennesidir demiş. Bâbu’l-Mîm’de“أَْمَثــُل” ma¡nâsına ِباْلَفِضيَلــِة”
nazar oluna.

• 	]emten[ أَْمًتا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َوَل أَْمًتا﴾474 أَِي اْنِخَفاًضا َولَ اْرِتَفاًعا	

Ya¡nî “alçaklık ve yükseklik” demektir. Sicistânî rahimehullâhu ”ِإْرِتَفاًعا َوُهُبوًطا“ ya¡nî çı-
kış ve iniştir. Ve ”َنْبــًكا“denir, ”ِطيٌن” ,“َنْبــٌك“den mütehassıl tepeciklerdir demiş. Her hâlde 
kıyâmette arzın hâlini beyândır ki arz düpdüz olur ve iniş ve yokuş ve dere tepe göre-
mezsin demek olur. Aslen ”أَْمــٌت“ mekân-ı mürtefi¡dir, ”ِتــَلٌل ِصَغاٌر“dır, ya¡nî tepeciklerdir 
de denilmiş.

470 “Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaa-
ti) emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir 
de oranın altını üstüne getiririz.” el-İsrâ™, 17/16.

471 “Ailene namazı emret.” Tâhâ, 20/132.
472 “O vakit içlerinden en aklı başında olanları, “Siz sadece bir gün kaldınız” diyecektir.” Tâhâ, 20/104.
473 “Şöyle dediler: “Şüphesiz bu ikisi, sihirleri ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi 

ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar.” Tâhâ, 20/63.
474 “Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.” Tâhâ, 20/107.
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• 	]emrullâhi[ ِ أَْمُر اهللَّ

• اَعُة	 ِ َفَل َتْسَتْعِجُلوُه﴾475 أَِي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََتى أَْمُر اهللَّ

Ya¡nî “Kıyâmet geldi” demek olup sîga-i mâzî olan ”أََتى“ ile ta¡bîri tahakkuk-ı vukû¡unu 
beyân içindir. Murâd geliyor ve gelmesi muhakkaktır ve yakın oldu da denir. ”أَْمــٌر“ iş 
demek olup Cenâb-ı Hakk’a, ismullâha izâfeti kıyâmetin vakt ve zamânı ¡ilmullâhta 
meknûn olduğu gibi kıyâmette vukû¡ ve zuhûrunda da ]126[ mâ-sivallâhtan hîçbir şey™in 
te™sîr ve nüfûzu olmayıp bi’z-zât irâde ve kudret-i ilâhiyyeye mütevakkıf olması i¡tibâ-
riyledir. Ve ”أَْمٌر“ lafzı iş güç gibi insânın tahammül ettiği sikal ve kâr-ı bâr ma¡nâsına da 
müsta¡meldir. Kavluhu ta¡âlâ ْئ َلَنا ِمْن أَْمِرَنا  ﴿ِإْذ أََوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْهِف َفَقالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهّيِ
 dur. Taleb-i vukû¡-ı fi¡l ma¡nâsına“أُُمــوٌر” âyetinde bu ma¡nâyadır. Bunun cem¡i َرَشــًدا﴾476
olan ”أَْمٌر“in cem¡i ”أََواِمُر”dir.

• 	]emlâ lehum[ أَْمَلى َلُهْم

• َل َلُهْم َوأَْمَلى َلُهْم﴾477 أَْي أَْمَهَلُهْم َوأََمدَّ َلُهْم ِفي اْلَماِل	 ْيَطاُن َسوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿الشَّ

Ya¡nî “Onlara mühlet verdi ve emellerinde onlara imdâd eyledi.” Bu kelime aslen ”ِحيٌن“ 
ma¡nâsına olan ”ٌَمَلَوة“ lafzındandır ki vakt ve müddetten ¡ibârettir. ”أَْمَلى“ bundan “if¡âl”-
dir. ”أَْمَلى يُْمِلي ِإْمَلًء“ denir, bir müddet terk etmek, mühlet vermek, kendi başına bırakmak 
ma¡nâlarınadır. Ve ¡Arabın ”ْيــُت ِبــِه ِحيًنــا  .kavli “Bir müddet onunla yaşadım” demektir “َتَملَّ
Ve zamm-ı hemze ile bünye-i mechûl ile ”اُْمِلَي َلُهْم“ kırâ™atine göre ”اُْمِهَل“ ¡ibâretiyle tef-
sîr olunur ki “İmhâl ve te™hîr olundular” demek olur.

• 	]emşâci[ أَْمَشاٍج

• ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة أَْمَشاٍج﴾478 أَْي أَْخلٍَط	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّا َخَلْقَنا اْلِ

Ya¡nî “karışık ya¡nî mer™ ile mer™enin karışık nutfesinden” demektir. Mîm-i meftûha ile 
 ”denir, “Karıştırdı “َمَشــَج َبْيَنُهَما َيْمِشــُج َمْشًجا” bâbından ”َضَرَب“ .in cem¡idir“َمِشــيٌج” ve “َمْشــٌج”
demektir. O karışan şey™e ”َمِشــيٌج“ denir. Cem¡i ”أَْمَشــاٌج“ dır. ”نُْطَفــٌة“nin ”أَْمَشــاٌج“ ile tavsîfi 
mâ-i recül ile mer™enin ihtilâtı i¡tibâriyledir, bu nutfenin rahim-i mer™eye vukû¡u ¡akibin-
deki hâlinden ¡ibârettir. ]127[ 

475 “Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin.” en-Nahl, 16/1.
476 “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde 

bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.” el-Kehf, 
18/10.

477 “Şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.” Muhammed, 47/25.
478 “Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık.” el-İnsân, 76/2.



ّْ لم نيت أئ 155BÂBU’L-HEMZE

• 	]emdednâ[ أَْمَدْدَنا

• َة َعَلْيِهْم َوأَْمَدْدَناُكْم ِبأَْمَواٍل َوَبِنيَن﴾479 أَْي ِزْدَناُكْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ

Ya¡nî “Size ziyâde ettik mâl ve evlâdı” demek. 

• ا َيْشَتُهوَن﴾480 أَْي ِزْدَناُهْم	 َوَكَذا ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْمَدْدَناُهْم ِبَفاِكَهٍة َوَلْحٍم ِممَّ

• ُكْم ِبَما َتْعَلُموَن﴾481 أَْي َزاَدُكْم	 َوِفي ﴿َواتَُّقوا الَِّذي اََمدَّ

Bu kelimenin tahkîki Bâbu’l-Mîm’de ” .kelimesinde görülür “َمدَّ

• 	]emeden[ أََمًدا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َتَودُّ َلْو أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه أََمًدا َبِعيًدا﴾482 أَْي َمَكاًنا أَْو أََجلً أَْو َغاَيًة أَْو َمَساَفًة	

Ya¡nî “Nefs ile ¡ameli beyninde gâyet-i bu¡d olmasını temennî eder.” ”أََمٌد“ gâye ma¡nâ-
sına lafz-ı müfreddir. Ve bu¡d ve ¡ömr ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur. ”َما ُعُمُرَك” ,“َما أََمُدَك“ 
demektir. ”أََمٌد“ ve ”اََبٌد“ mütekâribü’l-ma¡nâ iki kelimedir, lâkin ”اََبٌد“ müddet ve zamân-ı 
gayr-ı mahdûdda ”أََمٌد“ ise ¡inde’l-ıtlâk haddi mechûl olan bir müddete delâlet eder. Ba¡-
zen de ”َزَماُن َكَذا“ gibi ”أََمُد َكَذا“ da denir. Ve ثُمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم أَيُّ اْلِحْزَبْيِن أَْحَصى ِلَما َلِبثُوا أََمًدا﴾483 أَْي﴿ 
.ve kezâ fî emsâlihâ َغاَيًة

MAZMÛMETU’L-HEMZE:“اُ،م“

• 	]ummiyyûne[ يُّوَن أُّمِ

• يُّوَن َل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب﴾484 أَْي لَ َيْكُتُبوَن َولَ َيْقَرُؤوَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِمْنُهْم أُّمِ

Ya¡nî “yazı ve okumak bilmeyenler. “Zammla ”ــي  lafzının cem¡idir, lâkin bu âyette “أُّمِ
murâd kitâbet ve kırâ™at ta¡allüm etmeyip anadan doğduğu gibi yaşayan ümmet-i üm-
miyyeye mensûb olanlardır, mutlakan okuyup yazmaz kimseler demek değildir. 

• ُمُهُم اْلِكَتاَب 	 يِهْم َويَُعّلِ يَن َرُسوًل ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم ٰاَياِتِه َويَُزّكِ ّيِ َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُّمِ
َواْلِحْكَمَة﴾485

Murâd ¡Arabdır ki kitâbet ve kırâ™at bilmezler ve ¡indlerinde kütüb-i ilâhiyye-i münezze-

479 “Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik.” el-İsrâ™, 
17/6.

480 “Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.” et-Tûr, 52/22.
481 “Bildiğiniz her şeyi size veren Allah’a karşı gelmekten sakının.” eş-Şu¡arâ™, 26/132, 133.
482 “Kötülükleri ile kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister.” Âl-i ¡İmrân, 3/30.
483 “Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bile-

lim.” el-Kehf, 18/12.
484 “Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler.” el-Bakara, 2/78.
485 “O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti 

öğreten bir peygamber gönderendir.” el-Cum¡a, 62/2.
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leden bir şey™ yoktur ve ehl-i kitâb değillerdir. Ve ” يُّ
 Hâtemü’l-enbiyâ™ ¡aleyhi ,“اَلنَِّبيُّ اْلُّمِ

ve ¡aleyhimü’s-salâtu ve’s-selâm efendimiz hazretleridir ki ümmet-i ]128[ ümmiyye-
nin enfesinden ihtiyâr buyurulmuştur. Ve bir vech de Zât-ı risâlet-penâhlarının Um-
mü’l-¢urâ’dan zuhûr ve onda ba¡s olunmaları sebeb-i tesmiyedir. Yâhûd hîçbir kimse-
den kitâbet ve kırâ™at ta¡allüm buyurmadıklarıdır ki ecell-i kemâlât-ı seniyyelerindendir 
ki a¡zam-ı delâil ve akvâ ve azhar-ı berâhîn-i sıdk-ı nübüvvet ve risâletleridir, zîrâ bir 
ümmî zât böyle ¡ulûm-ı evvelîn ü âhirîni bilemez. İşte ¢ur™ân-ı kerîm meydânda, sa-
lavâtullâhi ve selâmuhu ve berekâtuhu ¡aleyhi ve ¡alâ-âlihi.

• 	]umenniyennehum[  َينَُّهْم أَُمنِّ

• ْهَواِء 	 َينَُّهْم﴾486 اَْي َوأُْلِقَينَّ ِفي ُقُلوِبِهْم َما َيَتَمنَّْوُه ِمَن اْلَ نَُّهْم َوَلَُمنِّ َقْولُُه َتَعاَلى حكاية عن ابليس ﴿َوَلُِضلَّ
َكطُوِل اْلَحَياِة َوأَْن َل َبْعَث َوَل ِحَساَب

Ya¡nî “Elbette tûl-ı hayât ve ¡adem-i ba¡s ba¡de’l-mevt ve hisâb gibi ehvâ-i bâtıladan 
nefslerinde temennî ettikleri şey™i kalblerine ilkâ ile onları ârzûya düşürürüm” demek 
olur. Ve bir âyet sonra vâkı¡a 487﴾يِهــْم -kavl-i kerîminde de ma¡nâ budur. Âni ﴿َيِعُدُهــْم َويَُمنِّ
fü’l-beyân ” .kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula “أََماِنيَّ

• 	]umetti¡uhû[ َّْعُكن ُعُه وأَُمّتِ أَُمّتِ
Bâbu’l-Mîm’de ”َمَتاٌع“ kelimesinde görülür.

• 	]ummetun[ ٌة أُمَّ

• ِه	 ِفي اْلُقْرآِن ُكّلِ

Bu kelime sekiz vech üzere müsta¡meldir: 1) Ümmet, cemâ¡at ve gürûhtur:ــا َوَرَد َمــاَء  ﴿َوَلمَّ
ًة ِمَن النَّاِس َيْســُقوَن﴾488 أَْي َجَماَعًة ِمَن النَّــاِس -Etbâ¡-ı enbiyâ™ ¡aleyhimü’s-selâm (2 َمْدَيــَن َوَجــَد َعَلْيــِه أُمَّ
dır, meselâ ümmet-i Mu√ammed ve ümmet-i Mûsâ ve ümmet-i ¡Îsâ denir. 3) Şâyeste-i 
iktidâ™ câmi¡ü’l-hayr ve’l-muhassenât kimse murâd olunur: 489﴾َحِنيًفا ِ ًة َقاِنًتا هلِلَّ  ﴿ِإنَّ ِإْبٰرِهيَم َكاَن أُمَّ
ٍة﴾490 أَْي ِديٍن :Dîn ma¡nâsına gelir (4 أَْي ِإَماًمــا َجاِمًعــا ِلِخَصــاِل اْلَخْيــِر  Hîn ve (5 ﴿ِإنَّــا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلــى أُمَّ
zamân demek olur:491﴾ــٍة َمْعُدوَدٍة َلَيُقولُنَّ َما َيْحِبُســُه ْرَنــا َعْنُهــُم اْلَعــَذاَب ِإَلــى أُمَّ  ﴿َوَقــاَل الَِّذي َنَجا ve ﴿َوَلِئــْن أَخَّ
ئُُكْم ِبَتْأِويِلِه َفأَْرِسُلوِن﴾492 أَْي َبْعَد أَْزِمَنٍة َمْعُدوَدٍة َوَبْعَد ِحيٍن ٍة أََنا أَُنّبِ َكَر َبْعَد أُمَّ ِمْنُهَما َوادَّ

486 “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım (dedi).” en-Nisâ™, 4/119.
487 “Şeytan onlara (birçok) va’dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler.” en-Nisâ™, 4/120.
488 “Medyen suyuna varınca, suyun başında (hayvanlarını) sulamakta olan bazı insanlar gördü.” el-Ka-

sas, 28/23.
489 “Şüphesiz İbrahim, Alah’a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi.” en-Nahl, 16/120.
490 “Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk” ez-Zuhruf, 43/22, 23.
491 “Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka “Onu ne 

alıkoyuyor?” derler.” Hûd, 11/8.
492 “Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra (Yûsuf’u) hatırladı ve, “Ben size 

onun yorumunu haber veririm, hemen beni (zindana) gönderin” dedi.” Yûsuf, 12/45.
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Tenbîh: ”ٌة  lafzı bu ikinci âyette hemze-i meftûha ve mîm-i sâkine ve âhirde hâ ]129[ ”أُمَّ
ile ”اَْمٍه“ ve feth-i mîm’le ”اََمٍه“ kırâ™at olunmuş ki ¢âlî Emâlî’sinde bu kâri™in İbn ¡Abbâs 
radıyallâhu ¡anhumâ olduğunu beyân etmiştir. Bu kırâ™ate göre ma¡nâ ”َبْعَد ِنْســَياٍن“ demek 
olur. Zîrâ ”أَْمٌه“ ve ”اََمٌه“ nisyân ma¡nâsınadır. İntehâ. 6) Kâmet ma¡nâsına gelir: ُفَلٌن َحَسُن“ 
ِة” أَِي اْلَقاَمِة  :Zâtına mahsûs bir dînle tedeyyün ederek teferrüd eden kimseye de denir (7 اْلُمَّ
kavluhu sallallâhu ¡aleyhi ve sellem ًدا ِبِديٍن ًة َوْحَدُه” أَْي َرُجًل ُمَتَفّرِ  (8 “يُْبَعــُث َزْيــُد ْبــُن َعْمــِرو ْبِن نَُفْيٍل أُمَّ
” ُة َزْيٍد” :ma¡nâsına müsta¡meldir “أُمٌّ ُه” ,denir “َهِذِه أُمَّ .demektir أُمُّ

• 	]umlî lehum[ أُْمِلي َلُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأُْمِلي َلُهْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتيٌن﴾493 أَْي أُْمِهْلُهْم	

Ya¡nî “Onlara mühlet veririz, te™hîr ederiz, bir müddet kendi hâllerine bırakırız” demek 
olur. Ânifü’l-beyân ”اَْمَلى َلُهْم“ kelimesinde tafsîlen zikr ve beyân olunmuştur, ircâ¡-ı na-
zar buyurula.

• 	]ummu’l-…urâ[ أُمَّ اْلُقَرى

• َفُة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِلُتْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها﴾494 أَْي أَْصٌل َواْلُمَراُد ِمْنُه َمكَُّة اْلُمَشرَّ

Belde-i harâma Ummu’l-¢urâ tesmiyesi arz onun tahtından medd ve bast olunduğun-
dandır. Bu medd ve bast ta¡bîrinden arzın basît olduğu istidâl olunamaz, bundan murâd 
arz-ı Mekke nokta-i ûlâ ve mebde-i tekvîn ve tekevvün-i arzdır demek olur, ya¡nî hil-
katte arzın başlangıcıdır.

• 	]ummu’l-kitâbi[ أُمُّ اْلِكَتاِب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب﴾495 وفي ﴿ِمْنُه آَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب﴾496 أَْي اَْصُلُه	

Evvelki âyette levh-i mahfuz, ikincide âyât-ı muhkemât murâddır. Müteşâbihâtın gayrı 
vâzihu’l-ma¡ânî ve’l-ahkâm olanlardır ki müteşâbihât te™vîl ve tefsîrde onlara haml ve 
redd ve isnâd edilir, zâhirlerine haml olunamaz. ” -izâsındadır ki ana ]130[ “اٌَب” lafzı “أُمٌّ
dır, karîb ve ba¡îde ıtlâk olunur. Meselâ ”  doğuran ve doğuranı doğuran hatuna hatta “اُمٌّ
Hazret-i ümmü’l-küll ◊avvâ ¡aleyhe’s-selâma müntehî olur, o da ”  .dür, vâlidemizdir“اُمٌّ
Ve her bir şey™in vücûduna yâ terbiyesine yâ ıslâhına yâ mebde™ine hâsılı her neye ve 
her ne olursa olsun asl olana ”  denir. Ve her bir şey™ ki hükm ve mâhiyette kendine “اُمٌّ
tâbi¡ ve lâhık ve mensûb ve munzamm bulunur, ona ”  aslü’l-kütüb “أُمُّ اْلِكَتــاِب” .denir “أُمٌّ
ve’l-¡ulûmdur. ”أُمُّ النُُّجوِم“ kehkeşân ki ¡Arab ”ُة  tesmiye eder ki ¡inde’l-hukemâ asl-ı “َمَجرَّ
mevâdd-ı nücûmdur. Sûre-i Fâtiha-i şerîfeye de mebde™-i ¢ur™ân olmakla ”اْلِكَتــاِب  “أُمُّ 

493 “Ben onlara mühlet veririm. Şüphesiz benim tuzağım çetindir.” el-A¡râf, 7/183; el-Kalem, 68/45.
494 “Şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye” el-En¡âm, 6/92.
495 “Ana kitap (Levh-i Mahfûz) O’nun yanındadır.” er-Ra¡d, 13/39.
496 “Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır.” Âl-i ¡İmrân, 3/7.
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denir. Ve kavlen ve fi¡len ve eseren bütün habâisin asl ve mebde™î olmakla hamra ُّأُم“ 
:denir. Ve kıs ¡aleyhi’l-bevâkî اْلَخَباِئِث”

• 	]ummuhû hâviyetun[ ُه َهاِوَيٌة أُمُّ

• ُه َهاِوَيٌة َوَما أَْدٰريَك َما ِهَيْه َناٌر َحاِمَيٌة﴾497	 ﴿َفأُمُّ

Bâbu’l-Hâ’da ”َهاِوَيٌة“ kelimesinde mübeyyendir, oraya nazar oluna.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،م“

• 	]imâmen[ ِإَماًما

• يِن َوِخَصاِل اْلَخْيِر	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما﴾498 أَْي ُقْدَوًة ِفي الّدِ

“Dînde ve hayrlı hasletlerde seni nâsa muktedâ ve pîşvâ kılacağım dedi.” Ya¡nî sana dîn 
ve a¡mâl ve ahlâk ve sünen-i hasenede ittibâ¡la ¡ulûm ve âdâb-ı ¡ubûdiyyeti senden ahz 
edeler demektir.

• وكذا في ﴿َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما﴾499 أَْي ُقْدَوًة ِفي اْلَخْيِر	

• يِن	 وفي ﴿َوِمْن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَمًة﴾500 أَْي ُمْقَتًدى يُْقَتَدى َويُْؤَتمُّ ِبِه ِفي الّدِ

• ِهُم الَِّذي يُْنَسُبوَن ِإَلْيِه	 وفي ﴿َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمِهْم﴾501 أَْي ِبَنِبّيِ

Ve bu sebeble imâma ya¡nî pîş-namâza imâm denildi ki nâs namâzda ona uyar ve ef¡âl 
ve harekâtını taklîd ederler. Ve tarîka ya¡nî yola da ]131[ imâm denildi, zîrâ kasd ve is-
tikâmetine ittibâ¡ edilir. Ke-mâ kâle ta¡âlâ َفاْنَتَقْمَنا ِمْنُهْم َوِإنَُّهَما َلِبِإَماٍم ُمِبيٍن﴾502 أَْي َلِفي َطِريٍق َواِضٍح﴿ 
Ya¡nî “Ehli helâk olan mezkûr iki karye ehl-i seferin geçtiği câddede ve şeh-râhtadır” 
ki görülür. Bu kelimenin aslı kasd ma¡nâsına olan ” “ .lafzıdır “أُمٌّ ــُه bâbından ”َردَّ ــُه َيُؤمُّ  “أَمَّ
ا” َمُه” demektir. Ve “tef¡îl”den “َقَصَدُه” ,denir أَمًّ َمُه” ve “tefa¡¡ul”den “أَمَّ  de böyledir. Ve “َتأَمَّ
ــُه”  halîfe ve emîr ve muktedâ “ِإَماٌم” demektir. Ve kesrle “ِإتََّخــَذُه ِإَماًمــا َوَصلَّى ِبِه” ,“أَمَّ ِبــِه” ve “أَمَّ
ma¡nâsına ismdir. Ve kitâb ma¡nâsına isti¡mâl olundu: َوُكلَّ َشــْيٍء أَْحَصْيَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبيٍن﴾503 أَْي﴿ 
-kavl-i kerî ﴿َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ أَُناٍس ِبِإَماِمِهْم﴾Murâd levh-i mahfûzdur. Ve sâlifü’z-zikr 504 ِكَتاٍب َبّيٍِن

497 “İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin? O, kızgın bir 
ateştir.” el-Kâri¡a, 101/9-11.

498 “Ben seni insanlara önder yapacağım dedi.” el-Bakara, 2/124.
499 “Ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” el-Furkân, 25/74.
500 “Ve bir de ondan (Kur’an’dan) önce bir önder ve bir rahmet olarak (indirilmiş olan) Mûsâ’nın kitabı 

(Tevrat) (desteklemektedir).” Hûd, 11/17; el-Ahkâf, 46/12.
501 “Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla.” el-İsrâ™, 17/71.
502 “Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı 

Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.” el-Hicr, 15/79.
503 “Biz her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.” Yâsîn, 36/12.
504 “Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla.” el-İsrâ™, 17/71.
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mi ”ِبِكَتاِبِهــْم“ ile de tefsîr olunmuştur. Bu âyet-i kerîmede ”ِبِديِنِهــْم” ,“ِبِكَتاِبِهــْم“ ile de müfes-
serdir. Hulâsa muhikk ve mubtil her ne olur ise olsun iktidâ ve ittibâ¡ edilen şey™e ”ِإَماٌم“ 
denilebilir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]imlâ…in[ ِإْمَلٍق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْقُتُلوا أَْوَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْمَلٍق﴾505 أَْي َفْقٍر َواْحِتَياٍج	

Bu kelime feth-i mîm ve sükûn-ı lâm’la ”َمْلٌق“ lafzındandır. “َقَتَل” bâbından ”َمَلَق َيْمُلُق َمْلًقا“ 
denir. ”َغَســَل“ ve ”َمَحــى“ ma¡nâlarına ve “if¡âl”den ”ِإْمــَلٌق“ bundan fakr ve ihtiyâc ma¡nâ-
sına alınmış: ”ِإْفَتَقــَر” ,“اَْمَلــَق ِإْمَلًقــا“ ve ”ِإْحَتــاَج“ demektir. Ve “َتِعَب” bâbından ”َمِلْقُتُه أَْمَلُقُه َمْلًقا“ 
masdardır, fethateynle ”َوِدْدتُــُه“ ve ”ِلْنــُت َلــُه“ demektir ki “Onu sevdim ve ona yumuşaklık 
ettim” demek ve “tefa¡¡ul”den ”ــٌق -ma¡nâ “َتَبْصُبــٌص” de böyledir. Ancak yalpaklık ve “َتَملُّ
sına da isti¡âre olunur ki evsâf ve ahlâk-ı ]132[ rezîle ve süfliyyedendir. Ve ”َمْلــٌق“ lafzı 
mahv ve gasl ma¡nâlarına olduğu gibi mass ve radâ¡ ve darb ve kuvvetli yürümek ve 
müstevî ve yumuşak ve kaypancak yer ma¡nâlarına da gelir.

• 	]imran[ ِإْمًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا﴾506 أَْي َعَجًبا	

Ya¡nî “Ta¡accüb edilecek şey™ yaptın” demek murâd olunur. Ve ”َداِهَيــًة“ ve ”َعِظيًمــا“ ve 
-ile de tefsîr edilmiştir ki mütekâribü’l-ma¡nâdırlar. Râπıb rahimehullâhu Muf “ُمْنَكــًرا”
redât’ında bunu zikr etmiş ve ¡Arabın ”اَِمــَر اْلَْمــُر“ kelâmıyla te™yîd etmiş ki ”َكُبــَر“ ve ”َكثُــَر“ 
demektir demiş. Bu ma¡nâda ”َعِلــَم“ bâbındandır. Ve “َتِعــَب” bâbından ”أَِمــَر اْلََمــَر أََمــًرا“ de 
böyledir.

• 	]imte√inûhunne[ َِّاْمَتِحنُوُهن

• ﴾507 أَِي اْخَتِبُروُهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِإَذا َجاَءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحنُوُهنَّ

“İmtihân ve tecribe ediniz” demek olur. Keyfiyyet-i imtihân-ı muhâcirât onlara sebeb-i 
hicretleri küffârdan olan zevclerine bugz yâhûd ricâl-i mü™minînden birine ¡aşk ve ¡alâ-
ka olmayıp mücerred İslâm’a ve dîn-i İslâm’a ragbet olduğuna yemîn ettirmek.  Zât-ı 
refî¡ü’l-cenâb-ı risâlet-me™âb efendimiz öyle yaparlardı. Bu kelime ”َمْحــٌن“ maddesin-
dendir ki bir kimseyi tecribe etmek, Türkçe sınamaktır ki hafî olan bir hakîkati veyâ 
ma¡nâyı istihrâcla ondan haberdâr olmaktır. ”ِإْخِتَبــاٌر“ın ma¡nâsı budur. “َنَفــَع” bâbından 
 “ِمْحَنــٌة” demektir. Kesr-i mîm’le “ِإْخَتَبــَرُه” ,“ِإْمَتَحَنــُه ِإْمِتَحاًنــا” ve “ifti¡âl”den “َمَحَنــُه َيْمَحنُــُه َمْحًنــا”

505 “Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin.” el-İsrâ™, 17/31.
506 “Doğrusu, şaşılacak bir iş yaptın.” (dedi).” el-Kehf, 18/71.
507 “Ey iman edenler! Mü’min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin.” 

el-Mümtehine, 60/10.
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ismdir. Ve ”ِمْحَنــٌة“ belâ ve meşakkat, muzâyaka ma¡nâsına gelir ki insân onunla imtihân 
olunur. ”ِمْحَنٌة“nin cem¡i ”ٌِسْدَرة“ ve ”ِسَدٌر“ gibi ”ِمَحٌن“ gelir.

• 	]imsâkun[ ِإْمَساٌك

• َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن﴾508 اَْي َفِحْفٌظ [133] َوَتَعلٌُّق	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿الطََّلُق َمرَّ

Ya¡nî ric¡î talâk ikidir. Bundan sonra yâ hüsn-i sûretle tutmak alıkomak ve ta¡alluk et-
mek أَْو َتْســِريٌح ِبِإْحَســاٍن﴾ أَْي ِاْرَســاٌل ِبِاْحَســاٍن﴿ yâhûd güzellikle hüsn-i mu¡âmele ile tamâm hak-
kını îfâ ile salıvermektir. Bu kelime ”َمْسٌك“ten “if¡âl”dir. Tâhkîki ânifen ”أَْمِسْك“ kelime-
sinde mezkûrdur.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’N-NÛN: ”أَ،ن“

• 	]endâden[ أَْنَداًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل اَِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اْلَْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن َلُه أَْنَداًدا﴾509 أَْي أَْمَثالً َونَُظَراَء	

“Misller ve nazîrler” demektir. Nûn-ı meksûre ve dâl-ı müşeddede ile ”  .in cem¡idir “ِنــدٌّ
 fethle bir şey™in cevherinde müşârekete derler ki mümâseletten bir nev¡dir, zîrâ “َنِديــٌد”
” herhangi bir gûne müşârekette olursa söylenilir. Bu sûrette her bir “ِمْثــٌل”  “ِمْثــٌل” ,“ِنــدٌّ
dir, lâkin her bir ”ِمْثــٌل“, ” ” değildir, şey™in “ِنــدٌّ  “أَْنَداٌد” .si denilir “َنِديــَدةٌ” i ve “َنِديــٌد” i ve “ِنــدٌّ
kelimesi 510﴾أَْنَداًدا َواَْنُتْم َتْعَلُموَن ِ  kelimât-ı ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهللَِّ أَْنَداًدا﴾ve 511 ﴿َفَل َتْجَعُلوا هلِلَّ
kerîmesinde de böyledir.

• 	]ennâ[ أَنَّى

• 	 512﴾ِ ﴿ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرَيُم أَنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللَّ
أَْي ِمْن أَْيَن َلِك َهَذا

Ya¡nî “Meryem, bu rızk sana neredendir?” demek olur ki nereden hâsıl oluyor demeği 
murâd eder. Ve 513﴾َفْأتُــوا َحْرَثُكــْم أَنَّــى ِشــْئُتْم﴿ kavl-i kerîminde ”َكْيــَف ِشــْئُتْم“ ve ”َمَتــى ِشــْئُتْم“ ve 
 mahalline göre “أَنَّــى” ibâretleriyle tefsîr olunmuştur. İşte ma¡lûm oluyor ki¡ “َحْيــُث ِشــْئُتْم”
üç ma¡nâ üzerine isti¡mâl olunuyor. Mu«târu’l-Enbâ™ nâm eser-i fakîride ”أَنَّــى“ kelimesi 
mufassalen tahkîk ve beyân olunmuştur.

508 “(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırak-
maktır.” el-Bakara, 2/229.

509 “De ki: “Siz mi yeri iki günde (iki evrede) yaratanı inkâr ediyor ve O’na ortaklar koşuyorsunuz?” 
Fussilet, 41/9.

510 “Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.” el-Bakara, 2/22.
511 “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır.” el-Bakara, 2/165.
512 “Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu.” Meryem, Bu sana 

nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap verirdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/37.
513 “Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın.” el-Bakara, 2/223.



ت نت إمء َئ إممر 161BÂBU’L-HEMZE

• 	]en§ârî[ أَْنَصاِري

• ِ﴾514 أَْي أَْعَواِني َذاِهًبا ِإَلى اهلِل ِلنُْصَرِة 	 ا اََحسَّ ِعيٰسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ
ِ َواْشَهْد ِباَنَّا ُمْسِلُموَن﴾515 أَْي أَْعَواُن ِديِن اهلِل ِ ٰاَمنَّا ِباهللَّ ِديِنِه ﴿َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر اهللَّ

 bir kimsenin her “أَْعــَواٌن” ]in cem¡idir. ]134“َنِصيــٌر” mu¡în ve zahîr ma¡nâsına olan ,“أَْنَصــاٌر”
hâlde yardımcısı ve arkası demek olan ”َعــَواٌن“ın cem¡idir. Bununla tefsîrin vechi her 
hâlde ve ¡ale’d-devâm serrâ™ ve darrâ™da hâss ve mu¡ayyen yardımcıları murâd ettiğini 
tefhîmdir.

• 	]en…a≠ekum[ أَْنَقَذُكْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفأَْنَقَذُكْم ِمْنَها﴾516 أَْي َخلََّصُكْم ِمْنَها	

“Sizi o hafre-i âteşten halâs etti, kurtardı.” Halâs ve halâs edilen şey™ ma¡nâsına olan 
 denir, “Halâs oldu” demektir. Ve “if¡âl”den “َنِقــَذ َيْنَقــُذ َنَقــًذا” bâbından ”َتِعــَب“ .dendir“َنَقــٌذ”
ــّرِ ِإْنَقاًذا”  .denir “َنَقٌذ” demektir. Ve tahlîs edilen şey™e de fethateynle “َخلَّْصُتــُه” , “اَْنَقْذتُــُه ِمــَن الشَّ
Ve igtinâmen kavm-i âhardan alınan ata ”َفَرٌس َنِقيٌذ“ derler, gûyâ tahlîs olunmuş demektir.

• 	]enbâ™i[ أَْنَباِء

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َذِلَك ِمْن أَْنَباِء اْلُقَرى﴾517 أَْي أَْخَباِر اْلُقَرى	

Haber demek olan ”ٌَنَبأ“ in cem¡idir. 

Fâide: Kütüb-i lügatte ”ٌَخَبــٌر” ,“َنَبــأ“ le ve ”َنَبــأٌ” ,“َخَبــٌر“le tefsîr olunmuş ve beynlerinde bir 
gûne fark beyân edilmemiştir, ancak Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta اَلنََّبــأُ َخَبــٌر ُذو َفاِئــَدٍة“ 
” -kendisiyle ¡ilm veyâ galebe-i zann hâsıl olan fâi “َنَبأٌ” Ya¡nî َعِظيَمــٍة َيْحُصــُل ِبــِه ِعْلــٌم أَْو َغَلَبُة َظّنٍ
de-i ¡azîme sahîbi haberdir dedikten sonra eşyâ-i selâseyi tazammun etmedikçe habere 
 tesmiye edilen haberin hakkı kizbden müte¡arrî olmaktır deyip “َنَبــأٌ” denilmez ve “َنَبــأٌ”
misâl olarak ”ــَلُم  diyor. İntehâ. Ve mütercim-i ¢âmûs “َكالتََّواتُــِر َوَخَبــُر اهلِل َوَخَبــُر النَِّبــّيِ َعَلْيــِه السَّ
¡Â§ım Efendi merhûm Ba§âir’den nakl ile ma¡nâ-yı mezkûru te™yîd ediyor. Mufredât’a 
ve Terceme-i ¢âmûs’a mürâca¡at oluna.

• 	]en™umillâhi[ ِ اَْنُعِم اهللَّ

• ِ﴾518 أَْي ِنَعِم اهلِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَكَفَرْت ِبأَْنُعِم اهللَّ

-ma¡rûftur. Bu kelimeye dâir ba¡zı tahkîkât Bâbu’n “ِنْعَمــٌة” ]in cem¡idir. ]135“ِنْعَمــٌة”

514 “İsa onların inkârlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi.” Âl-i ¡İmrân, 3/52. Ayrı-
ca bkz. es-Saff, 61/14.

515 “Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız” 
dediler.” Âl-i ¡İmrân, 3/52. Ayrıca bkz. es-Saff, 61/14.

516 “Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı.” Âl-i ¡İmrân, 3/103.
517 “(Ey Muhammed!) Bunlar o memleketlerin haberlerinden bazılarıdır.” Hûd, 11/100.
518 “Fakat Allah’ın nimetlerine nankörlük ettiler.” en-Nahl, 16/112.
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Nûn’da ”َنَعــٌم“ kelimesinde görülür. Ve ”اَْنُعــٌم“ şiddet ve düşvârlık demek olan ”بُــْؤٌس“ün 
zıddı olan zamm-ı nûn ve sûkün-ı ¡ayn ile ”نُْعــٌم“ lafzının cem¡idir de denildi ki yüsr ve 
âsâyiş demektir. Siyâk-ı âyette vâki¡ 519﴾ِلَبــاَس اْلُجــوِع َواْلَخْوِف ُ  cümle-i kerîmesi de ﴿َفأََذاَقَهــا اهللَّ
buna müsâ¡id ve muvâfıktır. 

• 	]enzele[ أَْنَزَل

• ِ الَِّذي أَْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعـَوًجا﴾520	 ﴿اْلَحْمُد هلِلَّ

 dan “if¡âl”dir. Bu kelimenin“نُُزوٌل” aslen yukarıdan aşağıya inmek ma¡nâsına olan “ِإْنَزاٌل”
tahkîki ve bununla “tef¡îl”den ”َتْنِزيــٌل“in farkı Bâbu’n-Nûn’da ”َنــَزَل“ kelimesinde mufas-
salen mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar oluna.

• 	]enşe™ekum[ أَْنَشأَُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ﴾521 أَِي اْبَتَدأَُكْم َوَخَلَقُكْم	

Ya¡nî “Sizin vücûdunuzu îcâd ve ihdâs eyledi ve yarattı nefs-i vâhideden” ki Âdem’dir. 
Ya¡nî insân şey™-i mevcûd değildi, ibtidâ™en sizi bir tek kimse olan Âdem’i halkla ondan 
îcâd etti demek olur. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ْيِء َوَتْرِبَيُتُه َوأَْكَثُر َما يَُقاُل ْنَشاُء ِإيَجاُد الشَّ  “اَْلِ
 demiş ki inşâ™ bir şey™i vâr etmek ve terbiye etmek demektir ve kelime-i َذِلــَك ِفــي اْلَحَيــَواِن”
mezbûre ekser zî-rûhta söylenir demek istiyor. Lâkin zî-rûhun gayrıda da vârid olmuş-
tur:اَن ُمَتَشاِبًها َوَغْيَر مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع ُمْخَتِلًفا اُُكُلُه َوالزَّ  ﴿َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
َقاَل﴾ve 523 ُمَتَشاِبٍه ﴾522 َحاَب الثِّ  .ve emsâli âyâtta vâki¡dir ﴿ُهَو الَِّذي يُِريُكُم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا َويُْنِشُئ السَّ
Bâbu’n-Nûn’da ”النَّْشأََة“ kelimesine de nazar buyurula.

• 	]el-enfâli[ اْلَْنَفاِل

• ُسوِل﴾524 أَِي اْلَغَناِئَم ِلَمْن ِهَي	 ِ َوالرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَْنَفاِل ُقِل اْلَْنَفاُل هلِلَّ

Murâd, Bedr’de alınan ganâyimdir. Ordu-yı Risâlet-penâh’ta ]136[ beyne’l-guzât bir 
ihtilâf zuhûr etti. Gençler “Bu harbi biz kazandık, bize ¡âiddir” dedi. İhtiyârlar “Biz 
size kuvvetü’z-zahr idik. Eğer hatt-ı harb yarıla idi, bize rücû¡ edecektiniz, biz olmasak 
münhezim olurdunuz” dediler. Nihâyet Zât-ı refî¡ü’l-cenâb-ı risâlet-me™âb efendimize 

519 “Bu yüzden yaptıklarına karşılık Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.” en-Nahl, 
16/112.

520 “Hamd, kuluna Kitab’ı (Kur’an’ı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allah’a mahsustur.” el-
Kehf, 18/1.

521 “O, sizi bir tek candan yaratandır.” el-En¡âm, 6/98.
522 “O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı 

(herbiri) birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı biçimde yaratandır.” el-En¡âm, 6/141.
523 “O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getiren-

dir.” er-Ra¡d, 13/12.
524 “(Ey Muhammed!) Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne 

aittir.” el-Enfâl, 8/1.
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sordular, kimindir, kimin hakkıdır dediler. Bunun üzerine bu sûre-i celîle nâzil oldu:  
﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَْنَفاِل﴾ أَِي اْلَغَناِئِم
 bununla tefsîr olundu. Feth-i nûn ve “أَْنَفــاٌل” .harbde düşmandan alınan emvâldir “َغَناِئــُم”
sükûn-ı fâ™ ile ziyâde ma¡nâsına olan ”َنْفــٌل“ cem¡idir. ”َغَناِئــُم“ Cenâb-ı Hakk’ın ümmet-i 
Mu√ammediyyeye helâl olan eşyâda ziyâdeten ihsân buyurduğu mâl olmakla ”اَْنَفــاٌل“ 
tesmiye edildi, zîrâ ümem-i sâlifeye ganâyim helâl değildi. Ve mutlak ziyâde ma¡nâsı-
na da gelir, nitekim 525﴾َوَوَهْبَنــا َلــُه ِإْســٰحَق َوَيْعُقــوَب َناِفَلــًة﴿ kavl-i kerîminde ”أَْي ِزَيــاَدًة َعَلى ,“َناِفَلــًة“ 
 ibâretiyle tefsîr olunmuştur. Ve ferâiz-i vâcibât-ı a¡mâl-i ¡ubûdiyyet üzerine¡اْلَمْســُؤوِل”
ziyâdeten iltizâm olunan a¡mâl-i¡ubûdiyyete de ”َناِفَلٌة“ tesmiye olunmuştur. Ve hafîde de 
 den“َناِفَلــٌة” denir, evlâd üzerine ziyâde olduğu için. Binâ™en ¡aleyh âyet-i sâbıkada “َناِفَلــٌة”
murâd Ya¡…ûb ¡aleyhi’s-selâm’dır denildi, çünkü ibn-i İs√â… ¡aleyhi’s-selâm’dır. İbrâhîm 
¡aleyhi’s-selâm Cenâb-ı Hak’tan bir oğul istedi, İs√â…’ı ihsân buyurdu ve İs√â…’tan da 
ziyâdeten ni¡met olarak Ya¡…ûb’u ihsân eyledi ki hafîd-i İbrâhîm ¡aleyhi ve ¡aleyhi-
mü’s-salâtu ve’s-selâmdır. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]enîbû[ أَِنيُبوا

• تُْنَصُروَن﴾526 أَِي اْرِجُعوا 	 َيْأِتَيُكُم اْلَعَذاُب ثُمَّ َل  َقْبِل أَْن  َلُه ِمْن  َربُِّكْم َوأَْسِلُموا  َتَعاَلى ﴿َوأَِنيُبوا ِإَلى  َقْولُُه 
ِإَلى َربُِّكْم

“Rabbinize dönünüz” ya¡nî teveccüh ediniz demek olur. Nûn-ı meftûha ve sükûn-ı 
vâv’la ”َنــْوٌب“ lafzındandır ki merreten ba¡de-uhrâ rücû¡dur. Ve isâbet etmek ma¡nâsına 
da gelir: ]137[ ”َناَبُه أَْمٌر َينُوبُُه َنْوَبًة“ denir, ”أََصاَبُه“ demektir. Ve bir kimsenin makâmına kâim 
olmak ma¡nâsına gelir: ”َنــاَب َعْنــُه َينُــوُب َمَناًبــا َوِنَياَبًة َفُهَو َناِئُبــُه“ denir ki ”َقاَم َمَقاَمُه“ demektir. Bun-
dan “if¡âl”, ”ِإَفاَلــٌة“ şekline tahvîl eder: ”أََنــاَب يُِنيــُب ِإَناَبــًة َفُهَو ُمِنيــٌب“ denir, ”َرَجَع ِإَلى اهلِل َوَتاَب ِإَلْيِه“ 
demektir. ”ِإَناَبــٌة“ tevbe ve rücû¡ ilallâh ma¡nâsınadır. Ve siyag-ı muhtelife ile ma¡ânî¡-i 
¡adîdede isti¡mâli hep merreten ba¡de-uhrâ rücû¡ tasavvuruyladır. Ve hâdisât-ı dehr ve 
beliyyeye de ”َناِئَبٌة“ denildiği bundandır ki ”َناِزَلٌة“ dahi denir. 

• 	]enâbe[ أََناَب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَظنَّ َداُووُد أَنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوأََناَب﴾527 َوِفي أَْمَثاِلِه أَْي َتاَب َوَرَجَع 	
َكَما َمرَّ َقْبَلُه

.ya bak “أَِنيُبوا”

525 “Ona İshak’ı ve ayrıca da Yakub’u bağışladık.” el-Enbiyâ™, 21/72.
526 “Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve O’na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.” 

ez-Zümer, 39/54.
527 “Dâvûd bizim kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek sec-

deye kapandı ve Allah’a yöneldi.” Sâd, 38/24.



َر تت 164إممر BÂBU’L-HEMZE

• 	]enbi≠[ اَْنِبْذ

• ا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواٍء ﴾528 أَِي اْطَرْح َعْهَدُهْم ِإَلْيِهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإمَّ

Ya¡nî “Onların ¡ahdlerini kendilerine at” ya¡nî hıyânetlerinden ötürü ¡ahdlerinin nakz 
olunduğunu onlara i¡lâm et demek olur. ”َنْبــٌذ“dendir. Tafsîlen beyânı Bâbu’n-Nûn’da 
.kelimesinde mezkûrdur, nazar oluna “َنَبَذُه”

• 	]enkâ&en[ أَْنَكاًثا

• ٍة أَْنَكاًثا َتتَِّخُذوَن اَْيَماَنُكْم َدَخًل َبْيَنُكْم اَْن َتُكوَن 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتُكونُوا َكالَِّتي َنَقَضْت َغْزَلَها ِمْن َبْعِد ُقوَّ
ٍة﴾529 ٌة ِهَي اَْرٰبى ِمْن اُمَّ اُمَّ

Nakz demek olan ”َنْكــٌث“in cem¡idir. Aslen yün ipliği ve gayrıdan şey™i çözüp bozup 
ditmek ve libâs ve eksiye ve ebniyeyi sökmek ve bozmak ma¡nâsınadır. Nakz ve nakz-ı 
¡ahd ma¡nâsına da isti¡âre olundu: 530﴾َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َيْنُكُث َعَلى َنْفِســِه﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ 
olduğu gibi ki nakz-ı ¡ahd ve bey¡attır. Bâbu’n-Nûn’da ”َنَكثُوا“ kelimesine nazar buyurula.

• 	]enâsiyye[  َّأََناِسي

• ا َخَلْقَنا أَْنَعاًما َوأََناِسيَّ َكِثيًرا﴾531 َجْمُع ِاْنَساٍن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلنُْحِيَي ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا َونُْسِقَيُه ِممَّ

 iken nûn-ı ahîre yâ’ya ]138[ ibdâl ile evveli sâniyede “أََناِســيُن” ın cem¡i olup aslı“ِإْنَســاٌن”
idgâm olunarak ” ” olmuştur yâhûd “أََناِسيُّ ” ,“اََناِسيُّ -in vâhi“ِإْنٌس” nin cem¡idir. Bu da“ِإْنِسيٌّ
didir ki ism-i cinstir. Hâsılı ﴾َوأََناِسيَّ َكِثيًرا﴿ birçok insânlar demek olur.

Tenbîh: Bu lafzda ehl-i lügat arasında iştikâk ve sâir cihâttan bi-hasebi’l-i¡tibârât hâsıl 
olan ihtilâfât haddi tecâvüz ederek hemân içinden çıkılmaz bir hâle gelmiştir. ”َنــاٌس“ 
ve ”أَُنــاٌس“ ve zammeteynle ”اُنُــٌس“ cümû¡-ı ma¡rûfesindendir. ”أََناِســين“ bunların agrebidir. 
Vallâhu a¡lemu bi’s-savâb.

• 	]enkera[ أَْنَكَر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر﴾532 أَْي أَْقَبَح 	
اْلَْصَواِت

528 “Antlaşma yaptığın” bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı 
şekilde onlara bildir.” el-Enfâl, 8/58.

529 “Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve 
fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın.” 
en-Nahl, 16/92.

530 “Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur.” el-Feth, 48/10.
531 “Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye (gökten 

tertemiz bir su indirdik).” el-Furkân, 25/49.
532 “Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhâlde eşeklerin sesidir!” Lokmân, 

31/19.
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Ya¡nî “seslerin en çirkini” demek olur. Bu kelâm ve muhâtabât-ı nâs esnâsındadır, yoksa 
zikr ve ezân ve telbiye gibi mevâzi¡ ve mevâki¡de ref¡-i savt müstahsen ve mahmûddur, 
husûsan hutbe ve mev¡izada. ”أَْنَكَر“ lafzı bu âyette emr-i kabîh ma¡nâsına olan ”ُقْفٌل“ vez-
nindeki ”نُْكــٌر“dendir. ”ِعْرَفــاٌن” ,“ِإْنــَكاٌر“ın zıddıdır. Görülen veyâ işitilen veyâhûd vâki¡ ve 
hâdis olan bir şey™ sebebiyle kalbe hîç tasavvur etmediği bir hâlet gelir ki insân kalben 
ve lisânen bilâ-ihtiyâr “bu nedir” der ki anlamadığım, bilmediğim şey™ diye münkabız 
olur. İşte zıdd-ı ¡irfân olan inkâr budur. Bâbu’l-Mîm’de ”اْلُمْنَكــَر“ kelimesinde ma¡ânî-i 
sâiresi mezkûrdur, nazar buyurula.

• 	]el-enâmi[ اْلََناِم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَْرَض َوَضَعَها ِلْلََناِم﴾533 أَِي اْلَخْلِق	

Murâd ins ve cinn ve sâir arzda olan halâyıktır. Mi§bâ√u’l-Munîr’de ”أََناٌم“ ins ve cinndir 
ve denildi ki yeryüzünde olan cemî¡-i halktır diye şerh olunmuş. ¢âmûs’ta bu lafz için 
üç lügat olup biri ”َســَحاٌب“ vezninde ”139[ “أََنــاٌم[ dîgeri ”َســاَباٌط“ vezninde ”آَنــاٌم“ üçüncü 
 olduğu ve Mi§bâ√’ın beyân ettiği ma¡nâyı beyân ile mahlûkat-ı “أَِنيــٌم” vezninde “أَِميــٌر”
semâviyyeye ıtlâk olunamayacağı kayd olunmuştur.

• 	]enki√û[ أَْنِكُحوا

• ُجوا	 اِلِحيَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم﴾534 أَْي َزّوِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْنِكُحوا اْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

Ya¡nî “Tezvîc ediniz” demek olur ki biz evlendiriniz ta¡bîr ederiz. Bu kelime aslen ka-
rışmak ve setr etmek ma¡nâsına olup sonra ¡akd ve vat™ ma¡nâlarında isti¡mâl edilen 
nûn’un kesriyle ”ِنــَكاٌح“ lafzından ve “if¡âl” bâbından emr-i hâzır cem¡-i müzekkerdir. 
Sülâsîde bâb-ı sânîden ”َنَكــَح َيْنِكــُح ِنَكاًحــا“ gelir. Emr-i hâzırda hemze-i vasl ile ِإْنِكــْح ِإْنِكَحــا“ 
ُجوا َمــا َحلَّ َلُكْم denir ki fî kavlihi ta¡âlâ ِإْنِكُحــوا” َســاِء﴾535 أَْي َفَتَزوَّ  Ya¡nî ﴿َفاْنِكُحــوا َمــا َطــاَب َلُكــْم ِمَن النِّ
“Tezevvüc ediniz” demek olur. Bu kelime ve mutasarrafâtı ¢ur™ân-ı kerîm’de mevâki¡i 
i¡tibâriyle ¢ur™ân’a müsteniden beş gûne tefsîr olunmuştur: 1) ¡Akd ma¡nâsına müfes-
serdir: kâle ta¡âlâ ــوُهنَّ َفَمــا َلُكــْم ْقُتُموُهــنَّ ِمــْن َقْبــِل اَْن َتَمسُّ  ﴿َيــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإَذا َنَكْحُتــُم اْلُمْؤِمَنــاِت ثُــمَّ َطلَّ
وَنَهــا﴾536 أَْي َعَقْدتُــْم ٍة َتْعَتدُّ  ﴿ِمْن َقْبِل أَْن âyetinin mâ-ba¡dı bu ma¡nâyı mü™eyyidir, zîrâ َعَلْيِهــنَّ ِمــْن ِعــدَّ
537﴾ ــوُهنَّ ” ,َتَمسُّ  demektir. 2) Vat™ ya¡nî cimâ¡ ma¡nâsına müfesserdir: kavluhu “َجاَمْعُتُموُهــنَّ
ta¡âlâ ِق َفُيَجاِمَعَها َج َزْوًجا َغْيَر اْلُمَطّلِ  ﴿َفِإْن َطلََّقَها﴾ ﴿َفــَل َتِحــلُّ َلــُه ِمــْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه﴾538 أَْي َحتَّى َتَتَزوَّ

533 “Allah yeri yaratıklar için var etti.” er-Rahmân, 55/10.
534 “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” en-

Nûr, 24/32.
535 “Size helâl olan (başka) kadınlardan nikâhlayın.” en-Nisâ™, 4/3.
536 “Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikâhlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunma-

dan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur.” el-Ah-
zâb, 33/49.

537 “Onlara dokunmadan (cinsel ilişkide bulunmadan)” el-Ahzâb, 33/49.
538 “Eğer erkek karısını (üçüncü defa) boşarsa kadın, onun dışında bir başka kocayla nikâhlanmadıkça 
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 Ya¡nî “Üçüncü talâktan sonra dîger zevcle tezevvüc edip de onunla cimâ¡ edip َيْعِنــي َثَلًثــا
ba¡de zâlik tatlîk edinceye kadar zevc-i sâbıkına helâl olmaz” demek olur. Bu âyette 
nikâhın cimâ¡ ma¡nâsını mutazammın olması ~a√î√ayn’da müttefekan Hazret-i ¡Âişe 
radıyallâhu ¡anhâdan mervî hadîs-i ”ُعَســْيَلة“ ile ta¡ayyün etmiştir. 3) Hulum ve ¡akl ya¡nî 
sinn-i rüşde bülûg ile müfesserdir: kavluhu ta¡âlâ ــَكاَح َفِاْن ٰاَنْســُتْم  ﴿َواْبَتُلــوا اْلَيَتاَمــى َحتَّــى ِإَذا َبَلُغــوا النِّ
 :Mehr ve sadâk-ı mer™e ile müfesserdir (4 ِمْنُهــْم ُرْشــًدا َفاْدَفُعــوا ِاَلْيِهــْم اَْمَواَلُهــْم﴾539 أَِي اْلُحُلــَم َواْلَعْقــَل
kâle ta¡âlâ ِمْن َفْضِلِه﴾540 أَْي َمْهًرا َيْعِني َما َيْنِكُحوَن ِمْن َمْهِرِه ُ  ﴿َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى يُْغِنَيُهُم اهللَّ
5) Sifâh ya¡nî izdivâc-ı gayr-ı meşrû¡ ki zinâ demektir, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ اِنــي َل  ﴿الزَّ
 Bu âyetin tefsîrinde ihtilâf olmakla akvâl-i ¡adîde vardır ki mahalli َيْنِكُح ِإلَّ َزاِنَيًة اَْوُمْشِرَكًة﴾541
mufassalât-ı kütüb-i tefsîrdir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi fî kelâmihi’l-kerîm.

• 	]enkâlen[ أَْنَكاًل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َلَدْيَنا أَْنَكاًل َوَجِحيًما﴾542 أَْي ُقُيوًدا َويَُقاُل أَْغلَلً	

Bağlar veyâ zencîrler demek olur. Kesr-i nûn’la ”ِنــْكٌل“in cem¡idir. Lafz-ı mezkûr ağır 
bukağı ve köstek ma¡nâsına ve ”ِلــَكاٌم“ ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Bâbu’n-Nûn’da 
.kelimesine de nazar oluna “َنَكالً”

• 	]enşerehû[ أَْنَشَرُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ ِإَذا َشاَء أَْنَشَرُه﴾543 أَْي أَْحَياُه َبْعَد اْلَمْوِت	

Murâd “İhyâ ile kabrden çıkardı” demektir ki ba¡s ba¡de’l-mevti i¡lâmdır. İbn ¡Abbâs ra-
dıyallâhu ¡anhumâ ”َبَعَثُه ِمَن اْلَقْبِر“ ¡ibâretiyle tefsîr buyurduğu mervîdir. Bu kelime ”  in“َطيٌّ
mukâbili olan ”َنْشــٌر“den “if¡âl”dir ki ”َنْشــٌر“ yayılmak, açılmak, dağılmak ma¡nâlarında 
müsta¡meldir. Burada murâd kabrin açılmasıyla meyyitin tekrâr dünyâya çıkmasıdır ki 
hayâta mütevakkıftır, binâ™en ¡aleyh ”أَْنَشــَرُه“ kelimesi ”أَْحَيــاُه“ ile tefsîr olunmuştur. Kezâ  
َماِء َماًء ِبَقَدٍر َفأَْنَشْرَنا ِبِه َبْلَدًة َمْيًتا﴾544 َل ِمَن السَّ -ibâretiy¡ “أَْحَيْيَنا ِباْلَماِء َبْلَدًة َمْيًتا” kavl-i kerîmi de ﴿َوالَِّذي َنزَّ
le tefsîr olunmuş. Bunun vechi de arzın bâtınında mestûr olan nebâtın rûy-ı arzda zuhûr 
ve intişârıdır.

ona helal olmaz.” el-Bakara, 2/230.
539 “Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, malla-

rını kendilerine verin.” en-Nisâ™, 4/6.
540 “Evlenmeye güçleri yetmeyenler de, Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini ko-

rusunlar.” en-Nûr, 24/33.
541 “Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir.” en-Nûr, 24/3.
542 “Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır.” el-Müzzemmil, 73/12.
543 “Sonra, dilediği vakit onu diriltir.” ¡Abese, 80/22.
544 “O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık.” ez-Zuhruf, 

43/11.
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• 	]en…a∂a[ أَْنَقَض

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك الَِّذي أَْنَقَض َظْهَرَك﴾545 أَْي أَْثَقَل َظْهَرَك	

Ya¡nî “Senin zahr-ı mübârekine ziyâde sakîl olan bârı senden indirdik” demek olur. 
Kesr-i nûn’la ”ِنْقــٌض“ lafzından “if¡âl”dir. Lafz-ı mezkûr seyr ve sefer ve dîger işlerden 
yorulup arıklaşan deveye denir. Ve ”أَْنَقــَض َظْهــَرَك“ meseldir ki bir iş bir kimseye ağır ve 
güç ve ziyâde meşakkatli ]140[ olduğu vaktte darb olunur, nitekim rahlin ya¡nî semerin 
yükün ağırlığından hâsıl olan sedâsına ya¡nî gıcırtı ve çatırtısına ”َنِقيٌض“ denir.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”إ،ن“

• 	]infi§âme[ ِاْنِفَصاَم

• ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َل اْنِفَصاَم َلَها﴾546 أَْي لَ 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن ِباهللَّ
اْنِقَطاَع َلَها

Bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde fethle ”َفْصٌم“, kat¡ ma¡nâsına haml olunmuş ise de Mi§bâ√ 
ve ~i√â√’ta kesr ma¡nâsına olduğu beyân edilmiştir. “َضــَرَب” bâbından ــْيَء َيْفِصــُم  “َفَصــَم الشَّ
-bundan “infi¡âl”dir ki kırıl “ِإْنِفَصــاٌم” .ma¡nâsınadır “َكَســَر” ,denir “َفَصْمُتــُه َفاْنَفَصــَم” ve َفْصًمــا”
maktır, ancak ”َفْصــٌم“ lafzı ma¡nen ”َكْســٌر“den ahasstır, zîrâ kesr mutlak kırmaktır. ”َفْصــٌم“ 
ise ”ــَن  .ya¡nî şey™-i meksûrun parçalarını ayırmaksızın kırmaktır deniliyor “ِمــْن َغْيــِر أَْن يَُبيَّ
Vallâhu a¡lemu.

• 	]el-incîle[ ْنِجيَل اْلِ

• ْنِجيَل﴾547	 ِه ﴿اْلِ ِفي اْلُقْرآِن ُكّلِ

ْنِجيــَل” asl ma¡nâsınadır. Bu sûrette “َنْجــٌل” dir. Ve“ِإْفِعيــٌل” mâddesinden “َنْجــٌل”  ulûm¡ “اْلِ
ve hikem-i kesîre aslı demek olur. Ve câizdir ki bir kimsenin bir şey™i istihrâc ve izhâr 
eylediği vakt ”ــْيَء  kavlinden ola ki şey™i çıkardım ve izhâr ettim demektir. Bu “َنَجْلــُت الشَّ
sûrette ”ْنِجيَل  .demek olur “ُمْسَتْخَرٌج ِبِه اْلُعُلوُم َواْلِحَكُم” ,“اْلِ

Tenbîh: ¢â∂î Envâru’t-Tenzîl’de sûre-i Âlu ¡İmrân’ın evvelinde 548﴾ْنِجيَل  ﴿َوأَْنَزَل التَّْوٰريَة َواْلِ
kavl-i kerîmi tefsîrinde bunların ”َوَرى“ ve ”َنْجــٌل“ kelimelerinden iştikâkı ve ”َتْفَعَلــٌة“ ve 
 lafzının “اْلَْنِجيــَل” ile vezni ta¡assüftür, zîrâ bunlar a¡cemî iki ismdirler diyor. Ve “ِإْفِعيــٌل”
feth-i hemze ile mervî olan kırâ™atiyle de kavlini te™yîd ediyor. Terceme-i ¢âmûs’ta 
Â§ım Efendi merhûm Keşkûl-i Bahâ™î’den nakl ile ”ْنِجيــَل  müjde ve beşâret ]141[ “اْلِ

545 “Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?” el-İnşirâh, 94/2-3.
546 “O hâlde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmış-

tır.” el-Bakara, 2/256.
547 el-Mâide, 5/46, 47; el-Feth, 48/29; el-Hadîd, 57/27. ﴾ْنِجيَل .şeklinde sekiz yerde ﴿َوالِْ
548 “Tevrat’ı ve İncil’i indirdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/3.
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ma¡nâsına kelime-i ¡İbrâniyye olduğunu yazmış. Ve ¡inde’l-ba¡z engelyûn yâhûd en-
gil-i ¡İbrânînin mu¡arrebidir. Burhân-ı ¢â†ı¡ bunu iltizâm ettiğini söylüyor. Engelyûn, 
¡anbergûn vezninde meşhûr nakkâş Mânî’nin kârnâmesi ki kendi san¡atına ve ¡acâyib 
ve bedâyi¡-i nakş-sâzîye dâir merkûmun yazdığı kitâbın ismi olduğu gibi Hazret-i ¡Îsâ 
¡aleyhi’s-selâma nâzil kitâbın da ismidir, (ِاْنِجِبُل اَْنِجِبُل) denildi. Me&nevî-yi şerîf:

Û beyân mî-kerd îşân-râ be-râz

Sirr-i engilyûn u zunnâr u namâz549

• 	]infa∂∂û[ وا ِاْنَفضُّ

• وا ِمْن َحْوِلَك﴾550 	 ِ ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َلْنَفضُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهللَّ

• ُقوا	 وا ِاَلْيَها َوَتَرُكوَك َقاِئًما﴾551 أَْي َتَفرَّ و﴿َوِإَذا َرأَْوا ِتَجاَرًة أَْو َلْهًوا اْنَفضُّ

Ya¡nî “Dağıldılar” demektir. Fâ-i meftûha ve teşdîd-i ∂âd ile ” -dendir ki kesr de“َفــضٌّ
mektir, lâkin Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”  bir şey™i kırıp ba¡zını ba¡zından “َفــضٌّ
ayırmaktır, ”َكَفــّضِ َخْتــِم اْلِكَتــاِب“ diyor. Bu takdîrce ânifü’l-beyân ”َفْصــٌم“in zıddıdır ki min-
gayr-i tebyîn ve tefrîk bir şey™i kesrdir, ya¡nî ba¡zını ba¡zından ayırmaksızın kırmaktır. 
” .daha başka ma¡nâlarda da müsta¡meldir “َفضٌّ

• 	]inâ&en[ ِإَناًثا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِإلَّ ِإَناًثا َوِإْن َيْدُعوَن ِإلَّ َشْيَطاًنا َمِريًدا﴾552 أَْي َمَواًتا	

Ya¡nî “bî-rûh cemâda” demektir. Âyette ”ِإْن“ nâfiye olduğu edât-ı istinâdan münfehim 
olur. ”َمــَواٌت“dan murâd Lât ve ¡Uzzâ ve Menât ve emsâli cemâdâttan menhût ve gayr-ı 
menhût asnâm ve evsândır. ”أُثًُنــا“ dahi kırâ™at olundu. ”َوَثــٌن“in cem¡idir ki vâv hemze-
ye kalb olunmuş, ”َتــْت َتــْت” ve “أُّقِ  de “أُنًُثــا” gibi. Ve nûn’un &â-i musellese takdîmiyle “ُوّقِ
kırâ™at olunmuş ki ”أَُناٌث“ın cem¡idir. ]142[ ”أُْنَثى” ,“أَُناٌث“nın cem¡i olmakla”أُنٌُث“ cem¡ü’l-
cem¡ olur. ”أُْنَثى“ ma¡rûftur ki Türkçe dişi denir.

• 	]inte…amnâ[  ِاْنَتَقْمَنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْنَتَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُموا﴾553 أَْي َجَزْيَنا ِباْلُعُقوَبِة َوِقيَل أَْهَلْكَنا	

 kerâhiyyet-i şedîde ile ¡ukûbet ve cezâ etmektir. Bu lafzın tahkîki bir mikdâr “ِإْنِتَقــاٌم”

549 O, onlara İncil, zünnar ve namazın sırrını anlatıyordu.
550 “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, 

onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/159.
551 “(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona 

koştular ve seni ayakta bıraktılar.” el-Cum¡a, 62/11.
552 “Onlar, Allah’ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar. Hâlbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadır-

lar.” en-Nisâ™, 4/117.
553 “Biz de suç işleyenlerden intikam aldık.” er-Rûm, 30/47.
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Bâbu’t-Tâ’da ”َتْنِقُمــوَن“ kelimesinde beyân ve Bâbu’n-Nûn’da ”َنَقُمــوا“ kelimesinde îzâh 
olunmuştur.

• 	]infirû[ ِاْنِفُروا

• ﴿ِاْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًل﴾554	

.kelimesine nazar oluna “َنَفَر” dendir. Bâbu’n-Nûn’da“َنْفٌر”

• 	]insele«a[ ِاْنَسَلَخ

• ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن﴾555 أَْي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفاَْتَبَعُه الشَّ
َخَرَج ِمْنَها ِبُكْفِرِه

Ya¡nî “Küfrü sebebiyle ondan çıktı” demek olur. ”ِإْنِســَلٌخ“ soyunmak ma¡nâsınadır, 
meselâ insân libâsından ve hayye kışrından derisinden soyunup çıktığı gibi çıkmaktır. 
Aslen ”َســْلٌخ“ mâddesinden “infi¡âl”dir. Ve ”َســْلٌخ“ hayvânın derisini yüzmektir. “َقَطــَع” 
bâbından ”ــاَة َيْســَلُخ َســْلًخا  “َســَلْخُت demektir. Bundan isti¡âre ile “َنــَزَع ِجْلَدَهــا” ,denir “َســَلَخ الشَّ
ْهُر” denir, “Dir¡ini soydum” demektir. Lâzım da olur, meselâ ِدْرَعُه”  “ِإْنَسَلَخ” ,denir “َسَلَخ الشَّ
Ya¡nî “Çıktı” demek olur, nitekim َفِإَذا اْنَســَلَخ اْلَْشــُهُر اْلُحُرُم﴾556 أَْي ِمْن َســَنِتَها﴿ Ya¡nî eşhur-i hu-
rum çıktığı vaktte ve ًْيــُل َنْســَلُخ ِمْنــُه النََّهــاَر﴾557 أَْي َنْنــِزُع َونُْخِرُج َونُْذِهُب َضــْوَءُه ُجْمَلة  Bu da ﴿َوآَيــٌة َلُهــُم اللَّ
selh-i cildden müste¡ârdır.

• 	]intebe≠et[ ِاْنَتَبَذْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكاًنا َشْرِقيًّا﴾558 أَِي اْعَتَزَلْت	

Ya¡nî “Ayrıldı.” ”َقَعَد َنْبَذًة َونُْبَذًة“ denir, ”َناِحَيًة“ ya¡nî bir tarafa ]143[ demek olur. Bu kelime 
aslen bir şey™i değersizliğinden ilkâ etmek, atıvermek ma¡nâsına mevzû¡ ”َنْبٌذ“ mâddesin-
dendir. Bundan ma¡ânî-i sâireye isti¡âre olunmuştur. Bâbu’n-Nûn’da da ”َنَبــَذُه“ kelime-
sinde mufassalen mezkûrdur, oraya nazar oluna.

• 	]inâhu[ ِإَناُه

• َقْولُُه َتَعاَلى﴿َياأَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َل َتْدُخُلوا بُُيوَت النَِّبّيِ ِإلَّ أَْن يُْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِريَن ِإَناُه﴾559 	
أَْي بُُلوَغ َوْقِتِه

554 “Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın.” et-Tevbe, 9/41.
555 “Kendisine âyetlerimizi verdiğimiz hâlde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu 

yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat.” el-A¡râf, 7/175.
556 “Haram aylar çıkınca” et-Tevbe, 9/5.
557 “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız.” Yâsîn, 36/37.
558 “Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir 

yere çekilmişti.” Meryem, 19/16.
559 “Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) 

Peygamber’in evlerine girmeyin.” el-Ahzâb, 33/53.
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Ya¡nî “ta¡âm zamânını beklemeyerek” demek olur. ”أَْنــٌي“dendir. Her sûretle ”َحــاَن َيِحيــُن“ 
menzilesinde “َرَمــى” bâbından ”أََنــى َيْأِنــي أَْنًيــا“ denir, ”أَْدَرَك“ ve ”َنِضــَج“ ma¡nâlarınadır ki er-
mek ve pişip kemâlini bulmak demektir. Ve vakt ma¡nâsına “َبــاَع” bâbından ”آَن َيِئيــُن أَْيًنــا“ 
bundan değildir. Sebeb-i nüzûl-ı âyet budur ki ba¡zı kimseler hâne-i Risâlet-penâhta 
ta¡âm istihzâr olunduğunu gözleyip tâm yemek vakti hâne-i sa¡âdete girerlerdi. Bu nehy 
olundu. Buyuruldu ki 560﴾َياأَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َل َتْدُخُلوا بُُيوَت النَِّبّيِ ِإلَّ أَْن يُْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِريَن ِإَناُه﴿ 
Ya¡nî “Ey mü™minler, Nebî-i mükerrem hazretlerinin hânelerine girmeyiniz, ancak sizin 
için ta¡âma izn verilmekle ya¡nî da¡vetle giriniz, kendiliğinizden ta¡âm vakti gözeterek 
değil” demektir. Feth-i hemze ile ”أََنــاٌء“ ismdir. Cem¡i medd-i hemze ile ”آَنــاٌء“ gelir. Ve 
kesrle kap ve zarf ma¡nâsına olan ”ِإَنــاٌء“ da bundan değildir ki bunun cem¡i ”آِنَيــٌة“ ve 
cem¡ü’l-cem¡i ”أََواِني“ gelir. Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعْيٍن آِنَيٍة“ kelimesine de bak.

• 	]inşizû[ ِاْنِشُزوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا﴾561 أَِي اْرَتِفُعوا َعْن َمَواِضِعُكْم َفاْرَتِفُعوا	

Ya¡nî “Kalkınız yerlerinizden denildiği vakt kalkınız” demektir. Bu kelime aslen 
mekân-ı mürtefi¡ ma¡nâsına olan ”َنْشــٌز“dendir. Ve ”َنَشــٌز“ fethateynle de lügattır. َقَعَد َعَلى“ 
-denir ki “Yüksek ]144[ yere oturdu” demek olur. Bu kelimeye dâir tahkî َنَشــٍز ِمَن اْلَْرِض”
kat Bâbu’n-Nûn’da ”نُُشوًزا“ kelimesinde görülür.

• 	]inkederat[ ِاْنَكَدَرْت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت﴾562 أَِي اْنَتَثَرْت َواْنَصبَّْت	

Ya¡nî “dağılıp döküldüğü vaktte” demek olur. Bu kelime ”َصَفــا“nın zıddı olan ”َكــَدَر“den 
“infi¡âl”dir. ”ِإْنِكــَداٌر“ bulanmaktır; her şey™de isti¡mâl olunur, meselâ ”َمــاٌء َكــِدٌر“ ve َعْيــٌش“ 
 “ِفي ve “ِفي َبَياِضِه ُكْدَرةٌ” denir. Meselâ “ُكُدوَرةٌ” denir ve suda “ُكْدَرةٌ” ve hassâten levnde َكِدٌر”
 “ِإْنِتَثاٌر” ın bulanmak ma¡nâsına olduğu hâlde bu âyette“ِإْنِكــَداٌر” denir. İmdi َهــَذا اْلَمــاِء ُكــُدوَرةٌ”
ve ”ِإْنِصَباٌب“ ile tefsîri bir mecmû¡-ı muntazam u latîfin dökülüp saçılıp perîşân olmasın-
da hâsıl olan hâlet i¡tibâriyledir, gûyâ ki zînet-i semânın hüsn ve safâsı münkedir olur. 
Yevm-i kıyâmetten ¡ibârettir.

• 	]infa†arat[ ِاْنَفَطَرْت

• ْت	 َماُء اْنَفَطَرْت﴾563 أَِي اْنَشقَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإَذا السَّ

“Gök yarıldığı vaktte” demektir. ”َفْطــٌر“dan “infi¡âl”dir. Ve ”َفْطــٌر“ tûlânî ya¡nî boyuna 
vâki¡ olan şakk, yarıktır. Sonra ma¡ânî-i ¡adîdede kullanıldı. Ez-cümle ihtilâl ve za¡f 

560 “Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) 
Peygamber’in evlerine girmeyin.” el-Ahzâb, 33/53.

561 “Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın.” el-Mücâdele, 58/11.
562 “Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman” et-Tekvîr, 81/2.
563 “Gök yarıldığı zaman” el-İnfitâr, 82/1.
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ve fütûr ve oruç bozmak ve ibtidâ™ ve ibdâ¡ ve îcâd ve «alk ve sâire isti¡mâl olundu ki 
mahallerinde mezkûrdur.

Tenbîh: Bu âyette ihtilâla haml olunması ehl-i fenn ve hukemâ-i resmiyyenin i¡tirâzla-
rını def¡ eder. Fe’lyute™emmel fîhi. “َنَصــَر” bâbından ”َفَطــَر َيْفطُــُر َفْطــًرا َوُفطُــوًرا َوِفْطَرًة“ denir. Ve 
“tefa¡¡ul”den ”ٌق” ,“َتَفطٌُّر .tur“َتَشقُّ

• 	]inba¡a&e[ ِاْنَبَعَث

• َبْت َثُموُد ِبَطْغٰويَها ِإِذ اْنَبَعَث اَْشٰقيَها﴾564 أَْسَرَع ِإَلى [145] َعْقِر النَّاَقِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكذَّ

Ve ”َقــاَم“ ile de tefsîr olundu. ”َبْعــٌث“ ten “infi¡âl”dir: ”ِإْنَبَعــَث ِاْنِبَعاًثــا“ denir ki bâ¡isin emrine 
imtisâlde sür¡at ma¡nâsınadır. ”ْنِبَعــاِث  irsâl ve îkâz ve “َبْعٌث” Ve .“َبَعَثــُه َفاْنَبَعــَث” أَْي أَْســَرَع ِفــي اْلِ
ihyâ ma¡nâlarına gelir. ”َفَتَح“ bâbından ”أَْرَسَلُه” ,“َبَعَثُه ِإَلْيِه“ ve ”أَْيَقَظُه” ,“َبَعَثُه ِمْن َمَناِمِه“ ve َبَعَث“ 
 bunların mutâvi¡idir. Sür¡at-ı seyr ma¡nâsına da “ِإْنِبَعــاٌث” demektir. Ve “أَْحَيــاُه” ,اهللُ اْلَمْوَتــى”
gelir: ”ــْيِر ِإْنِبَعاًثــا  demek olur. Ve kıyâm-ı serî¡ ma¡nâsına isti¡mâl “اَْســَرَع ِفيــِه” ,“ِإْنَبَعــَث ِفــي السَّ
olunur, nitekim âyette vâki¡dir. ”أَْشــَقى“ kavm-i ¿emûd’un en şakîsidir ki ¡akr-ı nâkaya 
cür™et eden ¢udâr b. Sâlif’tir.

• 	]in√ar[ ِاْنَحْر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَصّلِ ِلَربَِّك َواْنَحْر﴾565 أَِي اْذَبْح	

Ya¡nî “Kurbân kes” demektir. “َنَفــَع” bâbından ”َنَحــَر َيْنَحــُر َنْحــًرا“ denir. Ve ”َنْحــٌر“ mevzi¡-i 
zebh ve mevzi¡-i kılâde ma¡nâsına ism dahi olur. Bu sûrette ”ِإْنَحــْر“ ellerini tekbîr ile 
 ına ya¡nî göğsüne kaldır demek olur ki namâza şurû¡daki tekbîr-i iftitâhta ref¡-i“َنْحــٌر”
yedeyn murâd olur. Bu bâbda daha birtakım akvâl vardır ki mahalli mufassalât-ı kütüb-i 
tefsîrdir.

• 	]inbeceset[ ِاْنَبَجَسْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة 	
َعْيًنا﴾566 أَْي َفاْنَفَجَرْت

Ya¡nî “Aktı.” ”َبْجــٌس“ lafzındandır ki açmak ve akıtmaktır. “َقَتــَل” bâbından َبَجْســُت اْلَمــاَء“ 
-demek olur. Ve lâzım olarak açılmak ve akmak ma¡nâ “َفَتْحُتُه َفاْنَفَتَح” denir ki َبْجًسا َفاْنَبَجَس”
larına gelir. ”َبَجَس اْلَماُء“ “Açıldı” ve “aktı” ma¡nâlarınadır. ”ِإْنَبَجَس“ bundan “infi¡âl”dir.

564 “Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) 
ileri atılmıştı.” eş-Şems, 91/11-12.

565 “O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” el-Kevser, 108/2.
566 “(Tîh sahrasında susuzluktan sıkılan) kavmi Mûsâ’dan su istediğinde biz ona, “Asânı taşa vur” diye 

vahyettik. (Vurunca) taştan on iki pınar fışkırdı.” el-A¡râf, 7/160.
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• 	]in§arafû[ ِاْنَصَرُفوا

• ُ ُقُلوَبُهْم اَنَُّهْم َقْوٌم َل َيْفَقُهوَن﴾567	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف اهللَّ

Bu kelimenin tahkîki Bâbu’§-~âd’da ”َصــَرَف“ kelimesindedir, oraya nazar buyurula. 
]146[

• 	]inhâra[ ِاْنَهاَر

• َس بُْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر 	 ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّ َس بُْنَياَنُه َعَلى َتْقٰوى ِمَن اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفَمْن أَسَّ
َفاْنَهاَر ِبِه ِفي َناِر َجَهنََّم﴾568 أَْي َسَقَط

Ya¡nî “Düştü.” Ve ”ِإْنَهــَدَم“ ile de tefsîr olunur, “Yıkıldı” demektir. ”َهــْوٌر“ lafzındandır. 
Bâbu’l-Hâ’da ”َهاٍر“ kelimesinde mufassaldır, nazar oluna.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-VÂV: ”أَ،و“

• 	]evlâ[ أَْوَلى

• ُهْم ِبِه	 ﴿ِإنَّ أَْوَلى النَّاِس ِبِإْبَرِهيَم َللَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهَذا النَِّبيُّ َوالَِّذيَن آََمنُوا﴾569 أَْي أََحقَّ

Ya¡nî “Nâsın İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâma kurb ve husûsiyyette ehakk olanı” demek olur. 
Bu kelimeyi Râπıb rahimehulâhu lâyık ve cedîr ma¡nâsına olan ”اَْحــَرى“ kelimesiyle tef-
sîr etmiş. Ve bu âyet-i kerîme ile 570﴾النَِّبيُّ أَْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن أَْنُفِسِهْم﴿ ve 571﴾َفاهللَُّ أَْوَلى ِبِهَما﴿ ve ﴿
572﴾ِ  âyât-ı kerîmâtını misâl olarak îrâd eylemiş. Ve َوأُولُو اْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أَْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهللَّ
 dendir. Altıncı“َوْلٌي” ma¡nâsına olan “ُقْرٌب” ile de tefsîri görülmüştür. Bu “أَْلَيُق” ve “أَْقَرُب”
bâbdan ” .ism-i tafdîldir “اَْوَلى” .denir “َوِلَي َيِلي َوْلًيا َفُهَو َوِليٌّ

• 	]el-evleyâni[ اْلَْوَلَياِن

• ا ِإْثًما َفآََخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَْوَلَياِن 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن ُعِثَر َعَلى أَنَُّهَما اْسَتَحقَّ
ْقَرَباِن ِباْلَمّيِِت ِ َلَشَهاَدتَُنا أََحقُّ ِمْن َشَهاَدِتِهَما َوَما اْعَتَدْيَنا ِإنَّا ِإًذا َلِمَن الظَّاِلِميَن﴾573 أَِي اْلَ َفُيْقِسَماِن ِباهللَّ

567 “Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çevirmiştir.” et-Tevbe, 9/127.
568 “Binâsını takva (Allah’a karşı gelmekten sakınmak) ve onun rızasını kazanmak temeli üzerine ku-

ran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla 
birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi?” et-Tevbe, 9/109.

569 “Şüphesiz, insanların İbrahim’e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber (Muham-
med) ve mü’minlerdir.” Âl-i ¡İmrân, 3/68.

570 “Peygamber, mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir.” el-Ahzâb, 33/6.
571 “Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.)” en-Nisâ™, 4/135.
572 “Allah’ın kitabınca, kan akrabaları birbirlerine (varis olmaya) daha layıktırlar.” el-Enfâl, 8/75; 

el-Ahzâb, 33/6.
573 “Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, o zaman, bu öncelikli 

şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer ve “Allah’a yemin 
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“Meyyite en yakın olanlar” demek olur. ”أَْوَلــى“nın tesniyesidir. Cem¡i ”أَْوَلــْوَن“ gelir 
 “ُوْلَيَيــاٌت” ve bunun cem¡i de “ُوْلَيــا” nın mü™ennesi zammla“أَْوَلــى” vezninde. Ve “أَْعَلــْوَن”
gelir. ¢âmûs Tercemesi’nde ”أَْوَلــى“ pek lâyık ve sezâ ma¡nâsına gelir ki ”أَْقــَرُب“ ma¡nâ-
sından müste¡ârdır demiş. Mâ-kabline ircâ¡]-ı nazar[ oluna.

• 	]ev√aytu[ أَْوَحْيُت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريِّيَن أَْن آَِمنُوا ِبي َو ِبَرُسوِلي َقالُوا آََمنَّا َواْشَهْد ِبأَنََّنا ُمْسِلُموَن﴾574 	
أَْي أَْلَقْيُت ِفي ُقُلوِبِهْم

“◊avâriyyûnun kalblerine ilkâ ettiğim vaktte.” Ve ”اَْلَهْمُت“ ile de müfesserdir. Ve ”أََمْرُت“ 
dahi denildi. Burada ve َوأَْوَحْيَنــا ِإَلــى أُّمِ ُموَســى أَْن أَْرِضِعيــِه َفــِاَذا ِخْفــِت َعَلْيــِه َفاَْلِقيــِه ِفــي اْلَيــّمِ َوَل َتَخاِفــي﴿ 
ا َيْعِرُشوَن﴾ve 576 َوَلَتْحَزِني﴾575 َجِر َو ِممَّ  ve ]147[ ﴿َوأَْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل اَِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل بُُيوًتا َوِمَن الشَّ
emsâli mahallerde ilkâ™ ve ilhâm ve emr ile tefsîr olundu, zîrâ lisân-ı şer¡de ”َوْحٌي“ ya¡nî 
Cibrîl vâsıtasıyla vahy, enbiyâ-i ¡izâma muhtasstır. Gayr-ı enbiyâya ıtlâkında mahalline 
göre tefsîr olunur. ”َوْحــٌي“ aslen işâret-i serî¡adır. İşâret de remz ile ve terkîbden mücer-
red savtla ve cevârihten biriyle işâret olunarak ve kitâbetle de olur. Ve ”َوْحــٌي“ masdar 
olur. ”َوَعَد“ bâbından ”اََشاَر” , “َوَحى ِإَلْيِه َيِحي َوْحًيا“ demektir. “İf¡âl”den ”اَْوَحى ِإَلْيِه يُوِحي ِإيَحاًء“ 
de böyledir. 

Tenvîr: Ba¡zı meşâyıh-ı sûfiyye ve ekâbir-i evliyâ™ tarafından nefslerine ve dîgere isnâd 
ve nisbet edilen vahy de böyledir, ya¡nî işâret ve ilkâ™ ve i¡lâm ve ilhâm demektir. Sû™-i 
tefsîr lâyık değildir. 

• 	]evzârahum[ أَْوَزاَرُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُهْم َيْحِمُلوَن أَْوَزاَرُهْم َعَلى ظُُهوِرِهْم﴾577 أَْي أَْثَقاَلُهْم	

“Yüklerini” demektir. Murâd “Günâhlarını, suçlarını tahammül ederler, yüklenirler.” 
Ve 578﴾ْلَنــا أَْوَزاًرا ِمــْن ِزيَنــِة اْلَقــْوِم ِهــْم” âyet-i kerîmesinde ﴿َوَلِكنَّــا ُحّمِ  ya¡nî “¢ıb†îlerin “أَْثَقــالً ِمْن ُحِلّيِ
zînet ve bezeklerinden ağırlıklar yüklendik” demek olur. Ve 579﴾َحتَّــى َتَضــَع اْلَحــْرُب أَْوَزاَرَهــا﴿ 
kavl-i kerîminde ”ــَلَح  ibâretiyle müfesserdir ki takdîr-i muzâfla¡ “َحتَّــى َتَضــَع أَْهــُل اْلَحــْرِب الّسِ
 hâssaten insân yüküdür, buna “ِوْزٌر” muhâriblerin silâhı murâd edilmiştir. Aslen “اَْوَزاٌر”

ederiz ki, bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geç-
medik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz” diye yemin ederler.” el-Mâide, 5/107.

574 “Hani bir de, “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da “İman 
ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi.” el-Mâide, 5/111.

575 “Mûsâ’nın annesine, “Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil’e) 
bırak, korkma, üzülme!” diye ilham ettik. el-Kasas, 28/7.

576 “Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan 
(kovanlardan) kendine evler edin.” en-Nahl, 16/68.

577 “Bütün günahlarını sırtlarına yüklenirler.” el-En¡âm, 6/31.
578 “Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık.” Tâhâ, 20/87.
579 “Savaş sona erinceye kadar (hüküm budur).” Muhammed, 47/4.
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binâ™en silâh ”اَْوَزاٌر“ tesmiye edildi, ya¡nî tahammül olunduğu için. Ve َوَل َتــِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر﴿ 
 .ibâretiyle tefsîr olunmuş¡ “لَ َتْحِمــُل َنْفــٌس َحاِمَلــٌة ِثَقــَل َنْفــٍس أُْخــَرى” kavl-i kerîminde أُْخــَرى﴾580
Murâd “Hîçbir nefs başkasının günâhıyla mu™âhaza olunmaz” demektir. 

Tenbîh: ”َحْرٌب“ e izâfet edilen ”أَْوَزاٌر“ lafzı cem¡dir. Ancak vâhidi mesmû¡ değildir, ya¡nî 
silâh ma¡nâsına müfred olarak isti¡mâl edilmemiştir demek ister. Vallâhu a¡lemu. ]148[

• 	]ev∂a¡û[ أَْوَضُعوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َخَرُجوا ِفيُكْم َماَزاُدوُكْم ِالَّ َخَباًل َوَل اَْوَضُعوا ِخَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة﴾581 أَْي أَْسَرُعوا ِفيَما 	
َبْيَنُكْم ِبالنَِّميَمِة

Ya¡nî ilkâ-i nemîme ve neşr-i erâcîfle rekâibi tesrî¡ ederler demek olur. Bu ”أَْوَضُعــوا“ 
kelimesi sür¡at-ı seyr ma¡nâsına olan ”َوْضــٌع“dan “if¡âl”dir. Üçüncü bâbdanابَّــُة  ”َوَضَعــِت الدَّ
 “َدابَّــةٌ Ya¡nî “Hayvân seyrinde sür¡at etti” demektir. Ve yörük hayvâna َتَضــُع َوْضًعــا، أَْســَرَعْت”
ابّــَة، َحَمْلُتــُه َعَلــى :denir. Hemze ile ya¡nî “if¡âl”den müte¡addî olur َحَســَنُة اْلَمْوُضــوِع”  “أَْوَضْعــُت الدَّ
ْرَعِة”  .sülâsîden masdar-ı mîmîdir “َمْوِضٌع” Hayvânı sürdüm, ılgar ettim” demektir. Ve“ السُّ
Kezâ ”َمْوُضوٌع“ da ”َمْفُعوٌل“ vezninde gelen masdarlardandır. Ve ”َوْضٌع“ın sür¡at ma¡nâsına 
isti¡mâli isti¡âredir ve ma¡ânî-i kesîrde kullanılmıştır ki mahallerinde mezkûrdur.

• 	]evvâhun[ اٌه اَوَّ

• اٌء	 اٌه َحِليٌم﴾582 أَْي َدعَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِاْبٰرِهيَم َلَوَّ

Mübâlaga ile du¡â™ edici kesîrü’d-du¡â™ ve’t-tazarru¡ ma¡nâsına.  Şefkaten ve havfen 
kesîrü’t-teveccu¡ ma¡nâsına ”ِه ٌه” denir. Ve “َكِثيــُر التَّــأَوُّ ْه” ,“َتــأَوُّ ْه أَوَّ  demektir ki kelime-i “أَوَّ
teveccu¡dur. Bu kelimede beş lügat vardır: 1) Feth-i hemze ve sükûn-ı vâv ve zamm-ı 
hâ™ ile ”2 “أَْوُه) Feth-i hemze ve kesr vâv ile münevvenen ”3 “أٍَو) Feth-i hemze ve vâv-ı 
müşeddede ve kesr-i hâ™ ile ”ِه  Feth-i hemze (5 “آِه” Medd-i hemze ve kesr-i hâ™ ile (4 “أَوَّ
ve vâv-ı müşeddede ve sükûn-ı hâ™ ile ”ْه ٌه” .tir “أَوَّ  bundan “tefa¡¡ul”dür. Terceme-i “َتــأَوُّ
¢âmûs’ta bu kelimede on üç lügat zabt ve kayd olunmuştur. Ve ”اٌه  ın ma¡nâsında “أَوَّ
¡ilm-i yakîn sâhibine ve mûkin bi’l-icâbe kimseye ve kesîrü’d-du¡â™ mutazarrı¡ kimseye 
ve rakîkü’l-kalb merhametli âdeme ve fakîh ve ¡âlime ıtlâk olunur ve mü™min demek 
olur denilmiş ve ◊abeşe lügati olduğu kayd edilmiştir. Râπıb rahimehullâhu Mufre-
dât’ta ”ٌه ْه” ,“َتــأَوُّ ٌه” demektir. Her bir kelâm ki hüzne delâlet ]149[ eder, ona “أَوَّ  .denir “َتــأَوُّ
Ve ”اٌه اٌه ُمِنيٌب﴾ile haşyetullâh izhâr eden kimseden ta¡bîr olunur. Ve 583 “أَوَّ  ,﴿ِإنَّ ِاْبٰرِهيَم َلَحِليٌم أَوَّ
اِعي” .demektir denildi demiş. İntehâ kavluhu “اْلُمْؤِمُن الدَّ

580 “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” el-En¡âm, 6/164; el-İsrâ™, 17/15; 
Fâtır, 35/18; ez-Zümer, 39/7.

581 “Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak 
ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı.” et-Tevbe, 9/47.

582 “Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.” et-Tevbe, 9/114.
583 “Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.” Hûd, 11/75.
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• 	]evcese[ أَْوَجَس

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴾584 أَْي أََحسَّ َوأَْضَمَر ُموَسى ِفي َنْفِسِه َخْوًفا	

Ya¡nî “Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm kendinde bir korku hiss etti ve sakladı” demek olur. Vâv-ı 
meftûha ve cîm-i sâkine ile ”َوْجــٌس“dendir ki savt-ı hafî ma¡nâsınadır. “Tefa¡¡ul”]den[ 
ٌس” ٌع” ,“َتَوجُّ -kişinin nefsinde gönlünde hâ “ِإيَجاٌس” dur ki dinlemektir. Ve “if¡âl”den“َتَســمُّ
let-i mezkûre vücududur, binâ™en ¡aleyh âyette ”أََحــسَّ َوأَْضَمــَر ِفــي َنْفِســِه” ,“أَْوَجــَس“ ile tefsîr 
olundu.

• 	]evvâbîne[ اِبيَن أَوَّ

• اِبيَن	 اِبيَن َغُفوًرا﴾585 أَْي َتوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإنَُّه َكاَن ِلْلَوَّ

اٌب” mâddesinden sîga-i mübâlaga olan “أَْوٌب” -rücû¡ olup irâde sâ “أَْوٌب” .ın cem¡idir“أَوَّ
hibi her zî-rûhta müsta¡meldir. ”ُرُجــوٌع“dan ahasstır, zîrâ ”ُرُجــوٌع“ zî-rûh gayrısında is-
ti¡mâl olunur. ”أَْوَبــٌة“ lafzen ve ma¡nen ”َتْوَبــٌة“ gibidir. Fe-li-zâ ”اٌب اٌب” ,“أَوَّ  .demektir “َتــوَّ
اٌب” denir. Mübâlagatan “آَب َيُؤوُب أَْوًبا َوأَْوَبًة َوِإَياًبا َفُهَو آِئٌب” bâbından ”َقاَل“  ism-i “َمآٌب” ,dır“أَوَّ
mekândır. Ve bu kelime “tef¡îl”]den[ tesbîh ma¡nâsına da gelir: َوَلَقــْد ٰاَتْيَنــا َداُوَد ِمنَّــا َفْضــًل َيــا﴿ 
ِبي َمَعُه َوالطَّْيَر ﴾586 .ile tefsîr olundu, ke-mâ se-yuzkeru “َسّبِِحي” kavl-i kerîminde ِجَباُل اَّوِ

• 	]ev&ânen[ أَْوَثاًنا

• ْنَيا﴾587	 َة َبْيِنُكْم ِفي اْلَحٰيوِة الدُّ ِ أَْوَثاًنا َمَودَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل ِإنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن اهللَّ

-kelimesine ircâ¡-ı na “أَْصَنــاٌم” in cem¡idir ki puttur. Faslu’l-Hemze Ma¡a’§-~âd’da“َوَثــٌن”
zar buyurula.

• 	]evzi¡nî[ أَْوِزْعِني

• َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها َوَقاَل َرّبِ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي اَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعٰلى َواِلَديَّ 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَبسَّ
اِلِحيَن﴾588 أَْي أَْلِهْمِني َواَْن اَْعَمَل َصاِلًحا َتْرٰضيُه َواَْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

Ya¡nî ]150[ “Bana ilhâm eyle” demektir. Aslen men¡ ve keff ma¡nâsına olan ”َوْزٌع“den 
“if¡âl”dir. ”َوَضــَع“ bâbından ”َوَزَعــُه َيَزُعــُه َوْزًعــا“ denir, ”َمَنَعــُه“ ve ”ــُه  demek olur. Kelime-i “َكفَّ

584 “Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku hissetti.” Tâhâ, 20/67.
585 “Şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır.” el-İsrâ™, 17/25.
586 “Andolsun, Davud’a tarafımızdan bir lütuf verdik.” Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte 

tespih edin” dedik.” dedik.” Sebe™, 34/10.
587 “İbrahim onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı 

bırakıp birtakım putlar edindiniz.” el-Ankebût, 29/25.
588 “Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama 

verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle 
salih kullarının arasına kat!” en-Neml, 27/19.
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mezbûre “if¡âl” bâbından ilhâm, iblâ¡, igrâ™ ma¡nâlarında isti¡mâl olundu. Buna dâir ba¡zı 
kelâm Bâbu’l-Yâ’da ”يُوَزُعوَن“ kelimesinde görülür.

• 	]ev…adû[ أَْوَقُدوا

• ُ﴾589 أَْي َهيَُّجوا”	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿لََّما أَْوَقُدوا َناًرا ِلْلَحْرِب أَْطَفأََها اهللَّ

.kelimesine nazar oluna “َوُقوٌد” den “if¡âl”dir. Bâbu’l-Vâv’da“َوْقٌد”

• 	]ev…id lî[  أَْوِقْد ِلي

• يِن 	 َيا َهاَماُن َعَلى الطِّ َفأَْوِقْد ِلي  ِإَلٍه َغْيِري  ِمْن  َلُكْم  َماَعِلْمُت  اْلَمَلُ  َياأَيَُّها  ِفْرَعْوُن  َتَعاَلى ﴿َوَقاَل  َقْوِلِه  ِفي 

َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعّلِي أَطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى َو ِإنِّي َلَظُنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبيَن﴾590 أَْي َفاْطَبْخ ِلي الُجرَّ

Ya¡nî “Tuğla pişir” demektir. Bu da mâ-kabli gibi ”َوْقٌد“dendir. ”َوُقوٌد“ kelimesine nazar 
oluna.

• 	]evvibî[ ِبي أَّوِ

• ِبي َمَعُه َوالطَّْيَر ﴾591 أَْي َسّبِِحي َمَع َداُوَد	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد ٰاَتْيَنا َداُوَد ِمنَّا َفْضًل َيا ِجَباُل أَّوِ

“Ey dağlar, Dâvûd’la berâber tesbîh ediniz.” Bu kelime sâlifü’z-zikr ”اِبيَن -kelimesin “أَوَّ
de beyân olunan ”اَْوٌب“den “tef¡îl”dir. ”َتْأِويٌب“ bir sâirin nehârın küllîsinde seyr etmesin-
den ¡ibârettir. Bu sûrette âyetteki ”ِبــي َمَعــُه  emri “Ey dağlar, sâirin nehârın küllîsinde “أَّوِ
seyr ettiği gibi siz de Dâvûd ile nehârın küllîsinde Hakk’ı tesbîh ediniz” demek olur. 
Ve ”ِبــي -ma¡nâsına mevzû¡ bir kelimedir dahi de “َســّبِِحي” kelimesi ◊abeşe lisânında “أَّوِ
nilmiş. Bir de ”أَْوٌب“ rücû¡ ma¡nâsına olmakla ”ِبــي َمَعــُه ِعــي َمَعُه ِبالتَّْســِبيِح” ,“أَّوِ  demektir de “َرّجِ
denildi ki murâd “Dâvûd’la birlikte tesbîh ile tagannî ediniz” demektir. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi.

• 	]el-evvelu[ ُل اْلَوَّ

• ُل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾592	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو اْلَوَّ

Esmâ-i hüsnâdandır. Şerh ve tefsîri bu Bâbu’l-Hemze’nin evvelinde ”151[ “اْلِخــُر[ keli-
mesinde beyân olunmuştur, oraya ircâ¡-ı nazar buyurula.

589 “Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür.” el-Mâide, 5/64.
590 “Firavun, “Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Hâmân! Be-

nim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ’nın ilahına çıkar bakarım(!) 
Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum” dedi.” el-Kasas, 28/38.

591 “Andolsun, Davud’a tarafımızdan bir lütuf verdik.” Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte 
tespih edin” dedik.” Sebe™, 34/10.

592 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.” el-Hadîd, 57/3.
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• 	]evvelu’l-¡âbidîne[ ُل اْلَعاِبِديَن أَوَّ

• ْحٰمن َكَما َتْزُعُموَن َوَلًدا 	 ُل اْلَعاِبِديَن﴾593 أَْي ِإَن َكاَن ِللرَّ ْحٰمِن َوَلٌد َفأََنا أَوَّ من َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّ
ُل اْلَعاِبِديَن ِلْلَوَلِد َلِكْن َثَبَت َعْقًل َوَنْقًل أَْن َل َوَلَد َلُه َوأَنَّ َذِلَك ُمَحاٌل َفاْنَتَفْت ِعباَدتُُه ِباْلَفْرِض َفأََنا أَوَّ

Ya¡nî “Ey tâife-i Na§ârâ, sizin zu¡munuz gibi Ra√mân için bi’l-farz bir oğul olaydı o 
oğula ¡ibâdet edenlerin birincisi ben olur idim.” Lâkin onun oğlu olmadığı ve olması 
da muhâl idüği ¡aklen ve naklen sâbit ve mütehakkık olmakla ona ¡ibâdet dahi müntefî 
oldu demek olur.

Sicistânî rahimehullâhu diyor ki bu âyetin ma¡nâsı “Ey ehl-i İncîl, eğer siz Ra√mân 
için bir oğul olduğunu zu¡m ediyor iseniz, imdi ben Ra√mân’ın ilâh-ı vâhid olup veledi 
olmamak üzere ¡ibâdet edenlerin birincisiyim.” Bundan sonra da ben sizin dediğiniz 
şey™in müstenkif ve câhidlerinin birincisiyim dahi denir buyurmuş. Ancak ma¡nâ-yı ev-
vel lafzın delâletiyle uzun uzun te™vîl tekellüfünden arı olmakla müraccahtır. Vallâhu 
a¡lemu bi-hakîkatihi.

• 	]evla lehum[ أَْوَلى َلُهْم وأَْوَلى َلَك

• ﴿َراَْيَت الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َيْنظُُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشّيِ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفاَْوَلى َلُهْم﴾594	

• و﴿أَْوَلى َلَك َفأَْوَلى ثُمَّ أَْوَلى َلَك َفأَْوَلى﴾595	

Bunlar tehdîd ve va¡îddir ki ”َقــْد َوِلَيــَك َشــرٌّ َفاْحــَذْرُه“ demektir, ya¡nî “Sana bir şerr ve belâ 
muhakkak takarrüb etti, ondan sakın!” demek olur. Bu Sicistânî’nin kavlidir ki ekser-i 
tefâsîre de muvâfıktır ki onlarda da ”َوْيــٌل َلُهــْم“ ve ”َوْيــٌل َلــَك“ ma¡nâsına haml olunmuştur. 
Bu takdîrce mâ-ba¡dında vâki¡ 596﴾َمْعــُروٌف َوَقــْوٌل  -kavl-i kerîmi mubtedâ-i mahzû ﴿َطاَعــٌة 
fü’l-haber olur ki ”َخْيــٌر َلُهــْم“ demektir. Bu hâlde bir cümle-i müste™nife olur. Fakat ba¡zı 
tefsîrlerde 597﴾َفأَْوَلــى َلُهــْم﴿ mübtedâ ve ﴾َطاَعــٌة َوَقْوٌل َمْعــُروٌف﴿ haber olmak üzere i¡râb edilmiş 
olmakla ”152[ “أَْحــَرى” ,“أَْوَلــى[ ve ”اَْلَيــُق“ ve ”اَْمَثــُل“ ma¡nâsına olur. Bu kelime için mufas-
salâta mürâca¡at lâzımdır.

• 	]evveli’l-√aşri[ ِل اْلَحْشِر أَوَّ

• ِل 	 ِل اْلَحْشِر﴾598 أَْي ِفي أَوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِلَوَّ
َمْن ُحِشَر َوأُْخِرَج ِمْن َداِرِه

593 “(Ey Muhammed!) De ki: “Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olur-
dum.” ez-Zuhruf, 43/81.

594 “Kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını gö-
rürsün. O da onlara pek yakındır.” Muhammed, 47/20.

595 “Bu azap sana lâyıktır, lâyık! Evet, lâyıktır sana, lâyık” denecektir.” el-Kıyâmet, 75/34-35.
596 “İtaat ve güzel bir söz.” Muhammed, 47/21.
597 “Onlar için daha hayırlıdır.” Muhammed, 47/420.
598 “O, kitap ehlinden inkâr edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır.” el-Haşr, 59/2.
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Ya¡nî “Yurtlarından çıkarılıp nefy ve iclâ™ olunanların evveli” demek olur.

Îzâh: Sicistânî rahimehullâhu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervî ve el-yevm 
elde bulunan hazret-i müşârün ileyhe mensûb tefsîrdeki kavli iltizâm etmiş olduğu an-
laşılıyor. Orada şöyle yazılmış:ُهــَو الَّــِذي أَْخــَرَج الَِّذيــَن َكَفــُروا ِمــْن أَْهــِل اْلِكَتاِب﴾ َيْعِني َبِنــي النَِّضيِر ﴿ِمْن﴿ 
اِم ِإَلى آِخِرِه. ُل َمْن ُحِشَر َوأُْخِرَج ِمَن اْلَمِديَنِة ِإَلى الشَّ ِل اْلَحْشِر﴾ ِلَنَُّهْم أَوَّ ِدَياِرِهْم﴾ ِمْن َمَناِزِلِهْم َوُحُصوِنِهْم ﴿ِلَوَّ
 kelimesi bir cemâ¡ati makarr ve me™vâlarından nefîr üzere iz¡âc ve ihrâc etmeğe “َحْشــٌر”
mevzû¡ olup sonra cemâ¡at mülâbesesiyle cem¡ ma¡nâsında isti¡mâl olundu. Bu sûrette 
masdardır. Bâb-ı evvel ve sânîden ”َحَشــَر النَّــاَس َيْحُشــُر َيْحِشــُر َحْشــًرا َفُهــَو َحاِشــٌر“ denir, cem¡ ve 
toplamak ma¡nâsınadır.

Tavzîh: ”اْلَحْشــِر ِل   .ma¡nâsınadır ve elif-lâm muzâfun ileyhten ¡ıvazdır “ِفــي” de lâm“ِلَوَّ
Ma¡nâ ”ِل َحْشــِرِهْم  demektir ki evvelce böyle bir haşr vâki¡ olmamış idi. Bu âyetin “ِفــي أَوَّ
tefsîrinde akvâl ve mebâhis-i ¡adîde vardır ki mufassalâtta görülebilir.

• 	]evceftum[ أَْوَجْفُتْم

• ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْنُهْم َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل ِرَكاٍب﴾599 أَْي أَْسَرْعُتْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما أََفاَء اهللَّ

 sür¡at-i “اَْلَوِجيــُف” dandır ki dâbbeyi seyr-i serî¡e hamldir. Râπıb rahimehullâhu“ِإيَجــاٌف”
seyrdir ve bu kelime sülâsîden “fa¡îl” vezninde gelen masâdırdandır ve ”أَْوَجْفــُت اْلَبِعيــَر“, 
 “ِإْضِطــَراٌب” diyor. Ve böylece hemze ile ta¡addî ]153[ ettiğini ifhâm ediyor. Ve “أَْســَرْعُتُه”
ma¡nâsına isti¡âre edildiğini de söylüyor.

• 	]el-evfâ[ اْلَْوَفى

• ْكَمَل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ يُْجٰزيُه اْلَجَزاَء اْلَْوَفى﴾600 أَِي اْلَ

Ya¡nî “tâm ve noksansız.” Bunun tahkîki Bâbu’l-Vâv’da ”َيــْت -kelimesiyle Bâbu’l “ُوّفِ
Yâ’da ”َيَتَوفَّاُكْم“ kelimesinde görülür.

• 	]evsa†uhum[ أَْوَسطُُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل أَْوَسطُُهْم أََلْم أَُقْل َلُكْم َلْوَل تَُسّبُِحوَن﴾601 اَْي َقاَل َخْيُرُهْم َواَْعَدلُُهْم	

“En hayrlı ve en ziyâde ¡âdil olanı” demek olur. Bu kelime ”َوَســٌط“ lafzından ”أَْفَعــُل“dir, 
orta demektir. Medhte ve zemmde isti¡mâl olunur. Tahkîki mufassalen Bâbu’l-Vâv’da 
.kelimesinde mübeyyendir “َوَسًطا”

599 “Onların mallarından Allah’ın, savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz, at ya da 
deve koşturmuş değilsiniz.” el-Haşr, 59/6.

600 “Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.” en-Necm, 53/41.
601 “Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?” 

dedi.” el-Kalem, 68/28.
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• 	]ev¡â[ اَْوَعى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَمَع َفأَْوَعى﴾602 أَْي َجَعَلُه ِفي اْلِوَعاِء	

 bundan “if¡âl”dir. Hemze-i “أَْوَعــى” .içine şey™ konulan kaptır, zarf, mahfaza gibi “ِوَعــاٌء”
“if¡âl” bunda ”ِإْدَخــاٌل“ ifâde eder. Me™âl-i âyet: “Mâl cem¡ etti, biriktirdi de vi¡â™ içine 
kodu, ya¡nî sakladı” demek olur.

• 	]ev√â lehâ[ أَْوَحى َلَها

• ُث أَْخَباَرَها ِبأَنَّ َربََّك أَْوَحى َلَها﴾603 أَْي أََمَرَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَمِئٍذ تَُحّدِ

Ve ﴾أَْوَحى ِإَلْيَها﴿ ile ﴾أَْوَحى َلَها﴿ birdir, ya¡nî “lâm” ile “ilâ” ile isti¡mâl olunur, bir fark yok-
tur. Bu faslın evâilinde vâki¡ ”اَْوَحْيُت“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]evtâden[ أَْوَتاًدا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََلْم َنْجَعِل اْلَْرَض ِمَهاًدا َواْلِجَباَل أَْوَتاًدا﴾604 َجْمُع َوِتٍد َوَتٍد	

-vâv’ın fethi ve tâ’nın kesriyle lügat-ı ehl-i ◊icâz’dır; fethateynle eşherdir. De “َوَتٍد َوِتٍد”
mirden masnû¡ mıh ve çivi ve enserdir. Ve çadır kazığına denir. Ve bu ağaçtan da olur. 
Cibâlin arza evtâd olması ”َوَتــٌد“le binâ ve hayme tesbît ve tahkîm edildiği gibi arzda 
cibâl ile tesbît ve tahkîm edildiği i¡tibâriyledir. ]154[ Ve 605﴾َوِفْرَعْوَن ِذي اْلَْوَتاِد﴿ kavl-i celî-
linde fir¡avnın ”ِذي اْلَْوَتــاِد“ ile tavsifi, merkûm gazab ettiği kimseyi dört kazıkla elleri ve 
ayaklarından gerip ta¡zîben ölünceye kadar terk ederek katl etmesi i¡tibâriyledir.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،و“

• 	]ulu’l-er√âmi[ أُولُو اْلَْرَحاِم

•  ﴿َوأُولُو اْلَْرَحاِم﴾606 أَْي َذُوو اْلَقَراَباِت	

Ya¡nî “hısımlık ve yakınlık sâhibleri” demek olur. ”اُولُــو“ kelimesinin vâhidi ”ُذو“ ve 
mü™ennesi olan ”أُوَلُت“ın vâhidesi de ”َذاُت“dür. Kendi lafzlarından vâhidleri yoktur. 
.in cem¡idir ki nisâda tekevvün-i veledin mahalli olan bir ¡uzv-ı dâhilîdir“َرِحٌم” da “اَْرَحاٌم”

• 	]ulî ecni√atin[ أُوِلي أَْجِنَحٍة

• ٰمَواِت َواْلَْرِض َجاِعِل اْلَمَلِئَكِة ُرُسًل أُوِلي أَْجِنَحٍة َمْثٰنى َوثُٰلَث َوُرَباَع﴾607 	 ِ َفاِطِر السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اْلَحْمُد هلِلَّ

602 “Servet toplayıp yığanı kendine çağırır.” el-Ma¡âric, 70/18.
603 “İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.” ez-Zilzâl, 99/4-5.
604 “Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?” en-Nebe™, 78/6-7.
605 “Kazıklar sahibi Firavun” Sâd, 38/12; el-Fecr, 89/10.
606 “Kan akrabaları” el-Enfâl, 8/75; el-Ahzâb, 33/6.
607 “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsus-

tur.” Fâtır, 35/1.
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أَْي َذِوي أَْجِنَحٍة

Ya¡nî “Melekleri enbiyâ-i ¡izâma kanatlı elçiler eyledi ki onlarla vahy ve emr irsâl bu-
yurdu.” Bu ”أُوِلي“ sâlifü’z-zikr ”اُولُو“ lafzının hâlet-i nasbıdır.

Tenbîh: Melâikenin ecnihası kanatları tuyûrun ecnihası gibi bildiğimiz kanatlar değil-
dir, çünkü latîf ve nûrânî olan nüfûs-ı melekiyye tayerân için âlete muhtâc değildir. 
Melâikede ecniha bi-hasebi’l-merâtib zînettir ki muktezâ-yı saltanat-ı ilâhiyyedir. Her 
meleğin cenâhları Cenâb-ı Melikü’l-¢uddûsu’s-Selâm’a kurbleri ve derece-i kuvvet-i 
kudsiyyelerine delâlet eden tırâz-ı nûrâniyye vü rûhâniyyeleridir, ¡aleyhimü’s-selâm ve 
rahmetullâhi ve berekâtuhu.

• 	]ulu’l-¡azmi[  أُولُو اْلَعْزِم

• َداِئِد	 ْبِر َعَلى الشَّ ُسِل﴾608 أَْي ُذو الثََّباِت َواْلِجّدِ أَِو الصَّ ﴿َفاْصِبْر َكَما َصَبَر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

Emr-i da¡vet ve teblîg-i risâlette her güçlüğe karşı sebât ve ikdâm yâhûd esnâ-yı teblîg-
de zuhûr eden şedâyidde sabr ve metânet sâhibleri ]155[ demektir. Bunlar mu¡ayyen 
zevât-ı ¡aliyye Nû√ ve İbrâhîm ve Mûsâ ve ¡Îsâ ¡ale’l-husûs Hâtemü’l-enbiyâ™ ¡aleyhi ve 
¡aleyhim ve ¡alâ-cemî¡i’l-enbiyâ™ es-salâtu ve’s-selâm hazerâtı gibi.

• 	]uvâriye[ أَُواِرَي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َيا َوْيَلٰتى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب َفأَُواِري َسْوأََة أَِخي﴾609 أَْي َفأَْسُتَر	

Ya¡nî “Kardeşimin cesedini örteyim” demek olur. Bu kelime birçok ma¡ânîde müsta¡-
mel ”َوَرى“ lafzından “müfâ¡alet”tir. ”َواَرْيُتُه أَُواِريِه ُمَواَراًة“ denir, ”َســَتْرتُُه أَْســُتُرُه َســْتًرا“ demektir. 
Ve “tef¡îl”den ”يــِه َتْوِرَيــًة اُه يَُوّرِ -de bundandır ki ma¡nâ-yı mak “َتْوِرَيــُة اْلَقــْوِل” de denir. Ve “َورَّ
sûdu setrdir.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-HÂ™: ”أَ،ه“

• 	]el-ehilleti[ ِة اْلَِهلَّ

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن اْلَِهلَِّة﴾610 َجْمُع ِهلٍَل	

Sâiller ensârdan Mu¡â≠ b. Cebel ve ¿a¡lebe b. ∏anm idi. Bunlar hilâlin nazarda şek-
len meşhûd olan tebeddül ve tagayyürünün ¡illet ve hikmetinden su™al etmişlerdi. Bunu 
fehm ve idrâk ve ihâtaya henüz kesb-i kâbiliyyet etmemiş olduklarından ancak fehm 
edecekleri derecede kendileri için mütehakkık olan fevâidini beyânla cevâb verildi de 

608 “(Ey Muhammed!) O hâlde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret.” el-Ahkâf, 
46/35.

609 “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?” 
dedi.” el-Mâide, 5/31.

610 “Sana, hilâlleri soruyorlar.” el-Bakara, 2/189.
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611﴾ -buyuruldu ki “Ey resûl-i muhterem, sana hilâllerin tehellü ﴿ُقــْل ِهــَي َمَواِقيــُت ِللنَّاِس َواْلَحّجِ
lünden su™âl ediyorlar, onlar onu fehm ve idrâk edemezler, imdi söyle onlara ki hilâlle-
rin tehellülü nâs için umûr u mu¡âmelât-ı dîniyye ve dünyeviyyelerinde ve hacc-ı bey-
tü’l-harâm için ta¡yîn-i evkât ¡alâyimidir.” ”ــٌة  hemze ve lâm-ı müşeddedenin fethi “أَِهلَّ
ve hâ-i meksûre ile ”ِهــَلٌل“ in cem¡idir. Ve ”ِهــَلٌل“ ayın ilk gecesinden üçüncü gecesine 
kadar söylenir, sonra âhir-i şehre kadar ”َقَمٌر“ denir. ]156[

• 	]ehuşşu[  ُّأَُهش

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِهَي َعَصاَي أََتَوكَُّؤا َعَلْيَها َوأَُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب أُْخَرى﴾612 أَْي أَْضِرُب 	
ِبَها

Ya¡nî “Koyunların üzerine yaprak dökmek için ağaç dallarına vururum” demek olur. 
” ” darb ile tefsîr olunmuş lâkin Mufredât’ta Râπıb rahimehullâhu “َهشٌّ -lafzı ma¡nâ “َهشٌّ
ca tahrîkte ”  bâbından ”َقَتَل“ .silkmek ve sarsmak ma¡nâsınadır “َهٌز” .e yaklaşır demiş“َهزٌّ
ــا” َهشًّ َيُهــشُّ   denir, yaprak dökülmek için ağaç dallarına vurmak ma¡nâsınadır. Ve “َهــشَّ 
-bâblarından lâzım olarak lînet ve istirhâ™ ve tebessüm ve şâdlık ma¡nâ ”َضَرَب“ ve ”َتِعَب“
larında müsta¡meldir.

• 	]ehemmethum[ ْتُهْم أََهمَّ

• ْتُهْم أَْنُفُسُهْم﴾613 أَْي َحَمَلْتُهْم َعَلى اْلَهّمِ َواْلُحْزِن َوأَْقَلَقُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَطاِئَفٌة َقْد أََهمَّ

Bunun tahkîki için Bâbu’l-Hâ’da ”وا ْت” ve “َهمُّ .kelimesine nazar oluna “َهمَّ

• 	]ehvâ[ أَْهَوى

• َماِء	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْلُمْؤَتِفَكَة أَْهَوى﴾614 أَْي أَْسَقَطَها َمْقُلوَبًة َبْعَد َرْفِعَها ِإَلى السَّ

Ya¡nî “Kurâ-yı kavm-i Lû†’u semâya kaldırıp sonra alt üst ederek tekrâr mahalline dü-
şürdü” demek olur ki zîr ü zeber edilerek ihlâk edildiğini beyân olur. Bu kelime yuka-
rıdan aşağıya düşmek ma¡nâsına olan zamm-ı hâ™ ve kesr-i vâv ve teşdîd-i yâ™ ile ”  “ُهِويٌّ
lafzından “if¡âl”dir. Buna dâir kelâm ”ِإْســَتْهَوْتُه“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur, ora-
ya mürâca¡at oluna.

• 	]ehvenu[ أَْهَوُن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ اْلَخْلَق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه﴾615 أَْي َهّيٌِن	

611 “De ki: “Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir.” el-Bakara, 2/189.
612 “Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. 

Onunla başka işlerimi de görürüm.” Tâhâ, 20/18.
613 “Bir kısmınız da kendi canlarının kaygısına düşmüştü.” Âl-i ¡İmrân, 3/154.
614 “O, “Mu’tefike”yi de kaldırıp yere çarpmış.” en-Necm, 53/53.
615 “O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O’na göre (ilk yaratmadan) 

daha kolaydır.” er-Rûm, 30/27.
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Ya¡nî “kolaydır” demek olur. Bu ”اَْهــَوُن“ kelimesinin ”أَْفَعــُل“ vezninde olmakla berâber 
-kav “ِإنِّي َلَْوَجُل” ile ve “َوِحيٌد” in“اَْوَحُد” kavlinde ]157[ “ُفَلٌن أَْوَحُد” ile tefsîri ¡Arabın “َهّيٌِن”
linde ”أَْوَجــُل“in ”َوِجــٌل“ ile tefsîri kabilindendir; kolay demek olan ”َهــْوٌن“ dendir. Bu ke-
limenin tahkîk ve tasrîfine dâir bahs Bâbu’l-Mîm’de ”َمِهيــٌن“ kelimesinde bast ve beyân 
edilmiştir, oraya nazar oluna. Bu âyet-i kerîmenin tefsîrinde bir kavl de âyet-i mezkûre 
-takdîrinde olup “bozulmuş bir şey™i i¡âde ve ihyâ et “َوُهــَو أَْهــَوُن َعَلْيــِه ِعْنَدُكــْم أَيَُّهــا اْلُمَخاَطُبــوَن”
mek bir şey™i ibtidâ™en halk ve îcâd etmekten kolay olduğu halk ¡indinde de sâbit ve 
müsellemdir” ma¡nâsını ifâde eder ki ”أَْفَعُل“ veznindeki ”أَْهَوُن“ bu mahalde kendi bâbın-
dan ya¡nî ”اَْفَعــُل ِمــْن“ ma¡nâsına değildir, nitekim ”أَْوَجــُل” ,“اَْوَحــُد“ kelimeleriyle istişhâd 
edilmişti. 

İstitrâd: ”اهللُ أَْكَبــُر“ cümlesindeki ”اَْكَبــُر“ kelimesi de her ne kadar ba¡zı ¡ulemâ™ tarafından 
 ma¡nâsına alınmayıp “أَْفَعــُل ِمــْن” ibâretiyle tefsîr olunmuş ise de bunda¡ “أَْكَبــُر ِمــْن ُكّلِ َشــْيٍء”
mutlak kibriyâ ve ¡azamette mübâlaga ma¡nâsına haml olunmak evlâdır. Bizim şîve-i 
lisânımıza göre bundan pek lafzıyla ta¡bîr olunur. Meselâ ”اهللُ أَْكَبــُر“ cümle-i tekbîriyye-
si “Allâhu ¡azîmü’ş-şân pek büyüktür” demek olur ki büyüklüğünün derecesi ta¡akkul 
ve tasavvur olunmak muhâldir demek ifâde eder. Bunun gibi bahsinde bulunduğumuz 
-kelimesi de pek kolaydır ¡ibâretiyle tefsîr olunursa her gûne te™vîl ve tevcîh kül “أَْهــَوُن”
fetinden vâreste kalınır. Allâhu a¡lemu bi-murâdihi.

MAZMÛMETU’L-HEMZE: ”أُ،ه“

• 	]uhille[ َّأُِهل

• ِ ِبِه﴾616 أَْي ُذِبَح َعَلى اْسِم َغْيِر اهلِل	 ﴿أُِهلَّ ِلَغْيِر اهللَّ

Ya¡nî “Zebhinde Allâh’tan gayrının ismi murâd asnâm ve evsândan birinin ismi zikr 
olundu” ]158[ demek olur. ”ِإْهــَلٌل“ zuhûr ma¡nâsına olan ”َهــْل“ den “if¡âl”dir, ref¡-i savt 
ma¡nâsına müsta¡meldir. Muvahhidîn zebhde cehren ”أَْكَبــُر  kavliyle Cenâb-ı “ِبْســِم اهلِل أهلَلُ 
Hakk’ı zikre me™mûrdurlar. Müşrikler ise kendi asnâm ve evsânları nâmına zebh eder-
ler. Bu gûne mezbûhun ekli ve bu sûretle zebhi fısktır, çünkü mezbûh meyte ve bu gûne 
zebh şirk ve zâbih müşriktir, binâ™en ¡aleyh 617﴾َمــْت َعَلْيُكــُم اْلَمْيَتــُة  emr-i celîliyle tahrîm ﴿ُحّرِ
buyuruldu.

İhtâr: Gulât-ı Ravâfıza teşebbüh eden ba¡zı gulât-ı cehele-i mutasavvifenin ki bunlar 
sûfî değillerdir, ”َشــاْه  diye kurbân zebh etmeleri de bu hükmdedir. E¡âzenallâhu “ِبْســِم 
mine’l-cehli ve’d-dalâl. Zuhûr ma¡nâsına olan ”  “َهــلَّ َيِهلُّ bâbından ”َضــَرَب“ in sülâsîsi“َهــلٌّ
” .sûretinde tasrîf olunur َهلًّ

616 “Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kesilenler.” el-Mâide, 5/3; el-
En¡âm, 6/145; en-Nahl, 16/115.

617 “Ölmüş hayvan size haram kılındı.” el-Mâide, 5/3.
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• 	]uhcurnî[ اُْهُجْرِني

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا ِاْبٰرِهيُم َلِئْن َلْم َتْنَتِه َلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِليًّا﴾618 أَِي اْتُرْكِني 	
ِحيًنا َطِويًل أَِو اْنَقِطْع َعنِّي َدْهًرا أَْو َزَماًنا َطِويًل

Bu kelime feth-i hâ ve sükûn-i cîm’le ”َهْجــٌر“den fi¡l-i emrdir. Tahkîk ve tasrîfi Bâbu’t-
Tâ’da ”َتْهُجُروَن“ ve Bâbu’l-Mîm’de ”َمْهُجوًرا“ kelimelerinde mezkûrdur, nazar buyurula.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ٍإ،ه“

• 	]ihdinâ[ ِاْهِدَنا

• َراَط اْلُمْسَتِقيَم﴾619 أَْي أَْرِشْدَنا ِإَلْيِه	 ﴿اْهِدَنا الّصِ

Ya¡nî “Bizi delâlet et doğru yola” demek olur. ”ِهَداَيــٌة“ten fi¡l-i emrdir ki böyle ma-
hall-i du¡âda fi¡l-i du¡â™ denir. Ve ”ِهَداَيــٌة“ lutf ve rıfkla delâlettir denildi. Ancak َفاْهُدوُهــْم﴿ 
ــِعيِر﴾ve 621 ِإَلــى ِصــَراِط اْلَجِحيــِم﴾620 ــْرُه ِبَعــَذاٍب “ِهَداَيــٌة” gibi mahallerdeki ﴿َوَيْهِديــِه ِإَلــى َعــَذاِب السَّ  ﴿َفَبّشِ
 kabîlindendir ki tahkîr ve tezlîlde mübâlaga olarak “ِبَشــاَرةٌ” kavl-i celîlindekiأَِليــٍم﴾622
¡alâ-tarîki]159[’t-tehekküm böyle ta¡bîr buyurulmuştur. Bâb-ı sânîden َيْهِديــِه ِهَداَيــًة  “َهــَداُه 
” ﴿ ,denir. Ve bi-nefsihi ta¡addî eder. Ve ba¡zen lâm’la ta¡addî eder َوُهًدى َفُهَو َهاٍد َوَذاَك َمْهِديٌّ
ِ الَِّذي َهٰديَنا ِلَهَذا﴾623  ,kavl-i kerîminde olduğu gibi. Ba¡zen de ilâ ile ta¡addî eder َوَقالُوا اْلَحْمُد هلِلَّ
ــَراِط﴾624  kelimesine “ُهَدى” nazm-ı celîlinde olduğu gibi. Bâbu’l-Hâ’da ﴿َواْهِدَنــا ِإَلــى َســَواِء الّصِ
de nazar oluna.

• 	]ihbi†û[ ِاْهِبطُوا

• ْرِض	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْلَنا اْهِبطُوا ِمْنَها َجِميًعا﴾625 أَِي اْنِزلُوا ِإَلى اْلَ

Ya¡nî “İniniz yere” demek olur. ”ُهُبــوٌط“tan fi¡l-i emr cem¡-i müzekkerdir. ”اُْهُبطُــوا ِاْهِبطُــوا “ 
da hemzenin zamm ve kesri lügattır. Âyette zamîr-i mecrûr ”َجنَّــٌة“e râci¡dir. “َضــَرَب” 
bâbından ”َهَبَط َيْهِبُط َهْبًطا“ ve kalîlen “َقَعَد” bâbından ”َنَزَل” ,“َهَبَط َيْهُبُط ُهُبوًطا َفُهَو َهاِبٌط“ demek-
tir. Ve bi-nefsihi müte¡addî de olur, ”اَْنَزْلُتــُه” ,”َهَبْطُتــُه“ demek olur. Ve ”ُهُبــوٌط“ yukarıdan 
aşağıya nüzûl ma¡nâsına olmakla berâber ba¡zen mutlak nüzûl ma¡nâsına da gelir ki ﴿
ْمَصاِر” ,اْهِبطُوا ِمْصًرا﴾626 .demek olup mutlak nüzûl ifâde eder “ِإْنِزلُوا ِمْصًرا ِمَن اْلَ

618 “Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka 
seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.” Meryem, 19/46.

619 “Bizi doğru yola ilet.” el-Fâtiha, 1/6.
620 “Onları cehennemin yoluna koyun” es-Sâffât, 37/23.
621 “Ve onu cehennem azabına sürükler” el-Hacc, 22/4.
622 “Ona, elem dolu bir azabı müjdele.” Lokmân, 31/7; el-Câsiye, 45/8.
623 “Hamd, bizi buna eriştiren Allah’a mahsustur dediler.” el-A¡râf, 7/43.
624 “Ve bizi hak yola ilet” Sâd, 38/22.
625 “İnin oradan (cennetten) hepiniz” dedik.” el-Bakara, 2/38.
626 “Öyle ise inin şehre! demişti.” el-Bakara, 2/61.
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• 	]ihtezzet[ ْت ِاْهَتزَّ

• َكْت ِبالنََّباِت	 ْت َوَرَبْت َواَْنَبَتْت ِمْن ُكّلِ َزْوٍج َبِهيج﴾627 أَْي َتَحرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا أَْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ

Ya¡nî “İnbât ve izhâr-ı nebâtla hareket etti” demek olur. Aslen ” -lafzındandır ki tah “َهزٌّ
rîk-i şedîddir. Bu kelimenin tahkîki Bâbu’l-Hâ’da ”ُهِزّي“ kelimesinde görülür.

FASLU’L-HEMZE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-TAHTİYYE: ”أَ،ي“

• 	]eyyednâhu[ أَيَّْدَناُه

• ْيَناُه	 َناِت َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح اْلُقُدِس﴾628 أَْي َوَقوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم اْلَبّيِ

“Biz onu Rû√u’l-…uds’le kuvvetlendirdik” demek olur. Bu kelime hemze-i meftûha ve 
yâ-i sâkine ile kuvvet ve şiddet ma¡nâsına olan ]160[ ”أَْيــٍد“ lafzından “tef¡îl”dir. ”أَْيــٌد in 
kuvvet ma¡nâsına olduğuna bu âyetler şâhiddir ki ٍة َشــِديَدٍة ــَماَء َبَنْيَناَها ِبأَْيٍد﴾629 أَْي ِبُقوَّ ﴿ ve ﴿َوالسَّ
ِة ْبَصاِر﴾631 أَْي ve َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُوَد َذا اْلَْيِد﴾630 أَْي َذا اْلُقوَّ ْيِدي َواْلَ  ﴿َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِاْبٰرِهيَم َوِاْسٰحَق َوَيْعُقوَب أُوِلي اْلَ
 “اْلَْيِدي” ibâretleriyle tefsîr olunmuştur. Ancak âyet-i ahîredeki yâ™ ile¡ أَْصَحاُب اْلُقَوى َواْلَبَصاِئِر
ihsân ve ¡atâ™ ma¡nâsına olan ”َيٌد“in cem¡idir denilmiş. “َباَع” bâbından ُجُل َيِئيُد أَْيًدا” أَْي  “آَد الرَّ
 veznindedir. Bu kelime “tef¡îl” bâbından “َهّيٌِن” ve “َسّيٌِد” ]Ve[ َقِوَي َواْشَتدَّ “َفُهَو أَيٌِّد” َقِويٌّ َشِديٌد”
müte¡addî olur. ”اَيََّدُه اهللُ ِبَنْصِرِه َفُهَو يَُؤيُِّد َمْن َيَشاُء َتْأِييًدا“ takviye ve teşdîd demektir.

• 	]eyyâmin[ أَيَّاٍم

• ِ ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة اْلَْنَعاِم﴾632	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلَيْشَهُدوا َمَناِفـَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللَّ

¡Aşr-ı zi’l-hiccedir. Ve 633﴾أَيَّاٍم َمْعُدوَداٍت﴿ eyyâm-ı teşrîktir. 

İstitrâd: 634﴾أَْشــُهٌر َمْعُلوَمــاٌت﴿ şevvâl ve zu’l-ka¡de ve zu’l-hicceden on gündür, ya¡nî şu iki 
ay ve on gündür. 635﴾اْلَْشُهُر اْلُحُرُم﴿ receb ve zu’l-ka¡de ve zu’l-hicce ve muharremdir.

627 “Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler 
bitirir.” el-Hacc, 22/5.

628 “Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik.” el-Bakara, 
2/87, 253.

629 “Göğü kudretimizle biz kurduk.” ez-Zâriyât, 51/47.
630 “Güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla.” Sâd, 38/17.
631 “(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u da an.” Sâd, 38/45.
632 “Kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kur-

banlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar.” el-Hacc, 
22/28.

633 “Sayılı günlerde” el-Bakara, 2/203.
634 “(Hac) (ayları), bilinen aylardır.” el-Bakara, 2/197.
635 “Haram aylar” et-Tevbe, 9/5.
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• 	]eyyâmillâhi[ ِ أَيَّاِم اهللَّ

• ِ﴾636 أَْي ِبَوَقاِيِع اهلِل	 ْرُهْم ِبأَيَّاِم اهللَّ ﴿َوَذّكِ

Ya¡nî “Allâhu ta¡âlâ şânuhunun ümem-i sâlife hakkında olan vakâyi¡-i ¡azîmesini onlara 
tezkîr ile yâd ettir” demek olur. Bu Mu…âtil’in kavlidir. İbn ¡Abbâs ve Ubeyy b. Ka¡b ve 
Mucâhid ve ¢atâde rıdvân]ullâhi[ ¡aleyhim ”ِبِنَعِم اهلِل“ ¡ibâretiyle tefsîr etmişler ki ni¡amın 
tezekkürü şedâyid-i âlâm-ı eyyâm-ı ibtilâyı tahfîf eder. Ve ”أَيَّــاُم اهلِل“dan murâd Hazret-i 
Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm ve kavmi hakkındaki vakâyi¡-i ¡azîmedir de denildi ki müşârün 
ileyhin meb¡asından ]161[ evvel olan beliyyât ve şedâyid ile ba¡de’l-bi¡set olan ibtilâ™ât 
ve fiten gibi vakâyi¡-i elîme ve fir¡avndan necât ve irsâl-i gamâme ve inzâl-i menn ü 
selvâ gibi ni¡am-ı celîle-i ilâhiyyenin tezkîrinden ¡ibârettir. Ve eyyâm vukû¡-ı va¡d u 
va¡îddir de denilir ki yevm-i mevtten bed™ ile eyyâm-ı âhirettir. Vallâhu a¡lemu bi-murâ-
di]hi[ bihi.

• 	]eyyâne[ أَيَّاَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُوَن﴾637 أَْي َوْقَت يُْبَعثُوَن َيْعِني اْلَخْلُق	

“Halk ne vakt ba¡s olunacağını bilmezler” demek olur. ”اَيَّــاَن“ kelimesi ”أَيُّ ِحيــٍن“ ma¡nâ-
sına ”َمَتــى“ gibi zamândan su™âle mevzû¡dur. Biz lisânımızda ne zamân, ne vakt ta¡bîr 
ederiz. Kelime-i mezkûre hemzenin kesriyle de lügattır, nitekim Sullemî rahimehullâhu 
bu âyeti öyle ya¡nî hemzenin kesriyle kırâ™at etmiştir. Ve 638﴾اَعِة اَيَّاَن ُمْرٰسيَها  ﴿َيْسَئُلوَنَك َعِن السَّ
ve 639﴾َيْســَئُل أَيَّــاَن َيــْوُم اْلِقَياَمــِة﴿ ve 640﴾يــِن  ile “َمَتــى” gibi âyât-ı kerîmede de ﴿َيْســَئُلوَن أَيَّــاَن َيــْوُم الّدِ
müfesserdir.

• 	]el-eyâmâ[ اْلََياَمى

• ًبا َوَمْن َلْيَس َلُه َزْوٌج	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنِكُحوا اْلََياَمى ِمْنُكْم﴾641 أَْي َمْن لَ َزْوَج َلَها ِبْكًرا َكاَنْت أَْو َثّيِ

Ya¡nî “Gerek bâkir gerek seyyib zevci olmayan nisâ™ ve zevci olmayan erleri birbirine 
nikâh ediniz” demek olur. Bu kelime feth-i hemze ve yâ-i müşeddede-i meksûre ile 
 erkeği olmayan kadındır ve “أَيِّــٌم” in cem¡idir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta“اَيِّــٌم”
ba¡zen zevci olmayan erkeğe de ¡alâ-tarîki’t-teşbîh ”أَيٌِّم“ denildi, bu hakîkat değildir de-
miş. Sükûn-ı yâ™ ile ”اَْيٌم“den “fa¡îl”dir. “َباَع” bâbından ”ُجُل َيِئيُم أَْيًما َفُهَو أَيٌِّم  “آَمِت ve “َقْد آَم الرَّ
 in farkı“اَيٌِّم” ile “ِبْكٌر” .de denir “َتأَيَّــَم َوَتأَيََّمْت” denir. Ve “tefa¡¡ul”den اْلَمــْرأَُة َتِئيــُم أَْيًمــا َفِهــَي أَيَِّمٌة”
 ale’l-ıtlâk¡ “أَيِّــٌم” .henüz ]162[ tezevvüc etmemiş olmakla zevci olmayana hâsstır “ِبْكــٌر”

636 “Onlara Allah’ın (geçmiş milletleri cezalandırdığı) günlerini hatırlat.” İbrâhîm, 14/5.
637 “Ne zaman dirileceklerinin de şuuruna varamazlar.” en-Nahl, 16/21; en-Neml, 27/65.
638 “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.” el-A¡râf, 7/187; en-Nâzi¡ât, 79/42.
639 “O kıyamet günü ne zaman?” diye sorar.” el-Kıyâmet, 75/6.
640 “Ceza günü ne zaman?” diye sorarlar.” ez-Zâriyât, 51/12.
641 “Sizden bekâr olanları evlendirin.” en-Nûr, 24/32.
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zevci olmayandır. Fe-li-zâ her ”أَيِّــٌم” “ِبْكــٌر“dir, lâkin her ”ِبْكــٌر” ,“اَيِّــٌم“ değildir. Ve harbe 
ــٌة” .tesmiyesi zevceynin beynini tefrîkle ferd bıraktığı içindir “َمْأَيَمــٌة”  ya¡nî yılana da “َحيَّ
.denir “اَيٌِّم”

• 	]el-eyketi[ اْلَْيَكِة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َكاَن أَْصَحاُب اْلَْيَكِة َلَظاِلِميَن﴾642 أَِي اْلَغْيَضِة	

-birbirine dolaşmış ka “أَْيــٌك” câmi¡ü’l-eşcâr olan mahaldir ki ağaçlık denir, zîrâ “َغْيَضــٌة”
rışmış eşcâr-ı kesîredir. Bu ism olup vâhidesi ”أَْيَكــٌة“dir, koru ve orman demek olur. 
-denilen kavmin meskenleri Medyen kurbünde böyle bir mahal olmak “أَْصَحــاُب اْلَْيَكــِة”
la ona izâfe edildi. Ve hemze bedeline lâm ile ”أَْصَحــاُب َلْيَكــَة“ dahi kırâ™attir. Bu sûrette 
kavm-i merkûmun karyelerinin ismidir. Bunlar Şu¡ayb ¡aleyhi’s-selâmın ba¡s olunduğu 
kavmdir. Bâbu’@-ªâ’da ”الظُّْلَمِة“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]el-eydi[ اْلَْيِد

• ِة	 اٌب﴾643 أَِي اْلُقوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِاْصِبْر َعَلى َما َيُقولُوَن َواْذُكْر َعْبَدَنا َداُووَد َذا اْلَْيِد ِإنَُّه أَوَّ

Ya¡nî “kuvvet sâhibi” demek olur. Bu kelimeye dâir tahkîkât-ı lâzime bu faslın ibtidâ-
sında vâki¡ ”أَيَّْدَناُه“ kelimesinde mufassalen beyân olunmuştur, mürâca¡at buyurula.

MEKSÛRETU’L-HEMZE: ”ِإ،ي“

• 	]î ve rabbî[ ِإي َوَربِّي

• ﴾644 أَْي َنَعْم َوَربِّي	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيْسَتْنِبئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَربِّي ِإنَُّه َلَحقٌّ

Hemze-i meksûre ve yâ-i sâkine ile ”ِإي“ kelimesi hakkında Ebû Bekr Sicistânî rahime-
hullâhu “kasemler için te™kîddir, ma¡nâsı ”َنَعــْم َوَربِّــي“ demektir. Ebû ¡Amr rahimehullâhu 
 ma¡nâsına “َنَعــْم” ,“ِإي” tasdîktir dedi” buyurmuş, lâkin âsâr-ı sâirede görülen “ِإي َوَربِّــي”
harf-i cevâbdır. Muhbiri tasdîk ve müstahbiri ]163[ i¡lâm ve va¡d-ı tâlib için ”َنَعْم“ yerine 
kullanılır ve her hâlde ”َنَعْم“ gibidir. Ancak İbn ◊âcib ”َنَعْم“ yerine ”ِإي“ ba¡de’l-istifhâm 
ve kable’l-kasem vâki¡ olur demiş. Fi’l-hakîka işte bu âyette de öyle vâki¡ olmuştur. Bu 
kelime Mu«târu’l-Enbâ™ nâm eser-i fakîrîde mufassalen beyân olunmuştur.

İstitrâd: Dervîşler lisânında cârî olan ”أَْي َواهلِل“ kelimesi de bundandır. Hemzenin fethiyle 
telaffuzu galat-ı meşhûrdur. Yalnız mahall-i isti¡mâl tevsî¡ edilerek kabûl ve teşekkür ve 
tahsîn ve rızâ mahallerinde de isti¡mâl ediyorlar.

642 “Eyke” halkı da şüphesiz zalim idiler.” el-Hicr, 15/78.
643 “Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla. O, Allah’a 

çok yönelen bir kimse idi.” Sâd, 38/17.
644 “O (azap) gerçek midir?” diye senden haber soruyorlar. De ki: “Evet, Rabbime andolsun ki o elbette 

gerçektir.” Yûnus, 10/53.
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• 	]iyâbehum[ ِإَياَبُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُهْم﴾645 أَْي ُرُجوَعُهْم	

Ya¡nî “geri gelmeleri” demek olur. ”أَْوٌب“dendir. Ve ”اَْوٌب“ rücû¡dan ahasstır, zîrâ lafz 
irâde sâhibi olan zî-rûhta söylenir; ”ُرُجــوٌع“ ise ¡âmmdır, her şey™e ıtlâk olunur. “َقــاَل” 
bâbından ”آَب َيــُؤوُب أَْوًبــا َوأَْوَبــًة َوِإَياًبــا َوَمآًبــا َفُهــَو آِئــٌب“ denir. ”اٌب ــاٌع” bundan “أَوَّ اٌب” ve “َرجَّ  “َتــوَّ
ma¡nâsına mübâlaga sîgasıdır. Sâlifü’l-beyân ”اٌب .kelimesine mürâca¡at oluna “اَوَّ

• 	]îlâfi[ ِإيَلِف

• ْيِف﴾646	 َتاِء َوالصَّ يَلِف ُقَرْيٍش ِإيَلِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلِ

 “أَِلــَف َيْأَلــُف ِإْلًفــا bâbından “َعِلــَم” .ten “if¡âl”dir, üns ve muhabbet ma¡nâsına“ِإْلــٌف” ,“ِإيــَلٌف”
 bundan ismdir, Türkçe alışmak ve alışıklık “اُْلَفــٌة” denir. Ve zammla َفُهــَو أَِليــٌف َوَذاَك َمْألُــوٌف”
denir. ”ِإيــَلٌف“, “if¡âl”den masdardır. Meddle ”آَلــَف يُوِلــُف ِإيَلًفــا“ denir, bir şey™e ülfet ve 
ünsiyyet etmek ve alışıp hûy edinmek ma¡nâsınadır. ”يــَلِف -kelimesindeki lâm’ın mü “ِلِ
ta¡allıkında ihtilâf vardır, şöyle ki ]164[ bu bir sûre-i müstakille olmak i¡tibâriyle lâm’ın 
müte¡allıkı ﴾َفْلَيْعُبــُدوا﴿dur, lâkin Ubeyy b. Ka¡b radıyallâhu ¡anhın mushafında mâ-kab-
linde vâki¡ sûre-i Fîl’den besmele ile fasl olunmayıp sûre-i vâhide gibi yazılmış olması 
i¡tibâriyle müta¡allık 647﴾َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل﴿ âyet-i kerîmesidir. Bu sûre-i şerîfe için mu-
fassalâta mürâca¡attan istignâ yoktur.

645 “Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.” el-Gâşiye, 88/25.
646 “Kureyş’i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen’e) ve yazın (Şam’a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp 

alıştırdığı için.” el-Kureyş, 106/1-2.
647 “Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları hâline getirdi.” el-Fîl, 105/5.
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ب
FASLU’L-BÂ™ MA¡A’L-HEMZE: ”َب،ء“

• 	]be™sun[ َبْأٌس

• نُُه ِإلَّ النَّاُر	 ةٌ َشِديَدةٌ لَ تَُلّيِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس﴾648 أَْي ُقوَّ

Ya¡nî “Âteşten başka bir şey™in yumuşatamadığı bir kuvvet-i şedîde” demek olur. Ve 
ةٌ َشِديَدةٌ ِلْلَحْرِب َواْلِقَتاِل” -as “بُْؤٌس” ve zammla “َبْأٌس” ibâretiyle de tefsîr olundu. Fethle¡ “ِفيِه ُقوَّ
len şiddet ma¡nâsına olup bundan ¡azâb, harb, kıtâl, şecâ¡at, fakr, şiddet, ihtiyâc ma¡nâ-
larında isti¡mâl olunmuş. Zamm-ı hemze ile ”َبُؤَس بُْؤًسا َفُهَو َبِئيٌس“ ve kesr-i hemze ile َبِئَس“ 
 dahi “ِبْئَس” nin zıddı“ِنْعَم” sûretlerinde tasrîf olunur. Ve fi¡l-i medh olan بُْؤًسا َبِئًسا َفُهَو َباِئٌس”
bundandır.

• 	]be™se[ َبْأَس

• ُ أَْن َيُكفَّ َبْأَس الَِّذيَن َكَفُروا﴾649 أَْي َحْرَب الَِّذيَن َكَفُروا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َعَسى اهللَّ

• ِ ِإْن َجاَءَنا﴾650 أَْي ِمْن َعَذاِب اهلِل	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َيْنُصُرَنا ِمْن َبْأِس اهللَّ

• ًة َوَحْرًبا	 ُ أََشدُّ َبْأًسا﴾651 أَْي ُقوَّ َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

• 	]el-be™sâu[ اْلَبْأَساُء

• ُة اْلَفْقِر َواْلَحاَجِة	 اُء﴾652 َوِفي أَْمَثاِلِه ِشدَّ رَّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َمسَّ

648 “Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar 
ondan yararlansınlar).” el-Hadîd, 57/25.

649 “Umulur ki Allah inkâr edenlerin gücünü kırar.” en-Nisâ™, 4/84.
650 “Ama başımıza geldiğinde bizi, Allah’ın azabından kim kurtarır?” el-Gâfir, 40/29.
651 “Allah’ın gücü daha üstündür.” en-Nisâ™, 4/84.
652 “Darlığa ve zorluğa uğramışlar.” el-Bakara, 2/214.
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Ya¡nî ziyâde yoksulluk demek olur. ”اُء” , “َبْأَســاُء اُء” ve ]165[ “َســرَّ  gibi “َفْحَشــاُء” ve “َضــرَّ
min-gayri tezkîr ”َبْأٌس“ten ism-i mü™ennestir.

• 	]be™sikum[ َبْأِسُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل َلُكْم َسَراِبيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَراِبيَل َتِقيُكْم َبْأَسُكْم﴾653	

• َو﴿َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبْأِسُكْم﴾654 أَْي َحْرِبُكْم	

Murâd libâs-ı harb olan dir¡in menâfi¡ini beyândır ki harbde muhârib ve mukâtillerin 
darb ve ta¡n-ı ¡adüvvden vikâye ve muhâfazasıdır.

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ب،ء“

• 	]bi™se[ ِبْئَس

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِبْئَسَما اْشَتَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم﴾655 َوِفي ُكّلِ َمَحّلٍ َكِلَمُة َذّمٍ	

Ânifen de beyân olunduğu üzere ”َبــْأٌس“tendir. ”ِنْعــَم“ kelimesinin zıddı olup ne kötü ne 
çirkin demek yerinde kullanılır. ”ُجــُل َزْيــٌد  denir. Başka sûretle “ِبْئَســِت اْلَمــْرأَُة ِهْنُد” ve “ِبْئــَس الرَّ
tasrîf olunamaz birer fi¡ldirler, çünkü mevzû¡undan çıkarılıp ”ِنْعَم“ medhe, ”ِبْئَس“ zemme 
nakl olunmuş, binâ™en ¡aleyh isti¡mâlen harfe benzemiştirler.

FASLU’L-BÂ™ MA¡A’L-ELİF: ”َب،ا“

• 	]el-bâ†inu[ اْلَباِطُن

• ُل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن﴾656	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو اْلَوَّ

Esmâ™ü’l-hüsnâdandır. Tefsîr ve şerhi Bâbu’l-Hemze]de[ ”الِخــُر“ kelimesinde mufassa-
len mezkûrdur, oraya mürâca¡at oluna.

• 	]bâri™ikum[ َباِرِئُكْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفُتوبُوا ِإَلى َباِرِئُكْم﴾657 أَْي َخاِلِقُكْم	

“Yaratanınıza ya¡nî sizi yaratan Allâh’a tevbe edilir, rücû¡ eyleyiniz” demek olur. ”َبــْرٌء“ 
lafzındandır ki “َسِلَم” ve “َقَطَع” bâblarından ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡meldir. “َسِلَم” bâbın-
dan ”َبُعَد ِمْنُه” , “َبِرَئ ِمْنُه َيْبِرُئ َبَراَءًة َفُهَو َبِريٌء“ demektir. Kezâ bâb-ı mezkûrdan ”َبِرَئ ِمَن اْلَمَرِض“ , 

653 “Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi.” en-Nahl, 16/81.
654 “Bir de Davud’a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun.” el-Enbiyâ™, 

21/80.
655 “Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi ... ne kötüdür!” el-Bakara, 2/90.
656 “O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.” el-Hadîd, 57/3.
657 “Gelin yaratıcınıza tövbe edin.” el-Bakara, 2/54.
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 “َبِريٌَّة” .demek olur “َخَلَق َفُهَو اْلَخاِلُق” , “َبَرأَ اهللُ اْلَخْلَق َفُهَو اْلَباِرُئ” bâbından ”َقَطَع“ .demektir “َشَفى”
]166[ halk ya¡nî nâstır. ”اَْلَباِرُئ“ esmâ™ü’l-hüsnâdandır. Ve ”ََبَرأ“ lafzı halk ve îcâd ma¡nâ-
sına Cenâb-ı Hakk’a hasstır, gayra ıtlâk olunamaz. ”ٌَبَراَءة“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]bâ™û[ َباُؤوا

• ِ﴾658أَْي َرَجُعوا	 لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم الّذِ

Ya¡nî “Allâh’ın gazabıyla rücû¡ ettiler” demek olur. İşbu ”َباَء“ lafzı dâimâ şerrde isti¡mâl 
olunur; ”َرَجــَع“ gibi mutlak değildir ki hayr ve şerrde kullanılır. “َقــاَل” bâbından َبــاَء ِبَكــَذا“ 
 demek olur. Bu kelimenin şerrde isti¡mâle tahsîsi yalnız “أََقرَّ َواْعَتَرَف ِبِه” denir َيُبوُء َبْوًءا َوَبَواًء”
Sicistânî rahimehullâhın Şer√u ∏arîbi’l-¢ur™ân’ıyla Lubâbu’t-Te™vîl’de görüldü, bizim 
elimizde bulunabilen âsâr-ı sâirede tesâdüf edilemedi. Merhûmların bu kavli ve böyle 
kaydı kat¡î olmayıp ekseriyyet i¡tibâriyle olsa gerek, çünkü Zât-ı risâlet-penâhtan mervî 
meşhûr “seyyidü’l-istigfâr”da ”أَبُــوُء َلــَك ِبِنْعَمِتــَك َعَلــيَّ َوأَبُــوُء ِبَذْنِبــي“ vâki¡ olmakla iki vechle 
de isti¡mâli ictimâ¡ ettiği zâhirdir. İbnu’l-E&îr rahimehullâhuNihâye’de bu kelimeyi أَِي“ 
” ــُزوُم” ibâretiyle tefsîr etmiş ve¡ اْلَتــَزَم َوأَْرَجــَع َوأََقــرَّ  demiş. Ve ekser müfessirîn “أَْصــُل اْلَبــَواِء اللُّ
وا” ve “َرَجُعوا” yu“َباُؤوا”  ile tefsîr “ِاْســَتْوَجُبوا” ile ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ “اْســَتَحقُّ
etmişler. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]bâπin[ َباٍغ

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد﴾659 أَْي َطاِلٍب َيْعِني لَ َيْنَبِغي أَْي لَ َيْطُلُب اْلَمْيَتَة َمَع ِغَناُه 	
َعْنَها ِبَغْيِرَها

Ya¡nî “Meytenin gayrı bir şey™le ekl-i meyteden müstagnî olduğu hâlde meyte eklini 
istemez” me™âlindedir. Ve ba¡zı ekâbir-i e™imme-i tefsîr ”ِة -ile tefsîr etmişler “َغْيَر ُمَتَناِوٍل ِللَّذَّ
dir ki ]167[ lezzet için yemez, ya¡nî zarûret olmadıkça telezzüz için ekl-i harâmı irtikâb 
etmez demektir. ”َغْيَر َخاِرٍج َعَلى اْلُمْسِلِميَن“ ile ve ”َماِم  ile de tefsîri mervî ise de “َغْيَر َباٍغ َعَلى اْلِ
sibâk ve siyâk ve mes™eleye evfak olan evvelki tefsîrlerdir. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâb. 
Bu ”َبْغٌي“ lafzının Bâbu’l-Hemze’de ”ِاْبِتَغاَء“ kelimesinde bahsi mürûr etti, oraya da ircâ¡-ı 
nazar oluna.

• 	]bâşirûhunne[ ََّباِشُروُهن

• ﴾660 أَْي َجاِمُعوُهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْلَن َباِشُروُهنَّ

Ya¡nî “Şimdi artık nisâ ile ya¡nî ezvâcınız ile cimâ¡ ediniz.” ”ٌُمَباَشــَرة“ burada cimâ¡dır; 
zâhir-i cild demek olan ”ٌَبَشــَرة“ten “müfâ¡alet”tir. Cimâ¡ın ”ٌُمَباَشــَرة“ tesmiyesi beşerenin 

658 “Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar.” el-Bakara, 2/61.
659 “Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın...” el-Bakara, 2/173; 

el-En¡âm, 6/145; en-Nahl, 16/115.
660 “Artık eşlerinize yaklaşın.” el-Bakara, 2/187.
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beşereye messi i¡tibâriyledir ki zevceynin beşereleri birbirine temâs eder. Bu ”َبْشٌر“ lafzı 
ma¡ânî-i kesîrede müsta¡meldir, âtiyen ”َبَشٌر“ kelimesinde tafsîli görülür.

• 	]bâziπan[ َباِزًغا

• ا َرأَى اْلَقَمَر َباِزًغا﴾661 أَْي َطاِلًعا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “tulû¡ edici olduğu hâlde” demek olur. ”َبــْزٌغ“dendir. “َدَخــَل” bâbından ــْمُس  “َبَزَغــِت الشَّ
-denir ki tulû¡ etmek ya¡nî doğmak ma¡nâsına “َبَزَغ اْلَقَمُر بُُزوًغا َفُهَو َباِزٌغ” ve َتْبُزُغ بُُزوًغا َفِهَي َباِزَغٌة”
dır. Râπıb rahimehullâhu662﴾ــْمَس َباِزَغًة ا َرأَى الشَّ ا َرأَى اْلَقَمَر َباِزًغا﴾ve 663 ﴿َفَلمَّ  âyetlerini îrâd ﴿َفَلمَّ
ile ”ْوِء  Ya¡nî azı dişi tulû¡ etti, çıktı “َبَزَغ النَّاُب” ibâretiyle tefsîr etmiş. Ve¡ “أَْي َطاِلًعا ُمْنَتِشَر الضَّ
denmesi buna teşbîhendir. Ve aslı”ابََّة أََساَل َدَمَها َفَبَزَغ ُهَو أَْي َساَل -Ya¡nî baytâr hay ”َبَزَغ اْلَبْيَطاُر الدَّ
vânın damarını şakk etti, kanını akıttı kan da aktı diye teşrîh etmiş. Bu ma¡nâya lafz-ı 
mezkûr “َقَطــَع” bâbından gelir. ”ابََّةَيْبــَزُغ َبْزًغــا  lafzı bu sûretle “َبــْزٌغ” denir. Hâsılı “َبَزَغاْلَبْيَطــاُر الدَّ
]168[ tulû¡, zuhûr, şakk, isâle ve seyelân-ı dem ma¡nâlarında isti¡mâl olunduğu anlaşılır.

• 	]bâdiye’r-ra™yi[ ْأِي َباِدَي الرَّ

• ْأِي﴾664	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإلَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّ

ْأِي” hemze ile ve bilâ-hemze kırâ™at olundu. Hemze ile kırâ™ate göre “َبــاِدي” الــرَّ َل   “أَوَّ
bilâ-hemze kırâ™ate göre ”ْأِي  ile tefsîr olunur. Her iki sûrette de murâd bir emrde “َظاِهَر الرَّ
bilâ-tefekkür ve lâ-te™emmül reviyyetsizce ¡âkıbetini düşünmeden ilk hâtıra geleni yapı-
veren kimsedir. ”ْأِي َل الرَّ ْأِي” ilk re™y ve “أَوَّ -işin bâtınını iç yüzünü düşünmeden zâ “َظاِهَر الرَّ
hir ve hâdis olan re™y demektir. Bilâ-hemze ”َسَما َيْسُمو“ bâbından ”َبَدا َيْبُدو َبْدًوا َفُهَو َباٍد، َباِدي“, 
.demek olur “ِإْبَتَدأَ” , “َبَدأَ َيْبَدأُ َبْدًءا َفُهَو َباِدٌئ” bâbından ”َقَطَع“ demektir. Ve hemze ile “َظَهَر”

• 	]bâ«i¡un[ َباِخٌع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك أَلَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنيَن﴾665 أَْي َقاِتٌل َنْفَسَك	

Ya¡nî “öle” ki kendini öldüreceksin demek olur ki işfâktır. Murâd mahzûn ve mükedder 
olup da nefsine meşakkat îrâs etmek demektir. Cenâb-ı Hak’tan Resûl-i ekrem efendi-
miz hazretlerini tesliyettir. ”َبْخٌع“ aslen gam ve hüzn ve vecd sebebiyle kendini öldürmek 
ma¡nâsınadır; ”ِإْنِتَحــاٌر“ değil, zîrâ ”ِإْنِتَحــاٌر“ kişi bi’z-zât nefsini katle teşebbüstür. ”َبْخــٌع“ 
hüzn ve gam veyâ vecd bir kimsenin mevtine sebeb olmaktır, dayanamayıp ölmektir. 
ا أَْو ُحْزًنا أَْو َوْجًدا” ,denir “َبَخَع َيْبَخُع َبْخًعا َفُهَو َباِخٌع” bâbından ”َنَفَع“ .demek olur “َقَتَل َنْفَسُه َغمًّ

661 “Ay’ı doğarken görünce de.” el-En¡âm, 6/77.
662 “Güneşi doğarken görünce de.” el-En¡âm, 6/78.
663 “Ay’ı doğarken görünce de.” el-En¡âm, 6/77.
664 “İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz.” Hûd, 11/27.
665 “Ey Muhammed! Mü’min olmuyorlar diye adetâ kendini helak edeceksin!” eş-Şu¡arâ™, 26/3. Ayrıca 

bkz. el-Kehf, 18/6.
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• 	]el-bâ…iyâtu’§-§âli√âtu[ اِلَحاُت اْلَباِقَياُت الصَّ

• َلَواُت اْلَخْمُس	 اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌراََملً﴾666 أَيالصَّ ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّ

Ya¡nî “beş namâz”dır. ]169[ Ve ”َوَل ِإَلــَه ِإلَّ اهللُ َواهللُ أَْكَبــُر ِ -kelimât-ı tayyi “ُســْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمــُد هلِلَّ
bâtıdır dahi denildi. Bu ma¡nâ kelimât-ı mübârekât-ı mezkûrenin sevâb ve berekât ve 
envârı zâkiri için bâkî olmak i¡tibâriyledir.

• 	]bârizeten[ َباِرَزًة

• 	ٌ أ ُر اْلِجَباَل َوَتَرى اْلَْرَض َباِرَزًة﴾667 أَْي َظاِهَرًة أَْي َلْيَس ِفيَها ُمْسَتَظلٌّ َولَ ُمَتَفيَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيْوَم نَُسّيِ

Ya¡nî “Yeryüzünü dağlar ve ağaçlar ve sâir gölge edecek şey™lerden ¡ârî apaçık görür-
sün” demek olur ki kıyâmetten sonraki hâlidir. “َقَعــَد” bâbından َبــَرَز َيْبــُرُز بُــُروًزا َفُهــَو َبــاِرٌز َوِهَي“ 
 denir, zuhûr ma¡nâsınadır. Ve hurûc ve mübâreze ya¡nî harbe çıkışmak meydân َبــاِرَزةٌ”
okumak ma¡nâsına da gelir. Ve arz-ı zâhire ya¡nî açık yere fethle ”َبــَراٌز“ denir. Ma¡ânî-i 
sâirede dahi müsta¡meldir ki fusûl-ı mahsûsasında mezkûrdur. Faslu’l-Bâ™ Ma¡a’r-Râ’ya 
nazar oluna.

• 	]bâlu[ َباُل

• اِلَفِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اْلُوَلى﴾668 أَْي َحاُل َوَخَبُر ُقُروِن السَّ

“Evvelki akvâmın geçmiş ümmetlerin hâli ve haberi nedir?” demek olur. Râπıb rahime-
hullâhuMufredât’ta ”َبــاٌل“ kendisiyle ihtimâm olunan ya¡nî mühimm olan ”َحــاٌل“dir. َمــا“ 
-demiş ki biz bundan ben ona gussalanmadım ve ona ehemmiy َباَلْيُت ِبَكَذا َباَلًة أَْي َما اْكَتَرْثُت ِبِه”
yet vermedim ta¡bîr ederiz. Bundan anlaşılan bu ki ”َبــاٌل“ her ne kadar ”َحــاٌل“ demek ise 
de beynlerinde fark vardır ki ”َحــاٌل“ ¡ale’l-¡âde, ”َبــاٌل“ fakat mühimm hâl demek olur. Bu 
kelime kalb ve ihtimâm mevzi¡lerinde kullanılır. 669 أَْي﴾ ِتي َقطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ ْسَوِة اللَّ  ﴿َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّ
 Ya¡nî kalbime şöyle bir “َخَطَر ِبَباِلي َكَذا أَْي َقْلِبي” ve ﴿َوأَْصَلــَح َباَلُهــْم﴾670 أَْي َحاَلُهْم ve َحالُُهــنَّ َوَخَبُرُهــنَّ
şey™ hutûr etti. Bundan mübâlât ]170[ lafzı ihtimâm ve hüzn ve gam ma¡nâlarına gelir. 
” gibi kelâmlarda “َل أَُباِلي” .dir“ُمَفاَعَلٌة” den“َباٌل” ” ve “َل أَْحَزُن” ve “َل أَْهَتمُّ -ma¡nâları “َل اَْغَتمُّ
nadır, Türkçe “kayırmam” denir ki ehemmiyyet vermekten ve korkmamaktan ¡ibârettir.

• 	]el-bâdi[ اْلَباِد

• َقْولُُه َعزَّ َوَجلَّ ﴿َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد﴾671 أَْي أَْهَل َبْدٍو	

666 “Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.” 
el-Kehf, 18/46; Meryem, 19/76.

667 “Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla.” el-Kehf, 18/47.
668 “Firavun, “Ya geçmiş nesillerin hâli ne olacak?” dedi.” Tâhâ, 20/51.
669 “Ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor.” Yûsuf, 12/50.
670 “Ve hâllerini düzeltmiştir.” Muhammed, 47/2.
671 “Ve içinde, yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram’dan” el-Hacc, 22/25.
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Ya¡nî “bâdiye ehli” ki göçebe, kurevî, çöl adamı demek olur. Bu ”  lafzının zuhûr “بُــُدوٌّ
ma¡nâsından ahzle etrâf ve eknâfında rü™yete mâni¡ olacak bir hâil bulunmadığı cihet-
le sahrâ™ ve çöl ve ovaya ”َباِدَيــٌة“ tesmiye olunmuş, binâ™en ¡aleyh sükkânına ”  ve “َبــَدِويٌّ
 .denir. Bu âyet-i kerîmede tahfîfen yâ iskât olunup kesre ile iktifâ™ olunmuştur “َبــاِدي”
Ânifü’l-beyân ”ْأِي ” kelimesinde “َبــاِدَي الــرَّ  lafzının tahkîki zikr olundu, ircâ¡-ı nazar “بُــُدوٌّ
buyurula.

• 	]bâsiratun[ ٌَباِسَرة

• َهٌة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َباِسَرةٌ﴾672 أَْي ُمَتَكّرِ

Ya¡nî “Şiddetle kararıp çirkînleşici” demektir. Ve ”َكاِلَحــٌة“ de denir ki “şedîdetü’l-¡ubû-
set” ya¡nî pek ¡abûs demek olur, ”َبْسٌر“dendir ki bir şey™i vaktinden mukaddem isti¡câldir. 
 denir, istikrâhı tevakku¡ olunan “أَْظَهَر اْلُعُبوَس َواْسَتْعَجَل ِبِه” kavl-i kerîminde ﴿ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر﴾673
şey™in hudûs ve zuhûrundan evvel hâsıl olan telâş ve ıztırâb-ı derûndan vech tagayyürle 
çirkînleşmek demek olur. “َدَخَل” bâbından ”َبَسَر َيْبُسُر بُُسوًرا َفُهَو َباِسٌر“ denir.

• 	]bâsi…âtin[ َباِسَقاٍت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َلَها َطْلٌع َنِضيٌد﴾674 أَْي ِطَوالً	

Ya¡nî “uzun.” ”َباِســَقٌة“nın cem¡idir. Yukarıya doğru uzanıp gitmek ma¡nâsına olan 
 .demektir “َطاَل” ,denir ]171[ “َبَســَق النَّْخُل َيْبُســُق بُُســوًقا َفُهَو َباِسٌق” bâbından ”َدَخَل“ .dendir“َبْســٌق”
.ile tavsîfi sıfat-ı mezkûreyi hâiz olduğundandır “َباِسَقاٍت” in“َنْخٌل”

• 	]bâliπatun[ َباِلَغٌة

• ٌة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِحْكَمٌة َباِلَغٌة َفَما تُْغِن النُُّذُر﴾675 أَْي َتامَّ

• ُة	 ُة اْلَباِلَغُة﴾676 َكَذا التَّامَّ َوِفي ﴿ُقْل َفِللَِّه اْلُحجَّ

Hikmet ve huccetin ”َباِلَغــٌة“ ile tavsîfi tamâm ve kemâlde mertebe-i gâyette olduğu için-
dir. Buna binâ™en ”ــٌة  “َباِلَغــٌة ile tefsîr olundu. Ba¡zı müfessirîn tarafından âyet-i ûlâda “َتامَّ
 ibâretiyle de tefsîr olunmuştur. Bu kelime her nede olursa olsun yetişmek ve¡ ِمَن اهلِل ِإَلْيِهْم”
ulaşmak ya¡nî vusûl ve idrâk ve intihâ™ ma¡nâlarında isti¡mâl olunan ”بُُلــوٌغ“dandır; “َقَعــَد” 
bâbından ”ِبــيُّ بُُلوًغــا َفُهــَو َباِلٌغ، َوَصَل ِإَلى اْلُحُلِم  ”َظُرَف“ ,ism de olur “بُُلوٌغ” Ve bu ma¡nâda “َبَلــَغ الصَّ
bâbından ”َبُلَغ َيْبُلُغ َبَلَغًة َفُهَو َبِليٌغ“ denir, ”َصاَر َبِليًغا“ Ya¡nî “Sözü hakkıyla tâmm ve kâmil ve 
yerli yerinde söyler oldu” demek olur. Ve ”َبــَلٌغ“ kifâyet ve teblîg ma¡nâsına gelir. Ve 

672 “O gün birtakım yüzler de asıktır.” el-Kıyâmet, 75/24.
673 “Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.” el-Mudessir, 74/22.
674 “Birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları (bitirdik).” Kâf, 50/10.
675 “Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!” el-Kamer, 54/5.
676 “De ki: “En üstün delil yalnızca Allah’ındır.” el-En¡âm, 6/149.
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 bezl-i cehd etmek ve cidd ve ikdâmla “ُمَباَلَغــٌة” bundan müte¡addîdir. Ve “َتْبِليــٌغ” ve “ِإْبــَلٌغ”
çalışmak ma¡nâsınadır.

• 	]el-bâ™ise[ اْلَباِئَس

• ِديَد اْلَفْقِر	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر﴾677 أَِي الشَّ

Faslu’l-Bâ™ Ma¡a’l-Hemze’de ”َبْأٌس“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]bâ…iyetin[ َباِقَيٍة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَهْل َتَرى َلُهْم ِمْن َباِقَيٍة﴾678 أَْي َنْفٍس َباِقَيٍة	

Ya¡nî ”َباِقَيٍة“ mukadder ”َنْفٍس“e sıfattır, “Geri kalan bir kimse görüyor musun?” demektir. 
Ya¡nî onlardan kimse kalmadı demektir. Yâhûd ”ِمــْن َبــاٍق“ demek olup âhirde hâ, ”َمــٌة  “َعلَّ
ve ”اَمٌة اَبٌة” ve “َفهَّ  kelimelerinde olduğu gibi mübâlaga için ilhâk olunmuştur. Aşağıda “َنسَّ
.kelimesine bak “َبِقيٌَّة”

• 	]bâreke[ َباَرَك

• ُروِع 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها﴾679 أَْي َكثََّر ِفيَها اْلَخْيَر ِمَن [172] اْلِمَياِه َوالزُّ
ُروِع َوالضُّ

Ya¡nî “Arzda halk ettiği enhâr ve ¡uyûnun sularından ve ekinlerinden ve sütleri sağı-
lır memeli hayvânâtın memelerinden hayr ve menâfi¡ ve ni¡am-ı hafiyye ve celiyye-
sini Allâhu ¡azîmü’ş-şân teknîz eyledi” demek olur. ”َفَتَبــاَرَك اهللُ َربُّ اْلَعاَلِميــَن“ Bu kelime-i 
kerîme sübût-ı hayr ma¡nâsına olan ”َبَرَكــٌة“ten “müfâ¡alet”tir. Ve ”َبَرَكــٌة“ dâimâ mer™î ve 
gayr-ı mer™î sübût-ı hayr-ı ilâhîde söylenir. Cem¡i ”َبــَرَكاٌت“ gelirَوَلــْو أَنَّ أَْهــَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتََّقْوا﴿ 
َماِء َواْلَْرِض﴾680  kavl-i kerîmi bundandır ki ta¡dâdı mümkin olmayan َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ
ni¡am-ı celîle-i ilâhiyyenin teksîrinden ¡ibârettir. Ve her kendinde hayr bulunan şey™e 
ُ َربُّ اْلَعاَلِميــَن﴾denir. 681 “ُمَبــاَرٌك”  ,“َتَبــاَرَك” ¡cümle-i kerîmesinde ve emsâlinde vâki ﴿َتَبــاَرَك اهللَّ
-ile tefsîr olunur ki kesret-i hayr ve ni¡am-ı lâ-tuh “َتَعاَلــى َوَتَعظَّــَم” ,den “tefâ¡ul”dür“َبــَرَك”
sânın sübûtuyla müte¡alî ve müte¡azzam ya¡nî şânı yüce ve Zât-ı akdesi büyük oldu 
demektir. Büyük oldu demek Zât-ı Bârî’de büyüklüğü zâhir ve sâbit oldu demektir, 
yoksa ¡azamet ve kibriyâsı zâtî ve ezelî ve ebedîdir. Bu kelimenin mecmû¡-ı müştakkâtı 
bu ma¡nâ üzerine teferru¡ etmiştir. Bunun aslü’l-aslı feth-i bâ™ ve sükûn-ı râ ile ”َبْرٌك“ laf-
zıdır. Lafz-ı mezkûr devenin sadrıdır ki çökeceği zamân onu yere koyup üstüne çöker. 

677 “Yoksula fakire de yedirin.” el-Hacc, 22/28.
678 “Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?” el-Hâkka, 69/8.
679 “Yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydana getirdi.” Fussilet, 

41/10.
680 “Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların 

üstüne gökten ve yerden nice bereketler (in kapılarını) açardık.” el-A¡râf, 7/96.
681 “Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şanı yücedir.” el-A¡râf, 7/54.
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O zaman ¡Arab “َدَخَل” bâbından ”َبَرَك اْلَبِعيُر َيْبُرُك بُُروًكا“ der. İşte bundan sübût ma¡nâsına ve 
sonra da sübût-ı hayr ma¡nâsına alındı ve ihtisâs etti. Ve ”َبَرَكٌة“ fetehâtla nemâ ve ziyâde 
ma¡nâsına da kullanılır. Ve ”َبــاَرَك“ ve ”َتَبــاَرَك“ birdir. Bi’z-zât ve lâm ve ِفــي ve َعَلــى ile de 
ta¡addî eder, yine ma¡nâ birdir. ”َبــاَرَك اهللُ َلــَك َوَعَلْيــَك َوِفيــَك َوَبــاَرَكَك“ müsâvîdir. Ancak ”َتَباَرَك“ 
lâzım olarak ]173[ dahi isti¡mâl olunur. Ve “tef¡îl”den ”َتْبِريٌك“ bereketle du¡âdır.

FASLU’L-BÂ™ MA¡A’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE: ”َب،ث“

• 	]be&&e[ ََّبث

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة﴾682 َو﴿َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكّلِ َدابٍَّة﴾683 َو﴿َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل﴾684 	
أَْي َنَشَر أَْو َخَلَق

“Dağıttı, yaydı” yâhûd “yarattı” demek olur. Asl ma¡nâ-yı ” -rüzgârın toprağı savu “َبــثٌّ
rup dağıttığı gibi bir şey™i dağıtıp tefrîk etmektir. Halk ma¡nâsına da gelir, nitekim âyât-ı 
mezkûrede her iki vechle de tefsîr olunmuştur. “َقَتَل” bâbından ”َبثَّ َيُبثُّ َبثًّا“ denir. ”َنَشَر“ ve 
 ma¡nâlarına haml olunur. Ve izmâr ve ihfâsı müşkil olan hüzn-i şedîd ma¡nâsına “َخَلــَق”
da gelir.

• 	]be&&î[ َبثِّي

• ِ﴾685 أَْي َعِظيَم ُحْزِني الَِّذي لَ أُِطيُق َكْتَمُه ِفي َنْفِسي	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِإنََّما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإَلى اهللَّ

Ya¡nî nefsimde gizlemeğe tâkat getiremediğim hüzn ve ıstırâb-ı derûnumu Allâh’a şikâ-
yet ediyorum demektir. ”  eşedd-i hüzndür, şöyle ki sâhibi neşr ve izhâr etmedikçe “َبــثٌّ
tahfîf etmez. Binâ™en ¡aleyh sâhib-i ”  bükâ™ ve enîn gibi bir şeyle izhâr ederek sabr “َبــثٌّ
edebilir. ”ُحْزٌن“ ise mutlaktır ki hemm ve gam ve kalak ve ıztırâb-ı derûndur ve ona sabr 
mümkindir. Ve meknûn ve meknûz olup derûnu iz¡âc eden hüzn-i şedîde ”َبــثُّ َنْفــٍس“ de-
nir. Bunun da aslı ânifü’l-beyân neşr ma¡nâsına olan ” .tir“َبثٌّ

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELE: ”َب،ح“

• 	]ba√îratin[ َبِحيَرٍة

• ُ ِمْن َبِحيَرٍة﴾686 أَْي َما َشَرَع اهلُل ِمْنَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َجَعَل اهللَّ

Ya¡nî “Tesmiye olunan şey™i Allâhu ta¡âlâ teşrî¡ etmedi.” ”َبِحيــَرة“ bu âyetin tamâmıyla 

682 “Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir.” eş-
Şûrâ, 42/29.

683 “Yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında.” el-Bakara, 2/164.
684 “İkisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan.” en-Nisâ™, 4/1.
685 “Yakub, “Ben tasa ve üzüntümü ancak Allah’a arz ederim.” Yûsuf, 12/86.
686 “Allah ne “Bahîre” ... diye bir şey meşru kılmamıştır.” el-Mâ™ide, 5/103.
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tahrîm edilen ¡âdât-ı câhiliyyeden dört ¡âdet-i sakîme ve bâtıladan birincisidir. ]174[  
1) Bir dişi deve beş batın döl verir de beşincisi erkek olursa onun etini zükûr ve inâs 
yemek helâldir. Eğer beşinci dişi olursa nişân olarak kulağını genişçe şakk ederler, onun 
eti sütü nisâya harâm olur, lâkin öldüğü vakt o meyte eti nisâya helâl olurdu, işte buna 
 denirdi. 2) Her ne sebeble olursa olsun nezr olarak tesyîb edilen ya¡nî başı boş “َبِحيــَرةٌ”
salıverilen devedir ki sudan ve ra¡yden men¡ olunmaz ve ona bir kimse binmez ve yük-
le]nmez[, başı boş gezer. Buna da ”َســاِئَبٌة“ denirdi. 3) Bir koyun eğer yedi döl verir ve 
yedinci erkek olursa onun eti ve sütü ricâl ve nisâya helâl ve eğer dişi olursa sürüde terk 
olunur. Şâyet ikiz doğurur ve onlardan biri erkek biri dişi olursa erkek kardeşine vâsıl 
oldu derler, mekânına hürmeten zebh etmezler. Şâyed bi’l-mecbûriyyet zebh olur yâ 
ölürse eti ve dişisinin sütü nisâya harâm olurdu. Yalnız dişinin meytesini ricâl ve nisâ 
yerlerdi. Buna da ”َوِصيَلــٌة“ tesmiye edildi. 4) Yavrusunun yavrusuna binilen erkek ya¡nî 
damızlık devedir. Ve ¡alâ-kavlin sulbünden on batn döl alınan erkek devedir ki َقــْد َحَمــى“ 
 tesmiye edilirdi. Bu “َحاِمي” derler. Artık ona binilmez, başı boş terk olunur. Bu da َظْهَرُه”
¡âdât-ı seyyi™e-i câhiliyyenin ta¡rîfinde daha başka akvâl de yazılmıştır ki mufassalâtta 
görülür. ¡Alâ-eyyi-vechin kâne Cenâb-ı Hak bunların şer¡ullâh olmadığını ve iftirâ™en 
¡alallâh küffârın ¡âdât-ı seyyi™esi olduğunu beyânla men¡ ve nehy buyurdu. Ke-mâ kâle 
ta¡âlâ şânuhu ]175[ ِ ُ ِمْن َبِحيَرٍة َوَل َســاِئَبٍة َوَل َوِصيَلٍة َوَل َحاٍم َوَلِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َيْفَتُروَن َعَلى اهللَّ  ﴿َما َجَعَل اهللَّ
اْلَكِذَب َوأَْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن﴾687
.olup tahfîfen yâ, iskât olunup kesre ile iktifâ™ olunmuştur “َحاِمي” in aslı“َحاٍم”

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME ”َب،خ“

• 	]ba«sin[ َبْخٍس

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس﴾688 أَْي َباِخٍس أَْي نُْقَصاٍن	

Ya¡nî “nâkıs ve dûn ve değerinden eksik” demek olur. ”َفَتَح“ bâbından ”َبَخَس َيْبَخُس َبْخًسا“ 
denir, ”َنَقــَص“ ma¡nâsınadır. ”َبْخــٌس“ ile ”َنْقــٌص” ın farkı ”َبْخــٌس“ bir şey™i zulm ve cevr ile 
naks etmektir. ”َنْقٌص“ ise mutlaktır. Ve ”َبْخٌس“ müte¡addîdir, ke-mâ kâle ta¡âlâ şânuhu: ﴿
 .kalîl ve nâkıs denir “َباِخٌس” , “َبْخٌس” ve ﴿َوُهْم ِفيَها لَ يُْبَخُسوَن﴾ve 690 َوَل َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم﴾689
Ve ”َبْخــٌس“ bi-ma¡nâ ”َمْبُخــوٌس“ dahi denilmiş ki ”َمْنُقــوٌص“ demektir. Ve bundan ”َتَباُخــٌس“ , 
.yerinde kullanılır “َتَغابٌُن”

687 “Allah ne “Bahîre” ne “Sâibe”, ne “Vasîle” ne de “Hâm” diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat inkâr 
edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.” el-Mâ™ide, 5/103.

688 “O’nu ucuz bir fiyata sattılar.” Yûsuf, 12/20.
689 “İnsanların mallarını eksiltmeyin.” el-A¡râf, 7/85; Hûd, 11/85; eş-Şu¡arâ™, 26/183.
690 “Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar.” Hûd, 11/15.
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• 	]ba«sen[ َبْخًسا

• ِه َفَل َيَخاُف َبْخًسا َوَل َرَهًقا﴾691 أَْي َنْقًصا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَمْن يُْؤِمْن ِبَربِّ

Mâ-kabline ircâ¡-ı nazar buyurula.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،خ“

• 	]el-bu«li[ اْلُبْخِل

• َها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿الَِّذيَن َيْبَخُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل﴾692 أَْي ِبِإْمَساِك اْلَقْنَياِت َعْن ُمْسَتَحّقِ

Ya¡nî “Mâl-ı müddaharı fazl-ı mâlı müstahakkı olan fakîre ve muhtâca vermemeği nâsa 
emr eder.” ”بُْخــٌل“ zammla bir kimse elindeki fazla mâlı fakîre ve sâil-i muhtâca ver-
mekten imtinâ¡dır. Bunun zıddı ”ُجــوٌد“ dur; lisânımızda civân-merd galat olarak cömert 
denir. Ve lisân-ı şer¡de ”176[ “بُْخــٌل[ i¡tâ™ ve infâkı vâcib olan şey™i vermekten imtinâ¡-
dır. ”بُْخــٌل“ iki nev¡dir: Biri bir kimse kendi nefsinde bahîl olmak ve dîgeri kendi bahîl 
olmakla berâber âharı da buhle teşvîk etmektir ki eşna¡ ve ekbahıdır. Zikr ve bahsinde 
olduğumuz âyet bu ikinciyi zemm ve takbîhtir. Bu kelime “َتِعَب” ]ve[ ”َقُرَب“ bâblarından 
 ”dır. Ve “fâ¡il“بَُخَلُء” in cem¡i“َبِخيٌل” .diye tasrîf olunur “َبِخــَل َيْبَخــُل بُْخــًل َوَبُخــَل بُْخًل َفُهَو َبِخيٌل”
vezninde ”ُذو بُْخٍل” , “َباِخٌل“ demektir. ”َبِخيٌل“ sîga-i mübâlaga olarak kesîrü’l-buhl ma¡nâ-
sına da gelir. Ve “if¡âl”den ”َوَجْدتُُه َبِخيًل” , “أَْبَخْلُتُه“ demektir. Ve ”بُْخٌل“ ism de olur.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”َب،د“

• 	]bedî¡u[ َبِديُع

• ْرِض	 َمَواِت َواْلَ ٰمَواِت َواْلَْرِض﴾693 أَْي ُمْبَتِدُع السَّ ﴿َبِديُع السَّ

Ya¡nî “semâvât ve zemîni bidâyeten örneksiz îcâd edici” demektir. ”ِإْبــَداٌع“ bir sun¡u 
misâlden ihtizâ¡ ve sâni¡-i âhara iktidâ ve iktifâ™ ve taklîdsiz îcâd ve ihdâstır. Cenâb-ı 
Hakk’a ve sâni¡-i hakîm-i kadîme isnâd olunca âletsiz ve mâddesiz ve zamân ve mekân-
dan müstagni olarak yaratmaktır. İşte bu ma¡nâda ”اَْلَبِديُع“ esmâ™ü’l-hüsnâdandır. Cenâb-ı 
Hak’tan gayrıya vasf oldukta ”ُمْخَتــِرٌع“ ma¡nâsınadır ki örneksiz yapmaktır. Bu ma¡nâda 
 ba¡zen “fa¡îl” bi-ma¡nâ “َبِديــٌع” fâ¡il bünyesiyle birdir. Yalnız “ُمْبَتــِدٌع” ve “ُمْبــِدٌع” ve “َبِديــٌع”
“mef¡ûl” olur. ”َهــَذا أَْمــٌر َبِديــٌع“ gibi. Ve bâ-i meksûre ve dâl’ın sükûnuyla ”ِبْدٌع“ de bundan-

691 “Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.” 
el-Cinn, 72/13.

692 “Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden kimselerdir.” en-Nisâ™, 4/37; el-Hadîd, 57/24.
693 “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır.” el-Bakara, 2/117; el-En¡âm, 6/101.
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dır. َل ُمْرَســٍل ُســِل﴾694 أَْي َبِديًعا ِمْنُهــْم أَْي أَوَّ  Ya¡nî “Ben resûllerden ibtidâ™en ﴿ُقــْل َمــا ُكْنــُت ِبْدًعــا ِمَن الرُّ
ba¡s olunmuş bir resûl değilim, benden evvel de resûller ba¡s olunmuştu” demek olur. 

 ma¡nâsınadır. Lisân-ı şer¡de ]177[ kitâb ve sünnet “ُمْحــَدٌث” lafzı da bundandır ki “ِبْدَعــٌة”
ve icmâ¡-ı sahâbeden bir asla müstenid olmayan şey™dir ki mel¡ûne ve mekrûhe ve mü-
bâha ve hasene dört kısmdır.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،د“

• 	]el-budne[ اْلُبْدَن

• ِ﴾695 َجْمُع َبَدَنٍة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر اهللَّ

 îd-i adhâda ve nezr ve emsâli sebebiyle vücûben zebh için ta¡yîn ve tahsîs edilen¡“ “َبَدَنٌة”
devedir.” Ve ¡alâ-eyyi-hâl mutlakan zebh için tahsîs olunana ”َجــُزوٌر“ denir. Fethateynle 
 dahi kırâ™attir. Sahîh ve cesîm deve ve sığıra denir. ¡Izam-ı cüssesinden ötürü “َواْلَبــَدَن”
 denir, “Lahm ve şahmın “َبَدَن بُُدوًنا َفُهَو َباِدٌن” bâbından ”َقَعَد“ .tesmiye olundu “َبَدٌن” ve “َبَدَنٌة”
kesretinden bedeni cüssesi büyüdü” demektir.

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،د“

• 	]bidâran[ ِبَداًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْأُكُلوَها ِإْسَراًفا َوِبَداًرا اَْن َيْكـَبُروا﴾696 أَْي ُمَباَدَرًة ُمَساَرَعًة	

Ya¡nî “Sür¡atle çarçabuk yiyivermeyiniz” demektir. “َقَعــَد” bâbından ”َبــَدْرُت ِإَلْيــِه بُــُدوًرا“ ve 
“müfâ¡alet”den”َباَدْرُت ُمَباَدَرًة َوِبَداًرا” denir, ”أَْسَرْعُت“ ma¡nâsınadır.

• 	]bid¡an[ ِبْدًعا

• َل ُمْرَسٍل	 ُسِل﴾697 أَْي َبِديًعا ِمْنُهْم أَْو أَوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُّ

Bu faslın evvelinde vâki¡ ”َبِديٌع“ kelimesine mürâca¡at oluna.

694 “De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim.” el-Ahkâf, 46/9.
695 “Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için Allah’ın dininin nişanelerinden kıldık.” el-Hacc, 

22/36.
696 “Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yeme-

yin.” en-Nisâ™, 4/6.
697 “De ki: “Ben türedi bir peygamber değilim.” el-Ahkâf, 46/9.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’R-RÂ™: ”َب،ر“

• 	]berâ™etun[ ٌَبَراَءة

• ِ َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾698 أَْي َهِذِه َبَراَءةٌ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َبَراَءةٌ ِمَن اهللَّ

 mâddesindendir ki mücâveret ve “َبــَرأَ” bir şey™den hurûc ve mürâfakattır. Aslen “َبــَراَءةٌ”
müfârakatından istirâh olunan şey™den halâstır. Bu âyette murâd ]178[ i¡lâm-ı nakz-ı 
¡ahddir. Bu Bâbu’l-Bâ’nın evvelinde vâki¡ ”َباِرِئُكْم“ kelimesine nazar oluna.

• 	]berazû[ َبَرُزوا

• ِمْن 	 َخَرُجوا  َجِميعاً﴾700أَْي  هلِلَِّ  ﴿َوَبَرُزوا  ِعْنِدَك  ِمْن  َخَرُجوا  أَْي  ِعْنِدَك﴾699  ِمْن  َبَرُزوا  ﴿َفِإَذا  َتَعاَلى  َقْولُُه 
ا َبَرُزوا ِلَجالُوَت َوُجنُوِدِه﴾701 أَْي َظَهُروا أَْو َصاَفُفوا ِلْلِقَتاِل ُقُبوِرِهْم ﴿َوَلمَّ

Cümlesi zuhûr ma¡nâsına olan ”بُــُروٌز“dandır. Evâil-i bâbda ”َبــاِرَزًة“ kelimesine mürâca¡at 
oluna.

• 	]beraze[ َبَرَز

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َلْو ُكْنُتْم ِفي بُُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَضاِجِعِهْم﴾702 أَْي َلَخَرَج الَِّذيَن 	
ُقِضَي َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإَلى َمَقاِتِلِهْم

Ya¡nî “Elbette maktellerine çıkarlardı” demek olur. Sâbıkı gibi ”بُــُروٌز“dandır. ”َبــاِرَزًة“ ke-
limesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]berza«un[ َبْرَزٌخ

• ُجوِع َيْعِني اْلَقْبَر َفِإنَُّه َحاِجٌز 	 ُهْم َعِن الرُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم يُْبَعثُوَن﴾703 أَْي َحاِجٌز َيُصدُّ
ْنَيا َواْلِخَرِة َبْيَن الدُّ

-iki şey™ arasında vâki¡ olan hâciz ve fâsıl”a denir. Binâ™en ¡aleyh dünyâ ile âhi“ “َبــْرَزٌخ”
ret beyninde olmakla kabre ”َبــْرَزٌخ“ denildi. Ve ”َبــْرَزٌخ“ vakt-i mevtten kıyâmete ya¡nî 
yevmü’l-ba¡se kadar olan zamândır ki kabr ¡âlemidir, ¡âlem-i berzah da denir. Ve bu 
¡âlemde nüfûs-ı beşeriyye için na¡îm ve ¡azâb da vardır. Lisân-ı şer¡ buna na¡îm-i kabr, 
¡azâb-ı kabr ıtlâk eder. Bundan başka ”َبَراِزُخ“-i kesîre vardır ki dünyevî ve uhrevî ve ¡ulvî 

698 “Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ültimatomdur.” 
et-Tevbe, 9/1.

699 “Fakat senin yanından çıktıklarında.” en-Nisâ™, 4/81.
700 “İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak.” İbrâhîm, 14/21, 48.
701 “(Tâlût’un askerleri) Câlût ve askerleriyle karşı karşıya gelince.” el-Bakara, 2/250.
702 “De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız, üzerlerine öldürülmesi yazılmış bulunanlar mutlaka yatacakla-

rı (öldürülecekleri) yerlere çıkıp gideceklerdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/154.
703 “Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde 

(berzah) vardır.” el-Mü™minûn, 23/100.
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ve süflî merâtib ve derecât beyninde lâbüdd bir berzah vardır. Ve âlem-i ma¡ânî-i mü-
cerrede-i basîta ve ¡âlem-i ecsâm-ı mâddiyye vü mürekkebe ile ¡âlem-i ervâh ve ¡âlem-i 
ecsâd beyninde de berzahlar vardır. ¢ur™ân-ı kerîm’de mutlak hâciz ma¡nâsına vârid ol-
muştur, nitekim 704﴾َوَجَعَل َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا﴿ ve 705﴾َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لَ َيْبِغَياِن﴿ 
âyetlerinde mutlak hâcizdir. Bir de bu ]179[ ”َبــْرَزٌخ“ tesmiye edilen hâciz-i mâddî olur, 
ma¡nevî olur, hissî olur, ¡aklî olur. Bu lafz aslen “berzeh”-i Fârisî mu¡arrebidir. Ya¡nî 
¡Arab berzeh lafzını ”َبْرَزٌخ“ sûretinde telaffuz etmişler de denilmiş. Vallâhu a¡lemu.

• 	]beri…a[ َبِرَق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر﴾ أَْي َدِهَش َوَتَحيََّر	

“Hâlet-i havf ve haşyet ve dehşette gözlerin ıztırâb ve tahayyürü”nden ¡ibârettir. “َتِعــَب” 
bâbından ”َبــِرَق َبَصــُرُه َيْبــَرُق َبَرًقــا“ denir. Ve feth-i râ™ ile ”َفــِإَذا َبَرَق اْلَبَصــُر“ dahi kırâ¡at olunmuş. 
-tendir, bu sûrette ma¡nâ hulûl-i mevt esnâsında gözlerin bir mahalle dikilip parıl“َبِريــٌق”
damasından ¡ibârettir. Bu ma¡nâ “َدَخَل” bâbından ”َبَرَق َبَصُرُه َيْبُرُق بُُروًقا“ denir. Ve bu bâbdan 
.ya¡nî şimşek ve her lâmi¡ olan parıldayan şey™de de müsta¡meldir “َبْرٌق”

• 	]berden[ َبْرًدا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوَل َشَراًبا﴾706 أَْي َنْوًما	

Ya¡nî “Uyku uyumazlar” demek olur. Aslen ”َبــْرٌد“ soğuk demektir, lâkin ¡Arab nevme 
ve mevte de ”َبــْرٌد“ ıtlâk etti. Meselde ”َمَنــَع اْلَبــْرُد اْلَبــْرَد“ denir ki evvelki ”َبــْرٌد“ soğuk, ikinci 
uykudur. Fi’l-hakîka üşüyen kimse uyuyamaz ve ”َبــَرَد ُفــَلٌن“ derler, ”َمــاَت“ demek olur, 
çünkü meyyitin harâreti bürûdete münkalib olur. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَسَلًما َعَلى ِإْبٰرِهيَم﴾707 أَْي ُكوِني َباِرًدا لَ َتْحُرِقي	

Ya¡nî “Soğuk ve yakmaz ol” demektir. Bu âyette ”َبْرٌد“ ma¡nâ-yı aslîsi üzerinedir, binâ™en 
¡aleyh ”َباِرًدا“ ile tefsîr olundu. Lâzım olarak ”َسُهَل“ bâbından ”ْيُء بُُروَدًة َفُهَو َباِرٌد  .denir “َبُرَد الشَّ
Ve “َقَتــَل” bâbından müte¡addî ba¡zen de lâzım olarak müsta¡meldir. َبــَرَدُه َبــْرًدا َفُهــَو َبــاِرٌد َوَذاَك“ 
 .ma¡nâsına da gelir. Ve soğuk ]180[ ma¡nâsına ism de olur “َباِرٌد””َمْبــُروٌد” denir. Ve َمْبــُروًد”
“İf¡âl”den ”ِإْبَراٌد“ soğuğa duhûl ve idhâl ma¡nâlarına gelir. Ve “tef¡îl”den ”َتْبِريٌد“ ma¡nâ-yı 
mezkûrdan mübâlagadır.

• 	]el-beriyyeti[ اْلَبِريَِّة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أُوٰلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة﴾708 أَْي ِخَياُر اْلَخْلِق	

704 “Aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır.” el-Furkân, 25/53.
705 “(Suları acı ve tatlı olan) iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar. (Fakat) aralarında bir engel 

vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.” er-Rahmân, 55/19-20.
706 “Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!” en-Nebe™, 78/24.
707 “Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol” dedik.” el-Enbiyâ™, 21/69.
708 “İşte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.” el-Beyyine, 98/7.
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Ya¡nî halkın hayrlılarıdır demek olur. ”َبــَرأَ اهللُ اْلَخْلــَق“ kavlinden olur ki ”َخَلَقُهــْم“ demektir. 
Bu bâbın evvelinde vâki¡ ”َباِرِئُكْم“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]berren[ ا َبرًّ

• ا ِبَواِلَدِتي﴾710 أَْي ُمْحِسًنا	 ا ِبَواِلَدْيِه﴾709 َو﴿َوَبرًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَبرًّ

”İhsân ve iyilik edici” ya¡nî itâ¡at ve hüsn-i hizmetle hoşnûd ve râzî edici demek olur. 
Bu kelime aslen ”َبْحــٌر“ın hilâfı olan ”  lafzındandır. Lisânımızda da deniz mukâbili “َبــرٌّ
kara denir. Bunda vüs¡at olmakla tevessu¡ tasavvur edilerek fi¡l-i hayrda tevessu¡ ma¡nâ-
sına bâ’nın kesriyle ” ا َفُهَو َبرٌّ ِبِهَما bâbından “َعِلَم” .lafzı isti¡mâl olundu “ِبرٌّ  “َبرَّ اْلَوَلُد ِبَواِلَدْيِه َيَبرُّ ِبرًّ
” -denir ki hüsn-i itâ¡atta ve rahmet ve şefkatle hizmette onlar tevessu¡ etti, geniş bu َوَبــارٌّ
lundu demek olur; ”ُعُقــوٌق“un zıddıdır. Ve Cenâb-ı Hakk’a da nisbet edilir. Ve feth-i bâ™ 
ile ” ِحيُم﴾esmâ-i hüsnâdandır. 711 “اَْلَبرُّ  kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur, dünyâ ﴿ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَّ
ve âhirette in¡âm ve ihsân ve i¡tâ-i sevâb ve ¡afv ve magfiret-i zünûb ve setr-i kabâyıh 
ve ¡uyûbda vâsi¡ ma¡nâsınadır. Ve Hakk’a karşı ¡abde nisbet edilir. ”َبــرَّ اْلَعْبــُد َربَّــُه“ denir, 
ــَع ِفــي َطاَعِتــِه” ُ demektir. Ve mutlak hayr ve iyilik ma¡nâsına gelir, nitekim “َتَوسَّ  ﴿َل َيْنَهاُكــُم اهللَّ
وُهْم َوتُْقِسطُوا ِإَلْيِهْم﴾712 يِن َوَلْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ -onlara iyilik etmek َعِن الَِّذيَن َلْم يَُقاِتُلوُكْم ِفي الّدِ
ten demektir. Kavlen, fi¡len sıdk ve sebât mü¡nâsına gelir, َبــرَّ ِفــي َقْوِلــِه، َصَدَق َوَبرَّ ِفي َيِميِنِه َثَبَت“ 
” ” ]Ve[ َوَلــْم َيْحنُــْث َفُهــَو َبــارٌّ َوَبرٌّ ” ve “َبَرَرةٌ”﴿ِبأَْيِدي َســَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾in cem¡i 713“َبرٌّ  “أَْبَراٌر” ın cem¡i“َبارٌّ
]181[ gelir. 714﴾ِإنَّ اْلَْبــَراَر َلِفــي َنِعيــٍم﴿ Ve zammla ”  buğdaydır, sebeb-i tesmiye buğdayda “بُــرٌّ
olan hayr ve menfa¡at ve bereketin kesret ve vefrette vüs¡atidir.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ر“

• 	]burhânekum[ بُْرَهاَنُكْم

• َتُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َهاتُوا بُْرَهاَنُكْم﴾715 أَْي ُحجَّ

Ya¡nî “Delilinizi getirin.” ”بُْرَهاٌن“ huccet ve huccetin îzâhıdır. ”َقْد َبْرَهَن َقْوَلُه“ denir, “Delîl-
leriyle sözünün sıdkını beyân etti” demek olur. Bu sûrette ”بُْرَهــاٌن“ rubâ¡î olup âhirde-
ki nûn asliyyedir lâkin i¡tirâz edilmiş ”َبْرَهــَن ُفــَلٌن“ muvelleddir. Aslı sülâsîden ”َبــَرَه“dir. 

709 “Anne babasına iyi davranan bir kimse idi.” Meryem, 19/14.
710 “Beni anama saygılı kıldı.” Meryem, 19/32.
711 “Şüphesiz O iyilik edendir, çok merhametlidir.” et-Tûr, 52/28.
712 “Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik 

etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez.” el-Mümtehine, 60/8.
713 “O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki.” ¡Abese, 80/15-16.
714 “Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler.” el-İnfitâr, 82/13; el-Mutaffifîn, 83/22.
715 “De ki: (iddianızı ispat edecek) delilinizi getirin.” el-Bakara, 2/111; el-Enbiyâ™, 21/24; en-Neml, 

27/64. Ayrıca bkz. el-Kasas, 28/75.
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Binâ™en ¡aleyh ”َبْرَهَن“ yerine ”أَْبَرَه ُفَلٌن“ demek lâzım gelir, ”أََتى أَْو َجاَء ِباْلُبْرَهاِن“ demek olur. 
Mufassalâta mürâca¡at oluna.

• 	]burûcin[ بُُروٍج

• َلٍة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْيَنَما َتُكونُوا يُْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي بُُروٍج ُمَشيََّدٍة﴾716 أَْي ُحُصوٍن ُمَطوَّ

-un cem¡idir. Aslen kasr ve binâ-i ¡âlî ma¡nâsınadır. Kal¡a ve hisâr ma¡nâ“بُــْرٌج” , “بُــُروٌج”
sına da isti¡mâl olundu. ”ُمَشــيٌَّد“ kireçle yapılmış binâ-i muhkemdir, çünkü kesr-i şîn’le 
 ile “بُُروٌج” mutavvel ve muhkem ma¡nâsına da gelir. Bu âyette , “ُمَشيٌَّد” kireçtir. Ve “ِشيٌد”
husûn-ı arz murâd olunduğu gibi mübâlağaten ¡ulüvv ve menâ¡at i¡tibâriyle ”بُُروٌج“ semâ™ 
dahi irâde olunmak câizdir. ”َســَماٍء  menâzil-i şems ve kamer ve seyyârât-ı sâire “بُــُروُج 
i¡tibâriyle on ikidir. Bundan mâ-¡adâ burûc-ı semâviyye lâ-tu¡add ve lâ-tuhsâdır, ¡adedi-
ni, mikdârını ancak Allâhu ta¡âlâ bilir, nitekim buyurur 717﴾ــَماِء َذاِت اْلُبــُروِج  Lâkin bu ﴿َوالسَّ
âyette de ¡ulemâ-i tefsîr ”يَّاَراِت  .ibâretiyle tefsîr etmişler ise de ıtlâk evlâdır¡ “أَْي َمَناِزِل السَّ

• 	]burrizeti[ َزِت بُّرِ

• َزِت اْلَجِحيُم ِلَمْن َيَرى﴾718 أَْي أُْظِهَرْت ِلُكّلِ َراٍئى	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوبُّرِ

• َزِت اْلَجِحيُم ِلْلَغاِويَن﴾719 أُْظِهَرْت َلُهْم	 َوَكَذا ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوبُّرِ

Ya¡nî “Meydâna çıkarıldı, ]182[ âşikâre gösterildi” demek olur, ”بُــُروٌز“dandır. Bu bâbın 
evâilinde vâki¡ ”َباِرَزًة“ kelimesinde beyân olundu, mürâca¡at oluna.

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،ر“

• 	]el-birra[  َّاْلِبر

• َع ِفي اْلَخْيِر َواْلَحَسَناِت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلْيَس اْلِبرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب﴾720 أَِي التََّوسُّ

• َوِفي ﴿َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّٰقى﴾721 أَْي َذا اْلِبّرِ	

• ْدِق َوالثََّباِت	 ْحَساِن َوالّصِ ِع ِباْلَخْيِر َوالِْ َوِفي ﴿أََتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبّرِ َوَتْنَسْوَن أَْنُفَسُكْم﴾722 أَِي التََّوسُّ

Ânifü’l-beyân ”ا .kelimesinde bu lafz tafsîl edilmiştir, oraya mürâca¡at oluna “َبرًّ

716 “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacak-
tır.” en-Nisâ™, 4/78.

717 “Burçlarla dolu göğe andolsun.” el-Burûc, 85/1.
718 “Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.” en-Nâzi¡ât, 79/36.
719 “Cehennem de azgınlara gösterilecek.” eş-Şu¡arâ™, 26/91.
720 “İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir.” el-Bakara, 2/177.
721 “Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır.” el-Bakara, 

2/189.
722 “Kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz?” el-Bakara, 2/44.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َب،س“

• 	]bes†aten[ َبْسَطًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾723 أَْي َسَعًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم أَِي اْلَجَماِل ِفي ِخْلَقِتِه	

Ya¡nî “¡İlm ve cismde ya¡nî hilkatindeki hüsn ü cemâlde Allâhu ta¡âlâ ona vüs¡at ziyâde 
etti” demek olur. Bu kelime aslen bir şey™i toplu iken açıp yaymak ma¡nâsınadır. “َنَصــَر” 
bâbından ”َبَســَط َيْبُســُط َبْســًطا َفُهــَو َباِســٌط َوَذاَك َمْبُســوٌط“ denir, ”َنَشــَرُه“ demektir. Bundan ba¡zı ta-
savvurâtla dîger ma¡ânîde de isti¡mâl olunmuş. ”َبْســَطًة“ bundan ismdir. Kavluhu ta¡âlâ ﴿
 Ya¡nî yaratışta size boy pos ve eczâ-yı bedende hüsn َوَزاَدُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطًة﴾724 أَْي طُولً َوَتَماًما
ve tenâsüb ziyâde etti demektir. Ve uzatmak ma¡nâsına da gelir. Kâle ta¡âlâ َلِئــْن َبَســْطَت﴿ 
ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَلِني﴾725 أَْي َمَدْدَت

• َوَكَذا ِفي ﴿َما أََنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك ِلَْقُتَلَك﴾726 أَْي َماّدٍ	

Ya¡nî “Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatır isen ben sana elimi uzatıcı değilim” 
demek olur. Ve açmak ve açık ma¡nâlarına da gelir: [183] 727﴾َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن يُْنِفُق َكْيَف َيَشاُء﴿ 
أَْي َمْفُتوَحَتاِن
Tevsî¡ ve teksîr de ifâde eder, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ 728﴾ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اْلَْرِض ُ الّرِ  ﴿َوَلْو َبَسَط اهللَّ
َع َوَكثََّر أَْي َوسَّ

• 	]besera[ َبَسَر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر﴾729 أَْي أَْظَهَر اْلُعُبوَس َقْبَل أََواِنِه	

Ya¡nî “Ta¡abbüs ve takabbüzde yüzünü buruşturmakta ¡acele etti” demektir, ”َبْســٌر“ laf-
zındandır. Evâil-i bâb’da ”َباِسَرة“ kelimesinde tahkîki mürûr etti, oraya nazar buyurula.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،س“

• 	]busseti[ ِت بُسَّ

• َتْت َتْفِتيًتا	 ا﴾730 أَْي ُفّتِ ِت اْلِجَباُل َبسًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوبُسَّ

723 “Onun bilgisini ve gücünü artırdı.” el-Bakara, 2/247.
724 “Ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı.” el-A¡râf, 7/69. Mushaf imlası §âd ile “بصطة” altında قصر 

iledir.
725 “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da” el-Mâ™ide, 5/28.
726 “Ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim.” el-Mâ™ide, 5/28.
727 “Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir.” el-Mâ™ide, 5/64.
728 “Allah kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi.” 

eş-Şûrâ, 42/27.
729 “Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.” el-Muddessir, 74/22.
730 “Dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu” el-Vâkı¡a, 56/5.
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Ya¡nî “Rîze rîze edildi, ufalandı, kum gibi edildi” demek olur. Ve ”ِويُق اْلَمْبُسوُس -kav “اَلسَّ
linden olarak suyla yoğurulmuş kavut gibi yoğuruldu demektir, nitekim un veyâ kavut 
ve su ve yağla karıştırılıp ihzâr olunan ta¡âma ”َبِسيَســٌة“ denir. Aslen öğütmek ma¡nâsı-
nadır. “َقَتــَل” bâbından ”ــا َفِهَي َبِسيَســٌة، َفِعيَلٌة ِبَمْعَنــى َمْفُعوَلٍة  ya¡nî buğdayı öğüttü “َبــسَّ اْلِحْنَطَة َيُبسُّ َبسًّ
demektir. Ve ”  “َوِســيَقِت sevk-i serî¡ ma¡nâsına da gelir. Binâ™en ¡aleyh âyet-i kerîme “َبــسٌّ
 “ُقِلَعِت ibâretiyle de tefsîr edildi. Bu bir takrîble kal¡ ma¡nâsına alınarak¡ اْلِجَباُل َســْوًقا َســِريًعا”
.diye de tefsîr edilmiştir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi اْلِجَباُل َقْلًعا”

MEKSÛRETU’L-YÂ™: ”ِب،س“

• 	]bisâ†an[ ِبَساًطا

• ُ َجَعَل َلُكُم اْلَْرَض ِبَساًطا﴾731 أَْي ِفَراًشا َمْبُسوَطًة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

Ya¡nî “Yayılmış serpilmiş döşek kıldı.” Murâd insân döşeğinde nevmen ve yakazaten 
nasıl tekallüb ederse arz üzerinde de öylece ]184[ tekallüb etmeğe ve istediği gibi ha-
reket etmeğe müsâ¡id kıldı demek olur. ”ِبَســاٌط“ üzerinde oturulup yatılan şey™dir, lisânı-
mızda döşek denir. Tercüme-i âyet-i kerîmede dahi “Allâhu ta¡âlâ şânuhu arzı size dö-
şek kıldı” denir ki halkın her hâlde ve şânda üzerinde keyfe-mâ yeşâ™ tekallüb ve hareket 
ve sükûnu i¡tibâriyle arz firâş ve bisâta teşbîh buyurulduğu zâhirdir. Binâ™en ¡alâ-zâlik 
arzın kürevî olmayıp basît olduğuna bu âyetle istidlâl edilemez, zîrâ ne lafzen ne vaz¡an 
bunda bir delâlet yoktur, çünkü ”َبْسٌط“ sermek ve yaymak ma¡nâsına ise de ”ِبَساٌط“ firâşa 
ve döşeğe ¡alem olmuştur. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME: ”ب،ش“

• 	]beşerun[ َبَشٌر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِإنََّما أََنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم﴾732 أَْي ِاْنَساٌن	

Bu kelime her yerde ve her hâlde “insân” demektir. Aslen zâhir-i cild demek olan ”ٌَبَشَرة“ 
tendir. İnsâna ”َبَشٌر“ denilmesi cildi derisi zâhir ya¡nî hayvânât-ı sâire gibi tüylü olmayıp 
derisi göründüğü içindir, nitekim ta¡rîfinde kayd olunan mümeyyizlerden biri de َبــاِدي“ 
 dir. Bu kelimenin lafzında vâhid ve cem¡i müsâvîdir ya¡nî vâhide ve cemâ¡ateاْلَبَشــَرِة”
 .kavl-i kerîminde olduğu gibi ﴿َفَقالُــوا أَنُْؤِمــُن ِلَبَشــَرْيِن﴾denir, ancak tesniyesi vardır, 733 “َبَشــٌر”
Lâkin ism-i cins olup da 734﴾أََنا َبَشــٌر﴿ kavli ”ِمَن اْلَبَشــِر“ takdîrinde olmağa mâni¡ yoktur. Ve 
tesniye ile ﴾َبَشــَرْيِن﴿ ta¡bîri bir hükmde cinsten tahsîsini ta¡yîn içindir. İsm-i cinslerde 

731 “Allah yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.” Nûh, 71/19.
732 “De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım.” el-Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
733 “İki insana mı inanacağız” dediler.” el-Mü™minûn, 23/47.
734 “Ben de bir insanım” el-Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6.
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bu vâki¡dir, ”َبَقــَراِن” , “َشــاَتاِن“ denir. Müjdelemek ma¡nâsına olan ve bâ’nın zammı ve 
kesriyle de telaffuz edilen ”ٌِبَشــاَرة“ dahi ”ٌَبَشــَرة“dendir. Bir kimseye îrâs-ı sürûr edecek bir 
şey™ haber verildiği vakt beşere-i vechi münbasit olup ]185[ ¡alâmet-i sürûr görünmek 
tasavvuruyla denilmiştir. Bu ma¡nâda sülâsîden ”َبَشْرتُُه“ , “if¡âl”den ”اَْبَشْرتُُه“ , “tef¡îl”]den[ 
ــْرتُُه”  mesrûr, şâdumân olmak, sevinmektir. Bir “ِإْسِتْبَشــاٌر” müsâvîdir. Ve “istif¡âl”den “َبشَّ
işe bi’z-zât tevellî etmek yanaşmak ma¡nâsına olan ”ٌُمَباَشــَرة“ de bu mâddedendir. Ve 
﴾mülâmese-i nisâ™ ve cimâ¡dan da kinâyet olur, nitekim 735 “ُمَباَشــَرةٌ”  kavl-i ﴿َفــاْلَن َباِشــُروُهنَّ
kerîminde vâki¡ olmuştur. Ve ”ٌِبَشــاَرة“ hayr ve şerrde mutlak ihbâr ma¡nâsına gelir. َوِإَذا﴿ 
ــَر ِبِه﴾736 ا َوُهَو َكِظيٌم )َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُســوِء َما بُّشِ ــَر أََحُدُهْم ِباْلُْنَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْســَودًّ  de olduğu gibi ve بُّشِ
kezâ 737﴾ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَِليٍم .Ve ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir ﴿َفَبّشِ

• 	]beşîran[ َبِشيًرا

• ًفا ِبَما يَُخاُف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّا أَْرَسْلَناَك ِباْلَحّقِ َبِشيًرا َوَنِذيًرا﴾738 أَْي ُمِجيًرا ِبَما يُِسرُّ َوُمَخّوِ

Mâ-kablindeki ”َبَشٌر“ kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ش“

• 	]el-buşrâ[  اْلُبْشَرى

• ْنَيا َوِفي اْلِخَرِة﴾739	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلُهُم اْلُبْشٰرى ِفي اْلَحٰيوِة الدُّ

• َو﴿َقاَل َيا بُْشٰرى َهَذا ُغَلٌم﴾740 أَِي اْلِبَشاَرُة	

Ya¡nî müjde ki sevindirecek haberdir. Mâ-kabline bak.

• 	]buşşira[ َر بُّشِ

• ا َوُهَو َكِظيٌم﴾741 أَْي أُْخِبَر 	 ْحٰمِن َمَثًل َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ َر أََحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا بُّشِ
أََحُدُهْم ِبِوَلَدِة اْلِبْنِت

Ânifen beyân olunduğu üzere ihbâr-ı mutlak ma¡nâsınadır. ”َبَشــٌر“ kelimesine mürâca¡at 
oluna.

735 “Artık eşlerinize yaklaşın.” el-Bakara, 2/187.
736 “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir! Kendisine 

verilen kötü müjde (!) yüzünden halktan gizlenir.” en-Nahl, 16/58-59.
737 “Onları elem dolu bir azap ile müjdele.” Âl-i ¡İmrân, 3/21; et-Tevbe, 9/34; el-İnşikâk, 84/24.
738 “Şüphesiz biz seni hak ile; müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.” el-Bakara, 2/119; Fâtır, 35/24.
739 “Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır.” Yûnus, 10/64.
740 “Müjde! Müjde, İşte bir oğlan!” dedi.” Yûsuf, 12/19.
741 “Onlardan biri, Rahmân’a örnek kıldığı (isnad ettiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, öfkesinden 

yüzü simsiyah kesilir.” ez-Zuhruf, 43/17.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADETİ MA¡A’~-~ÂDİ’L-MUHMELE: ”َب،ص“

• 	]ba§âiru[ َبَصاِئُر

• َنٌة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقْد َجاَءُكْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم﴾742 أَْي ُحَجٌج َبّيِ

Vâzıh ve âşikâre delîller ve bürhânlar demektir. ”ٌَبِصيــَرة“in cem¡idir. Ve ”ٌَبِصيــَرة“ göz de-
mek olan ”َبَصــٌر“dandır. Gözde olan kuvve-i bâsıraya ve nûr-ı basara da ıtlâk ]186[ olu-
nur. Kalbe nisbetle ”ٌَبِصيــَرة“, bedene nisbetle ”َبَصــٌر“ ya¡nî göz mesâbesindedir ki kuvve-i 
ma¡neviyye ve nûr-ı kalbdir. Basarla suver-i eşyâ-yı mâddiyye ve mahsûse idrâk olun-
duğu gibi onunla ma¡ânî ve guyûb ve hakâyık-ı bâtına idrâk olunur. Ebû Bekr Sicistânî 
rahimehullâh ma¡nâ-yı mecâzı maksûddur ki hucec-i beyyinedir demiş ki kuvvet ve 
nûr-ı kalble idrâk olunabilecek delâil-i vâzıha demek olur.

• 	]ba§îratin[ َبِصيَرٍة

• ِ َعَلى َبِصيَرٍة أََنا َوَمِن اتََّبَعِني﴾743 أَْي َعَلى َيِقيٍن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَلى اهللَّ

Ya¡nî “Med¡uvvün-ileyhin hak ve sıdk ve necât ve sa¡âdet-i mahza olduğuna şekk ve 
tereddüdsüz olarak Allâh’a da¡vet ediyorum” demek olur. 

• ْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرةٌ﴾744	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َبِل اْلِ

Bu âyet-i kerîmede ”َبِصيــَرٍة“ kelimesi “َظــُرَف” bâbından ”َيْبُصــُر  dan sîga-i fâ¡il olan“َبُصــَر 
 “َبِصيــَرةٌ” a sıfat vâki¡ olmuştur. Ânifü’l-beyân“َعْيــٌن” in mü™ennesi olup mukadder“َبِصيــٌر”
ma¡nâsına değildir. Takdîr-i kelâm ”ٌْنَساِن َعَلى َنْفِسِه َعْيٌن َبِصيَرة  sebkindedir ki yevm-i “َبْل ِمَن اْلِ
hisâbda a¡mâline şehâdet edecek olan a¡zâ ve cevârihidir. Ve ”ْنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيٌر  dahi “َبِل اْلِ
denir ki ”َمٌة اَمٌة” ve “َعلَّ .gibi âhirinde olan hâ mübâlaga için olup hâ-i te™nîs değildir “َفهَّ

• 	]ba§urtu[ َبُصْرُت

• ﴿َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبِه﴾745 َعِلْمُت ِبَما َلْم َيْعَلُموا	

“Kavmin bilmediği bir şey™i ben bildim” demek olur. Ânifü’l-beyân hâssa-i rü™yet olan 
 “َبُصــَر ِبــِه َيْبُصــُر َوَبُصــَرُه َيْبُصــُرُه َبَصــًرا َفُهَو bâbından ”َظــُرَف“ .dandır ki ba¡zen ¡ilm ifâde eder“َبَصــٌر”
 ma¡nâsı murâd olunur. Misâlde görüldüğü vechle bâ ile ve bi’n-nefs “َعِلــَم” ,denir َبِصيــٌر”
ta¡addî eder. Ve “if¡âl”den ”أَْبَصْرتُــُه َوأَْبَصــْرُت ِبــِه“ de böyle ya¡nî rü™yet ve ¡ilm ma¡nâların-
da birdir. Ve “tefa¡¡ul”den ]187[ ”ــٌر  ta¡rîf ve îzâh “َتْبِصيــٌر” te™emmül ve “tef¡îl”den ,“َتَبصُّ
ma¡nâsınadır. Ve ”ُمْبِصَرة“ mudî™e demektir.

742 “Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi.” el-En¡âm, 6/104.
743 “De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız.” Yûsuf, 12/108.
744 “(O gün) insan kendi aleyhine şahittir.” el-Kıyâmet, 75/14.
745 “Ben onların görmediği şeyi gördüm.” Tâhâ, 20/96.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME: ”ِب،ض“

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،ض“

• 	]bi∂â¡atin[ ِبَضاَعة

• وُه ِبَضاَعًة﴾746	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأََسرُّ

• َوِفي ﴿َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة ُمْزٰجيٍة﴾747 اَْي ِقْطَعًة ِمَن اْلَماِل الَِّتي يُتََّجُر ِفيَها	

Ya¡nî bir parça mâl ki onda ticâret edilir, lisânımızda sermâye denilen şey™dir. 
 “ِقْطَعــٌة yi“ِبَضاَعــٌة” şey™-i kalîl ma¡nâsına sıfattır. Mufredât’ta Râπıb rahimehullâh“ُمْزَجــاة”
-ibâretiyle tefsîr etmiş. Hel hâlde sermâyedir. İster mâl ve em¡ َواِفَرةٌ ِمَن اْلَماِل تُْقَتَنى ِبِه ِللّتَِجاَرِة”
ti¡a ister semen cinsinden nakd-i sîm ü zer olsun bunda dâhildir. Bu kelime bâ-i meftûha 
ile ”َبْضــٌع“dendir ki kıt¡a parça demektir. “َقَطــَع” bâbından ”َبَضــَع َيْبَضُع َبْضًعا“ denir, ma¡nâ-yı 
aslîsi ” .tır. Bundan birer gûne takrîbâtla ma¡ânî-i kesîrde isti¡mâl olunmuştur“َشقٌّ

• 	]bi∂¡i[ ِبْضِع

• 	748﴾ِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفي ِبْضِع ِسِنيَن هلِلَّ

 denir, otuzla kırk “ِبْضٌع َوَثَلثُوَن” a¡dâdda üç ile dokuz arasında olan kesrdir. Meselâ “ِبْضٌع”
arasında demek olur ki otuz üçten otuz dokuza kadar olan kesrdir. ¡Arab ”ِبْضــٌع“ der, biz 
şu kadar bu kadar deriz. Meselâ otuz bu kadar yüz şu kadar dediğimiz otuzdan ziyâde 
yüzden ziyâde demeği ifâde eder. Bu kelime de sâlifü’z-zikr ”َبْضــٌع“dendir. Ve ”َبْضــٌع“ 
kelimesi ”َبْضَعٌة“nin cem¡i de olur, ”َتْمٌر“ ve ”ٌَتْمَرة“ gibi. ]188[

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’‰-‰Â™: ”َب،ط“

• 	]ba†şe[ َبْطَش

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد﴾749 أَْي َسْطَوَة َوأَْخَذ َربَِّك	

Ya¡ni “Senin rabbinin kahr ve galebesi ve ¡unfla tutması elbette şedîddir” demek olur. 
-denir, ¡unfla tutmak ve kahr ve ga “َبَطــَش َيْبطُــُش َيْبِطُش َبْطًشــا” bâblarından “َضــَرَب” ve “َنَصــَر”
lebe ma¡nâlarında isti¡mâl olunur. Kâle ta¡âlâ اِريــَن﴾750 أَْي أََخْذتُــْم ِباْلُعْنــِف  ﴿َوِإَذا َبَطْشــُتْم َبَطْشــُتْم َجبَّ
Ya¡nî cebbârâne re™fetsiz tuttunuz demek olur. 

746 “O’nu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar.” Yûsuf, 12/19.
747 “Değersiz bir sermaye ile geldik.” Yûsuf, 12/88.
748 “Birkaç yıl içinde” er-Rûm, 30/4.
749 “Şüphesiz, Rabbinin yakalaması çok çetindir.” el-Burûc, 85/12.
750 “Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” eş-Şu¡arâ™, 26/130.
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• 	]el-ba†şete[ اْلَبْطَشَة

• ْطَوُة اْلَواِقَعُة ِفي َذِلَك 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبٰرى﴾751 ُهَو َيْوُم َبْدٍر َواْلَبْطَشُة اْلُكْبَرى السَّ
اْلَيْوِم

Bu âyette vâki¡ olan ”اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى“ dan murâd gazve-i Bedr’de zuhûr eden satvet ve kahr 
ve galebedir ki bir intikâm-ı kâhir-i Rabbânîdir. Ke-mâ kâle celle ve ¡alâ 752﴾ِإنَّــا ُمْنَتِقُمــوَن﴿ 
Müntakım bi’z-zât Allâh-ı ¡azîmu’ş-şândır. Ve yevm-i mezkûr yevm-i kıyâmet ve 
 .da ahvâl-i kıyâmettir dahi denildi. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi “اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى”

• 	]ba†irat[ َبِطَرْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكْم أَْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَها﴾753	

Fethateynle ”َبَطــٌر“dan fi¡l-i mâzîdir. Lafz-ı mezkûr ni¡meti sû™-i idâreden insâna ¡ârız 
olan bir hâlettir ki sâhibine mest-i hâl ve magrûr-ı ni¡met denir ki ni¡metin hak ve şük-
rünü îfâ etmez ve vech-i lâyık ve mahallinin gayrıda müsrifâne sarf eder; lafzen ve ma¡-
nen ”أََشــٌر“ gibidir. “َطــِرَب” bâbından ”َبِطــَر َبَطــًرا َفُهــَو َبِطــٌر“ denir. Ve istikbâr ma¡nâsı da ifâde 
eder. Ve “if¡âl”den ”أَْبَطَرُه اْلَماُل أَِو اْلِغَناُء“ denir, “Mâl yâ zenginlik onu azdırdı” demek olur. 
Bu âyetin tercümesinde ”َبِطــَرْت“in zamîr-i merfû¡u ”َقْرَيــة“e râci¡ ve ”َمِعيَشــة“ mef¡ûl olarak 
“Ma¡îşetini sû™-i idâre ile kâfir-i ni¡met karyelerden nice kurâyı helâk eyledik” denir 
yâhûd ”َبِطــَرْت ِبَمِعيَشــِتَها“ takdîriyle “Ma¡îşeti ]189[ sebebiyle azdı” denir ki ma¡îşeti onları 
azdırdı demek olur. ”َمِعيَشَة“in nasbı nez¡-i hâfıdladır.

• 	]ba†âinuhâ[ َبَطاِئنَُها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُمتَِّكِئيَن َعَلى ُفُرٍش َبَطاِئنَُها ِمْن ِإْسَتْبَرٍق﴾754 َجْمُع ِبَطاَنٍة	

Kesr ile ”ِبَطاَنٌة“ “libâsın astarı”na denir, “yatak çarşafı”na dahi ıtlâk olunur. ”ُفُرٌش“ yatak 
demek olan ”ِفَراٌش“ın cem¡idir. Binâ™en ¡aleyh astarları yâhûd çarşafları istebrak denilen 
ipek kumâştan olan döşekler üzerinde mütteki™en oturanlar demek olur. Bu ”ِبَطاَنــة“ lafzı 
ma¡ânî-i sâirede dahi kullanılır. Aslı ”َبْطٌن“dandır. Ma¡ânî-i sâire mahallerinde görülür.

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،ط“

• 	]bi†âneten[ ِبَطاَنًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم﴾755 أَْي ُدَخلََء ِمْن َغْيِرُكْم	

751 “Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla.” ed-Duhân, 44/16.
752 “Şüphesiz biz öcümüzü alırız.” ed-Duhân, 44/16. 
753 “Biz nimetler içinde şımaran nice memleket halkını helak etmişizdir.” el-Kasas, 28/58.
754 “Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar.” er-Rahmân, 55/54.
755 “Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin.” Âl-i ¡İmrân, 3/118.
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Ya¡nî “Ehl-i dîninizin gayrı kimselerden kendinize sırdaş ve sadîk ittihâz etmeyiniz.” 
Bir kimsenin ”ِبَطاَنــٌة“i kendisine ve dostluğuna mutma™inn olduğu emîni ve sâhib-i sırrı-
dır. ”ِبَطاَنٌة“i ”َدِخيٌل“in cem¡i olan ”ُدَخَلُء“ ile tefsîr ”َدِخيٌل“ ve ”َدِخَلٌة“ kişinin bevâtın-ı umûr 
ve serâir-i derûnuna vâkıf olan dostu olduğu i¡tibâriyledir. ”َوِليَجــٌة“ ile de tefsîr edilmiş 
ki hem-râz ve halîl-i hâssa denir. ”ِبَطاَنــٌة“ ise bunlardan eblagdır, çünkü aslen kaftanın iç 
astarıdır ki lâbisin tenine muttasıl ve mülâsık olur, gûyâ nefsiyle onun arasında hîçbir 
fâsıl ve hâciz yoktur. Bu ma¡nâda lisânımızda filân kimse filânın sır gömleğidir denir. 
Vallâhu a¡lemu. ]190[

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE ”َب،ع“

• 	]ba¡lî[ َبْعِلي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَلْت َيا َوْيَلٰتى أَأَِلُد َوأََنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعِلي َشْيًخا﴾756 أَْي َوَهَذا َزْوِجي َشْيًخا	

Ya¡nî “Ben yaşlı bir kadın ve şu benim erim yaşlı ihtiyâr olduğu hâlde ben doğurur mu-
yum” demek olur. ”َبْعــٌل“ kadının zevci eridir. Ve her hayvânın erkeğine de denir, hattâ 
hurmâ ağacının erkeğine de denir. Cem¡i ”بُُعوَلــٌة“ gelir, ”َفْحــٌل“ ve ”ُفُحوَلــٌة“ gibi. Ke-mâ fî 
kavlihi ta¡âlâ: 757﴾ِهنَّ ِفي َذِلَك ِاْناََراُدواِاْصَلًحا  .bir sanemin de ismidir “َبْعٌل” Ve ﴿َوبُُعوَلُتُهنَّ أََحقُّ ِبَرّدِ
Kâle ta¡âlâ: ًْيُتُموَها أَْنُتْم َبْعل ﴿أََتْدُعوَن َبْعًل َوَتَذُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن﴾758 أَْي َصَنًما َسمَّ
Bu İlyâs ¡aleyhi’s-selâmın ba¡s olunduğu Ba¡lebekk halkının sanemidir ki beldeleri de 
 lafzı sakîl ma¡nâsına “َبْعــٌل” lafzına muzâfan onun ismiyle tesmiye olunmuştur. Ve “َبــّك”
kullanılır. أَْصَبَح ُفَلٌن َبْعًل َعَلى أَْهِلِه” أَْي َثِقيًل َعَلْيِهْم“ Bu ma¡nâ ”َبْعٌل“ gibi tereffu¡la ehlini iz¡âcı 
tasavvuruyladır ki sıklet verdiğini ifâde eder. Bu lafzdan ”َبَعَل“ ve ”َباَعَل“ ve ”ِإْسَتْبَعَل“ fi¡l-
leri binâ olundu. Bunların keyfiyyet ve mahall-i isti¡mâlleri mufassalât-ı kütüb-i lügatte 
görülür.

• 	]ba¡idet[ َبِعَدْت

• ْهِل َمْدَيَن َكَما َهَلَكْت 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َكأَْن َلْم َيْغَنْوا ِفيَها أََل بُْعًدا ِلَمْدَيَن َكَما َبِعَدْت َثُموُد﴾759 أَْي َهلًَكا ِلَ
َثُموُد

Bu kelime fethateynle ”َبَعــٌد“ masdarından helâk ma¡nâsınadır. “َطــِرَب” bâbından َبِعــَد َيْبَعُد“ 
 denir. Ma¡nâ-yı ma¡rûfu “َبُعَد َيْبُعُد بُْعًدا” bâbından “َحُسَن” demektir, lâkin “َهَلَك” ,denir َبَعًدا”

756 “Karısı, “Vay başıma gelenler! Ben bir kocakarı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğura-
cağım?” Hûd, 11/72.

757 “Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almağa daha çok hak sahibidirler.” el-Baka-
ra, 2/228.

758 “Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah’ı bırakarak “Ba¡l’e mi tapı-
yorsunuz?” es-Sâffât, 37/125.

759 “Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştığı gibi 
Medyen halkı da uzaklaştı.” Hûd, 11/95.
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olan uzaklık ifâde eder, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ ُُة﴾760 أَِي اْلَمَســاَفة ــقَّ  Ya¡nî ﴿َوَلِكــْن َبُعــَدْت َعَلْيِهــُم الشُّ
“Mesâfe uzak oldu” demek olur. Bu ”بُْعــٌد“ mâddesi zamânen ve mekânen mahsûs ve 
ma¡kûlde isti¡mâl olunur. Mahsûsta mekân ve mesâfede ve zamânda da olur. َقَعْدُت َبِعيًدا“ 
 ﴿ِإنَّ الَِّذيَن .Ma¡kûlda da müsta¡meldir ﴿َوَما َقْوُم لُوٍط ِمْنُكْم ِبَبِعيٍد﴾ve ]191[ 761 “َساَفْرُت َبِعيًدا” ve ِمْنُه”
ِ َقْد َضلُّوا َضَلًل َبِعيًدا﴾762 وا َعْن َسِبيِل اهللَّ  bâbından ”َطِرَب“ ve emsâlinde olduğu gibi. Ve َكَفُروا َوَصدُّ
.ma¡nâsında da müsta¡meldir “َماَت” , “َبِعَد”

• 	]ba¡a&nâkum[ َبَعْثَناُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾763 أَْي أَْحَيْيَناُكْم َو﴿َفأََماَتُه اهللَُّ ِمائََة َعاٍم ثُمَّ 	
َبَعَثُه﴾764 أَْي أَْحَياُه

Bunlarda ve emsâlinde “ihyâ™, diriltmek” ma¡nâsınadır. Îkâz ya¡nî uyandırmak ma¡nâ-
sına gelir. Kâle ta¡âlâ ثُــمَّ َبَعْثَناُهــْم ِلَنْعَلــَم﴾765 و﴿َوَكَذِلــَك َبَعْثَناُهْم ِلَيَتَســاَءلُوا َبْيَنُهــْم﴾766 أَْي أَْيَقْظَناُهْم﴿ Ya¡nî 
“Uyandırdık.” Ve bu ”َبْعٌث“ mâddesi ma¡ânî-i sâirede dahi isti¡mâl olunur, nitekim Râπıb 
rahimehullâh Mufredât’ında tafsîl etmiş, diyor ki ”َبْعٌث“in aslı bir şey™i isâre ya¡nî kaldı-
rıp savurmak ve neşr etmek, dağıtmak ve tevcîh etmektir. ”َبَعَثُه َفاْنَبَعَث“ denir. Ve bu keli-
me ta¡alluk ettiği şey™in ihtilâfı hasebiyle muhtelif olur. Meselâ ”أََثْرتُُه َوَسيَّْرتُُه” , “َبَعْثُت اْلَبِعيَر“ 
kaldırdım, sürdüm, sevk ettim demek olur. Ve ُرُهْم ُ﴾767 يُْخِرُجُهْم ِمَن اْلُقُبوِر َويَُسّيِ  ﴿َواْلَمْوَتى َيْبَعثُُهُم اهللَّ
 iki “َبْعــٌث” Ya¡nî kabrden çıkarır ve mahşere sevk ve tesyîr eder demek olur. Ve ِإَلــى اْلِقَياَمــِة
nev¡dir: Biri beşerîdir, ”ْنَســاِن ِفــي َحاَجــٍة  deveyi kaldırmak ve sürmek ve “َبْعــُث اْلَبِعيــِر َوَبْعــُث اْلِ
bir kimseyi bir hâcete göndermek, irsâl gibi. Dîger nev¡i ilâhîdir. Bu da iki nev¡dir: Biri 
a¡yân ve ecnâs ve envâ¡ı yoktan îcâddır. Bu kat¡iyyen Cenâb-ı Hakk’a hâsstır ve buna 
hîçbir kimseyi muktedir kılmamıştır. İkinci ihyâ-i mevtâdır, buna ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm 
gibi ba¡zı havâss-ı ¡ibâdını tahsîs etmiştir, ya¡nî mu¡cizeten li’l-enbiyâ™ ve kerâmeten 
li’l-evliyâ™ vâki¡dir. Bunlar bi-iznihi ta¡âlâ ihyâ-i mevtâ ile dahi tekrîm olundular. İntehâ 
mulahhasan minhu. İşte ¢ur™ân-ı ]192[ kerîm’de ”َبْعــٌث“ mâddesinin kâffe-i müştakkât 
ve mutasarrafâtı bu tarîk ve kâ¡ide üzerine tefsîr olunmuştur. “َقَطــَع” bâbından َبَعــَث َيْبَعــُث“ 
.esmâ-i hüsnâdandır “اَْلَباِعُث” denir. Ve َبْعًثا َفُهَو َباِعٌث َوَذاَك َمْبُعوٌث”

760 “Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi.” et-Tevbe, 9/42.
761 “(Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir.” Hûd, 11/89.
762 “Şüphesiz inkâr edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.” en-

Nisâ™, 4/167.
763 “Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.” el-Bakara, 2/56.
764 “Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti.” el-Bakara, 2/259.
765 “Sonra onları uyandırdık ki, iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bile-

lim.” el-Kehf, 18/12.
766 “Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık.” el-Kehf, 18/19.
767 “(Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir.” el-En¡âm, 6/36.
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MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ع“

• 	]bu¡&irat[ بُْعِثَرْت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا اْلُقُبوُر بُْعِثَرْت﴾768 أَْي ُقِلَّب تَُرابَُها َوبُِعَث َمْوَتاَها	

Ya¡nî “Kabrlerin toprakları taklîb olunup dağıtılarak içinde olan emvât ihyâ ile taşra 
çıkarıldığı vaktte” demektir. Bu kelime karıştırmak ve kabartmak ve bulandırmak ve 
saçıp dağıtmak ma¡nâlarında müsta¡mel ”ٌَبْعَثــَرة“ lafzından mâzî-i mechûl mü™ennestir. 
Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta ”ــَل  gibi sülâsî kelimelerde humâsî ve “َبْســَمَل” ve “َتَهلَّ
rubâ¡î terkîblerini gören kimse ya¡nî ehl-i lügatten muhakkak ”بُِعــَث” , “بُْعِثــَر“ lafzı ile 
 ve “بُِعــَث” , “بُْعِثــَر” nin râ’sından mürekkebdir der. Ve bu kavl de ba¡îd değildir, zîrâ“أُِثيــَر”
 ﴿أََفَل َيْعَلُم ِإَذا بُْعِثَر َما ma¡nâlarını mutazammındır demiş, ¢â∂î de buna işaret etmiş. Ve “أُِثيَر”
.kavl-i kerîminde de tefsîr böyledir. Vallâhu a¡lemu ِفي اْلُقُبوِر﴾769

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-∏AYNI’L-MU¡CEME: ”َب،غ“

• 	]baπteten[ َبْغَتًة

• اَعُة َبْغَتًة﴾770 أَْي َفْجأًَة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا َجاَءْتُهُم السَّ

Ya¡nî “ansızın, nâgâh” demek olur. ”َبْغــٌت“ lafzındandır. Ve lafz-ı mezbûr bir şey™in hîç 
zann edilmediği hâlde ansızın vukû¡ ve hudûsü ma¡nâsınadır. “َنَفــَع” bâbından َبَغــَت َمِجيئُــُه“ 
 .denir ki ansızın, nâgâh, birden bire demek olur َبْغًتا َوَبْغَتًة”

• 	]baπiyyen[ َبِغيًّا

• ِك َبِغيًّا﴾771 أَْي َفاِجَرًة َزاِنَيًة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َكاَنْت أُمُّ

” bâ-i meksûre ve âhirde hemze ile “َبَغــِت اْلَمــْرأَُة َتْبِغــي ِبَغــاًء” ]bâbından ]193 ”َرَمــى“  “َفِهــَي َبِغــيٌّ
bilâ-hâi’t-te™nîs ”َزَنــْت َفِهــَي َزاِنَيــٌة“ demektir. ”  ,olup nisâya mahsustur “َبَغاَيــا” nin cem¡i“َبِغــيٌّ
”  denilmez. Bu kelime aslen her şey™de matlûb olan i¡tidâlden tecâvüzü taleb “َرُجــٌل َبِغــيٌّ
ma¡nâsına olan ”َبْغــٌي“ mâddesindendir. Bu ma¡nâda dahi “َرَمــى” bâbından َبَغى َيْبِغي َبْغًيا َفُهَو“ 
 ﴿َقالُــوا َيــا أََباَنــا َمــا َنْبِغي﴾772 أَْي أَيَّ َشــْيٍء denir. Ve taleb-i mutlak ma¡nâsına da gelir, nitekim َبــاٍغ”
 da bundan “ifti¡âl”dir. Sâir müştakkât ve mutasarrafâtı “ِإْبِتَغــاٌء” ile müfesserdir. Ve َنْطُلــُب
mahallerinde görülür. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْبِتَغاَء“ kelimesine de mürâca¡at oluna.

768 “Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman.” el-İnfitâr, 82/4.
769 “Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı zaman.” el-¡Âdiyât, 100/9.
770 “Nihayet onlara ansızın o saat (kıyamet) gelip çatınca.” el-En¡âm, 6/31.
771 “Annen de iffetsiz değildi.” Meryem, 19/28.
772 “Ey babamız! Daha ne isteriz?” Yûsuf, 12/65.
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• 	]baπâ aleyhim[ َبَغى َعَلْيِهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَلْيِهْم﴾773 أَْي َتَرفََّع َعَلْيِهْم َوَعلَ َوَجاَوَز اْلِمْقَداَر	

Ya¡nî “Onlar üzerine yükselmek istedi.” Ve “¡Ulüvv ile istikbâr etti.” Ve “Hadd ve mik-
dârını ve lâyık olduğu mertebeyi aştı” demek olur. Ke-mâ merre tahkîkuhu.

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،غ“

• 	]el-biπâ™i[ اْلِبَغاِء

• َناِء	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل تُْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء﴾774 أَِي الّزِ

Mâ-kablindeki ”َبِغيًّا“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-¢ÂF: ”َب،ق“

• 	]ba…iyyetullâhi[ ِ َبِقيَُّة اهللَّ

• ِ َخْيٌر َلُكْم﴾775 أَْي َما أَْبَقاُه اهلُل َلُكْم َبْعَد ِإيَفاِء 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْعَثْوا ِفي اْلَْرِض ُمْفِسِديَن َبِقيَُّت اهللَّ
اْلَكْيِل َواْلَوْزِن َخْيٌر َلُكْم

Ya¡nî “Kîle ve mîzânı tâmm tutup hakkı îfâdan sonra Allâh’ın size helâl olarak ibkâ™ et-
tiği sizin için hayrlıdır” demek olur. Bir ma¡nâda “Allâh’ın eşyâdan ]194[ harâm etme-
yip ¡alâ-aslihi helâl olarak size ibkâ ettiği şey™ sizin için hayrlıdır” demektir. Bu ma¡nâ 
” bir şey™in hâl-i evveli üzere sebâtı demek olup eşyâda da asl olan “َبَقــاٌء”  olmak “ِحــلٌّ
i¡tibâriyle hâl-i evveli üzere helâl olarak terk olunan şey™ murâd olunmak tasavvuru üze-
rinedir. Ve bu âyetteki ”ِ  kelime-i kerîmesi kendisiyle vechullâh kasd olunan her “َبِقيَُّت اهللَّ
bir ¡amel-i ¡ubûdiyyet ile de tefsîr olunmuş. Ba ma¡nâ dahi 776﴾اِلَحاُت َخْيٌر ﴿ ve ﴿َواْلَباِقَياُت الصَّ
ِ َخْيٌر َوأَْبَقى﴾777 ” nass-ı celîlleri üzerine binâ™endir. Bu sûrette َوَما ِعْنَد اهللَّ  “َما َيْبَقى َثَوابُُه , “َبِقيَُّت اهللَِّ
ْنَساِن ِمَن اْلَْعَماِل” ٍة َيْنَهْوَن َعِن kelimesi “َبِقيَّة” demek olur. Ve ِلْلِ  ﴿َفَلْوَل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم أُولُو َبِقيَّ
 “ُفلٌَن ُذو .kavl-i kerîminde ashâb-ı temyîz ü ¡akl ve ehl-i tâ¡at u hayrdır اْلَفَساِد ِفي اْلَْرِض﴾778
 .denir, murâd hayrlı kimsedir demektir. Ve haslet-i memdûha sâhibi demek de olur َبِقيٍَّة”
Ve ”ــُة اْلَقــْوِم  ,denir “َبِقــَي َيْبَقــى َبَقاًء َوَباِقَيــًة َفُهَو َباٍق” bâbından ”َتِعــَب“ .hıyârü’l-kavm demektir “َبِقيَّ
ْيِن َشْيٌء” ve “َداَم َوَثَبَت” َر” , “َبِقَي ِمَن الدَّ  ve “َبَقاَيا” ismdir. Cem¡i “َبِقيٌَّة” demek olur. Ve “َفَضَل َوَتأَخَّ

773 “Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti.” el-Kasas, 28/76.
774 “İffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın.” en-Nûr, 24/33.
775 “Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bı-

raktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır.” Hûd, 11/85-86.
776 “Baki kalacak salih ameller ise daha hayırlıdır.” el-Kehf, 18/46; Meryem, 19/76.
777 “Allah’ın katındaki ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır.” el-Kasas, 28/60; eş-Şûrâ, 42/36.
778 “Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler (insanları) yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan 

alıkoysalardı ya!” Hûd, 11/116.
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 “اَْلَباِقي” biri bekâ™ bi’z-zâttır ki Cenâb-ı Hakk’a hâsstır. Bu cihetle “َبَقاٌء” gelir. Ve “َبِقيَّاٌت”
esmâ-i hüsnâdandır. Bu bekâ-i mutlaktır. Dîgeri bekâ™ bi’l-gayrdır ki bi’l-cümle eşyâya 
nisbet ve izâfe ve isnâd edilir. Ve bunda zamân ve mekân ve eşyânın yekdîgere nisbet 
ve izâfeti sebebiyle tahassul eden kuyûd i¡tibâriyle bekâ-i mukayyed dahi ta¡bîr olunur.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”195[ “ُب،ق[ 

• 	]el-bu…¡ati[ اْلُبْقَعِة

• َجَرِة أَْن َيا ُموَسى ِإنِّي أََنا 	 ا أََتاَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ اْلَواِد اْلَْيَمِن ِفي اْلُبْقَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ
ْرِض ُ َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾779 أَِي اْلِقْطَعِة اْلُمَباَرَكِة ِمْن ِتْلَك اْلَ اهللَّ

-dır. Ve ağaçlık ma“ِبَقــاٌع” zamm-ı bâ ile “arzdan bir kıt¡a”ya denir. Cem¡i kesr ile “بُْقَعــٌة”
halle ve mekân-ı müttese¡a da ıtlâk olunur. Bu âyette mahall-i tecellî-i kelâm olup bir 
âyette 780﴾ِس طًُوى  ile tavsîfi “ُمَباَرَكٌة” .ile tavsîf olunan mahall-i mukaddestir ﴿ِانََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَّ
yâ mahall-i tecellî-i ilâhî yâhûd arz-ı zâtü’ş-şecer bulunmak i¡tibâriyledir yâhûd ”ُمَباَرَكٌة“ 
ile ”َسٌة -ibâre¡ “اَْلُمَباَرَكِة ِلُموَسى ِلَسَماِعِه َكَلَم اهلِل ِفيَها” irâde buyurulmuştur. Ba¡zı müfessirîn “ُمَقدَّ
tiyle ”ُمَباَرَكة“ ya¡nî kesret-i hayrı Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma tahsîs etmiştir. Semâ¡-ı kelâmul-
lâhtan hayrlı ve mübârek ne olabilir.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHEDE MA¡A’L-KÂF: ”َب،ك“

• 	]bekkete[ َة َبكَّ

• َة	 َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكاَوُهًدىِلْلَعاَلِميَن﴾781 أَْي ِفي َمكَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ أَوَّ

-lafzında lügattır, zîrâ ¡Arab bâ’yı mîm’den bedel eder “َمكََّة” mîm bedelinde bâ ile “َبكََّة”
ler. ”َســَمٌد، َســَبٌد“ ve ”َنِبيــٌط، َنِميــٌط“ ve ”َلِزٌب، َلِزٌم“ gibi mîm’ler bâ’dan mübdeldir, binâ™en 
¡aleyh ”ــَة ــَة” , “َبكَّ ــُة” demektir. Ve denildi ki bâ ile “َمكَّ -mahall-i şerîf-i beyt-i mu¡az “َبكَّ
zamanın ve mîm’le ”ــُة  belde-i harâmın hey™et-i mecmû¡asının ismidir. Ve belde-i “َمكَّ
mukaddese-i müşârün ileyhânın ”ــُة  tesmiyesi bütün âfâk-ı ¡âlemden nâsı kendine “ِمكَّ
cezb eylediği i¡tibârladır. ¡Arab ”ِإْمَتــكَّ اْلَفِصيــُل َمــا ِفــي َضْرِع النَّاَقِة“ derler ki yavru devenin me-
mesinde olan sütü tamâmen emdi demektir. Ve bâ ile ”َبكََّة“ tesmiyesi izdihâm ma¡nâsına 
olan ”  den olmak i¡tibâriyledir ki tavâf esnâsındaki izdihâm-ı nâs-ı tâifîn tasavvuru “َتَباكَّ
sebeb-i tesmiye ]196[ olur. Yâ ” ” ma¡nâsına olan “َدقٌّ -ten olmak i¡tibâriyledir ki as“َبــكٌّ

779 “Mûsâ, ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: 
“Ey Mûsâ! Şüphesiz ben, evet, ben âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.” el-Kasas, 28/30.

780 “Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.” Tâhâ, 20/12; en-Nâzi¡ât, 79/16.
781 “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı 

olarak kurulan Ka’be’dir.” Âl-i ¡İmrân, 3/96.
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hâb-ı fîl gibi arz-ı haremde îkâ¡-ı zulm ü ilhâda tasaddî eden cebâbirenin a¡nâkını dakk 
ettiği sebeb-i tesmiye olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ك“

• 	]bukmun[ بُْكٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َل َيْرِجُعوَن﴾782 أَْي َخَرٌس	

Ya¡nî “nutktan ¡âciz, dilsiz, söylemez kimse.” Na¡tı ”أَْبَكــُم“dir. ”َخــَرٌس“in na¡tı ”أَْخــَرُس“tir. 
Beynlerindeki fark ”أَْبَكُم“ anadan doğma, ”أَْخَرُس“ mutlak dilsizdir.

• 	]bukiyyen[ بُِكيًّا

• ًدا َوبُِكيًّا﴾783 أَْي َباِكيَن	 وا ُسجَّ ْحٰمِن َخرُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإَذا تُْتَلى َعَلْيِهْم آَياُت الرَّ

Ya¡nî “ağlayarak” demek olur. Zammla ” -nin cem¡idir. Bunun aslı zamme“َباِكــي” , “بُِكــيٌّ
teynle ”ُفُعــوٌل“ vezninde ”بُُكــوٌي“dür. ”ُجُلــوٌس” , “َجاِلــٌس“ gibi. Vâv, yâ’da idgâm ve kâf’ın 
zammesi kesreye tebdîl olunmakla ”  “َبَكــى َيْبِكــي بًُكــى َوبُــَكاًء، olmuştur. İkinci bâbdan “بُِكــيٌّ
” ” denir. Feth-i bâ™ ile “فهو باك” ve ِباْلَقْصِر َواْلَمّدِ .kesîrü’l-bükâ™ demektir , “َبِكيٌّ

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-LÂM: ”َب،ل“

• 	]belâ™[ َبَلء
Bu kelime ¢ur¡ân-ı Kerîm’de üç vechle vâridedir. 1) Ni¡met ve ¡atâ™ 2) İmtihân ve ihti-
bâr 3) Emr-i mekrûh ki nefse gayr-ı mülâyim ve meşakkatli olmakla teneffür edilen ve 
yüksünülen şey™dir. Ke-kavlihi ta¡âlâ َُوِلُيْبِلــَي اْلُمْؤِمِنيــَن ِمْنــُه َبــَلًء َحَســًنا﴾784 أَْي َعَطــاًء َوُهــَو اْلَغِنيَمة﴿ ve 
kavlihi ta¡âlâ li-İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâm ْخِتَباُر اْلَبّيُِن ْمِتَحاُن َوالِْ  ve ﴿ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَبَلُء اْلُمِبيُن﴾785 أَِي الِْ
kavlihi subhânehu ٌة َعِظيَمٌة ﴿ Bu âyette bu tefsîr ﴿َوِفي َذِلُكْم َبَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم﴾786 أَْي ِمْحَنٌة َوَمَشــقَّ
ــٌة” lafzında müşârün ileyh fir¡avnın zulmü olmak üzeredir. Ve َذِلُكــْم﴾  ]197[“َبْلــَوى” ve “َبِليَّ
ve ”َبَلٌء“ ma¡nâca birdir. ”َبَلَيا“dır. ”َعَدا“ bâbından ”َبَلى َيْبُلو َبَلًء“ denir. Ve “َتِعَب” bâbından 
ـْوُب َيْبَلــي ِبًلــى ِباْلَكْســِر َواْلَقْصِر َوَبــَلًء ِباْلَفْتِح َواْلَمّدِ َفُهــَو َبــاٍل”  denir. Eskimek çürümek, fersûde “َبِلــَي الثَـّ
ve fânî olmak ma¡nâlarına 787﴾ْيَطاُن َقاَل َيا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك َل َيْبَلى  ﴿َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّ
أَْي َل َيْفَنى

782 “Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) dönmezler” el-Bakara, 2/18.
783 “Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.” Meryem, 19/58.
784 “Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı.” el-Enfâl, 8/17.
785 “Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır.” es-Sâffât, 37/106.
786 “Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.” el-Bakara, 2/49; el-A¡râf, 7/141; 

İbrâhîm, 14/6.
787 “Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir 

saltanatı göstereyim mi?” Tâhâ, 20/120.
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• 	]el-beledi’l-emîni[ اْلَبَلِد اْلَِميِن

• ُة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَهَذا اْلَبَلِد اْلَِميِن﴾788 أَِي اْلِمِن َوُهَو َمكَّ

Mekke-i müşerrefe meb¡as-ı risâlet-penâh hâtemü’l-enbiyâ™dan mukaddem âmin ya¡nî 
kuttânı için korkusuz idi, zîrâ o zamânda da ¡inde’l-¡Arab belde-i müşârün ileyhâ belde-
tü’l-harâm idi, onda kıtâl ve gâret ve her gûne zulm ve cevr memnû¡ idi, ba¡de’l-bi¡set 
dahi hürmeti takrîr buyuruldu. ”َبَلٌد“şehr ve kasaba ve büyük karye ve ma¡mûr ve gayr-ı 
ma¡mûr arz ma¡nâsında dahi kullanılır: 789﴾ــِه ــُب َيْخــُرُج َنَباتُــُه ِبــِإْذِن َربِّ  de “َبْلَدةٌ” hâ™ ile ﴿َواْلَبَلــُد الطَّّيِ
böyledir. 790﴾َبٌة َوَربٌّ َغُفوٌر .gelir “بُْلَداٌن ve zammla “ِبلٌَد” Cem¡i ﴿َبْلَدةٌ َطّيِ

• 	]belâπun[ َبَلٌغ

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َبَلٌغ َفَهْل يُْهَلُك ِإلَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن﴾791 أَْي َهَذا اْلُقْرآُن َبلٌَغ أَْي َتْبِليٌغ ِمَن اهلِل ِإَلْيُكْم	

Teblîg ma¡nâsına mübtedâ-yı mahzûfun haberidir. Bu lafzın tahkîki bu bâbın evvelinde 
vâki¡ ”َباِلَغًة“ lafzında görülür.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’N-NÛN: ”َب،ن“

• 	]benânin[ َبَناٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْضِربُوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن﴾792 أَْي أََصاِبِع اْلَيَدْيِن	

Ya¡nî “İki ellerin parmaklarına vurunuz” demek olur. Ve ¡ale’l-ıtlâk parmaklar da 
murâd olunur. Binâ™en ¡aleyh ”َبَنــاٌن“ kelimesi ”ْجَلْيــِن  ibâretiyle de tefsîr¡ “أَْطــَراُف اْلَيَدْيــِن َوالّرِ
olunmuştur. Ve 793﴾َي َبَناَنــُه  “َقاِدِريــَن َعَلــى أَْن ]kavl-i kerîminde de ]198 ﴿َبَلــى َقاِدِريــَن َعَلــى أَْن نَُســّوِ
أََصاِبِعــِه” ِعَظــاَم   kavliyle tefsîr olunmuştur ki mutlakan parmaklar murâd edilir, ya¡nî نُِعيــَد 
insânın kemikleri içinde en küçükleri olan parmak kemiklerini dahi yerli yerine geti-
rip beden-i insânı yeniden tesviye etmeğe kâdiriz demek irâde buyuruluyor. Âmennâ 
billâhi’l-¡aliyyi’l-¡azîm.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ن“

• 	]bunyânun mar§û§un[ بُْنَياٌن َمْرُصوٌص

• ﴿َكأَنَُّهْم بُْنَياٌن َمْرُصوٌص﴾794 أَْي ُمْلَزٌق َبْعُضُه ِإَلى َبْعٍض َثاِبٌت	

788 “Bu güvenli şehre (Mekke’ye) andolsun ki.” et-Tîn, 95/3.
789 “(Toprağı) iyi ve elverişli beldenin bitkisi, Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar.” el-A¡râf, 7/58.
790 “Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir Rabdir.” Sebe™, 34/15.
791 “Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir.” el-Ahkâf, 46/35.
792 “Vurun, onların bütün parmaklarına.” el-Enfâl, 8/12.
793 “Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.” el-Kıyâmet, 75/4.
794 “Duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi.” es-Saff, 61/4.
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Ya¡nî “ba¡zı eczâsı ba¡zına mülâsık ve muttasıl, şöyle ki birbirini bırakmaz metîn binâ™ 
gibi” demek olur.

ــا” bâbından ”َقَتــَل“  denir ki binânın eczâsını birbirine zamm etti, bitiştirdi “َرصَّ اْلُبْنَيــاَن َرصًّ
demektir, gerek kireçle gerek kurşunla rasîn etmektir. Lâkin Râπıb rahimehullâh Muf-
redât’ta bu âyeti îrâd edip ”َصــاِص  kurşun “َرَصــاٌص” demiş. Murâdı “أَْي ُمْحَكــٌم َكأَنََّمــا بُِنــَي ِبالرَّ
demek olduğundan ”َمْرُصــوٌص“ taşları birbirine kurşunla kenetlenerek muhkem yapılmış 
binâ demek olur, nitekim taştan inşâ edilen mebânî-i ¡âliyede öyle yapılır herhangi sû-
rette olursa olsun 795﴾ا َكأَنَُّهْم بُْنَياٌن َمْرُصوٌص َ يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاِتُلوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّ  kavl-i kerîmiyle ﴿ِإنَّ اهللَّ
mücâhidîn-i Mu√ammediyye’nin saff-ı harbde niyyeten ve kalben ve îmânen ve bede-
nen metânet ve sebâtlarını teşbîhen îrâd olunmuş bir misâldir. Ve bu ”  lafzından “َرصٌّ
” ــّفِ  ,denir ki kavm muntazam dizilip saffı tesviye ettiler demektir. Bu “َتــَراصَّ اْلَقــْوُم ِفــي الصَّ
lafz-ı mezkûrdan “tefâ¡ul”dür.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-VÂV: ”َب،و“

• 	]bevve™ekum[ أَُكْم َبوَّ

• َويَُقاُل 	 أَْسَكَنُكْم  أَْي  اْلَْرِض﴾796  ِفي  أَُكْم  َوَبوَّ َعاٍد  َبْعِد  ِمْن  ُخَلَفاَء  َجَعَلُكْم  ِإْذ  َتَعاَلى ﴿َواْذُكُروا  َقْوِلِه  ِفي 
أَْنَزَلُكْم

Ya¡nî “Sizi arza iskân eyledi” yâhûd “Sizi ]199[ arza kondurdu” demek olur. Bu kelime 
aslen ”َبــَواٌء“ lafzındandır. ”َســَواٌء“ ma¡nâsınadır. ”َســَواٌء ِبِه” , “َدُم ُفــَلٍن َبــَواٌء ِبــَدِم ُفــَلٍن“ demektir. 
أَُكــْم” ْأُت َلــُه َمَكاًنا” .bundan “tef¡îl”dir “َبوَّ ْيُتُه َلــُه” , “َبــوَّ  ,demektir. Bu takrîble tehyi™e, inzâl “َســوَّ
nüzûl, iskân ma¡nâlarına isti¡mâl olundu. Ve ”َسَواٌء“ ve ”َتْسِوَيٌة“ ma¡nâsından nişân almak 
ma¡nâsına da kullanıldı. ”ْمَح َمَكاًنا ْأُت الرُّ  Kargıyı, mızrağı bir yere doğrulttum ya¡nî ta¡n “َبوَّ
için nişân aldım demek olur. Ve tebyîn ve ta¡yîn ma¡nâsına da gelir.

• 	]bevve™nâ[ ْأَنا َبوَّ

• نَّا	 نَّا َلُه أَْو َعيَّ ِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت﴾797 أَْي َبيَّ ْبَرٰ ْأَنا ِلِ ِفي َقْوِلِه َتعاَلى ﴿َوِإْذ َبوَّ

Ya¡nî “Ka¡be-i mu¡azzama’yı binâ için mekân-ı beyti İbrâhîm’e beyân ettik” yâhûd 
“mahall-i mübârekini ta¡yîn ettik” demektir. 

• أَ ِصْدٍق﴾798 أَْي أَْنَزْلَناُهْم أَْو أَْسَكنَّاُهْم	 ْأَنا َبِني ِإْسَراِئيَل ُمَبوَّ َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َبوَّ

İnzâl ettik yâhûd iskân ettik demektir. ”ٌأ -a izâfe“ِصــْدٌق” .bundan ism-i mekândır “ُمَبــوَّ

795 “Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak 
çarpışanları sever.” es-Saff, 61/4.

796 “Hatırlayın ki Allah Âd kavminden sonra, sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi.” 
el-A¡râf, 7/74.

797 “Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini belirlemiştik.” el-Hacc, 22/26.
798 “Andolsun, biz İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik.” Yûnus, 10/93.
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ti kerâmet ifâdesi içindir ki onlar için lâzım olan menzil-i kerâmete demektir. Murâd 
Şâm ve Mı§ır’dır. Bu âyette ”ْأَنــا أً” , “َبوَّ  kavliyle tefsîr olunmuştur ki onlara “أَْخَلْصَنــا َلُهــْم ُمَبوَّ
mekân tahsîs ettik demek olur. ”ْأَنا  ,dandır“َبَواٌء” ile de müfesserdir, bu da ânifü’l-beyân “َهيَّ
mâ-kabline ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]el-bevâri[ اْلَبَواِر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر﴾799 أَِي اْلَهلَِك	

Ya¡nî “mahall-i helâka.” Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta ”َبَواٌر“ın fart-ı kesâd ma¡nâsına 
olduğunu beyân ile ”َكَســَد َحتَّــى َفَســَد“ mantûkunca fesâda mü™eddî olmakla ”َبــَواٌر“ ile helâk 
murâd olunduğunu söylüyor ve ”ــْيُء َيُبوُر َبْوًرا َوبُْؤًرا  denir diyor. Mi§bâ√u’l-Munîr’de “َباَرالشَّ
ْســِتَعاَرِة” ــْيُء َبَواًرا َكَســَد َعَلى اْلِ ّمِ [200] َهَلَك َوَباَر الشَّ ــْيُء َيُبوُر بُوًرا ِبالضَّ  .ta¡bîriyle şerh olunmuş “َباَر الشَّ
Ve İbnu’l-E&îr rahimehullâh Nihâye’de ”َفأُوَلِئَك َقْوٌم بُوٌر” أَْي َهْلَكى َجْمُع َباٍر َواْلَبَواُر اَْلَهَلُك” , “َبْوٌر“ 
¡ibâretiyle beyân etmiş ve hemze ile ta¡addîsine ”أََباَر َغْيَرُه َفْهُو ُمِبيٌر“ kavliyle işâret eylemiş.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،و“

• 	]bûran[ بُوًرا

• ْكَر َوَكانُوا َقْوًما بُوًرا﴾800 أَْي َهْلَكى	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلِكْن َمتَّْعَتُهْم َوآَباَءُهْم َحتَّى َنُسوا الّذِ

Bu ”َباِئــٌر“ in cem¡idir. Binâ™en ¡aleyh ”َهاِلــٌك“in cem¡i olan ”َهْلَكــى“ ile tefsîr edilmiş. 
Mâ-kabline ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]bûrike[ بُوِرَك

• النَّاِر َوُهَو 	 َباَرَك اهلُل َمْن ِفي  النَّاِر َوَمْن َحْوَلَها﴾801 أَْي  بُوِرَك َمْن ِفي  ا َجاَءَها نُوِدَي أَْن  َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ َقْولُُه 
َلُم ُموَسى َعَلْيِه السَّ

Ya¡nî “Nâr sûretinde görünen nûr tecellî dâhilinde bulunan kimseyi Cenâb-ı Hak mü-
bârek kıldı” demek olur. ”َمــْن“ Hazret-i Mûsâ’dan ¡ibârettir. Bu bâbın evvelinde vâki¡ 
.kelimesine nazar oluna “َباَرَك”

799 “ve kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri.” İbrâhîm, 14/28.
800 “Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke 

giden bir toplum oldular.” el-Furkân, 25/18.
801 “Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: “Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun!” en-Neml, 

27/8.
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-HÂ™: ”َب،ه“

• 	]behîmetu[ َبِهيَمُة

• ِبُل َواْلَبَقُر َواْلَغَنُم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أُِحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُة اْلَْنَعاِم﴾802 أَِي الِْ

Ya¡nî “deve ve sığır ve koyun cinsleri” demektir. Bunların zebhle tezkiyesinden sonra 
eklleri helâl kılındığını i¡lâmdır. ”َبِهيَمــٌة“ aslen ¡âkılın ve ¡alâ-kavlin nâtıkın gayrı hay-
vâna denir. Katı sert taş demek olan ”َبْهَمــٌة“dendir. ¡Âkıl ve nâtık olmayan hayvân buna 
teşbîhen ”َبِهيَمــٌة“ tesmiye olunmuştur. Cem¡i ”َبَهاِئــُم“ gelir. Biz lisânımızda sözden veyâ 
cevâbdan bi’l-külliyye imtinâ¡ eden kimseye “taş gibi” ve “ağzına ]201[ taş aldı” de-
riz. Bu sûrette insânın gayrı her zî-rûha şâmil olur, lâkin müte¡âref olan sibâ¡ ve tay-
rın gayrıya tahsîsidir. Bu âyette ”َبِهيَمــٌة“nin ”أَْنَعــاٌم“a izâfeti beyâniyye olduğu gibi bir de 
hazf-i muzâf vardır. Takdîr-i kelâm ”ــْت َلُكــْم أَْكُل َبِهيَمــٍة ِمــَن اْلَْنَعــاِم  “َبِهيَمةُ sûretindedir. Ve “أُِحلَّ
 dan murâd sibâ™ ve humur-i vahş ve bakar-ı vahştır da denilmiş. Bu takdîrce izâfetاْلَْنَعاِم”
mülâbese-i teşbîh içindir. Ma¡nen evsafta en¡âma şebîh olan behîme demek olur. Bunu 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan rivâyet olunan َصــْت َلُكــْم َصْيــُد اْلَبِريَّــِة ِمْثــُل َبَقــِر اْلَوْحــِش  “ُرّخِ
َبــاِء”  lafzından “if¡âl”binâ™ edilerek “َبْهَمــٌة” tefsîri dahi te™yîd eder. Ve bu َوُحُمــِر اْلَوْحــِش َوالظِّ
birtakım ma¡ânîde isti¡mâl olunmuştur. ”ِإْبَهــاٌم“ ve ”ِإْســِتْبَهاٌم“ gibi. Ve ”ِإْبَهــاٌم“ başparmağın 
da ismidir.

• 	]behîcin[ َبِهيٍج

• ُه	 ُج َمْن َيَراُه أَْي يُِسرُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكّلِ َزْوٍج َبِهيٍج﴾803 أَْي َحَسٍن يَُهّيِ

Ya¡nî “Bir ¡azametimizle arzda her sınf ve nev¡ ve cinsten güzelliği göreni şâd ve mes-
rûr eden eşcâr ve nebât bitirdik” demek olur. Mûris-i sürûr olan hüsn-i levn demek 
olan ”َبْهَجٌة“dendir. Ve ”َبْهَجٌة“ mutlak hüsn ve mutlak sürûr ma¡nalarına da gelir, َفأَْنَبْتَنا ِبِه﴿ 
 “َحُســَن” , “َبُهــَج َفُهَو َبِهيٌج” bâbından ”َظــُرَف“ .kavl-i kerîminde olduğu gibi َحَداِئــَق َذاَت َبْهَجــٍة﴾804
ve “َطــِرَب” bâbından ”َفــِرَح” , “َبِهــَج َفُهــَو َبِهــٌج َوَبِهيــٌج“ ve ”  bâbından ”َقَطــَع“ demektir. Ve “َســرَّ
müte¡addî olarak ”َبَهَجُه اْلَْمُر“ ve “if¡âl”den ”ُه” , “أَْبَهَجُه اْلَخَبُر َحُه” ve [202] “َســرَّ  .demektir “َفرَّ
“İfti¡âl”]den[ ”ِإْبِتَهاٌج“ sürûrdur.

MAZMÛMETU’L-BÂ™: ”ُب،ه“

• 	]buhite[ بُِهَت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر﴾805 أَْي َدِهَش َوَتَحيََّر	

802 “Hayvanlar, size helal kılındı.” el-Mâ™ide, 5/1.
803 “Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.” el-Kâf, 50/7.
804 “Gönül alıcı güzel bahçeler meydana getirdik.” en-Neml, 27/60.
805 “Kâfir şaşırıp kaldı.” el-Bakara, 2/258.



ِمَلآ 220َئثر BÂBU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE

Ve sîga-i ma¡lûm ile ”َفَبِهــَت“ dahi kırâ™attir ki ”ُتــُه  ya¡nî “Kâfir olan Nemrûd’un “ِإْنَقَطــَع ُحجَّ
müdde¡âsında sözü munkatı¡ ve hüccet ve delîli sâkıt olup ¡aklı dehşet ve hayrete dü-
şüren beyyine ve hikmet-i bâligayı işitince susakaldı” demek olur. ”بُْهــٌت“tendir. Bu ke-
lime kizb ve iftirâ™ ma¡nâlarında ve kinâyeten zinâ ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. ”َعِلــَم“ 
bâbından ”َدِهَش َوَتَحيََّر َوَســَكَت” , “َبِهَت َبْهًتا َفُهَو َمْبُهوٌت“ ma¡nâlarınadır. Ve bu ma¡nâda ”َظُرَف“ 
bâbından da gelir ve efsahtır. Ve “َقَطــَع” bâbından ”َبَهــَت َبْهًتــا أََخــَذُه َبْغَتًة“ ve bâb-ı mezkûrdan 
اٌت ِبالتَّْشِديِد”  .ma¡nâlarına gelir “ِاْفَتَرى َوَقاَل َعَلْيِه َما َلْم َيْفَعْل” ,“َبَهَتُه َبْهًتا َوبُْهَتاًنا َفُهَو َبهَّ

• 	]buhtânun[ بُْهَتاٌن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُسْبَحاَنَك َهَذا بُْهَتاٌن َعِظيٌم﴾806 أَِي اْفِتَراٌء َعِظيٌم َوِاْسَناُد َما َلْم َيْفَعْل	

.tendir ki mâ-kablinde mufassalen beyân olundu“بُْهٌت”

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”َب،ي“

• 	]beyyete[ َبيََّت

• ِبَلْيٍل 	 َر  َقدَّ أَْي  َتُقوُل﴾807  الَِّذي  َغْيَر  ِمْنُهْم  َطاِئَفٌة  َبيََّت  ِعْنِدَك  ِمْن  َبَرُزوا  َفِإَذا  َطاَعٌة  َتَعاَلى ﴿َوَيُقولُوَن  َقْولُُه 
َويَُقاُل أَْضَمَر

Ya¡nî “Geceleyin takdîr etti” yâhûd “izmâr etti, örttü, sakladı, gizledi” demek olur. َبيََّت“ 
 .denir, re™yini geceleyin tefekkür etti demektir ki geceletti ta¡bîr ederiz ُفَلٌن َرْأَيُه”

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياًتا﴾808 أَْي َلْيلً	

Ya¡nî geceleyin demektir. Ve ¡Arabın ” َتُهــُم اْلَعــُدوُّ  kavli de bundandır ki düşman onlara “َبيَّ
gece baskını yaptı demek olur, nitekim ”َبَيــاٌت“ ve [203] ”َتْبِييــٌت“ düşmana gece baskını 
ve bâ-i meftûha ve yâ-i müşeddede-i mazmûme ile ”َبيُّــوٌت“ geceleyin yapılan şeydir. Bu 
takrîble izmâr ve hufyeten tedbîr ve tedârük ma¡nâlarında isti¡mâl olundu. Aslı ”َبْيٌت“tir, 
insân için me™vâ-yı leyl olmakla ma¡ânî-i sâire bundan alındı. Bâb-ı sânîden َبــاَت َيِبيــُت“ 
 bundan “َبيََّت” .dahi lügattır “َباَت َيَباُت” bâbından ”َتِعَب“ denir. Ve َبْيُتوَتــًة َوَمِبيًتــا َوَمَباًتــا َفُهَو َباِئــٌت”
“tef¡îl”dir.

• 	]beynekum[ َبْيَنُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكْم﴾809 أَِي اْنَقَطَع َوْصُلُكْم	

806 “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Bu çok büyük bir iftiradır.” en-Nûr, 24/16.
807 “Sana “baş üstüne” derler. Fakat senin yanından çıktıklarında, içlerinden birtakımı, geceleyin; (se-

nin gündüz) söylediklerinin aksini kurarlar.” en-Nisâ™, 4/81.
808 “Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken gelmişti.” el-A¡râf, 7/4.
809 “Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş.” el-En¡âm, 6/94.
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Ya¡nî “vaslınız.” Ve ”َتَشتََّت َجْمُعُكْم“ ¡ibâretiyle de tefsîr edilmiş ki “Cem¡iyyetiniz perîşân 
oldu” demek olur. Bu tefsîrler ”َبْينُُكــْم“ kelimesinin ref¡le kırâ™atine göredir. Nasbla olan 
kırâ™atine göre ki el-yevm beyne’l-huffâz mütedâvil olan da odur. ”َبْيــَن“ kelimesi zarf 
olur. Takdîr-i muzâfla ”ِإْنَقَطَع َوْصُل َبْيِنُكْم“ ya¡nî aranızdaki vasl münkatı¡ oldu demek olur. 
 kelimesi firâk ve visâl ma¡nâlarına gelmekle azdâddan olur. Ve fazl ve meziyyet “َبْيــٌن”
ma¡nâsına da gelir. ”َكاَل“ bâbından ”َباَن َيِبيُن َبْيًنا َفُهَو َباِئٌن“ denir, tebâ¡ud ve inkıtâ¡ ve firâk ve 
vasl ma¡nâlarına gelir. “َقاَل” bâbından ”َباَن َيُبوُن َبْوًنا“ denir. Fazl ve meziyyet ma¡nâsınadır. 
Râπıb rahimehullâh”َبْيــَن” kelimesi bahsinde ”َبْيــن“ ba¡zen ism ba¡zen zarf olarak isti¡mâl 
olunur. Binâ™en ¡aleyh ref¡le ”َبْينُُكــْم“ kırâ™at eden ism i¡tibâr etti ve nasbla ”َبْيَنُكــْم“ kırâ™at 
eden zarf-ı gayr-ı mütemekkin ya¡nî mebnî ¡ale’l-feth i¡tibâr etti de nûn’u meftûhan terk 
eyledi demiş. Ve bundan başka ba¡zı hasâisini söylemiş. ”َبْيــَن“ zarfiyyeti hâlinde zarf-ı 
zamân ve zarf-ı mekân da olur. ”َجَلْسُت [204] َبْيَن َزْيٍدَوَعْمٍرو“ve ”ِجْئُت َبْيَن اْلِعَشائَْيِن“ gibi. ¡Aklî 
ve ma¡nevî dahi olur. 810﴾َفاْحُكــْم َبْيــَن النَّــاِس ِباْلَحــّقِ َوَل َتتَِّبــِع اْلَهــَوى﴿ ve ِإنَّ الَِّذيــَن َيْكُفــُروَن ِبــاهللَِّ َوُرُســِلِه﴿ 
ِ َوُرُسِلِه﴾811 ُقوا َبْيَن اهللَّ .âyetleriyle emsâlinde olduğu gibi َويُِريُدوَن أَْن يَُفّرِ

• 	]beyâten[ َبَياًتا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَجاَءَها َبْأُسَنا َبَياًتا﴾812 أَْي َلْيلً	

Ya¡nî “geceleyin.” Bu faslın evvelinde ”َبيََّت“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]el-beyti’l-atî…i[ اْلَبْيِت اْلَعِتيِق

• ﴿ثُمَّ َمِحلَُّها ِإَلى اْلَبْيِت اْلَعِتيِق﴾813	

Murâd Mekke-i Mükerreme’de vâki¡ beytüllâhi’l-harâm ya¡nî Ka¡be-i mu¡azzama şerre-
fehallâhdır. Evvelen ve âhiren hîçbir kimse tarafından temellük edilemediği için hürr ve 
âzâd ma¡nâsına olan ”ِعْتــٌق“ten ”َعِتيــٌق“ vasfıyla tesmiye olunmuştur. Ve rûy-i arzda olan 
mebânînin evvel ve akdemi olduğundan kadîm, eski ma¡nâsına ”َعِتيــٌق“ tesmiye olundu 
dahi denildi. Ve Cenâb-ı Hak ta¡âlâ şânuhu onun züvvârını şirki terk ve tevhîdi kabûl ile 
dîn-i Mu√ammedî üzerine vefât ettikleri hâlde zünûb-ı sâireyi magfiretle cehennemden 
âzâd ettiği için ”َعِتيٌق“ tesmiye edildi de denilmiş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]bey∂un[ َبْيٌض

• َوَحّرِ 	 اْلُغَباِر  ِمَن  َمُصوٍن  ِبَبْيٍض  اللَّْوِن  َبَياِض  ِفي  َشِبيَهاٌت  أَْي  َمْكنُوٌن﴾814  َبْيٌض  َتَعاَلى ﴿َكأَنَُّهنَّ  َقْوِلِه  ِفي 
ِر َلْوَنُه ْمِس اْلُمَغّيِ الشَّ

810 “İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma.” Sâd, 38/26.
811 “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak 

ayrım yapmak isteyenler.” en-Nisâ™, 4/150.
812 “Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken gelmişti.” el-A¡râf, 7/4.
813 “Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)’dir.” el-Hacc, 22/33.
814 “Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.” es-Sâffât, 37/49.
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Ya¡nî “Hûr-ı cennet beyâzlıkta gubâr ve mugayyir-i levn olan harâret-i şemsten masûn 
olan yumurta gibidir” demek olur. ”َبْيــٌض َمْكنُــوٌن“ ekser-i tefâsîrde ”َبْيــُض َنَعاَمــٍة“ ya¡nî deve-
kuşu yumurtasıyla tefsîr olunmuş ve vech-i tahsîs beyân olunmamış ise de Allâhu a¡le-
mu bi-murâdihi ”َمْكنُــوٌن“ sıfatından me™hûz olsa gerek, zîrâ murg-ı mezbûr yumurtasını 
dâimâ tüyleriyle örtüp harâret-i şemsten ve ]205[ te™sîr-i riyâh u gubârdan muhâfaza 
eder, bu sûretle rengine tagayyür ¡ârız olmaz. Bir de beyza-i mezkûrenin levni azıcık 
sufrete mâil olmakla beyâzın ahsen ve eltafı olur ki beyâz tene eşbeh ve teşbîhe elyaktır. 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervî olan ” .tefsîri de buna muvâfıktır “َقْد ُكنَّ ِمَن اْلَحّرِ

• 	]el-beyti’l-ma¡mûri[ اْلَبْيِت اْلَمْعُموِر

• ﴿َواْلَبْيِت اْلَمْعُموِر﴾815	

Büyûtullâhtan bir beyt-i ¡âlî ve akdestir ki semâ-i râbi¡ada ve ¡alâ-kavlin sâlisede yâhûd 
sâdisede veyâhûd sâbi¡adadır, arzda olan Ka¡be-i mu¡azzama’nın izâsında vâki¡ olmuş-
tur. Ve  ﴾اْلَمْأُهــوِل” ,﴿اْلَمْعُمــوِر“ demektir, ya¡nî “Te¡âkub-i tevârüd-i züvvâr u tâifîn ile ehl-
den hâlî değil, şen ve ma¡mûrdur” demek olur.

Tenbîh: Bu ve emsâli büyût-i ilâhiyye ile ¡arş ve kürsî ve sâir ¡âlem-i gayb ve melekût ve 
merâtib-i mâ-fevka’t-tabî¡ada mevcûdiyyetleri nusûs-ı kitâb u sünnetle bildirilen mev-
cûdât ve eşyâ-i ma¡neviyye ve gaybiyye ve uhreviyye bu ¡âlemde emsâl-i mahsûsası 
olmamakla kendi hakîkati üzere bu ¡akl-ı cüz™î-i beşerî ile idrâk olunmak muhâldir, 
çünkü onlar bir başka ¡âlemdedirler. Binâ™en ¡aleyh mâhiyyet ve keyfiyyet ve kemmiy-
yetleri Cenâb-ı Hak gösterdiği vaktte görülüp bilinir. Ve nusûs-ı kitâb u sünnet hak ve 
sıdk olduğu anlaşılır. Bu ¡âlemde hemân sıdkla îmân lâzım ve vâcibdir, hilâfı hüsrân-ı 
ebedîdir. ¡Aklın kabûl etmediği her şey™i inkâr humktur, zîrâ gayr-ı ma¡kûl ve muhâl 
zann olunan çok şeylerin ma¡kûl ve mümkin olduğunu keşfiyyât ve ihtirâ¡ât-ı cedîde 
bize gösterdi. Artık intibâh zamânı gelmiştir. İnsânın ahmâl ve eskâlıyla berâber havâda 
uçması ve bir kimsenin bulunduğu beldeden uzak bir beldedeki kimsenin kulağına söz 
söyleyebilip sedâsının dahi tanınması mümkin mi idi ma¡kûl mu idi. İnsâf! Yehdillâhu 
li-nûrihi men yeşâ™ ]206[

MEKSÛRETU’L-BÂ™: ”ِب،ي“

• 	]biya¡un[ ِبَيٌع

• َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها 	 ِ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض َلُهّدِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل َدْفُع اهللَّ
ِ َكِثيًرا﴾816 أَْي َكَناِئُس النََّصاَرى اْسُم اهللَّ

815 “Beyt-i Ma’mur “a andolsun ki” et-Tûr, 52/4.
816 “Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok 

anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi.” el-Hacc, 22/40. 
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 nin“َصْوَمَعٌة” ruhbâna mahsûs olan “َصَواِمُع” nin cem¡idir, nitekim“ِبيَعٌة” demek olan “َكِنيَسٌة”
cem¡idir. Ve ”َصَلَواٌت“ aslen tâ™ yerinde &â-i musellese ile ”َصُلوَثا“ nın cem¡idir ki Yehûdun 
el-yevm sinagon ve havrâ dedikleri ma¡bedlerinin ism-i ¡İbrânîsidir. Bi’t-ta¡rîb cem¡in-
de &â-i musellese tâ-i musennâta tebdîl edilmiş. ”َمَســاِجُد“ ma¡lûm olan ”َمْســِجٌد“imizin 
cem¡idir.

el-Hamdu lillâhi ¡ale’t-tevfîki ve’t-teysîr.





BÂBU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE

ت
FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKİYYE MA¡A’L-HEMZE: ”َت أ“

• 	]te™vîlihî[ َتْأِويِلِه

• ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه﴾817 أَْي َما 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاَمَّ
َيُؤوُل ِإَلْيِه ِمْن َمْعًنى

Ya¡nî ma¡nâca “Nereye ve neye râci¡ olur?” demektir. ”اْلَيــَة ُفــَلٌن  َل   kavli ma¡nâsı “َتــأَوَّ
“Neye râci¡ olur diye nazar etti” demek olur. 

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَقاَلَيااََبِت َهَذاَتْأِويُلُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل﴾818 أَْي َتْعِبيُر َوَتْصِديُق ُرْؤَياَي	

Bunun aslı asla rücû¡ ma¡nâsına olan ”أَْوٌل“ lafzıdır. “َقــاَل” bâbından َيــُؤوُل أَْوًل ــْيُء   “آَل الشَّ
 demektir. Ve hemze-i meksûre vâv’dan maklûb yâ-i meftûha ile “َرَجــَع ِإَلــى أَْصِلــِه” ,َوَمــآًل”
 “َتْأِويــٌل” de bundandır ki mahall-i rücû¡dur. Binâ™en ¡aleyh “َمْوِئــٌل” .bundan ismdir “ِإَيــاٌل”
bir şey™i kendinden murâd olan gâyeye ircâ¡ ve redd demek olur. Ve ”َتْأِويــٌل“in ”َتْعِبيــٌر“ ile 
tefsîri rü™yâyı zâhirinden bâtınına ¡ubûr ettirmek i¡tibâriyledir ki ondan murâd olan gâ-
yeye redd edilmiş olur. Ve 819﴾َرّبِ َقــْد آََتْيَتِنــي ِمــَن اْلُمْلــِك َوَعلَّْمَتِني ِمْن َتْأِويِل اْلََحاِديِث﴿kavl-i kerîmi 
de ]207[ bundandır. Ve tahakkuk ve zuhûr-ı eser dahi mûcib-i tasdîk olmakla ”َتْأِويــٌل“ , 
ْءَيا﴾ile de tefsîr olundu, bunu 820 “َتْصِديٌق” ْقَت الرُّ  te™yîd eder. Vallâhu ﴿َوَناَدْيَناُه أَْن َيا ِاْبٰرِهيُم َقْد َصدَّ
a¡lemu.

817 “Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih 
âyetlerinin ardına düşerler.” Âl-i ¡İmrân, 3/7.

818 “Yûsuf dedi ki: “Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur.” Yûsuf, 12/100.
819 “Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin.” Yûsuf, 12/101.
820 “Ona şöyle seslendik: “Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin.” es-Sâffât, 

37/104-105.
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• 	]te™e≠≠ene[ َن َتأَذَّ

• َن َربَُّك َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَلى َيْوِم اْلِقٰيَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسَؤ اْلَعَذاِب﴾821 أَْي أَْعَلَم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْذ َتأَذَّ

Ya¡nî “Rabbin bildirdi” demek olur. Burada “َل -ma¡nâsına geldi. Bâbu’l-Hem “أَْفَعَل” , ”َتَفعَّ
ze’de ”ِإْئَذْن“ kelimesinde mufassalen beyân olundu, mürâca¡at oluna.

• 	]te™vîli’l-ahâdî&i[ َتْأِويِل اْلََحاِديِث

• َها َعَلى 	 ُمَك ِمْن َتْأِويِل اْلََحاِديِث َويُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل َيْعُقوَب َكَما أََتمَّ ﴿َوَكٰذِلَك َيْجَتِبيَك َربَُّك َويَُعّلِ
ْؤَيا أََبَوْيَك ِمْن َقْبُل ِاْبٰرِهيَم َوِاْسٰحَق﴾822أَْي َتْفِسيِر أَْو َتْعِبيِر الرُّ

Bu faslın evvelinde ”َتْأِويٌل“in beyânı geçti. ”َحِديٌث” , “أََحاِديُث“in cem¡idir. Bu âyette ”ُرْؤَيا“ 
ma¡nâsınadır ve bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumânın tefsîridir. Ve bu âyette َتْأِويــِل﴿ 
.ibâretiyle müfesserdir¡ “َتْفِسيِر اْلُكُتِب” , اْلََحاِديِث﴾

• 	]te™uzzuhum ezzen[ ا ُهْم أَزًّ َتُؤزُّ

• ا﴾823 أَْي تُْزِعُجُهْم ِإْزَعاًجا	 ُهْم أَزًّ َياِطيَن َعَلى اْلَكاِفِريَن َتُؤزُّ ﴿أََلْم َتَر أَنَّا اَْرَسْلَنا الشَّ

Hemze-i meftûha ve zâ-yı müşeddede ile ”  tahrîk ve kal¡ ve teşvîk, tergîb ve igrâ gibi “أَزٌّ
ma¡ânîde isti¡mâl, ”ِإْزَعــاٌج“ da böyle olmakla ”ِإْزَعاًجــا  .ibâretiyle tefsîr edilmiş¡ “تُْزِعُجُهــْم 
” .ile de tefsîr edilmiş “تُْغِريِهْم ِإَلى اْلَمَعاِصي” ” ile “أَزٌّ ا” birdir. Ve bâb-ı evvelden “َهزٌّ  “أَزَّ َيُؤزُّ أَزًّ
denir. Ve “fa¡îl” vezninde ”أَِزيــٌز“ savt-ı ra¡ddır. Ve tencere kaynamaktan hâsıl sedâya da 
denir. Ve eserde 824”َكاَن يَُصّلِي َوِفي َجْوِفِه أَِزيٌز َكأَِزيِز اْلِمْرَجِل“ vâki¡ olmuştur ki kazan kaynamak 
sedâsı gibi sadr-ı risâlette sedâ olurdu, ya¡nî namâzdaki huşû¡u beyândır. 

• 	]te™bâ[ َتْأَبى

• ﴿يُْرُضوَنُكْم ِبأَْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ُقُلوبُُهْم﴾825 أَْي َتْمَتِنُع	

Bâbu’l-Bâ’da ”َيْأَب“ kelimesinde görülür.

821 “Hani Rabbin, elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri gönde-
receğini bildirmişti.” el-A¡râf, 7/167.

822 “İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha 
önce ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakub soyuna da tamamlaya-
caktır.” Yûsuf, 12/6; 21; 101.

823 “Kâfirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi 
görmedin mi?” Meryem, 19/83.

824 Nesâî, Sehv, 18, no: 1214; Hâkim, el-Mustedrek ¡ala’s-Sahîhayn, 1/396, no: 971; Beyhakî, Şu¡a-
bu’l-îmân, 3/409, no: 1889.

825 “Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar, oysa kalpleri buna karşı çıkıyor.” el-Tevbe, 9/8.
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• 	]te™curanî[ َتْأُجَرِني

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِانِّي اُِريُد اَْن اُْنِكَحَك ِاْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى أَْن َتْأُجَرِني َثَماِنَي ِحَجٍج﴾826 أَْي أَْن َتُكوَن 	
أَِجيًرا ِلي

Ya¡nî “sekiz sene senin bana ecîr olmaklığın üzerine” demek olur. Bu mehr makâmın-
dadır. Bâb-ı evvel ve sânîden ”أََجــَر َيْأُجــُر َوَيْأِجــُر أَْجــًرا“ ve “if¡âl”den ]208[ ”آَجــَر يُوِجــُر ِإيَجــاًرا“ 
birdir, sevâb ve müjde ya¡nî mükâfât-ı ¡amel ve hizmet ve emek mukâbili verilen şeydir. 
Ve zamm-ı hemze ile ”ٌأُْجــَرة“ kirâdır, “fa¡îl” vezninde ”أَِجيــٌر“ ücret mukâbilinde hizmet 
eden hizmetkâr ve ırgata denir. Bu âyette murâd olan hidmet-i ra¡y ya¡nî çobanlık idi: 
ُجــَل ِبَكــَذا َفُهــَو َيْأُجُرِنــي َســَنًة”  â-i mühmele-i meksûre ve cîm-i√ “ِحَجــٌج” denir. Ve “ِإْســَتْأَجْرُت الرَّ
müşeddede-i meftûha ile “yıl” demek olan ”ٌة .nin cem¡idir“ِحجَّ

• 	]te™fikenâ[ َتْأِفَكَنا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا أَِجْئَتَنا ِلَتْأِفَكَنا َعْن آِلَهِتَنا﴾827 أَْي ِلَتْصِرَفَنا	

Bâbu’l-Hemze’de ”ْفك .kelimesinde mufassalen beyân olundu, ircâ¡-ı nazar buyurula “اْلِ

• 	]te™&îmun[ َتْأِثيٌم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأًسا َل َلْغٌو ِفيَها َوَل َتْأِثيٌم﴾828 أَْي ِاْثٌم	

Ya¡nî “Zenb, günâh yoktur.” Günâh ma¡nâsına olan ”ِإْثــٌم“den “tef¡îl”dir. Tercüme-i 
âyet-i kerimede: “Cennette şarâb-ı tahûr kâsını ehl-i na¡îm birbirlerinin ellerinden alır-
lar. Murâd münâvele vü müdâvele-i akdâhtır. Onda lagv ve bâtıl söz yok ve şürbünde 
günâh veyâhûd günâha sebeb olacak bir hâlet yoktur, ya¡nî sekr yoktur denir. Bu keli-
menin tahkîki Bâbu’l-Hemze’de ”أَُثاًما“ ve ”ِإْثٌم“ kelimelerinde mezkûrdur.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت أ“

• 	]tu™vî[ تُْؤِوي

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿تُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْؤِوي ِإَلْيَك َمْن َتَشاُء﴾829 أَْي َتُضمُّ	

Ya¡nî “Kendine alıkoyarsın” demek olur. ”أََوى“dan “if¡âl”dir. Bu kelimeye dâir kelâm 
bâbu’l-hemzede ”آوي“ kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡ât oluna.

826 “Şuayb, “Ben, sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikâhlamak istiyorum.” 
el-Kasas, 28/27.

827 “Onlar ise, “Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Dediler.” el-Ahkâf, 46/22.
828 “Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.” 

et-Tûr, 52/23.
829 “Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın.” 

el-Ahzâb, 33/51.
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FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-ELİF: ”َتا“

• 	]et-tâliyâti[ التَّاِلَياِت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفالتَّاِلَياِت ِذْكًرا﴾830 َنَسٌم	

Murâd melâikedir denildi. ]209[ ve kurrâ-i ¢ur™ân’dır da denildi. Ve câizdir ki zikrul-
lâhı tilâvet edenlerden her biri ola, bu takdîrde melek ve ins ve cinn dâhil olur. ”ِذْكــًرا“ 
kelimesi ”التَّاِلَيــاِت“ın ma¡nâsından masdardır, ya¡nî ”التَّاِلَيــاِت ِتــَلَوًة“ gibidir denilmiş ise de 
 kendi ma¡nâsına ism olmak da olur ki ¢ur™ân ve sâir ezkâr-ı ilâhiyye demektir. Bu “ِذْكٌر”
kelimeye dâir kelâm Faslu’t-Tâ™ Ma¡a’t-Tâ’da ”َتْتُلو“ kelimesinde görülür.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-BÂ™İ’L-
MUVAHHADE

• 	]teblû[ َتْبُلو

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما أَْسَلَفْت﴾831 أَْي َتْعَلُم	

Ya¡nî “Her nefs evvelce yaptığını orada bulur” demek olur. ”َتْبُلــو“ kelimesinin ”َتْعَلــُم“ 
ile tefsîri ihtibâr ve tecribe ve imtihân ma¡nâsına olan ”َبَلــى“ lafzından olmakla ma¡nâ-
yı mezkûrdan netîce i¡tibâriyledir; bu, İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervî olan 
tefsîrdir. Sâir müfessirîn rahimehumullâh cümle bunu asl ittihâz ederek ba¡zısı َتْخَتِبــُر َمــا“ 
ُه” َمــْت ِمــْن َعَمــٍل َفُتَعاِيــُن َنْفَعُه َوُضرَّ  ibâretiyle¡ “َتْخِبُر َوَتْعَلُم” ve ba¡zı “َتْخَتِبُر َوَتــُذوُق” demiş ve ba¡zı َقدَّ
tefsîr etmişler ki cümlesi o asla râci¡dir. ”َبَلى“ lafzına müte¡allik akvâl ve îzâhât Bâbu’l-
Bâ’da ”َبَلء“ kelimesinde zikr olundu. Ve zammla ”تُْبَلى“ kelimesinde de gelir. Bu âyette 
 “َتْقــَرأُ sûretinde de kırâ™at olunmuştur, o takdîrce ma¡nâ “َتْتُلــو” kelimesi iki tâ™ ile “َتْبُلــو”
” .kırâ¡at ma¡nâsınadır “ِتَلَوةٌ” demektir ya¡nî َصِحيَفَة َعَمِلَها ِمْن َخْيٍر أَْو َشّرٍ

• 	]tebeyyenû[ َتَبيَّنُوا

• ُقوا	  َفَتَبيَّنُوا﴾832 أَْي َفَتَحقَّ
ِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اهللَّ

Ya¡nî “Tahkîk ediniz hattâ mü™min kâfirden temeyyüz ede ayırt ola, tebeyyün ]210[ 
ede.” Ve “Emrin mütebeyyin ve sâbit olmasını taleb ediniz, ta¡cîl etmeyiniz” de denir, 
bu sûrette “tefa¡¡ul” “istif¡âl” ma¡nâsınadır. Bir de ”َتَبيَّْنُت اْلَْمَر“ denir ki “İşe kable’ş-şürû¡ 
te™emmül ve tefekkür ettim” demek olur. Ve kelime-i kerîme-i mezkûre kezâ “tefa¡¡ul” 
bâbından &â-i musellese vü muvahhade ile ”ُتــوا  sûretinde de kırâ™at olunmuştur ki “َتَثبَّ
¡acelenin zıddıdır, “¡Acele etmeyiniz, durunuz, te™ennî ediniz” demek olur. Bunda da 
“tefa¡¡ul” “istif¡âl” ma¡nâsınadır.

830 “Zikri (Allah’ın kelâmını) okuyanlara andolsun.” es-Sâffât, 37/3.
831 “Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (ve kendi akıbetini öğrenecek).” Yûnus, 10/30.
832 “Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın.” en-Nisâ, 4/94.
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• 	]tebû™e[ َتُبوَء

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى َتَعاَلى ﴿ِإنِّي أُِريُد أَْن َتُبَؤ ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجَزاُء الظَّاِلِميَن﴾833 	
أَْي َتْنَصِرَف َوَتْرِجَع ِبِإْثِم َقْتَلى َوِإْثِمَك ِمْن َقْبُل

Ya¡nî “Ben benim katlim günâhı ve senin evvelce olan günâhınla me¡âde rücû¡ ve insirâ-
fını murâd ederim” demek olur. Bu kelime ”َبــَواء“ lafzındandır ki Bâbu’l-Bâ’da ”َبــاُؤوا“ 
kelimesinde mufassalen mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

• 	]teb«asû[ َتْبَخُسوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياَءُهْم﴾834 أَْي لَ َتْنُقُصوا	

Ya¡nî “Nâsa bey¡ ve şirâ ve sâir mu¡â]me[lât ve umûrda eşyâ™larını noksân etmeyiniz ek-
siltmeyiniz” demek olur. Meselâ bâyi¡ müşterîye mâlı ve müşterî bâyi¡e semeni, mü™cir 
ecîre ücreti ve ecîr mü™cire ¡ameli ve emsâlinde kimse kimsenin hakkını noksân etmesin. 
Bu emr câmi¡-i mu¡âmelâtta ne ¡azîm bir hükmdür ki kâffe-i ahvâl ü umûrda zabt ve rabt 
ve nizâm ve intizâm ve istikrâr-ı âsâyiş bununla kâim olur. Bu kelime ”َبْخــٌس“dendir. 
Bâbu’l-Bâ’da ”َبْخٍس“ kelimesine nazar oluna.

• 	]tebte™is[ َتْبَتِئْس

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَل َتْبَتِئْس ِبَما َكانُوا َيْفَعُلوَن﴾835 أَْي َفلَ َتْحَزْن	

-kalbi “ِإيِتــآٌس” aslen fakr ve şiddettir. Bundan “بُــْؤٌس” .mâddesinden “ifti¡âl”dir “بُــْؤٌس”
ne hüzn ve ıztırâb ¡ârız olmak ma¡nâsınadır. Binâ™en ¡aleyh tercüme-i âyette “Küffârın 
yaptıkları şey sebebiyle mahzûn olma” ya¡nî sana bü™s ve şiddet lâhık ve ]211[ kalbine 
hüzn ve ıztırâb ¡ârız olmasın denir. Bâbu’l-Bâ’da ”َبــْأٍس“ ve ”َبِئيــٍس“ kelimelerine mürâ-
ca¡at oluna.

• 	]teb≠îran[ َتْبِذيًرا

• ْق َتْفِريًقا	 ْر َتْبِذيًرا﴾836 أَْي َولَ تَُفّرِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل تَُبّذِ

Murâd ayırmak, dağıtmak ki saçıp savurmak, hesâbsız sarf etmektir. Bu ¡Arabın ْرُت  “َبــذَّ
 infâk “َتْبِذيــٌر” kavlindendir ki “Tohumu arza saçtım ektim” demektir. “Tef¡îl”den اْلَْرَض”
husûsunda isrâftır, lâkin ”ِإْســَراٌف” , “َتْبِذيــٌر“tan ahasstır, zîrâ ”َتْبِذيــٌر“ Cenâb-ı Hakk’ın helâl 
kıldığı şey™i lüzûmundan fazla mütlifâne sarf etmektir. ”ِإْسَراٌف“ ¡âmmdır; ِريَن َكانُوا  ﴿ِإنَّ اْلُمَبّذِ

833 “Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. 
İşte bu zalimlerin cezasıdır.” el-Mâide, 5/29.

834 “İnsanların mallarını eksiltmeyin.” el-A¡râf, 7/85; Hûd, 11/85; eş-Şu¡arâ™, 26/183.
835 “O hâlde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme.” Hûd, 11/36. Ayrıca bkz. Yûsuf, 

12/69.
836 “Fakat saçıp savurma.” el-İsrâ™, 17/26.
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ــَياِطيِن﴾837 ٌر” .kavl-i kerîmiyle de mürtekibi zemm olunmuştur ِإْخــَواَن الشَّ  bundan ism-i “ُمَبــّذِ
fâ¡ildir, ”ِريــَن -bunun cem¡-i müzekker-i sâlimidir. Bu kelimenin aslı tohum ma¡nâ “اَْلُمَبّذِ
sına fethle ”َبــْذٌر“dir. Cem¡i ”بُــُذوٌر“ gelir. Bundan fi¡l binâsıyla “َنَصــَر” bâbından َبــَذَر اْلَبــْذَر“ 
 , “َبــْذٌر” denildi. Ve tohumu zer¡ etmek ekmek ma¡nâsı irâde edildi. Ve أَِو اْلَْرَض َيْبــُذُر َبــْذًرا”
.bundan “tef¡îl”dir “َتْبِذيٌر” .ma¡nâsına isti¡mâl olunur “َمْبُذوٌر”

• 	]tebî¡an[ َتِبيًعا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َل َتِجُدوا َلُكْم َعَلْيَنا ِبِه َتِبيًعا﴾838 أَْي َتاِبًعا يَُطاِلُبَنا ِبَما َفَعْلَنا	

Ya¡nî “Sizi garkımızdan sonra bizim üzerimize gelip sizin hakkınızı ve se™rinizi mutâ-
lebe edecek bir tâbi¡-i mutâlib bulamazsınız” demek olur. ”َتَبــٌع” , “َتِبيــٌع“den bir kimsenin 
lehinde hasmından taleb-i hak ve ahz-ı se™r edecek tâbi¡ ma¡nâsına müsta¡meldir, imdi 
lisânımızda taraftar deniyor. “َتِعــَب” bâbından ”َتِبــَع َزْيــٌد َعْمــًرا َيْتَبــُع َفُهــَو َتاِبــٌع َلــُه َوَتَبــٌع َوَتِبيٌع“ denir 
ki nereye gider ve neye teveccüh ederse ardından gitmek ve arkasından ayrılmamak 
ma¡nâsınadır. Ve ”212[ “َتاِبــٌع[ ma¡nâsına, ”َتَبــٌع“ lafzı cem¡de ve ehadde kullanılır. ِإنَّــا ُكنَّــا﴿ 
.kavl-i kerîminde cem¡de isti¡mâl olunduğu zâhirdir َلُكْم َتَبًعا﴾839

• 	]tebhetuhum[ َتْبَهُتُهْم

• َرُهْم َوتُْدِهَشُهْم	 ﴿َبْل َتْأِتيِهْم َبْغَتًة َفَتْبَهُتُهْم﴾840 أَْي َتْفَجأَُهْم َفُتَخّيِ

Ya¡nî “Kıyâmet belki onlara bagteten, ansızın gelir de onları mebhût ya¡nî şaşkın eder” 
demek olur. Bâbu’l-Bâ’da ”بُِهــَت“ kelimesinde buna dâir söz sebkat etti, oraya nazar 
oluna.

• 	]tebâreke[ َتَباَرَك

• َل اْلُفْرَقاَن َعَلى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًرا﴾841 َوِفي ُكّلِ َمَحّلٍ ِمَن اْلُقْرآِن 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ
ِبَمْعَنى َتَعاَلى َوَتَعظََّم

Bu kelime ziyâde ve nemâ ve kesret ve ittisâ¡-ı hayr ma¡nâsına olan ”َبَرَكــٌة“ kelimesin-
den “tefâ¡ul”dür. Şân-ı ilâhîde ma¡ânî-i mezkûrede te¡âlî ve ta¡azzum murâd olunur. Ve 
 mutlakan onun zikri ve ona ¡ubûdiyyetle iktisâb olunur demek olur da denildi. Ve “َبَرَكٌة”
َس”  demek de denildi ki kuds-i mutlak zâtıdır. Hulâsâ kelime-i mezbûre kelime-i “َتَقــدَّ
temcîd ve ta¡zîm ve tahmîd ve takdîstir. Bâbu’l-Bâ’da ”َبــاَرَك“ kelimesine de mürâca¡at 
oluna.

837 “Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir.” el-İsrâ™, 17/27.
838 “Sonra da bize karşı kendiniz için arka çıkacak bir yardımcı bulamama (durumun) (dan güvende 

misiniz)?” el-İsrâ™, 17/69.
839 “Şüphesiz bizler size uymuştuk” İbrâhîm, 14/21; el-Mü™min, 40/47.
840 “Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup 

bırakacak.” el-Enbiyâ™, 21/40.
841 “Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir.” el-Furkân, 25/1.
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• 	]tebπî[ َتْبِغي

• ى َوَتْخُرُج َعَلى اْلَجَماَعِة	 ِ﴾842 أَْي َتَتَعدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى أَْمِر اهللَّ

Ya¡nî “Haddini tecâvüzle ta¡addî ve cemâ¡at üzerine hurûc eden fırka-i bâgiye ile 
mukâtele ediniz” demektir. Zulm ve ta¡addî ma¡nâsına olan ”َبْغــٌي“dendir. Bâbu’l-Hem-
ze’de ”ِإْبِتَغاء“ kelimesine bak.

• 	]teberrûhum[ وُهْم َتَبرُّ

• وُهْم 	 َتَبرُّ أَْن  ِدَياِرُكْم  ِمْن  يُْخِرُجوُكْم  َوَلْم  يِن  الّدِ ِفي  يَُقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن  َعِن   ُ اهللَّ ﴿َلَيْنَهاُكُم  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوتُْقِسطُوا ِإَلْيِهْم﴾843 أَْي تُْحِسنُوا ِاَلْيِهْم َوَتْعَمُلوا َخْيًرا

Bu âyet-i kerîme küffârdan mü™minîni ızrâr etmeyenlere ihsân ve iyilik etmekte ruhsatı 
i¡lâmdır. Bâbu’]213[’l-Bâ’da ”ا .kelimesine mürâca¡at oluna “َبرًّ

• 	]tebbernâ[ ْرَنا َتبَّ

• ْرَنا َتْتِبيًرا﴾844 أَْهَلْكَنا ِإْهلًَكا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُكلًّ َضَرْبَنا َلُه اْلَْمَثاَل َوُكلًّ َتبَّ

“Cümlesini ihlâk-ı tâmm ile helâk ettik” demek olur. Helâk ma¡nâsına olan ”َتْبــٌر“den 
“tef¡îl”dir. “َقَتــَل” ve “َتِعــَب” bâblarından ”َتَبــَر َيْتُبُر َتْبًرا“ ve ”َتِبَر َيْتَبُر َتْبًرا“ denir, ”َهَلَك“ demektir. 
Ve taz¡îfle ya¡nî “tef¡îl” bâbından müte¡addî olur, nitekim âyette vâki¡ olmuştur. Ve 
ــٌر” helâk ma¡nasına ism olur. Ve “َتَبــاٌر” ــُروا” ve “ُمَتبَّ  hep bundandır. Ve kesr, tedmîr “يَُتّبِ
ma¡nâsına gelir, fasllarından zikr olunur.

• 	]tebesseme[ َم َتَبسَّ

• ًبا ِمْن َقْوِل النَّْمَلِة	 َم ُسَلْيَماُن ُمَتَعّجِ َم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها﴾845 أَْي َتَبسَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَبسَّ

ــٌم”  evvel-i dahiktir, ya¡nî bir kimsenin güleceği geldiği zamân vechinde meşhûd “َتَبسُّ
olan hâlettir ki dahika mahsûs olan ses onda olmaz, ya¡nî hâlet-i mezkûre sem¡le idrâk 
olunmaz, yalnız basarla idrâk olunur. Bizim lisânımız bundan gülümsemek ta¡bîr edi-
lir. ”َضِحــٌك“ bunun gâyetidir ki sem¡le de idrâk olunur. Lâkin burada ta¡accüb ma¡nâsı-
na haml ile ”ًبــا  suhriyye ve istihzâ™ ve “َضِحــٌك” kelimesiyle tefsîr olunmuş, çünkü “ُمَتَعّجِ
istihfâf ma¡nâlarına isti¡âre olunduğu gibi mücerred sürûr ve ta¡accüb ma¡nâlarına da 
isti¡mâl olundu. Bu âyette ”ــَم ــَم” .nin fâ¡ilinden hâl-i mü™ekkededir“َتَبسَّ  den“َبْســٌم” , “َتَبسَّ
“tefa¡¡ul”dür. “َضَرَب” bâbından ”َبِســَم َفُهَو َباِســٌم“ , “ifti¡âl”den ”ِإْبَتَســَم َفُهَو ُمْبَتِســٌم“dür. Ma¡nen 
fark yoktur, belki dereceten ola.

842 “Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın.” el-Hucurât, 49/9.
843 “Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik 

etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez.” el-Mümtehine, 60/8.
844 “Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.” el-Furkân, 

25/39.
845 “Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek (dedi ki)” en-Neml, 27/19.
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• 	]teberrecne[ ْجَن َتَبرَّ

• َج اْلَجاِهِليَِّة اْلُوَلى﴾846 أَْي لَ تُْبِرْزَن َمَحاِسَنُكنَّ َولَ تُْظِهْرَنَها	 ْجَن َتَبرُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتَبرَّ

Ya¡nî “Hüsnlerinizi ibrâz ve izhâr etmeyiniz.” Bu kelime ”بُــْرٌج“ lafzından ]214[ “te-
fa¡¡ul”dür. ”بُــْرٌج“ün beyânı Bâbu’l-Bâ’da ”بُــُروٍج ُمَشــيََّدٍة“ kelimesinde mezkûrdur. َجِتاْلــَم “َتَبرَّ
 kavlinde kadının izhâr-ı mehâsinle zuhûrunu burca teşbîh vardır, gûyâ mehâsininiْرأَُة”
izhâr ile burca teşebbüh etmiş olur.

• 	]tebâbin[ َتَباٍب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإلَّ ِفي َتَباٍب﴾847 أَْي ُخْسَراٍن	

Ya¡nî “ziyândadır.” Fasl-ı âtîde ”َتْتِبيب“ kelimesine mürâca¡atla tafsîli görülür.

• 	]tebevve™u’d-dâra[ اَر ُءوا الدَّ َتَبوَّ

• يَماَن ِمْن َقْبِلِهْم يُِحبُّوَنَمْنَهاَجَرِاَلْيِهْم﴾848 أَْي َلِزُموَها َواتََّخُذوُهَما 	 اَر َواْلِ ُؤ الدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالَِّذيَن َتَبوَّ
َمْسَكًنا

Ya¡nî “dârü’l-hicret olan Medîne-i nebeviyye ile îmânda temekkün edenler” demek olur 
ki yerleşenler, takarrur edenler demektir. ”َبــَواٌء“dandır. Bâbu’l-Bâ’da ”أَُكــْم ْأَنــا” ve “َبوَّ  “َبوَّ
kelimelerine mürâca¡at oluna.

• 	]tebâran[ َتَباًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإلَّ َتَباًرا﴾849 أَْي َهلًَكا	

Ânifü’l-beyân ”ْرَنا .kelimesine mürâca¡at oluna “َتبَّ

• 	]tebettel ileyhi[ َتَبتَّْل ِإَلْيِه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوَتَبتَّْل ِإَلْيِه َتْبِتيًل﴾850ِإْنَقِطْع ِإَلْيِه ِاْنِقَطاًعا	

 lafzından “tefa¡¡ul”dür, inkıtâ¡ ve teferrug “َبْتــٌل” ¡kelimesi kat¡ ma¡nâsına mevzû “َتَبتُّــٌل”
ma¡nâsınadır. Ve ”َتْبِتيٌل“ lafz-ı mezkûrdan “tef¡îl”dir. Bu âyette kıyâs ”َتَبتَّْل ِإَلْيِه َتَبتًُّل“ olmak 
lâzım gelir iken ”َتْبِتيًل“ vâki¡ olması sibâkan ve siyâkan fevâsıl-ı âyâta ri¡âyetendir. ”َبْتٌل“ 
lafzı birinci ve ikinci bâblardan müte¡addî olarak ”َبَتَلُه َبْتًل“ ve “tef¡îl”den ”َقَطَعهُ , “َبتََّلُه َتْبِتيًل“ 
 inkıtâ¡ ma¡nâsına lâzımdır. Mutâvi¡ de “َتَبتُّــٌل” demektir. Ve “tefa¡¡ul”den َوأََباَنــُه َعــْن َغْيــِرِه”
olur: ”َبَتَلُه َفَتَبتََّل“ denir ki “Kat¡ etti de münkatı¡ oldu” demek olur.

846 “Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın.” el-Ahzâb, 33/33.
847 “Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.” el-Mü™min, 40/37.
848 “Onlardan (muhacirlerden) önce o yurda (Medine’ye) yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş 

olanlar, hicret edenleri severler.” el-Haşr, 59/9.
849 “Zalimlerin de ancak helâkini arttır.” Nûh, 71/28.
850 “Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel.” el-Müzzemmil, 73/8.
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• 	]tebbet[ َتبَّْت

• ﴾851 أَْي َخِسَرْت َيَدا أَِبي َلَهٍب َوَقْد َخِسَر ُهَو	 ﴿َتبَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب َوَتبَّ

Ya¡nî ]215[ “Helâk olsun Ebû Leheb’in iki eli ve helâk olsun kendisi!” demek olur. Sî-
ga-i mâzî bunda kelime-i du¡â™ gibi taleb içindir. ”َُخَذَلُه اهلل“ ve ”َُقَتَلُه اهلل“ gibi. Bu kelimeye 
dâir tahkîkat fasl-ı âtîde ”َتْتِبيٌب“ kelimesinde görülür.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ب“

• 	]tubevvi¡u[ ُئ تَُبّوِ

• ُئ اْلُمْؤِمِنيَن َمَقاِعَد ِلْلِقَتاِل﴾852 أَْي َتتَِّخُذ ِلْلُمْؤِمِنيَن َمَصاًفا َوُمَعْسَكًرا	 ﴿َوِاْذ َغَدْوَت ِمْن اَْهِلَك تَُبّوِ

“Onlara kıtâl ]için[ mevkıf-ı saff ve mahall-i ictimâ¡ ittihâz edersin” demektir ki ordu-
nun münâsibi vechle ta¡biyesi murâd olunur. Bu kelimeye dâir kelâm ve tahkîkât bun-
dan evvel ”أَُكْم ْأَنا” ve “َبوَّ .kelimelerinde zikr olundu “َبوَّ

• 	]tube≠≠ir[  ْر تَُبّذِ

• ْر َتْبِذيًرا﴾853 أَْي لَ تُْسِرْف ِإْسَراًفا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل تَُبّذِ

Ânifü’l-beyân ”َتْبِذيًرا“ kelimesine bak.

• 	]tubde lekum[ تُْبَد َلُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َل َتْسَئُلوا َعْن أَْشَياَء ِإْن تُْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم﴾854 أَْي ِاْن َتْظَهْر َلُكْم َتُسْؤُكْم	

Ya¡nî “Eğer size izhâr olunursa sizi incitir ve yüksündürür” demek olur. Zuhûr ma¡nâsı-
na ”  “تُْبَد” demek olur. Bu âyette “أَْظَهَر يُْظِهُر ِإْظَهاًرا” ,denir “أَْبَدى يُْبِدي ِإْبَداًء” .den “if¡âl”dir بُُدوٌّ
lafzı bundan muzâri¡-i mechûldür. Aslı ”تُْبَدى“ olup ”ِإْن“ ile cezme ¡alâmet elif-i maksûre 
sâkıt olmuştur.

• 	]tubsele[ تُْبَسَل

• ْن لَ تُْرَتَهَن َوتُْسَلَم	 ْر ِبِه أَْن تُْبَسَل َنْفٌس ِبَما َكَسَبْت﴾855 أَْي ِلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَذّكِ

Ya¡nî “¢ur™ân’la va¡z ve tezkîr ile hîçbir nefs kesbi sebebiyle helâka rehn ve teslîm 

851 “Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.” Tebbet, 111/1.
852 “Hani sen mü’minleri (Uhud’da) savaş mevzilerine yerleştirmek için, sabah erken ailenden (evin-

den) ayrılmıştın.” Âl-i ¡İmrân, 3/121.
853 “Fakat saçıp savurma.” el-İsrâ™, 17/26.
854 “Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın.” el-Mâide, 

5/101.
855 “Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur’an ile öğüt ver.” el-

En¡âm, 6/70.
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olunmasın” demektir. ”َبْســٌل“dendir. Bâbu’l-Hemze’]de[ ”أُْبِســُلوا“ kelimesinde tahkîki 
sebk etti.

• 	]tublâ[ تُْبَلى

• َراِئُر﴾856 أَْي تُْظَهُر أَْو تُْخَتَبُر أَْو تُْكَشُف [216]	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَم تُْبَلى السَّ

Ya¡nî gizli şeyler âşikâr eylediği yâhûd tecribe ve ihtibâr eylediği yâhûd perdesi açılıp 
meydâna çıkarıldığı gün demek olur. ¢â∂î rahimehullâh”تُْبَلــى” yı ــُز َبْيــَن َما َطاَب ُف َوَتَتَميَّ  “َتَتَعــرَّ
َماِئِر َوَما َخِفَي ِمَن اْلَْعَماِل َوَخُبَث ِمْنَها”  kavliyle tefsîr etmiş ki gizli şeyler bilinip zamâirden ِمَن الضَّ
pâk ve a¡mâlden hafî olanların habîsi temeyyüz ettiği gün demek olur. Murâd yevm-i 
kıyâmettir. Bu kelimenin aslı eskimek ma¡nâsına olan ”َبَلــى“ lafzıdır. “َتِعــَب” bâbından 
 “َبَل َيْبُلو َبَلًء” bâbından “َعَدا” denir. Ve “َبِلَي الثَّْوُب َيْبَلى ِبًلى ِباْلَكْسِر َواْلَقْصِر َوَبَلًء ِباْلَفْتِح َواْلَمّدِ َفُهَو َباٍل”
de denir. Bâbu’l-Bâ’da ”َبَلء“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MEKSÛRETU’T-TÂ™: ”ِت،ب“

• 	]tibyânen[ ِتْبَياًنا

• ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكّلِ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشٰرى ِلْلُمْسِلِميَن﴾857 أَْي َبَياًنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَنزَّ

Bu kelime ”َبَياٌن“dan kesr-i tâ™ ile ”ِتْفَعاٌل“ vezninde masdardır. Ba¡zı ¡ulemâ-i lügat kesrle 
 “ِتْمَباٌل” dan başka lügat-ı ¡Arabda masdar yoktur, lâkin“ِتْلَقــاٌء” ile “ِتْبَيــاٌن” vezninde “ِتْفَعــاٌل”
 “َتَبيَّنُــوا” lafzına dâir kelâm ânifen “َبَيــاٌن” .gibi esmâ™ bulunur demişler “ِتْبــَراٌك” , “ِتْجَفــاٌف” ,
kelimesinde mürûr etti.

FASLU’T-TÂ™ MA¡A’T-TÂ™İ’L-MUSENNEYETÂNİ’L-FEVKIYYETÂN: 
“َت،ت”

• 	]tetlû[ َتْتُلو

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما ُكْنَت َثاِوًيا ِفي أَْهِل َمْدَيَن َتْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتَنا َوَلِكنَّا ُكنَّا ُمْرِسِليَن﴾858 أَْي َتْقَرأُ	

Ya¡nî “Okursun.” Ve ”َتْتَبــُع“ demek de olur ki “Okur ve tâbi¡ olursun” yâhûd “Kırâ™ati 
birbiri ardınca itbâ™ edersin” demek me™âlini ifâde eder. ”َســَما“ bâbından ا َفُهــَو  “َتــَل َيْتُلــو تُُلــوًّ
 demek olur. Râπıb’ın Mufredât’ta beyânına “َقَرْأُت” , “َتَلْوُت أَْتُلو ِتَلَوًة َوأََنا َتاٍل” ve “َتِبَع” , َتاٍل”
göre ”ٌِتــَلَوة“le ”ٌِقــَراَءة“ beyninde bir fark görülüyor, ]217[ şöyle ki ”ٌِتــَلَوة“ kütüb-i münze-

856 “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!” et-Târık, 86/9.
857 “Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar 

için bir müjde olarak indirdik.” en-Nahl, 16/89.
858 “Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin, âyetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. 

Fakat biz (bu haberi) göndereniz.” el-Kasas, 28/45.Ayrıca bkz. el-Bakara, 2/102; Yûnus, 10/61; 
el-Ankebût, 29/48.
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le-i ilâhiyyeye ittibâ¡la gâh kırâ™at gâh hâvî olduğu emr ve nehy ve tergîb ve terhîbe mü-
te¡allik ahkâmla irtisâm ve tahalluk etmekle olur, binâ™en ¡aleyh ”ٌِقَراَءة“ten ahasstır, ya¡nî 
her ”ٌِقَراَءةٌ” , “ِتَلَوة“tir lâkin her ”ٌِتَلَوةٌ” , “ِقَراَءة“ değildir. Bunun için ”َتَلْوُت ُرْقَعَتَك“ denmez, 
 ancak okunduğu vakt ittibâ¡ vâcib olan kitâb-ı münzel-i ilâhîde “َتَلــْوُت” .denir “َقــَرْأُت”
söylenir. Ve ”ٌِتَلَوة“ ittibâ¡ ve tenzîl ma¡nâlarına da vârid olmuştur. َنْتُلوَها َعَلْيَك ِ  ﴿ِتْلَك آَياُت اهللَّ
859﴾ ُل َعَلْيَك ِجْبِريَل ِبَها” kavl-i kerîminde ِباْلَحّقِ .ibâretiyle tefsîr olunmuş. Vallâhu a¡lemu¡ “نَُنّزِ

• 	]tetbîbin[ َتْتِبيٍب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َزاُدوُهْم َغْيَر َتْتِبيٍب﴾860 أَْي َتْخِسيٍر	

Ya¡nî “ziyân etmek.” Nitekim 861﴾َفَمــا َتِزيُدوَنِنــي َغْيــَر َتْخِســيٍر﴿ kavl-i kerîminde “Ne vakt sizi 
salâh ve necâta da¡vet ettimse siz bana muhâlefeti artırarak ancak kendi hasâret ve ziyâ-
nınızı artırdınız” demek olur. Bu sûretle tefsîr hasâretin nebîye değil mükezziblere ¡âid 
olduğunu tefhîm içindir. 862﴾ُسوِل ِإلَّ اْلَبَلُغ اْلُمِبيُن  medlûlünce nebî ve resûle ziyân ﴿َوَما َعَلى الرَّ
terettüb etmez. Bu kelime ”َتَبــٌب“ mâddesindendir. ”  Râπıb’ın beyânına “َتَبــاٌب” ve “َتــبٌّ
göre husrânda istimrârdır. 863﴾ ْت ِفي ُخْسَراِنِه َواْسَتَمرَّ ُهَو” , ﴿َتبَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب َوَتبَّ  .demektir “ِإْسَتَمرَّ
” böyledir ki ﴿َوَمــا َكْيــُد ِفْرَعــْوَن ِإلَّ ِفــي َتَبــاٍب﴾bundan “tef¡îl”dir. Ve 864 “َتْتِبيــٌب”  “ِفــي ُخْســَراٍن ُمْســَتِمّرٍ
demek olur. Ve ”ْيُتــُه ــا َلــَك” denir, ona “َتبَّ ــا َلُه” ve “َتبًّ ــْت َيَداُه” ve “َتبًّ  kavliyle bed-du¡â ettim “َتبَّ
demek olur.

• 	]tetefeyye™u[ َُتَتَفيَّأ

• ِ َوُهْم 	 داً هلِلّٰ َماِئِل ُسجَّ ُ ِمْن َشْيٍء َتَتَفيَُّؤا ِظَللُُه َعِن اْلَيِميِن َوالشَّ َقْولُُه َتَعاَلى َتَعاَلى ﴿أََوَلْم َيَرْوا ِإَلى َما َخَلَق اهللَّ
َداِخُرون﴾865 أَْي َتَتَميَُّل

“Gölgeleri meyl eder” demek olur. Ya¡nî günün evvelinde ve âhirinde sağdan ]218[ ve 
soldan demek olur. Yâ™ ile ”ُــأ  dahi kırâ™attir ki el-yevm beyne’l-huffâz mütedâvil “َيَتَفيَّ
olan da budur. Bu kelime ”َفــْيٌء“ lafzından ”ــٌل  “َفــْيٌء” dür. Râπıb’ın beyânına nazaran“َتَفعُّ
ve ”َفْيَئــٌة“ hâlet-i mahmûdeye rücû¡dur deyip 866﴾ِ ﴿ ve ﴿َفِإْن َفاَءْت﴾ve 867 ﴿َحتَّــى َتِفــيَء ِإَلــى أَْمــِر اهللَّ
” âyetlerini îrâd etmiş ve َفــِإْن َفــاُؤ﴾868 ــلُّ ”, “َفــْيٌء” .kavli de bundandır demiş “َفــاَء الظِّ  dan ”ِظــلٌّ

859 “İşte bunlar Allah’ın âyetleridir. Biz onları sana hak olarak okuyoruz.” el-Bakara, 2/252; Âl-i ¡İm-
rân, 3/108; el-Câsiye, 45/6.

860 “İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı.” Hûd, 11/101.
861 “Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz.” Hûd, 11/63.
862 “Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.” en-Nûr, 24/54; el-Ankebût, 29/18.
863 “Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.” Tebbet, 111/1.
864 “Firavun’un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.” el-Mü™min, 40/37.
865 “Allah’ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah’a secde ederek ve tevazu ile 

boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.” en-Nahl, 16/48.
866 “Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar” el-Hucurât, 49/9.
867 “Eğer (Allah’ın emrine) dönerse” el-Hucurât, 49/9.
868 “Eğer (bu süre içinde) dönerlerse” el-Bakara, 2/226.
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ancak râci¡ olana denir, mutlakan ” ُجُل َيِفيُء َفْيًئا” bâbından “َباَع” .demek değildir “ِظلٌّ  “َفاَء الرَّ
لُّ َيِفيُء َفْيًئا” Kezâ“َرَجَع”  , ــْرِق” , “َفاَء الظِّ  .demektir ki vakt-i zevâlde olur “َرَجَع ِمَن اْلَغْرِب ِإَلى الشَّ
Ve ”فــْيٌء“ harâc ve ganîmet mâlına da denir, 869﴾َعَلــى َرُســوِلِه ِمــْن أَْهــِل اْلُقــَرى ُ ا ve ﴿َمــا أََفــاَء اهللَّ  ﴿ِممَّ
ُ َعَلْيــَك﴾870  efrâdı birbirine muzâhir ve kuvvette ba¡zı “ِفَئــًة” âyetlerinde böyledir. Ve أََفــاَء اهللَّ
ba¡zına râci¡ cemâ¡ate de ıtlâk olunur. َكِثيراً َلَعلَُّكْم َ  ﴿َيــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ِإَذا َلِقيُتــْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكــُروا اهللَّ
﴾ve 872تُْفِلُحوَن﴾871 .âyât-ı sâirede olduğu gibi ﴿َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن اهللَِّ

• 	]tetrâ[ َتْتَرى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْتَرى﴾873 أَْي ُمَتَواِتِريَن	

Ya¡nî “bey¡atlerinde birbirini ta¡kîb eder oldukları hâlde” demek olur. Bu kelime 
-mütâba¡at de , “ُمَواَتــَرةٌ” dir. Ve“ُفْعــًل” veyâ tenvînle “ُفْعَلــى” den bi-gayr-i tenvîn“ُمَواَتــَرةٌ”
mektir. ”َتْتَرى“ tasrîf etmeyen ehl-i lisân âhirdeki elifi elif-i te™nîs ¡add etti ve tasrîf eden-
ler ”َفْعَلَلــٌة“e mülhak kıldı, ya¡nî elifi lâm-ı sâniye i¡tibâr etti. Ve ”َتْتــَرى“ nın aslı ”َوْتــَرى“ 
olup tâ™ vâv’dan ibdâl olundu. ”تُــَراٌث“ ve ”ِتَجــاٌه“da ibdâl olunduğu gibi ki aslen ”ُوَراٌث“ 
ve ”ِوَجاٌه“ idiler. Ve Ferrâ’nın kavlinde hâlet-i ref¡de ”َتْتٌر“ ve cerde ”َتْتٍر“ ve nasbda ”َتْتًرا“ 
demek câiz olur, bu sûrette elif tenvînden bedeldir. Mufredât’da Râπıb rahimehullâh 
-dendir ki vitren vitren mütâba¡at demektir di“ُمَواَتــَرًة” , “َتْتــَرى” vezni üzere ]219[ “َفْعَلــى”
yor ve aslen vâvî olmasında ve sâirede Sicistânî’ye muvâfakat ediyor. Ve İbnu’l-E&îr 
rahimehullâh Nihâye’de ”874”لَ َبــْأَس ِبَقَضــاِء َرَمَضاَن َتْتــَرى hadîsinde ”ًقا َغْيَر ُمَتَتاِبٍع  ibâretiyle¡“ُمَتَفّرِ
tefsîr etmiş ve ”ٌُمَواَتَرة“ ve ”َتَواتٌُر“ bir şey™i bir şey™in ardından bir zamân sonra gelmesidir 
diyor. Ve Mu«târu’§-~i√â√’ta ”ٌُمَواَتــَرة“ mütâba¡at ise de eşyâ™ arasında ancak fetret vâki¡ 
olduğunda olur denilmiş. Bi¡set-i enbiyâ™ ¡aleyhimü’s-selâmda da gâh gâh böyle olduğu 
ma¡lûm. Fe’lyute™emmel fihi.

• 	]tetbîran[ َتْتِبيًرا

• ْرَنا َتْتِبيًرا﴾875 أَْي ِإْهلًَكا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُكلًّ َضَرْبَنا َلُه اْلَْمَثاَل َوُكلًّ َتبَّ

Bundan evvelki faslda ”ْرَنا .tefsîrinde mürûr etti, oraya mürâca¡at oluna “َتبَّ

869 “Allah’ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mal-
lar” el-Haşr, 59/7.

870 “Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden” el-Ahzâb, 33/50.
871 “Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki 

kurtuluşa eresiniz.” el-Enfâl, 8/45.
872 “Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır.” el-Bakara, 2/249.
873 “Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik.” el-Mü™minûn, 23/44.
874 İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, 1/181.
875 “Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.” el-Furkân, 

25/39.
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• 	]tetecâfâ[ َتَتَجاَفى

• ﴿َتَتَجاَفى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً﴾876أَْي َتْرَتِفُع َوَتْنُبو َعِن اْلُفُرِش	

Ya¡nî “Yanları döşeklerinden mürtefi¡ ve mütebâ¡id olur” demektir ki tena¡¡um ve teref-
fühten mütebâ¡id olmaktan kinâyettir. ”ــْرُج َعــْن َظْهــِر اْلَفــَرِس َيْجُفــو َجَفــاًء  “ِإْرَتَفَع” .denir “َجَفــى السَّ
demektir ki yapışıp yerleşmemektir. Ve ”َتَجاِفــي“ irtifâ¡ ve tebâ¡ud ma¡nâlârına bundan 
“tefâ¡ul”dür. ”ُجَل َفَتَجاَفى ْدتُُه” , “َجَفْوتُُه أَْجُفوُه” ve “َجاَفْيُت الرَّ .demektir “اَْعَرْضُتُه أَْو َطَرْدتُُه أَْو َبعَّ

• 	]tetemârâ[ َتَتَماَرى

• ُب	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِبأَّيِ آَلِء َربَِّك َتَتَماَرى﴾877 أَْي َتَتَشكَُّك أَْو تَُكّذِ

-tereddüd ve şekk ve cedel ve tekzîb ve muhâc “ِمْرَيــٌة” .lafzından “tefâ¡ul”dür “ِمْرَيــٌة”
cet ma¡nâlarına müsta¡meldir. Aşağıda ”َتَمــاَرْوا“ ve ”تَُمــاِر“ ve ”تَُماُروَنــُه“ kelimelerine bak. 
.lafz-ı mezkûrdan muzâri¡ müfred muhâtabdır “َتَتَماَرى”

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’¿-¿Â™İ’L-
MUSELLESE: ”220[ “َت،ث[ 

• 	]te&…afennehum[ َتْثَقَفنَُّهْم

• ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم﴾878 أَْي ِإْن َتْظَفَرنَّ ِبِهْم	 ا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشّرِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإمَّ

Ya¡nî “Eğer harbde onlara zafer bulur isen katl ile onların ardında olanı ürküt, dağıt” 
demek olur. Bâbu’&-¿âi’l-Musellese’de ”َثِقْفُتُموُهْم“ kelimesinde tafsîli görülür, oraya na-
zar oluna.

• 	]te&rîbe[ َتْثِريَب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َل َتْثِريَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم﴾879 أَْي لَ َتْعِييَر َولَ َتْوِبيَخ	

Ya¡nî “Bu gün sizin üzerinize ef¡âl-i sâbıkanızdan dolayı ta¡yîb ve serzeniş yoktur” de-
mek olur. Levm ve ¡itâb ma¡nâsına olan ”َثــْرٌب“den “tef¡îl”dir. Ve ”َضــَرَب“ , “َثــَرَب” bâbın-
dan gelir. ”َثَرَب َعَلْيِه َيْثِرُب َثْرًبا“ denir, ”َعَتَب“ ve ”َلَم“ demektir. “Tef¡îl”den ”َتْثِريٌب“ ma¡nâ-yı 
mezkûrdan mübâlaga ifâde eder. Ve ”َثــْرٌب“ keriş ve em¡âyı muhît olan şahm-ı rakî-
kin de ismidir. Ve bundan ”َيْثــِرُب“ lafzıyla ¡Amâli…a’dan bir kimse tesmiye olunmuştur. 
El-yevm Medîne-i münevvere-i nebeviyye olan belde buna nisbetle ”َيْثــِرَب  ve o “َمِديَنــُة 

876 “Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar.” es-Secde, 
32/16.

877 “O hâlde Rabbi’nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).” en-Necm, 53/55.
878 “Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlar(a vereceğin ceza) ile arkalarındakileri de dağıt.” el-Enfâl, 

8/57.
879 “Yûsuf dedi ki: “Bugün size kınama yok.” Yûsuf, 12/92.
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arz ”َيْثــِرَب -tesmiye olunurdu. Ba¡de’l-hicreti’s-seniyye Zât-ı Refîü’l-cenâb-ı risâ “أَْرُض 
let-me™âb bu ismi nehy buyurup ”َطْيَبُة“ tesmiye eylediler. Ve yâ-i müşeddede-i meksûre 
ile ”َبُة .de denir. Salavâtullâhi ve selâmuhu ¡alâ-sâkinihâ ve âlihi “َطّيِ

• 	]te&bîten[  ََتْثِبيًتا

• ِ َوَتْثِبيًتا ِمْن أَْنُفِسِهْم﴾880 أَْي َتْحِقيًقا َوَتْصِديًقا 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمَثُل الَِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهللَّ
َوَيِقيًنا ِمْن ُقُلوِبِهْم

Ya¡nî “sevâb-ı infâkı ve o bâbdaki va¡d-i kerîmi hakîkat bilerek ve tasdîk ederek ve 
yakînle îmân ederek” demek olur. Zevâlin zıddı olan ”َثَباٌت“tandır. “َدَخَل” bâbından َثَبَت“ 
 ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا de denir. Fi¡l-i lâzımdır, nitekim “َثَباًتــا” Ve feth-i &â™ ile َيْثُبــُت ثُُبوًتــا َفُهــَو َثاِبــٌت”
َ َكِثيــًرا َلَعلَُّكــْم تُْفِلُحــوَن﴾881  kavl-i kerîminde vâki¡dir ]221[ hemze ve ِإَذا َلِقيُتــْم ِفَئــًة َفاْثُبُتــوا َواْذُكــُروا اهللَّ
tad¡îfle ta¡addî eder. ”َتــُه َتْثِبيًتا  denir. Ve bu lafz birer takrîble ma¡ânî-i kesîrede “أَْثَبَتــُه ِإْثَباًتــا َوَثبَّ
isti¡mâl olundu. Ez-cümle gözle görülen ve bâsîretle idrâk olunan eşyâ™ ve ma¡ânîde 
isti¡mâl olunur. ”ُفــَلٌن َثَبــَت ِعْنــِدي“ ve ”ِة ِعْنِدي ــُة اهلِل َثاِبَتٌة” ve “َثَبــَت ِصــْدُق النُُّبوَّ  denir. Ve bir “َوْحَداِنيَّ
şey™i veyâ bir hükmü ¡ademden vücûda getirmek ma¡nâsına ”َكــَذا  ve “أَْوَجــَدُه” , “أَْثَبــَت اهللُ 
 demektir. Ve oku nişâna isâbet ettirmek ve yaralamak “َقَضــى َعَلْيِه” , “أَْثَبــَت اْلَحاِكــُم َعَلــى ُفَلٍن”
ma¡nâsına ”أَْثَبَت َســْهَمُه أَْو ُرْمَحُه“ denir. Ve bir kimseyi bir sûretle habs etmek ma¡nâsına da 
gelir. َخْيُر اْلَماِكِريَن﴾882 أَْي ُ ُ َواهللَّ  ﴿َوِإْذ َيْمُكــُر ِبــَك الَِّذيــَن َكَفــُروا ِلُيْثِبُتوَك أَْو َيْقُتُلوَك أَْو يُْخِرُجوَك َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهللَّ
 Ya¡nî seni habs etmek için demek olur. Ve takviye ve teşcî¡ ma¡nâlarına da gelir ِلَيْحِبُسوَك
ki fusûl-ı mahsûsasında görülür.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ث“

• 	]tu&îru[ تُِثيُر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإنََّها َبَقَرةٌ َل َذلُوٌل تُِثيُر اْلَْرَض َوَل َتْسِقي اْلَحْرَث ُمَسلََّمٌة َل ِشَيَة ِفيَها﴾883 	
أَْي تَُقّلُِب اْلَْرَض

Ya¡nî “Zer¡ için yeri sürer” demek olur. 

• َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا﴾884 أَْي َتْنُشُرُه أَْو َتْرَفُع َسَحاًبا أَْو تُْزِعُج	 ُ الَِّذي يُْرِسُل الّرِ َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اهللَّ

880 “Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayan-
ların durumu” el-Bakara, 2/265.

881 “Ey iman edenler! (Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki 
kurtuluşa eresiniz.” el-Enfâl, 8/45.

882 “Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. 
Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” el-Enfâl, 
8/30.

883 Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki, o; çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, 
kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.” el-Bakara, 2/71.

884 “Allah rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir.” er-Rûm, 30/48; Fâtır, 35/9.
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Ya¡nî “Bulutu neşr eder, dağıtır, yayar” yâhûd “Yağmur yüklü bulutu kaldırır” yâhûd 
“iz¡âc eder, yerinden koparır” demek olur. Bâbu’l-Hemze’de ”أََثــاُروا“ kelimesine mürâ-
ca¡at oluna.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-CÎM: ”َت،ج“

• 	]teczî[ َتْجِزي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواتَُّقوا َيْوًما َل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا﴾885 أَْي لَ َتْقِضي َولَ تُْغِني	

Ya¡nî “Hîçbir kimse bir kimseden bir şey™i ödemez ve ona kifâyet etmez” demek 
olur. Bir kimse borcunu ödediği vaktte ”َجــَزى ُفــَلٌن َدْيَنــُه“ denir. Ve bir kimse bir kimse-
den alacağını istese, ”222[ “َتَجــاَزى ُفــَلٌن َعــْن ُفــَلٍن َدْيَنــُه[ denir ki ”َتَقاَضــى“ ma¡nâsınadır. Ve 
 ya¡nî mutâlibdir. Aslen bir şey™e karşı ¡ıvaz ve mükâfât ma¡nâsına “ُمَتَقاِضــي” , “ُمَتَجــاِزي”
olan ”َجــَزاٌء“dır; hayrda, şerde isti¡mâl olunur, 886﴾ِهــْم  ﴿َوَمْن َيْقُتْل ve ﴿أُوَلِئــَك َجَزاُؤُهــْم َمْغِفــَرةٌ ِمْن َربِّ
ــًدا َفَجــَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها﴾887  “َتَجاِزي” âyetlerinde vâki¡ olduğu gibi. Ve “tefâ¡ul”den ُمْؤِمًنــا ُمَتَعّمِ
borçluyu tazyîk ile edâ-i deyni talebdir. Ma¡ânî-i sâire hep bundandır. Ve اْلَْمــَر  “َجــَزى 
 “أََثاَبُه َعَلْيِه” ve “َقَضاُه َلُه” , “َجَزاُه اهللُ َخْيًرا” .gibidir “َقَضى َيْقِضي َقَضاًء” lafzen ve ma¡nen َيْجِزي َجَزاًء”
ma¡nâlarına du¡â™dır. Ba¡zen hemze ile ”أَْجَزأَُه“ dahi denir. 

• 	]tecellâ[ َتَجلَّى

• ا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا﴾888 أَْي َظَهَر َوَباَن ِمْن نُوِر َعَظَمِتِه َشْيٌء 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ
ِبَل َكْيٍف

Ya¡nî “Hakkın nûr-ı ¡azametinden keyfiyyetsiz olarak bir şey™ vaktâ ki cebele zâhir ve 
âşikâr oldu” demektir. Ve 889﴾َتَجلَّــى ِإَذا   kavl-i kerîminde zuhûr-ı mahsûstur. Bu ﴿َوالنََّهــاِر 
kelime zuhûr ve vuzûh ma¡nâsına olan ”َجــَلٌء“den “tefa¡¡ul”dür. Bâbu’l-Cîm’de ”اْلَجــَلَء“ 
ve ”َجلَّيَها“ kelimelerine nazar oluna.

• 	]techer[ َتْجَهْر

• رَّ َوأَْخَفى﴾890 أَْي َوِإْن َتْرَفْع َصْوَتَك	
َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه َيْعَلُم الّسِ

“Eğer sesini kaldırır yükseltir isen de Allâhu ta¡âlâ ganîdir, ismâ¡ için ref¡-i savttan, 
zîrâ o gizli sözü ve kalbde muzmer olanı bilir” demektir. ”َجْهــٌر“ âşikâre ve zâhir demek 

885 “Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez.” el-Bakara, 2/48, 
123.

886 “İşte onların mükâfatı Rab’leri tarafından bağışlanmadır.” Âl-i ¡İmrân, 3/136.
887 “Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir.” en-Nisâ™, 4/93.
888 “Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Mûsâ da baygın düştü.” el-A¡râf, 7/143.
889 “Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun” el-Leyl, 92/2.
890 “Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli 

olanı da.” Tâhâ, 20/7.
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olup kavlde ref¡-i savtla tefsîr olunur. Bâb-ı sâlisten ”ْيُء َيْجَهُر  .demek olur “َظَهَر” , “َجَهَر الشَّ
Ve bâ ile ta¡addî eder: ”أَْظَهْرتُــُه” , “َجَهــْرُت ِبــِه َجْهــًرا“ ve ”ْوَت ِبِه” , “َجَهــْرُت ِباْلَقــْوِل َجْهــًرا  “َرَفْعــُت الصَّ
demektir. Ba¡zen bi’z-zât da ta¡addî eder, ”َجَهْرتُــُه“ denir ki ”أَْظَهْرتُــُه“ demek ve “if¡âl”den 
]demektir. ]223 “أَْظَهْرتُُه” de “أَْجَهْرتُُه”

• 	]tec™erûne[ َتْجأَُروَن

• َعاِء لَ ِإَلى َغْيِرِه	 رُّ َفِإَلْيِه َتْجَئُروَن﴾891 أَْي َفِإَلْيِه َتْرَفُعوَن أَْصَواَتُكْم ِبالدُّ ُكُم الضُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ ِإَذا َمسَّ

Ya¡nî “Size bir zarar değdiği vaktte hâssaten du¡âda Allâh’a ref¡-i savt edersiniz.” Ya¡nî 
âlihe ve asnâmınızı çağırmayıp onlardan istimdâd ve istigâse etmez, ancak Cenâb-ı 
Hakk’a ref¡-i savtla du¡â edersiniz demek olur. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا أََخْذَنا ُمْتَرِفيِهْم ِباْلَعَذاِب ِإَذا ُهْم َيْجَئُروَن﴾892 أَْي َيْرَفُعوَن أَْصَواَتُهْم َفَزًعا َوَجَزًعا 	
وا َولَ َتْفَزُعوا َولَ َتْجَزُعوا يَُقاُل َلُهْم ﴿َل َتْجَئُروا اْلَيْوَم ِإنَُّكْم ِمنَّا َل تُْنَصُروَن﴾893 اَْي لَ َتِضجُّ

Ya¡nî “Ref¡-i savtla feryâd ve figân ederler” demektir. ”َجــْأٌر“ lafzındandır. ”َجــْأٌر“ ve 
 aslen geyik ve emsâli hayvânat-ı vahşiyyenin asvâtına denir, bakar ya¡nî sığır “ُجــَؤاٌر”
savtına ”ُخَواٌر“ denildiği gibi. Ve ”َجْأٌر“ sığırda dahi isti¡mâl olunur. Üçüncü bâbdan َجأََر“ 
 âyet-i ﴿َفأَْخــَرَج َلُهْم ِعْجًل َجَســًدا َلُه ُخــَواٌر﴾demektir, nitekim 894 “َصــاَح” , الظَّْبــُي أَِو الثَّــْوُر َيْجــأَُر ُجــَؤاًرا”
kerîmesinde cîm’le ”َلُه ُجَؤاٌر“ dahi kırâ™at olunmuştur. Ve ”ُجَؤاٌر“ lafzı sıyâh-ı mezkûreye 
teşbîhen mutlakan ve bi’l-hâssa du¡â™ ve tazarru¡da ifrâtla ref¡-i savta ıtlâk olundu, nite-
kim du¡â™da i¡tidâli tecâvüz âyât ve ehâdîs-i müte¡addîde ile nehy olunmuştur.

• 	]tecessesû[ ُسوا َتَجسَّ

• ُسوا َولَ َتْبَحثُوا	 ُسوا َوَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا﴾895 أَْي لَ َتَحسَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتَجسَّ

Ya¡nî “Araştırıp ve eşeleyip hafiyyât-ı ahvâl ve umûr-ı nâsa ıttılâ¡a sa¡y etmeyiniz” de-
mek olur. Cîm’le ”ــٌس ــٌس” ve √â-i mühmele ile “َتَجسُّ  .lafzen ve ma¡nen müttehiddir “َتَحسُّ
Bâb-ı âtîde ”وَنُهْم ُسوا” ve “َتُحسُّ .kelimelerinden tafsîli görülür “َتَحسَّ

بُوَن” “َتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم تَُكّذِ
بُوَن﴾896 اَْي َتْجَعُلوَن ُشْكَرُكُم التَّْكِذيَب ﴿َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم تَُكّذِ

Ya¡nî “Tekzîbinizi şükr-i rızkınıza bedel kıldınız” demek olur. Yâ¡nî ni¡met mukâbilin-
de üzerinize ]224[ vâcib olan şükr yerine tekzîb-i Mün¡im’i ikâme ettiniz demek murâd 

891 “Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız.” en-Nahl, 16/53.
892 “refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip 

duruyorlar.” el-Mü™minûn, 23/64.
893 “Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.” el-Mü™minûn, 23/65.
894 “Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı.” Tâhâ, 20/88.
895 “Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın.” el-Hu-

curât, 49/12.
896 “Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” el-Vâkı¡a, 56/82.
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olunuyor. Takdîr-i kelâm ”َتْجَعُلــوَن ُشــْكَر ِرْزِقُكــْم َتْكِذيَبُكــْم ِلْلُمْنِعــِم“ sebkindedir. Bu şerh garîb-i 
lügat değil ancak fevâid-i tefsîrden bir fâidedir.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ج“
• 	]tuczâ[ تُْجَزى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى﴾897	

Bu faslın evvelinde vâki¡ ”َتْجــِزى“ kelimesine bak. Bu ondan muzâri¡-i mechûl mü™en-
nes-i gâibedir.

MEKSÛRETU’T-TÂ™: ”ِت،ج“
• 	]ticâreten[ ِتَجاَرًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُبوَر﴾898 أَْي ِرْبًحا َوَفاِئَدًة َلْن تُْهَلَك أََبًدا	

Ya¡nî “dâim ve müstemirr ve sâbit bir kâr ve fâide” demek olur. ”ِتَجــاَرًة“ lafzı fâide ve 
nemâ ziyâde kasdıyla bir kimse sermâyede tasarruf etmektir, ya¡nî alışveriş. Birinci 
bâbdan ”َتَجــَر َيْتُجــُر ِتَجــاَرًة َفُهــَو َتاِجٌر َوَتْجٌر“ denir, ”َتاِجٌر“ ve ”َصاِحٌب” , “َتْجــٌر“ ve ”َصْحٌب“ gibidir. 
Hurûf-ı asliyye olarak ba¡de’t-tâ™ cîm bulunan kelime kelâm-ı ¡Arabda bundan başka 
yoktur. ¢ur™ân-ı kerîm’de ekser mahallerde ma¡nâ-yı lafzîsi murâd olunmuştur, ancak 
 kavl-i kerîminde mâ-ba¡dindeki ﴿َيــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَجــاَرٍة تُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليــٍم﴾899
ِ ِبأَْمَواِلُكْم َوأَْنُفِســُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن﴾900 ِ َوَرُســوِلِه َوتَُجاِهُدوَن ِفي َســِبيِل اهللَّ  cümle-i ﴿تُْؤِمنُوَن ِباهللَّ
kerîmesiyle müfesserdir ki ribh-i hakîkî ve fâide-i bâkıyedir. Ve َلَلَة  ﴿أُوَلِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّ
 kavl-i kerîminde “Dalâlı hüdâya tercîhen sa¡y-ı ِباْلُهــَدى َفَمــا َرِبَحــْت ِتَجاَرتُُهْم َوَما َكانُــوا ُمْهَتِديــَن﴾901
bâtılları fâide vermedi” demektir.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-◊Â™İ’L-
MUHMELE: ”َت،ح“

• 	]te√ussûnehum[ وَنُهْم َتُحسُّ

• وَنُهْم ِبِإْذِنِه﴾902 أَْي َتْسَتْأِصُلوَنُهْم َقْتلً	 ُ َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهللَّ

897 “Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye” Tâhâ, 20/15.
898 “Asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.” Fâtır, 35/29.
899 “Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?” es-Saff, 

61/10.
900 “Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer 

bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.” es-Saff, 61/11.
901 “İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr 

getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır.” el-Bakara, 2/16.
902 “Andolsun, Allah, izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini gerçekleştir-
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Ya¡nî “Ve tahkîk Allâh-ı ¡azîmü’ş-şân size va¡dinde sâdık oldu, siz onları katlle bi’l-kül-
liyye vücûdlarını izâle ettiğiniz vaktte” demek olur. ]225[ Bu kelime aslen savt-ı hafî 
ma¡nâsına olan ”  dendir. Zann ve nafd ve hayvânın sırtını kaşımak tîmâr gibi ve“َحــسٌّ
âteş közünde yemek pişirmek ve katlle isti¡sâl etmek ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur. Bu 
âyette ma¡nâ-yı ahîr murâd olunur. Sülâsîde “ ــا” .bâbından gelir ”َردَّ  .denir “َحــسَّ َيُحــسُّ َحسًّ
Ve zann ve vicdân ma¡nâlarında ” ” ve “َحــسَّ  ﴿َوَكــْم أَْهَلْكَنــا َقْبَلُهــْم ِمــْن َقْرٍن َهْل تُِحسُّ .birdir “أََحــسَّ
﴾ve 904 ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكًزا﴾903 ا أََحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اهللَِّ -âyetlerin ﴿َفَلمَّ
de olduğu gibi. Ve “if¡âl”, ”ِإْحَســاٌس isâbet ma¡nâsına olup ”ــُه” , “أَْحَسْســُتُه  Ya¡nî “أََصْبــُت ِحسَّ
“Onun hissini ibtâl ve izâle ettim” demek olmakla katl ma¡nâsına alınmıştır. Binâ™en 
¡aleyh ”َحَسْسُتُه“ ve ”َقَتْلُتُه” , “أَْحَسْسُتُه“ mahallinde isti¡mâl edilmiş, gûyâ mevtle onun hissini 
ibtâl ettim demek olur. Ma¡ânî-i sâiresi fusûl-ı mahsûsasında görülür.

• 	]te√assesû[  ُسوا َتَحسَّ

• ِ﴾905 أَِي اْطُلُبوا َخَبَرُهَما	 ُسوا ِمْن يُوُسَف َوأَِخيِه َوَل َتْيأَُسوا ِمْن َرْوِح اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا َبِنيَّ اْذَهُبوا َفَتَحسَّ

Ya¡nî “Yûsuf’la kardeşinden haber isteyiniz” demektir. Ve bu kelime lafzen ve ma¡nen 
cîm’le ”ُســوا ثُوا” gibidir ki “َتَجسَّ  Ya¡nî “Araştırınız ve haber alınız” demek “َتَخبَُّروا” ve “َتَبحَّ
olur. Mâ-kablindeki ”  ¡mâddesindendir. Burada vicdân ve kuvâ-yı hissiyye ile ıttılâ “َحسٌّ
hâsıl etmek ma¡nâsı tasavvur olunur.

• 	]ta√ru&ûne[ َتْحُرثُوَن

• ْرَض َوتُْلُقوَن اْلَبْذَر ِفيَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفَرأَْيُتْم َما َتْحُرثُوَن﴾906 أَْي تُِثيُروَن اْلَ

Ya¡nî “Arzı sürer ve ona tohumu atarsınız.” Murâd ekin ekmek olur. ”َحــْرٌث“ lafzından-
dır ki arzı ya¡nî toprağı sürüp ıslâhla tohumu ekmektir. “َنَصــَر” bâbından َحــَرَث َيْحــُرُث َحْرًثــا“ 
 den“َحــْرٌث” denir. Ve “َحــْرٌث” a da ya¡nî ekine“َمْحــُروٌث” denir. Ve َفُهــَو َحــاِرٌث َوَذاَك َمْحــُروٌث”
mütehassıl ¡imrân tasavvuruyla ta¡mîr ve kesb ]226[ ma¡nâlarına da isti¡mâl olundu. Ve 
¢ur™ân-ı kerîm’de 907﴾أَِن اْغــُدوا َعَلــى َحْرِثُكــْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن﴿ kavl-i keriminde lügat ma¡nâsına 
ya¡nî ekin demektir. Ma¡ânî-i sâiresi Bâbu’l-◊â’da ”َحْرٌث“ kelimesinde görülür.

di.” Âl-i ¡İmrân, 3/152.
903 “Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısı-

nı olsun işitiyor musun?” Meryem, 19/98.
904 “İsa onların inkârlarını sezince, “Allah yolunda yardımcılarım kim?” dedi.” Âl-i ¡İmrân, 3/52.
905 “Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.” Yûsuf, 

12/87.
906 “Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!” el-Vâkı¡a, 56/63.
907 “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin (diye seslindiler).” el-Kalem, 68/22.
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• 	]te√âvurakumâ[ َتَحاُوَرُكَما

• ُ َيْسَمُع َتَحاُوَرُكَما﴾908 أَْي ُمَحاَوَرَتُكَما	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

-söyleşmek deyip danışmaktır ki mütekellimler bibirine söyleyip cevâbını al “ُمَحــاَوَرةٌ”
makla ”ُمَجاَوَبٌة“ demek olur. Bâbu’l-Yâ’da ”يَُحاِوُرُه“ ve ”َيُحوُر“ kelimelerine nazar oluna.

• 	]ta√rîru ra…abetin[ َتْحِريُر َرَقَبٍة

• ﴿أَْو َتْحِريُر َرَقَبٍة﴾909 اَْي ِعْتُق َرَقَبٍة	

Ya¡nî “kul âzâd etmek” murâd olunur. Bu kelime ”َعْبــٌد“in ”َمْمُلــوٌك“un zıddı mukâbili 
olan ”  lafzından “tef¡îl”dir, lisânımızda dahi “hürr” deriz, esîr değil demektir. İmdi “ُحــرٌّ
 hür kılmak, rıkkiyyetten tahlîs ile sâir ahrâr menzilesine getirmektir, binâ™en “َتْحِريــٌر”
¡aleyh âzâd etmek ile tefsîr olunur, kitâbet ma¡nâsına olan ”َتْحِريٌر“ değildir. ”َرَقَبٌة“ vaz¡an 
boyun ma¡nâsına olup ferd-i insân bir tercüme, bir ta¡bîrdir ki zukûr ve inâsa ıtlâk ]olu-
nur[, memlûk ma¡nâsına da gelir. Cem¡i ”َرَقَباٌت“ ve ”ِرَقاٌب“ ve ”ُرُقٌب“ gelir. ْرُت اْلَمْمُلوَك  “َحرَّ
” .demek olur “اَْعَتْقُتُه َفَعَتَق” ,denir َفُحرٌّ

• 	]te√arrav[ ْوا َتَحرَّ

• ُدوا	 ْوا َوَتَعمَّ ْوا َرَشًدا﴾910 أَْي َتَوخَّ ﴿َفَمْن أَْسَلَم َفأُوَلِئَك َتَحرَّ

ــي”  ve “َجِديــٌر” .bir şey™i kasd etmek ma¡nâsınadır, biz bundan aramak ta¡bîr ederiz “َتَوّخِ
” ¡ma¡nâsına mevzû “َلِئــٌق”  den “tefa¡¡ul”dür ki gâlib-i zannda isti¡mâle daha lâyık“َحــِريٌّ
ve dîgerinden evlâ olan şey™i taleb ve kasddır. Lisânımızda ”ي -mutlakan araştırmak “َتَحّرِ
ta kullanılır ise de en iyi ve daha münâsibini aramak olacaktır. Ve ”َرَشٌد“ hayr ve rahmet 
ve hidâyettir. ]227[

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ح“

• 	]tu√§inûne[ تُْحِصنُوَن

• ا تُْحِصنُوَن﴾911 أَْي 	 ْمُتْم َلُهنَّ ِإلَّ َقِليًل ِممَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّ
ِخُروَن ِفي َمَواِضَع َحِصيَنٍة َتدَّ

Ya¡nî “ancak mevâzi¡-i hasînede biriktirip hıfz ettiğiniz şey™” demek olur. Kal¡a ma¡nâ-
sına olan ”ِحْصــٌن“dandır. Mümteni¡ü’d-duhûl olmakla derûnundaki mahfûz ve mahrûz 
bulunmak mülâbesesiyle hıfz ve tahaffuz ma¡nâlarında isti¡mâl olundu. ”ٌن  taharrüz “َتَحصُّ

908 Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi” el-Mücâdele, 58/1.
909 “Ya da bir köle azat etmektir” el-Mâide, 5/89.
910 “Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır.” el-Cinn, 72/14.
911 “Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için birik-

tirdiklerinizi yiyip bitirecek.” Yûsuf, 12/48.
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ve tahaffuz ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Hemze’de ” ” ve “أَْحَصنَّ -kelimelerinde mufassa “أُْحِصنَّ
len mezkûrdur, ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]tu√issu[ ُّتُِحس

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكْم أَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكًزا﴾912 أَْي َهْل 	
َتَرى ِمْنُهْم أََحًدا

Ya¡nî “Onlardan kalmış hiçbir kimse görüyor musun?” demektir ki onlardan hîç kim-
se kalmadı demek irâde buyuruluyor. Bâbu’l-Hemze’de ”  bu faslın evvelinde “اََحــسَّ
وَنُهْم” .kelimelerinde nazar buyurula “َحِسيَسَها” Bâbu’l-◊â’da “َتُحسُّ

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKİYYE MA¡A’L-»Â™İ’L-
MU¡CEME: ”َت،خ“

• 	]ta«tânûne[ َتْخَتانُوَن

• أَْنُفَسُكْم 	 َتُخونُوَن  أَْي  َعْنُكْم﴾913  َوَعَفا  َعَلْيُكْم  َفَتاَب  أَْنُفَسُكْم  َتْخَتانُوَن  ُكْنُتْم  أَنَُّكْم   ُ اهللَّ َتَعاَلى ﴿َعِلَم  َقْولُُه 
َياِم ِباْلِجَماِع َلْيَلَة الّصِ

Ya¡nî “Allâhu ta¡âlâ hazretleri bildi ki siz oruç gecelerinde memnû¡ olan cimâ¡ı irtikâbla 
kendinize ihânet ediyorsunuz” demektir. İbtidâ-yı emrde leyâlî-i sıyâmda cimâ¡ memnû¡ 
idi, sonra neshle ibâha edildi. Bu âyet sebeb-i nesh-i hurmet ve ibâhayı mebnîdir. Bu 
kelime aslen ”أََماَنٌة“in nakîzi olan ”ِخَياَنٌة“tendir. “َقاَل” bâbından َخاَن َيُخوُن َخْوًنا َوِخَياَنًة َوَمَخاَنًة“ 
-dahi de ]228[ “َخاَن ِفي اْلَعْهِد” denir. Ve “َخاَن اْلَعْهَد” .denir, bi-nefsihi ta¡addî eder َفُهَو َخاِئٌن”
nir. ”َتْخَتانُوَن“ bundan “ifti¡âl”dir. ”ِإْخَتاَن َيْخَتاُن اْخِتَياًنا“ denir, “Hıyânet etti” demektir. Râπıb 
rahimehullâh Mufredât’ta ”ِخَياَنــٌة“ ile ”ِنَفــاٌق“ ma¡nâca birdir, ancak ”ِخَياَنٌة“ ¡ahd ve emânet 
i¡tibâriyle ve ”ِنَفــاٌق“ dîn i¡tibâriyle söylenir diyor. Ve ”ِخَياَنــُة اْلَْعُيــِن“ bir şey™e gizlice işâret 
için göz kısmak demektir ki kendisinden gizlenilen kimseye ihânettir. Bir de nazar et-
mek harâm olan şey™e müsâdefe-i nazardan sonra tekrâr ircâ¡-ı nazardır ki müsâraka-i 
nazar olur, nitekim 914﴾ُدوُر .kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur ﴿َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَْعُيِن َوَما تُْخِفي الصُّ

• 	]ta«lu…u[ َتْخُلُق

• ُر 	 تَُقّدِ أَْي  ِبِإْذِني﴾915  َطْيًرا  َفَتُكوُن  ِفيَها  َفَتْنُفُخ  ِبِإْذِني  الطَّْيِر  َكَهْيَئِة  يِن  الطِّ ِمَن  َتْخُلُق  ﴿َوِإْذ  َتَعاَلى  َقْوِلِه  ِفي 
ُر َوتَُصّوِ

912 “Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısı-
nı olsun işitiyor musun?” Meryem, 19/98.

913 “Allah (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi 
de tövbenizi kabul edip sizi affetti.” el-Bakara, 2/187.

914 “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” el-Mü™min, 40/19.
915 “Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle 

hemen bir kuş oluyordu.” el-Mâide, 5/110.
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Ya¡nî “Kuş sûreti gibi bir şey™i takdîr ve tasvîr ettiğin vakti zikr eyle” demek olur. Bu 
âyette ”َكَهْيَئِة“ kelimesinde olan harf-i teşbîh değil ”ِمْثُل“ ma¡nâsına ism olarak ”َتْخُلُق“ nun 
mef¡ûlüdür. ”َخْلــٌق“ lafzı îcâd ve ihdâs ma¡nâsına ancak Cenâb-ı Hakk’a hâsstır, gayra 
ıtlâk olunamaz, yalnız takdîr ve tasvîr ve ıslâh, Türkçe düzmek ma¡nâsına olarak gay-
rullâha isnâdı tecvîz olunur, nitekim bu âyette ve يــِن َكَهْيَئــِة الطَّْيِر َفأَْنُفُخ ِفيِه  ﴿أَنِّــي أَْخُلــُق َلُكــْم ِمــَن الطِّ
916﴾ِ  .âyetlerinde vâki¡ olmuştur ﴿ِإنََّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ أَْوَثاًنا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا﴾ve 917 َفَيُكوُن َطْيًرا ِبِإْذِن اهللَّ
¡Ale’l-ıtlâk Allâh’tan gayrıya isnâdı şirktir. Bâbu’l-Hemze’de ”أَْخُلُق“ kelimesine de bak.

• 	]ta«lu…ûne[ َتْخُلُقوَن

• ِ أَْوَثاًنا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا﴾918 أَْي َتُقولُوَن َكِذًبا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنََّما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ

Ya¡nî “Yalan söylüyorsunuz.” Murâd ¡ibâdet ettiğiniz evsâna isbât ettiğiniz ulûhiyyet 
kizb olmakla gûyâ kizb takdîr ve tasvîr ediyorsunuz, ya¡nî yalan uyduruyor ve düzü-
yorsunuz demek ]229[ olur. ”َخْلــٌق“ kelimesi takdîr tasvîr ve tasnî¡ olmakla düzmek uy-
durmak ma¡nâsına alınarak kizb ma¡nâsına da isti¡mâl olunur, nitekim lafz-ı mezkûrdan 
.kizbdir. Mâ-kabline ircâ¡-ı nazar eyle “ِإْخِتَلٌق” vezninde “ِإْفِتَعاٌل”

• 	]ta«ru§ûne[ َتْخُرُصوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإلَّ الظَّنَّ َوِإْن أَْنُتْم ِإلَّ َتْخُرُصوَن﴾919 أَْي َوَما أَْنُتْم ِإلَّ َتظُنُّوَن	

Ya¡nî “Zann ve tahmîn ve takdîr ediyorsunuz” demek olur. Ağacında olan meyveyi 
hâssaten hurmâyı tahmîn ve takdîr ma¡nâsına olan ”َخــْرٌص“tandır. Bâb-ı evvelden َقــْد“ 
 “َكاَن َقــْد denir. Ve kizb ma¡nâsına da gelir. Kezâ bâb-ı evvelden َخــَرَص النَّْخــَل َيْخــُرُص َخْرًصــا”
اٌص” اٌب” ,denir َخــَرَص َفُهــَو َخــرَّ  ﴿ِإْن َتتَِّبُعــوَن demektir. Binâ™en ¡aleyh bu âyette ve “َكــَذَب َفُهــَو َكــذَّ
اُصوَن﴾ve 921 ِإلَّ الظَّنَّ َوِإْن أَْنُتْم ِإلَّ َتْخُرُصوَن﴾920 ابُوَن” , “َيْكِذبُوَن” , “َتْكِذبُوَن” âyetlerinde ﴿ُقِتَل اْلَخرَّ  “َكذَّ
ile tefsîr edilmiş. Ve «â-i mu¡cemenin zammı ve kesriyle de ”ُخــْرٌص“ altın ve gümüşten 
yapılmış halkaya denir.

• 	]te«avvufin[ ٍف َتَخوُّ

• ٍف﴾922 أَْي َتَنقٍُّص	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْو َيْأُخَذُهْم َعَلى َتَخوُّ

Ya¡nî “Ümem-i sâlife gibi vürûd-ı ¡azâb korkusu ile onlar tenakkus ya¡nî eksilmek üze-

916 “Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir.” 
Âl-i ¡İmrân, 3/49.

917 “Siz Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz.” el-Ankebût, 29/17.
918 “Siz Allah’ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz.” el-Ankebût, 29/17.
919 “Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” el-En¡âm, 6/148. Ayrıca 

bkz. Yûnus, 10/66.
920 “Siz ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” el-En¡âm, 6/148. Ayrıca 

bkz. Yûnus, 10/66.
921 “Muhammed şairdir, delidir” diyen yalancılar kahrolsun!” ez-Zâriyât, 51/10.
922 “Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından (güven içinde midirler?)” en-Nahl, 16/47.
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re iken” demek olur. Bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Yâhûd onların 
ekâbir ve eşrâfının nüfûs ve evlâd ve emvâlinin tenakkusu eksilmesi üzere iken de-
mektir. Ve ”ف  ma¡nâ-yı mevzû¡u üzeredir diyenler de vardır, onlara göre ma¡nâ “َتَخــوُّ
Cenâb-ı Hak onları evvelen ¡azâb inzâliyle ahz etmez, belki evvelce inzâr ve irsâl-i âyât 
ve ¡alâmât-ı vürûd-ı ¡azâbla tahvîf edip sonra ya¡nî onlar ”ٌف  üzere iken ahz eder “َتَخــوُّ
demek olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi. ]230[ 

• 	]ta«ri…a[ َتْخِرَق

• أَْي 	 اْلِجَباَل طُوًل﴾923  َتْبُلَغ  َوَلْن  اْلَْرَض  َتْخِرَق  َلْن  ِإنََّك  َمَرًحا  اْلَْرِض  ِفي  َتْمِش  َتَعاَلى ﴿َوَل  َقْوِلِه  ِفي 
َتْقَطَعَها أَْي َتْبُلَغ آِخَرَها

 lafzı kat¡ ve yarmak ve yırtmak ma¡nâlarına olduğu gibi kat¡-ı mesâfe ma¡nâsında “َخْرٌق”
da isti¡mâl olundu. Râπıb rahimehullâh ”َخــْرٌق”bir şey™i min-gayr-i tedebbür ve tefekkür 
ifsâd ve tarîk üzere kat¡dır diyor ki yırtmak olacak. Sicistânî rahimehullâhın َتْقَطُعَها َوَتْبُلُغ“ 
 “َخَرَق الثَّْوَب أَِو اْلَْرَض bâbından ”َضَرَب“ .ibâretiyle tefsîri her iki ma¡nâyı da şâmildir¡ آِخَرَها”
َقُه َتْخِريًقا” denir, yırtmak ve yarmak ma¡nâsınadır. Ve “tef¡îl”den َيْخِرُق َخْرًقا” -de böyle “َخرَّ
dir, ancak mübâlaga ifâde eder. Ve ”ِإْنِخَراٌق“ ve ”ٌق  in “َتْخِريٌق” ve “َخْرٌق” , “ِإْخِريَراٌق” ve “َتَخرُّ
mutâvi¡leridir. Ve ”َخْرٌق“ ve ”َتْخِريٌق“ aslı olmayan bir şey™i söylemek ya¡nî kizb ve iftirâ™ 
ma¡nâsına da gelir. Ke-mâ kâle ta¡âlâ ُشَرَكاَء اْلِجنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم ِ  ﴿َوَجَعُلوا هلِلَّ
ا َيِصُفوَن﴾924 ُقوا َلُه” ve teşdîdle ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ  dahi kırâ™attir. Bâbu’l-»âi’l-Mu¡ceme’de “َوَخرَّ
.kelimesinde zikr olunur “َخَرُقوا”

• 	]te«a≠tu[ َتَخْذُت

• ُسوِل َسِبيلً﴾925 أَِي اتََّخْذُت	 ﴿َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

Aslı ”ِإتََّخــْذُت“ olup tahfîfen böyle kırâ™at olunmuş ve ba¡z-ı mesâhif-i şerîfede hemze-i 
vasl hattan da iskât edilerek ”َتَخــْذُت“ şeklinde yazılmış ise de el-yevm elde olan masâ-
hif-i şerîfede kelime-i mezbûre hep hemze-i vaslla yazılmıştır.

• 	]te«allet[ َتَخلَّْت

• ْت َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت﴾926أَْي َبِقَيْت َخاِلًيا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِاَذا اْلَْرُضُمدَّ

َلــْت” lafzından “َخْلــَوةٌ”  boş ve hâlî mekândır ki boşluk ve tehîlik demek “َخْلــَوةٌ” .dir“َتَفعَّ
olan ” َلْت” kelimesinin “َتَخلَّْت” .dendir“ُخُلوٌّ ” vezninde gösterilmesi “َتَفعَّ  den olmakla “ُخُلوٌّ

923 “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişe-
mezsin.” el-İsrâ™, 17/37.

924 “Bir de cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve 
kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.” el-En¡âm, 6/100.

925 “O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: “Ne olurdu ben de peygam-
berle beraber aynı yolu tutsaydım!” el-Furkân, 25/27.

926 “Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman” el-İnşikâk, 84/4.
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kıyâsen ]231[ ”ــَوْت -olması lâzım gelir iken vâv’ın ve mâ-kablinin müteharrik bu “َتَخلَّ
lunması hazfi îcâb etmekle ”َتَخلَّــْت“ sûretine girdiğini tenbîh içindir. Tercüme-i âyette 
“Arz-ı emvât u emvâl ve ma¡âdinden derûnunda olanı dışarıya bırakıp hâlî kaldı” denir. 
Vallâhu a¡lemu.

• 	]ta«†afuhû[ َتْخَطُفُه

• يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق﴾927 	 َماِء َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر أَْو َتْهِوي ِبِه الّرِ ِ َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَمْن يُْشِرْك ِباهللَّ
أَْي َتْأُخُذُه ِبُسْرَعٍة

 ,tendir. Lafz-ı mezkûr sür¡atle ahz ve ihtilâs etmek ve çabucak kapmak çalmak“َخْطــٌف”
Türkçe uğrulamak ma¡nâsınadır. ”َفِهَم“ bâbından ”َخِطَف َيْخَطُف َخْطًفا َفُهَو َخاِطٌف“ denir. َيَكاُد﴿ 
 Ve “tefa¡¡ul”den mebnî ﴿ِإلَّ َمــْن َخِطــَف اْلَخْطَفَة َفأَْتَبَعُه ِشــَهاٌب َثاِقــٌب﴾ve 929 اْلَبــْرُق َيْخَطــُف أَْبَصاَرُهــْم﴾928
¡ale’l-mef¡ûl olarak 930﴾أََوَلــْم َيــَرْوا أَنَّــا َجَعْلَنــا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم﴿ âyât-ı kerîmesi de 
bundandır. Fusûl-ı mahsûsasında tefsîrleri görülür.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،خ“

• 	]tu«âfit[ تَُخاِفْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْجَهْر ِبَصَلِتَك َوَل تَُخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًل﴾931 أَْي لَ تُْخِفَها	

Ya¡nî namazı ki murâd kırâ™attir, ihfâ etme demektir. Tercüme-i âyette “Namâzda ziyâ-
de ref¡-i savtla cehr etme ve iktidâ edenler işitemeyecek kadar da ihfâ etme.” Belki  
-cehr ile ihfâ beyninde bir tarîk-i mu¡tedil kasd eyle denir. Bu keli ﴿َواْبَتِغ َبْيَن َذِلَك َسِبيًل﴾932
me ”َخْفــٌت“ten “müfâ¡alet”tir. ”َخْفــٌت“ ve ”ُمَخاَفَتٌة“ söz gizlemektir. Sülâsîden lâzım olarak 
ْوَت َيْخِفُت ُخُفوًتا” bâbından ”َجَلَس“  “َخَفَت bâbından ”َضَرَب“ .demektir “َسَكَن” ,denir “َخَفَت الصَّ
 isrâr-ı mantık ve “َتَخاَفــَت َتَخاُفًتــا” ve “tefâ¡ul”den “َخاَفــَت ُمَخاَفَتــًة” de “müfâ¡alet”ten َخْفًتــا”
ihfâ-i kavldir ki sözü gizlemektir. [232] وا اْلَقْوَل َبْيَنُهْم ﴿َيَتَخاَفُتوَن َبْيَنُهْم ِإْن َلِبْثُتْم ِإلَّ َعْشًرا﴾933 أَْي أََسرُّ

• 	]tu«bite[ تُْخِبَت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِلَيْعَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم أَنَُّه اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفُيْؤِمنُوا ِبِه َفُتْخِبَت َلُه ُقُلوبُُهْم﴾934 أَْي َتْخَضَع 	

927 “Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu 
uzak bir yere sürüklüyor gibidir.” el-Hacc, 22/31.

928 “Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek.” el-Bakara, 2/20.
929 “Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).” es-Sâffât, 37/10.
930 “Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer 

kıldığımızı görmediler mi?” el-Ankebût, 29/67.
931 “Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut.” el- İsrâ™, 17/110.
932 “İkisi ortası bir yol tut.” el-İsrâ™, 17/110.
933 “Aralarında birbirlerine “(Dünya’da) sadece on (gün) kaldınız” diye gizli gizli konuşacaklar.” Tâhâ, 

20/103.
934 “Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona 
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َوَتْطَمِئنَّ َلُه أَْي ِلْلُقْرآِن ُقُلوبُُهْم

Ya¡nî “Kalbleri ¢ur™ân’a hâdı¡ ve mutma™inn olsun için” demek olur. ”ُمْخِبٌت“ da¡vet olun-
duğu şey™e hâdı¡ ve mutma™inn olan kimsedir. Bu kelimeye dâir tahkîkât Bâbu’l-Hem-
ze’de ”أَْخَبُتوا“ kelimesinde mufassalen beyân olunmuştur, mürâca¡at oluna.

• 	]tu«sirû[ تُْخِسُروا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَل تُْخِسُروا اْلِميَزاَن﴾935 أَْي َولَ تُْنِقُصوا اْلَوْزَن	

Ya¡nî “Tartıyı eksiltmeyiniz” demek olur. Ve feth-i tâ™ ile ”َتْخَســُروا اْلِميــَزاَن“ dahi kırâ™at 
olunmuş. Bu sûrette ma¡nâ “Yevm-i kıyâmette sevâb-ı a¡mâlinizin vezninde hâsir olma-
yınız” demek olur. Bu kelime re™sü’l-mâlın intikâsı ma¡nâsına olan ”ُخْســٌر“ ve ”ُخْســَراٌن“ 
lafzındandır. Bâbu’l-»â’da ”َخِسُروا“ kelimesinde mufassaldır, oraya nazar buyurula.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’D-DÂLİ’L-
MUHMELE: ”َت،د“

• 	]tedde«irûne[ ِخُروَن َتدَّ

• ِخُروَن ِفي بُُيوِتُكْم﴾936 أَْي تُْخِبُؤوَن	 ئُُكْم ِبَما َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَُنّبِ

Ya¡nî “evlerinizde saklayıp zahîre ettiğiniz şey™i” demektir. Ve âtî için iddihâr ettiği-
niz şey™i demek de olur. Bu kelimenin aslı zamm-ı ≠âl ve sükûn-ı «â-i mu¡cemeteyn 
ile ”ُذْخــٌر“ lafzıdır. Dâl-ı mühmele ile ”َخــاٌر  dır, tâ-i “ifti¡âl” ber-kâ¡ide-i“ِإْذِتَخــاٌر” aslen “ِإّدِ
lisân dâl-ı mühmeleye ve zâl-ı mu¡ceme de berây-ı idgâm mühmeleye kalble ”َخــاٌر  “ِإّدِ
olmuştur. Lisân-ı ¡Arabda bu bir kâ¡ide-i muttaridedir. Bunu İbn E&îr Nihâye’de beyân 
etmiş. Yoksa ”َخاٌر  olamaz, çünkü lafz-ı mezkûr bu¡d ve züll “َدْخٌر” ın aslı mühmele ile “ِإّدِ
ve hevân ve tard ma¡nâlarınadır, nitekim ]233[ ِانَّ الَِّذيــَن َيْســَتْكِبُروَن َعــْن ِعَباَدِتــي َســَيْدُخُلوَن َجَهنَّــَم﴿ 
 .kelimeleriyle tefsîr olunmuştur “َصاِغِريَن أَِذلََّء” kelimesi “َداِخٌر” kavl-i kerîmindeَداِخِريَن﴾937
Bâbu’d-Dâl’da ”َداِخِريَن“ kelimesine bak. Bu tahkîke Râπıb dahi muvafakat ediyor.

• 	]tedrusûne[ َتْدُرُسوَن

• ُموَن اْلِكَتاَب َوِبَما ُكْنُتْم َتْدُرُسوَن﴾938 أي تقرؤون	 َن ِبَما ُكْنُتْم تَُعّلِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوٰلِكْن ُكونُوا َربَّاِنّيِ

iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar.” el-Hacc, 22/54.
935 “Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.” er-Rahmân, 55/9.
936 “Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm.” Âl-i ¡İmrân, 3/49.
937 “Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” 

el-Mü™min, 40/60.
938 “Fakat (şöyle öğüt verir:) “Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca 

rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.” Âl-i ¡İmrân, 3/79.
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Ya¡nî “Okursunuz” demektir. ”َدْرٌس“dendir. Bâbu’d-Dâl’da ”َدَرُســوا“ kelimesine nazar 
oluna.

• 	]tedmîran[ َتْدِميًرا

• ْرَناُهْم َتْدِميًرا﴾939 أَْي أَْهَلْكَناَها ِإْهلًَكا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَدمَّ

Bâbu’d-Dâl’da ”َر اهللُ َعَلْيِهْم .kelimesine nazar oluna “َدمَّ

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،د“

• 	]tudhinu[ تُْدِهُن

• وا َلْو تُْدِهُن َفُيْدِهنُوَن﴾940 أَْي َلْو تَُناِفُق َفُيَناِفُقوَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َودُّ

-nifâktır, ya¡nî terk-i muhâlasat ve sıdktır ki kalbde muzmar olan şey™in hilâ “ِإْدَهــاٌن”
fını izhârdır. Bu kelime ”ُدْهــٌن“ mâddesindendir. Lafz-ı mezkûr mutlakan nebâtî olan 
yağa denir, her neden olursa. “İfti¡âl”den ”َهــاٌن ِهنُــوا ِبــِه”،yağlanmaktır: 941 “ِإّدِ ْيــَت َوادَّ  “ُكُلــوا الزَّ
َهاٌن” Ve[ “if¡âl”den[ اْلَحِديُث  .müdârât ve mülâyenet ve terk-i ciddiyyet ve muhâlasattır “ِإّدِ
“müfâ¡alet”ten ”ُمَداَهَنــٌة“ ma¡lûm ma¡ânî-i mezkûre cümleten ”ُدْهــٌن“ün gerek zâtında ve 
gerek ”َتْدِهيــٌن“ edilen şey™de tasavvur olunan mülâyenetten me™hûzdur. Bu âyette ”تَُناِفــُق“ 
ile tefsîr olunduğu gibi ba¡zı müfessîrîn de ”تَُلِيُن“ ve ”َتِليُن“ ve ”تَُداِهُن“ ta¡bîrleriyle tefsîr 
etmişler. Bu asldan ”يُْدِهنُوَن“ ve ”ُمْدِهنُوَن“ kelimelerinde de ma¡nâ budur, mahallerinde de 
zikr olunur.

• 	]tudlû[  تُْدلُوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوتُْدلُوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفِريًقا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس 	
ْثِم َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن﴾942 أَْي تُْلُقوا ِبَها أَْي َولَ تُْلُقوا ُحُكوَمَتَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِباْلِ

Ve İbn ¡Abbâs ]234[ radıyallâhu ¡anhumâdan mervî olan tefsîrde ”َل تُْلُجــوا ِبَهــا“ lafzıyla 
müfesserdir. ”ِإْدَلٌء“ kovayı kuyuya irsâldir. Bundan ”ِإْلَقاٌء“ ma¡nâsı alındı, kezâlik mahal 
karînesiyle ”ِإْلَجــاٌء“ ile de ta¡bîr olundu. Tercüme-i âyette “Mâlınızı aranızda bâtıl ile 
ya¡nî gasb, sirkat, kumâr gibi suver-i bâtıla ile yiyip de onun emr-i hükûmetini hükkâma 
ilkâ™ ve ilcâ™ etmeyiniz” ya¡nî hâkimlere ve mahkemelere düşürmeyiniz demek olur, zîrâ 
suver ü esbâb-ı bâtıla ile ekl-i mâl nizâ¡ ve muhâsameyi intâc eder.

939 “Oranın altını üstüne getiririz.” el-İsrâ™, 17/16; el-Furkân, 25/36.
940 “İstediler ki, yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar.” el-Kalem, 68/9.
941 İbn Mâce, Et¡ime, 34, no: 3320; Tirmizî, Et¡ime, 43, no: 1851; Hâkim, el-Mustedrek ¡ala’s-Sahîhayn, 

2/432, no: 3504.
942 “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile 

günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.” el-Bakara, 2/188.
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• 	]tudemmiru[ ُر تَُدّمِ

• ُر ُكلَّ َشْيٍء ِبأَْمِر َربَِّها﴾943 اَْي تُْهِلُك ُكلَّ َشْيٍء	 ﴿تَُدّمِ

Ya¡nî “İsâbet ettiği her bir şey™i helâk ve mahv ve harâb eder” demek olur. Bâbu’d-
Dâl’da ”َر اهللُ َعَلْيِهْم .kelimesine nazar oluna “َدمَّ

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’±-±ÂLİ’L-
MU¡CEME: ”َت،ذ“

• 	]te≠rûhu[ َتْذُروُه

• ُقُه	 ُرُه َوتَُفّرِ َياُح﴾944 أَْي تُْنِثُرُه َوتَُطّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الّرِ

Ya¡nî “Saçar ve uçurur ve dağıtır” demek olur. Bu kelime savurmak ve uçurup dağıtmak 
ma¡nâsına olan ”َذْرٌو“dendir. ”َعَدا“ bâbından ”ْيَء أَْذُروُه َذْرًوا  demektir. Ve “َطيَّْرتُُه” , “َذَرْوُت الشَّ
يُح التَُّراَب” Buğdayı savurdum” ve“ “َذَرْيُت اْلِحْنَطَة”  ”Rüzgâr toprağı havâya kaldırdı“ “َذَرِت الّرِ
demektir. “َرَمى” bâbından da gelir. ”َذَرى َيْذِري َذْرًيا“ gibi tasrîf olunur. Ve ma¡ânî-i sâirede 
dahi müsta¡meldir.

• 	]te≠helu[ َتْذَهُل

• ا أَْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها﴾945 أَْي َتْنَسى	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتَرْوَنَها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

Ya¡nî “Zelzele-i sâ¡ati gördükleri günde her çocuk emziren kadın emzirdiği çocuğunu 
unutur.” Ya¡nî dehşet ve heybet ve haşyetten en sevdiği hâtırından çıkar ]235[ demek 
olur. ”َذَهٌل“ lafzından bâb-ı sâlisten ”َذَهَل َيْذَهُل ُذُهوًل َفُهَو َذاِهٌل“ denir, ”َغَفَل“ ve ”َنِسَي“ ma¡nâ-
sınadır. Ba¡zen bi-nefsihi ta¡addî eder: ”ــْيِء  ”Ona unutturdum, igfâl ettim“ “َذَهْلُتــُه َعــِن الشَّ
demek olur. Lâkin ekser hemze ile ta¡addî eder: ”أَْذَهْلُتــُه َعْنــُه“ denir. Ve ”ُذُهــوٌل“ lafzı mas-
dar olduğu gibi ma¡nâ-yı mezkûrdan ism de olur. Ve Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta 
 “أَْذَهَلُه ,”Ondan meşgûl oldu“ “َذَهَل َعْنُه” bir şugldür ki hüzn ve nisyân îrâs eder. Ve “ُذُهوٌل”
.Emr onu meşgûl etti” demektir demiş“ اْلَْمُر”

• 	]te≠ûdâni[ َتُذوَداِن

• اِن َعْنُهَما	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَوَجَد ِمْن ُدوِنِهُم اْمَرأََتْيِن َتُذوَداِن﴾946 أَْي َتُكفَّ

“Koyunlarını men¡ ediyorlar.” Ya¡nî dağılmak ve dîger sürülere karışmaktan. ”ِإْمَرأََتْيــِن“ 
den murâd Şu¡âyb ¡aleyhi’s-selâmın iki kerîmeleridir. ”َذْوٌد“ men¡ ve tard ve def¡ ma¡nâ-

943 “O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder.” el-Ahkâf, 46/25.
944 “Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgârın savurduğu kuru bir çer çöpe döner.” el-Kehf, 18/45.
945 “Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın 

da karnındaki çocuğunu düşürür.” el-Hacc, 22/2.
946 “Bunların yanında da koyunlarını suya salmamak için uğraşan iki kız gördü.” el-Kasas, 28/23.
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sınadır, ekser koyun ve deve hakkında kullanılır; ba¡zen de gayrıda isti¡mâl olunur. “َقاَل” 
bâbından ”َذاَد اْلَقِطيــَع َيــُذوُد َذْوًدا“ denir, ”َمَنــَع“ ve ”َطــَرَد“ ve ”َدَفــَع“ ma¡nâlarından biri murâd 
olunur. Ve üçten on re™se kadar olan koyun ve deve sürüsüne de ”َذْوٌد“ denir.

• 	]te≠aru[ َتَذُر َوَتَذُرنَّ َوَتَذُروَن
Ve emsâli kelimât misâl-i vâvî olup terk ve def¡ ma¡nâsına olan ”َوَذٌر“ lafzındandır. 
Bâbu’≠-±âli’l-Mu¡ceme’de ”َذْر“ kelimesine nazar buyurula.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’R-RÂ™: ”َت،ر“

• 	]terabbu§u[ َتَربُُّص

• ﴿ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهٍر﴾947 أَْي َتَمكُُّث أَْرَبَعِة أَْشُهٍر	

Ya¡nî “dört ay beklemek, intizâr etmek” demek olur. Bu kelime zammla ”ُرْبــٌص“ mad-
desindendir, gâlibâ sülâsîsi isti¡mâlden sâkıttır, dâimâ “tefa¡¡ul”den isti¡mâl olunur. Ve 
]236[ bâb-ı mezkûrdan ”َتَربُّــٌص“ intizâr ve tevakku¡ ma¡nâsınadır: َتَربَّْصــُت اْلَْمــَر َتَربًُّصــا َفأََنــا“ 
 “َتَربَّْصُت bundan ismdir. Ve “ُرْبَصٌة” vezninde “ُغْرَفٌة” demektir. Ve “ِإْنَتَظْرتُُه َفأََنا ُمْنَتِظٌر” , ُمَتَربٌِّص”
ْعــُت نُُزوَلــُه ِبِه” , اْلَْمــَر ِبُفــَلٍن”  denir ki “Şöyle bir şey™e “ِلي ِبَكَذا ُرْبَصٌة َوَتَربٌُّص” demek olur. Ve “َتَوقَّ
intizârım vardır.” Ya¡nî şöyle bir şey™in vukû¡ ve nüzûlünü bekliyorum demek olur. 
َقــاُت َيَتَربَّْصــَن ِبأَْنُفِســِهنَّ َثَلَثــَة ُقــُروٍء﴾948  ﴿ُقــْل َهــْل ve ﴿ُقــْل َتَربَُّصــوا َفِإنِّــي َمَعُكــْم ِمــَن اْلُمَتَربِِّصيــَن﴾ve 949 ﴿َواْلُمَطلَّ
َواِئَر َعَلْيِهْم َداِئَرةُ ve َتَربَُّصــوَن ِبَنــا ِإلَّ ِإْحــَدى اْلُحْســَنَيْيِن﴾950 ْعَراِب َمْن َيتَِّخــُذ َما يُْنِفُق َمْغَرًما َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدَّ  ﴿َوِمَن اْلَ
ُ َســِميٌع َعِليــٌم﴾951 ــْوِء َواهللَّ -muhte “ُمَتَربِّــٌص” kelimât-ı kerîmesinde de tefsîr hep böyledir. Ve السَّ
kir ma¡nâsına müsta¡meldir. Sebeb-i tesmiye tereffu¡-ı es¡ârı beklediği ve müzayakaya 
intizâr etmesidir.

• 	]tertâbû[ َتْرَتابُوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْدَنى أَلَّ َتْرَتابُوا﴾952 أَْي َوأَْدَنى أَْن لَ َتُشكُّوا	

Ya¡nî “Ve sizin şekk ve tereddüd etmemenize en yakın” demek olur. Murâd mu¡âme-
lede kitâbet mâni¡-i vukû¡-ı şekk ü tereddüd olur demektir. Bir şey™ bir kimseyi şekk ve 

947 “Eşlerine yaklaşmamağa yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır.” el-Bakara, 2/226.
948 “Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç ay hâli (hayız veya temizlik müddeti) beklerler.” el-Baka-

ra, 2/228.
949 “Onlara de ki, “Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.” et-Tûr, 52/31.
950 “De ki: “Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsi-

niz.” et-Tevbe, 9/52.
951 “Bedevîlerden öyleleri vardır ki, (Allah yolunda) harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve (bundan 

kurtulmak için) size belalar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir.” et-Tevbe, 9/98.

952 “Şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir.” el-Bakara, 2/282.
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şübheye düşürdüğü vaktte “َبــاَع” bâbından ”ــْيُء َيُروبُِنــي  ﴿ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب ِمَن denir. Ve “َراَبِنــي الشَّ
-cümle-i kerî ﴿َمنَّاٍع ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريٍب﴾ve 955 ﴿َوِإنَُّهْم َلِفي َشّكٍ ِمْنُه ُمِريٍب﴾Ve 954 اْلَبْعِث﴾953 أَْي ِفي َشّكٍ ِمْنُه
melerinde ”  kavl-i ﴿أَِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض أَِم اْرَتابُوا﴾ma¡nâsına “if¡âl”den ism-i fâ¡ildir. Ve 956 “َشاكٌّ
kerîminde ”أَْم َشــكُّوا“ ma¡nâsına lâzımdır. Bu “ifti¡âl”dendir. Aslı ”ِإْرَتَيُبوا“ yâ™ ¡ale’l-kâ¡ide 
elife kalb olundu. Ve ”َرْيُب اْلَمنُوِن“ mevttir. Havâdis-i dehre de denir. Bâbu’r-Râ’ya nazar 
oluna.

• 	]terha…uhum[ َتْرَهُقُهْم

• ﴿َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة﴾957 أَْي َتْغَشاُهْم	

Ya¡nî “Onları zillet bürür” demek olur. Ve kurb ma¡nâsına müsta¡meldir, nitekim ُغــَلٌم“ 
ْحِتــَلِم” denir ki ُمَراِهــٌق”  .ma¡nâsına haml câizdir “َغْشــٌي” demektir. Bunda da “ُمَقــاِرٌب أََواَن اْلِ
ِحِتــَلِم”  “َرَهَقــُه اْلَْمــُر َغِشــَيُه ِبَقْهــٍر” demek ]237[ olur. Ancak Mufredât-ı Râπıb’da “َغِشــَيُه أََواُن اْلِ
¡ibâretiyle tefsîr olunmuş. “َتِعــَب” bâbından ”ــْيَء َيْرَهُقــُه َرَهًقا  “َقُرَب” ve “َغِشــَي” ,denir “َرِهــَق الشَّ
demektir. Ve ”ْيُن .demek olur “َغِشَيُه” , “َرِهَقُه الدَّ

• 	]terkenû[ َتْرَكنُوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْرَكنُوا ِإَلى الَِّذيَن َظَلُموا﴾958 أَْي َولَ َتِميُلوا َولَ َتْسُكنُوا ِإَلْيِهْم	

Ya¡nî “Zâlimlere meyl etmeyiniz ve onlar]la[ mutma™inn olmayınız.” Murâd sözlerine 
râzı ve kâni¡ olmayınız demektir. Ve 959﴾ْتَنــاَك َلَقــْد ِكــْدَت َتْرَكــُن ِإَلْيِهــْم َشــْيًئا َقِليــًل  kavl-i ﴿َوَلــْوَل أَْن َثبَّ
kerîmi de bundandır. Hulâsa ”ُرُكــوٌن“ meyl ve itmi™nân ve i¡timâd ma¡nâlarınadır. Bu 
âyette İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ َوَل َتْرَكنُــوا ِإَلــى الَِّذيــَن َظَلُمــوا﴾960 أَْي لَ َتِميُلــوا﴿ buyurmuş 
ve ¢â∂î ”َوَل َتِميُلــوا ِإَلْيِهــْم أَْدَنــى َمْيــٍل“ demiş ve ”ُكوَن ُهَو اْلَمْيُل اْلَيِســيُر  ibâretiyle de tavzîh-i¡ “َفــِإنَّ الرُّ
merâm etmiş. Ve ”ُرُكوٌن“ muhabbet ve meyl-i kalbîdir de denilmiş. Ve »âzin Ebu’l-¡Âli-
ye’den ”َل َتْرَضْوا ِبأَْعَماِلِهْم“ ve Serî’den ”َل تَُداِهنُوا الظُّْلَمَة“ ve ¡İkrime’den ”َل تُِطيُعوُهْم“ tefsîrle-
rini nakl etmiş. Bunlar cümleten me™âl ve hükmde birleşirler. “َتِعــَب” bâbından َرَكــَن َيْرَكــُن“ 
.denir “َرَكَن َيْرُكُن ُرُكوًنا َفُهَو َراِكٌن” bâbında ”َقَعَد“ ve ُرْكًنا َفُهَو َراِكٌن”

• 	]teraktu[ َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم

• ِ َوُهْم ِباْلِخَرِة ُهْم َكاِفُروَن﴾961 أَْي ِغْبُت َعْنَها َوأَْعَرْضُت	 ﴿ِإنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقْوٍم َل يُْؤِمنُوَن ِباهللَّ

953 “Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz” el-Hacc, 22/5.
954 “Onlar da (müşrikler de) o Kur’an hakkında derin bir şüphe içindedirler.” Hûd, 11/110; Fussilet, 

41/45; eş-Şûrâ, 42/14.
955 “Hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci” Kâf, 50/25.
956 “Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler?” en-Nûr, 24/50.
957 “Kendilerini zillet kaplamış bir hâlde” el-Kalem, 68/43; el-Ma¡âric, 70/44.
958 “Zulmedenlere meyletmeyin.” Hûd, 11/113.
959 “Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık az kalsın onlara biraz meyledecektin.” el-İsrâ™, 17/74.
960 “Zulmedenlere meyletmeyin.” Hûd, 11/113.
961 “Ben, Allah’a inanmayan ve ahireti inkâr eden bir milletin dinini bıraktım.” Yûsuf, 12/37.
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Ya¡nî “Allâh-ı ¡azîmü’ş-şâna îmân etmeyen kavmin dîninden i¡râz ettim” demektir. 
 iki nev¡dir: Biri bir kimse içinde bulunduğu bir şey™i bırakmak ve ondan müfârakat “َتْرٌك”
etmektir. Dîgeri aslen içinde bulunmadığı bir şey™den i¡râz ve mücânebetle müfârakat 
etmek ya¡nî ondan ayrı bulunmaktır ki ona duhûl ve onu iltizâmdan tevakkî etmektir.

Tenbîh: ”َتــْرٌك“ kelimesi aslen lügat-ı garîbeden olmamakla berâber garîb gibi burada 
tefsîri mevzi¡inin ona garâbet îrâs etmesi ]238[ sebebiyledir, şöyle ki ”َتــْرٌك“ kelimesi 
mezkûr iki ma¡nâdan evvelkine haml olunursa Yûsuf ¡aleyhi’s-selâm’ın evvelce Allâh-ı 
¡azîmü’ş-şâna îmân etmeyen kavmin dîninden olup sonra onu terk etmiş olmasını iş¡âr 
eder. Bu da ¡ismet-i enbiyâ™ ¡aleyhi’s-selâma münâfîdir. Binâ™en ¡aleyh i¡râz ve tevakkî 
ve mücânebet ma¡nâlarıyla tefsîri lâzım gelir. Bu gibi dakîkalar ¡ilm-i tefsîrin en ziyâde 
i¡tinâ edilecek kavâ¡id ve levâzımındandır.

• 	]terdâ[ َتْرَدى

• نََّك َعْنَها َمْن َل يُْؤِمُن ِبَها َواتََّبَع َهٰويُه َفَتْرَدى﴾962 أَْي َفَتْهُلَك	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَل َيُصدَّ

Ya¡nî “Helâk olursun.” ”َتــْرَدى“ bu âyette tahfîfledir. ”َرَدى“dandır. Aslen sukût ma¡nâsı-
nadır. ”َصَدى“ bâbından ”َرَدى ِفي اْلِبْئِر َيْرِدي َرْدًيا“ denir, ”َســَقَط“ demektir. ”أَْي َســاِقٌط ”  “َفُهَو َرِديٌّ
Bundan helâk tasavvuruyla ”َهَلَك َفُهَو َهاِلٌك“ denildi. Ve “tefa¡¡ul”den ”ي  helâka ¡arz-ı “َتَرّدِ
nefs etmek ma¡nâsınadır. Ke-mâ se-yecî™u zikruhu.

• 	]tercûne[ َتْرُجوَن

• ِ َوَقاًرا﴾963 أَْي لَ َتَخاُفوَن هلِلَِّ َعَظَمًة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َلُكْم َل َتْرُجوَن هلِلَّ

Ya¡nî “Ne oluyor size ki Allâh-ı ¡azîmü’ş-şânın ¡azametinden korkmuyorsunuz?” de-
mek olur. Bu kelime aslen ümmîd ve emel ve te™emmül ve irâde ma¡nâlarına olan 
 dandır. Bunun havf ma¡nâsına isti¡mâli iki cihetledir: Biri havf ve recâ™ dâimâ“َرَجــاٌء”
mütelâzımlardır. Birinin zikri dîgerin mevcûdiyyetini müzekkirdir. Dîger cihet de râ-
cînin nefsinde dâimâ ümmîd ettiği şey™i ¡adem-i idrâk-i havfı bulunmaktır, zîrâ ”َرَجــاٌء“ 
kendinde meserret husûlü te™emmül edilen şey™in idrâk zann etmektir ki yakîn ifâde ede-
meyeceği cihetle şevâib-i havf fevâttan hâlî kalamaz. ”َوَقــاٌر“ bu âyette ¡azamet ma¡nâ-
sınadır. Ve ”َرَجــاٌء“ lafzı ]239[ 964﴾َمــا َل َيْرُجــوَن ِ  kavl-i kerîmi ve emsâlinde ﴿َوَتْرُجــوَن ِمــَن اهللَّ
ma¡nâ-yı aslîsi üzerinedir. Bu kelimeye dâir ba¡zı tahkîkât da Bâbu’l-Mîm’de ”ا  “َمْرُجــوًّ
kelimesinde görülür.

962 “Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoy-
masın, sonra helak olursun!” Tâhâ, 20/16.

963 “Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?” Nûh, 71/13.
964 “Üstelik siz Allah’tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz.” en-Nisâ™, 4/104.
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• 	]terhe…uhâ[ ٌَتْرَهُقَها َقَتَرة

• ﴿َتْرَهُقَها َقَتَرةٌ﴾965 أَْي َتْغَشاَها َغَبَرةٌ	

Ya¡nî “O yüzleri sevâd-ı zulmet bürür” demektir. ”ُغَبــاٌر“ın cem¡i olan ”ٌَغَبــَرة“ küdûret 
i¡tibâriyle sevâd-ı zulmet ma¡nâsınadır. Bu kelimeye dâir kelâm ânifen 966﴾َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة﴿ ke-
limesinde mürûr etti, oraya ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]terku∂û[ َتْرُكُضوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا ِإَلى َما أُْتِرْفُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم تُْسَئُلوَن﴾967 أَْي لَ َتْهَربُوا ُمْسِرِعيَن	

“Sür¡atle kaçmayınız” demektir. ”َرْكــٌض“dendir ki tahrîk-i ricleyndir, ya¡nî atı seyrinde 
tesrî¡ için râkibin iki ayağının ökçeleriyle hayvânın böğürlerine vurmaktır, biz mahmuz-
lamak deriz. Bâb-ı evvelden ”َرَكَض اْلَفَرَس َرْكًضا“ denir, “Atı koşturmak için mahmuzladı” 
demek olur. Bâbu’l-Hemze’de ”اْرُكْض ِبِرْجِلَك“ kelimesine de mürâca¡at oluna.

• 	]et-terâ™ibi[ التََّراِئِب

• ْلِب َوالتََّراِئِب﴾968 َجْمُع َتِريَبٍة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ

-göğüste huliyy ve bezek ya¡nî müzeyyinât ta¡lîk edecek mahaldir ki sîne ve gö “َتِريَبــٌة”
ğüs, ¡Arabca sadrdır. Bu kavl İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. ”ُصْلــٌب“ bel 
demektir. Ma¡nâ-yı âyet-i kerîme “Mâ-i dâfik ki nutfedir, recülün beli ile sadrı sînesi 
arasından çıkar” demek olur.

• 	]teraddâ[ َتَردَّى ِبالتَّْشِديِد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما يُْغِني َعْنُه َمالُُه ِإَذا َتَردَّى﴾969 أَْي َسَقَط َعَلى َرْأِسِه ِفي النَّاِر	

Ya¡nî “tepe aşağı cehenneme düştüğü vaktte” demek olur. Aslen sukût ma¡nâsına olan 
ânifü’l-beyân ”َرَدى dan “tefa¡¡ul”dür. Bu bâbdan kelime-i mezbûre helâka ta¡arruz ma¡nâ-
sınadır ki bir kimse kendini helâka ¡arz etmek ya¡nî müntic-i ]240[ helâk olacak bir hâlet 
veyâ ¡ameli iltizâm etmektir. Bu âyette iki ma¡nâ da sahîh olur. Ânifü’l-beyân ”َتْرَدى“ ke-
limesine de mürâca¡at oluna. Ve Bâbu’l-Hemze’de ”أَْرَداُكْم“ kelimesiyle Bâbu’l-Mîm’de 
َيُة” .kelimelerinde de buna dâir kelâm vardır “اَْلُمَتَرّدِ

965 “Onları bir siyahlık bürür.” ¡Abese, 80/41.
966 “Kendilerini zillet kaplamış bir hâlde” el-Kalem, 68/43; el-Ma¡âric, 70/44.
967 “Onlara, “Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız” 

denildi.” el-Enbiyâ™, 21/13.
968 “Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.” et-Târık, 86/7.
969 “Cehenneme yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.” el-Leyl, 92/11.
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• 	]tarcufu[ َتْرُجُف

• اِجَفُة﴾970	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتْرُجُف الرَّ

Bâbu’r-Râ’da ”اِجَفُة ْجَفُة” ve “الرَّ .de mübeyyendir, orada görülür “الرَّ

• 	]tarkebunne[ ََّتْرَكُبن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾971	

Bâbu’†-‰â’da ”َطَبًقا َعْن َطَبٍق“ kelimesinde mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar buyurula.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ر“

• 	]turhibûne[ تُْرِهُبوَن

• ُكْم﴾972 أَْي تُِخيُفوَن	 ِ َوَعُدوَّ ﴿تُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ

Ya¡nî “Korkutursunuz” demek olur. ”َرْهَبــٌة“tendir. Ve ”َرْهَبــٌة“ ve ”َرْهــٌب“ taharrüz ve ız-
tırâba mukârin olan havftır. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْرَهُبــوِن“ kelimesinde mezkûrdur, ircâ¡-ı 
nazar oluna. 

• 	]turî√ûne[ تُِريُحوَن

• وَنَها ِإَلى اْلُمَراِح	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن﴾ أَْي َتُردُّ

Tercüme-i nazm-ı kerîmde “En¡âmda sizin için zînet vardır, onları murâh ya¡nî gecele-
yecek mahallerine akşam vakti ircâ¡ ve sabâhleyin mer¡âya çıkardığınız vaktte” denir. 
Kelime-i mezbûre ba¡de’z-zevâl akşama kadar seyr ma¡nâsına müste¡âr olan zamm-ı 
râ™ ile ”ُرَواٌح“ lafzından “if¡âl”dir. ”أََراَح اْلَقِطيَعــَة يُِريُحَهــا ِإَراَحــًة“ denir. Ve feth-i râ™ ile ”َرَواٌح“ 
ba¡de’z-zevâl geceye kadar seyr demektir. Bu kelimeye dâir akvâl-i kesîre vardır, hattâ 
akvâl-i mütezâdde bile vardır ki mahalli mufassalât-ı kütüb-i lügattır. Her hâlde ]241[ 
” َها َشــْهٌر ün zıddıdır ki sabâhtan zevâle kadar olan seyrdir, nitekim“ُغُدوٌّ يَح ُغُدوُّ  ﴿َوِلُســَلْيٰمَن الّرِ
 kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur. Bunlar fusûl-ı mahsûsunda görülür. Ve َوَرَواُحَها َشــْهٌر﴾973
âtiyen ”َتْسَرُحوَن“ kelimesinde de bir nebze zikr olunur. 

• 	]turhi…nî[ تُْرِهْقِني

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َل تَُؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوَل تُْرِهْقِني ِمْن أَْمِري ُعْسًرا﴾974 أَْي َولَ تُْغَشِني	

970 “Büyük bir sarsıntının olacağı o gün” en-Nâzi¡ât, 79/6.
971 “Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.” el-İnşikâk, 84/19.
972 “Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı korkutursunuz.” el-Enfâl, 8/60.
973 “Süleyman’ın emrine de, sabah esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgârı verdik.” Sebe™, 

34/12.
974 “Mûsâ, “Unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma!” dedi.” el-Kehf, 18/73.
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Örtmek, bürümek ma¡nâsına olan ”َرْهــٌق“dendir. Sâlifü’l-beyân ”َتْرَهُقُهــْم“ kelimesine 
mürâca¡at oluna.

• 	]turcî[ تُْرِجي

• ُر	 ﴾975 أَْي تَُؤّخِ ﴿تُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ

Ya¡nî “Ezvâc-ı tâhirâttan dilediğini te™hîr ve dilediğini kendine zamm ya¡nî nefsin için 
ibkâ edersin” demek olur. Bu kelime ma¡ânî-i kesîrede müsta¡mel ”َرَجاٌء“ lafzından te™hîr 
ve tevkîf ma¡nâsına “if¡âl”dir. ”أَْرَجــى يُْرِجــي ِإْرَجــاًء َفُهــَو ُمــْرٍج َوَذاَك ُمْرًجى“ denir. ”َر  “َوقََّت” ve “أَخَّ
demektir. Bâbu’l-Hemze’de ”أَْرِجــْه“ kelimesine de nazar oluna. Ve ”تُْرِجــي“ kelimesi 
.kelimesine de nazar oluna “ُمْرَجْوَن” ile de tefsîr olunmuştur. Bâbu’l-Mîm’de “َتْتُرُك”

• 	]turcîni[ تُْرِديِن

• ِ ِإْن ِكْدَت َلُتْرِديِن﴾976 أَْي َلُتْهِلُكِني	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َتاهللَّ

Helâk ma¡nâsına olan ”َدَرى“dan “if¡âl”dir. Bu faslın evvelinde vâki¡ ”َتــْرَدى“ ve akdemce 
geçen ”َتَردَّى“ kelimelerine mürâca¡atla tafsîli görülür.

• 	]et-turâ&e[ التَُّراَث

• ا﴾977 أَِي اْلِميَراَث	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتْأُكُلوَن التَُّراَث أَْكًل َلمًّ

 olup vâv tâ™ya kalb olunmuştur. Mâl-ı mevrûs demektir ki “ِوَراٌث” ın aslı vâv ile“تُــَراٌث”
 “َوِرَث أََباُه َيِرثُُه ِوَراَثًة َفُهَو َواِرٌث َواْلَماُل أَِو tendir. Bâb-ı sâdisten“ِوَراَثٌة” ,de denir “ِإْرٌث” ve “ِميَراٌث”
 bir kimsenin nefsine hâss olan mâlın bir gûne ¡akd “ِإْرٌث” Ve “ِوَراَثــٌة” .denir اْلَُب َمــْوُروٌث”
]242[ ve hibe ve vasiyyet ve emsâli esbâb ve vesâilden bir sebeble olmayarak bir kimse-
ye intikâline denir. Ve bu intikâl eden şey™e ”ِميَراٌث“ tesmiye edilir. Ve hükm ve tasarruf 
ve saltanat ve makâm ve mevki¡ ve ¡ilm de dahi isti¡mâl olunur: 978﴾َوَوِرَث ُســَلْيٰمُن َداُووَد﴿ 
ve 979﴾َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا َيِرثُِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َرّبِ َرِضيًّا﴿ ve 980﴾َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك﴿ 
kelimât-ı kerîmesinde olduğu gibi. Ve “if¡âl”den ”أَْوَرَث يُــوِرُث ِإيَراًثــا“ mîrâs kılmak ma¡nâ-
sınadır: 981﴾اُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم اَْجُر اْلَعاِمِليَن ِ الَِّذي َصَدَقَنا َوْعَدُه َواَْوَرَثَنا اْلَْرَض َنَتَبوَّ  ve ﴿َوَقالُوا اْلَحْمُد هلِلّٰ
 .kavl-i kerîmleri ve emsâlinde olduğu gibi ﴿َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدَياَرُهْم َوأَْمَواَلُهْم َوأَْرًضا َلْم َتَطُؤَها﴾982

975 “Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın.” el-Ahzâb, 33/51.
976 “Ona şöyle der: “Allah’a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin.” es-Sâffât, 37/56.
977 “Haram helâl demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.” el-Fecr, 89/19.
978 “Süleyman, Dâvûd’a varis oldu.” en-Neml, 27/16.
979 “Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutlu-

ğuna ulaşmış bir kimse kıl!” Meryem, 19/5-6.
980 “(Baba ölmüşse) mirasçı da aynı şeyle sorumludur.” el-Bakara, 2/233.
981 “Onlar şöyle derler: “Hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere kon-

mak üzere bu yurda varis kılan Allah’a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükâfatı ne güzelmiş!” 
ez-Zümer, 39/74.

982 “Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis 
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 “َيــْوِرُث” misâl-i vâvî olmakla muzâri¡inde vâv ¡ale’l-kâ¡ide sâkıt olarak kıyâsen “َوِرَث”
olmak iktizâ ederken bilâ-vâv ”َيِرُث“ olmuştur.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’Z-ZÂY: ”َت،ز“

• 	]tezha…a[ َتْزَهَق

• ْنَيا َوَتْزَهَق اَْنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن﴾983 أَْي َتْهُلَك َوَتْبطَُل	 َبُهْم ِبَها ِفي اْلَحٰيوِة الدُّ ُ ِلُيَعّذِ ﴿ِانََّما يُِريُد اهللَّ

Ya¡nî “Helâk ve bâtıl ola” demek olur. ”َنْفــٌس“ burada rûh, hayât, Türkçe cân dediğimiz 
ma¡nâdır. Mufredât’ta Râπıb rahimehullâh ”َنْفُســُه  Bir şey™ üzerine eseften cânı“ “َزَهَقــْت 
çıktı” diye tefsîr edip ﴾َوَتْزَهَق أَْنُفُســُهْم﴿ cümle-i kerîmesini misâl îrâd etmiş. “َخَضَع” bâbın-
dan ”َزَهــَق َيْزَهــُق ُزُهوًقــا َفُهــَو َزاِهــٌق َوَزُهــوٌق“ denir. Ve mahalline göre hurûc ve zevâl ve telef ve 
bâtıl olmak ve izmihlâl ma¡nâlarına gelir. Ve bu kelime “َتِعــَب” bâbından ”َزِهــَق َيْزَهــُق َزَهًقا“ 
sûretinde de tasrîf olunur. Bâbu’z-Zây’da ”َزَهٌق“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]tezîπu[ َتِزيُغ

• ﴿ِمْن َبْعِد َما َكاَد َتِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق ِمْنُهْم﴾984 ِبالتَّاِء َوُقِرَئ ﴿َيِزيُغ﴾ أَْي َتِميُل أَْو َيِميُل َعِن اْلَحّقِ	

Ya¡nî “Haktan meyl ve ¡udûl eder” demek olur. İstikâmetten meyl ]243[ ve inhirâf 
ma¡nâsına olan ”َزْيــٌغ“dendir. “َبــاَع” bâbından ”َزاَغ َيِزيــُغ َزْيًغــا َفُهَو َزاِئــٌغ“ denir. Ve “tefâ¡ul”den 
 kelimesine “َزاَغ” imâle demektir. Bâbu’z-Zây’da “ِإَزاَغــٌة” temâyül ve “if¡âl”den “َتَزايُــٌغ”
nazar oluna.

• 	]tezderî[ َتْزَدِري

• ُ َخْيًرا﴾985 أَْي َتْحَتِقُر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل أَُقوُل ِللَِّذيَن َتْزَدِري أَْعُينُُكْم َلْن يُْؤِتَيُهُم اهللَّ

Bu âyet-i kerîmede takdîr-i kelâm ”ِللَِّذيَن َتْزَدِريِهْم أَْعُينُُكْم“dür, “Sizin gözleriniz nazarlarınız 
onları hakîr ve nâkıs ve kâsır ve değersiz görür ve nâçîz bulur” demek olur. ”َزَرى“dandır. 
-denir, tahkîr ve tankîs ve taksîr ma¡nâsına “َزَرى َيــْزِري َزْرًيــا َوَزِريَّــًة َوِزَراَيــًة” bâbından ”َرَمــى“
dır. Bi’n-nefs ve harfle de ta¡addî eder: ”َعَلْيــِه ِبــِه َوَزَرى   denir, fark yoktur. Ve “َزَراُه َوَزَرى 
 “أَْزَراُه يُْزِريــِه” denir, yine ma¡nâ birdir. “İf¡âl”den “ِإْزَدَراُه َواْزدَرى ِبــِه َواْزَدَرى َعَلْيــِه” den de“ِإْفِتَعــاٌل”
de böyledir. Bunlar istihzâ™ ma¡nâsına da gelir.

kıldı.” el-Ahzâb, 33/27.
983 “Allah, bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını 

istiyor.” et-Tevbe, 9/55.
984 “İçlerinden bir kısmının kalpleri eğrilmeğe yüz tuttuktan sonra” et-Tevbe, 9/117.
985 “Sizin hor gördüğünüz kimseler için, “Allah onlara asla hiçbir hayır vermez” de diyemem.” Hûd, 

11/31.



رئ ِم إ َم 258ُم BÂBU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE

• 	]tezâveru[ َتَزاَوُر

• َماِل 	 ْمَس ِإَذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوِاَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الّشِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتَرى الشَّ
َوُهْم ِفي َفْجَوٍة ِمْنُه﴾986 أَْي تَُماِيُل

Ya¡nî meyl eder. Meyl ma¡nâsına olan ”َزْوٌر“dendir, nitekim sıdk ve haktan meyl olduğu 
için kizbe ”ُزوٌر“ denildi. ”َتــَزاُوٌر“ bundan “tefâ¡ul”dür. Aslen ”َتَتــَزاَوُر“ olup tahfîfen tâ™eyn-
den biri hazf olunmuştur. Sülâsîde “َقاَل” bâbından ”َزاَر َيُزوُر َزْوًرا“ denir. Ma¡ânî-i ¡adîdede 
müsta¡meldir. Ve ”ٌِزَياَرة“ ve ”َتْزِويٌر“ de bundandır. 

• 	]tezeyyelû[ َتَزيَُّلوا

• ْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أَِليًما﴾987 أَْي َتَميَُّزوا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّ

Bu kelime aslen ”َزَواٌل“ dendir. Bâb-ı evvelden ”َزاَل َيــُزوُل َزَواًل“ Ve “َبــاَع” bâbından ]244[ 
 “َزيََّلُه َتْزِييًل” ma¡nâsına lügattır. “Tef¡îl”den “اََزْلُتــُه” , “ِزْلُتــُه َعــْن َمَكاِنِه” denir. Ve “َزاَل َيِزيــُل َزْيــًل”
müte¡addîdir. Ve “Tefa¡¡ul”den ”َتَزيٌُّل“ bunun mutâvi¡i olduğu gibi teferruk ve temeyyüz 
ma¡nâlarında da isti¡mâl olunur, binâ™en ¡aleyh bu âyette ”ــُزوا َتَميَّ  Ya¡nî “Mü™minler “َلــْو 
kâfirlerden temeyyüz edeydiler, birbirinden ayrıla idiler elbette kâfirleri mu¡azzeb eder 
idik” demek olur.

• 	]tezekkâ[ َتَزكَّى

• نُوِب	 َر َيْعِني ِمَن الذُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقْد أَْفَلَح َمْن َتَزكَّى َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصلّٰى﴾988أَْي َتَطهَّ

Murâd “İltizâm-ı a¡mâl-i sâliha sebebiyle günâhlarından temizlendi” demek olur. Tahâ-
ret ma¡nâsına olan ”ٌَزَكاة“ tan “tefa¡¡ul”dür. Bu sîga-i mâzîdir, lâkin ِإَلــى أَْن َلــَك   ﴿َفُقــْل َهــْل 
 olup ehad-ı tâ™eyn “َتَتَزكَّــى” kavl-i kerîminde sîga-i muzâridir, zîrâ aslı iki tâ™ ile َتَزكَّــى﴾989
hazf olunmuştur. Ve tâ™eynden ahîre zây’da idgâm olunarak teşdîdle ”َتَزكَّــى“ kırâ™ati de 
bunu mü™eyyiddir. Bâbu’z-Zây’da ”َزَكاٌء“ ve ”ٌَزَكاة“ kelimelerinde tafsîli görülür, oraya 
da nazar oluna.

• 	]teziru[ َتِزُر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى﴾990 أَْي لَ َتْحِمُل َنْفٌس َحاِمَلٌة ِحْمَل َنْفٍس أُْخَرى	

Bu kelime aslen fethateynle ”َوَزٌر“ dendir ki cebelde ilticâ edilen melce™dir, nitekim ﴿

986 “(Orada olsaydın) güneş doğduğunda onun; mağaralarının sağ tarafına kaydığını, batarken de onlara 
dokunmadan sol tarafa gittiğini görürdün.” el-Kehf, 18/17.

987 “Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkâr edenleri elem dolu bir 
azaba uğratırdık.” el-Feth, 48/25.

988 “Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” el-A¡lâ, 87/14.
989 “Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?” en-Nâzi¡ât, 79/18.
990 “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” el-En¡âm, 6/164; el-İsrâ™, 17/15; 

Fâtır, 35/7.
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 demektir. Sonra cebele teşbîhen sikal ya¡nî ağırlık ve “لَ َمْلَجأَ” buyuruldu ki َكلَّ َل َوَزَر﴾991
yük ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Ve bu takrîble ism ve zenb ya¡nî günâhtan da ta¡bîr edil-
di, nitekim âyet-i kerîmede vâki¡idir. ”ٌَوَزاَرة“ dahi bundandır ki ”َوِزيــٌر“ sultânın saltanat 
muktezâsı olan himl-i sakîlini ve bâr-ı girân-ı hükûmeti ondan tahammül eder, yüklenir. 
 “أَْوَزاَرُهــْم” denir. Bâbu’l-Hemze’de “َوَزَر َيــِزُر َوْزًرا َفُهــَو َواِزٌر َوَوِزيــٌر َوِهــَي َواِزَرةٌ” bâbından “َوَعــَد”
kelimesine de ircâ¡-ı nazar oluna. ]245[

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’S-SÎNİ’L-
MUHMELE: ”ُت،س“

• 	]tesfikûne[ َتْسِفُكوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْذ أََخْذَنا ِميَثاَقُكْم َل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوَل تُْخِرُجوَن اَْنُفَسُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم﴾992أَْي لَ َتُصبُّوَن	

Ya¡nî “Dökmeyesiz, akıtmayasız” demektir. Burada haber bi-ma¡nâ inşâ™dır. ”َســْفٌك“ , 
” ْمَع َيْسِفُك َسْفًكا َفُهَو َساِفٌك bâbından ”َضَرَب“ .ya¡nî dökmek ve akıtmaktır “َصبٌّ َم أَِو الدَّ  “َسَفَك الدَّ
اٌك” اٌك” denir. Ancak teşdîd ile َوَسفَّ  mübâlaga ifâde eder. Ve kelâma kâdir kimseye de “َسفَّ
اٌك” اٌك” denir, gûyâ ki kelâmı akıtır, sühûletle icrâ eder. Ve cevher-i müzâba dahi “َسفَّ  “َسفَّ
denir.

• 	]tes™emû[ َتْسَئُموا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْسَئُموا أَْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا أَْو َكِبيًرا ِإَلى أََجِلِه﴾993 أَْي َولَ َتَملُّوا	

Ya¡nî “Usanmayınız, üşenmeyiniz” demek olur. Melâl ya¡nî usanmak ve üşenmek 
ve bıkmak ma¡nâlarına olan ”َســْأٌم“den cem¡ müzekker için sîga-i nehy hâzırdır. “َتِعــَب” 
bâbından ”َسِئَم َيْسأَُم َسْأًما َوَسآَمًة“ denir. Bi’n-nefs ve harfle de ta¡addî eder: ”َسِئْمُتُه َوَسِئْمُت ِمْنُه“ 
birdir.

• 	]testa…simû[  َتْسَتْقِسُموا

• ِ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة 	 ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر اهللَّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُحّرِ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب﴾994 ُبُع ِإلَّ َما َذكَّ َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما أََكَل السَّ َواْلُمَتَرّدِ

 .burada kısmet ve hisse ve nasîb taleb etmektir “ِإْسِتْقَســاٌم” .lafzından “istif¡âl”dir “َقْســٌم”
-in cem¡idir ki ¡Arabın fâl ve kur¡a attıkları küçük oklar“َزَلــٌم” feth ve zammla da “أَْزَلٌم”

991 “Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.” el-Kıyâmet, 75/11.
992 “Hani, “Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız” diye de 

sizden kesin söz almıştık.” el-Bakara, 2/84.
993 “Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın.” el-Bakara, 2/282.
994 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 

kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 
ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, 
bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.” el-Mâide, 5/3.
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dır. Bâbu’l-Hemze’de ”اْلَْزَلم“ kelimesine bak. Ma¡nâ-yı cümle-i kerîme âyetin evvelin-
de vâki¡ َيُة َوالنَِّطيَحُة ِ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَرّدِ ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْيِر اهللَّ َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ  ﴿ُحّرِ
ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب﴾995 ــُبُع ِإلَّ َما َذكَّ -üzerine ¡atfla “Ve sizin üzerinize ezlâmla kıs َوَما أََكَل السَّ
met ve hisse ve nasîb etmek dahi harâm kılındı.” Ya¡nî kumar ve bu zamanda piyango 
dedikleri cerr-i menfa¡at.

• 	]tesra√ûne[ َتْسَرُحوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن﴾996 ]246[ أَْي تُْرِسُلوَن	

Ya¡nî “sabâhleyin otlamağa salıverdiğiniz hînde” demektir. Ve ”تُِريُحــوَن“ “akşamleyin 
yatak yerlerine döndürür dediğiniz hînde” demekte ki faslında beyân olunmuştu. Ve 
 .dendir ki ulu ve uzun şecerdir“َســْرٌح” vezninde “َشــْرٌح” aslen feth ve sükûnla “َتْســَرُحوَن”
Bu ism-i cins olup vâhidesi ”َســْرَحٌة“ dır. “َنَفَع” bâbından ”ِبَل َســْرًحا -denir, “Deve “َســَرْحُت اْلِ
leri ”َســْرٌح“ denilen meşcerede ra¡ya saldım” demek. Sonra mutlakan ra¡yde salvermekte 
isti¡mâl olundu, nitekim bu âyette vâki¡ oldu. Müte¡addî ve lâzım olur. ”ِبــَل  , “َســَرْحُت اْلِ
ِبُل ِبَنْفِســَها” in nasbıyla müte¡addîdir. Ve“ِإِبل” -Develer kendi kendine râ¡îsiz ot“ “َســَرَحِت اْلِ
ladı” demek olur. Ve “tef¡îl”den ”ِبَل ْحُت اْلِ  mübâlaga ve teksîr ifâde eder. Ve talâk ve “َسرَّ
sakal salıvermek ma¡nâsına da gelir.

• 	]tesrî√un[ َتْسِريٌح

• َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف أَْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن﴾997 أَْي ِاْرَساٌل ِبَمْعُروٍف	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿الطََّلُق َمرَّ

Ya¡nî hakkını edâ ile hüsn-i sûretle talâk vermektir. Mâ-kablinde ”َتْسَرُحوَن“ kelimesinde 
tafsîlen beyân olundu, ircâ¡-ı nazar buyurula. Bâbu’s-Sîn’de ”ُحوا -kelime “َسَراًحا” ve “َسّرِ
lerinde görülür.

• 	]tesevverû[ ُروا َتَسوَّ

• ُروا اْلِمْحَراَب﴾998 أَْيَدَخُلوا ِفيِه ِمَن اْلُعُلّوِ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَهْل أََتاَك َنَبأُ اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَّ

Ya¡nî “yukarıdan aşarak mihrâba girdiklerinde” demektir. Mahall ü mekân-ı mürtefi¡ ve 
¡âlî duvar ma¡nâlarına olan ”ُســوٌر“ lafzından “tefa¡¡ul”dür ki sûrun medlûlü olan şey™ler-

995 “Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) 
kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş 
ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, 
bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı.” el-Mâide, 5/3.

996 “Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır.” 
en-Nahl, 16/6.

997 “(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırak-
maktır.” el-Bakara, 2/229.

998 “Sana davacıların haberi geldi mi? Hani onlar duvarı aşarak mabede girmişlerdi.” Sâd, 38/21.
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den aşmaktır. ”َر اْلَحاِئَط  “اْلِمْحَراب” .denir, “Duvarı aştı”, “Duvardan aştı” demek olur “َتَســوَّ
için Bâbu’l-Mîm’de kelime-i mezbûreye nazar oluna. ]247[

• 	]tesîru’l-cibâlu[ َتِسيُر اْلِجَباُل

• َحاِب	 َماُء َمْوًرا َوَتِسيُر اْلِجَباُل َسْيًرا﴾999 أَْي َتِسيُر َسْيَر السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتُموُر السَّ

Ya¡nî “Dağlar bulutların seyri gibi seyr eder” ya¡nî yürüyüp gider. Bu âyette seyri seyr-i 
sehâba teşbîhle tefsîrin vechi 1000﴾َحاِب -kavl-i kerîmi ﴿َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ
nin mülâhazasıdır. ”َسْيٌر“ lafzı “َباَع” bâbından ”َساَر َيِسيُر َسْيًرا َفُهَو َساِئٌر َوَذاَك َمِسيٌر“ gelir.

• 	]tesnîmin[ َتْسِنيٍم

• َيْت ِبالتَّْسِنيِم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم﴾1001 أَْي ِمْن َعْيٍن ُسّمِ

Ya¡nî “Tesnîm tesmiye edilen bir ¡ayndan bir menba¡dan demek olur. ¡Ayn-ı mezkûr 
ehl-i cennetin en a¡lâ meşrûbâtındandır. Ve denildi ki ”َتْسِنيٌم“ bir nehrdir ki ehl-i cennetin 
cihet-i fevkinden cereyân eder, ya¡nî onlara büyût ve kusûr ve gurefte cihet-i ¡uluvvden 
gelip evânî ve akdâh ve kü™ûsüne dolar. Kelime-i mezbûre ¡ulüvv ve irtifâ¡ ma¡nâsına 
olan ”َســَنٌم“ lafzından “tef¡îl” olup şarâb-ı mezkûr ism olmuştur. Ve “tefa¡¡ul”den erkek 
deve dişiye aşmak ma¡nâsında isti¡mâl olundu. ”َتَسنََّم اْلَفْحُل النَّاَقَة“ denir ki “Aştı” demektir. 
Ve ”ِســَناٌم“ Türkçe hörgüç ta¡bîr ettiğimiz şey™dir ki her bir şey™de olan mürtefa¡dır. ِســَناُم“ 
.gibi ve ma¡nevî ve ¡aklî ve tasavvurda olur “ِسَناُم اْلَقْبِر” ve اْلَبِعيِر”

• 	]tes«arûne[ َتْسَخُروَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن﴾1002 أَْي ِإْن َتْسَتْهِزُؤوا ِبَنا َوِإنَّا َنْسَتْهِزُئ 	
ِبُكْم َكَما َتْسَتْهِزُؤوَن ِبَنا

Bunun tafsîli Bâbu’s-Sîn’de ”َر َلُكْم .kelimesinde mezkûr oraya nazar oluna “َسخَّ

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”248[ “ُت،س[

• 	]tusîmûne[  تُِسيُموَن

• َماِء َماًء َلُكْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه تُِسيُموَن﴾1003 أَْي َتْرَعْوَن ِإِبَلُكْم 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُهَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السَّ
َوَدَوابَُّكْم

999 “O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür.” et-Tûr, 52/9-10.
1000 “Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler.” 

en-Neml, 27/88.
1001 “O içeceğin katkısı tesnimdir.” el-Mutaffifîn, 83/27.
1002 “Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz.” 

Hûd, 11/38.
1003 “O, göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de 

onunla meydana gelir.” en-Nahl, 16/10.
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Ya¡nî “Deve sürünüzü ve hayvânâtınızı ra¡y edersiniz” demektir. Bu kelimenin aslı bir 
şey™ talebinde zehâb ma¡nâsına mevzû¡ ”َسْوٌم“ lafzıdır ki ma¡nâ-yı mürekkeb ya¡nî zehâb 
ve taleb ve ibtigâ™ için mevzû¡ bir lafzdır, sonra mutlak zehâb mecrâsında icrâ edildi. Ve 
mücerred ibtigâ™ mecrâsında da icrâ olundu. ”ُســْمُت َكَذا“ kavlinden ”ِإْبَتَغْيُتُه“ murâd edildi. 
 denir. Ve çobansız kendi başına otlayan hayvânata “َساَم َيُسوُم َسْوًما َفُهَو َساِئٌم” bâbından ”َقاَل“
da ”َساِئَمٌة“ tesmiye olunur. Ve bey¡de de taleb-i sil¡aya ve ziyâdeye ”َسْوٌم“ ta¡bîr olunur.

• 	]tus√arûne[ تُْسَحُروَن ِباْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة

• ِ ُقْل َفأَنَّى تُْسَحُروَن﴾1004 أَْي تُْخَدُعوَن َوتُْصَرُفوَن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَيُقولُوَن هلِلَّ

Bu kelime √â-i mühmele ile ”ِســْحٌر“ mâddesindendir. Ve lafz-ı mezbûr hidâ™ ve aslı ve 
hakîkate vücûdu olmayan birtakım şeyler ve ¡acâibât tahyîl etmek ma¡nâsınadır. Tercü-
me-i âyet-i kerîmede “De ve söyle ki nereden ve nasıl aldatılıyorsunuz ki yalnız ilâh-ı 
hakk-ı vâhide ¡ubûdiyyet size bâtıl tahyîl ediliyor” denir. ”ِســْحٌر“ lafzı ma¡ânî-i kesîrede 
dahi müsta¡meldir. Bâbu’s-Sîn’de ”َسَحُروا“ kelimesine nazar oluna.

MEKSÛRETU’T-TÂ™: ”ِت،س“

• 	]tis¡a âyâtin beyyinâtin[ َناٍت ِتْسَع آَياٍت َبّيِ

• َناٍت﴾1005	 ﴿َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبّيِ

Zâhir ve âşikâr dokuz ¡alâmet ve mu¡cizedir ki Hazret-i Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma verildi 
ki 1006﴾ِمْن َغْيِر ُسوٍء﴿ ya¡nî baras olmayarak yed-i beyzâ™ ve ¡asâ™ ve kaht seneleri ve naks-ı 
semerât ve tûfân ve cerâd ya¡nî çekirge, kummel ki bit ve kurbağa ve demden ¡ibârettir. 
]249[ 

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-
MU¡CEME: ”َت،ش“

• 	]teşâbehe[ َتَشاَبَه

• ا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه﴾1007 أَِي اْلُمَتَشاِبَه 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَمَّ
ِمَن اْلُقْرآِن

Ya¡nî “ma¡nâsı zâhirine haml olunamayan âyât-ı kerîme” demektir. Buna dâir tahkîkât 
Bâbu’l-Mîm’de ”ُمَتَشاِبًها“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur.

1004 “Allah’ındır” diyecekler.” Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?” de.” el-Mü™minûn, 23/89.
1005 “Andolsun, biz Mûsâ’ya apaçık dokuz mucize verdik.” el-İsrâ, 17/101.
1006 “Kusursuz olarak” en-Neml, 27/12.
1007 “Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih 

âyetlerinin ardına düşerler.” Âl-i ¡İmrân, 3/7.
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• 	]teştekî[  َتْشَتِكي

• ِ﴾1008 أَْي َتْشُكو ِإَلى اهلِل	 ُ َقْوَل الَِّتي تَُجاِدلَُك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقْد َسِمَع اهللَّ

Bu tefsîr “ifti¡âl” bâbından ”ِإْشِتَكاٌء“ ¡aynıyla ”ِشَكاَيٌة“ ma¡nâsına olup bir ma¡nâ-yı zâid ifâ-
de etmediğini beyân içindir. ”َشــَكا ِإَلْيِه“ denir, “Za¡f-ı hâl ve ıztırâb-ı derûnunu ona haber 
verdi” ve ”َشَكا َعْنُه“ denir, “Onun sû™-i ef¡âl ve ahvâlini ihbâr etti” demek olur. Ve ِإْشَتَكى“ 
 ve “ifti¡âl”den “َشَكا َيْشُكو ِشَكاَيًة َفُهَو َشاِكي” bâbından “َعَدا” .dahi böyledir “ِإْشَتَكى َعْنُه” ve ِإَلْيِه”
.denir. Ve birbirinin mahallerinde isti¡mâli sahîh olur “ِإْشَتَكى َيْشَتِكي ِإْشِتَكاًء َفُهَو ُمْشَتِكي”

• 	]teş«a§u[  َتْشَخُص

• َتِحيُر 	 أَْي  اْلَْبَصاُر﴾1009  ِفيِه  َتْشَخُص  ِلَيْوٍم  ُرُهْم  يَُؤّخِ ِإنََّما  الظَّاِلُموَن  َيْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفًل   َ اهللَّ َتْحَسَبنَّ  ﴿َوَل 
َوَتْدَهُش ِمْن َهْوِل َما َتَرى

 lafzındandır ki irtifâ¡ hasebiyle uzaktan görülen insânın vücûd ve karaltısından “َشْخٌص”
¡ibârettir, sonra ma¡ânî-i kesîrede isti¡mâl olundu. Ez-cümle “َخَضــَع” bâbından َشــَخَص“ 
 denir, havf ve haşyet ve hayret ve dehşet vaktinde َيْشــَخُص ُشــُخوًصا َفُهَو َشــاِخٌص َوِهَي َشــاِخَصٌة”
bir kimsenin gözünü açıp hîç kıpmamak üzere bir mahalle diktiği hikâyet olunur. Ve 
lâzım ve müte¡addî olur. Bu âyette lâzımdır. Müte¡addî olarak ”ُفــَلٌن َشــَخَص َبَصــَرُه“ denir. 
Ve hemze ile “if¡âl”den ”أَْشــَخَص َبَصَرُه“ de denir. Bâbu’ş-Şîni’l-Mu¡cemede ”َشــاِخَصًة“ ke-
limesine de nazar oluna.

• 	]teşa……a…u[ ُق َتَشقَّ

• ْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا َذِلَك َحْشٌر َعَلْيَنا 	 ُق اْلَ َماُء ِباْلَغَماِم﴾1010 َوِفي ﴿َيْوَم َتَشقَّ ُق السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيْوَم َتَشقَّ
َيِسيٌر﴾1011

Yamak ve yırtmak demek olan ”  ¡lafzından “tefa¡¡ul”dür. Bu âyetlerde fi¡l-i muzâri “َشــقٌّ
olmakla aslları ”ُق  olup tahfîfen ehad-ı tâ™eyn iskât ]250[ olunmuştur. Ba¡zı e™imme-i “َتَتَشقَّ
kurrânın şîn’in teşdîdiyle ”ُق ــقَّ  kırâ™ati de bunu mü™eyyiddir ki ehad-ı tâ™eynin şîn’de “َتشَّ
idgâmından ¡ibârettir. ”ٌق  yarılmaktır. Semânın yarılmasını gamâmın zuhûrundan ve “َتَشقُّ
arzın yarılması kubûrun inşikâkıyla emvâtın hurûc ve kıyâmı ve batn-ı arzdaki künûz 
ve ma¡âdinin zuhûrundan kinâyettir. Bâbu’ş-Şîn’de ”َشَقْقَنا“ kelime]sine[ de nazar oluna.

1008 “Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir.” 
el-Mücâdele, 58/1.

1009 “Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin dehşetle ba-
kakalacağı bir güne erteliyor.” İbrâhîm, 14/42.

1010 “O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak” el-Furkân, 25/25.
1011 “O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolay-

dır.” Kâf, 50/44.
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• 	]teş…â[ َتْشَقى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما أَْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى ِالَّ َتْذِكَرًة ِلَمْن َيْخٰشى﴾1012 أَْي ِلَتْتَعَب َوَتَتَمنَّى	

Ya¡nî “Yorulasın ve zahmet çekesin diye inzâl etmedik” demek olur. Kezâ َفُقْلَناَياآَدُمِانَّٰهَذا﴿
َلَكَوِلَزْوِجَك َفَل يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى﴾1013 -ibâretiyle müfes¡ “َفَتْتَعَب” kavl-i kerîminde de َعُدوٌّ
serdir. Bunun aslı şîn-i meksûre ile ” ” lafzıdır. Tahkîki Bâbu’ş-Şîn’de “ِشقٌّ -kelime “َشِقيٌّ
sinde mufassalen mezkûrdur, oraya nazar oluna.

• 	]teş¡urûne[ َتْشُعُروَن

• ﴿َتْشُعُروَن﴾1014	

Bu kelime ¢ur™ân-ı kerîm’de mevâzi¡-i kesîrede vâki¡ olmuştur. Bir şey™i cevdet-i zekâ™ 
ve kuvvet-i idrâkla bilmek ma¡nâsına olan ”ُشــُعوٌر“dandır. Bâbu’l-Yâ’da ”َيْشــُعروَن“ keli-
mesine nazar buyurula.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ش“

• 	]tuşmit[ تُْشِمْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَل تُْشِمْت ِبَي اْلَْعَداَء﴾1015 أَْي َل َتُسرَّ ِبَبِليَِّتي أَْعَداِئي	

Ya¡nî “Benim beliyyem sebebiyle düşmanlarımı sevindirme!” demek olur. ”َشــَماَتٌة“den 
“if¡âl”dir. Lafz-ı mezkûr düşmanın mekârihiyle sürûr ve ferahtır, ya¡nî bir kimseye ¡adâ-
vet ve husûmet eden düşmanlarının o kimsenin uğradığı bir belâ ve felâketle sevinip 
ferahlanmalarıdır. ”َعِلــَم“ bâbından ”َشــِمَت ِبــِه“ ¡ibâreti ”َســرَّ َوَفــِرَح ِبِمْحَنِتــِه َوَبَلِئــِه“ demek olur. 
Ve “if¡âl”den ”أَْشــَمَت“ müte¡addîdir. ” -du¡â-i ]251[ ¡aleyhtir, ya¡nî “Al “أَْشــَمَت اهللُ ِبــِه اْلَعــُدوَّ
lâh düşmanlarını sevindirsin!” demek olur. “Tef¡îl”den ”َتْشــِميٌت“ ¡âtıs için hayr du¡âdır. 
¡alâ-kavlin bunun aslı sîn-i mühmele ile ”َسْمٌت“ten ”َتْسِميٌت“tir. Mufassalâtta görülür.

• 	]tuş†i†[ تُْشِطْط

• َراِط﴾1016أَْي َل َتُجْر َوَل تُْسِرْف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْحُكْم َبْيَنَنا ِباْلَحّقِ َوَل تُْشِطْط َواْهِدَنا ِإَلى َسَواِء الّصِ

“Bizim aramızda ¡adl ve hakkâniyyetle hükm et. Ve cevr ve isrâf eyleme” demek olur. 
Bu¡d ma¡nâsına olan ” اَر َشــطًّا َوُشطُوًطا” lafzından “if¡âl”dir. Sülâsîden “َشــطٌّ  Uzak“ “َشــَطتُّ الدَّ

1012 “(Ey Muhammed!) Biz Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korka-
caklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.” Tâhâ, 20/2-3.

1013 “Biz de şöyle dedik: “Ey Âdem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cen-
netten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun.” Tâhâ, 20/117.

1014 Olumlu olumsuz formlarıyla el-Bakara, 2/154; eş-Şu¡arâ™, 26/113; ez-Zümer, 39/55; el-Hucurât, 
49/2.

1015 “Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme.” el-A¡râf, 7/150.
1016 “Aramızda adaletle hükmet. Zulmetme ve bizi hak yola ilet” dediler.” Sâd, 38/22.
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oldu” demektir. “َضَرَب” ve “َجَلَس” bâblarından gelir. “İf¡âl”den ”أََشطَّ ِفي اْلُحْكِم“ “Cevr etti 
demektir” gûyâ ki hükmde hak ve ¡adlden tebâ¡ud etti demek irâde olunur. Ve ”َشــَطٌط“ 
hadd ve kadr-i lâzımı ve münâsibi tecâvüzdür ki i¡tidâlden ifrâtla tebâ¡ud ve gulüvvdür. 
ا” kavl-i kerîminde ﴿َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشــَطًطا﴾1017 -keli “َشــَطًطا” ile müfesserdir. Bâbu’ş-Şîn’de “ُغُلوًّ
mesine de nazar oluna.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’~-~ÂDİ’L-
MUHMELE: ”َت،ص“

• 	]ta§rîfi[ َتْصِريِف

• َماِء َواْلَْرِض َلَٰياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن﴾1018أَْي َتْقِليِبَها َجنُوًبا 	 ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ َياِح َوالسَّ ﴿َوَتْصِريِف الّرِ
ًة َوَباِرَدًة َوِشَماًل َوَشْرًقا َوَغْرًبا َوَحارَّ

Mâ-kablindeki 1019﴾َواْلَْرِض ــٰمَواِت  السَّ َخْلــِق  ِفــي   üzerine ¡atfla rüzgârların ve bulutların ﴿ِإنَّ 
cenûba şimâle ve şarka garba ve sıcağa soğuğa kalb ve tahvîlinde demektir. Bu kelime 
-bir şey™i bir hâlden dîgerine redd etmek veyâ gayrısına ib “َصْرٌف” .tan “tef¡îl”dir“َصْرٌف”
dâl etmektir. Bu cihetle bir hayli ma¡nâda isti¡mâl olunur. “َضَرَب” bâbından َصَرْفُت اْلَِجيَر“ 
” ِبيَّ  “أَْنَفْقُتُه” , “َصَرْفُت اْلَماَل” demektir. Biz, lisânımızda savdım deriz. Ve “َخلَّْيُت َســِبيَلُه” , َوالصَّ
“Harc ettim” ve ”ْرَهــِم َهــَب ِبالّدِ ْرَهــِم” , “َصَرْفــُت الذَّ  ]Sattım” demektir. Ma¡nâ-yı ]252“ “ِبْعُتــُه ِبالّدِ
ahîrde fâ¡ili ” اٌل” tir. Mübâlagasında“َصْيَرٌف” ve “َصْيَرِفيٌّ اٌف” den teşdîd ile “َفعَّ  denir ki “َصرَّ
lafz-ı ahîr lisânımızda da şâyi¡dir. Ve tevbe ma¡nâsına isti¡mâl olundu, ke-mâ kâle ¡aley-
hi’s-salâtu ve’s-selâm: 1020”َل َيْقَبُل اهللُ ِمْنُه َصْرًفا َوَل َعْدًل أَْي َتْوَبًة َوَل ِفْدَيًة“ İbnu’l-Esîr Nihâye’de 
 ı farîza ile de tefsîr edenler olduğunu da kayd etmiş. “Tef¡îl”den “َعْدٌل” ı nâfile ve “َصْرٌف”
.gibidir “َصْرٌف” ma¡nâ-yı aslîde “َتْصِريٌف”

• 	]ta§πâ[ َتْصَغى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َل يُْؤِمنُوَن ِباْلِخَرِة َوِلَيْرَضْو ُهَو ِلَيْقَتِرُفوا َما ُهْم ُمْقَتِرُفوَن﴾1021 	
أَْي ِلَتِميَل ِإَلْيِه ُقُلوبُُهْم

Ya¡nî “kâfirlerin kalbleri ona meyl etsin için, meyl etmek için” demek olur. Meyl de-
mek olan ”َصْغــٌو“dendir. “َتِعــَب” bâbından”ــْمُس َصًغــى  “َماَلْت ِلْلُغُروِب” ,denir ”َصَغــِت النُُّجوُم اَِو الشَّ
demektir. “َقَعَد” bâbından da gelir: ”َصَغى َصْغًوا“ denir. Ve “if¡âl”den imâle ma¡nâsına mü-
te¡addî olur: ”أَْمَلْيُت ِإَلْيِه َسْمِعي” , “أَْصَغْيُت ِإَلى اْلَواِعِظ“ “Kulağımı ona imâle ettim” demek olur.

1017 “Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz.” el-Kehf, 18/14.
1018 “Rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir 

topluluk için deliller vardır.” el-Bakara, 2/164.
1019 “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında” el-Bakara, 2/164.
1020 İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, 3/24.
1021 “Bir de (şeytanlar), ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlan-

sınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye (bu fısıldamayı yaparlar).” el-En¡âm, 6/113.
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• 	]ta§diyeten[ َتْصِدَيًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َكاَن َصَلتُُهْم ِعْنَد اْلَبْيِت ِإلَّ ُمَكاًء َوَتْصِدَيًة﴾1022 أَْي َتْصِفيًقا	

 lafzından “َصــَداٌء” iki ellerin ayalarını birbirine sedâ çıkarmaktır. Bu kelime “َتْصِفيــٌق”
“tef¡îl”dir. ”َصــَداٌء“ sestir, küffâr-ı Mekke, Ka¡be-i mükerreme’yi kendileri ¡uryân olduk-
ları hâlde ıslık çalarak ve el çırparak tavâf ederlerdi. Bu âyet ondan hikâyettir. Ve de-
nildi ki Zât-ı Refî¡ü’l-cenâb-ı risâlet-me™âb salavâtullâhu ve selâmuhu ¡aleyhi Ka¡be-i 
mükerreme’de namâz kılarlar iken müşrikler îzâ™ için ıslık çalıp el çırpmalarından hikâ-
yettir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi. ”ُمــَكاٌء“ ıslık çalmaktır. Bâbu’l-Mîm’de ”ُمــَكاٌء“ 
kelimesine bak.

• 	]ta§†alûne[ َتْصَطُلوَن

• َلَعلَُّكْم 	 َقَبٍس  ِبِشَهاٍب  آِتيُكْم  أَْو  ِبَخَبٍر  ِمْنَها  َسآِتيُكْم  َناًرا  آَنْسُت  ِإنِّي  ِلَْهِلِه  ُموَسى  َقاَل  ﴿ِإْذ  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َتْصَطُلوَن﴾1023 أَْي َتْسَخنُوَن [253]

Ya¡nî “Ola ki mercûdur ki ısınırsınız” demek olur. Bu kelime ”َصْلٌي“den “ifti¡âl”dir. Aslı 
 olmuştur, ısınmak “ِإْصِطَلٌء” dır, §âd mukâreneti sebebiyle tâ™, †â™a ibdâl olunarak“ِإْصِتَلٌء”
demektir. Bu kelimeye dâir ba¡zı kelâm Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْصَلْوَهــا“ kelimesinde mürûr 
etti, ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]ta§addâ[ ى َتَصدَّ

• ُض َوتُْقِبُل ِإَلْيِه	 ى﴾1024 أَْي َتَتَعرَّ ا َمِن اْسَتْغَنى َفأَْنَت َلُه َتَصدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَمَّ

Bu kelime ”َصــْدٌي“den “tef¡îl”dir, binâ™en ¡aleyh ”ى ى” aslen “َتَصــدَّ  olup tahfîfen “َتَتَصــدَّ
ehad-ı tâ™eyn iskât edilerek ”ى -kalmıştır. Ba¡zı e™imme-i kurrânın da §âd teşdîdiy “َتَصــدَّ
le ”ى ــدَّ  kırâ™ati bunu mü™eyyiddir ki tâ-i sâniyenin §âd’da idgâmı demektir. Bâb-ı “َتصَّ
mezkûrdan ”ى َلــُه َض َلــُه” fi¡l-i mâzî olarak “َتَصــدَّ  demektir[. Ve denildi ki bunun aslı[ “َتَعــرَّ
ُد” den“َصــَدٌد”  olup yaklaşmak ma¡nâsınadır. Dâl’lardan dâl-ı ahîre yâ’ya kalb ve “َتَصــدَّ
yâ™ da elife kalb olunarak ”ى ــٌض” olmuştur, nitekim “َتَصــدَّ ــى” den “َتَقضُّ  den“َتَظنُّــٌن” ve “َتَقّضِ
.denilmiştir “َتَظنِّي”

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ص“

• 	]tu§¡idûne[ تُْصِعُدوَن

• ْرِض	 ُسوُل َيْدُعوُكْم ِفي اُْخٰريُكْم﴾1025 أَْي َتْبُعُدوَن ِفي اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ تُْصِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَلى أََحٍد َوالرَّ

1022 “Onların, Kâ’be’nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir.” el-Enfâl, 8/35.
1023 “Hani Mûsâ ailesine, “Ben bir ateş gördüm, ondan size bir haber, yahut ısınasınız diye bir kor ateş 

getireceğim” demişti.” en-Neml, 27/7.
1024 “Kendini muhtaç hissetmeyene gelince, sen, ona yöneliyorsun” ¡Abese, 80/5-6.
1025 “Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bak-
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Ya¡nî “firâren arzda uzaklaştığınız vakti” demektir. ”ُصُعوٌد“ lafzı yukarı çıkmak ma¡nâsı-
na mevzû¡ ise de mesîr ma¡nâsına isti¡mâli de vâki¡dir. Ve inhidâr ma¡nâsına da gelmek-
le azdâddandır. “İf¡âl”den ”ِإْصَعــاٌد“ sefere ibtidâ™ etmek ve “infi¡âl”den ”ِإْنِصَعــاٌد“ , inhidâr 
ve rücû¡ etmek ma¡nâsınadır. Bu âyette seyre ve rücû¡ ve inhidâr ]254[ ma¡nâları sahîh 
olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bih.

• 	]tu§na¡a[ تُْصَنَع

• ًة ِمنِّي َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾1026 أَْي تَُربَّى َعَلى ِرَعاَيِتي َوِحْفِظي َلَك	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبَّ

Ya¡nî “Benim mer™âmda ya¡nî pîşgâh-ı nazar u hıfzımda terbiye ve tagziye olunasın 
için” demektir. Burada mer™â pîşgâh-ı nazar-ı hıfz u ri¡âyetle mü™evveldir. Ma¡nâ-yı 
maksûd “Seni bi’z-zât terbiye ettim, hakîkatte senin terbiyeni gayrıma ısmarlamadım” 
demektir. Bu kelime ”ُصْنــٌع“dendir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْصَطَنْعُتــَك“ kelimesine mürâca¡at 
buyurula.

• 	]tu§a¡¡ir[ ْر تَُصّعِ

• َك ِللنَّاِس َوَل َتْمِش ِفي اْلَْرِض َمَرًحا﴾1027 أَْي َل تُْعِرْض ِبَوْجِهَك َعْنُهْم ِفي 	 ْر َخدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل تَُصّعِ
َناِحَيٍة ِمَن اْلِكْبِر

Ya¡nî “Kibrinden yüzünü bir tarafa imâle ile nâstan i¡râz etme!” demeği ifâde eder. 
 bir marazdır ki devenin “َصْعــٌر” bir kimse boynunu çevirmek ma¡nâsınadır. Aslen “َصْعــٌر”
başında olur, bundan deve dâimâ başını bir tarafa çevirir. Bu ta¡bîr ile mütekebbir kim-
seyi nâstan i¡râzı sebebiyle marîz deveye teşbîh vardır, binâ™en ¡aleyh “tef¡îl”den ”َتْصِعيٌر“ 
kibren nâstan yüz çevirmek ma¡nâsında isti¡mâl olundu.

• 	]tu§rafûne[ تُْصَرُفوَن

• َلِل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأَنَّى تُْصَرُفوَن﴾1028 أَْي ِمَن اْلَحّقِ ِإَلى الضَّ

Ya¡nî “Nasıl ve nereden sarf olunursunuz? Ya¡nî haktan ¡udûl ile dalâla demek olur. 
َياِح” ¡dendir. Bu faslın evvelinde vâki“َصْرٌف” .kelimesine mürâca¡at oluna “َتْصِريِف الّرِ

mıyordunuz.” Âl-i ¡İmrân, 3/153.
1026 “Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmış-

tım.” Tâhâ, 20/39.
1027 “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!” Lokman, 

31/18.
1028 “O hâlde nasıl oluyor da (Hak’tan) döndürülüyorsunuz?” Yûnus, 10/32; ez-Zümer, 39/6.
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FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’∞-∞ÂDİ’L-
MU¡CEME: ”ت،ض“

• 	]ta∂√â[ َتْضَحى

• ْمِس َفَتِجدُّ اْلَحرَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنََّك َل َتْظَمُؤا ِفيَها َوَل َتْضَحى﴾1029 أَْي َل َتْبُزُر ِللشَّ

Ya¡nî “Güneşe ma¡rûz olmazsın ki harâret hiss edesin” ]255[ demek olur. ”ُضَحى“dandır 
ki güneşin inbisâtıyla nehârın imtidâd etmesinden ¡ibârettir. Vakt-i mezkûrda ”ُضَحــى“ 
tesmiye olunmuştur. Lafz-ı mezbûrdan ”َسَعى َيْسَعى“ gibi ”َضَحى َيْضَحى ُضَحاًء“ denir, feth ve 
meddle ”ْمِس َض ِللشَّ .kelimesine de nazar buyurula “ُضٰحيَها” demek olur. Bâbu’∂-∞âd’da َتَعرَّ

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ض“

• 	]tu∂illu[ ُّتُِضل

• َلِل ِلَمْن 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْن ِهَي ِإلَّ ِفْتَنُتَك تُِضلُّ ِبَها َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء﴾1030 أَْي َتْخُلُق ِفْعَل الضَّ
َلَلِة َواْسِتْعَداَدُهْم َلَها َعِلْمَت ِمْنُهُم اْخِتَياَر الضَّ

Ya¡nî “Onlardan dalâleti ihtiyâr ve ona isti¡dâdını bildiğin kimselere fi¡l-i dalâli halk 
edersin” demek olur. Burada ”َتْعَلــُم” , “َتَشــاُء“ ile ve ” ــَلِل” , “تُِضــلُّ -ile müfes “َتْخُلــُق ِفْعــَل الضَّ
serdir. Mezheb-i ehl-i sünnete evfak olan da budur, zîrâ tahte’l-lafz olan ma¡nâ hilâf-ı 
¡akâyid-i ehl-i haktır, çünkü sen dilediğini ıdlâl ve dilediğini hidâyet edersin demekte 
cebri kabûl ile iskât-ı tekâlîf lâzım gelir. Daha pek çok mahâzîr vardır ki burada zikri 
mümkün değildir, mahalli kütüb-i kelâmdır.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’‰-‰Â™: ”َت،ط“

• 	]ta†πav[ َتْطَغْوا

• ْجِل أَْنَل َتُجوُروا 	 ْن َل تَُجاِوُزوا اْلَقْدَر َواْلَعْدَل َويَُقاُل ِلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَلَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزاِن﴾1031 أَْي ِلَ
ِفيَما يُوَزُن

“Her hâlde ¡adl ve hak ve insâfı tecâvüzle cevr etmeyiniz” ma¡nâsı müfîddir. ”طُْغَيــاٌن“ 
dandır ki aslen ¡adem-i itâ¡atla ¡isyânda gulüvv ve tecâvüzdür. Bâbu’†-‰â’da ”الطَّاُغــوت“ 
ve ”الطَّاِغَية“ kelimelerine mürâca¡at buyurula. ]256[

1029 “Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.” Tâhâ, 20/119.
1030 “Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin.” 

el-A¡râf, 7/155.
1031 “Ölçüde haddi aşmayın.” er-Rahmân, 55/8.
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• 	]†a†ayyarnâ[ ْرَنا َتَطيَّ

• ْرَنا ِبُكْم﴾1032 أَْي َتَشائَْمَنا ِبُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا ِإنَّا َتَطيَّ

“Biz sizi uğursuz, hayrsız bulduk” demek olur. Bu kelime kuş demek olan ”َطْيٌر“ lafzın-
dandır. Ve her kanadı olup havâda uçan hayvâna ”َطاِئــٌر“ denir. َطــاَر َيِطيــُر َطْيــُروَرًة َوَطَيَراًنــا َفُهــَو“ 
ــاٌر” ــٌر” denir. “Tefa¡¡ul”den َطاِئــٌر َوَطيَّ  demektir ki uğursuz ¡add etmek, hayrsız “َتَشــأٌُّم” , “َتَطيُّ
bulmaktır. ”ــَر ــَر ُفــَلٌن َواطَّيَّ  ile “َطْيــٌر” demek olur. Bunun aslı ehl-i câhiliyyetin “َتَشــاَءَم” , “َتَطيَّ
tefe™™ül etmesidir, şöyle ki bir husûsun ¡âkıbetini ve hayr ve şerrden netîcesini bilmek 
için kuş uçururlar; sağa doğru uçarsa hayr ile ve sol cânibe doğru uçarsa şerr ¡add ile 
teşe™™um ederlerdi ve buna ”ــٌر ــٌر” derlerdi. Sonra “َتَطيُّ -lafzın mutlakan teşe™™ümde is “َتَطيُّ
ti¡mâl olundu. ”ٌِطَيَرة“ lafzı da uğursuzluk ma¡nâsına ismdir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإطَّيَّْرَنا ِبَك“ 
ve Bâbu’†-‰â’da ”َطاِئَرُه“ kelimelerine de nazar oluna.

• 	]ta†avva¡a[ َع َتَطوَّ

• َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه﴾1033 أَْي َفَعَل َطاَعًة َزاَد ِبَها َعَلى َما َوَجَب َعَلْيِه ِبالطَّْوِع	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َتَطوَّ

Ya¡nî “Kendi ârzûsuyla tâ¡at işleyip üzerine vâcib olan a¡mâl-i ¡ubûdiyyete ziyâde ey-
ledi” ma¡nâsınadır. Bu kelime inkıyâd ma¡nâsına olan ”َطــْوٌع“dendir ki ”ُكــْرٌه“ ün zıddı-
dır. ”ٌع  lafz-ı mezbûrdan “tefa¡¡ul”dür ki bir kimse ¡uhdesine vücûben müteretteb “َتَطــوُّ
olmayan savm ve salât ve sadaka ve emsâli ¡amel-i hayrı kendi dileği ve ârzûsuyla 
ta¡abbüden lillâh işlemektir ki tekellüf-i tâ¡attır, ”ــٌل -gibi. Kelime-i mezbûre bu âyet “َتَنفُّ
te tâ™ yerine yâ™ ile ”َع َع” sûretinde de kırâ™at olunmuştur ki aslı “َيطَّــوَّ  olup tâ™ †â™da “َيَتَطــوَّ
idgâm olunmuş. 1034﴾َدَقاِت ِعيــَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِفــي الصَّ  ¡âyet-i kerîmesinde vâki ﴿الَِّذيــَن َيْلِمــُزوَن اْلُمطَّّوِ
ِعيَن” ِعيَن” de bundan fâ¡il olup aslı “اْلُمطَّّوِ  ]dir. ]257“ُمَتَطّوِ

• 	]te†âvele[ َتَطاَوَل

• ﴿َوَلِكنَّا أَْنَشْأَنا ُقُروًنا َفَتَطاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر﴾1035 أَْي َطاَلْت َعَلْيِهُم اْلَمَدُد َوِقيَل َطاَلْت اَْعَماُرُهْم	

Ya¡nî “Onlar üzerine müddetler, zamânlar uzadı” yâhûd “¡ömürleri uzâdı” demek olup 
üzerlerinden çok zamânlar geçtiğini ifhâmdır. ”َقْصٌر“ın zıddı olan ”طُوٌل“dan “tefâ¡ul”dür. 
 ”َقاَل“ dir, imtidâd ma¡nâsınadır. Ve“َطِويــٌل” denir, fâ¡ili “َطــاَل َيطُــوُل طُــوًل” bâbından “َحُســَن”
bâbından ”َطــاَل َيطُــوُل َطــْوًل ِباْلَفْتــِح َفُهــَو َطاِئــٌل“ denir. Bu sûrette menn ve fazl ve ganî kudret 
ma¡nâlarınadır. ”طُــوٌل” , “َتَطــاُوٌل“dan “tefâ¡ul” olmakla berâber ”َطــاَل“ ve ”َتَطــاَوَل“ birdir ki 

1032 “Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık.” Yâsîn, 36/18.
1033 “Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha 

hayırlıdır.” el-Bakara, 2/184.
1034 “Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü’minleri çekiştirenler var ya” et-Tevbe, 9/79.
1035 “Fakat biz (Mûsâ’dan sonra) birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti.” 

el-Kasas, 28/45.
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lâzımlardır. Taz¡îfle ya¡nî “tef¡îl” bâbından müte¡addî olur: ”َلــُه َتْطِويــًل ُه” , “َطوَّ  Uzattı“ “َمــدَّ
onu” demek olur.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’ª-ªÂ™İ’L-
MENKÛTA: ”َت،ظ“

• 	]te@âherûne[ َتَظاَهُروَن

• ْثِم َواْلُعْدَواِن﴾1036 أَْي َتَعاَونُوَن َعَلْيِهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباْلِ

“Mazlûmlar üzerine zulmde birbirinize mu¡âvenet yardım edersiniz” demek olur. Bu 
kelime fethle ”َظْهــٌر“dan “tefâ¡ul”dür. ”ُمَظاَهــَرةٌ” , “َتَظاَهــَر“ ya¡nî ”ُمَعاَوَنــٌة“ demektir, nitekim 
-ın arka ve sırt ma¡nâsından me™hûzdur, Türkçe“َظْهٌر” demektir. Bu ma¡nâ “ُمِعيٌن” , “َظِهيٌر”
mizde de arka kuvvet ve himâye yerinde kullanılır, filânın arkası var demek, mu¡în ve 
hâmîsi ve kuvveti var demek olur. Bu ”َظْهــٌر“ mâddesi daha birçok ma¡ânîde müsta¡mel-
dir, mahallerinde beyân olunur.

• 	]ta@me™u[ َُتْظَمأ

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنََّك َل َتْظَمُؤا ِفيَها َوَل َتْضَحى﴾1037 أَْي َل َتْعَطُش ِفيَها	

Ya¡nî “Susamazsın” demek olur. ”َعَطــٌش“ ma¡nâsına olan ”ٌَظَمــأ“dendir. Türkçe susaklık 
denir. “َتِعــَب” bâbından ”َظِمــأَ َيْظَمــأُ [258] َظَمــأً َفُهــَو َظْمــآُن“ denir. Tafsîli Bâbu’@- ªâ™da ”ظمــأ“ 
kelimesinde görülür.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ظ“

• 	]tu@hirûne[ تُْظِهُروَن

• ٰمَواِت َواْلَْرِض َوَعِشيًّا َوِحيَن تُْظِهُروَن﴾1038 أَْي َتْدُخُلوَن ِفي الظَِّهيَرِة 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلُه اْلَحْمُد ِفي السَّ
َوِفيِه َصَلُة الظُّْهِر

Zevâl-i şems ¡akabindeki vakt demek olan ”َظْهــٌر“den “if¡âl”dir. Hemze duhûl içindir: 
 dan“ظُُهــوٌر” .de denir “َظِهيــَرةٌ” demektir. Ve vakt-i mezbûra “َدَخــَل ِفــي َوْقــِت الظُّْهــِر” , “أَْظَهــَر”
.bir şey™i âşikâre etmektir. Bunda hemze ta¡addî içindir “ِإْظَهاٌر”

1036 “İçinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak” el-Bakara, 2/85.
1037 “Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın.” Tâhâ, 20/119.
1038 “Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı 

tespih edin.” er-Rûm, 30/18.
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FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-¡AYNİ’L-
MUHMELE: ”َت،ع“

• 	]ta¡&ev[ َتْعَثْوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْعَثْوا ِفي اْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾1039 أَْي َل َتْعَتُدوا ِباْلَفَساِد	

-fâ¡ilinden hâl-i mü™ekkidedir. Bu kelime eşedd-i fesâd ma¡nâsı “َتْعَثْوا” kelimesi “ُمْفِسِديَن”
na olan ” ” .dendir“ُعثُوٌّ  .kelimeleri eşedd-i fesâd ma¡nâsında müttehidlerdir “َعْيٌث” ve “ُعثُوٌّ
Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta bu iki lafz husûsunda ”َعْيٌث“ ve ”  “َجْبٌذ” ve “َجْذٌب” , “ِعِثيٌّ
gibi ma¡nâca mütekâriblerdir, ancak ”َعْيــٌث“ ekser hissen idrâk olunan fesâdda ve ”  “ِعِثــيٌّ
hükmen idrâk olunan ya¡nî âsâr ve ¡alâyiminden idrâk olunan fesâdda müsta¡meldir di-
yor. ”َعَثي َيْعَثى ِعِثيًّا“ denir ki âyet]te[ vâki¡ ”َتْعَثْوا“ bundandır. Ve ”ا .de denir “َعَثا َيْعثُو ُعثُوًّ

• 	]ta¡…ilûne[ َتْعِقُلوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبّرِ َوَتْنَسْوَن أَْنُفَسُكْم َوأَْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب أََفَل َتْعِقُلوَن﴾1040 “ُسوَء ِفْعِلُكْم 	
ُروَن َحتَّى تُْدِرُكوا ُسوَء ِفْعِلُكْم أَْي أََفَل َتَدبَُّروَن َوتَُفّكِ

Ya¡nî “Siz Tevrât’ı okuduğunuz hâlde tedebbür ve tefekkür etmiyor, düşünüp de ef¡âli-
nizin ]259[ fenâ ve kötü olduğunu idrâk ve fehm etmiyorsunuz” demek olur. ”َعْقــٌل“ bu 
lafzın aslı ”َعَقْلُت اْلَبِعيَر َعْقًل“ kavlidir ki devenin yürümemek için dizini katlayıp iple nısf-ı 
zirâ¡ından bağlamaktır. Bu ipe ”ِعَقــاٌل“ denir. Bundan birer takrîble ma¡ânî-i ¡adîdede is-
ti¡mâl olunmuştur. Ez-cümle insânı irtikâb-ı rezâilden habs ve men¡ ve mütâba¡at-ı hevâ 
vü heves ve şehevât-ı nefsâniyyeden zecr ettiği için el-yevm elsine-i enâmda da ”َعْقــٌل“ 
tesmiye edilen hicâ ve lübb ki Türkçe us denilen latîfeye ¡akl ıtlâk olundu. Bu ma¡nâdan 
ــْيَء َعْقًل” bâbından ”َضَرَب“  denir. Râπıb “َعاِقٌل” demektir; sâhibine “َتَدبَّْرتُُه” ,denir “َعَقْلُت الشَّ
rahimehullâh Mufredât’ta diyor ki kabûl-i ¡ilme müntehî ve müsta¡idd olan kuvveye ¡akl 
denir ve o kuvve ile insânın istifâde eylediği ¡ilme de ”َعْقــٌل“ bunun için emîrü’l-mü™-
minîn ve ya¡sûbu’l-muvahhidîn ¡Alî radıyallâhu ¡anhu hazretleri buyurdu:

Nazm:

َمْطُبوٌع َوَمْسُموُع”  || “اَْلَعْقُل َعْقَلنِ 

ِإَذا َلْم َيُك َمْطُبوُع”  || “َوَل َيْنَفُع َمْسُموعٌ 

َوَضْوُء اْلَعْيِن َمْمنُوُع”  || ْمِس  “َكَما َل َيْنَفُع َضْوُء الشَّ

Me™âl-i ebyât-ı şerîfe: Tahkîkan ¡akl ikidir: İmdi biri matbû¡ ya¡nî cibillî ve halkîdir ki 
hâricden müstefâd olmayıp insânın zâtında zâtıyla mevcûddur. Buna ehl-i hikmet-i res-

1039 “Yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın.” el-Bakara, 2/60; el-A¡râf, 7/74; Hûd, 11/85; 
eş-Şu¡arâ™, 26/183; el-Ankebût, 29/36.

1040 “Siz Kitabı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz hâlde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyor-
sunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?” el-Bakara, 2/44.
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miyye ¡akl-ı heyûlânî ta¡bîr ederler ki idrâk-ı ma¡ânî vü ma¡kûlât için bir isti¡dâd-ı mahz 
ve bir kuvve-i mahzadır. Ve biri ¡akl-ı mesmû¡dur ki ta¡lîm ve terbiye ve ta¡allüm ile 
hâricden müstefâd olan müktesebât-ı mahzûnedir. Hâlbuki ]260[ ¡akl-ı matbû¡-ı mezkû-
run ¡adem-i vücûdu ¡indinde ¡akl-ı mesmû¡-ı meşrûh nâfi¡ ve fâide-bahş olmaz, nitekim 
gözün dav™ı ya¡nî nûr-ı basarın ¡adem-i vücûduyla göz görmekten memnû¡ olduğu hâlde 
şemsin dav™ ve nûru rü™yet için nâfi¡ ve fâide-bahş olmaz. İntehâ. 

Resûl-i ekrem sallallâhu ta¡âlâ ¡aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri َمــا َخَلــَق اهللُ َخْلًقــا أَْكــَرَم“ 
 “َما َكَسَب أََحٌد َشْيًئا kavl-i risâlet-penâhîleriyle birinci ya¡nî ¡akl-ı matbû¡a ve َعَلْيِه ِمَن اْلَعْقِل”1041
ُه َعــْن َرًدى”  kavl-i nübüvvet-penâhîleriyle de ikinciye ya¡nî أَْفَضــَل ِمــْن َعْقــٍل َيْهِديــِه ِإَلى ُهًدى أَْو َيــُردُّ
¡akl-ı mesmû¡a işâret buyurmuşlardır. İntehâ mulahhasan mine’l-Mufredât.
Tenbîh: Bu nakl edilen mulahhas erbâb-ı tedkîk için mugnî değildir. Tefsîr-i ¢ur™ân-ı 
kerîmde tedkîk ve ta¡ammuk ârzû edenler Mufredât’ta ”َعْقــٌل“ kelimesi üzerine bast edi-
len fevâidi tamâmen mütâla¡a etmelidirler. Vallâhu yehdi ile’l-hakk.

• 	]ta¡∂ulûhunne[ ََّتْعُضُلوُهن

• َبْيَنُهْم 	 َتَراَضْوا  ِإَذا  أَْزَواَجُهنَّ  َيْنِكْحَن  أَْن  َتْعُضُلوُهنَّ  َفَل  أََجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  َساَء  النِّ ْقُتُم  َطلَّ ﴿َوِإَذا  َتَعاَلى  َقْولُُه 

ِباْلَمْعُروِف﴾1042 أَْي َل َتْمَنُعوُهنَّ

Ya¡nî “Onları tezevvücden men¡ etmeyiniz” demektir. Bu ta¡bîr ”ُعِضَلــِت اْلَمــْرأَُة“ kavlin-
dendir ki kadının batnında çocuk ta¡alluk edip tevlîd müte¡assir olduğu vaktte söyle-
nir ki “Emr-i vilâdet güçleşti” demek olur. Kezâ bir kimse zâtü’z-zevc olmayan mü-
te¡allakasını tezevvücden men¡ ettikte ”َعَضــَل أَيَِّمــُه“ denir, ”ِج  demektir. Aslen “َمَنــَع ِمــَن التَّــَزوُّ
 gelir. Kiriş ve sırım denilen şeyler ki pek “َعَضــٌل” dendir ki sinir demektir, cem¡i“َعَضَلــٌة”
ve metîn ve şedîd olmakla kaçgın ve esîr ve cânîyi onlarla bağlarlardı ki ”َعَضْلُتــُه“ “Onu 
kirişle yâ sırımla bağladım” demek olur. Sonra bundan salâbet ve şiddet ma¡nâsına alın-
dı. Bundan da bi’t-tecevvüz ]261[ her bir men¡-i şedîd ve emr-i müşkil ve ¡asîrde isti¡mâl 
olundu. Ve ”َداٌء ُعَضاٌل“ şifâ-yâb olması güç ve etibbâyı ¡âciz bırakan derd-i devâ-nâpezîr 
yerinde kullanıldı. Ve dâhiye-i münkere ”ُعْضَلــٌة“ ve müşkil ve halli düşvâr olan şey™e de 
ــٌل” ve teşdîdle “ُمْعَضــٌل” ” ,denir “أَْعَضــَل اْلَْمُر” ta¡bîr edildi. Ve “if¡âl”den “ُمَعضَّ  demek “ِإْشــَتدَّ
olur.

• 	]ta¡be&ûne[ َتْعَبثُوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََتْبنُوَن ِبُكّلِ ِريٍع آَيًة َتْعَبثُوَن﴾1043 َتْفَعُلوَن َما َل َفاِئَدَة ِفيِه	

1041 Alî el-Kârî, Mirkâtu’l-mefâtîh şerhu Mişkâti’l-mesâbîh, 8/3168.
1042 “Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman kendi aralarında aklın ve 

dinin gereklerine uygun olarak güzellikle anlaştıkları takdirde, eşleriyle (yeniden) evlenmelerine 
engel olmayın.” el-Bakara, 2/232.

1043 “Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” eş-Şu¡arâ™, 26/128.
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Ya¡nî “Beyhûde iş işleseniz” demek olur. Bundan evvel ”َتْبنُوَن“ kelimesinde âyetin tefsî-
ri geçti. Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعَبًثا“ kelimesinde de beyân edilir, oraya nazar oluna.

• 	]ta¡du[ َتْعُد

• ْنَيا﴾1044 أَْي َوَل َتْنَصِرْف َعْنُهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم تُِريُد ِزيَنَة اْلَحٰيوِة الدُّ

“Gözlerin onlardan munsarıf olmasın, onlardan ayrılmasın” demek olur. Tecâvüz 
ma¡nâsına olan ”َعْدٌو“den sîga-i nehy-i gâibdir. Bâbu’l-¡Ayn’da ”ُعْدَواَن“ kelimesinde taf-
sîl olunur, oraya bak.

• 	]tarucu[ َتْعُرُج

• وُح ِإَلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة﴾1045 أَْي َتْصَعُد	 ﴿َتْعُرُج اْلَمَلِئَكُة َوالرُّ

Ya¡nî “Yukarı giderler” demek olur. Bâbu’l-Mîm’de ”اْلَمَعــاِرِج“ kelimesine mürâca¡at 
oluna.

• 	]ta¡ûlû[ َتُعولُوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َذِلَك أَْدَنى أَلَّ َتُعولُوا﴾1046 أَْي َتُجوُروا َوَتِميُلوا	

Bu kelime aslen ”َمْيــٌل“ ma¡nâsına olan ”َعــْوٌل“ lafzındandır. Terâzû bir tarafa meyl ettiği 
vaktte ”َعــاَل اْلِميــَزاُن“ denir; hâkim ve kâdî ¡adl ve haktan meyl ettiği vaktte de ”َعــاَل اْلَحاِكُم“ 
denir. “َقــاَل” bâbından ”َمــاَل” , “َعــاَل َيُعــوُل َعــْوًل“ ma¡nâsına lâzım olup ”ِفي“ ile ta¡addî eder. 
 ]demektir. Bu âyetin tefsîrinde bir kadınla yâhûd ]262 “َخاَن ِفيِه” kavli “َعاَل ِفي اْلِميَزاِن َعْوًل”
milk ya¡nî cevârî-i müstefreşe ile iktifâ etmek ezvâca cevr etmemeğe en yakın olan hâ-
lettir denir. Ba¡zı ¡ulemâ ﴾اَْن َل َيْكثُــَر ِعَيالُُكــْم” , ﴿أَلَّ َتُعولُــوا“ demektir demişlerse de bu gûne 
ma¡nâ ¡ilm-i lügatte gayr-ı ma¡rûftur diye redd ve cerh edilmiştir. Lâkin Ebû ¡Amr, ¿a¡-
leb isnâdıyla Kisâ™î’den rivâyet etti ki ¡Arabdan bir tâife bir kimsenin ¡iyâli çoğaldığı 
vaktte ”َعــاَل َيُعــوُل“ derler. Li√yânî’den de bunun mislini haber verdiler. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi.

• 	]taburûne[ َتْعُبُروَن

• ُروَن	 ْءَيا َتْعُبُروَن﴾1047 أَْي تَُفّسِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اَْفُتوِني ِفي ُرْءَياَي ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ

Ya¡nî “Eğer siz şu rü™yâyı yâhûd cins-i rü™yâyı tefsîr ederseniz” demektir. Buna dâir 
kelâm bu bâbın evvelinde vâki¡ ”َتْأِويل“ kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

1044 “Dünya hayatının zînetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma.” el-Kehf, 18/28.
1045 “Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.” el-Ma¡âric, 70/4.
1046 “Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.” en-Nisâ™, 4/3.
1047 “Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın.” Yûsuf, 12/43.
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• 	]ta¡sen[ َتْعًسا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا َلُهْم َواََضلَّ اَْعَماَلُهْم﴾1048 أَْي ِاْعَثاًرا َلُهْم َوُسُقوًطا	

Ya¡nî “Sürçmek ve düşmek onlara olsun” demektir ki murâd helâklarıdır. ”َتْعــٌس“ yüz 
üstüne düşmektir, nitekim ”َنْكــٌس“ tepe üstüne düşmeğe denir. Ve ”َنْكــٌس” , “َتْعــٌس“ ile 
de tefsîr olunur. “َنَفــَع” bâbından ”َتَعــَس َتْعًســا“ ve “َتِعــَب” den ”َتِعــَس َتْعًســا“ de denir. َتِعــَس َعْبُد“ 
ْرَهِم”1049 .el-hadîs الّدِ

• 	]te¡âsertum[ َتَعاَسْرتُْم

• ْنَفاِق	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َتَعاَسْرتُْم َفَسُتْرِضُع َلُه أُْخَرى﴾1050 أَْي َتَضاَيْقُتْم ِفي اْلِ

-den “tefâ¡ul”dür ki su¡ûbet ve düşvârî, güçlük ma¡nâsınadır. Te¡â“ُعْسٌر” zıddı olan “يُْسٌر”
sür vücûd-ı mâl olmakla müzâyaka ma¡nâsına isti¡mâl olundu.

• 	]ta¡iyehâ[ َتِعَيَها

• ﴿َوَتِعَيَها أُُذٌن َواِعَيٌة﴾1051 أَْي َتْحَفظَُها أُُذٌن َحاِفَظٌة	

Ya¡nî “Hıfz etmeğe müsta¡idd olan ]263[ kulak hıfz etsin için” demek olur. Bu kelime 
içinde şey™ hıfz olunan kab ve zarf ma¡nâsına olan kesrle ”ِوَعاٌء“ lafzındandır. Ve hıfz ve 
cem¡ ve iddihâr ma¡nâlarında da isti¡mâl olunur. ”َوَعَد“ bâbından َوَعى اْلَحِديَث َيِعي َوْعًيا َفُهَو“ 
.Hıfz etti” ve “tedebbür etti” demek olur“ َواٍع”

• 	]ta¡zimû[ َتْعِزُموا

• ُقوا َوِقيَل َوَل َتْقَطُعوا	 َكاِح َحتَّى َيْبُلَغ اْلِكَتاُب اََجَلُه﴾1052 أَْي َوَل تَُحّقِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النِّ

Aslen bir şey™in fi¡li üzerine rabt-ı zamîr ve rabt-ı kalb etmek ya¡nî o işi işlemeğe kat¡iy-
yen bir karâr vermek ma¡nâsına mevzû¡ ”َعْزٌم“ lafzındandır. Fi¡le tekaddüm ettiği cihetle 
¡azminden nehy fi¡lden nehy etmekten eblagdır. Buna dâir kelâm Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعَزَم“ 
kelimesinde görülür.

• 	]ta¡ceb[ َتْعَجْب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُهْم َءِاَذا ُكنَّا تَُراباً َءِانَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد﴾1053 أَْي َوِإْن َتْسَتْغِرْب	

Ya¡nî “Yâ Mu√ammed eğer müşriklerin seni tekzîbini istigrâb ediyor ve onu ¡acîb görü-

1048 “İnkâr edenlere gelince, yıkım onlara! Allah, onların işlerini boşa çıkarmıştır.” Muhammed, 47/8.
1049 Taberânî, el-Mu¡cemu’l-evsat, 3/94, no: 2595; Bezzâr, Musnedu’l-Bezzâr, 15/391, no:9009.
1050 “Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.” et-Talâk, 65/6.
1051 “Ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.” el-Hâkka, 69/12.
1052 “Bekleme müddeti bitinceye kadar da nikâh yapmaya kalkışmayın.” el-Bakara, 2/235.
1053 “Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, “Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız?” 

demeleridir.” er-Ra¡d, 13/5.



َ ّثم تش ُمتم 275BÂBU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE

yor isen onların ba¡si inkârdaki kavlleri ta¡accübe daha ziyâde lâyık ve evlâdır” demek 
olur. Bâbu’l-¡Ayn’da ”َعَجٌب“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ع“

• 	]tu¡izzu[ ُّتُِعز

• ْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوتُِذلُّ َمْن َتَشاُء 	 ﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ
ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َقِديٌر﴾1054

Bâbu’l-¡Ayn’da ”ْزَنــا  kelimesinde mufassalen mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar “َعزَّ
oluna.

• 	]tu¡azzirûhu[ ُروُه تَُعّزِ

• ُموُه	 ُحوُه بُْكَرًة َواَِصيلً﴾1055 أَْي ِلَتْنُصُروُه َوتَُعظِّ ُروُه َوتَُسّبِ ُروُه َوتَُوّقِ ِ َوَرُسوِلِه َوتَُعّزِ ﴿ِلُتْؤِمنُوا ِباهللَّ

Zamîr Cenâb-ı Hakk’a yâhûd Resûl’e râci¡lerdir. Bâbu’l-¡Ayn]da[ ”ْرتُُموُهــْم -kelimesi “َعزَّ
ne nazar buyurula.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-∏AYNİ’L-
MU¡CEME: ”ُت،غ“

• 	]taπlû[ َتْغُلوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َل َتْغُلوا ِفي ِديِنُكْم﴾1056 أَْي َل تَُجاِوُزوا اْلَحدَّ َوَل َتْرَتِفُعوا َعِن اْلَحّقِ	

Ya¡nî “Haktan irtifâ¡ etmeyiniz.” Murâd hakkı kabûlde ]264[ istikbâr etmeyiniz demek 
olur. Haddi tecâvüz ma¡nâsına olan ”  “َغــَل َيْغُلــو lafzındandır. Bu kelime bu ma¡nâda “ُغُلــوٌّ
ا” -denir ve ten “َغَل َيْغُلو َغْلًوا” ve sehm ve remyde olursa “َغَل َيْغُلو َغَلًء” es¡ârda olursa , ُغُلوًّ
cere ve kazganda kaynamakta “َضَرَب” bâbından ”َغَلى َيْغِلي َغْلًيا َوَغَلَياًنا“ denir.

• 	]teπaşşâhâ[ يَها َتَغشّٰ

• َكاِح	 يَها َحَمَلْت َحْمًل َخِفيًفا﴾1057 أَْي َعَلُه ِبالنِّ ا َتَغشّٰ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Vaktâ ki nikâhla ona vat™ etti” ya¡nî cimâ¡ etti demektir. Örtmek, bürümek ma¡nâ-

1054 “De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü 
çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her 
şeye hakkıyla gücü yetensin.” Âl-i ¡İmrân, 3/26.

1055 “Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve 
sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)” el-Feth, 48/9.

1056 “Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın.” en-Nisâ™, 4/171; el-Mâide, 5/77.
1057 “(İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır).” el-A¡râf, 7/189.
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sına olan ”َغْشٌي“den “tefa¡¡ul”dür. Bu âyette cimâ¡dan kinâyettir. Bâbu’l-∏ayn’da ”َغاِشَية“ 
kelimesine nazar oluna.

• 	]taπî∂u[ َتِغيُض

• ُ َيْعَلُم َما َتْحِمُل ُكلُّ أُْنَثى َوَما َتِغيُض اْلَْرَحاُم َوَماَتْزَداُد﴾1058 أَْي تُْنِقُص	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اهللَّ

Ya¡nî “rahmlerin eksilttiği şey™i” demektir. “َبــاَع” bâbından ”َغــاَض اْلَمــاُء“ denir, “Su eksil-
di” demek olur. Bu sûrette fi¡l-i lâzımdır. Müte¡addî de olur, ”َغاَضُه َغْيُرُه َيِغيُض َغْيًضا“ denir. 
Ve mechûl sîgasıyla ”ِغيَض“ dahi eksiltilmek mevzi¡inde müsta¡meldir: َوِقيَل َيا أَْرُض اْبَلِعي﴿ 
َماَءِك َوَيا َسَماُء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اْلَْمُر َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِدّيِ َوِقيَل بُْعًدا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن﴾1059

• 	]teπayyu@an[ َتَغيًُّظا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإَذا َرأَْتُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفيًرا﴾1060 أَْي َغَلَياًنا َكَغَلَياِن َصْدِر اْلَغْضَباِن	

ــٌظ” -bir sestir ki gayzlanıp öfkelenmiş kimsenin sadrından gelir ve onunla gümürde “َتَغيُّ
nir, ya¡nî şiddet-i gayz ve harâret-i gazabdan mugtâz ve gazab-nâk kimsenin sadrından 
duyulan gayr-ı tabî¡î sestir. ”َلَهــا“daki zamîr ”َنــاٌر“a ”َجَهنَّــُم“e râci¡dir. Bu kelime eşedd-i 
gazab demek olan ”َغْيٌظ“dan “tefa¡¡ul”dür. Bâbu’l-∏ayn’da ”َغاِئظُوَن“ kelimesine de nazar 
buyurula.

• 	]et-teπâbuni[ التََّغابُِن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َيْجَمُعُكْم ِلَيْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َيْوُم التََّغابُِن﴾1061 أَْي َيْوَم َيْغِبُن أَْهُل اْلَجنَِّة أَْهَل [265] النَّاِر	

Ehl-i cennetin ehl-i nâra gabnı ehl-i nâr eğer hayât-ı dünyâda hakkı kabûl ile îmân etmiş 
olsalardı nâil olacakları menâzil-i cenneti mü™minlerin alması i¡tibâriyledir. Asl ma¡nâ-
yı ”َغْبٌن“ mu¡âmele ve mubâya¡a ve mukâsemede kişi sâhibine hud¡a ile nasîbini ve hak-
kını noksân etmekle ızrârdır, biz lisânımızda ona aldatmak ve aldanmak deriz. “َضــَرَب” 
bâbından ”ُجُل َيْغِبُن َغْبًنا َفُهَو َمْغُبوٌن ُجُل َيْغِبنُُه َغْبًنا َفُهَو denir. Ve müte¡addî olarak da “َغَبَن الرَّ  “َغَبَنُه الرَّ
 bundan “tefâ¡ul”dür ki “َتَغابُــٌن” bundan ism de olur. Ve “َغْبــٌن” denir.[ Ve[ َغِبيــٌن َوَذاَك َمْغُبــوٌن”
kavmin birbirini aldatması ve muhâda¡a etmesinden ¡ibârettir.

1058 “Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir.” er-Ra¡d, 
13/8.

1059 “Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu” denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cûdî’ye 
oturdu ve “Zalimler topluluğu Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” denildi.” Hûd, 11/44.

1060 “Bu ateş onları uzak bir mesafeden görünce onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.” el-
Furkân, 25/12.

1061 “Toplanma vakti için Allah’ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gün-
dür.” et-Tegâbün, 64/9.
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MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،غ“

• 	]tuπmi∂û[ تُْغِمُضوا

• ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُه تُْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِإلَّ أَْن تُْغِمُضوا ِفيِه﴾1062 أَْي ِإلَّ ِبأَْن َيَتَساَمُحوا 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتَيمَّ
َوَتَتَغاَفُلوا َوَتَتَساَهُلوا

Ya¡nî “Siz onu kabûl etmezsiniz ancak ba¡zı hakkınızdan tesâmüh ve tegâfül ve tesâhül 
etmekle” demek olur. Bu kelime ”َغْمــٌض“dan “if¡âl”dir. ”َغْمــٌض“ nevm-i ¡ârızdır. َمــا ُذْقــُت“ 
-demektir. Bu münâsebetle göz kapamak ma¡nâsına da isti¡mâl olu “َنْوًمــا” ,denir َغْمًضــا”
nur, sonra tegâfül ve tesâhül ve tesâmuh ma¡nâlarına isti¡âre olundu ve öylece şâyi¡ oldu. 
Ve lafz-ı mezbûr kelâmda ¡adem-i vuzûh ma¡nâsına da isti¡mâl olundu. ”َهــَذا َكَلٌم َغاِمــٌض“ 
denir, gayr-ı vâzıh ve müşkil demektir. Cem¡i ”َغَواِمــُض“dir. ”َســُهَل“ ve “َقَعــَد” bâblarından 
 göz yummak ve kezâ “ِإْغَماٌض” ve “if¡âl”den “َغُمــَض، َغَمــَض َيْغُمــُض ُغُموًضا َوُغُموَضــًة َفُهَو َغاِمٌض”
“tef¡îl”den ”ْض َعْيَنْيَك َتْغِميًضا -Ve i¡râz ve tecâvüz ma¡nâlarına isti¡mâl olunur, bu ma¡nâ “َغّمِ
da ekser ve eşher “if¡âl”den gelir. ]266[

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-FÂ™: ”َت،ف“

• 	]tefşelû[ َتْفَشُلوا

• َ َوَرُسوَلُه َوَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم﴾1063 أَْي َفَتْجَبنُوا َوَتْذَهَب َدْوَلُتُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَِطيُعوا اهللَّ

Ya¡nî “Korkak olursunuz ve devletiniz ya¡nî kuvvet ve gâlibiyyette menzilet-i gâlibeniz 
gider” demektir ki gözden düşer, hakîr olursunuz demeği ifâde eder. Bu kelime korkak-
lık ve za¡f-ı kalb ma¡nâsına olan ”َفَشــٌل“dendir. “َتِعَب” bâbından ”َفِشــَل َيْفَشــُل َفَشــًل َفُهَو َفِشــيٌل“ 
denir. Râπıb rahimehullâh Mufredât’da ”اْلَفَشــُل َضْعــٌف َمــَع ُجْبٍن“ ¡ibâretiyle tefsîr etmişَحتَّى﴿ 
ْمــِر﴾ve 1065 ِإَذا َفِشــْلُتْم َوَتَناَزْعُتــْم ِفــي اْلَْمــِر﴾1064  âyetlerinde de ﴿َوَلــْو اَٰريَكُهــْم َكِثيــًرا َلَفِشــْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتــْم ِفي اْلَ
ma¡nâ böyledir. “Tefa¡¡ul”den ”ــٌل ــَل .seyelân ma¡nâsına da isti¡mâl olunmuştur “َتَفشُّ  “َتَفشَّ
.demektir “َساَل” , اْلَماُء”

• 	]teftinnî[ َتْفِتنِّي

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َوَل َتْفِتنِّي﴾1066 أَْي َوَل َتْوِقْعِني ِفي اْلِفْتَنِة	

Ya¡nî “Bana izn ver, gazâya götürme, beni günâha ve şerr ve fesâda düşürme!” demek 

1062 “Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın.” el-Bakara, 
2/267.

1063 “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devleti-
niz elden gider.” el-Enfâl, 8/46.

1064 Nihayet za’f gösterdiniz. (Peygamber’in verdiği) emir konusunda tartıştınız.” Âl-i ¡İmrân, 3/152.
1065 “Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz.” 

el-Enfâl, 8/43.
1066 “Onlardan “Bana izin ver, beni fitneye (isyana) sevketme” diyen de vardır.” et-Tevbe, 9/49.
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olur. Altının ceyyid ve redîsini bilmek için âteşe koymak ma¡nâsına ”َفْتــٌن“dendir. Bun-
dan insân için duhûl-ı nâr u ¡azâba sebeb olmakla ism ve günâha da ”ِفْتَنــٌة“ ıtlâk olundu. 
Ve imtihân ve ihtibâr ve belâ ve şiddet ve sâir ma¡ânîde de isti¡mâl edildi. “َجَلَس” bâbın-
dan ”َفَتَن َيْفِتُن ُفُتوًنا“ denir. Tafsîli Bâbu’l-Fâ’da ”َفَتنُوا“ kelimesinde görülür.

• 	]tefte™u[ َتْفَتُؤا

• ِ َتْفَتُؤا َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن﴾1067 أَْي َل َتَزاُل َتْذُكُر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َتاهللَّ

Ya¡nî “Ayrılmazsın Yûsuf’u anmaktan” demek olur. Bunda takdîr-i kelâm ”َُتــاهلِل َل َتْفَتــأ“ 
olup tahfîfen ”َل“ hazf olunmuştur, çünkü isbât irâde olunmuş ]267[ olsa idi cevâb-ı ka-
semde lâm ve nûn-ı te™kîd bulunarak ” -şeklinde olmak lâzım gelirdi. Böyle olma “َلَتْفَتــأَنَّ
dığı cihetle iltibâs mürtefi¡ olduğundan hazf-ı lâ ile tahfîf-i kelâma mâni¡ kalmamıştır. 
Ve ”َُل َتَزاُل” , “َل َتْفَتأ“ ma¡nâsına olup cahda muhtasstır.

• 	]tefe&ehum[ َتَفَثُهْم

• ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق﴾1068 أَْي اَْدَراَنِهْم َوأَْوَساَخُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَّ

Bu âyette ”َويُِزيُلــوا” , “ِلَيْقُضــوا  uzamış tırnak ve bunlarda “َتَفــٌث” .ile müfesserdir “ِلَيْقَطُعــوا 
müterâkim kirler evsâh-ı zufr ve haddinden ziyâde uzamış bıyık ve her zamân beden-
den izâlesiyle tatahhur lâzım olan evsâh ve edrândır ki müstekrehâttandır. Eserle sâbit 
olan tefsîrde izâle-i vesahtan murâd bıyık kesmek ve koltukları yolmak ve tırnakları 
kesmek ve mahall-i mestûrdaki zâid tüyleri tırâş etmektir kavliyle îzâh olunmuşutr. 
Ve ”ِلَيْقُضــوا“nun ”ِلَيْقَطُعــوا“ ile tefsîri lafz-ı mezbûrun lisân-ı ¡Arabda suver-i muhtelife ile 
birçok ma¡ânîde isti¡mâl olunduğu gibi kat¡ ve izâle ma¡nâsına da isti¡mâl olunduğuna 
binâ™endir. ”ْيَء َيْقِضي .demektir “أََزاَل” ve ”َقَطَع“ ,denir “َقَضى الشَّ

• 	]tefri∂û[  َتْفِرُضوا

• نُوا 	 وُهنَّ أَْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفِريَضًة﴾1069 أَْي تَُبّيِ َساَء َما َلْم َتَمسُّ ْقُتُم النِّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّ
نُوا َصَداًقا  َلُهنَّ َمْهًرا أَْو تَُعّيِ

﴾ ــوُهنَّ  üzerine ¡atfen nisâ™ için mehr ta¡yîn etmedikçe yâhûd tebyîn etmedikçe ﴿َمــا َلــْم َتَمسُّ
demektir. ”َفــْرٌض“ bu âyette tesmiye ve ta¡yîn ve tebyîn ma¡nâsına ve ”َفِريَضــٌة“ mehr-i 
mu¡ayyen ve müsemmâdır. Bâbu’l-Fâ’da ”َفْرٌض“ kelimesine nazar oluna.

1067 “Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip 
gideceksin veya helâk olacaksın” dediler.” Yûsuf, 12/85.

1068 “Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik’i (Kâbe’yi) tavaf etsinler.” 
el-Hacc, 22/29.

1069 “Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur.” 
el-Bakara, 2/236.



ثئ لم نء ِم ُم 279BÂBU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE

• 	]tefsîran[ َتْفِسيًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َيْأتُوَنَك ِبَمَثٍل ِإلَّ ِجْئَناَك ِباْلَحّقِ َوأَْحَسَن َتْفِسيًرا﴾1070 أَْي َبَياًنا َوَتْفِصيًل	

Bu kelime beyân ve îzâh ma¡nâsına olan ”َفْســٌر“den “tef¡îl”dir. “َضــَرَب” bâbından َفَســْرُت“ 
ْيَء َفْسًرا” ْنُتُه َوأَْوَضْحُتُه” , الشَّ ْرتُُه َتْفِسيًرا” demektir. Taskîl ile “tef¡îl”den “َتَبيَّ -ma¡nâ-yı mezkûr “َفسَّ
da mübâlagadır. Aslen ma¡nâ-yı ma¡kûlün beyanıdır, bu âyet-i kerîmede murâd odur, 
çünkü buyuruluyor ki “Ey nebî-i muhterem, senin nübüvvetini tekzîb ve emrini ibtâl 
için bir mesel ityân etmezler. Ancak onun cevâbında onu ibtâl edecek onların mislinde 
daha güzel bir müdâfi¡ getiririz.” ]268[ Binâ™en ¡aleyh ”َتْفِســيٌر“ burada beyân ve tafsîl 
ifâde eder. Ve “istif¡âl”den ”ِإْسِتْفَساٌر“ taleb-i beyândır.

• 	]tefra√[ َتْفَرْح

• ْر	 َ َل يُِحبُّ اْلَفِرِحيَن﴾1071 أَْي َل َتْأِشْرُه َوَل َتَتَكبَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل َتْفَرْح ِإنَّ اهللَّ

Ya¡nî “Ni¡met sebebiyle azma ve kibrlenme!” demek olur. Mütena¡¡im olan kimseye 
kesret-i ni¡amdan mütahassıl ferah ve mûris-i kibr ü batar olmakla ”أََشــٌر” , “َفَرٌح“le tefsîr 
olundu. Bu gûne ferah mezmûm ve münkerdir, lâkin mutlak sürûr ma¡nâsına olan fe-
rah mezmûm değildir, zîrâ ”َفــَرٌح“ lafzı lezzet-i ¡âcile sebebiyle hâsıl olan inşirâh-ı sadr 
ma¡nâsınadır. Eğer vukû¡u lezzât-ı nefsâniyyede olursa mekrûh ve mezmûmdur, nite-
kim âyât ve âhâdîs-i kesîrede zemm ve va¡îd ve inzâr ile tenfîr edilmiştir. Lâkin umûr-ı 
hayriyye ve muhsenât ve sâir ahvâl-i meşrû¡ada mezmûm ve memnû¡ değildir, nitekim  
ا َيْجَمُعوَن﴾1072 ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْيٌر ِممَّ -buyurul ﴿َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمنُوَن﴾ve 1073 ﴿ُقْل ِبَفْضِل اهللَّ
du. “َطِرَب” bâbından ”َفِرَح َيْفَرُح َفَرًحا َفُهَو َفِرٌح َوَفْرَحاُن“ denir. Ve hemze ve tad¡îfle ta¡addî eder. 
َحُه” ve “أَْفَرَحُه” .denir, “Ferahlandı” demek olur “َفرَّ

• 	]tefî™e[ َتِفيَء

• ِ﴾1074 أَْي َتْرِجَع	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَقاِتُلوا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى أَْمِر اهللَّ

Ya¡nî “Allâh’ın emrine itâ¡ate dönünceye dek” demek olur. ”َفْيٌء“ lafzındandır. Bu bâb-
da ”َُتَتَفيَّأ“ kelimesinde bundan evvel beyân olunmuştur, oraya ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]tefekkehûne[ َتَفكَُّهوَن

• ُبوَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما َفَظْلُتْم َتَفكَُّهوَن﴾1075 أَْي َتَتَعجَّ

1070 “Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş 
olmayalım.” el-Furkân, 25/33.

1071 “Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez.” el-Kasas, 28/76.
1072 “De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp dur-

duklarından daha hayırlıdır.” Yûnus, 10/58.
1073 “O gün mü’minler sevinecektir.” er-Rûm, 30/4.
1074 “Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın.” el-Hucurât, 49/9.
1075 “Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz.” el-Vâkı¡a, 
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Ya¡nî “Ta¡ccüb edersiniz” demektir. Aslı ”َتَتَفكَُّهــوَن“ olup tahfîfen ehad-ı tâ™eyn hazf 
olunmuştur. ”ــٌه ــٌل” sunûf-ı fevâkihle “َتَفكُّ -ya¡nî mezelenmek ve meze te¡âtîsidir. As “َتَنقُّ
len meyve ve yemiş ma¡nâsına olan ”َفاِكَهــٌة“den “tefa¡¡ul”dür. Bundan ahz ile tenakkul 
bi’l-hadîste de ]269[ isti¡âre olundu ki söyleşmek ve te¡âtî-i kelâmdır. Bu da gâliben 
ta¡accübden tahaddüs etmekle ”ُبوَن” , “َتَفكَُّهوَن  “َفاِكَهٌة” ile tefsîr olundu. Bâbu’l-Fâ’da “َتَتَعجَّ
ve ”َفاِكُهوَن“ kelimelerine de nazar oluna.

• 	]tefesse√û[ ُحوا َتَفسَّ

• َلُكْم﴾1076 أَْي 	  ُ َيْفَسِح اهللَّ َفاْفَسُحوا  اْلَمَجاِلِس  ُحوا ِفي  َتَفسَّ َلُكْم  ِقيَل  ِإَذا  الَِّذيَن آَمنُوا  أَيَُّها  َتَعاَلى ﴿َيا  َقْولُُه 
ِع اهللُ َلُكْم ُعوا يَُوّسِ ُعوا َفَوّسِ َتَوسَّ

Ya¡nî “Mecâliste size geniştiriniz denildiği vaktte geniştiriniz ki Allâhu ta¡âlâ da sizin 
için dilediğiniz şey™i genişletsin” demek olur. “َنَفَع” bâbından ”َفَسَح َلُه ِفي اْلَمْجِلِس َيْفَسُح َفْسًحا“ 
denir, bir kimseye mecliste oturacak kadar yer açmak ma¡nâsınadır. “Tefa¡¡ul” bâbından 
ــَح” ــَع” , “َتَفسَّ  demektir, genişlemektir. Biz bu mevzi¡de açılmak deriz. Binâ™en ¡aleyh “َتَوسَّ
tercümede “açılınız” ta¡bîri şîve-i lisânımızda evfaktır.

• 	]tefâvutin[ َتَفاُوٍت

• ْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت﴾1077 أَِي اْضِطَراٍء َواْخِتَلٍف	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّ

 in ma¡nâ-yı mevzû¡u bir şey™i fî-mâ ba¡d idrâk“َفــْوٌت” ,mâddesinden “tefâ¡ul”dür “َفــْوٌت”
ve vusûlü mümkün olmamak üzere elden gitmek ve dûr olmaktır. “Tefâ¡ul”den ”َتَفاُوٌت“ 
iki veyâ ziyâde şey™lerin beynleri uzaklaşmak ve evsâf ve ahvâlde birbirine mütehâlif ve 
mütebâyin ve gayr-ı mütenâsib olmaktır. İşte ıztırâb ve ihtilâf ile tefsîrin vechi budur. 
Sülâsîden “َقاَل” bâbından ”َفاَت َيُفوُت َفْوًتا َفُهَو َفاِئٌت“ denir.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ف“

• 	]tufî∂ûne[ تُِفيُضوَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُكنَّا َعَلْيُكْم ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه﴾1078 أَْي َتُخوُضوَن [270] َوَتْشَرُعوَن ِفيِه	

Ya¡nî “Siz o ¡amelde kesretle havz ve şürû¡ ettiğinizde” demek olur. Ve ِبَمــا أَْعَلــُم   ﴿ُهــَو 
 ve “َتْنَدِفُعــوَن” ile tefsîr olunmuştur. Bu kelime “َتُقولُــوَن ِفيــِه” kavl-i kerîminde تُِفيُضــوَن ِفيــِه﴾1079
-ibârâtıyla da tefsîr olunmuştur. Cümlesi bir yere çı¡ “تُْنِشُروَن ِفيِه” ve “َتْنَبِسطُوَن” ve “َتْدُخُلوَن”

56/65.
1076 “Ey iman edenler! Size, “Meclislerde yer açın” denildiği zaman açın ki, Allah da size genişlik ver-

sin.” el-Mücâdele, 58/11.
1077 “Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.” el-Mülk, 67/3.
1078 “Siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz.” Yûnus, 10/61.
1079 “O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir.” el-Ahkâf, 46/8.
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kar, ma¡nâ-yı maksûdda tebâyün ve tehâlüf yoktur. Bu kelime ma¡ânî-i kesîre de isti¡mâl 
olunmuş olan ”َفْيٌض“den “if¡âl”dir: ”أََفاَض يُِفيُض ِإَفاَضًة“ denir. Bâbu’l-Hemze’de ”أََفْضُتْم“ ve 
.kelimelerine mürâca¡at oluna “أَِفيُضوا”

• 	]tufennidûni[ ُدوِن تَُفنِّ

• ُلوِني	 ُدوِن﴾1080 أَْي تَُجّهِ ا َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل أَبُوُهْم ِإنِّي َلَِجُد ِريَح يُوُسَف َلْوَل أَْن تَُفنِّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلمَّ

Ya¡nî “Eğer beni techîl etmezseniz” demektir. Ve “Bana re™yde ¡acz isnâd etmezseniz” 
demek de olur. ”َحــَرٌف“ ya¡nî bunaklık ma¡nâsına olan َفَنــٌد“den “tef¡îl”dir. Râπıb rahime-
hullâh Mufredât’ta ”َتْفِنيــٌد“ insânı ”َفَنــٌد“e nisbet etmektir. Ve ”َفَنــٌد“ za¡f-ı re™ydir demiş ve 
bu âyeti îrâd etmiş ve ”ُدوِن -ile de tefsîr olunduğu “أَْن َتُلوُموِني” kelime-i kerîmesinin “أَْن تَُفنِّ
nu kayd eylemiş. ”َفَنــٌد“ , “if¡âl”den ”َفَنــٌد“e duhûl ma¡nâsınadır: ”ُجــُل  Şeyhûhat ve“ “أَْفَنــَد الرَّ
herem sebebiyle kuvâ-yı ¡akliyyesini zâyi¡ etti” ya¡nî bunadı demektir. Ve ”َفَنــٌد“ kizb ve 
cehl ma¡nâlarına da gelir.

• 	]tuftenûne[ تُْفَتنُوَن

• ّرِ	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َبْل أَْنُتْم َقْوٌم تُْفَتنُوَن﴾1081 أَْي تُْخَتَبُروَن ِباْلَخْيِر َوالشَّ

“İmtihân olunursunuz” demektir. ”ــي -kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna. Ve Bâbu’l “َتْفِتنِّ
Fâ’da ”َفَتنُوا“ kelimesinde tafsîli vardır.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-¢ÂF: ”َت،ق“

• 	]ta…fu[ َتْقُف

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم﴾1082 أَْي َل َتْتَبْع َما َل َتْعَلُم َوَما [271] َل َيْعِنيَك	

Ya¡nî “Bilmediğin ve sana nef¡an ta¡alluku olmayan şey™e ittibâ¡ etme, arayıp sorma!” 
demek olur. Bu kelime mu™ahhar-ı ¡unuk ya¡nî ense ta¡bîr ettiğimiz ”َقَفــا“ lafzındandır. 
Bundan ahzle ittibâ¡ ve iktidâ™ ma¡nâlarında isti¡mâl olundu. Kelime-i mezbûre nâkıs-ı 
vâvî olup ”َعــَدا“ ve ”َســَما“ bâblarından ”ا  “َل َتْقُف” .sûretinde tasrîf olunur “َقَفــا َيْقُفــو َقْفًوا َوُقُفــوًّ
bundan sîga-i neyh-i hâzırdır. Ve “tef¡îl”den ”ــي َتْقِفَيــًة ــى يَُقّفِ  ﴿َوَلَقــْد :bundan müte¡addîdir “َقفَّ
ُسِل﴾1083 أَْي أَْتَبْعَناُهْم ْيَنا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُّ آَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَقفَّ

1080 “Kervan (Mısır’dan) ayrılınca babaları, “Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu 
alıyorum” dedi.” Yûsuf, 12/94.

1081 “Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz.” en-Neml, 27/47.
1082 “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.” el-İsrâ™, 17/36.
1083 “Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik.” 

el-Bakara, 2/87.
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• 	]ta…ri∂uhum[ َتْقِرُضُهْم

• َماِل﴾1084 أَْي َتْخِلْفُهْم َوتَُجاِوْزُهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهْم َذاَت الّشِ

Ya¡nî “Onları bırakır ve tecâvüz eder sol tarafa” demek olur. ”َقــْرٌض“ bir mekânı kat¡ ve 
tecâvüze ism olmuş. Binâ™en ¡aleyh bu kelime terk ve tecâvüz ve emsâli ta¡bîrlerle tefsîr 
olunur. Aslen kat¡ ma¡nâsınadır. “َضــَرَب” bâbından ”َقَرَضــُه َيْقِرُضــُه َقْرًضــا“ denir. Ve tecâvüz 
ve bi’l-âhara ödenmek üzere mâl vermek ya¡nî kimseye ödünç vermek ve mevt gibi 
ma¡ânîde de isti¡mâl olundu. Kâle ta¡âlâ: 1085﴾َقْرًضا َحَسًنا َ  “َماَت” , “َقَرَض ُفَلٌن” Ve ﴿َوأَْقِرُضوا اهللَّ
ve ”َماتُوا َوَلْم َيْبَق ِمْنُهْم أََحٌد” , “ِاْنَقَرَض اْلَقْوُم“ demektir.

• 	]te…adda¡û[ َتَقطَُّعوا

• ﴿َوَتَقطَُّعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم﴾1086 أَِي اْخَتَلُفوا ِفي أَْمِر ِديِنِهْم	

Murâd “İ¡tikâd ve mezâhibde ihtilâf ettiler” demektir. Bu kelime kat¡den “tefa¡¡ul”dür 
ki kesilmek inkıtâ¡ ve bölük bölük olmak ve teferruk ya¡nî ayrılmak ma¡nâlarına gelir. 
Bu âyette ”ِإْخِتــَلٌف“ ile tefsîri emr-i dînde ittihâdı terk ile fırka fırka ve hizb hizb olarak 
i¡tikâdât ve mezâhibde tehâlüflerindendir.

• 	]te…âsemû[ َتَقاَسُموا

• نَُّه َلْيًل	 َتنَُّه َوأَْهَلُه﴾1087 أَْي أَْحَلُفوا ِباْسِم اهلِل َلَنُقلَّ ِ َلنَُبّيِ ﴿َقالُوا َتَقاَسُموا ِباهللَّ

Ya¡nî “Onu elbette ]272[ geceleyin öldürürüz!” diye ism-i Allâh’a yemîn ettiler de-
mek olur. ”َتَقاُسٌم“ yemîn ma¡nâsına olan ”َقَسٌم“den “tefâ¡ul”dür ki yemînleşmek ya¡nî bir 
cemâ¡at bir hûsusta ittifâk ve ittihâdlarına bir yerlerini kasemle te™mîn etmektir. ”َتنَّــُه  “َلنَُبّيِ
kelimesi Bâbu’l-Bâ’da ”َبيََّت“ kelimesinde mezkûrdur, ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]ta…şa¡irru[ َُّتْقَشِعر

• َل أَْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتاًبا ُمَتَشاِبًها َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم﴾1088 أَْي َتْقِبُض	 ُ َنزَّ ﴿اهللَّ

Ya¡nî “Buruşup ürperir” demek olur. Ve ”َتْرَتِعــُد“ ya¡nî titrer lerze-nâk olur da denildi. 
”  denir, “Buruştu, ürperdi, titredi” demektir. Zamm-ı “ِإْقَشَعرَّ ِجْلُدُه ِمْنُه َيْقَشِعرُّ اْقِشْعَراًرا َفُهَو ُمْقَشِعرٌّ
…âf ve feth-i şîn’le ”ٌُقَشْعِريَرة“ ve fethle ”ٌَقْشَعِريَرة“ bundan ismlerdir. Kelime rubâ¡î mezîdün 
fîhden ”ِإْفِعْلَلٌل“dir.

1084 “Batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gittiğini (görürdün).” el-Kehf, 18/17.
1085 “Allah’a güzel bir borç verin.” el-Müzzemmil, 73/20.
1086 “(İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler.” el-Enbiyâ™, 21/93; el-Mü™minûn, 23/53.
1087 “Aralarında Allah adına and içerek şöyle dediler: “Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz” 

en-Neml, 27/49.
1088 “Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) 

tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı 
gerginleşir.” ez-Zümer, 39/23.
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• 	]te…allubuhum[ ُبُهْم َتَقلُّ

• ُفُهْم 	 ُبُهْم ِفي اْلِبَلِد﴾1089 أَْي َتَصرُّ ِ ِإلَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَل َيْغُرْرَك َتَقلُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما يَُجاِدُل ِفي آَياِت اهللَّ
أَْو َذَهابُُهْم َوَمِجيئُُهْم ِفيَها

Ya¡nî “Onların bilâdda berây-ı ticâret emniyyetle tasarrufları veyâ gidip gelmeleri” de-
mek olur. ”ٌف -dönüp dolaşmak ve varıp gelmek mevki¡inde müsta¡meldir. Bu keli “َتَصــرُّ
me ”ٌل  tahvîl ve alt üst “َتْقِليــٌب” den “tefa¡¡ul”dür. “Tef¡îl”den“َقْلــٌب” ma¡nâsına olan “َتَحــوُّ
etmek ma¡nâlarına müte¡addîdir. Bâbu’l-¢âf’ta ”َقْلٌب“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]ta…∂î[ َتْقِضي
• َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض َما أَْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة 	 َقْولُُه ﴿َقالُوا َلْن نُْؤِثَرَك َعَلى َماَجاَءَنا ِمَن اْلَبّيِ

ْنَيا﴾1090 َتْحُكُم َوَتْمِضي الدُّ

Ya¡nî “Hükm ve imzâ edersin demektir. Ya¡nî hükmün ancak bu hayât-ı dünyâya ge-
çer demek olur. ”َقَضــاٌء“dandır. Bu kelimeye dâir kelâm bir nebze Bâbu’l-Hemze’de 
 kelimelerinde “َقَضــى” ve “اْلَقاِضَيــة” kelimesinde ve tahkîk ve tafsîli Bâbu’l-¢âf’ta “ِإْقُضــوا”
mezkûrdur.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”273[ “ُت،ق[ 

• 	]tu…âten[ تُٰقيًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإلَّ أَْن َتتَُّقوا ِمْنُهْم تُٰقيًة﴾1091 أَْي ِإلَّ أَْن َتَخاُفوا ِمْن ِجَهِتِهْم َما َيِجُب اتَِّقاُؤُه أَِو اتَِّقاًء	

Ya¡nî “Ancak kâfirlerin şerlerinden sakınmak lâzım olan şey™den korkasınız” yâhûd 
“sakınmakla” demek olur ki kalben onlara meyl ve muhabbet etmeyerek zâhirde lisâ-
nen müdârât câiz olduğu bildirilir. ”تَُقــاًة“ ve ”تُْقَيــًة“ ma¡nâda birdir ki kişi kendi nefsini 
harâmdan ve şübühâttan vikâye etmektir. Sakınmak ve perhîz-kârlık demek olur. َرُجــٌل“ 
” ” ,denir “َقْوٌم أَْتِقَياُء” ve َتِقيٌّ  “َتِقَي َيْتَقى تَُقاًة bâbından ”َتِعَب“ demektir. Bundan “اَْزِكَياُء” ve “َزِكيٌّ
”  dır ki misâl-i vâvîdir. Ve“َوَقــى” denir. Fâ™ü’l-fi¡ldeki tâ vâv’dan mübdeldir; aslı َفُهــَو َتِقــيٌّ
 denir. Bunun havfle tefsîri harâm ve şübühâttan vikâye-i nefs “ِإتََّقــى َيتَِّقــي ِإتَِّقاًء” den“ِإْفِتَعــاٌل”
havfullâh ve haşyetullâhtan münba¡is olduğu içindir.

• 	]tu…simû[ تُْقِسُموا

• ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم َلِئْن أََمْرَتُهْم َلَيْخُرُجنَّ ُقْل َل تُْقِسُموا﴾1092 أَْي َل َتْحِلُفوا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْقَسُموا ِباهللَّ

1089 “Allah’ın âyetleri hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip 
dolaşmaları seni aldatmasın.” el-Mü™min, 40/4.

1090 “Sihirbazlar şöyle dediler: “Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. 
Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.” Tâhâ, 20/72.

1091 “Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır.” Âl-i ¡İmrân, 3/28.
1092 “Münâfıklar sen kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır bir şekilde 
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Ya¡nî “Yemîn etmeyiniz” demektir. Yemîn demek olan ”َقَســٌم“den “if¡âl”dir. Bunun aslı 
 her yemîne “َقَسٌم” dir ki evliyâ-i maktûl üzerine taksîm olunan yemînlerdir. Sonra“َقَساَمٌة”
ism oldu. Bâbu’l-¢âf’ta ”َقَسْمَنا“ kelimesine bak.

• 	]tu…lebûne[ تُْقَلُبوَن

• وَن	 ُب َمْن َيَشاُء َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإَلْيِه تُْقَلُبوَن﴾1093 أَْي تُْرَجُعوَن َوِقيَل تَُردُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿يَُعّذِ

 “َقَلَبــُه َيْقِلُبــُه َقْلًبــا” bâbından ”َضــَرَب“ .bir şey™i bir vechten dîger veche sarf ve tahvîldir “َقْلــٌب”
َلــُه” ve “َصَرَفــُه” , ُه” ve “َحوَّ  “َقْلــٌب” demek olur. İrcâ¡ ma¡nâsına da gelir. Bâbu’l-¢âf’ta “َردَّ
kelimesinde mufassalen mezkûrdur, oraya nazar buyurula. 

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-KÂF: ”274[ “َت،ك[

• 	]teklîmen[ َتْكِليًما

• ُ ُموَسى َتْكِليًما﴾1094 أَْي َخاَطَبُه ُمَخاَطَبًة ِبَل َواِسَطِة َمَلٍك	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكلََّم اهللَّ

Ya¡nî “Allâh subhânehu ve ta¡âlâ Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma bilâ-vâsıtati’l-melek bi’z-
zât söyledi” demektir. ”ــَم -ile te™kîdi ma¡nâ-yı mecâ “َتْكِليًمــا” fi¡linin masdarla ya¡nî “َكلَّ
zı murâd olmayıp hakîkaten kelâm olduğunu tefhîm içindir. Binâ™en ¡aleyh bu âyette 
kelâm hîçbir gûne te™vîl ile te™vîl olunamaz, zîrâ kâ¡ide-i lisân-ı ¡Arabda ef¡âl-i mecâziy-
ye masdarla te™kîd olunmaz. Ma¡a-hâzâ kelâmullâh harf ve lafz ve savttan münezzehtir. 
Mûsâ ¡aleyhi’s-selâmın işittiği kelâmullâhın ve semâ¡ının keyfiyyeti agyâra mechûledir. 
Ve müşârün™ileyh hazretleri kelâm-ı Hakk’ı kelâm-ı halk gibi yalnız sem¡le değil belki 
rûhan ve ¡aklen ve cismen külliyyeti ile işitti. Ma¡a-hâzâ Hazret-i Mûsâ, Zât-ı akdes-i 
Hakk’a hâss olan kelâm-ı nefs-i ilâhîyi işitmedi, çünkü buna Cibrîl de dâhil olduğu 
hâlde hîçbir kimsede ve hîçbir şey™de tâkat yoktur, zîrâ muhâldir. Subhânehu ve ta¡âlâ 
¡ammâ-yekûlu’l-câhilûn.

• 	]et-tekâ&uru[ التََّكاثُُر

• َجاِل	 ْمَواِل َوالّرِ ْوَلِد َواْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اَْلٰهيُكُم التََّكاثُُر َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمَقاِبَر﴾1095 أَِي التََّفاُخُر َواْلَجَدُل ِبَكْثَرِة اْلَ

Ya¡nî “Evlâd ve emvâl ve ricâlin kesretiyle övünmek ve mücâdele etmek, sizi oyaladı, 
meşgûl etti” demek olur. ”التََّكاثُــُر“ kılletin zıddı olan ”ٌَكْثــَرة“ten “tefâ¡ul”dür. َتَكاَثــَر َيَتَكاَثــُر“ 
.böyledir “ُمَكاَثَرةٌ” ”denir ki çoklukla müfâhare ma¡nâsınadır. “müfâ¡alet َتَكاثًُرا”

Allah’a yemin ettiler. De ki: “Yemin etmeyin.” en-Nûr, 24/53.
1093 “O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak O’na döndürüleceksiniz.” el-¡Ankebût, 

29/21.
1094 “Allah Mûsa ile de doğrudan konuştu.” en-Nisâ™, 4/164.
1095 “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.” et-Tekâsür, 102/1-2.
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MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ك“

• 	]tukinnu[ ُّتُِكن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَربَُّك َيْعَلُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُْعِلنُوَن﴾1096 أَْي تُْخِفي ُصُدوُرُهْم	

Ya¡nî “kalblerinin gizlediği şey™i” demektir. Perde ve örtü ve sıcak ve soğuktan setr 
ve vikâye eden şey™e ism olan, kesr-i kâf ve teşdîd-i nûn’la ”  lafzından ]275[ cem¡i “ِكــنٌّ
“ .dır“ِكَناٌن” ma¡nâsınadır. Bunun müfredi “أَْغِطَيٌة” ]“أَِكنٌَّة” gelir. ve[ “أَِكنٌَّة” gelir ve “أَْكَناٌن”  ”َردَّ
bâbından ”َســَتَر” , “َكــنَّ َيُكــنُّ َكنًّــا“ ve ”َصــاَن“ demektir. Âyette vâki¡ ”  .bundan “if¡âl”dir “تُِكــنُّ
 birdir “أََكنَُّه” ve “َكنَُّه” demektir, lâkin ba¡zı ¡ulemâ-yı lisân “أَْخَفــاُه ِفي َنْفِســِه” , “أََكنَّــُه يُِكنُّــُه ِإْكَناًنــا”
demişler. Bâbu’l-Hemze’de ”أَِكنًَّة“ ve ”أَْكَناًنا“ kelimelerinde de bir nebze zikr olunmuştur. 

• 	]tukferûhu[ تُْكَفُروُه

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َيْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َفَلْن يُْكَفُروُه﴾1097 أَْي َفَلْن َتْجَحُدوُه َيْعِني َثَواَبُه	

Bu ma¡nâ ”ُكْفــٌر“ lafzının setr ve inkâr ma¡nâsından me™hûzdur. ”ُكْفــَراٌن“ın da cuhûd-ı ni¡-
met ma¡nâsına isti¡mâli bundandır.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-LÂM: ”َت،ل“

• 	]tele……â[ َتَلقَّى

• ْخِذ َواْلَقُبوِل َواْلَعَمِل ِبِه	 ِه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه﴾1098 أَِي اْسَتْقَبَلَها ِباْلَ ى آَدُم ِمْن َربِّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَلقَّ

Ya¡nî “Hazret-i Âdem rabbisinden ba¡zı kelimâtı ahz ve kabûl ve onunla ¡amel ile kar-
şıladı” demektir. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”ــِه ــَن” ve “َحِفــَظ آَدُم ِمــْن َربِّ ــَن َفَتَلقَّ  “لُّقِ
ve ”ــَم ــي” .tefsîrleri mervîdir “اُْلِهــَم َفَتَلهَّ  bir şey™i fehm ve idrâk-ı kavî ve zekâ-i tâmm “َتَلّقِ
ile kabuldür; ”ــٌم ــٌم” ve “َتَفهُّ  “ِلَقــاٌء” dan “tefa¡¡ul”dür. Ve“ِلَقــاٌء” .ma¡nâlarına da gelir “َتَعلُّ
ma¡a’l-müsâdefe bir şey™e mukâbele ya¡nî râst gele bir şey™e karşı gelmek ve kavuş-
maktır. Ve ba¡zen mücerred mukâbele ve mücerred müsâdefe ma¡nâlarına da kullanılır.

• 	]telbisûne[ َتْلِبُسوَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا أَْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن﴾1099 أَْي َتْخُلطُوَن	

Ya¡nî “Niçin hakkı bâtıla karıştırırsınız?” demek olur. ”لُْبٌس“ mâddesi giymek ma¡nâsına 
ّمِ َفُهَو َلِبٌس َوَذاَك َمْلُبوٌس” bâbından ”َتِعَب“  “ِلْبٌس” denir. Ve kesr-i lâm’la “َلِبَس الثَّْوَب َيْلَبُس لُْبًسا ِبالضَّ

1096 “Rabbin, onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir.” el-Kasas, 28/69.
1097 “Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır.” Âl-i ¡İmrân, 3/115. Elimizdeki mushaf-

larda bu ayetin “يُْكَفُروُه” kıraatı tercih edilmiştir, müellif ise “تُْكَفُروُه” kıraatını tercih etmiştir.
1098 “Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb’ine 

yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti.” el-Bakara, 2/37.
1099 “Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?” Âl-i ¡İmrân, 3/71.
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ve ”ِلَباٌس“ giyilen şey™dir. Ve ]276[ halt etmek ve karıştırmak ve karışmak ma¡nâsına ]ge-
lir[. “َضــَرَب” bâbından ” ّمِ  ,denir “َلَبــَس َعَلْيِه اْلَْمُر” Ve lâzımda “َلَبــَس َعَلْيــِه اْلَْمــُر َيْلِبُس لُْبًســا َكَذا ِبالضَّ
 sâtir-i beden olmakla bundan bi’t-takrîb ma¡ânî-i sâirede dahi “ِلَباٌس” in ref¡iyle. Ve“أَْمٌر”
isti¡âre olundu, meselâ zevcân yekdîgeri irtikâb-ı fuhş ve ef¡âl-i şenî¡a ve kabîhadan 
sâtir ve mâni¡ olmakla her biri libâs tesmiye edildi, nitekim 1100﴾  ﴿ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوأَْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ
vâki¡ olmuştur. Bâbu’l-Lâm’da ”َلَبْسَنا“ ve ahavâtına da nazar oluna.

• 	]tel…afu[ َتْلَقُف

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَن﴾1101 أَْي َتْبَلُع	

Ya¡nî “Yutar, bel¡ eder” demektir. ”َتْلَقــُف“ ve ”َتْلَقــُم“ ve ”َتْلَهــُم“ bir ma¡nâdadır ki ”َبْلــٌع“dir. 
ٌف” denir. Ve “tefa¡¡ul”den “َلِقــَف َيْلَقــُف َلْقًفــا” bâbından “َفِهــَم”  bir şey™i sür¡atle ahz ya¡nî “َتَلقُّ
kapmaktır. Ve kezâ “ifti¡âl”den ”ِإْلِتَقاٌف“ da böyledir.

• 	]telfitenâ[ َتْلِفَتَنا

• ا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَءَنا َوَتُكوَن َلُكَما اْلِكْبِرَياُء ِفي اْلَْرِض َوَما َنْحُن َلُكَما 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا أَِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّ
ِبُمْؤِمِنيَن﴾1102 أَْي ِلَتْصِرَفَنا

Ya¡nî “Bizi sarf etmek, yüz çevirtmek için mi?” demek olur. Aslen döndürmek ve def¡ 
ve sarf ma¡nâlarına olan ”َلْفــٌت“ tendir. “َضــَرَب” bâbından ”َلَفــَت َيْلِفــُت َلْفًتا“ denir. Müte¡addî 
ve lâzım olarak isti¡mâl olunur. Lâzımında “ifti¡âl”den ”ِإْلِتَفــاٌت“ın isti¡mâli eşherdir. Ve 
-ile i¡râz ve insirâf ma¡nâsına ge “َعْن” ile ikbâl ve teveccüh ma¡nâsına ve “ِإَلى” , “ِإْلِتَفاٌت”
lir, meselâ ”َه” , “ِإْلَتَفَت ِإَلْيِه .ma¡nâsınadır “أَْعَرَض َواْنَصَرَف” , “ِإْلَتَفَت َعْنُه” ve “اَْقَبَل َوَتَوجَّ

• 	]tellehû[ ُه َتلَّ

• ْرِض	 ا أَْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن﴾1103 أَْي َصَرَعُه َعَلى َجِبيِنِه َعَلى اْلَ ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Onu yanı üstüne ]277[ yere yatırdı” demektir. ”َجِبيــٌن“ cebhenin cânibeyninden 
biridir, burada taraf ve yan demektir. Ve ”َتلَُّه“ kelimesi aslen mekân-ı mürtefi¡ ma¡nâsına 
olan ” ” , “َتلَُّه” .lafzındandır “َتلٌّ َبُه” dan “تَُراٌب” demektir, nitekim “أَْسَقَطُه َعَلى التَّّلِ  “أَْسَقَطُه , “َترَّ
.demek olur َعَلى التَُّراِب”

• 	]tele……avnehû[ ْوَنُه َتَلقَّ

• 	 ِ ًنا َوُهَو ِعْنَد اهللَّ ْوَنُه ِبأَْلِسَنِتُكْم َوَتُقولُوَن ِبأَْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهّيِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َتَلقَّ

1100 “Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.” el-Bakara, 2/187.
1101 “Bir de ne görsünler o, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor.” el-A¡râf, 7/117; eş-Şu¡arâ™, 26/45.
1102 “Dediler ki: “Bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet 

(devlet) ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz.” Yûnus, 10/78.
1103 “Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere 

yatırınca” es-Saffât, 37/103.
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َعِظيٌم﴾1104 أَْي َتْقَبُلوَنُه َوَيْرِويِه َبْعُضُكْم َعْن َبْعٍض

ي” ْوَنُه” den fi¡l-i müstakbel olup aslı “َتَلّقِ  .iken tahfîfen ehad-ı tâ™eyn iskât olunmuştur “َتَتَلقَّ
Ânifü’l-beyân ”َتَلقَّى“ kelimesine mürâca¡at oluna. Ve kesr-i lâm ve bilâ-teşdîd zamm-ı …
âf’la ”َتِلُقوَنُه“ sûretinde dahi kırâ™at olunmuştur ki kizbde istimrâr ve isrâ¡ ma¡nâsına olan 
 “ِإْســَتَمرَّ ِفي اْلَكِذِب” denir “َوَلَق َيِلُق َوْلًقا” den muzâri¡ cem¡-i muhâtabdır. İkinci bâbdan “َوْلٌق”
ma¡nâsınadır. Terkîb-i nazm-ı celîlde ”اَْلِسَنة“ ile takdîri kizbde isrâ¡ ve istimrâr ma¡nâsını 
ifhâm eder. Bu kırâ™at-i ahîre Hazret-i Ümmü’l-mü™minîn ¡Âişe radıyallâhu ¡anhâdandır.

• 	]telfe√u[ َتْلَفُح

• ﴿َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن﴾1105 أَْي َتْضِرُب ُوُجوَهُهْم َوَتْحُرُق ِعَظاَمُهْم َوَتْأُكُل لُُحوَمُهْم	

Yan¡î “Nâr-ı cehennem harâretiyle yüzlerine çarpar ve nüfûzuyla kemiklerini yakar ve 
etlerini yer” demek olur. Aslen ”َلْفــٌح“ âteş ve bâd-ı semûmun yakıp kavurup karartma-
sına denir. Kendinde bürûdet bulunan rîhin vezânı demek olan ”َنْفــٌح“in zıddıdır. “َقَطــَع” 
bâbından ”َلَفَح َيْلَفُح َلْفًحا“ denir, yaktı, kavurdu, haşladı, kararttı ma¡nâları irâde olunur.

• 	]et-telâ…i[ التََّلِق

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِلُيْنِذَر َيْوَم التََّلِق﴾1106 أَْي َيْوَم اْلِقَياَمِة	

Yevm-i kıyâmete ”َيــْوَم التَّــَلِق“ tesmiyesi ehl-i arz ile ehl-i semâ™ onda telâkî ettiği ]278[ 
kavuştuğu içindir yâhûd mukaddem gidenlere mu™ahhar gidenler mülâkî olduğu içindir. 
Bu kelimenin aslı ”التََّلِقــي“ olup fevâsıl-ı âyâta ri¡âyeten yâ hazf olunmuştur. ”َتَلِقــي“, 
ــى” dan “tefâ¡ul”dür ki kavuşmaktır. Ânifü’l-beyân“ِلَقــاٌء”  kelimesine ircâ¡-ı nazar “َتَلقَّ
buyurula.

• 	]telmizû[ َتْلِمُزوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْلِمُزوا أَْنُفَسُكْم َوَل َتَناَبُزوا ِباْلَْلَقاِب﴾1107 أَْي َوَل َتِعيُبوا أَْنُفَسُكْم	

“Kendi nefsinizi ya¡nî kendi cinsiniz ve ihvân-ı dîniniz olan müslimîni ki sizin nüfu-
sunuzdandır, ta¡yîb etmeyiniz” demek olur. Bu kelime gıybet etmek ve bir kimsede 
¡ayblanacak şey™ aramak demek olan ”َلْمــٌز“dendir. Birinci ve ikinci bâblardan َلَمــَزُه َيْلُمــُزُه“ 
اٍز” , “َيْلِمُزوَن” , “َيْلِمــُزَك” demektir. ¢ur™ân-ı kerîm’de “َعــاَب” denir ki َوَيْلِمــُزُه َلْمــًزا”  “لَُمَزٍة” , “َلمَّ
kelimeleri cümleten bundandır.

1104 “Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söy-
lüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Hâlbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.” en-Nûr, 
24/15.

1105 “Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.” el-Mü™minûn, 23/104.
1106 “Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için” el-Mü™min, 40/15.
1107 “Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın.” el-Hucurât, 49/11.
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• 	]telvûne[ َتْلُووَن

• ا ِبَغّمٍ ِلَكْيَل 	 ُسوُل َيْدُعوُكْم ِفي أُْخَراُكْم َفأََثاَبُكْم َغمًّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ تُْصِعُدوَن َوَل َتْلُووَن َعَلى أََحٍد َوالرَّ
َلُم أَْو َل َيْلَتِفُت  َلُة َوالسَّ َتْحَزنُوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوَل َما أََصاَبُكْم﴾1108 أَْي َل َتْلَتِفُتوَن َعَلى محمٍد َعَلْيِه الصَّ

َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض

Ya¡nî “Havf ve inhizâmınızdan Zât-ı risâlet-penâha iltifât ve emrine tevakkuf ve intizâr 
etmiyordunuz” yâhûd “Fart-ı inhizâm ve havfınızdan yekdîgerinize iltifât için tevakkuf 
ve intizâr etmiyordunuz” demek olur. Ve sûre-i Nisâ’da َفــَل َتتَِّبُعــوا اْلَهــَوى أَْن َتْعِدلُوا َوِإْن َتْلُوا أَْو﴿ 
َ َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا﴾1109  “َيْلِوي ِلَساَنُه ile ya¡nî ıztırâb ve tereddüd ile ve “َتَلْجَلُجوا” ,تُْعِرُضوا َفِانَّ اهللَّ
” -ibâretiyle tefsîr olunmuş. Bunlar İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervî¡ ِبَغْيــِر اْلَحــّقِ
dir. Kelime-i mezbûre aslen ”َلــَوى“ lafzındandır ki ma¡ânî-i ¡adîdede kullanılır. “َرَمــى” 
bâbından ”َرُه َوَمَطَلُه” , “َلَواُه ِبَدْيِه َليًّا َوَليَّاًنا  “أََماَل” , “َلَوى َرْأَسُه أَْو ِبَرْأِسِه” ve “َقَتْلُتُه” , “َلَوْيُت اْلَحْبَل” ve أَخَّ
]279[ demek olup i¡râz ma¡nâsına isti¡mâl olunur. ”أََحــٍد َعَلــى  َيْلــِوي   denir, “Hîçbir “َمــرَّ َل 
kimseye iltifâtla tevakkuf ve intizâr etmeyerek geçip gitti” demek murâd olunur. Ve 
“if¡âl”den ”َذَهْبُت ِبِه” , “اَْلَوْيُت ِبِه“ ma¡nâsınadır. İşte âyeteyn-i kerîmeteyn ile َوِإنَّ ِمْنُهْم َلَفِريًقا﴿ 
-kelimât-ı kerî ﴿َليًّا ِبأَْلِســَنِتِهْم﴾ve 1111 َيْلــُوَن أَْلِســَنَتُهْم ِباْلِكَتــاِب ِلَتْحَســُبوُه ِمــَن اْلِكَتاِب َوَمــا ُهَو ِمَن اْلِكَتــاِب﴾1110
mesinde tefsîrler yerlerine göre hep bu ma¡ânîden me™hûzdur. Bâbu’l-Lâm’da ”ْوا  ve “َلــوَّ
.kelimelerine bak “َليًّا”

• 	]telînu[ َتِليُن

• ِ﴾1112 أَْي َتْطَمِئنُّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم ِإَلى ِذْكِر اهللَّ

Kelime-i mezbûre ”ُخُشــوَنٌة“nin zıddı olan ”ِليــٌن“ lafzındandır ki katılık mukâbili olan yu-
muşaklıktır. Ecsâm ve ahlâk ve mu¡âmelât ve ma¡ânîde dahi isti¡âreten isti¡mâl olunur. 
َوُفــَلٌن َخِشــٌن” ــٌن  َلّيِ  denir ki “Filân kimse halîm ve filân gazûbdur demek” olur. Ve “ُفــَلٌن 
şefîk ve refîk ve muvâfık ma¡nâlarına da gelir, 1113﴾ِلْنــَت َلُهــْم ِ -kavl-i kerî ﴿َفِبَمــا َرْحَمــٍة ِمــَن اهللَّ
mi bundandır. Âyet-i ûlâda ”َتِليــُن“ kelimesiyle ba¡de’l-ibâ™ ve’l-inkâr ”ِليــٌن“in culûd ve 
kulûba isnâdı ba¡de’l-ibâ™ ve’l-inkâr kanâ¡at-i tâmme ile hakkı iz¡ân ve kabûle işârettir. 
Ve ”َنْخَلــٌة“ ya¡nî hurma ağacına da ”ِليَنــٌة“ tesmiyesi nâ¡ime ve tâze olması i¡tibâriyledir. 

1108 “Peygamber, arkanızdan sizi çağırırken siz durmadan dağa yukarı kaçıyor, hiç kimseye dönüp bak-
mıyordunuz. Bundan dolayı Allah, size keder üstüne keder verdi ki, (bu durumlara alışasınız ve daha 
sonra) elinizden gidene ve başınıza gelene üzülmeyesiniz.” Âl-i ¡İmrân, 3/153.

1109 “Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız 
veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” en-
Nisâ™, 4/135.

1110 “Onlardan (Kitap ehlinden) bir grup var ki, Kitab’dan olmadığı hâlde Kitab’dan sanasınız diye (oku-
dukları) Kitap’tanmış gibi dillerini eğip bükerler” Âl-i ¡İmrân, 3/78.

1111 “Dillerini eğip bükerek” en-Nisâ™, 4/46.
1112 “Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar.” ez-Zümer, 39/23.
1113 “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın.” Âl-i ¡İmrân, 3/159.
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Bâbu’l-Lâm’da ”ِليَنٍة“ kelimesine bak. Bu kelime bâb-ı sânîden ”َلَن َيِليُن ِليًنا َوِليَنًة“ sûretin-
de tasrîf olunur. Bunun na¡tı feth-i lâm ve yâ-i müşeddede-i meksûre ile ”َلّيٌِن“dir. Ve “te-
fa¡¡ul”den ”َتَليٌُّن“ temelluk ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Lâm’da ”ًنا .kelimesine de nazar oluna “َلّيِ

• 	]telehhâ[ ى َتَلهَّ

• ى﴾1114 أَْي َتَتَشاَغُل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْنَت َعْنُه َتَلهَّ

ى” ى” tefa¡¡ul” ]280[ bâbından fi¡l-i müstakbel muhâtab olmakla iki tâ™ ile“ , “َتَلهَّ  iken “َتَتَلهَّ
tahfîfen ehad-ı tâ™eyn iskât edilmiştir. Bir şey™den dîger bir şey™le iştigâl edilerek i¡râz 
edildiği vaktte ”ــْيِء ْيُت َعِن الشَّ  “َلَهْيُت denir, “Ondan i¡râz ettim” demektir. Ve sülâsîden “َتَلهَّ
-kelimesinde mufassa “اَْلَهاُكــْم” dendir. Bâbu’l-Hemze’de“َلْهــٌو” de böyledir. Aslen َعْنــُه”
len zikri mürûr etti. Bâbu’l-Lâm’da ”ْهــِو  kelimesinde de fevâid-i lâzıme vardır, nazar “اللَّ
buyurula.

• 	]tele@@â[ َتَلظَّى

• ُب	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْنَذْرتُُكْم َناًرا َتَلظَّى﴾1115 أَْي َتَتَلهَّ

Ya¡nî “Yalınlanır, ¡alevlenir” demek olur. Sâbıkı gibi bunun da aslı ”ـى  olup ehad-ı “َتَتَلظَـّ
tâ™eyn iskât edilmiştir. Bu kelimeye dâir tahkîkât Bâbu’l-Lâm’da ”َلَظى“ kelimesindedir, 
mahall-i mezkûra nazar oluna.

• 	]tele≠≠u[ َُّتَلذ

• ْعُيُن ِبالنََّظِر ِاَلْيِه	 ْنُفُس َوَتْعَجُب اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْلَْنُفُس َوَتَلذُّ اْلَْعُيُن﴾1116 أَْي َتَتَمنَّى اْلَ

Ya¡nî “Cennette nefslerin temennî ve ârzû ettiği ve gözlerin bakmakla beğenip hoşlan-
dığı şeyler vardır” demektir. Lafz-ı mezkûrun tahkîkî Bâbu’l-Lâm’da ”ــاِرِبيَن ٍة ِللشَّ  ]de[ “َلذَّ
beyân olunmuştur, oraya bak.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ل“

• 	]tulhîhim[ تُْلِهيِهْم

• أَْي َل 	 ٰكوِة﴾1117  الزَّ َوِإيَتاِء  ٰلوِة  الصَّ َوِإَقاِم   ِ ِذْكِر اهللَّ َعْن  َبْيٌع  َوَل  ِتَجاَرةٌ  تُْلِهيِهْم  َل  َتَعاَلى ﴿ِرَجاٌل  َقْوِلِه  ِفي 
تُْشِغُلُهْم

“Onları meşgûl etmez, oyalamaz” demektir. ”َلْهــٌو“den “if¡âl”dir. ”اَْلَهاِنــي َعْنــُه يُْلِهيِنــي ِإْلَهــاًء“ 
denir, ”اَْشَغَلِني َعْنُه“ demektir. Ânifü’z-zikr ”ى  ]kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula. ]281 “َتَلهَّ

1114 “Bırakıp, ona aldırmıyorsun.” ¡Abese, 80/10.
1115 “Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.” el-Leyl, 92/14.
1116 “Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır.” ez-Zuhruf, 43/71.
1117 “Hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı ver-

mekten alıkoymadığı birtakım adamlar.” en-Nûr, 24/37.
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• 	]tule……â[ تَُلقَّى

• ٍة	 نُُه َوْحًيا أَْو يُْلَقى َعَلْيَك ِبِشدَّ ى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعِليٍم﴾1118 أَْي َلُتْؤَتاُه َوتَُلقَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنََّك َلُتَلقَّ

Ya¡nî “¢ur™ân sana getirilir” yâhûd “verilir vahy olarak” demek. Hakk-ı tercüme “Sen 
kırâ™ati telakkî ettirilirsin” demektir. Ve ”ٍة  tefsîrinde ilkâ™ın şiddetle kaydı “يُْلَقى َعَلْيَك ِبِشدَّ
celâlet ve mehâbet makâm sebebiyle nefs-i risâlet-penâhta hâsıl olan hâlet i¡tibâriyledir 
ki keyfiyyeti agyârın bilemeyeceği hafâyâ umûrundandır. Bu kelime ”ِلَقــاٌء“dan “tef¡îl” 
bâbından mebnî ¡ale’l-mef¡ûl fi¡l-i muzâri¡-i muhâtabdır. Bu faslın evvelinde vâki¡ ”َتَلقَّى“ 
kelimesine nazar oluna.

MEKSÛRETU’T-TÂ™: ”ِت،ل“

• 	]til…â™i[ ِتْلَقاِء

• َلُه ِمْن ِتْلَقاِئ َنْفِسي﴾1119 أَْي ِمْن ِعْنِد َنْفِسي	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل َما َيُكوُن ِلي أَْن أَُبّدِ

Ya¡nî “kendi ¡indimden” ve ”ِمْن ِقَبِل َنْفِســي“ dahi denir ki “kendi tarafımdan” demek olur. 
Ve 1120﴾َوِإَذا ُصِرَفــْت أَْبَصاُرُهــْم ِتْلَقــاَء أَْصَحــاِب النَّاِر َقالُوا َربََّنــا َل َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن﴿ ve َه ِتْلَقاَء ا َتَوجَّ  ﴿َوَلمَّ
ــِبيِل﴾1121  ehl-i nâr cihetine ve Medyen ,“تَُجاَه” âyetlerinde َمْدَيَن َقاَل َعَســى َربِّي أَْن َيْهِدَيِني َســَواَء السَّ
cihetine demektir. Bu kelime ”ِلَقاٌء“dandır. “َتِعَب” bâbından ”َلِقَيُه َيْلَقاُه ِلَقاًء َفُهَو َلٍق“ denir. Ve 
zamm-ı lâm ve kasrla ”لَُقى“ ve zamm-ı lâm ve yâ-i müşeddede ile ”َي  ve tâ-i meksûre “لُّقِ
ve sükûn-ı lâm’la ”ِتْلَقــاء“ dahi masdarlardır. Ve lafz-ı ahîr ”ِحــَذاٌء“ ma¡nâsına da müsta¡-
meldir. ”ِحَذاَءُه” , “َجَلْســُت ِتْلَقاَءُه“ demek olur. faslın ibtidâsındaki ”َتَلقَّى“ ya da ircâ¡-ı nazar 
oluna.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-MÎM: ”َت،م“

• 	]temîde[ َتِميَد

• ُك 	 َتَتَحرَّ أَْي  َتْهَتُدوَن﴾1122  َلَعلَُّكْم  َوُسُبلً  َواَْنَهاراً  ِبُكْم  َتِميَد  أَْن  َرَواِسَي  اْلَْرِض  ِفي  ﴿َوأَْلَقى  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوَتِميُل ِبُكْم

Ya¡nî “Taharrük ve ıztırâb etmek ve sizinle bir tarafa meyl etmek ]282[ kerâhiyetinden 

1118 “Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.” 
en-Neml, 27/6.

1119 “De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir.” Yûnus, 10/15.
1120 “Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, “Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kıl-

ma” derler.” el-A¡râf, 7/47.
1121 “(Şehirden çıkıp) Medyen’e doğru yöneldiğinde, “Umarım Rabbim beni doğru yola iletir” dedi.” 

el-Kasas, 28/22.
1122 “Sizi sarsmamasi için yeryüzünde saglam daglar; yolunuzu bulmaniz için de nehirler, yollar meyda-

na getirdi.” en-Nahl, 16/15; Lokmân, 31/10.
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isbât için arza cibâl-i râsiyâtı koydu” demek olur. Murâd arzı dağlarla tesbît ve tahkîm 
eyledi demektir. ”َمْيــٌد“dendir. “َبــاَع” bâbından ”َمــاَد َيِميــُد َمْيــًدا“ denir, ”ٌك َواْضِطــَراٌب  ifâde “َتَحــرُّ
eder. Ve “tefâ¡ul”]den[ ”َماَلــْت َوَتَماَيَلــْت” , “َتَمــاَدْت أَْغَصــاُن النَّْخــِل“ demektir. Ve ُجــُل ِفــي  “َمــاَد الرَّ
 lafzını büyük bir şey™in ıztırâbı “َمْيٌد” demektir. Râπıb rahimehullâh fakat “َتَبْخُتٌر” , َمْشــِيِه”
olduğunu beyânla arzın ıztırâbı gibi demiş ve bu âyetle istişhâd etmiş. ”َرَواِســي“ Bâbu’r-
Râ’da görülür.

• 	]temûru[ َتُموُر

• َماُء َمْوًرا﴾1123 أَْي َتُدوُر َدْوًرا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتُموُر السَّ

Ya¡nî “semâ™ kendinde olan şey™le.” Murâd hey™et-i umûmiyyesiyle devr ettiği döndüğü 
gün demektir. Ve ”ًؤا  de denildi ki hîçbir tarafa meyl etmeyerek sür¡atle cereyân “َتُموُر َتَكفُّ
ettiği gün demek olur ki her sûrette hevl ve dehşet-i yevm-i kıyâmetten kinâyettir. Bu 
kelime cereyân-ı ser¡î ma¡nâsına olan ”َمــْوٌر“dendir. “َقــاَل” bâbından ”َمــاَر َيُمــوُر َمــْوًرا“ sûre-
tinde tasrîf olunur. Ve rüzgârın şuraya buraya savurduğu toprağa da ”َمــْوٌر“ denir. Ve 
tereddüd ve teharrük ve ıztırâb ve devr ve idâre ve temevvüc ma¡nâlarına gelir. Ve ﴿
َماِء أَْن َيْخِسَف ِبُكُم اْلَْرَض َفِإَذا ِهَي َتُموُر﴾1124 .kavl-i kerîminde de ma¡nâ böylecedir أَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ

• 	]temârav[ َتَماَرْوا

• بُوا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد أَْنَذَرُهْم َبْطَشَتَنا َفَتَماَرْوا ِبالنُُّذِر﴾1125 أَْي َشكُّوا ِفيَها َوَقاَل َبْعُضُهْم َتَجاَدلُوا َوَكذَّ

Ya¡nî “İnzârda şekk ettiğiniz.” Ba¡zı müfessirîn “İnzâr olundukları husûsta mücâdele ve 
tekzîb ettiler” dedi. Bir işte tereddüd ma¡nâsına olan ”ِمْرَيــٌة“ lafzındandır. Bâbu’]283[’l-
Mîm’de ”ِمْرَيٍة“ ve ”ِمَراٌء“ kelimesine nazar buyurula.

• 	]temeyyezu[ َتَميَُّز

• اِر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتَكاُد َتَميَُّز ِمَن اْلَغْيِظ﴾1126 أَْي َتْنَشقُّ َوَتَتَقطَُّع َغْيًظا َعَلى اْلُكفَّ

“Tefa¡¡ul”den olmakla aslı ”ــُز -olup tahfîfen ehad-ı tâ™eyn hazf olunmuştur. İbn ¡Ab “َتَتَميَّ
bâs radıyallâhu ¡anhumâ ”ُق  ile tefsîr buyurmuşlar. Bu kelime ¡azl ve fasl ma¡nâsına “َتَتَفرَّ
olan ”َمْيٌز“dendir. Bâbu’l-Yâ’da ”َيِميَز“ kelimesine nazar oluna.

• 	]temessenâ[ وَها ُكْم َوَتَمسُّ وُهنَّ َوَتَمسَّ َنا وَتَمسُّ َتَمسَّ
Bunlar ” ” lafzındandır. Tahkîki Bâbu’l-Mîm’de “َمــسٌّ  kelimesinde mufassalen “اْلَمــسُّ
mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar oluna.

1123 “O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır.” et-Tûr, 52/9.
1124 “Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? (O zaman) bir de bakarsınız yeryü-

zü şiddetle çalkalanıyor.” el-Mülk, 67/16.
1125 “Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladı-

lar.” el-Kamer, 54/36.
1126 “Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır!” el-Mülk, 67/8.
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• 	]temunnû[ َتُمنُّوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيُمنُّوَن َعَلْيَك أَْن أَْسَلُموا ُقْل َل َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَلَمُكْم﴾1127 أَْي َل َتْمَتنُّوا َعَليَّ ِبِإْسَلِمُكْم	

Ya¡nî “İslâm olmanızla bana minnet etmeyiniz, ya¡nî bana bir iyilik etmiş gibi sayıp 
başa kakmayınız. İslâmınızın nef¡i kendi nefsinize ¡âiddir” demek olur. Kesîrü’l-ma¡ânî 
olan ” -kelimesinde mezkûr “اْلَمــّن” lafzındandır. Tahkîk ve beyânı Bâbu’l-Mîm’de “َمــسٌّ
dur, mahall-i mezkûra mürâca¡at oluna.

• 	]temetta¡[ َتَمتَّْع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َتَمتَّْع ِبُكْفِرَك َقِليًل﴾1128	

Bu kelimenin kâffe-i sıyag-ı muhtelifesine dâir tefsîrât ve tahkîkât için Bâbu’l-Mîm’de 
.kelimesine nazar buyurula “مَتاَع”

• 	]teme&&ele[ َتَمثََّل

• َر ِلَمْرَيَم	 َه َوَتَصوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْرَسْلَنا ِاَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا﴾1129 أَْي َتَشبَّ

Ya¡nî “Cibrîl ¡aleyhi’s-selâm, Hazret-i Meryem ¡aleyhe’s-selâma tâmmü’l-hilkat beşer 
sûretine girerek göründü” demek olur. Aslen ”ِمْثــٌل“ lafzındandır ki şebîh ve nefs ve zât 
ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. Ve müzekker ]284[ ve mü™ennes bununla tavsîf olunur. Ve 
vasfta tesniye ve cem¡]i[ de yoktur. ”ُهــَو َوِهــَي َوُهَمــا َوُهــْم َوُهنَّ ِمْثُلُه“ denir, yalnız ifâde-i tad¡îf 
ve sâirede lafzın tesniye ve cem¡i isti¡mâl olunur: ــا أََصاَبْتُكــْم ُمِصيَبــٌة َقــْد أََصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم أَنَّى  ﴿أََوَلمَّ
َر اهللَُّ َعَلْيِهْم َوِلْلَكاِفِريَن أَْمَثالَُها﴾ve 1131 َهَذا﴾1130 ْرِض َفَيْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َدمَّ  ﴿أََفَلْم َيِسيُروا ِفي اْلَ
ve emsâlinde olduğu gibi. Lafz-ı mezbûrdan “tef¡îl” ve “tefa¡¡ul” bâblarından ”َمثََّلُه َتْمِثيًل“ 
ve ”َتَمثََّل َلُه َتَمثًُّل“ tefsîrleri “benzetti” ve “benzedi” gibi ma¡nâlarda isti¡mâl olunur.

• 	]temhîden[ َتْمِهيًدا

• ْدُت َلُه َتْمِهيًدا﴾1132 أَْي َبَسْطُت َلُه َبْسًطا ِفي اْلَعْيِش َواْلُعُمِر	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَمهَّ

Bunun mufassalen beyânı Bâbu’l-Mîm’de ”اْلَمْهِد“ kelimesinde görülür, mahall-i mezkû-
ra nazar buyurula.

1127 “Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: “Müslüman olmanızı bir 
lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın.” el-Hucurât, 49/17.

1128 “De ki: “Küfrünle az bir süre yaşayıp geçin!” ez-Zümer, 39/8.
1129 “Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.” Meryem, 19/17.
1130 “Onların (müşriklerin) başına (Bedir’de) iki mislini getirdiğiniz bir musibet (Uhud’da) sizin başını-

za geldiğinde, “Bu nereden başımıza geldi?” dediniz.” Âl-i ¡İmrân, 3/165.
1131 “Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Al-

lah, onları yerle bir etmiştir. İnkâr edenlere de bu akıbetin benzerleri vardır.” Muhammed, 47/10.
1132 “Kendisine alabildiğine imkânlar sağladım.” el-Müddessir, 74/14.
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MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،م“

• 	]tumâri[ تَُماِر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَل تَُماِر ِفيِهْم ِإلَّ ِمَراًء َظاِهًرا﴾1133 أَْي َوَل تَُجاِدْل ِفيِهْم	

Ya¡nî “Ehl-i kehf husûsunda mücâdele etme!” demektir. Bir emrde tereddüd ma¡nâsına 
olan ânifü’l-beyân ”ِمْرَيــٌة“den “müfâ¡alet”tir. ”َمــاَرى يَُمــاِري ُمَمــاَراًة“ denir, nehy-i hâzırı َل“ 
 kelimesine “ِمْرَيــٍة” gelir, mücâdele ve muhâcce yerinde kullanılır. Bâbu’l-Mîm’de تَُمــاِر”
nazar oluna.

• 	]tumârûnehû[ تَُماُروَنُه

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى﴾1134 أَْي أََفُتَجاِدلُوَنُه	

Mâ-kablinde vâki¡ ”تَُماِر“ kelimesinde beyân olunan ”ِمْرَية“den “müfâ¡alet” olan ”ٌُمَماَراة“tan 
fi¡l-i muzâri¡ cem¡-i muhâtabdır. Ve bu kelime ”تُْمُروَنُه“ sûretinde dahi kırâ™at edilmiş. Bu 
sûrette ”َمَرْيُت النَّاَقَة“ kavlindendir ki “Deveyi sağıp sütünü tamâm çıkardım” demek olur. 
 ”?Ya¡nî “Ona îrâs-ı meşakkatle igdâb mı ediyorsunuz “أََفُتْمُروَنُه” أََفُتْجِهُدوَنُه َوَتْسَتْخِرُجوَن َغَضَبُه”
demek ]285[ olur. Bu kırâ™ate göre kelime-i mezbûre sütü sağmak için hayvânın meme-
sini sığamak ma¡nâsına olan ”َمْرٌي“ lafzından “if¡âl”dir.

• 	]tumnûne[ تُْمنُوَن

• ْرَحاِم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفَرأَْيُتْم َما تُْمنُوَن﴾1135 أَْي تُِريُقوَن اْلَمِنيَّ ِفي اْلَ

Mâ-i galîz-i recül demek olan ”  denir ki mâ-i “أَْمَنــى يُْمِنــي ِإْمَنــاًء” .lafzından “if¡âl”dir “َمِنــيٌّ
mezkûru rahm-i mer™eye irâka demektir. Bâbu’l-Yâ’da ”يُْمَنى“ kelimesi de bundandır.

• 	]tumsikûhunne[ َّتُْمِسُكوُهن

• َقْولُُه َتَعاَلى شانه ﴿َوَل تُْمِسُكوُهنَّ ِضَراًرا﴾1136 و﴿َوَل تُْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر﴾1137 أَْي َل َتْحِبُسوا َوَل 	
ْنِصَراِف َتْمَنُعوا ِمَن اْلِ

Habs ve tutmak ma¡nâsına olan ”َمْسٌك“ten “if¡âl”dir. أَْمَسَك يُْمِسُك ِإْمَساًكا َفُهَو ُمْمِسٌك َواْلُْمُر ِمْنُه“ 
 Tutmayınız, habs etmeyiniz” demektir. Bu kelime kinâyeten ve“ أَْمِســْك َوالنَّْهــُي َل تُْمِســْك”
isti¡âreten sâir ma¡ânîde de kullanılır.

1133 “O hâlde onlar hakkında (Kur’an’daki) apaçık tartışma (yı aktarmak)dan başka tartışmaya girme.” 
el-Kehf, 18/22.

1134 “(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?” en-Necm, 53/12.
1135 “Attığınız o meniye ne dersiniz?” el-Vâkı¡a, 56/58.
1136 “Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları tutmayın.” el-Bakara, 2/231.
1137 “Müşrik karılarınızın nikâhlarına tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır)” el-Mümtehine, 

60/10.
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FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’N-NÛN: ”َت،ن“

• 	]ten…imûne[ َتْنِقُموَن

• ِ َوَما اُْنِزَل ِاَلْيَنا َوَما اُْنِزَل ِمْن َقْبُل َواَنَّ 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل َيا أَْهَل اْلِكَتاِب َهْل َتْنِقُموَن ِمنَّا ِإلَّ أَْن آَمنَّا ِباهللَّ
اَْكَثَرُكْم َفاِسُقوَن﴾1138 أَْي َهْل َتْكَرُهوَن َوتُْنِكُروَن

Ya¡nî “Bizi ta¡yîb etmiyor ve şiddetle kerîh görmüyorsunuz ancak Allâh’a îmân etti-
ğimiz için” demektir. Bu kelime aslen şiddet ve meşakkat ma¡nâsına olan ”َنْقــٌم“dendir. 
 denir, bir gûne sû™-i hâlinden dolayı bir kimseyi ta¡yîb ve “َنَقَم َيْنِقُم َنْقًما” bâbından ”َضَرَب“
eşedd-i kerâhiyetle ikrâh ma¡nâsınadır. Ve ta¡n ve kadh ve mu™âhaze ve ¡itâb da ifâde 
eder.

“İfti¡âl”den ”ِإْنَتَقــَم ِإْنِتَقاًمــا“ denir, şiddetle ahz ve ¡itâb ve ¡ikâb ma¡nâsına. Bundan ”اْلُمْنَتِقــُم“ 
esmâ-i hüsnâ-i ilâhiyyedendir. Gerek sülâsîsi gerek mezîdün fîhi olan ”ِمــْن” , “ِإْنَتَقــَم“ ve 
 kelimesine “َنَقُموا” denir. Bâbu’n-Nûn’da “َنَقَم [286] َواْنَتَقَم ِمْنُه َوَعَلْيِه” .ile de kullanılır “َعَلى”
de nazar oluna.

• 	]tenfede[ َتْنَفَد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل أَْن َتْنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه 	
َمَدداً﴾1139 أَْي َلَفِنَي َقْبَل أَْن َتْفَنى

Ya¡nî “Deniz tükenirdi Rabbimin kelimâtı tükenmezden evvel” demek olur. ”َنْفٌد“dendir. 
Ve ”َنَفاٌد“ fenâ™ ve zevâl ve fesâd ma¡nâlarınadır. Bâbu’n-Nûn’da ”َنِفَد“ kelimesine bak.

• 	]teniyâ[ َتِنَيا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اْذَهْب أَْنَت َوأَُخوَك ِبآَياِتي َوَل َتِنَيا ِفي ِذْكِري﴾1140 أَْي َوَل َتْفُتُروا	

“Za¡f ve fütûra düşmeyiniz” za¡f ve fütûr ma¡nâsına olan ”َوْنــٌي“dendir. “َتِعــَب” ve ”َوَعــَد“ 
bâblarından ”َوَنــى َيِنــي َوًنــى َوَوْنًيــا َفُهــَو َواٍن“ denir, za¡f ve fütûr ma¡nâsınadır. Ve ”َل َيــَزاُل“ ye-
rinde isti¡mâl olunur. ”َل َيــَزاُل َيْفَعــُل” , “ُفــَلٌن َل َيِنــي َيْفَعــُل َكــَذا“ demek olur. ”َل َتِنَيــا“ bundan 
nehy-ı hâzır tesniye müzekkerdir. Ve “tefâ¡ul”den ”َتَواِنــي“ te™ehhur ve ¡adem-i ihtimâm 
ve ¡adem-i sür¡at ma¡nâlarına gelir. ”َتَواَنــى ِفــي اْلَْمــِر َتَواِنًيــا“ “Te™ehhür etti, sür¡at etmedi ve 
ihtimâm ile zabt etmedi” demek olur ki biz gevşeklik etti, gevşek durdu deriz.

1138 “De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi kitap)lara 
inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.” el-Mâide, 
5/59.

1139 “De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (de-
nizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.” el-Kehf, 18/109.

1140 “Sen ve kardeşin mucizelerim ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik gösterme-
yin.” Tâhâ, 20/42.
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• 	]tenki§ûne[ َتْنِكُصوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقْد َكاَنْت آَياِتي تُْتَلى َعَلْيُكْم َفُكْنُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َتْنِكُصوَن ُمْسَتْكِبِريَن ِبِه َساِمراً َتْهُجُروَن﴾1141 	
أَْي َتْرِجُعوَن اْلَقْهَقَرى

Ya¡nî “Ardınıza gidersiniz” demektir. Te™ehhür ve i¡râz ve rücû¡ ma¡nâlarına olan 
ا َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقَبْيِه﴾denir. 1142 “َنَكَص َيْنُكُص نُُكوًصا” bâbından ”َقَعَد“ .dandır “نُُكوٌص” ﴿َفَلمَّ

• 	]tenû™u[ َتنُوُء

• ِة﴾1143	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوٰاَتْيَناُه ِمَن اْلُكنُوِز َما ِانَّ َمَفاِتَحُه َلَتنُوُء ِباْلُعْصَبِة اُوِلي اْلُقوَّ

Bu âyet-i kerîme tefsîrinde iki kavl vardır: Biri bu ki kelâm-ı maklûbdan olup takdîri 
 sebkinde olup şöyle ki “Sıkletinden tahkîkan onun hamline bir “َمــا ِإنَّ اْلُعْصَبــَة َلَتنُــوُء ِبَمَفاِتِحــِه”
cemâ¡at kâim olurdu” demek olur. “َقــاَل” bâbından ”َنــاَء [287] ِبَحْمِلــِه َينُــوُء َنــْوًءا“denir, “Ağır-
lığından güçlükle tahammül edebildi” demek olur. İkinci kavl, Ferrâ™ dedi ki bu âyet 
maklûbdan değildir. ﴾َلُتِنــيُء اْلُعْصَبــَة” , ﴿َلَتنُــوُء ِباْلُعْصَبــِة“ ma¡nâsınadır ki ”تُِميــُل اْلُعْصَبــَة ِبِثَقِلَهــا“ de-
mektir. Bu “if¡âl”den ”َنــْوٌء” , “أََنــاَء يُِنــيُء ِإَنــاَءًة“den müte¡addî olmak i¡tibâriyledir. Sülâsîden 
 “ُهــَو َيْذَهــُب ِباْلُبــْؤِس َويُْذِهــُب buyurulunca ta¡addî için mef¡ûlüne bâ dâhil oldu, nitekim “َتنُــوُء”
.denir اْلُبْؤَس”

• 	]et-tenâvuşu[ التََّناُوُش

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقالُوا آَمنَّا ِبِه َوأَنَّى َلُهُم التََّناُوُش ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾1144 أَِي التََّناُوَل	

Tenâvül ma¡nâsına olan ”َنــْوٌش“dendir. “َقــاَل” bâbından ”َتَناَوَلــُه” , “َناَشــُه َينُوُشــُه َنْوًشــا“ demek-
tir. Ve “tefâ¡ul”den ”َتَنــاَوَش“ de böyledir. Ve hemze ile ”َتَنــاُؤٌش“ de denir, nitekim öyle 
de kırâ™at vardır; ma¡nâ birdir. Ba¡zen te™ehhür ve tebâ¡ud ve taleb ma¡nâlarına isti¡mâl 
de vâki¡dir. Mufassalâta nazar oluna. Bu âyet-i kerîmenin tercümesinde “Kâfirler için 
mekân-ı ba¡îdden ya¡nî âhiretten îmânı tenâvül nereden ve nasıl mümkün ve müyesser 
olur?” Murâd îmânın mahalli dünyâdır. Dünyâda îmân edilir. Âhiret ise îmâna ba¡îddir 
demek olur, nitekim َيْوَم َيْأِتي َبْعُض آَياِت َربَِّك َل َيْنَفُع َنْفًســا ِإيَمانَُها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل اَْوَكَســَبْتِفيِإيَماِنَها﴿
.buyuruldu َخْيًرا﴾1145

1141 “Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin 
toplanıp hezeyanlar savururdunuz.” el-Mü™minûn, 23/66-67.

1142 “Fakat iki taraf (savaş alanında) yüz yüze gelince (şeytan), gerisin geriye döndü.” el-Enfâl, 8/48.
1143 “Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik.” el-Kasas, 

28/76.
1144 “(Azabı görünce), “ona inandık derler” ama onlar için, artık uzak bir yerden (dünyadan) iman elde 

etmek nasıl mümkün olur?” Sebe™, 34/52.
1145 “Rabbi’nin âyetlerinden bazısı geldiği gün, daha önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazan-

mamış olan bir kimseye (o günki) imanı fayda vermez.” el-En¡âm, 6/158.
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• 	]et-tenâdi[ التََّناِد

• َداُء	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيا َقْوِم ِإنِّي أََخاُف َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِد﴾1146 أَْي َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكثُُر ِفيَها النِّ

Murâd “ehl-i mahşerin birbirlerine çağırışması” olur. Mahallin hevl ve dehşetinden 
kinâyettir; Türkçemizde çağırışmak günü, feryâd günü denir. Bu kelime ”ِنــَداٌء“dan 
“müfâ¡alet” olmakla aslı ”التََّنــاِدي“dir. Ri¡âyeten li’l-fevâsıl yâ iskât olunmuş ve kesr ile 
iktifâ edilmiştir. Ve dâl’ın teşdîdiyle ”َّيــْوَم التََّنــاِد“ sûretinde de kırâ™at olunmuş. ]288[ Bu 
sûrette kesre yâ™dan ¡ıvaz olmayıp hareke-i i¡râbdır. Ve bu kırâ™at ”َندَّ اْلَبِعيُر“ kavlindendir 
ki devenin ürküp ¡alâ-vechihi kaçmasından ¡ibârettir ki hevl ve dehşet-i mahşeri beyân-
dır. Bir de 1147﴾ــِه َوأَِبيــِه  medlûlünce herkesin birbirinden kaçması ﴿َيــْوَم َيِفــرُّ اْلَمــْرُء ِمــْن أَِخيــِه َوأُّمِ
günü olduğu i¡tibâriyledir.

• 	]tenâbezû[ َتَناَبُزوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْلِمُزوا أَْنُفَسُكْم َوَل َتَناَبُزوا ِباْلَْلَقاِب﴾1148 أَْي َوَل َيْدُع َبْعُضُهْم َبْعًضا ِبَلَقٍب َيْكَرُهُه	

 dur. Tahfîfen ehad-ı tâ™eyn iskât“َتَتَناَبــُزوا” den “tefâ¡ul” aslı“َنْبــٌز” ma¡nâsına olan “َتْلِقيــٌب”
olunmuştur. “Birbirinizi hoşnûd olmayacağınız lakablarla çağırmayınız” demek olur. 
Bâbu’t-Tâ’da ”َتْلِمُزوا“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]teneffese[ َس َتَنفَّ

• َس﴾1149 أَِي اْمَتدَّ َحتَّى َصاَر َنَهاًرا	 ْبِح ِإَذا َتَنفَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالصُّ

Ve ”ِاْنَتَشَر َضْوُؤُه“ da denir. Murâd sabâhın nûr ve ziyâsı imtidâd ve intişâr ile ¡âlemin rûşen 
vaktidir. Bundan ”ــَس  ile ta¡bîr sabâhın ikbâl ve intişârı revh ve nesîm ile müterâfik “َتَنفَّ
olduğundan hayât olması i¡tibâriyledir. Bu mecâzen ”َنَفــٌس“ tesmiye edilmekle ”ــَس  “َتَنفَّ
buyuruldu.

• 	]tenhar[ َتْنَهْر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَل َتُقْل َلُهَما أُّفٍ َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِريًما﴾1150 أَْي َوَل َتْزُجْرُهَما	

Ya¡nî “Onları ¡unf ve gılzatle zecr etme!” demektir. Murâd yüzlerine haykırmaktır. Ve 
¡unfle men¡ ve redd ve def¡ etmek ma¡nâsına da gelir. 1151﴾ــاِئَل َفــَل َتْنَهــْر ــا السَّ  Sâili ¡unf“ ﴿َوأَمَّ
ve gılzatle def¡ ve men¡ ve redd etme!” demektir. “َنَفــَع” bâbından ”َنَهــَرُه َيْنَهــُرُه َنْهــًرا“ denir. 
]de böyledir. ]289 “ِإْنِتَهاٌر” demektir. Ve “ifti¡âl”den “َردَّ ِباْلُعْنِف َواْلِغْلَظِة” ve “َمَنَعُه” ve “َزَجَرُه”

1146 “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bagrisip çagrisma gününden korkuyorum.” el-Mü™min, 40/32.
1147 “Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından kaçacağı gün.” ¡Abese, 80/34-35.
1148 “Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın.” el-Hucurât, 49/11.
1149 “Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha” et-Tekvîr, 81/18.
1150 “Sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” el-İsrâ™, 17/23.
1151 “Sakın isteyeni azarlama!” ed-Duhâ, 93/10.
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• 	]tenkîlen[ َتْنِكيًل

• ُ أََشدُّ َبْأًسا َوأََشدُّ َتْنِكيًل﴾1152 أَْي َتْعِذيًبا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

Bu kelimenin tahkîki Bâbu’n-Nûn’da ”َنَكاًل“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur.

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،ن“

• 	]tun≠iru[ تُْنِذُر

• ْكَر﴾1153	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنََّما تُْنِذُر َمِن اتََّبَع الّذِ

 .kelimesinde beyân olundu, mürâca¡at oluna “أَأَْنَذْرَتُهــْم” dandır. Bâbu’l-Hemze’de“ِإْنــَذاٌر”
Bâbu’n-Nûn’da da ”َنِذيٌر“ kelimesine nazar oluna.

FASLU’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-VÂV: ”َت،و“

• 	]et-tevvâbu[ اُب التَّوَّ

• ِحيُم﴾1154 أَْي َيْقَبُل َتْوَبَة اْلِعَباِد	 اُب الرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَُّه ُهَو التَّوَّ

Bu sîga-i mübâlaga olmakla kesret ifâde eder. Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta diyor ki 
اٌب”  den sîga-i mübâlaga olmakla Cenâb-ı Hakk’a“َتْوَبــٌة” aslen rücû¡ ma¡nâsına olan “َتــوَّ
vasf olduğunda müznibîne ¡ukûbetten mübâlaga ve kesretle magfirete rücû¡ edici demek 
olur; ¡abde vasf olursa ma¡siyetten râci¡ veyâ kesîrü’r-rücû¡ demek olur. Ve ¡abdden 
Rabb’e ”ِإَلــى“ ve Rabb’den ¡abde ”َعَلــى“ ile isti¡mâl olunur. بُّ َتاِئٌب َعَلى  “اَْلَعْبــُد َتاِئٌب ِإَلى َربِِّه َوالرَّ
 gibi. Mulahhasan minhu. Bundan anlaşılan ma¡nâ gûyâ ki ¡abd ma¡siyet ve irtikâb-ı َعْبِدِه”
zünûbdan rücû¡la rahmet ü magfiret-i Hakk’a ilticâ eder. Allâhu ta¡âlâ hazretleri de 
¡ukûbetten ¡afv ve magfirete rücû¡ ile tevbesini kabûlde ¡abd üzerine rahmetle ikbâl eder 
demek olur. “َقــاَل” bâbından ”اٌب  Kâlallâhu ta¡âlâ “َتــاَب َيُتــوُب َتْوًبا َوَتْوَبًة َوَمَتاًبا َفُهَو َتاِئٌب َواْلُمَباَلَغُة َتوَّ
ْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل﴾1155 ِ اْلَعِزيِز اْلَعِليِم َغاِفِر الذَّ  ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ve ﴿َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِمَن اهللَّ
ِ َتْوَبًة َنُصوًحا﴾1156 ]masdarlardır. ]290 ﴿َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاِلحاً َفِإنَُّه َيُتوُب ِإَلى اهللَِّ َمَتاًبا﴾ve 1157 تُوبُوا ِإَلى اهللَّ

1152 “Allah’ın gücü daha üstündür, cezası daha şiddetlidir.” en-Nisâ™, 4/84.
1153 “Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı kimseyi uyarırsın.” Yâsîn, 36/11.
1154 “Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.” el-Bakara, 2/37, 54.
1155 “Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, 

azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır.” el-Mü™min, 40/2-3.
1156 “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin.” et-Tahrîm, 66/8.
1157 “Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.” el-

Furkân, 25/71.
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• 	 ]et-tevrâte[ 1158التَّْوَراَة
¢ur¡ân-ı kerîm’de cümleten Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm hazretlerine inzâl buyurulan kitâb-ı 
celîlin ismidir ki nûr ve ziyâ ma¡nâsınadır. Bu lafzın mâdde-i asliyyesiyle iştikâkı husû-
sunda ehl-i lügatin bast ve beyân ettikleri şeylerde bir kat¡iyyet yoktur. ”ِإْنِجيل“ gibi aslen 
bir lafz-ı ¡İbrânî olup ta¡rîb edilmiş olması savâba akrebdir. Binâ™en ¡aleyh makâlât-ı 
mezkûrenin nakli terk olundu. Eğerçi ¡ilm-i kırâ™atte lafz-ı mezbûr vakf ve vasl ve imâ-
le ve sâir hâlâtta nazar-ı i¡tibâra alınmak lâzımsa da kütüb-i kırâ™atte görülmesi evlâ 
görüldü.

• 	]tevârat[ َتَواَرْت

• ْبَصاِر	 ْمُس ِبَما يُْحِجُبَها َعِن اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب﴾1159 أَِي اْسَتَتَرْت أَِي الشَّ

“Görmekten mâni¡ olacak şey™le istitâr etti” ya¡nî ufk-ı garbî ile. Ve ”ْيــِل  de “ِإْســَتَتَرْت ِباللَّ
denir. İzhâr yerinde izmâr ya¡nî şemsin zikri cereyân etmediği hâlde ”ــْمُس -bu “َتــَواَرِت الشَّ
yurulmak lâzım iken ”َشــْمٌس“in zikri terk olunup izmâr edilmesi mâ-kablinde ﴾  ﴿ِباْلَعِشــّيِ
delâletiyledir, çünkü ¡Arab delâlet bulunduğu vakt izhâr yerinde izmâr eder. Bu kelime 
.kelimesinde mezkûrdur, oraya bak “أَُواِري” lafzındandır. Bâbu’l-Hemze’de “َوْرٌي”

MAZMÛMETU’T-TÂ™: ”ُت،و“

• 	]tûlicu[ تُوِلُج

• ﴿تُوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوتُوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل﴾1160 أَْي تُْدِخُل َهَذا ِفي َهَذا َوَهَذا ِفي َهَذا	

Ya¡nî “Geceyi gündüze idhâl ve gündüzü geceye idhâl edersin” demek olur. Murâd 
gecenin sâ¡âtinde eksilen mikdâr gündüzün ve gündüzün sâ¡âtinden eksilen gecenin 
sâ¡âtine dâhil olduğudur. ]291[ Bu sûretle yaz ve kış vâki¡ olan ihtilâf-ı leyl ü nehârdan 
bir gurûbdan bir gurûba kadar olan sâ¡ât-ı asliyye tenâkus ve tezâyüd etmez ve nizâm-i 
imtidâd-ı zamâna halel gelmez. Bu kelime ”ُولُــوٌج“dan “if¡âl”dir. Bâbu’l-Vâv’da ”َوِليَجــٌة“ 
kelimesine nazar oluna.

• 	]tûrûne[ تُوُروَن

• ْنِد	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََفَرأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي تُوُروَن﴾1161 أَْي َتْسَتْخِرُجوَن ِمَن الزَّ

Ya¡nî “çakmak taşından çıkardığınız âteşi” demek olur. ”َوْرٌي”dendir. ”َوْلًيــا َيِلــي   “َوِلــَي 
bâbından ”ْنُد َيِري َوْرًيا  denir, çakmak taşının âteşi çıkmak ma¡nâsınadır. Hemze ile “َوِرَي الزَّ

.Âl-i ¡İmrân, 3/93 , ”ِبالتَّْوَراِة“ ,şeklinde on dört yerde örneğin bkz. Âl-i ¡İmrân, 3/3 ”التوراة“ 1158
1159 “Nihayet gözden kaybolup gittikleri zaman” Sâd, 38/32.
1160 “Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın.” Âl-i ¡İmrân, 3/27.
1161 “Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!” el-Vâkı¡a, 56/71.
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ya¡nî “if¡âl”den ”ِإيــَراٌء“ çakmaktan âteşi çıkarmaktır. ”أَْوَرى يُــوِري ِإيــَراًء“ denir. Âyette vâki¡ 
.bundan muzâri¡ cem¡-i müzekker muhâtabdır “تُوُروَن”

FASLU’T-TÂ™İ’L-MÜSENNÂTİ’L-FEVKIYYE MA¡A’L-HÂ™: ”َت،ه“

• 	]tehvâ[ َتْهَوى

• ْبُتْم َوَفِريًقا َتْقُتُلوَن﴾1162 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََفُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما َل َتْهَوى أَْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرتُْم َفَفِريًقا َكذَّ

اَْي َل َتِميُل أَْو َل تُِحبُّ

“Nefsinizin meyl etmediği yâhûd sevmediği şey™i” demek olur. 1163﴾أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهٰويُه﴿ 
kavl-i kerîminde de nefsinin meyl ettiği yâhûd sevdiği şey™i demektir; ”َهَوى“dandır.

• 	]tehvî[ َتْهِوي

• َتِميُل 	 اَْو  َوَتْهَواُهْم  ُهْم  تُِحبُّ أَْو  َتْقِصُدُهْم  أَْي  ِإَلْيِهْم﴾1164  َتْهِوي  النَّاِس  ِمَن  أَْفِئَدًة  َتَعاَلى ﴿َفاْجَعْل  َقْوِلِه  ِفي 
َوَتِحنُّ ِاَلْيِهْم

Bu da sâbıkı gibi ”َهــَوى“dandır. Lafz-ı mezkûrun tahkîk ve beyânı mufassalen 
Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْسَتْهَوْتُه“ ve Bâbu’l-Hâ’da ”اْلَهَوى“ kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at 
oluna.

• 	]et-tehluketi[ التَّْهُلَكِة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل تُْلُقوا ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة﴾1165 أَِي اْلَهَلِك	

Bâb-ı sânîden ”ِم َو[292] َكْســِرَها َوَتْهُلَكًة َفُهَو َهاِلٌك ــْيُء َيْهِلُك َهَلًكا َوُهُلوًكا َوَمْهُلًكا ِبَضّمِ اللَّ -de “َهَلَك الشَّ
nir. Ve ”ُهْلــٌك“ zammla bundan ismdir. ”َتْفُعَلــٌة“ vezninde ”َتْهُلَكــة“ masâdır-ı nâdiredendir. 
Ve hemze ile ya¡nî “if¡âl”]den[ ta¡addî eder: ”أَْهَلَكــُه ِإْهــَلًكا َفُهــَو ُمْهِلــٌك“ denir. ”َهــَلٌك“ lafzı 
¢ur™ân-ı kerîm’de müte¡addid mahallerde birkaç ma¡nâda vârid olmuştur. Râπıb rahi-
mehullâh Mufredât’ta şöyle beyân ediyor ki hulâsası ”َهــَلٌك“ üç vech üzerinedir: 1) Bir 
şey™in meselâ senden gâib ya¡nî yok ve bilinir olması ki başkasında mevcûddur, َهَلــَك﴿ 
ــي ُســْلَطاِنَيْه﴾1166  kavl-i kerîminde olduğu gibi. 2) Bir şey™in tagayyür ve fesâd sebebiyle َعنِّ
helâkıdır, 1167﴾َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل﴿ kavl-i kerîminde olduğu 
gibi. 3) Mevt ma¡nâsına, يُْفِتيُكــْم ِفــي اْلَكَلَلــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َهَلــَك َلْيــَس َلُه َوَلٌد َوَلــُه أُْخٌت َفَلَها ُ  ﴿َيْســَتْفُتوَنَك ُقــِل اهللَّ

1162 “Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını 
yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?” el-Bakara, 2/87.

1163 “Nefsinin arzusunu ilah edinen kimseyi gördün mü?” el-Câsiye, 45/23. Ayrıca el-Furkân, 25/43.
1164 “Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir.” İbrâhîm, 14/37.
1165 “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın.” el-Bakara, 2/195.
1166 “Saltanatım da yok olup gitti.” el-Hâkka, 69/29.
1167 “O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır.” 

el-Bakara, 2/205.
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ْهــُر﴾ve 1169 ِنْصــُف َمــا َتــَرَك﴾1168 ْنَيــا َنُمــوُت َوَنْحَيا َوَمــا يُْهِلُكَنــا ِإلَّ الدَّ  âyetleriyle ﴿َوَقالُــوا َمــا ِهــَي ِإلَّ َحٰيوتَُنــا الدُّ
emsâlinde olduğu gibi. Ve ekser zemmi müş¡ir mahallerde mevtinden ”َهــَلٌك“ ile ta¡bîr 
buyurulmuş ve zemm kasd olunmadığı azdır. يُْفِتيُكــْم ِفــي اْلَكَلَلــِة ِإِن اْمــُرٌؤا َهَلَك ُ  ﴿َيْســَتْفُتوَنَك ُقــِل اهللَّ
-Bun ﴿َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلْن َيْبَعَث اهللَُّ ِمْن َبْعِدِه َرُســوًل﴾ve 1171 َلْيــَس َلــُه َوَلــٌد َوَلــُه أُْخٌت َفَلَهــا ِنْصُف َما َتَرَك﴾1170
larda mutlak mevttir, bilâ-kasd-i zemm. Bir de bi’l-külliyye fenâ™ ve in¡idâm ma¡nâsına 
da vâriddir, 1172﴾ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّ َوْجَهُه﴿ kavl-i kerîminde olduğu gibi. Ve ¡azâb ve havf ve 
fakrda helâk ta¡bîr olundu. İntehâ mulahhasan ve me™âlen.

• 	]tehinû[ َتِهنُوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتِهنُوا ِفي اْبِتَغاِء اْلَقْوِم ِإْن َتُكونُوا َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن﴾1173 و﴿َوَل َتِهنُوا 	
ْعَلْوَن﴾1175 أَْي  ْلِم َوأَْنُتُم اْلَ َوَل َتْحَزنُوا َوأَْنُتُم اْلَْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾1174 و﴿َفَل َتِهنُوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ

َل َتْضَعُفوا

Bu kelime za¡f ve nâtüvânî ma¡nâsına olan ”َوْهٌن“ lafzındandır, halkan ve cismen ve ah-
lâkan ve kalben olan za¡fa ıtlâk olunur. Ahlâkan ve kalben olana âyât-ı mütekaddime-i 
selâse ve halkan ve cismen olanı 1176﴾ْأُس َشــْيًبا ْيَنا ve ﴿َقاَل َرّبِ ِإنِّي َوَهَن اْلَعْظُم ِمنِّي َواْشــَتَعَل الرَّ  ﴿َوَوصَّ
ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن﴾1177 ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أُمُّ  ”bundan “if¡âl “ُموِهٌن” âyet-i kerîmeleri misâldir. Ve اْلِ
bâbından ”ُمْضِعــٌف“ ma¡nâsına ism-i fâ¡ildir. ]293[ Kâle ta¡âlâ şânuhu: ُموِهــُن َ  ﴿َذِلُكــْم َوأَنَّ اهللَّ
 denir. Ve hemze ile “َوَهَن َيِهــُن َوْهًنا َفُهَو َواِهٌن” bâbından َكْيــِد اْلَكاِفِريــَن﴾1178 أَْي ُمْضِعــُف َكْيِدِهْم”َوَعَد”
ta¡addî eder, ”أَْوَهْنُتُه ِإيَهاًنا َفُهَو ُموِهٌن“ denir. Bâbu’l-Vâv’da ”َوْهًنا“ kelimesine de nazar oluna.

1168 “Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında 
hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı 
onundur.” en-Nisâ™, 4/176.

1169 “Dediler ki: “Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok 
eder.” el-Câsiye, 45/24.

1170 “Senden fetva istiyorlar. De ki: “Allah size “kelâle” (babasız ve çocuksuz kimse)nin mirası hakkında 
hükmünü açıklıyor: Çocuğu olmayan bir kişi ölür de kız kardeşi bulunursa bıraktığı malın yarısı 
onundur.” en-Nisâ™, 4/176.

1171 “Daha sonra o ölünce de, “Allah ondan sonra aslâ peygamber göndermez” demiştiniz.” el-Mü™min, 
40/34.

1172 “Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” el-Kasas, 28/88.
1173 “Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar 

da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar.” en-Nisâ™, 4/104.
1174 “Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.” 

Âl-i ¡İmrân, 3/139.
1175 “Sakın za’f göstermeyin. Üstün olduğunuz hâlde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir.” Mu-

hammed, 47/35.
1176 “O şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı.” Meryem, 19/4.
1177 “İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek 

karnında taşımıştır.” Lokmân, 31/14.
1178 “İşte durum bu: (Allah mü’minleri güzel bir şekilde dener), bir de Allah kâfirlerin tuzağını zayıf 

düşürendir.” el-Enfâl, 8/18.
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• 	]tehecced[ ْد َتَهجَّ

• ْد ِبِه َناِفَلًة َلَك َعَسى اَْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاماً َمْحُموداً﴾1179 أَْي أَْشِهْر	 ْيِل َفَتَهجَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمَن اللَّ

Ya¡nî “Gece uyanık ol” demektir. ”ُهُجــوٌد“dan “tefa¡¡ul”dür. ”َهْجــٌد“ ve ”ُهُجــوٌد“ nevm ve 
seher ma¡nâlarına gelir, azdâddandır. “َدَخــَل” bâbından ”َناَم” , “َهَجــَد َيْهُجــُد ُهُجوًدا“ ve ”َســَهَر“ 
ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. Ve “tefa¡¡ul”den ”ــَد” “َســَهَر َلْيــًل  demektir. Ve “tef¡îl”den “َتَهجَّ
müte¡addî olur: ”ــَد َفَتَهجَّ ْدتُــُه   Uyutmadım da uyumadı” ve bi’l-¡aks ya¡nî “Uyuttum“ “َهجَّ
da uyudu” demek de olur. Ve ”ــٌد  gece uyuyup sonra uyanıp namâz kılmak ve gece “َتَهجُّ
namâzına da denir. Tercüme-i âyette “Gecenin ba¡zında ¢ur™ân’la uyanık ola” denir ki 
kırâ™at-i ¢ur™ân’la kâim ol, ya¡nî namâz kıl demek olur.

• 	]tehcurûne[ َتْهُجُروَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُمْسَتْكِبِريَن ِبِه َساِمًرا َتْهُجُروَن﴾1180	

Bu kelime zammla ”ُهْجــٌر“dendir ki hezeyandır, ya¡nî bâtıl söz. Ve fethle ”َهْجــٌر“den de 
olur ki terk ve tebâ¡ud ve i¡râzdır. Binâ™en ¡aleyh ”َتْهُجــُروَن“ “Hezeyân edersiniz” demek 
olduğu gibi, “i¡râz edersiniz” demek de olur. Ve “tef¡îl”den teşdîdle ”ــُروَن -Mübâ“ “تَُهّجِ
laga ile i¡râz edersiniz.” Ve “if¡âl”den ”تُْهِجــُروَن“ “Fuhş-ı kelâm ve zemm ve hicv ile ezâ 
edersiniz” demektir. Bu sûretlerle kırâ™at olunduğu için bu ma¡nâların cümlesi bu âyette 
sahîh olur. Bâbu’l-Hemze’de ”اُْهُجْرِنــي“ ve Bâbu’l-Mîm’de ”َمْهُجــوًرا“ kelimelerinde tafsîl 
olunmuştur, nazar oluna. ]294[ 

• 	]tehtezzu[ َُّتْهَتز

• ْب َيا ُموٰسى َل َتَخْف ِانِّي َل َيَخاُف 	 ا َرٰاَها َتْهَتزُّ َكاَنََّها َجانٌّ َولّٰى ُمْدِبراً َوَلْم يَُعّقِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواَْلِق َعَصاَك َفَلمَّ
ُك َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن﴾1181 أَْي َتَتَحرَّ

Ya¡nî “¡Asâyı deprenir olduğu hâlde görünce” demek olur. ” -lafzından muzâri¡ müf “َهزٌّ
red ve mü™ennestir, “Deprenir” demektir. Bu lafzın tahkîki mufassalen Bâbu’l-Hâ’da 
ي” .kelimesinde mezkûrdur, müraca¡at oluna “ُهّزِ

1179 “Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, 
Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.” el-İsrâ™, 17/79.

1180 “Siz buna karşı büyüklük taslayarak geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.” el-Mü™minûn, 
23/67.

1181 “Değneğini at.” (Mûsâ değneğini attı) Onu yılanmış gibi hareket eder görünce, dönüp ardına bak-
madan kaçtı. (Allah şöyle dedi): “Ey Mûsâ korkma! Benim katımda peygamberler korkmazlar.” 
en-Neml, 27/10.
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MUSENNÂTİ’T-TAHTİYYE: ”َت،ي“

• 	]teyemmemû[ ُموا َتَيمَّ

• ُدوا	 ًبا﴾1182 أَْي َتَعمَّ ُموا َصِعيًدا َطّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ

Ya¡nî “Pâk toprağı kasd ediniz” demektir ki burada âbdeste bedel şer¡in ta¡lîmi üzere yüz 
ve elleri toprakla mesh etmektir. Bunun aslı ”َيَمٌم“ lafzıdır. “Tef¡îl”den ”َمُه  ve “َقَصَدُه” , “َيمَّ
“tefa¡¡ul”den ”َمــُه ــَدُه” , “َتَيمَّ ــٌم” .demektir “َتَقصَّ  lisân ve ¡örf-i ehl-i şer¡de âbdeste bedel “َتَيمُّ
hey™et-i ma¡lûme üzere toprakla tetahhur fi¡line ¡alem olmuştur. Mutlak kasd ma¡nâsına 
da müsta¡meldir: َذاَل ِمْنُه ِديَّ َوالرُّ ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُه﴾1183 َوَل َتْقِصُدوا الرَّ  demektir. Murâd zekât ﴿َوَل َتَيمَّ
ve infâk fî sebîlillâh için mâlın hasîs ve kıymetsizini kasd etmekten nehydir.

MEKSÛRETU’T-TÂ™: ”ِت،ي“

• 	]et-tîni[ الّتِيِن

• ْيُتوِن﴾1184	 يِن َوالزَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالّتِ

Bunlar Şâm arzında iki cebeldir ki tîn ile zeytûn inbât eder, ya¡nî agleb-i eşcârı incîr 
ve zeytûndur. Bunlara lügat-ı Süryâniyye ile ‰ûru Seynâ™ ve ‰ûru Zeytâ denir. Mucâ-
hid’den rivâyet olunur ki bunlardan murâd yediğiniz incir ve ta¡sîr ettiğiniz zeytindir 
dedi, ya¡nî zâhir-i lafzı ]295[ üzere mahmûl olduğunu beyân eyledi. İbn ¡Abbâs radı-
yallâhu ¡anhumâdan dahi böyle bir rivâyet vardır. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihimâ.

1182 “Su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin.” en-Nisâ™, 4/43; el-Mâide, 5/6.
1183 “Bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın.” el-Bakara, 2/267.
1184 “Tîn’e ve zeytûn’a andolsun.” et-Tîn, 95/1.



BÂBU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE

ث
FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-ELİF: ”َث،ا“

• 	]&âniye ¡i†fihî[ َثاِنَي ِعْطِفِه

• ِ﴾1185 أَْي َعاِدًل َجاِنَبُه	 ﴿َثاِنَي ِعْطِفِه ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اهللَّ

Ya¡nî “bir tarafına mâil” demek olur. Kesrle ”ِعْطٌف“ cânib ve yan demek olmakla ُمْعِرًضا“ 
ًرا” يَماِن” ve ُمَتَكّبِ ًرا َعِن اْلِ -demek de olur. Cümlesi kibr ile îmândan i¡râzı müş¡ir “َلِوًيا ُعنَُقُه َتَكبُّ
dir. Feth-i &â-i müsellese ve kasr ile ”َثَنــى“dandır ki ma¡ânî-i kesîrede müsta¡meldir. Bu-
rada döndürmek ma¡nâsınadır ki çevirmektir. Bâb-ı sânîden ”َثَنــى َيْثِنــي َثًنــى َفُهــَو َثــاٍن“ denir.  
 bundan değildir. Lafz-ı mezbûr “َثاِنــَي” ¡kavl-i kerîminde vâki ﴿َثاِنــَي اْثَنْيــِن ِإْذ ُهَمــا ِفــي اْلَغاِر﴾1186
merâtib-i a¡dâddan ikinciye delâlet eder evsâftandır. 

• 	]&âviyen[ َثاِوًيا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما ُكْنَت َثاِوًيا ِفي أَْهِل َمْدَيَن﴾1187 أَْي ُمِقيًما ِفيِهْم	

Ya¡nî “Ehl-i Medyen içinde sen yerli olarak mukîm değil idin” demek olur. Feth-i &â™ 
ve medd ile ”َثَواٌء“dandır ki ma¡a’l-istikrâr ikâmettir. “َرَمى” bâbından ”َثَوى َيْثِوي َثَواًء َفُهَو َثاٍو“ 
denir. Biz bundan yerli ta¡bîr ederiz. ”َمْثَوى“ da bundan ism-i mekândır. Ve koyun ağılına 
da ”َثِويٌَّة“ denir. Bâbu’l-Mîm’de ”َمْثَواُه“ nazar oluna.

• 	]&â…ibun[ َثاِقٌب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب﴾1188 أَْي ُمِضيٌء	

1185 “Kibirlenerek insanları Allah’ın yolundan saptırmak için” el-Hacc, 22/9.
1186 “İki kişiden biri olarak. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı.” et-Tevbe, 9/40.
1187 “Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin.” el-Kasas, 28/45.
1188 “Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).” es-Sâffât, 37/10.
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Ya¡nî “aydınlanan” ve “aydınlatıcı” demek olur. Aslı ”َثْقــٌب“dır ki delik demektir. Bu 
ma¡nâda “َنَصــَر” bâbından ”َثَقْبُتــُه ِباْلِمْثَقــِب َثْقًبا َفأََنــا َثاِقٌب“ denir. Ve ]296[ ”َدَخَل“ bâbından َثَقَبِت“ 
ِإتََّقــَدْت  Ya¡nî “tutuştu yandı” demektir. Müte¡addî de olur ve hâssaten hemze ile النَّــاُر” 
ta¡addî eder. ”ُجــُل النَّــاَر  demektir. Delmek ma¡nâsına olduğu takdîrce “أَْوَقَدَهــا” , “أَْثَقــَب الرَّ
 a sıfat olması ziyâsıyla zalâmı delmesinden ¡ibârettir. Ma¡nâ-yı ahîre“ِشــَهاٌب” in“َثاِقــٌب”
göre her isâbet ettiği şey™ yakması i¡tibâriyledir. Ve kavluhu ta¡âlâ: 1189﴾النَّْجُم الثَّاِقُب﴿ âye-
tinde idâ™e ve tenvîr ma¡nâsınadır, ke-mâ merre.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE ”َث،ب“

• 	]&ebbetnâke[ ْتَناَك َثبَّ

• ْيَناَك ِباْلَوْحِي	 ْتَناَك﴾1190 أَْي َقوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل أَْن َثبَّ

Ya¡nî “Seni vahy ile takviye etmeye idik” demek olur. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْثِبيًتــا“ kelimesine 
ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]&ebbe†ahum[ َطُهْم َثبَّ

• ُ اْنِبَعاَثُهْم َفَثبََّطُهْم﴾1191 أَْي َحَبَسُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوٰلِكْن َكِرَه اهللَّ

Ya¡nî “Cihâda hurûcdan habs ve men¡ etti” demek olur. Bu kelime habs ve men¡ ve işgâl 
ve ik¡âd ma¡nâlarında müsta¡mel ”َثَبَط“den “tef¡îl”dir. ”َطُه َعِن اْلَْمِر َتْثِبيًطا  “َحَبَسُه َوَمَنَعُه ,denir “َثبَّ
ــَط اْلَمــَرُض” e mukârindir, lâkin“َتْخِذيــٌل” ,demektir. Ma¡ânî-i mezkûre َوأَْشــَغَلُه َعْنــُه َتْخِذيــًل”  “َثبَّ
kavlinde tahzîl melhûz değildir. Maraz müzmin olmakla artık o işten kaldı, ba¡de-mâ bir 
işe yaramaz demek olur. Fakat âyette tahzîl ma¡nâsı zâhirdir, 1192﴾اْنِبَعاَثُهــْم ُ  delâleti ﴿َكــِرَه اهللَّ
kâfîdir.

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”ُث،ب“

• 	]&ubâtin[ ثَُباٍت

• َقًة َسِريًَّة َبْعَد أُْخَرى	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْنِفُروا ثَُباٍت أَِو اْنِفُروا َجِميًعا﴾1193 أَْي َجَماَعاٍت ُمَتَفّرِ

Ya¡nî “Bölük bölük, fırka fırka çıkınız” demek olur. ”ثَُبــٌة“in cem¡idir, ”ثَُبــٌة“ lafzı cemâ¡at 
ma¡nâsınadır. “َقاَل” bâbından ”297[ “َثاَب النَّاُس[ denir, ”ِاْجَتَمُعوا“ demektir. Tercüme-i âyet-
te “Cihâd için nefr ve hurûc ettiğinizde cemâ¡at-i müteferrika olarak yâhûd müctemi¡an 
çıkınız” denir.

1189 “O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.” et-Târık, 86/3.
1190 “Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık.” el-İsrâ™, 17/74.
1191 “Fakat Allah onların harekete geçmelerini istemedi de onları geri bıraktı.” et-Tevbe, 9/46.
1192 “Allah onların harekete geçmelerini istemedi.” et-Tevbe, 9/46.
1193 “Küçük birlikler hâlinde, yahut topluca savaşa gidin.” en-Nisâ™, 4/71.
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• 	]&ubûran[ ثُُبوًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َدَعْوا ُهَناِلَك ثُُبوًرا﴾1194 أَْي َهَلًكا 	

Ya¡nî “Dûzahta kâfirler ”َوا َهَلَكاْه“ çağırdılar”, ya¡nî ye™s ve elemlerinden böyle demeleri 
muhakkaktır demek olur. Aslen ”ثُُبــوٌر“ helâk ma¡nâsınadır. “َقَعــَد” bâbından َثَبــَر اهللُ اْلَكاِفــَر“ 
 .demektir “َهَلَك” ,denir “َثَبَر اْلَكاِفُر ثُُبوًرا” demektir. Ve lâzım olarak “أَْهَلَكُه ِإْهَلًكا” ,denir ثُُبوًرا”
 “َمْثُبــوًرا” kavl-i kerîminde İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ ﴿َوِإنِّــي َلَظُنُّــَك َيــا ِفْرَعــْوُن َمْثُبــوًرا﴾1195
lafz-ı şerîfini ”َناِقــُص اْلَعْقــِل“ ¡ibâretiyle tefsîr buyurmuşlar. Fi’l-hakîka noksân-ı ¡aklda a¡-
zam-ı esbâb “hülk”tür. Bu tefsîr ve ta¡bîr zikr-i sebeb irâde-i müsebbeb kabîlindendir. 
Feth-i &â™ ile ”َثِبيُر“ Mekke-i mükerreme’de bir cebelin de ismidir.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-CÎM ”َث،ج“

• 	]&eccâcen[ اًجا َثجَّ

• ًقا	 اًجا﴾1196 أَْي ُمَتَدّفِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّ

Ya¡nî “dökülücü, insibâb edici” demek olur. Suyun ve kanın seyelânı ma¡nâsına olan 
” “ ,dendir“َثــجَّ ــا” bâbından ”َردَّ ُم َيثُــجُّ َثجًّ  demektir. Ve yağmura “َســاَل” ,denir “َثــجَّ اْلَمــاُء أَِو الــدَّ
vasf olarak ”ــاٌج  denir, şiddet ve kesret ve mübâlaga ile yağması murâd olur. Ve “َمَطــٌر َثجَّ
”  hedyin ya¡nî hacc kurbânlarının seyelân-ı demi demektir. Bunda bâb-ı sânîden “َثــجٌّ
ــا” ”denir. 1197 “َثــجَّ َيِثــجُّ َثجًّ ــجُّ َوالثَّــجُّ  .hadîs-i nebevîsi bundandır “أََحــبُّ اْلَْعَمــاِل ِإَلــى اهلِل َعــزَّ َوَجــلَّ العَّ
” ” telbiye ve“َعجٌّ .zebh ve nahrdan isâle-i demdir “َثجٌّ

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’R-RÂ™: ”298[ “َث،ر[

• 	]e&-&erâ[ اَلثَّٰرى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َتْحَت الثَّٰرى﴾1198 أَِي التَُّراِب النََّدى	

Ya¡nî “taş, toprak” ki murâd rûy-i arzda olan toprağın altında bulunan rutûbetli top-
raktır, türâb-ı hâlîs demek olur. Tamâm-ı âyetin tercümesi “Göklerde ve yerde ve ikisi 
arasında ve yerin altına olan eşyânın kâffesinin mülk ve tasarrufu Allâh-ı ¡azîmü’ş-şâna 
mahsûstur” sûretinde olur.

1194 “Orada, yok olup gitmeyi isterler.” el-Furkân, 25/13.
1195 “Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum.” el-İsrâ™, 17/102.
1196 “Yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.” en-Nebe™, 78/14.
1197 İbn Mâce, Menâsik, 16, no: 2924; Hâkim, el-Mustedrek ala’s-Sahîhayn, 1/620, no: 1655, “ْعَماِل  أَيُّ اْلَ

” َوالثَّــجُّ  ، َقــاَل: “اْلَعــجُّ  ,şeklinde. Tirmizî, Hacc, 14, no: 827; Taberânî, el-Mucemu’l-evsat, 5/190أَْفَضــُل؟ 
no:5041; Beyhakî, Şuabu’l-îmân, 5/440, no:3688, “ ”ُسِئَل: أَيُّ الَحّجِ أَْفَضُل؟ َقاَل: الَعجُّ َوالثَّجُّ

1198 “Ve toprağın altındaki her şey.” Tâhâ, 20/6.
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”ُث،ع“

• 	]&u¡bânun[ ثُْعَباٌن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْلٰقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ثُْعَباٌن ُمِبيٌن﴾1199 أَْي َحيٌَّة َعِظيَمُة اْلِجْسِم َبّيٌِن	

-cidden “büyük yılan”a denir ki elsine-i nâsta ejderhâ denilen hayye-i müdhi “ثُْعَبــاٌن”
şe olacaktır. Cem¡i ”َثَعاِبيــُن“ gelir. Tercüme-i âyette “İmdi emre imtisâlen Mûsa ¡aley-
hi’s-selâm elindeki ¡asâsını yere bıraktı, nâgâh zâhir ve âşikâre görüldü ki o bir ¡azî-
mü’l-cüsse yılandır” denir.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-¢ÂF: ”َث،ق“

• 	]&e…iftumûhum[ َثِقْفُتُموُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم﴾1200 أَْي َحْيُث َظَفْرتُْم ِبِهْم	

Ya¡nî “Onlara her nerede yetişir ve gâlib olursanız katl ediniz” demek olur. Bu kelime 
aslen bir şey™i ve bir işi işlemekte zekâ™ ve hazâkat ve mahâret ma¡nâsına olan fethle 
 denir. Sonra birer takrîble “َثِقــَف َيْثَقــُف َثْقًفــا َفُهــَو َثِقــٌف” bâbından ”َتِعــَب“ lafzındandır “َثْقــٌف”
ma¡ânî-i sâirede isti¡âreten isti¡mâl olundu. Ez-cümle idrâk ve idrâk bi’l-basar ve fehm-i 
hadîs ve zafer ve galebe ma¡nâlarında kullanıldı. Bu âyette zafer ve idrâk ]299[ ma¡nâsı-
nadır. İdrâk bi’l-basar ma¡nâsına da sahîh olur ki “nerede görür iseniz” ma¡nâsını ifâde 
eder.

• 	]&e…ulet[ َثُقَلْت

• ٰمَواِت َواْلَْرِض﴾1201 أَْي َخِفَي ِعْلُمَها ِمْن أَْهِلِهَما	 يَها ِلَوْقِتَها ِإلَّ ُهَو َثُقَلْت ِفي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل يَُجّلِ

Ya¡nî “Semâvât ve arzın ehlinden kıyâmetin zamân-ı vukû¡u ¡ilmi gizlendi” demek olur. 
Bu tefsîr bir şey™in hafî olması nüfûs üzerine sakîl olması ¡itibâriyledir. Bu İbn ¡Abbâs 
radıyallâhu ¡anhumâdan mervî olan kavldir. Ve ”َثُقَلــْت“ kelimesi ”َعظَُمــْت“ ile de tefsîr 
olunmuştur, vechi zâhirdir. Ve fî kavlihi ta¡âlâ: َفَمــْن َثُقَلــْت َمَواِزينُــُه﴾1202 أَْي َثُقَلــْت ِباْلَحَســَناِت﴿ 
Ya¡nî “Hasenâtla ağır geldi” demektir. Ya¡nî bu kelime kendi ma¡nâsı üzerinedir ki ağır 
demektir, ¡Arabîde mukâbili ”ٌة  dir. Ecsâma mevzû¡ ise de ma¡ânîde dahi kullanılır ve“ِخفَّ

1199 “Bunun üzerine Mûsâ asasını yere attı. Bir de ne görsünler, apaçık bir ejderha.” A¡râf, 7/107; Şu¡ârâ™, 
26/32.

1200 “Onları nerede yakalarsanız öldürün.” el-Bakara, 2/191; en-Nisâ™, 4/91.
1201 “Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır.” el-A¡râf, 

7/187.
1202 “Kimlerin sevabı ağır basarsa.” el-A¡râf, 7/8; el-Mü™mînûn, 23/102.
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mahalline göre medh ve zemm de ifâde eder. Bâb-ı hâmisten ”َثُقَل َيْثُقُل ِثَقًل َفُهَو َثِقيٌل“ denir. 
ْوَزاِر  if¡âl”den îrâs-ı zahmet ü meşakkat“ , ﴿َوَيــَذُروَن َوَراَءُهــْم َيْوًمــا َثِقيــًل﴾1203 أَْي َشــِديًدا ِمــْن ِثَقــِل اْلَ
ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Mîm’de ”ُمْثَقَلٌة“ kelimesine de nazar oluna.

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”ُث،ق“

• 	]&u…ifû[ ثُِقُفوا

• ُلوا َتْقِتيًل﴾1204 أَْي َظِفَر ِبِهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْيَنَما ثُِقُفوا أُِخُذوا َوُقّتِ

Faslın evvelinde vâki¡ ”َثِقْفُتُموُهْم“ kelimesine bak.

MEKSÛRETU’¿-¿Â™: ”ِث،ق“

• 	]&i…âlen[ ِثَقاًل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًل﴾1205 أَْي َنَشاًطا َوَغْيَر َنَشاٍط أَْو أَْقِوَياَء َوُضَعَفاَء أَْو أَْغِنَياَء َوُفَقَراَء	

Ya¡nî “isteyerek ve istemeyerek” yâhûd “toy ve za¡îf ya¡nî bedende yâhûd ganî ve fakîr 
olduğunuz hâlde” demektir. Bu ¡ibâretlerde ]300[ hep şatr-ı evveller ”ِخَفاًفــا“ın, şatr-ı 
sânîler ”ِثَقــاًل“in tefsîrleridir. Bu âyette sıklet-i ma¡neviyye murâddır, zîrâ cihâd neşât-
sızlık ve za¡f ve fakrla elbette nefs üzerine sakîldir. Ve 1206﴾ًــْت َســَحاًبا ِثَقــال   ve ﴿َحتَّــى ِاَذا اََقلَّ
َقاَل﴾1207 َحاَب الثِّ .âyetlerinde yağmurla yüklü ma¡nâsınadır ﴿السَّ

FASLU’¿-¿Â™İ MA¡A’L-LÂM: ”ث،ل“

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”ُث،ل“

• 	]&ulletun[ ٌة ثُلَّ

• ِليَن﴾1208 أَْي َجَماَعٌة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُلٌَّة ِمَن اْلَوَّ

Bunun aslı “vaz¡an toplaşmış ve çitişmiş yün, sûf” demektir. Bundan ictimâ¡ i¡tibâriy-
le cemâ¡ate ”ــٌة ــٌة denildi. Bu âyette cemâ¡at-i kesîre ma¡nâsı melhuzdur, nitekim “ثُلَّ  “أُمَّ

1203 “Ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.” el-İnsân 76/27.
1204 “Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.” el-Ahzâb, 33/61.
1205 “Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın.” et-Tevbe, 9/41.
1206 “Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit.” el-A¡râf, 7/57.
1207 “Yağmur yüklü bulutları.” er-Ra¡d, 13/12.
1208 “Onların çoğu öncekilerdendir.” el-Vâkı¡a, 56/13, 39.
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اْلِخِريــَن﴾ibâretiyle de tefsîr olunmuştur ki 1209¡ َكِثيــَرةٌ” ِمــَن   cümle-i kerîmesi bunu ﴿َوَقِليــٌل 
mü™eyyiddir.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-MÎM: ”َث،م“

• 	]&emûde[ َثُموَد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَلَِإنَّ َثُموَد َكَفُروا َربَُّهْم﴾1210 َوِفي أَْمَثاِلَها أَْي َقِبيَلَة َثُموَد	

Bu lafz kabîle-i ma¡rûfeye ¡alem olmuştur. Denildi ki ”َثَمــٌد“ lafzından “fe¡ûl”dür. Ve 
 izdiyâd için hîçbir taraftan kendine ittisâl bulunmayan ya¡nî bir taraftan geliri “َثَمــٌد”
olmayan mâ-i kalîldir. Lafz-ı ”َثُمــوُد“u ism-i kabîle i¡tibâr edenler tasrîf etmediler; ism-i 
hayy ve ism-i eb-i kavm ü kabîle i¡tibâr edenler tasrîf ettiler, zîrâ bu sûretlerde müzek-
kerdir ya¡nî mâni¡-i sarf olan te™nîsten hâlîdir. Ve bu lafzın böylece bir ism-i ¡Arabî 
olduğunda veyâhûd ¡Arabî olmayıp bir lafz-ı a¡cemî olduğunda beyne ¡ulemâi’l-lisân 
akvâl ve ihtilâfât vardır. Mufassalâta nazar oluna.

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”301[ “ُث،م[

• 	]&umurun[ ثُُمٌر

• َتْيِن َوِبَضّمٍ َفُسُكوٍن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى “َوَكاَن َلُه ثُُمٌر”1211 َعَلى ِقَرائَِتَها ِبَضمَّ

Bu lafz bu sûretlerle “meyve” ma¡nâsına olan fethateynle ”َثَمــٌر“in cem¡i bulunan kesrle 
 mâl-ı müsmir “ثُُمــٌر” ın cem¡i olur ki cem¡u’l-cem¡ demektir. Ve zamm-ı &â™ ile“ِثَمــاٌر”
ma¡nâsına da müsta¡meldir. Ve fethle ”َثَمــٌر“ meyve-i me™kûl olan ”ٌَثَمــَرة“nin cem¡idir. Ve 
me™kûl ve gayr-ı me™kûle de söylenir denilmiş.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-VÂV: ”َث،و“

• 	]&evâbun[ َثَواٌب

• ِ َخْيٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا﴾1212 أَْي أَْجُرُه ِفي اْلِخَرِة ِباْلَجنَِّة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َثَواُب اهللَّ

 aslen “ecr ¡ale’l-¡amel” ma¡nâsınadır ki müzd demektir, ya¡nî ¡amel mukâbili “َثــَواٌب”
insâna râci¡ olan şey™dir. Ve hayr ]ve[ şerrde söylenir, ancak ekser ve meşhûr ve mü-
te¡aref olan hayrda isti¡mâlidir. Ve dünyevî ve uhrevî de olur, nitekim ْنَيا ُ َثَواَب الدُّ  ﴿َفآَتاُهُم اهللَّ

1209 “Azı da sonrakilerdendir.” el-Vâkı¡a, 56/14.
1210 “Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti.” Hûd, 11/68.
1211 “Derken onun büyük bir serveti oldu.” el-Kehf, 18/34.
1212 “İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır.” el-Kasas, 28/80.
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 kavl-i kerîminde vâki¡dir. Ve bu âyette dünyevî ve uhrevî olduğu َوُحْســَن َثــَواِب اْلِخــَرِة﴾1213
sarîh ve hayr ve şerrde isti¡mâli de sevâb-ı âhiretin ”ُحْســن“ ile kaydından münfehim 
oluyor. Ve sarâhaten ¡azâbda isti¡mâli 1214﴾ــاُر َمــا َكانُــوا َيْفَعُلــوَن َب اْلُكفَّ  kavl-i kerîminde ﴿َهــْل ثُــّوِ
musarrihtir. Bunun aslı ”َثــْوٌب“ mâddesidir ki bâbu’l-hemzede ”أََثاَبُهــْم“ kelimesi zikrinde 
beyân olunmuştur.

MAZMÛMETU’¿-¿Â™: ”ُث،و“

• 	]&uvvibe[ َب ثُّوِ

• اُر	 اُر َما َكانُوا َيْفَعُلوَن﴾1215 أَْي َهْل ُجوِزَي اْلُكفَّ َب اْلُكفَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َهْل ثُّوِ

Ya¡nî “Kâfirler yaptıkları şey™ mukâbilinde cezâlandırıldılar mı?” Cevâb-ı istifhâm mu-
kadder ”َنَعْم“dir. Mâ-kablindeki ”َثَواٌب“ kelimesine nazar oluna.

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE ”302[ “َث،ي[

MEKSÛRETU’¿-¿Â™: ”ِث،ي“

• 	]&iyâbeke[ ِثَياَبَك

• ْر﴾1216	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِثَياَبَك َفَطّهِ

Bu âyetin tefsîrinde beş kavl vardır. 1) Ferrâ™ bunun ma¡nâsı ”َوَعَمَلــَك َفأَْصِلــْح“ tir dedi. 2) 
Ferrâ’nın gayrı ”ْر  dir ki siyâbla kalbden kinâyet buyuruldu dediler. 3) Ve İbn “َوَقْلَبَك َفَطّهِ
¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ bunun ma¡nâsı ”َل َتُكْن َغاِدًرا“ dir, zîrâ gaddârın libâsı kîrlidir, 
ya¡nî ma¡yûbdur buyurdu. 4) İbn Sîrîn bunun ma¡nâsı ”ِإْغِســْل ِثَياَبــَك ِباْلَمــاِء“ dedi ki zâhirine 
hamldir. 5) Ve mutlakan tathîr-i siyâba kâil olanlardan İbn Sîrîn’in gayrı ”ــْر  “َوِثَياَبــَك َفَقّصِ
dir, zîrâ taksîr-i siyâb ya¡nî siyâbın uzun olmaması yere sürünmediği için temizliktir 
dedi. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi. Lafz-ı ”ِثَيــاٌب“ mutlakan giyecek ma¡nâsına olan 
 mâddesinin müştakkâtı ma¡ânî-i sâirede dahi isti¡mâl “ث،و،ب” in cem¡idir. Bu“َثــْوٌب”
olunmuştur, husûl-i mahsûsasında beyân olunur.

1213 “Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükâfatını verdi.” Âl-i ¡İmrân, 3/148.
1214 “Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!?” el-Mutaffifîn, 83/36.
1215 “Nasıl, kâfirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı!?” el-Mutaffifîn, 83/36.
1216 “Nefsini arındır.” el-Müddessir, 74/4.





BÂBU’L-CÎM

ج
FASLU’L-CÎM MA¡A’L-ELİF: ”َج،ا“

• 	]el-câri[ اْلَجاِر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى﴾1217 أَِي اْلَقِريِب ِمْنَك ِفي اْلِجَواِر ِمْن ِذي اْلَقَراَبِة ﴿َواْلَجاِر اْلُجنُِب﴾1218 	
أَِي اْلَقِريِب ِمْنَك ِفي اْلِجَواِر ِمْن َغْيِر ِذي اْلَقَراَبِة أَِي اْلَغِريِب

Ya¡nî “Sana karâbeti olan komşu ve sana karâbeti olmayan yabancı komşu” demek-
tir. ”َجــاٌر“ lafzı ”َمــْن َيْقــُرُب ِمْنــَك َمْســَكنُُه“ ile ta¡rîf olunmuştur ki Türkçe komşu denir. Aslı 
 denir, yakınlık ]303[ “َجــاَوَرُه يَُجاِوُرُه ُمَجاَوَرًة َوِجَواًرا َفُهــَو ُمَجاِوٌر” den“ُمَفاَعَلــٌة” ,mâddesidir “َجــْوٌر”
ve komşuluk ve himâyet ve ri¡âyet ma¡nâlarına gelir. Ve ”َجاٌر“ komşu ma¡nâsına ismdir.

• 	]câ&imîne[ َجاِثِميَن

• ًتا	 َكِب َمّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجاِثِميَن﴾1219 أَْي َباِرِكيَن َعَلى الرُّ

“Dizleri üzerine çökmüş meyyit olarak sabahladılar” demek olur. İnsân ve kuşa nisbetle 
 denildiği “َبــَرَك اْلَبِعيــُر” gibidir; yere çöküp oturduğu vaktte “بُــُروٌك” deveye nisbetle ,“ُجثُــوٌم”
gibi, ”ُجــُل أَِو الطَّْيــُر  denir. Bu “َجَثــَم َيْجِثُم َجْثًما َوُجثُوًما َفُهــَو َجاِثٌم” bâbından ”َضــَرَب“ .denir “َجَثــَم الرَّ
âyet-i kerîmede hevl ve dehşet ve havf ]ve[ haşyetten bilâ-ihtiyâr olan ”ُجثُــوٌم“ irâde bu-
yurulmuştur ki dizlerin bağı çözülüp çöküvermekten ¡ibârettir.

• 	]câsû[ َجاُسوا

• ُدوا َوَطاُفوا	 َياِر﴾1220 أَْي َتَردَّ ﴿َفَجاُسوا ِخَلَل الّدِ

1217 “Yakın komşuya.” en-Nisâ™, 4/36.
1218 “Uzak komşuya.” en-Nisâ, 4/36.
1219 “Yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.” el-A¡râf, 7/78, 91; el-Ankebût, 29/37. Ayrıca krş. 

Hûd, 11/67, 94.
1220 “Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular.” el-İsrâ™, 17/5.
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Ya¡nî “Diyârın aralarında ya¡nî sokaklarda varıp geldiler ve dolandılar” demektir. ◊â-i 
mühmele ile ”َحاُسوا“ dahi kırâ™attir. Ve hâ™ ile ”َهاُسوا“ ve dâl ile ”َداُسوا“ da ”َجاُسوا“ ma¡nâ-
sınadır. ”َجْوٌس“ bir şey™in aralarında tevassut ve tahallül ve tereddüd ma¡nâlarına müsta¡-
mel olmakla ”َجاُسوا“ kelimesi ”ُدوا  “َجاَس bâbından ”َقاَل“ .ile tefsîr olunmuş “َطاُفوا” ve “َتَردَّ
ُلــوا” denir, bir şey™i taleb etmek aramak ma¡nâsınadır. Ve َيُجــوُس َجْوًســا”  ile de tefsîr “َتَخلَّ
edilmiş.

• 	]cânnun[ ٌَّجان

• ﴾1221 أَْي َحيٌَّة َخِفيَفٌة َسِريَعٌة	 ا َرآَها َتْهَتزُّ َكأَنََّها َجانٌّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Bu ”  hayyâttan bir nev¡dir ki sagîr ve serî¡ü’l-hareke ve şedîdü’s-semm olur. Ve “َجــانٌّ
lafz-ı mezkûr ma¡rûf ” ” in de vâhididir, gûyâ“ِجنٌّ ” ism-i cins olmakla vâhidi “ِجنٌّ .dır“َجانٌّ
ُموِم﴾1222 -ve emsâli âyât-ı kerî ﴿َوَخَلَق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر﴾ve 1223 ﴿َواْلَجانَّ َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ
mede ” ” denilen halk-ı ma¡rûftur. Ve ]304[ “ِجنٌّ ” , “َجانٌّ  den bir nev¡dir de denildi. Ve“ِجنٌّ
ebu’l-cinndir de denildi, nitekim ”آَدُم“ ebu’l-beşerdir. 

Tenbîh: ”  nass-ı ¢ur™ân-ı kerîm’le mâdde-i vücûdu ta¡yîn olunarak bir mahlûk-ı “ِجــنٌّ
mevcûd olduğu bildirildiği cihetle inkârı küfrdür ve te™vîli de şibh-i inkâr olmakla dalâl-
dir. Mahlûk-ı mezkûrun rûhâniyyeti cismâniyyetine gâlib olmakla melek gibi havâssla 
idrâki mümkin değildir. Havâss ile idrâk olunamayan her şey™i inkâr da humktur. Vallâ-
hu yekûlu’l-hakka ve huve yehdi’s-sebîle.

• 	]el-câriyeti[ اْلَجاِرَيِة

• ِفيَنِة الَِّتي َعِمَلَها نُوٌح	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحَمْلَناُكْم ِفي اْلَجاِرَيِة﴾1224 أَِي السَّ

Ya¡nî “Nû√ ¡aleyhi’s-selâmın inşâ™ ettiği sefîneye sizi bindirdik” demek olur ki murâd 
âbâ-i evvelimizdir.

• 	]el-câriyâti[ اْلَجاِرَياِت

• ُفُن الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبُسُهوَلٍة	 ﴿َفاْلَجاِرَياِت يُْسًرا﴾1225 أَِي السُّ

Ya¡nî denizde kolayca yüzüp giden gemiler demektir. Mâ-kablindeki ”اْلَجاِرَيــِة“ lafzının 
cem¡idir. Gelecek ”اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر“ kelimesine de nazar oluna.

1221 “Onu yılanmış gibi hareket eder görünce.” en-Neml, 27/10; el-Kasas, 28/31.
1222 “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.” el-Hicr, 15/27.
1223 “Cin” i de yalın bir ateşten yarattı.” er-Rahmân, 55/15.
1224 “Sizi gemide biz taşıdık.” el-Hâkka, 69/11.
1225 “Kolaylıkla akanlara andolsun.” ez-Zâriyât, 51/3.
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• 	]câ&iyeten[ َجاِثَيًة

• َكِب	 ٍة َجاِثَيًة﴾1226 أَْي َباِرِكيَن َعَلى الرُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَتَرى ُكلَّ أُمَّ

Ya¡nî dizleri üzerine oturmuş, diz çökmüş demek olur. Sicistânî rahimehullâh bu oturuş 
muhâsim ve mücâdil kimsenin esnâ-yı muhâsame ve mücâdeledeki oturuşudur, Emî-
rü’l-mü™minîn ve ya¡sûbu’l-muvahhidîn ¡Alî b. Ebî ‰âlib kerremallâhu vechehu ve rıd-
vânullâhi ¡aleyhi hazretlerinin ”ُل َمــْن َيْجثُــو ِلْلُخُصوَمــِة  .kavl-i ¡âlîleri bundandır demiş “أََنــا أَوَّ
Murâd mazlûm ve magdûr kimsenin huzûr-ı hâkimde hakkını taleb ve iddi¡âda ısrâr 
ve sebât etmesi olacaktır. Bâb-ı evvel ve sânîden ”ا َوَيْجِثي ِجِثيًّا -de “َجَثــى َعَلــى ُرْكَبَتْيــِه َيْجثُــو ُجثُــوًّ
nir. Âyet-i kerîmede ]305[ vâki¡ ”َجاِثَيــًة“ kelimesi cem¡ mevzi¡ine mevzû¡dur. Ve ”َجاِثَيــًة“ 
kelimesi ”ُمْجَتِمَعــًة“ ta¡bîriyle de tefsîr olundu. Bu tefsîr cîm’in harekât-ı selâsıyla ”ٌَجْثــَوة“ 
lafzından alınmış olsa gerek ki lafz-ı mezkûr hıcâre-i müctemi¡a ya¡nî taş yığını birikin-
tisi demektir.

• 	]câbû[ َجابُوا

• ْخُر َجْمُع َصْخَرٍة	 ْخَر َوالصَّ وا الصَّ ْخَر ِباْلَواِد﴾1227 أَْي َقَطُعوا َوَشقُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَثُموَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّ

Ya¡nî “Büyük ve yerli kayaları kestiler ve yardılar” demektir ki derûnunda evler ittihâz 
ettiler. Ve taş kestiler de onunla evler yaptılar da denir ki kârgîr ve muhallede binâlar 
yaptıklarını beyândır. Evvelki evlâdır, zîrâ Medâin’de âsârı el-ân mevcûddur. Bu keli-
me kat¡-ı arz ma¡nâsına olan ”َجْوٌب“ lafzındandır. “َقاَل” bâbından ”َجاَب َيُجوُب َجْوًبا“ denir. 
Ve ”َجــَواٌب“ ve ”أََجاَبــُه“ ve ”ِإْســَتَجاَبُه“ ve emsâli müştakkât ve mutasarrafâtı hep bu kat¡ 
ma¡nâsından birer takrîble ma¡ânî-i kesîrede isti¡mâl olunmuştur ki fusûl-ı mahsûsasın-
da beyânı görülür.

• 	]câdeltenâ[ َجاَدْلَتَنا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َيا نُوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفأَْكَثْرَت ِجَداَلَنا﴾1228 أَْي َخاَصْمَتَنا َفأََطْلَت ُخُصوَمَتَنا أَْو أََتْيَت 	
ِبأَْنَواِعِه َيْعِني اْلِجَداِل

“Yâ Nû√, bizi dînine da¡vet bâbında bizimle muhâsame ettin ve muhâsameyi uzattın” 
yâhûd “Muhâsamenin bütün envâ¡ını ityân ettin” ya¡nî her türlüsünü yaptın demek olur. 
Şiddet-i husûmet ma¡nâsına olan ”َجــَدٌل“den “müfâ¡alet”tir. ”َجــَدٌل“ ve ”ِجــَداٌل“ muhâsame 
ve mümârât ya¡nî mu¡âraza ve âharın kavline i¡tirâz ile muhâlefet demektir. َرَفــَث  ﴿َفــَل 
ْفَقِة َواْلُمَكاِريَن ِفي أَْثَناِء َســَفِرِه َوِفيِه ﴾1229 أَْي َوَل ِمَراَء َمَع اْلَخَدِم َوالرُّ  ]Ya¡nî ]306 َوَل ُفُســوَق َوَل ِجَداَل ِفي اْلَحّجِ
“Esnâ-yı hacc ve sefer-i haccda hâdimler ve refîkler ve mükârîlerle mirâ™ ki i¡tirâz ve 
muhâlefet ve muhâsame ya¡nî çekişmek yoktur, memnû™dur” demek olur. “َتِعــَب” bâbın-

1226 “O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün.” el-Câsiye, 45/28.
1227 “Vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a.” el-Fecr, 89/9.
1228 “Dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın.” Hûd, 11/32.
1229 “Artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur.” el-Bakara, 2/197.
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dan ”َجــِدَل َيْجــَدُل َجــَدًل َفُهــَو َجــِدٌل“ denir, şiddet-i husûmet ma¡nâsınadır. Ve “müfâ¡alet”ten 
.demektir “َخاَصَم ُمَخاَصَمًة” , “َجاَدَل يَُجاِدُل ُمَجاَدَلًة َوِجَداًل”

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َج،ب“

• 	]cebbârîne[ اِريَن َجبَّ

• ْجَساِم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِفيَها َقْوًما َجبَّاِريَن﴾1230 أَْقِوَياَء ِعَظاَم اْلَ

Ya¡nî “kuvvetli ve iri gövdeli kimseler” demek olur. ”َجْبــٌر“den sîga-i mübâlaga olan 
ــاٌر” ــاٌر” .ın cem¡idir “َجبَّ  ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡meldir. Ez-cümle kahhâr ve musallat “َجبَّ
ma¡nâlarına gelir. ٍر اٍر َوُمَســلٍَّط َوُمَتَكّبِ -Ya¡nî kibrli kimse ma¡nâsı ﴿َوَمــا أَْنــَت َعَلْيِهــْم ِبَجبَّاٍر﴾1231 أَْي َقهَّ
na. ًرا َعاِصًيا اًرا َشــِقيًّا﴾1232 أَْي ُمَتَكّبِ  ﴿َوِإَذا َبَطْشــُتْم َبَطْشــُتْم .Kattâl ve hûn-rîz demek olur ﴿َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّ
 Ya¡nî hûn-rîzâne demek olur. Kelime-i mebhûsün ¡anhâ aslen bir şey™i َجبَّاِريَن﴾1233 أَْي َقتَّاِليَن
bir nev¡ kahr ve galebe ve kuvvet ile ıslâh etmek ve kırık sarmak ma¡nâsına olan ”َجْبــٌر“ 
mâddesindendir. “َقَتــَل” bâbından ”َجَبــَر َيْجُبــُر َجْبــًرا َفُهــَو َجاِبــٌر َوَذاَك َمْجُبــوٌر“ denir. ”ــاٌر  bundan “َجبَّ
mübâlagadır. Ve mu¡arref bi’l-lâm olarak ”ــاُر  esmâ-i hüsnâ-i ilâhiyyedendir. Âhir-i “اَْلَجبَّ
sûre-i Haşr’da 1234﴾اُر اْلُمَتَكّبُِر ــَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّ وُس السَّ ُ الَّــِذي َل ِاٰلــَه ِالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّ  ﴿ُهــَو اهللَّ
kavl-i kerîminde vâki¡dir ki meşî™eti her bir şeyde nâfiz ve hîçbir kimsenin meşî™eti ken-
dine nâfîz olmayan ve hîçbir kimse kabza-i kudret-i kâhiresinden çıkamayan ve herkes 
ve her şey™ ona karşı ¡âciz ve kâsır olan zât-ı ¡azîmü’ş-şân demektir. Ve ”ــاٌر  ı mutlak-“َجبَّ
hemân Zât-ı ¡azîmü’ş-şânıdır demektir. Celle celâluhu ve ¡amme nevâluhu ve lâ ilâhe 
gayruhu. ]307[

• 	]el-cebîni[ اْلَجِبيِن

• ْرِض	 ا اَْسَلَما َوَتلَُّه ِلْلَجِبيِن﴾1235 أَْي َصَرَعُه َعَلى َجْنِبِه َعَلى اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Onu yanı üzerine yere yatırdı” demektir. Bâbu’t-Tâ’da ”ــُه  kelimesi şerhinde “َتلَّ
beyân olundu, ircâ¡]-ı nazar[ buyurula.

1230 “O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var.” el-Mâide, 5/22.
1231 “Sen, onlara karşı bir zorba değilsin.” Kâf, 50/45.
1232 “Beni azgın bir zorba kılmadı.” Meryem, 19/32.
1233 “Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.” eş-Şu¡arâ™, 26/130.
1234 “O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik 

veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte 
eşsiz olan Allah’tır.” el-Haşr, 59/23.

1235 “Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak için) yüz üstü yere 
yatırınca.” es-Sâffât, 37/103.
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MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ب“

• 	]el-cubbi[ ِاْلُجّب

• ﴾1236 أَْي ُمْظَلِم اْلِبْئِر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْلُقوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجّبِ

Zammla ”  nazardan “َغَياَبٌة” ba¡de’l-hafr derûnu taşla örülmemiş kuyu”ya denir. Ve“ “ُجبٌّ
bir şey™i gâib ve mahfî kılan şey™e ıtlâk olunur, her neden olursa olsun. ” -ku “َغَياَبــُة اْلُجــّبِ
yunun sapa ve karanlık mahalleri demek olur.

• 	]cubullen ve cubulen[ وُجُبًل ُجُبلًّ

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجِبلًّ َكِثيًرا﴾1237	

Müşeddede ve muhaffefe olarak zammeteynle olan kırâ™ate göre ”َخْلًقــا َكِثيــًرا“ demektir. 
Kesreteynle de ma¡nâ böyledir. Ve el-yevm beyne’l-huffâz ve’l-kâri™în mütedâvil olan 
kırâ™at ve mesâhif-i şerîfe kesreteynledir, binâ™en ¡aleyh meksûreye yazılması evlâ idi. 
Kesr ve sükûnla ”ِجْبــٌل“ ve kesreteyn ve teşdîd-i lâm’la ” -ve zamm ve sükûnla mu “ِجِبــلٌّ
haffefen ”ُجْبــٌل“ ve kesreteyn ve lâm-ı müşeddede-i meftûha ve tâ™ ilhâkıyla ”ــٌة  halk “ِجِبلَّ
ve hulk ve tabî¡at ve sirişt ve ¡izam ve gılzat ve cemâ¡at-i kesîre ma¡nâlarında müsta¡-
meldir. Aslı ”َجَبٌل“ lafzıdır. Kâle ta¡âlâ: ِليَن وَّ ِليَن﴾1238 أَْي َخِليَقَة اْلَ ﴿َواتَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلََّة اْلَوَّ

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ب“

• 	]el-cibti[ اْلِجْبِت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْؤِمنُوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت﴾1239 ُهَما َصَنَماِن ِلْلُقَرْيِش	

Ya¡nî “¢ureyş’in bu ismlerle müsemmâ putlarına inanırlar” demek olur. ”ِجْبــٌت“ Al-
lâh’tan gayrı her ma¡bûd ittihâz olunan şey™e denir. İmâm Muberred’den ]308[ menkûl-
dür ki ”ِجْبــٌت“ teki tâ™ sîn’den mübdeledir, aslı sîn’le ”ِجْبــٌس“tir, kâfir-i mu¡âniddir demiş. 
Ve ”ِجْبــٌت“ sihrdir de denildi. Mu«târu’§-~i√â√’ta ”ِجْبــٌت“ saneme ve kâhine ve sâhire 
ıtlâk olunur denilmiş. ”َطاُغــوٌت“ dahi min-dûnillâh tapılan put demek olmakla ”ِجْبــٌت“in 
sihr veyâ sâhir veyâ kâhin ile tefsîri evlâ görünür. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]el-cibillete[ َة اْلِجِبلَّ

• ِليَن	 وَّ ِليَن﴾1240 أَْي َخْلَق اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواتَُّقوا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْلِجِبلََّة اْلَوَّ

Mâ-kablinde mezkûr ” .kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna “ُجُبلًّ

1236 “Onu bir kuyunun dibine bırakın.” Yûsuf, 12/10.
1237 “Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı.” Yâsîn, 36/62.
1238 “Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.” eş-Şu¡arâ™, 26/184.
1239 “Onlar “cibt “e ve “tâgut “a inanıyorlar.” en-Nisâ™, 4/51.
1240 “Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.” eş-Şu¡arâ™, 26/184.
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FASLU’L-CÎM MA¡A’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE: ”ج،ث“

MAZMÛMETU’L-CÎM ”ُج،ث“

• 	]cu&iyyen[ ُجِثيًّا

• َكِب	 ّمِ أَْي َباِرِكيَن َعَلى الرُّ َقْولُُه َتَعاَلى “َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَها ُجِثيًّا”1241 َعَلى اْلِقَراَءِة ِبالضَّ

Ya¡nî “dizleri üzerine çökmüş oldukları hâlde” demektir. Bu kelimenin cem¡ olduğuna 
işâreten Sicistânî rahimehullâhu ”َواِحُدُهــْم َجــاٍث“ demiş. Ânifü’l-beyân ”َجاِثَية“ kelimesine 
mürâca¡at buyurula. Bu kelime el-yevm beyne’l-kurrâ™ kesr-i cîm’le kırâ™at olunmakta 
olduğu gibi mesâhif-i şerîfede dahi öyle zabt olunmuştur, her ikisi de kırâ™attir.

FASLU’L-CÎM MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”َج،د“

• 	]ceddu[ َُّجد

• ًنا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَنَُّه َتَعاَلى َجدُّ َربَِّنا﴾1242 أَْي َعَظَمُة َربِّ

Ya¡nî “Rabbimizin ululuğu, büyüklüğü ¡âlî ve yüce oldu” demektir. Ve ”َنــا َربِّ  ile “ِغَنــاُء 
dahi tefsîr olundu. Bu tefsîr-i ahîr lafz-ı mezkûrun ”ِغَنــاٌء“ ma¡nâsına isti¡mâl olunduğu-
na binâ™endir. 1243”  “َوَل َيْنَفــُع َذا اْلِغَنــاِء ِغَناُؤُه ِمْنَك da¡vet-i me™sûresinde “َوَل َيْنَفــُع َذا اْلَجــّدِ ِمْنــَك اْلَجــدُّ
 “َجــدَّ ُفــَلٌن ِفــي النَّاِس َيِجدُّ ]bâbından ]309 ”َضــَرَب“ demektir. Lafz-ı mezbûr bu ma¡nâda اْلِغَنــاُء”
ا”  ¡denir ki nâsın nazarında büyüdü ve kalblerinde ¡azamet ve celâletiyle bir mevki َجــدًّ
tuttu demeği ifâde eder. Ve Enes radıyallâhu ¡anhın”ُجُل ِإَذا َقَرأَ اْلَبَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن َجدَّ ِفيَنا  ”َكاَن الرَّ
kavlinde ”  ma¡nâsına da geldiğinden “َفْيٌض” demektir. Ve kelime-i mezbûre “َعظُــَم” , “َجــدَّ
َنــا” ” ibâretiyle de tefsîr olunmuştur. Ve¡ “َفْيــُض َربِّ  lafzı ebu’l-eb ve ebu’l-ummdür ki “َجــدٌّ
büyük baba, Türkçe dede denir. Büyük ana ”ٌة -dir. Bu tesmiye ¡azamet ma¡nâsı tasav”َجدَّ
vuruna mebnîdir. 

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،د“

• 	]cudedun[ ُجَدٌد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف اَْلَوانَُها َوَغَراِبيُب ُسوٌد﴾1244 أَْي ُخطُوٌط َوَطَراِئُق	

Ya¡nî “Dağlardan beyâz ve kırmızı birtakım hatlar ve yollar peydâ ettik” demektir. Bu 

1241 “Zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde bırakırız.” Meryem, 19/72.
1242 “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir.” el-Cinn, 72/3.
1243 Buhârî, Ezân, 155, no: 844; Daavât, 18, no: 6330; Muslim, Mesâcid, 138.
1244 “Dağlardan da beyaz, kırmızı (birbirinden farklı) çeşitli renklerde yollar (katmanlar) var, simsiyah 

taşlar da var.” Fâtır, 35/27.
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kelimenin vâhidesi zamm ve teşdîd ile ”ٌة  “َمْقطُوٌع” ve “َمْســُلوٌك” denir “َطِريٌق َمْجُدوٌد” .dir“ُجدَّ
ya¡nî tahdîd ve tesviye edilmiş demek olur, şâh-râh ma¡nâsına. ”ٌة .de bundandır “َجادَّ

• 	]cudurin[ ُجُدٍر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر﴾1245 َجْمُع ِجَداٍر	

Ve ”ِجَداٌر“ duvardır. Burada sûr ve kal¡a murâd olundu. Evvel-i âyette vâki¡ ﴾َل يَُقاِتُلوَنُكْم﴿ 
karînesi bunu muktezîdir. Bu kelime ”ِمــْن َوَراِء ِجــَداٍر“ sûretinde de kırâ™at olunmuştur. Bu 
âyet Yehûd’un cebânetlerini beyân eder ki sizinle müctemi¡an karşı karşıya durup harb 
edemezler, ancak muhâfazalı karyeler yâhûd surlar, siperler ardından harb ederler de-
mek olur.

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،د“

• 	]cidâle[ ِجَداَل وِجَداَلَنا

• 	 1246﴾ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل ِجَداَل ِفي اْلَحّجِ

• َو﴿َقالُوا َيا نُوُح َقْد َجاَدْلَتَنا َفأَْكَثْرَت ِجَداَلَنا﴾1247	

Bu Bâbu’l-Cîm’in evvelinde vâki¡ ”َجاَدْلَتَنــا“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur, nazar 
oluna. ]310[

FASLU’L-CÎM MA¡A’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME: ”َج،ذ“

• 	]ce≠vetin[ َجْذَوٍة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَعّلِي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّاِر﴾1248 أَْي ِبِقْطَعٍة ِمْنَها	

 Odun yanıp dumanı gittikten sonra kalan âteştir ki biz ona kor deriz, Türkçe köz “َجْذَوةٌ”
denir. Cem¡i cîm’in zammı ve kesriyle de ”ُجًذى“ gelir. ”ٌَجْذَوة“ lafzında da cîm’in zamm 
ve kesri de câizdir.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ذ“

• 	]cu≠âzen[ ُجَذاًذا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِالَّ َكِبيًرا َلُهْم َلَعلَُّهْم ِاَلْيِه َيْرِجُعوَن﴾1249 أَْي ُفَتاًتا ِبَفْأٍس	

1245 “Veya duvarlar arkasında.” el-Haşr, 59/14.
1246 “Hacda kavga etmek yoktur.” el-Bakara, 2/197.
1247 “Dediler ki: “Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın.” Hûd, 11/32.
1248 “Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm.” el-Kasas, 28/29.
1249 “Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) 
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Ya¡nî “Balta ile kırık kırık parça parça etti” demek olur. Bu kelime kat¡ ma¡nâsına olan 
” “ .dendir“َجــذٌّ ا” bâbından ”َردَّ َجــذًّ ُه  َيُجــذُّ ُه  اهللُ .denir, kat¡ ve istîsâl ma¡nâsınadır “َجــذَّ  “َجــذَّ 
 ibâretiyle de tefsîr¡ “َفَجَعَلُهْم ُمْســَتْأَصِليَن َوُمْهَلِكيَن” demektir. Buna binâ™en “ِإْســَتْأَصَلُهْم” , َداِبَرُهْم”
olunmuş. Ve 1250﴾َغْيــَر َمْقطُــوٍع” ,﴿َعَطــاًء َغْيــَر َمْجــُذوٍذ“ ile müfesserdir. Bâbu’l-Mîm’de ”َمْجــُذوٍذ“ 
kelimesine de nazar oluna. Ve ”ُجَذاٌذ“ kendi lafzından müfredi olmayan cem¡lerdendir.

• 	]cu≠û¡i[ ُجُذوِع

• َبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخِل﴾1251 أَْي ُسُوِق النَّْخِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَُصّلِ

Ya¡nî “Elbette sizi hurmâ ağaçlarına asarım” demektir. Kesr-i cîm’le ”ِجــْذٌع“in cem¡idir 
ki ”َســاُق َنْخَلٍة“dir. ”َســاٌق“ şecerenin aslından i¡tibâren üzerine kâim olduğu bedenidir; biz 
kütük ve gövde deriz.

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ذ“

• 	]ci≠¡i[ ِجْذِع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأََجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة﴾1252 أَْي َساِق النَّْخَلِة	

Mâ-kablinde vâki¡ ”ُجُذوِع“ kelimesine bak. ]311[

FASLU’L-CÎM MA¡A’R-RÂ™: ”َج،ر“

• 	]cera√tum[ َجَرْحُتْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِر﴾1253 أَْي َكَسْبُتْم	

Ya¡nî “Dahi gündüz kesb ettiğiniz şey™i bilir” demektir. Aşağıda ”اْلَجــَواِرِح“ kelimesine 
nazar buyurula.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ر“

• 	]curufin[ ُجُرٍف

• ُقوِط	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر﴾1254 أَْي َجاِنِب َشّقٍ ُمْشِرٍف ِللسُّ

Ya¡nî “inhidâm ve sukûta mâil ve müsta¡idd sel yarığının kenârı üzere” demek olur. 

paramparça etti.” el-Enbiyâ™, 21/58.
1250 “Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.” Hûd, 11/108.
1251 “Şimdi andolsun mutlaka sizi hurma dallarına asacağım.” Tâhâ, 20/71.
1252 “Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti.” Meryem, 19/23.
1253 “Ve gündüzün kazandıklarınızı bilir.” el-En¡âm, 6/60.
1254 “Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına (kurup)” et-Tevbe, 9/109.
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 selin yarıp açtığı “ُجُرٌف” lafzından taraf ve cânibdir. Bâbu’ş-Şîn’e bak. Ve “َشــَفٌة” ,“َشــَفا”
yarık mahaldir ki tarafeyni yıkılmağa müsta¡idd ve mâildir. “َنَصــَر” bâbından ــْيُل  “َجَرَفْتــُه السَّ
 .denir “َســْيٌل ُجَراٌف” hepsini götürdü. Ve böyle ¡azîm ve şedîd sele “أَْذَهَبْتُه ُكلَُّه” , َتْجُرُف َجْرًفا”
Ve ”َهــاٍر“ sâkıt demektir. Bâbu’l-Hâ’ya bak. Bu kelime ya¡nî ”ُجــُرف“ zammeteynle ve 
zamm ]ve[ sükûn ile de kırâ™at olunmuştur.

• 	]el-curuzi[ اْلُجُرِز

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اََوَلْم َيَرْوا اَنَّا َنُسوُق اْلَماَء ِإَلى اْلَْرِض اْلُجُرِز﴾1255 أَِي اْلَياِبَسِة الَِّتي َل َنَباَت ِفيَها	

Ya¡nî “rutûbetsiz ve nebâtı olmayan yere” demektir. Zammeteynle ”ُجُرٌز“ ve sükûn-ı râ™ 
ile ”ُجــْرٌز“ kurak ve sert katı yere denir ki üzerinde nebât olmaz. Ve nebâttan kendinde 
olanı yakan ve kavurup ibtâl ve ifsâd eden arza da denir. Ve nebâtı gidip kuruduğu vakt-
te ”َجــَرَزِت اْلَْرُض“ denir. Ve ta¡âma oturduğu vaktte ne var ne yok yiyip bir şey bırakma-
yan ekûl kimseye de ”َرُجٌل َجُروٌز“ denir. Ve kıtlık ve kaht olan yıla da ”َنُة اْلَجُروُز  .denir “اَلسَّ
Ve 1256﴾َوِإنَّــا َلَجاِعُلــوَن َمــا َعَلْيَهــا َصِعيًدا ُجُرًزا﴿ kavl-i kerîminde de ]312[ ”َياِبًســا َل تُْنِبُت“ ¡ibâretiyle 
müfesserdir. Ve gâyet keskin ve metîn ve her neye vâki¡ olursa kesip helâk eden kılıca 
da ”َسْيٌف ُجَراٌف“ denir.1257

FASLU’L-CÎM MA¡A’Z-ZÂY

MAZMÛMETU’L-CÎM

• 	]cuz™en[ ُجْزًءا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا﴾1258 أَْي َنِصيًبا	

Ya¡ni “hisse.” Murâd evlâddır, ”ِإَناًثــا“ de denildi, ”َبَنــاٍت“ da denildi. Küffâr, “¡Îsâ ibnul-
lâhtır ve ¡Uzeyr ibnullâhtır” dediler, bu sûretle Cenâb-ı Hakk’a oğul isbât ettiler. Veled 
vâlidin cüz™ü ve nasîbi olmakla ”ُجْزًءا“ ta¡bîr buyurdu. Bir gürûh da melâike benâtullâhtır 
dedi, Hakk’a evlâddan inâs isbât eyledi. Buna mebnî ”ِإَناًثا“ ve ”َبَناٍت“ ile de tefsîr olundu, 
zîrâ ¡Arab, bir kadın kız doğurduğu vakt ”أَْجَزأَِت اْلَمْرأَُة“ der, “Kız çocuk doğurdu” demek 
olur, nitekim şâ¡ir: ”ُة اْلِمــْذَكاَر أَْحَياًنــا ةٌ َيْوًمــا َفــَل َعَجــَب || َقــْد َتْجــَزأُ اْلُحــرَّ  dedi. Ya¡nî “ِإْن أَْجــَزأَْت ُحــرَّ
“Hurre ve kerîme olan bir kadın eğer bir gün de kız doğurursa ¡aceb değildir. Dâimâ 
erkek doğuran bir kerîme kadın ahyânen kız da doğurur” demek olur. İşte bu beytte de 

1255 “Görmediler mi ki, biz yağmuru kupkuru yere gönderip” es-Secde, 32/27.
1256 “Biz, elbette (zamanı gelince) yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak hâline getireceğiz.” el-Kehf, 

18/8.
1257 Son cümlenin konteksle ilgisi anlaşılamadı.
1258 “Böyle iken ( “melekler Allah’ın kızlarıdır” demek suretiyle) kullarından bir kısmını O’nun parçası 

saydılar.” ez-Zuhruf, 43/15.
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-kelimeleri kız doğurmak ma¡nâsında isti¡mâl olunmuştur. Ve fî kav “َتْجِزُئ” ve “أَْجَزأَْت”
lihi ta¡âlâ ِلُكّلِ َباٍب ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم﴾1259 أَْي َنِصيٌب﴿ Ya¡nî kısm, hisse ve bölük demek olur. Ve 
aslen ”ُجــْزٌء“ bir şey™in hey™et-i ¡umûmiyyesiyle vücûdu kendileriyle kâim olan eşyâdır. 
Hey™et-i ¡umûmiyesine ” .denir. Âyât-ı sâirede bu ma¡nâ-yı aslî vü lügavî maksûddur “ُكلٌّ

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ز“

• 	]el-cizyete[ اْلِجْزَيَة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد﴾1260 أَِي اْلَخَراَج اْلَمْضُروَب [313] َعَلْيِهِم	

-ehl-i zimmet olan re¡âyâdan nüfûs başına her sene alınan vergidir ki buna lisâ “ِجْزَيــٌة”
nımızda dahi harâc denir. Ve 1261﴾َواتَُّقــوا َيْوًمــا َل َتْجــِزي َنْفــٌس َعــْن َنْفــٍس َشــْيًئا﴿ kavl-i kerîmi de 
bundandır ki ”َل َتْقِضي َوَل تُْغِني“ demek olur. Bu sûrette ”ِجْزَيٌة“ ödek demektir ki hükûme-
tin ehl-i zimmet için ta¡ahhüd ettiği himâye ve sıyânet-i cân u ¡ırz u mâla mukâbileten 
¡uhdelerine lâzım gelen cezâ™ ve mükâfât ve ödeğin kazâsı edâsı olur. Bu kelime ”َجــَزاٌء“ 
lafzındandır. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْجِزي“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’L-CÎM MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َج،س“

• 	]ceseden[ َجَسًدا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأَْخَرَج َلُهْم ِعْجًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر﴾1262 أَْي ُصوَرًة َل ُروَح ِفيَها	

Ya¡nî “rûhsuz bir buzağı sureti” demektir. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا َل َيْأُكُلوَن الطََّعاَم﴾1263 أَْي َمَلًكا	

• ِه َجَسًدا ثُمَّ اََناَب﴾1264 أَْي َشْيَطاًنا	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيٰمَن َوأَْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسّيِ

Murâd ~a«r denilen cinndir. Denildi ki cinn-i mezkûr hakîkati mevcûd olmayan bir 
sûret-i sırfaya temessül etmekle hemân bir sûret-i bî-rûh olmakla ”َجَســٌد“ denildi. As-
len ”َجَســٌد“ lafzı ma¡nâda ”ِجْســٌم“ gibidir, ancak ”َجَســٌد“ hâstır, zîrâ ”ِجْســٌم“ her arz ve tûl 
ve ¡umku olan şey™e ıtlâk olunur; ”َجَســٌد“ ise ¡alâ-kavli Halîl insândan gayrıya denmez. 
Mi§bâ√’ta Bâri¡’den nakl ile hayvân-ı ¡âkıldan gayrıya ”َجَســٌد“ denilmez, o da insân ve 
melek ve cinndir demiş, yalnız za¡ferân ile dem-i yâbisi ya¡nî kan kurusunu istisnâ et-

1259 “Her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.” el-Hicr, 15/44.
1260 “Kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar” et-Tevbe, 9/29.
1261 “Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği günden sakının.” el-Bakara, 2/48; 123.
1262 “Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı.” Tâhâ, 20/88.
1263 “Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık.” el-Enbiyâ™, 21/8.
1264 “Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize 

yöneldi.” Sâd, 38/34.
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miş, çünkü za¡ferâna ”َجَســٌد“ ve kesrle ”ِجَســاٌد“ ve dem-i yâbise de ”َجَســٌد“ denir. Binâ™en 
¡alâ-hâze’l-kavl ]314[ ﴾ِعْجًل َجَسًدا﴿ kavl-i kerîmi ¡akıla teşbîhen ”ِعْجًل َذا ُجثٍَّة“ ile de tefsîr 
olunmuş. Ve za¡ferâna ”َجَســٌد“ denildiği için levn i¡tibâriyle ”َهِب -ibâre¡ “ِعْجــًل أَْحَمــَر ِمــَن الذَّ
tiyle de tefsîr edilmiş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi. Ve ”َجَســٌد“ lafzı insânda ekser 
bî-rûh olduğu hâlette müsta¡meldir. Meselâ ”َرأَْيــُت َجَســَد ِإْنَســاٍن“ denildiği vaktte zihne te-
bâdür eden ”َجَســٌد“-i bî-rûhtur. Ve şâyi¡ olan da budur, nitekim tefsîr-i evvel de bunu 
mü™eyyiddir ki ”َصوَرًة َل ُروَح ِفيَها“dır.

• 	]el-cismi[ اْلِجْسِم

• ِة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم﴾1265 أَِي الطُّوِل َواْلُقوَّ

 lafzıyla beden irâde olunup, tûl-ı “ِجْســٌم” se¡at ve imtidâd ma¡nâsına olmakla , “َبْســَطٌة”
kâmet ve dahâmet ve bunların muktezâsı olan kuvvetle tefsîr olundu. ”ِجْســٌم“ eb¡âd-ı 
selâseyi ya¡nî tûl ve ¡arz ve ¡umku hâvî olan şeydir.

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-FÂ™ ”ج،ف“

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ف“

• 	]cufâen[ ُجَفاًء

• َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء﴾1266 أَْي َباِطًل َمْرِميًّا ِبِه	 ا الزَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَمَّ

Tercüme-i cümle-i kerîmede “ve ammâ zebed” ya¡nî suyun yüzünde olan köpük ve 
hâr u hass zâyi¡ ve bâtıl ve bî-fâide olarak gider denir. Aslen feth ve sükûnla ”َجْفــٌو“ laf-
zındandır ki sel vâdînin tarafeynine çerçöp ve köpük atmaktır. Bundan zammla ”ُجَفــاٌء“ 
makzûfât-ı mezkûredir; bundan zâyi¡ ve bâtıl ma¡nâları ahz olundu.

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ف“

• 	]cifânin[ ِجَفاٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب﴾1267 أَْي ِقَصاٍع ِكَباٍر	

Vâhidi, ]315[ ”َجْفَنــٌة“dir, ”ِقَصــاٌع“ ve ”َقْصَعــٌة“ gibi. Bunlar içinde ta¡âm yenilen çanak 
ve kavatadır ki ondan on kişi ta¡âm edip doyar, ya¡nî o mikdâr ta¡âm istî¡âb eder. Bu 
mu¡tâd olandan daha vâsi¡ olduğunu beyân için mübâlagaten ”َجــَواٌب“a teşbîh olunmuş 
ki ”َجاِبَيٌة“nin cem¡idir. ”َجاِبَيٌة“ havuz demektir. Murâd gâyet vâsi¡ ve ¡azîm demek olur.

1265 “Onun bilgisini ve gücünü artırdı.” el-Bakara, 2/247.
1266 “Köpüğe gelince sönüp gider.” er-Ra¡d, 13/17.
1267 “Havuz gibi çanaklar” Sebe™, 34/13.
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FASLU’L-CÎM MA¡A’L-LÂM: ”َج،ل“

• 	]celâbîbihinne[ ََّجَلِبيِبِهن

• ﴾1268 أَْي َمَلِحِفِهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلِبيِبِهنَّ

Ya¡nî “Carlarını carlarından ba¡zını ya¡nî bir kısmını kendi üzerlerine ki murâd yüzleri-
dir, takrîb etsinler, sarkıtsınlar, örtsünler” demektir. ”ِجْلَباٌب” , “َجَلِبيُب“ ın cem¡idir. Keli-
me-i tefsîr olan ”َمَلِحُف“ de ”ِمْلَحَفٌة“ nin cem¡idir. Her ikisi de hâssaten kadınların örtün-
dükleri örtüdür ki car ve çarşaf denir. ”يُْدِنيــَن“ , ”  den “if¡âl” bâbından muzâri¡ cem¡-i“ُدنُــوٌّ
mü™ennes-i gâibedir. Burada ihbâr bi-ma¡nâ inşâ™dır. Kendi üzerlerine takrîb etsinler 
demek olmakla ”يُْرِخيَن“ ile tefsîr olunur ki sarkıtsınlar ya¡nî örtsünler demektir. Bu emr-i 
celîl-i kat¡î yalnız ehl-i beyt-i nübüvvete mahsûs değildir, ¡umûm tâife-i nisâ-i mü™minî-
ne şâmildir, zîrâ âyetin evveli 1269﴾َيا أَيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَن﴿ dir ki “Ey pey-
gamber, söyle kendi zevcelerine ve kızlarına ve mü™minlerin kadınlarına ki örtünsünler” 
ilâ-âhirihi demektir. ﴾َوْلَيْضِرْبــَن ِبُخُمِرِهــنَّ َعَلــى ُجُيوِبِهــّن﴿ emr-i celîlinde de böyledir ki evveli  
 vâki¡ olmuştur. Hâsılı tesettür-i nisâ¡ hakkında bu iki âyet hîçbir vechle ﴿َوُقــْل ِلْلُمْؤِمَنــاِت﴾
bir gûne te™vîli mütehammil olmayan iki emr-i sarîh-i kat¡îdir. Bu âyet-i ahîre siyâkında 
vâki¡ ﴾  kavl-i kerîmiyle de yalnız kimlerden tesettür etmeyeceği ]316[ ﴿َوَل يُْبِديــَن ِزيَنَتُهــنَّ
musarrahan beyân buyurulmuştur. ”  .kelimesine nazar oluna, Bâbu’l-»â’dadır “ُخُمِرِهــنَّ
Lâ-¡ibrete li-mâ yekûluhu’l-cuhhâlu’s-sufehâ™u’l-mufsidûne, kâtelehumullâhu.

• 	]el-celâ™e[ اْلَجَلَء

• ُ َعَلْيِهُم اْلَجَلَء﴾1270 أَِي اْلُخُروَج ِمَن اْلَوَطِن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل أَْن َكَتَب اهللَّ

Ya¡nî “Onlar üzerine Allâhu ta¡âlâ vatanlarından yurtlarından çıkmağı kazâ etmeye idi, 
hükm etmeye idi” demek olur. Bunun aslı zuhûr ve inkişâf ve vuzûh ma¡nâsına olan 
 “َجَلــى ِمــَن اْلَوَطِن َيْجُلو bâbından “َغــَزى” .ma¡nâsına alındı “بُــُروٌز” kelimesidir; bundan “َجــَلٌء”
 demek “أَْخَرَجــُه ِمْنُه” , “َجــَلُه ِمــَن اْلَوَطــِن” .demektir. Ve müte¡addî de olur “َخــَرَج” ,denir َجــَلًء”
olur. Kezâ “if¡âl” bâbından ”أَْخَرْجُتُه َوأَْبَرْزتُُه” , “أَْجَلْيُتُه ِمْن َوَطِنِه“ demek olur. Ve َجَل اْلَخَبُر َيْجُلو“ 
.demektir “َوَضَح” , َجَلًء”

• 	]cellâhâ[ َجلّٰيَها

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالنََّهاِر ِإَذا َجلّٰيَها﴾1271 أَْي أَْظَهَرَها	

Zamîr evvel-i sûre-i şerîfede vâki¡ ”َشــْمٌس“e râci¡dir, ya¡nî “Rûşenliğiyle şems izhâr et-
tiği vaktte nehâr hakkı için” demek olur. Murâd nehârın intişâr ve inbisâtıdır ki şems 

1268 “Bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler.” el-Ahzâb, 33/59.
1269 “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle.” el-Ahzâb, 33/59.
1270 “Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı.” el-Haşr, 59/3.
1271 “Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.” eş-Şems, 91/3.
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o vaktte tamâm ve kemâliyle incilâ etmiş bulunur. Binâ™en ¡aleyh vakt-i mezkûr nehâ-
rın eşref ve efdal-ı sâ¡âtidir. Bu da mâ-kablinde beyân olunan ”َجــَلٌء“dan “tef¡îl”dir. 
ــي َتْجِلَيــًة َفُهــَو ُمَجّلٍ َوَذاَك ُمَجلًّى” ــى يَُجّلِ يَها ِلَوْقِتَها ِإلَّ ُهَو﴾denir. Ve 1272 “َجلَّ   kavl-i kerîminde de ﴿َل يَُجّلِ
يَها﴾ .Ya¡nî izhâr ve i¡lâm etmez demektir “َل يُْظِهُرَها” ,﴿َل يَُجّلِ

• 	]celdeten[ َجْلَدًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة﴾1273 أَْي َضْرَبًة	

Darb ya¡nî vurmak ma¡nâsına “َضــَرَب” bâbından ”َجَلــَدُه َيْجِلــُدُه َجْلــًدا َوَجْلَدًة“ denir, ”َضَرَبُه“ de-
mek olur. Ancak ”ِجْلــٌد” , “َجْلــٌد“ ya¡nî madrûbun çıplak tenine vurulmağa ]317[ denir. 
Ba¡zıları ”ِجْلٌد“den müttehaz kamçı ile darbdır dediler. Aslı deri demek olan kesrle ”ِجْلٌد“ 
lafzındandır.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ل“

• 	]culûden[ ُجُلوًدا

• ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا اْلَعَذاَب﴾1274	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ

Deri demek olan ”ِجْلــٌد“in cem¡idir. ”ُجُلــوٌد“ kelimesi ba¡zı âyât-ı kerîmede ”أَْبــَداٌن“ ve ba¡-
zında ”ُفُروٌج“ ile tefsîr olunmuştur. 1275 أَْي أَْبَدانُُهْم َوُقُلوبُُهْم﴾ِ  Bu ﴿ثُمَّ َتِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم ِإَلى ِذْكِر اهللَّ
ma¡nâ cild bedeni muhît olmak ve bedenin sathı olmak i¡tibâriyledir. Bu âyette ”ُجُلــوٌد“ 
ve ”ُقُلوٌب“ kelimelerinden ”َظَواِهُرُهْم َوَبَواِطنُُهْم“ ma¡nâsı da zevk olunur. Ve َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم﴿ 
 .ile ta¡bîr edebendir “ُجُلــوٌد” , “ُفــُروٌج” ]Ve[ َوأَْبَصاُرُهــْم َوُجُلوُدُهــْم ِبَمــا َكانُــوا َيْعَمُلــوَن﴾1276 أَْي ُفُروُجُهــْم
.un şehâdeti menşe™ vü mevzi¡-i a¡mâl-i fuhş olmak i¡tibâriyledir“ُفُروٌج”

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-MÎM: ”َج،م“

• 	]cemmen[ ا َجمًّ

• ا﴾1277 أَْي ُمْجَتِمًعا َكِثيًرا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا َجمًّ

Ya¡nî “birikmiş çok mâl” demek olur. ”ــُة اْلَمــاِء  kavlindendir ki suyun birikmesidir ve “ُجمَّ
birikmiş ve birikinti sudur. Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta ِة اْلَماِء أَْي ُمْعَظِمِه َوُمْجَتَمِعِه  “ِمْن ُجمَّ
َيَلِن” ُة اْلَماِء” ya¡nî الَِّذي َجمَّ ِفيِه اْلَماُء َعِن السَّ  kavlindendir ki mu¡zamı ve mahall-i ictimâ¡ıdır “ُجمَّ

1272 “Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır.” el-A¡râf, 7/187.
1273 “Onlara seksen değnek vurun.” en-Nûr, 24/4.
1274 “Derileri yanıp döküldükçe, azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz.” en-Nisâ, 4/56.
1275 “Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar.” ez-Zümer, 39/23.
1276 “Kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.” 

Fussilet, 41/20.
1277 “Malı da pek çok seviyorsunuz.” el-Fecr, 89/20.
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ki onda su akıp gitmekten mahfûz olarak birikti demektir demiş. Havz-ı kebîr ve bürke 
ve göl demek olur. Ekser-i müfessirînin ”ــا -ile tefsîr etmeleri bun “َكِثيــًرا” kelimesini “َجمًّ
dandır. “َضَرَب” bâbından ” ا َفُهَو َجمٌّ ْيُء َيِجمُّ َجمًّ .ya¡nî çoğaldı demektir “َكثَُر” ,denir “َجمَّ الشَّ

• 	]cemâlun[ َجَماٌل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن﴾1278 ]318[ أَْي ِزيَنٌة	

 ile tefsîr olundu. Mâzîde muzâri¡de “ِزيَنٌة” güzellik demek olmakla “َجَماٌل” ,ma¡lûm “ِزيَنٌة”
mîm’in zammı ve kesriyle de ”َجُمَل َيْجُمُل، َجِمَل َيْجِمُل َجَماًل َفُهَو َجِميٌل“ denir, ”َحُسَن“ demek-
tir. Ve Sîbeveyhi ”َجَماٌل“ rikkat-ı hüsndür demiş, letâfet demek olacak.

• 	]el-cemelu[ اْلَجَمُل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسّمِ اْلِخَياِط﴾1279 أَِي اْلَبِعيُر	

Ya¡nî “deve” ve ”َســمُّ اْلِخَياِط“ “iğnenin iplik geçirilen deliği”dir. Ve ”اْلَجَمُل“ lafzı ”ُل  “اْلُجمَّ
ve ”ُل  “َقَلٌس” sûretlerinde de kırâ™at olunmuştur ki “اْلَجْمُل” ve “اْلُجُمُل” ve  “اْلُجْمُل”ve “اْلُجمُّ
ya¡nî sefînelerde müsta¡mel en kalın halattır ki mellâhîn lisânında luma ta¡bîr edilir. َُّسم“ 
 ,a münâsib olan da budur ki iplik yerine halatın iğnenin gözünden geçmesidir اْلِخَيــاِط”
te™emmül buyurula.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،م“

• 	]cumi¡a’ş-şemsu ve’l-…amer[ ْمُس َواْلَقَمُر ُجِمَع الشَّ

• ْمُس َواْلَقَمُر﴾1280 أَْي ُجِمَع َبْيَنُهَما ِفي َذَهاِب 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر َوَخَسَف اْلَقَمُر َوُجِمَع الشَّ
ْوِء الضَّ

Ya¡nî “Ziyâları gidip kararmakta beynleri cem¡ olundu.” Ve “Magribden tulû¡ etmekte 
beynleri cem¡ olundu” dahi denildi. Görülüyor ki bu cem¡ fakat sıfatta ve hâlette cem¡-
dir, ecrâmda değil ki ziyâları gidip kararmakta yâhûd magribden tulû¡ etmekte veyâhûd 
her iki hâlette cem¡dir. Bu sûretle ehl-i fennin ta¡rîzine mahal yoktur, çünkü onlara göre 
cirmlerinin ictimâ¡ı muhâldir. Magribden tulû¡larında dahi mu¡terız iseler de ta¡mîk-i 
fikr edenler cevâz-ı vukû¡una kâni¡ olurlar, zîrâ bir hâdise-i fevka’l-¡âde-i cevviyye ve 
tahavvül-i ¡azîm sebebiyle çok muhâller mümkin olur. 1281﴾َعَلــى ُكّلِ َشــْيٍء َقِديــٌر ُ  Ekser ﴿َواهللَّ

1278 “Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik (ve zevk) vardır.” 
en-Nahl, 16/6.

1279 “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!” el-A¡râf, 7/40.
1280 “Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman.” el-Kıyâmet, 

75/7-9.
1281 “Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” Ayet Kur’an’da dokuz defa geçer, örneğin bkz. el-Bakara, 

2/284.
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ta¡rîzler yâ bir garaz yâ kalîlü’l-¡ilm ve mahdûdü’l-fikr olmaktan neş™et eder; kaviy-
yü’l-¡akl ve vâsi¡u’l-¡ilm olup da ]319[ müdakkikâne tefekkür edenlerde ta¡rîz yoktur.

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،م“

• 	]cimâlâtun §ufrun[ ِجَماَلٌت ُصْفٌر َوُقِرَئ ِجَماَلٌة ُصْفٌر

• ﴿َكأَنَُّه ِجَماَلٌت ُصْفٌر﴾1282	

“Kara develer” demektir. ”ِجَماَلٌة” , “ِجَماَلٌت“nin ve ”َجَمٌل” , “ِجَماَلٌة“ in cem¡idir. Bu sûrette 
 “أَْســَوُد” lafzını “أَْصَفُر” e kara ma¡nâsı verilmesi ¡Arab “ُصْفٌر” .cem¡ü’l-cem¡ olur “ِجَماَلٌت”
ma¡nâsına isti¡mâl ettiklerindendir. ”ٌُصْفــَرة“ye mâil kara ki koyu sarıdır, uzaktan kara 
görünür. Bu cümle-i kerîmenin mâ-kabli 1283﴾ِإنََّها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر َكأَنَُّه ِجَماَلٌت ُصْفٌر﴿ olmakla 
şerer-i cehennemi binâ-i ¡âliye ve siyâh develere teşbîhtir.

FASLU’L-CÎM MA¡A’N-NÛN: ”ُج،ن“

• 	]cenne[ ََّجن

• ا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل﴾1284 أَْي َغطَّى َعَلْيِه َوأَْظَلَم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Vaktâ ki onun üzerine ya¡nî onu gece bürüdü ve karardı” demektir. ”  lafzının “َجنَّ
ma¡nâ-yı aslîsi bir şey™i kuvâ-yı hissiyyeden setrdir, meselâ ”ْيــُل َوَجــنَّ َعَلْيــِه َوأََجنَُّه -de “َجنَّــُه اللَّ
nir, ”َســَتَرُه“ demektir. Bu lafzdan mutasarraf ve müştakk ve ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡mel 
kelimâtta kasd olunan bi’l-cümle bu setr ma¡nâsından me™hûzdur. Meselâ kalbe ”َجَنــاٌن“ 
denildi, havâsstan mestûr olduğu için ve bostâna ”َجنٌَّة“ denildi, arzı eşcâr setr ettiği için 
ve kalkana ”ِمَجنَّــٌة“ ve ”ُجنَّــٌة“ denildi, saâhibini darbe-i ¡adüvvden setr ettiği için. rahim-i 
mâderde olan çocuğa ”َجِنيــٌن“ denildi, nazar ve ıttılâ¡dan mestûr olduğu için, kezâ ”  “ِجــنٌّ
tâifesi nazardan mestûr olduğu için tesmiye edildi. Ve ”ِجنٌَّة“ ve ”ُجنُوٌن“ ve ”َمْجنُوٌن“ ¡aklın 
setr ve tesettürü i¡tibâriyle tesmiye edilmiştir ve gayr-ı zâlik. ]320[ ”َقَتــَل“ bâbından ََّجــن“ 
 “َغطَّــى َوَغِشــَي” da böyledir. Ve “أََجــنَّ يُِجــنُّ ِإْجَنــاٌن” demektir. Ve “if¡âl”den “َســَتَر” , َيُجــنُّ َجنًّــا”
ma¡nâlarında da müsta¡meldir.

• 	]cenneteke[ َجنََّتَك

• ِ﴾1285 أَْي بُْسَتاَنَك	 َة ِالَّ ِباهللَّ ُ َل ُقوَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَء اهللَّ

“Bâgçene” demek. Bâgçeye, bostâna ”َجنَّــٌة“ tesmiyesi bundan evvel beyân olunduğu 

1282 “Bunlar sanki birer kızıl devedir.” el-Mürselât, 77/33.
1283 “Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Bunlar sanki birer kızıl deve-

dir.” el-Mürselât, 77/32-33.
1284 “Üzerine gece karanlığı basınca.” el-En¡âm, 6/76.
1285 “Bağına girdiğinde ‘Mâşaallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır’ deseydin ya!..” el-Kehf, 18/39.
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vechile arzı eşcâr-ı müsmire ve nebâtât-ı nâfi¡a ile mestûr olduğu içindir, nitekim etrâfı 
da duvarla muhâttır. Bu sıfatları hâiz olmayan arza ”َجنٌَّة“ ve ”بُْسَتاٌن“ denilmez.

• 	]cena√û[ َجَنُحوا

• ْلِح	 ْلِم﴾1286 أَْي َمالُوا ِللصُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ

Ya¡nî “Sulha meyl ettiler ise” demek olur. Bu kelimenin aslı kanat demek olan ”َجَنــاٌح“ 
lafzıdır. Kanat kuşun iki yanında olduğundan her şey™in de tarafeynine ”َجَناَحاِن“ denildi, 
¡askerin cenâhaynı, sefînenin cenâhaynı, vâdînin cenâhaynı gibi. Bundan da cânib ve 
taraf tasavvuruna binâ™en ”َمْيــٌل“ ma¡nâsına isti¡mâl edildi, nitekim tarîk-i tâ¡at u inkıyâd 
u istikâmetten meyl ve inhirâf olmakla ism ve günâha dahi zamm-ı cîm’le ”ُجَناٌح“ tesmi-
ye edildi. “َقَعــَد” ve  ”َخَضــَع“bâblarından ”َجَنــَح َيْجنُــُح َيْجَنــُح ُجنُوًحــا“ denir, ”َماَل“ demektir. Ve 
 demektir. Bunda cîm’in “ِقْطَعٌة ِمَن اللَّْيِل” , “ُجْنُح اللَّْيِل” gecenin ikbâline denir. Ve “ُجنُوُح اللَّْيِل”
zamm ve kesri lügattır.

• 	]ceniyyen[ َجِنيًّا

• ا َطِريًّا	 ي ِاَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة تَُساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا﴾1287 أَْي َغضًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهّزِ

Ya¡nî “tâze hurma” demek olur. Ve ”ــا ــا” , “َجِنيًّ  ma¡nâsına olarak tâze devşirilmiş “َمْجِنيًّ
demek de olur; meyve devşirmek ma¡nâsına olan ”َجَنــى“ lafzındandır. “َرَمــى” bâbından 
 da denir, meyveyi devşirdi “ِإْجَتَنى َيْجَتِني ِإْجِتَناًء” denir. Ve “ifti¡âl”den “َجَنــى الثََّمــَرَة َيْجِنــي َجًنــى”
demek olur. Ve “if¡âl”den ”َجَرُة -denir, ağacın meyvesi kemâle ermiş ve devşiril “أَْجَنى الشَّ
mek zamânı ]321[ gelmiş demek olur. Bu lafzın ma¡ânî-i sâirede dahi isti¡mâli vâki¡dir, 
mahallerinde görülür.

• 	]cenâ[ َجَنى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَنا اْلَجنََّتْيِن َداٍن﴾1288 أَْي َما يُْجَتَنى ِمْنُهَما	

Zamîr-i müsennâ evvelce sebk eden 1289﴾َجنََّتــاِن﴿a râci¡dir. Ya¡nî mezkûr iki cennetin 
meyveleri mütenâvillere karîbdir, ya¡nî sehlü’l-ictinâ™dır, kâim ve kâ¡id ona yetişir de-
mek olur; ”َجِنيًّا“ lafzı ”َمْجِنيًّا“ ma¡nâsına geldiği gibi. ”َحَصى“ vezninde ”َجَنى“ dahi ”  “َمْجِنيٌّ
ma¡nâsına ya¡nî devşirilecek semere ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Mâ-kablindeki ”ــا  “َجِنيًّ
kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]cenefen[ َجَنًفا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنًفا أَْو ِإْثًما﴾1290 أَْي َمْيًل َوُعُدوًل َعِن اْلَحّقِ	

1286 “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa.” el-Enfâl, 8/61.
1287 “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” Meryem, 19/25.
1288 “Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.” er-Rahmân, 55/54.
1289 “İki cennet.” er-Rahmân, 55/46.
1290 “Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse.” el-Bakara, 
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Ya¡nî “İmdi bir kimse vasiyyet eden bir kimseden haktan ve ¡adâletten meyl ve ¡udûl 
etmeden havf ederse” ya¡nî “vasiyyet eden bir kimsenin vasiyyet husûsunda ¡adâlet ve 
hakkâniyyetten inhirâf etmesinden korktu ise” demek olur. ”َجَنٌف“ aslen hükmde haktan 
meyl ma¡nâsınadır. “َتِعــَب” bâbından ”َجِنــَف َيْجَنــُف َجَنًفا“ denir, ”  .demektir “َماَل َوَعَدَل َعِن اْلَحّقِ
Mutlakan meyl ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. ” ِإَلــيَّ  .Bana meyl etti demek olur “َجِنــَف 
Hemze ile ya¡nî “if¡âl”den ”أَْجَنَف“ dahi böyledir. “Tefâ¡ul”den ”َتَماَيَل , “َتَجاَنَف َفُهَو ُمَتَجاِنٌف“ 
ْثــٍم﴾1291 أَْي ُمَتَماِيــٍل أَْو َماِئــٍل :demektir. Kavluhu ta¡âlâ َفُهــَو ُمَتَماِيــٌل”  Ya¡nî irtikâb-ı ﴿َغْيــَر ُمَتَجاِنــٍف ِلِ
zenbe mütemâyil yâhûd mâil olmayarak demektir.

• 	]cenbillâhi[ َجْنِب اهلِل

• 	1292﴾ِ ْطُت ِفي َجْنِب اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيا َحْسَرٰتى َعَلى َما َفرَّ

Sicistânî rahimehullâh ”ِفــي َجْنــِب اهلِل“ ve ”ِفــي َذاِت اهلِل“ birdir diyor ve [322] َمــا َفَعْلــَت ِفــي َجْنِب“ 
ى َعَلْيِك َتَقطَُّع” kavli ve şâ¡irin “ِفي َحاَجِتي” , َحاَجِتي” -bey “أََل َتتَِّقيَن اهلَل ِفي َجْنِب َعاِشــٍق || َلُه َكِبٌد َحرَّ
tiyle istişhâd ediyor. Tercüme: “Bir ¡âşık hakkında Allâh’tan korkmaz mısın ki onun 
susuz harâretli ciğeri senin üzerine parçalanıyor.” Ya¡nî bir ¡âşıka hecr ve firâkla cevr 
etmekten demek olur. Râπıb rahimehullâh Mufredât’ta ُه ِه الَِّذي َحدَّ  “ِفــي َجْنــِب اهلِل، ِفــي أَْمــِرِه َوَحّدِ
 “أُْجنُْبِنــي” kavliyle tefsîr etmiş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi. Bâbu’l-Hemze’de َلَنــا”
kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ن“

• 	]cunâ√a[ ُجَناَح

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل ُجَناَح َعَلْيُكْم﴾1293 َوِفي َمَواِضَع َكِثيَرٍة أَْي َل ِإْثَم َعَلْيُكْم	

 kelimesinde zikr “َجَنُحوا” günâh demektir. Bu kelimeye dâir tahkîkât ânifü’l-beyân “ِإْثٌم”
olundu, ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]cunubin[ ُجنٍُب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجنٍُب﴾1294 أَْي َمَكاٍن َبِعيٍد	

Ya¡nî “uzak bir mekândan” demektir. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْلَجاِر اْلُجنُِب﴾1295 أَِي اْلَغِريِب	

2/182.
1291 “Günaha meyletmeksizin” el-Mâide, 5/3.
1292 “Allah’ın yanında, işlediğim kusurlardan dolayı vay hâlime!” ez-Zümer, 39/56.
1293 “Size bir günah yoktur.” el-Bakara, 2/236.
1294 “O da Mûsâ’yı, onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.” el-Kasas, 28/11.
1295 “Uzak komşuya.” en-Nisâ™, 4/36.
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Ya¡nî “yabancı.” Bâbu’l-Hemze’de ”أُْجنُْبِنــي“ kelimesine ve bu bâb’ın evvelinde ”اْلَجــاِر“ 
kelimesine de mürâca¡at oluna. 

• ُروا﴾1296 أَْي أََصاَبْتُكُم اْلَجَناَبُة ِبِإيَلٍج أَْو نُُزوِل َماٍء	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْن ُكْنُتْم ُجنًُبا َفاطَّهَّ

Ya¡nî “Nisâya takarrüble yâ ihtilâmla size cenâbet isâbet ederse gusl ediniz” demek olur. 
Hâlet-i mezkûreye ”َجَناَبــٌة“ tesmiyesi şer¡an kable’l-igtisâl salât ve mess-i mushaf-ı şerîf 
ve kırâ™at-ı ¢ur™ân’dan tecennübe, uzak durmağa sebeb olduğu içindir ki kable’l-gusl bu 
mezkûrâttan memnû¡dur. ”َظُرَف“ bâbından ”َجنَُب َيْجنُُب َجَناَبًة“ denir ”َبُعَد“ demektir. “İf¡âl”-
den ”أَْجَنَب“ ve ”ِإْفِتَعاٌل“den ]323[ ”ِإْجَتَنَب“ ve “tefa¡¡ul”den ”َتَجنََّب“ dahi denir, ma¡nâ birdir. 
Aslı ânifü’l-beyân ”َجْنٌب“dendir. Bâbu’l-Hemze’de ”أُْجنُْبِني“ kelimesine bak.

• 	]cunneten[ ُجنًَّة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اتََّخُذوا أَْيَماَنُهْم ُجنًَّة﴾1297 أَْي َما َيْسَتِتُروَن ِبِه َكالتُّْرِس	

” ve “ِمَجنَّــٌة” ve “ُجنَّــٌة” ” kalkan” denilen âlet-i harbın ismidir, sâlifü’z-zikr“ “ِمَجــنٌّ -ke “َجــنَّ
limesine bak.

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ن“

• 	]el-cinneti[ اْلِجنَِّة

• ْنِس	 كَقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس﴾1298 أَْي ِمَن اْلِجّنِ َواْلِ

Bu cümle mâ-kablde mezkûr 1299﴾ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس﴿ için beyândır ki şeyâtîn-i cinn ü 
insden olan ”َوْسَواس“ ve ”َخنَّاس“ demek olur, nitekim ”ْنِس  .buyurulmuştur “َشَياِطيُن اْلِجّنِ َواْلِ
Ve ”ُجنُــوٌن” , “ِجنَّــٌة“ ya¡nî fesâd-ı ¡akl ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Kâle ta¡âlâ şânuhu ﴿
 Musâhibiniz olan Peygamber-i âlî-şânda cünûn“ َمــا ِبَصاِحِبُكــْم ِمــْن ِجنٍَّة﴾1300 أَْي ُجنُوٍن َوَفَســاِد َعْقــٍل
yoktur” demektir. Bu faslın evvelinde vâki¡ ” -kelimesinde mufassalen beyân olun “َجــنَّ
muştur, mürâca¡at oluna.

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-VÂV: ”َج،و“

• 	]el-cevâri√i[ اْلَجَواِرِح

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح﴾1301 أَِي اْلَكَواِسِب	

1296 “Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin.” el-Mâide, 5/6.
1297 “Onlar yeminlerini kalkan yaptılar.” el-Mücâdele, 58/16; el-Munâfikûn, 63/2.
1298 “Cinlerden ve insanlardan.” en-Nâs, 114/6.
1299 “Sinsi vesvesecinin kötülüğünden” en-Nâs, 114/4.
1300 “Arkadaşınız Muhammed’de cinnetten eser yoktur.” Sebe™, 34/46.
1301 “Eğittiğiniz avcı hayvanların” el-Mâide, 5/4.
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Murâd “sayd için beslenilen av köpekleri”dir. Ve şâhîn ve doğan denilen sâid-i 
zevâtü’l-mihlebe de denir. Ve sibâ¡a da ”َجــَواِرُح“ denir, lâkin âyette murâd kelb-i mu¡al-
lemdir. Ve tuyûr-ı sâideye de şâmildir. ”َجاِرَحــٌة“nin cem¡idir. Aslı cildde derd ve ma-
razdan ve yaradan mütehassal eser demek olan zammla ”ُجــْرٌح“ lafzıdır. Ve yaralamak 
ma¡nâsına ”َفَتــَح“ bâbından ”َجــَرَح َيْجــَرُح َجْرًحــا َفُهــَو َجاِرٌح [324] َوَذاَك َمْجُروٌح“ denir. Ve ”َكاِســٌب“ 
ma¡nâsına mezkûr hayvânâta denir. Bunda sebeb-i tesmiye ”َجْرٌح“ ya¡nî pârelemek yırt-
mak ma¡nâsınadır ki sayd ona mütevakkaftır. ”َكْسٌب“ , taleb ve cem¡-i rızk demek olmak-
la ma¡nen mütekâribdir. Ve a¡zâ-i bedenden kendisiyle kesb edilen ya¡nî âlet-i kesb olan 
¡uzva da ”َجاِرَحــٌة“ ve cem¡inde ”َجــَواِرُح“ denir. Bu bâbda ”َجَرْحُتــْم“ ve Bâbu’l-Hemze’de 
.kelimelerine ircâ¡-ı nazar buyurula “ِإْجَتَرُحوا”

• 	]el-cevâbi[ اْلَجَواِب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب﴾1302 أَْي َكاْلِحَياِض	

Ya¡nî “havuzlar gibi.” ”ِجَفاٌن“ fasl-ı mahsûsasına bak. ”َجَواٌب“ burada ”َجاِبَيٌة“nin cem¡idir 
ki havuzdur. Ve çok su biriken ve cem¡ olan bürke ve göle de denir. Aslı ”َجْبــٌي“ mâd-
desidir ki cem¡ etmek, toplamak, biriktirmektir; ”ِجَباَيــٌة“ bundan ismdir. Ve ”َجــَواُب َكَلٍم“, 
 dendir ki kat¡ ve şakk ma¡nâsına da gelir. Su™âle ve söylenilen kelâma karşı “َجــْوٌب”
söylenilene ”َجَواٌب“ tesmiyesi su™âl veyâ kelâm onunla kat¡ olunduğu i¡tibâriyledir. “َقاَل” 
bâbından ”َجاَب َيُجوُب َجْوًبا“ denir, ”َقَطَع“ ve ”  “أََجاَب يُِجيُب ِإَجاَبًة َفُهَو ,”demektir. Ve “if¡âl “َشقَّ
 bundan “َجــَواٌب” .denir, cevâb verdi ve du¡âyı kabûl etti ma¡nâlarınadır ُمِجيــٌب َوَذَك ُمَجــاٌب”
ismdir. Kâle ta¡âlâ: 1303﴾ُروَن  ve ﴿َوَمــا َكاَن َجــَواَب َقْوِمــِه ِالَّ اَْن َقالُــوا اَْخِرُجوُهــْم ِمــْن َقْرَيِتُكْم ِانَُّهْم اَُنــاٌس َيَتَطهَّ
“istif¡âl”den ”ِإْسَتَجاَب“ de bundandır ki 1304﴾َفاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه﴿ kavl-i kerîminde vâki¡dir, َقِبَل“ 
ْيَك َعْبِدي” demektir. Bu da Cenâb-ı Hakk’ın ¡abde ُدَعاَءُه” .cevâb-ı akdesinden ¡ibârettir “َلبَّ

• 	]el-cevâri[ اْلَجَواِر

• ُفِن ِفي اْلَبْحِر َكاْلِجَباِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمْن آَياِتِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاْلَْعَلِم﴾1305 أَِي السُّ

Ya¡nî “Denizde yüzen dağlar gibi gemiler Cenâb-ı Hakk’ın kemâl-i sun¡ u kudreti âyet-
lerindendir” demek olur. ”اَْلَجــَواِر“ kelimesi aslen ”325[ “اْلَجــَواِري[ olup yâ iskât edilerek 
kesre ile iktifâ olunmuş; vâhidesi sefîne ma¡nâsına ”َجاِرَيٌة“dir. Ke-mâ kâle ta¡âlâ َحَمْلَناُكْم﴿ 
ــِفيَنِة  ﴿َوَلــُه .Bu âyette sefîne ile murâd sefîne-i Nû√ ¡aleyhi’s-selâmdır ِفــي اْلَجاِرَيــِة﴾1306 أَِي السَّ
 “اْلُمْنَشــآُت” kavl-i kerîmi de âyet-i sâbıka gibidir. Yalnız اْلَجَواِر اْلُمْنَشــآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْلَْعَلِم﴾1307

1302 “Havuz gibi çanaklar” Sebe™, 34/13.
1303 “Kavminin cevabı ise sadece, “Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz 

tutan insanlar!...” demek oldu.” el-A¡râf, 7/82.
1304 “Rabbi onun duasını kabul etti.” Yûsuf, 12/34.
1305 “Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, O’nun varlığının delillerindendir.” eş-Şûrâ, 42/32.
1306 “Sizi gemide biz taşıdık.” el-Hâkka, 69/11.
1307 “Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O’nundur.” er-Rahmân, 55/24.
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kelimesi sîga-i mef¡ûl ile kırâ™at olunduğuna göre ”ِإْنَشاٌء“dan ”اَْلُمْحَدَثاُت“ ve ”اَْلَمْخُلوَقاُت ve 
َراُت”  ile tefsîr olunur. Ve sîga-i fâ¡il ile kırâ™at olunduğuna ya¡nî şîn’in kesriyle “اْلُمَســخَّ
ــَرِع” kırâ™atine göre “اْلُمْنِشــآُت” الّشِ  ya¡nî yelkenlerini kaldıran demek olur yâhûd “َراِفَعــاُت 
bahrde şiddet ü sür¡at-i seyrle dalgalar ihdâs eden demek olur.

• 	]el-cevâri[ اْلَجَواِر

• يَّاَراِت اْلَخْمِس	 ﴿اْلَجَواِر اْلُكنَِّس﴾1308 أَِي السَّ

Murâd nucûm-ı seyyâreden beş seyyaredir: Zu√al, Müşterî, Mirrî«, Zuhre, ¡U†ârid’dir. 
Bunlara ”َجــَواِري“ tesmiyesi kendi eflâk ve medârları üzerinde seyr ve ceryleri i¡tibâ-
riyledir. Buna dâir tafsîlât Bâbu’l-»â’da ”اْلُخنَّــِس“ kelimesinde mezkûrdur, oraya nazar 
buyurula.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،و“

• 	]el-cûdiyyi[ ِاْلُجوِدّي

• ﴾1309 ِإْسُم َجَبٍل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْسَتَوْت َعَلى اْلُجوِدّيِ

Bir dağ adı olup murâd sefîne-i Nû√ ¡aleyhi’s-selâmın inkızâ-i müddet-i tûfânda istivâ 
ettiği dağdır. Ve bunda ya¡nî mahallinde akvâl vardır. Tefsîr-i Kebîr’de Cezîre’de bir 
cebeldir ki ona Cûdî denir diyor. ¢â∂î, Mav§ıl’da bir cebeldir diyor ve Şâm’dadır ve 
Âmul’dedir denildiğini de kayd ediyor. Ve Tefsîr-i İbn ¡Abbâs’ta Mav§ıl’da Na§îbîn 
nâm mahalde vâki¡ bir cebeldir ]326[ denilmiş. Eski cografyalarda belki zikr olunmuş-
tur. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâb.

• 	]el-cû¡i[ اْلُجوِع

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع﴾1310 أَِي اْلَقْحِط	

Ya¡nî “Kıtlık ki cû¡u intâc eder.” Ve kîle ”ُوُجــوِب َصــْوِم َرَمَضــاَن“ ya¡nî bu âyette ”اْلُجــوِع“ ile 
ramazân orucunun vücûbu murâd olundu denilmiş. Vallâhu a¡lemu. Kezâ ِلَباَس ُ  ﴿َفأََذاَقَها اهللَّ
 kavl-i kerîminde de kaht ma¡nâsınadır ki ¢ureyş’in mübtelâ olduğu اْلُجــوِع َواْلَخــْوِف﴾1311
yedi sene imtidâd eden kahttır. Ehl-i Mekke’nin açlıktan gözleri dumanlı1312 görürdü. 
Ve kezâ 1313﴾أَْطَعَمُهــْم ِمــْن ُجــوٍع َوآَمَنُهــْم ِمــْن َخــْوٍف﴿ kavl-i kerîmi de böyledir. ”ُجوٌع“ aslen açlık 
demek olup kaht ve sâire gibi esbâbına teşmîl olundur. Bâb-ı evvelden َجــاَع َيُجــوُع ُجوًعــا“ 

1308 “Akıp gidip kaybolanlara andolsun.” et-Tekvîr, 81/16.
1309 “Gemi de Cûdî’ye oturdu.” Hûd, 11/44.
1310 “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla.” el-Bakara, 2/155.
1311 “Allah onlara şiddetli açlık ve korku ızdırabını tattırdı.” en-Nahl, 16/112.
1312 Kelimenin imlası sıkıntılı. Tefsirlerde açlıktan eşyayı “şibhe duhân” gördükleri zikrediliyor. Herhâl-

de kelime bu tarife göre “dumanlı” olmalı.
1313 “Kendilerini besleyip açlıklarını giderdi ve onları korkudan emin kıldı.” el-Kureyş, 106/4.
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َعُه” .denir. Ve hemze ve tad¡îf ile ta¡addî eder َوَمَجاَعــًة َفُهــَو َجاِئــٌع”  denir, aç bıraktı “أََجاَعــُه َوَجوَّ
demek olur. Ve “tefa¡¡ul”den ”ــَد اْلُجــوَع َع” “َتَعمَّ  demektir, bi’l-irâde ve bi’l-ihtiyâr aç “َتَجــوَّ
durmaktır.

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-HÂ™: ”َج،هـ“

• 	]cehraten[ َجْهَرًة

• َ َجْهَرًة﴾1314 َو﴿َفَقالُوا أَِرَنا اهللََّ َجْهَرًة﴾1315 أَْي 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِاْذ ُقْلُتْم َيا ُموٰسى َلْن نُْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اهللَّ
َعَلِنَيًة

Ya¡nî “âşikâre” demek olur. ”َجْهــٌر“ lafzındandır ki gerek hâsse-i basarda gerek hâsse-i 
sem¡de bir şey™in yâ sedânın fart-ı zuhûrudur. ”َرأَْيُتــُه ِجَهــاًرا أَْو َجْهــَرًة“ ve َســِمْعُتُه َيُقــوُل ِجَهــاًرا أَْو“ 
 ﴿َســَواٌء ِمْنُكــْم َمــْن أََســرَّ اْلَقــْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْســَتْخٍف ِبالَّْيِل َوَســاِرٌب âşikâre demek olur. Ve َجْهــَرًة”
 ve emsâlinde böyledir. Bâb-ı sâlisten ﴿ِإنَُّه َيْعَلُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما َتْكُتُموَن﴾ve 1317 ِبالنََّهاِر﴾1316
ْيُء” .denir, lâzım ve müte¡addî olur “َجَهَر َيْجَهُر َجْهًرا”  “أَْظَهَرُه” , “َجَهَرُه” ve “َظَهَر” ]327[ “َجَهَر الشَّ
demektir. Ve harfle de ta¡addî eder. ”َجَهَر ِبِه“ kezâ ”أَْظَهَرُه“ demektir. Ve güneşte göz gör-
memek ma¡nâsına da gelir. Bu ma¡nâda “َتِعَب” bâbından ”ُجُل َيْجَهُر َجَهًرا -denir fetha “َجِهَر الرَّ
teynle. ”َفُهَو أَْجَهُر َواْمَرأَةٌ َجْهَراُء“ na¡attır ki güneşte gözü görmeyen kimse ve kadın demektir.

• 	]cehhezehum[ َزُهْم َجهَّ

• َزُهْم ِبَجَهاِزِهْم﴾1318 أَْي َكاَل َلُهْم َكْيَلُهْم أَْو َوفَّى َلُهْم َكْيَلُهْم	 ا َجهَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلمَّ

Ya¡nî “Onların her birine isâbet eden zahîreyi vaktâ ki ölçtü, verdi” yâhûd “tamâm ölçtü 
verdi” demek olur. ”ِجَهاٌز“ kesrle insânın ahvâl ve umûrunu ıslâh ve tanzîm eden levâzı-
mıdır; ”ِجَهاُز اْلَمّيِِت” , “ِجَهاُز اْلَحْرِب” , “ِجَهاُز اْلُمَســاِفِر“ gibi ki ihzâr ve tehiyye edilir. Taleb ve 
tedârük-i erzâk için gelenlerin de cihâzı, kendilere isâbet eden şey™i ölçmek ve te™diye 
etmek ve tamâm vermektir. Bu kelime ”ِجَهاٌز“dan “tef¡îl”dir. ”َزُه َتْجِهيًزا -lâzımında “te “َجهَّ
fa¡¡ul”den ”ًزا َز َتَجهُّ َمُه” , “أَْجَهَز َعَلى اْلَجِريِح” denir; “if¡âl”den “َتَجهَّ .demektir “أَْسَرَع ِفي َقْتِلِه َوَتمَّ

• 	]cehde[ َجْهَد

• ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم﴾1319 أَْي َغاَيَة ِإْجِتَهاِدِهْم ِفيَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْقَسُموا ِباهللَّ

1314 “Hani siz, “Ey Mûsâ! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız” demiştiniz.” el-Ba-
kara, 2/55.

1315 “Allah’ı bize açıkça göster” demişlerdi.” en-Nisâ™, 4/153.
1316 “O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşit-

tir.” er-Ra¡d, 13/10.
1317 “Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir.” el-Enbiyâ™, 21/110.
1318 “Yûsuf onların yüklerini hazırlatınca” Yûsuf, 12/59.
1319 “En güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler.” el-En¡âm, 6/109; en-Nahl, 16/38; en-Nûr, 24/53; 

Fâtır, 35/42.
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Ya¡nî “Yemînlerinde son derecede cidd ile yemîn ettiler” demektir. Mazmûme-
tu’l-cîm’de ”ُجْهَدُهْم“ kelimesine nazar oluna.

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،هـ“

• 	]cuhdehum[ ُجْهَدُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِإلَّ ُجْهَدُهْم﴾1320 أَْي َطاَقَتُهْم َوُوْسَعُهْم	

 .kelimesi vüs¡ ve tâkat ma¡nâsına olup meşakkat ve mübâlaga ma¡nâsına da gelir “ُجْهــٌد”
Mi§bâ√u’l-Munîr’de diyor ki ”ُجْهــٌد“ lafzı zammla ◊icâz’da ve fethle ◊icâz’ın gayrıda 
vüs¡ ve tâkat ]328[ ma¡nâsına müsta¡meldir. Ve mazmûm olarak tâkat ve meftûh olarak 
meşakkat demektir de denildi. Ve lafz-ı mezbûr kat¡iyyen meftûh olarak nihâye ve gâye 
ma¡nâsınadır. ”َنَفَع“ bâbından ”َجَهَد ِفي اْلَْمِر َجْهًدا“ denir, sonuna kadar taleb etti, çalıştı de-
mek olur. Bundan ma¡lûm oluyor ki ”ُجْهٌد“ lafzından murâd olunan ma¡ânî-i sâire hep bu 
esâsa mübtenîdir. 1321﴾َوالَِّذيَن َل َيِجُدوَن ِإلَّ ُجْهَدُهْم﴿ ve 1322﴾َوأَْقَســُموا ِباهللَِّ َجْهَد أَْيَماِنِهْم﴿ âyetlerinde 
ma¡ânî-i mezkûreden her biriyle tefsîr edenler vardır. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

FASLU’L-CÎM MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-TAHTİYYE: ”َج،ي“

• 	]ceybike[ َجْيِبَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْدِخْل َيَدَك ِفي َجْيِبَك﴾1323 أَْي َطْوَق اْلَقِميِص	

Kamîsin ya¡nî gömleğinin yakasına” demektir. Murâd koynuna demek olur. ”َجْيــٌب“ 
gömlek ve kaftanın yakasına denir ki göğüse gelen tarafıdır, biz ona koyun deriz. Cem¡i 
 dur. Türkçe olarak “ceyb” dediğimiz şey™ de aslen bundandı, çünkü gömleğin“ُجُيــوٌب”
beline kuşak bağlayıp yakadan içine ba¡zı şeyler konulup hıfz edilir ve taşınırdı. Ve son-
ra libâsların her neresinde olursa bunun için ittihâz edilen kese ve torba gibi mahallere 
.denildi “َجْيٌب”

MAZMÛMETU’L-CÎM: ”ُج،ي“

• 	]cuyûbihinne[ َُّجُيوِبِهن

• ﴾1324 أَْي ُصُدوِرِهنَّ َونُُحوِرِهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ

1320 “Güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlar” et-Tevbe, 9/79.
1321 “Güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlar” et-Tevbe, 9/79.
1322 “En güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler.” el-En¡âm, 6/109; en-Nahl, 16/38; en-Nûr, 24/53; 

Fâtır, 35/42.
1323 “Elini koynuna sok.” en-Neml, 27/12.
1324 “Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar.” en-Nûr, 24/31.
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Ya¡nî “göğüsleri üzerine” demektir. ”ِخَمــاٌر” , “ُخُمــٌر“ın cem¡idir. ”ِخَمــاٌر“ kadınların baş 
örtüsü ve peçesidir. Bâbu’l-»â’da ]329[ ” -kelimesine bak. Bu âyet-i kerîmede “ُخُمِرِهــنَّ
ki emr kadınlar üzerlerine vâcib olan tesettürde baş örtüsünü yâhûd peçeyi başlarına 
örtmeğe hasr etmeyip ”َجْيــٌب“lerini ya¡nî yakanın göğüse gelen ciheti üzerine irsâl ile 
gerdan ve göğüslerini de kapamakla me™mûre ve mükellefe olduklarını tasrîh içindir, 
zîrâ kâ¡ideten ﴾ ” , ﴿َعَلــى ُجُيوِبِهــنَّ  demektir ki gerdan ve göğüstür. Murâd “َعَلــى َمَواِضــَع ُجُيوِبِهنَّ
kadının memeleri ve mahall-i kılâde ya¡nî gerdanlık takılan mahalleridir. Ânifü’l-beyân 
” .ye nazar buyurula, mühimmdir “َجَلِبيِبِهنَّ

MEKSÛRETU’L-CÎM: ”ِج،ي“

• 	]cîdihâ[ ِجيِدَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾1325 أي عنقها	

Ya¡nî “Boynunda hurmâ lîfinden ip vardır” demek olur. Kesr-i cîm’le ve sükûn-ı yâ™ ile 
.gelir “أَْجَياٌد” ya¡nî boyundur. Cem¡i “ُعنٌُق” , “ِجيٌد”

• 	]el-ciyâdu[ اْلِجَياُد

• اِفَناُت اْلِجَياُد﴾1326	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشّيِ الصَّ

Bu kelimede iki vech vardır: Biri ”َجَواٌد“ın cem¡i olmaktır ki ”َجَواٌد“ bir şey™in iyisine de-
nir. Bu sûrette iyi cins ya¡nî soy atlar demek olur. Ve ”َجَواٌد“ civân-merd demek olmakla 
berâber yürük ata da denir. ”َجّيٌِد“in cem¡idir de denildi ma¡nâ birdir. Vech-i dîger cîm’in 
fethiyle bilâ-teşdîd ”َجْيــٌد“ lafzının cem¡i olmaktır denir ki boynu uzun demektir. Bunun 
na¡tı ”أَْجَيُد“ gelir. Bu sûrette mâ-kablinde mezkûr ”ِجيد“ mâddesindendir.

1325 “Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde.” Tebbet, 111/5.
1326 “Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu 

atlar sunulmuştu.” Sâd, 38/31.
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• 	]√âşe ve √âşâ[ َحاَش َوَحاَشا

• ِ َما َهَذا َبَشًرا﴾1327 أَْي َتْنِزيًها هلِلَِّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُقْلَن َحاَش هلِلَّ

Ba¡zı müfessirîn ”َمَعاَذ اهلِل“ ¡ibâretiyle tefsîr etmişlerdir. ]330[ ¡Ulemâ-yı lügat ise ”َحاَشــا“ 
için iki ma¡nâ vardır, biri tenzîh ve biri istisnâ™dır dediler. Ve bu kelimenin iştikâkı ُكْنُت“ 
 .demektir, filânın tarafındayım demek olur “ِفــي َناِحَيــِة ُفــَلٍن” kavlindendir ki ِفــي َحَشــى ُفــَلٍن”
Ve ”َل أَْدِري أَيَّ اْلَحَشــى آُخُذ“ kavlinden ki ”أَيَّ النَّاِحَيِة آُخُذ“ demektir. Ve ¡Arabın ”َحاَشــى ُفَلًنا“ 
kavli ”أَْعــِزُل ُفَلًنــا“ demektir ki “Ben onun zümresine girmem” demek olur. İşbu ”َحاَشــا“ 
kelimesinde bir hayli akvâl vardır, lâkin bu muhtasarda zikri itnâb-ı makâli mü™eddî ol-
makla terk olundu. Tahkîki mufassalen Mu«târu’l-Enbâ™ nâm eser-i fakîrîde mezkûrdur.

• 	]√â…a[ َحاَق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن﴾1328 أَْي أََحاَط ِبِهْم	

Ya¡nî “Onları ihâta etti, sardı” demektir. Ve Ebû ¡Amr ”َحــقَّ َعَلْيِهــْم” , “َحــاَق ِبِهــْم“ demektir 
dedi. Mufredât’ta Râπıb rahimehullâhu şu vechile tefsîr ve tahkîk ediyor ki kavluhu 
ta¡âlâ َوَحاَق ِبِهْم َما َكانُوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن﴾1329 أَْي َنَزَل َوأََصاَب ِبِهْم﴿ ve ُئ ِإلَّ ِبأَْهِلِه﴾1330 أَْي َل ّيِ  ﴿َوَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ
 kelimelerini nüzûl ve isâbetle tefsîr ettikten sonra diyor ki “َحاَق َيِحيُق” Ya¡nî َيْنِزُل َوَل يُِصيُب
” lafzının aslı “َحــاَق”  “َحــاَق” dır, sonra kalb olundu ya¡nî …âf-ı ûlâ elife kalb olunarak“َحــقَّ

1327 “Haşa! Allah için, bu bir insan değildir” dediler.” Yûsuf, 12/31.
1328 “Ve alay etmekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.” Hûd, 11/8; en-Nahl, 16/34; 

ez-Zumer, 39/48; el-Gâfir, 40/83; el-Câsiye, 45/33; el-Ahkâf, 46/26.
1329 “Ve alay etmekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.” Hûd, 11/8; en-Nahl, 16/34; 

ez-Zumer, 39/48; el-Gâfir, 40/83; el-Câsiye, 45/33; el-Ahkâf, 46/26.
1330 “Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır.” Fâtır, 35/43.
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oldu, ” ــْيَطاُن َعْنَهــا﴾gibi, nitekim 1331 “زاَل” ve “َزلَّ  kırâ™at “َفأََزاَلُهَمــا” kavl-i kerîmi ﴿َفأََزلَُّهَمــا الشَّ
olundu. Ve ”ــُه  da böyledir. İntehâ mulahhasan. Lâkin ehl-i lügat ¡indinde “َذاَمــُه” ve “َذمَّ
ecvef-i yâ™î olarak “َبــاَع” bâbından ”َحــاَق َيِحيــُق َحْيًقــا“ sûretinde ihâta ve nüzûl ma¡nâsına 
olduğu görülüyor. Vallâhu a¡lemu.

• 	]√âşirîne[ َحاِشِريَن

• َحَرَة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن﴾1332 أَْي َجاِمِعيَن ِلَيْجَمُعوا َلَك السَّ

Tafsîli Bâbu’l-Hemze’de ”ِل اْلَحْشــِر  kelimesi bahsinde ]331[ mürûr etti, bir nebze de “أَوَّ
¡an-karîb ”َحَشْرَناُهْم“ kelimesinde görülür.

• 	]el-√âmilâti[ اْلَحاِمَلِت

• ُحِب َتْحِمُل اْلَماَء ِثَقًل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْلَحاِمَلِت ِوْقًرا﴾1333 أَِي السُّ

Ya¡nî “Ağır yağmuru yüklenen bulutlar hakkı” için demektir. Bâbu’≠-±âl’da ”اِرَيــاِت  “الذَّ
kelimesine nazar oluna.

• 	]√â§iben[ َحاِصًبا

• َماِء أَْن يُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا﴾1334 أَْي ِريًحا َعاِصًفا َتْرِمي ِباْلَحْصَباِء	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْم أَِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ

-de “َحَصَبــُه َيْحِصُبــُه َحْصًبا َفُهَو َحاِصٌب” bâbından ”َضــَرَب“ .küçük küçük çakıl taşlarıdır “َحْصَبــاُء”
nir. ”َحْصَبــاُء“ taş ile remy ya¡nî dövmek ma¡nâsınadır. “َقَتــَل” bâbından da gelir. Şiddet-i 
vezânından yerdeki çakılları kaldırıp savuran şedîd rüzgâra kasırgaya dahi ”َحاِصــٌب“ de-
nir. Bu âyette murâd olan da bu ma¡nâdır. Ve fethateynle ”َحَصــٌب“ her bir âteş yakılan 
şey™dir, odun ve sâire gibi, kâle ta¡âlâ َحَصُب َجَهنََّم﴾1335 أَْي َما تُوَقُد ِبِه ِ  ﴿ِإنَُّكــْم َوَمــا َتْعُبــُدوَن ِمــْن ُدوِن اهللَّ
.kelimesine nazar oluna “َحَصُب” ¡Aşağıda vâki َجَهنَُّم

• 	]√âffîne[ يَن َحاّفِ

• ُحوَنِبَحْمِدَربِِّهْم﴾1336 أَْي ُمِطيِفيَن ِبَحَفاِفيِه	 يَن ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش يَُسّبِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتَرى اْلَمٰلِئَكَة َحاّفِ

Ya¡nî “¡arşın etrâfını tavâf edici oldukları hâlde” demek olur. “  “َحفَّ ِبِه النَّاُس bâbından ”َردَّ
ــا”  .denir. Kat¡ ve tavâf ve ihâta ve istidâre ma¡nâlarına da gelir “ِحَفاًفــا” ve kesrle َيُحــفُّ َحفًّ
Aşağıda ”َحِفــيٌّ َعْنَهــا“ kelimesine ve ”َحَفــَدًة“ ve ”َحَفْفَناُهَمــا“ kelimelerinde ma¡ânî-i sâiresi 
mezkûrdur, nazar buyurula.

1331 “Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı.” el-Bakara, 2/36.
1332 “Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.” eş-Şu¡arâ™, 26/36.
1333 “Ağırlık taşıyanlara andolsun.” ez-Zâriyât, 51/2.
1334 “Yahut göktekinin, üzerinize taş yağdıran rüzgâr göndermeyeceğinden mi emin oldunuz?” el-Mülk, 

67/17.
1335 “Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz.” el-Enbiyâ™, 21/98.
1336 “Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün.” 

ez-Zümer, 39/75.
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• 	]√âddallâhe[ َ َحادَّ اهللَّ

• اَْو 	 ٰاَباَءُهْم  َكانُوا  َوَلْو  َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ َحادَّ  َمْن  وَن  يَُوادُّ اْلِٰخِر  َواْلَيْوِم   ِ ِباهللَّ يُْؤِمنُوَن  َقْوًما  َتَعاَلى ﴿َلَتِجُد  َقْولُُه 
اَْبَناَءُهْم اَْو ِاْخَواَنُهْم اَْو َعِشيَرَتُهْم﴾1337 أَْي َخاَلَف اهلَل َوَرُسوَلُه

Ve ”َعــاَدى اهلَل“ da denir. ”َشــاقَّ اهلَل“ dahi böyledir; Allâh ve resûlüne ]332[ muhâlefet yâ 
¡adâvet eden kimse demek olur. Siyâk-ı âyette vâki¡ 1338﴾َوَرُســوَلُه َ وَن اهللَّ  dahi ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن يَُحــادُّ
bundan fi¡l-i muzâri¡dir, ”يَُخاِلُفوَن“ demektir. ”  lafzından “müfâ¡alet” olup bi’l-idgâm “َحدٌّ
ًة” ةٌ” sûretine girmiş. Ve “َحادَّ يَُحادُّ ُمَحادَّ -ma¡nâsına da gelir. Ve ma¡ânî-i sâi “ُمَماَنَعٌة” , “ُمَحادَّ
resi dahi mahallerinde görülür. ”ُحُدوُد اهلِل“ kelimesine nazar buyurula.

• 	]√âceten[ َحاَجًة

• ا أُوتُوا	 ا أُوتُوا﴾1339 أَْي َحَسًدا ِممَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ

Ya¡nî “En§âr rıdvânullâhu ¡aleyhim, muhâcirîn-i kirâm radıyallâhu ¡anhuma verilen 
şey™den dolayı gönüllerinde bir gûne hased hiss etmezler” demektir. 

• ِ ِمْن َشْيٍء ِإلَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقٰضيَها﴾1340 أَْي َحَزاَزًة 	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َكاَن يُْغِني َعْنُهْم ِمَن اهللَّ
َوَشَفَقًة َعَلى أَْوَلِدِه

Ya¡nî “evlâdı üzerine olan te™essür ve şefkati” demektir. 

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِلَتْبُلُغوا َعَلْيَها َحاَجًة ِفي ُصُدوِرُكْم﴾1341 أَْي َما َتْحَتاُجوَن َوَتْفَتِقُروَن ِإَلْيِه	

Ya¡nî “muhtâc ve müftekir olduğunuz şey™e” demektir. Râπıb rahimehullâhu Mufre-
dât’ında diyor ki ”ِتِه ــْيِء اْلَفْقــُر ِإَلْيِه َمَع َمَحبَّ  ,“َحاَج” .dir“َحَواِئُج” ve “َحاَجــاٌت” Cem¡i “اَْلَحاَجــُة ِإَلــى الشَّ
 “أَْحَوَجــُه ِإَلــى ;müte¡addîdir “أَْحــَوَج” ]demektir. İntehâ mulahhasan. Ve “if¡âl”]den “ِإْحَتــاَج”
.demek olur “َصيََّرُه ُمَحَتاًجا ِإَلْيِه” , َكَذا”

• 	]√âccûke[ وَك َحاجُّ

• يِن	 ِ َوَمِن اتََّبَعِن﴾1342 أَْي َجاَدلُوَك َوَخاَصُموَك ِفي الّدِ وَك َفُقْل أَْسَلْمُت َوْجِهَي هلِلَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإْن َحاجُّ

Ya¡nî “Dîn husûsunda seninle mücâdele ve muhâsame ederler ise” demektir. َك  ﴿َفَمْن َحاجَّ

1337 “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi 
soy-sopları olsalar bile, Allah’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez-
sin.” el-Mücâdele, 58/22.

1338 “Allah’a ve Resülüne düşmanlık edenler” el-Mücâdele, 58/5, 20.
1339 “Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar.” el-Haşr, 59/9.
1340 “Babalarının emrettiği şekilde (ayrı kapılardan) girdiklerinde (bile) bu, Allah’tan gelecek hiçbir 

şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakub içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu.” Yûsuf, 
12/68.

1341 “Gönüllerinizdeki ihtiyaçlara kendileri üzerinden ulaşasınız diye (onları yaratmıştır).” el-Mü™min, 
40/80.

1342 “Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim 
ettim.” de.” Âl-i ¡İmrân, 3/20.
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ُه َقْوُمُه﴾ve 1345 ﴿َهــا أَْنُتــْم َهُؤَلِء َحاَجْجُتــْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم﴾ve 1344 ِفيــِه﴾1343  kelimât-ı kerîmesi de ﴿َوَحاجَّ
böyle müfesserdir. Râπıb’ın Mufredât’ta beyânına göre bunlar kasd li’z-ziyâre ma¡nâ-
sına olan ” ــٌة” lafzından me™hûz “َحــجٌّ  ]tendir ki maksad-ı müstakîmi ve sıhhat-i ]333“ُحجَّ
ehad-ı nakîzeyni mübeyyin olan delâlettir. Ve “müfâ¡alet”ten ”ــٌة  bir kimse âharın ُمَحاجَّ
reddini taleb etmek ma¡nâsına gelmekle bundan cidâl ve husûmet tasavvuruyla ”ُمَجاَدَلٌة“ 
ve ”ُمَخاَصَمٌة“ ma¡nâsında isti¡mâl olundu.

• 	]el-√âfirati[ اْلَحاِفَرِة

• وَلى َيْعِني َبْعَد اْلَمْوِت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيُقولُوَن أَِإنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفَرِة﴾1346 أَْيِإَلى اْلَحاَلِة اْلُ

“Evvelki hâle ya¡nî tekrâr hayâta redd ve ircâ¡ olunur muyuz?” demek olur. Bir kimse 
geldiği yere gittiği vaktte ¡Arab ”َحاِفَرِتــِه ِفــي  ُفــَلٌن   der. Bu kazmak ma¡nâsına olan “َرَجــَع 
-lafzındandır, gûyâ yürümekle geldiği yolu ayaklarıyla hafr etmiş olduğundan gel “َحْفٌر”
diği yere giden kimse hâfireye ric¡at etmiş olur. Buna binâ™en âyette hâlet-i ûlâ ile tefsîr 
olundu ki hayâttır. Ve ”ٌَحاِفــَرة“ kabrleri kazılan arzdır da denildi ki kabrlerde medfûn 
olduktan sonra tekrâr arz üzerine redd olunup hayât bulur muyuz demek olur ki ”ٌَحاِفــَرة“ 
ile rûy-ı arz murâd edilmiş olur. Ve “ِفــي النَّــاِر” ,“ِفــي اْلَحاِفــَرِة“ ile de tefsîr edilmiş. Vallâhu 
a¡lemu.

• 	]√âmiyeten[ َحاِمَيًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َتْصَلى َناًرا َحاِمَيًة﴾1347 وفي ﴿َناٌر َحاِمَيٌة﴾1348 أَْي َشِديَدُة اْلَحَراَرِة	

Ya¡nî ziyâde ve şiddetli yakıcı ve kızgın ve kızdırıcı demek olur. Bu kelime ” -mâd “َحمٌّ
desindendir. Tafsîl ve tahkîki aşağıda ”َحِميٍم“ ve ”َحَمٍإ“ ve ”َحِمَئٍة“ kelimelerinde mezkûr-
dur, oraya nazar oluna.

• 	]el-√â……atu[ ُة اْلَحاقَّ

• ﴿اْلَحاقَُّة َما اْلَحاقَُّة َوَما اَْدٰريَك َما اْلَحاقَُّة﴾1349 أَِي اْلِقَياَمُة	

Kıyâmetin ”َحاقٌَّة“ tesmiyesi umûrun sahîh ve gerçek olanları o günde olduğu içindir. Ve 
sâbit ve muhakkaku’l-vukû¡ olduğu içindir de denildi. Ve her şey™in hakîkati onda zâhir 

1343 “Artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa” Âl-i ¡İmrân, 3/61.
1344 “İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız.” Âl-i ¡İmrân, 

3/66.
1345 “Kavmi onunla tartışmaya girişti.” el-En¡âm, 6/80.
1346 “Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisingeriye eski hâlimize mi döndürüleceğiz?” en-Nâzi¡at, 79/10.
1347 “Kızgın ateşe girerler.” el-Gâşiye, 88/4.
1348 “O, kızgın bir ateştir.” el-Kâri¡a, 101/11.
1349 “Gerçekleşecek olan kıyamet! Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet? Gerçekleşecek olan kıyametin 

ne olduğunu sen ne bileceksin?” el-Hâkka, 69/1-3.
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ve mütebeyyin olduğu için de denildi. 1350﴾َراِئُر  âmennâ bihi. ]334[ Bu kelime ﴿َيْوَم تُْبَلى السَّ
” .kelimesinde mezkûrdur, oraya nazar oluna “َحِقيٌق” lafzındandır. Aşağıda “َحقٌّ

• 	]√âmin[ َحاٍم

• ُ ِمْن َبِحيَرٍة َوَل َساِئَبٍة َوَل َوِصيَلٍة َوَل َحاٍم﴾1351	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َجَعَل اهللَّ

Bunun aslı ”َحاِمــي“ olup tahfîf için yâ™ iskât ve kesre ile iktifâ edilmiştir. Bundan murâd 
yavrusunun yavrusu binilecek sinne gelmiş olan erkek devedir. Tafsîli Bâbu’l-Bâ’da 
.kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at buyurula “َبِحيَرٍة”

FASLU’L-◊Â™İ’LMUHMELE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َح،ب“

• 	]√ablin[ َحْبٍل

• 	 ِ ِ َوَحْبٍل ِمَن النَّاِس َوَباُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهللَّ لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإلَّ ِبَحْبٍل ِمَن اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الّذِ
َوُضِرَبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة﴾1352 أَْي ِبَعْهٍد ِمَن اهلِل َوَعْهٍد ِمَن النَّاِس

Aslen ”َحْبٌل“ ip demek olmakla bir şey™e kendisiyle tevassul olanan her bir şey™de isti¡â-
reten isti¡mâl olundu, nitekim bu âyette ”َعْهــٌد“ demektir ki küffâr îmânla yâhûd cizyeyi 
kabûl ile ¡ahdullâh ve zimmetullâh ve böylece ¡ahd ve zimmet-i müslimîne girmekle 
katl ve zilletten selâmete ererler. Ve 1353﴾َجِميًعا ِ  kavl-i kerîminde ¢ur™ân ﴿َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللَّ
ve ahkâm-ı ¢ur™ân ve dîn-i İslâm’dır ki rızâ-i Hakk’a ve kurbetullâha onunla tevassul 
olunur. ”َحْبــٌل“ lafzı yalnız 1354﴾ِفــي ِجيِدَهــا َحْبــٌل ِمــْن َمَســٍد﴿ kavl-i kerîminde ma¡nâ-yı aslîsine 
mahmûldür. Ve 1355﴾َوَنْحُن أَْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد﴿ kavl-i kerîminde ¡ırk ya¡nî damar demek-
tir. ”َوِريٌد“e izâfetle cân damarı, şâh damar demek olur.

• 	]√abi†at[ َحِبَطْت

• ْنَيا َواْلِٰخَرِة﴾1356 أَْي َبَطَلْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أُوَلِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم ِفيالدُّ

Ya¡nî “Fâsid ve heder oldu” demektir. “َتِعــَب” bâbından ”َحِبــَط َحَبًطــا [335] َوُحُبوًطــا“ denir. 
.sûretinde okunmuştur “َحَبَط” bâbından da gelir, nitekim kırâ™at-ı şâzze feth-i bâ ile ”َضَرَب“

1350 “Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla!” et-Târık, 86/9.
1351 “Allah ne “Bahîre” ne “Sâibe”, ne “Vasîle” ne de “Hâm” diye bir şey meşru kılmamıştır.” el-Mâide, 

5/103.
1352 “Onlar nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah’ın ve (mü’min) insanların güvencesine sığınmadıkça 

kendilerini zillet kaplamıştır. Onlar Allah’ın gazabına uğradılar ve yoksulluk onları kapladı.” Âl-i 
¡İmrân, 3/112.

1353 “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın.” Âl-i ¡İmrân, 3/103.
1354 “Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu hâlde” Tebbet, 111/5.
1355 “Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” Kâf, 50/16.
1356 “Onlar, amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir.” Âl-i ¡İmrân, 3/22.
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• 	]√abbe’l-√a§îdi[ َحبَّ اْلَحِصيِد

• ْرَع اْلَمْحُصوَد	 َماِء َماًء ُمَباَرًكا َفأَْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد﴾1357 أَِي الزَّ ْلَنا ِمَن السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَنزَّ

Ya¡nî “biçilen ekin” demektir. ”  lafzı fethle gıdâ olan her nev¡ hubûbdur ki ekilip “َحــبٌّ
biçilir. Berriyyede kendi biten ve gıdâ ve kût olmayan büzûra, hıbbelere kesr ile ”  “ِحــبٌّ
denir ki ”َما َل يُْقَتاُت ِبِه“dir. Bu sûrette feth-i √â™ ile ”  kût ve gıdâ olan her nev™ hubûbât “َحبٌّ
için ism-i cins olur. ”اْلَحِصيــِد“e izâfeti beyâniyyedir. Bu terkîb hey™et-i ¡umûmiyyesiyle 
-lafzından “fa¡îl”dir. Tahkîki aşağı “َحَصَد” ,“اَْلَحِصيد” .ya¡nî ekin demeği ifâde eder “َزْرٌع”
da vâki¡ ”َحِصيًدا“ kelimesinde görülür.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ب“

• 	]el-√ubuki[ اْلُحُبِك

• َماِء َذاِت اْلُحُبِك﴾1358 أَِي الطُُّرِق	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالسَّ

Ya¡nî “yollar sâhibesi” demektir. ”ُحُبــٌك“ zammeteynle ”َحِبيَكــٌة“nin cem¡idir, ”طُــُرٌق“ ve 
-gibi. Duran suyun yüzünde rüzgârdan hâsıl olan tarâyıka denir. Kezâ kum üze “َطِريَقــٌة”
rinde olana ”ْمــِل  denir. Ve bir kimsenin saçları kıvırcıklıktan kırışık ve yol yol “ُحُبــُك الرَّ
olduğu vakt ”َشْعُرُه ُحُبٌك“ denir. Semânın zâtü’t-tarâyık olması vücûhladır, bulutların seyr 
ve hareketlerinden mütehassıl yollar ve nücûm-ı seyyârenin medâr ve mahreklerinden 
ve kevâkib-i sâbitenin tersîm ettiği eşkâl ve hutûttan meşhûd olan tarâyık. Ve ــُروَن  ﴿َوَيَتَفكَّ
ــٰمَواِت َواْلَْرِض﴾1359  kavl-i kerîmi muktezâsınca her bir mütefekkirin ]336[ ¡ilm ِفــي َخْلــِق السَّ
ve ¡akl ve fikr ve hayâli nisbetinde olan fikr ve nazarının kemâl ve noksân ve kuvvet 
ve za¡f ve ¡ulviyyet ve süfliyyet ve sûret ve ma¡nâdan hangisine mün¡atıf bulunduğuna 
göre tasavvur ve basar ve basîretten biriyle görebildiği veyâ tahayyül ettiği tarîkler i¡ti-
bârâtıyla olur. Ve turuk-ı melâike-i müvekkelîn dahi denir. Vallâhu a¡lemu bi-hakîka-
tihâ ve serâirihâ.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،ب“

• 	]√ibâluhum[ ِحَبالُُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َبْل أَْلُقوا َفِإَذا ِحَبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم يَُخيَُّل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَنََّها َتْسَعى﴾1360 َجْمُع َحْبٍل	

1357 Gökten de bereketli bir su indirip onunla bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler) bitirdik” Kâf, 50/9.
1358 “Yollara (yıldızların dolaştığı yörüngelere) sahip göğe andolsun.” ez-Zâriyât, 51/7.
1359 “Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.” Âl-i ¡İmrân, 3/191.
1360 “Mûsâ: “Yok, (önce) siz atın” dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden 

dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.” Tâhâ, 20/66.
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İp demek olan ”َحْبــٌل“in cem¡i ise de murâd sehare-i fir¡avnın sihr ile sûretini tagyîr ede-
rek ”َحيٌَّة“ sûretinde gösterdikleri ipleridir. Ve ” .nın cem¡idir“َعَصى” ,“ِعِصيٌّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’¿-¿Â™İ’L-MUSELLESE: ”َح،ث“

• 	]√a&î&en[ َحِثيًثا

• ْيُل النََّهاَر َسِريًعا َوِباْلَعْكِس	 ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا﴾1361 أَْي َيْعُقُب اللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْغِشي اللَّ

Tercüme-i âyet-i kerîme: “Allâhu ta¡âlâ hazretleri geceyi gündüz üzerine örter ve gece 
gündüzü sür¡atle ta¡kîb eder” yâhûd taleb-i serî¡la taleb eder ve bi’l-¡aks denir, ya¡nî 
gündüz de geceyi demek olur. ”َحِثيــٌث“, ”  lafzından “fa¡îl”dir. Masdar-ı mahzûfun “َحــثٌّ
sıfatı olur. Takdîr-i kelâm ”َطَلًبــا َحِثيًثــا“dir. Ve ”ـا  ma¡nâsına hâl de olur. Ve “َمْحثُوًثا” ve “َحاثًـّ
” “ .ta¡rîz ve tahdîd ve hırsla tesrî¡ ma¡nâlarında müsta¡meldir “َحثٌّ  “َحثَُّه َيُحثُُّه bâbından ”َردَّ
” .da böyledir “ِإْسَتَحثَُّه” denir. Ve “istif¡âl”den َحثًّا َفُهَو َحاثٌّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-CÎM: ”337[ “َح،ج[

• 	]√acce[ ََّحج

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت أَِو اْعَتَمَر﴾1362 أَْي َقَصَد اْلَبْيَت	

” bâbından ”َقَتــَل“ ا َفأََنا َحــاجٌّ ــُه َحجًّ  demektir. Sonra lisân-ı “َقَصْدتُــُه” ,denir “َحَجْجــُت اْلَمْوِضــَع أَُحجُّ
şer¡de erkân-ı ma¡lûmesiyle mutlakan tavâf ve ziyâret-i beytullâha ¡alem oldu. Ve bu 
maksadla olan sefere sefer-i hacc tesmiye edildi. Ve fethle ” ” ve kesrle “َحــجٌّ  iki “ِحــجٌّ
lügattır. Ve fethle masdar ve kesrle ismdir dahi denildi.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ج“

• 	]el-√ucurâti[ اْلُحُجَراِت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن﴾1363 َجْمُع ُحْجَرٍة	

Murâd ”ُحُجــَراٌت“ ve büyût-ı ezvâc-ı tâhirât-ı nebeviyyedir. ”ٌُحْجــَرة“ arzdan duvarla bö-
lünmüş mahaldir, biz oda deriz. Tercüme-i âyet-i kerîmede “O kimseler ki hucurât-ı 
nebeviyye ardından “Yâ Mu√ammed!” diye küstâhâne seni çağırırlar”: ﴾أَْكَثُرُهْم َل َيْعِقُلوَن﴿

1361 “Geceyi, kendisini durmadan takip eden gündüze katan” el-A¡râf, 7/54.
1362 “Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret ederse” el-Bakara, 2/158.
1363 “(Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.” el-Hu-

curât, 49/4.



نر هئ دئ رت 342يئ BÂBU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE

• 	]√ucûrakum[ ُحُجوِرُكْم

• ﴾1364 َجْمُع ِحْجٍر ِباْلَكْسِر أَْي 	 ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الِّٰتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَرَباِئُبُكُم اللَّ
ِفي ِحْفِظُكْم َوِحَماَيِتُكْم َوَتْرِبَيِتُكْم

Ya¡nî “sizin hıfz ve himâyet ve terbiyenizde” demek olur. ”ِحْجًرا“ kelimesini oku.

MEKSÛRETU’L-◊Â™: ”ِح،ج“

• 	]√icran[ ِحْجًرا

• ًما	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيُقولُوَن ِحْجًرا َمْحُجوًرا﴾1365 أَْي َحَراًما ُمَحرَّ

Bu bir cümledir ki ¡Arab kendilerine bir şiddet ve belâ nüzûlünde söylerler. Küffâr 
yevm-i kıyâmette melâike-i ¡azâbı gördüklerinde onlardan isti¡âze ile ”ِحْجًرا َمْحُجوًرا“ der-
ler ki ye™sle kendi nefslerine hitâben: “Cennet size harâm ve muharremdir” demek olur. 
Yâhûd ”َعْوًذا َوَمَعاًذا“ demektir ki melâike-i müşârün ileyhâdan isti¡âzedir. İşbu ”ِحْجٌر“ ke-
limesi ]338[ altı vech üzere müsta¡meldir: 1) ”ِحْجــٌر“ harâm demektir. Kâle ta¡âlâ َوَقالُــوا﴿ 
َب أَْصَحاُب اْلِحْجِر Diyâr-ı ¿emûd’dur. Kâle ta¡âlâ (2 َهــِذِه أَْنَعــاٌم َوَحــْرٌث ِحْجــٌر﴾1366 أَْي َحــَراٌم  ﴿َوَلَقْد َكذَّ
 ﴿َهْل ِفي َذِلَك َقَســٌم ِلِذي ِحْجٍر﴾1368 أَْي Akl demektir. Kâle subhânehu¡ (3 اْلُمْرَســِليَن﴾1367 أَْي َقْوُم َثُموَد
 “ِحْجٌر” (Bunda ¡akl sâhibini irtikâb-ı mâ-lâ-yelîkden men¡ ettiği tasavvurudur. 4 ِلــِذي َعْقــٍل
Ka¡be-i mu¡azzamadır ki beyt-i şerîfin şimâlinde vâki¡ ”َحِطيــٌم“ denilen mahaldir ki kısa 
bir duvarla çevrilmiştir; kenâr-ı beyt-i şerîf olmakla ”ِحْجٌر“ denildi. 5) Feres-i ünsâ ya¡nî 
kısrak demektir. 6) ”ِحْجــُر اْلَقِميــِص“ tir ya¡nî gömlek ve kaftanın dâmeni, eteğidir. Bunda 
√â’nın fethi de lügattır lâkin kesri efsahtır. Bunlardan başka böğür ya¡nî koltuk altın-
dan miyâne-i bele kadar olan mahalle de ”ِحْجــٌر“ denir. Bundan hıfz ve himâyede is-
ti¡âre olunmuştur, nitekim 1369﴾  kavl-i kerîmindeki ﴿َوَرَباِئُبُكُمالِّٰتيِفيُحُجوِرُكْمِمْنِنَســاِئُكُمالِّٰتيَدَخْلُتْمِبِهنَّ
 ,denir ki hıfz ve himâyesindedir demektir “ُفَلٌن ِفي ِحْجِر ُفَلٍن” bunun cem¡idir. Ve “ُحُجوٌر”
bizde de böyledir, filân filânın koltuğu altındadır ve filânın koltuğuna sığındı deriz.

1364 “Zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız” en-Nisâ™, 4/23.
1365 “Eyvah! Biz Allah’ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız” diyecekler.” el-Furkân, 25/22.
1366 “Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: “Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir.” el-

En¡âm, 6/138.
1367 “Andolsun, Hicr hâlkı da peygamberleri yalanlamıştı.” el-Hicr, 15/80.
1368 “Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.” el-

Fecr, 89/5.
1369 “Zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız” en-Nisâ™, 4/23.
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FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”ُح،د“

• 	]√adebin[ َحَدٍب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّىِاَذاُفِتَحْتَيْأُجوُجَوَمْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب َيْنِسُلوَن﴾1370 أَْي َنَشٍز	

Ya¡nî “mekân-ı mürtefi¡”den ki dağ, tepedir. Zamîr, ”َيْأُجــوٌج“ ve ”َمْأُجــوٌج“a veyâ nefha-i 
sâniyede lâ-¡ale’t-ta¡yîn kubûrdan çıkan halâyıka râci¡dir ki dağdan tepeden sür¡atle se-
ğirtirler demek olur. ”َيْنِســُلوَن“ Bâbu’l-Yâ’da bu kelimeye bak. ”َحــَدٌب“ aslen kanburluk 
ma¡nâsınadır. “َتِعــَب” bâbından ”ُجــُل [339] َحَدًبــا َفُهــَو أَْحــَدُب -denir. Kanbur demek “َحــِدَب الرَّ
tir. Sath-ı bedenden yüksek olmakla arzın da dağ ve tepe ve tümsek mahalline ”َحــَدٌب“ 
denildi.

• 	]√adâi…a[ َحَداِئَق

• ﴿َفأَْنَبْتَنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت َبْهَجٍة﴾1371 أَْي َبَساِتيَن َذاَت ُحْسٍن	

Ya¡nî “güzellik sâhibi bâgçeler” demek olur. ”َحِديَقــٌة“nın cem¡idir ki derûnunda suyu ve 
etrâfında duvarı olan bostândır. Suyu ve duvarı olmayana ”َحِديَقٌة“ denilmez. Sebeb-i tes-
miye ”َحَدَقــُة اْلَعْيــِن“ e teşbîhtir. Aslen ihâta ma¡nâsınadır. “َضــَرَب” bâbından َحــَدَق اْلَقْوُم ِباْلَبَلِد“ 
 “َحَدَقــُة اْلَعْيِن” demektir. Bundan “أََحاطُــوا” ,“أَْحَدُقوَهــا ِإْحَداًقــا” denir. Ve “if¡âl”den َيْحــِدُق َحَدًقــا”
ma¡nâsı alındı ki sevâd-ı çeşmdir.

• 	]ve √adâi…a πulben[ َوَحَداِئَق ُغْلًبا

• ْعَناِق	 ﴿َوَحَداِئَق ُغْلًبا﴾1372 أَْي ِغَلَظ اْلَ

Ya¡nî boyunları. Murâd bedenleri kütükleri kalın hurmâ bâgçeleri demektir. ”َحَداِئــَق“ 
mâ-kablinde beyân olundu. Ve ”ُغْلًبا“ galîzü’l-¡unuk ya¡nî boynu kalın kimseye na¡t olan 
 ve “َحْمــَراُء” ve “أَْحَمــُر” lafzının cem¡idir, belki “ُغْلَبــاُء” in mü™ennesi olan meddle“أَْغَلــُب”
 ile vasfı eşcârının ¡izamı ve kesreti ve “ُغْلــٌب” in“َحَداِئــَق” .gibi mutlakan cem¡dir “ُحْمــٌر”
yekdîgerine girişik ve dolaşık bulunması tasavvuruna binâ™en isti¡âredir. Ve İbn ¡Abbâs 
radıyallâhu ¡anhumâ ”طَُواًل ِغَلًظا“ ile tefsîr buyurmuş.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،د“

• 	]√udûdullâhi[ ِ ُحُدوُد اهللَّ

• ُه اهلُل َلُكْم	 ِ َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن﴾1373 أَْي َما َحدَّ ِ َفَل َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِتْلَك ُحُدوُد اهللَّ

1370 “Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.” el-Enbiyâ™, 21/96.
1371 “Gönül alıcı güzel bahçeler meydana getirdik.” en-Neml, 27/60.
1372 “Sık ağaçlı bahçeler” ¡Abese, 80/30.
1373 “Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa 

onlar zalimlerin ta kendileridir.” el-Bakara, 2/229.
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Ya¡nî “Hak ta¡âlâ hazretlerinin sizin için gâyet ve nihâyetini ta¡yîn ve tahdîd ]340[ ettiği 
şeylerdir” demek olur ki onu tecâvüze mesâg yoktur. ”ُحُدوٌد“, ” ” in cem¡idir. Ve“َحدٌّ  “َحدٌّ
bir nihâye ve gâye ya¡nî sondur ki mahdûdün leh ona bâlig olduğunda mümteni¡ olur, 
onu geçemez. “َقَتــَل” bâbından ”ا ْيَعــَة َيُحــدُّ َحــدًّ اَر أَِو الضَّ ُجــُل الــدَّ -denir, “İttisâlinden olan “َحــدَّ الرَّ
lardan temyîz etti, ayırdı, nihâyetini ta¡yîn etti” demektir. Bu kelime aslen fasl ve men¡ 
ma¡nâsına olup birer takrîb ile ma¡ânî-i sâirede isti¡mâl olundu. Râπıb rahimehullâhu 
”  i şey™eyn beyninde ehadühümânın âhar]a[ ihtilâtını mâni¡ olan hâcizdir diye ta¡rîf“َحــدٌّ
etmiş. Ve ”َنــا  tesmiyesi mâni¡ tasavvuruyla mürtekiblerini bir daha “َحــدُّ اْلَخْمــِر” ve “َحــدُّ الّزِ
mislini ityâna mu¡âvedetten men¡ ettiği içindir demiş.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،د“

• 	]√idâdin[ ِحَداٍد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَلُقوُكْم ِبأَْلِسَنٍة ِحَداٍد﴾1374 أَْي ُمْؤِثَرٍة َتْأِثيَر اْلَحِديِد	

Ya¡nî “Keskin demir âlet-i kâtı¡anın te™sîri gibi mü™essir lisânlarla sizi müte™ezzî ederler” 
demek olur. Keskin demek olan ”َحِديٌد“ in cem¡idir. Ve demir dediğimiz ma¡den-i ma¡rû-
fun da ismidir. “َضــَرَب” bâbından lâzım olarak ”ًة َفُهــَو َحــادٌّ َوَحِديــٌد يُن َيِحــدُّ ِحــدَّ ــّكِ ــْيُف َوالّسِ  “َحــدَّ السَّ
denir, keskin olmak ma¡nâsınadır. Müte¡addî olarak “َقَتــَل” bâbından ُّــْيَف َيُحد ُجــُل السَّ  “َحــدَّ الرَّ
ا” .denir ki “Biledi, keskinleştirdi” demektir َحدًّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’R-RÂ™: ”َح،ر“

• 	]el-√arî…i[ اْلَحِريِق

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق﴾1375 أَْي َعَذاَب َناٍر َتْلَتِهُب	

“¡Alev çıkaran âteşin ¡azâbını tadınız” demek olur. ◊â’nın ]341[ fethi ve râ’nın sükûnu 
ve fethiyle de ”َحَرٌق-“َحْرٌق” lafzındandır ki yanmak ve yakmak ma¡nâlarınadır. Ve ”َحِريٌق“ 
bundan ismdir. Ve “fa¡îl” bi-ma¡nâ “fâ¡il” de olur. Bâbu’n-Nûn’da ”َقنَّــُه  kelimesine “نَُحّرِ
nazar oluna.

• 	]√ar&e[ َحْرَث

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث اْلِخَرِة َنِزْدَلُهِفيَحْرِثِه﴾1376 أَْي َكْسَب اْلِخَرِة َوُهَو الثََّواُب ﴿َنِزْد َلُه 	
ْنَيا  ْنَيا َوُهَو َعَرُض اْلَحَياِة الدُّ ْنَيا﴾ أَْي َكْسَب الدُّ ِفي َحْرِثِه﴾ ِفي َثَواِبِه ِبالتَّْضِعيِف ﴿َوَمْن َكاَن يُِريُد َحْرَث الدُّ

﴿نُْؤِتِه ِمْنَها﴾ ِبَل َتْضِعيٍف

1374 “Sizi keskin dillerle incitirler.” el-Ahzâb, 33/19.
1375 “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz.” Âl-i ¡İmrân, 3/181.
1376 “Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız.” eş-Şûrâ, 42/20.
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Ya¡nî “Bir kimse âhiret kazancını ya¡nî sevâb-ı âhireti dilerse onun kesbini sevâbını iki 
etmekle ziyâde ederiz. Ve bir kimse dünyâ kazancını ya¡nî ¡araz ve ¡âriyyet olan dünyâ 
metâ¡ını dilerse ondan ona bilâ-taz¡îf veririz” demek olur. Aslen ”َحــْرٌث“ arzı, tarlayı 
sürüp ıslâhla tohumu almaktır. Ve zer¡e ya¡nî ekine de ”َحــْرٌث“ denir. Teşbîh tarîkiyle 
nisâya da ”َحْرٌث“ denildi, zîrâ bekâ-i nev¡ için nutfe ona zer¡ olunur, 1377﴾ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم﴿ 
kavl-i kerîminde böyledir. Mevâzi¡-i sâirede ma¡nâ-yı aslîsi üzerinedir, nitekim َويُْهِلــَك﴿ 
.kavl-i kerîminde zer¡ ve mevâşî demektir اْلَحْرَث َوالنَّْسَل﴾1378

• 	]√arri∂i[ ِض َحّرِ

• اِر َواْلِجَهاِد َمَعُهْم	 ْض َعَلى ِقَتاِل اْلُكفَّ ِض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل﴾1379 أَْي ُحثَّ َوَحّضِ ﴿َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َحّرِ

ْض” ْض” ve “َحّرِ ” ve “َحّضِ  ma¡nen birdir ki bir şey™i tezyîn ve ona tevassul husûsunda “ُحثَّ
umûr-ı müşkileyi teshîl ile ona iktihâma âharı tergîb ve teşvîktir. Bunun aslı helâk de-
mek olan ”َحَرٌض“dir. “Tef¡îl” bâbından ”َتْحِريٌض“ izâle-i helâk ma¡nâsınadır.

• 	]√ara∂an[ َحَرًضا

• ِ َتْفَتُؤا َتْذُكُر يُوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرًضا أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهاِلِكيَن﴾1380 أَْي [342] 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َتاهللَّ
ُمْشِرًفا ِلْلَهَلِك أَْو َتُكوُن ِمَن اْلَمْوَتى

ــٌت” burada “َهاِلــٌك” müşrif-i helâk. Ve “َحــَرٌض” -ma¡nâsınadır. Hüzn ve ¡ışkın te™sîrin “َمّيِ
den eriyip zebûn ve müşrif-i helâk olan kimseye ”َحــَرٌض“ denir. “َتِعــَب” bâbından َحــِرَض“ 
 .Bu tesmiye bi’l-masdar kabîlinden fâ¡il olup mübâlaga ifâde eder َيْحَرُض َحَرًضا َفُهَو َحَرٌض”
Mâ-kablinde mezkûr ”ْض .bundan “tef¡îl”dir “َحّرِ

• 	]el-√arri[ ِاْلَحّر

• ﴾1381 أَْي ِفي َمْوِسِم اْلَحّرِ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقالُوا َل َتْنِفُروا ِفي اْلَحّرِ

Bunda hazf-i muzâf vardır, ya¡nî “sıcak zamânında” demek olur. ”  .in zıddıdır“َبــْرٌد” ,“َحــرٌّ
Lâzım olarak “َتِعــَب” bâbından ” ا َفُهــَو َحــارٌّ  denir, sıcak demektir. Ve “َحــرَّ اْلَيــْوُم أَِو الطََّعــاُم َحــرًّ
ا َوُحــُروًرا” ,bâblarından da gelir ”َقَعــَد“ ve “َضــَرَب”  bundan ismdir. Ve “َحــَراَرًة” .denir “َحــرَّ َحــرًّ
fethle ”َحُروٌر“ sıcak rüzgârdır.

1377 “Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir.” el-Bakara, 2/223.
1378 “Ekin ve nesli yok etmeğe çalışır.” el-Bakara, 2/205.
1379 “Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et.” el-Enfâl, 8/65.
1380 “Oğulları, “Allah’a yemin ederiz ki, sen hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip 

gideceksin veya helâk olacaksın” dediler.” Yûsuf, 12/85.
1381 “Bu sıcakta sefere çıkmayın” dediler.” et-Tevbe, 9/81.
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• 	]el-√arûru[ اْلَحُروُر

• لُّ َوَل اْلَحُروُر﴾1382 أَِي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َوَل الظُُّلَماُت َوَل النُّوُر َوَل الظِّ
اْلَجنَُّة َوالنَّاُر

 gündüz “َسُموٌم” fethle gece esen sıcak bir rüzgârdır, nâdiren gündüz eser, nitekim “َحُروٌر”
eser nâdiren gece eser. Bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Bu ma¡nânın 
¡aksi de söylenmiş. Ehl-i tefsîr a¡mâ ve basîri kâfir ve mü™minle; ve zulumât ve nûru küfr 
ve îmânla; ve zıll ve harûru cennet ve nârla tefsîr etmişler. Ba¡zılar da câhil ve ¡âlim; 
ve cehl ve ¡ilm; ve hak ve bâtıl; ile tefsîr ve te™vîl etmişlerdir. ”َحُروٌر“ mâ-kablinde vâki¡ 
”  ]kelimesinden olduğu beyân edildi. ]343 “اَْلَحّرِ

• 	]√ardin[ َحْرٍد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدِريَن﴾1383 أَْي ِحْقِد اْلَمَساِكيِن	

 “َوَغــَدْوا َعَلــى ِحْقــٍد gasb ve hıkddır. Men¡ ve kasd ma¡nâsına da gelir. Takdîr-i kelâm “َحــْرٌد”
ِهــْم”  sebkindedir, ya¡nî “Mesâkîne ِلْلَمَســاِكيِن أَْو َغَضــٍب أَْو َمْنــٍع أَْو َقْصــٍد َقاِدِريــَن َعَلْيَهــا ِفــي ُزْعِمِهــْم َوَظنِّ
hıkd yâhûd gazab veyâ bostândan men¡ veyâ mahrûmiyyetlerini kasd üzerine erken 
davrandılar, kendi zu¡m ve zannlarında buna kâdir oldukları hâlde” demek olur. Râπıb 
rahimehullâhu ”َحــْرٌد“ hiddet ve gazabdan neş™et eden men¡dir demiş. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi. “َضــَرَب” bâbından ”َحــَرَد َيْحــِرُد َحــْرًدا“ denir. ”َفِهــَم“ ve “َطــِرَب”den de gelir. 
Tahrîkle ”َحَرٌد“ gazabdır.

• 	]el-√arâmi[ اْلَحَراِم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا 	
َحْوَلُه ِلنُِرَيُه ِمْن آَياِتَنا﴾1384 أَِي اْلَكْعَبِة اْلُمَعظََّمِة

 memnû¡un-minhüdür, ya¡nî kâsıdı bir cihet veyâ sûretle kendinden men¡ olunan “َحــَراٌم”
şeydir ki şer¡an ya¡nî Allâh subhânehu veyâ Resûl-i ekrem’i tarafından vâki¡ olan nehy 
yâ tahzîr yâ zemm ile memnû¡ olur. Ka¡be-i mu¡azzama’ya Mescid-i Harâm tesmiyesi 
onda kıtâl ve sâir ba¡zı umûr memnû¡ olduğu içindir. ”ْهُر اْلَحَراُم -ki Re “أَْشُهُر اْلُحُرِم” ve “اَلشَّ
cebü’l-ferd ve Zü’l-ka¡de ve Zü’l-hicce ve Muharrem’dir. Bunlarda da kıtâl memnû¡ ol-
makla harâm tesmiye buyuruldu. ”َحــَراٌم” ,“ُحــُرٌم“ın cem¡idir. Ve ”َحَلٌل” ,“َحَراٌم“in zıddıdır 
ki irtikâbı şer¡an dünyâda cezâ ve ¡ukûbet ve haddi; ve âhirette de ¡azâbı müstelzimdir. 

1382 “Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz.” Fâtır, 
35/19-21.

1383 “(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.” el-Ka-
lem, 68/25.

1384 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Ha-
ram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir.” el-İsrâ™, 
17/1.
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Ve ”َحَراٌم“ ve ”ٌم” ,“ُحُرٌم  .dir, ya¡nî hacc veyâ ¡umre için ihrâma ]344[ girmiş kimsedir“ُمَحرَّ
Bunun cem¡i ”ُحــُرٌم“dur, zammeteynle َوأَْنُتــْم ُحــُرٌم﴾1385 أَْي َوأَْنُتــْم ُمْحِرُمــوَن﴿ “Siz ihrâmda oldu-
ğunuz hâlde” demektir. Sebeb-i tesmiye muhrimin hâl-i ihrâmda umûr-ı ma¡lûmeden 
memnû¡ olmasıdır.

• 	]√arfin[ َحْرٍف

• َ َعَلى َحْرٍف﴾1386 أَْي َعَلى َوْجٍه َواِحٍد	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللَّ

Ya¡nî “bir vech üzere ¡ibâdet eden kimse” ki serrâ™ ve yüsr ve ¡âfiyette ¡ibâdet eder de-
mektir, gûyâ darrâ™ ve ¡usr ve mihnet ve meşakkatte ¡ubûdiyyetten i¡râz ve ihmâl eder 
ki îmân-ı sahîh ve muhabbetullâh her hâlde ¡ubûdiyyeti muktezîdir. ”َحــْرٍف“in bu gûne 
tefsîri ”َحْرٌف“ lafzı taraf ve şefîr ya¡nî kenâr ma¡nâsına olduğundandır: ”ــْيِء َطَرُفُه  “َحْرُف الشَّ
Bundan vech ma¡nâsı tasavvur edilip kendinde vücûh-ı ¡adîde bulunan bir emrin bir 
vechine ”َحــْرٌف“ ta¡bîr edilir. Bu âyette vâki¡ ”َحــْرٌف“ kelimesini ¡akibindeki َفــِإْن أََصاَبــُه َخْيٌر﴿ 
.kavl-i kerîmi tavzîh ve tefsîr eder, te¡emmül buyurula اْطَمأَنَّ ِبِه﴾1387

• 	]√arasen[ َحَرًسا

• َماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا﴾1388 أَْي ُمَحاِفًظا َقِويًّا ِمَن اْلَمَلِئَكِة 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنَّا َلَمْسَنا السَّ
َوالنُُّجوِم اْلُمْحِرَقِة

Ya¡nî “melâikeden kavî bekçiler ve yakıcı yıldızlar” demektir. ”َحــَرٌس“ hıfz ma¡nâsı-
na olan kesr-i √â™ ile ”ِحــْرٌس“ lafzından muhâfız ve bekçi demek olan ”َحــاِرٌس“in cem¡i-
dir. “َقَتــَل” bâbından ”َحــَرَس َيْحــُرُس َحْرًســا َفُهــَو َحاِرٌس َوَذاَك َمْحُروٌس“ denir. ”َحَراَســٌة“ bundan ism-
dir. Fethateynle ”َحــَرٌس“ ve zamm ve teşdîdle ”اٌس اٌم” ve “َخــَدٌم” , “ُحــرَّ  in“َحــاِرٌس” gibi “ُخــدَّ
cem¡leridir.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”345[ “ُح،ر[

• 	]√urumun[ ُحُرٌم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِمْنَها أَْرَبَعٌة ُحُرٌم﴾1389 َجْمُع اْلَحَراِم	

Tahkîk ve beyânı mufassalen ”اْلَحَراُم“ kelimesinde mezkûrdur, oraya nazar oluna.

1385 “İhramlı iken” el-Mâide, 5/1, 95.
1386 “İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder.” el-Hacc, 22/11.
1387 “Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur.” el-Hacc, 22/11.
1388 “Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.” el-

Cinn, 72/8.
1389 “Bunlardan dördü haram aylardır.” et-Tevbe, 9/36.
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• 	]el-√urri[ ِاْلُحّر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اْلُحرُّ ِباْلُحّرِ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد﴾1390	

”  .dır, “âzâd kimse” demektir, ya¡nî rıkk ve esîr ve memlûk değil demek“َعْبٌد” hilâf-ı “ُحرٌّ
Cem¡i ”أَْحــَراٌر“dır. ”يَّــِة َواْلَحُروِريَّــِة ــُن اْلُحّرِ -denir zammla. Bu ke “َواْلُحُروِريَّــِة” ,fethle “َرُجــٌل ُحــرٌّ َبّيِ
limât-ı selâse ismlerdir. “َتِعَب” bâbından ”َحرَّ َيِحرُّ َحَراًرا“ denir. Masdarda râ™eyn beyninde 
elif ziyadesiyledir: ”ا َرُه .demektir. Taz¡îf ile ya¡nî “tef¡îl”den ta¡addî eder “َصــاَر ُحــرًّ  “َحــرَّ
ا” ,denir َتْحِريــًرا” ــَرُه ُحــرًّ ﴿أَْو َتْحِريــُر َرَقَبــٍة﴾1391 أَْي ِإْعَتــاُق َعْبــٍد ﴿ demek olur, ke-mâ kâle ta¡âlâ “َصيَّ
ًرا﴾1392 أَْي ُمْعَتًقا َقاَلِتاْمَراَتُِعْمٰرَنَرِبّ ِإنِّي َنَذْرُت َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرَّ
İstitrâd: ”يَّــٌة  ikidir: Biri beyân olundu ki hürriyyet-i sûriyyedir. Dîgeri hürriyyet-i “ُحّرِ
ma¡neviyye ve hakîkiyyedir ki rıkk-ı sıfât-ı redî™e ve ahlâk-ı zemîme ve nefs ve hevâ 
ve şehevât-ı nefsâniyyeden hürriyyettir. İşte hürriyyet-i hakîkiyye budur. Hilâfı zâhiren 
hürr olsa da hakîkatte ¡abd-i zelîl ü hakîrdir ve esîr-i mahkûrdur, zîrâ bu rıkkiyyet, rık-
kiyyet-i sûriyyeden ziyâde mûris-i zillet ü ihtikârdır. Kâle ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm: 
يَناِر” ْرَهِم َتِعَس َعْبُد الّدِ .ve emsâluhu mine’l-ehâdîsi’n-nebeviyye “َتِعَس َعْبُد الّدِ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َح،س“

• 	]√asraten[ َحْسَرًة

• ًفا	 ا َوَتأَسُّ ُ َذِلَك َحْسَرًة ِفي ُقُلوِبِهْم﴾1393 أَْي ُحْزًنا َويَُقاُل َغمًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلَيْجَعَل اهللَّ

-bir şey™in bir daha ¡avdeti mümkin olmayacak sûretten elden çıkıp gitmesi üze “َحْســَرًة”
rine insânda hâsıl olan ]346[ hüzn ve gam ve nedemdir. Bunun aslı ”َكْشــٌف“ ma¡nâsına 
olan ”َحْسٌر“ mâddesidir. Bundan ta¡ab ve ¡ayâ™ ve za¡f ma¡nâlarına alınmıştır. Bu kelime-
nin tahkîki Bâbu’l-Yâ’™da ”َيْسَتْحِســُروَن“ kelimesinde mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar 
oluna.

• 	]√asbunallâhu[ ُ َحْسُبَنا اهللَّ

• ُ﴾1394 أَْي َكاِفيَنا	 ﴿َوَقالُوا َحْسُبَنا اهللَّ

Biz bundan “Bize Allâh yeter yetişir” ta¡bîr ederiz. ”َحْســُب“ kelimesi bu ve emsâli ma-
hallerde kifâyet ma¡nâsında müsta¡meldir. Ve lafz-ı mezkûr ”ِحَســاٌب“ ya¡nî ¡adedde dahi 
isti¡mâl olunur. “َقَتَل” bâbından ”َحَســْبُت اْلَماَل َحْســًبا“ denir, ”أَْحَصْيُتُه َعَدًدا“ demektir. Ve mas-
darında kesrle ”ِحْســَبٌة“ ve zammla ”ُحْســَباًنا“ de denir. Ve ”  bâbından ”َتِعَب“ ma¡nâsına “َظنَّ

1390 “Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir.” el-Bakara, 2/178.
1391 “Ya da bir köle azat etmektir.” el-Mâide, 5/89.
1392 “Hani, İmran’ın karısı, “Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden 

kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” demişti.” Âl-i ¡İmrân, 3/35.
1393 “Allah bunu (bu düşünceyi) onların kalplerine bir hasret (yarası) olarak (koydu).” Âl-i ¡İmrân, 3/156.
1394 “Allah bize yeter” dediler.” Âl-i ¡İmrân, 3/173; et-Tevbe, 9/59.
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 me™âsir ya¡nî mekârim-i ahlâk “َحَسٌب” demektir. Ve fethateynle “َظَنْنُت” ,“َحِسْبُت َزْيًدا َرِشيًدا”
u sıfât u ef¡âlde ism dahi olur. ”َشُرَف“ ve ”َكُرَم“ vezninde ”َحُسَب َزْيٌد“ denir. Ba¡zen neseb-
de de isti¡mâli de haber verildi.

• 	]√asîben[ َحِسيًبا

• ِ َحِسيًبا﴾1395 أَْي ُمَحاِسًبا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكَفى ِباهللَّ

• َ َكاَن َعَلى ُكّلِ َشْيٍء َحِسيًبا﴾1396 أَْي َكاِفًيا َعاِلًما ُمْقَتِدًرا	 َوِفي ﴿ِإنَّ اهللَّ

• َوِفي ﴿اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َحِسيًبا﴾1397 أَْي ُمَحاِسًبا َعِليًما	

Bu ”َحِســيًبا“ kelimesinde mahallerine göre dört ma¡nâ vardır: ”ُمْقَتــِدًرا” ,“َعاِلًمــا” ,“َكاِفًيــا“, 
.denir. Mâ-kabline ircâ¡-ı nazar oluna “ُمَحاِسًبا”

• 	]√asîsehâ[ َحِسيَسَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها﴾1398 أَْي َصْوَتَها	

Ya¡nî “cehennemin savtını” ki murâd zefîridir, ”  den ki savt-ı hafîdir, bu lafzın“َحــسٌّ
ma¡ânî-i sâiresi Bâbu’l-Hemze’de ” وَنُهْم” ]ve Bâbu’t-Tâ’da ]347 “أََحسَّ -kelimelerin “َتُحسُّ
de mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

• 	]√asîrun[ َحِسيٌر

• َتْيِن َيْنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر﴾1399 أَْي َكِليٌل ُمْعٍي	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ

Ya¡nî “¡âciz ve yorgun ve durgun” demek olur. Bu faslın evvelindeki ”َحْســَرًة“ kelimesi 
gibi ”َحْسٌر“dendir, oraya bak.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،س“

• 	]√usbânin[ ُحْسَباٍن

• ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَباٍن﴾1400 أَْي َيْجِرَياِن ِبِحَساٍب	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿الشَّ

1395 “Hesap görücü olarak Allah yeter.” en-Nisâ™, 4/6; el-Ahzâb, 33/39.
1396 “Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.” en-Nisâ™, 4/86.
1397 “Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter” denilecektir.” el-İsrâ™, 17/14.
1398 “Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar.” el-Enbiyâ™, 21/102.
1399 “Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde 

sana dönecektir.” el-Mülk, 67/4.
1400 “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” er-Rahmân, 55/5.
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Ya¡nî “Burûc ve menâzillerinde hisâb-ı ma¡lûm ile seyr ve devr ederler” demektir. Ve 
 .gibi “ُشْهَباٌن” ve “ِشَهاٌب” ,ın cem¡idir de denir“ِحَساٌب” ,“ُحْسَباٌن”

• َماِء﴾1401 أَْي َمَراِمَي	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َويُْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السَّ

Murâd “¡azâb-ı semâvî”dir. Ve ”ُحْســَباَنٌة“nin cem¡idir de denildi ki bir nev¡ küçük oktur. 
-nın cem¡idir. Ve İbn ¡Ab“َصاِعَقــٌة” ile de tefsîr olunmuş ki yıldırım demek olan “َصَواِعــُق”
bâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”َناًرا“ tefsîri de rivâyet olunmuştur.

• 	]√usûmen[ ُحُسوًما

• َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل َوَثَماِنَيَة أَيَّاٍم ُحُسوًما﴾1402 أَْي ِتَباًعا ُمَتَواِلَيًة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسخَّ

“Birbirinin ardınca gelen” demek olur. Bunun iştikâkı ”اُء  ”َضَرَب“ .kavlindendir “ُحِســَم الدَّ
bâbından ”َحَســَمُه َفاْنَحَســَم“ denir ki ”ٌِمْكــَوأَة“ ya¡nî dâglama âleti olan kızgın demirle hasta 
olan mahalli savunca, bür™ hâsıl oluncaya kadar birbiri ardınca dâglamaktır, sonra her 
bir emr-i mütetâbi¡de isti¡mâl olundu. Ve ”نُُحوًسا” ,“ُحُسوًما“ ya¡nî ”ُشْؤًما“ ile de tefsîr edil-
di. Aslen bir şey™in eserini izâle ]348[ ma¡nâsına mevzû¡ ”َحْســٌم“dendir. Ma¡ânî-i sâire 
hep buna râci¡ir, meselâ ” اِء” ile maraz izâle edildiği i¡tibârla “َكــيٌّ  “نُُحــوٌس” Kezâ “َحْســُم الــدَّ
ve ”ُشْؤٌم“ cümleten izâle-i eser mülâhazasıyladır.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،س“

• 	]√isânun[ ِحَساٌن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن﴾1403 أَْي َخْيَراٌت أَْخَلًقا َوِحَساٌن ُوُجوًها	

Bu kelime bilâ-tezkîr inâsa mevzû¡ ”َحْسَناُء“ na¡tının cem¡idir. Müzekkeri ”َحَسٌن“dir. َرَجٌل“ 
-in ef¡al-i tafdîlde ıtlâkı şâ“أَْحَســُن” denilmez, çünkü “َرُجٌل أَْحَســُن” ,denir َحَســٌن َواْمَرأَةٌ َحْســَناُء”
yi¡dir, nitekim bilâ-te™nîs zükûra mevzû¡ olduğu için ”َشــابٌّ أَْمــَرُد“ denir de ”َجاِرَيــٌة َمــْرَداُء“ 
denilmez, çünkü ”َمْرَداُء“ lafzı nebât bitirmeyen kumluk arz ma¡nâsına müsta¡meldir.

• 	]√isâben[ ِحَساًبا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعَطاًء ِحَساًبا﴾1404 أَْي َكاِفًيا	

 kelimesine ircâ¡-ı nazar “َحْســُبَنا اهللُ” denir, kâfî demek olur. Ânifü’l-beyân “َشــْيٌء ِحَســاٌب”
oluna.

1401 “Seninkinin üzerine de gökten bir afet indirir” el-Kehf, 18/40.
1402 “Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti.” el-Hâkka, 69/7.
1403 “Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.” er-Rahmân, 55/70.
1404 “Rahmân’dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir.” en-Nebe™, 78/36.
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FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME: ”َح،ش“

• 	]√aşarnâhum[ َحَشْرَناُهْم

• ﴿َوَحَشْرَناُهْم َفَلْم نَُغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا﴾1405 أَْي َجَمْعَناُهْم	

“Biz onları topladık” demek olur. ”َحْشــٌر“ kesretle cem¡ etmektir de denildi ki ma¡nâ-yı 
cem¡de mübâlaga ifâde eder. Aslen ”َحْشــٌر“ bir cemâ¡atı cebren makarrlarından çıkarıp 
harb ve emsâli umûrdan yerine ircâ¡ etmek ve sürmektir, nitekim ”َســاُء َل تُْحَشــْرَن  eseri “اَلنِّ
mervîdir ki ”َل يُْخَرْجَن ِإَلى اْلَغْزِو“ demektir. Anlaşılıyor ki nehy olunan cebrdir. Yoksa ba¡zı 
nisâ™ bi’l-ihtiyâr ba¡zı umûr-ı gazve iştirâk ettiler. Ve ”َحْشــٌر“ lafzı insân ve gayr-ı insân-
da kullanılır, yalnız cemâ¡atın gayrıda ]349[ ya¡nî efrâdda kullanılmaz. Bâb-ı evvel ve 
sânîden ”َحَشــَر َيْحُشــُر َحْشــًرا َفُهَو َحاِشــٌر“ denir. ”َمْحَشــٌر“ ism-i mekândır. َوُحِشــَر ِلُســَلْيٰمَن ُجنُوُدُه ِمَن﴿ 
ْنــِس َوالطَّْيــِر َفُهْم يُوَزُعوَن﴾1406  ﴿َوِإَذا ُحِشــَر النَّــاُس َكانُوا َلُهْم أَْعَداًء ve ﴿َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشــَرْت﴾ve 1407 اْلِجــّنِ َواْلِ
ْرَنا اْلِجَباَل َمَعُه ve ﴿َقالُوا أَْرِجْه َوأََخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشــِريَن﴾ve 1409 َوَكانُوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن﴾1408  ﴿ِانَّا َســخَّ
اٌب﴾1410 ْشــَراِق َوالطَّْيــَر َمْحُشــوَرًة ُكلٌّ َلــُه أَوَّ ْحَن ِباْلَعِشــّيِ َواْلِ  ve emsâli-i âyât bundandır. Buna dâir يَُســّبِ
ba¡zı fevâid de Bâbu’l-Hemze’de ”ِل اْلَحْشِر .kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at oluna “أَوَّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’~-~ÂDİ’L-MUHMELE: ”َح،ص“

• 	]√a§ûran[ َحُصوًرا

• 	 ِ ًقا ِبَكِلَمٍة ِمَن اهللَّ ُرَك ِبَيْحَيى ُمَصّدِ َ يَُبّشِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَناَدْتُه اْلَمٰلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم يَُصّلِي ِفي اْلِمْحَراِب أَنَّ اهللَّ
َساِء اِلِحيَن﴾1411 أَْي َمنُوًعا ِمَن النِّ ًدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا ِمَن الصَّ َوَسّيِ

Ya¡nî “nisâya takarrübden mübâlaga ile mümteni¡” demektir. Âti’l-beyân ”َحْصــٌر“ mâd-
desinden “fe¡ûl”dür. Tafsîli bundan sonra gelir. Ve evlâdı olmayan kimseye bir de kâf-
fe-i ahvâlde telezzüzât-ı nefsâniyyeden müctenib olan kimseye dahi ”َحُصوٌر“ denir.

1405 “Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız.” el-Kehf, 18/47.
1406 “Süleyman’ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları onun önünde toplandı. 

Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı.” en-Neml, 27/17.
1407 “Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman” et-Tekvîr, 81/5.
1408 “İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibâdetleri-

ni de inkâr ederler.” el-Ahkâf, 46/6.
1409 “Dediler ki: “Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder.” eş-Şu¡arâ™, 26/36.
1410 “Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine ver-

dik. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi.” Sâd, 38/18-19.
1411 “Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi 

(İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” 
diye seslendiler.” Âl-i ¡İmrân, 3/39.



تر ْم ْت 352يم BÂBU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE

• 	]√a§irat[ َحِصَرْت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْو َجاُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم اَْنُيَقاِتُلوُكْم اَْويَُقاِتُلواَقْوَمُهْم﴾1412 أَْي َضاَقْت	

Ya¡nî “kalbleri sıkıldığı ve daraldığı hâlde” demek olur. ”َحْصٌر“ lafzı tazyîk ve tazayyuk 
ve men¡ ve habs ve ihâta ma¡nâlarına müsta¡meldir. Aşağısını oku.

• 	]√a§îran[ َحِصيًرا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيًرا﴾1413 أَْي َحاِبًسا	

Ya¡nî “küffârı hurûcdan ve dîger mahalle tahavvülden habs ve men¡ edici” demek olur. 
Ve sâzdan örme ma¡rûf hasır ma¡nâsına olarak ”ِمَهــاًدا“ ¡ibâretiyle dahi tefsîr edilmiştir. 
Bâb-ı evvelden ”َحَصــَرُه َيْحُصــُرُه َحْصــًرا َفُهــَو َحاِصــٌر َوَذاَك َمْحُصــوٌر“ denir, habs ve men¡ ve tazyîk 
ve ihâta ma¡nâları murâd ]350[ olunur. Lâzım olarak da müsta¡meldir, nitekim ânifen 
ُصُدوُرُهــْم﴾  bâbından gelir. Ve “َعِلــَم” âyet-i kerîmesinde beyân olundu. Bunda ﴿َحِصــَرْت 
 men¡ ve habs husûsan tarîk-i beytten “ِإْحَصاٌر” bâbından dahi gelir. Ve “if¡âl”den “َحُســَن”
ya¡nî bir kimseyi evinin yolundan men¡ ma¡nâsına ve “müfâ¡alet”ten ”ٌُمَحاَصَرة“ ma¡rûftur. 
Koltuk altına da ”ٌَحاِصَرة“ denir.

• 	]√a§√a§a[ َحْصَحَص

• ﴾1414 أَْي َوَضَح َوَتَبيََّن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَلِت اْمَرأَُت اْلَعِزيِز اْلٰئَن َحْصَحَص اْلَحقُّ

Ya¡nî “Zâhir ve âşikâr ve rûşen oldu” demek olur. Bu kelime √â-i meftûha ve §âd-ı mü-
şeddede ile ” ” ;lafzındandır “َحــصَّ ” ve “َكْفَكــَف” den“َكــفَّ  gibidir. Galebe “َكْبَكــَب” den“َكــبَّ
ile setr ve ihfâ edilen bir şey™in inkişâfıyla hak ve hakîkatin meydâna çıkmasında fâş 
olmasında isti¡mâl olunur.

• 	]√a§îden[ َحِصيًدا

• ْرِع َمْحُصوٍد ِباْلِمْنَجِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَما َزاَلْت ِتْلَك َدْعٰويُهْم َحتَّى َجَعْلَناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن﴾1415 أَْي َكالزَّ

Ya¡nî “orakla, tırpanla biçilmiş ekin gibi” demektir. ”َحِصيــًدا“in nasbı nez¡-i hâfıdladır. 
Ve 1416﴾َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا﴿ ve 1417﴾ِمْنَها َقاِئٌم َوَحِصيٌد﴿ ve 1418﴾َفأَْنَبْتَنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصيِد﴿ gibi âyâtta 
da bu ma¡nâyadır. “َضــَرَب” bâbından ”ْرَع َيْحِصــُد َحْصــًدا َفُهــَو َمْحُصوٌد َوَحِصيــٌد َوَحَصٌد -de “َحَصــَد الــزَّ

1412 “Yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size 
gelenler (başka).” en-Nisâ™, 4/90.

1413 “Biz cehennemi kâfirlere bir zindan yapmışızdır.” el-İsrâ™, 17/8.
1414 “Aziz’in karısı ise, “Şimdi gerçek ortaya çıktı” dedi.” Yûsuf, 12/51.
1415 “Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.” el-Enbiyâ™, 

21/15.
1416 “Bunları, kökünden yolunmuş bir hâle getiririz.” Yûnus, 10/24.
1417 “Onlardan ayakta duranlar da var, yıkılıp gidenler de.” Hûd, 11/100.
1418 “Onunla bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), bitirdik.” Kâf, 50/9.
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nir, ahîr fethateynledir, ekini biçmek ma¡nâsınadır. ”َخاِمــٌد“ âteş sönmek ma¡nâsına olan 
ِتيَن” , “َخاِمِديَن” dan “fâ¡il”dir, lâkin burada mevtten kinâyet olarak“ُخُموٌد” .ma¡nâsınadır “َمّيِ

• 	]√a§abu[ َحَصُب

• ِ َحَصُب َجَهنََّم﴾1419 [351] أَْي َوُقوُدَها َويَُقاُل َخَطُب َجَهنََّم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَُّكْم َوَما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ

Ya¡nî “cehennemde yakılacak şey™” ve “cehennem odunu” da denir. Yakmak ve tu-
tuşturmak için kâbil-i ihtirâk ve işti¡âl olan şey™e ”َحَصــٌب“ denir. Ve ”َحَصْبــُت النَّــاَر“ denir, 
 lügat-ı ◊abeşiyye “َحَصــُب َجَهنَّــَم” murâd edilir. Sicistânî rahimehullâhu diyor ki “ِإْشــَعاٌل”
ile ”َحَطــُب َجَهنَّــَم“ demektir denir. Buna kâil olanın lügat-ı ◊abeşiyye ile kavlinden murâ-
dı eğer bu kelime lafz-ı vâhidle bir kelime-i ◊abeşiyye ve ¡Arabiyyedir demek ise bu 
onun re™yince bir vechdir. Yâhûd bu kelime ◊abeşiyyetü’l-asl iken ¡Arab işitip onunla 
tekellüm ettiğini murâd ediyorsa o vakt bu bir kelime-i ¡Arabiyye olur, yoksa ¢ur™ân’da 
¡Arabiyyenin gayrı bir şey™ yoktur. Ve ∂âd-ı mu¡ceme ile ”َحَضــُب“ dahi kırâ™at olunur ki 
kendisiyle âteş îkâd ve iş¡âl olunan şey™dir, her neden olursa olsun. İntehâ.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’‰-‰Â™: ”َح،ط“

• 	]√a†aben[ َحَطًبا

• ا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا﴾1420 أَْي َوُقوًدا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَمَّ

Ya¡nî “cehennemi iş¡âl edecek şey™.” ”َحَطــٌب“ lügatte ağaçtan âteş yakılcak şey™dir ki 
Türkçe odun denir. Gerek insân gerek cinnden olan küffârın mâdde-i vücûdları odun 
değildir, ancak ¡ilm-i ezelde bunlar ehl-i nâr olarak sâbit olmakla îkâd-ı cehennem için 
halk olunduklarından teşbîhen ”َحَطــٌب“ tesmiye olundular, yoksa ne bunlar odun ne de 
cehennem odunla îkâd olunacak bir âteştir. Ne¡ûzu bi-¡afvillâhi ve rahmetihi minhâ.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح”ط“

• 	]√u†âmen[ ُحَطاًما

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َيْجَعُلُه ُحَطاًما﴾1421 أَْي ُفَتاًتا	

Ya¡nî “kırıntı, ufantı” demektir. ]352[ ”ُحَطــاٌم“ zammla aslen ekin saplarından kuruyup 
ufaklanan şey™dir. Fethle ”َحْطــٌم“ lafzındandır ki bir şey™i kırmaktır. “َضــَرَب” bâbından 
ْيُء َيْحِطُمُه َحْطًما”  ﴿َقاَلْت َنْمَلٌة َيا أَيَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َل َيْحِطَمنَُّكْم .demektir “َكَسَرُه” ,denir “َحِطَم الشَّ
َر َوَتَفتََّت” bâbından ”َتِعَب“ Ve ُسَلْيٰمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم َل َيْشُعُروَن﴾1422 ْيُء َحَطًما َتَكسَّ -Ya¡nî kırıl “َحِطَم الشَّ

1419 “Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz.” el-Enbiyâ™, 21/98.
1420 “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.” el-Cinn, 72/15.
1421 “Sonra da Allah onları kurumuş çer çöp hâline getirir.” ez-Zümer, 39/21.
1422 “Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman 
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dı, ufaklandı, rîze rîze oldu demektir, sonra her bir kesrde isti¡mâl olundu. Âyât-ı sâirede 
de ma¡nâ böyledir.

• 	]el-√u†ameti[ اْلُحَطَمِة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلُيْنَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة َوَما اَْدٰريَك َما اْلُحَطَمُة﴾1423 َتْفِسيُرَها ﴿َناُر اهللَِّ اْلُموَقَدُة﴾1424	

Ya¡nî Allâh’ın îkâd olunmuş âteşidir ki cehennemdir. Ânifü’l-beyân ”َحْطــٌم“ mâddesin-
den me™hûz esmâ-i cehennemden bir ismdir. Mâ-kabline nazar oluna. Ve ekûl olan doy-
maz kimseye de ”ُحَطَمــٌة“ denir. Bu cehenneme teşbîhen bir tesmiyedir ki her yediğini 
kesr ve imhâ™ etmekle gûyâ lisân-ı hâli cehennem gibi 1425﴾َهــْل ِمــْن َمِزيــٍد﴿ çağırır. Ve kaht 
senesine de ”ُحَطَمٌة“ denir.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،ط“

• 	]√i††atun[ ِحطٌَّة

• ًدا َوُقولُوا ِحطٌَّة﴾1426 أَْي َمْسأََلُتَنا أَْن َتُحطَّ َعنَّا ُذنُوَبَنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

Mübtedâ-i mahzûfun haberidir. ”ُحطَّ َعنَّا ُذنُوَبَنا“ kavlinden ”ِفْعَلٌة“ vezninde masdardır. “  ”َردَّ
bâbından ”َحطَُّه َيُحطُُّه َحطًّا“ denir, bir şey™i yukarıdan indirmek ma¡nâsına olup iskât ma¡nâ-
sınada kullanılır. Bu kelime ref¡le ve nasbla kırâ™at olundu. Ref¡le kırâ™ati de iki vech-
ledir, biri beyân olundu. Vech-i âhar ”ِحطَّــٌة“ mübtedâ-yı mahzûfa haber olmakla değil, 
 “ِحطَّــٌة” lafzı ¡ayn’ıyla söylemekle me™mûr olduklarını ]353[ hikâyeten olup “َبِنــي ِإْســَراِئيَل”
deyiniz demek olmasıdır. Nasbla olan kırâ™ate göre yine iki vech vardır: Biri ﴾ُقولُــوا﴿ 
” takdîriyledir ki ُحــطَّ َعنَّــا ُذنُوَبَنــا ﴿ِحطًَّة﴾  nun﴿ُقولُوا﴾ ya mef¡ûl-i mutlak olur. Vech-i âhar“ُحــطَّ
mansûbu olmaktır. Her hâlde Benî İsrâ™îl’e istigfâr ile emrdir. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâ-
hu ¡anhumâ ”نُوَب َواْلَخَطاَيا  ibâretiyle tefsîr buyurmuşlar. Vallâhu¡ “ُقولُوا َل ِإَلَه ِإلَّ اهللُ ِلَنَُّه َتُحطُّ الذُّ
a¡lemu bi-murâdihi bihi.

ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler” dedi.” en-Neml, 27/18.
1423 “Andolsun ki o, Hutâme’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu sen ne bileceksin?” el-Hümeze, 

104/4-5.
1424 “O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.” el-Hümeze, 104/6.
1425 “O da, “daha var mı?” der.” Kâf, 50/30.
1426 “Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve “hıtta!” (Ya Rabbi, bizi affet) deyin.” el-Bakara, 2/58.
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FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME: ”َح،ظ“

• 	]√a@@i[ َِحّظ

• ْنَثَيْيِن	 َكِر ِمْثُل َحّظِ اْلُْنَثَيْيِن﴾1427 أَْي َنِصيِب اْلُ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِللذَّ

• ا أُِمُروا ِبِه ِفي التَّْوَراِة	 ُروا ِبِه﴾1428 أَْي َتَرُكوا َنِصيَب أَْنُفِسِهْم ِممَّ ا ُذّكِ وفي ﴿َوَنُسوا َحظًّا ِممَّ

Bu âyetlerde ”َحــّظ“ nasîb ile tefsîr olundu. Nasîb, hisse-i mukaddere demektir. Ve ”  “َجــدٌّ
ya¡nî ¡azamet ve baht ve devlet ve ginâ ma¡nâlarına da gelir, nitekim َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما أُوِتَي﴿ 
 ile tefsîr olundu ki baht ve devlet ve “َجّدٍ َعِظيٍم” kavl-i kerîminde َقاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحّظٍ َعِظيٍم﴾1429
gınâ ve servet-i ¡azîme sâhibidir demek olur. Ve sevâb-ı âhiret ve cennet ma¡nâlarına 
da gelir. 1430﴾يَها ِإلَّ ُذو َحّظٍ َعِظيــٍم يَهــا ِإلَّ الَِّذيــَن َصَبــُروا َوَما يَُلقّٰ  “َثَواٍب َكِثيٍر” âyet-i kerîmesinde ﴿َوَمــا يَُلقّٰ
ile tefsîr edilmiş. Ve hazz-ı ¡azîmden murâd cennettir de denilmiştir. Bâb-ı sâlisten ََّحظ“ 
ْوَلُة َواْلِغَناُء” ,denir َيَحظُّ َحظًّا َفُهَو َحظٌّ َوَحِظيٌظ َوَمْحظُوٌظ” ْزِق َوَنِصيٍب َوَجّدٍ َوُهَو اْلَبْخُت َوالدَّ  “َصاَر َذا َحّظٍ ِمَن الّرِ
demek olur.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-FÂ™: ”َح،ف“

• 	]√afiyyun ¡anhâ[ َحِفيٌّ َعْنَها

• َؤاِل َعْنَها َحتَّى َعِلْمَتَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْسأَلُوَنَك َكأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها﴾1431 أَْي ُمَباِلٌغ ِفي السُّ

Ya¡nî “Gûyâ ki sen kıyâmetin vakt ve hîn-i vukû¡undan çok ]354[ su™âl ettin de tâ ki onu 
bildin” demek olur. ”أَْحَفى ُفَلٌن ِفي اْلَمْسأََلِة“ denir, “Su™âlde ilhâh ve istiksâ” etti demek olur. 
Lâkin bu âyette takdîm ve te™hîr bulunduğuna işâreten Sicistânî rahimehullâhu takdîr-i 
kelâm ile bunun ma¡nâsı ”َيْسأَلُوَنَك َعْنَها َكأَنََّك َحِفيٌّ ِبِهْم“ demiş ve hakkında i¡tinâ™ ve ihtimâm 
ve muhabbet ve tevâzu¡ izhâr edilen bir kimsenin mes™ûlü is¡âf edildiği vaktte ْيــُت  “َتَحفَّ
” denir diye tefsîr etmiş ki ِبُفــَلٍن ِفــي اْلَمْســأََلِة”  nin bârr ve muhibb ve şefîk ve mu¡tenî“َحِفــيٌّ
ma¡nâsına olduğunu ifhâm eylemiş oluyor. Ve 1432﴾ِإنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّا﴿ âyet-i kerîmesiyle dahi 
istişhâd ediyor ki “Bana iyilik ve hakkımda i¡tinâ edici idi” demek olur. Bir de َكأَنَّــَك﴿ 
 “َجاِهٌل ِبَها ve yukâlu “َكأَنَّــَك َعاِلــٌم ِبَها” kavl-i kerîmi ba¡zı müfessirîn tarafından َحِفــيٌّ َعْنَهــا﴾1433
” ibâretleriyle de tefsîr olunmuş. Bundan¡ َوَغاِفــٌل َعْنَهــا”  kelimesinin azdâddan olduğu “َحِفيٌّ

1427 “Erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder.” en-Nisâ™, 4/11, 176.
1428 “Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular.” el-Mâide, 5/13, 14.
1429 “Keşke Kârûn’a verilen (servet) gibi bizim de (servetimiz) olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet 

sahibidir” dediler.” el-Kasas, 28/79.
1430 “Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük 

payı olanlar kavuşturulur.” Fussilet, 41/35.
1431 “Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar.” el-A¡râf, 7/187.
1432 “Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır.” Meryem, 19/47.
1433 “Sanki senin ondan haberin varmış gibi” el-A¡râf, 7/187.
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anlaşılıyor, ya¡nî ¡âlim ve câhil ma¡nâlarında isti¡mâli münfehim oluyor. Bâbu’l-Yâ’da 
 “َحِفــَي َيْحَفــى kelimesinde dahi bundan bir nebze bahs olunur. Dördüncü bâbdan “يُْحِفُكــْم”
” -su™âlde ilhâh ve mübâlaga ve istiksâ™ ma¡nâla “ِإْحَفاٌء” denir. Ve “if¡âl”den َحَفاَوًة َفُهَو َحِفيٌّ
rınadır. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]√afedeten[ َحَفَدًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم َبِنيَن َوَحَفَدًة﴾1434 أَْي َخَدًما	

Ya¡nî “Size hâdimler kıldı” demektir. Ve ”َحَفــَدة“ zevce tarafından olan akrabâdır da 
denildi. Ve ashâr ya¡nî dâmâdlardır denildiği gibi a¡vândır dahi denildi. Ve kişinin ev-
lâdından kendine nâfi¡ olanlardır. Ve zevcenin zevc-i evvelinden olan ebnâ™dır da denil-
dir. Kelime-i mezbûre ”َحاِفــٌد“in ]355[ cem¡idir. ”َحاِفــٌد“ , hâdimdir. Râπıb rahimehullâhu 
Mufredât’ta ”ُع ِباْلِخْدَمِة أََقاِرَب َكانُوا أَْو أََجاِنَب ُك اْلُمَتَبــّرِ  tır“أَْســَباٌط” diyor. Ve müfessirlerin “َواْلُمَتَحــّرِ
dediklerini de söylüyor. Ve sür¡at ma¡nâsına isti¡mâli de şâyi¡dir. “َضــَرَب” bâbından َحَفــَد“ 
 “َوِإَلْيَك َنْسَعى demek olur. Ve salât-ı vitrde okunan du¡â-i me™sûrda “أَْسَرَع” ,denir َيْحِفُد َحْفًدا”
.demektir “نُْسِرُع ِإَلى الطَّاَعِة” cümlesinde َوَنْحِفُد”

• 	]√afefnâhumâ[ َحَفْفَناُهَما

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْضِرْب َلُهْم َمَثًل َرُجَلْيِن َجَعْلَنا ِلََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن أَْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل َوَجَعْلَنا َبْيَنُهَما 	
َزْرًعا﴾1435 أَْي أََطْفَناُهَما ِمْن َجَواِنِبِهَما

Ya¡nî “Biz o iki bâgçeyi yanlarından hurmâ ağaçlarıyla çevirdik, ihâta ettik” demek 
olur. Ve ”ِحَفاٌف“ ma¡nâsına da gelir ki tavâf ve tezyîn demektir. Cem¡i ”ٌة  gelir, ihâta “أَِحفَّ
ma¡nâsına. ِقيــَن َوُمْســَتِديِريَن َحْوَلــُه ُحوَنِبَحْمِدَربِِّهْم﴾1436 أَْي ُمَحّدِ يــَن ِمــْن َحــْوِل اْلَعــْرِش يَُســّبِ  ﴿َوَتــَرى اْلَمٰلِئَكــَة َحاّفِ
Ya¡nî “¡Arşın etrâfına çevrilmiş ve halka olmuş oldukları hâlde” demektir. “ -bâbın ”َردَّ
dan ” ا َوِحَفاًفا َفُهَو َحافٌّ ُه َحفًّ ُه َيُحفُّ  denir. Ve bâb-ı mezkûrdan kat¡ ve tezyîn ma¡nâlarına da “َحفَّ
gelir. ”ُجُل َشاِرَبُه ِت اْلَمْرأَُة َوْجَهَها” ve ”َقَطَع“ ,“َحفَّ الرَّ .demektir “َزيََّنْت” ,“َحفَّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-¢ÂF: ”َح،ق“

• 	]√a…î…un[ َحِقيٌق

• 	1437﴾ ِ ِإلَّ اْلَحقَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحِقيٌق َعَلى أَْن َل أَُقوَل َعَلى اهللَّ

Bu âyet-i kerîmede ”َعَلــى“ iki sûretle kırâ™at olundu: Biri yâ-i mütekellime َحِقيــٌق َعَلــيَّ أَْي“ 

1434 “Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi.” en-Nahl, 16/72.
1435 “Onlara şu iki adamı örnek ver: Onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, bağların çevresini hurmalarla 

donatmış, ikisinin arasına da bir ekinlik koymuştuk.” el-Kehf, 18/32.
1436 “Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş’ın etrafını kuşatmış hâlde görürsün.” 

ez-Zümer, 39/75.
1437 “Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır.” el-A¡râf, 7/105.
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”   ya¡nî “Benim üzerime vâcibdir” demektir olur. Dîgeri bilâ-yâ-i mütekellim َواِجــٌب َعَلــيَّ
1438﴾ ِ ِإلَّ اْلَحقَّ  “اَْي .nin haberi olur“أََنا” mukadder “َحِقيٌق” Bu sûrette ﴿َحِقيٌق َعَلى أَْن َل أَُقوَل َعَلى اهللَّ
 Ya¡nî “Ben evlâ ve ahrâ ve lâyıkım” demektir. ]356[ Hilâf-ı bâtıl olan أََنا َحِقيٌق أَْي َجِديٌر َلِئٌق
” ــا” bâblarından “َقَتــَل” ve “َضــَرَب” .lafzından “fa¡îl”dir “َحــقٌّ  denir, vücûb “َحــقَّ َيِحــقُّ َيُحــقُّ َحقًّ
ve sübût ifâde eder. ”َحِقيــٌق“ lâyık, cedîr ve sezâvâr ma¡nâsına kullanılır. Bu ”  lafzı “َحــقٌّ
ma¡ânî-i kesîrede isti¡mâl olunur. Mufassalâta mürâca¡at lâzımdır. 

• 	]√a……a[ ََّحق

• ُة َفَوَجَب اْلَعَذاُب	 ﴿َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل﴾1439 أَْي َوَجَبْت َعَلْيِهُم اْلُحجَّ

”  kelimesi ¢ur™ân-ı kerîm’de pek çok mahallerde vârid olmuştur. Mahalline göre “َحــقٌّ
vücûb ve lüzûm ve sübût ve sıdk ve sıhhat ve savâb ve cevâz ma¡nâlarıyla tefsîr olunur. 
Ve bununla ¢ur™ân ve Mu√ammed sallallâhu ¡aleyhi ve âlihi ve sellem efendimizden de 
kinâyet olunmuştur.

• 	]√a……u’l-ya…îni[ َحقُّ اْلَيِقيِن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنَُّه َلَحقُّ اْلَيِقيِن﴾1440 أَْي َلَعْيُن اْلَيِقيِن َوَمْحُض اْلَيِقيِن	

 husûl ve tahakkukuyla her gûne şekk ve reyb bi’l-külliyye ve kat¡iyyen zâil olan “َيِقيــٌن”
¡ilmdir. Lâkin bu müfesserlerle müfesserün bihi kelimeler beyninde fark vardır, me-
selâ her zî-hayât için ¡âkıbet mevt olduğuna ta¡alluk ]eden[ ¡ilme ”ِعْلــُم اْلَيِقيــِن“ denir. Ve  
-medlûlünce mevtin ra™ye’l-¡ayn huzûruna ta¡al ﴿َفَلــْوَل ِإَذا َبَلَغــِت اْلُحْلُقــوَم َوأَْنُتْم ِحيَنِئٍذ َتْنظُُروَن﴾1441
luk eden ¡ilme ”َعْيــُن اْلَيِقيــِن“ denir. Bir kimse kendi nefsinde mevti bi’z-zât tattığı vaktte 
onda hâsıl ¡ilme ”َحقُّ اْلَيِقيِن“ denir, işte fark budur.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ق“

• 	]√u…uben[ ُحُقًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه َل أَْبَرُح َحتَّى أَْبُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحُقًبا﴾1442 أَْي َدْهًرا	

Ya¡nî “uzun zamân” demektir. Ve ”ُحُقــٌب“ seksen senedir denildi. Bu lafza müte¡allik 
kelâm Bâbu’l-Hemze’de ”أَْحَقاًبا“ kelimesinde mezkûrdur. ]357[

1438 “Bana, Allah’a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır.” el-A¡râf, 7/105.
1439 “Azap hükmü gerçekleşenler” el-Kasas, 28/63; el-Ahkâf, 46/18.
1440 “Şüphesiz Kur’an gerçek kesin bilgidir.” el-Hâkka, 69/51.
1441 “Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize! Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.” el-Vâkı¡a, 

56/83-84.
1442 “Hani Musa beraberindeki gence şçyle demişti: “İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durma-

yacağım ya da uzun zaman gideceğim.” el-Kehf, 18/60.
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• 	]√u……at[ ْت ُحقَّ

• ْت﴾1443 أَْي َحقَّ َلَها أَْي َوَجَب َعَلْيَها أَْن َتْسَمَع َوتُِطيَع	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّ

Ya¡nî “Semâ™ üzerine vâcib oldu, sâbit oldu, rabbisine itâ¡at ve emrine inkıyâd etmek” 
demektir. Bâbu’l-Hemze’de ”أَِذَنْت“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-KÂF: ”َح،ك“

• 	]√akemen[ َحَكًما

• ِ أَْبَتِغي َحَكًما﴾1444 أَْي َحاِكًما َعْدًل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفَغْيَر اهللَّ

• ِإْصَلًحا 	 يُِريَدا  ِإْن  أَْهِلَها  ِمْن  َوَحَكًما  أَْهِلِه  ِمْن  َحَكًما  َفاْبَعثُوا  َبْيِنِهَما  ِشَقاَق  ِخْفُتْم  ﴿َوِإْن  ُسْبَحاَنُه  َوَقْولُُه 
ُهَبْيَنُهَما﴾1445 أَْي َرُجًل َعْدًل ِقاللَّ يَُوّفِ

-dendir ki ıslâh için olan men¡dir. At ve emsâlinin zabt için ağızlarına vurulan lisâ“ُحْكٌم”
nımızda gem denilen lügâma da ”َحَكَمٌة“ tesmiyesi bu ma¡nâdan me™hûzdur. ”ابََّة  “َحَكْمُت الدَّ
denir ki “Gem ile atı serkeşlikten men™ ettim.” Ve “if¡âl”den ”ابَّــَة  Hayvâna“ “أَْحَكْمــُت الدَّ
gem vurdum” demektir. Ve ”ــِفيَنَة  Gemiyi demirledim” ya¡nî seyr ve ceryden“ “َحَكْمــُت السَّ
men¡ ettim demek olur. Ve zamm ile ”ُحْكــٌم“ bir husûsta bu böyledir yâhûd böyle değil-
dir, ya¡nî îcâben veyâ selben onun hakkında ¡adl ve nasfetle kazâ etmek ve mütehâlif 
ve mütehâsim ve mütehâkimleri nizâ¡dan men¡dir yâhûd nizâ¡ı men¡dir. Ve fethateyn-
le ”َحَكــٌم“ bu bâbda mütehassıs ve hâzık kimse demektir ki ”َحاِكــٌم“den eblagdır. Bâb-ı 
evvelden ”َحَكــَم َيْحُكــُم َحَكًمــا َفُهــَو َحاِكٌم َوَذاَك َمْحُكوٌم َلــُه َوَعَلْيِه“ denir, ”َقَضــى“ ve ”َفَصَل“ demektir. 
Bâb-ı hâmisten ”َصاَر َحِكيًما” ,“َحُكَم َيْحُكُم“ demek olur.

• 	]el-√akîmu[ اْلَحِكيُم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾1446	

-lügatte ¡ilm ve ¡akl ile hakka isâbettir. Daha başka ta¡rîf “ِحْكَمــٌة” .ten “fa¡îl”dir “ِحْكَمــٌة”
leri de ]358[ vardır ki mufassalâtta görülür. Bu âyet-i kerîmede olduğu gibi Cenâb-ı 
Hakk’a vasf ve esmâ-i hüsnâdan olmak i¡tibâriyle ”ِحْكَمــٌة“ eşyâyı kable vücûdihâ ya¡nî 
kabûl-ı vücûdla hâricde ta¡ayyün etmezden evvel ¡ilm-i ezelî ile ke-mâ hiye bilmek ve 
gâyet-i ihkâm ve hüsn-i nizâmla yerli yerinde olmak üzere îcâd etmektir. İşte ”اْلَحِكيــُم“ 

1443 “Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)” el-İn-
şikâk, 84/2, 5.

1444 “Ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de).” el-En¡âm, 6/114.
1445 “Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının 

ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır.” en-
Nisâ™, 4/35.

1446 On iki yerde, örneğin İbrâhîm, 14/4.
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bu ma¡nâda esmâ-i hüsnâdandır. ¢ur™ân’a ve kitâba vasf oldukta hikmeti mutazammın 
demektir. Ve ”َحِكيــٌم  kavlinde olduğu gibi insâna vasf olursa mevcûdatı ¡ârif ve “َرُجــٌل 
hakâyıkına ¡alâ-kadri’l-imkân vâkıf ve hayrı şerden ve hüsnü kubhten ve hidâyeti dalâl-
dan fârık ve mümeyyiz demek olur.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ك“

• 	]√ukmu[ ُحْكُم

• ِ﴾1447 و﴿َذِلُكْم ُحْكُم اهللَِّ َيْحُكُم َبْيَنُكْم 	 ُموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْوٰريُة ِفيَها ُحْكُم اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكْيَف يَُحّكِ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم﴾1448 َواهللَّ

Emrullâh ve farîzatullâh ve şer¡ullâh demek olur. Âyet-i ûlâda ”َرْجٌم“ hükmü ve sâniye-
de tamâm-ı âyette mezkûr olan hükmler murâd olunur. Faslın evvelinde vâki¡ ”َحَكًما“ ve 
.kelimeleri mütâla¡a oluna “اْلَحِكيُم”

MEKSÛRETU’L-◊Â™: ”ِح،ك“

• 	]el-√ikmete[ اْلِحْكَمَة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿يُْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء﴾1449	

Bu kelime-i kerîmenin tahkîki ibtidâ-yı faslda ”َحَكًمــا“ ve ”اْلَحِكيــُم“ kelimesinde mufas-
salen beyân olunmuştur, ancak ”ِحْكَمــٌة“in ¡akla ism olduğu mübhemce geçti. Sicistânî 
rahimehullâhu ”اَْلِحْكَمــُة اْســٌم ِلْلَعْقــِل“ deyip sebeb-i tesmiye olarak ”ِلَنَّــُه َيْمَنــُع َصاِحَبــُه ِمَن اْلَجْهِل“ 
demiş ve bu ma¡nânın ”ابَِّة  kelimesinin gerek “َحَكَمٌة” .den olduğunu beyân etmiş“َحَكَمُة الدَّ
lügaten gerek ıstılâhan birçok ma¡ânî-i dakîkası mufassalâtta görülür. ]359[

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-LÂM: ”َح،ل“

• 	]√alâ™ilu[ َحَلِئُل

• ﴿َوَحَلِئُل أَْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن أَْصَلِبُكْم﴾1450 أَْي أَْزَواُج أَْبَناِئُكْم	

 Ya¡nî kişinin halilesi, zevcesi, kadınıdır. Zevceye “َحِليَلــُة اْلَمــْرِء اْمَرأَتُــُه” .nin cem¡idir“َحِليَلــٌة”
 dan olmak üzeredir. Zevc ve zevce”ُحُلــوٌل” denir. Bu ma¡nâ “َحِليــٌل” ve zevcine “َحِليَلــٌة”

1447 “Yanlarında içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar.” 
el-Mâide, 5/43.

1448 “Bu, Allah’ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.” el-Mümtehine, 60/10.

1449 “Allah hikmeti dilediğine verir.” el-Bakara, 2/269.
1450 “Öz oğullarınızın karıları” en-Nisâ™, 4/23.
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dâimâ birlikte nüzûl etmesi sebeb-i tesmiye olur. Ve yekdîgere helâl oldukları içindir de 
denildi. Bu sûrette ”ُمَحلٌَّة” , “َحِليَلٌة“ ma¡nâsına olur.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ل“

• 	]√uliyyihim[ ِهْم ُحِلّيِ

• ِهْم ِعْجًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر﴾1451	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِلّيِ

-nin cem¡idir. Altın gümüş ve sâir zî-kıymet ma¡âdin ve cevâhirden müttehaz bi“ِحْلَيــٌة”
lezik ve kılâde ve hâtem ve gayr-ı zâlik zînet eşyasıdır, Türkçe bezek denir. Ve ”ِحْلَيــٌة“ 
sıfat ma¡nâsına kullanılır; ”ُجــِل الرَّ  demektir. Ancak insânı tezyîn eden “ِصَفُتــُه” ,“ِحْلَيــُة 
sıfât-ı mahmûde ve ¡âliyede isti¡mâl şâyi¡dir. Minhu: “ُســوِل صّلــى اهلل عليــه وســّلم  ve “ِحْلَيــُة الرَّ
.“ِحْلَيُة اْلَْوِلَياِء، ِرْضَواُن اهلِل َعَلْيِهْم”

• 	]√ullû[ ُحلُّوا

• ٍة﴾1452	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن ِفضَّ

Ânifü’l-beyân ”ِحْلَيــٌة“den “tef¡îl” bâbından mebnî ¡ale’l-mef¡ûl sîga-i mâzî-i cem¡-i mü-
zekkerdir, binâ™en¡aleyh ”ــوا -Tahliye ve tezyîn olundular”, Türkçe “Bezendiler” de“ “ُحلُّ
mek olur. Bâbu’l-Hemze’de ”أََساِوَر“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]el-√ulume[ اْلُحُلَم

• ْحِتَلَم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا َبَلَغ اْلَْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم﴾1453 أَِي اْلِ

Zammeteynle ”ُحُلٌم“ ¡akl demektir, nitekim 1454﴾أَْم َتْأُمُرُهْم أَْحَلُمُهْم ِبَهَذا أَْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن﴿ kavl-i 
kerîminde ”360[ “ُعُقولُُهــْم[ ile tefsîr olundu. Ve ”ُحُلــٌم“ tufûliyyetin müntehâsı olan sinn-i 
bülûgdur ki ibtidâ-i zuhûr-ı şehvettir. Bu çağda ”ِإْحِتَلٌم“ vâki¡ olur. Bu ma¡nâda isti¡mâli 
¡aklın ibtidâ-i tekemmülü olmak i¡tibâriyledir. Bu mertebede tıflın tufûliyyete mahsûs 
olan istisnâiyyeti şer¡an sâkıt olur, nitekim bahsinde olduğumuz âyette ”ِإَذا“nın cevâbı ﴿
-rü™yâ ma¡nâsına da gelir, ancak gayr-ı sahîh ve kerîhlerin “ُحُلٌم” vâki¡ oldu. Ve َفْلَيْسَتْأِذنُوا﴾
de isti¡mâl olunur. Sahîha ve sâliha olanına ”ُرْؤَيــا“ denir. Bâb-ı evvelden َحَلــَم َيْحُلــُم ِحْلًمــا“ 
ِم َفُهَو َحاِلٌم” َتْيِن َوُحْلًما ِبُسُكوِن اللَّ .denir ِباْلَكْسِر َوُحُلًما ِبَضمَّ

1451 “Mûsâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı 
heykeli (yaparak ilah) edindiler.” el-A¡râf, 7/148.

1452 “Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir.” el-İnsân, 76/21.
1453 “Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin iste-

sinler.” en-Nûr, 24/59.
1454 “Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?” et-Tûr, 52/32.
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MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،ل“

• 	]√illun[ ٌِّحل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا اْلَبَلِد﴾1455 أَْي َحَلٌل أَْو َحالٌّ َوَناِزٌل ِفيِه	

Bu kelime-i kerîme kesrle ”َحَلٌل“ demektir, nitekim kesr ve sükûnla ”ِحْرٌم“ ve ”َحَراٌم“ de-
mektir. Murâd feth-i Mekke’de feth günü belde-i harâmda işlenmesi harâm olan umûrun 
bir sâ¡at Resûl-i ekrem hazretlerine helâl kılındığını kable’l-vukû¡ tebşîrdir. Bu ma¡nâya 
göre bâb-ı evvel ve sânîden ”َحــلَّ َيُحــلُّ َحــَلًل“ ve ”  ve vasf bi’l-masdar olmak “َحــلَّ َيِحلُّ ِحــلًّ
üzere ” ” ve nüzûl ve ikâmet ma¡nâsına olarak “ُحُلوٌل” denir. Ve “َفُهَو َحَلٌل َوِحلٌّ -tefsî “َحالٌّ
rine göre “Sen bu beldeye nâzil ve bunda ikâmet ettiğin hâlde” demek olur. Bu ma¡naya 
göre de “َقَعَد” bâbından ” -denir. Ve lafz-ı mezkûr ma¡nen ve mâdde “َحلَّ َيُحلُّ ُحُلوًل َفُهَو َحالٌّ
ten çözmek ve açmak ma¡nâlarında da müsta¡meldir. Bunda “َقَتَل” bâbından ًَّحلَّ َيُحلُّ َحل“ 
ٌل” اٌل” .denir ِباْلَفْتِح َفُهَو َحلَّ ُجُل اْلُعْقَدَة” vezninde “َفعَّ ]bundandır. ]361 “َحلُّ اْلُمْشِكَلِت” ve “َحلَّ الرَّ

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-MÎM: ”َح،م“

• 	]√amîmun[ َحِميٌم

• َئُة ِاْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ َكأَنَُّه َوِليٌّ 	 ّيِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلالسَّ
َحِميٌم﴾1456 أَْي َكأَنَُّه َصِديٌق َقِريٌب

• َوَكَذا ِفي ﴿َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم ٰهُهَنا َحِميٌم﴾1457 	

• و﴿َوَل َيْسَئُل َحِميٌم َحِميًما﴾1458 	

• و﴿َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعيَن َوَل َصِديٍق َحِميٍم﴾1459	

Âyât-ı kerîmesinde de böyledir ki nesebde karîb demektir ki biz Türkçe olarak hısım 
deriz. Ve hâss ma¡nâsına da gelir, nitekim ”ِة ِة َواْلَعامَّ ِة” ,“ُدِعيَنا ِفي اْلَحامَّ ِة َواْلَعامَّ  demek “ِفي اْلَخاصَّ
olur. Ve ”َحِميــٌم“ şedîdü’l-harâre olan sıcak ya¡nî kaynar su demektir, nitekim َلُهــْم َشــَراٌب﴿ 
 ﴿يَُصبُّ ِمْن َفْوِق ُرُؤوِسِهُم اْلَحِميُم﴾ve 1462 ﴿َكَمْنُهَوَخاِلٌد َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع أَْمَعاَءُهْم﴾ve 1461 ِمْن َحِميٍم﴾1460
âyât-ı kerîmesinde vâki¡ olmuştur. Cümlesinde murâd kaynar sudur ki ¡azâbı ifâde eder. 

1455 “Sen bu beldedeyken” el-Beled, 90/2.
1456 “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında 

düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” Fussilet, 41/34.
1457 “Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur.” el-Hâkka, 69/35.
1458 “(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sormaz.” el-Ma¡âric, 70/10.
1459 “İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.” eş-Şu¡arâ™, 26/100-101.
1460 “Onlara çılgınca kaynamış bir içecek.” el-En¡âm, 6/70; Yûnus, 10/4.
1461 “Ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin du-

rumu gibi olur mu?” Muhammed, 47/15.
1462 “Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.” el-Hacc, 22/19.
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Ve şedîdü’s-sevâd olan duhâna, dumana da ”َيْفُعــوٌل“ vezninde ”َيْحُمــوٌم“ denir. Harâret 
ma¡nâsına “ ــا َفُهــَو َحِميــٌم” bâbından ”َردَّ  .denir. Ve lâzım ve müte¡addî de olur “َحــمَّ َيُحــمُّ َحمًّ
Sevâd ma¡nâsına “َتِعَب” bâbından ”َحمَّ َيَحمُّ َحَمًما َفُهَو َحِميٌم“ denir. Bu lafzın ma¡ânî-i sâiresi 
mufassalât-ı kütüb-i lügatte görülür. Bâbu’l-Yâ’da ”َيْحُموٌم“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]√amûleten[ َحُموَلًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِمَن اْلَْنَعاِم َحُموَلًة َوَفْرًشا﴾1463 أَْي َصاِلَحًة ِلْلَحْمِل َعَلْيَها	

Ya¡nî üzerine yük yükletilen hayvânlar, büyük develer ki yük kaldırmağa tâkati olan-
lardır. ”َفْرٌش“ yüke tâkati olmayan küçük hayvânlar, develerdir denildi. Ve ba¡zı ¡ulemâ™ 
 ,ganem “َفــْرٌش” .deve ve at ve katır ve hımâr ve her yük yükletilen hayvândır “َحُموَلــة”
koyundur dediler. Ve ”َحُموَلــة“ yük hayvânı ve ”َفــْرش“ binek hayvânıdır dediler. Bâbu’l-
Fâ’da ”َفْرًشا“ kelimesine bak.

• 	]√amelet √amlen «afifen[ َحَمَلْت َحْمًل َخِفيًفا

• يَها َحَمَلْت َحْمًل َخِفيًفا﴾1464 أَِي اْلَماَء َيْعِني اْلَمِنيَّ َوالنُّْطَفَة ِلَكْوِنِه َخِفيًفا َعَلى اْلَمْرأَِة [362] 	 ا َتَغشّٰ ﴿َفَلمَّ
ِإَذا َحَمَلْت

Bu haml-i hafîfin tefsiridir, ya¡nî “Kadına hâmil olduğu hînde mâ-i recül ya¡nî nutfe 
hafîftir, sıklet vermez.”

• 	]√ame™in[ َحَمٍإ

• ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسنُوٍن﴾1465 َجْمُع َحْمأٍَة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

Ve ”ٌَحْمــأَة“ tûl-ı müddet suda kalmakla kararıp mütegayyir olmuş çamurdur ki kara bal-
çık derler. ”ُمْنِتٌن” ,“َمْسنُوٌن“ demektir. Bâbu’l-Mîm’de ”َمْسنُوٌن“ kelimesine nazar oluna. Ve 
 âteş ve şems ve beden-i hayvânda kuvve-i hârreden mütevellid harâret demek “َحْمــأَةٌ”
olan ”َحْمٌي“ mâddesindendir.

• 	]√ami™etin[ َحِمَئٍة

• ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة﴾1466 أَْي َذاِت َحْمأٍَة”	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ

Bu mehmûzen kırâ™ate göredir. Ve bilâ-hemze ”َحِمَيٍة“ ve ”َحاِمَيٍة“ kırâ™atlerine göre ”ٍة  “َحارَّ
ya¡nî sıcak demektir.

1463 “Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir.” el-En¡âm, 6/142.
1464 “(İnsan) eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklenir (gebe kalır).” el-A¡râf, 7/189.
1465 “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.” el-Hicr, 15/26, 28, 

33.
1466 “Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar (gibi) buldu.” el-Kehf, 18/86.
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• 	]el-√amiyyete[ َة اْلَحِميَّ

• َنَفَة َواْلَغَضَب	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة﴾1467 أَِي اْلَ

-den kanda mevcûd olan harâret-i tabî¡iy“َحْمٌي” harâret demek olan ânifü’l-beyân “َحِميٌَّة”
yenin ba¡zı esbâb ile iştidâdından insâna ¡ârız olan ¡âr ve gayret ve gazabdan ¡ibârettir. 
Müte¡allakı i¡tibâriyle mahmûde ve mezmûme olur. Bu âyette zemmini tebyînen ــَة  ﴿َحِميَّ
.dir“َحْمٌي” bedel kılınmıştır. Bu ve mâ-kablinde olan iki kelime bir asldandır ki اْلَجاِهِليَِّة﴾

• 	]√amlin[ َحْمٍل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْن ُكنَّ أُوَلِت َحْمٍل﴾1468 و﴿َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها﴾1469	

 â-i meftûha ve mîm-i sâkine ile kadının batnında hâmil olduğu cenîndir. Ağaçta√ “َحْمٍل”
olan meyveye de denir. Kesr-i √â™ ile ”ِحْمــٍل“ başta taşınan ve sırta yüklenilen yüktür. 
Hayvân yüküne de denir. 1470﴾َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر﴿ bir deve yükü demektir. ]363[

• 	]√ammâlete’l-√a†abi[ اَلَة اْلَحَطِب َحمَّ

• اَلَة اْلَحَطِب﴾1471	 ﴿َواْمَرأَتُُه َحمَّ

Murâd Ebû Leheb’in zevcesidir ki Ummu Cemîl bint ◊arb b. Umeyye’dir. Ebû Süf-
yân’nın kız kardeşi ve Mu¡âviye’nin ¡ammesi olur. Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve 
sellem efendimize son derecede bugz ve ¡adâveti olduğundan zevcine de hakk-ı karâbeti 
unutturmuştu,binâ™en¡aleyh birçok isâ™et ve cür™etlere sebeb oldu. ”اَلــَة اْلَحَطــِب -laka “َحمَّ
bıyla telkîbi nemîme ifşâsında gezdiği içindi ki beyne’n-nâs îkâ¡-ı şerr ü fesâd eder ve 
bununla âteş-i fitneyi îkâd ederdi. Ve Ummu Cemîl zengin olduğu hâlde evinin odunu-
nu kendi sırtında getirmek zilletini irtikâb ettiği için böyle telkîb edildi de denilmiş. Ve 
¡alâ-rivâyetin Nebî-i muhterem ve ashâbını îzâ™ için diken kesip tarîk-i risâlet-penâha 
döktüğü içindir de denildi ki hatabla diken murâd olunmuş olur.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،م“

• 	]√umilet[ ُحِمَلِت

• َتا َدكًَّة َواِحَدًة﴾1472 أَْي ُرِفَعْت ِمْن َمَكاِنِهَما ِبَما ِفيِهَما	 ﴿َوُحِمَلِت اْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكَّ

Ya¡nî kendilerinde olan eşyâ™ ile yerlerinden kaldırıldığı vaktte demek olur ki kıyâmette 

1467 “Hani inkâr edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi.” el-Feth, 48/26.
1468 “Eğer hamile iseler” et-Talâk, 65/6.
1469 “Her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür.” el-Hacc, 22/2.
1470 “Onu getirene bir deve yükü ödül var.” Yûsuf, 12/72.
1471 “Odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir).” Tebbet, 111/4.
1472 “Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)

tur.” el-Hâkka, 69/14.
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vâki¡ olacak zelâzil ve racefâttan kinâyettir. Yük demek olan ”َحْمٌل“dendir ki tahammül-
de şey™i yerinden kaldırmak tasavvuruyla ”َرْفٌع“ ma¡nâsına isti¡mâl olunur.

• 	]√ummile ve √ummiltum[ ْلُتْم َل وُحّمِ ُحّمِ

• ْلُتْم﴾1473 أَْي َعَلْيِه َما ُكّلَِف َيْعِني أَْمُر التَّْبِليِغ 	 َل َوَعَلْيُكْم َما ُحّمِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَلْيِه َما ُحّمِ
يَماُن َواْلَقُبوُل ْفُتْم َيْعِني اْلِ َوَعَلْيُكْم َما ُكّلِ

Bunda ”َتْحِميٌل“ ve ”ٌل .sikal i¡tibâriyle teklîf ve tekellüf yerinde vâki¡ olmuştur “َتَحمُّ

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”364[ “ِح،م[

• 	]√imlu[ ِحْمُل

• ﴿َقالُوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر﴾1474	

Ânifü’l-beyân ”َحْمٌل“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’N-NÛN: ”َح،ن“

• 	]√anîfen[ َحِنيًفا

• ِ َحِنيًفا﴾1475	 ًة َقاِنًتا هلِلَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِإْبَرِهيَم َكاَن أُمَّ

• و﴿َما َكاَن ِإْبَراِهيُم َيُهوِديًّا َوَل َنْصَراِنيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾1476 َوَغْيُرُهَما أَْي 	
يِن اْلَقّيِِم َماِئًل َعِن اْلَْدَياِن ِإَلى الّدِ

Ya¡nî “kâffe-i edyândan tevhîd üzerine mü™esses dîn-i müstakîme meyl edici” demektir. 
Binâ™en  alâ-hâzâ ”َحِنيــٌف“ dîn-i İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâm üzerine olan kimsedir denildi. 
Sonra vakt-i câhiliyyette ”ِإْخِتَتــاٌن“ ile hacc-ı beyt eden kimse ”َحِنيــٌف“ tesmiye olundu. 
Cem¡i ”ُحَنَفــاُء“ gelir. El-yevm ”َحِنيــٌف“ müslim olan kimsedir. Ve Hazret-i İbrâhîm’in 
 .tesmiyesi pederi ve kavminin asnâmından tevhîde meyl ve ¡udûllarındandır “َحِنيــٌف”
-udûl ve meyldir. Aslen iki ayağın baş parmaklarının her birinin sâhibesi üzeri¡ ,“َحَنــٌف”
ne olan meylidir. Ve ba¡zı ehl-i lügat ayakta dâhile doğru olan meyl ve i¡vicâcdır demiş. 
Lâkin Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”َحَنــٌف“ dalâldan istikâmete ve cîm’le ”َجَنــٌف“ 
istikâmetten dalâla meyldir demiş ve ”َحِنيــٌف“i istikâmete mâil diye tefsîr etmiş. “َتِعــَب” 
bâbından ”َحِنــَف َيْحَنــُف َحَنًفــا َفُهَو َحِنيــٌف“ denir. Ve ”َحِنيٌف“ müte¡abbid ve nâsik ma¡nâsına da 
haml olunur.

1473 “Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin so-
rumluluğu da yalnızca size aittir.” en-Nûr, 24/54.

1474 “Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var.” Yûsuf, 12/72.
1475 “Şüphesiz İbrahim, Allah’a itaat eden, hakka yönelen bir önder idi.” en-Nahl, 16/120.
1476 “Allah’a ortak koşanlardan değildi.” Âl-i ¡İmrân, 3/67.
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• 	]√anî≠in[ َحِنيٍذ

• ْضِف	 ْرِض ِبالرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَما َلِبَث أَْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ﴾1477 أَْي َمْشِوّيٍ ِفي َخّدٍ ِمَن اْلَ

Ya¡nî “yerde hendek gibi yarılmış mahalde radfla ya¡nî âteşte kızdırılmış taşlarla pişiril-
miş” demektir. Biz buna biryân deriz. Tercüme-i âyette “İbrâhîm ¡aleyhi’s-selâm derhâl 
biryân edilmiş bir buzağı getirdi” denir. “َضــَرَب” bâbından ”َحَنــَذ َيْحِنــُذ َحْنــًذا َفُهــَو َحِنيٌذ“ denir, 
“fa¡îl” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür. ]365[ 

• 	]√anânen[ َحَناًنا

• ﴿َوَحَناًنا ِمْن َلُدنَّا َوَزٰكوًة َوَكاَن َتِقيًّا﴾1478 أَْي َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا	

“Kendi ¡indimizden rahmet olarak” demek olur. Ve Ebû ¡Amr bi’l-isnâd Mufa∂∂al’dan 
rivâyetle ﴾َهْيَبًة ِمْن ِعْنِدَنا” , ﴿َوَحَناًنا ِمْن َلُدنَّا“ demektir demiş ki ”ُكلُّ َمْن َرآُه َهاَبُه َوَوقََّرُه“ demek olur. 
 tefsîri İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Râπıb’ın beyânından “َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا”
münfehim olan kelime-i mezbûre ”  den me™hûzdur. Ve“َحِنيــٌن” lafzından müştakk “َحــنَّ
 işfâkı mutazammın iştiyâk ve cezb ma¡nâsınadır, kadının çocuğuna olan hanîni “َحِنيــٌن”
gibi, çünkü ”َحِنيٌن“ işfâkı mutazammın ve ”ِإْشَفاٌق“ da ”َرْحَمٌة“ten gayr-ı münfekk olmakla 
 le tefsîrinin vech ve hikmetini“َرْحَمــٌة” ın“َحَنــاٌن” ile ta¡bîr olundu. Bu “َحَنــاٌن” ten“َرْحَمــٌة”
tefhîmdir. ¡Ulemâ-i tefsîrin ba¡zı ”َرْحَمٌة“ i Cenâb-ı Hakk’a izâfe ile ”َرْحَمًة ِمنَّا َعَلْيِه“ ve ba¡zı 
 ile tevcîh etmişler. Bu sûrette rahmet Ya√yâ ¡aleyhi’s-selâma “َرْحَمــًة َوَشــَفَقًة ِلََبَوْيــِه َوَغْيِرِهَمــا”
mensûb olur. Ve esmâ-i ilâhiyyeden ”َحَنــاٌن“ ism-i şerîfi de bundandır. “َضــَرَب” bâbından 
”  bundan mübâlagadır. Zamm-ı “َحنَّــاٌن” denir. Teşdîdle “َحــنَّ َيِحــنُّ َحنَّــًة َوَحَناًنــا َوَحِنيًنــا َفُهــَو َحــانٌّ
mühmele ile ”ُحَنْيٌن“ ‰âif’le Mekke-i mükerreme beyninde bir vâdînin ismidir.

• 	]el-√anâciri[ اْلَحَناِجِر

• َحْنَجَرٍة 	 َجْمُع  اْلَحَناِجَر﴾1480  اْلُقُلوُب  و﴿َوَبَلَغِت  َكاِظِميَن﴾1479  اْلَحَناِجِر  َلَدى  اْلُقُلوُب  ﴿ِإِذ  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوُحْنُجوٍر

Bu lafzlar ”َغْلَصَمــٌة“ ya¡nî ”ُحْلُقــوٌم“un, Türkçe gırtlağın başıdır ki boğazdan hâricde sivri 
olarak görülür, kulûbün hanâcire ya¡nî boğaza gelmesi, hevl ve şiddet ve havf ve deh-
şet-i ¡azâbdan kinâyettir.

1477 “Kızartılmış bir buzağı getirmekte gecikmedi.” Hûd, 11/69.
1478 “Katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik.” Meryem, 19/13.
1479 “O gün yürekler gam ve tasa ile dolu, (sanki) gırtlaklara dayanmıştır.” el-Mü™min, 40/18.
1480 “Yürekler ağızlara gelmişti.” el-Ahzâb, 33/10.
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MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”366[ “ُح،ن[

• 	]√unefâ™e[ ُحَنَفاَء

• ٰكوَة َوٰذِلَك 	 ٰلوَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ الّدِ َلُه  َ ُمْخِلِصيَن  ِلَيْعُبُدوا اهللَّ َتَعاَلى ﴿َوَما أُِمُروا ِإلَّ  َقْولُُه 
ِديُن اْلَقّيَِمِة﴾1481 

• ِ َغْيَر ُمْشِرِكيَن ِبِه﴾1482 َجْمُع َحِنيٍف	 و﴿ُحَنَفاَء هلِلَّ

Bu faslın evvelindeki ”َحِنيًفا“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]√uneynin[ ُحَنْيٍن

• َشْيًئا 	 َعْنُكْم  تُْغِن  َفَلْم  َكْثَرتُُكْم  أَْعَجَبْتُكْم  ِإْذ  ُحَنْيٍن  َوَيْوَم  َكِثيَرٍة  َمَواِطَن  ِفي   ُ اهللَّ َنَصَرُكُم  ﴿َلَقْد  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدِبِريَن﴾1483 أَْي َيْوَم َوْقَعِة ُحَنْيٍن

Ânifü’l-beyân ”َحَناًنا“ kelimesine bak.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،ن“

• 	]el-√in&i[ اْلِحْنِث

• ْرِك	 ْنِب اْلَعِظيِم َيْعِني الّشِ وَن َعَلى اْلِحْنِث اْلَعِظيِم﴾1484 أَِي الذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَكانُوا يُِصرُّ

Nitekim 1485﴾ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم -buyurulmuştur. Ve yemîn-i gamûsa ya¡nî sâhibini günâ ﴿ِإنَّ الّشِ
ha gark eden yemîne de ”ِحْنــٌث“ denir. Ve nakz-i ¡ahd ma¡nâsına da gelir. ”َعِلــَم“ bâbın-
dan ”َحِنــَث َيْحَنــُث ِحْنًثــا َفُهــَو َحاِنــٌث“ denir. Ve “tefa¡¡ul”den ”ــَد” , “َتَحنََّث  ma¡nâsına isti¡mâl “َتَعبَّ
olunmuştur. ”َوَكاَن َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَســلََّم َيَتَحنَُّث ِفي َغاِر ِحَراَء“ eserinde ”ُد ِفيِه  demektir. Bunun “َيَتَعبَّ
aslı ¡ibâdet-i asnâmdan teberrî ile Cenâb-ı Hakk’a ta¡abbüd etmek ma¡nâsında ”َتَحنَّــَف“ 
kelimesiyle müterâdif bulunmasıdır.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-VÂV: ”َح،و“

• 	 ]el-√avâriyyûne[ اْلَحَواِريُّوَن

• ْنِبَياِء َعَلْيِه 	 ِ َواْشَهْد ِبأَنَّا ُمْسِلُموَن﴾1486 ُهْم َصْفَوُة اْلَ ِ آَمنَّا ِباهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر اهللَّ

1481 “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmele-
ri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.” el-Beyyine, 98/5.

1482 “Allah’a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun).” el-Hacc, 22/31.
1483 “Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz 

size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliği-
ne rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.” et-Tevbe, 9/25.

1484 “Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.” el-Vâkı¡a, 56/46.
1485 “Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” Lokmân, 31/13.
1486 “Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz müslümanlarız” 
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َلُم الَِّذيَن َخَلُصوا َوأَْخَلُصوا ِفي التَّْصِديِق ِبِهْم َونُْصَرِتِهْم السَّ

Ya¡nî ”َحَواِريُّــوَن“ enbiyâ-i ¡izâm ¡aleyhimü’s-selâmın hâlis ve güzîde ashâb ve mütâbi¡le-
ridir ki küfr ve ¡inâddan halâsla enbiyâyı tasdîk ve onlara nusrette izhâr ve isbât-ı ihlâs 
ettiler. Ve denildi ki ”َحَواِريُّوَن“ kassâr ya¡nî bez yunucu ve ağartıcı idiler de beyâz ma¡nâ-
sına olan kesrle ”ِحــَواٌر“dan me™hûz ” -ile tesmiye ve telkîb olundular. Sonra mas “َحــَواِريٌّ
dûkîn-i enbiyâdan ]367[ bunlara benzeyen zevât-ı mümtâzeye ism oldu, nitekim ٍِلُكّلِ َنِبّي“ 
َبْيُر”  hadîs-i nebevîsinde vâki¡ olmuştur. Ve sayyâd idiler ve mülûk idiler َحَواِريٌّ َوَحَواِريَّ الزُّ
de denildi, lâkin ma¡nâ-yı evvel bu îrâd olunan hadîs-i şerîfle te™eyyüd eder.

• 	]el-√avâyâ[ اْلَحَواَيا

• ِالَّ 	 ُشُحوَمُهَما  َعَلْيِهْم  ْمَنا  َحرَّ َواْلَغَنِم  اْلَبَقِر  َوِمَن  ظُُفٍر  ِذي  ُكلَّ  ْمَنا  َحرَّ َهاُدوا  الَِّذيَن  ﴿َوَعَلى  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َماَحَمَلْت ظُُهوُرُهَما اَِواْلَحَواَيا اَْوَما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم ٰذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم َوِانَّا َلَصاِدُقوَن﴾1487 أَِي اْلَمَباِعُر

Ya¡nî ”َمْبَعــٌر“lar ki lisânımızda ona mumbar denir. Ve ”َحَواَيــا“ batnda istidâre eden şey-
dir ki halka halka ve kangal kangal olan bağırsaklardır de denildi. Vâhidesi ”َحاِوَيــٌة“ ve 
.dır“َحاِوَياُء” ve “َحِويٌَّة”

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،و“

• 	]√ûben[ ُحوًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَُّه َكاَن ُحوًبا َكِبيًرا﴾1488 أَْي ِإْثًما َكِبيًرا أَْو َمْعَناُه ِإْثًما َعِظيًما	

Bizim lisânımızda kebîr ile ¡azîmin beynini temyîz edecek bir ta¡bîr yoktur, her ikisinde 
büyük ta¡bîr ederiz, hâlbuki lisân-ı ¡Arabda farkı vardır. Mufassalâta mürâca¡atla görü-
lür. ”ُحــوٌب“ kelimesi zammla ismdir, fethle masdardır. Her iki sûretle kırâ™at olunmuş. 
 bundan ism olur. Lâkin Râπıb “ُحــوٌب” denir. Zammla “َحــاَب َيُحــوُب ُحوًبــا” bâbından ”َقــاَل“
rahimehullâhu ”َوُحوًبــا ِباْلَفْتــِح َوِحَياَبــًة ِباْلَكْســِر ّمِ  sûretinde tasrîfini göstermiş. Bu “َحــاَب ُحوًبــا ِبالضَّ
surette zammla ve fethle masdar olduğu anlaşılıyor. Lafz-ı mezkûr ”ِإْثــٌم“ ya¡nî günâh 
ma¡nâsında müsta¡meldir.

• 	]√ûrun[ ُحوٌر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم﴾1489	

dediler.” Âl-i ¡İmrân, 3/52.
1487 “Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya ba-

ğırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram 
kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.” el-
En¡âm, 6/146.

1488 “Çünkü bu, büyük bir günahtır.” en-Nisâ™, 4/2.
1489 “Onlar, çadırlara kapanmış hurilerdir.” er-Rahmân, 55/72.



َت 368يت م BÂBU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE

Cem¡-i ”َحــْوَراُء“dır. Ve ”أَْحــَوُر” ,“َحــْوَراُء“in mü™ennesidir ki gözünün beyâzı pek beyâz ve 
siyâhı ]368[ pek siyâh olan kimsenin na¡tıdır.

• َوَكَذا ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُحوٌر ِعيٌن﴾1490	

Kesr-i ¡ayn’la ”َعْيَناُء” ,“ِعيٌن“ lafzının cem¡idir ki büyük gözlü kadının na¡tıdır. Müzekkeri 
-dür. Bunlar ¡Arab beyninde belki her kavm arasında muhassinât ve mergûbâttan“أَْعَيــُن”
dır. Evvelki âyette ”َمْسُتوَراٌت” ,“َمْقُصوَراٌت“ demektir.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،و“

• 	]√ivelen[ ِحَوًل

• ًل ِإَلى َغْيِرَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َخاِلِديَن ِفيَها َل َيْبُغوَن َعْنَها ِحَوًل﴾1491 أَْي َل َيْطُلُبوَن َعْنَها َتْحِويًل َويَُقاُل َتَحوُّ

Ya¡nî “Cennâtü’l-firdevste muhalled olarak ondan tahvîl-i menzil ü mekân istemezler” 
yâhûd “Ondan gayrıya tahavvül ve intikâl etmek istemezler” demek olur ki kemâl-i rızâ 
ve tena¡¡umları sebebiyle ondan ayrılmak istemediklerini ifâde eder. Aslen bir şey™in 
tagayyürü ve gayrından ayrılması ma¡nâsına olan ”َحْوٌل“dendir.

FASLU’L-◊Â™İ’L-MUHMELE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”َح،ي“

• 	]√ayrâne[ َحْيَراَن

• َياِطيُن ِفي اْلَْرِض َحْيَراَن﴾1492 أَْي َحاِئًرا َل َيْدِري أَْيَن َيْذَهُب	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكالَِّذي اْسَتْهَوْتُه الشَّ

Ya¡nî âvâre ve serâsime, Türkçemizde şaşkın ve sangı ki ne yapacağını bilemeyecek 
hâle gelen kimseye vasftır. Te™nîsi ”َحْيــَرى“dır. “َتِعــَب” bâbından َحــاَر َيَحــاُر َحَيــًرا َفُهــَو َحاِئــٌر“ 
-denir ki emrinde vech-i savâbı bilmekten ¡aczdir. Ve bir kimse içinde vâki¡ ol َوَحْيــَراُن”
duğu bir emr ve hâlden bir mahrec ve mahlas bulunmayıp da her şey™e şürû¡dan sonra 
yine evvelki hâle ¡avdet ettiği vaktte “tefa¡¡ul”den ”ُجُل ِفي اْلَْمِر َتَحيًُّرا َفُهَو ُمَتَحّيٌِر  ]369[ “َتَحيََّر الرَّ
denir ki ba¡de’l-hidâye dalâla rücû¡ eden kimse için teşbîhtir.

• 	]el-√ayavânu[ اْلَحَيَواُن

• اَر اْلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن﴾1493 أَِي اْلَحَياُة الَِّتي 	 ْنَيا ِإلَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َهِذِه اْلَحٰيوُة الدُّ
َل َمْوَت َبْعَدَها

1490 “Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.” el-Vâkı¡a, 56/22.
1491 “İçlerinde ebedi kalırlar. Oradan ayrılmak istemezler.” el-Kehf, 18/108.
1492 “Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi (olalım)?” el-En¡âm, 6/71.
1493 “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat 

odur.” el-¡Ankebût, 29/64.
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Ya¡nî bir hayât-ı hakîkiyye-i mahzadır ki onu mevt ta¡kîb etmez. Ba¡zı müfessirîn sibâk 
karînesiyle takdîr-i muzâfa lüzûm görerek ”ــِة  ibâretiyle tefsîr etmiş. Bu¡ “َداُر اْلَحَيــاِة اْلَحِقيِقيَّ
kelime mevtin zıddı olan ”ٌَحَيــاة“tandır. “َتِعــَب” bâbından ” -denir, zin “َحِيــَي َيْحَيــا َحَيــاًة َفُهَو َحيٌّ
delik, dirlik ma¡nâsınadır. Fetehâtla ”َحَياةٌ” ,“َحَيَواٌن“tan mübâlagadır. Ve ism-i cins olarak 
insân dahi dâhil olduğu hâlde her zî-rûha ”َحَيــَواٌن“ denir. Elsinede yâ’nın iskânı şâyi¡dir. 
Ve utanmak ma¡nâsına ” ” denir, “fa¡îl” vezninde. Ve “َحِيَي َيْحَيى َحَياًء ِباْلَمّدِ َواْلَهْمِز َفُهَو َحِييٌّ  “َحيٌّ
kabîle demektir. Ve ”َحيٌَّة“ yılandır, zeker ve ünsâya denir.

MAZMÛMETU’L-◊Â™: ”ُح،ي“

• 	]√uyyîtum[ يُتْم ُحّيِ

• يُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّوَها﴾1494	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا ُحّيِ

ــًة” .tan “tef¡îl”dir“َحَيــاةٌ” ــي َتِحيَّ ــي يَُحّيِ  ma¡nâsına. ¡Arabın “أََطاَل اهللُ َحَياَتَك” , “َحيَّاَك اهللُ” .denir “َحيَّ
hîn-i mülâkâtta kullandıkları tahiyyetleridir. Lâkin İslâm’da ”ــٌة -selâma tahsîs edil “َتِحيَّ
mekle müslimler mülâkâtta ”َســَلٌم“ yâhûd ”َســَلٌم َعَلْيُكْم“ demekle temeyyüz ettiklerinden 
¡inde’l-müslimîn ”ــٌة َم ten murâd selâmdır. Binâ™en¡aleyh bu âyetin tefsîrinde“َتِحيَّ  “َوِإَذا ُســّلِ
-gibi Cenâb-ı Hakk’a tahsîs ]370[ olunduk “اَلتَِّحيَّاتُِللَِّه” , “َتِحيٌَّة” denir. Ve َعَلْيُكْم ِبَسَلٍم َفَسّلُِموا”
ta ”ِ ِ” demektir. Ve “اَْلَبَقاُء هلِلَّ  de denildi. Sonra mutlak du¡â™da isti¡mâl olundu. Ve “اَْلُمْلُك هلِلَّ
ehl-i şer¡ namâzda teşehhüdde okunan du¡â-i mahsûsta isti¡mâl ettiler.

MEKSÛRETU’L-◊Â™ ”ِح،ي“

• 	]√île[ ِحيَل

• َق َبْيَنُهْم أَْو ُحِجَز َبْيَنُهْم	 ﴿َوِحيَل َبْيَنُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهوَن﴾1495 أَْي َوُفّرِ

Bir şey™in tagayyürü ve gayrından infisâli ma¡nâsına olan ”َحــْوٌل“dendir. Bundan iki 
şey™in beynine girip hâciz ve mâni¡ olmak demek olan ”َحْيُلوَلٌة“ ahz olundu. Bâb-ı evvel-
den ”َحــاَل َيُحــوُل َحْيُلوَلــًة َفُهــَو َحاِئــٌل“ denir. ”ِحيــَل“ bundan mâzî-i mebnî ¡ale’l-mef¡ûldür. Ter-
cüme-i âyet-i kerîmede “Onlarla ârzû ve iştihâ ettikleri şey™ arası hacz ve men¡ edildi.” 
Ya¡nî dünyâya rucû¡la îmân ve kabûl-ı îmân beynine mevtle haylûlet edildi demek olur. 
 .âyetleri de bundandır ﴿َواْعَلُموا أَنَّ اهللََّ َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِه﴾ve 1497 ﴿َوَحاَل َبْيَنُهَما اْلَمْوُج﴾1496

1494 “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin.” en-Nisâ™, 
4/86.

1495 “Kendileriyle arzuladıkları arasına bir engel konmuştur.” Sebe™, 34/54.
1496 “Derken aralarına dalga giriverdi.” Hûd, 11/43. 
1497 “Ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer.” el-Enfâl, 8/24.



• 	]√în[ ِحين
Bu kelime gâyet ve vakt ve zamân-ı gayr-ı mahdûd demektir. Ba¡zen zamân-ı mahdûd 
ma¡nâsına da gelir. Sicistânî rahimehullâhu bu kadarla iktifâ etmiş ise de lafz-ı mezkûr 
ma¡ânî-i kesîrede müsta¡meldir. Râπıb’ın beyânına göre bu lafz aslen bir şey™in bülûgu 
ya¡nî yetişmesi ve husûlü vaktine denir. Mübhemü’l-ma¡nâ bir lafz olup muzâfun ileyhi 
ile tahassus ve ta¡ayyün eder. Ve bilâ-izâfe ”ِحيــٌن“ denildiği hâlde bir hayli vücûh üze-
rine gelir. ”أََجــٌل“ ya¡nî gâyet-i müddet ve nihâyet-i mühlet ma¡nâsına gelir: َوَمتَّْعَناُهــْم ِإَلــى﴿ 
 Ve sâ¡at ﴿تُْؤِتي أُُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَِّها﴾1499 أَْي َســَنٍة :Ve sene ya¡nî yıl ma¡nâsına ِحيٍن﴾1498 أَْي أََجٍل
ma¡nâsına: ]371[ ِحيــَن تُْمُســوَن َوِحيــَن تُْصِبُحــوَن﴾1500 أَْي َســاَعَة تُْمُســوَن َوَســاَعَة تُْصِبُحــوَن ِ  Ve ﴿َفُســْبَحاَن اهللَّ
zamân-ı mutlak ma¡nâsına: ْهِر َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا﴾1501 أَْي َزَماٌن ْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّ  Ve ﴿َهْل أََتى َعَلى اْلِ
kurb ma¡nâsı ifâde eder. Bâb-ı sânîden ”َحــاَن َكــَذا َيِحيــُن“ denir, ”َقــُرَب“ demektir. Ve duhûl 
ifâde eder:. ”ــَلُة َحْيًنــا  demek olur. Ve “َدَخــَل َوْقُتَها” ,denir “َوَحْينُوَنــًة” Feth ve kesrle “َحاَنــِت الصَّ
daha sâir ma¡nâlarda “if¡âl” ve “müfâ¡alet” ve “tef¡îl” bâblarından isti¡mâl olunur ki 
mufassalâtta beyân olunmuştur.

1498 “Onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.” Yûnus, 10/98.
1499 “Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir.” İbrâhîm, 14/25.
1500 “Öyle ise akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda, Allah’ı tespih edin.” er-Rûm, 30/17.
1501 “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” el-

İnsân, 76/1.



BÂBU’L-»Âİ’L-MU¡CEME

خ
FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-ELİF: ”َخ،ا“

• 	]«âlidûne[ َخاِلُدوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفِإْن ِمتَّ َفُهُم اْلَخاِلُدوَن﴾1502 و﴿َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن﴾1503	

Ve emsâli âyât-ı kerîmede âhiri olmayan bir bekâ-i ebedî ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Hem-
ze’de ”أَْخَلَد“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]«âşi¡îne[ َخاِشِعيَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكانُوا َلَنا َخاِشِعيَن﴾1504 أَْي ُمَتَواِضِعيَن ِفي ِعَباَدِتِهْم	

-dandır. Cevârih üzerin“ُخُشوٌع” ve tevâzu¡ ve inkıyâd ve tezellül ma¡nâlarına olan “َضَراَعٌة”
de olana ”ُخُشوٌع“ ve kalbde olana ”َضَراَعٌة“ isti¡mâli ekserdir.1505”ِإَذا َضَرَع اْلَقْلُب َخَشَعِت اْلَجَواِرُح” 
hadîsi bunu mü™eyyiddir. ْحٰمِن﴾1506 أَْي َخَفَتْت -Ya¡nî “Heybet-i ¡azamet ﴿َوَخَشــَعِت اْلَْصَواُت ِللرَّ
ten sesler sâkin ve mütevâzi¡âne oldu.” Ve ًَوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى اْلَْرَض َخاِشَعًة﴾1507 أَْي َساِكَنًة ُمْطَمِئنَّة﴿ 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhâdan ”َتــًة -¡ibâretleriyle tefsîri mervîdir. Ve ba¡ “َذِليَلــًة ُمْنَكِســَرًة َمّيِ
zen ”َياِبَســًة“ ile de tefsîr edilmiş. Bunlar isti¡âre tarîkiyledir. Ve hey™et-i mecmû¡asından 

1502 “Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?” el-Enbiyâ™, 21/34.
1503 “Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin.” ez-Zümer, 39/73.
1504 “Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.” el-Enbiyâ™, 21/90.
1505 İbn Receb el-Hanbelî, Fethu’l-Bârî, 6/367; Munâvî, Feyzu’l-kadîr, 2/277; San’ânî, et-Tenvîr Şer-

hu’l-Câmii’s-sagîr, 7/152. No:52/81.” فإذا خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه” ve benzeri şekiller-
de bir deyiş olarak.

1506 “Sesler, Rahmân’ın azametinden dolayı kısılmıştır.” Tâhâ, 20/108.
1507 “Allah’ın varlığının delillerinden biri de şudur: Sen yeryüzünü boynu bükük (kupkuru) görürsün.” 

Fussilet, 41/39.
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¡âkılın gayrıda da mecâzen isti¡mâl ]372[ olunduğu anlaşılıyor. “َخَضــَع” bâbından َخَشــَع“ 
.denir َيْخَشُع ُخُشوًعا َفُهَو َخاِشٌع”

• 	]«âsi™îne[ َخاِسِئيَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئيَن﴾1508 أَْي َباِعِديَن َويَُقاُل ُمْبَعِديَن	

Ya¡nî “uzaklaşıcılar” veyâhûd “uzaklaştırılanlar” demek olur. Bâbu’l-Hemze’de 
.kelimesine mürâca¡at oluna “ِإْخَسُؤوا”

• 	]«âviyetun[ َخاِوَيٌة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها﴾1509 أَْي َخاِلَيٌة	

Ve ”َســاِقَطٌة“ ile de tefsîr olunmuş. Ve beynlerin cem¡ olunarak ”َســاِقَطٌة َخاِلَيــُة اْلَْجــَواِف“ dahi 
denilmiş. Bu kelime aslen ”َخــَل“ demek olan ”َخــَوى“ mâddesidir. “َرَمــى” bâbından َخــَوى“ 
-denir, “Karnı ta¡âmdan hâlî ya¡nî aç kaldı” de َبْطنُُه ِمَن الطََّعاِم َيْخِوي َخًوى َوَخْوًيا َوَخَواًء َفُهَو َخاٍو”
mek olur. Buna teşbîhen ”َخــَوى اْلَجــْوُز“ denir, içi boş ya¡nî çürük demek olur. َفِتْلــَك بُُيوتُُهــْم﴿ 
 ﴿َفَتَرى اْلَقــْوَم ِفيَها َصْرٰعى َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾1511 أَْي أُُصوُل Ve َخاِوَيــًة ِبَمــا َظَلُمــوا﴾1510 أَْي َخاِلَيــًة ِمْن أَْهِلَها
 ya¡nî çürüyüp içleri boşalmış, düşmüş hurmâ kütükleri gibi demekَنْخــٍل َســاِقَطٍة َخاِلَيــٍة َفاِرَغــٍة
olur. Kelime-i mezbûre ”  ma¡nâlarıyla ve ba¡zen ikisinden biriyle tefsîr “ُســُقوٌط” ve “ُخُلــوٌّ
olunur. ¢ur™ân-ı kerîm’de müte¡addid mahallerde yerine göre hep böyle tefsîr olunur.

• 	]«â™ibîne[ َخاِئِبيَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَيْنَقِلُبوا َخاِئِبيَن﴾1512 أَْي َفاَتُهُم الظََّفُر ِلْلَمْطُلوِب”	

-bir kimse me™mûl ve matlûbuna nâil olamamak “َخْيَبــٌة” in cem¡idir. Ve“َخاِئــٌب” ten“َخْيَبــٌة”
tır. İkinci bâbdan ”َخاَب َيِخيُب َخْيَبًة َفُهَو َخاِئٌب“ denir. Ve 1513﴾َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلًما﴿ ve َوَخاَب﴿ 
اٍر َعِنيٍد﴾1514 اَها﴾ ve ُكلُّ َجبَّ .âyât-ı kerîmâtıyla emsâlinde hep böyledir ]373[ ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

• 	]«â∂û[ َخاُضوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا﴾1515 أَْي َشَرْعُتْم ِفي اْلَباِطِل َوالطَّْعِن ِفي النَِّبّيِ َكالَِّذي َشَرُعوا ِفيِه	

Ya¡nî “Siz de giriştiniz ve daldınız bâtıl şey™e ve nebî-i ekremi ta¡n etmeğe onlar gibi 
ki ona şürû¡ ettiler” demek olur. ”َخــْوٌض“ lafzındandır ki aslen suya dalmak ve girmek 

1508 “Biz onlara, “Aşağılık maymunlar olun” demiştik.” el-Bakara, 2/65; el-A¡râf, 7/166.
1509 “Yahut altı üstüne gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi?” el-Bakara, 2/259.
1510 “İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri!” en-Neml, 27/52.
1511 “Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde 

görürdün.” el-Hâkka, 69/7.
1512 “Umutsuz olarak dönüp gitsinler diye (yaptı).” Âl-i ¡İmrân, 3/127.
1513 “Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.” Tâhâ, 20/111.
1514 “Her inatçı zorba hüsrana uğradı.” İbrâhîm, 14/15.
1515 “Ve onların daldığı gibi, siz de (dünya zevkine) daldınız.” et-Tevbe, 9/69.



نآ فم ُت َ آم 373BÂBU’L-»Âİ’L-MU¡CEME

ve suya mürûr etmek ma¡nâsına olup sâir umûrda da isti¡âre olundu. ¢ur™ân-ı kerîm’de 
ekser belki dâimâ şürû¡u mezmûm ve münker olan eşyâ™ ve umûra şürû¡ ve iştigâlde 
vürûd etti. “َقــاَل” bâbından ”َخــاَض َيُخــوُض َخْوًضــا َفُهــَو َخاِئــٌض“ denir. َوَلِئــْن َســاَْلَتُهْم َلَيُقولُــنَّ ِإنََّما ُكنَّا﴿ 
 ﴿َوِإَذا َرأَْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آَياِتَنا﴾ve 1518 ﴿ُقِل اهللَُّ ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن﴾ve 1517 َنُخوُض َوَنْلَعُب﴾1516
ve emsâli hep böyle tefsîr olundu.

• 	]«âdi¡uhum[ َخاِدُعُهْم

• َ َوُهَو َخاِدُعُهْم﴾1519 أَْي يَُجاِزيِهْم َعَلى ِخَداِعِهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن يَُخاِدُعوَن اهللَّ

Ya¡nî “Tahkîkan münâfıkların Allah’a nifâklarıyla muhâda¡a ederler; Allâhu ta¡âlâ dahi 
onların muhâda¡aları üzerine onlara mücâzât eder” demek olur. Bu sûretle tefsîrin vechi 
budur ki ”َخــْدٌع“ bir kimseyi zamîrde gizli olan şey™in hilâfını izhâr ile aldatıp bir emr-i 
mekrûha düşürmek demektir. Bu ma¡nânın Cenâb-ı Hakk’a isnâdı gayr-ı câiz ve mu-
hill-i edeb olmakla tenzîhen lillâh ve te™eddüben ma¡allâh ta¡bîr-i lâyıkla ifâde etmektir. 
Binâ™en ¡alâ-zâlik ”يَُجاِزيِهــْم َعَلــى ِخَداِعِهــْم“ ve ”يَُجاِزيِهْم ِبَما يَُواِفُق ِمَن اْلَجَزاِء ِلِخَداِعِهْم“ ¡ibâretleriyle 
tefsîr olunur. Ve 1520﴾َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم ُ  gibi mahallerde ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اهللَُّ َواهللَُّ َخْيُر اْلَماِكِريَن﴾ve 1521 ﴿اهللَّ
de istihzâ™ ve mekr ]374[ ve emsâlinde tefsîr böyledir. “َقَطــَع” bâbından َخَدَعــُه َيْخَدُعــُه َخْدًعا“ 
 gibi bunun “َخْدَعٌة” bundan ism de olur. Fethle “ِخْدٌع” denir. Ve kesrle َوِخْدًعا ِباْلَفْتِح َواْلَكْسِر”
fâ¡ili ”َرُســوٌل“ vezninde ”َخــُدوٌع“ ve teşdîd ile ”اٌع  ,“ُخْدَعــٌة” gelir. Ve zammla “َخــاِدٌع” ve “َخــدَّ
ْنَساُن” -denir, nâsın birbi “َخاَدَع يَُخاِدُع ُمَخاَدَعًة” ma¡nâsına ismdir. “müfâ¡alet”ten “َما َيْخَدُع ِبِه اْلِ
rine hud¡ası ve yekdîgeri aldatması demek olur. Bâbu’l-Yâ’da ”يَُخاِدُعوَن اهلَل“ kelimesinde 
daha ziyâde fevâid beyân olunmuştur.

• 	]«â™inetin[ َخاِئَنٍة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِالَّ َقِليلً ِمْنُهْم﴾1522 أَْي َخاِئٍن َوَرُجٍل َخاِئٍن	

Veyâhûd ”َعَلــى ِخَياَنــٍة ِمْنُهــْم“ denir, ”َخاِئــٍن“ tefsîrine göre âhirindeki hâ™ hâ-i te™nîs olmayıp 
َمــٌة” ــاَبٌة” ve “َعلَّ  ma¡nâsına masdardır dahi “ِخَياَنــٌة” ve “َخاِئَنــٌة” gibi mübâlaga içindir. Ve “َنسَّ
denildi. Binâ™en ¡aleyh ”َعَلى ِخَياَنٍة“ ile de tefsîr edildi. ”ِخَياَنٌة“ nifâk demektir, ancak ”ِخَياَنٌة“ 
¡ahd ve emânet i¡tibâriyle ve ”ِنَفاٌق“ dîn ve i¡tikâd ve ahvâl-i kalbiyye i¡tibâriyle söylenir. 

1516 “Şâyet kendilerine (niçin alay ettiklerini) sorsan, “Biz sadece lâfa dalmıştık ve aramızda eğleniyor-
duk “, derler.” et-Tevbe, 9/65.

1517 “Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.” el-En¡âm, 6/91.
1518 “Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit” el-En¡âm, 6/68.
1519 “Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir.” en-Nisâ™, 

4/142.
1520 “Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır).” el-Bakara, 2/15.
1521 “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” Âl-i ¡İmrân, 

3/54.
1522 “(Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun.” el-Mâide, 

5/13.
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Bu sûrette ”ِخَياَنــٌة“ sırren nakz-i ¡ahd ile Hakk’a muhâlefettir. “َقــاَل” bâbından َخــاَن َيُخــوُن“ 
اٌن” denir. Ve teşdîdle َخْوًنــا َوِخَياَنــًة َوَمَخاَنــًة ِبَفْتِح اْلِميِم َفُهَو َخاِئــٌن” َ .bundan mübâlagadır “َخوَّ  ﴿ِإنَّ اهللَّ
اٍن َكُفوٍر﴾1523 اًنا أَِثيًما﴾ve 1524 َل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ .bundandır ﴿ِإنَّ اهللََّ َل يُِحبُّ َمْن َكاَن َخوَّ

• 	]«â™inete’l-a¡yuni[ َخاِئَنَة اْلَْعُيِن

• ُدوُر﴾1525	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلَْعُيِن َوَما تُْخِفي الصُّ

Burada rü™yet ve nazar edilmesi helâl olmayan şey™e istirâka-i nazardır. Mâ-kabline ir-
câ¡]-ı nazar[ oluna.

• 	]«â†i™îne[ َخاِطِئيَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطِئيَن﴾1526 [375] أَْي َعاِصيَن َوآِثِميَن َوَعِن اْبِن 	
َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعْنُهَما ُمْشِرِكيَن َفُعوِقُبوا َعَلى َيَدْيِه أَْي َعَلى َيَدْي ُموَسى

Bu tefsîr bu kelime ”َخِطيَئــٌة“ten olmak üzeredir. ”َخَطــا“dan olduğuna göre yanılmak ve 
savâbı terkle hatâya gitmektir ki kendi hasmlarını düşmanlarını kendi elleriyle terbiye 
ettikleridir. Bu kelime ”َخاِطيَن“ sûretinde dahi kırâ™at olunmuştur. Bu yâ ”َخاِطِئيَن“in tahfî-
fidir, yâhûd ”َخَطــا“dan olmak i¡tibâriyledir. Bu lafzın tahkîki için mufassalât-ı kütüb-i 
lügate mürâca¡at etmek lâzımdır.

• 	]«âteme’n-nebiyyîne[ يَن َخاَتَم النَِّبّيِ

• يَن	 ِ َوَخاَتَم النَِّبّيِيَن﴾1527 أَْي آِخَر النَِّبّيِ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َكاَن ُمَحمَّ

Bu feth-i tâ™ ile olan kırâ™atine göredir ki mühr demektir. Mühr âhir-i nâme olmakla 
يــَن”  ya¡nî “َطاِبــع” , “َخاِتــَم” enbiyânın sonu demek olur. Kesr-i tâ™ ile kırâ™ate göre “َخاَتــُم النَِّبّيِ
fâ¡il-i hatm demektir ki zât-ı risâlet-penâhîleri dîvân-ı nübüvveti mührlediği i¡tibâriyle-
dir. Âti’l-beyân ”َُخَتَم اهلل“ kelimesine nazar oluna.

• 	]«âmidûne[ َخاِمُدوَن

• ِتيَن	 ُتوَن َو﴿َحتَّى َجَعْلَناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن﴾1529 أَْي َمّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾1528 أَْي َمّيِ

Aslen âteş sönmek ma¡nâsına olan ”ُخُموٌد“dandır. Bununla mevtten kinâyet edilir. ¡Arab 
âteşin ¡alevî gidip sâkin oldukta ”ُخُمــوًدا النَّــاُر   der. Mevt ma¡nâsına haml şu¡le-i “َخَمــَدِت 
hayâtın sönmesi tasavvuruyladır. “َقَعــَد” bâbından ”َخَمــَد َيْخُمــُد ُخُمــوًدا َفُهــَو َخاِمــٌد“ denir. Âteş 

1523 “Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.” el-Hacc, 22/38.
1524 “Zira Allah, hiçbir haini, hiçbir günâhkârı sevmez.” en-Nisâ™, 4/107.
1525 “Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” el-Mü™min, 40/19.
1526 “Şüphesiz Firavun, (veziri) Hâmân ve onların askerleri hata yapıyorlardı.” el-Kasas, 28/8.
1527 “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin 

sonuncusudur.” el-Ahzâb, 33/40.
1528 “Bir anda sönüp gittiler.” Yâsîn, 36/29.
1529 “Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar” el-Enbiyâ™, 21/15.
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sönmek yâhûd lehebi gidip cemri ya¡nî közü, koru kalmak ve mevt ve igmâ™ ma¡nâlarına 
kullanılır. 

• 	]«âfi∂atun[ َخاِفَضٌة

• ﴿َلْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة َخاِفَضٌة َراِفَعٌة﴾1530 أَِي اْلَواِقَعُة اْلَمْذُكوَرُة َتْخَفُض أَْي َتَضُع أَْقَواًما ِإَلى النَّاِر [376] 	
َوَراِفَعٌة أَْي َتْرَفُع أُْخَرى ِإَلى اْلَجنَِّة

Mübtedâ-i mahzûfa haberdir, ya¡nî ”ِهــَي أَِي اْلَواِقَعــُة“ ya¡nî “O vâkı¡a ki kıyâmettir, akvâm-
dan bir gürûhu nâr-ı cahîme tenzîl eder, indirir; âharı cennete kaldırır, yükseltir” demek 
olur. ”َرْفــٌع” , “َخْفــٌض“in zıddıdır. İkisi de hissî ve ma¡nevî olur. Ve mülâyenet ve rıfk 
ve şefkat ve itâ¡at ve inkıyâd ma¡nâlarında ”َخْفــٌض“ mâddesi ¢ur™ân’da vârid olmuştur, 
nitekim 1531﴾َواْخِفــْض َجَناَحــَك ِلْلُمْؤِمِنيــَن﴿ ve 1532﴾َواْخِفــْض َجَناَحــَك ِلَمــِن اتََّبَعــَك ِمــَن اْلُمْؤِمِنيــَن﴿ âyetle-
rinde mülâyenet ve rıfk ma¡nâlarına ve 1533﴾ْحَمــِة ّلِ ِمــَن الرَّ -itâ¡at ve in ﴿َواْخِفــْض َلُهَمــا َجَنــاَح الــذُّ
kıyâd ma¡nâsınadır. “َضَرَب” bâbından ”َخَفَض َيْخِفُض َخْفًضا َفُهَو َخاِفٌض“ denir. Ve ”اْلَخاِفُض“ ve 
اِفُع”  esmâ-i hüsnâdandır, hissen ve ma¡nen ve dünyen ve âhireten ve halkan ve hulkan “الرَّ
.yed-i kudretinde ve zâtına mahsûstur ma¡nâsına olur “َرْفٌع” ve “َخْفٌض”

• 	]«âsi™en[ َخاِسًئا

• ًدا	 َتْيِن َيْنَقِلْب ِإَلْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسيٌر﴾1534 أَْي َذِليًل ُمَبعَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّ

Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْخَسُؤوا“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]«âbe[ َخاَب

• نُوِب	 يَها﴾1535 أَْي َخِسَر َمْن أَْخَفى النَّْفَس ِباْلَمَعاِصي َوالذُّ ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسّٰ

Ânifü’l-beyân ”َخاِئِبيَن“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َخ،ب“

• 	]«abâlen[ َخَباًل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما َزاُدوُكْم ِإلَّ َخَباًل﴾1536 أَْي َفَساًدا	

1530 “Onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.” el-Vâ-
kı¡a, 56/2-3.

1531 “Mü’minlere (şefkat) kanadını indir.” el-Hicr, 15/88.
1532 “Mü’minlerden sana uyanlara kanatlarını indir.” eş-Şu¡arâ™, 26/215.
1533 “Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir.” el-İsrâ™, 17/24.
1534 “Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde 

sana dönecektir.” el-Mülk, 67/4.
1535 “Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” eş-Şems, 91/10.
1536 “Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak.” 

et-Tevbe, 9/47.



تمأر 376آم BÂBU’L-»Âİ’L-MU¡CEME

 zî-rûha ¡ârız olan bir fesâddır ki sâhibine ıztırâb îrâs eder, cünûn gibi ¡âkıla ve “َخَبــاٌل”
müfekkire de mü™essir olan emrâzdır. Bundan fethateynle ”َخَبــٌل“ ve kesr-i bâ ile ”َخِبــٌل“ 
ve elif ziyâdesiyle ”َخَبــاٌل“ ta¡bîr olunur. Müte¡addî olarak “َضــَرَب” bâbından ”َخَبَلــُه َيْخِبُلــُه“ 
denildiği gibi, “tef¡îl”den ]377[ ”َلُه َتْخِبيًل  .de denir “َخبَّ

• ُروَنُكْم	 و﴿َل َيْألُوَنُكْم َخَباًل﴾1537 أَْي َفَساًدا، “َل َيْألُوَنُكْم” أَْي َل يَُقّصِ

Ya¡nî “Size yâ umûrunuza fesâd îkâ¡ında tasavvur etmezler” demek olur.

• 	]«abet[ َخَبْت

• ًبا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُكلََّما َخَبْت ِزْدَناُهْم َسِعيًرا﴾1538 أَْي ُكلََّما َسَكَنْت َلَهُبَها ِزْدَناُهْم َتَلهُّ

النَّــاُر” ” denir, “Âteşin ¡alevi sâkin oldu” demektir. Bu kelime “َخَبــِت   ”َقَعــَد“ .dendir“ُخُبــوٌّ
bâbından ”ا -denir. Aslı mehmûzu’l-lâm olup tahfîfen hemze iskât olunmuş “َخَبا َيْخُبو ُخُبوًّ
tur. Ve ¡alâ-aslihi isti¡mâli de vâki¡dir. Mehmûzen setr ma¡nâsında müsta¡meldir: َخَبــْأُت“ 
ــْيَء َخْبًئا” -demektir. Âteşin leheb ve şu¡lesinin sükûnunda isti¡mâli de âteş kül “َســَتْرتُُه” , الشَّ
lenip de müstetir olması tasavvuruna binâ™endir.

• 	]el-«ab™e[ اْلَخْبَء

• ٰمَواِت َواْلَْرِض﴾1539 أَِي اْلُمْسَتِتَر ِفيِهَما	 ِ الَِّذي يُْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَلَّ َيْسُجُدوا هلِلَّ

Ya¡nî “mestûr olan şey™i” demektir. Bu kelime mâ-kablindeki ”َخَبْت“ kelimesinde beyân 
olundu. ”َمَواِت -dan murâd da nebattır, mâ-kab“َخْبُء اْلَْرِض” .ten murâd matardır“َخْبُء السَّ
lini oku.

• 	]el-«abî&âtu[ اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن

• ا َيُقولُوَن 	 ُؤَن ِممَّ َباِت أُوَلِئَك ُمَبرَّ ُبوَن ِللطَّّيِ ِبيَن َوالطَّّيِ َباُت ِللطَّّيِ ﴿اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيثُوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّّيِ
َلُهْم َمْغِفَرةٌ َوِرْزٌق َكِريٌم﴾1540

Ekser müfessirîn ”اَْلَخِبيَثــاُت“tan murâd kelimât-ı habîse ve kavl ve ¡amelden habîs olan 
şeylerdir dediler ki eslem ve ahvat olan budur. İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ da bunu 
kâildir. Bu sûrette ma¡nâ “Kelâmdan habîs ve çirkîn ve nâ-pâk olanlar, nâstan ricâl ve 
nisâdan habîs ve nâ-pâk ve bed-tînet olanlara hâsstır.” Ve ﴾ِبيَن َباُت ِللطَّّيِ  dahi böyledir ﴿َوالطَّّيِ
ki “Kelimât ve kavl ve ¡amelden tayyib ve pâk ve güzel ]378[ olanlar, nâstan ricâl ve 
nisâdan tayyib olanlara hâsstır” demek olur. Kemâ kâle ¡Alî emîrü’l-mü™minîn radı-

1537 “Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar.” Âl-i ¡İmrân, 3/118.
1538 “Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.” el-İsrâ™, 17/97.
1539 “Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran Allah’a secde etmesinler diye (şeytan onları yoldan 

çıkarmış.)” en-Neml, 27/25.
1540 “Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, 

temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzak-
tırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır.” en-Nûr, 24/26.
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yallâhu ¡anhu: ”ًبــا َل َيْخُرُج الطَّّيُِب ِمــْن ِفيــِه  “اَْلَخِبيَثاُت ِمَن Bu âyetin tefsîrinde “َمــْن َلــْم َيُكــْن ُعْنُصــُرُه َطّيِ
َجاِل” َساِء ِلْلَخِبيِثيَن ِمَن الّرِ  dahi denilmiş, lâkin Nû√ ve Lû† ¡aleyhime’s-selâmın imre™eleriyle النِّ
imre™et-i fir¡avnın istisnâsında ¡azîm tekellüf ihtiyârına sebeb olur, belki işkâl ve ıztırâb 
zâil olamaz. Te™emmül buyurula. Bu kelime ”َقــُرَب“ bâbından ”َخُبــَث َيْخُبــُث ُخْبًثــا َفُهــَو َخِبيــٌث“ 
sûretinde tasrîf edilir. ”َطّيٌِب“in zıddıdır, bizim lisânımızda bundan murdâr ve kötü ta¡bîr 
olunur. ”ُخْبٌث“ mahsûs ve ma¡kûlde ve kavl ve ¡amelde ve i¡tikâd ve ahlâkta isti¡mâl olu-
nur. Ve ba¡zı evsâf sebebiyle aslen pâk olan şey™de de isti¡mâl olunur. Kokusu sebebiyle 
soğan ve sarımsak gibi şeylere de denir. Ve kıymetsiz hasîs şey™e de denir: ُمــوا  ﴿َوَل َتَيمَّ
 kavl-i kerîminde “Mâldan kıymetsiz ve kimsenin kabûl etmeyeceği hasîs اْلَخِبيــَث ِمْنــُه﴾1541
kısmı sadaka için ihrâcı kasd etmeyiniz” demektir. Arz-ı gayr-ı münbite, çorak mahalle 
de denir, 1542﴾َوالَِّذي َخُبَث َل َيْخُرُج ِإلَّ َنِكًدا﴿ kavl-i kerîminde olduğu gibi. Hayrsız bereketsiz 
şey™e de vasf olur: 1543﴾َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق اْلَْرِض َما َلَها ِمْن َقَراٍر﴿

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ب“

• 	]«ubran[ ُخْبًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم تُِحْط ِبِه ُخْبًرا﴾1544 و﴿َكَذِلَك َوَقْد أََحْطَنا ِبَما َلَدْيِه ُخْبًرا﴾1545 أَْي 	
ِعْلًما َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اهللُ َعْنُهَما أَْي َبَياًنا

Zamm-ı mu¡ceme ile ”ُخْبٌر“ ¡ilm ma¡nâsına ismdir. “َقَتَل” bâbından ْيَء أَْخُبُرُه  “َخَبْرُت [379] الشَّ
 bir şey™ hakkında nakl “َخَبٌر” demektir. Ve fethateynle “َعِلِمْتــُه َوأََنا َعِليٌم ِبــِه” , ُخْبــًرا َفأََنــا َخِبيــٌر ِبــِه”
olunup söylenilen şey™dir ki sâmi¡e mûris-i ¡ilmdir. Lisânımızda da bu lafz müsta¡mel-
dir. Ve sülâsîden ”َخَبــَرُه“ ve “if¡âl”den ”أَْخَبــَرُه“ birdir. Râπıb rahimehullâhu feth-i «â™ ]ve[ 
sükûn-ı bâ ile ”َخْبٌر“ , haber cihetinden bilinen eşyâya müte¡allik ¡ilmdir. ”َخَبْرتُُه َخْبًرا َوُخْبَرًة“ 
demiş. Ahîr zammladır. Ve ”ِإْخَبــاٌر“dan ”أَْخَبْرتُــُه“ “Haber cihetinden bana hâsıl olan ¡ilmi 
bildirdim” demektir demiş. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-
FEVKIYYE: ”َخ،ت“

• 	]«atemallâhu[ ُ َخَتَم اهللَّ

• ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعٰلى َسْمِعِهْم﴾1546 أَْي َطَبَع اهلُل َعَلى ُقُلوِبِهْم	 ﴿َخَتَم اهللَّ

1541 “Bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın.” el-Bakara, 2/267.
1542 “(Toprağı) kötü ve elverişsiz olandan ise, faydasız bitkiden başkası çıkmaz.” el-A¡râf, 7/58.
1543 “Kötü bir sözün durumu da; yerden koparılmış, ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağacın duru-

mu gibidir.” İbrâhîm, 14/26.
1544 “İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?” el-Kehf, 18/68.
1545 “İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır.” el-Kehf, 18/91.
1546 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” el-Bakara, 2/7.
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Ya¡nî “Allâhu ta¡âlâ şânuhu onların kalblerini mührledi” demek olur. Feth-i tâ™ ile ”َخاَتٌم“ 
ve feth-i bâ™ ile ”َطاَبــٌع“ mührdür. Ve ”َخْتــٌم“ ve ”َطْبــٌع“ iki vechle kullanılır: Biri masdar 
olmak ”َخَتْمُت َخْتًما“ ve ”َطَبْعُت َطْبًعا“ gibi; dîgeri hatm ve tab¡dan hâsıl olan eser ma¡nâsına. 
Sonra mektûbların ve kapıların mührlenmesiyle feth ve küşâd ve derûnuna ıttılâ¡ ve 
duhûl memnû¡ olmasından ahz ile kapamak ve men¡ etmek ma¡nâlarında isti¡mâl olun-
du. Binâ™en ¡aleyh 1547﴾َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعٰلى َسْمِعِهْم ُ يَماِن ِفيَها” , ﴿َخَتَم اهللَّ -mahallin “َمَنَع اهلُل َعْن ُدُخوِل اْلِ
de olur. ”َخْتــٌم“ ta¡bîr]i[ kat¡iyyet ifâdesi içindir, nitekim mülûkun fermânlarındaki hatm 
hükmün kat¡iyyetini ifâde eder. Ve ”َخاَتــٌم“ kitâbın âhirine tab¡ olunmak mülâhazasına 
binâ™en bir emrin, bir şey™in âhirine ve sonuna erişmek ve tamâm etmek ma¡nâsına da 
 “َخَتــَم َيْخِتُم َخْتًمــا َفُهَو َخاِتٌم bâbından ”َضــَرَب“ .denir “َخَتْمــُت اْلُقــْرآَن َخْتًمــا” :isti¡mâl olundu “َخْتــٌم”
 son demektir. Ve mûm ve tîn “ِخَتــاٌم” sûretinde ]380[ tasrîf edilir. Ve kesrle َوَذاَك َمْخُتــوٌم”
gibi üzerine mühr basılan şey™e de ”ِخَتاٌم“ denir: يُْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم ِخَتاُمُه ِمْسٌك﴾1548 أَْي ِطينُُه﴿ 
الَِّتي يُْخَتُم َعَلْيَها ِمْسٌك ِكَناَيٌة َعْن َنَفاَسِتِه

• 	]«attârin[ َختَّاٍر

• اٍر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر﴾1549 أَْي َغدَّ

ــاٌل” .akbah-ı gadrdir , “َخْتــٌر”  .vezni de mübâlaga için olmakla kubhu teşeddüd eder “َفعَّ
.denir “َخَتَرُه َيْخِتُرُه َخْتًرا َفُهَو َختَّاٌر” bâbından ”َضَرَب“

MEKSÛRETU’L-»Â™: ”ِخ،ت“

• 	]√itâmûhû miskun[ ِخَتاُمُه ِمْسٌك

• ﴿يُْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم ِخَتاُمُه ِمْسٌك﴾1550 أَْي ِطيَنُتُه الَِّتي يُْخَتُم َعَلْيَها ِمْسٌك	

Ya¡nî “Tîne bedel misktir.” Eşribe-i nefîsenin kapları ¡âdeten mührlenir yâ mûmla 
yâhûd tînle. Rahîkin nefâsetini beyânen mûm yâ tînle değil misk ile mahtûmdur demeği 
ifâde eder. Ba¡zı müfessirîn de ”آِخــُر َطْعِمــِه َوَعاِقَبُتــُه ِإَذا ُشــِرَب ِمْســٌك“ ¡ibâretiyle tefsîr etmişler. 
Ya¡nî “Rahîk-i mahtûmun içildikte ta¡mının sonu ve ¡âkıbeti misktir”, ya¡nî misk ta¡m ve 
râyihası verir demek olur. Bu takdîrce ”َمْمــُزوٌج” , “َمْخُتــوٌم“ ile müfesserdir. Ânifü’l-beyân 
.kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna “َخَتَم اهللُ”

1547 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” el-Bakara, 2/7.
1548 “Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda 

misk gibi koku bırakır).” el-Mutaffifîn, 83/25-26.
1549 “Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkâr eder.” Lokmân, 

31/32.
1550 “Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir. Onun (içiminin) sonu bir misktir (ağızda 

misk gibi koku bırakır).” el-Mutaffifîn, 83/25-26.
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”َخ،د“

• 	]«addeke[ َك َخدَّ

• َك ِللنَّاِس﴾1551 أَْي َوْجَهَك	 ْر َخدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل تَُصّعِ

Feth-i mu¡ceme ve dâl-ı müşeddede ile yanak demektir. Vechte enfin tarafeynindeki iki 
safhanın her birine denir. Ve ba¡zen ” -ile vech murâd olunur, nitekim bu âyet-i kerî “َخدٌّ
mede öyledir. ”َتْصِعيــٌر“ imâle ya¡nî bir yana itmektir. ]381[ ”ِللنَّــاِس“da lâm ”َعــْن“ ma¡nâsı-
nadır. Ma¡nâ-yı âyet-i kerîme “Tekebbüren yüzünü nâstan çevirme” demektir. Bâbu’t-
Tâ’da ”ْر .kelimesine de nazar oluna “تَُصّعِ

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME: ”َخ،ذ“

• 	]«a≠ûlen[ َخُذوًل

• ْنَساِن َخُذوًل﴾1552 أَْي َكِثيَر اْلُخْذَلِن	 ْيَطاُن ِلْلِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكاَن الشَّ

Zammla ”ُخــْذَلٌن“ kendisinden nusret ümmîd edilen bir kimsenin terk-i nusret etmesine 
denir. “َقَتــَل” bâbından ”َتَرَك نُْصَرَتــُه” ,“َخَذَلــُه َوَخــَذَل َعْنــُه“ demektir ki “Ona yardımı terk etti ve 
ona nusretten geri durdu ve ondan nusret ve i¡ânesini dirîg etti” ma¡nâlarınadır. ”َخُذوٌل“, 
“fe¡ûl” vezninde bundan mübâlagadır. Ve zamm-ı ûlâ ve sükûn-ı sâniye ve elif nûn 
ilhâkıyla ”ُخــْذَلٌن“ bundan ismdir. Ve kesrle sukût ve rüsvâylık ma¡nâsına da gelir ki 
metrûku’n-nusre ve mehcûr kalmaktan ¡ibârettir.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’R-RÂ™: ”َخ،ر“

• 	]«ara…û[ َخَرُقوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَخَرُقوا َلُه َبِنيَن َوَبَناٍت ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾1553 أَِي اْخَتَلُقوا	

Ya¡nî “Kizb ve iftirâ™ ettiler, Allâh’ın oğulları kızları olduğunu söylediler.” Kizb ve 
iftirâyı ihtiyâr ve irtikâb ettiler ve bu kizbi merraten ba¡de uhrâ ya¡nî devâm ve istimrâr 
ile irtikâb ettiler demek olur. Ve bu kelime “tef¡îl”den teşdîd-i râ ile ”ُقوا  sûretinde de “َخرَّ
kırâ™at olundu ki asl olmayan şey™i iftirâ™ ettiler demektir. Bu İbn ¡Abbâs’ın kırâ™atidir. 
Bâbu’t-Tâ’da ”َتْخــُرُق“ kelimesine mürâca¡at oluna. Ve fî kavlihi ta¡âlâ: َفاْنَطَلَقــا َحتَّــى ِإَذا َرِكَبا﴿ 
ــِفيَنِة َخَرَقَهــا﴾1554  .tandır“َخــْرٌق” Burada lafz-ı mezbûr yarmak, yırtmak ma¡nâsına olan ِفــي السَّ
]382[ Bâbu’t-Tâ’da tafsîl olunmuştur, ya¡nî ”َتْخُرَق“ kelimesinde.

1551 “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme.” Lokmân, 31/18.
1552 “Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.” el-Furkân, 25/29.
1553 “Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular.” el-En¡âm, 6/100.
1554 “Derken yola koyuldular. Nihayet, bir gemiye bindiklerinde (adam) gemiyi deldi.” el-Kehf, 18/71.
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• 	]«arrû[ وا َخرُّ

• ًدا	 ًدا﴾1555 أَْي َوَقُعوا أَْو َخَضُعوا َلُه ُسجَّ وا َلُه ُسجَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَخرُّ

Ya¡nî “Düştüler ona sâcid oldukları hâlde” demektir.

Fâide: O vakt ya¡nî ¡ahd-i Ya¡…ûb’da “tahiyye” inhinâ™ idi de ondan secde ile ta¡bîr 
olundu. Ba¡zı ¡ulemâ™ da “hakîkaten secde idi, onlar o secdeyi ancak Allâhu ta¡âlâ haz-
retlerine ettiler, ya¡nî şükren lillâh Yûsuf ¡aleyhi’s-selâm o hînde kıble mesâbesinde idi” 
dediler. İntehâ. 

Bu ”  kelimesi sedâ çıkararak yukarıdan aşağı sukût ma¡nâsınadır; biz bundan gürül “َخــرٌّ
gürül etmek ta¡bîr ederiz, çünkü aslen ”َخِريٌر“ suyun akmakta ve rîhin esmekte hâsıl ettiği 
sedâsıdır. Dîger eşyânın meselâ bir binânın ve duvarın sukût ve inhidâmında hâsıl olan 
sedâlara da ıtlâk olunur: 1556﴾َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا﴿ ve 1557﴾ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم -gibi mahal ﴿َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ
lerde de böyledir. Secdede ıtlâkı tahiyye veyâ tekbîr ve tesbîhe mukârin olduğundan]-
dır[. “َضَرَب” bâbından ”ا  ,mutlakan suyun çıkardığı sedâ olmakla “َخِريٌر” .denir “َخرَّ َيِخرُّ َخرًّ
fokurdayarak nebe¡ân eden suya ve menba¡ına ”ٌاَرة َماِء﴾denir. Ve 1558 “َعْيٌن َخرَّ  ﴿َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ
ve 1559﴾ َنــِت اْلِجنُّ ــا َخــرَّ َتَبيَّ  âyât-ı kerîmesiyle emsâlinde ﴿َفاْســَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوأََنــاَب﴾ve 1560 ﴿َفَلمَّ
hep böyledir. Vallâhu a¡lemu.

• 	]«arcen ve «arâcen[ َخْرًجا وَخَراًجا

• ًة	 اِزِقيَن﴾1561 أَْي ِإَتاَوًة َوَغلَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْم َتْسَئُلُهْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخْيٌر َوُهَو َخْيُر الرَّ

ــٌة” rüşvet, vergi ve “ِإَتــاَوًة”  ,“َخــْرٌج” mahsûl ve dahl ve ücret-i ecîr ma¡nâlarınadır. Ve “َغلَّ
 nüfûs “َخْرٌج” denir. Bundan anlaşılıyor ki “أَّدِ َخْرَج َرْأِسَك َوَخَراَج َمِديَنِتَك” .dan ehasstır “َخَراٌج”
başına ]383[ verilen ve ”َخــَراٌج“ ¡umûm şehr için verilen vergi demektir. Bu âyette أَْم“ 
ــَك َخْيــٌر”  ﴿َفَهْل َنْجَعــُل َلَك َخْرًجا ibâretiyle tefsîr de câizdir. Ve¡ َتْســأَلُُهْم أَْجــًرا َعَلــى َمــا ِجْئــَت ِبــِه َفأَْجُر َربِّ
ا﴾1562  .ya¡nî âdem başına vergi demektir “ُجْعًل” âyet-i kerîmesinde َعَلى أَْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ
Âyet-i ûlâda ecr ve sevâb ma¡nâsına isti¡âre ve bunda ma¡nâ-yı hakîkiye mahmûl olduğu 
zâhirdir.

1555 “Hepsi ona (Yûsuf’a) saygı ile eğildiler.” Yûsuf, 12/100.
1556 “Mûsâ da baygın düştü.” el-A¡râf, 7/143.
1557 “Tavanları başlarına çöküverdi” en-Nahl, 16/26.
1558 “Sanki gökten düşmüş” el-Hacc, 22/31.
1559 “Süleyman’ın cesedi yıkılınca cinler anladılar.” Sebe™, 34/14.
1560 “Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah’a yöneldi.” Sâd, 38/24.
1561 “Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi 

daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” el-Mü™minûn, 23/72.
1562 “Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi?” el-Kehf, 18/94.
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• 	]el-«arrâ§ûne[ اُصوَن اْلَخرَّ

• ابُوَن	 اُصوَن﴾1563 أَِي اْلَكذَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقِتَل اْلَخرَّ

Kizb ma¡nâsına olan ”َخــْرٌص“dan ”ــاٌل  vezninde sîga-i mübâlagadır ki “mübâlaga ile “َفعَّ
yalancı” demektir. Ve ”َخــْرٌص“ zann ve tahmîn ve takdîr ma¡nâlarına da gelir. Bâbu’t-
Tâ’da ”َتْخُرُصوَن“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ر“

• 	]el-«ur†ûmi[ اْلُخْرطُوِم

• ْنِف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرطُوِم﴾1564 أَْي َعَلى اْلَ

Ya¡nî “¡An-karîb onun burnu üzerine nişân vururuz.” ”ِســَمٌة“ nişân ve ¡alâmettir, ekser 
hayvânâta keyy ya¡nî dâglamakla yapılır ki artık zâil olmaz. Bu kâfir Velîd b. el-Muπîre 
el-Ma«zûmî’dir. Fi’l-vâki¡ öyle de oldu, yevm-i Bedr’de mesfûrun burnuna isâbet eden 
bir darbe-i seyfle yaralandı ve sûret-i kabîhada eseri kaldı. Bu ihbâr kable’l-vukû¡da 
mu¡cizât-ı ¢ur™âniyyedendir. Zammla ”ُخْرطُــوٌم“ enf ya¡nî burundur. Bununla ba¡zen ve-
chden de kinâyet edilir. Cem¡i ”َخَراِطيُم“ gelir, ”ُعْصُفوٌر”ve ”َعَصاِفيُر“ gibi.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’Z-ZÂY: ”َخ،ز“

• 	]«azenetuhâ[ َخَزَنُتَها

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها﴾1565 أَْي َحَفَظُتَها	

Zamîr ”َجَهنَّــم“e râci¡ ]384[ olduğu hâlde murâd zebâniyedir ki re™îsleri Mâlik tesmiye 
olunan melek-i müvekkeldir. Ancak ”َجنٌَّة“e râci¡ olduğu hâlde murâd hazene-i cennet ve 
bevvâbân-ı behişttir. ”َخاِزٌن” ,“َخَزَنٌة“in cem¡idir, muhâfız demektir. Aslen “َقَتَل” bâbından 
-denir ki mâlı ve sâir hıfzı lâzım gelen şey™i hazî “َخَزَن اْلَماَل َيْخُزُن َخْزًنا َفُهَو َخاِزٌن َواْلَماُل َمْخُزوٌن”
neye ve mahzene koyup muhafaza etmektir. ”َخــاِزٌن“e biz hazînedâr diyoruz. Ve ketm 
ma¡nâsına ” رَّ

ْيُء” ,ism-i mekândır “َمْخَزٌن” demektir. Ve “َكَتَمُه” ,denir “َخَزَن الّسِ  “َما يُْخَزُن ِفيِه الشَّ
dir. ”َخِزيَنٌة“ de böyle ise de ehasstır ki eşyâ-i gazîreye mahsûstur. Vallâhu a¡lemu.

1563 “Yalancılar kahrolsun!” ez-Zâriyât, 51/10.
1564 “Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.” el-Kalem, 68/16.
1565 “Cehennem bekçileri onlara şöyle derler:” ez-Zümer, 39/71.
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MEKSÛRETU’L-»Â™: ”ِخ،ز“

• 	]«izyun[ ِخْزٌي

• ْنَيا ِخْزٌي﴾1566 أَْي َهَواٌن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلُهْم ِفي الدُّ

Ya¡nî “horluk ve hakâret” demektir. Ve ”ِخــْزٌي“ helâk ma¡nâsına da gelir. Bu lafza mü-
te¡allik tahkîkât Bâbu’l-Elif’te ”أَْخَزْيَتُه“ kelimesinde mezkûrdur.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َخ،س“

• 	]«asirû[ َخِسُروا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِانَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم َيْوَم اْلِقٰيَمِة﴾1567 أَْي َغَبنُوا	

Ya¡nî “Aldattılar” demek. ”ُخْســٌر“ aslen re™sü’l-mâlin intikâsı, eksilmesidir. Istılâhan za-
rar ve ziyân ta¡bîr ederiz, insâna isnâd olunur. Bâb-ı râbi¡den َخِســَر ُفــَلٌن ُخْســًرا َوُخْســَراًنا َفُهــَو“ 
-denir. Ve mâl, câh gibi umûr-ı hâriciy “َخِسَرْت ِتَجاَرتُُه” :denir. Fi¡le de isnâd olunur َخاِسٌر”
yede ve sıhhat ve selâmet ve ¡akl ve îmân ve sevâb gibi dünyevî ahvâl-i nefsiyyede de 
isti¡mâl olunur. Ve ma¡a-ihtilâf-i siyagihi ”ُخْســَراٌن“ lafzının kâffe-i müştakkâtı ¢ur™ân-ı 
kerîm’de umûr u ahvâl-i ]385[ uhreviyyede ¡abdin mîzânına zarar verecek umûr ve 
a¡mâli iltizâm ve iktinâsıyla hâsıl olacak zararından kinâyettir. Ancak umûr-ı dünyeviy-
yeye müte¡allik ”ُخْسَراٌن“ müştakkâtının ma¡ânîsi li-mâ nüsibe ileyhdir. Ve lafz-ı mezkûr 
bâb-ı sânîden ”َخَســَر َيْخِســُر َخَســاَرًة َوُخْسًرا َوُخْسَراًنا“ sûretinde de gelir ancak ¢ur™ân-ı kerîm’de 
dâimâ bâb-ı râbi¡dendir. Helâk ma¡nâsına da gelir. Ve hemze ile ta¡addî eder: أَْخَســْرتُُه“ 
.denir. Vallâhu a¡lemu ِفيَها”

• 	]«asefe[ َخَسَف

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر َوَخَسَف اْلَقَمُر﴾1568 أَْي أَْظَلَم َوَذَهَب َضْوُؤُه	

Ya¡nî “Ay kararıp ziyâsı gittiği vaktte” demek olur. ”َخَسَف“ ve ”َكَسَف“ ma¡nâca birdir ki 
tagayyür etmek ve kararmak, ziyâsı gitmek demektir. Lâkin ¿a¡leb’den menkûldür ki 
ــْمِس”  un“ُكُســوٌف” un kamere“ُخُســوٌف” dedi. Anlaşılıyor ki “أَْجَوُد اْلَكَلِم َخَســَف اْلَقَمُر َوَكَســَفِت الشَّ
şemse ıtlâkı ahsendir. Ve bu lafz aslen bir yerin, mekânın yere geçmesi, ka¡r-ı zemîne 
çökmesine denir. Ve gözün sönmesi, su menba¡ının kuruması ve ma¡ânî-i sâireye de 
gelir, nitekim 1569﴾َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه اْلَْرَض﴿ ve 1570﴾َلْوَل أَْن َمنَّ اهللَُّ َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا﴿ ve emsâli ma-

1566 “Bunlar için dünyada rezillik vardır.” el-Bakara, 2/114; el-Mâide, 5/41.
1567 “De ki: “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlar-

dır.” ez-Zümer, 39/15.
1568 “Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü” el-Kıyâmet, 75/7-8.
1569 “Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var.” el-¡Ankebût, 29/40.
1570 “Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi.” el-Kasas, 28/82.
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hallerde hep yere geçmek ve batmak ma¡nâsınadır. “َضَرَب” bâbından َخَســَف َيْخِســُف َخْســًفا“ 
 “َخَســَف اهللُ اْلَْرَض ve “َخَســَف اْلَقَمــُر أَِو اْلَْرُض ُخُســوًفا” :denir. Müte¡addî ve lâzım olur َوُخُســوًفا”
.denir. Vallâhu a¡lemu َخْسًفا”

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME: ”َخ،ش“

• 	]√aşe’ati[ َخَشَعِت

• ْحٰمِن َفَل َتْسَمُع ِإلَّ َهْمًسا﴾1571 أَْي َسَكَنْت َوَخَضَعْت [386]	 ﴿َوَخَشَعِت اْلَْصَواُت ِللرَّ

Bâbu’l-»â™ ibtidâsında vâki¡ ”َخاِشِعيَن“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]«aşiye[ َخِشَي

• ِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َذِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه﴾1572 أَْي َخاَف ِعَقاَب َربِّ

Ya¡nî “Rabbisinin ¡azâbından korktu.” ”َعِلــَم“ bâbından ”َيْخَشــى َخْشــَيًة  denir, havf “َخِشــَي 
ma¡nâsınadır. Lâkin ”َخْوٌف“le ”َخْشَيٌة“ beyninde Râπıb’ın beyânına göre fark vardır, şöyle 
ki ”َخْشَيٌة“ ma¡a’l-i¡zâm ya¡nî korkulan şey™in ¡azametine ¡ilm sebebiyle hâsıl olan korku-
dur. ”َخــْوٌف“ mutlak korkudur, nitekim 1573﴾َل َتَخــاُف َدَرًكا َوَل َتْخَشــى﴿ kavl-i kerîminde َوَل“ 
َغَرًقــا”  takdîriyle tefsir olunur, ya¡nî “Fir¡avnın yetişmesinden korkmaz ve a¡zîm َتْخَشــى 
ve hevl-nâk bildiğin garaktan da korkmazsın” demek olur. Ve lafz-ı mezbûr kerâhet 
ma¡nâsına da gelir. Kâle’l-A«feş; kavluhu ta¡âlâ: َفَخِشــيَنا أَْن يُْرِهَقُهَما طُْغَياًنا َوُكْفًرا﴾1574 أَْي َكِرْهَنا﴿ 
Vallâhu a¡lemu.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ش“

• 	]«uşşa¡an[ ًعا ُخشَّ

• ًعا أَْبَصاُرُهْم﴾1575 أَْي أَِذلََّء	 ﴿ُخشَّ

Ya¡nî “gözleri havf ve haşyetten zelîl oldukları hâlde” demektir ki nazarlarından zillet 
ve hevân âsârı nümâyân olduğunu beyândır. ”َخاِشــٌع“in cem¡idir, nitekim ”َخاِشــًعا أَْبَصاُرُهْم“ 
sûretinde de kırâ™at olundu. Sâlifü’z-zikr ”َخاِشِعيَن“ kelimesine mürâca¡at oluna.

1571 “Sesler, Rahmân’ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.” Tâhâ, 20/108.
1572 “İşte bu mükâfat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.” el-Beyyine, 98/8.
1573 “Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin” Tâhâ, 20/77.
1574 “Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.” el-Kehf, 18/80.
1575 “Gözleri düşmüş bir hâlde” el-Kamer, 54/7.
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’~-~ÂDİ’L-MUHMELE: ”َخ،ص“

• 	]«a§îmun[ َخِصيٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن﴾1576 أَْي َشِديُد اْلُخُصوَمِة [387]	

 düşman “َخْصــٌم” nizâ¡ ve cidâl, Türkçe çekişmektir. Ve sükûn-ı mühmele ile “ُخُصوَمــٌة”
ma¡nâsına da isti¡mâl olunur.

• 	]«a§imûne[ َخِصُموَن

• وَن ِفي اْلُخُصوَمِة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َبْل ُهْم َقْوٌم َخِصُموَن﴾1577 أَْي ُمْخَتصُّ

Feth-i mu¡ceme ve kesr-i muhmele ile ”َخِصــٌم“ lafzının cem¡idir ki husûmette ihtisâs 
sâhibi demektir. ”ُخُصوَمــٌة“in ma¡nâsı mâ-kablinde beyân olundu. “َتِعــَب” bâbından َخِصــَم“ 
ُجُل َيْخَصُم َفُهَو َخِصٌم َوَخِصيٌم” -denir, bir kimse husûmeti tahkîm ve onda ihtisâs ettiği vakt الرَّ
te. Ve “َقَتــَل” bâbından ”َغَلــَب ِفــي اْلُخُصوَمــِة“ ma¡nâsına gelir. Cem¡i ”ِخَصــاٌم“ ve ”ُخُصــوٌم“dur. 
Ve ”َخاَصــَم“ ve ”َتَخاَصــَم“ ve ”ِاْخَتَصــَم“ kavmin ba¡zı ba¡zıyla husûmet etmek ma¡nâsınadır, 
kemâ kâle ta¡âlâ: 1578﴾ِهــْم  ve ﴿ِإنَّ َذِلــَك َلَحــقٌّ َتَخاُصــُم أَْهــِل النَّاِر﴾ve 1579 ﴿َهــَذاِن َخْصَمــاِن اْخَتَصُمــوا ِفــي َربِّ
gayr-i zâlik.

• 	]«a§â§atun[ َخَصاَصٌة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة﴾1580 أَْي َفْقٌر َواْحِتَياٌج	

-hâcet ve fakr ve yoksulluktur. Bu lafzın ma¡nâ-yı aslîsi halel ve fürcettir, bun “َخَصاَصٌة”
dan fakr ve hâcet ma¡nâsına ”َخَصاَصٌة“ alındı. 

MEKSÛRETU’L-»Â™: ”ِخ،ص“

• 	]el-«i§âmi[ اْلِخَصاِم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُهَو أََلدُّ اْلِخَصاِم﴾1581 َجْمُع َخْصٍم	

-veznleri üzere cem¡le “ِخَصاٌم” ve “ُخُصوٌم” lafzı da “َخْصٌم” gibi “ِبَحــاٌر” ve “بُُحــوٌر” ve “َبْحــٌر”
nir. Faslın evveline ircâ¡-ı nazar oluna.

1576 “Böyle iken bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.” en-Nahl, 16/4; Yâsîn, 36/77.
1577 “Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.” ez-Zuhruf, 43/58.
1578 “İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir.” el-Hacc, 22/19.
1579 “Şüphesiz bu, cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir.” Sâd, 38/64.
1580 “Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile” el-Haşr, 59/9.
1581 “Hâlbuki o düşmanlıkta en amansız olandır.” el-Bakara, 2/204.
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME: ”َخ،ض“

• 	]«a∂iran[ َخِضًرا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا﴾1582 أَْي َشْيًئا أَْخَضَر	

Ya¡nî tâze ]388[ nebât, yeşillik demektir, Fârisîde sebze denir. Feth-i «â™ ve kesr-i ∂âd’la 
 arzda habbenin infilâkıyla ibtidâ çıkıp sonra teşa¡¡ub eden her nev¡ tâze nebâttır “َخِضــٌر”
ki bundan habb-ı müterâkib ya¡nî sünbüle husûle gelir. Yeşil demek olan ”ُخْضٌر“ lafzın-
dandır, na¡tı ”أَْخَضُر“ dır.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ض“

• 	]«u∂rin[ ُخْضٍر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُمتَِّكِئيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرّيٍ ِحَساٍن﴾1583 أَْي أَْخَضَر	

Ya¡nî “yeşil.” Bu kelime tefsîr ve tevcîhte ”َرْفــَرٍف“ kelimesine tâbi¡dir. Eğer ”َرْفــَرٍف“ ile 
murâd riyâz-ı cennettir, denilirse ”ُخْضــٍر“ çemenzâr ve nebâtât-ı latîfe-i cinândır denir. 
Ve bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Ve eğer bisât ve tanâfis yâhûd 
nemârık veyâ sevb-i ¡arîz gibi mefrûşâta müte¡allik eşyâdır denirse ”ُخْضــٍر“ mutlakan 
yeşil demek olur ki eltaf-ı elvândır.

• 	]«u∂tum[ ُخْضُتْم

• ﴿َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا﴾	

Bâbın evvelinde vâki¡ ”َخاُضــوا“ kelimesinde tefsîr ve tahkîki mufassalen mezkûrdur, 
mürâca¡at oluna.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’‰-‰Â™: ”َخ،ط“

• 	]«a†bukunne[ ََّخْطُبُكن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ َراَوْدتُنَّ يُوُسَف َعْن َنْفِسِه﴾1584 أَْي َما أَْمُرُكنَّ	

 .dur. Ve hâl ve şe™n ma¡nâsına dahi isti¡mâl olunur“ُخطُوٌب” emr-i ¡azîmdir, cem¡i “َخْطٌب”
Ve aslen sebeb-i emrdir, sonra mutlakan emr ma¡nâsına alındı. Buna ¡Arabın َهــَذا َخْطــٌب“ 
 .vasflarıyla ta¡yîn ]389[ edilmiştir “َيِســيٌر” ve “َجِليٌل” kavli şâhiddir ki َجِليٌل َوَهَذا َخْطٌب َيِســيٌر”
Ve ”َخْطٌب“ ve ”ُمَخاَطَبٌة“ ve ”َتَخاطٌُب“ kelâmda mürâca¡attır ki söyleşmek denir. Emr-i ¡azî-
me ”َخْطٌب“ tesmiyesi onda tehâtub, söyleşmek deyip danışmak ve dedi kodu çok olması 

1582 “İşte biz onlardan yeşillik meydana getiririz.” el-En¡âm, 6/99.
1583 “Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).” er-Rahmân, 55/76.
1584 “Kral kadınlara, “Yûsuf’tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz ne idi?” dedi.” Yûsuf, 12/51.
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münâsebetiyledir. 1585﴾َقــاَل َفَمــا َخْطُبُكْم أَيَُّها اْلُمْرَســُلوَن﴿ ve 1586﴾َقــاَل َما َخْطُبُكَما﴿ ve َقاَل َفَما َخْطُبَك َيا﴿ 
1587﴾  ve “ُخْطَبــٌة” âyât-ı celîlesinde de ma¡nâ budur. Ve mev¡ize ma¡nâsına zammla َســاِمِريُّ
bir kadının nefsini tezvîcini taleb ma¡nâsına kesrle ”ِخْطَبــٌة“ ve ma¡rûfü’l-ma¡nâ ”ِخَطــاٌب“ 
hep bu asldandır. “َقَتــَل” bâbından ”َخَطــَب َيْخطُــُب ُخْطَبــًة َوِخْطَبــًة َفُهَو َخِطيــٌب َوَخاِطٌب“ ve “müfâ¡a-
let”ten ”َخاَطَب يَُخاِطُب ُمَخاَطَبًة َوِخَطاًبا“ denir.

• 	]«a†ife[ َخِطَف

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإلَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة َفأَْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب﴾1588 أَِي اْخَتَلَس َخْلَسًة	

Ya¡nî “Kelâm-ı melâikeden sür¡atle aldı ve çaldı” demek olur. ”َخْطــٌف“ bir şey™i sür¡atle 
almak çalmak kapmak ma¡nâlarınadır. Ve ”َخْطــٌف“ ve ”ِإْخِتَطــاٌف“ birdir. “َتِعــَب” ve ”َفِهــَم“ 
bâblarından ”َخِطَف َيْخَطُف َخَطًفا َوَخَطًفا َفُهَو َخاِطٌف“ ve “tefa¡¡ul”den ”َتَخطٌُّف“ da bu ma¡nâyadır.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ط“

• 	]«u†uvâti[ ُخطَُواِت

• ْيَطاِن﴾1589 أَْي آَثاُرُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ

Ya¡nî “Şeytânın izlerine uymayınız” demek olur. Bu kelime zamm-ı mu¡ceme ve sükûn-ı 
†â ile ”ٌُخْطَوة“nin cem¡idir ki bir kimsenin hâlet-i meşyde iki ayağının arasındaki mahaldir 
ki Türkçe adım denir. Feth ve sükûnla ”ٌَخْطــَوة“ bundan binâ-i merredir. Bunun cem¡i fe-
tehâtla ”َخَطــَواٌت“ gelir, ”َعــَدا“ bâbından ”َخَطــا َيْخطُــو َخْطَوًة“ denir. ”ُفَلٌن ِاتََّبَع [390] ُخطَُواِت ُفَلٍن“ 
denir, “Onun izine gitti ve hatve hatve ona uydu ve onun meslekine sülûk etti” demek 
olur.

MEKSÛRETU’L-»Â™: ”ِخ،ط“

• 	]«i†beti[ ِخْطَبِة

• َساِء	 َساِء﴾1590 أَْي َطَلِب َتْزِويِج النِّ ْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّ

Ânifü’l-beyân ” .kelimesi zımnında beyân olundu, mürâca¡at oluna “َخْطُبُكنَّ

1585 “İbrahim, “Ey Elçiler! Göreviniz nedir?” dedi.” el-Hicr, 15/57; ez-Zâriyât, 51/31.
1586 “Mûsâ onlara, “(Koyunlarınızı burada tutmaktaki) maksadınız ne?” dedi.” el-Kasas, 28/23.
1587 “Mûsâ, “Ya senin derdin neydi ey Samirî?” dedi.” Tâhâ, 20/95.
1588 “Ancak onlardan söz kapan olur. Onu da delip geçen bir alev izler (ve yok eder).” es-Sâffât, 37/10.
1589 “Şeytanın izinden yürümeyin.” el-Bakara, 2/168, 208; el-En¡âm, 6/142.
1590 “(Vefat iddeti beklemekte olan) kadınlara kendileri ile evlenmek istediğinizi üstü kapalı olarak an-

latmanızda veya bu isteğinizi içinizde saklamanızda sizin için bir günah yoktur.” el-Bakara, 2/235.
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• 	]«i†™en[ ِخْطًئا

• ﴿ِإنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا﴾1591 أَْي ِإْثًما َعِظيًما	

Ya¡nî “büyük günâh” demektir. Sâlifü’z-zikr ”َخاِطِئيَن“ kelimesine mürâca¡at buyurula.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-LÂM: ”َخ،ل“

• 	]«alâ…in[ َخَلٍق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َلُه ِفي اْلِخَرِة ِمْن َخَلٍق﴾1592 أَْي َنِصيٍب	

¢ur™ân-ı kerîm’de hep bu ma¡nâyadır. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta َواْلَخَلُق َما اْكَتَسَبُه“ 
ْنَساُن ِمَن اْلَفِضيَلِة ِبُخُلِقِه” -lafzı hûy ve seciy “َخَلٌق” ibâretiyle ta¡rîf etmiş. Bundan anlaşılan¡ اْلِ
ye ma¡nâsına olan zammeteynle ”ُخُلــٌق“dandır. Bu takdîrce lafz-ı mezbûr kişinin ahlâk 
ve seciyyesi sebebiyle iktisâb ettiği fezâilden neş™e-i dünyâda intifâ¡ ettiğinden başka 
neş™e-i uhreviyyedeki hissesidir demek oluyor. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]«alîlen[ َخِليًل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإًذا َلتََّخُذوَك َخِليًل﴾1593 أَْي َصِديًقا	

Ya¡nî “dost” demek, çünkü ”َخِليٌل“ sadâkat ve meveddet ma¡nâsına olan ”ُخلٌَّة“ten “fa¡îl”-
dir ki dost denir. Ve her yerde böyledir. Bunun aslı şey™eyn beyninde vâki¡ fürce ma¡nâ-
sına mevzû¡ ]391[ ”َخَلــٌل“ mâddesidir. Birer takrîb ile mutasarrafâtı ma¡ânî-i kesîrede 
isti¡mâl olunmuş, mahalli mufassalât-ı kütüb-i lügattır.

• 	]«aleftumûnî[ َخَلْفُتُموِني

• اْلَقْوِم 	 َعِن  ِفيَن  ُمَتَخّلِ َخاِلِفيَن  َمَقاِمي  أََقْمُتْم  أَْي  َبْعِدي﴾1594  ِمْن  َخَلْفُتُموِني  ِبْئَسَما  ﴿َقاَل  َتَعاَلى  َقْوِلِه  ِفي 
اِخِصيَن الشَّ

Ya¡nî “Benden sonra murâd mahall-i tecellî olan cebele ¡azîmetten sonra hudûd-ı dîn ü 
hüdâdan tecâvüzle ¡icle ¡ibâdet eden kavmin ıslâhından te™ahhürle ve onlara nasîhatte 
tekaddüm etmeyerek benim makâmıma ne kötü bir halef bir kâim-i makâm oldunuz” 
demek olur. Bu kelimenin tahkîki mufassalen aşağıda ”اْلَخَواِلف“ kelimesinde görülür.

• 	]«alfun[ َخْلٌف

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َوِرثُوا اْلِكَتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اْلَْدَنى َوَيُقولُوَن َسُيْغَفُر َلَنا﴾1595	

1591 el-İsrâ™, 17/31.
1592 “Ahirette bir nasibi olmadığını” el-Bakara, 2/102, 200.
1593 “(Eğer böyle yapabilselerdi) işte o zaman seni dost edinirlerdi.” el-İsrâ™, 17/73.
1594 “Mûsâ, “Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız! dedi.” el-A¡râf, 7/150.
1595 “Derken, onların ardından yerlerine Kitab’a (Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil geldi. Şu geçici 
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• َهَواِت َفَسْوَف َيْلَقْوَن َغيًّا﴾1596 اليتين	 ٰلوَة َواتََّبُعوا الشَّ و﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

Bunlarda feth-i «â™ ve sükûn-ı lâm’la ”َخْلــٌف“, halef-i sû™ demektir. Mâ-kablinde işâret 
olunduğu üzere ”اْلَخَواِلف“ kelimesine nazar oluna.

• 	]«alâ™ife[ َخَلِئَف

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلِئَف ِفي اْلَْرِض﴾1597 أَْي ُسكَّاَنَها	

Ya¡nî “Sizi arzın sâkinleri kıldık.” İzâfet bi-ma¡nâ ”ِفي“dir ki arzda sâkin olucular demek 
olur. ”َخِليَفٌة” ,“َخَلِئَف“nin cem¡idir, ”ُسكَّاٌن“ ile tefsîr ”َخِليَفٌة“ lafzı ma¡nâ-yı ıstılâhîsi üzere 
olmadığını ifhâm içindir. Sükkân-ı arzın ”َخَلِئــُف“ tesmiyesi, gelen geçene halef olmak 
i¡tibâriyledir. ”اْلَخَواِلف“e bak.

• 	]«ale§û[ َخَلُصوا

• ا اْسَتْيَئُسوا ِمْنُه َخَلُصوا َنِجيًّا﴾1598 أَِي اْعَتَزلُوا ُمَناِجًيا يَُناِجي َبْعُضُهْم َبْعًضا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

“Ba¡zı birbirleriyle gizli söyleşerek ]392[ bir tarafa çekildiler” demek olur. ”ُخُلــوٌص“tan 
 muhtelit bulunduğu şevâib kendinden “َخاِلٌص” ma¡nâda birdir. Ancak “َصاِفي” ile “َخاِلٌص”
izâle olunan şey™dir. ”َصاِفي“ ise aslen müşevveb olmayan şey™dir. Binâ™en ¡aleyh bu âyet-
te ”ُدوا، َواْنَفَرُدوا َخاِلِصيَن َغْيَرُهْم” , “َخَلُصوا  ile de tefsîr olunur. Ve lafz-ı mezbûr kurtulmak “َتَفرَّ
ve sâir ma¡ânîde de müsta¡meldir. “َقَعــَد” bâbından ”َخَلــَص َيْخُلــُص ُخُلوًصــا َوَخَلًصــا َفُهــَو َخاِلٌص“ 
denir.

• 	]«ale†û[ َخَلطُوا

• ًئا﴾1599 أَْي َمَزُجوا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذنُوِبِهْم َخَلطُوا َعَمًل َصاِلًحا َوآَخَر َسّيِ

Ya¡nî “Karıştırdılar” demektir. ”َخْلٌط“tandır ki iki veyâ daha ziyâde eşyâyı birbirine kat-
maktır. Âtîde ”ُخَلَطاُء“ kelimesine nazar oluna.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”ُخ،ل“

• 	]«ulu…u’l-evvelîne[ ِليَن ُخُلُق اْلَوَّ

• ِليَن﴾ أَْي َعاَدتُُهْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْن َهَذا ِإلَّ ُخُلُق اْلَوَّ

 “َخْلُق hûydur, ¡âdet yerinde de kullanılır. Bu kelime «â’nın fethi ve sükûn-ı lâm’la “ُخُلٌق”

dünyanın değersiz malını alır ve “(nasıl olsa) biz bağışlanacağız” derlerdi.” el-A¡râf, 7/169.
1596 “Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. 

Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.” Meryem, 19/59.
1597 “O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır.” Fâtır, 35/39.
1598 “Ondan ümitlerini kesince, kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler.” Yûsuf, 12/80.
1599 “Diğer bir kısmı ise, günahlarını itiraf ettiler. Bunlar salih amelle kötü ameli birbirine karıştırmışlar-

dır.” et-Tevbe, 9/102.



ِآ مم آت 389BÂBU’L-»Âİ’L-MU¡CEME

ِليــَن” -ma¡nâsınadır ki tas “ِإْخِتــَلٌق” , “َخْلــٌق” sûretinde de kırâ™at olunmuş. Bu takdîrce اْلَوَّ
nî¡ ve takdîr-i kizbdir, ya¡nî yalan düzmek, uydurmak demek olur, nitekim َِّإل َهــَذا   ﴿ِإْن 
 .vâki¡ olmuştur اْخِتَلٌق﴾1600

• 	]«ulletun[ ٌة ُخلَّ

• ا َرَزْقَناُكْم ِمْن َقْبِل اَْن َيْأِتَي َيْوٌم َل َبْيٌع ِفيِه َوَل ُخلٌَّة َوَل َشَفاَعٌة﴾1601	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اَْنِفُقوا ِممَّ

“Dostluk” demektir. Ânifü’l-beyân ”َخِليًل“ kelimesine nazar oluna.

• 	]el-«ule†â™i[ اْلُخَلَطاِء

• َرَكاِء	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض﴾1602 أَِي الشُّ

Ya¡nî “ortaklar” demek olur. Bu kelime iki veyâ daha ziyâde şeyleri cem¡ ve cümlesi-
ni ]393[ birbirine katmak ma¡nâsına olan ”َخْلــٌط“tan ”َخِليــٌط“in cem¡idir, ”َخِليــٌط“ bi-ma¡nâ 
 tesmiyesi re™sü’l-mâllarını bir yere cem¡le toptan tasarruf “ُخَلَطــاُء” ya “ُشــَرَكاُء” .tir“ُمَخاِلــٌط”
etmeleri i¡tibâriyledir. “َضــَرَب” bâbından ”ــْيَء ِبَغْيــِرِه َيْخِلــُط َخْلًطــا َفُهــَو َخِليــٌط َوَذاَك َمْخُلوٌط  “َخَلــَط الشَّ
denir. Ve ”َخِليــٌط“ bi-ma¡nâ “mef¡ûl” de olur. Eşyâ ve mevâşîde olduğu gibi insânda da 
müsta¡meldir: ”ِاْخَتَلَط ِبالنَّاِس َفُهَو َخِليطُُهْم“ denir.

• 	]el-«ulûdi[ اْلُخُلوِد

• َواِم َواْلَبَقاِء ِفي اْلَجنَِّة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اُْدُخُلوَها ِبَسَلٍم َذِلَك َيْوُم اْلُخُلوِد﴾1603 أَِي الدَّ

Ya¡nî “cennette devâm ve bekâ-i ebedî günü”dür demek olur. Sâlifü’l-beyân ”َخاِلــُدوَن“ 
kelimesine mürâca¡at oluna.

MEKSÛRETU’L-»Â™, ”ِخ،ل“

• 	]«ilâfin[ ِخَلٍف

• َعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخَلٍف﴾1604 أَْي َيَد ُكلَّ أََحٍد اْلُيْمَنى َوِرْجَلُه اْلُيْسَرى	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلَُقطِّ

Ya¡nî “her birinin sağ elini ve sol ayağını” demek olur. Buradaki ”ِخــَلٍف“ lafzı bizim 

1600 “Bu ancak bir uydurmadır.” Sâd, 38/7.
1601 “Hiçbir alış verişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce, size 

rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın.” el-Bakara, 2/254.
1602 “Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder.” Sâd, 38/24.
1603 “Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür.” Kâf, 50/34.
1604 “Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim” el-A¡râf, 7/124; Tâhâ, 20/71; eş-

Şu¡arâ™, 26/49.
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lisânımızda Fârisîden me™hûz “çebrâst” ma¡nâsını ifâde eder. Bunun da “çep” ve “râst”-
tan muharref olduğu zâhirdir. 

• ِإلَّ 	 ِخَلَفَك  َيْلَبثُوَن  َل  و﴿َوِإًذا   1605﴾ِ اهللَّ َرُسوِل  ِخَلَف  ِبَمْقَعِدِهْم  اْلُمَخلَُّفوَن  ﴿َفِرَح  َتَعاَلى  َقْوِلِه  َوِفي 
َقِليًل﴾1606

Bunlar da ”َخْلٌف” ,“ِخَلٌف“tendir, nitekim öyle de kırâ™at olunmuştur. ”َبْعَد ,“َخْلَف َرُسوِل اهلِل“ 
اٌم” cihât-ı sitteden “َخْلــف” .ile tefsîr olunur َرُســوِل اهلِل َوَبْعــَدَك”  mukâbilidir ki art ta¡bîr “ُقــدَّ
ederiz.

• 	]«ilâlun[ ِخَلٌل

• ا َوَعَلِنَيًة ِمْن َقْبِل أَْن َيْأِتَي 	 ا َرَزْقَناُهْم ِسرًّ ٰلوَة َويُْنِفُقوا ِممَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل ِلِعَباِدَي الَِّذيَن ٰاَمنُوا يُِقيُموا الصَّ
ٌة َتْنَفُع ِفيِه َيْوٌم َل َبْيٌع ِفيِه َوَل ِخَلٌل﴾1607 أَْي ُمَخالٌَّة َيْعِني َصَداَقٌة َوُخلَّ

“Dostluk” demektir. ”ــٌة -vezninde masdar “ِفَعــاٌل” ten ]394[ “müfâ¡alet” bâbından“ُخلَّ
dır.”َخاَل َيَخاُل ُمَخالًَّة َوِخَلًل” denir, dostluk demektir.

• َوَلأْوَضُعوا 	 َخَباًل  ِإلَّ  َزاُدوُكْم  َما  ِفيُكْم  َخَرُجوا  و﴿َلْو  َياِر﴾1608  الّدِ ِخَلَل  ﴿َفَجاُسوا  ُسْبَحاَنُه  َقْوِلِه  َوِفي 
ِخَلَلُكْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة﴾1609 و﴿َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخَلِلِه﴾1610

Ve emsâlinde fürce ve aralık ma¡nâsına olan ”َخَلــٌل“in cem¡idir ki iki veyâ ziyâde şeyler 
beyninde olan fürce ve fâsıla ve aralıklar demektir. ”َياِر َوَبْيَنُكْم َوَبْيَنُه  .ile tefsîr olunur “َبْيَن الّدِ
Sâir mahallerde de böyledir.

• 	]«ilfeten[ ِخْلَفًة

• كََّر اَْو أََراَد ُشُكوراً﴾1611 أَْي َيْخُلُف َهَذا 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن أََراَد اَْن َيذَّ
َهَذا

Ya¡nî “Geceyi gündüzü yekdîgere halef kıldı”. Bu gittiği vakt dîgeri onun makâmına 
geçer olan kâim-i makâm olur. Bu sûrette feth ve sükûnla ”َخْلــٌف“dendir, verâ™ ve arttır. 
Ve ”ِخَلٌف“tan olarak “Leyl ve nehârdan her birini vakt ve fâide cihetinden âhara muhâ-

1605 “Allah’ın Resûlüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler.” 
et-Tevbe, 9/81.

1606 “Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı.” el-İsra™, 17/76.
1607 “İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir 

gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan 
harcasınlar.” İbrâhîm, 14/31.

1608 “Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular.” el-İsrâ™, 17/5.
1609 “Eğer onlar da sizin içinizde (sefere) çıksalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacak 

ve sizi fitneye düşürmek için aranızda koşuşturacaklardı.” et-Tevbe, 9/47.
1610 “Nihayet yağmurun, onların arasından yağdığını görürsün.” en-Nûr, 24/43; er-Rûm, 30/48.
1611 “O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri 

ardınca getirendir.” el-Furkân, 25/62.
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lif kıldı” demek de olur, nitekim nehâr rûşen, leyl târîk; nehâr ma¡âş ve sa¡y ve ¡amel 
vakti, leyl istirâhat ve sükûn zamânıdır. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-MÎM: ”َخ،م“

• 	]«am†in [ َخْمٍط

• ْلَناُهْم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن َذَواَتْي أُُكٍل َخْمٍط َواَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل﴾1612 أَْي َثَمٍر ِبْشٍع	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَبدَّ

Ya¡nî “lezzetsiz ve acımtrak” demektir. ”اُُكٌل“ meyvedir. Sicistânî rahimehullâhu diyor 
ki Ebû ¡Ubeyd ”َخْمٌط“ her bir dikenli ağaçtır, dîgerleri şecer-i erâk ya¡nî misvâk ağacıdır 
dediler. Ve Râπıb rahimehullâhu ”َشَجٌر َل َشْوَك َلُه“ ¡ibâretiyle ta¡rîf etmiş. Ve ba¡zı tefâsîr-
de de hilâfı ya¡nî ”َشــْوٍك  ile ta¡rîf edilmiş. Gâyet-i mâ-fi’l-bâb intifâ¡ edilemeyen “َذاُت 
ağaç demektir.

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”395[ “ُخ،م[ 

• 	]«umurihinne[  َُّخُمِرِهن

• ﴾1613 أَْي ِبَمَقاِنِعِهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ

Ya¡nî “baş örtülerini ve peçelerini” demektir. ”ِمْقَنَعــٌة” ,“ُخُمــٌر“ ya¡nî baş örtüsü ve peçe 
demek olan «â-i meksûre ile ”ِخَمــاٌر ın cem¡idir. Nisânın baş örtüsünün ”ِخَمــاٌر“ ile tesmi-
yesi baş örtüp bürüdüğü i¡tibâriyledir, çünkü ”ْرَتــُه  denir. Ve dalları “َوُكلُّ َشــْيٍء َغَطْيَتــُه َفَقــْد َخمَّ
ve yapraklarının sıklığından altında oturan kimseyi örten ağaca fethateynle ”َخَمــٌر“ de-
nir. Lafz-ı mezkûr aslen ”ــْيُء -sîga “ِخَمــاٌر” ma¡nâsına mevzû¡dur. Bundan “َمــا يُْســَتُر ِبــِه الشَّ
sı ”ِمَقَنَعــٌة“-i nisâya ism olmuştur. Bâbu’l-Cîm’de ”  kelimesinde dahi buna dâir “َجَلِبيِبِهــنَّ
kelâm vardır, mürâca¡at oluna.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’N-NÛN: ”َخ،ن“

• 	]el-«annâsi[ اْلَخنَّاِس

• اِع	 جَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس﴾1614 أَِي الرَّ

Bu kelime zammla ”ُخْنــٌس“ lafzından ”ــاٌل  vezninde sîga-i mübâlagadır. Te™ehhür ve “َفعَّ
rücû¡ ve tesettür ve inkıbâz ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. Şeytâna vasf olup ”ــاٌع  ile “َرجَّ
tefsîr olunmuş ise de kâffe-i ma¡ânîsi tatbîk olunabilir, çünkü isti¡âze ve zikrullâh ¡indin-

1612 “Onların bahçelerini ekşi meyveli ağaçlar, acı ılgın ve biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çe-
virdik.” Sebe™, 34/16.

1613 “Baş örtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar.” en-Nûr, 24/31.
1614 “İnsanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden” en-Nâs, 114/4.
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de tasalluttan rücû¡ ve mekren te¡ahhür ve nazardan tesettür ve zikrullâhtan münkabız 
olmak onun ¡âdâtındandır. “َتِعَب” ve ”َضَرَب“ bâblarından َخِنَس َيْخَنُس َخْنًسا، َوَخَنَس َيْخِنُس َخْنًسا“ 
.da denir “َخَنَس ُخنُوًسا” bâbından “َدَخَل” denir. Ve َفُهَو َخاِنٌس َوِفي اْلُمَباَلَغِة َخنَّاٌس”

MAZMÛMETU’L-»Â™: ”396[ “ُخ،ن[

• 	]el-«unnesi[ اْلُخنَِّس

• َواِجِع	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَل أُْقِسُم ِباْلُخنَِّس اْلَجَواِر اْلُكنَِّس﴾1615 أَْي ِباْلَكَواِكِب الرَّ

Ya¡nî “Seyrinde ric¡at eden yıldızlar hakkı için” demektir. Ânifü’l-beyân ”ُخْنٌس“ lafzın-
dan ism-i fâ¡il olan ”َخاِنٌس“in cem¡idir ki râci¡ ve müte™ahhir demektir. Bunlardan murâd 
seyyârâttan beş yıldızdır: Zu√al, Müşterî, Mirrî«, Zühre, ¡U†ârid. Bunların ”ُخنٌَّس“le tes-
miyesi mecrâ ve mahreklerinden ric¡at ettikleri içindir. Bu kelimenin mâ-kablindeki 
-kelimesinde beyân olundu. Ve seyyârât-ı mezkûre vakt vakt nazardan istitâr et “اْلَخنَّاِس”
tikleri için ﴾اْلَجَواِر اْلُكنَِّس﴿ ile vasf olundu. ”َجاِري” ,“اْلَجَواِر“nin cem¡idir, tahfîfen âhirinden 
yâ iskât edilmiş. Burada murâd nücûm-ı seyyârâttır. Zammla ”اْلُكنَّــس“ âhû yatağı ya¡nî 
âhûnun ormanda sık ağaçlıklar arasında ittihâz ve derûnunda ihtifâ ettiği yuvanın ismi 
olan zamm ve kesr ile de telaffuz edilen ”ُكَناٌس“tan müştakk ”َكاِنٌس“in cem¡idir ki müste-
tir ve muhtefî demektir. Maksûd ihtirâkları zamânında şu¡â¡-ı şemste ebsâr ve enzârdan 
ihtifâlarıdır. Ve murâd cemî¡-i kevâkibdir de denildi. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-VÂV: ”َخ،و“

• 	]«avvelnâkum[ ْلَناُكْم َخوَّ

• ْلَناُكْم َوَراَء ظُُهوِرُكْم﴾1616 أَْي َملَّْكَناُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

Ya¡nî “Ve size temlîk ettiğimiz mâl ve hadem ve haşemi arkanızda bıraktınız” demek 
olur. Fethateynle ”َخَوٌل“, hadem ve haşem ma¡nâsınadır. “Tef¡îl”den ”َتْخِويٌل“ fi’l-asl i¡tâ-i 
ْلَناُكــْم” dir. Bundan temlîk ]397[ ma¡nâsı ahz olundu. Binâ™en ¡aleyh“َخــَوٌل”  “َملَّْكَناُكــْم” ,“َخوَّ
ile tefsîr edildi. Ve ba¡zı ¡ulemâ-yı tefsîr ¡alâ-aslihi ”أَْعَطْيَناُكــْم“ ile de tefsîr etmişlerdir. 
Ve 1617﴾ْلَنــاُه ِنْعَمــًة ِمنَّــا َقــاَل ِانَّـــَما اُوِتيُتــُه َعَلــى ِعْلــٍم َلــُه ِنْعَمًة ِمْنُه َنِســَي َما َكاَن َيْدُعــوا ِاَلْيِه ve ﴿ثُــمَّ ِإَذا َخوَّ  ﴿ثُــمَّ ِإَذا َخوَّ
 ile tefsîr olunur. Ve “أَْعَطْيَنــاُه” ve “أَْعَطــاُه” ve “َملَّْكَنــاُه” ve “َملََّكــُه” âyetlerinde de ِمــْن َقْبــُل﴾1618

1615 “Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara.” et-Tekvîr, 81/15-16.
1616 “Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız.” el-En¡âm, 6/94.
1617 “Sonra ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bu, bana ancak bilgim sayesinde verilmiştir” 

der.” ez-Zümer, 39/49.
1618 “Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur.” ez-Zümer, 

39/8.
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 mâddesi “tefa¡¡ul”den ta¡ahhud ma¡nâsına da müsta¡melir. Ve ma¡ânî-i sâireye “َخــَوٌل”
gelir. Mufassalâta nazar oluna.

• 	]el-«avâlifi[ اْلَخَواِلِف

• ْبَياِن	 َساِء َوالّصِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َرُضوا ِبأَْن َيُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف﴾1619 أَِي النِّ

»â™ların fethiyle ”َخَلــَف َخَلَفــًة َفُهــَو َخاِلٌف“ denir ”َر ِلُقُصوِر َمْنِزَلِتِه  İşte bu “َخَواِلُف” .demektir “َتأَخَّ
müte™ahhir ma¡nâsına olan ”َخاِلــٌف“in cem¡idir. Gazâdan tehallüf eden nisâ™ ve sıbyân 
ve a¡mâ ve a¡rec ve marîz ¡acz ve ¡özre mebnî cihâddan tahallüf ettikleri için bunlara 
-tesmiye edildi. Binâ™en ¡aleyh bu âyetle bilâ-¡özr gazâdan tahallüf ederek ken “َخَواِلــُف”
dilerini havâlif menzilesine tenzîl edenleri zemm irâde olunmuştur ki hamiyyetsiz ve 
denî ve redî kimselerdir demek olur, nitekim ”ِم َفَســَد َوَرِدَئ  .demektir “َخَلَف َخْلًفا، ِبُســُكوِن اللَّ
Ve “tefa¡¡ul”den ”َر” ,“َتَخلََّف  ,kavli “erkekleri çıkmış “َوَجْدُت اْلَقْوَم ُخُلوًفا” demektir. Ve “َتأَخَّ
kadınları kalmış” demektir. Bu ”َخْلــٌف“ mâddesi için mufassalât-ı kütüb-i lügate mürâ-
ca¡atten istignâ yoktur.

• 	]«av∂ihim[ َخْوِضِهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن﴾1620 أَْي ِفي َباِطِلِهْم	

• ِبيَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعُبوَن﴾1621 أَْي َباِطٍل	 َوِفي ﴿َفَوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَكّذِ

Bâbu’l-»â™’nın evvelinde vâki¡ ”َخاُضوا“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]«avvânin[ اٍن َخوَّ

• اٍن َكُفوٍر﴾1622 أَْي َكِثيِر اْلِجَناَيِة	 َ َل يُِحبُّ ُكلَّ َخوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اهللَّ

Bu kelime ]398[ Bu bâbın evvelinde ”َخاِئَنة“ kelimesinde mufassalen beyân olunmuştur, 
mahall-i mezkûra mürâca¡at oluna.

MAZMÛMET’L-»Â™: ”ُخ،و“

• 	]«uvârun[ ُخَواٌر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْخَرَج َلُهْم ِعْجًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر﴾1623 أَْي َصْوٌت َكَصْوِت اْلَبَقِر	

Bu lafz esmâ-i asvâttan bakar ya¡nî sığır cinsine mahsûs savtın ismidir, nitekim lisân-ı 

1619 “Onlar geride kalan (kadın ve çocuk)larla birlikte olmaya razı oldular.” et-Tevbe, 9/87, 93.
1620 “Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.” el-En¡âm, 6/91.
1621 “İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay hâline!” et-

Tûr, 52/11-12.
1622 “Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez.” el-Hacc, 22/38.
1623 “Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı.” Tâhâ, 20/88.
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¡Arabda her hayvânın savtına mahsûs bir ism vardır. Ve ”ُخَواٌر“ lafzı masdar da olur. َخاَر“ 
.demektir “َصاَح” ,denir الثَّْوُر َيُخوُر ُخَواًرا”

FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”َخ،ي“

• 	]el-«ay†u[ اْلَخْيُط

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر﴾1624 َيْعِني 	
َيَتَبيَُّن َلُكْم َبَياُض النََّهاِر ِمْن َسَواِد اللَّْيِل

اْلَْبَيــُض”  fecr-i sâdıkta ufk-ı şarkîden yukarı doğru uzayan beyâz nehârdır. Ve “اْلَخْيــُط 
-ma¡rûftur ki ip “َخْيــٌط” .vakt-i mezkûrda ufkta mütebâkî sevâd-ı leyldir “اْلَخْيــُط اْلَْســَوُد”
liktir. Bundan libâs ve sâireyi dikmek ma¡nâsı alınarak ”ِخْطــُت الثَّــْوَب أَِخيطُــُه ِخَياَطــًة“ denildi. 
Terziye de ”ــاٌط ــاٌل” ,denir “َخيَّ  ibre “ِخَيــاٌط” vezninde “ِفَعــاٌل” vezninde. Ve kesr-i «â™ ile “َفعَّ
ya¡nî iğnedir. İsm-i âlet olur, ke-mâ kâlallâhu ta¡âlâ: َِوَل َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َســّم﴿ 
-ın tûlu mülâhazasıyla ekser tûlânî şeylerde isti¡âre olun“َخْيــٌط” Bundan sonra اْلِخَيــاِط﴾1625
du. Ez-cümle ”َخْيــٌط أَْبَيــُض“ ve ”َخْيــٌط أَْســَوُد“ ile fecrin beyânı fecr-i sâdıkın ufkta yukarıya 
doğru uzanıp bakiyye-i sevâd-ı leyl ile beynlerinde hâsıl olan fasl-ı müşterek ”َخْيــٌط“ 
]399[ ya¡nî iplik gibi tasavvur ve tahayyül edildiğindendir. Ve ”َخْيــٌط أَْبَيــُض“ın ”ِمــَن اْلَفْجــِر“ 
ile beyânı haytaynın isti¡âre mertebesinden teşbîh derece-i terakkîsini îcâb etmiştir.

• 	]«ayrâtun[ َخْيَراٌت

• َراٌت ِبَتْشِديِد اْلَياِء أَْي َفاِضَلُت اْلَخْلِق َوَكِريَماٌت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِفيِهنَّ َخْيَراٌت ِحَساٌن﴾1626 أَْي َخّيِ

Teşdîdle ”ــَراٌت ــَرةٌ” iyi huylu, fâzıla ve kerîme demek olan “َخّيِ  “أَْخَيــُر” .nin cem¡idir“َخّيِ
ma¡nâsına olan ”َخْيــٌر“ın cem¡i yoktur. Bu âyette tahfîfle ”َخْيــَراٌت“ kırâ™at olunmuş ise de 
murâd ”ــَراٌت ــَراٌت” ve ¡alâ-aslihi “َخّيِ ــَرةٌ” .dahi kırâ™at olunmuş “َخّيِ ــٌر، َواْمــَرأَةٌ َخّيِ  .denir “َرُجــٌل َخّيِ
Tahfîfi de câizdir. Ve 1627﴾َفاْســَتِبُقوا اْلَخْيَراِت﴿ kavl-i kerîmiyle emsâlinde tâ¡ât ve ¡ibâdât ve 
a¡mâl-i sâliha ve hasenât ile müfesserdir.

1624 “Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için.” 
el-Bakara, 2/187.

1625 “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!” el-A¡râf, 7/40.
1626 “Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır.” er-Rahmân, 55/70.
1627 “Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın!” el-Bakara, 2/148; el-Mâide, 5/48.
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• 	]el-«ayri[ اْلَخْيِر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنَُّه ِلُحّبِ اْلَخْيِر َلَشِديٌد﴾1628 أَِي اْلَماِل	

• َوِفي ﴿َفَقاَل ِإنِّي أَْحَبْبُت ُحبَّ اْلَخْيِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى َتَواَرْت ِباْلِحَجاِب﴾1629 أَِي اْلَخْيِل	

Evvelki âyette ”َماٌل“ ile sânîde ”َخْيٌل“ ile tefsîri mevki¡ i¡tibâriyledir, yoksa ma¡nâ mütte-
hiddir, zîrâ ”َخْيــٌل“ de mâldır. Ve kezâ 1630﴾َمــاًل” ,﴿ِإْن َتــَرَك َخْيــًرا“ demektir. Aslen ”َخْيٌر“ lafzı 
iyilik ve kerem ve mâl ve fazl ma¡nâlarınadır. Ve ism-i tafdîl de olur, ”َهــَذا َخْيــٌر ِمــْن َهــَذا“ 
denir. Bu ma¡nâda ”أَْفَعُل“ vezninde ”أَْخَيُر“ denir ki Benî ¡Âmir lügatidir. Ve tafdîlden ¡ârî 
ism-i fâ¡il de olur. Sabâh ezânındaki ”َلُة َخْيٌر ِمَن النَّْوِم  cümle-i tesvîbiyyesinde böyledir “اَلصَّ
ki ”َذاُت َخْيٍر َوَفْضٍل“ demektir.

MEKSÛRETU’L-»Â™: ”400[ “ِخ،ي[

• 	]«îfeten[ ِخيَفًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْوَجَس ِمْنُهْم ِخيَفًة﴾1631 أَْي َخْوًفا	

Ya¡nî “korku” demek. ”ٌف  denir. Ve harfle ve “َخاَف َيَخاُف َخْوًفا َوِخيَفًة َوَمَخاَفًة َفُهَو َخاِئٌف َوَقْوٌم ُخوَّ
bi’n-nefs ta¡addî eder, ”َخاَف ِمْنُه َوَخاَف اْلَْمَر َفُهَو َمُخوٌف“ denir. Bu kelime ¢ur™ân-ı kerîm’de 
çok tekrâr etmiştir. Her yerde ma¡nâ budur.

• 	]el-«iyeratu[ اْلِخَيَرُة

• ْخِتَياُر ِفي َشْيٍء	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َكاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة﴾1632 أَِي اْلِ

»â-i meksûre ve yâ-i meftûha ile ”ٌِإْخِتَيــاٌر” , “ِخَيــَرة“dan ve sükûn-ı yâ™ ile ”ٌِخَيــَرة“ sülâsîden 
 “محمد ِخيــَرُة اهلِل ِمْن َخْلِقِه َوَكَذا .da böyledir“ِخَياٌر” .kavlinden ismdirler “َخــاَر اهللُ َلــَك ِفــي َهــَذا اْلَْمــِر”
.Bu mâdde seçmek ve ıstıfâ™ ve Türkçede ürendelemek ma¡nâsınadır ِخَيَرُة اهلِل”

• 	]el-«iyâ†i[ اْلِخَياِط

• َيْسَتْعِمُلُه 	 َما  َيْعِني  ْبَرِة  اْلِ أَِي  اْلِخَياِط﴾1633  َسّمِ  ِفي  اْلَجَمُل  َيِلَج  َحتَّى  اْلَجنََّة  َيْدُخُلوَن  ﴿َوَل  َتَعاَلى  َقْولُُه 
اْلَخيَّاُط ِفي ِخَياَطِة الثَّْوِب

Ya¡nî “dikiş iğnesi.” Bu faslın evvelinde ”اْلَخْيُط“ ve Bâbu’l-Cîm’de ”اْلَجَمُل“ kelimelerine 
mürâca¡at oluna.

1628 “Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.” el-¡Âdiyât, 100/8.
1629 “Süleyman, “Gerçekten ben malı, Rabbimi anmamı sağladığından dolayı çok severim” dedi. Niha-

yet gözden kaybolup gittiler.” Sâd, 38/32.
1630 “Eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa” el-Bakara, 2/180.
1631 “(Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim’in içine bir korku düştü.” ez-Zâriyât, 51/28.
1632 “Onların ise seçim hakkı yoktur.” el-Kasas, 28/68.
1633 “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!” el-A¡râf, 7/40.
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د
FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-HEMZE VE’L-ELİF: ”َد،ا“

• 	]de™bi[ َدْأِب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِمْثَل َدْأِب َقْوِم نُوٍح﴾1634 و﴿َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن﴾1635 أَْي َعاَدِة َقْوِم نُوٍح َوَعاَدِة آِل ِفْرَعْوَن	

ــْيِر َدْأًبــا bâbından ”َقَطــَع“ .lafzı aslen cidd ve bir emri idâme ma¡nâsınadır “َدْأٌب”  “َدأََب ِفــي السَّ
 denir, “Yürüyüp gezmeği idâme etti”, ya¡nî durmayıp gitti demektir. Bundan َفُهــَو َداِئــٌب”
bir hâl üzerine dâime ve müstemirre olan ¡âdet ma¡nâsına alındı.

• 	]de™eben[ َدأًَبا

• َراَعِة [401] َوُمَتَتاِبًعا	 ا ِفي الّزِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدأًَبا﴾1636 أَْي ِجدًّ

Kelâm ”َتْدأَبُــوَن َدأًَبــا“ takdîrinde olup “Emr-i zirâ¡atte yedi yıl mütetâbi¡an durmayıp çalı-
şarak devâm ediniz” demek olur. ”َتْزَرُعــوَن“ haber bi-ma¡nâ emrdir, ”ِاْزَرُعــوا“ demek olur; 
sâlifü’z-zikr ”َدْأب“dendir.

• 	]dâ™ibeyni[ َداِئَبْيِن

• ْيِر ِفي 	 ْيِن ِفي اْلَجْرِي َوالسَّ ْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْيِن﴾1637 أَْي َداِئَمْيِن َوُمْسَتِمرَّ َر َلُكُم الشَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَسخَّ
َفَلِكِهَما

Ya¡nî “kendi feleklerinde seyr ve cerylerinde dâim ve müstemirr oldukları hâlde” de-
mek olur. Bu kelime de ânifü’l-beyân ”َدْأٌب“dendir.

1634 “Nûh kavminin başına gelen olaylar gibi” el-Mü™min, 40/31.
1635 “Firavn ailesinin durumu gibi.” Âl-i ¡İmrân, 3/11; el-Enfâl, 8/52, 54.
1636 “Yûsuf dedi ki: “Yedi yıl âdetiniz üzere ekin ekeceksiniz.” Yûsuf, 12/47.
1637 “O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sundu.” İbrâhîm, 14/33.
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• 	]dâbbetin[ َدابٍَّة

• ْرِض	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَْرِض﴾1638 أَْي َما َيِدبُّ َعَلى َوْجِه اْلَ

Bu lafz insân da dâhil olmak üzere arzda yürüyen her bir zî-rûha ıtlâk olunur. İsm-i cins 
olmakla zeker ve ünsâya da denir; ” ” dendir. Ve“َدبٌّ -meşy-i hafîf ma¡nâ “َدِبيــٌب” ve “َدبٌّ
sına müsta¡meldir. Ekser-i isti¡mâli haşerâtta şâyi¡dir. “َضَرَب” bâbından ْيُخ ِغيُر أَِو الشَّ  “َدبَّ الصَّ
 “َدبَّ اْلَجْيُش denir, “Çocuk yâhûd ihtiyâr emekleyerek yürüdü” demektir. Ve kezâ َيِدبُّ َدبًّا”
 denir, “¡Asker seyr-i leyyinle ya¡nî seyr-i ¡âdî ile yürüdü” demek olur. Ve arzda َدبًّــا”
yürüyen her hayvâna ”َدابَّــٌة“ denir. Ba¡zı ¡ulemâ tâir de ”َدابَّــٌة“ye dâhildir dediler ise de bu 
âyette vâki¡ ﴾َوَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه﴿ cümle-i kerîmesi tâirin ”َدابٌَّة“ye dâhil olmadığına delîl-i 
kâfidir, yoksa tahsîs bi’z-zikre lüzûm yoktu. ”َدابَّــٌة“ cem¡i ”  .dir“ُدَوْيَبــٌة” ve tasgîri “َدَوابُّ
Ve kelime-i mezbûre ¢ur™ân-ı kerîm’de iki mahalde ihtisâs etmiştir. Biri ــا َقَضْيَنــا َعَلْيــِه  ﴿َفَلمَّ
َرَضُة اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه ِإلَّ َدابَُّة اْلَْرِض َتْأُكُل ِمْنَسأََتُه﴾1639 أَِي اْلَ
Ya¡nî ]402[ ”أََرَضــٌة“ denilen ağaç kurdu ki güve denir. ”أَْرٌض“ kelimesi mebnî li’l-mef¡ûl 
olarak ”أُِرَضــِت اْلَخَشــَبُة تُــْؤَرُض أَْرًضا َفِهــَي َمْأُروَضٌة“ kavlinden masdardır. ”أَْرَضــٌة“ya ”أَْرٌض“ ıtlâkı 
tesmiye bi’l-masdar hükmündedir. ¡Arab bir haşebeyi kurd yediği vaktte ”أُِرَضِت اْلَخَشــَبُة“ 
der, biz “Ağaç kurtlandı” deriz. 

Ve dîgeri ya¡nî ihtisâs ettiği ikinci mahal 1640﴾َوِإَذا َوَقــَع اْلَقــْوُل َعَلْيِهــْم أَْخَرْجَنــا َلُهــْم َدابَّــًة ِمَن اْلَْرِض﴿ 
kavl-i kerîmidir. Burada ”َدابَّــًة“den murâd eşrât-ı kurb-ı kıyâmetten olarak arzdan çıka-
cak bir mahlûk-ı ¡azîm-i ¡acîbdir. Mahlûk-ı mezbûra ”َدابَّــٌة“ ıtlâkı arz üzerinde yürümesi 
i¡tibâriyledir. Bunun mâhiyyet ve hakîkat ve şekl ve sûreti ve keyfiyyet-i zuhûru hak-
kında ehâdîs-i şerîfe mervîdir. Ve bu bâbda akvâl-i kesîre vardır ki mufassalâtta görülür. 
Ve’l-¡ilmu ¡indallâhi. Ancak nass-ı ¢ur™ân-ı kerîm’le vukû¡u ihbâr buyurulmakla îmân 
vâcib ve ¡ale’l-ıtlâk inkârı küfrdür. Şemsin magribden tulû¡u da böyledir, nitekim vukû¡-
ları da birbirine yakındır, hangisi tekaddüm edeceği meskûtün ¡anhtır.

• 	]dâbiru[ َداِبُر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا﴾1641 أَْي آِخُرُهمْ 	

Ya¡nî “kavmin sonu, son geleni” demektir ki ¡azâb-ı istîsâl gelmekle sonu ve âhiri mun-
katı¡ olup onlardan hîçbir kimse kalmadığını ifâde eder. Ve َوَقَضْيَناِاَلْيِهٰذِلَكاْلَْمــَر أَنَّ َداِبــَر َهــُؤَلِء﴿ 
-lafzındandır, Türk “ُدبٌُر” hilâfı olan “ُقُبٌل” .kavl-i kerîminde de böyledir َمْقطُوٌع ُمْصِبِحيَن﴾1642
çemizde art ve arka denir. Bundan ahzle bir kavmin ve cemâ¡atin en müte™ahhar kısmına 

1638 “Yeryüzünde gezen her türlü canlı” el-En¡âm, 6/38.
1639 “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan 

bir kurt gösterdi.” Sebe™, 34/14.
1640 “(Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince onlar için yerden kendilerine bir dâbbe (canlı 

bir yaratık) çıkarırız.” en-Neml, 27/82.
1641 “Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi.” el-En¡âm, 6/45.
1642 “Şu durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak.” el-Hicr, 15/66.
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 “َدَبــَر ]bâbından ]403 ”َقَعــَد“ .denilir “َداِبــٌر” denildi. Ve arkadan geldiği için tâbi¡a da “َداِبــٌر”
ــْهُم ُدبُوًرا” ve “ِإْنَصــَرَم” ,النََّهــاُر ُدبُــوًرا” -denir. Ve bu asldan ve eb “َخَرَج ِمَن اْلَهَدِف َفُهَو َداِبــٌر” ,“َدَبــَر السَّ
vâb-ı muhtelifeden ma¡ânî-i sâirede isti¡mâl olunur.

• 	]dâru’s-selâmi[ َلِم َدار السَّ

• َلِم﴾1644 أَِي اْلَجنَِّة	 َلِم ِعْنَد َربِِّهْم﴾1643 و﴿َواهللَُّ َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلُهْم َداُر السَّ

َلُم” َلِم”esmâ-i hüsnâdan olmakla “اَلسَّ  demek olur. Ka¡be-i mükerreme’ye “َداُر اهلِل” ,”َداُر السَّ
.tesmiyesi gibi teşrîfen böyle tesmiye olunmuştur “َبْيُت اهلِل”

Ba¡zı ¡ulemâ™ tefsîrde ”َلُم َلَمُة” bi-ma¡nâ “اَلسَّ َلِم”tir, binâ™en ¡aleyh“السَّ َلَمِة” ,”َداُر السَّ  “َداُر السَّ
demektir ki ¡azâb ve ¡ikâb ve insilâb-ı ni¡am ve kâffe-i mekârihten selâmet-i ebediyye ile 
ehlinin sâlim olması i¡tibâriyle tesmiye olunmuştur dediler. Her hâlde murâd cennettir.

• 	]dâ™iratun[ ٌَداِئَرة

• ةٌ أَْو َحاِدَثٌة َتُدوُر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َنْخَشى أَْن تُِصيَبَنا َداِئَرةٌ﴾1645 أَْي ِشدَّ

-denir, dönmek ve do “َداَر َيــُدوُر َدْوًرا َوَدَوَراًنــا َفُهــَو َداِئــٌر َوِهــَي َداِئــَرةٌ” dendir. Bâb-ı evvelden“َدْوٌر”
lanmak ma¡nâsına olup bundan ”ٌَداِئــَرة“ lafzı surûf ve hâdisât-ı dehr ma¡nâsına isti¡mâl 
olundu ki gâh hayrla gâh şerr ile devr eder, ancak hâdisât ve vekâyi¡-i mekrûhe vü sey-
yi™e ve şedâyid-i rûzgârda isti¡mâli şâyi¡ ve ekserdir. Cem¡i ”َدَواِئــُر“ gelir. Bu âyette ve ﴿
ــْوِء﴾1646  kavl-i celîlinde havâdis ve surûf-ı dehrden kötü ve mü™lim ve muzırr َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ
bir hâdisenin onları ihâtasından ¡ibârettir, nitekim ıstılâh-ı ¡ilm-i hendesede ”ٌَداِئــَرة“ bir 
merkezi muhît olan “hat”ta denir. ]404[ 

• 	]dâ«irûne[ َداِخُروَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل َنَعْم َوأَْنُتْم َداِخُروَن﴾1647 أَْي َصاِغُروَن أَِذلَُّء	

Ya¡nî “zelîller ve hakîrler “demektir. ”َدْخــٌر“ lafzından bâb-ı sâlisten ــْخُص َيْدَخــُر  “َدَخــَر الشَّ
” ,denir ُدُخــوًرا َفُهــَو َداِخــٌر َوَذِلــَك َمْدُخــوٌر”  ma¡nâlarına gelir. Hemze ile “َبُعــَد” ve “َهــاَن” ve “ُذلَّ
ta¡addî eder,  ”أَْدَخْرتُُه َفَدَخَر“ Onu tahkîr ve tezlîl ettim de hakîr ve zelîl oldu” demek olur. 
“İfti¡âl”den ”ِخــٌر َخــاًرا َفُهَو ُمدَّ َخــَر ِإّدِ  .dendir“َذْخٌر” Bu mâddeden değildir, ≠âl-ı mu¡ceme ile “ِادَّ
Bu lafzın tahkîki mufassalen Bâbu’t-Tâ’da ”ِخــُروَن  kelimesinde mezkûrdur, oraya “َتدَّ
mürâca¡at oluna.

1643 “Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır.” el-En¡âm, 6/127.
1644 “Allah esenlik yurduna çağırır.” Yûnus, 10/25.
1645 “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz.” el-Mâide, 5/52.
1646 “Kötü belâlar kendi başlarına olsun.” et-Tevbe, 9/98; el-Feth, 48/6.
1647 “De ki: “Evet, hem de siz aşağılanmış kimseler olarak (diriltileceksiniz).” es-Sâffât, 37/18.
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• 	]dâ√i∂atun[ َداِحَضٌة

• ُتُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َربِِّهْم﴾1648 أَْي َباِطَلٌة َوَزاِئَلٌة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُحجَّ

Bu kelime zevâl ve butlân ma¡nâsına olan ”َدْحــٌض“dandır. ”َنَفــَع“ bâbından ــُة  “َدَحَضــِت اْلُحجَّ
﴿ .demektir أََزاَلــُه” ,“أَْبَطَلــُه ,“أَْدَحَضــُه” ,denir.Hemze ile ta¡addî eder َتْدَحــُض َدْحًضــا َفِهــَي َداِحَضــٌة”
﴾1649 أَْي يُْبِطُلوا -Ve insân ve sâir hayvânın ayakları tut َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِحُضوا ِبِه اْلَحقَّ
mayıp kayan kaypancak yere fethateynle ”َمــَكاٌن َدَحــٌض“ denir. Ve ”ــْمُس  “َزاَلْت” ,“َدَحَضِت الشَّ
demektir.

• 	]dâfi…in[ َداِفٍق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق﴾1650 َمْدُفوٍق َمْصُبوٍب ِفي َرِحِم اْلَمْرأَِة َوِقيَل ِذي َدْفٍق	

” sür¡at ve kuvvetle dökmek ve dökülmek ya¡nî “َدْفــٌق”  .ma¡nâlarınadır “ِإْنِصَبــاٌب” ve “َصــبٌّ
Bâb-ı evvel ve sânîden ”ُجُل اْلَماَء َفُهَو َداِفٌق أَْي َمْدُفوٌق -Fâ¡il” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür. Lâ“ “َدَفَق الرَّ
zım olarak ”ٍة” , “َدَفَق اْلَماُء َفُهَو َداِفٌق ِبَنْفِسِه ٍة أَْو ِشدَّ ﴿ demek olur. Bu âyette “ِإْنَدَفَق َواْنَصبَّ ِبُسْرَعٍة َوُقوَّ
 ile murâd ]405[ menîdir ki recülden sür¡at ve şiddetle hurûc ve rahîm-i mer™eye َماٍء َداِفٍق﴾
munsabb olur.

• 	]dâniyetun[ َداِنَيٌة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِمْن َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة﴾1651 أَْي َقِريٌب َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض	

Ya¡nî “ba¡zı ba¡zına yakın salkımlar” demek olur. ”ُقــْرٌب“ ma¡nâsına olan ”  .dendir“ُدنُــوٌّ
ا َفُهَو َداٍن” bâbından “َســَما”  ﴿َوَجَنى gelir. Ve “َداِنَيٌة” demektir. Te™nîsi “َقُرَب” ,denir “َدَنا َيْدنُو ُدنُوًّ
” ma¡nâsınadır. Bilâ-hemze “َقــُرَب” ve emsâlinde de cümleten اْلَجنََّتْيــِن َداٍن﴾1652  karîb “َدِنــيٌّ
ma¡nâsına ismdir. Dûn ve alçak demek olan ”َدِنيٌء“ mehmûzu’l-lâmdır, bundan değildir. 
Ve 1653﴾ثُمَّ َدَنا َفَتَدلَّى﴿ kavl-i kerîminde de ” .demektir “ثُمَّ َقُرَب ِمْنُه” ,dendir“ُدنُوٌّ

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”ُد،ب“

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ب“

• 	]ed-duburi[ بَُر الدُّ

• بَُر﴾1654 أَِي اْلَخْلَف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسُيْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّ

1648 “O’nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında bâtıldır.” eş-Şûrâ, 42/16.
1649 “İnkâr edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler.” el-Kehf, 18/56; el-Mü™min, 40/5.
1650 “Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı.” et-Târık, 86/6.
1651 “Hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar” el-En¡âm, 6/99.
1652 “Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.” er-Rahmân, 55/54.
1653 “Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.” en-Necm, 53/8.
1654 “O topluluk yakında (Bedir’de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.” el-Kamer, 
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Ya¡nî “Arkalarını çevirirler” demektir. Zammeteynle ”ُدبُــٌر“ ön demek olan ”ُقُبــٌل“ün 
mukâbilidir ki arka deriz. İnsân, hayvân, binâ, mekân, zamân gibi her bir şey™e izâfe 
edilir. Mukâbiliyle berâber ¡uzveyn-i mahsûseynden dahi kinâyet edilir. Ve “َقَعَد” bâbın-
dan ”َدَبــَر النََّهــاُر َيْدبُــُر ُدبُــوًرا َفُهَو َداِبٌر“ denir, ”ِإْنَصــَرَم“ “Geri gitti” demektir. Kâle ta¡âlâ: َفُقِطَع َداِبُر﴿ 
 son ma¡nâsına alınmıştır.Bâbu’l-Hemze’de “ُدبُــٌر” Bu mâddedendir ki اْلَقــْوِم﴾1655 أَْي آِخُرُهــْم
]kelimelerine de ircâ¡-ı nazar buyurula. ]406 “أَْدَبَر” ve “أَْدَباَر”

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELE: ”َد،ح“

• 	]de√âhâ[ َدَحاَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدٰحيَها﴾1656 أَْي َبَسَطَها	

Ya¡nî “yaydı, döşedi” demektir. ”َدْحــٌو“dendir. ”َعــَدا“ bâbından ”َدْحــًوا َيْدُحــو   ,denir “َدَحــا 
َها” i izâle ma¡nâsına alarak“َدْحــٌو” demektir. Ve ba¡zı müfessirîn “َبَســَط” -ibâ¡ “أََزاَلَهــا َعــْن َمَقّرِ
retiyle tefsîr etmişlerdir, nitekim ”َدَحا اْلَمَطُر اْلَحَصى ِمَن اْلَْرِض َدْحًوا َوَعَلى لَُغٍة َدْحًيا“ denir ki “Sel 
çakılları yerden sürüp götürdü” demek olur. Bir de ”َدْحــٌو“ lafzı atın tırnak kakıp yerden 
çakıl ve toprağı sürüp gidermesine denir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ح“

• 	]du√ûran[ ُدُحوًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويُْقَذُفوَن ِمْن ُكّلِ َجاِنٍب ُدُحوًرا﴾1657 أَْي ِإْبَعاًدا َوَطْرًدا	

 denir, “tard ve ib¡âd etti” demektir. Ve “َدَحَرُه ُدُحوًرا” bâbından ”َخَضَع“ ,lafzındandır “َدْحٌر”
zillet ve hakâret ve hevân ma¡nâsından dahi kinâyet olunur. Bâbu’l-mîm’de ”َمْدُحــوًرا“ 
kelimesine nazar oluna.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”َد،خ“

• 	]de«alen[ َدَخًل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتتَِّخُذوَن أَْيَماَنُكْم َدَخًل َبْيَنُكْم﴾1658 أَْيَدَغًل َوِخَياَنًة	

Fethateynle ”َدَغــٌل” ,“َدَخــٌل“ gibi gizli fesâd ve ¡adâvet ve hıyânetten kinâyettir, ”ُدُخــوٌل“ 

54/45.
1655 “Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi.” el-En¡âm, 6/45.
1656 “Ardından yeri düzenleyip döşedi.” en-Nâzi¡ât, 79/30.
1657 es-Sâffât, 37/8-9.
1658 “Yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak...” en-Nahl, 16/92.
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mâddesinden me™hûzdur; bir şey™e başka bir şey™ duhûl etmekle ifsâd etmesinden ve içi 
dışı bir olmamakla fâsid olmasından ¡ibârettir.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”407[“ُد،خ[

• 	]du«ânin[ ُدَخاٍن

• َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن﴾1659 أَْي َجَدٍب	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِتي السَّ

Ya¡nî “kaht, kıtlık” demektir ki şiddet-i cû¡dan câyi¡, semâ ve arz beynini duman gibi 
görür. Cû¡un îrâs ettiği za¡f bunu muktezîdir. Yâhûd cedb ve kaht yılında kuraktan yer-
deki gubâr havâya kalkmakla duhân gibi görülür. Ve eşrât-ı sâ¡attan olarak zuhûr ede-
cek âyâttan olan duhândır ki dünyâyı istîlâ eder de denildi ise de İbn Mes¡ûd radıyallâhu 
¡anhu bunu şiddetle redd ve tekzîb etmiştir. Bir de ¡Arab şerr mevki¡inde ”ُدَخاٌن“ isti¡mâl 
ederler, meselâ: ”َكاَن َبْيَنَنــا أَْمــٌر ِاْرَتَفــَع َلــُه ُدَخــاٌن“ derler ki şerrin duhân gibi i¡tilâ ve intişârını 
beyândan ¡ibârettir. ”ُدَخاٌن“ lafzı duman, Türkçe tütün, ¡Acemce dûd demektir. ”َدَخَل“ ve 
.demektir “ِاْرَتَفَع ُدَخانَُها” ,denir “َدَخَنِت النَّاُر َتْدُخُن- َتْدَخُن ُدُخوًنا” bâblarından “َخَضَع”

• 	]du«ânun[  ُدَخاٌن

• َماِء َوِهَي ُدَخاٌن﴾1660 أَْي بَُخاُر اْلَماِء	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ

Ya¡nî buğu ve sis ve bulut demek de olur. ”  ta¡bîriyle de tefsîr olunmuş ve “أَْمــٌر ظُْلَماِنــيٌّ
mâdde-i vücûd-ı mümkinât olan eczâ™ ve zerrât-ı esîriyye-i mütesâ¡ide ve hebâ™ demek-
tir de denilmiş, ”ُدَخاٌن“ lafzı mâ-kablinde beyân olundu.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’R-RÂ™: ”َد،ر“

• 	]deracâtun[  َدَرَجاٌت

• ِ﴾1661 أَْي أَْصَحاُب َدَرَجاٍت َوِفي ﴿َلُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِِّهْم﴾1662 أَْي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اهللَّ
َمَناِزُل َرِفيَعٌة

Sicistânî rahimehullâhu ”اَْلَجنَّــُة َدَرَجــاٌت أَْي َمَنــاِزُل َبْعُضَهــا َفْوَق َبْعــٍض“ kavliyle iktifâ etmiş. Bun-
dan ”َدَرَجاٌت“ı menâzil-i cennete hasr ve tahsîs münfehim ]408[ oluyor, hâlbuki ¢ur™ân-ı 
kerîm’de bu kelime cem¡an ve müfreden müte¡addid mahallerde vâki¡ olmuştur, cümle-
sinde derecât-ı cennet değildir, meselâ: 1663﴾َوالَِّذيــَن أُوتُــوا اْلِعْلــَم َدَرَجــاٍت﴿ kavl-i kerîminde iki 
vech vardır: Biri dünyâca olan mertebe ve şerefteki derecât ve menâzildir ki siyâkına da 

1659 “Göğün açık bir duman getireceği günü bekle.” ed-Duhân, 44/10.
1660 “Sonra duman hâlinde bulunan göğe yöneldi.” Fussilet, 41/11.
1661 “Onlar (insanlar) Allah’ın katında derece derecedirler.” Âl-i ¡İmrân, 3/163.
1662 “Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler vardır.” el-Enfâl, 8/4.
1663 “Kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin” el-Mücâdele, 58/11.
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mülâyim ve muvâfıktır. Dîgeri uhrevî olandır. 1664﴾َجــاِل َعَلْيِهــنَّ َدَرَجــٌة  kavl-i kerîminde ﴿َوِللّرِ
maksûd olan da uhrevî olmayıp ¡akl ve kuvvet ve kesb ve siyâset ve sâirede olan derece-
dir. Aslen lafz-ı mezbûr sath-ı dâra çıkan ve mebânî-i mürtefi¡aya isnâd edilen nerdübân 
dediğimiz şeydir ki onunla su¡ûd edilir. Bundan mutlakan mertebe ve menzile-i refî¡ada 
dahi isti¡mâl olundu. Ve ma¡nâca ”َمْنِزَلــة” ,“َدَرَجــة“ gibidir, lâkin ”َمْنِزَلــة“ mutlaktır, ”َدَرَجــة“ 
ise su¡ûd ve irtikâ™ i¡tibâriyle olan menzileye denir. Vallâhu a¡lemu.

• 	]ed-derki[ ْرِك الدَّ

• ْرِك اْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر﴾1665 أَِي الطََّبِق الَِّذي ِفي َقْعِر َجَهنََّم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ

ْرِك”  ,kelimesi râ’nın fethi ve sükûnuyla da kırâ™at olunmutur. Ve her ikisi de lügattır “اَلــدَّ
“cehennem” derekâttır demek, ba¡zı ba¡zının dûnunda tabakâttır demek olur. ”َدَرَكٌة“ lafzı 
 ise “َدَرَكــٌة” ,ânifen beyân olunduğu üzere su¡ûd i¡tibâriyle “َدَرَجــٌة” gibidir, ancak “َدَرَجــٌة”
hudûr i¡tibâriyle söylenir. Hulâsa ”َدَرَجٌة” ,“َدَرَكٌة“nin zıddıdır. Ka¡r-ı bahra da ”َدْرٌك“ denir. 
¡Abdullâh b. Mes¡ûd radıyallâhu ¡anhu derk-i esfel ehli üzerine mübhem ya¡nî kapıları 
olmayan demir tâbûtlardır buyurmuşlar. Vallâhu a¡lemu. ]409[

• 	]deraken[ َدَرًكا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل َتَخاُف َدَرًكا َوَل َتْخَشى﴾1666 أَْي َلَحاًقا	

Ya¡nî “Geriden gelinip yetişilmekten korkmazsın” demek olur. Murâd fir¡avn ve cünû-
dunun Benî İsrâ™îl’e yolda yetişmesidir. Bu kelime bülûg ve luhûk ya¡nî ulaşmak ma¡nâ-
sına ismdir. “İf¡âl”den ”ــْيَء ِإْدَراًكا  ,kavlindendir. Ma¡ânî-î mezkûre ile zamânda “أَْدَرْكــُت الشَّ
mekânda ve mahsûs ve ma¡kûlde müsta¡meldir. Meselâ”َمَشى َحتَّى أَْدَرَكُه” ve َعاَش َحتَّى أَْدَرَك“ 
” ve َوْقَتُه” ِبيُّ .denir “َسَعى َحتَّى أَْدَرَكُه ِفي اْلَمْنِزَلِة أَِو اْلَكَماِل أَِو اْلِعْلِم” ve “أَْدَرَك الثََّمُر” ve “أَْدَرَك الصَّ

• 	]derasû[ َدَرُسوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَدَرُسوا َما ِفيِه﴾1667 أَْي َقَرُؤوا َما ِفيِه َيْعِني التَّْوَراِة	

Bu kelime kırâ™at ma¡nâsına olan ”َدْرٌس“tendir. ”َنَصــَر“ ve ”َكَتــَب“ bâblarından َدَرَس اْلُقــْرآَن“ 
 ﴿َوِلَيُقولُوا َدَرْسَت﴾demektir.Ve lâzım ve müte¡addî de olur. 1668 “َقَرأَ” ,denir َيْدُرُس َدْرًسا َوِدَراًسا”
-de “َقــَرْأَت َوُقــِرَئ َعَلْيــَك” ya¡nî “َقــاَرْأَت” dahi kırâ™attir. Bu sûrette “َداَرْســَت” Bu âyette أَْي َقــَرْأَت
mektir. Ve lafz-ı mezkûr mahv ve inmihâ™ ve zevâl ve zehâb-ı resm ü eser ma¡nâlarına 
da gelir. Bunda ”َنَصَر“ ve ”َدَخَل“ bâblarından ”يُح َدْرًسا َوُدُروًسا ْسُم أَِو ve kezâ “َدَرَسْتُه الّرِ  “َدَرَس الرَّ
 Mahv ve zâil oldu” demektir. Bundan ahzle“ “َدَرَســْت ِتْلَك اْلَْخَباُر أَِو اْلَعاَداُت” denir. Ve اْلََثُر”

1664 “Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde bir derece farkı vardır.” el-Bakara, 2/228.
1665 “Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar.” en-Nisâ™, 4/145.
1666 “Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin” Tâhâ, 20/77.
1667 “Onun içindekileri okumamışlar mıydı?” el-A¡râf, 7/169.
1668 “Onlar, “Sen iyi ders almışsın” desinler diye” el-En¡âm, 6/105.
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ba¡zı ehl-i ¡ilm âyet-i ûlâda ”َدَرُســوا“ kelimesini ”َتَرُكــوا اْلَعَمــَل“ ile tefsîr etmişler. Vallâhu 
a¡lemu bihi.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ر“

• 	]durriyyun[ ٌّي ُدّرِ

• [ 410] ِفي ِضَياِئِه	 ّرِ ﴾1669 أَْي ُمِضيٌء َمْنُسوٌب ِإَلى الدُّ يٌّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ

Ya¡nî ziyâ verici ve ziyâ vermekte ” ” .e mensûb ya¡nî inci gibi demek olur“ُدرٌّ  lafzı “ُدرٌّ
inci ¡alâ-kavlin iri ve beyâz ve parlak ya¡nî şehdâne inci demek olan ”ٌة  .nin cem¡idir“ُدرَّ
Ve ”ُدَرٌر“ ve ”اٌت ” in“َكْوَكــٌب” .dahi cem¡lerdir “ُدرَّ  e nisbeti letâfet-i beyâz ve ziyâsını“ُدرٌّ
tebyîn içindir. Bu kelime dâl’ın kesriyle ” يٌّ  dahi kırâ™at olunmuştur, ma¡nâca fark “ِدّرِ
yoktur. Bu kesre vasatın kesri ve âhirde yâ bulunduğuna binâ™endir, zîrâ ¡Arab kendin-
den sonra kesre ve yâ bulunan zammeyi istiskâl ile kesreye tahvîl ederler: ”  ve “ُكْرِســيٌّ
” ”;gibi “ِكْرِسيٌّ يٌّ ” yerine kesrle ”ُدّرِ يٌّ .derler “ِدّرِ

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َد،س“

• 	]dessâhâ[ اَها َدسَّ

• يَها﴾1670 أَْي أَْخَفاَها َيْعِني أَْخَفى َنْفَسُه ِباْلَمْعِصَيِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقْد َخاَب َمْن َدسّٰ

Ya¡nî nefsini ma¡siyetle örtüp gizleyen kimse demektir.”َقَتَل” bâbından ُه ُه ِفي التَُّراِب َيُدسُّ  “َدسَّ
ا” َسُه” ,denir, “Toprağa gömdü” demektir. Ve her şey™i ki bir kimse ihfâ eder َدسًّ  denir “َدسَّ
ki ” اَها” .den “tef¡îl”dir“َدسٌّ َسَها” nın aslı“َدسَّ  ,olup iki sîn’den biri yâ’ya kalb olunmuş “َدسَّ
 denildiği gibi. Bu kelimenin tefsîri ¿a¡leb’den su¡âl olundukta “َتَظنَّْيــُت” yerine “َتَظنَّْنــُت”
“Sulahâdan olmadığı hâlde nefsini sulahâ™ zümresi içinde ihfâ™ etti demektir” demiş ki 
ziyy-i sulahâ™da görünerek halkı igfâl etti demek olur.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”411[ “ُد،س[

• 	]dusurin[ ُدُسٍر 

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر﴾1671 أَْي َذاِت َمَساِميَر	

Ya¡nî “çivili, mıhlı gemiler” demek olur;mıh ve çivi demek olan ”ِدَســاٌر“ın cem¡idir. Ve 
hurma lîfinden bükülmüş ipe ve halata da ”ِدَساٌر“ denir ki sefâyin ve kayıklarda kullanılır.

1669 “(Fânûs) sanki inci gibi parlayan bir yıldız.” en-Nûr, 24/35.
1670 “Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.” eş-Şems, 91/10.
1671 “Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.” el-Kamer, 54/13.
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FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE: ”َد،ع“

• 	]da¡vâhum[ َدْعَواُهْم

• ُتُهْم ِفيَهاَسَلٌم﴾1672 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َدْعٰويُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّ

• ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن﴾1673 أَْي َطَلُبُهْم َوُدَعاُؤُهْم	 َو﴿َوآِخُر َدْعٰويُهْم أَِن اْلَحْمُد هلِلَّ

Ve ”َقَوْلُهــْم َوَكَلُمُهــْم“ demek de olur, ”َدْعــَوى“ lafzı iddi¡â™ ve da¡vet ve du¡â™ ve nidâ™ ma¡nâ-
larında isti¡mâl olunur. Bâb-ı evvelden ” .denir “َدَعا َيْدُعو ُدَعاًء َوَدْعَوًة َفُهَو َداٍع َوَذاَك َمْدُعوٌّ

• 	]da¡[ َدْع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل تُِطِع اْلَكاِفِريَن َواْلُمَناِفِقيَن َوَدْع اَٰذيُهْم﴾1674 أَْي اْتُرْك	

Ya¡nî “bırak”, Türkçe “ko” demek olur. Bunun aslı ”َوْدٌع“ mâddesidir ki hafd ve terk 
ma¡nâsınadır. Bâb-ı sâlisten ”َيــَدُع َوْدًعــا  “َدْع” gibi. Emrleri “َوَضــَع َيَضــُع َوْضًعــا” ,denir “َوَدَع 
ve ”َضــْع“ gelir. Ba¡zı nuhât, ¡Arab bunun mâzîsini imâte etmiştir demişler ise de َمــا﴿ 
َعَك َربَُّك َوَما َقَلى﴾1675  kırâ™atinin sübûtuyla redd “َما َوَدَعَك” kavl-i kerîminde tahfîf-i dâl ile َودَّ
edilmiştir.

• 	]da¡¡an[ ا َدعًّ

• ا﴾1676 أَْي يُْدَفُعوَن ِإَلْيِه َدْفًعا َعِنيًفا َشِديًدا	 وَن ِإَلى َناِر َجَهنََّم َدعًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم يَُدعُّ

Def¡-i ¡anîf ve şedîd, Türkçe kakıvermek ma¡nâsınadır, “ ا” bâbından ”َردَّ  .denir “َدعَّ َيُدعُّ َدعًّ
]kavl-i kerîminde ma¡nâ budur. ]412 ﴿َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم﴾1677

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ع“

• 	]du¡iye[ ُدِعَي

• ُ َوْحَدُه َكَفْرتُْم﴾1678 أَْي ِإَذا ِقيَل َل ِإَلِه ِإلَّ اهلُل أَْنَكْرتُْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإَذا ُدِعَي اهللَّ

Ya¡nî ”َُل ِإَلــَه ِإلَّ اهلل“ denildikte. Murâd “Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyyetine dâll olan keli-
me-i tevhîd zikr olundukta inkâr ettiniz” demektir. Faslın evvelindeki ”َدْعَواُهــْم“ kelime-
sine ircâ¡-ı nazar oluna.

1672 “Bunların oradaki duaları, “Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Aralarındaki esenlik dilekleri, 
“selâm” sözleridir.” Yûnus, 10/10.

1673 “Dualarının sonu ise, “Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözleridir.” Yûnus, 10/10.
1674 “Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma.” el-Ahzâb, 33/48.
1675 “Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.” ed-Duhâ, 93/3.
1676 “Cehennem ateşine itilip atılacakları gün” et-Tûr, 52/13.
1677 “İşte o, yetimi itip kakan kimsedir.” el-Mâ¡ûn, 107/2.
1678 “Bu, sizin tevhid çerçevesinde Allah’a çağrıldığında inkâr etmeniz (sebebiyledir).” el-Mü™min, 

40/12.
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FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-FÂ™: ”د،ف“

MEKSÛRETU’D-DÂL: ”ِد،ف“

• 	]dif™un[ ِدْفٌء

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَْنَعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُعَوِمْنَهاَتْأُكُلوَن﴾1679 أَْي َما اْسُتْدِفَئ ِبِه	

Ya¡nî kendisiyle soğuktan tevakkî ve tehaffuz edilecek ve ısınılacak şey™ demektir ki 
en¡âmın sûflarından ya¡nî tüylerinden yünlerinden yapılan ¡abâ ve hayme ve hibâ™ ve 
sâiredir. Kesrle ”ِدْفٌء“ harâret ve sühûnet ve tesahhun ma¡nâlarına gelir. Aslen nitâc-ı 
ibil ya¡nî deve dölü ve sütü ve sâir intifâ¡ olunan şeyleridir. “َتِعــَب” ve ”َســِلَم“ ve “َطــَرَب” 
bâblarından ” -veznin “َكِريٌم” denir. İsm-i fâ¡ilinde “َدِفَئ َيْدَفأُ َوَيْدِفُئ َدَفأً َفُهَو َدِفٌئ ِبَل َمّدٍ َوَدْفآُن ِباْلَمّدِ
de meddle ”َدِفــيٌء“ denilmez.Isınmak ve ısıtmak ve ısıtacak libâs giymek ma¡nâlarında 
isti¡mâl olunur.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-KÂF: ”َد،ك“

• 	]dekken[ َدكًّا

• ْرِض	 ا َتَجلَّى َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدكًّا﴾1680 أَْي َمْدُكوًكا ُمْسَتِوًيا َمَع َوْجِه اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “ufalanmış, yayılıp yerle berâber olmuş” demek olur. Hörgücü sırtına yayılmış 
ve hörgücü maktû¡ deveye ”َناَقــٌة َدكَّاُء“ denir. Bunun aslı ” ” ma¡nâsına olan “َدقٌّ  ]413[ “َدكٌّ
lafzıdır. “ اُه ِباْلَْرِض” ,denir “َدكَُّه َيُدكُُّه َدكًّا” bâbından ”َردَّ -demek olur. Bu âyet-i kerî “َكَسَرُه َوَسوَّ
mede “masdar” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür ve emsâlinde böyledir. Yalnız َفِإَذا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعَلُه﴿ 
 demektir “أَْرًضا ُمْسَتِوَيًة” kavl-i kerîminde hemze ile memdûden vâki¡ kırâ¡ate göre َدكَّاَء﴾1681
ki düz ve kaypancak arza vasftır.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ك“

• 	]dukketâ[ َتا ُدكَّ

• َتا َوُكِسَرَتا َفَصاَرَتا أَْرًضا َمْلَساَء ُمْسَتِوَيًة َل ِعَوَج ِفيَها	 َتا َدكًَّة َواِحَدًة﴾1682 أَْي ُدقَّ [في قوله تعالى] ﴿َفُدكَّ

Mâ-kablinde vâki¡ ” -binâ-i mer “َدكًَّة” .ten mebnî li’l-mef¡ûl sîga-i mâzî-i müsennâttır“َدكٌّ

1679 “Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan 
yersiniz.” en-Nahl, 16/5.

1680 “Rabbi dağa tecelli edince onu darmadağın ediverdi.” el-A¡râf, 7/143.
1681 “Rabbimin vaadi (kıyametin kopma vakti) gelince onu yerle bir eder.” el-Kehf, 18/98.
1682 “İşte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.” el-Hâkka, 69/14.
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redir; ”َواِحــَدًة“ ile tavsîfi şiddet-i ” ــِت اْلَْرُض َدكًّا َدكًّا﴾i ifhâm içindir. Ve 1683“َدكٌّ  kavl-i ﴿ِإَذا ُدكَّ
kerîminde ” .demektir. Burada masdardır, tekerrürü te™kîd ve mübâlaga içindir “َدكًّا َبْعَد َدّكٍ

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-LÂM: ”َد،ل“

• 	]dellâhumâ[ ُهَما َدلَّ

• َلُهَما أَْو َخَدَعُهَما ِبِكْذٍب َوَكَلٍم َباِطٍل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَدلّٰيُهَما ِبُغُروٍر﴾1684 أَْي َفَنزَّ

Her ne sûretle olursa olsun insânı bir beliyyeye düşüren kimseye ”ُه ِبُغــُروٍر  .denir “َقــْد َدلَّ
Bâbu’l-Hemze’]de[ ”أَْدَلــى َدْلــَوُه“ ve Bâbu’t-Tâ’da ”تُْدلُــوا“ kelimelerinde bu lafzın tahkîki 
mürûr etti, mürâca¡at oluna.

• 	]delvehû[ َدْلَوُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْدَلى َدْلَوُه﴾1685 أَْي َما يُْسَتَقى ِبِه	

Kendisiyle su çekilen şey™i sarkıttı demektir. ”َدْلــٌو“ su çekilen kaptır ki biz kova deriz. 
Bâbu’l-Hemze’de ”أَْدَلى“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ل“

• 	]dulûki[ ُدلُوِك

• ْيِل َوُقْرآََن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرآََن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾1686 	 ْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّ َلَة ِلُدلُوِك الشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَِقِم الصَّ
أَْي ِفي َوْقِت َمْيِلَها [414] ِإَلى اْلُغُروِب

Ya¡nî “şemsin nokta-i zevâlden guruba” ya¡nî semt-i magribe meyli demektir ki vakt-i 
salât-ı zuhrdur, nitekim ”ْمُس -denir, “Nokta-i istivâdan garba meyletti” demek “َدَلَكِت الشَّ
tir. ”َدَخــَل“ bâbından ”ــْمُس َتْدلُــُك ُدلُــوًكا -gurûb ma¡nâsına da ge “ُدلُــوٌك” denir. Ve “َدَلَكــِت الشَّ
lir. Ve “َنَصــَر” bâbından ”ٌك ــْيَء ِبَيــِدِه َيْدلُُكــُه َدْلًكا َفُهــَو َدلَّ  denir, mess etmek oğuşturmak “َدَلــَك الشَّ
ma¡nâsınadır.

1683 “Yeryüzü (kıyamet sarsıntısıyla) parça parça olup dağıldığı zaman” el-Fecr, 89/21.
1684 “Bu sûretle onları kandırarak yasağa sürükledi.” el-A¡râf, 7/22.
1685 “Sucu kovasını kuyuya saldı.” Yûsuf, 12/19.
1686 “Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitler-

de) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” el-İsrâ™, 17/78.
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FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-MÎM: ”َد،م“

• 	]demdeme[ َدْمَدَم

• ْرُض	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُُّهْم ِبَذْنِبِهْم﴾1687 أَْي أَْرَجَف ِبِهُم اْلَ

Ve ”أَْطَبــَق َعَلْيِهــُم اْلَعــَذاَب“ dahi denildi. Ve ”أَْهَلَكُهــْم َوأَْزَعَجُهــْم“ile de tefsîr olundu. ”َفْعَلَلٌة“ vez-
ninde ”َدْمَدَمــٌة“ sözü kelâmı hışım ve gazab ve şiddetle söylemek ve bir şey™i silkip sars-
mak ve ihlâk ve hâkla yeksân etmek ma¡nâlarında müsta¡meldir. Aslı kedinin hırıltısı 
savtından hikâyet olan ”َدْمَدَمــٌة“ lafzıdır. ”َدَمــٌم“ mâddesinden olup ”َدْحــَرَج“ bâbından tasrîf 
olunur.

• 	]demmera[ َر َدمَّ

• ُ َعَلْيِهْم﴾1688 أَْي أَْهَلَكُهْم َهَلَك اْسِتْئَصاِل	 َر اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َدمَّ

Ya¡nî “Kendilerini ve onlara muhtass olan ya¡nî evlâd ve emvâlini bir uğurdan helâk ey-
ledi” demek olur. Lafzen ve ma¡nen ”َهَلٌك“ gibi olan ”َدَماٌر“ lafzından “tef¡îl”dir.Sülâsîde 
bâb-ı evvelden lâzım olarak ”ــْيُء َيْدُمُر -demektir, “tef¡îl”den müte¡addî ola “َهَلَك” ,“َدَمَر الشَّ
rak ”ــَرُه  ile isti¡mâlinde helâk, istîsâl ifâde eder, nitekim “َعَلــى” .demek olur “أَْهَلَكــُه” ,“َدمَّ
bu âyette öyledir. Ve 1689﴾ْرَناَها َتْدِميًرا ْرَنا اْلَخِريَن﴾ve 1690 ]415[ ﴿َفَدمَّ ْرَنا َما َكاَن َيْصَنُع ve ﴿ثُمَّ َدمَّ  ﴿َوَدمَّ
.ve emsâlinde mutlakan ihlâk ma¡nâsınadır ِفْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَماَكانُواَيْعِرُشوَن﴾1691

• 	]ed-dem¡i[ ْمِع الدَّ

• ْمِع َحَزناً اَلَّ َيِجُدوا َما يُْنِفُقوَن﴾1692 أَْي ِمْن َماِء اْلَعْيِن ِمَن اْلُبَكاِء	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتَولَّْوا َوأَْعُينُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اْلَعْيــِن” ,“َدْمــٌع” َمــاُء   “Ya¡nî “gözyaşı”dır. Ve tekâtur ve seyelân ma¡nâsına da masdardır. 
 “َساَل َدْمُعَها” ,denir “َدَمَعِت - َدِمَعِت اْلَعْيُن َتْدَمُع َدْمًعا َوَدَمَعاًنا َوَعْيٌن َداِمَعٌة” bâblarından ”َتِعَب“ ve “َنَفَع”
demektir. Ve ”ُة َوِهــَي َداِمَعــٌة ــجَّ  “َمــاُء اْلَعْيــِن” ,demek olur “َجــَرى أَْو َســاَل أَْو َتَقاَطــَر َدُمَهــا” , “َدَمَعــِت الشَّ
ma¡nâsına. Cem¡i ”ُدُموٌع“ gelir.

1687 “Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti.” eş-Şems, 91/14.
1688 “Allah, onları yerle bir etmiştir.” Muhammed, 47/10.
1689 “Oranın altını üstüne getiririz.” el-İsrâ™, 17/16; el-Furkân, 25/36.
1690 “Sonra diğerlerini helâk ettik.” eş-Şu¡arâ™, 26/172; es-Sâffât, 37/136.
1691 “Firavun ve kavminin yaptıklarını ve (özenle kurup) yükselttiklerini yerle bir ettik.” el-A¡râf, 7/137.
1692 “bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri 

dönen kimselere de (bir sorumluluk yoktur).” et-Tevbe, 9/92.
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FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’N-NÛN: ”َد،ن“

• 	]denâ[ َدَنى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َدَنا َفَتَدلَّى﴾1693 أَْي َقُرَب ِمْنُه	

Ya¡nî “Ona yaklaştı.” Sâlifü’z-zikr ”َداِنَيٌة“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ن“

• 	]ed-dunyâ[ ْنَيا الدُّ

• ْكُب أَْسَفَل ِمْنُكْم﴾1694 أَِي اْلُقْرَبى	 ْنَيا َوُهْم ِباْلُعْدَوِة اْلُقْصٰوى َوالرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ أَْنُتْم ِباْلُعْدَوِة الدُّ

Ya¡nî “cânib-i vâdînin Medîne’ye yakın olan cihetinde” demektir. Kezâ ”َداِنَيــٌة“ kelime-
sine nazar oluna.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-VÂV: ”َدو“

• 	]ed-devâ™ira[ َواِئَر الدَّ

• ْوِء﴾1695	 َواِئَر َعَلْيِهْم َداِئَرُة السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيَتَربَُّص ِبُكُم الدَّ

Sâlifü’z-zikr ”َداِئَرة“ kelimesine mürâca¡at oluna.

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،و“

• 	]dûleten[ ُدوَلًة

• ْغِنَياِء	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكْي َل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اْلَْغِنَياِء﴾1696 أَْي ُمَتَداَوًل َويَُقاُل [416] ِقْسَمًة َبْيَن اْلَ

 dâl’ın zammı ve fethiyle de lügattır denildi. Ve zammla mâlda ve fethle harbde “ُدوَلــٌة”
isti¡mâl olunur da denilmiş. Zammla ”ُدوَلــٌة“ bi-¡aynihi tedâvül eden şey™in ismidir. Ve 
fethle veznen ve ma¡nen ”َداَر َيــُدوُر“ gibi, ”َيــُدوُل َدْوَلــًة -ten masdardır. Murâd bu âye “َداَل 
tin mâ-kablinde mezkûr ”َفــْيٌء“in sunûf-ı mezkûre beyninde taksîminin vücûbu ”َفــْيٌء“-i 
mezkûr agniyâ arasında tedâvüle münhasır kalmasın içindir demek olur. اْلَيَّــاُم  ﴿َوِتْلــَك 

1693 “Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.” en-Necm, 53/8.
1694 “Hani siz vadinin (Medine’ye) yakın tarafında; onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı.” 

el-Enfâl, 8/42.
1695 “Ve (bundan kurtulmak için) size belalar gelmesini beklerler. Kötü belâlar kendi başlarına olsun.” 

et-Tevbe, 9/98.
1696 “O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Al-

lah böyle hükmetmiştir).” el-Haşr, 59/7.
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 ma¡nâsına “َتَنــاُوٌل” ,bundan “müfâ¡alet”tir ﴿نَُداِولَُهــا﴾ kavl-i kerîminde نَُداِولَُهــا َبْيــَن النَّــاِس﴾1697
da gelir.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-HÂ™: ”َد،ه“

• 	]ed-dehru[ ْهُر الدَّ

• َماِن	 ْهُر﴾1698 أَْي ُمُروُر الزَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما يُْهِلُكَنا ِإلَّ الدَّ

Ya¡nî “Bizi helâk etmez, ancak mürûr-ı zamân.” Ya¡nî zamânın ve yılların ve günlerin 
ve sâ¡atların gelip geçmesi ifnâ eder demek olur. Ve ْهــِر َلــْم ْنَســاِن ِحيــٌن ِمــَن الدَّ  ﴿َهــْل أََتــى َعَلــى اْلِ
وِح  ًرا َقْبَل َنْفــِخ الــرُّ  Ya¡nî “rûhtan evvel musavver olarak َيُكــْن َشــْيًئا َمْذُكــوًرا﴾1699 أَْي أَْرَبُعــوَن َســَنًة ُمَصوَّ
kırk sene” demektir. Lâkin bu kırk sene ile tefsîr te™emmül olunursa ”َدْهــٌر“ değil ”ِحيــٌن“e 
¡âiddir ki ”َدْهــٌر“den kırk sene demektir. Ve ”ِإْنَســاٌن“dan murâd cinstir;”َدْهــٌر”den murâd da 
müddet-i hamldir; sûretinde olan tefsîre göre de hükm böyledir ki “dehrden bir hîn”den 
murâd müddet-i hamldir demek olur, çünkü ”َدْهٌر“ ¡âlemin mebde™-i vücûdundan inkızâ-
sına ya¡nî fenâsına kadar olan müddetin ta¡bîr-i âharla imtidâd-ı ân-ı dâimin ismidir, 
sonra her müddet-i kesîreye dahi ıtlâk olundu. Ve bin seneye de ”َدْهــٌر“ denmiş. Ve me-
câz ]417[ olarak nevâzil ü havâdis-i şedâid-i rûzgâra ”َدْهــٌر“ denilmiş. Ve bir kimsenin 
müddet-i ¡ömrüne ve bir kavmin ve ümmetin müddet ve zamânlarına da ”َدْهــٌر“ ta¡bîr 
edilmiş ve ma¡ânî-i sâireye isti¡âreten kullanılmıştır. Ve ¡inde ba¡zi’l-muhakkikîn mi-
ne’s-sûfiyye ”َدْهٌر“ esmâ-i ilâhiyyedendir. ”ُْهَر ُهَو اهلل ْهَر َفِإنَّ الدَّ  “َفِإنَّ Ve fî rivâyetin “َل َتُسبُّوا الدَّ
ْهــُر” ُهــَو الدَّ  hadîs-i şerîfiyle emsâli ehâdis-i nebeviyye vü kudsiyyeyi bununla şerh veاهلَل 
tefsîr ve tatbîk etmişlerdir, lâkin ekser-i ¡ulemâ™ ehâdîs-i mezkûreyi ِلَنَّ اهلَل َفاِعــُل َمــا يَُضــاُف“ 
” ّرِ ْهِر ِمَن اْلَخْيِر َوالشَّ .kavliyle te™vîl buyurmuşlardır. Vallâhu a¡lemu ِإَلى الدَّ

MAZMÛMETU’D-DÂL: ”ُد،ه“

• 	]ed-duhni[ ”ْهِن “الدُّ

• ْهِن	 ْهِن َوِصْبٍغ ِلْلِكِليَن﴾1700 أَْي ُمَلِبًسا ِبالدُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن طُوِر َسْيَناَء َتْنُبُت ِبالدُّ

 dahi denir ki “َزْيٌت” ,gelir “أَْدُهٌن” ve “ِدَهاٌن” ve “ُدُهوٌن” nebâtî yağlar”a denir. Cem¡i“ “ُدْهٌن”
cem¡i ”ُزيُــوٌت“tur. Bu kelimeye dâir tahkîkât Bâbu’t-Tâ’da ”تُْدِهــُن“ kelimesinde mezkûr-
dur, oraya nazar oluna.

1697 “İşte (iyi veya kötü) günleri insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz.” Âl-i ¡İmrân, 3/140.
1698 “Bizi ancak zaman yok eder.” el-Câsiye, 45/24.
1699 “İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.” el-

İnsân, 76/1.
1700 “Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık 

verir.” el-Mü™minûn, 23/20.
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MEKSÛRETU’D-DÂL: ”ِد،ه“

• 	]ed-dihâni[ َهاِن الّدِ

• ْهِن أَْو َوْرَدًة َكأَْلَواِن اْلَوْرِد أَْو 	 َهاِن﴾1701 أَْي َكأَْلَواِن الدُّ َماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالّدِ ِت السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِاَذا اْنَشقَّ
َكاْلَِديِم اْلَمْغِرِبّيِ

Ya¡nî “züyût-ı mütenevvi¡a elvânı renk renk yâhûd gül renkleri gibi al al yâhûd magrib 
sahtiyânı gibi siyâha mâil koyu kırmızı esmer renkli” demek de olur. ”ِدَهــاٌن“ aslen 
 “ِفَعاٌل” tir.Ve lafz-ı mezkûr“َزْيــٌت” ,ün cem¡idir, nitekim mâ-kablinde beyân olundu“ُدْهــٌن”
vezninde garbde i¡mâl olunan ma¡rûf kızıl sahtiyânın ismidir. Bâbu’t-Tâ’da ”تُْدِهُن“ keli-
mesine ircâ¡-ı nazar oluna. ]418[

• 	]dihâ…an[ ِدَهاًقا

• ًة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكْأًسا ِدَهاًقا﴾1702 أَْي ُمْتَرَعًة أَْي َمْمُلوَّ

Ya¡nî “dolu.” Fârisîde zamm-ı pâ-i Fârisî ile pür denir, fethle ”َدْهــٌق“ dolmak ve doldur-
mak ma¡nâlarında müsta¡meldir. Ve “fâ¡il” sîgasıyla ”َماِلــٌئ” ,“َداِهــٌن“ dolu, pür demektir. 
Ve “if¡âl”den ”أَْمَلََهــا” ,“أَْدَهــَق اْلــَكْأَس demektir. Ve ”ِدَهاًقــا“ kelime-i kerîmesi ”ُمَتَتاِبَعًة َوَصاِفَيًة“ 
ile de tefsîr olunmuştur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

FASLU’D-DÂLİ’L-MUHMELE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”َد،ي“

• 	]deyyâran[ َديَّاًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقاَل َرّبِ َل َتَذْر َعَلى اْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َديَّاًرا﴾1703 أَْي أََحًدا	

Ya¡nî “hîçbir kimse” demektir. Bu kelime ancak cahd ve inkâr ve nefyde isti¡mâl olunur, 
dîger mevâzi¡de kullanılmaz. Meselâ ”اِر َديَّاٌر  denir ki nefy “َما َرأَْيُت ِفي اْلَقْرَيِة َديَّاًرا” ve “َما ِفي الدَّ
ve inkârdır, lâkin ”اِر َديَّاًرا  denilmez. Bu kelimenin aslı menzil “َرأَْيُت ِفي اْلَقْرَيِة َديَّاًرا” ,“ِإنَّ ِفي الدَّ
ve hâne ya¡nî ev demek olan ”َداٌر“ lafzından ”َفْيَعــاٌل“dır, ”ــاٌل ــاٌل” değildir. Eğer “َفعَّ  olsa “َفعَّ
asl-ı kelime vâvî olduğu cihetle kıyâsen lafz ”اٌر  aslen “َديَّــاٌر” .olmak lâzım gelirdi “َدوَّ
.olup vâv, yâ’ya kalb olunmuştur “َدْيَواٌر”

1701 “Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül hâline geldiği zaman (hâliniz ne olur?)” er-Rah-
mân, 55/37.

1702 “Dolu dolu kadehler vardır.” en-Nebe™, 78/34.
1703 “Nûh şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!” Nûh, 71/26.
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• 	]dîn[ ِدين
Bu kelime ¢ur™ân-ı kerîm’de vücûh-ı ¡adîde üzere vâride olmuştur. Vücûhtan biri 
Hakk’a ¡ubûdiyyet ve kurbet kasdıyla insânın İslâm ve gayrısından iltizâm ve muhâfa-
za ettiği sîret ve tarikattır, dîn-i İslâm, dîn-i Yehûd, dîn-i Nasârâ, dîn-i Mecûs gibi;  ﴿ِإنَّ
ْســَلُم﴾1704 ِ اْلِ يَن ِعْنَد اهللَّ  ve emsâli âyâtta ]419[ olduğu gibi. Ve biri de itâ¡at ve inkıyâd ve الّدِ
¡ibadettir:1705﴾ِإْبَرِهيَم َخِليًل ُ َة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َواتََّخَذ اهللَّ ِ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّ ْن أَْسَلَم َوْجَهُه هلِلَّ  ﴿َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّ
يِن﴾1706 أَِي اْلَجَزاِء َوَيْوِم اْلِحَساِب :Ve dîgeri cezâ™ ve hisabdır أَْي َطاَعًة َواْنِقَياًدا َوِعَباَدًة  Bir ﴿َماِلِك َيْوِم الّدِ
vech de sultân ya¡nî kahr ve galebe ve huccet ve tasarruftur. Ve ¡âdet ve kânûn demek 
de olur: ِنَظاِم َمْمَلَكِتِه الَِّتي َتْحَت ُسْلَطاِنِه ﴿َما َكاَن ِلَيْأُخَذ أََخاُه ِفي ِديِن اْلَمِلِك﴾1707 أَْي ُحْكِم اْلَمِلِك َوُهَو َعاَدتُُه ِفي 
ِتــه  Ve emsâl]i[ âyât-ı kerîmede bu vechlerden biriyle tefsîr olunur. İkinci َوَقْهــِرِه َوَغَلَبِتــِه َوُحجَّ
bâbdan ”ْسَلِم َيِديُن ِبِه ِديًنا ِباْلَكْسِر َفُهَو َديٌِّن ِبالتَّْشِديِد َكَسّيٍِد -denir ki İslâm’la Hakk’a ¡ubûdiy “َداَن ِباْلِ
yet etti demektir. Ve “َضــَرَب” bâbından ”ُجــُل َيِديــُن َدْيًنــا ِباْلَفْتــِح َفُهَو َداِئٌن  “ُمَداَيَنٌة” denir. Bu “َداَن الرَّ
ma¡nâsınadır ki ikrâz ve istikrâz ma¡nâsı ifâde eder. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâbi.

1704 “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.” Âl-i ¡İmrân, 3/19.
1705 “Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan 

kimsenin dininden daha güzeldir? Allah İbrahim’i dost edindi.” en-Nisâ™, 4/125.
1706 “Ceza gününün (ahiret gününün) maliki” el-Fâtiha, 1/4.
1707 “Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı.” Yûsuf, 12/76.
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ذ
FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-ELİF: ”ذ،ا“

• 	]≠âti[ َذاِت

• ُدوِر	 ُدوِر﴾1708 َوِفي أَْمَثاِلَها ِمَن اْلَياِت ِبَمْعَنى َحاَجِة الصُّ َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اهللَّ

Ya¡nî ”ُدوِر  ya¡nî kalbde izmâr “َما ِفي اْلُقُلوِب” terkîbi “kulûbün hâceti” demektir ki “َذاِت الصُّ
edilen şey™ demek olmakla hâcet ve maksad ve ârzû da bunda dâhildir. Bu ”َذاُت“ lafzı 
sâhib ma¡nâsına ve dâimâ muzâf olarak isti¡mâl olunan ”ُذو“ lafzının mü™ennesidir. Ve 
kelime-i mezbûre bir şey™in ¡ayn ve hakîkatinde ve nefs ve hâssasında da isti¡âreten 
isti¡mâl olunur, binâ™en ¡aleyh ”ــْيِء ُتــُه” ,“َذاُت الشَّ  .ma¡nâlarına gelir “َعْينُــُه َوَنْفُســُه َوَحِقيَقُتــُه َوَخاصَّ
]420[

• 	]≠e’l-kifli[ َذا اْلِكْفِل

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْذُكْر ِإْسٰمِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل﴾1709 اُْخُتِلَف ِفيِه	

Bu zât hakkında ihtilâf olundu, binâ™en ¡aleyh akvâl de ta¡addüd etti. Ekser-i ehl-i ¡ilm 
bu zât bir ¡abd-i sâlih olup nebî değildir dediler. Ve ba¡zı bir ¡abd-i sâlihin mevti ¡indin-
de umûrunu tekeffül etti de ”ُذو اْلِكْفــِل“ tesmiye olundu dedi. Ve zamânının peygamberi 
için kavmi beyninde hak ve ¡adl ile hükm ve kazâyı tekeffül etti ve îfâ-yı hak etti de ُذو“ 
-den murâd İlyâs yâhûd Yûşa¡ veyâhûd Zeke “ُذو اْلِكْفِل” tesmiye edildi denmiş. Ve اْلِكْفِل”
riyyâ’dır da denilmiş. Ve sûrette ”َكَفاَلــٌة” ,“ِكْفــٌل“ten olmayıp nasîb ma¡nâsına olan ”ِكْفــٌل“ 
olur ki ”ُذو اْلَحّظِ َوالنَِّصيِب ِمَن اْلَحّقِ َتَعاَلى” ,“ُذو اْلِكْفِل“ demek olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi 
bihi.

1708 “Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.” Âl-i ¡İmrân, 3/119; el-Mâide, 5/7; Lok-
mân, 31/23.

1709 “(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an.” Sâd, 38/48.
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• 	]≠e’n-nûni[ َذا النُّوِن

• َلُم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا﴾1710 اَْلُمَراُد ِمْنُه يُونُُس عَلْيِه السَّ

Müşârünileyhin ”النُّــوِن  tesmiyesinin sebebi kendilerini, bahre ilkâ olundukta balık “ُذو 
yutmasıdır. ”نُوٌن“ balıktır, cem¡i ”ِنيَناٌن“ gelir. Ve ”نُوٌن“ seyf ve devât ya¡nî yazı hokkasına 
denir.

• 	]e≠-≠âriyâti[ اِرَياِت الذَّ

• َياِح 	 الّرِ أَِي  أَْمًرا﴾1711  َماِت  َفاْلُمَقّسِ يُْسًرا  َفاْلَجاِرَياِت  ِوْقًرا  َفاْلَحاِمَلِت  َذْرًوا  اِرَياِت  َتَعاَلى ﴿َوالذَّ َقْوِلِه  ِفي 
الَِّتي َتْذُرو التَُّراَب َوَغْيَرُه

Kasemdir, ya¡nî “Toprakları kaldırıp savuran rüzgârlar hakkı için” demek olur. ”َذْرٌو“ 
kaldırmak ve savurmak ma¡nâsınadır. Bâbu’t-Tâ’da ”َياُح .kelimesine nazar oluna “َتْذُروُه الّرِ

-Ya¡nî “Yağmur sikalini hâmil ve nâkil olan bulutlar hakkı için yüklen ﴿َفاْلَحاِمــَلِت ِوْقــًرا﴾
mek ve nakl etmek.” Ve gebelik ma¡nâsına olan ”َحْمــٌل“den ”َحاِمــٌل“in cem¡-i mü™ennes-i 
sâlimidir. ”ِوْقٌر“ kesr ile ”421[ “ِثَقٌل[ demektir. 

 “َجاِرَيات” ”.Denizde kolaylıkla seyr eden sefîneler hakkı için demek olur“ ﴿َفاْلَجاِرَياِت يُْسًرا﴾
sefîne ma¡nâsına olan ”َجاِرَيٌة“nin cem¡idir. Bâbu’l-Cîm’de ”اَْلَجَواِر“ kelimesine bak. 

أَْمــًرا﴾ ــَماِت   Erzâk ve emtâr ve emsâli umûru beyne’l-halk taksîm eden melâike“ ﴿َفاْلُمَقّسِ
hakkı için” demektir ki husûs-ı mezkûreye müvekkel melâike murâd olunur. Bâbu’l-
¢âf’ta ”َقَســْمَنا“ kelimesine nazar oluna. Sûrenin evvelinden buraya kadar olan bu tefsîr 
Emîrü’l-mü™minîn ¡Alî b. Ebî ‰âlib rıdvânullâhi ¡aleyhi hazretlerinden menkuldür, bu 
mahalde cem¡ olundu.

• 	]≠âtu’l-ekmâmi[ َذاُت اْلَْكَماِم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالنَّْخُل َذاُت اْلَْكَماِم﴾1712	

 için “اْلَْكَمــاِم” .bu faslın evvelinde beyân olundu “َذاُت” .e sıfat vâki¡ olmuştur“َنْخــٌل”
Bâbu’l-Hemze ”أَْكَماِمَها“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َذ،ب“

• 	]≠eba√ûhâ[ َذَبُحوَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا اْلَن ِجْئَت ِباْلَحّقِ َفَذَبُحوَها﴾1713 أَْي َنَحُروَها	

1710 “Zünnûn’u da hatırla. Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti.” el-Enbiyâ™, 21/87.
1711 “Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki.” ez-Zâ-

riyât, 51/1-4.
1712 “Orada salkımlı hurma ağaçları vardır.” er-Rahmân, 55/11.
1713 “Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” dediler.” el-Bakara, 2/71.
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Ya¡nî “Onu boğazladılar, boğazını kestiler” demektir. ”َذْبــٌح“ aslen hayvânın boğazını 
şakk etmek ma¡nâsınadır. “َقَطــَع” bâbından ”َذَبــَح َيْذَبــُح َذْبًحــا َفُهــَو َذِبيــٌح ِبَمْعَنــى َمْذبُــوٍح“ denir. Ve 
fethle ”َذْبٌح“ ism de olur. Ve kesrle ”ِذْبٌح“, “zebh” olunacak ya¡nî “zebh” için tehyi™e olu-
nan hayvândır. Ve lisân-ı şer¡de ”َذْبٌح“ vaz¡-ı mahsûs ve sûret-i mahsûsa-i mesnûne üzere 
hayvân boğazlamağa ıtlâk olunur. Kesr-i mîm’le ”ِمْذَبٌح“ ism-i âlettir, bıçak demek, feth-
le ”َمْذَبٌح“ hayvândan ”َذْبٌح“ olunacak mahaldir ki hulkûm ya¡nî gırtlaktır. Ve yer yarığına 
ve kenâyis-i Yehûd’a da ”َمْذَبٌح“ denir. ]422[ 

MAZMÛMETU’±-±ÂL: ”ُذ،ب“

• 	]≠ubâben[ ُذَباًبا

• ِ َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا﴾1714	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ

İsm-i cinstir, vâhidesi ”ُذَباَبٌة“dir; ¡umûmen haşerât-ı tâireye ya¡nî sinek kısmına ıtlâk olu-
nur. Bunda ”َنْحــٌل“ ya¡nî arı da dâhildir, lâkin kara sinekte isti¡mâl eşherdir. Bu âyette 
asnâm ve evsânın lâ-şey™ hükmünde olduğu ve ¡acz ve ¡adem-i kudret ve irâdetle lâyık-ı 
¡ibâdet olmadıklarını beyânla şirki takbîh ve müşrikîni tahkîr vardır.

MEKSÛRETU’±-±ÂL: ”ِذ،ب“

• 	]≠ib√i[ ِذْبٍح

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَفَدْيَناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم﴾1715 أَْي ِبَكْبٍش َعِظيٍم	

Ya¡nî “büyük bir koç” demektir. Eğerçi ”ِذْبــٌح“ mutlak zebh için tehyi™e edilen hayvân 
ise de tefsîr-i menkûlde ”َكْبٌش“ ile takyîd ve tahsîs edilmiştir. Yalnız ◊asen-i Ba§rî radı-
yallâhu ¡anhden ”َتْيــٌس“ ya¡nî dağ keçisinin erkeği yabanî teke olup cebel-i ¿ebîr’den in-
dirildiği nakl olunuyor. Vallâhu a¡lemu bihi. Bu lafzın tahkîki faslın evvelinde ”َذَبُحوَهــا“ 
kelimesinde beyân olundu.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’R-RÂ™: ”َذ،ر“

• 	]≠era™ekum[  َذَرأَُكْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي َذَرأَُكْم ِفي اْلَْرِض﴾1716 أَْي َخَلَقُكْم َوَبثَُّكْم ِفيَها	

Ya¡nî “Sizi yerde yarattı ve neşr etti” demektir. 1717﴾ْنــِس  ﴿َوَلَقــْد َذَرْأَنــا ِلَجَهنَّــَم َكِثيــًرا ِمــَن اْلِجــّنِ َواْلِ

1714 “Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar.” el-Hacc, 22/73.
1715 “Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık.” es-Sâffât, 37/107.
1716 “O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir.” el-Mü™minûn, 23/79. Ayrıca bkz. el-Mülk, 67/24.
1717 “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, birçoklarını cehennem için var ettik.” el-A¡râf, 7/179.
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kavl-i kerîmi de böyledir, ”َخَلْقَنــا“ demek olur. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ْرُء  “اَلــذَّ
 “َذَرأَ .Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı şey™i ]423[ izhâr etmesidir “َذْرٌء” Ya¡nî ِإْظَهاُر اهلِل َتَعاَلى َما أَْبَداُه”
 bâbından “َقَطَع” demektir demiş. Mehmûzu’l-lâm olarak “أَْوَجَد أَْشَخاَصُهْم” ,denir اهللُ اْلَخْلَق”
 ,ma¡nâsına olduğu gibi arza “َخَلَق” demektir. Ve lafz-ı mezkûr “َخَلَق” ,denir “َذَرأَ َيْذَرأُ َذْرًءا”
tarlaya tohum saçmak ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Ve rüzgârın zemînde olan tozu ve 
toprağı kaldırıp savurmasına da denir, nitekim 1718﴾َيــاُح  “َتــْذُرُؤُه kavl-i kerîminde ﴿َتــْذُروُه الّرِ
َياُح”  dendir denildi“َذْرٌو” kırâ™ati bunu mü™eyyiddir, lâkin bu ma¡nâda nâkıs-ı vâvî olan الّرِ
ki ”َعَدا“ bâbından ”َذَرا َيْذُرو َذْرًوا“ denir. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْذُروُه“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]≠er¡uhâ[ َذْرُعَها

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوَها﴾1719 أَْي طُولَُها ِإَذا َذَرَعْت	

Ya¡nî “Arşınladığın vaktte boyu yetmiş zirâ¡dır” demek olur. Aslen ”ِذَراٌع“ ¡uzv-ı ma¡rû-
fun ismidir, ya¡nî koldur. Ve ölçüde bir kol boyuna ”ِذَراٌع“ denir, biz arşın deriz. Ve 
¡inde’l-ba¡z parmak uçlarından dirseklere kadar olan mahaldir. Üçüncü bâbdan َذَرَع َيْذَرُع“ 
 .denir, ölçmek, arşınlamaktır َذْرًعا”

• 	]≠er[ َذْر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُهْم َلِعًبا َوَلْهواً﴾1720 	

• َو﴿ثُمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن﴾1721	

• َو﴿َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا﴾1722 	

• َو﴿َوَذُروا َما َبِقَي﴾1723 َوأَْمَثاِلَها ِبَمْعَنى التَّْرِك	

Bu kelime misâl-i vâvî olan ”َوَذَر“ lafzından ”أُْتُرْك“ ve ”َدْع“ ma¡nâsına emrdir. ”َوَضَع َيَضُع“ 
gibi muzâri¡inde vâv sâkıt olmakla emri ”َضــْع“ gibi ”َذْر“ kalmıştır. Bâbu’t-Tâ’da ”َتــَذُر“ 
kelimesine de bak. ]424[

MAZMÛMETU’±-±ÂL: ”ُذ،ر“

• 	]≠urriyyetun[ يٌَّة ُذّرِ

• يٌَّة ُضَعَفاُء﴾1724 أَْي أَْوَلٌد	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلُه ُذّرِ

1718 “Rüzgârın savurduğu (kuru bir çer çöpe döner).” el-Kehf, 18/45.
1719 “Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu.” el-Hâkka, 69/32.
1720 “Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri olanları bırak.” el-En¡âm, 6/70.
1721 “Sonra bırak onları, içine daldıkları batakta oynayadursunlar.” el-En¡âm, 6/91.
1722 “Beni, yarattığım kişiyle baş başa bırak.” el-Müddessir, 74/11.
1723 “Faizden geriye kalanı bırakın.” el-Bakara, 2/278.
1724 “Himayeye muhtaç çocukları var iken.” el-Bakara, 2/266.
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Bu kelime ¢ur™ân-ı kerîm’de çok tekerrür etmiştir. Her mahalde evlâd ve evlâd-ı evlâd 
demektir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”يَّــٌة -in aslı sıgâr-ı evlâddır eğerçi müte¡â“ُذّرِ
ref olan isti¡mâlde sıgâra kibâra denir ve aslı cem¡ olmakla berâber vâhidde ve cem¡de 
isti¡mâl olunur demiş ve emsâl îrâd etmiş. Sonra bu lafzın mâdde-i asliyyesinde üç kavl 
vardır: Biri ”َذَرأَ اهللُ اْلَخْلَق“ kavlindendir, sonra hemzesi terk olundu denildi. Ve biri bunun 
aslı ”ُذْرِويَّــٌة“tir denildi. Ve üçüncü kavl ” ــٌة” lafzından “َذرٌّ  tir denildi demiş. İntehâ“ُفْعِليَّ
mulahhasan minhu.

Sicistânî rahimehullâhu daha tafsîl etmiş ve demiş ki ba¡zı nahviyyûn ”يَّــٌة  in takdîri“ُذّرِ
”  tir dediler, zîrâ Allâhu ta¡âlâ şânuhu hazretleri Âdem’in sulbünden“ُفْعِليٌَّة” lafzından “َذرٌّ
halkı ”  buyurdu. Onlar ﴿أََلْســُت ِبَربُِّكــْم﴾gibi ya¡nî küçücük karıncalar gibi ihrâc edip 1725 “َذرٌّ
da ﴾َبَلى﴿ dediler. ” ةٌ” küçük karınca demek olan “َذرٌّ  nin cem¡idir. Dîger ba¡zı ¡ulemâ-i“َذرَّ
lisân ”يٌَّة وَرةٌ” vezninde “ُفْعُلوَلٌة” in aslı“ُذّرِ  ,tir, vaktâ ki bu tad¡îf ile isti¡mâli tekessür etti“ُذرُّ
râ-i ahîre yâ’ya ibdâl edildi, ”وَيــٌة يَّــٌة” oldu, sonra da vâv yâ’ya idgâm edilip “ُذرُّ  oldu “ُذّرِ
dediler. Ve ”يَّــٌة اْلَخْلــَق” ,“ُذّرِ اهللُ  وَلــٌة” lafzından “َذَرأَ” ya¡nî “َذَرأَ   tir de hemze yâ’ya ibdâl“ُفعُّ
edildi, ”َنِبيٌء“ lafzında hemze ]425[ yâ’ya ibdal olunup ”  olduğu gibi denildi. Vallâhu “َنِبيٌّ
a¡lemu.

• 	]≠ekkeytum[ ْيُتْم َذكَّ

• وُح َفَذَبْحُتْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإلَّ َما َذكَّْيُتْم﴾1726 َيْعِني ِإلَّ َما أَْدَرْكُتْم َوِفيِه الرُّ

Ya¡nî “Hayvânât-ı mezkûreden ancak kendinde eser-i hayât var iken yetişip boğazladı-
ğınız hayvânın ekli size helâldir” demek olur. Şer¡de ”َتْذِكَيــٌة“ ve ”ٌَذَكاة“ bir keskin âletle 
mecrâ-yı ta¡âm ve şâh damarlarıyla berâber hulkûmu zikrullâh ile kesmektir. Bu da 
ekli helâl olan hayvânata hâsstır. Ekli harâm olan hayvân ”َتْذِكَيــٌة“ ile helâl olmaz, hınzîr 
gibi. Ve bu ”َتْذِكَيــٌة“ husûsunda mufassâlâta hâssatan kütüb-i fıkha mürâca¡at lâzımdır. 
Bu kelime ”َذَكاٌء“ lafzındandır ki bir şey™in tamâmıdır. ” ــّنِ -dişlerin tamâm olma “َذَكاُء الّسِ
sıdır ki şebâbın gâyet ve nihâyetidir. Ve fehmde ”َذَكاٌء“ zihnin serî¡ü’l-kabûl olmasından 
¡ibârettir. Ve ”َذكَّْيُت النَّاَر“ denir, “Âteşin iş¡âlini itmâm ettim” demek olur. Bu sûrete göre 
ْيُتــْم﴾  ibâretiyle tefsîr olunur. Ve İmâm¡ “ِإلَّ َمــا أَْدَرْكُتــْم َذْبَحــُه َعَلى التََّمــاِم” kavl-i kerîmi ﴿ِإلَّ َمــا َذكَّ
Muberred’den ”ِإلَّ َمــا َخلَّْصُتــْم ِبِفْعِلُكــْم ِمــَن اْلَمــْوِت ِإَلــى اْلَحَيــاِة“ tefsîri de rivâyet olundu. Bundan 
.nin tahlîs ma¡nâsına da isti¡mâl olunduğu anlaşılıyor“َتْذِكَيٌة”

MEKSÛRETU’±-±ÂL: ”ِذ،ك“

• 	]≠ikrâ[ ِذْكَرى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِلُتْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن﴾1727 أَْي َتْذِكَرًة َوِعَظًة	

1725 “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” el-A¡râf, 7/172.
1726 “(Henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç.” el-Mâide, 5/3.
1727 “Kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak (indirilmiş bir kitaptır).” el-A¡râf, 
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 sîgasında ma¡nâ-yı “ِذْكَرى” den eblagdır, çünkü“ِذْكٌر” ,vezninde masdardır “ِفْعَلى” ,“ِذْكَرى”
kesret vardır, nitekim 1728﴾َرْحَمًة ِمنَّا َوِذْكَرى ِلُوِلي اْلَْلَباِب﴿ kavl-i kerîminde ”ِذْكًرا َكِثيًرا“ ile mü-
fesserdir. ]426[ ﴾ْكَرى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن ْر َفِإنَّ الّذِ ْكِر” , ﴿َوَذّكِ -kelimesi kal “ِذْكٌر” .demektir “َفِإنَّ َكْثَرَة الّذِ
bî ve lisânî olmak üzere birkaç vechle isti¡mâl olunur. Kalbî olarak zıdd-ı nisyândır ki 
unutmamaktır ve ba¡de’n-nisyân hâtırlamak yâd etmektir, ”َذَكْرتُُه ُكْنُت َنِسيُتُه“ gibi. Ve lisânî 
olarak anmak, yâd etmek, lisâna getirmek ve kavl ya¡nî demek ve söylemek ma¡nâsına 
da müsta¡meldir. ”َذَكــَر ِلــي أَنَّــُه َعِمَل َكَذا َوَكــَذا“ Ya¡nî “Şöyle şöyle yaptığını bana söyledi” de-
mek olur. Ve medh ve senâ ve fazl ve şeref ma¡nâlarına dahi gelir ki elsine-i nâsta çokça 
söylenmek, ¡uluvv-i menzilet ve sümüvv-i menkabete delâlet eder.

• 	]≠ikrun leke[ ِذْكٌر َلَك

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنَُّه َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك﴾1729 أَْي َشَرٌف َلَك َوِلَقْوِمَك 	

• َرِف 	 ْكِر﴾1730 أَِي الشَّ َو﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي الّذِ

• َوَكَذا ﴿َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك﴾1731	

Kavl-i kerîmi de bundandır. Mâ-kablinde beyân olundu, ircâ¡-ı nazar oluna.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-LÂM ”َذ،ل“

• 	]≠elûlun[ َذلُوٌل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل َذلُوٌل تُِثيُر اْلَْرَض﴾1732 أَْي َغْيُر ُمَذلََّلٍة ِباْلَعَمِل	

Ya¡nî “arzı sürmeğe alıştırılmamış” demek olur. ”َذلُوٌل“ , ” -den “fa¡ûl”dür. Bâb-ı sânî“ُذلٌّ
den ”َذلَّ َيــِذلُّ ُذلًّ َفُهــَو َذِليــٌل“ denir. Ve zammla ”  ve mîm-i meftûha ile “ِذلَّــٌة” ve kesrle “ُذلٌّ
ابَُّة َفِهَي َذلُوٌل” .ismdir de denildi “َمَذلٌَّة” -demektir. Bâbu’l-Hem “ِإْنَقاَدْت” ve “َسِهَلْت” , “َذلَِّت الدَّ
ze’de ”أَِذلٌَّة“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

• 	]≠elûlen[ َذلُوًل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلَْرَض َذلُوًل﴾1733 أَْي َسْهَلًة ِلْلَمْشِي ِفيَها	

Ve ”َرًة ]de denir, mâ-kabline nazar oluna. ]427 “ُمَسخَّ

7/2.
1728 “Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere.” Sâd, 38/43.
1729 “Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüttür.” ez-Zuhruf, 43/44.
1730 “Sâd. O şanlı, şerefli Kur’an’a andolsun (ki o, Allah sözüdür).” Sâd, 38/1.
1731 “Senin şânını yükseltmedik mi?” el-İnşirâh, 94/4.
1732 “O; çift sürmek için boyunduruğa vurulmamış.” el-Bakara, 2/71.
1733 “O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir.” el-Mülk, 67/15.
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MAZMÛMETU’±-±ÂL: ”ُذ،ل“

• 	]≠ullilet[ ُذلَِّلْت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُذلَِّلْت ُقطُوُفَها َتْذِليًل﴾1734 أَْي أُْدِنَيْت ِثَماُرَها	

Ya¡nî “Meyveleri salkımları indirilip mütenâvilîne yaklaştırıldı.” Kâim ve kâ¡id sühûlet-
le tenâvül edeler demektir. Bu da ânifü’l-beyân ” -lafzından “tef¡îl”dir. Bâbu’l-Hem “ُذلٌّ
ze’de ”أَِذلٍَّة“ ve Bâbu’l-¢âf’ta ”ُقطُوُفَها“ kelimelerine nazar oluna.

• 	]≠ululen[ ُذلًُل

• َرًة َوُمْنَقاَدًة	 َلًة َوُمَسخَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذلًُل﴾1735 أَْي ُمَسهَّ

 un“َذلُــوٌل” den hâl olur. Ânifü’l-beyân“ُســُبَل” e râci¡ zamîrden yâhûd“َنْحــٌل” deki“أُْســُلِكي”
cem¡idir, oraya bak.

MEKSÛRETU’±-±ÂL: ”ِذ،ل“

• 	]≠illetun[ ِذلٌَّة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَل ِذلٌَّة﴾1736 أَْي َكآَبٌة َوُحْزٌن َواْنِكَساٌر	

Ya¡nî “Sû™-i hâlleri sebebiyle onların yüzlerini âsâr-ı hüzn ü inkisâr bürümez” demektir. 
Bu faslın ibtidâsından beri kısm kısm beyân olunan ”  den ismdir. Burada mahzûn ve“ُذلٌّ
münkesir ve seyyi™ü’l-hâl olan kimseye ¡ârız olan hâletin vechde meşhûd olan âsâr ve 
¡âlâiminden ¡ibârettir.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-MÎM: ”ذ،م“

MEKSÛRETU’L-MÎM: ”ِذ،م“

• 	]≠immeten[ ًة ِذمَّ

• ًة﴾1737 أَْي َعْهًدا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيْرُقُبوَن ِفي ُمْؤِمٍن ِإلًّ َوَل ِذمَّ

Ya¡nî “Size zafer bulduklarında hakkınızda karâbet ve ¡ahde ri¡âyet etmez.” Ya¡nî size 
ezâ ve cefâ etmekte hakk-ı karâbet ü ¡ahd gözetmezler demek olur. ”ــة  “َعْهــٌد” ]428[ “ِذمَّ
ma¡nâsınadır. Ve hıfz ve himâye ve ri¡âyeti vâcib olan şeydir de denildi. Ve Ebû ¡Ubey-

1734 “Cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.” el-İnsân, 76/14.
1735 “Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” en-Nahl, 16/69.
1736 “Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır, ne de bir zillet.” Yûnus, 10/26.
1737 “Bir mü’min hakkında ne akrabalık (bağlarını), ne de antlaşma (yükümlülüğünü) gözetirler.” et-Tev-

be, 9/10.



de dedi ki ”ــٌة  üzerinde hîçbir ¡ahd ve yemîn olmadığı hâlde bir şey™i bir kimse kendi “ِذمَّ
nefsi üzerine ri¡âyeti vâcib bir hak gibi ¡add etmektir. Bu lafz yerine göre ”َعْهٌد“ ve ”أََماٌن“ 
ve ”َضَماٌن“ ma¡nâlarına isti¡mâl olunur.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME MA¡A’N-NÛN: ”َذ،ن“

• 	]≠enûben[ َذنُوًبا

• َنِصيِب 	 ِمْثَل  اْلَعَذاِب  ِمَن  َنِصيًبا  أَْي  أَْصَحاِبِهْم﴾1738  َذنُوِب  ِمْثَل  َذنُوًبا  َظَلُموا  ِللَِّذيَن  ﴿َفِإنَّ  َتَعاَلى  َقْولُُه 
أَْصَحاِبِهْم َيْعِني اْلَهاِلِكيَن َقْبَلُهْم

Fethle ”َذنُوٌب“ aslen “büyük kova” demektir ki dolu ola, zîrâ boş kovaya ”َذنُوٌب“ denmez. 
¡Arab su aldıkları zamân âdem başına bir ”َذنُــوٌب“ olmakla ya¡nî her ferd için bir ”َذنُــوٌب“ 
almak ¡âdet olmakla bu âyette lafz-ı mezkûr ”َنِصيــٌب“ mevzi¡ine vaz¡ buyuruldu. Murâd 
da ¡azâbdır. Ve ”َذنُــوٌب“un cem¡i ”ِكَتــاٌب“ vezninde ”ِذَنــاٌب“dır. İsm ve günâh ma¡nâsına 
olan ”َذْنٌب“in cem¡i zammeteynle ”ُذنُوٌب“ ve kuyruk demek olan fethateynle ”َذَنٌب“ cem¡i 
.gelir “أَْذَناٌب”

1738 “Şüphesiz zulmedenler için (önceki müşrik) arkadaşlarının azap payı gibi payları vardır.” ez-Zâ-
riyât, 51/59.
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ر
FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-HEMZE: ”َر،ء“

• 	]ra™ufun[ َرُؤٌف

• ْحَمِة	 ُ َرُؤٌف ِباْلِعَباِد﴾1739 أَْي َشِديُد الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواهللَّ

Bu kelime aslen esirgemek ve fart-ı şefkat u rikkat ma¡nâsına olan ”َرْأَفــٌة“tendir, ancak 
Cenâb-ı Hakk’a isnâdında ”ْحَمــِة ْحَمــِة” ve “َكِثيــُر الرَّ -demek olur, çünkü Hakk’a rik “َشــِديُد الرَّ
kat ve şefkat isnâdı lâyık ve câiz değildir. ]429[ Ve ”ُؤوُف  “ُذو .esmâ-i hüsnâdandır “اَلــرَّ
ْأَفــِة” ُؤوُف” şiddet-i rahmet ma¡nâsına olmakla “َرْأَفــٌة” ma¡nâsınadır. Ve الرَّ -ism-i şerî “اَلــرَّ
fi ma¡a’l-mübâlaga ”ِحيــُم ُ َرُؤٌف ِباْلِعَبــاِد﴾ ,ma¡nâsınadır “اَلرَّ  ve 1740﴿ِإنَّــُه ِبِهــْم َرُؤٌف َرِحيــٌم﴾ ve ﴿َواهللَّ
emsâlinde olduğu gibi. Ve agleb ve ekser bu iki ism-i şerîf birlikte zikr olunmuştur, 
hattâ teşrîfen ve tefhîmen li-celâleti kadrihi Resûl-i ekrem efendimizi tavsîfte de bir-
likte zikr olunmuştur, ke-mâ kâle ta¡âlâ fî âhiri sûreti’t-tevbe َحِريــٌص َعَلْيُكــْم ِباْلُمْؤِمِنيــَن َرُؤٌف﴿ 
 Ve bu gûne teşrîf ve tekrîm ancak Cenâb-ı Risâlet-me™âblarına mahsûstur, zîrâ َرِحيٌم﴾1741
enbiyâ-i ¡izâm ¡aleyhimü’s-selâm hazerâtıyla sâir mukarrebân-ı dergâh-ı ulûhiyyetten 
hîçbiri böyle esmâ-i hüsnâdan iki ismin beynini cem¡le tavsîf buyurulmamıştır. Bu keli-
me mehmûzü’l-¡ayn olarak ”َحُسَن“ ve “َقَطَع” ve ”َطِرَب“ bâblarından tasrîf olunur.

• 	]ra™feten[ َرْأَفًة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة﴾1742 أَْي ِرقًَّة َوَتَعطًُّفا	

Sicistânî rahimehullâhu ”َرُؤوٌف“ kelimesini ”ْحَمــِة  “أَِرُق kelimesini “َرْأَفــٌة” ile ve “َشــِديُد الرَّ
ْحَمِة”  sıfât-ı “َرْأَفٌة” esmâ-i sıfât-ı ilâhiyyeden ve “َرُؤوٌف” ile tefsîr etmiştir. Bunun vechi الرَّ

1739 “Allah kullarına çok şefkatlidir.” el-Bakara, 2/207; Âl-i ¡İmrân, 3/30.
1740 “Şüphesiz O, onlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.” et-Tevbe, 9/117.
1741 “O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.” et-Tevbe, 9/128.
1742 “Ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk.” el-Hadîd, 57/27.
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halktan olmasıdır. ٌــة ِ﴾1743 أَْي َرْحَمــٌة َوِرقَّ  in “َرْحَمــٌة” Âyet-i ûlâda ﴿َوَل َتْأُخْذُكــْم ِبِهَمــا َرْأَفــٌة ِفــي ِديــِن اهللَّ
-kelime “َرُؤوٌف” üzerine ¡atfla mezkûr olması te™kîd veyâ tefsîr için olmayıp ânifen “َرْأَفٌة”
sinde beyân olunduğu vechle ma¡nâca olan farkı isbât içindir. Ve denildi ki ”َرْأَفــٌة“ def¡-i 
mekrûhta ve ٌ”رَحْمَة“ îsâl-i hayr u mahbûbda isti¡mâl olunur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi. 
]430[

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ء“

• 	]er-ru™yâ[ ْءَيا الرُّ

• ْؤَيا﴾1744 	 ْقَت الرُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَناَدْيَناُه اَْن َيا ِإْبَرِهيُم َقْد َصدَّ

• 	1745﴾ ْؤَيا ِباْلَحّقِ ُ َرُسوَلُه الرُّ و ﴿َلَقْد َصَدَق اهللَّ

Ve sâir âyât-ı kerîmede ”ُرْؤَيا“ lafzı cümleten ”َما َرآُه النَّاِئُم“ ya¡nî uykuda görülen şey™dir ki 
Türkçe’de düş denir. Aslı görmek demek olan ”ُرْؤَيــٌة“tir. ”َرأَْيــُت ِفــي اْلَمَناِم ُرْؤًيا“ denir, ”ُفْعَلى“ 
vezninde gayr-ı munsarıftır. Yalnız ــَجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفي ْءَيــا الَِّتــي أََرْيَناَك ِإلَّ ِفْتَنًة ِللنَّاِس َوالشَّ  ﴿َوَمــا َجَعْلَنــا الرُّ
ْؤَيــا” ¡kavl-i kerîminde vâki اْلُقــْرٰاِن﴾1746  kelime-i kerîmesi hâtemü’l-enbiyâ™ efendimiz “اَلرُّ
hazretlerinin leyle-i İsrâ’da mi¡râcda yakazaten müşâhede buyurdukları âyât ve ¡acâib-i 
kudretin rü™yetidir. Bu kavl, İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumânın kavlidir ki ekser-i ehl-i 
tefsîr de bunu kabûl etmişlerdir.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ء“

• 	]ri™yen[ ِرْئًيا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكْم أَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن ُهْم أَْحَسُن أََثاًثا َوِرْئًيا﴾1747 أَْي َمْنَظًرا	

Ya¡nî “görünüş” demektir ki cemâl ve kıyâfet ve sûrettir. ”أََثــاٌث“ metâ¡-ı beyt ve eşyâ-i 
tecemmüldür. Tercümede “Onlar metâ¡-ı beyt ve eşyâ-i tecemmül ve sûret ve hey™et ve 
manzara cihetinden ziyâde güzel idiler” denir. Kesr-i râ™ ve yâ™dan mukaddem hemze-i 
sâkine ile ”َرأَْيــُت” , “ِرْئــٌي“ mâddesinden “fi¡l” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür. Ve bu kelime hem-
zeyi yâ™ya kalb ve dîger yâ™da idgâmla ”ِريًّا“ sûretinde de kırâ™at olunmuştur, ma¡nâ yine 
böyledir. Yâhûd aslen suya kanmak ma¡nâsına olup ni¡met ma¡nâsında isti¡mâl olunan 

1743 “Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın.” en-
Nûr, 24/2.

1744 “Ona, şöyle seslendik: “Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin.” es-Sâffât, 37/105.
1745 “Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı.” el-Feth, 48/27.
1746 “Sana gösterdiğimiz o rüyayı da, Kur’an’da lanetlenmiş bulunan o ağacı da sırf insanları sınamak 

için vesile yaptık.” el-İsrâ™, 17/60.
1747 “Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik.” Meryem, 

19/74.
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” ْعَمــِة” den olmakla “ِريٌّ  demek olur. Ve zây-ı “ِنْعَمــٌة” ]takdîriyle ]431 “َمْنَظُرُهــْم ُمْرَتــِوي ِمــَن النِّ
menkûta ile ”ِزيًّــا“ sûretinde de kırâ™ât olunmuş; bu sûrette kıyâfet-i libâs ve hey™et ve 
hilye ma¡nâsına olur.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-ELİF: ”َر،ا“

• 	]er-râsi«ûne[ اِسُخوَن الرَّ

• نُوَن	 اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َيُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا﴾1748 أَِي الثَّاِبُتوَن اْلُمَتَمّكِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالرَّ

Ya¡nî ¡ilm ve îmânda sâbit ve mütebeyyen ve muhkem ve yerleşmiş kimseler demektir. 
Ve Ebû ¡Ömer, Muberred ve ¿a¡leb’den semâ¡an rivâyet ediyor ki müşârün ileyhimâ 
اِســُخوَن ِفــي اْلِعْلــِم﴾  dir dediler ve müzâkere-i ¡ilmi ancak hâfız olan “اَْلُمَتَذاِكــُروَن ِباْلِعْلــِم” ,﴿َوالرَّ
kimseler eder kavliyle murâd ettikleri ma¡nâyı îzâh eylediler. ”َرْســٌخ“ ve ”ُرُســوٌخ“ bir şey™ 
muhkem ve mütebeyyen ve sâbit olmak ma¡nâsınadır. ”َفَتَح“ ve ”َخَضَع“ bâblarından َرَسَخ“ 
اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمْنُهْم﴾denir. Âyet-i ûlâ ile 1749 َيْرَسُخ َرْسًخا َوُرُسوًخا َفُهَو َراِسٌخ” -kavl-i kerî ﴿َلِكِن الرَّ
minde ¡ilm ve îmânlarına şekk ve tereddüd ve müdâhalesi mümteni¡ olan ¡âlimler murâd 
olunur ki أُوَلِئَك ِ ِ َوَرُســوِلِه ثُمَّ َلْم َيْرَتابُوا َوَجاَهُدوا ِباَْمَواِلِهْم َوأَْنُفِســِهْم ِفي َســِبيِل اهللَّ  ﴿ِانََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا ِباهللَّ
اِدُقوَن﴾1750 .kavl-i kerîmiyle senâ olunmuşlardır ُهُم الصَّ

• 	]râbi†û[ َراِبطُوا

• اْثُبُتوا 	 أَِي  تُْفِلُحوَن﴾1751  َلَعلَُّكْم   َ اهللَّ َواتَُّقوا  َوَراِبطُوا  َوَصاِبُروا  اْصِبُروا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿َيا  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوُدوُموا”

 hayvân ve kırba ve sâire bağlanan şey™dir. Kezâ “ِرَبــاٌط” tan “müfâ¡alet” ve kesr ile“َرْبــٌط”
-serhadd beklemektir ki düşman ta¡arruzuna karşı mü “ُمَراَبَطٌة” .tan ism dahi olur “ُمَراَبَطٌة”
teyakkız bulup müdâfa¡a edile. 1752﴾َوِمــْن ِرَبــاِط اْلَخْيــِل﴿ de bundandır ki ta¡arruz muhtemel 
olan a¡dâ ile kıtâle müteheyyâ atlarını bağlayıp muntazır olmaktır. ]432[ Bundan cihâd 
üzerine sebât ve devâm etmek ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Sülâsîde birinci ve ikinci bâb-
lardan ”َيْربُــُط َرْبًطــا  bir işe ve bir husûsa “ُمَراَبَطــٌة” denir, şedd ya¡nî bağlamaktır. Ve “َرَبــَط 
müdâvemet ve muvâzabet ma¡nâlarına gelir ki ona bağlanıp kalmaktır.

1748 “İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler.” Âl-i ¡İmrân, 3/7.
1749 “Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar” en-Nisâ™, 4/162.
1750 “İman edenler ancak, Allah’a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda 

mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.” el-Hucurât, 
49/15.

1751 “Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. (Cihat için) hazırlıklı ve uyanık 
olun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” Âl-i ¡İmrân, 3/200.

1752 “Ve savaş atları” el-Enfal, 8/60.
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• 	]râ¡inâ[ َراِعَنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا َل َتُقولُوا َراِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرَنا َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب اَِليٌم﴾1753 أَْي 	
َحاِفْظَنا

Ya¡nî “Bizi muhâfaza et ma¡nâsına ”َراِعَنا“ demeyiniz” demektir. Bir kimsenin te™emmül 
ve tefekkürle hâline nazar ve ahvâline ıttılâ¡ ve siyâsetine kıyâm olunduğu vaktte söy-
lenilen ”ُجــَل  kavlindendir. Bundan nehyin sebebi müslümânlar Resûl-i ekrem “َراَعْيــُت الرَّ
efendimize ma¡nâ-yı mezkûru kasd ile ”َراِعَنا َيا َرُسوَل اهلِل“ derlerdi. Yehûdîler bundan fırsat 
bularak kelime-i sebb olan ”َراِعَنــا“ ma¡nâsını kasd ile ”َراِعَنــا“ demeğe başdılar ki lafz-ı 
mezkûr ”ُرُعوَنــٌة“ten me™hûz ”َجْهــًل َوُحْمًقــا“ demektir. Bunu men¡ için ¡âmme-i mü™minîn 
 ten“ُرُعوَنــٌة” .demekten nehy olundular, hattâ Yehûdîler de söylemeyez oldular “َراِعَنــا”
 kelimesine müşâbih olur. Bu lafza bedel “َراِعَنا” ten olan“ِرَعاَيًة” lafzı hâlet-i vakfta “َراِعَنا”
 ﴿َيــا اَيَُّهــا الَِّذيــَن ٰاَمنُــوا َلَتُقولُــوا َراِعَنــا َوُقولُــوا اْنظُْرَنــا :demekle emr olundu. Ke-mâ kâle ta¡âlâ “أُْنظُْرَنــا”
-keli “َراِعَنا” ten olan“ِرَعاَيٌة” kelimesi “أُْنظُْرَنــا” Zîrâ َواْســَمُعوا َوِلْلَكاِفِريــَن َعــَذاٌب اَِليٌم﴾1754 أَِي اْنظُْر ِإَلْيَنا
mesinin bilâ-îhâm ve lâ-telbîs kâffe-i ma¡nâsını müfîddir.

• 	]er-râcifetu[ اِجَفُة الرَّ

• وَلى	 اِدَفُة﴾1755 أَِي النَّْفَخُة اْلُ اِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتْرُجُف الرَّ

Ya¡nî “birinci nefha” ki mebde-i kıyâmettir. Bu nefha ile kâffe-i eşyâ™ muztarib ve mü-
tezelzil olur. ”َنْفَخــٌة“nın ”َراِجَفــٌة“ tesmiyesi eseriyle tavsîf i¡tibâriyledir ki ”َرْجَفــٌة“tir. Ve 
اِجَفــُة”  .yevm-i kıyâmette şiddetle tezelzül eden ]433[ ecrâm-ı sâkinedir de denilir “الرَّ
Daha ziyâde tafsîli ”ْجَفة .kelimesinde görülür “اَلرَّ

• 	]er-râdifetu[ اِدَفُة الرَّ

• اِدَفُة﴾1756 أَِي النَّْفَخُة الثَّاِنَيُة	 اِجَفُة َتْتَبُعَها الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َتْرُجُف الرَّ

Bu kelime tâbi¡ ma¡nâsına olan kesrle ”ِرْدٌف“ dendir. ”َنْفَخٌة“-i sâniyenin ”َراِدَفٌة“ tesmiyesi 
vukû¡da nefha-i ûlâya tâbi¡ ve ”َرِديــٌف“ olması i¡tibâriyledir. Denildi ki beynlerinde kırk 
sene fâsıla vardır. Bu lafzın tahkîki âti’l-beyân ”َرِدَف“ kelimesinde görülür.

1753 “Ey iman edenler!” “Râinâ” (bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin. Kâfirler 
için acıklı bir azap vardır.” el-Bakara, 2/104.

1754 “Ey iman edenler! “Râinâ”(bizi gözet) demeyin, “unzurnâ” (bize bak) deyin ve dinleyin. Kâfirler 
için acıklı bir azap vardır.” el-Bakara, 2/104.

1755 “Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.” 
en-Nâzi¡ât, 79/6-7.

1756 “Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı, peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir.” 
en-Nâzi¡ât, 79/6-7.
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• 	]râbiyen[ َراِبًيا

• ْيُل َزَبًدا َراِبًيا﴾1757 أَْي َعاِلًيا َعَلى اْلَماِء	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْحَتَمَل السَّ

Suyun üzerine çıkan çerçöp demektir. Lafz-ı mezkûr râ’nın harekât-ı selâsı ve sükûn-ı 
bâ™ ile ”ٌَرْبــَوة“tendir ki mekân-ı mürtefi¡ ve irtifâ¡-ı ziyâde ma¡nâlarına gelir; râ’nın fethi 
ecved-i lügâttır. Ve kesrle ”ٌِرَبــاَوة“ ve fethle ”ٌَرَبــاَوة“ de denir. ُه ٰاَيًة َوٰاَوْيَناُهَما  ﴿َوَجَعْلَنــا اْبَن َمْرَيَم َواُمَّ
ْت َوَرَبــْت َواَْنَبَتْت ِمــْن ُكّلِ َزْوٍج Ve ِإَلــى َرْبــَوٍة َذاِت َقــَراٍر َوَمِعيــٍن﴾1758 أَْي ِإَلــى ُمْرَتَفــٍع  ﴿َفــِإَذا أَْنَزْلَنــا َعَلْيَهــا اْلَمــاَء اْهَتــزَّ
َمِم Ve َبِهيــٍج﴾1759 أَِي اْرَتَفَعــْت  ,“أَْرَبأَ َعَلْيِه” Ve “if¡âl”den ﴿َفأََخَذُهــْم أَْخَذًة َراِبَيًة﴾1760 أَْي َزاِئــَدًة َعَلى َعَذاِب اْلُ
 kelimesi de “َرَبــا” demek olur. Bu ¡ulüvv ve irtifâ¡ ma¡nâsı i¡tibâriyledir. Ve “أَْشــَرَف َعَلْيــِه”
bundandır ki re™sü’l-mâl üzerine vech-i mahsûs üzere ziyâde olan şey™dir. Şer¡an nass-ı 
kâtı¡la harâmdır, mahalli kütüb-i fıkhtır. Ve “tef¡îl”den ”َتْرِبَيــٌة“ de bundandır. َربَّْيــُت اْلَوَلــَد“ 
ْيُء bâbından “َعَدا” denir ki cismen artmak ve nümüvv ve izyâd-ı bedendir. Ve َفَرَبا”  “َرَبا الشَّ
]denir. Lâzımdır, “if¡âl” ve “tef¡îl” bâblarından ta¡addî eder. ]434 َيْربُو َرْبًوا َفُهَو َراٍب”

• 	]râsiyâtin[ َراِسَياٍت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُقُدوٍر َراِسَياٍت﴾1761 أَِي الثَّاِبَتاِت َعَلى أََثاِفيَها ِلِعَظِمَها	

Ya¡nî “ocakları üzerlerinde sâbit ya¡nî yerli kazanlar” demektir. Murâd büyük oldukla-
rından yerlerinden kaldırılamadığını beyândır. ”َعَدا“ ve ”َسَما“ bâblarından ْيُء َيْرُسو  “َرَسا الشَّ
ا َفُهَو َراٍس”  .demektir “أَْثَبتُُّه” , “أَْرَســْيُتُه” .denir. Lâzımdır, “if¡âl”den müte¡addî olur َرْســًوا َوُرُســوًّ
Ve ”َثَبَتــْت” , “َرَســْت أَْقَداُمُهــْم ِفــي اْلَحــْرِب“ demek olur. Ve ıslâh ma¡nâsına müte¡addî de olur. 
 demek olur ki sulh ve vifâkta onları sâbit kılmak yâhûd sulh “أَْصَلْحُت” , “َرَســْوُت َبْيَن اْلَقْوِم”
ve vifâkı onlar beyninde sâbit kılmak demektir. Ve sefînenin demirine çapasına ”ٌِمْرَساة“ 
denir. Cem¡i ”َمَراِســي“ gelir ki âlet-i isbât-ı sefinedir, gemi onunla durur; “Demir attı” 
deriz ki “durdu” demektir. Buna teşbîhen devâm ma¡nâsına ”ــَحاَبُة َمَراِســيَها  ,derler “أَْلَقِت السَّ
“Bulut devâm etti” demek olur, gûyâ gemi demirini atıp durduğu gibi durdu demeği 
ifhâm eder. Ve ”ُمْكَرٌم” , “ُمْرَســى“ vezninde ”  mâddesinden “if¡âl” bâbından masdar-ı “ُرُســوٌّ
mîmîdir ki sefîneyi durdurmaktır. Sîn’in kesriyle ”ُمْرِسي“ bundan sîga-i fâ¡ildir. Ve feth-i 
mîm ve sîn’le ”َمْرَســى“ sülâsîden masdar-ı mîmî ve ism-i zamân u mekândır. َوَقــاَل اْرَكُبــوا﴿ 
ِ َمْجٰريَها َوُمْرٰسيَها ِانَّ َربِّي َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾1762 -kavl-i kerîminde her sûretle kırâ™at olunmuş ِفيَها ِبْسِم اهللَّ
tur. Bâbu’l-Mîm’de ”َمْجَراَها“ kelimesine nazar oluna.

1757 “Sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü.” er-Ra¡d, 13/17.
1758 “Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akar-

sulu yüksek bir yere yerleştirdik.” el-Mü™minûn, 23/50.
1759 “Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler 

bitirir.” el-Hacc, 22/5.
1760 “Onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.” el-Hâkka, 69/10.
1761 “Sabit kazanlar” Sebe™, 34/13.
1762 “(Nûh), “Binin ona. Onun yüzüp gitmesi de durması da Allah’ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.” dedi.” Hûd, 11/41.
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• 	]râvedethu[ َراَوَدْتُه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اْلَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك﴾1763 أَْي َطَلَبْتُه أَْن 	
يَُواِفَقَها

Ya¡nî “Ondan istedi” ya¡nî fi¡l-i kabîh için onu kendi nefsine da¡vet etti. Bu kelime taleb 
ma¡nâsına olan ”َرْوٌد“den “müfâ¡alet”tir. Bâbu’n-Nûn’da ”نَُراِوُد“ kelimesine nazar oluna.

• 	]râπa[ َراَغ

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَراَغ ِإَلى آِلَهِتِهْم﴾1764 	

• و﴿َفَراَغ ِإَلى أَْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن﴾1765 	

• و﴿َفَراَغ َعَلْيِهْم َضْرًبا ِباْلَيِميِن﴾1766 أَْي َماَل ِفي َخَفاٍء	

Ya¡nî “Gizlice meyl etti” demek olur, zîrâ ”َرْوٌغ“ ancak hafâ™en meyle denir. “َقاَل” bâbın-
dan ”435[ “راََغ الثَّْعَلُب َرْوًغا َوَرَوَغاًنا[ denir, “Tilki hud¡a olarak sağa sola meyl ederek kaçtı” 
demeği ifâde eder. ”َرَواٌغ“ bundan ismdir. Ve ”َمــاَل” , “َراَغ الطَِّريــُق“ ve ”َماِئــٌل , “َطِريــٌق َراِئــٌغ“ 
ا” , “َراَغ ُفــَلٌن ِإَلــى َكــَذا” demektir. Ve َغْيــُر ُمْســَتِقيٍم”  demek olur, sapmak ve dönmek “َماَل ِإَلْيِه ِســرًّ
demektir.

• 	]râ…in[ َراٍق

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإَذا َبَلَغِت التََّراِقَي َوِقيَل َمْن َراٍق﴾1767 أَْي َصاِحِب ُرْقَيٍة	

Ya¡nî “Tedâvî edecek kimdir?” demek olur. Bu kelime ”ُرْقَيــٌة“ten ism-i fâ¡ildir. ”ُرْقَيــٌة“, 
du¡â™ ve efsûnla ya¡nî okumakla veyâ tıbben tedâvîdir. “َرَمــى” bâbından َرَقــى َيْرِقــي َرْقًيــا َفُهــَو“ 
 ya¡nî “َمــْن َيْرِقــي ِبُروِحــِه” , “َمــْن َراٍق” den olarak“َرْقــٌي” ismdir. Ve “ُرْقَيــٌة” denir. Zammla َراٍق”
“Melâike rahmeti mi yoksa melâike ¡azâbı mı onun rûhuyla su¡ûd edecek?” demek olur. 
Bu ma¡nâya göre kelime-i mezbûre “َتِعــَب” bâbından ”َرِقــَي، َيْرَقــي َرَقًيــا َوَرْقًيــا َفُهــَو َراٍق“ denir, 
su¡ûd ve irtifâ¡ ma¡nâsınadır. Bu kavl-i ahîr İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir.

• 	]râne[ َراَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكلَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن﴾1768 أَْي َغَلَب	

Ya¡nî “Kesb ettikleri zünûb kalbleri üzerine galebe etti” demek olur ki tagyîr ve ifsâd 

1763 “Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları 
kilitleyerek “Haydi gelsene!” dedi.” Yûsuf, 12/23.

1764 “İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti.” es-Sâffât, 37/91.
1765 “Hissettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.” ez-Zâriyât, 51/26.
1766 “Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi.” es-Sâffât, 37/93.
1767 “Hayır, can boğaza dayandığı, “Kimdir (bunu) iyi edecek?” dendiği” el-Kıyâmet, 75/26-27.
1768 “Hayır hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.” el-Mutaffifîn, 

83/14.
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etmeği îcâb eder, hamrın ¡akla galebesi gibi. Ve ”َراَن َعَلْيــِه النَُّعــاُس“ ve ”َراَن ِبــِه“ denir, kezâ 
ــْيُء َعَلى bâbından ”َباَع“ .lafzıdır “َرْيٌن” demektir. Bunun aslı pâs demek olan “َغَلَب”  “َراَن الشَّ
.ma¡nâsı irâde olunur “َغَلَبُه” ,denir ُفَلٍن َيِريُن َرْيًنا”

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”ُر،ب“

• 	]er-rabbâniyyûne[ بَّاِنيُّوَن الرَّ

• بَّاِنيُّوَن 	 ْحَت﴾1769 و﴿َوالرَّ ْثَم َوأَْكِلِهُم السُّ َقْوِلِهُم اْلِ بَّاِنيُّوَن َواْلَْحَباُر َعْن  َيْنَهاُهُم الرَّ َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلْوَل  ِفي 
َواْلَْحَباُر﴾1770 و﴿َوَلِكْن ُكونُوا َربَّاِنّيِيَن﴾1771 أَِي اْلُعَلَماُء َواْلُفَقَهاُء

Denildi ki ”  ulemâdan ]436[ ¡ilmi kâmil kimse”dir. Mu√ammed b. ◊anefiyye¡“ “َربَّاِنــيٌّ
rıdvânullâhi ¡aleyhi hazretleri ¡Abdullâh b. ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ hazretlerinin 
irtihâlinde ”ــِة َهــِذِه اْلُمَّ َربَّاِنــيُّ   buyurdu. Ebu’l-¡Abbâs ¿a¡leb “¡ilmi terbiye ve tezyîd “َمــاَت 
ettikler]i[, ya¡nî hizmet-i ¡ilmde kâim ve dâim oldukları için fukahâya ”ــوَن  ”denildi “َربَّاِنيُّ
dedi. Ve Ebû ¡Amr, ¿a¡leb’den nakl eder ki “¡Arab bir kimse ¡alim ve ¡âmil olduğu vakt-
te ”َرُجٌل َربَّاِنيٌّ َوَربٌِّي“ derler” dedi. ”َربٌِّي“ burada feth-i râ™ iledir. ” -feth-i râ™ ve bâ-i mü “َربٌّ
şeddede ile esmâ-i ilâhiyyedendir, binâ™en ¡aleyh ” ” , “َربَّاِنــيٌّ  e ya¡nî Allâh’a mensûb“َربٌّ
demek olur. ” ” gibi, elif ve nûn tefhîmen ziyâde olunmuştur. Ve “اَللَِّهــيٌّ  kelimesi “َربٌّ
mutlakan ya¡nî bilâ-izâfet Hak ta¡alâ hazretlerinden gayrıya denilmez, ancak ”اِر  “َربُّ الــدَّ
ve ”َربُّ اْلَمــاِل“ ve ”ْيَعــِة  gibi izâfetle sâhib ve mâlik ve seyyid ma¡nâlarına âhara “َربُّ الضَّ
denir. Ve lafz-ı mezkûr beslemek ve terbiye etmek ve itmâm ve ikmâl etmek ve ziyâ-
de etmek ya¡nî artırmak ve cem¡ eylemek ma¡nâlarına ism de olur. Ma¡ânî-i mezkure 
“ ” denir. Bu sûrette “َربَّ َيــُربُّ َربًّــا” bâbından ”َردَّ  masdardır. Ve ¡ârif billâh olan ¡abd-i “َربٌّ
kâmile de ” يــَن﴾ denir, nitekim “َربَّاِنــيٌّ  “اَِي اْلُمَتأَلِِّهيــَن اْلَعاِرِفيَن ِباهلِل” kavl-i kerîmi ﴿َوَلِكــْن ُكونُــوا َربَّاِنّيِ
¡ibâretiyle de tefsîr olunmuştur. Kesr-i râ™ ile ” ــيٌّ  bin kişiye bâlig olan cemâ¡at-i nâsa “ِربِّ
denir. Cem¡i ”ــوَن يُّ ــوَن َكِثيــٌر﴾dur, nitekim 1772“ِربِّ يُّ  “َجَماَعــاٌت kavl-i kerîmi ﴿َوَكاَيِّْنِمْنَنِبــّيٍ َقاَتــَل َمَعــُه ِربِّ
.ile tefsîr olunmuştur َكِثيَرةٌ”

• 	]rabâ™ibukumu[ َرَباِئُبُكُم

• ﴾1773 أَْي َبَناُت أَْزَواِجُكْم ِمْن 	 ِتي َدَخْلُتْم ِبِهنَّ ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم اللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَرَباِئُبُكُم اللَّ
َغْيِرُكْم

1769 “Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya!” 
el-Mâide, 5/63.

1770 “Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de (öylece hükmederlerdi).” el-Mâide, 5/44.
1771 “Rabbânîler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.” Âl-i ¡İmrân, 3/79.
1772 “Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı.” Âl-i ¡İmrân, 3/146.
1773 “Kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız” en-Nisâ™, 

4/23.
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َمــْت َعَلْيُكــْم﴾1774 -üzerine ma¡tüftür, ya¡nî “Zevcelerinizin sizden ]437[ evvelki zevce ﴿ُحّرِ
lerinden olup sizin hıfz ve himâyenizde bulunan üvey kızlarınız size harâm kılındı” 
demek olur. ”َرَباِئــُب“ burada ”َرِبيَبــٌة“in cem¡idir. ”اَللَِّتــي“ ile tavsîf olunduğu için ”َبَنــاٌت“ ile 
tefsîr olundu. Müfred ve müzekkeri ”َرِبيــٌب“dir. ”َرَباِئــُب“ cem¡-i mutlaktır. Bizim lisânı-
mızda üvey evlâd, öksüz denir; terbiye-kerde ta¡bîri de zebân-zeddir, ”َمْربُوٌب“ ma¡nâsına 
olduğu zâhir]dir[. Ânifü’l-beyân ”بَّاِنيُّوَن .kelimesine nazar oluna “اَلرَّ

• 	]rabe†nâ[ َرَبْطَنا

• ْيَنا ُقُلوَبُهْم َعَلى َقْوِل اْلَحّقِ	 ْتَنا َوَقوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم﴾1775 أَْي َثبَّ

Ya¡nî “Onların kalblerini hakkı söylemek üzere sâbit ve kavî kıldık.” Tevhîdde sâbit 
kıldık da denir. ”َقِويُّ اْلَقْلِب” ,“ُفَلٌن َراِبُط اْلَجْأِش“ demektir. Ve َوأَْصَبَح ُفَؤاُد أُّمِ ُموَسى َفاِرًغا ِإْن َكاَدْت﴿ 
-kelimât-ı kerîme ﴿َوِلَيْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم﴾ve 1777 َلُتْبــِدي ِبــِه َلــْوَل أَْن َرَبْطَنا َعَلى َقْلِبَها ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن﴾1776
siyle emsâli de böyledir. Bu kelime bağlamak ma¡nâsına olan ”َرْبٌط“tandır, ânifü’l-beyân 
.kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna “َراِبطُوا”

• 	]rabet[ َرَبْت

• ْت َوَرَبْت َواَْنَبَتْت ِمْن ُكّلِ َزْوٍج َبِهيٍج﴾1778 أَِي اْنَتَفَخْت َواْرَتَفَعْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا أَْنَزْلَنا َعَلْيَها اْلَماَء اْهَتزَّ

Ya¡nî “Yağmuru üzerine yağdır dediğimizde toprak hareket etti, kabardı ve yükseldi” 
demek olur. Aslen nümüvv ve izdiyâd ve irtifâ¡ ma¡nâlarına olan ”ٌَرْبــَوة“tendir. Sâli-
fü’z-zikr ”َراِبًيا“ kelimesine mürâca¡at oluna.

• 	]rabvetin[ َرْبَوٍة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة﴾1779 أَْي َكَمَثِل بُْسَتاٍن ِفي َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع ُمْسَتٍو	

Ya¡nî “yüksek ve düzlük bir mahalde bâgçe gibi” demek olur. 

• ُه ٰاَيًة َوٰاَوْيَناُهَما ِإَلى َرْبَوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعيٍن﴾1780 أَْي َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع	 َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَيَم َواُمَّ

Murâd Beytü’l-Makdis yâhûd Dımaş… yâhûd Fîlis†în’dir denildi. Muhtelefün fîhtir. 
 “َراِبًيــا” râ’nın harekât-ı ]438[ selâsıyla arzdan mekân-ı mürtefi¡dir. Sâbıku’z-zikr “َرْبــَوةٌ”
kelimesinde bunun zikri mürûr etmiştir, oraya mürâca¡at oluna.

1774 “Size şunlarla evlenmek haram kılındı.” en-Nisâ, 4/23.
1775 “Onların kalplerine kuvvet vermiştik.” el-Kehf, 18/14.
1776 “Mûsâ’nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu ile ilgili sözümüze) inancını koruması için 

kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.” el-Kasas, 28/10.
1777 “Kalplerinizi pekiştirmek için.” el-Enfâl, 8/11.
1778 “Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler 

bitirir.” el-Hacc, 22/5.
1779 “Yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir.” el-Bakara, 2/265.
1780 “Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akar-

sulu yüksek bir yere yerleştirdik.” el-Mü™minûn, 23/50.
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MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ب“

• 	]er-ribâ[ َبا الّرِ

• َياَدَة ِفي اْلُمَعاَمَلِة ِبَل ِعَوٍض	 ٰبوا اَْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة﴾1781 أَِي الّزِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا َل َتْأُكُلوا الّرِ

Bu lafzın ma¡nâsı aslen “ziyâde”dir, lisân-ı şer¡de re™sü’l-mâl üzerine ziyâde olan şey™-
dir, nakdde ve ta¡âmda olur ki mu¡âmelede bilâ-¡ivaz alınıp verilen şey™ zâiddir. Tafsîli 
kütüb-i fıkhiyyede görülür. Ahzı ve ekli hürmet-i ka¡tiyye ile harâmdır. Kezâ ”َراِبًيــا“ 
kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]ribbiyyûne[ يُّوَن ِربِّ

• يُّوَن َكِثيٌر﴾1782 أَْي َجَماَعاٌت َكِثيَرةٌ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكاَيِّْن ِمْن َنِبّيٍ َقاَتَل َمَعُه ِربِّ

Vâhidi ” ــيٌّ ــوَن” dir. Ânifü’l-beyân“ِربِّ بَّاِنيُّ  kelimesi şerhinde beyân olunmuştur, oraya “اَلرَّ
mürâca¡at oluna.

• 	]ribâ†i[ ِرَباِط

• ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل﴾1783 أَْي َحْبِسَها ِفي َسِبيِل اهلِل	 وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواَِعدُّ

 ,kelimesinde mufassalen beyân olundu “َراِبطُوا” ,gibi masdardır “ِقَتاٌل” ten“ُمَراَبَطٌة” , “ِرَباٌط”
mahall-i mezbûra bak.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-FEVKIYYE: ”َر،ت“

• 	]rat…an[ َرْتًقا

• ٰمَواِت َواْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اََوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا اَنَّ السَّ
ا ِبَمْعَنى “َمْسُدوَدًة” اَ َفَل يُْؤِمنُوَن﴾1784 أَْي َسدًّ َحّيٍ

Ya¡nî ”َرْتًقــا“ bi-ma¡nâ ”َمْرتُوَقــًة“tir. Bu lafz aslen bitişik, yek-pâre demektir ki şakk demek 
olan ”َفْتــٌق“in zıddıdır. “َنَصــَر” bâbından ”َوَقــْد َرَتــَق اْلَفْتــَق َرْتًقــا َفاْرَتَتَق“ denir, ”ِإْلَتــأََم“ ya¡nî “Bitiş-
tirdi de bitişti” demek olur. ”َفْتــٌق“ bunun zıddıdır ]439[ ki ”ْتــَق َفْتًقــا َفاْفَتَتــَق  denir “َوَقــْد َفَتــَق الرَّ
ki ” -in tef“َفْتــٌق” ve “َرْتــٌق” ya¡nî “Yardı da yarıldı” demek olur. Bu âyet-i kerîmede “ِإْنَشــقَّ
sîrinde akvâl vardır. Ez-cümle semevât semâ-i vâhide idi, kezâlik arazûn arz-ı vâhide 
ya¡nî yek-pâre idiler. Allâh-ı ¡azîmü’ş-şân onları fetk etti, beynlerini açtı ayırdı da yedi 
semâ ve yedi arz oldular denildi. Murâd Allâhu a¡lem min-haysü’l-vücûd şey™-i vâhid ve 
hakîkat-i müttehide idiler, emr-i Hakîm-i Kadîr eczâ-yı vücûdlarını hâssıyyât i¡tibâriyle 

1781 “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin.” Âl-i ¡İmrân, 3/130.
1782 “Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı.” Âl-i ¡İmrân, 3/146.
1783 “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.” el-Enfâl, 8/60.
1784 “İnkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana 

getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?” el-Enbiyâ™, 21/30.
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temyîz ve tenvî¡ etmekle ayrıldılar demek olur. Bir kavlde semâ™ ve arz şey™-i vâhid idi, 
birbinine munzamm ve muttasıl idi, Sâni¡-i Hakîm beynlerinde ihdâs ettiği hevâ™ onları 
fetk etti, ayırdı, yekdîgerinden mütemeyyiz kıldı denildi. Bir kavlde ibtidâ-yı mevcû-
diyyetlerinde semâ™ gayr-ı mumtir ya¡nî yağmur yağdırmaz ve arz gayr-ı münbit ya¡nî 
nebât bitirmez idi, rahmet-i Rahmân-ı Rahîm semâyı fetk ile mumtir ve arzı fetk ile 
münbit kıldı tâ ki âsâr-ı hayât u ¡imrân zâhir oldu denildi. İşte bu kavl-i ahîr tekellüften 
¡ârî ve ¡akl ve hikmete muvâfık ve fünûn-ı hâzıra ehlinin kavânîn ü kavâ¡id-i esâsiyye-i 
fenniyyelerine gayr-ı muhâlif belki mutâbık olmakla bi’l-cümle i¡tirâzâttan vâreste ve 
masûn olduğu için akvâl-i mütekaddime vü sâireye fâik ve mu¡temedün ¡aleyhtir. Eğerçi 
akvâl-i sâirede ¡akl ve hikmet muhâlif ve mugâyir değildir, ancak tefsîr-i ahîr nisbetle 
sehlü’l-menâldir. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkati kelâmihi’l-mecîd.

• 	]rattili[ َرتِِّل

• ْنُه َبَياًنا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَرتِِّل اْلُقْرآَن َتْرِتيًل﴾1785 أَْي َبّيِ

Kırâ™atte ”َتْرِتيــٌل“ “sırasıyla harf harf ve kelime kelime ve âyet âyet açık okumak”tır ki 
biz dâne dâne ta¡bîr ederiz, harfleri birbirinden tefrîki ve kelimeler beyninde tafsîl ve 
âyetler beyninde ]440[ tevakkuf ederek okumak murâd ederiz, tâ ki sâmi¡e hurûf ve 
kelimâttan bir şey™ mübhem kalmasın ve âyetler belli olsun, nitekim ön dişlerin seyrek 
olmasına denir. ”َثَغــٌر َرَتــٌل“ ve kesr-i tâ™ ile ”َرِتــٌل“ denir. Ve bir şey™in bir istikâmet üzerine 
hüsn-i intizâmına ve esnâ-yı kelâmda kelimâtı ağızdan sühûlet ve selâmetle irsâl etme-
ğe de denir. “َتِعــَب” bâbından ”َرِتــَل َيْرَتــُل َرَتــًل“ denir, lâzımdır. Ve “tef¡îl” bâbından ta¡addî 
eder: ”َرتََّل اْلَكَلَم أَِو اْلُقْرآَن يَُرتُِّل َتْرِتيًل َفُهَو ُمَرتٌِّل َوَكَلٌم ُمَرتٌَّل“ denir. Emr-i hâzırı ”َرتِّْل“ gelir. Yalnız 
sûre-i Furkân’da 1786﴾َوَرتَّْلَناُه َتْرِتيًل﴿ kavl-i kerîminde ”ًقا  ile tefsîr “أََتْيَنا ِبِه َشــْيًئا َبْعَد َشــْيٍء َيْعِني ُمَفرَّ
olundu, zîrâ sibâk-ı kelâm kırâ™atine değil nüzûle müte¡alliktir, çünkü küffâr ta¡rîzen ﴿
َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة﴾1787  dediler. Ya¡nî ¢ur™ân-ı kerîm’in müctemi¡an َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَل نُّزِ
ve def¡aten vâhideten nüzûl etmeyip de âyet âyet ve sûre sûre müctemi¡an kısm kısm 
nüzûlüne i¡tirâz ettiler, gûyâ nakîsa ¡add eylediler, çünkü yirmi yâhûd yirmi üç sene 
imtidâd etti. İşte bunu ibtâlen 1788﴾َت ِبِه ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتيًل  “َكَذِلَك أَْنَزْلَناُه buyuruldu ki ﴿َكَذِلَك ِلنَُثّبِ
ْنَزاِل َتْفِصيًل” ْلَنا ِفي اْلِ َر ِبِه َقْلَبَك َفصَّ ًقا ِلنَُقّدِ .demektir َيْعِني ُمَفرَّ

1785 “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” el-Müzzemmil, 73/4.
1786 “Onu ağır ağır okuduk.” el-Furkân, 25/32.
1787 “İnkâr edenler, “Kur’an ona bir defada toptan indirilseydi ya!” dediler.” el-Furkân, 25/32.
1788 “Biz Kur’an’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır oku-

duk” el-Furkân, 25/32.
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FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-CÎM: ”َر،ج“

• 	]er-racfetu[ ْجَفُة الرَّ

• ِديَدُة	 ْلَزَلُة الشَّ ْجَفُة﴾1789 أَِي الزَّ ا أََخَذْتُهُم الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî hareket, arz ve şiddetle sarsılmak demektir. ”َرْجٌف“ aslen ıztırâb-ı şedîd demektir, 
her nede olursa olsun. Meselâ ”َرَجَفِت اْلَْرُض“ denildiği gibi, fırtınadan şiddetle dalgalan-
dığı vaktte ”َرَجَفــِت اْلَبْحــُر“ denir. Ve fırtınası şedîd olan deryâ-yı vâsi¡a ”ــاٌف  .denir “َبْحــٌر َرجَّ
Ve ”َيــُدُه  Eli ]441[ sarsak oldu” demek olur ve irti¡âş etti ve titredi demek de“ “َرَجَفــْت 
olur. “َقَتــَل” bâbından ”ــْيُء َيْرُجــُف َرْجًفا َوَرَجَفاًنا َفُهَو َراِجــٌف َوِهَي َراِجَفٌة  denir, taharrük ve “َرَجــَف الشَّ
ıztırâb ma¡nâsınadır. Müte¡addî de olur,”ــى ــى” denir ki ”َرَجَفْتــُه اْلُحمَّ  ya¡nî “Sıtma onu “ُحمَّ
titretti” demek olur. “İf¡âl” bâbından neşr-i erâcîf ma¡nâsına gelir: ”ِإْرَجاًفــا اْلَقــْوُم   “أَْرَجــَف 
denir ki “Ahbâr-ı seyyi™e ve akvâl-i kâzibe-i muhtelife neşriyle nâsa ıztırâb verdiler” 
demek olur. Ve ahbâr u akvâl-i mezkûreye zamm-ı hemze ile ”أُْرُجوَفٌة“ ve fethle ”أَْرَجاٌف“ 
denir. Cem¡i, ”اََراِجيــُف“ gelir ki lisân-ı ¡avâmda dedikodu ta¡bîr edilir; fâ¡iline ”ُمْرِجــٌف“ 
denir. 1790﴾َلِئــْن َلــْم َيْنَتــِه اْلُمَناِفُقــوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلنُْغِرَينََّك ِبِهْم﴿ kavl-i kerî-
minde ”ُمْرِجُفوَن“ bunun cem¡idir. Murâd Medîne-i tâhirede neşr-i ”أََراِجيُف“ le îkâ¡-ı fesâd 
edenlerdir.

• 	]racilike[ َرِجِلَك

• اَلِتَك	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك﴾1791 أَْي َرجَّ

Ya¡nî “piyâde ¡askerinle” demektir. Feth-i râ™ ve kesr-i cîm’le ”َرِجٌل“ piyâde demek olan 
اَلــٌة” in cem¡i “َراِجــٌل” ma¡nâsınadır. Ve “َراِجــٌل”  lafzları müfred “َراِجــٌل” ve “َرِجــٌل” .dir“َرجَّ
iseler de ”ُجْنٌد“e vafs vâki¡ olmakla cem¡ ma¡nâsını müfîd olduğundan ”اَلِتَك  ta¡bîriyle “َرجَّ
tefsîr olundu. Kelime-i mezkûre her hayvânda ¡uzv-ı mahsûs ya¡nî ayak demek olan 
kesr-i râ™ ile ”ِرْجٌل“ lafzından müştaktır, binâ™en ¡aleyh ”َرِجٌل“ ve ”ْجِل” , “َراِجٌل  “اَْلَماِشــي ِبالّرِ
ya¡nî yaya ve piyâde demek olur.

• 	]rac¡ihî[ َرْجِعِه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدٌر﴾1792 أَْي ِإَعاَدِتِه	

Geri gelmek ve mebde™ine ¡avdet etmek ma¡nâsına olan ”َرْجــٌع“ mâddesindendir. ]442[ 
Mekânda, fi¡lde, kavlde olur. Ve ”َراِجٌع“ gerek bi-zâtihi ve gerek bi-cüz™ihi veyâ ef¡âlin-
den bir fi¡l ile olsun her birine ıtlâk olunur. “َجَلــَس” bâbından ”َرَجــَع َيْرِجــُع ُرُجوًعــا َفُهــَو َراِجــٌع“ 

1789 “Onları sarsıntı yakalayınca (bayıldılar).” el-A¡râf, 7/155.
1790 “Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp 

ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik 
edeceğiz.” el-Ahzâb, 33/60.

1791 “Atlıların ve yayalarınla onların üzerine yürü.” el-İsrâ™, 17/64.
1792 “Şüphesiz Allah’ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.” et-Târık, 86/8.
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denir. “َقَطــَع” bâbında müte¡addî olur. ”َرَجــَع َيْرِجــُع َرْجًعــا“ denir. Ve ”ِإْرَجاٌع“ i¡âde ifâde eder. 
Âyette vâki¡ feth-i râ ve sükûn-ı cîm’le ”َرْجــٌع“ bundan masdardır. Tercüme-i âyet-i 
kerîmede “Allâhu ta¡âlâ onun mevtinden sonra hayata i¡âdesine elbette kâdirdir” denir. 
Hu≠eyl lügatinde hemze ile ta¡addî eder, ”َمَكاِنــِه ِإَلــى   ve “َرْجَعــٌة” denir. Ve fethle “أَْرَجَعــُه 
kesrle ”ِرْجَعٌة“ talâkta ve ba¡de’l-mevt hayâtta isti¡mâl olunur.

• 	]race¡ake[ َرَجَعَك

• َك َوأََعاَدَك	 ُ ِإَلى َطاِئَفٍة ِمْنُهْم﴾1793 أَْي َردَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن َرَجَعَك اهللَّ

Sâlifü’z-zikr ”َرْجــٌع“dendir. 1794﴾َك  kavl-i kerîmi de bundandır. Mâ-kabline ﴿َفَرَجْعَنــاَك ِإَلــى أُّمِ
ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]er-rac¡i[ ْجِع الرَّ

• ْجِع﴾1795 أَِي اْلَمَطِر َبْعَد اْلَمَطِر	 َماِء َذاِت الرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالسَّ

-ın matar ba¡de’l-matarla tefsîri semânın yağmuru merreten ba¡de uhrâ i¡âdesi i¡ti“َرْجــٌع”
bâriyledir. Ve denildi ki semânın ”ْجــِع -ile tavsîfi edvârında dâimâ mebde™-i hare “َذاِت الرَّ
ketine rücû¡u i¡tibâriyledir. Bir kavl de semâ™ ile sehâb murâd olunur, ”ْجِع  olması “َذاِت الرَّ
tebahhurât tarîkiyle suyu bihâr-ı arzdan alıp yağmur olarak tekrâr arza i¡âde etmesi i¡ti-
bâriyledir. ”ُكلُّ َما َعَلَك َفُهَو َسَماَك“ medlûlünce sehâba ”َسَماٌء“ tesmiyesi câizdir.

• 	]rac¡un[ َرْجٌع

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا تَُراًبا َذِلَك َرْجٌع َبِعيٌد﴾1796 أَْي ُرُجوٌع [443] َبِعيٌد	

Ya¡nî ¡akl ve vehmden yâhûd ¡âdetten yâ imkân mertebesinden uzak bir i¡âdedir. Ve 
-ile tefsîr olun “َقــْوٌل َبِعيــٌد” ve “َردٌّ َبِعيــٌد” dur ki cevâb demektir. Ve“َمْرُجــوٌع” bi-ma¡nâ “َرْجــٌع”
muş. Ânifü’l-beyân ”َرْجِعِه“ kelimesinde bu lafzın tahkîki mufassalen mezkûrdur.

• 	]er-racîmi[ ِجيِم الرَّ

• ِجيِم﴾1797 أَِي اْلَمْطُروِد	 ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِاَذا َقَرْأَت اْلُقْرٰاَن َفاْسَتِعْذ ِباهللَّ

“Fa¡îl” bi-ma¡nâ “mef¡ûl” olarak ”اَْلَمْرُجــوُم“ da denir. Bu kelimenin aslı taş demek olan 
 “َرَجــَم َيْرُجــُم َرْجًمــا alınmıştır ki taşlamaktır. Bâb-ı evvelden “َرْجــٌم” lafzıdır. Bundan “ِرَجــاٌم”
-denir. Akbah ve eşedde ve efca¡-ı katlde isti¡mâl olundu ki muh َفُهــَو َرِجيــٌم َوَذاَك َمْرُجــوٌم”
sanân oldukları hâlde irtikâb-ı zinâ edenlerin cezâsı haddı olan ”َرْجــٌم“ budur. Ve zann 

1793 “Eğer (bundan böyle) Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür.” et-Tevbe, 9/83.
1794 “Seni annene döndürdük.” Tâhâ, 20/40.
1795 “Yağmurlu göğe andolsun.” et-Târık, 86/11.
1796 “Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüş-

tür!” Kâf, 50/3.
1797 “Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” en-Nahl, 16/98.
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ve tevehhümle remy ve hükm ma¡nâsına da müsta¡meldir. 1798﴾َرْجًما ِباْلَغْيِب﴿ kavl-i kerîmi 
bundandır. Ve şetm ve tard ve redd ve teb¡îd ma¡nâlarında da isti¡âre olunmuştur: َلِئْن َلْم﴿ 
.kelimesine de nazar oluna “اَْلَمْرُجوِميَن” Bâbu’l-Mîm’de َتْنَتِه َلَْرُجَمنََّك َواْهُجْرِني َمِليًّا﴾1799

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ج“

• 	]rucceti’l-ar∂u raccen[ ا ِت اْلَْرُض َرجًّ ُرجَّ

• َكْت َتْحِريًكا َشِديًدا أَْو َتَزْلَزَلْت ِزْلَزاًل َشِديًدا	 ا﴾1800 ُحّرِ ِت اْلَْرُض َرجًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإَذا ُرجَّ

Ya¡nî “Arz şiddetli sarsmakla sarsıldı” yâhûd “Arz şiddetli sarsılmakla sarsıldı ve muz-
tarib oldu” demek olur. Bir şey™i tahrîk ve iz¡âc ma¡nâsına olan ” “ .dandır “َرجٌّ -bâbın ”َردَّ
dan ”ــا ــُه َرجًّ ــُه َيُرجُّ ــُه َفاْرَتجَّ ُهــَو” ve “َرجَّ ــْت” .denir, müte¡addîdir “َرجَّ  bundan mâzî-i müfred “ُرجَّ
mü™ennes-i gâibedir. Lâkin kayd olunan ikinci tefsîrde ki ”َتَزْلَزَلــْت ِزْلــَزاًل َشــِديًدا“ ¡ibâretiyle 
 ma¡nâsı ]444[ zâhir oluyor, hâlbuki lügatlerde lâzım olarak isti¡mâli “َتَزْلَزَلــْت ِهــَي ِبَنْفِســَها”
kayd olunmamıştır. Lâzımı “ifti¡âl”den ”  dir, nitekim misâl-i sâbıkta mutâvi¡ olarak“ِاْرَتجَّ
gösterilmiştir. Vallâhu a¡lemu.

• 	]er-ruc¡â[ ْجَعى الرُّ

• ُجوُع	 ْجَعى﴾1801 أَِي الرُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِإَلى َربَِّك الرُّ

Ya¡nî “¡avdet etmek” demektir ki geri dönüp gitmek olur. Zammla ”ُرْجَعــى“ masdar-
dır, âhirdeki elif-i maksûre ¡alâmet-i te™nîs değildir. Bâb-ı sânîden َرَجــَع َعْنــُه َيْرِجــُع َرْجًعــا“ 
 kelimesiyle “َرْجِعِه” denir. Cümlesi masdarlardır. Sâlifü’z-zikr َوُرُجوًعا َوُرْجَعى ِباْلَقْصِر َوَمْرِجًعا”
mâ-ba¡dine de nazar buyurula.

• 	]rucûmen[ ُرُجوًما

• َياِطيِن﴾1802 أَْي َما يُْرَجُم ِبِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِللشَّ

Ya¡nî “kendisiyle recm edilen şey™” demektir. Zammla ”ُرُجــوٌم“, fethle ”َرْجــٌم“in cem¡idir. 
Taşla dövmek, taşlamak ma¡nâsına masdar olup sonra mâ-yurcemu-bih olan hıcâre ve 
gayrıya ism kılındı ki semâda meşhûd olan şihâblar da bundandır, nitekim bu âyette tas-
rîh buyurulmuş. Bu kelimenin tahkîkine dâir kelâm ânifen ”ِجيــم  kelimesinde murûr “الرَّ
etti.

1798 “Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak” el-Kehf, 18/22.
1799 “Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.” Meryem, 

19/46.
1800 “Yeryüzü şiddetle sarsıldığı zaman.” el-Vâkı¡a, 56/4.
1801 “Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.” el-Alak, 96/8.
1802 “Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık.” el-Mülk, 67/5.
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• 	]er-rucze[ ْجَز الرُّ

• َر ِبِه َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم	 ْوَثاَن َكَما َفسَّ ْجَز َفاْهُجْر﴾1803 أَِي اْلَ ْر َوالرُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِثَياَبَك َفَطّهِ

Ve kesr ile ”ْجــَز َفاْهُجــْر  ve “اْلَمآِثــَم” demek olur. Ve “اْلَعــَذاَب” .dahi kırâ™at olunmuştur “َوالّرِ
ــْرَك”  ”de denildi. “Gâyeti mûcib-i ¡azâb olan şey™lerin hecrinde devâm ve sebât et “الّشِ
demek olur. Ve ”ُرْجٌز“ zammla ve kesr ile ma¡nâ birdir de denildi. Buna dâir kelâm kesr 
ile ”ْجَز .kelimesinde gelir “الّرِ

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”445[ “ِر،ج[

• 	]ricâlen[ ِرَجاًل

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًل أَْو ُرْكَباًنا﴾1804 أَْي َفَصلُّوا َراِجِليَن أَْو َراِكِبيَن	

Bu kelime piyâde, yaya demek olan ”َراِجٌل“in cem¡idir, kişi demek olan ”َرُجٌل“ ün değil. 
Ânifen zikr olunan ”َرِجِلَك“ kelimesine bak.

• 	]er-ricze[ ْجَز الّرِ

• ْجَز ِإَلى اََجٍل ُهْم َباِلُغوُه ِاَذا ُهْم َيْنُكثُوَن﴾1805 أَِي اْلَعَذاَب َوِفي َقْوِلِه 	 ا َكَشْفَنا َعْنُهُم الّرِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ
ْيَطاِن﴾1806 أَْي َلْطَخُه َوَلْوَثُه ُسْبَحاَنُه ﴿َويُْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز الشَّ

Küfr ve şirk ve zünûb ve ¡isyân ve fesâddan da¡vet ve tezyîn ettiği şeyler demektir ki 
mûcib-i ¡azâbdır. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta ”ِرْجــٌز“ aslen ıztırâbdır. َعــَذاٌب  ﴿َلُهــْم 
 .sanemdir denildi “ُرْجٌز” zelzele gibidir; zammla “ِرْجــٌز” kavl-i kerîminde ِمــْن ِرْجــٍز أَِليــٌم﴾1807
Zenbden kinâyettir de denildi demiş. Hulâsaten minhu. Kitâb-ı mezkûra mürâca¡at lâ-
zımdır, zîra bu kelime hakkında söz çoktur.

• 	]ricsun[ ِرْجٌس

• ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 	 ﴿َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا ِانََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
تُْفِلُحوَن﴾1808 أَْي َخِبيٌث ُمْسَتْقَذٌر

Ya¡nî “kötü ve iğrenç şey™”dir. Asl ”ِرْجٌس“ kesr-i râ™ ve sükûn-ı cîm’le murdâr, nâ-pâk ve 

1803 “Nefsini arındır. Şirkten uzak dur.” el-Müddessir, 74/4-5.
1804 “Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın.” el-Bakara, 2/239.
1805 “Fakat erişecekleri bir süreye kadar biz azabı üzerlerinden kaldırınca hemen yeminlerini bozarlar.” 

el-A¡râf, 7/135.
1806 “Sizden şeytanın vesvesesini gidermek için.” el-Enfâl, 8/11.
1807 “İşte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır.” Sebe™, 34/5; el-Câsiye, 45/11.
1808 “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şey-

tan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” el-Mâide, 5/90.
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müstekreh şey™e denir. Suverî ve ma¡nevî olur. Mâ-kablinde mezkûr ”ِرْجٌز“ gibidir, netn 
ve ¡azâb ve küfr ve zenb ve necis ma¡nâlarına isti¡mâl olunur.

• ْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 	 ﴿ َيا اَيَُّها الَِّذيَن ٰاَمنُوا ِانََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواْلَْنَصاُب َواْلَْزَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

تُْفِلُحوَن ﴾1809أَْي َخِبيٌث ُمْسَتْقَذٌر َكَما َمرَّ

• ْيَطاَن ِبَتْسِليِطِه َعَلْيِهْم	 ْجَس َعَلى الَِّذيَن َليُْؤِمنُوَن﴾1810 أَِي اْلَعَذاَب َوِقيَل الشَّ ُ الّرِ  َو﴿َكَذِلَك َيْجَعُل اهللَّ

• َو﴿أَْو َلْحَم ِخْنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس﴾1811 أَْي َحَراٌم	

• َو﴿َقاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِرْجٌس َوَغَضٌب﴾1812 أَْي َعَذاٌب َوَغَضٌب	

• ْثَم َيا أَْهَل اْلَبْيِت	 َرُكْم َتْطِهيًرا﴾1813 أَِي اْلِ ْجَس أَْهَل اْلَبْيِت َويَُطّهِ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ﴿ِإنََّما يُِريُد اهللَّ

Bu âyât-ı kerîmede ve emsâli mahallerde hep böyle tefsîr olunmuştur. Ve ــا الَِّذيــَن ِفــي  ﴿َواَمَّ
-ibâ¡ “ُكْفًرا ِإَلى ُكْفِرِهْم” kavl-i celîlinde ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َفَزاَدْتُهْم ِرْجًســا ِإَلى ِرْجِســِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُروَن﴾1814
retiyle tefsîr olunmuş. Vallâhu a¡lemu. ]446[

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELE: ”َر،ح“

• 	]er-ra√mânu[ ْحَمِة ْحٰمُن ُذو الرَّ الرَّ
Ya¡nî “rahmet sâhibi” demektir. Sıfât-ı hâssa-i ilâhiyyedendir. Zât-ı akdesinden gayrısı 
bununla tavsîf olunamaz, zîrâ ¡alem mecrâsına cârî ismullâha karîb ve zâta delâlet eder 
bir ism-i celîlü’ş-şândır, nitekim 1815﴾ْحٰمَن أَيًّا َما َتْدُعوا َفَلُه اْلَْســَماُء اْلُحْســَنى َ أَِو اْدُعوا الرَّ  ﴿ُقِل اْدُعوا اهللَّ
buyuruldu. ”ِحيم .e bak“الرَّ

• 	]er-ra√îmu[ ْحَمِة ِحيم َعِظيُم الرَّ الرَّ
Ya¡nî “rahmeti büyük” demektir. Bu iki ism ”ْحٰمــن ِحيــم” ,“الرَّ  .ten müştaktır“َرْحَمــٌة” ,“الرَّ
Beynlerinde ma¡nâca fark vardır. ”ِحيــُم  “َعِظيــُم ten sîga-i mübalağadır, nitekim“َرْحَمــٌة” ,“الرَّ
ْحَمــِة” ْحٰمــُن” .ile tefsîr olundu الرَّ ْحٰمــُن” ondan eblag ve ahasstır, zîrâ “الرَّ  ism-i şerîfinin “الرَّ
medlûlü olan rahmet makdûrât-ı beşerden hâric ve eb¡addır, çünkü sa¡âdet-i uhreviy-
yeye de ta¡alluk eder. Çünkü Hak ta¡âlâ hazretlerinin ¡ibâda evvelen ifâza-i vücûd ve 

1809 “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şey-
tan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.” el-Mâide, 5/90.

1810 “Allah inanmayanlara azap (ve sıkıntıyı) işte böyle verir.” el-En¡âm, 6/125.
1811 “domuz eti -ki o şüphesiz necistir” el-En¡âm, 6/145.
1812 “Hûd, “Artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir.” el-A¡râf, 7/71.
1813 “Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak isti-

yor.” el-Ahzâb, 33/33.
1814 “Kalplerinde hastalık olanların ise, pisliklerine pislik katmış (küfürlerini artırmış), böylece kâfir 

olarak ölüp gitmişlerdir.” et-Tevbe, 9/125.
1815 “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız 

çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” el-İsrâ™, 17/110.
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nefh-i rûh ve devâm-ı hayât ve vücûdda imdâd ve îmân ve bi’l-cümle esbâb-ı sa¡âdet-i 
dünyeviyye vü uhreviyyeye hidâyet ve na¡îm-i bâkî ile âhirette is¡âd ve ni¡met-i ¡uzmâ-i 
müşâhede-i vech-i kerîmine müsâ¡ade ile ikmâl ve itmâm-ı ni¡met eylemesi ve gayru 
zâlike mimmâ lâ-na¡lemu ni¡am-ı celîlesi cümleten ”ْحٰمُن -ism-i ¡azîmü’ş-şânı mukte “الرَّ
ziyât ve tecelliyâtındandır. Binâ™en ¡aleyh ism-i ”ْحٰمــُن  bi’z-zât Cenâb-ı Hakk’a hâss “الرَّ
bir rahmete delâlet eder ve âharı onunla tesmiye ve tavsîf edilemez. Ve denildi ki ism-i 
ْحٰمــُن”  “َرْخٰمــُن” ten müştak bir ism-i ¡Arabî olmayıp aslen «â-i mu¡ceme ile“َرْحَمــٌة” , “الرَّ
sûretinde bir ism-i Süryânîdir. Bu kavl İmâm Muberred ve ¿a¡leb’e nisbet edilmiştir. 
]447[ Vallâhu a¡lemu. Bu ism-i celîlü’ş-şân için şürûh-ı mu¡tebere-i esmâ-i hüsnâya 
mürâca¡attan istignâ yoktur.

• 	]ra√î…in[ َرِحيٍق

• َنِس َمْخُتوٍم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْخُتوٍم﴾1816 أَْي ِمْن َخْمٍر َخاِلَصٍة َصاِفَيٍة ِمَن الدَّ

Bâbu’l-»â’da ”ِخَتاُمُه ِمْســٌك“ kelimesine nazar oluna ”َرِحيٍق“ lafzı safvet-i hamra ıtlâk olu-
nur, ya¡nî hamrın gâyet sâf olanına denir. Ve eski şarâba denir de denildi. Gâyeti hamrın 
en ceyyid ve mu¡teber olanıdır, binâ™en ¡aleyh ni¡am-ı celîle-i uhreviyyeden hamr-ı cen-
net bununla tesmiye buyuruldu.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ح“

• 	]ru√men[ ُرْحًما

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاََرْدَنا اَْن يُْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيراً ِمْنُه َزٰكوًة َواَْقَرَب ُرْحًما﴾1817 أَْي َرْحَمًة َوَعْطًفا َعَلى َواِلَدْيِه	

“Ana ve babasına merhamet ve şefkat cihetinden daha ziyâde yakın ya¡nî vâlidine birr 
ve rahm ve şefkate elverişli” demektir. Bu kelime feth-i râ™ ve kesr-i √â-i mühmele ile 
 .kadında oğlan yatağı ta¡bîr olunan ¡uzv-ı ma¡rûf-ı dâhilîdir “َرِحــٌم” .den müştaktır“َرِحــٌم”
Bundan ahzle karâbette de isti¡âreten isti¡mâl olundu. Aslen bir rahimden tevellüd ettik-
leri için akrabâya ”ُذو َرِحٍم“ ve ”َذِوي اْلَْرَحاِم“ denildi. Ve ”َرْحَمٌة“ ahvâl-i kalbiyyeden ”ِرقٌَّة“ 
denilen bir hâlettir ki merhûma ihsânı iktizâ eder. Ve ba¡zen mücerred rikkat ma¡nâsın-
da isti¡mâl olunur. Ve ba¡zen mücerred ihsânda kullanılır. İşte vasf-ı Bârî olan ”َرْحَمــٌة“ 
budur, zîrâ Cenâb-ı Hak ta¡âlet ¡azametuhu ahvâl-i kalbiyyeden olan rikkatten münez-
zehtir, binâ™en¡aleyh ”َرِحَم اهللُ ُفَلًنا“ kavli ”أَْحَسَن ِإَلْيِه“ demektir, nitekim ْحَمَة ِمَن اهلِل ِإْنَعاٌم  “ِإنَّ الرَّ
يَن ِرقٌَّة َوَتَعطٌُّف” ]kelâmı mervîdir. ]448 َوِإْفَضاٌل َوِمَن اْلَدِمّيِ

1816 “Onlara, mühürlü (el değmemiş) saf bir içecekten içirilir.” el-Mutaffifîn, 83/25.
1817 “Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesi-

ni diledik.” el-Kehf, 18/81.
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FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”ر،خ“

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،خ“

• 	]ru«â™en[ ُرَخاًء

• َنًة َحْيُث أََراَد	 يَح َتْجِري ِبأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث أََصاَب﴾1818 أَْي َلّيِ ْرَنا َلُه الّرِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَسخَّ

Ya¡nî “Biz Süleymân ¡aleyhi’s-selâma rüzgârı müsahhar ve münkâd kıldık. Onun em-
riyle her ne tarafı murâd eder ise lînetle ve mülâyemetle ya¡nî yumuşak ve yavaş eserdi” 
demek olur. Kesr-i râ™ ile ”ِرْخٌو“ aslen leyyin ve sehl ma¡nâsınadır. Râ’nın feth ve zammı 
da lügat ise de kesri efsahtır. “َتِعــَب” bâbından ”َرِخــَي َيْرَخــى َرَخــاَوًة“ ve ”َقــُرَب“ ]bâbından[ 
 .bundan ismdir “َرَخــاٌء” demektir. Feth-i mu¡ceme ile “َلَن َوَســِهَل” ,denir “َرُخــَو َيْرُخــو َرَخــاَوًة”
Ve zammla ”ُرَخاٌء“ rîh-i leyyine ya¡nî latîf rüzgârdır. Bu âyette ”أََراَد” , “أََصاَب“ ma¡nâsına 
haml olundu, nitekim ”أََراَد اهللُ” , “أََصــاَب اهللُ ِبــَك َخْيــًرا“ ile tefsîr olunur. Mufassalât-ı kütüb-i 
lügatte ”َصْوٌب“ kelimesine nazar oluna.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”َر،د“

• 	]raddû[ وا َردُّ

• وا أََناِمَلُهْم َحَنًقا َوَغْيًظا	 وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم﴾1819 أَْي َعضُّ َناِت َفَردُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبّيِ

Ya¡nî “Şiddet-i hışm u gazab ve kemâl-i gayzlarından parmaklarını ısırdılar” demek 
olur. Bu tefsîr 1820﴾ــوا َعَلْيُكــُم اْلََناِمــَل  kavl-i kerîminden me™hûzdur. Ve denildi ﴿َوِإَذا َخَلــْوا َعضُّ
ki 1821﴾وا أَْيِدَيُهْم ِفي أَْفَواِهِهْم ُسِل أَِن اْسُكُتوا” , ﴿َفَردُّ  Ya¡nî “Ellerini ağızlarına götürüp “أَْوَمُؤوا ِإَلى الرُّ
resûllere susunuz demeği îmâ ettiler” demek olur. ”ََّرد“ kelimesi burada ma¡nâca kendi 
bâbından olmayıp hâl ]449[ ve mevki¡e göre mü™evveldir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]radife[ َرِدَف

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُقْل َعَسى أَْن َيُكوَن َرِدَف َلُكْم َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعِجُلوَن﴾1822 أَْي َقُرَب َوَدَنا ِمْنُكْم	

Ya¡nî “Size yakın oldu, yaklaştı” demektir. Sicistânî rahimehullâhu َوَرِدَفُكــْم َلُكــْم   “َرِدَف 
 diyor ki “Size tâbi¡ oldu” ya¡nî sizi ta¡kîb etti ve ardınızdan geldi ِبَمْعَنــى َتِبَعُكــْم َوَجــاَء َبْعَدُكــْم”

1818 “Biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi.” Sâd, 
38/36.

1819 “Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden parmaklarını ısırmak için) ellerini 
ağızlarına götürdüler.” İbrâhîm, 14/9.

1820 “Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar.” Âl-i ¡İmrân, 
3/119.

1821 “(Öfkeden parmaklarını ısırmak için) ellerini ağızlarına götürüp” İbrâhîm, 14/9.
1822 “De ki: “Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.” en-Neml, 27/72.



َنَ در 438رم BÂBU’R-RÂ™

demek olur. Ve merhûm bu kavliyle lâm’la ”َرِدَف َلُكــْم“ ve bilâ-lâm ”َرِدَفُكــْم“ bir ma¡nâya 
olduğuna işâret etmiştir. Fi¡l-i müstakbel mevzi¡inde mâzî isti¡mâli tahakkuk-ı vukû¡a 
delâlet içindir. Bu kelime kesr-i râ™ ve sükûn-ı dâl ile ”ِرْدٌف“ dendir ki hayvân binen 
kimsenin ardına binmektir. ”َعِلــَم“ bâbından ”َرِكَب َخْلَفُه” , “َرِدَفــُه َيْرِدُفــُه ِرْدًفــا“ ]ve[ ”َفُهَو َرِديٌف“, 
اِكِب”  demektir. İşte bu takrîb ile “أَْرَكَبُه َخْلَفُه” , “أَْرَدَفُه” demektir. Ve “if¡âl”den “َراِكٌب َخْلَف الرَّ
.demek olur “أَْتَبَعُه” de “أَْرَدَفُه” ma¡nâlarında isti¡mâl olundu. Ve “َتاَبَع” ve “َتِبَع”

• 	]radmen[ َرْدًما

• ٍة أَْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدًما﴾1823 أَْي َحاِجًزا َحِصيًنا	 ِنّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفاَِعينُوِني ِبُقوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َما َمكَّ

Ya¡nî “muhâfaza edici metîn bir mâni¡” demektir ki murâd sedd-i ma¡rûftur. “َضــَرَب” 
bâbından ”َرِدَم الثَّْلَمَة َيْرِدُم َرْدًما“ denir ki “Gediği, fürce ve rahneyi sedd etti, kapattı” demek-
tir. Ve ”َرْدٌم“ lafzı sedd ma¡nâsına ism de olur ki bu âyette öyledir.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،د“

• 	]rudidtu[ ُرِدْدُت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلِئْن ُرِدْدُت ِإَلى َربِّي َلَِجَدنَّ َخْيراً ِمْنَها ُمْنَقَلًبا﴾1824 أَْي َرَجْعُت َكَما َزَعْمَت	

Ya¡nî “Senin zannın gibi geri dönderilip de rabbime rücû¡ ]450[ eder isem” demektir. 
Sarf, ve def¡ ve men¡ ve rücû¡ ve ircâ¡ ma¡nâlarında müsta¡mel ”ََّرد“ lafzından meb-
nî ¡ale’l-mef¡ûl mâzî-i mütekellim-i vahdedir. Lafzen mechûl olmakla berâber fi¡l-i 
ma¡lûm ma¡nâsı ifâde eder ki ”َرَجْعــُت“dür. Râπıb’ın Mufredât’da beyânına göre ”ََّرد“ bir 
şey™i bi-zâtihi yâhûd bi-hâlin min-ahvâlihi sarf ma¡nâsınadır. Ve ”ََّرد“ mâddesi müştak-
kâtı ma¡ânî-i kesîrde isti¡mâl olunmuştur, mufassalâta nazar oluna.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،د“

• 	]rid™en[ ِرْدًءا

• ُقِني﴾1825 أَْي ُمِعيًنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْرِسْلُه َمِعَي ِرْدًءا يَُصّدِ

Ya¡nî “yardımcı.” ”ِه  denir, “Ona i¡âne ettim” demek olur ise de Ebû ¡Amr “َرَدْأتُــُه َعَلــى َعــُدّوِ
ta¡rîzle bu hatâdır ancak, ”أَْرَدأَِنــي ُفــَلٌن“ denir ki ”َرَدْأتُــُه” , “أََعاَنِنــي“ denilmez dedi. Murâdı 
i¡âne ma¡nâsına sülâsîden isti¡mâl olunmayıp rubâ¡îden ve “if¡âl” bâbından isti¡mâl olu-
nacağını beyândır. Ve Râπıb rahimehulâhi ta¡âlâ kesr-i râ™ ile ”ِرْدٌء“ o kimsedir ki dîger 

1823 “Zülkarneyn, “Rabbimin bana verdiği (imkân ve kudret, sizin vereceğiniz vergiden) daha hayırlıdır. 
Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de, sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım” dedi.” 
el-Kehf, 18/95.

1824 “Rabbime döndürülsem bile andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum.” el-Kehf, 18/36.
1825 “Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder.” el-Kasas, 28/34.



نر نئ َم زر رت 439BÂBU’R-RÂ™

bir kimseye mu¡în olarak tâbi¡ olur demiş ve bu âyeti şâhid olarak îrâd etmiş ve ”َقْد أَْرَدأَُه“ 
de denir demiş.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’Z-ZÂYİ’L-MANKÛTA: ”َر،ز“

• 	]raze…nâkum[ َرَزْقَناُكْم

• َباِت َما َرَزْقَناُكْم﴾1826 أَْي أَْعَطْيَناُكْم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُكُلوا ِمْن َطّيِ

 kelimesiyle mutasarrafâtı ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡meldir, şöyle ki dünyevî olsun “ِرْزٌق”
uhrevî ve suverî ve ma¡nevî ve cismânî ve rûhânî ¡atâ-i câriyeye ve ba¡zen nasîbe ve 
ba¡zen ta¡âma ıtlâk olunur. Bu ma¡ânînin her birine şâhid olacak âyât-ı kerîme çoktur, 
birer birer îrâd ve tatbîki tatvîl-i kelâmı mûcib ]451[ olur. Erbâb-ı fehm için siyâk ve 
siyâka nazaran tefsîrleri âsândır. Yalnız 1827﴾ــَماِء ِرْزُقُكْم َوَماتُوَعُدوَن  kavl-i kerîminde ﴿َوِفي السَّ
sebeb-i rızk olmakla murâd yağmurdur denildi ki hayvân ve nebâtın hayâtı esbâbından 
ehemm ve akdemidir. Ve ”ِرْزٌق“ havâyicden ¡umûm üzerine ya¡nî me™kûl ve melbûs ve 
emsâline hattâ velede dahi haml olunur. Ta¡âm ma¡nâsına olduğu gibi it¡âm ma¡nâsına 
da gelir. Vallâhu a¡lemu.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ز“

• 	]ruzi…û ve ruzi…nâ[ ُرِزُقوا وُرِزْقَنا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا﴾1828 أَْي أُْطِعُموا ِمْن َثَمَرٍة َطَعاًما 	

• َوِفي ﴿َقالُوا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل﴾1829 أَْي أُْطِعْمَنا ِمْن َقْبُل	

Mâ-kablinde beyân olundu.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ز“

• 	]riz…akum[ ِرْزَقُكْم

• ْزِق التَّْكِذيَب	 بُوَن﴾1830 أَْي َجَعْلُتْم ُشْكَر الّرِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَتْجَعُلوَن ِرْزَقُكْم أَنَُّكْم تَُكّذِ

Ya¡nî “Tekzîb-i rüsül ü âyâtı şükr-i rızk makâmına kâim ediyorsunuz.” Takdîr-i muzâf 
iledir. Nazm-ı celîl ”ُسِل َواْلَياِت .takdîrindedir “َتْجَعُلوَن ُشْكَر ِرْزِقُكْم َتْكِذيَبُكْم ِبالرُّ

1826 el-Bakara, 2/57; 172; el-A¡raf, 7/160; Tâhâ, 20/81.
1827 “Gökte rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır.” ez-Zâriyât, 51/22.
1828 “Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde” el-Bakara, 2/25.
1829 “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler.” el-Bakara, 2/25.
1830 “Şimdi siz, Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” el-Vâkı¡a, 56/82.
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FASLU’R-RÂ™ MA¡A’S-SÎNİ’L-MUHMELE: ”َر،س“

• 	]er-rassi[ ِّس الرَّ

• 	1831﴾ ّسِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَعاًدا َوَثُموَد َوأَْصَحاَب الرَّ

” ” ve “َرسٌّ ّسِ -te ihtilâf-ı müfessirîn ve rivâyât ve akvâl-i kesîre vardır. Ez-cüm“أَْصَحاُب الرَّ
le ” ّسِ ” kavm-i Şu¡ayb ¡aleyhi’s-selâmdır. Ve “أَْصَحــاُب الــرَّ  ,kavm-i mezbûrun bi™ridir “َرسٌّ
kuyusudur denilmiş. Bu eşher-i akvâldir. Ve Yemâme’de vâki¡ bir karye-i ¡azîme ve 
ashâb-ı Ress onda mukîm bakiyye-i kavm-i ¿emûd’dur da denilmiş. ]452[ Ve ashâb-ı 
ress, ashâb-ı uhdûddur ve ”  zât-ı uhdûddur da diyenler olmuş. Ve ashâb-ı ◊an@ala “َرسٌّ
b. ~afvân’dır da denmiş. Ve emsâli akvâl de vârid olmuş ki mahalli mufassalât-ı kütüb-i 
tefsîrdir. Lügaten ” ” lafzına gelince Sicistânî rahimehullâhu “َرسٌّ  ma¡dendir ve bir “َرسٌّ
kuyu ki derûnu taşla örülmemiştir ”  tir demiş. Lâkin lafz-ı mezbûr ma¡ânî-i kesîre“َرسٌّ
ve mütezâddede müsta¡meldir. Ez-cümle ma¡den ve örülmemiş kuyu ve örülmüş kuyu 
ve beyne’n-nâs ıslâh ve kezâ ifsâd ki bunlarda azdâddan olur. ”  “َرسَّ َبْيَنُهــْم bâbından “َمــدَّ
ــا أَْي أَْصَلــَح َوَكــَذا أَْفَســَد”  .Ve vâdî demek. Ve bir şey™in evveline ve mebâdîsine denir َيــُرسُّ َرسًّ
Ve şey™-i yesîr ve kalîl ve ¿emûd’dan bakiyye bir kuyu ve defn ma¡nâsına da gelir. َُّرس“ 
ــُت”  demek. İşte ihtilâf ve tekessür-i akvâlin menşe™i budur. Vallâhu a¡lemu “ُدِفــَن” , اْلَمّيِ
bi-murâdihi bihi. 

Hâtıra: ”  ma¡den demek olduğuna göre ashâb-ı ress ma¡den devrine girmiş ve hadîd “َرسٌّ
ve nuhâs gibi ma¡âdini keşf ve isti¡mâl eden kavm olmak pek de ba¡îd bir kavl değildir. 
Ve’l-emru ilallâhu. Li-mü™ellifi’l-fakîr.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME ”َر،ش“

• 	]er-raşâdi[ َشاِد الرَّ

• َشاِد﴾1832 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما أَْهِديُكْم ِإلَّ َسِبيَل الرَّ

• َواِب	 َشاِد﴾1833 أَْي َطِريَق الصَّ و﴿َوَقاَل الَّـِذي ٰاَمَن َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن أَْهِدُكْم َسِبيَل الرَّ

Ya¡nî “doğru yola” demektir. ”ُرْشــٌد“dendir. “َتِعــَب” bâbından ”َرِشــَد َيْرَشــُد َرَشــًدا“ ve “َقَتــَل” 
bâbından ”ّمِ َفُهَو َراِشــٌد َوَرِشيٌد -bundan ismdir, salâh ma¡nâ “َرَشــاٌد” .denir “َرَشــَد َيْرُشــُد ُرْشــًدا ِبالضَّ
sınadır ki ]453[ ”  “أَْرَشــَدُه ِإْرَشــاًدا َفُهَو ُمْرِشــٌد” .in zıddır. Hemze ile ta¡addî eder“َضَلٌل” ve “َغيٌّ
ve teşdîd ile ”ــَدُه اْلَقاِضي َتْرِشــيًدا  taleb-i “ِإْسِتْرَشــاٌد” demek olur. “İstif¡âl”den “َجَعَلُه َرِشــيًدا” , “َرشَّ
irşâddır.

1831 “Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını” el-Furkân, 25/38.
1832 “Sizi ancak doğru yola götürüyorum” (dedi).” el-Mü™min, 40/29.
1833 “O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim.” el-Mü™min, 40/38.
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• 	]raşîdin[ َرِشيٍد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد﴾1834 أَْي َشِديٍد ُمْسَتِقيٍم	

“Doğru ve savâb değildir” demek olur.

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد﴾1835 أَْي ُمْسَتِقيٌم َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهى َعِن اْلُمْنَكِر َوَيْرُشُدُكْم 	
َلِح ِإَلى الصَّ

Ya¡nî “¡âkıl ve hayr ve şerri ve salâh ve fesâdı mümeyyiz kimse” demek olur.

• 	]raşeden[ َرَشًدا

• ْئ َلَنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا﴾1836 أَْي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِاْذ اََوى اْلِفْتَيُة ِاَلى اْلَكْهِف َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهّيِ
ِهَداَيًة

Murâd “tarîk-i salâh ve fevz ve necâta delâlet” demektir.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ش“

• 	]er-ruşdü[  ْشُد الرُّ

• َلِل َواْلَفَساِد	 َلُح ِمَن الضَّ ﴾1837 أَِي اْلِهَداَيُة َوالصَّ ْشُد ِمَن اْلَغّيِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقْد َتَبيََّن الرُّ

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا﴾1838 أَْي َصَلًحا ِفي ِديِنِهْم َوَماِلِهْم	

Burada ¡akl ve temyîz ve hüsn-i idâre ve tedbîr ma¡nâsını mutazammındır.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’~-~ÂDİ’L-MUHMELE: ”َر،ص“

• 	]ra§aden[ َرَصًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيِجْد َلُه ِشَهاًبا َرَصًدا﴾1839 أَْي أَْرَصَد َلُه ِلَيْرِمَي	

Ya¡nî “Kendisini remy için tehyi™e edilmişşihâbı bulur” demek olur. Ve ”َرَصــٌد“ masdar 
bi-ma¡nâ “fâ¡il” olarak ”ِشــَهاًبا َراِصًدا َلُه“ demektir de denildi. Ve ِشــَهاًبا ِمَن اْلَكَواِكِب َوَراِصًدا ِمَن“ 
]den ism-i cem¡ olur. ]454“َراِصٌد” , “َرَصٌد” demektir de denildi. Bu takdîrde اْلَمَلِئَكِة”

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب َفَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِهاَ َحًدا ِالَّ َمِن اْرَتٰضى ِمْن َرُسوٍل َفِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبْيِن َيَدْيِه 	

1834 “Hâlbuki Firavun’un emri doğru değildi.” Hûd, 11/97.
1835 “Hiç aklı başında bir adam yok mu?” Hûd, 11/78.
1836 “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde 

bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.” el-Kehf, 
18/10.

1837 “Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır.” el-Bakara, 2/256.
1838 “Eğer reşid olduklarını görürseniz” en-Nisâ™, 4/6.
1839 “Kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.” el-Cinn, 72/9.



َئ ِر ْء 442إ  BÂBU’R-RÂ™

َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا﴾1840 أَْي َمَلِئَكًة َيْحَفظُوَنُه

Bu âyette ”َراِصــٌد” , “َرَصــٌد“in cem¡idir, ”َخــاِدٌم” , “َخــَدٌم“in cem¡i olduğu gibi. Binâ™en¡aleyh 
 gözcü ve bekçi demektir. Bâb-ı evvelden “َراِصٌد” .ibâretiyle tefsîr olundu¡ “َمَلِئَكًة َيْحَفظُوَنُه”
 denir. Bu kelimeye dâir tahkîkât-ı mufassala Bâbu’l-Mîm’de “َرَصــَد َيْرُصــُد َرَصًدا َفُهــَو َراِصــٌد”
.kelimesinde görülür “َمْرَصٍد”

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE: ”َر،ع“

• 	]er-ra¡du[ ْعُد الرَّ

• َحاِب	 ْعُد ِبَحْمِدِه﴾1841 أَِي اْلَمَلُك اْلُمَوكَُّل ِبالسَّ ُح الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويَُسّبِ

İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ buyurdular ki “Bir melek vardır ki ismi ”َرْعٌد“ dır, odur 
ki sedâsını işitirsiniz ve ”َبْرٌق“ ya¡nî şimşek nûrdan bir kamçıdır ki o melek onunla bulut-
ları sevk eder.” Ve ehl-i lügat ”َرْعٌد“a savt-ı sehâb ve ”َبْرٌق“a bir nûr ve ziyâdır ki sehâba 
musâhib olurlar demişler. Bâb-ı evvelden ”ــَماُء َتْرُعــُد َرْعــًدا  denir, buna biz “gök “َرَعــَدِت السَّ
gürledi” deriz. ”ِإْفَعاٌل“den ”َماُء .da böyledir. Lâkin A§ma¡î bunu kabûl etmez “أَْرَعَدِت السَّ

Tenbîh: ”َرْعٌد“ ve ”َبْرٌق“ hakkında ¡ulemâ-i şerî¡atin bu gûne ta¡bîrât ve rivâyâtı hakkında 
ehl-i fennin tevcîh ettiği ta¡rîzât ve inkâr mecrûhtur, zîrâ ¡âmmenin ma¡lûmudur ki her 
fenn ve her ¡ilm ve her san¡at ehliyle her kavmin kendilere hâss ayrı ayrı ıstılâhât ve 
ta¡bîrât ve esmâ™ ve lügâtı vardır ki lafz ve şekl ve sûrette yekdîgere tamâmen muhâlif 
ve mahall-i isti¡mâli mübâyin olmakla berâber min-ciheti’l-ma¡nâ mübâyenet yoktur. 
Hattâ ba¡zen mevzû¡ ]455[ veyâ müsemmâ cihetinden müttehiddir. Meselâ bir ma¡den 
ki biz ona demir deriz, ¡Arab hadîd, ¡Acem âhen derler, hâlbuki müsemmâ ¡ayn-ı vâ-
hidedir. Ehl-i şer¡in melek dediğine ehl-i hikmet ve felâsife kuvvet ve erbâb-ı fünûn 
ve sanâyi¡ mıknatıs ve elektrik tesmiye ve ta¡bîr etmekle müsemmâ tagayyür etmez ve 
mevcûdiyyetine halel gelmez. Elfâz ve esmâ™ ve ta¡bîrâtın tehâlüfü i¡tibârıyla tahaddüs 
eden muhâlefet ve inkâr ve yekdîgeri tahti™e kûteh-bînlikten veyâ garaz yâhûd noksan-ı 
¡ilm ü ma¡rifettendir. Meselâ kılınç demirden olur diyen bir Türk’ü hâşâ hadîdden olur 
diye bir ¡Arabın inkâr ve tahti™esi ve her ikisini de techîl ile âhenden olur diye iddi¡â-yı 
ma¡rifet eden bir ¡Acemin nizâ¡ ve cidâli ne kadar vâhîdir. Asl aranacak şey™ müsem-
mânın sıfatındadır, işte muhâlefet oradadır, bahs edilecek ise orada edilmelidir, çünkü 
ehl-i şer¡ müsemmâ-yı mezkûru “kendi nefsini ve rabbisini müte¡akkıl ve ona mutî¡ ve 
emrine münkâd ve me™mûr olduğu işi tav¡an işler bir mahlûk-ı latîf-i nûrânî ve hayydır” 
diye tavsîf ediyor. Dîgerleri bunun hilâfını kâil oluyor, ya¡nî gayr-ı müte¡akkıl bi’t-tab¡ 

1840 “O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat o, 
Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür.” el-Cinn, 72/27.

1841 “Gök gürlemesi O’na hamd ederek tespih eder.” er-Ra¡d, 13/13.



ّئ َ ِم ْيت إ  443BÂBU’R-RÂ™

mü™essir bir kuvvet-i ¡amyâ™ ve sammâ™dır diyor. Bunun bi’l-mübâhase iknâ¡ ile te™lîf-i 
beyn ve izhâr-ı hakîkatle tashîhi mümkindir. Vallâhu’l-hâdî ile’s-savâb.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ع“

• 	]er-ru¡be[ ْعَب الرُّ

• ْعَب﴾1842 أَِي اْلَخْوَف	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِهُم الرُّ

Ya¡nî “korku” demek. Bâb-ı sâlisten ”َرَعــَب َيْرُعــُب ُرْعًبــا“ denir, zammla. Ve ”ُرْعٌب“ bundan 
ism de olur. Bi-nefsihi ve hemze ile de ta¡addî eder. ”456[ “َرَعْبُتــُه[ ve ”أَْرَعْبُتــُه“ müsâvîdir. 
Ve ittibâ¡an li-mâ kablehu bâ’nın zammı da câizdir. Bunun ”َخــْوٌف“ ile farkı ”ُرْعــٌب“ nefs 
ve kalbin inkıtâ¡ derecesinde ”َخْوٌف“la imtilâsını müfîddir. ”َخْوٌف“ mutlaktır, bundan do-
layı imlâ™ ma¡nâsına isti¡mâl olunur. ”َناَء  “َرَعْبُت اْلَحْوَض” demek olur, kezâ “َمَلْتُُه” , “َرَعْبُت اْلِ
ve ”َسْيٌل َراِعٌب َيْمَلُ اْلَواِدَي“ denir.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ع“

• 	]er-ri¡âu[ َعاُء الّرِ

• اُعوَن	 َعاُء﴾1843 أَِي الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَلَتا َل َنْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الّرِ

Ya¡nî “çobanlar” demek. ”َرْعــٌي“ den çoban demek olan ”َراِعــي“ nin cem¡idir, ”َجاِئــٌع“ ve 
 ,“َرَعــِت اْلَماِشــَيُة َتْرَعــى َرْعًيــا َفِهــَي َراِعَيــٌة” gibi. Lâzım ve müte¡addî olur. Üçüncü bâbdan “ِجَيــاٌع”
 denir “َرَعْيــُت اْلَماِشــَيَة أَْرَعاَهــا َرْعًيــا َفأََنــا َراٍع” demek olur. Kezâ bâb-ı mezkûrdan “َســَرْحُت ِبَنْفِســَها”
ki “Hayvânâtı ben ra¡y ettim, otlattım” demektir, müte¡addîdir. Râπıb rahimehullâhu 
 aslında hayvânı yâ hayâtını muhâfaza eden gıdâsıyla yahûd kurt ve sâire gibi “َرْعــٌي”
düşmanını def¡ ve men¡le muhâfaza etmektir demiş ki hıfz ve muhâfaza yerinde isti¡mâli 
müş¡irdir. 1844﴾َفَما َرَعْوَها َحقَّ ِرَعاَيِتَها﴿ kavl-i kerîmiyle emsâlinde ve ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن“ 
ِتــِه”  hadîs-i nebevîsi ve emsâlinde ma¡nâ budur. Ve isti¡âreten ve kinâyeten ma¡ânî-i َرِعيَّ
sâirede de müsta¡meldir. Mufassalâta mürâca¡at oluna.

1842 “Kalplerine büyük bir korku saldı.” el-Ahzâb, 33/26; el-Haşr, 59/2.
1843 “Onlar, “Çobanlar sulayıp çekilinceye kadar biz koyunlarımızı sulayamayız” dediler.” el-Kasas, 

28/23.
1844 “Fakat ona da gereği gibi uymadılar.” el-Hadîd, 57/27.
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FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME: ”َر،غ“

• 	]raπaden[ َرَغًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُكَل ِمْنَها َرَغًدا﴾1845 و﴿َيْأِتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا﴾1846 أَْي َكِثيًرا َواِسًعا ِبَل َعَناٍء	

Ya¡nî “çok ve geniş ve zahmet ve meşakkatsiz” demek olur. Se¡a-i ]457[ ma¡âş ma¡nâsı-
na ”َعْيــٌش َرَغــٌد َوَرِغيــٌد“ denir. “َظُرَف” bâbından ”َرُعَد اْلَعْيُش َرَغاَدًة َفُهَو َرَغٌد َوَرِغيٌد“ denir. Ve “َتِعَب” 
bâbından ”َرِغَد َرَغًدا َفُهَو َراِغٌد“ de denir. Ve se¡at u sühûlet-i ma¡îşet murâd olur. Ve “if¡âl”-
den ”أَْرَغَد اْلَقْوُم“ denir, “Se¡a-i ma¡âş u refâha nâil oldular” demek olur.

• 	]raπaben[ َرَغًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا﴾1847 أَْي َرَغًبا ِفي َرْحَمِتَنا َوَرَهًبا ِمْن َعَذاِبَها	

Ya¡nî “Rahmetimizi tama¡ ve irâde ve ¡azâbımızdan havf ve haşyetle bize ¡ibâdet eder-
lerdi” demek olur. “َطــِرَب” bâbından masdardır. َرِغــَب َيْرَغــُب َرَغًبا ِبَفْتِح اْلَغْيِن َوُســُكوِنَها َرْغًبا َوَرْغَبًة“ 
َها َوَرْغَباَء ِباْلَفْتِح َواْلَمّدِ َفُهَو َراِغٌب َوَذاَك َمْرُغوٌب” اِء َوَضّمِ  denir, bir şey™i dilemek ve َوَرْغَبى َوُرْغَبى ِبَفْتِح الرَّ
tama¡ ve ârzû etmek ma¡nâsınadır. Bi’z-zât ve harfle ta¡addî eder. ”َرِغَبــُه َوَرِغــَب ِفيــِه“ birdir, 
yalnız ”َعْن“ ile i¡râz ma¡nâsına gelir, ”أَْعَرَض َعْنُه” , “َرِغَب َعْنُه“ demektir. Ve ”َفِعيَلٌة“ vezninde 
َغاِئــِب” .gelir ki ¡atâyâ demektir “َرَغاِئــُب” atâ™ demek olur. Cem¡i¡ “َرِغيَبــٌة”  bundandır “َلْيَلــُة الرَّ
ki leyle-i mübâreke-i izdivâc ve zifâf-ı vâlideyn-i risâlet-penâhîdir; leyle-i mübâreke-i 
mezkûre şehr-i recebin ilk cum¡a gecesi olup a¡yâd-ı İslâmiyyedendir. ”َرَهــٌب“ de ¡ayn-ı 
bâbdan masdardır. Ve her ikisi de ”َيْدُعوَنَنا“nın fâ¡ilinden hâldir.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-FÂ™: ”َر،ف“

• 	]rafe&e[ َرَفَث

• ﴾1848 أَْي َفَل ُفْحَش ِمَن اْلَقْوِل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَل َرَفَث َوَل ُفُسوَق َوَل ِجَداَل ِفي اْلَحّجِ

Ya¡nî “zikri müstehcen sözleri sarâhaten söylemek” demek olur. ]458[ 

• َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم﴾1849 أَِي اْلِجَماُع	 َياِم الرَّ َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أُِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الّصِ

-aslen nikâh ya¡nî cimâ¡dır. Ve buna dâir sözlerden edeben kinâye tarîkiyle söy “َرَفــٌث”
lenmesi vâcib olan sözleri sarâhaten açıkça söylemek ma¡nâsına da gelir. Evvelki âyette 
bu ma¡nâ maksûddur, ikincide ma¡nâ-yı aslîsi üzeredir. ”َطَلــَب“ bâbından َرَفــَث ِإَلــى اْمَرأَِتــِه“ 

1845 “Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin.” el-Bakara, 2/35.
1846 “Oraya her taraftan bolca rızık gelirdi.” en-Nahl, 16/112.
1847 “(Rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi.” el-Enbiyâ™, 21/90.
1848 “Artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur.” el-Bakara, 2/197.
1849 “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” el-Bakara, 2/187.
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 demek olur. Ve “أَْفَحَش” , “َرَفــَث ِفــي َمْنِطِقــِه َيْرُفُث َرَفًثــا” demektir. Ve “َجاَمَعَهــا” ,denir َيْرُفــُث َرَفًثــا”
“if¡âl”den ”َصاَر َذا َرَفٍث” , “أَْرَفَث“ demektir. Ve ”َرَفَث“ mahallinde de isti¡mâl olunur.

• 	]rafrafin[ َرْفَرٍف

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُمتَِّكِئيَن َعَلى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرّيٍ ِحَساٍن﴾1850 أَْي ِرَياِض اْلَجنَِّة	

Ve ¡arş ya¡nî serîr ve mecâlis ile tefsîr olunmuştur. ”َرْفــِرٌف“in cem¡i ”َرَفــاِرُف“tir. Ve bisât-
lara ya¡nî döşeklere de ”َرَفاِرُف“ denir. Ve evrâk-ı münteşireye de ”َرْفَرٌف“ denir. Ve siyâb-
dan hadâret ve letâfette riyâza şebîh bir nev¡ siyâba da ıtlâk olunur. Ve İbnu’l-E&îr Nihâ-
ye’de hadîs-i rihlet-i Nebeviyye’de ”ْفــَرُف َفَرأَْيَنــا َوْجَهُه َكأَنَّــُه َوَرَقٌة  “َرْفَرٌف” kavlini yazıp “َفُرِفــَع الرَّ
ile bisât yâhûd perde gibi kendileriyle Nebî-i mükerrem sallallâhu ¡aleyhi ve âlihi ve 
sellem hazretleri beyninde hicâb olan bir şey™ murâd etti demiş ve dîger rivâyât dahi 
beyân etmiş ve leyle-i mi¡râcdaki ”َرْفــَرٌف“le de bisât murâd olunduğunu kayd eylemiş. 
Vallâhu a¡lemu.

• 	]rafî¡u[ َرِفيُع

• ُة	 َفاِتيَّ
ْسَماِئيَُّة َوالّصِ َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش﴾1851 أَِي اْرَتَفَعْت َدَرَجاُت َكَماَلِتِه اْلَ ﴿َرِفيُع الدَّ

Murâd ¡ulüvv-i zâtı samediyyetine işârettir. Burada rif¡at ]459[ ve irtifâ¡-ı zâtiyye ve eze-
liyyedir ki gâyet-i kusvâ-yı kemâldir. Yâhûd ”َرِفيــٌع“ bi-ma¡nâ ”َراِفــٌع“ olup ”َرَجــاِت  “َرِفيــُع الدَّ
dünyâ ve âhirette ¡ibâdın menzilet ve sevâb ve na¡îm ve erzâk cihetinden derecelerini 
terfî¡ edici demek olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ف“

• 	]rufâten[ ُرَفاًتا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقالُوا أَِئَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاًتا أَِئنَّا َلَمْبُعوثُوَن َخْلًقا َجِديًدا﴾1852 أَْي ُفَتاًتا ُحَطاًما	

Ya¡nî “ufalanmış, dağılmış, rîze rîze olmuşşey™” demektir. Ve her bir çürüyen şey™e dahi 
 “ُرِفَت denir ki eczâ-yı vücûdu teferruk etmiş ve gubâr olmuştur. Sîga-i mechûl ile “ُرَفاٌت”
ْيُء َفُهَو َمْرُفوٌت َوُرَفاٌت” .denir الشَّ

1850 “Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).” er-Rahmân, 55/76.
1851 “O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın sahibidir.” el-Mü™min, 40/15.
1852 “Dediler ki: “Biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diril-

tilecekmişiz, biz mi?” el-İsrâ, 17/49; 98.
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MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ف“

• 	]er-rifdu[ ْفُد الّرِ

• ْفُد اْلَمْرُفوُد﴾1853 أَِي اْلَعَطاُء اْلُمْعَطى َويَُقاُل ِبْئَس اْلَعْوُن اْلُمَعاُن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِبْئَس الّرِ

Kesr-i râ™ ve sükûn-ı fâ™ ile ”ِرْفــٌد“ ¡atâ ve i¡ânet ma¡nâlarınadır. “َضــَرَب” bâbından َرَفــَدُه“ 
 dahi böyledir. “Tefâ¡ul”den “أَْرَفــَدُه” demektir. Ve “if¡âl”den “أَْعَطــاُه َعَطــاًء َوأََعاَنُه ِإَعاَنًة” , ِرْفــًدا”
.demektir “َطَلَب َعَطاَءُه أَْو َعْوَنُه” , “ِإْسَتْرَفَدُه” ve “istif¡âl”den “َتَعاَونُوا” , “َتَراَفُدوا”

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-¢ÂF: ”َر،ق“

• 	]er-ra…îmi[ ِقيِم الرَّ

• ِقيِم َكانُوا ِمْن ٰاَياِتَنا َعَجًبا﴾1854 أَِي اللَّْوِح اْلَمْكُتوِب ِفيِه 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اَْم َحِسْبَت اَنَّ اَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
أَْسَماُؤُهْم َوأَْنَسابُُهْم

Ya¡nî ”ِقيــِم  ashâb-ı Kehf’in haberi yazılıp kapısı üzerine nasb olunan levh ya¡nî “الرَّ
kitâbedir. Ve ”ِقيــِم  ﴿ِكَتــاٌب den “fa¡îl” bi-ma¡nâ mef¡ûldür. ]460[ ve“َرْقــٌم” kitâbdır ki “الرَّ
ِقيــِم” demektir. Ve “َمْكُتــوٌب” bundandır ki َمْرُقــوٌم﴾1855 -Kehf kentinde olan vâdînin is “َوالرَّ
midir de denildi. Ve bu kelimenin aslı olan ”َرْقــٌم“ hatt-ı galîz ya¡nî celî demektir, sonra 
kitâb ve kitâbet ve eser ma¡nâlarına isti¡mâl olundu, hattâ hımârın iki omuzu üzerinden 
kollarına doğru uzanan siyâh hatlara ”َرَقَمَتا اْلِحَماِر“ denir. 

• 	]ra…abetin[ َرَقَبٍة

• ُر ِباْلَمْمُلوِك	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة﴾1856 َوِفي َغْيِرِه ِمَن اْلَياِت يَُفسَّ

Ya¡nî “kul” ki biz köle ve inâsına halayık ve câriye ta¡bîr ederiz. ”َعْبــٌد” , “َتْحِريــٌر“in zıddı 
olan ”  aslen “َرَقَبــٌة” .den “tef¡îl”dir ki ki ¡abdi hürr kılmak demektir, ya¡nî âzâd etmek“ُحــرٌّ
boynun arka cihetidir, biz ense ta¡bîr ederiz. Memlûku ıtlâkı kayd-ı rıkkıyyetle boynu 
bağlı olmak i¡tibâr ve tasavvuruyladır.

• 	]ra…îbun[ َرِقيٌب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْرَتِقُبوا ِإنِّي َمَعُكْم َرِقيٌب﴾1857 أَِي اْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ُمْنَتِظٌر	

Ya¡nî “¡Âkıbet-i emrinize muntazır olunuz. Ben de sizinle muntazırım” demek olur. 
 ma¡nâsınadır. Bundan gözcü ve gözetici ma¡nâsına alınmış bundan “َحِفيٌظ” aslen “َرِقيٌب”

1853 “Ne kötü destektir onlara verilen destek!” Hûd, 11/99.
1854 “Yoksa sen, (sadece) Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakîm’i mi bizim ibret verici delillerimizden san-

dın?” el-Kehf, 18/9.
1855 “O, yazılmış bir kitaptır.” el-Mutaffifîn, 83/9, 20.
1856 “Bir mü’min köleyi azad etmesi” en-Nisâ™, 4/92; el-Mücâdele, 58/3.
1857 “Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum.” Hûd, 11/93.
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da intizâr ma¡nâsı tasavvur olunarak ”ُمْنَتِظٌر“ mevzi¡inde isti¡mâl olunmuştur. Ve ”ِقيُب  “اَلرَّ
hafîz ve murâkıb ma¡nâsına esmâ-i hüsnâ-yı ilâhiyyedendir. ِقيــَب ْيَتِنــي ُكْنــَت أَْنــَت الرَّ ــا َتَوفَّ  ﴿َفَلمَّ
 ve gayruhumâ kelimât-ı kerîmesi ve ehâdîs-i şerîfe ﴿ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكــْم َرِقيًبــا﴾ve 1859 َعَلْيِهــْم﴾1858
ile sâbittir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْرَتِقُبوا“ kelimesine de nazar oluna.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”461[ “ُر،ق[

• 	]ru…iyyike[  ُرِقّيَِك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْن نُْؤِمَن ِلُرِقّيَِك﴾1860 ِلُصُعوِدَك	

demek olur, nitekim âyetin mâ-kabli 1861﴾ــَماِء ِفــي السَّ َتْرَقــى   vâki¡ olmuştur. Bu sûrette ﴿أَْو 
 ten değildir. Eğerçi o da tatbîk“ُرْقَيــٌة” lafzından olur, efsûn ve sihr demek olan “َرْقــٌي”
olunabilirse de tekellüfü mü™eddî olur ve bir kavl ü nakl-i mu¡teberde de görülmemiştir. 
ــلَِّم َيْرَقى َرْقًيا َوُرِقيًّا” bâbından ”َتِعَب“  denir, su¡ûd ma¡nâsına. Du¡â ve efsûn ve sihr “َرِقَي ِفي السُّ
ma¡nâsına. “َرَمى” bâbından ”َرَقاُه َيْرِقيِه ُرْقَيًة َفُهَو َراٍق“ denir. Vallâhu a¡lemu.

• 	]ru…ûdun[ ُرُقوٌد

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد﴾1862 أَْيِنَياٌم	

Ya¡nî “uyuyan kimseler” demektir, ”َناِئــٌم“ ma¡nâsına. ”َراِقــٌد“in cem¡idir. ”َنَصــَر“ ve “َدَخــَل” 
bâblarından ”َرَقــَد َيْرُقــُد َرْقــًدا َوُرَقــاًدا َوُرُقــوًدا َفُهــَو َراِقــٌد“ denir, uyumak ma¡nâsınadır. Ve ”ُرُقــوٌد“ 
ber-vech-i beyân masdar olduğu gibi ”َراِقــٌد“in cem¡i de olur ki âyette öyledir, nitekim 
beyân edildi. Bundan ”َمْرَقٌد“ madca¡ ma¡nâsına ism-i mekândır.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ق“

• 	]ra……in menşûrin[ َرّقٍ َمْنُشوٍر

• َحاِئِف الَِّتي تُْخَرُج َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالطُّوِر َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر ِفي َرّقٍ َمْنُشوٍر﴾1863 أَِي الصَّ
َبِني آَدَم صلى اهلل عليه وسلم

Ya¡nî “devâvîn-i hafeza” ki sahâif ü defâtir-i a¡mâl-i ¡ibâddır. ”َمْبُســوٌط” , “َمْنُشــوٌر“ ya¡nî 
açık demek. Râ’nın fethi ve kesri de kırâ™attir. ”  râ-i meftûha ve …âf-ı müşeddede “َرقٌّ
ile kâgıd gibi üzerine yazı yazılan şey™dir. Aslı incelik ve yufkalık demek olan kes-
rle ”ــٌة ــا َفُهــَو َرِقيــٌق” bâbından ]462[ “َضــَرَب” .tendir“ِرقَّ ــْيُء َيــِرقُّ َرقًّ -zıddı “ِغْلَظــٌة” ,denir “َرقَّ الشَّ

1858 “Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun.” el-Mâide, 5/117.
1859 “Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.” en-Nisâ™, 4/1.
1860 “Göğe çıktığına da inanacak değiliz.” el-İsrâ, 17/93.
1861 “Ya da göğe çıkmadıkça” el-İsrâ, 17/93.
1862 “Uykuda oldukları hâlde sen onları uyanık sanırsın.” el-Kehf, 18/18.
1863 “Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba andolsun.” et-Tûr, 52/1-3.
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dır, “inceldi” demektir. ”ُخْبــٌز ُرَقــاٌق“ denir. ”َرِقيــٌق“ ya¡nî yufka ekmeği demektir. Vâhidesi 
” tir. Ve fethle“ُرَقاَقــٌة”  hâssaten yazı yazılan ince deridir dahi denildi ki biz ona tirşe “َرقٌّ
deriz, zamân-ı evvelde kâgıd yerine isti¡mâl olunurdu. Binâ™en ¡aleyh ba¡zı müfessirîn ﴿
 âyet-i kerîmesini Tevrât ve ba¡zı ¢ur™ân’la tefsîr ettiler ve ba¡zı َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر ِفي َرّقٍ َمْنُشوٍر﴾
levh-i mahfûzdur dedi. Ve bunlar tefâsîr-i mu¡teberede kayd olundu. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi. ”  mâddesi ma¡ânî-i ¡adîdede dahi müsta¡meldir, mufassalât kütüb-i “َرقٌّ
lügatte görülür.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-KÂF: ”َر،ك“

• 	]rakûbuhum[ َرُكوبُُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَذلَّْلَناَها َلُهْم َفِمْنَها َرُكوبُُهْم َوِمْنَها َيْأُكُلوَن﴾1864 أَْي َمْرُكوبُُهْم َيْعِني َما َيْرَكُبوَن َعَلْيِه	

Zammla ”ُرُكــوٌب“dan “mâ-yurkebu ¡aleyh” ma¡nâsına ismdir. Bâb-ı râbi¡den َرِكــَب َيْرَكــُب“ 
ّمِ َفُهَو َراِكٌب َوَذاَك َمْرُكوٌب” -denir, binmek ma¡nâsınadır. Aslen hayvânın zahrına bin ُرُكوًبا ِبالضَّ
mek ise de sonra berrî ve bahrî merâkibde de isti¡mâl olundu. ”ــِفيَنَة السَّ  gibi. Ve “َرِكْبــُت 
ma¡ânî-i sâirede müsta¡meldir. ”َرْكٌب“ ve ”َراِكٌب” , “ُرْكَباٌن“in cem¡idir.

• 	]er-rakbu[ ْكُب الرَّ

• ْكَباُن	 ْكُب أَْسَفَل ِمْنُكْم﴾1865 أَِي الرُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالرَّ

“Râkibler, süvârîler” demek olur, ”َراِكــٌب“in cem¡idir. Ve ”َرْكــٌب“ ondan ziyâde ”َراِكــٌب“ 
ile ya¡nî deve-süvâr cemâ¡ate denir de denildi. Ve tevsî¡an her süvârî cemâ¡ate de ıtlâk 
olundu. Sâlifü’z-zikr ”َرْكٌب“dendir. ]463[

• 	]rakkebeke[ َركََّبَك

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِفي أَّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك﴾1866	

Bu kelime ”َرْكٌب“ mâddesinden “tef¡îl”dir, ٌ”تَرْكِيب“ ma¡lûm, ya¡nî “Seni hangi sûretle di-
ledi ise o sûrette terkîb etti” ya¡nî tasvîr ve halk etti demek olur. ”ٌُصوَرة“ de akvâl vardır, 
mahalli mufassalâttır. Ve ”َمكََّنَك“ ¡ibâretiyle tefsîr olunmuş ki “Seni hangi sûrette diledi 
ise o sûrette mütemekkin kıldı” demek olur.

1864 “Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yer-
ler.” Yâsîn, 36/72.

1865 “Kervansa sizin aşağınızdaydı.” el-Enfâl, 8/42.
1866 “Dilediği bir biçimde seni oluşturan” el-İnfitâr, 82/8.
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MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،ك“

• 	]rukbânen[ ُرْكَباًنا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجاًل أَْو ُرْكَباًنا﴾1867 أَْي َحاَل َكْوِنُكْم َراِكِبيَن	

.kelimesine bak “َرُكوبُُهْم” in cem¡idir. Ânifü’l-beyân“َراِكٌب”

• 	]rukâmen[ ُرَكاًما

• َ يُْزِجي َسَحاباً ثُمَّ يَُؤلُِّف َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعُلُه ُرَكاًما﴾1868 أَْي َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اََلْم َتَر اَنَّ اهللَّ

-dendir. Cem¡ olmak ve cem¡ edilmek ve birbiri üzerine yığılmak ve yıkmak ma¡nâ“َرْكٌم”
larına lâzım ve müte¡addî olarak isti¡mâl olunur. Bâb-ı evvelden ”ــْيَء َيْرُكُم َرْكًما  ve “َرَكَم الشَّ
َماِء َساِقًطا yığılmış şeydir. Ve “ُرَكاٌم” denir. Ve zamm-ı râ™ ile “َرَكَمُه َيْرُكُمُه”  ﴿َوِاْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن السَّ
 demektir. Reml ve ¡askere de “ُمَتَراِكٌم” kavl-i kerîmi de bundandır ki َيُقولُوا َسَحاٌب َمْرُكوٌم﴾1869
denir. ”َرْمــٌل َمْرُكــوٌم“ ve ”َجْيــٌش َمْرُكــوٌم“ müctemi¡ demektir. “Tefâ¡ul”den ”َتَراَكــَم“ ve “ifti¡âl”-
den ”ِإْرِتَكاٌم“ da böyledir.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ك“

• 	]rikzen[ ِرْكًزا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكْم اَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن اََحٍد اَْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْكزاً﴾1870 أَْي َصْوًتا َخِفيًّا	

Ya¡nî “gizli ve hafîf ses” demek olur. Ve lafz-ı mezkûr hufyeten defn ma¡nâsına da 
gelir. “َنَصــَر” bâbından ”ــا” , “َرَكْزتُــُه َرْكــًزا  demektir. Ve bir şey™i yere saplamak “َدَفْنُتــُه َدْفًنــا َخِفيًّ
ma¡nâsına da gelir: ”َرَكــَز ُرْمَحــُه“ “Kargısını yere sapladı” ]464[ demektir. Ve ”اِئــَرِة  “َمْرَكــُز الدَّ
dâirenin ortasıdır. Ve ”َمْرَكــٌز“ mevzi¡ ve menzil ma¡nâsına da gelir. ”ُجــِل  “َمْرَكــُز ve “َمْرَكــُز الرَّ
 denir. Ve defîne-i ehl-i câhiliyye ve akvâm-ı sâlifeye ve ma¡dene de kesr-i râ™ ile اْلَجْيِش”
ُجُل” denir. Ve “if¡âl”den “ِرَكاٌز” .denir, “Defîne veyâ ma¡den buldu” demek olur “أَْرَكَز الرَّ

• 	]rikâbin[ ِرَكاٍب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَل ِرَكاٍب﴾1871 أَْي ِإِبٍل	

Bu lafz üzerine binilen deve kısmına mahsûstur. Binek devesi demek ma¡nâsına cem¡ 
olup vâhidi lafzının gayrıdan ”َراِحَلــٌة“dir. Kendi lafzından vâhidi yoktur, aslen ”َرْكــٌب“ 

1867 “Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya olarak veya binek üzerinde kılın.” el-Bakara, 2/239.
1868 “Görmez misin ki Allah, bulutları sevk eder. Sonra, onları kaynaştırıp üst üste yığar.” en-Nûr, 24/43.
1869 “Gökten düşmekte olan parçalar görseler, “Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır” derler.” et-Tûr, 

52/44.
1870 “Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısı-

nı olsun işitiyor musun?” Meryem, 19/98.
1871 “Siz, at ya da deve koşturmuş değilsiniz.” el-Haşr, 59/6.
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dendir. Ve kesrle ”ِرَكاٌب“ binek hayvânlarının eyerlerine ve pâlânlarına merbût lisânı-
mızda üzengi ta¡bîr edilen şey™e de denir. Bunun cem¡i ”َرَكاِئــُب“ gelir. Ânifü’l-beyân 
.ve ahavâtına da nazar oluna “َرُكوبُُهْم”

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-MÎM: ”َر،م“

• 	]ramzen[ َرْمًزا

• َم النَّاَس َثٰلَثَة أَيَّاٍم ِإلَّ َرْمًزا﴾1872 أَْي ِإَشاَرًة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل آَيُتَك أَلَّ تَُكّلِ

 sesle beyân edilmeyip lafzla dudakları tahrîk etmek”tir. Ve ba¡zen göz ve kaş“ “َرْمــٌز”
ile de olur. Râπıb’ın Mufredât’ta beyânına göre savt-ı hafî ve hâcible gamze dahi ”َرْمــٌز“ 
denir. Ve şikâyetten ”َغْمٌز“le ta¡bîr olunduğu gibi, işâret kabîlinden olan herbir kelâmdan 
da ”َرْمٌز“ ile ta¡bîr olunur. ”َقَتَل“ ve ”َضَرَب“ bâblarından ”َرَمَز َيْرُمُز َيْرِمُز َرْمًزا َفُهَو َراِمٌز َوَذاَك َمْرُموٌز“ 
denir. ]465[ 

• 	]ramîmun[ َرِميٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َمْن يُْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم﴾1873 أَْي َباٍل	

Ya¡nî “çürüyen” ve “çürük” demektir. “َضــَرَب” bâbından ”ــا َفُهــَو َرِميــٌم  ,denir “َرمَّ اْلَعْظــُم َيــِرمُّ َرمًّ
çürümek ma¡nâsınadır. Ve râ-i meksûre ve mîm-i müşeddede ile ”ٌة  .izâm-ı bâliyedir¡ “ِرمَّ
Cem¡i ”ِرَمــٌم“ gelir ve ”ٌِســْدَرة“ ve ”ِســَدٌر“ gibi. Ve zammla ”ــٌة  .çürük ip parçasına denir “ُرمَّ
Ve bu ”َرَمٌم“ mâddesi “َقَتَل” bâbından ıslâh ve ta¡mîr ma¡nâsına isti¡mâl olunur. َرمَّ اْلَحاِئَط“ 
ــًة” ــا َوَمَرمَّ َمــُه َتْرِميًمــا” denir, “Islâh ve ta¡mîr etti” demektir. Ve “tef¡îl”den َيــُرمُّ َرمًّ  ma¡nâ-yı “َرمَّ
mezkûrdan mübâlagadır.

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-VÂV: ”َر،و“

• 	]er-rav¡u[ ْوُع الرَّ

• ْوُع﴾1874 أَِي اْلَفَزُع	 ا َذَهَب َعْن ِاْبٰرِهيَم الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “korku.” Fethle ”َفــَزٌع” , “َرْوٌع“ ve ”َخــْوٌف“tir. “َقــاَل” bâbından ”َرْوًعــا ــْيُء  الشَّ  ,“َراَعِنــي 
 .demektir “أَْعَجَبِنــي” , “َراَعِنــي َجَمالُــُه َرْوًعــا” :demek olur. Ve i¡câb ma¡nâsına da gelir “أَْفَزَعِنــي”
Ve zammla ”ُروٌع“ kalb ve hâtır ve ¡akl ma¡nâsınadır, nitekim ”َوَقــَع ِفــي َرْوِعــي َكــَذا“ denir, 
ْعُتُه” ve “tef¡îl”den “ُرْعُتُه” demek olur. Ve müte¡addî olmakla “ِفي َقْلِبي أَْو َخاِطِري أَْو َعْقِلي”  “َروَّ
denir ikisi de “Ona ilkâ-i feza¡ ettim” demektir.

1872 “Senin için alâmet, insanlarla üç gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir.” Âl-i ¡İmrân, 3/41.
1873 “Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?” Yâsîn, 36/78.
1874 “İbrahim’in korkusu gidince” Hûd, 11/74.
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• 	]ravâsiye[ َرَواِسَي

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي﴾1875 أَْي َثَواِبَت َيْعِني ِجَباًل	

Murâd arz üzerindeki sâbit dağlardır ki mekân-ı âhara nakl ve intikâli muhâldir. Bu keli-
me sâbit ma¡nâsına olan ”َراِسي“nin cem¡idir. ”َعَدا“ bâbından ”َرَسا َيْرُسو َرْسًوا َفُهَو َراٍس“ denir. 
Buna dâir tahkîkât ]466[ akdemce ”اِسَياِت  ,kelimesinde mufassalen beyân olunmuştur “الرَّ
mürâca¡at oluna.

• 	]ravâkide[ َرَواِكَد

• يَح َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهِرِه﴾1876 أَْي َسَواِكَن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِاْن َيَشْأ يُْسِكِن الّرِ

Sükûn demek olan ”ُرُكــوٌد“dandır. “َقَعــَد” bâbından ”َرَكــَد اْلَمــاُء َيْرُكــُد ُرُكــوًدا َفُهــَو َراِكــٌد“ akmayıp 
durmak ma¡nâsınadır. Bundan ”ِفيَنُة ُرُكوًدا  ,denildi, “Seyr ve ceryden kalıp durdu “َرَكَدِت السَّ
sâkin oldu” demek olur. Lâzımdır, hemze ile ta¡addî eder: ”أَْرَكْدتُــُه“ “Onu durdurttum” 
demektir.

• 	]ravâ√uhâ[ َرَواُحَها

• َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر﴾1877	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُغُدوُّ

Ya¡nî ”َواِل ِإَلى اْلُغُروِب َها” demek, nitekim “َسْيُرَها ِمَن الزَّ َواِل” , “ُغُدوُّ -demek “َسْيُرَها ِمَن اْلُغْدَوِة ِإَلى الزَّ
tir. Tercümede “Ve Süleymân’a rîhi müsahhar ettik. Sabahtan zevâle kadar olan seyri 
bir aylık yoldur ve zevâlden gurûba kadar olan seyri bir aylık yoldur” denir. Bâbu’t-
Tâ’da ”تُِريُحوَن“ ve ”َتْسَرُحوَن“ kelimelerinde buna dâir söz vardır, ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]rav√un ve ray√ânun[ َرْوٌح َوَرْيَحاٌن

• ِبيَن َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم﴾1878	 ا ِاْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاَمَّ

Ya¡nî ”ــٌب، َرْيَحــاٌن ِرْزٌق  “َحَيــاةٌ َل َمــْوَت demektir. Ve zamm-ı râ™ ile kırâ™eteynine göre “َنِســيٌم َطّيِ
-demek olur. Râπıb rahimehullâhu bu lafzın tahkîkinde vâsi¡ce bast-ı makâl ey َبْعَدَهــا”
lemiş. Hulâsa-i kelâmı bu ki fethle ”َرْوٌح“ ve zammla ”ُروٌح“ birdir. Ve zammla ”ُروٌح“ 
fâ’nın fethiyle ”َنَفــٌس“e ism kılındı. Ve bu tesmiye ”ُروٌح” , “َنَفــٌس“un ba¡zı olduğu i¡tibâr-
ladır ki nev¡in ism-i cinsle tesmiyesi kabîlindendir. Meselâ insâna da hayvân tesmiye 
olunur. Ve kezâ zammla ”ُروٌح“ mâ-bihi’l-hayât olan cevher-i latîfe, câna da ism ]467[ 
kılındı ki 1879﴾وِح  kavl-i kerîminde murâd olan rûhtur. Bunlardan başka ﴿َوَيْســأَلُوَنَك َعــِن الــرُّ
eşrâf-ı melâikeye hâssatan Cibrîl’e ve ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâma ve ¢ur™ân’a da ıtlâk olunur, 

1875 “Ve orada dağlar meydana getirdi.” er-Ra¡d, 13/3; Fussilet, 41/10.
1876 “O, dilerse rüzgârı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar.” eş-Şûrâ, 42/33.
1877 “Esişi bir ay, akşam esişi de bir ay(lık yol) olan rüzgârı verdik.” Sebe™, 34/12.
1878 “Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.” 

el-Vâkı¡a, 56/88-89.
1879 “Ve sana ruh hakkında soru soruyorlar.” el-İsrâ™, 17/85.
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ْحٰمُن َوَقاَل َصَواًبــا﴾1880 ــا َل َيَتَكلَُّمــوَن ِالَّ َمــْن اَِذَن َلــُه الرَّ وُح َواْلَمٰلِئَكــُة َصفًّ ِميُن ve ﴿َيــْوَم َيُقــوُم الــرُّ وُح اْلَ  ﴿َنَزَل ِبِه الــرُّ
 âyât-ı ﴿َوَكَذِلــَك أَْوَحْيَنا ِإَلْيــَك ُروًحا ِمْن اَْمِرَنــا﴾ve 1882 َعَلــى َقْلِبــَك ِلَتُكــوَن ِمــَن اْلُمْنِذِريــَن ِبِلَســاٍن َعَرِبّيٍ ُمِبيــٍن﴾1881
kerîmesiyle emsâlinde olduğu gibi. وِح ِمْن اَْمِرِه َعَلى َمْن َيَشــاُء ِمْن ِعَباِدِه اَْن اَْنِذُروا اَنَُّه ُل اْلَمٰلِئَكَة ِبالرُّ  ﴿يَُنّزِ
 .vahy ile ve ¢ur™ân ile tefsîr olunmuştur “ُروٌح” kavl-i kerminde de َل ِاٰلــَه ِالَّ اََنــا َفاتَُّقــوِن﴾1883
Bunun vechi dînde vahy ve ¢ur™ân cesedde rûh menzilesinde olmasıdır ki kulûb-i meyte 
onunla hayât bulur. Ve yine bu âyette ”ِة ْحَمِة” ve “ِبالنُُّبوَّ  ,ibâreleriyle de tefsîr olunmuş¡ “ِبالرَّ
ُل ma¡nâsına olup takdîr-i kelâm “َمــَع” , ”ile de tefsîr edilmiş. Bu sûrette “be “ِجْبِريــل”  “يَُنــّزِ
 .bâ ma¡nâsına haml edilir , “ِمْن” de “ِمْن أَْمِرِه” sebkinde olur. Siyâkındaki اْلَمَلِئَكَة َمَع ِجْبِريَل”
Ve fethle ”َرْوٌح“ teneffüstür. Ve ”ْنَســاُن  denir, “teneffüs etti” demek olur. Ve “َقــْد أَْرَوَح اْلِ
-nesîm-i tayyib ve hoş-bûy olan şey™e ve nebt-i ma¡rûfa denir. Ve habb-ı me™kû , “َرْيَحاٌن”
le ya¡nî buğday ve arpa ve emsâline de denir, bu münâsebetle rızktır da denildi, ke-mâ 
merre fi’t-tefsîr, nitekim ¡Arab da ”َخَرْجــُت أَْطُلــُب ِمــْن َرْيَحــاِن اهلِل“ der ki ”ِمْن ِرْزِق اهلِل“ demektir. 
Ve velede de ”َرْيَحــاٌن“ denildi. Ve kesr-i râ™ ile ”ِريــٌح“ de bundandır, çünkü mâ-temteddu 
bihi’l-hayâttır. Vallâhu a¡lemu.

MAZMÛMETU’R-RÂ™: ”ُر،و“

• 	]rû√un minhu[ ُروٌح ِمْنُه

• ِ َوَكِلَمُتُه اَْلٰقيَها ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُه﴾1884	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اهللَّ

Sicistânî rahimehullâhu ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm rûh minallâhtır onu ihyâ etti ve rûh kıldı 
demiş. Bu kavlinde pek ziyâde îcâza gitmiş. Murâd budur ki ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm bir 
zû-rûhtur ki vücûdu için sâir zevi’l-ervâh gibi bir asl ve mâdde yerine kâim olacak nutfe 
gibi bir şey™ tavsît buyurulmayarak bilâ-vâsıta kelime-i ”ُكْن“ ile dest-i kudret ve tekvîn-i 
Hak’tan sudûr etti, vücûd buldu, binâ™en¡aleyh ”ُروُح اهلِل“ ve ”ُروٌح ِمــَن اهلِل“ tesmiye olundu 
demek olur. Ve ”ِبأَْمــٍر ِمْنــُه َصــاَر [468] َوَلــًدا ِبــَل أٍَب” , “ُروٌح ِمْنــُه“ ¡ibâretiyle tefsîr olunmuş. Bu 
kavl İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Ve ihyâ-i emvât mu¡cizât-ı seniy-
yelerinden olduğu için veyâhûd ihyâ-i kulûb ettiği için ”ُروٌح“ denildi diyenler de var. 
Ve ”ُروٌح“un ma¡ânî-i sâiresi bunun mâ-kablinde mürûr eden ”َرْوٌح َوَرْيَحــاٌن“ kelimesinde 
bi’l-münâsebe zikr olundu, nazar oluna.

1880 “Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. 
Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.” en-Nebe™, 
78/38.

1881 “Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indir-
miştir.” eş-Şu¡arâ, 26/193-195.

1882 “İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik.” eş-Şûrâ, 42/52.
1883 “Allah, “Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının” diye (insanları) uyarma-

ları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir.” en-Nahl, 16/2.
1884 “Meryemoğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) 

kelimesi ve kendisinden bir ruhtur.” en-Nisâ, 4/171.
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FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-HÂ™: ”َر،ه“

• 	]rahven[ َرْهًوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِانَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقوَن﴾1885 أَْي َساِكًنا ُمْنَفِرًجا	

Murâd “Bahri sen ve Benî İsrâ™îl geçtiği hâlde sâkin ve açık bırak” demek olur. Hazret-i 
Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma böyle emr olunmasının sebebi bahri geçtikten sonra fir¡avnın da 
mürûrundan ihtirâzen Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm bahrde açılan yolun kapanmasını Cenâb-ı 
Hak’tan niyâz etmesidir. Binâ™en¡aleyh buyuruldu ki “Bahri ¡alâ-hâlihi sâkin ve açık 
bırak”: 1886﴾َواْتــُرِك اْلَبْحــَر َرْهــًوا ِانَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقوَن﴿ “Onlar boğulması muhakkak ve mukadder bir 
¡askerdirler.” Ve ”ُمْنَفِرًجا” , “َرْهًوا“ demektir de denildi. ”َعَدا“ bâbından ”َسَكَن” , “َرَها اْلَبْحُر“ 
ve ”َفَتــَح” , “َرَهــا َبْيــَن ِرْجَلْيــِه“ ve ”ــْيِء  mekân-ı “َرْهَوةٌ” ve “َرْهــٌو” demektir. Ve “َرَفَق” , “َرَها ِفي الشَّ
mürtefi¡ ve mekân-ı münhatt ma¡nâlarında da isti¡mâl olunmakla azdâddan olur.

• 	]er-rahbi[ ْهِب الرَّ

• ْهِب﴾1887 أَِي اْلَخْوِف اْلَحاِصِل ِمْن ِإَضاَءِة اْلَيِد	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْضُمْم ِإَلْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ

Ya¡nî elin hârikü’l-¡âde olarak neşr-i ziyâ etmesinden mütehassıl havftan demek olur ki 
tekrâr ceybine idhâlinde hâlet-i asliyyesine ¡avdet eder. Bu kelime fethateynle ”َهــِب  “الرَّ
ve zamm-ı evvel ve sükûn-ı sânî ile ”ْهــِب  ]dahi kırâ™at olunmuş; ma¡nâ birdir. ]469 “الرُّ
 denir, havf demektir. Hemze ile “َرِهــَب َيْرَهــُب َرْهًبــا َفُهــَو َراِهــٌب َوَذاَك َمْرُهــوٌب” bâbından ”َتِعــَب“
ta¡addî eder: ”أَْرَهَبُه يُْرِهُبُه ِإْرَهاًبا“ denir, ”أََخاَفُه“ demek olur, nitekim 1888﴾ُكْم ِ َوَعُدوَّ  ﴿تُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ
kavl-i kerîminde ”تُِخيُفوَن“ demektir.

• 	]raheben[ َرَهًبا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا﴾1889 أَْي َخْوًفا َكَما َمرَّ َقْبَلُه	

Masdardır.

• 	]rahbeten[ َرْهَبًة

• 	1890﴾ِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلَْنُتْم أََشدُّ َرْهَبًة ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن اهللَّ

Kezâ ”َخْوًفا“ demektir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْرَهُبوِن“ kelimesine de mürâca¡at oluna.

1885 “Denizi açık hâlde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.” ed-Duhân, 44/24.
1886 “Denizi açık hâlde bırak.” Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.” ed-Duhân, 44/24.
1887 “Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan).” el-Kasas, 28/32.
1888 “Allah’ın düşmanını, sizin düşmanınızı korkutursunuz.” el-Enfâl, 8/60.
1889 “(Rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi.” el-Enbiyâ™, 21/90.
1890 “Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah’a karşı duydukları korkudan daha baskın-

dır.” el-Haşr, 59/13.
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• 	]rahbâniyyeten[ ًة َرْهَباِنيَّ

• َواِمِع	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَرْهَباِنيًَّة اْبَتَدُعوَها َماَكَتْبَناَها َعَلْيِهْم﴾1891 أَِي اْنِقَطاًعا ِلْلُعُبوِديَِّة ِباتَِّخاِذ الصَّ

Bu kelime ¡alâ-gayri kıyâs ”َراِهــٌب“ cem¡i olan ”ُرْهَبــاٌن“dan masdar-ı mec¡ûldür, haşyetul-
lâh ile berây-ı ta¡abbüd savma¡ada i¡tikâf ma¡nâsınadır. Bu da ânifü’l-beyân kelimât gibi 
.dendir َرْهٌب”

• 	]rah†in[ َرْهٍط

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَكاَن ِفي اْلَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهٍط﴾1892 أَْي ِرَجاٍل أَْو َنَفٍر	

Feth-i râ ve sükûn-ı hâ ile ”َرْهٌط“ içinde nisâ bulunmamak şartıyla on kişiden eksik olan 
cemâ¡at-i ricâldir. Lafz-ı mezkûr cem¡dir ve kendi lafzından vâhidi yoktur ve yediden 
ona kadar olan cemâ¡at-i ricâldir. Yediden aşağı üçe kadar ”َنَفٌر“dir de denildi. Her hâlde 
ricâle mahsûstur. Ve kişinin kavm ve kabîle ve karâbetine de denir, ke-mâ kâle ta¡âlâ: ﴿
َوَلْوَل َرْهطَُك َلَرَجْمَناَك﴾1893 أَْي َعِشيَرتَُك َوَقَراَبُتَك

• 	]rahe…an[ َرَهًقا

• ْنِس َيُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجّنِ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا﴾1894 أَْي ِإْثًما َيْغَشاُهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواَنَُّه َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْلِ

• ِه َفَل َيَخاُف َبْخًسا َوَل َرَهًقا﴾1895 أَْي ظُْلًما أَْو َمْكُروًها َيْغَشاُه	 وفي ﴿َفَمْن يُْؤِمْن ِبَربِّ

Râπıb rahimehullâhu ta¡âlâ Mufredât’ta ]470[ bir emr bir kimseyi kahr ve galebe ile istîlâ™ 
ve ihâta ettiği vaktte ”َرِهَقــُه اْلَْمــُر“ denir diye şerh etmiş. Ve Mi§bâ√’ta “َتِعــَب” bâbından 
ْيَء”  ya¡nî “Ona yaklaştım” demektir demiş. Ve Ebû Zeyd’den “َقُرْبُت ِمْنُه” ,denir “َرِهْقُت الشَّ
naklle ”ْيَء َحتَّى َرِهْقُتُه َوِكْدُت آُخُذُه أَْو أََخْذتُُه  “َرِهْقُتُه، misâlini îrâd etmiş. Ve Fârâbî’den “َطَلْبُت الشَّ
ْيــُن، َغِشــَيُه” ve أَْدَرْكُتــُه” ــَلُة، َدَخــَل َوْقُتَهــا” ve “َرِهَقــُه الدَّ  Ve hemze ile mef¡ûleyne ta¡addî “َرِهَقْتَنــا الصَّ
eder: ”ْفُتُه َحْمَلُه ُجــَل أَْمــًرا أَْعَجْلُتُه َوَكلَّ َلةَ ve “أَْرَهْقُتُه أَْعَســْرتُُه” ve “أَْرَهْقُتُه َداَنْيُتُه” ve “أَْرَهْقــُت الرَّ  “أَْرَهْقُت الصَّ
ْرتَُهــا َحتَّــى َقــُرَب َوْقُت اْلُْخــَرى” ْحِتَلَم َوَلْم َيْحَتِلْم َبْعُد” ve أَخَّ  ma¡nâlarını nakl “َراَهَق اْلُغَلُم ُمَراَهَقًة َقاَرَب اْلِ
ve rivâyet etmiş. Bu lafza dâir ba¡zı akvâl de Bâbu’l-Hemze’de ”أُْرِهُقــُه“ ve tâ’da ”َتْرَهُقــُه“ 
kelimelerinde mezkûrdur.

1891 “(Kendiliklerinden) icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık.” el-Hadîd, 
57/27.

1892 “Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı.” en-Neml, 27/48.
1893 “Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık.” Hûd, 11/91.
1894 “Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıkları-

nı artırırlardı.” el-Cinn, 72/6.
1895 “Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.” 

el-Cinn, 72/13.
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• 	]rahînun[ َرِهيٌن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهيٌن﴾1896 أَْي َمْرُهوٌن	

• ﴿ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴾1897 أَْي َمْرُهوَنٌة	

Bu kelime aslen ”َرْهٌن“ lafzındandır ki deyn ve sâir umûrda te™mînen ve tevsîkan vaz¡ ve 
habs olunan şey™dir. Kesrle ”ِرَهاٌن“ da böyledir. Ve ”ِرَهاٌن“ cem¡ dahi olur, nitekim َوِاْنُكْنُتْم﴿ 
 “َرَهَن َيْرَهُن bâbından ”َقَطَع“ .kavl-i kerîminde vâki¡dir َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضٌة﴾1898
 ,denir “َراَهْنُتُه ِرَهاًنا” .müfâ¡alet”ten masdar da olur“ , “ِرَهاٌن” denir. Ve َرْهًنــا َفُهــَو َرِهيــٌن َوَمْرُهوٌن”
.gibi “ِفَعاًل”

FASLU’R-RÂ™ MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-TAHTİYYE: ”َر،ي“

• 	]rayb[ َرْيب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َذِلَك اْلِكَتاُب َل َرْيَب ِفيِه﴾1899 و ﴿ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيٍب﴾ [471] َوِفي أَْمَثاِلَها أَْي َل َشكَّ َوِفي 	
َشّكٍ

 “َراَب َيِريــُب bâbından ”َبــاَع“ .şekk ve tereddüd ve zann ma¡nâlarına müsta¡meldir , “َرْيــٌب”
 ﴿َلَيــَزاُل .bundan ismdir “ِريَبــٌة” denir. Ve lâzım ve bi’n-nefs müte¡addî olur. Ve kesrle َرْيًبــا”
 kavl-i kerîminde “Hîle ve mekr ve fesâd ve kıllet-i yakîne بُْنَيانُُهُم الَِّذي َبَنْوا ِريَبًة ِفي ُقُلوِبِهْم﴾1900
sebeb olan şekk ve tereddüdü kalblerinde binâ™ ve te™sîs ettiler” ya¡nî yerleştirdiler de-
mektir. Ve ”َراَب“ ve “if¡âl”den ”أََراَب“ ve “ifti¡âl”den ”ِاْرَتــاَب“ yekdîgeri mecrâsına cârî 
olur.

• 	]raybe’l-menûni[ َرْيَب اْلَمنُوِن

• ْهِر َفَيْهِلُك َكَغْيِرِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اَْم َيُقولُوَن َشاِعٌر َنَتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمنُوِن﴾1901 أَْي َحَواِدَث الدَّ

Ya¡nî “Biz onun hakkında havâdis ve vukû¡at-ı zamâna intizâr ederiz tâ ki bu da emsâli 
gibi helâk ola” demek olur. Murâd mevttir. Mevtin ”َرْيــَب اْلَمنُــوِن“ tesmiyesi vukû¡ ve hu-
dûsu muhakkak ise de vakt-i husûlünde şekk olduğu i¡tibâriyledir. Ve ”َصُبــوٌر” , “َمنُــوٌن“ 
vezninde dehr ve zamâna denir. ”َرْيب“ kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula.

1896 “Herkes kazandığı karşılığında rehindir.” et-Tûr, 52/21.
1897 “Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.” el-Müddessir, 74/38.
1898 “Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir.” el-Bakara, 

2/283.
1899 “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır.” el-Bakara, 2/2.
1900 “Kurmuş oldukları binaları, (ölüp de) kalpleri paramparça olmadıkça yüreklerinde sürekli bir kuşku 

olarak kalmaya devam edecektir.” et-Tevbe, 9/110.
1901 “Yoksa onlar, “O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz” mu diyorlar?” et-

Tûr, 52/30.
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• 	]ray√ânun[ َرْيَحاٌن

• ِبيَن َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت َنِعيٍم﴾1902	 ا ِاْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاَمَّ

Ânifü’l-beyân ”َرْوٌح“ kelimesinde beyân olundu, mürâca¡at oluna.

MEKSÛRETU’R-RÂ™: ”ِر،ي“

• 	]rîşen[ ِريًشا

• َياِب	 ُل ِبِه ِمَن الثِّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيا َبِني آَدَم َقْد أَْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا يَُواِري َسْوآِتُكْم َوِريًشا﴾1903 أَْي َما يَُتَجمَّ

Ya¡nî zînet-i libâsı demek olur. ”ِريــٌش“ ve ”ِرَيــاٌش“ birdir ki libâs ve hey™etten zâhir olan 
şey™dir, ya¡nî zînet için üste giyilen libâstır. ”ِريــٌش“ aslen ]472[ tuyûrun kanatlarında ye-
lek ta¡bîr olunan tüylerdir; vâhidesi ”ِريَشــٌة“dir. Kanatlar, kuşlara nisbetle libâs gibi zînet 
verdiğinden libâs zînet ma¡nâsına isti¡âre olundu.

• 	]rî¡i[ ِريٍع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََتْبنُوَن ِبُكّلِ ِريٍع آَيًة َتْعَبثُوَن﴾1904 أَْي َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع	

Ya¡nî “her bir yüksek mahallerde” ya¡nî tepelerde demek olur. ”ِريــٌع“ arzdan ve tarîkten 
yüksek yere denir. Cem¡i ”أَْرَيــاٌع“ ve kesr-i râ™ ve feth-i ¡ayn’la ”ِريَعــٌة“ gelir. Ve cebele de 
 denir. Aslen bir şey™in kendi aslı üzerine olan fazl ve ziyâdeliğe denir. Binâ™en “ِريــٌع”
¡aleyh bulunduğu mahallin sathı üzerine zâid ve fâzıl olup uzaktan görünen her bir 
mekâna ve bu cihetle cebele de ıtlâk olunur. Bunun vâhidesi kesr-i râ™ ile ”ِريَعٌة“tir. “َباَع” 
bâbından ”ْيُء َيِريُع َرْيًعا َفُهَو َراِئٌع .denir, ziyâde olmak ma¡nâsınadır “َراَع الشَّ

• 	]rî√ukum[ ِريُحُكْم

• َمَع 	  َ اهللَّ ِإنَّ  َواْصِبُروا  ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْفَشُلوا  َتَناَزُعوا  َوَل  َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ ﴿َوأَِطيُعوا  َتَعاَلى  َقْوِلِه  ِفي 
تُُكْم َوَدْوَلُتُكْم اِبِريَن﴾1905 أَْي ُقوَّ الصَّ

Ya¡nî “Kuvvet ve galebe geri gider de za¡îf ve maglûb olursunuz” demek olur. ”َرْوٌح“ ve 
 kelimelerinde bunun aslına dâir tahkîkât zikr olunmuştu. Burada bu lafz hakkında “ُروٌح”
Râπıb’ın beyânından mülahhasan ba¡zı fevâid beyân olunur. Şöyle ki ”ِريــٌح“ ma¡rûftur 
ki rüzgâr ve Türkçe yel ta¡bîr olunur; ta¡rîfinde hevâ-yı müteharriktir denilmiş, lâkin 
lafz-ı mezkûr ile ¢ur™ân-ı kerîm’de her mevzi¡de bir gûne ma¡nâ murâd buyurulmuş. 

1902 “Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.” 
el-Vâkı¡a, 56/88-89.

1903 “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.” el-A¡râf, 7/26.
1904 “Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” eş-Şu¡arâ™, 26/128.
1905 “Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devleti-

niz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” el-Enfâl, 8/46.
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Ez-cümle her nerede lafz-ı müfredle vâki¡ olmuş ise ¡azâb ma¡nâsınadır, ِإنَّــا أَْرَســْلَنا َعَلْيِهــْم﴿ 
-kavl-i celîli ]473[ ve emsâlinde olduğu gibi. Ve her ne ِريًحا َصْرَصًرا ِفي َيْوِم َنْحٍس ُمْســَتِمّر﴾1906
rede sîga-i cem¡le vârid olmuş ise rahmet irâde buyurulmuş, َياَح بُْشــًرا َبْيَن  ﴿َوُهَو الَِّذي يُْرِســُل الّرِ
 .kavl-i kerîmiyle emsâlinde olduğu gibi َيــَدْي َرْحَمِتــِه﴾1907 َوِفــي ِقَرائٍَة ِبالنُّوِن “َنْشــًرا َبْيَن َيــَدْي َرْحَمِتــِه”
Mü™ellif bu zâbıtadan yalnız 1908﴾َوَتْذَهــَب ِريُحُكــْم﴿ âyeti istisnâ edilmek lâzım gelir ]der[. 
Allâhu ¡alemu bi-murâdihi.

1906 “Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgâr gönderdik.” 
el-Kamer, 54/19. Ayrıca bkz. Fussilet, 41/16.

1907 “O, rüzgârları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.” el-A¡râf, 7/57.
1908 “Gücünüz, devletiniz elden gider.” el-Enfâl, 8/46.
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ز
FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-ELİF: ”َز،ا“

• 	]zâkiyeten[ َزاِكَيًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى َعَلى اْلِقَراَءِة ِباْلَِلِف “َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا َزاِكَيًة ِبَغْيِر َنْفٍس”1909 أَْي َطاِهَرًة َلْم َتْبُلْغ َحدَّ التَّْكِليِف	

Ya¡nî “günâhtan pâk, sinnen teklîf çağına erişmemiş” demek olur. Denildi ki ”َنْفٌس َزاِكَيٌة“ 
hîç zenb işlememiş ve ”ــٌة -bilâ-elif zenb irtikâb etmiş sonra magfûr olmuş de “َنْفــٌس َزِكيَّ
mektir. Ve Ebû ¡Amr savâb olan ”ــٌة  an-karîb tâhir¡ “َزاِكَيــٌة” fi’l-hâl tâhir bulunan ve “َزِكيَّ
olacak demektir, bu sûrette muhtâr olan ”َزِكيَّة“dir, ”َمّيٌِت“ ve ”َماِئٌت“ ya¡nî ölü ve ölecek ve 
ِ ya¡nî hasta ve hastalanacak kelimeleri gibidir dedi. Ve “َمــاِرٌض” ve “َمِريــٌض”  ﴿َوَلــْوَل َفْضــُل اهللَّ
 .ibâretiyle tefsîr olunmuş¡ “َْلم َيُكْن َزاِكًيا” kavl-i kerîmi َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد أََبًدا﴾1910
Bu lafza dâir kelâm ve tahkîkât âti’l-beyân ”َزَكاًة“ kelimesindedir, oraya nazar oluna. 

• 	]ez-zâcirâti[ اِجَراِت الزَّ

• َحاَب َوَتُسوُقُه	 اِجَراِت َزْجًرا﴾1911 َيْعِني اْلَمَلِئَكِة َتْزُجُر السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفالزَّ

Bulutlar sevk ve te™lîf eden meleklere kasem buyuruyor. Bu kelimenin ]474[ aslı savtla 
tard etmek ma¡nâsına olan ”َزْجــٌر“ lafzıdır. “َقَتــَل” bâbından ”َزَجــَرُه َيْزُجــُرُه َزْجــًرا َفُهــَو َزاِجــٌر“ de-
nir, ”ــْوِت  Ya¡nî “Haykırarak tard etti” demek olur. Sonra gâh tard-ı mutlak ve “َطــَرَدُه ِبالصَّ
gâh mücerred savt ve gâh men¡ ma¡nâlarında da isti¡mâl olundu. Ve ”َزاِجــٌر” , “َزاِجــَراٌت“in 
cem¡-i mü™ennesi olmakla”َطاِرَداٌت” demek olup bundan ”َساِئَقاٌت“ ma¡nâsı ahz olundu. Ve 
“infi¡âl”den ”ِإْنَزَجَر“ bunun mutâvi¡idir. ”َزَجْرتُُه َفاْنَزَجَر“ denir, “ifti¡âl”den ”ِإْزَدَجَر“ dahi bun-

1909 “Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? dedi.” el-Kehf, 18/74. 
1910 “Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı.” en-Nûr, 

24/21. 
1911 “Haykırarak sevk edenlere andolsun ki.” es-Sâffât, 37/2. 
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dandır. ”َزْجــٌر“ ve ”ِإْنِزَجــاٌر“ ma¡nâlarına gelir. ”ِإْزِدَجــاٌر“da dâl tâ’dan mübdeldir. َوَلَقْد َجاَءُهْم﴿ 
 .kavl-i kerîminde bundan ism-i masdardır veyâ ism-i mekândır ِمــَن اْلَْنَبــاِء َمــا ِفيــِه ُمْزَدَجــٌر﴾1912
Ve 1913﴾َوَقالُــوا َمْجنُــوٌن َواْزُدِجــَر﴿ nazm-ı celîlinde mâzî-i mebnî ¡ale’l-mef¡ûldür, ”ُزِجــَر َوُمِنــَع“ 
demektir. 

• 	]zâπa[ َزاَغ

• ِبّيِ صلى اهلل عليه وآله وسلم 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى﴾1914 أَْي َما َماَل اْلَبَصُر َيْعِني َبَصُر النِّ
ِه اْلَمْقُصوِد َلُه”َوَما َطَغى” أَْي َما َجاَوَزُه َعْن َمْرِئّيِ

Ya¡nî leyle-i mi¡râcda Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem efendimizin görmesi 
bi’l-hâssa maksûd olan şey™den gayrıya meyl etmedi, kaymadı ve ondan ileride tecâvüz 
etmedi demek olur. Murâd kemâl-i edeb-i risâlet-penâhîyi beyân ve medhtir. Bu kelime 
 meyl etmek ve kaymak ve istikâmetten ”َزاَغ َيِزيــُغ َزْيًغا َفُهــَو َزاِئٌغ”bâbından ”َبــاَع“ .dendir“َزْيــٌغ”
inhirâf ve sapmak ma¡nâlarına gelir. ”ــْمُس ْعِتَداِل” , “َزاَغــِت الشَّ  demektir. Bu “َماَلــْت َعــْن نُْقَطِة اْلِ
âyette ”َزاَغ“ , ”  ma¡nâsınadır da denildi ki “Za¡îf ve ¡âciz oldu”, “kamaştı” demek “َكلَّ
olur. 1915﴾َوِإْذ َزاَغِت اْلَْبَصاُر﴿ kavl-i kerîminde ]475[ ”َها -ibâre¡ “َماَلْت َعْن ُكّلِ َشــْيٍء ِإَلى َجاِنِب َعُدّوِ
tiyle tefsîr olundu. Bâbu’t-Tâ’da ”َتِزيُغ“ kelimesine de nazar oluna. 

• 	]ez-zâdi[ اِد الزَّ

• اُد” َما َيتَِّخُذُه اْلُمَساِفُر ِلَسَفِرِه ِمَن الطََّعاِم	 اِد التَّْقٰوى﴾1916 “اَلزَّ ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ َقاَل ُسْبَحاَنُه ﴿َوَتَزوَّ

Ya¡nî ehl-i seferin, yolcunun yol için nezdine aldığı ta¡âm ki Türkçe yol azığı denir. Bu 
kelime vâvî olup aslı ”َزْوٌد“dir, nitekim cem¡i ”أَْزَواٌد“ gelir. Bu âyette iki vechle tefsîr 
olunmuştur: Biri ”اِد ُدوا ِلَمَعاِدُكْم ِبَتْقَوى اهلِل َفِإنَُّه َخْيُر الزَّ  Ya¡nî “Ma¡âdınız olan âhiretiniz için “َتَزوَّ
takvallâh ile zâd, azık tedârük ediniz, zîrâ dünyâda takvâ-yı ¡amel sefer-i âhiret için en 
hayrlı azıktır” demek olur. Dîger vech de bu âyet ehl-i Yemen’den bir gürûh huccâc 
hakkında nâzil oldu ki “Biz kâdim-i beytullâhız mütevekkilleriz, rabbimiz bizi it¡âm 
eder” diye yol azığı almazlardı. Bu hâl kendilerini Mekke’de su™âle muztarr eder ve bu 
sûretle nâsa bâr olurlardı. Binâ™en¡aleyh ittihâz-ı zâd ile emr olundular. Buyuruldu ki 
“Yol için azık tedârük ediniz, zîrâ su™âlden ve nâsa ¡arz-ı ihtiyâcla bâr-ı sakîl olmaktan 
ittikâ™ üzere olmak zâd’ın en hayrlısıdır” demek olur. Vallâhu a¡lemu. “Tefa¡¡ul”den 
ٌد”  bir kimseye “َتْزِويــٌد” sefer için esbâb ve levâzım tedârük etmektir. Ve “tef¡îl”den “َتــَزوُّ
zâd ve levâzım-ı sefer vermektir. 

1912 “Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.” el-Kamer, 54/4. 
1913 “Bu bir delidir” dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.” el-Kamer, 54/9. 
1914 “Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.” en-Necm, 53/17. 
1915 “Hani gözler kaymıştı.” el-Ahzâb, 33/10. 
1916 “(Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)

dır.” el-Bakara, 2/197. 
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• 	]zâhi…un[ َزاِهٌق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا ُهَو َزاِهٌق﴾1917 أَْي َذاِهٌب	

Evâhir-i bâbda vâki¡ ”َزَهَق“ kelimesine nazar oluna. 

• 	]ez-zâniyetu ve’z-zânî[ اِني اِنَيُةوالزَّ الزَّ

• اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة﴾1918	 اِنَيُة َوالزَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿الزَّ

-min-gayr-ı ¡akd-i şer¡î bir kadını vat™dır, ya¡nî cimâ¡ ]476[ ve kırân-ı gayr-ı meş “ِزَنــا”
rû¡dur ki hurmet-i kat¡iyye ile harâmdır. Kadın dahi muvâfakati i¡tibâriyle ”َزاِنَيــٌة“dir. 
Binâ™en ¡aleyh her ikisine de hadd ile emr olunmuştur. Lâkin bu yüz celde muhsan ya¡nî 
müte™ehhil olmayanlar hakkındadır, muhsan oldukları takdîrde hadleri recmdir. Bu lafz 
kasrla ve meddle lügattır denildi. Kasrla ◊icâz lügati olup ¢ur™ân-ı kerîm’de de öyle vâ-
rid oldu, nitekim 1919﴾ٰنــى  Necd lügatidir. Kasrla “ِزَنــاٌء” buyuruldu. Ve meddle ﴿َوَل َتْقَربُــوا الّزِ
ikinci bâbdan ”َقــْد َزَنــى َيْزِنــي ِزًنــا َفُهَو َزاٍن َواْلَمــْرأَُة َزاِنَيــٌة“ denir. Cem¡i zammla ”ٌُزَناة“tır, ”َقاٍض“ ve 
 denir, su¡ûd ma¡nâsınadır. Ve fethle ”َزَنأَ َيْزَنأُ َزْنًئا َوُزنُوًءا”bâbından ”َقَطَع“ gibi. Meddle “ُقَضاةٌ”
memdûden ”َزَناٌء“ hâkın-i bevldir. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َز،ب“

• 	]zebûran[  َزبُوًرا

• َلُم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوآَتْيَنا َداُوَد َزبُوًرا﴾1920 أَِي اْلِكَتاَب اْلُمْؤَتى َلُه َعَلْيِه السَّ

Lafz-ı mezbûr fethle Dâvûd ¡aleyhi’s-selâma inzâl buyurulan kitâbın ism-i hâssıdır. 
Zammla ”ُزبُــوًرا“ kırâ™atine göre masdar bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür. ”َمْزبُــوًرا” , “ُزبُــوًرا“ demektir 
ki ”َمْكُتوًبــا“ ile tefsîr olunur. Bu sûret ”َزَبــْرُت اْلِكَتــاَب َزْبــًرا“ kavlindendir ki ”َكَتْبــُت“ demektir. 
Ve denildi ki kütüb-i ilâhiyyeden sa¡bu’l-vukûf ve’l-ıttılâ¡ her bir kitâba ”َزبُوٌر“ denir. Ve 
ahkâm-ı şer¡iyyeden hâlî sırf hikem ve rakâika maksûr olan kitâba denir dahi denilmiş, 
nitekim kitâb-ı Dâvûd ¡aleyhi’s-selâm öyledir. Ve kitâb her ciheti câmi¡ olana denir. Ve 
mutlak kitâb ma¡nâsına gelir:1921﴾ِليــَن بُِر﴾ve 1922 ﴿َوِإنَّــُه َلِفــي ُزبُــِر اْلَوَّ  ve emsâli ﴿أَْم َلُكْم َبــَراَءةٌ ِفي الزُّ
âyât-ı kerîmâtta olduğu ]477[ gibi. Bu lafz, ma¡ânî-i sâirede dahi isti¡mâl olunmuş ise de 
burada zikri zâiddir, mufassalât-ı lügate nazar oluna. 

1917 “Bir de bakarsın yok olup gitmiş.” el-Enbiyâ™, 21/18. 
1918 “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun.” en-Nûr, 24/2. 
1919 “Zinaya yaklaşmayın.” el-İsrâ™, 17/32. 
1920 “Davûd’a da Zebûr vermiştik.” en-Nisâ™, 4/163; el-İsrâ™, 17/55. 
1921 “Şüphesiz bu (Kur’an’ın indirileceği) öncekilerin kitaplarında da vardı.” eş-Şu¡arâ™, 26/196. 
1922 “Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?” el-Kamer, 54/43. 
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• 	]ez-zâniyete[ َباِنَيَة الزَّ

• َداَد	 َباِنَيَة﴾1923 أَِي اْلَمَلِئَكَة اْلِغَلَظ الّشِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفْلَيْدُع َناِدَيُه َسَنْدُع الزَّ

Ya¡nî “melâike-i ¡azâb” demektir. ”َزَباِنَيــٌة“ cem¡dir. Vâhidi ”  dir, şiddetle def¡ etmek “َزَبِنــيٌّ
ve tepmek ma¡nâsına müsta¡mel ”َزْبــٌن“dendir. “َضــَرَب” bâbından”َزَبَنــِت النَّاَقــُة َحاِلَبَهــا َتْزِبُن َزْبًنا” 
 gibidir. Mezbûr “َضُروٌب ِبَمْعَنى َضــاِرٍب” Bu , “َدَفَعَهــا ِبِرْجِلَهــا”، “َفِهــَي َزبُــوٌن” ِباْلَفْتِح َفُعوٌل ِبَمْعَنــى َفاِعٍل”
ma¡ânî-i sâireye de gelir, mahallerinde mübeyyendir. 

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ب“

• 	]zuburan[ ُزبًُرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَقطَُّعوا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزبًُرا﴾1924 أَْي ُكُتًبا	

Kitâb ma¡nâsına olan ”َزبُوٌر“un cem¡idir. ”ِفَراًقا“ ve ”ِقَطًعا“ ile de tefsîr olunmuş. Bu sûrette 
-nin cem¡idir. Faslın evve“َزِبــَرةٌ” ma¡nâsına olan zây’ın fethi ve kesriyle “ِقْطَعــٌة” ve “ِفْرَقــٌة”
linde vâki¡ ”َزبُوًرا“ kelimesine mürâca¡at oluna. 

• 	]zubera’l-√adîdi[ ُزَبَر اْلَحِديِد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿آتُوِني ُزَبَر اْلَحِديِد﴾1925 أَْي ِقَطَع اْلَحِديِد	

Ya¡nî demir parçaları demektir. Ve asl ”ٌُزْبــَرة“ Râπıb’ın beyânına göre demirden kıt¡a-i 
¡azîme olup cem¡i ”ُغْرَفــٌة“ ve ”ُغــَرٌف“ gibi ”ُزَبــٌر“dir. Sonra tevsî¡an mutlak ”ِفْرَقــٌة“ ve ”ِقْطَعــٌة“ 
ma¡nâsına isti¡mâl olunmuş. Mâ-kabline ve ”َزبُــوًرا“ kelimesine bak. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-CÎM: ”َز،ج“

• 	]zecratun[ ٌَزْجَرة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ﴾1926 أَْي َصْيَحًة َواِحَدًة	

Murâd “nefha-i ]478[ sûr”dur. ”ٌَزْجَرة“ sayha-i şedîde ve ¡unfle men¡ ve tarddır. Bu bâbın 
evvelinde ”اِجَراِت  .kelimesinde tahkîk ve beyân olundu, ircâ¡-ı nazar oluna “الزَّ

1923 “Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebânileri çağıracağız.” el-¡Alak, 96/17-18. 
1924 “(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler.” el-Mü™minûn, 23/53. 
1925 “Bana erimiş bakır getirin.” el-Kehf, 18/96. 
1926 “O ancak şiddetli bir sesten ibarettir.” es-Sâffât, 37/19; en-Nâzi¡ât, 79/13. 
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MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ج“

• 	]zucâcetin[ ُزَجاَجٍة

• ﴾1927 أَْي ِقْنِديٍل	 يٌّ َجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ

Ya¡nî ”ُزَجاَجــٌة“ ile ”ُزَجــاٌج“dan masnû¡ kandîl murâd edilmiştir. Ve asl ”ُزَجــاٌج“ hacer-i şef-
fâftır ki ”َنْجــٌف“tir. Ve billûr denilen şey™dir ki sırçanın ecved ve asfâsıdır. Ve şişeye de 
denir. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELE: ”َز،ح“

• 	]za√fen[ َزْحًفا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا﴾1928 أَْي ُمَزاَحَفًة	

َزْحًفــا” bâbından “َفَتــَح” ,masdardır “َزْحــٌف” َيْزَحــُف   denir. Bu kelimenin tefsîrinde “َزَحــَف 
Sicistânî rahimehullâh ”َتَقــاُرُب اْلَقــْوِم ِفــي اْلَحــْرِب ِإَلــى اْلَقــْوِم“ demiş ki esnâ-yı harbde muhâ-
ribeynin yekdîgere batâ™etle yaklaşmasından ¡ibâret olacak, lâkin Râπıb rahimehullâh 
Mufredât’ında asl ”َزْحــٌف“ henüz yürümemiş sabînin ayağını cerr ederek emekleyerek 
yürümesi gibi yürümektir ve kezâ yorgun devenin ayağını sürüyerek ve ¡asker ya¡nî or-
dunun vefret ve kesret-i ¡adedinden meşy müte¡assir olmakla pek batî¡ hareket ve meşyi 
gibi meşyidir demiş ve bu âyetle istişhâd etmiş ve “fâ¡il” vezninde ”َزاِحٌف“ hedeften beri 
düşen oka denir demiş. Mi§bâ√’ta ise ”َزْحٌف“ ceyş-i kesîre ıtlâk olunduğu ve bu tesmiye 
bi’l-masdar bulunduğu ve cem¡i ”ُزُحــوٌف“ geldiği ifâde olunmuştur. Bu âyette ma¡ânî-i 
mezkûrenin cümlesi tatbîk olunabilir. ]479[

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ح“

• 	]zu√zi√a[ ُزْحِزَح

• َد	 َي َعْنَها َوبُّعِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر﴾1929 أَْي نُّحِ

Ya¡nî “Cehennemden bertaraf edilip teb¡îd olundu” demek olur. Bu kelime aslen redd ve 
ib¡âd ma¡nâsına olan feth-i zây ve teşdîd-i √â ile ”  den sîga-i “َفْعَلَل” lafzından me™hûz “َزحٌّ
mebnî ¡ale’l-mef¡ûldür. Müte¡addî ve lâzım olur. ”َفَتَزْحــَزَح َعْنــُه   denir. Ve lâzım “َزْحَزْحُتــُه 
olarak ”يَُزْحِزُح ِمَن اْلَبَلِد“ denir ki ”َيْبُعُد ُهَو ِبَنْفِسِه َعْنَها“ demek olur. 

1927 “Kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız.” en-Nûr, 24/35. 
1928 “Savaş düzeninde iken kâfirlerle karşılaştığınız zaman.” el-Enfâl, 8/15. 
1929 “Kim cehennemden uzaklaştırılıp.” Âl-i ¡İmrân, 3/185. 
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FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”ز،خ“

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،خ“

• 	]zu«rufe[ ُزْخُرَف

• َسُه ِباْلَباِطِل	 َهُه َوُمَلبَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿يُوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا﴾1930 أَْي ُمَموَّ

Ya¡nî ekâvîl-i bâtıla ile tezyîn olunmuş bâtıl söz demektir. Ve ُزْخُرَفَهــا اْلَْرُض  أََخــَذِت   ﴿ِإَذا 
يََّنْت﴾1931  “ُزْخُرف” .demektir ki murâd nebâtla tezeyyün etmektir “ِزيَنَتَها” kavl-i kerîminde َوازَّ
lafzı aslen altın ma¡nâsına olup sonra her cinsinin gayrıyla müzeyyen ve yaldızlı şeylere 
 ﴿أَْو َيُكوَن kavl-i kerîminde ve ﴿َوِلُبُيوِتِهْم أَْبَواًبا َوُسُرًرا َعَلْيَها َيتَِّكئُوَن َوُزْخُرًفا﴾denildi. Ve 1932 “ُمَزْخَرٌف”
 “َذَهًبا” kavl-i kerîminde ma¡nâ-yı aslîsi ile müfesserdir. Âyet-i ûlâda َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف﴾1933
ve sâniyede ”ِمْن َذَهٍب“ demektir. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’R-RÂ™: ”ز،ر“

• 	]zerâbiyyu[ َُّزَراِبي

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَزَراِبيُّ َمْبثُوَثٌة﴾1934 أَْي بُُسُط َطَناِفَس َلَها َخَمٌل	

Ya¡nî havlu ve saçaklı seccâdeler demektir. Vâhidesi evvelin fethi ve kesriyle de ]480[ 
 .mebsût ya¡nî bess olunmuş yayılmış demek olur ,“َمْبثُوَثٌة” .dir“َزْرِبيٌَّة”

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ر“

• 	]zur…an[ ُزْرًقا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُزْرًقا﴾1935 أَْي ُزْرَق اْلُعُيوِن	

Ya¡nî gözleri göğerik ki gök gözlü demek olur. Ve ”ُعْمًيــا“ ve ”ِغَطاًشــا“ de denildi. 
 denir. Ve zammla “َوَقــْد َزِرَقــْت َعْينُــُه َزْرًقــا َفُهَو أَْزَرُق َواْلَمْرأَُة َزْرَقــاُء” bâbından ”َطــِرَب“ ,dandır“ُزْرٌق”
 “ِإْنَقَلَبْت َوَظَهَر ,denir “َزَرَقــْت َعْينُــُه َنْحِوي َزْرًقــا” bâblarından “َنَصــَر” ve “َضــَرَب” ismdir. Ve “ُزْرَقــٌة”
 demektir. Ve ¡umy târî olan gözün hadekası, göğerdiği, gök olduğu cihetle َبَياُضَهــا”

1930 “Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar.” el-En¡âm, 6/112. 
1931 “Nihayet yeryüzü (o bitkilerle) bütün zinet ve güzelliklerini alıp süslendiği.” Yûnus, 10/24. 
1932  “Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık.” 

ez-Zuhruf, 43/34-35. 
1933 “Yahut altından bir evin olmadıkça.” el-İsrâ™, 17/93. 
1934 “Serilmiş gösterişli yaygılar vardır.” el-Gâşiye, 88/16. 
1935 “O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.” Tâhâ, 

20/102. 
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-dan da kinâyet olur. Ve lafz-ı mezbûr ma¡ânî-i sâirede de müsta¡meldir, mufas“َعَمــاٌء”
salâta nazar oluna.

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE: ”َز،ع“

• 	]za¡îmun[ َزِعيٌم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأََنا ِبِه َزِعيٌم﴾1936 و﴿أَيُُّهْم ِبَذِلَك َزِعيٌم﴾1937 أَْي َكِفيٌل	

Ve ”َضِميــٌن“ ve ”َحِميــٌل“ ve ”َقِبيــٌل“ ve ”َكِفيــٌل“ hep bir ma¡nâyadır. Kelime-i mezbûre feth-
le”َزْعــٌم” dendir. Aslen mazinne-i kezib olan kavlin hikâyetinden ¡ibârettir. Ve mutlak 
kavl ve ihbâr ve zann ve kefâlet ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur. Bâb-ı evvelden َزَعَم َيْزُعُم“ 
 ur™ân-ı kerîm’de dâimâ kâilleri mezmûm¢ “َزْعــٌم” denir. Ve َزْعًمــا ِباْلَحــَرَكاِت الثَّــَلِث َفُهَو َزِعيٌم”
olan akvâl ve zunûnda isti¡mâl buyurulmuştur, َزَعــَم الَِّذيــَن َكَفــُروا أَْن َلــْن يُْبَعثُــوا﴾1938 ﴿َبــْل َزَعْمُتــْم﴿ 
﴾ve 1940 أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا﴾1939  .ve emsâli âyât-ı kerîmede olduğu gibi ﴿ِإْن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْوِلَياُء هلِلَِّ
Ve ”ِزَعاَمــٌة“ riyâset ma¡nâsına da gelir. Kezâ ”َزِعيــٌم“ mütekeffil ve re™îs ma¡nâsına gelir. 
Vallâhu a¡lemu. ]481[

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-FÂ™: ”َز،ف“

• 	]zefîran[ َزِفيًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفيًرا﴾1941 أَْي َصْوًتا َشِديًدا	

Murâd şiddet-i gayz u gazabdan mugtâzın sadrından duyulan savttır, buna Türkçe gü-
mürdenmek denir. Aslen ”َزِفيٌر“ nehîk-i hımârın evvelidir, nitekim ”َشِهيٌق“ âhiridir. ”َزِفيٌر“ 
sadrından gelen savt-ı şedîd ve medîd ve ”َشــِهيٌق“ boğazından gelen harharadır. Hey™et-i 
mecmû¡ası ”َنِهيــٌق“tir, 1942﴾َلُهــْم ِفيَهــا َزِفيٌر َوَشــِهيٌق﴿ ve 1943﴾َلُهْم ِفيَها َزِفيــٌر﴿ âyetlerinde de böyledir. 
Ve kelime-i mezbûre bükâ™ ve enîn ve âteş yanar iken mesmû¡ sedâ ki çayırtı denir. Ve 
dâhiye ma¡nâlarına da gelir. Ve şiddetle göğüs intifâh edinceye kadar nefesin terdîdine 
denir ki gâyet-i ta¡ab u meşakkatten hâsıl olur. Binâ™en ¡aleyh “if¡âl”den ”أَْزَفــَر ُفــَلٌن َكــَذا“ 
denir ki onu meşakkatle tahammül etti demektir, biz buna “Soluya soluya yaptı” deriz. 

1936 “Ben buna kefilim.” Yûsuf, 12/72. 
1937 “Onların hangisi bu (iddianın doğruluğu)na kefildir?” el-Kalem, 68/40. 
1938 “İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler.” el-Tegâbun, 64/7.
1939 “Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız.” el-Kehf, 18/48. 
1940 “Yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız.” el-Cum¡a, 62/6. 
1941 “Onun müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler.” el-Furkân, 25/12. 
1942 “Onların orada şiddetli bir soluyuşları vardır.” Hûd, 11/106. 
1943 “Onların orada derin bir iç çekişleri vardır!” el-Enbiyâ™, 21/100. 
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FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-KÂF: ”َز،ك“

• 	]zekâten[ َزٰكوًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأََرْدَنا أَْن يُْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزَكاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما﴾1944 أَْي َصَلًحا َوَتْقًوى 	

Ve ”ِديَئــِة نُــوِب َواْلَْخــَلِق الرَّ  ™de denildi ki bu kelime aslen tahâret ve nemâ “َطَهــاَرًة َوَنَقــاًء ِمــَن الذُّ
ma¡nâsına muhtelif mevâzi¡de ma¡ânî-i müte¡addide de isti¡mâl olunmuştur. Ez-cümle 
emvâlde sadakadan edâsı vâcib olan sadakaya şer¡de ”ٌَزَكاة“ denildi. Tahâret ma¡nâsı 
i¡tibâriyle mâlda hakkullâhın ¡adem-i te™diyesi sebebiyle mütehassıl ism ve harâmdan 
tathîr ettiği için. Ve nemâ™ ma¡nâsı i¡tibâriyle sadaka-i zekâtın te™diyesi mâlın bereke-
tini tezyîd ve âfâttan masûn kılmakla tenmiye ]482[ ettiği için denilir. Meddle ”َزَكاٌء“, 
ا” bâbından ”َقَعــَد“ .ma¡nâsınadır “َنَمــاٌء” ْرُع َيْزُكــو ُزُكوًّ ا َوَزاَد” ,denir “َزَكا الــزَّ  demektir. Ve “َنَما نُُموًّ
kezâ bâb-ı evvelden ”َزَكا َيْزُكــو َزَكاًة َوَزَكاًء“ denir, tahâret ve salâh ve ¡akl ma¡nâlarına haml 
olunur. Ve “tef¡îl”den ”ُجــُل َماَلــُه َتْزِكَيــًة ــى الرَّ  “أَْزَكــى demektir. Ve “if¡âl”den “أَْعَطــى َزَكاَتــُه” , “َزكَّ
 demek olur. Bu cümle du¡â™ ve ihbâr mevzi¡lerinde kullanılır. Ve “َزاَد َوَبــاَرَك ِفيــِه” , اهللُ َماَلــُه”
ُجــُل َيْزُكــو”  bir kimse veyâ cemâ¡atin “َتْزِكَيــٌة” .denir, “Kesb-i salâh etti” demek olur “َزَكا الرَّ
salâhını tasdîk ma¡nâsına da gelir. Ve ”فِعيــٌل“ vezninde ”  sâlih ve tâhir ve ¡âkıl ve “َزِكــيٌّ
müzehhin ma¡nâlarına isti¡mâl olunur. Cem¡i ”أَْزِكَيــاُء“ gelir. Ve helâl ma¡nâsına da haml 
olunmuştur, nitekim 1945﴾َفْلَيْنظُْر أَيَُّها أَْزَكى َطَعاًما﴿ kavl-i kerîminde böyle tefsîr olunmuştur. 

• 	]zekâ[ َزَكى

• ْنِب 	 ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَكى ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد﴾1946 أَْي َما َطَهَر ِمْن َهَذا الذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل َفْضُل اهللَّ
ْفِك أَْي َذْنِب اْلِ

Ya¡nî “Allâh’ın fazl ve rahmeti olmasa idi sizden ey ehl-i ifk hîçbir kimse bu günâhtan 
pâk olamaz, temizlenemezdi” demek olur. Mâ-kabline bak. 

• 	]zekkâhâ[ َزّكٰيَها

• َرَها أَِي النَّْفَس	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقْد أَْفَلَح َمْن َزّكٰيَها﴾1947 أَْي َطهَّ

Ya¡nî “nefsi zünûb ve ahlâk-ı redî™eden pâk eden demek” olur. 

• 	]zekiyyeten[ ًة َزِكيَّ

• ْنِب	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََقَتْلَت َنْفًسا َزِكيًَّة﴾1948 أَْي َطاِهَرًة ِمَن الذَّ

1944 “Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesi-
ni diledik.” el-Kehf, 18/81. 

1945 “(Şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ise.” el-Kehf, 18/19. 
1946 “Eğer Allah’ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı.” en-Nûr, 

24/21. 
1947 “Andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.” eş-Şems, 91/9. 
1948 “Mûsâ, “Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? (dedi).” el-Kehf, 18/74. 
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Ya¡nî “katlini mûcib günâhtan pâk” demektir. Evvel-i faslda vâki¡ ”َزٰكــوًة“ kelimesine 
bak. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-LÂM: ”483[ “َز،ل[

• 	]zele…an[ َزَلًقا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا﴾1949 أَْي أَْرًضا َمْلَساَء َل َتْثُبُت َعَلْيِه اْلَقَدُم	

Ya¡nî nebâtsız şûre yer ki üzerinde ayak durmaz, kayar demektir. Murâd nebât bitirme-
yen daz çıplak mahal demek olur ki hayrsızdır. Böyle arza fethateynle ”َزَلــٌق“ denir. Ve 
 ”َطــِرَب“ .de ta¡bîr edilir. Ve kaymak, sürçmek ma¡nâsına da gelir “َمْزَلَقــٌة” ve hâ™ ile “َمْزَلــٌق”
bâbından ”َزِلَقْت ِرْجُلُه َتْزَلُق َزَلًقا“ denir ki “kaydı, sürçtü” demektir. Görülüyor ki lafz-ı mez-
bûr masdar da oluyor. Hemze ile ta¡addî eder:”أَْزَلــَق يُْزِلــُق ِإْزَلًقــا” “Kaydırdı, sürçtürdü” de-
mek olur. Ve “َضــَرَب” bâbından bir kimse başını trâş etmek ma¡nâsınadır: َزَلــَق َرْأَســُه َيْزِلــُق” 
-denir. Gûyâ trâşla saçını giderip başını nebâtsız daz yere döndürmüş olur. Ve “dur َزْلًقا”
râkî” denilen tüysüz şeftaliye dahi zamm-ı zây ve lâm-ı müşeddede-i meftûha ile ”ُزلَّْيٌق“ 
denir. Bâbu’l-Yâ’da ”يُْزِلُقوَنَك“ kelimesine de nazar oluna. 

• 	]zeleltum[ َزَلْلُتْم

• ْسَلِم	 ُخوِل ِفي اْلِ َناُت﴾1950 أَْي ِمْلُتْم ِمَن الدُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبّيِ

Ya¡nî “Eğer İslâm’a duhûlden meyl ve i¡râz ederseniz” demektir. Bu kelime min-gayri 
kasd ayak kaymak ve yerinden bir yana gitmek ma¡nâsına olan ”َزلَّــٌة“den mâzî-i cem¡-i 
muhâtabdır. ”ِإْن“-i şartıyyeden sonra vâki¡ olmakla istikbâl ma¡nâsı ifâde eder. “َضــَرَب” 
bâbından” ى َعْنُه” , ”َزلَّ َعْن َمَكاِنِه َيِزلُّ َزلًّ  dahi lügattır. Kesrle “َزلَّ َزَلًل” bâbından ”َتِعَب“ ve “َتَنحَّ
 ,ism-i mekândır “َمَزلٌَّة، َمِزلٌَّة” masdar-ı binâ-i merre ve “َزلٌَّة” bundan ismdir. Ve fethle “ِزلٌَّة”
zây’ın kesriyle ”َمِزلٌَّة“ efsahtır. Ve ]484[ kelâmda sürçmek ma¡nâsına da gelir. َزلَّ ِفي َمْنِطِقِه 
Sürçtü, kelâmında yanıldı” demek olur. Ve savâbdan meyl ve inhirâf ve istikâmetten 
hurûc ma¡nâlarına da isti¡mâl olunur. 

• 	]zelzelete[ َزْلَزَلَة

• ْرِض	 ِديَدَة ِلْلَ اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم﴾1951 أَِي اْلَحَرَكَة الشَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّ

Bu âyette vâki¡ olan ”َزْلَزَلــَة“ şemsin magribden tulû¡undan evvelce vâki¡ olan zelzele-i 
¡azîmedir ki misli mesbûk değildir. İşte bunun ¡akibinde şems magribden tulû¡ eder. Bu 
da ¡alâmet-i kurb-ı kıyâmettir. Şemsin magribden tulû¡u kavânîn-i ¡akl u fenne muhâlif 
muhâlâttan değildir, zîrâ bu hareket sebebiyle arzın mihveri üzerindeki devrinin nizâ-

1949 “(Bağ) kupkuru ve yalçın bir toprak hâline geliverir.” el-Kehf, 18/40. 
1950 “Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de yan çizerseniz” el-Bakara, 2/209. 
1951 “Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.” el-Hacc, 22/1. 
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mı muhtell olur. Bu da yâ bir müsâdeme yâhûd cevf-i arzdaki ma¡âdinden bir kısm-ı 
mühimme yerinden kopup mukâbil mahalle yığılmakla hem zelzele-i şedîdeyi hem de 
hâdise-i mezkûreyi intâc eder. Vallâhu ¡alâ-mâ yeşâ™u kadîr. 

Bu kitâbın tebyîzi bi-tevfîkihi ta¡âlâ hüsn-i hitâma erişir. Ve Cenâb-ı Hak ta¡âlâ şânuhu 
müyesser kılarsa buna dâir bir risâle yazmak isterim. ¡İnâyet ve tevfîk-i hidâyet Cenâb-ı 
Muvaffıku’l-umûr ve Mukaddirü’l-a¡mâlden. İnnehu Cevvâdun Kerîmun. 

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ل“

• 	]zulzilû[ ُزْلِزلُوا

• 	 1952﴾ِ ُسوُل َوالَِّذيَن آََمنُوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُزْلِزلُوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

• ُكوا َوأُْزِعُجوا	 ُفوا َوُحّرِ َو﴿َوُزْلِزلُوا ِزْلَزاًل َشِديًدا﴾1953 أَْي ُخّوِ

Ya¡nî “korkutuldular ve tahrîk edildiler ve iz¡âc kılındılar” demek olur. Bu kelime ve 
mâ-kablindeki ”َزلٌَّة” , “َزْلَزَلٌة“den ”َفْعَلَلٌة“dir. Ânifü’l-beyân ”َزَلْلُتْم“ kelimesine nazar oluna. 

• 	]zulefen[ ُزَلًفا

• ٰلوَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّْيِل﴾1954 أَْي َطاِئَفًة [485] ِمَن اللَّْيِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَِقِم الصَّ

Sicistânî rahimehullâh ”َســاَعٍة َبْعــَد   lafzı “ُزَلــف” ibâretiyle tefsîr etmiş. Bu tefsîr¡ ”َســاَعًة 
 “ِحيًنــا َبْعــَد ve “َوْقًتــا َبْعــَد َوْقــٍت” gibi ki “أَْحَياًنــا” ve “أَْوَقاًتــا” .nin cem¡i olmak i¡tibâriyledir“ُزْلَفــٌة”
-kelimesinde mezkûr “أَْزَلْفَنا” demektir. Bu kelimeye dâir tahkîkât Bâbu’l-Hemze’de ِحيٍن”
dur, mahall-i mezbûra nazar buyurula. 

• 	]zulfâ[ ُزْلَفى

• ِ ُزْلَفى﴾1955 أَْي ُقْرَبى	 بُوَنا ِإَلى اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َنْعُبُدُهْم ِإلَّ ِلُيَقّرِ

 .nin cem¡idir“ُقْرَبٌة” da “ُقْرَبى” nin cem¡idir, nitekim“ُزْلَفٌة” demek olan “ُقْرَبٌة”

• 	]zulfeten[ ُزْلَفًة

• ا َرأَُوا اْلَعَذاَب َقِريًبا	 ا َرأَْوُه ُزْلَفًة ِسيَئْت ُوُجوُه الَِّذيَن َكَفُروا﴾1956 أَْي َفَلمَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Vaktâ ki ¡azâbı yakın gördüler” ya¡nî ¡azâbın vukû¡u yakın olduğunu yâhûd 
¡azâbın kendilerine yakın olduğunu gördüler demek olur. Bu ve mâ-kablinde vâki¡ 

1952 “Peygamber ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyecek kadar sarsılmış-
lardı.” el-Bakara, 2/214. 

1953 “Ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar.” el-Ahzâb, 33/11. 
1954 “Ey Muhammed!) Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl.” Hûd, 

11/114. 
1955 “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” ez-Zümer, 39/3. 
1956 “Onu (azabı) yakından gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri kötüleşir.” el-Mülk, 67/27. 
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kelimâta dâir tahkîkât Bâbu’l-Hemze’de ”أَْزَلْفَنــا“ kelimesinde beyân olundu, mürâca¡at 
oluna. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-MÎM: ”َز،م“

• 	]zemherîran[ َزْمَهِريًرا

• ْمَهِريِر	 ْمِس َوَبْرَد الزَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيَرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَل َزْمَهِريًرا﴾1957 أَْي َحرَّ الشَّ

Ya¡nî “Onlar cennette güneşin saçağını ve zemherîrin soğuğunu görmezler” demektir. 
 “ِإْزَمَهــرَّ اْلَيــْوُم” dan“ِإْزِمْهــَراٌر” vezninde “ِإْقِشــْعَراٌر” ma¡nâsınadır, nitekim “أََشــدُّ اْلَبــْرِد” , “َزْمَهِريــٌر”
kavli ”ِإْشــَتدَّ َبــْرُدُه“ demektir. Ve ”َزْمَهِريــٌر“ kamerdir de denildi, bu ‰ayyi™ kabîlesi lügatidir. 
Zema«şerî de böyle hikâyet etmiş. Ve ¿a¡leb’den de mervîdir, nitekim râciz demiş:

ْمَهِريُر َما َزَهْر” أَْي َما َزَهَر اْلَقَمُر َقَطْعُتَها َوالزَّ  || “َوَلْيَلًة َظَلُمَها َقِد اْعَتَكْر  

Tercüme: “Zulmeti mehâbetle ihtilât ]486[ eden bir geceyi kamer neşr-i ziyâ ve nûr 
ettiği müddetçe kat¡ ettim. “ya¡nî seyr ettim, revân oldum demektir. Bu sûrette ma¡nâ-yı 
âyet-i kerîme ”َل َيَرْوَن ِفي اْلَجنَِّة َشْمًسا َوَل َقَمًرا“ demektir ki murâd “¡Âlem-i na¡îm olan cennet 
bi’z-zât rûşen ve ziyâ-dâr olduğu için ehl-i cennet ziyâ ve nûr ve rûşenâyî husûsunda 
şems ve kamerin vücûduna muhtâc ve müftekır olmazlar” demektir. Vallâhu a¡lemu 
bi-hakâyıki kelâmihi’l-kerîm. 

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،م“

• 	]zümeran[ ُزَمًرا

• َقًة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهم ِإَلى الَجنَِّة ُزَمًرا﴾1958 أَْي َجَماَعاٍت ُمَتَفّرِ

Ya¡nî “bölük bölük” demek olur. ”ُزَمــر“ lafzı ”ٌُزْمــَرة”nin cem¡idir. Ve Râπıb’ın beyânına 
göre ”ٌُزْمــَرة“ cemâ¡at-i kalîle demek olmakla sanî¡a-i cem¡le ityânı tekrîr ve ta¡dîd ifâde 
eder, belki ma¡a’t-tetâbu¡ ta¡dîd ifâde eder, binâ™en ¡aleyh ”َقــًة  “َجَماَعــًة َبْعــَد ve “َجَماَعــاٍت ُمَتَفّرِ
 ile tefsîr olunur. Biz her hâlde bölük bölük ve sürü sürü ve küme küme ta¡bîr َجَماَعــٍة”
ederiz. Vallâhu a¡lemu. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’N-NÛN: ”َز،ن“

• 	]zenîmin[ َزِنيٍم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُعُتّلٍ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم﴾1959 أَْي ُمَعلٍَّق ِباْلَقْوِم َوَلْيَس ِمْنُهْم	

1957 “Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.” el-İnsân, 76/13. 
1958 “Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler.” ez-Zümer, 39/73. 
1959 “Kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye” el-Kalem, 68/13. 
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Ya¡nî kavmin kendi nefsinden olmayıp hâricden gelip ta¡alluk etmiş kimse demektir ki 
biz yanaşma deriz. Ve ”َزِنيٌم“, le™îm ve harâmzâde ve şerîr kimseye de denir. Bu keçinin 
kulağında ve boynunda küpe gibi sarkan şey™in ismi olan ”َزَنَمــٌة“den me™hûzdur. َتْيــٌس“ 
 ]siyle bilinirse le™âmet ve ]487 “َزَنَمــٌة” denir, küpeli teke demek olur. Keçi nasıl َزِنيــٌم”
habâsetine ¡alâmet olan ahlâk ve evsâf-ı rezîlesiyle bilinip tanınıldığı için şahs-ı le™îme 
de ”َزِنيــٌم“ denilir. Tahkîr ifâde eder ki ne idüğü belirsiz mechûlü’n-neseb türedi kimse 
demek olur. 

• 	]zencebîlen[ َزْنَجِبيًل

• اِئَحِة	 ْنَجِبيَل ِفي الطَّْعِم َوِطيِب الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويُْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجِبيًل﴾1960 أَْي َيْشَبُه الزَّ

-ma¡rûf köktür, edviye-i hârreden olmakla berâber ¡Arab beyninde râyiha-i tay “َزْنَجِبيــٌل”
yibden ma¡dûddur, gerek ta¡mından gerek râyihasından telezzüz ettikleri için severler. 
Ve denildi ki ”َزْنَجِبيــٌل“ ¡uyûn-ı cennetten bir ¡ayn, bir çeşmedir ki ondan ebrâr içerler ve 
onda zencebîl ta¡m ve rîhini bulurlar. Ve hâlis ve sâfî ve sırfını içmek mukarrebîne hâss 
olup sâir ehl-i cennet memzûcunu içerler. Ve ”َزْنَجِبيٌل“ hamr ma¡nâsına da gelir, nitekim 
esmâ-i hamrdan olduğu Mu«târu’§-~i√â√’ta mukayyeddir. 

MEKSÛRETU’Z-ZÂY: ”ِز،ن“

• 	]ez-zinâ[ ٰنى الّزِ

• ٰنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل﴾1961 أَِي اْلَوْطَء ِبَغْيِر َعْقٍد َشْرِعّيٍ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتْقَربُوا الّزِ

Ya¡nî “Nikâhsız kadına cimâ¡ etmeyiniz.” Takarrübden men¡ ve nehy, men¡ ve nehy-
de eblagdır. ”ِزَنــا“ lafzına dâir tahkîkât sâlifü’z-zikr ”اِنَيــة  ,kelimesinde beyân olundu “الزَّ
mürâca¡at oluna. 

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-VÂV: ”َز،و“

• 	]zevvecnâhum[  ْجَناُهْم َزوَّ

• ْبَناُهْم ِبَها	 ْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن﴾1962 أَْي َقرَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَزوَّ

Ya¡nî “Biz onları cennette hûr-ı ¡îne karîn kıldık” demek olur, zîrâ cennette dünyâda 
olan tezvîc gibi tezvîc yoktur. Murâd bu ¡âlemdeki kuyûd ve şurût ]488[ ile mukayyed 
ve meşrût tezvîc demektir. َّْجَناَكَهــا ِلَكْيــَل َيُكــوَن َعَلــى اْلُمْؤِمِنيَن َحَرٌج ِفي أَْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُهن  ﴿َزوَّ
 lafzı “َزْوٌج” .den “tef¡îl”dir “َزْوٌج” .Bunda murâd tezvîc-işer¡î-yi ma¡rûftur َوَطــًرا﴾1963 اليــة

1960 “Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.” el-İnsân, 76/17. 
1961 “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” el-İsrâ™, 17/32. 
1962 “Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.” ed-Duhân, 44/54; et-Tûr, 52/20. 
1963 “Onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde (onları boşadıkla-
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mutlakan çift ya¡nî eş ma¡nâsına olup insânda ve hayvânda ve eşyâ-i sâirede dahi müs-
ta¡meldir. Ve karîn ve sınf ve nev¡ ve ferdin mukâbili olan çift ma¡nâlarına da isti¡mâl 
olunur, nitekim اُْحُشــُروا الَِّذيــَن َظَلُمــوا َوأَْزَواَجُهــْم﴾1964 أَْي ُقَرَناَءُهــْم﴿ Ve ُهــْم َوأَْزَواُجُهــْم ِفــي ِظــَلٍل َعَلــى﴿ 
 ﴿ُســْبَحاَن الَّــِذي َخَلــَق Ya¡nî “dünyâdaki zevceleri” demektir. Ve اْلََراِئــِك ُمتَِّكــُؤَن﴾1965 أَْي َحَلِئُلُهــْم
ْنَواَع ْصَناَف أَِو اْلَ ا َل َيْعَلُموَن﴾1966 أَِي اْلَ ا تُْنِبُت اْلَْرُض َوِمْن أَْنُفِسِهْم َوِممَّ  ﴿ِفيِهَما ِمْن ُكّلِ َفاِكَهٍة ve اْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ
 .Murâd tâzesi ve kurusudur. Vallâhu ta¡âlâ a¡lemu bi-murâdihi َزْوَجاِن﴾1967 أَْي ِصْنَفاِن

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-HÂ™: ”َز،ه“

• 	]zehe…a[ َزَهَق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل﴾1968 أَْي َبَطَل اْلَباِطُل َواْلَباِطُل ِضدُّ اْلَحّقِ	

Bu kelime ”َزَهــَق“ lafzındandır. “َخَضــَع” bâbından ”َزَهــَق َيْزَهــُق ُزُهوًقــا َفُهَو َزاِهــٌق” denir, bâtıl ve 
muzmahill olmak ma¡nâsınadır. Ve bâb-ı mezkûrdan ”َزَهَقــْت َنْفُســُه ُزُهوًقــا“ denir, َخَرَجــْت“ 
 .kelimesine de mürâca¡at oluna “َتْزَهَق” demek olur. Bâbu’t-Tâ’da ُخُروًجا”

• 	]zehrate[ َزْهَرَة

• ْنَيا	 ْنَيا﴾1969أَْي ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ ﴿َزْهَرَة اْلَحٰيوِة الدُّ

Ve “vüs¡at ve tîb-i ¡ayş” ma¡nâsına da haml olur. Fi’l-hakîka herbiri dîgerini müstelzim 
olmakla ma¡nâ birdir, ”ٌَزْهــَرة“dendir. “َتِعــَب” bâbından ”َزِهــَر َيْزَهُر َزْهًرا َفُهَو َزاِهٌر َوالنَّْعُت أَْزَهُر“ Ve 
nebât ve eşcârın çiçeğine ”َزْهــٌر“ ve ”ٌَزْهــَرة“]denir[, zâ’nın fethi ve hâ’nın feth ve sükûnu 
lügattır. Ve ”َزْهــٌر“ ve ”ٌَزْهــَرة“ sükûnla ]489[ ”َتْمــٌر“ ve ”ٌَتْمــَرة“ gibidir ki ”َزْهــٌر“ ism-i cins ve 
-vâhidesi olur. Safâ-yı levn ve ibyidâd-ı vech ve metâ¡ ve zînet-i dünyâ ma¡nâları “َزْهَرةٌ”
na isti¡mâl olunur. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’Z-ZÂY MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-TAHTİYYE: ”َز،ي“

• 	]zeyπun[ َزْيٌغ

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ﴾1970 أَْي َمْيٌل َعِن اْلَحّقِ	

rında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü’minlere bir zorluk olmasın.” el-Ahzâb, 
33/37. 

1964  “Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın.” es-Sâffât, 37/22. 
1965 “Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.” Yâsîn, 36/56. 
1966 “Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün 

çiftleri yaratanın şanı yücedir.” Yâsîn, 36/36. 
1967 “İkisinde de her meyveden çift çift vardır.” er-Rahmân, 55/52. 
1968 “De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu.” el-İsrâ™, 17/81. 
1969 “Dünya hayatının süsü olarak” Tâhâ, 20/131. 
1970 “Kalplerinde bir eğrilik olanlar.” Âl-i ¡İmrân, 3/7. 
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Murâd hak ve ¡adl ve insâftan inhirâf ve ¡udûldür. Bu bâbda ”َزاَغ“ ve Bâbu’t-Tâ’da”َتِزيُغ” 
kelimelerine mürâca¡at buyurula. 

• 	]zeyyelnâ[ َزيَّْلَنا

• ْزَنا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَزيَّْلَنا َبْيَنُهْم﴾1971 أَْي َميَّ

Ya¡nî “ayırdık” demek olur. ”َزَواٌل“den “tef¡îl”dir. Bu kelimeye dâir tahkîkât Bâbu’t-
Tâ’da“ َتَزيَُّلوا” kelimesinde mezkûrdur, mürâca¡at oluna. 

• 	]zeytûnetin[ َزْيُتوَنٍة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة﴾1972	

Murâd ma¡rûf olan “zeytûn”dur. ﴾ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة﴿den bedeldir ki ibhâmı izâle ile şecere-i 
mübârekeyi ta¡yîn ve temyîz ve tavzîh eder, ya¡nî şecere-i mübâreke şecere-i zeytûndur 
demek olur. 

• 	]zeytuhâ[ َزْيُتَها

• َجَرِة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيَكاُد َزْيُتَها يُِضيُء﴾1973 أَْي ُدْهُن الشَّ

Ya¡nî “şecere-i zeytûnun yağı” demektir. ”ُدْهــٌن“ ¡usâre-i zeytûn olduğu hâlde ”َشــَجَرة“ye 
izâfeti şey™in aslu’l-aslına izâfeti kabilindendir, veledin cedde izâfeti gibi. أََنــا َنِبــيٌّ َل َكــِذب“ 
 .hadîs-i şerîfinde olduğu gibi. ¡Abdulmu††alib cedd-i risâlet-penâhîdir ، أََنا اْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلب”

MAZMÛMETU’Z-ZÂY: ”ُز،ي“

• 	]zuyyine[ ُزيَِّن

• َها ِفي ُقُلوِبُكْم	 َنْت [490] َوأُْشِرَبْت ُحبُّ ْنَيا﴾1974 أَْي ُحّسِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ُزيَِّن ِللَِّذيَن َكَفُروا اْلَحٰيوُة الدُّ

Ya¡nî “Kâfirlere hayât-ı dünyâ bezenildi, güzel gösterildi ve muhabbet-i hayât-ı dünyâ 
kalblerine sindirildi, mü™essire ve sâriye kılındı” demek olur. ”ُمَزيِّــٌن“ Hak ta¡âlâ hazret-
leridir, nitekim mebnî ¡ale’l-fâ¡il olarak ”َزيَّــَن“ dahi kırâ™at olundu. Ve tezyîn, şeytâna 
da nisbet edildi. Bu ma¡nâ 1975﴾ــْيَطاُن أَْعَماَلُهــْم  kavl-i kerîmi delâletiyle ancak ﴿َوِإْذ َزيَّــَن َلُهــُم الشَّ
bi’l-¡arazdır, yoksa Allâh-ı ¡azîmü’ş-şân hâlık-ı küll-i şey™ olmakla hakîkatte “müzey-
yin” kendisidir. Ke-mâ kâle ta¡âlâ şânuhu: 1976﴾َوَزيَّنَّاَهــا ِللنَّاِظِريــَن﴿ ve gayruhâ mine’l-âyâti 
kesîretun. Bu kelime ”ِزيَنٌة“den “tef¡îl”dir. 

1971 “Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız.” Yûnus, 10/28. 
1972 “Mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından” en-Nûr, 24/35. 
1973 “Bu ağacın yağı, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır” en-Nûr, 24/35. 
1974 “İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi.” el-Bakara, 2/212. 
1975 “Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemişti.” el-Enfâl, 8/48. 
1976 “Onu, bakanlar için süsledik.” el-Hicr, 15/16. 
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• 	]zînetu[ ِزيَنُة

• ْنَساُن ِبِه	 ْنَيا﴾1977 أَْي َما َيَتَزيَُّن اْلِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿اْلَماُل َواْلَبنُوَن ِزيَنُة اْلَحٰيوِة الدُّ

 Türkçe bezek demektir ki libâs ve huliyy ve sâireden kendisiyle tezeyyün edilen “ِزيَنــٌة”
süslenilen şey™dir, ke-mâ fî kavlihi ta¡âlâ ُخــُذوا ِزيَنَتُكــْم ِعْنــَد ُكّلِ َمْســِجٍد﴾1978 أَْي ِلَباَســُكْم﴿ Ya¡nî 
“Her namâzda libâsınızı giyiniz” demek olur. Mufredât’ta Râπıb rahimehullâh diyor ki 
zînet-i hakîkiyye dünyâ ve âhirette insâna ahvâlinden hîçbir hâlde şeyn ve ¡âr ve ¡ayb 
olmayan şey™dir, ammâ ba¡zı ahvâlde tezyîn eden şey™ min-vechin şeyndir. Ve kavl-i 
mücmel ile zînet üçtür: Biri zînet-i nefsiyyedir, ¡ilm ve i¡tikâd-ı hasene gibi, ahlâk-ı 
hamîde ve sıfât-ı mahmûde-i sâire bunda dâhildir. Ve ikincisi zînet-i bedeniyyedir, kuv-
vet ve tûl-ı kâmet gibi, tenâsüb-i endâm ve hüsn ü cemâl ve letâfet-i levn de bunda 
dâhildir. Ve üçüncüsü zînet-i hâriciyyedir, ]491[ mâl ve câh gibi, libâs ve hulel-i fâhire 
ve huliyy ve hadem ve haşem ve devâbb ve ne¡am da bunda dâhildir. İmdi َوَلِكنَّ اهلَل َحبََّب﴿ 
يَمــاَن َوَزيََّنــُه ِفــي ُقُلوِبُكــْم﴾1979 َم ِزيَنةَ kavl-i kerîmindeki zînet-i nefsiyyedir. Ve ِإَلْيُكــُم اْلِ  ﴿ُقــْل َمــْن َحــرَّ
ْزِق﴾1980 َباِت ِمَن الــّرِ ِ الَِّتــي أَْخــَرَج ِلِعَبــاِدِه َوالطَّّيِ  kavl-i kerîmindeki zînet-i hâriciyyeye mahmûldür اهللَّ
ki libâs ve emsâlidir. İntehâ mulahhasan. Ve 1981﴾  kavl-i kerîmi zînet-i ﴿َوَل يُْبِديــَن ِزيَنَتُهــنَّ
bedeniyye ve hâriciyyeyi câmi¡dir, çünkü nehy olunan huliyy ve mahall-i huliyy olan 
gerdan ve sîne ve sâ¡id ve sâktır. Ve ¡îd ya¡nî bayram ma¡nâsına da gelir. َقــاَل َمْوِعُدُكــْم َيــْوُم﴿ 
يَنــِة﴾1982 أَْي َيــْوُم اْلِعيــِد  Murâd eyyâm-ı mahsûsa-i ﴿َفَخــَرَج َعَلــى َقْوِمــِه ِفــي ِزيَنِتِه﴾1983 أَْي َيــْوُم ِعيــِدِه ve الّزِ
mülûk ve ekâbirdir ki biz alay deriz. “َبــاَع” bâbından”َزاَنــُه َيِزينُــُه َزْيًنــا” denir, “tef¡îl”den َُزيََّنــه“ 
 müvâzini “َزْيٌن” de denir, ma¡nâ birdir, ancak “tef¡îl”de mübâlaga vardır. Ve fethle َتْزِييًنا”
olan ”َشْيٌن“in zıddıdır. 

• 	]ziyâdetun[ ٌِزَياَدة

• َرَجاُت 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدةٌ﴾1984 أَْي ُرْؤَيُة اْلَوْجِه اْلَكِريِم َواْلُحْسَنى اْلَجنَّاُت َوالدَّ
اْلَعاِلَياُت

Ya¡nî “Dünyâda a¡mâl-i hasene işleyenlere âhirette cennât ve derecât-ı ¡âliye ve rü™yet-i 
cemâlullâh vardır”, ya¡nî mev¡ûddur demektir. Ve ا َزاُدوا  ﴿ِإنََّما النَِّســيُء ِزَياَدةٌ ِفي اْلُكْفِر﴾1985 أَْي ِممَّ
 ya¡nî “Küfrlerinde ziyâde ettikleri artırdıkları şey™dir” demektir. Bu kelimeye dâir ِفيــِه
kelâm Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْزَداُدوا“ kelimesinde mürûr etti, ircâ¡-ı nazar oluna. 

1977 “Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür.” el-Kehf, 18/46. 
1978 “Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin).” el-A¡râf, 7/31. 
1979 “Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiştir.” el-Hucurât, 49/7. 
1980 “De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” el-A¡râf, 7/32. 
1981 “Zinetlerini göstermesinler.” en-Nûr, 24/31. 
1982 “Buluşma vaktimiz, bayram günüdür” dedi.” Tâhâ, 20/59. 
1983 “Kârûn, zineti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı.” el-Kasas, 28/79. 
1984 “Güzel iş yapanlara (karşılık olarak) daha güzeli ve bir de fazlası vardır.” Yûnus, 10/26. 
1985 “Haram ayları ertelemek, ancak inkârda daha da ileri gitmektir.” et-Tevbe, 9/37. 
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س
FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-HEMZE: ”َس،ء“

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”492[ “ُس،ء[

• 	]su™leke[ ُسْؤَلَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َقْد أُوِتيَت ُسْؤَلَك َيا ُموَسى﴾1986 أَْي أُْمِنيََّتَك َوَطِلَبَتَك	

Ya¡nî ümmîd ve ârzûn ve matlûb ve maksûdun demektir. ”ُســَؤاٌل“dendir. Zamm ve 
sükûnla “fu¡l” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür, ”ُســْؤٌل“ dahi ”َمْســُؤوٌل“ demek olur. ”ُخْبــٌز“ ve ”أُْكٌل“ 
gibi ki bi-ma¡nâ ”َمْخُبوٌز“ ve ”َمْأُكوٌل“dür. Ve ”ُســَؤاٌل“ istemek ve dilemektir. ”ُســَؤاٌل“i Râπıb 
rahimehullâh Mufredât’ta ”ي إََلى اْلَماِل ي ِإَلى اْلَمْعِرَفِة َواْســِتْدَعاُء َماٍل أَْو َما يَُؤّدِ  “ِإْســِتْدَعاُء َمعِرَفٍة أَْو َما يَُؤّدِ
¡ibâretiyle tefsîr etmiş, ”َســأَْلُت َعْنُه اْلَخَبَر“ ve ”َســأَْلُت َعْنُه َمْن يُْخِبُرِني ِبِه“ ve ”ُف ِبِه  “َســأَْلُت َعْنُه َما أََتَكفَّ
ve ”َسأَْلُت َعْنُه َوِسيَلًة ِإَلى ُحُصوِل اْلِكَفاِف“ gibi. Ve ”َساِئٌل“ dilenciye de denir.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-ELİF: ”َس،ا“

• 	]sâribun[ َساِرٌب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن اََسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِباللَّْيِل َوَساِرٌب ِبالنََّهاِر﴾1987 	
أَْي َطاِهٌر ِفيِه

Ya¡nî “gecede gizlenip gündüzün meydâna çıkan kimse” demektir. Ve ”َســاِلٌك , “َســاِرٌب“ 
-Ya¡nî kendi tarîkinde ve mezhebinde sülûk eden kimse ¡ibaretiyle de tefsîr olu ِفي َسَرِبِه”

1986 “Allah şöyle dedi: “İstediğin sana verildi ey Mûsâ!” Tâhâ, 20/36.
1987 “(O’na göre) içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşit-

tir.” er-Ra¡d, 13/10.
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nur. “َقَعَد” bâbından ”َســَرَب َيْســُرُب ُســُروًبا َفُهَو َســاِرٌب“ denir. Ve “َقَتَل” bâbından da َســَرَب َيْسُرُب“ 
 “َمْسَلًكا َوَمْذَهًبا” kavl-i kerîminde ﴿َفاتََّخَذ َســِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا﴾denir. Ve 1988 َســْرًبا َوَســَرًبا َفُهَو َســاِرٌب”
demektir. ”َســَرٌب“ burada bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür, nasbı da mef¡ûliyyet üzeredir. Ve mas-
dariyyet üzere olup ”َســَرَب ِفي اْلَبْحِر َســَرًبا“ takdîrindedir de denildi. Bu sûrette َدَخَل ِفي اْلَبْحِر“ 
 birdir. ]493[ Ancak “ِإْنَسَرَب” ve “َسَرَب” ma¡nâlarına olur. Ve “ِاْسَتَتَر ِبِه اْسِتَتاًرا” yâhûd ُدُخوًل”
 da fâ¡ilde “ifti¡âl”in tasavvuru münfehim “ِإْنَســَراٌب” de fi¡lin fâ¡ilden tasavvuru “َســَرٌب”
olur. Ve ma¡ânî-i sâireye de gelir, mufassalâta nazar oluna.

• 	]sâiπan[ َساِئًغا

• ْرِب	 اِرِبيَن﴾1989 أَْي َسْهًل ِفي الشُّ ﴿َساِئًغا ِللشَّ

Ya¡nî “içmekte âsân, kolay” ya¡nî boğazda durmaz sühûletle geçer demek olur. “َقــاَل” 
bâbından ”ــَراُب ِفي اْلَحْلِق يُُســوُغ َســْوًغا َفُهَو َساِئٌغ  “أََساَغُه demektir. Ve “َسُهَل اْنِحَداُرُه” ,denir “َســاَغ الشَّ
 ”fâ¡ilde mutasavverdir, gûyâ “Âsânca içti ve sindirdi “َســْوٌغ” kavlinde fi¡l-i يُِســيُغُه ِإَســاَغًة”
demek olur. Bâbu’l-Yâ’da ”يُِسيُغُه“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]sâmiran[ َساِمًرا

• اًرا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُمْسَتْكِبِريَن ِبِه َساِمًرا َتْهُجُروَن﴾1990 أَْي ُسمَّ

Ya¡nî “gece söyleşiciler oldukları hâlde” demektir. Gece sohbeti demek olan ”َســَمٌر“den 
fâ¡ildir. ”َســاِمٌر“in cem¡i olan ”اٌر  lafzı da “َســاِمًرا” kelimesi gibi “ُمْســَتْكِبِريَن” ile tefsîri “ُســمَّ
-in aslı elvândan sevâdla beyâ“َســَمٌر” .un zamîrinden hâl vâki¡ olduğu içindir﴿َتْنِكُصــوَن﴾
zın beyninde olup lisânımızda da esmer dediğimiz rengin ismi olan ”ٌُســْمَرة“dir, bundan 
sevâd-ı leyle ve bu sebebiyle hadîs-i leyle de ”َسَمٌر“ denildi.

• 	]sâ√atihim[ َساَحِتِهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا َنَزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِريَن﴾1991 أَْي َناِحَيِتِهْم	

Ya¡nî “kavmin sâhası” demek, nâhiyesi demektir ki çadırlarını dâiren mâ-dâr etrâfına 
kurdukları meydândır. Aslen ”َســاَحٌة“ mekân-ı vâsi¡dir. Ve ”َســاَحُة اْلَبْيــِت“ ev içi ve avlusu 
demektir ki ”ِفَنــاُء اْلَبْيــِت“ denir. Ve bu âyette ]494[ ”َســاَحٌة“ kelimesi ”ِبِفَناِئِهــْم” , “ِبَحْضَرِتِهــْم“, 
.ibâretleriyle de tefsîr olunmuştur¡ “ِبُقْرِبِهْم”

1988 “Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti.” el-Kehf, 18/61.
1989 “İçenlere içimi kolay” en-Nahl, 16/66.
1990 “Siz buna karşı büyüklük taslayarak geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.” el-Mü™minûn, 

23/67.
1991 “Fakat azabımız onların yurtlarına indiğinde o uyarılmış olanların sabahı ne kötü olur!” es-Sâffât, 

37/177.
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• 	]sâheme[ َساَهَم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضيَن﴾1992 أَْي َقاَرَع َفَكاَن ِمَن اْلَمْقُروِعيَن	

Ya¡nî “Kur¡alaştı”, “Kur¡a çekti de kendine isâbet edenlerden oldu.” ”َسْهٌم“den “müfâ¡a-
let”tir. ”ُمَقاَرَعــٌة” , “ُمَســاَهَمٌة“ demektir. Sebeb-i tesmiye ¡Arabın kur¡ayı oklarla yapmaları-
dır. ”ُمْدَحِضيَن“ Bâbu’l-Mîm’de mezkûrdur.

• 	]sâbiπâtin[ َساِبَغاٍت

• ُروِع اْلَواِسَعِة الطَِّويَلِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَِن اْعَمْل َساِبَغاٍت﴾1993 أَِي الدُّ

Ya¡nî “geniş ve etekleri uzun dir¡leri” demek olur. ”َســاِبَغٌة“nin cem¡idir. ”َســْبٌغ“dendir. 
ٌة َســاِبَغٌة” bâbından lâzım olarak ”َقَعَد“  denir, “Tâmm ve kâmil “َســَبَغ الثَّْوُب ُســُبوًغا َفُهَو َســاِبٌغ َوُجبَّ
oldu” demektir. Ve yukarıdan aşağı uzayan şey™e denir. Ve ittisâ¡ ma¡nâsına gelir: َسَبَغِت“ 
ْعَمــُة”  ,“أَْســَبَغ اهللُ ِنَعَمــُه” .ma¡nâsına gelir “ِإْتَمــاٌم” ve “ِإَفاَضــٌة” , “ِإْســَباٌغ” ve “if¡âl”den “ِإتََّســَعْت” , النِّ
َهــا”  demektir. Bu ma¡ânîden ahzle vâsi¡ ve uzun “أَْتَمْمــُت” , أَْســَبْغُت اْلُوُضــوَء” ve “أََفاَضَهــا َوأََتمَّ
boylu dir¡e de ”َساِبَغٌة“ tesmiye olundu.

• 	]sâlimen[ َساِلًما

• ِلِف أَْي َخاِلًصا ِلَرُجٍل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَرُجًل َسَلًما ِلَرُجٍل﴾1994 َعَلى ِقَرائَِة “َساِلًما ِلَرُجٍل” ِباْلَ

Murâd iştirâksiz ¡abd-i memlûktur ki hâlis bir kimsenin mülk-i yemîni ola. ــْيُء  “َســِلَم الشَّ
 ,demektir ki kimsenin onda iştirâki yok demeği ifâde eder “َخاِلٌص” ,denir ِلُفَلٍن َفُهَو َساِلٌم َلُه”
gûyâ iştirâkten sâlim ve hâlis ma¡nâsına olur. Bu kelime bu âyette fethateynle ”َســَلًما“ 
]495[ sîn’in feth ve kesri ve lâm-ı sâkine ile ”َســْلًما“ ve ”ِســْلًما“ dahi kırâ™at olunmuş. Üçü 
dahi fi¡l-i mezkûrun masdarlarıdır. Bu sûrette na¡t mevki¡inde vâki¡ olmuş olurlar yâhûd 
 “َذا ُخُلوٍص َلُه” takdîrinde olurlar ki “َذا ِسْلٍم” ve “َذا َسْلٍم” ve “َذا َسَلٍم” hazf olunmuş olup “َذا”
demek olur.

• 	]es-sâ™ili[ اِئِل السَّ

• اِئِل َواْلَمْحُروِم﴾1995 اْلَفِقيِر الَِّذي َيْسأَُل النَّاَس	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّ

Ya¡nî dilenci. Ve ”اْلَمْحــُروُم“ muhâref ya¡nî kesb ve kârı kendinden inhirâf etmiş ve tez-
gâhı bozulmuş kimsedir; biz buna batmış müflis olmuş deriz. İkisi de birdir ki tarîk-i 
vusûl-ı rızk kendilerine müte¡assir olmakla müstahakk-ı sadakadır. Bâbu’l-Mîm’de 
.kelimesine dahi nazar oluna “اَلْمَحُروُم”

1992 “Gemidekilerle kur’a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu.” es-Sâffât, 37/141.
1993 “(Bütün vücudu örtecek) zırhlar yap” Sebe™, 34/11.
1994 “Yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı” ez-Zümer, 39/29.
1995 “Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.” 

ez-Zâriyât, 51/19. Ayrıca bkz. el-Ma¡âric, 70/25.
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• 	]sâmidûne[ َساِمُدوَن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنُتْم َساِمُدوَن﴾1996 أَْي َلُهوَن َغاِفُلوَن	

Bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan mervîdir. Sicistânî rahimehullâhu ta¡âlâ ”َســاِمٌد“ 
kelimesi beş vech üzerine müsta¡meldir deyip şöyle ta¡yîn ediyor: ــاِمُد ِهــي َوالسَّ ــاِمُد اللَّ  “السَّ
اِمُد اْلَحِزيُن اْلَخاِشُع” اِكُت َوالسَّ اِمُد الشَّ اِمُد اْلَهاِئُم َوالسَّ ِهي” diyor. Ve kendisi bunlardan َواْلُمْغِني َوالسَّ  “اللَّ
ma¡nâsını takdîm ve âyet-i kerîmeyi öyle tefsîr etmekle tercîh ettiğini îmâ ediyor. Bu 
kelime lâhiyen başını yukarı kaldırmak ma¡nâsına olan ”ُســُموٌد“dandır. “َدَخــَل” bâbından 
 ”denir, “Deve oynayarak başını yukarı kaldırdı, cidd ile seyr etti “َسَمَد اْلَبِعيُر ُسُموًدا َفُهَو َساِمٌد”
demek olur. Ve ehl-i Yemen lügatinde ”ُســُموٌد“ gınâ ya¡nî ref¡-i savtla tegannî ma¡nâsına 
olmakla ”ُمَغنُّــوَن” , “َســاِمُدوَن“ ile de tefsîr olunmuştur, çünkü müşrikler ¢ur™ân-ı kerîm 
tilâvetini ]496[ duyduklarında ref¡-i savtla tegannî ederek halkı semâ¡-ı ¢ur™ân’dan işgâl 
ve men¡ ederlerdi. Ve ”ُؤوِس  diye de tefsîr olunmuş. Vallâhu “َلِعُبــوَن َوُمْســَتْكِبُروَن َوَراِفُعــوَن الــرُّ
a¡lemu bi-murâdihi.

• 	]sâ™i√âtin[ َساِئَحاٍت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت﴾1997 أَْي َصاِئَماٍت	

Ya¡nî “oruç tutucu hatunlar” demek olur. Bu kelimenin aslı ”َســْيٌح“ lafzıdır. “َبــاَع” bâbın-
dan ”َســاَح اْلَمــاُء َعَلــى َوْجــِه اْلَْرِض َيِســيُح َســْيًحا“ denir ”َجــَرى َعَلْيَهــا“ demektir. Ve mâ-i cârîye de 
ُجــُل ِفــي اْلَْرِض َيِســيُح َســْيًحا َوُســُيوًحا َوَســَياَحًة َوَســَيَحاًنا ِبَفْتــِح اْلَيــاِء َفُهــَو َســاِنٌح” denir. Ve “َســْيٌح”  “َســاَح الرَّ
denir ”َذَهــَب ِفيَهــا“ Ya¡nî “Arzda gitti, gezdi” demektir. İmdi ”َســاِئٌح”ve ”َســاِئَحٌة“nın ”َصاِئــٌم“ 
ve ”َصاِئَمــة“ ma¡nâsına isti¡mâli seyâhât eden kimse zâdsız olup yiyecek şey™ bulunca-
ya kadar imsâk ettiğindendir ki buna teşbîhen tarîk-i tâ¡at u ¡ubûdiyyette vakt-i iftârı 
buluncaya kadar ekl ve şürbden imsâk ettiği cihetle ”َصاِئــٌم“e de ”َســاِئٌح“ denildi. Ve bu 
âyet-i kerîmede murâd ezvâc-ı tâhirât olmakla Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve âlihi 
ve sellem efendimizin esfâr-ı seniyyelerinde birlikte bulundukları i¡tibârla ”َســاِئَحات“ ile 
vasf olundular da denildi. Ve ”ُمَهاِجَرات” , “َســاِئَحات“ demektir de denildi. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihâ.

• 	]es-sâ™i√ûne[ اِئُحوَن السَّ

• اِئُموَن َكَما َمرَّ َقْبَلُه	 اِئُحوَن﴾1998 أَِي الصَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ

Bu tefsîr İbn ¡Abbâs ve İbn Mes¡ûd radıyallâhu ¡anhumdandır. Ve ”ــاِئُحوَن  guzât ve “السَّ
mücâhidûndandır da denildi. Bu kavl 1999”ِتــي اْلِجَهــاُد ِفــي َســِبيِل اهلِل  hadîs-i şerîfine “ِإنَّ ِســَياَحَة أُمَّ

1996 “Şimdi siz gaflet içinde eğlenirken.” en-Necm, 53/61.
1997 “Tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan (hanımlar)” et-Tahrîm, 66/5.
1998 “Tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar” et-Tevbe, 9/112.
1999 Ebû Dâvûd, Cihâd, 6, no:2486; Hâkim, el-Mustedrek ala’s-Sahîhayn, 2/83, no:2398; Taberânî, 

el-Mucemu’l-kebîr, 8/168, no:7708.
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müsteniddir. ]497[ Ve ”ــاِئُحوَن  talebe-i ¡ilmdir de denildi. Bu taleb-i ¡ilm husûsunda “السَّ
belde belde gezdiği i¡tibâr iledir. Ke-mâ ruviye: 2000”يِن  Mâ-kabline “أُْطُلُبــوا اْلِعْلــَم َوَلــْو ِفــي الّصِ
de ircâ¡-ı nazar oluna. Ve âhir-i bâbda ”ِسيُحوا“ kelimesinde de mezkûrdur.

• 	]es-sâ√irati[  اِهَرِة السَّ

• ْرِض	 اِهَرِة﴾2001 أَْي َعَلى َوْجِه اْلَ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا ُهْم ِبالسَّ

Ya¡nî “Onlar batn-ı arzda medfûn iken rûy-ı zemîn üzerinde diri olurlar.” Bu sûrette 
 denmesi önünde bir arz-ı beyzâ™-ı müstevî “َســاِهَرةٌ” dır. Vech-i arza“َعَلــى” bi-ma¡nâ “َبــاء”
olmasındandır yâhûd ehl-i arzın seher ve nevmi arz üzerinde olduğundandır. Ve ”ٌَساِهَرة“ 
arz-ı mahşerdir de denildi. Bu sûrette ”َبــاء“ bi-ma¡nâ ”ِفــي“dir. Ve arz-ı cehennemdir de 
denildi. Ma¡nâ-yı evvel evlâ ve akvâdır. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâb.

• 	]sâ™ibetin[ َساِئَبٍة

• ُ ِمْن َبِحيَرٍة َوَل َساِئَبٍة َوَل َوِصيَلٍة َوَل َحاٍم﴾2002	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َما َجَعَل اهللَّ

Bâbu’l-Bâ’da ”َبِحيَرٍة“ kelimesinde beyân olunmuştur, ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]sâ…in[ َساٍق

• ْمِر َيْوَم اْلِقَياَمِة 	 ِة اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َيْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق﴾2003 أَْي ِشدَّ

• ِة ِإْقَباِل اْلِخَرِة	 ْنَيا ِبِشدَّ ُة ِفَراِق الدُّ اِق﴾2004 أَْي ِشدَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ َوِفي ﴿َواْلَتفَّ

 lafzı aslen mâ-beyne’l-ka¡b ve’r-rükbe olan ¡uzvun ismidir ki topukla diz kapağı “َســاٌق”
arasıdır, Türkçemizde incik ve etli tarafına baldır denir. Bu kelime mü™ennestir, nitekim 
ــْت”  kelimesinden anlaşılıyor. Lafz-ı mezbûr ile mihnet ve şiddet ve su¡ûbet ve hevl “ِإْلَتفَّ
ve dehşetten kinâyet ettiler, nitekim âyetlerin tefsîrinde gösterildi. Ancak َوَكَشــَفْت َعــْن﴿ 
 ”.kavl-i kerîminde ma¡nâ-yı hakîkîsi üzeredir ki Türkçe “İki paçalarını açtı َســاَقْيَها﴾2005
Bizim ta¡bîrimize göre “Paçalarını sıvadı” denir. ]498[ ”َســاٌق“ cem¡i zammla ”ُســوٌق“ ve 
kesrle ”ِســيَقاٌن“ ve feth-i hemze ”أَْســُوٌق“ gelir. Musaggarı ”ُســَوْيَقٌة“ olmakla vâvî olduğu 
anlaşılır. Bu lafz nebât kısmında da müsta¡meldir, 2006﴾َفاْســَتْغَلَظ َفاْســَتَوى َعَلــى ُســوِقِه﴿ kavl-i 
kerîminde olduğu gibi ki murâd zer¡in ve sâir nebâtın arzdan yukarı dikilen mahallidir. 
Şecer kısmında da arzdan yukarı olan beden ve kütüğüne ”َجَرِة  denir. Ve çârşû ve “َساُق الشَّ

2000 Bezzâr, Musnedu’l-Bezzâr, 1/164, no: 95; Beyhakî, Şuabu’l-îmân, 3/193, no:1543; İbn Abdilberr, 
Câmiu beyâni’l-ilm, 1/28, no:20.

2001 “Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.” en-Nâzi¡ât, 79/14.
2002 “Allah ne “Bahîre” ne “Sâibe”, ne “Vasîle” ne de “Hâm” diye bir şey meşru kılmamıştır.” el-Mâide, 

5/103.
2003 “Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) gün.” el-Kalem, 68/42.
2004 “Bacakların birbirine dolandığı zaman” el-Kıyâmet, 75/29.
2005 “Ve eteklerini topladı.” en-Neml, 27/44.
2006 “Onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş” el-Feth, 48/29.
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pâzâr yerlerine ”ُسوٌق“ denir. Sebeb-i tesmiye oralarda halkın berây-ı dâd u sited sâkları 
üzerine kâim olmaları ayakta bulunmaları i¡tibâriyledir. Bunun cem¡i ”أَْسَواٌق“ gelir.

• 	]es-sâ«irîne[ اِخِريَن السَّ

• اِخِريَن﴾2007 أَِي اْلُمْسَتْهِزِئيَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّ

Aşağıda ”َر َلُكْم .kelimesinde taleb oluna “َسخَّ

• 	]es-sâbi√âti[ اِبَحاِت السَّ

• ْرِض أَْي َتْنِزُل	 َماِء إََلى اْلَ ُح ِمَن السَّ اِبَحاِت َسْبًحا﴾2008 أَِي اْلَمَلِئَكِة الَِّتي تَُسّبِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالسَّ

Bu kelime yüzmek ma¡nâsına olan ”َســْبٌح“den ”َســاِبَحٌة“nın cem¡idir. Melâikenin semâ-
dan zemîne nüzûlü ”َسَباَحٌة“e teşbîh buyurulmuş. Bu sûrette ”اِبَحاِت  ,vasf-ı melâikedir “السَّ
lâkin Ebû ¡Ubeyd vasf-ı nücûmdur demiş. Bu sûrette nücûmun eflâkta seyr ve devri 
.e teşbîh edilmiş olur“َسَباَحٌة”

• 	]es-sâbi…âti[ اِبَقاِت السَّ

• اِبَقاِت َسْبًقا﴾2009 أَِي اْلَمَلِئَكِة الَِّتي َتْسِبُق ِبأَْرَواِح اْلُمْؤِمِنيَن ِإَلى اْلَجنَِّة	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفالسَّ

Yarışmak ve yarışta geçmek demek olan ”َســْبٌق“den ”َســاِبَقٌة“nın cem¡idir. Ve denildi ki 
melâikenin ”َســاِبَقاٍت“ ile tavsîfi istirâka-i sem¡le ehl-i arza haber-i semâvîyi ihbâr ]499[ 
eden şeyâtîni enbiyâya vahy ile sebk ettikleri i¡tibâriyledir. Her iki sûrette de vasf-ı 
melâikedir. Sâbıkı gibi bunda da Ebû ¡Ubeyde buna vasf-ı nücûmdur demiş. Bu sûrette 
 nücûmun ecrâmı nisbetinde dâire-i seyrlerinin mekâdîri vüs¡atine göre vâki¡ olan “َسْبٌق”
seyrlerinde ba¡zı ba¡zını sebk etmesinden ¡ibâret olur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َس،ب“

• 	]seb¡an mine’l-me&ânî[ َسْبًعا ِمَن اْلَمَثاِني

• ﴿َسْبًعا ِمَن اْلَمَثاِني َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم﴾2010 َيْعِني ُسوَرَة “اَْلَحْمُد”	

Ya¡nî “sûre-i Fâtiha-i şerîfe”dir, nitekim ~a√î√-i Bu«ârî ve Muslim’de Ebû Sa¡îd b. 
el-Mu¡allâ’dan rivâyet olunan 2011”ْبُع اْلَمَثاِني َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوِتيُتُه ِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن ِهَي السَّ  “اَْلَحْمُد هلِلَّ
hadîs-i şerîfiyle bu tefsîr te™eyyüd eder. Ve ﴾َســْبًعا ِمــَن اْلَمَثاِنــي﴿ den murâd suver-i celîle-i 
¢ur™âniyyeden ”َواِل  ya¡nî yedi uzun sûrelerdir diyen müfessirîne göre ¿evbân’da “ُسْبُع الطِّ

2007 “Gerçekten ben alay edenlerden idim.” ez-Zümer, 39/56.
2008 “Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere andolsun” en-Nâzi¡ât, 79/3.
2009 “Derken, öne geçenlere andolsun” en-Nâzi¡ât, 79/4.
2010 “Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’an’ı verdik.” el-Hicr, 15/87.
2011 Buhârî, Fedâilu’l-Kur™ân, 9, no: 5006.
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mervî olan َواَل َمَكاَن التَّْوَراِة”2012 ِإَلى آِخِرِه ْبَع الطِّ  hadîs-i şerîfi delîl olur. Fâtiha-i “ِإنَّ اهلَل أَْعَطاِني السَّ
şerîfe ve “es-Seb¡u’t-tıvâl”e ve ¢ur™ân-ı kerîm’e “mesânî” ıtlâkına dâir kelâm Bâbu’l-
Mîm’de ”اْلَمَثاِني“ kelimesinde mufassalen mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar oluna.

• 	]sebeben[ َسَبًبا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوآَتْيَناُه ِمْن ُكّلِ َشْيٍء َسَبًبا﴾2013 أَْي ُوْصَلًة ِإَلْيِه	

Ve ”َســَبٌب“ aslen ”َحْبٌل“ ya¡nî iptir, nitekim 2014﴾ــَماِء  “ِبَحْبٍل kavl-i kerîmi ﴿َفْلَيْمُدْد ِبَســَبٍب ِإَلى السَّ
 “ُكلُّ َمــا َعــَلَك nın sakf-ı beyt ile tefsîri“َســَماٌء” .ibâretiyle tefsîr olunmuştur¡ ِإَلــى َســْقِف َبْيِتــِه”
ــَماُء” .ta¡rîfine binâ™endir ]500[ َفُهــَو َســَماَك”  da elif lâm muzâfun ileyhten ¡ıvazdır. Ve“السَّ
ــَماَء َســْقًفا َمْحُفوًظــا﴾a sakf ıtlâkı ¢ur™ân-ı kerîmde de vâki¡dir: 2015“َســَماٌء”  “َســَبٌب” , ﴿َوَجَعْلَنــا السَّ
kelimesine dâir tahkîkât Bâbu’l-Elif’te ”أَْســَباب“ kelimesinde bast olunmuştur, mahall-i 
mezkûra mürâca¡at oluna.

• 	]seb¡a †arâi…a[ َسْبَع َطَراِئَق

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق﴾2016 أَْي َسْبَع َسَماَواٍت	

Bu tefsîr ”َطَراِئــَق“ darb ma¡nâsına olan ”َطــْرٌق“ lafzından olmak i¡tibâriyledir, gûyâ 
semâvâtın ba¡zı ba¡zı üzerine madrûbe olması tasavvur olunur. Ve denildi ki ”َطَراِئــُق“ 
yol demek olan ”َطِريٌق“in cem¡idir. Bunda iki gûne tevcîh câizdir: Biri hübût ve su¡ûd da 
turuk-ı melâike olmak, dîgeri kevâkib ve nücûmun mesîr ve mahreki olmak veçhiyledir. 
ــَماِء َوالطَّــاِرِق َوَمــا اَْدٰريَك َما الطَّــاِرُق النَّْجُم الثَّاِقــُب﴾2017  sükûn-ı râ™ ile “الطَّاِرُق” kavl-i kerîminde ﴿َوالسَّ
.tefsîr olunmuş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi “النَّْجُم الثَّاِقُب” den olup“َطْرٌق”

• 	]es-sebtu[ ْبُت السَّ

• ْبُت َعَلى الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه﴾2018 أَْي َتْرُك اْلَعَمِل أَْو َقْطُع اْلَعَمِل	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنََّما ُجِعَل السَّ

Ya¡nî “işi terk etmek” yâhûd “iş üzerinde devâm ve istimrârı kat¡ etmek” demek olur. 
-lafzı aslen kat¡ ma¡nâsınadır, nitekim haftanın eyyâmı yedinci günü tamâm ol “َســْبٌت”
makla yevm-i mezkûra ”َيــْوُم َســْبٍت“ denildi, gûyâ hafta günleri onunla kat¡ olunup ertesi 
günü tekrâr ”أََحــٌد“ dan başlar. ”َتــْرُك َعَمــٍل“ istirâhat demektir, nitekim Yehûd’un ma¡îşet 
]501[ ve iktisâbdan munkatı¡ olup istirâhat ettikleri gündür ki o günde onlara sa¡y ve 
¡amel-i dünyevî tahrîm buyurulmuştu. ”َســَبُتوا َســْبًتا“ denir, ”أََقاُمــوا ِبَمــا أُِمــُروا ِبــِه“ demektir. Bu 

2012 Taberânî, el-Mucemu’l-kebîr, 8/258,no: 8003; Beyhakî, Şuabu’l-îman, 3/96, no: 1427.
2013 “Kendisine her konuda (amacına ulaşabileceği) bir yol verdik.” el-Kehf, 18/84.
2014 “Hemen tavana bir ip çeksin” el-Hacc, 22/15.
2015 “Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık.” el-Enbiyâ™, 21/32.
2016 “Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık.” el-Mü™minûn, 23/17.
2017 “Göğe ve târıka andolsun. Târıkın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, (ışığıyla karanlığı) delen yıl-

dızdır.” et-Târık, 86/1-3.
2018 “Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı.” en-Nahl, 16/124.



ِئ تئ 482إ تء BÂBU’S-SÎNİ’L-MUHMELE

 .gelir “أَْسُبٌت” ve feth-i hemze ile “ُسُبوٌت” in cem¡i zammla“َسْبٌت” bâbındandır. Ve ”َضَرَب“
Kezâ bâb-ı mezkûrdan َحْلــٌق ya¡nî tırâş etmek ma¡nâsına da gelir.  ”َســَبَت َرْأَســُه َيْســُبُت َســْبًتا“, 
 bâbından gelir, nevm-i sakîl ”َقَتــَل“ tıraş etti demek olur. Ancak râhat ma¡nâsına “َحَلَقــُه”
ma¡nâsına olan ”ُســَباٌت“ da bundandır ki aslı rahattır: ”َســَبَت َيْســُبُت َســْبًتا َوُســَباًتا“ denir, َنــاَم“ 
ْبَداِنُكــْم .demek olur َواْســَتَراَح”  Nevm-i sakîl ma¡nâsına olan ﴿َوَجَعْلَنــا َنْوَمُكــْم ُســَباًتا﴾2019 أَْي َراَحــة ِلَ
ismdir. Ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir.

• 	]es-sebu¡u[ ُبُع السَّ

• ُبُع ِإلَّ َما َذكَّْيُتْم﴾2020	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَما أََكَل السَّ

 feth-i sîn ve zamm-ı muvahhade ile her bir nâbı ya¡nî azı dişi olup insân ve sâir “َســُبٌع”
hayvâna salıp iftirâs eden parçalayıp yiyen yırtıcı, ¡âmmenin cânâvar dediği hayvândır, 
arslan, kaplan, kurt ve sâire gibi.

• 	]sebe™in[ َسَبٍإ

• ْوَلِد َسَبِإ ْبِن َيْشُجَب ْبِن َيْعُرَب ْبِن َقْحَطاَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آَيٌة﴾2021 أَْي ِلَ

Görülüyor ki kelâmda hazf-ı muzâf vardır. Bunda karîne ”َمْســَكِنِهْم“de ve ¡alâ-kırâ™etin 
 .de vâki¡ zamîr-i cem¡-i müzekker mecrûrdur, binâ™en ¡aleyh takdîr lâzım gelir“َمَســاِكِنِهْم”
İmdi ”ٌَسَبأ“ ism-i recül olduğuna göre muzâf-ı mukadder ”اَْوَلٌد“ olur, nitekim öyle takdîr 
ve tefsîr ]502[ edildi. Ve ism-i belde olduğuna göre muzâf-ı mukadder ”أَْهــٌل“ olup ve 
kelâm ”ِلَْهــِل َســَبٍإ“ sebkinde olur. Belde-i mezkûre arz-ı Yemen’den Me™rib’dedir. Mi§-
bâ√’ta ”ٌَســَبأ“ Yemen’de bir beldenin ismidir, tezkîr edilirse munsarıf ve te™nîs edilirse 
gayr-ı munsarıf olur. Belde-i mezkûre bânîsinin ismiyle tesmiye olunmuştur diyor. Bu 
sûrette hem bir beldenin ismi hem de bir kimsenin ismi olur ki belde-i mezkûrenin bânî-
si ve ehl-i beldenin de eb-i ekberi olmakla ehl-i belde de onun evlâdı olur, َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ﴿ 
.kavl-i kerîminde dahi böyledir ِبَنَبٍإ َيِقيٍن﴾2022

• 	]seb√an[ َسْبًحا

• ًفا ِلَقَضاِء َحَواِئِجَك	 ًبا َوَتَصرُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َلَك ِفي النََّهاِر َسْبًحا َطِويًل﴾2023 أَْي َتَقلُّ

Ya¡nî “Senin için gündüzün kazâ-i havâyic husûsunda gezip çalışmak vardır” demek 
olur. Bu aslen yüzmek ma¡nâsına olan kesrle ”ِســَباَحٌة“dendir, ferâg ve tasarruf fi’l-ma¡âş 
ma¡nâlarına da gelir. “َقَطــَع” bâbından ”َســَبَح َيْســَبُح َســْبًحا َفُهــَو َســاِبٌح“ denir. Ferâg ma¡nâsına 
olarak ”ِإنَّ َلــَك ِفــي النََّهــاِر َفَراًغــا َطِويــًل ِلَنْوِمــَك َواْســِتَراَحِتَك“ ¡ibâretiyle de tefsîr olundu ki “Uyku 

2019 “Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.” en-Nebe™, 78/9.
2020 “Yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç.” el-Mâide, 

5/3.
2021 “Andolsun, Sebe’ halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı.” Sebe™, 34/15.
2022 “Sebe’den sana sağlam bir haber getirdim.” en-Neml, 27/22.
2023 “Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.” el-Müzzemmil, 73/7.
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ve istirâhatin için gündüzün uzun boş vakit vardır” demek olur, ya¡nî kıyâm-ı leylden 
mütehassıl seher ve ta¡abı gidermek için gündüzün sana vakt-i vâsi¡ vardır, kaylûle gibi. 
 “َسْبًخا َطِويًل” de bundan “tef¡îl”dir, ke-mâ se-yecî™u. Ve bu kelime «â-i mu¡ceme ile “َتْسِبيٌح”
dahi kırâ™at olundu. Mu¡ceme ile ”َسْبٌخ“ sûf ditmek ve ferâg ve se¡a ve nevm ma¡nâlarına 
gelir. ”503[ “َنْفُش ُصوٍف[ ma¡nâsından isti¡âreten ”َواِغِل ُق َقْلٍب ِبالشَّ  ibâretiyle¡ “َوَلَك ِفي النََّهاِر َتَفرُّ
tefsîr olunmuş ki “Senin için gündüzün teblîg-i risâlet ve ta¡lîm-i ümmet ve emr-i ma¡âş 
meşâgiliyle kalb dağınıklığı vardır” demektir. Murâd ¡ibâdete ferâg-ı kalb lâzım oldu-
ğunu beyândır. Mu¡ceme ile ”َتِعَب“ , “َسْبٌخ” bâbından tasrîf olunur, َسِبَخ َيْسَبُخ َسْبًخا َفُهَو َسِبٌخ“ 
.denir. Vallâhu a¡lemu َوِهَي َسِبَخٌة”

• 	]sebbe√a[ َسبََّح

• َهُه	 ٰمَواِت َوَما ِفي اْلَْرِض﴾2024 أَْي َنزَّ ِ َما ِفي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َسبََّح هلِلَّ

Lâm zâidedir. ”َ -ma¡nâ “بُْعٌد” dendir. Lafz-ı mezkûr“َسْبٌح” de denir. Ânifü’l-beyân “َسبََّح اهللَّ
sına da gelir. ”َتْســِبيٌح“ bundan teb¡îd ma¡nâsına “tef¡îl”dir. Bundan da takdîs ve tenzîh 
ma¡nâsına alındı. Bi-nefsihi ta¡addî eder. Murâd Cenâb-ı Vâcibü’l-vücûd’u ehl-i küfr 
ve şirk ve cehl ve dalâlın akvâl ve mu¡tekadâtından teb¡îddir. Fevâtih-i suver-i Hadîd 
ü Haşr u Saff’ta böyle sîga-i mâzî ve sûre-i Cum¡a vü Tegâbun’da muzâri¡le ”ِ ُح هلِلَّ  “يَُســّبِ
ve sûre-i Benî İsrâ™îl ve esnâ-i ba¡zı suverde lafz-ı masdarla 2025﴾ُســْبَحاَن الَّــِذي﴿ ve ُســْبَحاَن﴿ 
2026﴾ِ ْعَلى﴾ve sûre-i A¡lâ’da ve ba¡zı suver esnâsında sîga-i emr ile 2027 اهللَّ ِح اْسَم َربَِّك اْلَ  ve ﴿َسّبِ
ْح ِبَحْمِد َربَِّك﴾  teb¡îd ve takdîs ve tenzîh “َتْســِبيٌح” sûretlerinde de vâki¡ olmuştur. Ve 2028﴿َفَســّبِ
ma¡nâsına olduğu gibi, zikr ve namâz ve hâssaten duhâ namâzı ve tahmîd ve ta¡abbüd ve 
ta¡accüb ve ta¡zîm ve istisnâ™ ve ma¡a’t-ta¡accüb istib¡âd ma¡nâlarına da vârid olmuştur. 
Mahallerinde siyag-ı erba¡asıyla ya¡nî mâzî, muzâri¡, emr, masdar olarak tefsîr olunmuş-
tur. Ve ”ُسْبَحان“ lafzı ”ُغْفَراٌن“ vezninde masdardır ]504[ olup ”ُسْبَحاَن اهلِل“ kelimesi tesbîhe 
¡alem olmuştur. ”َتْنِزيــُه اهلِل َعــْن ُكّلِ ُســوٍء“ demektir. ”ُســْبَحان“ masdariyyet üzere mansûb ve 
cumûdiyyetine mebnî gayr-ı munsarıf ve mâ-ba¡di izâfetle mecrûrdur.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ب“

• 	]sub√âneke[ ُسْبَحاَنَك

• ْمَتَنا ِانََّك اَْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾2029 أَْي َتْنِزيًها َلَك َعْن 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا ِالَّ َما َعلَّ

2024 “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir.” el-Haşr, 59/1; Saff, 61/1. Ayrıca bkz. 
el-Hadîd, 58/1.

2025 “Onun şanı yücedir.” el-İsrâ™, 17/1; Yâsîn, 36/36; ez-Zuhruf, 43/13.
2026 “Allah’ın şanı yücedir” el-Mü™minûn, 23/91; el-Kasas, 28/68; es-Sâffât, 37/159; et-Tûr, 52/43; el-

Haşr, 59/23.
2027 “Yüce Rabbinin adını tespih et.” el-A¡lâ, 87/1.
2028 “O hâlde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt).” el-Hicr, 15/98; en-Nasr, 110/3.
2029 “Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir 
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ْعِتَراِض َعَلْيَك أَْو َتْنِزيًها َلَك أَْن َيْخَفى َعَلْيَك َشْيٌء ِه اْلِ َتَوجُّ

Ya¡nî “Seni üzerine i¡tirâz teveccühünden tenzîh ederiz.” Ya¡nî su™âlimiz istifsârı idi de-
mek olur yâhûd “Üzerine bir şey™ hafî olmaktan seni tenzîh ederiz” demek olur. ”ُسْبَحاَنَك“ 
ile tasdîr-i kelâm böyle mahallerde i¡tirâf-ı ¡acz veyâ cehl veyâhûd hatâyı ¡arz ile i¡tizâr 
mevki¡inde olmakla ”تُْبَنــا ِإَلْيــَك“ demek olur, nitekim İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan 
da tefsîr-i mezbûr rivâyet olunmuştur. Ânifü’l-beyân ”َسبََّح“ kelimesine nazar oluna.

• 	]subâten[ ُسَباًتا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا﴾2030 أَْي َقْطًعا ِلْلَعَمِل	

Ya¡nî “Ebdânınız istirâhat etmek için nevmi size kat¡-ı ¡amel ve terk-i eşgâl kıldık” de-
mek olur. Bu kelime sâlifü’z-zikr “َقَطَع” ma¡nâsına olan ”َســْبٌت“ lafzındandır. Ve ”ُســَباٌت“ 
nevm-i sakîl ma¡nâsına da gelir. Bu faslın evâilinde vâki¡ ”ــْبُت  kelimesine mürâca¡at “السَّ
oluna.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-CÎM: ”َس،ج“

• 	]secâ[ َسَجى

• ْيِل ِإَذا َسَجى﴾2031 أَْي ِإَذا َسَكَن َواْسَتَوْت ظُْلَمُتُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواللَّ

Ya¡nî “Gece sâkin olup karanlığı istivâ ettiğinde” demektir ki nısfu’l-leylde tahakkuk 
eder. ”َغَزا“ bâbından ”ْيُل َيْســُجو  demek olur “َســَتَر ِبظُْلَمِتِه ُكلَّ َشــْيٍء ُمَتَســاِوًيا” ,denir ]505[ “َســَجا اللَّ
ki her şey™i ve her tarafı istîlâ etmesinden ¡ibârettir. Ve mutlak sükûn ma¡nâsına ”َســَما“ 
bâbından ”ا َفُهَو َساٍج  kavli “َبْحٌر َساٍج” demektir. Ve “َسَكَنْت أَْمَواُجُه” ,denir “َسَجا اْلَبْحُر َيْسُجو ُسُجوًّ
bundandır ki dalgasız, sâkin demek olur. Ve “tef¡îl”den ”ْيُت اْلَمّيَِت َتْسِجَيًة  “َغطَّْيُتُه ِبَثْوٍب” , “َسجَّ
ya¡nî “Bir bez ve örtü ile meyyiti örttüm” demektir.

• 	]secede[ َسَجَد

• وا ِبَفْضِلِه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَسَجَد اْلَمٰلِئَكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن﴾2032 أَْي َخَضُعوا َلُه َوأََقرُّ

Ya¡nî “Tevâzu¡la inhinâ™ ettiler, eğildiler ve Âdem’in fazl ve kemâlini ikrâr ettiler” de-
mek olur. Ve bu secde keyfiyyet-i mahsûsa-i ma¡lûme üzere secde-i ¡ibâdet değil secde-i 
tahiyyet idi denildi. Ve secde ta¡abbüden lillâh olup Âdem kıble idi de denildi. Ba¡zı 
ehl-i ¡ilm secde lillâh olsa İblîs ibâ etmezdi demişler ise de İblîs’in ibâ ettiği secde değil, 
Hak ile kendi beyninde Âdem’i kıble ittihâz etmekten idi, bundan istikbâr etti denilir. 

bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.” el-Ba-
kara, 2/32.

2030 “Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.” en-Nebe™, 78/9.
2031 “Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun.” ed-Duhâ, 93/2.
2032 “Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.” el-Hicr, 15/30; Sâd, 38/73.
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-bun “ِســْجَدةٌ” denir. Ve kesrle “َســَجَد َيْســُجُد ُســُجوًدا َفُهــَو َســاِجٌد َوَذاَك َمْســُجوٌد” bâbından ”َدَخــَل“
dan ismdir. Ve fethle binâ-i merre olur. Ve ”ُســُجوٌد“ kelimesi ”ٌَســْجَدة“nin cem¡i de olur. 
Ma¡nâ-yı lügavîsi yüzü üstüne kapanmaktır. Ve huzû¡ ve tezellül ve tevâzu¡ ma¡nâlarına 
da kullanılır, lâkin şer¡de ¡ibâdet kasdıyla hey™et ve sûret ve keyfiyyet-i ma¡lûme üzere 
¡abd yüzünü yere koymaktır, sücûd-ı salât ve tilâvet ve şükr gibi. Ve ¡ale’l-ıtlâk secde-i 
¡ibâdet melek ve cinn ve insân ve sâir hayvânât ve nebât ve ma¡dene isnâd olunur: ِ  ﴿َوهلِلَّ
ٰمَواِت َواْلَْرِض َطْوعاً َوَكْرهاً َوِظَللُُهْم ِباْلُغُدّوِ َواْلَٰصاِل﴾2033 ٰمَواِت َوَما ve َيْسُجُد َمْن ِفي السَّ  ﴿َوهلِلَِّ َيْسُجُد َما ِفي السَّ
َجُر َيْسُجَداِن﴾ve 2035 ]506[ ِفي اْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة َواْلَمَلِئَكُة َوُهْم َل َيْسَتْكِبُروَن﴾2034 ﴿َوالنَّْجُم َوالشَّ
Burada ”َنْجٌم“ nebâttan sâkı olmayıp yere yayılandır. ”َشــَجٌر“ bunun zıddıdır. Ve hey™et-i 
¡umûmiyyesiyle namâz ma¡nâsına dahi gelir, nitekim 2036﴾ُجوِد ْحُه َوأَْدَباَر السُّ ْيِل َفَسّبِ -bu ﴿َوِمَن اللَّ
yuruldu ki salât-ı mefrûze ¡akibinde demektir.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ج“

• 	]succirat[ َرْت ُسّجِ

• َرْت﴾2037 أَْي ُمِلَئْت َوَنَفَذ َبْعُضَها ِفي َبْعٍض َفَصاَرْت َبْحًرا َواِحًدا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسّجِ

Ya¡nî “Denizler doldurularak kabarıp taşmakla ba¡zı ba¡zına nüfûz ile bahr-i vâhid ol-
duğu vaktte” demek olur, nitekim 2038﴾ــَرْت  kavl-i kerîminde vâki¡ olmuştur ﴿َوِإَذا اْلِبَحــاُر ُفّجِ
ki “denizler birbirine meyl ve cereyân ettiği ya¡nî beynlerindeki hâcizler açılıp birleştiği 
vaktte” demektir. Bu kelimenin aslı teheyyüc-i nâr ya¡nî âteşi depreştirmek ve ¡alevlen-
dirmek ma¡nâsına olan ”َســْجٌر“ lafzıdır. “َقَتَل” bâbından ”َمَلْتُُه” , “َســَجْرتُُه َســْجًرا“ ve َســَجْرُت“ 
أَْشــَعْلُتُه، أَْضَرْمُتــُه” , النَّــاَر َســْجًرا” َرْت” demektir. Binâ™en ¡alâ-hâzâ âyet-i kerîme “اَْوَقْدتُــُه   ,“ُســّجِ
.ile de tefsîr edilmiş. Vallâhu a¡lemu “ِغيَضْت َماُؤَها” ile de tefsîr olundu. Ve “أُْضِرَمْت”

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،ج“

• 	]siccîlin[ يٍل ِسّجِ

• ٍر	 يٍل﴾2039 أَْي ِمْن ِطيٍن ُمَتَحّجِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواَْرَسَل َعَلْيِهْم َطْيراً اََباِبيَل َتْرِميِهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجِ

2033 “Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah’a boyun 
eğer.” er-Ra¡d, 13/15.

2034 “Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah’a boyun eğerler.” en-
Nahl, 16/49.

2035 “Otlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğerler.” er-Rahmân, 55/6.
2036 “Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.” Kâf, 50/40. Ayrıca bkz. et-Tûr, 

52/49.
2037 “Denizler kaynatıldığı zaman” et-Tekvîr, 81/6.
2038 “Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman” el-İnfitâr, 82/3.
2039 “Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.” el-Fîl, 105/3-4.
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Ya¡nî tuğla, kiremit gibi âteşte pişip taş gibi olmuş tîn demek olur. Ve ”يل -taş cin “ِســّجِ
sinden katı sert ve şedîd bir nev¡dir de denildi. Bu Ebû ¡Ubeyde kavlidir. Gayrıları sulb 
ve şedîd ]507[ olan çamurdan masnû¡ taştır dediler. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ 
”  dür dedi ki çamurdan yapılıp âteşte pişirilmiş demek olur. Nazm-ı celîlin terkîbi“آُجــرٌّ
de bunu mü™eyyiddir, zîrâ ”يٍل  nin cins yâ nev¡ini“ِحَجــاَرةٌ” .beyâniyyedir “ِمــْن” de“ِمــْن ِســّجِ
beyân eder. Ve kelime-i mezbûre Fârisî “seng-i gil”den mu¡arrebdir de denildi. Seng-i 
gil tuğladır.

• 	]es-sicilli[ ِِجّل الّسِ

• ِحيَفِة ِلْلَمْكُتوَباِت	 ِجّلِ ِلْلُكُتِب﴾2040 أَِي الصَّ َماَء َكَطّيِ الّسِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم َنْطِوي السَّ

Ya¡nî “yazılmış şeylerin sahifesini” demek olur. ”اْلِكَتاُب” ,“اْلُكُتُب“ ın cem¡idir. Ve ”ِكَتاٌب“ 
bi-ma¡nâ ”َمْكُتــوٌب“dur, binâ™en ¡aleyh ”ِلْلَمْكُتوَبــاِت” ,“ِلْلُكُتــِب“ demektir. Bu sûrette ”  “ِســِجلٌّ
sahîfe ve üzerine yazı yazılan şey™dir. Ve ”  Nebî-i mükerrem sallallâhu ¡aleyhi ve “ِســِجلٌّ
sellem efendimiz hazretlerinin kâtibidir denilmiş. Kendine ref¡ olunan kütüb-i a¡mâl-i 
¡ibâdı tayy eden düren melektir de denilmiş, nitekim tefsîr-i İbn ¡Abbâs radıyallâhu 
¡anhumâda ”ِحيَفــَة -ibâretiyle tefsîr olunmuş. Râπıb rahimehullahu Mufre¡ “َكَطــّيِ اْلَكاِتــِب الصَّ
dât’ta ” ” ™bir taş idi ki ona yazı yazılırdı, sonra her üzerine yazı yazılan şey “ِســِجلٌّ  “ِســِجلٌّ
tesmiye olundu demiş, lâkin bu kavli ”َوِقيَل“ ile tasdîr etmekle za¡fını ifhâm etmiş. Vallâ-
hu a¡lemu bi-murâdihi. Ve ”ِلْلُكُتِب“ kelimesi ”ِلْلِكَتاِب“ sûretinde de kırâ™at olunmuş. ”  “َطيٌّ
dürmektir ki ”َنْشٌر“in zıddıdır.

• 	]es-sicnu[ ْجُن الّسِ

• ا َيْدُعوَنِني ِاَلْيِه﴾2041 أَِي اْلَمْحَبُس [508]	 ْجُن أََحبُّ ِإَليَّ ِممَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َرّبِ الّسِ

Burada ”َمْحَبٌس“ten murâd zindândır. Ve fethle ”َســْجٌن“ habs ma¡nâsına masdardır. “َنَصَر” 
bâbından ”َوَقْد َسَجَنُه َيْسُجنُُه َسْجًنا“ denir, nitekim fethle dahi kırâ™at olunmuştur. Âti’l-beyân 
يٌن” .de bundandır “ِسّجِ

• 	]siccînin[ يٍن ِسّجِ

• يٌن ِكَتاٌب 	 ْجِن َوَتْفِسيُرُه ﴿َوَما اَْدٰريَك َما ِسّجِ يٍن﴾2042 َفِعيٌل ِمَن الّسِ اِر َلِفي ِسّجِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّ
ُن اْلِكَتاَبِة َمْرُقوٌم﴾2043 أَْي َمْسطُوٌر َبّيِ

Ya¡nî “¡ayân yazılmış bir kitâb”dır. Murâd Allâhu a¡lem kütüb-i a¡mâl-i fecereyi câmi¡ 
olmak üzere müdevven bir kitâb-ı beyyindir ki cümlesi onda mündericdir yâhûd”َمْرُقوم” 
َيــاَب” ــٌم” kavlinden olarak “َرَقــَم الثِّ -ya¡nî ¡alâmetli nişânlı ma¡nâsınadır. Murâd onu gö “ُمَعلَّ

2040 “Yazılı kâğıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün.” el-Enbiyâ™, 21/104.
2041 “Yûsuf, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir” dedi.” Yûsuf, 

12/33.
2042 “Hayır, günahkârların yazısı, muhakkak “Siccîn “dedir.” el-Mutaffifîn, 83/7.
2043 “Siccîn “in ne olduğunu sen ne bileceksin. O, yazılmış bir kitaptır.” el-Mutaffifîn, 83/8-9.
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ren o ¡alâmet ve nişândan bilir ki onda hayr yoktur demek olur. Ve ”يٌن يٌل” ,“ِســّجِ -vez “ِفّعِ
ninde tahte’l-arzi’s-sâbi¡a bir sahredir ki a¡mâl ve kütüb-i a¡mâl-i füccâr onda mahbûs 
olup semâya su¡ûd etmez de denildi. Ve cehennemin ismidir ki ”يــَن ّيِ  mukâbilidir de “ِعّلِ
denildi. Ve ism-i arz-ı sâbi¡adır da denildi. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

FASLU’S-SÎN VE’L-◊Â™İ’L-MUHMELETEYN: ”َس،ح“

• 	]se√î…in[ َسِحيٍق

• يُح ِفي َمَكاٍن َسِحيٍق﴾2044 أَْي َبِعيٍد	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو َتْهِوي ِبِه الّرِ

Bu kelime aslen bir şey™i kesr ile ufaklayıp gubâr hâline getirmek ma¡nâsına olan ”َسْحٌق“ 
dendir ki biz ona dövmek deriz; ekser edviyede kullanılır. “َنَفَع” bâbından ”َسَحْقُتُه َفاْنَسَحَق“ 
denir. Ve sevb ve libâs eskimekte de isti¡mâl olunur. Ve eskimiş ]509[ yıpranmış sevbe 
de ”َسْحٌق“ denir. Sîn’in zammıyla ”ُسْحٌق“ ve zammeteynle ”ُسُحٌق“ bu¡d ma¡nâsınadır. Bu 
ma¡nada bâb-ı hâmisten ”َسُحَق اْلَمَكاُن َيْسُحُق ُسْحًقا َفُهَو َسِحيٌق“ denir, lafzen ve ma¡nen َبُعَد َيْبُعُد“ 
 “أَْبَعَدُه اهللُ” ,“أَْسَحَقُه اهللُ” du¡â-i ¡aleyhtir. Ve “if¡âl”den “ُسْحًقا َلُه” gibidir. Bundan بُْعًدا َفُهَو َبِعيٌد”
demektir. Ve ”أَْخَلَق” ,“أَْسَحَق الثَّْوُب“ demek olur.

• 	]se√arin[ َسَحٍر

• ْيَناُهْم ِبَسَحٍر﴾2045 أَْي ِفي َسَحٍر َوُهَو آِخُر اللَّْيِل	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َنجَّ

Ya¡nî “gece sonu” ki onu fecr ta¡kîb eder. Zammeteynle ”ُسُحٌر“ de bundan lügattır. Râπıb 
rahimehullâhu Mufredât’ta ”ــَحَرُة ــَحُر َوالسَّ  ya¡nî fethateyn ve âhirde tâ™ ziyâdesiyle de “السَّ
gece sonunun karanlığıyla ziyâ-i nehârın ihtilâtıdır. Bu lafzlar vakt-i mezkûra ism kılın-
mıştır demiş. Cem¡i ”أَْسَحاٌر“dır. Ve ”َرُسوٌل“ vezninde ”َسُحوٌر“ vakt-i mezbûrda ekl edilen 
ta¡âmdır. “Tefa¡¡ul”den ”ْرُت ــُحوَر” ,“َتَســحَّ  vakt-i “ِإْســَحاٌر” demektir. Ve “if¡âl”den “أََكْلــُت السَّ
seherde hurûc ma¡nâsınadır. ”ُجــُل ِفــي اْلَْمــِر  Vakt-i seherde çıktı” ya¡nî erkenden“ “أَْســَحَر الرَّ
çıktı demek olur. Zammla ”ُسُحوٌر“ bundan ismdir. ”َسَحٌر“ mâddesinin müştakkât ve mu-
tasarrafâtı ma¡ânî-i kesîrde müsta¡meldir, müfredâta nazar oluna.

• 	]se√arû[ َسَحُروا

• ا أَْلَقْوا َسَحُروا أَْعُيَن النَّاِس﴾2046 أَْي َصَرُفوَها َعْن َحِقيَقِة ِإْدَراِكَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

Ya¡nî “Nâsın gözlerini idrâk-i hakîkatten sarf ettiler” demektir. Murâd nâsa sihr ile 
hakîkatin hilâfını gösterdiler, tahyîl ettiler demek olur. Kesr ile ”ِســْحٌر“dendir ki hidâ¡la 
]510[ asl ve hakîkati olmayan şeyleri enzâr-ı nâsta tahyîl ve el çâbukluğu ile yapılıp iz-
hâr olunan ¡acâibâta da denildi. Fa«r-i Râzî rahimehullâhu Tefsîr-i Kebîr’de ْحِر  “َوَلْفُظ الّسِ

2044 “Veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.” el-Hacc, 22/31.
2045 “Bir seher vakti onları kurtardık.” el-Kamer, 54/34.
2046 “Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler.” el-A¡râf, 7/116.
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ــْرِع ُمْخَتصٌّ ِبُكّلِ أَْمٍر َيْخَفى َســَبُبُه َويُُتَخيَُّل َعَلى َغْيِر َحِقيَقِتِه”  in birçok tarîkleri“ِســْحٌر” .demiş ِفي ُعْرِف الشَّ
ve pek çok envâ¡ı vardır. Ve letâyif ve ma¡ânî ve mâhiyyeti bilinemeyen te™sîrât ve âsâr-ı 
latîfeye ıtlâk olunur, nitekim ”ِإنَّ ِمــَن اْلَبَيــاِن َلِســْحًرا“ ve ”ٌاَلطَِّبيَعــُة َســاِحَرة“ ve emsâli kelimât-ı 
celîlede işâret buyurulmuştur. Bu kelime de mâ-kablinde beyân olunan ”َســَحٌر“ mâddesi 
müştakkâtındandır. Bu ma¡nâya bâb-ı sâlisten ”َســَحَرُه َيْســَحُرُه ِســْحًرا َفُهــَو َســاِحٌر َوَذاَك َمْســُحوٌر“ 
denir. Vallâhu a¡lemu.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ح“

• 	]es-su√ti[ ْحِت السُّ

• ْحِت﴾2047 أَِي اْلَحَراِم	 َقْولُُه َجلَّ ِذْكُرُه ﴿أَكَّالُوَن ِللسُّ

Ya¡nî “kesbi ve ekli helâl olmayan şey™i” demektir. Sîn’in zammı ve √â™nın sükûnuyla 
-harâmdır ki kesbi ve ekli memnû¡dur. Hükümde rüşve “ُسُحٌت” ve zammeteynle “ُسْحٌت”
te de denir ki kesb-i harâmdır. Mi§bâ√’ta ”ُســُحٌت“ zammeteynle olup sîn’in iskânı tahfîf 
içindir demiş ve kesbi ve ekli helâl olmayan şey™dir diye tefsîr etmiş. “َقَطــَع” bâbından 
ْحَت” ,denir “َسَحَت ِفي ِتَجاَرِتِه َيْسَحُت ُسْحًتا”  isti™sâl “ِإْسَحاٌت” demek olur. “İf¡âl”den “ِإْكَتَسَب السُّ
ve ihlâk ma¡nâsına gelir: َكِذًبــا َفُيْســِحَتُكْم ِبَعــَذاٍب ﴾2048 أَْي ِ  ﴿َقــاَل َلُهــْم ُموٰســى َوْيَلُكــْم َل َتْفَتــُروا َعَلــى اهللَّ
 “َيْســَحَتُكْم” Bu kelime-i celîle yâ’nın ve √â’nın fethiyle sülâsîden َيْســَتْأِصَلُكْم َويُْهِلَكُكــْم ِبَعــَذاٍب
]511[ dahi kırâ™at olunmuş, yine ihlâk ve isti™sâl ma¡nâsınadır. Bundan zâhir oluyor ki 
.birdir. Vallâhu a¡lemu “أَْسَحَت” ve “َسَحَت”

• 	]suh…an[ ُسْحًقا

• ِعيِر﴾2049 أَْي بُْعًدا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفُسْحًقا ِلَْصَحاِب السَّ

Faslın evvelinde vâki¡ ”َسِحيٍق“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،ح“

• 	]es-si√ru[ ْحُر الّسِ

• ْحُر﴾2050	 ا اَْلَقْوا َقاَل ُموٰسى َما ِجْئُتْم ِبِه الّسِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ

• ا َجاَءْتُهْم آََياتَُنا ُمْبِصَرًة َقالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن﴾2051	 َو﴿َفَلمَّ

2047 “Haramı çok yiyenlerdir.” el-Mâide, 5/42.
2048 “Mûsâ onlara şöyle dedi: “Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap ile 

yok eder.” Tâhâ, 20/61.
2049 “Artık alevli ateştekiler Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” el-Mülk, 67/11.
2050 “Sihirbazlar atacaklarını atınca Mûsâ dedi ki: “Sizin bu yaptığınız sihirdir.” Yûnus, 10/81.
2051 “Nitekim âyetlerimiz kendilerine gerçeği gösterecek biçimde gelince, “Bu apaçık bir sihirdir” dedi-

ler.” en-Neml, 27/13; el-Ahkâf, 46/7; es-Saff, 61/6.
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Hîle ve hud¡a ve efsûn ile ¡acâyibât göstermektir. Türkçemizde büyü deriz. Ânifü’l-beyân 
.kelimesine mürâca¡at oluna “َسَحُروا”

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”َس،خ“

• 	]se««ara[ َر َسخَّ

• ُفَن “ِبأَْمِرِه” أَْي ِبِإْذِنِه	 َر َلُكُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبأَْمِرِه﴾2052 أَْي َذلََّل َلُكُم السُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَسخَّ

Ya¡nî “Gemileri size zelîl kıldı, ya¡nî onlara ve onlarda ve onlar ile ne dilerseniz ya-
pasınız.” ”ِبِإْذِنــِه“de bâ™, ”َتْجــِري ِبــِه“ye müte¡allıktır. Murâd kâffe-i umûrunuzda gemilerle 
keyfe-mâ-yeşâ™ intifâ¡ edersiniz demektir. Kezâ َر َلُكــُم اْلَْنَهــاَر﴾2053 أَْي َذلََّلَهــا َلُكــْم ِلَتْنَتِفُعــوا  ﴿َوَســخَّ
 ¡Ya¡nî “Nehrleri cedâvil ile dilediğiniz mahalle icrâ etmek ve sâire ile intifâ ِبَها َكْيَفَما ِشْئُتْم
edersiniz” demektir. Ve kezâ şems ve kamerin teshîr ve tezlîli ile ya¡nî nûr ve ziyâ ve 
harâretinden kendiniz ve devâbb ve zürû¡unuz ve muhtâc olduğunuz ma¡âdin ve sâirenin 
terbiye ve tekevvünü ile nasıl isterseniz intifâ¡ edersiniz. İlâ-âhiri’l-âye ve emsâlinde 
böylece tefsîr olunur. Tezlîl ve bilâ-ücret istihdâm ve istihzâ™ ma¡nâlarında isti¡mâl olu-
nan ”َســَخٌر“ mâddesindendir. “َتِعَب” bâbından َتْيِن مَّ  “َســِخَر ِبِه َوِمْنُه َيْســَخُر َسَخًرا ِباْلَفْتَحَتْيِن َوُسُخًرا ِبالضَّ
 tezlîl ve istihzâ™ ma¡nâsına olduğu ,“َتْســِخيٌر” denir. Ve “tef¡îl”den ]512[ َوَمْســَخًرا َكَمْذَهًبــا”
gibi bir kimse veyâ hayvânı bir maksad-ı mahsûsa cebren ve kahren sevk ve teslîk 
ma¡nâsına da müsta¡meldir ki mef¡ûl için fâ¡ilin emr ve irâdesine bir vechle muhâlefet 
ve ¡adem-i inkıyâd mümkin ve mutasavver olmamakla zelîl ve harîk olarak insiyâk ve 
insilâk etmekten ¡ibarettir. İsm-i fâ¡il bünyesiyle ”ٌر ــٌض” fi¡l-i mezkûr için “ُمَســّخِ  .dır“ُمَقّيِ
Ve 2054﴾ًَرَها َعَلْيِهــْم َســْبَع َلَيــاٍل َوَثَماِنَيــَة اَيَّــاٍم ُحُســوما  kavl-i kerîminde bu ma¡nâyadır. Ve sîn’in ﴿َســخَّ
zammı ve kesriyle ” ٌر ِمْنــُه” ,“ُســْخِريٌّ  ya¡nî istihzâ™ edilen bizim ta¡bîrimizce mashara “ُمَســخَّ
kimse ma¡nâsına ismdir. Masdardır da denilmiş. 2055﴾َفاتََّخْذتُُموُهْم ُســْخِريًّا﴿ kavl-i kerîminde 
bu ma¡nâyadır.

• 	]se«a†in[ َسَخٍط

• ِ َوَمْأٰويُه َجَهنَُّم﴾2056 أَْي ِبَغَضٍب	 ِ َكَمْن َباَء ِبَسَخٍط ِمَن اهللَّ َقاَل َجلَّ َجَللُُه ﴿اََفَمِن اتََّبَع ِرْضَواَن اهللَّ

 ;lafzı fethateynle ve sükûn-ı mu¡ceme ve sîn’in zamm ve fethiyle de lügattır “َســَخٌط”
¡ukûbeti iktizâ eden gazab-ı şedîd ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Hemze’de ”أَْســَخَط“ kelimesine 
mürâca¡at oluna.

2052 “Emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize verendir.” İbrâhîm, 14/32.
2053 “Nehirleri de hizmetinize sunandır.” İbrâhîm, 14/32.
2054 “Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti.” el-Hâkka, 69/7.
2055 “Siz ise onlarla alay ediyordunuz.” el-Mü™minûn, 23/110.
2056 “Allah’ın rızasına uyan kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi 

midir?” Âl-i ¡İmrân, 3/162.
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MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،خ“

• 	]su«riyyen[ ُسْخِريًّا

• َقْولُُه َتَعاَلى “َفاتََّخْذتُُموُهْم ُسْخِريًّا”2057 أَْي ُهُزًؤا َوُمْسَتْهَزأً ِمْنُهْم	

Ânifü’l-beyân ”َر -kelimesinde mufassalen beyân olundu, ircâ¡-ı nazar oluna. Bu ke “َسخَّ
lime sîn’in kesriyle ﴾ِسْخِريًّا﴿ dahi kırâ™at olunmuştur, ma¡nâ birdir, ke-mâ merre.

FASLU’S-SÎN MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELETEYN: ”َس،د“

• 	]sedîden[ َسِديًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُقولُوا َقْوًل َسِديًدا﴾2058 أَْي َقْصًدا َوَصَواًبا	

Ya¡nî ]513[ “Samîmî ve doğru ve dürüst söyleyiniz” demek olur. ”َسَداٌد“dandır ki savâb 
ve istikâmet ve kasd ve ¡adl ma¡nâlarına gelir. İkinci bâbdan ”َفُهــَو َســِديٌد َيِســدُّ َســَداًدا   “َســدَّ 
denir. Ve kavl ve fi¡l ve meslek ve hükm ve sâirede kullanılır. Ve kapamak ma¡nâsına 
ا َفُهَو َســادٌّ َوَذاَك َمْســُدوٌد” bâbından ”َقَتَل“ ” .denir “َســدَّ َيُســدُّ َســدًّ  bundan ism-i mekândır. Ve “َمَســدٌّ
“tef¡îl”den ”َد َتْســِديًدا َد ُرْمَحــُه ِإَلْيــِه” .doğrultmak ma¡nâsınadır “َســدَّ  Kargısını, mızrağını“ “َســدَّ
ona doğrulttu” ya¡nî nişân aldı demek olur.

• 	]es-seddeyni[ ْيِن دَّ السَّ

• ْيِن﴾2059 أَْي َجَبَلْيِن	 دَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّ

Murâd ±u’l-¢arneyn’in beynlerini sedd ettiği iki cebeldir. Şimâlde arz-ı Türk’ün tamâm 
olduğu mahaldedir denilmiş. Çin’de böyle bir sedd-i ma¡rûf vardır. Ve sedd-i İskender 
ta¡bîri zebân-zeddir. Tefsîr-i Kebîr’de buna dâir mebâhis vardır, mürâca¡at oluna. Ve 
ْيِن” ــدَّ ْيِن” zammla “السَّ  sûretinde de kırâ™ât olunmuştur, fark yoktur. Ancak aslen ve “ُســدَّ
hılkaten olana zammla ” ” ve sun¡î olana fethle “ُســدٌّ  .denir denilmiş. Vallâhu a¡lemu “َســدٌّ
Ve fethle ”  masdar da olur, nitekim mâ-kablinde beyân olundu. Ve sûrî ve ma¡nevî “َســدٌّ
mevâni¡de de müsta¡meldir: 2060﴾ا َفأَْغَشْيَناُهْم َفُهْم َل يُْبِصُروَن ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسدًّ ﴿َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن أَْيِديِهْم َسدًّ

2057 “Siz ise onlarla alay ediyordunuz.” el-Mü™minûn, 23/110.
2058 “Doğru söz söyleyin.” el-Ahzâb, 33/70. Ayrıca bkz. en-Nisâ™, 4/9.
2059 “İki dağ arasına ulaşınca” el-Kehf, 18/93.
2060 “Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.” 

Yâsîn, 36/9.
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MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،د“

• 	]suden[ ُسًدى

• ْنَساُن أَْن يُْتَرَك ُسًدى﴾2061 أَْي ُمْهَمًل َل يَُكلَُّف ِبَشْيٍء أَْو يُْمَتَحُن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََيْحَسُب اْلِ

Ya¡nî İnsân ahkâm-ı şerâyi¡den hîçbir şey™le ]514[ mükellef ve hîçbir sûretle imtihân 
olunmayarak başıboş hayvân gibi kendi ârzûsuna terk olunsun” demek olur. Zamm-ı 
sîn ve feth-i dâl ve elif-i maksûre ile ”ُسَدى“ mühmel ve metrûk ma¡nâsınadır. ”ِإِبٌل ُسًدى“ 
denir, çobansız, kendi başına terk olunmuş, istediği yerde dilediği gibi otlar deve sürüsü 
demektir. Ve “if¡âl”den ”ِبــَل  ”Ya¡nî “Başıboş salıverdim “َتَرْكُتَهــا ُمْهَمــًل” ,denir “أَْســَدْيُت اْلِ
demektir. Lafz-ı mezkûr ma¡ânî-i sâireye de gelir, lügate nazar oluna.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،د“

• 	]sidrin[ ِسْدٍر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر َقِليٍل﴾2062 أَْي َشَجِر النَّْبِق	

Ya¡nî azıcık ”َنْبٌق“ ağacı ¡Arabistân kirâzı derler; köknar ağacı ve meyvesidir dahi denil-
miş. 2063﴾َوَكــَذا ِفــي ﴿ِفــي ِســْدٍر َمْخُضــوٍد Bunda ”َما َل َشــْوَك َلــُه” ,“َمْخُضوٌد“ ya¡nî dikensiz demektir. 
 .gelir “ِســَدَراٌت” ve feth-i dâl ile “ِســْدَراٌت” ve cem¡i “ِســْدَرةٌ” ism-i cinstir. Vâhidesi “ِســْدٌر”
Vallâhu a¡lemu.

• 	]sidratin[ ِسْدَرِة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى﴾2064	

• ْدَرَة َما َيْغَشى﴾2065	 َوِفي ﴿ِإْذ َيْغَشى الّسِ

 mâ-kablinde beyân olundu. Bu âyetlerde bir rütbe-i ¡âliye-i kudsiyyedir ki cemî¡-i “ِسْدَرةٌ”
halâyık ve melâike-i mukarrebînin ¡ilm-i ma¡rifeti ancak o mertebeye kadar varır, orada 
tevakkuf eder ve ervâh-ı şühedâ™ hemân o mertebeye kadar su¡ûd ve ¡urûc eder, hîçbir 
kimse ve hîçbir şey™ onu tecâvüz edemez. Ve melâike ve enbiyâ ve rüsül ve kâffe-i 
mukarrebînin de ¡ilmi oraya kadardır, onun mâ-verâsı mechûldür. ¡Arab dâimâ esfâ-
rında şecere-i َنْبــٌق ya¡nî ”ِســْدَره“ zıllına ilticâ ]515[ ile gölgelendikleri ve cem¡ oldukları 
cihetle mertebe-i müşârün ileyhâ sidreye teşbîh olunmuştur. Vallâhu a¡lemu bi-hakâyıkı 
kelâmihi’l-kerîm.

2061 “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” el-Kıyâmet, 75/36.
2062 “Biraz da sedir ağacı” Sebe™, 34/16.
2063 “Dikensiz sidr ağaçları altında” el-Vâkı¡a, 56/28.
2064 “Sidretü’l Müntehâ’nın yanında.” en-Necm, 53/14.
2065 “O zaman Sidre’yi kaplayan kaplamıştı.” en-Necm, 53/16.
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ِل  ُه “ِسْدَرُة اْلُمْنَتَهى” ِهَي اْلَبْرَزِخيَُّة اْلُكْبَرى الَِّتي َتْنَتِهي ِإَلْيَها َمِسيُر اْلُكمَّ َس ِسرُّ اِق اْلَكاَشاِنيُّ ُقّدِ زَّ ْيُخ َعْبُد الرَّ َقاَل الشَّ
َوأَْعَمالُُهْم َو ُعُلوُمُهْم. َو ِهَي ِنَهاَيُة اْلَمَراِتِب اْلْسَماِئيَِّة الَِّتي َل َتْعُلوَها ُرْتَبًة، ِإْنَتَهى

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’R-RÂ™: ”َس،ر“

• 	]es-serrâ™i[ اِء رَّ السَّ

• ِة	 ِة َواْلَمَضرَّ اِء﴾2066 أَْي ِفي اْلَمَسرَّ رَّ اِء َوالضَّ رَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿الَِّذيَن يُْنِفُقوَن ِفي السَّ

Ya¡nî “sürûr ve ferah ve şâdîde ve zarar ve belâ™ ve meşakkatte” demektir. Ve َوَقالُــوا﴿ 
اُء﴾2067 ــرَّ اُء َوالسَّ رَّ اُء” .kavl-i kerîminde de böyledir َقــْد َمــسَّ آَباَءَنــا الضَّ ” ve “َســرَّ  bir “ُســُروٌر” ve “ُســرٌّ
ma¡nâyadır. Bu kelime aslen mektûm ma¡nâsına olan kesrle ” -”lafzındandır. “İf¡âl “ِســرٌّ
den ”ِإْسَراٌر“ hilâf-ı ”ِإْعَلٌن“dır. ”ُسُروٌر“ dahi ferahtan kalbde münketem olan hoşluk olmak-
la feth ve kesrle ” ” ve “َسرٌّ ُه den me™hûzdur. Bâb-ı evvelden müte¡addî olarak “ِسرٌّ ُه َيُسرُّ  “َسرَّ
 “َســُروٌر” denir, bir kimseyi ferahlandırmak ve sevindirmek ma¡nâsınadır. Fethle ُســُروًرا”
bundan ismdir. Ve ”ٌة ” insânın mesrûr olduğu şey™dir. Cem¡i “َمَســرَّ اُء” gelir. Ve “َمَســارُّ  “َســرَّ
hayr ve ni¡met ve yesâra da denir, binâ™en ¡aleyh ba¡zı ehl-i tefsîr ”اُء  “يُْسٌر” kelimesini “َسرَّ
ve ”اُء .ile de tefsîr etmişlerdir “ُعْسٌر” kelimesini “َضرَّ

• 	]seraben[ َسَرًبا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاتََّخَذ َسِبيَلُه ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا﴾2068 أَْي َمْسَلًكا َوَمْذَهًبا	

Bu kelimenin beyânı mufassalen ”َســاِرٌب“ kelimesinde mürûr etti, evâil-i bâba ircâ¡-ı 
nazar oluna.

• 	]serâbîluhum[ َسَراِبيُلُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَراِبيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن﴾2069 أَْي ُقُمُصُهْم	

Ya¡nî “gömlekleri” demek olur. Vâhidesi kesrle ”ِســْرَباٌل“dır, herhangi ]516[ bir şey™den 
olursa olsun. ”َقِميــٌص“ ya¡nî bedene giyilen gömlektir. ”َقِطــَراٌن“ ma¡rûf ve ma¡lûm olan 
kâbil-i işti¡âl mâyi¡dir, bundan gömlek olmaz. Ancak ehl-i nârın teşdîd-i ¡azâbı için vü-
cûdlarına tılâ™ olunan katrân-ı cehennem gömlek gibi vücûdlarını bi’l-ihâta temâs et-
mesinden kinâyettir yâhûd cevher-i nefs-i hayavânî-i ehl-i dûzahı ihâta eden melekât-ı 
ahlâk ve sıfât-ı redî™e ve hey™et-i mûhişa-i rezîleyi temsîlen ta¡bîr buyurulmuştur. Vallâ-
hu a¡lemu bi-hakîkatihâ. Ve 2070 اَْي َواْلَبــْرَد﴾  ya¡nî sıcak ve soğuktan bizi ﴿َوَســَراِبيَل َتِقيُكــُم اْلَحــرَّ
vikâye eden kamîsler demek olmakla ma’nâ-yı lügavîsi üzerinedir. Ve َتِقيُكــْم  ﴿َوَســَراِبيَل 

2066 “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar” Âl-i ¡İmrân, 3/134.
2067 “Atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı” dediler.” el-A¡râf, 7/95.
2068 “Balık denizde yolunu tutup kayıp gitti.” el-Kehf, 18/61.
2069 “Gömlekleri katrandandır.” İbrâhîm, 14/50.
2070 “Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler” en-Nahl, 16/81.
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 Ya¡nî “harb ve kıtâlinizde sizi merâmî ve darabâtın te™sîrinden vikâye َبْأَسُكْم﴾2071 أَْي َحْرَبُكْم
eden kamîsler” demek olmakla “ُدُروٌع” demektir, ”ِدْرٌع“ ma¡lûm demirden masnû¡ harb 
libâsıdır.

• 	]serâbin[ َسَراٍب

• َواِل أَنَُّه َماٌء	 ْمُس َوْقَت الزَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة﴾2072 أَْي َكَهَباٍء تَُخيَُّل الشَّ

-çöllerde nısf-ı nehârda tâb-ı şemsten nazarda su gibi görülen hayâldir. Ve bunun “َسَراٌب”
la bir hakîkat gibi görünüp hîç aslı ve vücûdu olmayan şey™den kinâyet edilir. Bu kelime 
¡Arabî lügatlerde ”َســَرٌب“ mâddesinde yazılmıştır, ma¡a-zâlik vech-i iştikâk gösterilme-
miştir. Ve ”َســَراٌب“ lafzı Fârisîde dahi ¡aynı ma¡nâda isti¡mâl olunur. Ve aslı Fârisî olup 
¡Arab dahi isti¡mâlde iştirâk ettiği ba¡zı delâil ile istidlâl olunabilir. Ez-cümle Fârisîde 
“ser” baş ve “âb” su demek olduğu gibi “ser-âb” kelimesi ]517[ su başı, çeşme başı ve 
maksem-i âb ma¡nâsına müsta¡meldir. Bir de “ser” lafzı lisân-ı Fârisîde fikr ve hayâl 
ma¡nâsına gelmekle “ser-âb” hayâl-i âb demek de olur. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkatihi.

• 	]sermeden[ َسْرَمًدا

• ِ َيْأِتيُكْم ِبَلْيٍل َتْسُكنُوَن 	 ُ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقٰيَمِة َمْن ِاٰلٌه َغْيُر اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُقْل أََرأَْيُتْم ِإْن َجَعَل اهللَّ
ِفيِه﴾2073 أَْي َداِئًما

Bu kelime aslen mütâbe¡a ma¡nâsına olan ”َســْرٌد“den olup mîm mezîdedir. Bu sûrette 
-ke “َســْرَمٌد” ve “َســْرٌد” olur. Terceme-i ¢âmûs’ta “َفْعَمــٌل” olmayıp “َجْعَفــٌر” in vezni“َســْرَمد”
limelerine mürâca¡at oluna. Ve ”َســْرٌد“ dir¡ ve dir¡ halkalarının birbirine idhâliyle nesci 
ma¡nâsına müsta¡mel olduğu ve ”َياِم” ,“َســْرُد اْلَكَلِم -kavlleriyle eşhür-i hurum hak “َســْرُد الّصِ
kındaki ”َثَلَثــٌة َســْرٌد َوَواِحــٌد َفــْرٌد“ ta¡bîri de bundandır. Mîm ziyâdesi tetâbu¡ ve imtidâd ve 
devâm-ı eczâ-yı zamânda mübâlaga ifâdesi içindir.

• 	]serri√ûhunne[ َُّحوُهن َسّرِ

• ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِميًل﴾2074 أَْي أَْرِسُلوُهنَّ ِإْرَساًل َحَسًنا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَسّرِ

Ya¡nî “Sudâk ve sâireden haklarını kadr-ı ma¡rûf üzere tamâmen vererek hüsn-i sûretle 
tatlîk ediniz, salıveriniz” demek olur. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْسَرُحوَن“ kelimesine bak.

• 	]es-serdi[ ْرِد السَّ

• ْرِع	 ْرِد﴾2075 أَْي ِفي َنْسِج الّدِ ْر ِفي السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقّدِ

2071 “Ve savaşta sizi koruyacak zırhlar” en-Nahl, 16/81.
2072 “İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir.” en-Nûr, 24/39.
2073 “De ki: “Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah’tan başka 

hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir?” el-Kasas, 28/72.
2074 “Kendilerini güzel bir şekilde bırakın.” el-Ahzâb, 33/49.
2075 “İşçilikte de ölçüyü tuttur” Sebe™, 34/11.
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-denilen libâs-ı harbın demir halkaları birbirine idhâl ile nesc etmek de “ِدْرٌع” , “َســْرٌد”
mektir. Sâni¡ine ”اٌد اٌد” denir, teşdîd ile ve sîn’in zâ’ya tebdîliyle “َســرَّ -da denilir. Âni “َزرَّ
fü’z-zikr ”َسْرَمًدا“ kelimesini de oku. Râπıb’ın Mufredât’ta beyânına göre ise ”َسْرٌد“ aslen 
haşîn ]518[ ve galîz olan bir şey™i örmek ve dokumak ve dilmek ma¡nâsınadır. ”ِدْرٌع“ 
örmek ve deri ya¡nî kösele gibi şey™i dilmek ma¡nâsına olup sonra tanzîm-i hadîd ya¡nî 
demir işlemekte isti¡âre olundu.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ر“

• 	]surâdi…uhâ[ ُسَراِدُقَها

• َوِقيَل 	 ُدَخانَُها  ُسَراِدُقَها  َوِقيَل  اْلُفْسَطاِط  ُحْجَرُة  أَْو  ُفْسَطاطَُها  أَْي  ُسَراِدُقَها﴾2076  ِبِهْم  ﴿أََحاَط  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َحاِئٌط ِمْن َناٍر

Aslen çadır ve Türkçe oba denilen hâne-i müteharrikin etrâfına dâiren-mâ-dâr çevri-
len perdedir ki çadır eteği çadır duvarı denir. Ve sahn-ı dâr üzerine çekilen tenteye ve 
hayvânât ağılına da denir. Ve denildi ki bu lafzen Fârisî-i mu¡arrebdir, zîrâ ¡Arabîde bu 
veznde ism-i müfred yoktur. Cem¡i ”ُســَراِدَقاٌت“ gelir. Bu âyette zaleme ve küffârı ihâta 
eden nâr ”ُســَراِدٌق“a teşbîh olunmuştur. Bu lafz Mi§bâ√’ta ”َســْرٌد“ mâddesinde ve ~i√â√’ta 
.mâddesinde zikr olunmuş. Vallâhu a¡lemu bi’s-savâbi “َسْرَدق”

• 	]sururun[ ُسُرٌر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة﴾2077 َوِفي ُكّلِ َمَحّلٍ َجْمُع َسِريٍر	

Ya¡nî taht ve erîke demek olan ”َسِريٌر“in cem¡idir.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”س،ر“

• 	]es-sirra[ َّر
الّسِ

• رَّ َوأَْخَفى﴾2078 أَْي َما أَْسَرْرَتُه ِمْن َقْوٍل أَْو ِفْعٍل َوَما أَْخَفْيَتُه 	
َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِاْن َتْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه َيْعَلُم الّسِ

ِل ِفي َنْفِسَك َوُهَو أَْخَفى ِمَن اْلَوَّ

Ya¡nî “Kavl ve fi¡lden gizlediğin şey™i gizli söyleyip gizli işlediğin şey™i bilir. Ve bundan 
daha gizli olan şey™i bilir” ki o senin nefsinde sakladığın şey™dir ki evvelkinden daha 
gizlidir demek olur. İbn ¡Abbâs ]519[ radıyallâhu ¡anhumâ buyuruyor ki ”  senin “ِســرٌّ
nefsinde setr ile saklayıp gizlediğin ve bundan daha gizlisi ba¡de-mâ Allâh’ın senin 
kalbine ilkâ™ buyuracağı şey™dir. Murâd-ı hazret-i müşârün ileyh, “Henüz ilkâ™ olunacak 

2076 “Onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır.” el-Kehf, 18/29.
2077 “Orada yüksek tahtlar vardır.” el-Gâşiye, 88/13.
2078 “Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli 

olanı da.” Tâhâ, 20/7.



أر ْم عت ْئ 495BÂBU’S-SÎNİ’L-MUHMELE

şey™i sen de nefsinde bilmezsin ki cehr mi yoksa isrâr ve ihfâ mı edeceksin” demek olu-
yor. ” ا﴾in zıddıdır. Bu ma¡lûm, ancak 2079“َعَلٌن” lafzı “ِســرٌّ  kavl-i celîli ﴿َوَلِكْن َل تَُواِعُدوُهنَّ ِســرًّ
” ile tefsîr olundu da denilmiş. Bu sûrette “ِنَكاًحــا”  nikâhtan kinâyet olur. Lâkin bu “ِســرٌّ
âyette ”ا ” nez¡-i hâfıdla mansûb olup ma¡nâ “ِسرًّ ّرِ -takdîrindedir de denil “َل تَُواِعُدوُهنَّ ِفي الّسِ
di ki mef¡ûl mahzûf ”ِنَكاًحا“dir. Ve ”  lafzı her şey™in hâlis ve hıyârında da isti¡âreten “ِســرٌّ
isti¡mâl olunur. ”ُهــَو ِمــْن ِســّرِ َقْوِمــِه“ ve ”ُهــَو ِســرُّ َقْوِمــِه“ denir ki “Kavminin hayrlılarındandır” 
yâhûd hayrlısıdır, yâhûd kavminin hâlislerinden yâ hâlisidir demek olur ki dahîl ya¡nî 
sonradan gelip onlara karışmış değildir demek olur.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’‰-‰Â™: ”س،ط“

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ط“

• 	]su†i√at[ ُسِطَحْت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإَلى اْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحْت﴾2080 أَْي بُِسَطْت	

Ya¡nî yayıldı, düz edildi, ferş olundu, döşendi ma¡nâlarınadır. Bu sükkân-ı arzın arz 
üzerinde kıyâm ve hareket ve sükûn ve rükûdları i¡tibâriyle buyurulmuştur yoksa arzın 
küreviyyetini nefy için bir delîl-i kat¡î değildir, çünkü hepimiz görüyoruz ki biz sath-ı 
arzın üzerinde düzlüğündeyiz. Ancak arzın ]520[ ¡ızam-ı cirmi ve vüs¡at-ı sathı zîk-i ha-
deka-i nazarımız sebebiyle hey™et-i ¡umûmiyyesiyle şekl-i hakîkîsini bi’l-ihâta idrâkten 
mâni¡ olmakla yalnız işgâl ettiğimiz sath-ı müstevâsını görüyoruz ve bir sath-ı basît-i 
müstevî sûretinde idrâk ediyoruz ve bunu şekl-i hakîkî kabûl ediyoruz, kuvâ-yı hâssa-i 
beşeriyye de bundan başka bir şey™e kâdir değildir. Binâ™en ¡aleyh bu âyet besâtet-i 
arzı isbât ve küreviyyetini nefy ve ibtâl için delîl-i kat¡î olamaz, çünkü ihtimâl mâni¡-i 
istidlâldır. Vallâhu a¡lemu bi-mâ haleka ve savvere ve kaddere. Bu ”َسْطٌح“ lafzından fi¡l 
binâ edilip “َقَطَع” bâbından ”َســَطْحُت اْلَبْيَت، أَِو اْلَمَكاَن َســْطًحا“ denildi, ”ــْطِح  “َجَعْلُتُه ِفي التَّْســِوَيِة َكالسَّ
demektir. Ve ”َســَطْحُت التَّْمــَر أَِو الثَِّريــَد ِفــي اْلَقْصَعــِة“ dahi denir, “Tabaka bast ettim yaydım, dö-
şedim” demektir. Ve ”َســْطٌح“ elsine-i nâsta ve ıstılâh-ı ba¡zı ehl-i fenn ve sınâ¡atte şey™in 
zâhirine, dış yüzüne de denir, sath-ı beden, sath-ı lisân, sath-ı mâ, sath-ı bahr gibi. Sath-ı 
arz da bu kabîlden olabilir.

2079 “Sakın onlarla gizliden gizliye buluşma yönünde sözleşmeyin.” el-Bakara, 2/235.
2080 “Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır!” el-Gâşiye, 88/20.



ْت ّ َت 496إ تء BÂBU’S-SÎNİ’L-MUHMELE

FASLU’S-SÎN MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELETEYN: ”َس،ع“

• 	]es-se™îri[ ِعيِر السَّ

• ِعيِر﴾2081 أَِي النَّاِر اْلُموَقَدِة	 َقْولُُه َجلَّ َجَللُُه ﴿َوأَْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاَب السَّ

• َوِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَيْصَلى َسِعيًرا﴾2082 أَْي َجَهنََّم	

Bu sûrette ”َســِعيٌر“ esmâ-i cehennemden de olur, nitekim öyle de denildi. Aslı fethle 
-bâbın “َنَفَع” ,dir ki tutuşup yanmak ve tutuşturmak, iş¡âl etmek ma¡nâlarına gelir “َســْعٌر”
dan ”َســَعَر َيْســَعُر َســْعًرا“ denir. Sülâsîden ”َســَعْرُت النَّــاَر“ ve “tef¡îl”den ”ْرتَُها  ve “if¡âl”den “َســعَّ
 âteşin harâretine denir. Bundan “ُســَعاٌر” Ma¡nâca müsâvîdir. Ve zamm-ı sîn’le “أَْســَعْرتَُها”
lâzım olarak ]521[ ”ُجُل .denir, “Şu kimseye sıcak isâbet etti” demek olur “َسَعَر الرَّ

• 	]sa¡yekum[ َسْعَيُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى﴾2083 أَْي َعَمَلُكُم ْلُمْخَتِلَف	

Ya¡nî “Sizin ¡amelleriniz birbirine uymaz” demektir. Burada ”َســْعٌي“ ¡amel ile ve ”َشــتَّى“ 
ihtilâfla tefsîr olunmuş. Aslen ”َعــْدٌو” ,“َســْعٌي“ ya¡nî seğirtmek dûnunda meşy-i serî¡e de-
nir. Ve hayr veyâ şerr bir işte cidden ve ihtimâmla çalışmakta isti¡mâl olunur, ef¡âl-i 
mahmûde ve hayriyyede isti¡mâli ekserdir. Bâb-ı sâlisten ”َســَعى َيْســَعى َســْعًيا َفُهَو َســاٍع“ denir, 
 .ma¡nâsına da gelir “َذَهاٌب” ve “َمْضٌي” dır. Ve“َســْعي” feth-i mîm’le ism-i mekân-ı “َمْســَعى”
َلِة” ِ﴾demektir. 2084 “َمَضى َوَذَهَب ِإَلْيَها ,“َسَعى ِإَلى الصَّ  “َفاْمُضوا ِإَلْيَها” kavl-i kerîmi ﴿َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اهللَّ
ile ve ”َفاْذَهُبــوا“ ile de tefsîr olunmuştur. Ve ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir. Kütüb-i 
lügate bak. ”َشتَّى“ Bâbu’ş-Şîni’l-Mu¡ceme’de görülür.

• 	]se¡aten[ َسَعًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل﴾2085 أَْي ِغًنى	

Ya¡nî “zenginlik” ki el genişliği demek olur. َكَذا ِفي ﴿ِلُيْنِفْق ُذو َســَعٍة ِمْن َســَعِتِه﴾2086 أَْي ُذو ِغًنى ِمْن 
.kelimesine nazar oluna “َواِسٌع” tendir. Bâbu’l-Vâv’da“َسَعٌة” Genişlik ma¡nâsına olanِغَناُه 

2081 “Ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.” el-Mülk, 67/5.
2082 “Ve alevli ateşe girecektir.” el-İnşikâk, 84/12.
2083 “Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.” el-Leyl, 92/4.
2084 “Hemen Allah’ın zikrine koşun.” el-Cum¡a, 62/9.
2085 “Ona zenginlik de verilmemiştir.” el-Bakara, 2/247.
2086 “Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin.” et-Talâk, 65/7.
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MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ع“

• 	]su¡urin[ ُسُعٍر

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َضَلٍل َوُسُعٍر﴾2087 أَْي ُجنُوٍن	

 kavlindendir “َناَقٌة َمْسُعوَرةٌ” ile tefsîri devede cünûn olduğu vaktte ¡Arabın “ُجنُوٌن” un“ُسُعٌر”
ki delirmiş, esirmiş demektir. Ve esirik de denir. Bu ma¡nâ iltihâb-ı nârdan alınmıştır. 
Ebû ¡Ubeyde ”َســِعيٌر” ,“ُســُعٌر“in ]522[ cem¡idir dedi. Her hâlde aslı iltihâb-ı nâra mevzû¡ 
.kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna “َسِعيًرا” lafzıdır. Ânifü’l-beyân “َسْعٌر”

• 	]su¡¡irat[ َرْت ُسّعِ

• َرْت﴾2088 أَْي أُوِقَدْت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسّعِ

Ya¡nî “¡alevlendirildiği vakte” demek. Bu da ”َســْعٌر“den “tef¡îl”dir. Bu faslın evveline 
bak.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-FÂ™: ”َس،ف“

• 	]sefihe[ َسِفَه

• ِة ِاْبٰرِهيَم ِإلَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه﴾2089 أَْي َجِهَل َنْفَسُه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

Ya¡nî “nefsini bilmeyen.” Murâd, ne için halk olunduğunu bilmeyen demektir ki hâlika 
¡ubûdiyyet ve ¡ibâdettir. Sicistânî rahimehullâhu diyor ki; Yûnus rahimehullâhu ”َســِفَه“ 
burada teşdîd ile ”َه  e nisbet etmek“َســَفاَهٌة” ,“َتْســِفيٌه” den “َســَفٌه” ma¡nâsınadır dedi, zîrâ “َســفَّ
ma¡nâsına gelir. Ebû ¡Ubeyde ”أَْوَبَقَهــا َوأَْهَلَكَهــا ,“َســِفَه َنْفَســُه“ demektir dedi, ”ِإيَبــاٌق“ da ihlâk 
demektir. Ferrâ™ rahimehullâhu ”َســِفَه َنْفَســُه“ nun ma¡nâsı, ”َســِفَهْت َنْفُســُه“ olup fi¡l-i nefsten 
 .dahi tefsîre teşbîh üzere nasb olundu dedi “َنْفٌس” ,e ¡âid zamîre nakl ve sarf olundu“َمْن”
Bu kavâ¡id-i lisân-ı ¡Arabın esrâr ve gavâmızın]dan[dır. Ve A«feş rahimehullâhu tak-
dîr-i âyet ”َسِفَه ِفي َنْفِسِه“ olup harf-i cerr sâkıt oldukta mâ-ba¡dı mansûb oldu dedi. Bu lafz 
aslen hiffet ma¡nâsına olup cehl ve noksân-ı ¡akl ve sâir ma¡ânîde isti¡mâl olundu. Âti’l-
beyân ”َفَهاُء .kelimesine nazar oluna “السُّ

• 	]seferatin[ َسَفَرٍة

• َفَراِء الَِّذيَن َيْسُفُروَن َبْيَن اهلِل َوأَْنِبَياِءِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِبأَْيِدي َسَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرٍة﴾2090 أَِي السُّ

Ya¡nî “Allâhu ¡azîmü’ş-şânla enbiyâsı beyninde sefer ederler.” ]523[ Bunun vâhi-

2087 “Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.” el-Kamer, 54/47.
2088 “Cehennem alevlendirildiği zaman.” et-Tekvîr, 81/12.
2089 “Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir?” el-Bakara, 2/130.
2090 “Şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elinde” ¡Abese, 80/15-16.
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di ”َســاِفٌر“ ve ”َســِفيٌر“dir. ¡Arab kavmin aralarında sulh için meşy ve sefer ettikte “َضــَرَب” 
bâbından ”َســَفْرُت َبْيــَن اْلَقــْوِم َســْفًرا“ derler. Melâike dahi nâsın te™dîb ve irşâd ve ıslâhı için 
vahy-i ilâhî ile enbiyâya nüzûl ettiklerinden ”َسِفيٌر“ demek olmakla ”َسَفَرٍة“ ten murâd bu 
âyette melâike-i müşârün ileyhim olur. Ve Ebû ¡Ubeyde ”ٌَكَتَبــٌة” ,“َســَفَرة“ tir dedi. Bunun 
vechi kesrle ”ِســْفٌر“, kitâb ma¡nâsınadır ki cem¡i ”أَْســَفاٌر“ gelir, kâlallâhu ta¡âlâ: َمَثــُل الَِّذيــَن﴿ 
ُلوا التَّْوٰريَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسَفاًرا﴾2091 أَْي ُكُتًبا  Bu ma¡nâda yine bâb-ı mezkûrdan ُحّمِ
 ve “َكاِتٌب” ,gelir “َسَفَرةٌ” in cem¡i َساِفٌر” .kitâbet etmek murâd olunur “َسَفر َيْسِفُر َسْفًرا َفُهَو َساِفٌر”
.kelimesine de ircâ¡-ı nazar buyurula “أَْسَفاًرا” gibi. Bâbu’l-Hemze’de “َكَتَبٌة”

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ف“

• 	]es-sufehâ™u[ َفَهاُء السُّ

• اُل ِمَن اْلَيُهوِد 	 َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َولّٰيُهْم َعْن ِقْبَلِتِهُم الَِّتي َكانُوا َعَلْيَها﴾2092 أَِي اْلُجهَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسَيُقوُل السُّ
َواْلُمْشِرِكيَن

Ya¡nî “Yehûd ve müşriklerden olan câhiller, nâdânlar” demektir. Bu kelime aslen hif-
fet ma¡nâsına olan ”َســَفٌه“dendir. Ve ¡aklda noksan ve cehl ma¡nâlarında isti¡mâl olunur. 
﴿ .gelir “ُسَفَهاُء” denir; cem¡i mutlakan “َسِفَه َيْسَفُه َسَفًها َفُهَو َسِفيٌه َواْلُْنَثى َسِفيَهٌة” bâbından ”َتِعَب“
 kavl-i kerîminde َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَحقُّ َســِفيًها أَْو َضِعيًفا اَْو َل َيْســَتِطيُع اَْن يُِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِباْلَعْدِل﴾2093
Mucâhid rahimehullâhu ”َسِفيٌه“ câhil ve ”َضِعيٌف“ ahmaktır dedi. Ve nisâ™ ve sıbyâna dahi 
cehl ve hiffetlerinden ve noksân-ı ¡akllarından ”َســِفيٌه“ denir. Kâlallâhu ta¡âlâ تُْؤتُــوا  ﴿َوَل 
ْبَياَن َســاَء َوالّصِ ــَفَهاَء أَْمَواَلُكُم﴾2094 َيْعِني النِّ -Murâd “¡Akl ve rüşdleri nezd-i şer¡de sâbit olmadık السُّ
ça” demek olur. ]524[ Müte¡addî olarak ”  .denir, “Hakkı bilmedi” demek olur “َســِفَه اْلَحــقَّ
Ve “tef¡îl”den ”َتْســِفيٌه“ bir kimseyi cehle nisbet etmek ve cehline hükm etmek ma¡nâsı-
nadır. Vallâhu a¡lemu.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-¢ÂF: ”َس،ق“

• 	]es-sa…fi[ ْقِف السَّ

• َماِء	 ْقِف اْلَمْرُفوِع﴾2095 أَِي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالسَّ

2091 “Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin du-
rumu gibidir.” el-Cum¡a, 62/5.

2092 “Birtakım kendini bilmez insanlar, “Onları (müslümanları) yönelmekte oldukları kıbleden çeviren 
nedir?” diyecekler.” el-Bakara, 2/142.

2093 “Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise, ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın.” 
el-Bakara, 2/282.

2094 “Mallarınızı aklı ermezlere vermeyin.” en-Nisâ™, 4/5.
2095 “Yükseltilmiş tavana (göğe) andolsun.” et-Tûr, 52/5.
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Sakf-ı merfû¡un burada semâ™ ile tefsîri 2096﴾َســْقًفا َمْحُفوًظــا ــَماَء  -kavl-i kerîmin ﴿َوَجَعْلَنــا السَّ
den me™hûzdur. ”ــُر َبْعُضُه َبْعًضا  ma¡lûm biz ona dam yâhûd †â™ ile “َســْقٌف” Lügatte “اْلُقْرآُن يَُفّسِ
†am deriz 2097﴾ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم  kavlinde lügat ma¡nâsınadır. Cem¡i zammeteynle ﴿َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّ
ٍة﴾gelir: 2098 “ُسُقٌف” ﴿ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن ِفضَّ

• 	]se…ara[ َسَقَر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َسأُْصِليِه َسَقَر َوَما اَْدٰريَك َما َسَقُر﴾2099 أَْي َجَهنََّم 	

 fethateynle esmâ-i cehennemdendir. Aslı güneş bir kimseyi yakıp kavurup cildini “َسَقُر”
karartmak ma¡nâsına olan feth-i mühmele ve sükûn-ı …âf’la ”َســْقٌر“ lafzıdır; güneş ya-
kan kimseye ”ــْمُس  cehenneme ism-i “َســَقُر” denir. İşte bundan ahzle fethateynle “َســَقَرْتُه الشَّ
¡alem kılınmıştır. Bu kelime vezn-i fi¡l ve ¡alemiyyet sebebiyle gayr-ı munsarıftır.

• 	]se…îmun[ َسِقيٌم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيٌم﴾2100 أَْي َمِريٌض	

Hasta demektir. ”ُســْقٌم َســْقٌم“ sîn’in feth ve zammı ve sükûn-ı …âf’la maraz-ı cismânîdir. 
ُ :âmmdır, nefsânî ve kalbî ve rûhânîye de ıtlâk olunur¡ “َمــَرٌض”  ﴿ِفــي ُقُلوِبِهــْم َمــَرٌض َفَزاَدُهــُم اهللَّ
 “َطاَل َمَرُضُه” ,denir “َسِقَم َسْقًما” bâbından ”َتِعَب“ .Ve tûl-ı maraz ma¡nâsına da gelir َمَرًضا﴾2101
demek olur. Ve ”َقُرَب“ bâbından ]525[ ”َسُقَم َسْقًما َفُهَو َسِقيٌم“ denir. Cem¡i kesrle ”ِسَقاٌم“ dır, 
ْمُتُه” ve “أَْســَقْمُتُه” .gibi. Ve hemze ve tad¡îf ile ta¡addî eder “ِكــَراٌم” ve “َكِريــٌم”  gibi. Ve “َســقَّ
ma¡ânî-i sâirede dahi kinâyeten ve isti¡âreten müsta¡meldir. ”َمَكاٌن َسِقيٌم“ denir. Mahûf ve 
hatar-nâk demektir. Ve ”َرْأٌي َسِقيٌم“ gayr-ı sedîd demektir. Ve gayru zâlik emsâli çoktur.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ق“

• 	]su…i†a[ ُسِقَط

• ا ُسِقَط ِفي أَْيِديِهْم﴾2102 أَْي َنَدُموا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلمَّ

Ya¡nî “Peşîmân oldular” demek olur. Her bir nâdim olan kimseye ve bir şey™den ¡âciz 
olana ”ُسِقَط ِفي َيِدِه“ ve ”اُْسِقَط ِفي َيِدِه“ denir, her ikisi de lügattır. Tercüme-i âyet-i kerîmede 
“Vaktâ ki Benî İsrâ™îl ¡icle ¡ibâdet ettiklerine peşîmân oldular” denir. Bu ta¡bîr bey-

2096 “Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık.” el-Enbiyâ™, 21/32.
2097 “Tavanları başlarına çöküverdi.” en-Nahl, 16/26.
2098 “Evlerine gümüşten tavanlar” ez-Zuhruf, 43/33.
2099 “Ben onu “Sekar “a (cehenneme) sokacağım. Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin?” el-Müddes-

sir, 74/26/27.
2100 “Derken biz onu hasta bir hâlde sahile attık.” es-Sâffât, 37/145.
2101 “Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmış-

tır.” el-Bakara, 2/10.
2102 “İsrailoğulları (yaptıklarına) pişman olunca” el-A¡râf, 7/149.
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ne’l-¡Arab bir ıstılâh gibidir. ُســِقَط“ kelimesi, ”ُقُعوٌد“ vezninde ”ُســُقوٌط“ ve ”َمْطَلٌب“ veznin-
de ”َمْسَقٌط“ ten mâzî mebnî ¡ale’l-mef¡ûldür. ”أُْسِقَط“ bundan “if¡âl”dir; ”ُسُقوٌط“ düşmektir. 
ــْيُء ُســُقوًطا َوَمْســَقًطا َفُهَو َســاِقٌط” bâbından ”َقَعَد“  .denir, düşmek ma¡nâsına mevzû¡dur “َســَقَط الشَّ
Lâkin mutasarrafâtı ma¡ânî-i muhtelifede hattâ mütezâddede dahi müsta¡meldir. Meselâ 
bir fi¡l-i lâzım olmakla mechûlü gelmez iken ber-vech-i beyân bir kimse bir şey™den 
nâdim veyâ bir husûsta hatâ etse ve bir cihetten dolayı ¡âciz ve mütehayyir kalsa mechûl 
sîgasıyla ”ُســِقَط ِفــي َيــِدِه“ ve “if¡âl”den ”أُْســِقَط ِفــي َيــِدِه“ denir. Ahvâl-i mezkûrede vâki¡ olan 
bir kimsenin elleri üzerine kapanması ve kolu kanadı düşmesi ve ellerini oğuşturması 
tahayyülüyle ta¡bîr olunmuştur. Buna dâir tahkîkât-ı nâfi¡a Terceme-i ¢âmûs’ta ]526[ 
¡Â§ım Efendi tarafından bast ve beyân olunmuştur. Cezâhullâhu ¡annâ hayren. Mütâ-
la¡asında istifâde-i ¡azîme vardır.

• 	]ve su…yâhâ[ َوُسْقٰييَها 

• ِ َوُسْقٰييَها﴾2103 أَْي ِشْرَبَها	 ِ َناَقَة اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلْت َعَظَمُتُه ﴿َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اهللَّ

Ya¡nî “Allâh’ın Resûlü onlara dedi: Sakınınız nâkatullâhın ¡akrından ya¡nî zebhinden 
boğazlamasından ve onun su nöbetinden, onu sudan men¡ etmekten” demek olur. َناَقــُة“ 
 üzerine ma¡tûftur. Bu kelime “َناَقــة” ,“ُســْقَياَها” tahzîr üzere mansûbdur. Ve “َناَقــة” ta اهلِل”
 lafzındandır ki su içirmek ve suvarmak demektir. İnsân ve sâir hayvânda ve arzda “َسْقٌي”
dahi müsta¡meldir. “َرَمى” bâbından ”َسَقاُه َيْسِقيِه َسْقًيا َفُهَو َساٍق“ denir, suda olduğu gibi süt ve 
sâir meşrûbât-ı mâyi¡ada dahi kullanılır. ”َواَء َوَغْيــَر َذِلَك َبــَن أَِو الــدَّ  gibi. Ve “if¡âl”den “َســَقْيُتُه اللَّ
 mevâşî ve “أَْســَقاُه” insânda ve “َســَقاُه” gibidir. Ve denildi ki “َســَقاُه” ma¡nâca “أَْســَقاُه يُْســِقيِه”
arâzîde müsta¡meldir. Zamm-ı mühmele ve sükûn-ı …âf’la ”ُســْقًيا“ ismdir. Ve mahall-i 
saky ma¡nâsına da gelir.

• 	]su…nâhu[ ُسْقَناُه

• وِق	 ﴿ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمّيٍِت﴾2104 أَْي ُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد َمّيٍِت ِمَن السُّ

Ya¡nî sürmek ma¡nâsına olan ”َســْوٌق“ lafzındandır; “lâm”, ilâ ma¡nâsınadır. Zamîr-i 
mansûb ”َســَحاٌب“a râci¡dir, ”َمَطٌر“a da ircâ¡ olunur. “َقاَل” bâbından َســاَق َيُســوُق َســْوًقا َفُهَو َساِئٌق“ 
.denir. Ve her şey™de kullanılır, hattâ kelâmda dahi. Vallâhu a¡lemu َوَذاَك َمُسوٌق”

• 	]su…ufen[ ُسُقًفا

• ٍة 	 ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن ِفضَّ ْحٰمِن  ِبالرَّ َيْكُفُر  ِلَمْن  َلَجَعْلَنا  ًة َواِحَدًة  اُمَّ النَّاُس  َيُكوَن  اَْن  َتَعاَلى ﴿َوَلْوَل  َقْوِلِه  ِفي 
َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُروَن﴾2105 َجْمُع َسْقٍف

2103 “Allah’ın Resülü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.” eş-
Şems, 91/13.

2104 “Onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz.” el-A¡râf, 7/57.
2105 “Eğer bütün insanlar (kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak 
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Ânifü’l-beyân ”ْقف ]kelimesine mürâca¡at oluna. ]527 “السَّ

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،ق“

• 	]es-si…âyete[ َقاَيَة الّسِ

• َقاَيَة ِفي َرْحِل أَِخيِه﴾2106 أَِي اْلَمْشَرَبَة الَِّتي َكاَن اْلَمِلُك َيْشَرُب ِفيِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َجَعَل الّسِ

Bu bir zarftan ¡ibârettir ki kadeh ve tas gibi onunla su içilir ve ta¡âm ve mâyi¡ât ölçülür; 
biz ölçek ta¡bîr ederiz. Ancak bu zarf melikin su bardağı olmakla kıymetdâr bir şey™ idi, 
nitekim siyâk-ı nazm-ı şerîfde ﴾2107﴿َقالُــوا َنْفِقــُد ُصــَواَع اْلَمِلِك cümle-i kerîmesi bunu müfessir 
ve mü™eyyiddir. ”ُصــَواٌع“ ölçek ma¡nâsına ”َصــاٌع“dan lügattır. Ve içinden su içilen kaba 
da denir ki maşraba ta¡bîr edilir. Melike izâfetinden zî-kıymet bir şey™ olduğu zâhirdir.

• 	]si…âyete[ ِسَقاَيَة

• ِ َواْلَيْوِم اْلِٰخِر َوَجاَهَد ِفي 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاّجِ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن ٰاَمَن ِباهللَّ
ِ﴾2108 أَْي َسْقَي اْلَحاّجِ َسِبيِل اهللَّ

Kesrle ”ِســَقاَيٌة“ masdardır. ”َرَمــى َيْرِمــي َرْمًيــا َوِرَماَيــًة“ gibi. ”َســَقى َيْســِقي َســْقًيا َوِســَقاَيًة“ denir. Âni-
fü’l-beyân ”ُسْقَياَها“ kelimesine bak.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-KÂF: ”َس،ك“

• 	]sekete[ َسَكَت

• ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب اََخَذ اْلَْلَواَح﴾2109 أَْي َسَكَن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلمَّ

Ya¡nî “Sâkin oldu.” “Durdu ve yavaşladı” da denir. Bu ma¡nâ terk-i kelâm ma¡nâsına 
olan ”ُســُكوٌت“tandır ki ”َســأَْلُتُه َعــْن َشــْيٍء َســَكَت َيْعِنــي َتــَرَك اْلَجــَواَب ِفي اْلــَكَلِم“ ve ا َرأَِني ــُم َفَلمَّ  “َكاَن َيَتَكلَّ
 “َســَكَن” olmakla bu âyet-i kerîmede “ُســُكوٌن” ¡bir nev “ُســُكوٌت” Ve َفَســَكَت َيْعِنــي َقَطــَع اْلــَكَلَم”
ma¡nâsına isti¡âre olunmuştur. Bu kelime “َدَخَل” ve ”َنَصَر“ bâblarından gelir, َسَكَت َيْسُكُت“ 
.bundan merredir “َسْكَتٌة” denir. Ve ُسُكوًتا َوَسْكًتا َوُسَكاًتا َفُهَو َساِكٌت”

olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdiven-
ler yapardık.” ez-Zuhruf, 43/33.

2106 “Su kabını kardeşinin yüküne koydurdu.” Yûsuf, 12/70.
2107 “Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik dediler.” Yûsuf, 12/72.
2108 “Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram’ın bakım ve onarımını, Allah’a ve âhiret gününe iman 

edip Allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz?” et-Tevbe, 9/19.
2109 “Mûsâ’nın öfkesi dinince (attığı) levhaları aldı.” el-A¡râf, 7/154.
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• 	]sekînetehû[ َسِكيَنَتُه

• ُ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن﴾2110 أَْي طَُمْأِنيَنَتُه َوأََمَنَتُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ أَْنَزَل اهللَّ

-kelimesin “َســِكيَنٌة” tir. ]528[ Sicistânî rahimehullâhu diyâr ki“َفِعيَلٌة” dan“ُســُكوٌن” ,“َســِكيَنٌة”
deki ma¡nâ-yı sükûn hareketin zıddı olan sükûn değil, vakâr ma¡nâsına olan sükûndur, 
buna binâ™endir ki ”طَُمْأِنيَنــٌة“ ve ”أََمَنــٌة“ ile tefsîr olunmuştur, zîrâ insânda havf bulunduğu 
vaktte kalbi muztarib olur. Havf zâil olup emniyyet husûlünden mutma™inn olunca kalb-
den ıztırâb ve halecân zâil olur ve sükûnet gelir. Bu ma¡nâdan ”َســِكيَنٌة“ ve ”طَُمْأِنيَنٌة“ ta¡bîr 
olunur. Ve 2111﴾ِفيــِه َســِكيَنٌة ِمــْن َربُِّكــْم﴿ kavl-i kerîminde vâki¡ ”َســِكيَنٌة“ in tefsîrinde birtakım 
akvâl beyân olunmuş ise de bunlar hakkında bir nass-ı sarîh-i sahîh vârid olmadığından 
şâyân i¡timâd değildir. Ma¡nâ-yı sahîh budur ki ”َســِكيَنٌة“ ânifen beyân olunduğu üzere 
 ﴿ِانَّ ٰاَيــَة ¡deki zamîr-i mecrûr siyâkında vâki“ِفيــِه” ma¡nâsına olmaktır. Bu sûrette “طَُمْأِنيَنــٌة”
-a râci¡ olarak ma¡nâ “Tâbûtun size gelmesin“ِإْتَياٌن” dan müstefâd ُمْلِكِه أَْن َيْأِتَيُكُم التَّابُوُت﴾2112
de rabbinizden sekîne vardır” demek olur. Tâbûta da ircâ¡ edilir, bu sûrette ”َســِكيَنٌة“ten 
murâd Tevrât olur ki Benî İsrâ™îl’in kulûbunda sebeb-i husûl-i sekînet ü itmi™nân u 
emndir. Bu âyetteki ”َســِكيَنٌة“ hakkında keyfiyyet ve mâhiyyet ve şekl ve sûrete dâir îrâd 
olunan akvâl mâddiyyet ifâde etmekle gayr-ı makbûl birtakım İsrâ™îliyyât olup berây-ı 
i¡tibâr kütüb-i tefâsîrde zikr olunmuştur. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkatihi.

• 	]sekenun[ َسَكٌن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َصٰلوَتَك َسَكٌن َلُهْم﴾2113 أَْي ِإنَّ اْسِتْغَفاَرَك َوُدَعاَءَك طَُمْأِنيَنٌة ِلُقُلوِبِهْم	

Ya¡nî “Senin onlar için istigfâr ve kabûl-i tevbeleri için du¡ân itmi™nân-bahştır, emniy-
yet-bahştır” demek olur. ]529[ Bu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ kavlidir. Ebû ¡Ubey-
de ”َتْثِبيــٌت ِلُقُلوِبِهــْم“ dedi. ”َرْحَمــٌة َلُهــْم“ de denildi. Ve ”َمــا َســَكَنْت ِإَلْيــِه النَّْفــُس” ,“َســَكٌن“ demektir 
dahi denilmiş. Görülüyor ki akvâlin cümlesi ”أََمَنــٌة“ ve ”طَُمْأِنيَنــٌة“ ma¡nâsına rücû¡ eder. Bu 
kelime de ”ُسُكوٌن“dan ”َفَعٌل“dir.

• 	]sekeran[ َسَكًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِمْن َثَمَراِت النَِّخيِل َواْلَْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا َوِرْزًقا َحَسًنا﴾2114 أَْي طُْعًما	

Ya¡nî “O meyvelerden ta¡âm ve helâl rızk ittihâz edersiniz.” ”َســَكٌر“ ta¡âm ma¡nâsına 
gelir. ”َجَعْلُت َلَك َهَذا َسَكًرا“ denir, ”َطَعاًما“ demektir. Şâ¡irin mısrâ¡: ”َجَعْلُت َعْيَب اْلَْكَرِميَن َسَكًرا“ 

2110 “Sonra Allah, Resûlü ile mü’minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi.” 
et-Tevbe, 9/26. Ayrıca bkz. el-Feth, 48/26.

2111 “Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur vardır.” el-Bakara, 2/248.
2112 “Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir.” el-Bakara, 2/248.
2113 “Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.)” et-Tevbe, 9/103.
2114 “Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz.” en-

Nahl, 16/67.
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kavli de buna şâhiddir ki ”َطَعاًما“ demektir. Ve denildi ki ”َخْمًرا” ,“َسَكًرا“ demektir. Bu tes-
miye bi’l-masdardır. “َتِعَب” bâbından ”َســِكَر َســَكًرا َفُهَو َســْكَراُن“ denir, sarhoş olmak ma¡nâsı-
nadır. Bu tefsîre kâil olan âyetin kable tahrîmi’l-hamr nüzûlüne istinâd eder, zîrâ bu âyet 
sûre-i Nahl’dedir ki Mekkiyyedir. Tahrîm-i hamr ise sûre-i Mâide’de olup Medeniyye 
olmakla mu™ahhardır. Ve denildi ki ”َسَكٌر“ sedd-i cû¡ eden ta¡âmdır, ”َزِبيٌب“ ve ”َتْمٌر“ gibi, 
ya¡nî kuru üzüm ve kuru hurmâ ancak sedd-i cû¡ eder bir ta¡âmdır. Bu kavl ”َسَكْرُت النَّْهَر“ 
kavlinden me™hûzdur ki “Sedd ettim” demektir. Bâb-ı evvelden ”َســَكَر َيْســُكُر َســْكًرا َوَســَكًرا“ 
denir, sedd etmek ya¡nî bir şey™in önünü kapamak ma¡nâsınadır. ”َخْمــٌر“ demek oldu-
ğu takdîrde rızk-ı hasen, rızk-ı helâl demek olur. Bu ise hamrın hurmetini tesbît eder, 
binâ™en ¡aleyh âyetin mensûh olmasını îcâb etmez. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ-
dan ¡Avfî rivâyet etti ki ”َسَكٌر“ ◊abeşe lügatinde ”  ya¡nî sirke demektir buyurdu. Ve “َخلٌّ
ba¡zı ehl-i ¡ilm ”َســَكٌر“ nebîz ya¡nî ]530[ kuru üzüm ve hurmânın nakî¡idir. Suda ıslatılıp 
ittihâz olunan şerbettir biz şıra deriz, ekşiyip köpürmedikçe mübâhtır. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi. 

• 	]sekratu[ َسْكَرُة

• ِة اْلَمْوِت	 ﴾2115 أَِي اْخِتَلُط اْلَعْقِل ِلِشدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحّقِ

Mestlik ma¡nâsına olan ”َسْكٌر“dendir. ”َسَكًرا“ kelimesini oku.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ك“

• 	]sukkirat[ ُسّكَِرْت

• ْت	 َرْت أَْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُروَن﴾2116 أَْي ُسدَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلَقالُوا ِإنََّما ُسّكِ

Ya¡nî “Sedd edildi, kapatıldı.” Murâd manzûru hakîkati üzere ve ke-mâ huve görmekten 
men¡ edildi demek olur. Bu da ”  “َســَكْرُت النَّْهــَر dendir, nitekim“َســْكٌر” ma¡nâsına olan “َســدٌّ
.kelimesine mürâca¡at oluna “َسَكًرا” denir. Ânifen beyân olunan َسْكًرا َوَسَكًرا”

• 	]sukârâ[ ُسَكاَرى

• َتَراُهْم ُسَكاَرى َعَلى التَّْشِبيِه َوَما ُهْم 	 َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى﴾2117 أَْي  ِفي 
ِبُسَكاَرى َعَلى التَّْحِقيِق

Ya¡nî “Nâsı o günde sarhoş gibi görürsün, hâlbuki onlar hakîkaten sarhoş değillerdir” 
demek olur. Ve ”َراِب أَْي ُشْرِب اْلَخْمِر اْلُمْسِكِر ِة اْلَخْوِف َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى ِمَن الشَّ  “َتَرى النَّاَس ُسَكاَرى ِمْن ِشدَّ
Ya¡nî “Nâsı havf ve dehşetten sarhoş olmuş görürsün, hâlbuki onlar şürb-i hamrden sar-
hoş değillerdir” de denildi. Bu da mestlik demek olan ”َســْكٌر“dendir, sarhoş demek olan 

2115 “Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir.” Kâf, 50/19.
2116 “Yine “Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz” derlerdi.” el-Hicr, 15/15.
2117 “İnsanları sarhoş görürsün; hâlbuki onlar sarhoş değillerdir.” el-Hacc, 22/2.
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-kelimesine mürâ “َســَكًرا” .dahi lügattır “َســَكاَرى” ın cem¡idir. Ve sîn’in fethiyle“َســْكَراُن”
ca¡at buyurula.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-LÂM: ”َس،ل“

• 	]es-selvâ[ ْلَوى السَّ

• َماَنى	 ْلَوى﴾2118 أَْي َطْيَر السُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ

Ya¡nî “yelve kuşu” yâhûd “bıldırcın” demektir. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta diyor 
ki ”َســْلَوى“nın aslı insânı tesliyet eden şey™dir ki etıbbâ™ müferrih ]531[ derler, ya¡nî her 
şey™ ki onunla magmûm ve mehmûm olan kimse ferah kesb eder; ”ُســْلَواَنٌة“ ile ”َتَســّلِي“ de 
bundandır. Sonra da bıldırcına şebîh bir kuştur denildi demiş ki yelve kuşu olacak. Ve 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumânın ”  bir kuştur “َســْلَوى” ;semâdan nâzil olan şey™dir “َمــنٌّ
kavlini nakl etmiş ve bunlardan murâd nebât ve hayvândan olan rızk olduğuna da işâret 
eylemiş. Vallâhu a¡lemu bihi. ” ” için Bâbu’l-Mîm’de “َمنٌّ .kelimesine bak “اَْلَمنَّ

• 	]selefe[ َسَلَف

• ا َسَلَف﴾2119 	 ُ َعمَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َعَفا اهللَّ

• َساِء ِإلَّ َما َقْد َسَلَف﴾2120 	 و﴿َوَل َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النِّ

• و﴿َفَلُه َما َسَلَف﴾2121 َوِفي أَْمَثاِلَها َما َمَضى	

Ya¡nî “geçen şey” demektir. “َقَعــَد” bâbından ”َســَلَف َيْســُلُف ُســُلوًفا َفُهــَو َســاِلٌف“ denir, ”َمَضــى“ 
demektir. ”َســاِلٌف“in cem¡i ”َخــاِدٌم“ ve ”َخــَدٌم“ ve ”اٌم ٌف” ve “َســَلٌف” gibi “ُخــدَّ  gelir. Ve “ُســلَّ
﴿ :mütekaddim demektir “َســَلٌف” in cem¡i olmakla cem¡u’l-cem¡dir. Ve“َســَلٌف” ,“أَْســَلٌف”
ًما َوُمْعَتَبًرا َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمَثًل ِلْلِخِريَن﴾2122 أَْي ُمَتَقّدِ
Ve âbâ-i mütekaddimeye de ”َســَلٌف“ denir. Bu ”أَْســَلٌف“ ile cem¡lenir. Ve ”َســَلٌف“ semen-
den mebî¡ üzerine mukaddem olan şey™dir ki buna “َســَلٌم” dahi denir, biz pey deriz. Ve 
lafzen mezbûrun müştakkât ve mutasarrafâtı ma¡ânî-i kesîrede dahi müsta¡meldir.

• 	]selemen[ َسَلًما

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَرُجًل َسَلًما ِلَرُجٍل﴾2123 أَْي َخاِلًصا	

2118 “Size, kudret helvası ile bıldırcın indirdik.” el-Bakara, 2/57; el-A¡râf, 7/160. Ayrıca bkz. Tâhâ, 
20/80.

2119 “Allah geçmiştekileri affetmiştir.” el-Mâide, 5/95.
2120 “Geçmişte olanlar hariç, artık babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin.” en-Nisâ™, 4/22, 23.
2121 “Artık önceden aldığı onun olur.” el-Bakara, 2/275.
2122 “Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.” ez-Zuhruf, 43/56.
2123 “Yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle)” ez-Zümer, 39/29.
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Bu âyet-i kerîmede bu kelime fâ¡il sîgasıyla ”َســاِلًما“ sûretinde de kırâ™at olunduğu için 
evâil-i bâbda vâki¡ ”َســاِلًما“ kelimesinde tahkîki mürûr etti. Ve “َســَلٌم” lafzı fethateynle 
-ma¡nâ “َسَلٌف” ve inkıyâd ma¡nâsınadır. Ve ânifen ]532[ beyân olunduğu üzere “ِإْسِتْسَلٌم”
sına da gelir ki pey ta¡bîr edilir. Ve kezâ fethateynle “َســَلٌم” dikenli bir ağacın ismidir ki 
vâhidesi ”َسَلَمٌة“dir. ”أَبُو َسَلَمَة“ ve ”أُمُّ َسَلَمَة“ bundandır. Ve sîn’in fethi ve kesri iki hâldede 
lâm’ın sükûnuyla selm ve silm ve İslâm ve sulh ma¡nâsına dahi gelir: َيــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا﴿ 
ْســَلِم ِفي َجِميِع َشــَراِئِعِه َيْعِني ِبَغْيِر اْســِتْثَناِء َبْعِضَها ــْلِم أَِي اْدُخُلوا ِفي اْلِ ــْلِم َكافًَّة﴾ َحاٌل ِمَن الّسِ  Ya¡nî اْدُخُلوا ِفي الّسِ
“Kâffe-i şerâyi¡iyle olarak İslâm’a giriniz.” Ve 2124﴾ِ ــْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى اهللَّ  ﴿َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّ
ْلــِح -Ya¡nî “Eğer sulha meyl ederlerse” demektir. Ve iki âyette de istislâm ve in أَْي ِللصُّ
kıyâd ile de tefsîr olunmuş. Evâil-i bâbda vâki¡ ”َساِلًما“ kelimesine bak.

• 	]selâmen[ َسَلًما

• ُم َعَلْيُكْم َسَلًما	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه َفَقالُوا َسَلًما﴾2125 أَْي نَُسّلِ

Ya¡nî “Sizin üzerinize selâm etmekle selâm ederiz” demektir. Ba¡zı ehl-i tefsîr lafz-ı 
 lafzını söylediler demek “َسَلٌم” ı makûl-ı kavl i¡tibâr ettiler ki tahiyyet mevki¡inde“َسَلم”
olur, biz selâm verdiler deriz. Hazret-i İbrâhîm’in redd-i selâmını hikâyeten 2126﴾َقاَل َسَلٌم﴿ 
cümle-i kerîmesinde de böyledir, “Redd-i selâm eyledi” demek olur ki ”ــَلُم السَّ  “َعَلْيُكــُم 
demektir, biz selâm aldı deriz. Bu ”َســَلٌم“ lafzı dört vech üzere müsta¡meldir: Evvelen 
ــَلُم” وُس :esmâ-™i hüsnâdan bir ism-i celîlü’ş-şândır “السَّ ُ الَّــِذي َل ِإَلــَه ِإلَّ ُهــَو اْلَمِلــُك اْلُقــدُّ  ﴿ُهــَو اهللَّ
ــُر﴾2127 ــاُر اْلُمَتَكّبِ ــَلُم اْلُمْؤِمــُن اْلُمَهْيِمــُن اْلَعِزيــُز اْلَجبَّ  ,Bu ism-i şerîfin ma¡nâsı zât-ı akdesi ¡aybdan السَّ
sıfât-ı ilâhiyyesi noksandan ve ef¡âl-i rabbâniyyesi şerr-i mutlaktan sâlim olan zât-ı ecell 
ü a¡lâ demektir. Sâniyen selâmet demek olur: َلَمِة َلِم ِعْنَد َربِِّهْم﴾2128 أَْي َداُر السَّ  ]533[ ﴿َلُهْم َداُر السَّ
Ya¡nî “mevt ve kâffe-i mekârihten selâmet dârı” demek olur ki o da cennetti. Sâlisen 
 demektir. Râbi¡an şecer-i ¡izâma “َتْســِليًما” ,denir “َســلَّْمُت َعَلْيِه َســَلًما” :ma¡nâsınadır “َتْســِليٌم”
ya¡nî sâl-horde ulu ağaçlara ism olur. Vâhidesi ”َســَلَمٌة“tir. Bu tesmiye ¡Arabın i¡tikâdın-
ca o ağaçlar âfâttan selîm oldukları içindir. Fakîr öyle de olmasa o kadar büyüyünceye 
dek yaşayamazdı. Ve “if¡âl”den ”ِإْســَلٌم“ inkıyâd ve ”َتْســِليٌم“ ve ”ِإْسِتْســَلٌم“ ve dîn-i İslâm’a 
duhûl ma¡nâlarına da müsta¡meldir. Bâbu’l-Hemze’de ”أَْسَلْمُت“ kelimesine de ircâ¡-ı na-
zar buyurula. Ve sülâsîde “َتِعَب” bâbından َسِلَم اْلُمَساِفُر َيْسَلُم َسَلَمًة أَْي َخَلَص َوَنَجا ِمَن اْلَفاِت َفُهَو“ 
.denir َساِلٌم”

2124 “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah’a tevekkül et.” el-Enfâl, 8/61.
2125 “Hani misafirler İbrahim’in yanına girmiş ve “Selam” demişlerdi.” el-Hicr, 15/52; ez-Zâriyât, 51/25.
2126 “Selâm sana!” dediler.” Hûd, 11/69. Ayrıca bkz. Meryem, 19/47; ez-Zâriyât, 51/25.
2127 “O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü 

eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, 
düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır.” el-Haşr, 59/23.

2128 “Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır.” el-En¡âm, 6/127.
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• 	]sele…ûkum[ َسَلُقوُكْم

• َعْيِبُكْم 	 ِفي  َباَلُغوا  أَْي  اْلَخْيِر﴾2129  َعَلى  ًة  اَِشحَّ ِحَداٍد  ِبأَْلِسَنٍة  َسَلُقوُكْم  اْلَخْوُف  َذَهَب  ﴿َفِإَذا  َتَعاَلى  َقْولُُه 
َوَلِئَمِتُكْم

Ya¡nî “Keskin ve şedîd lisânlarla sizi ta¡yîb ve levm ve zemm etmekte mübâlaga” ettiler 
demek olur. Ve ”آُذوُكــْم َوَضَربُوُكــْم“ ile de tefsîr olunmuştur. “َضــَرَب” bâbından َســَلَقُه ِباْلــَكَلِم“ 
َســاِن َيْســُلُقُه َســْلًقا” -demektir ki lisânla şiddetli söylenen sözdür. Ve haykı “آَذاُه” ,denir أَِو الّلِ
rarak bir kimseye rencîde edecek sûretle ¡itâb-gûne söylemektir. Ve sebze ve yumurta 
emsâli şeyleri haşlamaktır: ”َســَلَق اْلَبْقــَل أَِو اْلَبْيــَض َســْلًقا“ “Hafîfçe kaynattı” ya¡nî haşladı de-
mek olur. Lisânımızda da bir kimse bir kimseyi şiddetle tekdîr eylese “Haşladı” deriz. 
Feth-i sîn’le ve §âd ile de ”َسْلٌق“ ve ”َصْلٌق“ ref¡-i savttır. ¡Arabın ٌق  “َخِطيٌب ُمْسِلٌق َوِمْسَلٌق َوَسلَّ
ٌق”  ]kavli bundandır. ]534 َوَصلَّ

• 	]selekekum[ َسَلَكُكْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر﴾2130 أَْي َما أَْدَخَلُكْم ِفيَها	

Ya¡nî “Sizi cehenneme ne şey™ idhâl etti?” Murâd a¡mâl ve ahlâk ve akvâlden sizin ce-
henneme idhâlinize ne sebeb oldu demek olur. Nefâz fi’t-tarîk, ya¡nî yola girmek demek 
olan ”ُســُلوٌك“dandır, “َقَعَد” bâbından ”َســَلَك ِفي الطَِّريِق َيْســُلُك ُســُلوًكا َفُهَو َســاِلٌك“ denir, lâzımdır. 
Ve bi-nefsihi ta¡addî eder, nitekim âyet-i kerîmede ve 2131﴾َكَذِلــَك َســَلْكَناُه ِفــي ُقُلــوِب اْلُمْجِرِميَن﴿ 
kavl-i kerîminde böyledir. Ve ba¡zen bâ ile ta¡addî eder: ”َســَلْكُت ِبَزْيــٍد الطَِّريــَق َوِفــي الطَِّريــَق“ 
denir, ekser duhûl ve idhâl ma¡nâlarında mef¡ûl-i sânîye ”ِفــي“ dâhil olur ve ba¡zen terk 
edilir, ”َسَلْكُت َزْيًدا الطَِّريَق َوِفي الطَِّريِق“ denir, ”أَْنَفْذتُُه َوأَْدَخْلُتُه“ demek olur. Ve ”َذَهاٌب“ ma¡nâsına 
da gelir: ”َذَهبض ِفيِه” ,“َسَلَك الطَِّريَق“ demektir.

• 	]selsebîlen[ َسْلَسِبيًل

• َنًة َساِئَغًة	 ى َسْلَسِبيًل﴾2132 أَْي َسِلَسًة َلّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َعْيًنا ِفيَها تَُسمَّ

Ya¡nî sehl ve yumuşak ve hoş-güvâr demektir. Aslı Râπıb’ın beyânına göre bir şey™i 
bir şey™den nez¡ etmek ma¡nâsına olan ”  lafzıdır. ¢âmûs mütercimi ¡Â§ım Efendi “َســلٌّ
merhûm ”َزْنَجِبيٌل” ,“َسْلَسِبيٌل“ vezninde huşûnetsiz, nerm ve latîf ve mülâyim nesneye denir 
ve onunla latîf ve hoş-güvâr su sıfatlanır ve hamra ıtlâk olunur ve cennette bir çeşmenin 
ismidir deyip şârihe isnâdla ümmehât-ı sâire beyânına göre lezîz ve hoş-güvâr ve latîf 
suya denir ve ¡inde’l-ba¡z ”َســِبيًل  den menhût ve mürekkebdir demiş. İbn ¡Abbâs “َســْل 

2129 “Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler.” el-Ah-
zâb, 33/19.

2130 “Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?” el-Müddessir, 74/42.
2131 “İşte böylece biz onu (Kur’an’ı) suçluların kalbine soktuk.” eş-Şu¡arâ™, 26/200.
2132 “Orada bir pınar ki ona “selsebil” adı verilir.” el-İnsân, 76/18.
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radıyallâhu ¡anhumâya mensûb Tefsîr’de ”َويَُقاُل َسِل اهلَل ِإَلْيَها َسِبيًل“ te™vîl ve takdîri de bunu 
mü™eyyid görünüyor. Vallâhu a¡lemu. ]535[

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ل“

• 	]sullemen[ ُسلًَّما

• َماِء﴾2133 أَْي ِمْصَعًدا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو ُسلًَّما ِفي السَّ

Ya¡nî âlet-i su¡ûd ki Türkçemizde nerdübân denir, ¡âmme merdiven diyor, kendisiyle 
yüksek yere çıkılan şey™dir. Aslı “َسَلٌم” lafzıdır. Kendinde selâmet me™mûl olan mekân-ı 
¡âlîye tevassul olunan şey™e denir, sonra her mürtefi¡ şey™e çıkılan ve tevassul edilen 
vâsıta ve sebebe de ism oldu. Cem¡i ”َسَلِليُم“ gelir.

• 	]sul†âniyeh[ ُسْلَطاِنَيْه

• ِتي	 ِتي َوُحجَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َهَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنَيْه﴾2134 أَْي ُقوَّ

Ya¡nî “Kuvvet ve mülk-i sultatım ve dünyâda kendisiyle ihticâc ettiğim huccetim helâk 
oldu ve fenâ bulup elimden gitti” demek olur. Bunun aslı ”ُســْلَطاِني“ olup âhirde hâ™ sekt 
için ilhâk olunmuştur. Bu âyetin mâ-kablinde vâki¡ ﴾َماِلَيــْه﴾ ,﴿ِحَســاِبَيْه﴾ ,﴿ِكَتاِبَيــْه﴿ kelime-
lerinde de hâ’lar böyledir. Bu kelime ya¡nî ”ُســْلَطاٌن“ lafzı aslen kahr ma¡nâsına olan 
.tendir“َسَلَطٌة”

• 	]sul†ân[ ُسْلَطان
Bu lafz ¢ur™ân-ı kerîm’de otuz yâ daha ziyâde mahallerde vârid olmuştur. Mâ-kablinde 
beyân olunan ”َســَلَطٌة“ten ”ُفْعــَلٌن“dır. Aslen kahr ve galebe ma¡nâsına olup kuvvet ve 
mülk ve huccet ve burhân ve velâyet ve tasarruf ve saltanat ma¡nâlarına da isti¡mâl olun-
muş. Ve vâlî ve emîr ve halîfe ma¡nâlarına da şahs-ı vâhide ıtlâk olunur. Ve “tef¡îl”den 
 “َســلَّْطُتُه .bir kimseyi bir şeye âmir ve hâkim ve mutasarrıf kılmak ma¡nâsınadır “َتْســِليٌط”
-de “ُهَو ِبَنْفِسِه َل ِبَتْسِليِط أََحٍد” Ya¡nî “َتَسلََّط َعَلْيِهْم َتَسلًُّطا” ]denir. Ve “tefe¡¡ul”den ]536 َعَلْيِه َتْسِليًطا”
mektir. İşte şu zikr olunan ma¡ânîden mahallerine münâsib olanıyla âyât-ı kerîme tefsîr 
olunur. Ve âsâr-ı selefle mervî ve menkûl olan tefsîrât mu¡ayyen âyetlerde müraccahtır, 
takdîm olunur.

Fâide: ”ُســْلَطاٌن“ lafzı ”ُســْبَحاٌن“ gibi esmâ-i Allâh’tan olarak ba¡zı ed¡iyede mezkûrdur, َيا“ 
 gibi. Bu sûrette mülkünde bilâ-şerîk mutasarrıf ve hâkim ve emrinde ُســْبَحاُن َوَيــا ُســْلَطاُن”
gâlib ve ¡ibâd ve cümle mahlûkâtı üzere kâhir olan mâlikü’l-mülk demektir. Vallâhu 
a¡lemu.

2133 “Yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak” el-En¡âm, 6/35.
2134 “Saltanatım da yok olup gitti.” el-Hâkka, 69/29.
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• 	]sulâletin[ ُسَلَلٍة

• َلُم	 ْنَساَن ِمْن ُسَلَلٍة ِمْن ِطيٍن﴾2135 أَْي ِمْن آَدَم َعَلْيِه السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ

Bu âyet-i kerîmede insândan murâd cins-i insândır ki benî Âdem’dir. ”ُسَلَلٍة ِمْن ِطيٍن“ den 
murâd Âdem ¡aleyhi’s-selâm’dır, zîrâ Âdem, ”ِطيــٌن“den çekildi ya¡nî hulâsa edildi ve o 
cevher-i hâlisten halk olundu, nitekim sûretü’s-Secde’de 2136﴾ْنَساِن ِمْن ِطيٍن -bu ﴿َوَبَدأَ َخْلَق اْلِ
yuruluyor ki cins-i insân bidâyeten ”ِطيٌن“ den halk olunduğu bildiriliyor. Cins-i mezkûr-
dan mahlûk-ı evvel Âdem’dir. Sonra buyuruluyor ki ﴾ثُــمَّ َجَعــَل َنْســَلُه ﴾ أي ذريتــه ﴿ِمــْن ُســَلَلٍة﴿ 
 Bundan zâhir oluyor ki أَْي ِمــْن نُْطَفــٍة تُْنَســلُّ ِمــْن ُوُجــوِد آَدَم ﴿ِمــْن َمــاٍء َمِهيــٍن﴾2137 أَْي َضِعيــٍف َحِقيــٍر ُمْتَبــَذٍل
bu âyette ”َنْســٌل“den murâd zürriyyet-i Âdem ve ”ُســَلَلٌة“den murâd vücûd-ı Âdem’den 
çekilen ve hulâsa edilen nutfedir. ﴾ُســَلَلٍة﴾ , ﴿ِمــْن َمــاٍء َمِهيــٍن﴿den bedeldir, menî demek olur. 
Bu kelime aslen ” -dendir, bir şey™i bir şey™den nez¡ etmek, çekip çıkarmak ma¡nâsı“َســلٌّ
nadır. “ ” bâbından ”َردَّ  .denir, kılıcı kından çekmek ma¡nâsınadır “َسلَّ َسْيَفُه ِمْن َغْمِدِه َيُسلُّ َسلًّ
 ]tir, bir şey™den nez¡ olunan şey™dir. Râπıb rahimehullâhu ]537“ُفَعاَلــٌة” bundan “ُســَلَلٌة”
diyor ki ”ــْيِف ِمْن َغْمِدِه ــْيِء َنْزُعُه َكَســّلِ السَّ ــْيِء ِمَن الشَّ ْنَســاَن ِمْن sonra “َســلُّ الشَّ  “وَقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ
ْرِض” ْفِو الَِّذي يَُسلُّ ِمَن اْلَ -diyor. Bu sûrette arzdan çekilen, nez¡ olu ُسَلَلٍة ِمْن ِطيٍن﴾2138 أَْي ِمَن الصَّ
nan hulâsa-i tînden demek olur. Ve ”ُســَلَلٌة“ nutfeden kinâyedir denildi. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihâ.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-MÎM: ”َس،م“

• 	]semmâ¡ûne[ اُعوَن َسمَّ

• اُعوَن ِلْلَكِذِب﴾2139 أَْي َقاِبُلوَن اْلَكِذَب الَِّذي اْفَتَرْت أَْحَباُرُهْم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ

Ya¡nî “hahamlarının iftirâ™en uydurdukları yalanı kabûl edenler” demektir, nitekim 
 ,denir, “Onun sözünü kabûl etme!” demektir. Lisânımızda da cârîdir “َل َتْســَمْع ِمــْن ُفــَلٍن”
“Onun sözünü dinle” deriz, kabûl et demeği murâd ederiz. Ve َلــْم آَخِريــَن  ِلَقــْوٍم  اُعوَن   ﴿َســمَّ
ِمْنــَك :kavl-i kerîminde ma¡nâ-yı lügavîsi üzerinedir. Takdîr-i kelâm َيْأتُــوَك﴾2140 اُعوَن   “َســمَّ
اُعوَن َلُهْم﴾ve 2141 ِلَْجِل َقْوٍم آَخِريَن”  demektir. Bu âyet “ُمِطيُعوَن َلُهْم” kavl-i kerîminde ﴿َوِفيُكْم َســمَّ
ve mâ-kablindeki âyet ”ُســوَن َلُهــْم ُســوَن ِلَقــْوٍم َوُمَتَجّسِ  Ya¡nî “Câsûslar vardır ki aranızda “ُمَتَجّسِ
bulunup dinlerler, tâ hasmınıza teblîg edeler” demektir de denildi. Bu kelime ”َسَماٌع“dan 
اٌل” اٌع dır ki sîga-i mübâlagadır. Bâb-ı râbi¡den“َفعَّ  “َسِمَع َيْسَمُع َسْمًعا َوَسَماًعا َفُهَو َساِمٌع َواْلُمَباَلَغُة َسمَّ

2135 “Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.” el-Mü™minûn, 23/12.
2136 “İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.” es-Secde, 32/7.
2137 “Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı.” es-Secde, 32/8.
2138 “Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.” el-Mü™minûn, 23/12.
2139 “Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler” el-Mâide, 5/41.
2140 “Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler.” el-Mâide, 5/41.
2141 “Aranızda onları dinleyecek kişiler de vardı.” et-Tevbe, 9/47.
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ُ َعَلى ُقُلوِبِهْم :ya¡nî kulak ma¡nâsına ism de olur “أُُذٌن” ,“َســْمٌع” denir. Ve َوَذاَك َمْســُموٌع”  ﴿َخَتَم اهللَّ
.Vallâhu a¡lemu َوَعَلى َسْمِعِهْم﴾2142

• 	]semmi’l-«iyâ†i[ َسّمِ اْلِخَياِط

• ْبَرِة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َيْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسّمِ اْلِخَياِط﴾2143 أَْي ثُُقِب اْلِ

“İğne deliği” demektir. Sîn’in fethi ve mîm’in teşdîdiyle ” ” ve zammla “َســمٌّ  aslen “ُســمٌّ
her bir zayyık ve dar deliğe denir, iğne deliği gibi, hattâ kulak ve burun deliklerine 
de denir. Bâbu’l-Cîm’de ”اْلَجَمــُل“ kelimesinde de buna dâir söz vardır, nazar buyurula. 
]538[

• 	]es-semûmi[ ُموِم السَّ

• ُموِم﴾2144 	 ُ َعَلْيَنا َوَوٰقيَنا َعَذاَب السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمنَّ اهللَّ

• ُموِم﴾2145 	 و﴿َواْلَجانَّ َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل ِمْن َناِر السَّ

• ِة َحَراَرِتَها	 ْنَساِن ِمْن لُْطِفَها َوُقوَّ ٍة َتْدُخُل َمَساَم اْلِ و﴿ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم﴾2146 أَْي ِريٍح َحارَّ

Ya¡nî ”َســُموٌم“ gâyet sıcak bir rîhtir ki lutf ve kuvvet-i harâretinden insânın mesâmâtına 
nüfûz edip tesmîm eder. Zehr demek olan ”  lafzından “fe¡ûl”dür. Bu vezn evzân-ı “َســمٌّ
mübâlagadandır. Ve ”َســُموٌم“ veznen ve ma¡nen ”َحــُروٌر“ gibidir. Ancak ba¡zı ehl-i lügat 
 gündüz vezân olana denir demişler. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu “َحــُروٌر” gece ve “َســُموٌم”
¡anhumâdan ¡aksi de rivâyet olunmuş. Ba¡zılar da her ikisi dahi leyl ve nehârda müsta¡-
meldir demişler. Ve bu âyetlerin tefsîrinde ba¡zı ehl-i tefsîr lafz-ı mezkûru َنــاٌر، َل ُدَخــاَن“ 
ِديُد النَّاِفُذ ِفي اْلَمَساِم” ile ba¡zı da َلَها”  .dir de denilmiş“َناُر َجَهنََّم” ile tefsîr etmişler. Ve “اْلَحرُّ الشَّ
Vallâhu a¡lemu bi-hakîkati kelâmihi.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’N-NÛN: ”َس،ن“

• 	]senâ[ َسَنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباْلَْبَصاِر﴾2147 أَْي َضْوُء َبْرِقِه	

Ya¡nî “bulutun şimşeğinin aydınlığı” demektir. Elif-i maksûre ile ”َســَنا“ dav™-ı berk 
ma¡nâsına ve memdûde ile ”َســَناٌء“ rif¡at demektir. Bundan “fa¡îl” vezninde ”  ,¡refî “َســِنيٌّ

2142 “Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” el-Bakara, 2/7.
2143 “Onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete de giremezler!” el-A¡râf, 7/40.
2144 “Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.” et-Tûr, 52/27.
2145 “Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.” el-Hicr, 15/27.
2146 “Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler.” el-Vâkı¡a, 56/42.
2147 “Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.” en-Nûr, 24/43.
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yüce demektir. Medle ”َسَناُء َبْرِقِه“ kırâ™atine göre ”َحاِب  demek olur. Râπıb “ِرْفَعُة َوُعُلوُّ َبْرِق السَّ
rahimehullâhu kelime-i mezkûreyi ”ْفَعُة َناُء الّرِ اِطُع َوالسَّ ْوُء السَّ َنا الضَّ .kavliyle tefsîr etmiş “السَّ

• 	]se-nesimuhû[ َسَنِسُمُه

• ﴿َسَنِسُمُه َعَلى اْلُخْرطُوِم﴾2148 أَْي َسَنْجَعُل َعَلى َوْجِهِه ِسَمَة اَْهِل النَّاِر	

Ya¡nî “¡An-karîb onun burnu ya¡nî yüzü üzerine ehl-i cehennem nişânını koyarız” de-
mek olur. ”539[ “ُخْرطُوٌم[ burundur, “vech” murâd olunur. Bu kelime kesrle ”ِســَمٌة“tendir 
ki ¡alâmet ve nişân ve eser ma¡nâlarınadır. Bu bâbın âhirinde ”ِسيَماُهْم“ kelimesine nazar 
oluna. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”ــْيِف  kavli rivâyet olundu. Ve “َسَنِســُمُه ِبالسَّ
fi’l-vâki¡ bu âyette murâd olunan Velîd b. el-Muπîre, Yevm-i Bedr’de burnuna isâbet 
eden bir kılıç darbesiyle mecrûh olup çirkîn bir eseri kaldı. Bu suret de sıdk-ı nübüvvet-i 
Mu√ammediyye’ye dâll olan mu¡cizât-ı ¢ur™âniyyedendir. Ve izlâlden ¡ibârettir dahi 
denilmiş. Vallâhu a¡lemu.

• 	]se-nuyessiruhû[ ُرُه َسنَُيّسِ

• ُرُه ِلْلُيْسَرى﴾2149	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَسنَُيّسِ

• ئُُه	 ُرُه ِلْلُعْسَرى﴾2150 أَْي َسنَُهّيِ َوَفي ﴿َفَسنَُيّسِ

Ya¡nî “Onu hâzırlarız, tehyi™e ederiz” demek olur. Bu tefsîr ¡Arabın ”اْلَفــَرَس ــَر  -kav “َيسَّ
lindendir ki “Atın eyerini vurup başlığını takarak rükûba hâzırladı” demek olur. Ve 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”ُن َعَلْيــِه الطَّاَعــَة ُن َعَلْيــِه ve âyet-i sâniyede “َفَســنَُهّوِ  “َفَســنَُهّوِ
 .dan murâd bezl-i sadakât ve infâk fî-sebîlillâhtır“يُْســَرى” tefsîri de mervîdir. Ve اْلَمْعِصَيَة”
.dan murâd imsâk ve buhldür de denildi“ُعْسَرى”

• 	]se-nefruπu[ َسَنْفُرُغ

• ﴿َسَنْفُرُغ َلُكْم أَيَُّه الثََّقَلِن﴾2151 أَْي َسَنْقُصُد ِلِحَساِبُكْم	

Ya¡nî “¡An-karîb hesâbınızı ya¡nî a¡mâlinizi kasd edeceğim” ya¡nî şürû¡ edeceğim de-
mek olur. ”َفــَراٌغ“ ma¡nâ-yı lügavîsiyle Cenâb-ı Hakk’a isnâd olunamaz, zîrâ ُكلَّ َيــْوٍم ُهــَو﴿ 
 “أَْفــِرْغ” ile mevsûftur. Bâbu’l-Hemze’de “َل يُْشــِغُلُه َشــْأٌن َعــْن َشــْأٍن” buyurulur. Ve ِفــي َشــْأٍن﴾2152
kelimesine mürâca¡at oluna. Bâbu’n-Nûn’da ”َنْفُرُغ“ kelimesine bak.

2148 “Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.” el-Kalem, 68/16.
2149 “Biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.” el-Leyl, 92/7.
2150 “Biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.” el-Leyl, 92/10.
2151 “Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey cinler ve insanlar!” er-Rahmân, 55/31.
2152 “O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.” er-Rahmân, 55/29.
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• 	]se-nurâvidu[ َسنَُراِوُد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َسنَُراِوُد َعْنُه أََباُه َوِانَّا َلَفاِعُلوَن﴾2153 أَْي َسَنْجَتِهُد ِفي َطَلِبِه ِمْن أَِبيِه	

Ya¡nî “Pederinden talebi husûsunda çalışırız” demektir. Taleb ma¡nâsına olan ”َرْوٌد“den 
“müfâ¡alet”tir. Bâbu’n-Nûn’da ”نَُراِوُد“ kelimesine nazar oluna.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”540[ “ُس،ن[

• 	]sundusin[ ُسْنُدٍس

• يَباِج َوأَْلَطِفِه َوِإْسَتْبَرٍق أَِي 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَيْلَبُسوَن ِثَياًبا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق﴾2154 أَْي ِمْن َرِقيِق الّدِ
اْلَغِليِظ الثَِّخيِن ِمْنُه

Ya¡nî “dîbâc.” Fârisî “dîbâ”nın mu¡arrebidir ki atlas deriz, nev¡ nev¡dir. ¡Arab incesine 
 ün altın ya¡nî sırma ile nesc“ُسْنُدٌس” ,“ِإْســَتْبَرٌق” ıtlâk eder. Ve “ِإْســَتْبَرٌق” ve kalınına “ُســْنُدٌس”
olunmuşuna denir dahi denilmiş. Vallâhu a¡lemu.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،ن“

• 	]sinetun[ ِسَنٌة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم﴾2155 أَْي نَُعاٌس	

Ya¡nî “başta olan uyku ağırlığı” demektir, biz ona uyuklamak deriz. Ve denildi ki ”ِسَنٌة“ 
başta hâsıl olan ağırlıktır ki uyku gelmek denir. ”نَُعــاٌس“ gözde hâsıl olan mukaddimât-ı 
nevmdir ki göz kapakları ağırlaşır ve kapanmak ister ve gâh kapanır, Türkçe ımızgan-
mak denir. ”َنــْوٌم“ kalbde olan hâlet-i ma¡lûmedir ki biz uyku deriz, ¡Acem hâb derler. 
Bu kelime aslen misâl-i vâvî olan ”َوَســٌن“ lafzındandır. “َتِعــَب” bâbından َوِســَن َيْوَســُن َوَســًنا“ 
 bundan fâ™ü’l-fi¡li mahzûf başta hâsıl olan ânifü’l-beyân hâletin “ِســَنٌة” .denir َفُهــَو َوْســَناُن”
ismidir.

• 	]es-sinîne[ ِنيَن الّسِ

• كَُّروَن﴾2156 أَِي اْلَجْدِب	 ِنيَن َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد أََخْذَنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالّسِ

Ya¡nî kaht, kıtlık demektir. Bu kelime ”َجــْدٌب“ ya¡nî kıtlık demek olan ”َســَنٌة“nin cem¡i 
 lafzının hâlet-i cerridir. Aslen kıtlık olan yıla denir iken sonra mutlakan havl ve “ِســنُوَن”

2153 “Dediler ki: “Onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız.” Yûsuf, 12/61.
2154 “İnce ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir.” el-Kehf, 18/31.
2155 “Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.” el-Bakara, 2/255.
2156 “Andolsun biz, Firavun ailesini, öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliği ile cezalan-

dırdık.” el-A¡râf, 7/130.
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sâl ya¡nî yıl ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Bu âyetten gayrı mahallerde lâm’la ve lâm’sız 
hep yıl demektir. ]541[ 

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-VÂV: ”َس،و“

• 	]sevâ™i[ َسَواِء

• ِبيِل﴾2157 أَْي َوَسِط الطَِّريِق َوَقْصِد الطَِّريِق	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أُوَلِئَك َشرٌّ َمَكاناً َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّ

Ya¡nî “orta” ve “¡adl.” Murâd hüdâ ve hak ve ¡adl yolundan demek olur ki dîn yoludur, 
şeh-râh-ı dîn-i İslâm’dır. ”َســَواٌء“ kelimesi ¢ur™ân-ı kerîm’de müsâvî ve berâber ve birr 
ma¡nâsına müsta¡meldir, 2158﴾ِانَّ الَِّذيَن َكَفُروا َســَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرَتُهْم أَْم َلْم تُْنِذْرُهْم َل يُْؤِمنُوَن﴿ ve emsâ-
linde olduğu gibi ve âyet-i ûlâda olduğu gibi. ”َســِبيٌل“ ve ”ِصــَراٌط“a izâfetinde ber-vech-i 
beyân vasat ve hak ve ¡adl ve müstakîm ma¡nâlarınadır. Ve ”َجِحيــٌم“ gibi mekân ve ma-
halle izâfetinde mutlak vasat, orta ma¡nâsınadır: َفاطََّلَع َفَرآُه ِفي َســَواِء اْلَجِحيِم﴾2159 أَْي ِفي َوَســِط﴿ 
-¡lafzının sülâsîden isti¡mâli memnû “َســَواٌء” Cehennemin ortasında demek olur. Ve َجَهنََّم
dur, dâimâ “müfâ¡alet” ve “tefâ¡ul” ve “ifti¡âl” bâblarından isti¡mâl olunur. ”ٌُمَســاَواة“ ve 
.kelimesine mürâca¡at oluna “ِإْسَتَوى” gibi Bâbu’l-Hemze’de “ِإْسِتَواٌء” ve “َتَساِوي”

• 	]sev™ete[ َسْواََة

• ُ ُغَراباً َيْبَحُث ِفي اْلَْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف يَُواِري َسْواََة اَِخيِه﴾2160	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَبَعَث اهللَّ

• وفي ﴿َقاَل َيا َوْيَلَتا اََعَجْزُت اَْن اَُكوَن ِمْثَل ٰهَذا اْلُغَراِب َفاَُواِرَي َسْواََة اَِخي﴾2161 أَْي َجَسَدُه اْلَمّيَِت َوِقيَل 	
َخ َوأَْنَتَن ِجيَفَة أَِخيِه ِلَنَُّه َكاَن َقْد َتَفسَّ

Ya¡nî “kardeşinin ölüsünü gövdesini” demektir, cîfesini de denilmiş, zîrâ bir müddet 
defn olunamadığı cihetle tefessüh etmiş ve kokmuştu. Ve ”ٌَســْوأَة“ lafzı ile her bir kabîh 
görülen şey™lerden ta¡bîr edilir. Bundan dolayı zükûr ve inâstan mahall-i ¡avret-i galîza-
dan kinâyet edilir. Buna binâ™endir ki bu âyeti Sicistânî rahimehullâhu ”َفْرَج أَِخيِه“ ve ba¡zı 
müfessirîn dahi ”َعــْوَرَة أَِخيــِه“ ile tefsîr etmişler. Ve َيــا َبِنــي ٰاَدَم َقْد اَْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباســاً يَُواِري َســْوآِتُكْم﴿ 
 âyetlerinde de murâd ﴿َمــا ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َســْوآِتِهَما﴾ve 2164 ﴿َبــَدْت َلُهَمــا َســْوآتُُهَما﴾ve 2163 َوِريشــاً﴾2162

2157 “İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” el-Mâide, 5/60.
2158 “Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.” el-Ba-

kara, 2/6.
2159 “Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür.” es-Sâffât, 37/55.
2160 “Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşele-

yen bir karga gönderdi.” el-Mâide, 5/31.
2161 “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?” 

dedi.” el-Mâide, 5/31.
2162 “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.” el-A¡râf, 7/26.
2163 “Kendilerine avret yerleri göründü.” el-A¡râf, 7/22.
2164 “Kendilerinden gizlenmis olan avret yerlerini” el-A¡râf, 7/20.
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mahall-i ¡avret-i galîzadır. ]542[ Bu kelime aslen ”ُســوٌء“dandır ki insânı magmûm ve 
mükedder eden ve gussalandıran şey™dir. Aşağıda ”اِر .kelimesine nazar buyurula “ُسوُء الدَّ

• 	]sevvelet[ َلْت َسوَّ

• َلْت َلُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا﴾2165 أَْي َزيََّنْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل َبْل َسوَّ

Ya¡nî “Tezyîn eyledi.” Türkçe “Bezedi” demektir. Bu kelime aslen mehmûzü’l-¡ayn 
olan zammla ”ُسْؤٌل“den “tef¡îl”dir. ”لُُه َلُه َتْسِويًل َل َلُه اْلَْمَر يَُسّوِ  ,denir, tezyîn ma¡nâsınadır “َسوَّ
çünkü ”ُســْؤٌل“ Türkçe dilek demektir ki insânın hırsla özlediği ve husûlünü ârzû etti-
ği hâcetidir. Ke-mâ kâle ta¡âlâ 2166﴾َقــاَل َقــْد أُوِتيــَت ُســْؤَلَك َيــا ُموَســى﴿ Bundan ”َتْســِويٌل“in tezyîn 
ma¡nâsına alınması bir şey™i bir kimseye beğendirip bugye ve maksûd kılmak için onun 
nazarında onu tezyîn lüzûmuna mebnîdir. Ve ”ُســَؤاٌل” ,“ُســْؤٌل“dendir ki istemek ve sor-
maktır. Bâb-ı sâlisten ”َســأََل َيْســأَُل ُســَؤاًل َفُهَو َســاِئٌل َوَذاَك َمْســُؤوٌل“ denir. Emr-i hâzırı ”ِإْســأَْل“dir 
ve hemzeteynin iskâtıyla ”َســْل“ de denir. Ve bu lafzda ”َخاَف“ bâbından ”َســاَل َيَســاُل َســْوًل“ 
dahi lügattır. Bunun emri ”َسْل“ gelir: 2167﴾َسْل َبِني ِإْسَراِئيَل﴿ Bu iskât-ı hemze tahfîf içindir.

• 	]sev†a[ َسْوَط

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب﴾2168 أَْي َما ُخِلَط َلُهْم ِمْن أَْنَواِع اْلَعَذاِب َوِقيَل َنْوَع َعَذاٍب	

Aslen ”َســْوٌط“ kelimesi tâkât-ı cildden ya¡nî ince ince kesilmiş sırımdan örülmüş yâhûd 
bükülmüş kamçı ve tura denilen âlet-i darbdır. ¡Azâb kamçısı ve turası ta¡bîri bu i¡ti-
bâr ile envâ¡-ı ¡azâbı câmi¡ olan ¡azâb-ı ¡azîm ve elîm ile tefsîr olundu. Vallâhu a¡lemu 
bi-murâdihi bihi. ]543[ 

• 	]seviyyen[ َسِويًّا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأَْرَسْلَنا ِاَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسِويًّا﴾2169 أَْي َتامَّ اْلَخْلِق َلْم يُْنَقْص ِمْنُه َشْيٌء ِمَن 	
وَرِة اْلَبَشِريَِّة َشابًّا ُمْعَتِدًل الصُّ

Ya¡nî “Şâbb olarak sûret-i beşeriyyeden hîçbir şey™ tankîs olunmadan tâmmü’l-hilkat 
insân sûretine temessül etti” demektir. Bu kelime ¡adl ve vasat ve tâmm ve müstakîm 
ve müsâvî ve sahîh-i gayr-ı ma¡lûl ma¡nâlarına gelen ”َســَوى“dan “fa¡îl”dir. ََّقــاَل آَيُتــَك أَل﴿ 
ــَم النَّــاَس َثَلَث َلَياٍل َســِويًّا﴾2170 َصِحيًحا ِبَل ِعلٍَّة ــَم” ,“َســِويًّا” ]Ve[ تَُكّلِ  ﴿َفاتَِّبْعِني :nin fâ¡ilinden hâldir “تَُكّلِ
ْن َيْمِشــي َسِويًّا َعَلى ِصَراٍط]ve[ أَْهِدَك ِصَراًطا َســِويًّا﴾2171 أَْي ُمْســَتِقيًما َعْدًل   ﴿اََفَمْن َيْمِشــي ُمِكباًّ َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى أَمَّ

2165 “Yakub dedi ki: “Hayır! Nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi.” Yûsuf, 12/18, 83.
2166 “Allah şöyle dedi: “İstediğin sana verildi ey Mûsâ!” Tâhâ, 20/36.
2167 “İsrailoğullarına sor.” el-Bakara, 2/211.
2168 “Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.” el-Fecr, 89/13.
2169 “Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.” Meryem, 19/17.
2170 “Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” 

dedi.” Meryem, 19/10.
2171 “Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.” Meryem, 19/43.
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 kelimesine “َســَواء” ¡Bu faslın evvelinde vâki ُمْســَتِقيٍم﴾2172 أَْي َعــاِدًل أَْو َقاِئًمــا ُمْســَتِقيًما َســاِلًما ُمْعَتــِدًل 
ircâ¡-ı nazar buyurula.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،و“

• 	]suven[ ُسًوى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَلَنْأِتَينََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَك َمْوِعداً َل نُْخِلُفُه َنْحُن َوَل أَْنَت َمَكاًنا ُسًوى﴾2173 	
أَْي َوَسًطا َبْيَن اْلَمْوِضَعْيِن

Mâ-kabline nazar oluna.

• 	]sûratun[ ٌُسوَرة

• ْحَكاِم	 ﴿ُسوَرةٌ أَْنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها﴾2174 أَْي ُجْمَلٌة ِمَن اْلَ

Mübtedâ-i mahzûfa haberdir. Takdîr-i kelâm ”ٌُســوَرة  dür. Bu lafz gayr-ı mehmûz“َهــِذِه 
olarak menzile-i uhrâya irtifâ¡ eden bir menzile ya¡nî ¡ale’d-devâm müterakkıye olan 
menziledir, ”ُســوُر اْلِبَناِء“ gibi ki hîn-i inşâda duvarlarda ittihâz ve iltizâm olunan sıralarda 
metânet için yapılan takviyelerdir, hatîl gibi ki bunun üzerine yine inşâya devâm edilir. 
Mutlakan ”ُســوٌر“ duvar ve hisâr ma¡nâlarına da gelir. Ve mehmûz olarak ”ٌُســْؤَرة“ olursa 
kıt¡a ma¡nâsınadır. Bu ¡Arabın ”أَْســأَْرُت ِمْن َكَذا“ kavlindendir ki “Ondan bir mikdâr bırak-
tım, fazlasını bıraktım, artırdım” demek olur. Bundan kıt¡a ve parça ma¡nâsına alınarak 
 ]demek olur. Fâtiha ve hâtimesi olmakla mâ-kablinden ]544 “ِقْطَعٌة ِمَن اْلُقْرآِن” ,“ُسوَرُة اْلُقْرآِن”
ve mâ-ba¡dinden mefsûl ve maktû¡ müstakil bir kıt¡a ma¡nâsınadır. Râπıb Mufredât’ında 
:menzile-i refî¡adır deyip şâ¡irin “ُسوَرةٌ”

||  َتَرى ُكلَّ َمِلٍك ُدوَنَها َيَتْذَبَذُب” “أََلْم َتَر أَنَّ اهلَل أَْعَطاَك ُسوَرًة  

kavliyle istişhâd etmiş. Bu beytte ”َمْنِزَلــًة َرِفيَعــًة” ,“ُســوَرًة“ demektir. Ve ُســوُر اْلَمِديَنــِة َحاِئطَُهــا“ 
 sûr-ı medîneye teşbîhen ta¡bîr olunmuş olduğundan yâhûd “ُســوَرُة اْلُقْرآِن” ve اْلُمْشــَتِمُل َعَلْيَها”
süver-i ¢ur™âniyye menâzil-i kamer gibi menzileten ba¡de-menzile vâki¡ olduğundandır 
diyor.

• 	]sû™u’l-√isâbi[ ُسوُء اْلِحَساِب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أُوَلِئَك َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب﴾2175 أَِي اْلُمْؤَخَذُة ِبُكّلِ َما َعِمُلوا َوَل يُْغَفُر َلُهْم ِمْنُه َشْيٌء	

Ya¡nî kâffe-i hatâyâ ve zünûblarıyla mü™âhaze olunup da hîçbirisi magfiret olunmamak-

2172 “Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dim-
dik yürüyen mi?” el-Mülk, 67/22.

2173 “Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda; uygun 
bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.” Tâhâ, 20/58.

2174 “Bu, bizim indirdiğimiz ve (hükümlerini) farz kıldığımız bir sûredir.” en-Nûr, 24/1.
2175 “İşte hesabın kötüsü bunlar içindir.” er-Ra¡d, 13/18.
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tır. ”ُسوٌء“ lafzı her neden ve her ne sûretle olursa olsun insânı mükedder ve magmûm ve 
mahzûn eden ve gussalandıran şey™dir, dünyevî ve uhrevî ve nefsî ve bedenî ve mâlî de 
olur. Ve ”َبــَرٌص“ denilen ¡illete de ıtlâk olundu, nitekim 2176﴾َتْخــُرْج َبْيَضــاَء ِمْن َغْيِر ُســوٍء﴿ kavl-i 
kerîminde ”ِمْن َغْيِر َبَرٍص“ demektir. Ve her takbîh ve istikrâh olunan şey™e de denir. Fethle 
 dan“ُســُروٌر” .denir “َســاَءُه اْلَْمُر َيُســوُؤُه َســْوًءا َوَمَســاَءًة َوَمَســاِئَيًة” bâbından ”َقاَل“ .lafzındandır “َســْوٌء”
ُه” ُه َيُســرُّ َئٌة” bundan ismdir. Ve “ُســوٌء” nün zıddıdır. Zammla“َســرَّ  nin zıddıdır ki “َحَســَنٌة” ,“َســّيِ
fi¡l-i kabîhtir, Türkçemizde kötü ve kötülük denir.

• 	]sû™u’d-dâri[ اِر ُسوُء الدَّ

• اِر﴾2177 اْلُمَراُد ِبِه َجَهنَُّم	 ﴿َوَلُهْم ُسوُء الدَّ

Ve ”ُسوٌء“ lafzı ¡azâb, darb ve emsâline izâfeti hâlinde ”  ﴿َوَحاَق ِبآِل :ma¡nâsı ifâde eder “أََشدُّ
ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب﴾2178 [545] أَْي أََشدُّ اْلَعَذاِب
Ânifen beyân olunan ”َسْوٌء“ lafzındandır.

• 	]es-sû™â[ وأَى السُّ

• ِ َوَكانُوا ِبَها َيْسَتْهِزُؤَن﴾2179 أَْي 	 بُوا ِبٰاَياِت اهللَّ وأَى اَْن َكذَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن أََساُءوا السُّ
َجَهنَُّم

ــوأَى” cennettir. Ve “ُحْســَنى” nın zıddıdır ki“اْلُحْســَنى”  da denildi. Bu kelime her “اْلُعُقوَبــُة السُّ
takbîh olunan şey™de isti¡mâl olunur. ”ُسوٌء“dan ”اَْفَعُل“ olan ”ُاَْسَوأ“in te™nîsidir. Ve ”بُْشَرى“ 
gibi masdar da olur. Ve na¡t olarak kullanılır. Bu da ”َســْوٌء“dendir. Ânifü’l-beyân ”َســْوأََة“ 
kelimesine bak.

• 	]es-sû…i[ وِق السُّ

• وِق َواْلَْعَناِق﴾2180 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّ

• و﴿َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه﴾2181 َجْمُع َساٍق	

 kelimesine “َســاق” topuktan diz kapağına kadar olan ¡uzvdur. Bu bâbın evvelinde “َســاٌق”
mürâca¡at oluna.

2176 “(Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın.” Tâhâ, 20/22; 
en-Neml, 27/12; el-Kasas, 28/32.

2177 “İşte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.” er-Ra¡d, 13/25; el-Gâfir, 40/52.
2178 “Firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.” el-Mü™min, 40/45.
2179 “Sonra, Allah’ın âyetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için, kötülük işleyenin 

sonu daha da kötü oldu.” er-Rûm, 30/10.
2180 “(Atlar gelince de) bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı.” Sâd, 38/33.
2181 “Gövdesi üzerine dikilmiş” el-Feth, 48/29.
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• 	]sûrun[ ُسوٌر

• ْعَراِف	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب﴾2182 ِقيَل ُهَو ُسوُر اْلَ

 âlî duvar ve kal¡a bedenine denir. Burada bir hâciz, bir fâsıldır ki ehl-i sa¡âdetle¡ “ُســوٌر”
ehl-i şakâvet beynine hâil olur; sûr-ı A¡râf’tır denildi. Bâbu’l-Hemze’de ”اْلَْعــَراِف“ keli-
mesine nazar oluna.

• 	]suvâ¡an[ ُسَواًعا

• ا َوَل ُسَواًعا َوَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسراً﴾2183	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َتَذُرنَّ َودًّ

Kavm-i Nû√’un asnâmından biridir.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،و“

• 	]sivâ[ ِسَوى

• يِن َعَلى لَُغِة أَْهِل اْلِحَجاِز	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى “َل نُْخِلُفُه َنْحُن َوَل أَْنَت َمَكاًنا ِسًوى”2184 ِبَكْسِر الّسِ

Zammla ﴾ُسًوى﴿ gibidir ki ”َوَسًطا“ demektir. Ânifü’l-beyân ”ُسًوى“ kelimesine bak.

FASLU’S-SÎNİ’L-MUHMELE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE ]546[

• 	]es-seyyârati[ يَّاَرِة السَّ

• يَّاَرِة﴾2185 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْلَتِقْطُه َبْعُض السَّ

• َفِر َوُهُم اْلُمَساِفُروَن	 و﴿َوَجاَءْت َسيَّاَرةٌ َفاَْرَسُلوا َواِرَدُهْم﴾2186 أَْي أَْهُل السَّ

Ya¡nî “yolcular” ki murâd kâfile ve kârbân olacaktır. ”َســْيٌر“den ”اَلــٌة -bâbın “َكاَل” .dir“َفعَّ
dan ”ٌَســاَر َيِســيُر َســْيًرا َفُهَو َســاِئٌر َوَســيَّاٌر َوالتَّْأِنيُث َســيَّاَرة“ denir. ”َسيَّاٌر“ ve ”ٌَســيَّاَرة“ sîga-i mübâlagadır. 
Ve ”َســْيٌر“de devâm ve istimrâr-ı seyr ifâde ettiği gibi, ”ٌَســيَّاَرة“ lafzı cemâ¡at-i müsâfirîn 
ma¡nâsına ism olmuştur: 2187﴾ــيَّاَرِة  Kârbân ve kâfile-i ﴿أُِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم َوِللسَّ
huccâc ve her türlü cemâ¡at-i müsâfirin murâd olunur. Ve tulû¡ ve gurûbu olan ya¡nî 

2182 “Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir.” el-Hadîd, 57/13.
2183 “Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i 

hiç bırakmayın.” Nûh, 71/23.
2184 “Uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız” Tâhâ, 20/58.
2185 “Geçen kervanlardan biri onu bulup alsın.” Yûsuf, 12/10.
2186 “Bir kervan gelmiş sucularını suya göndermişlerdi.” Yûsuf, 12/19.
2187 “Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek 

sizlere helal kılındı.” el-Mâide, 5/96.
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sevâbitin gayrı nücûma da ”ٌَسيَّاَرة“ denir, her biri kendi mahrekinde sâire olduğu için. Ve 
bunun cem¡i ”َسيَّاَراٌت“ gelir.

• 	]seyyidehâ[ َدَها َسّيِ

• َدَها َلَدى اْلَباِب﴾2188 أَْي َزْوَجَها	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْلَفَيا َسّيِ

Ya¡nî “kocasını” demektir. ”َسّيٌِد“ efendi demektir. Lisânımızda da kadının zevcine efen-
disi ta¡bîri vardır. ”ِسّيٌِد“ lafzı re™îs-i kavm ve ulu kimse ve hayr ve ni¡mette kavmine fâik 
adam ve mâlik ma¡nâlarına da müsta¡meldir. Aslı mecd ve şeref ve ululuk büyüklük de-
mek olan ”َسْوَدٌد“ mâddesindendir. ”َكَتَب“ bâbından ّمِ َوَسْيُدوَدًة ِباْلَفْتِح  “َساَد َقْوَمُه ِسَياَدًة َوُسوَدًدا ِبالضَّ
 tir. Ve Hazret-i Fâ†ımatu’z-Zehrâ™ ¡aleyhe’s-selâmdan gelen “َساَدةٌ” denir. Cem¡i َفُهَو َسّيٌِد”
nesl-i Risâlet-penâh’a da ism olmuştur. ”َسّيٌِد“ evlâd-ı Resûlullâh’tan şahs-ı necîbe denir. 
Bunun cem¡inde ”َســاَداٌت“ lafzı müştehirdir. Ve lafz-ı ”َســاَدةٌ” ,“َســاَداٌت“nin cem¡i olmakla 
cem¡ü’l-cem¡dir. Vallâhu a¡lemu. ]547[

• 	]seynâ™e[ َسْيَناَء

• ٍر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن طُوِر َسْيَناَء﴾2189 أَْي ِمْن َجَبٍل ُمَباَرٍك َوِقيَل ِمْن َجَبٍل ُمَشجَّ

Mı§ır ile Eyle beyninde yâhûd Filis†în’de bir mübârek cebelin ismidir ki mahall-i münâ-
cât-ı Mûsâ ¡aleyhi’s-selâmdır. Sîn’in fethi ve kesriyle lügattır ve iki sûretle de kırâ™at 
olunmuş. ”ِســينُوَن“ ve ”ِســيِنيَن“ dahi mahal veyâ cebel-i mezkûrun ismidir. Ve birbirine 
girişik eşcâr-ı kesîresi olan cebele de ıtlâk olunur, orman demek olur. ”طُــوٌر“ cebelin 
ismi ”َســْيَناُء“ buk¡a-i mübâreke-i mezkûrenin ismidir de denildi ve gayr-ı zâlik. Vallâhu 
a¡lemu bi-murâdihi.

MAZMÛMETU’S-SÎN: ”ُس،ي“

• 	]suyyirati[ ُسّيَِرِت

• َرْت ِبِه اْلِجَباُل﴾2190 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلْو أَنَّ ُقْرآًنا ُسّيِ

• َرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَراًبا﴾2191 	 و﴿َوُسّيِ

• و﴿َوِإَذا اْلِجَباُل ُسّيَِرْت﴾2192	

Bu kelime arz üzere nefâz ya¡nî geçip gitmek ma¡nâsına olan ”َســْيٌر“den “tef¡îl”dir. 

2188 “Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar.” Yûsuf, 12/25.
2189 “Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık” el-Mü™minûn, 23/20.
2190 “Kendisiyle dağların yürütüleceği bir Kur’an olacak olsaydı (o yine bu kitap olurdu).” er-Ra¡d, 

13/31.
2191 “Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.” en-Nebe™, 78/20.
2192 “Dağlar, yürütüldüğü zaman” et-Tekvîr, 81/3.
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َتْســِييًرا” ْرتُُه   mâzî-i mebnî “ُســّيَِرْت” .denir, “Onu giderdim ve yürüttüm” demek olur “َســيَّ
¡ale’l-mef¡ûldür ki giderilmek ve yürütülmek demek olur. Ancak bu âyetlerde kahr ve 
teshîr ile tesyîr murâd olunur. “Eğer ¢ur™ân’la dağlar yerinden giderilse” ve “dağlar 
yerinden giderildi de serâb oldu” ve “ve dağlar yerinde giderildiği vaktte” diye tercüme 
olunur. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

MEKSÛRETU’S-SÎN: ”ِس،ي“

• 	]sîmâhum[ ِسيَماُهْم

• ُجوِد﴾2193 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُّ

• و﴿َتْعِرُفُهْم ِبِسيَماُهْم﴾2194 أَْي ِبَعَلَمِتِهْم	

 dir ki te™sîr“َوْســٌم” dahi ¡alâmet ve nişân demektir. Aslı “ِســيَماُء” kasr ile ve meddle “ِســيَما”
ma¡nâsınadır. ”ِســَمٌة“ bundan eser ve ¡alâmet ve nişân ma¡nâsına ismdir. ]548[ ”َوَعــَد“ 
bâbından ”َوَسَم َيِسُم َوْسًما“ denir. Mâzîde sîn’in kesri lügat-ı ◊icâz’dır. ْيَء  “َوَسْمُت َوِسْمُت الشَّ
ْمُتُه ِبِسَمٍة َتْوِسيًما” demektir. Ve “tef¡îl”den “أَثَّْرُت ِفيِه ِبِسَمٍة” ,َوْسًما”  de böyledir. Hayvânata “َوسَّ
kızgın demirle yapılan nişân ve damgaya da ”ِسَمٌة“ denir, o âlete de ”ِميَسٌم“ denir. َسَنِسُمُه﴿ 
 .den muzâri¡ mütekellim ma¡a’l-gayrdır“َوْســٌم” ,“َنِســُمُه” kavl-i kerîminde َعَلــى اْلُخْرطُــوِم﴾2195
Mârrü’z-zikr ”َسَنِسُمُه“ kelimesine de nazar oluna.

• 	]sî√û[ ِسيُحوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفِسيُحوا ِفي اْلَْرِض أَْرَبَعَة أَْشُهٍر﴾2196 اَْي ِسيُروا ِفيَها آِمِنيَن	

Ya¡nî “Her bir ta¡arruzdan emîn olduğunuz hâlde arz üzerinde seyâhat ediniz” ya¡nî 
istediğiniz gibi geziniz demek olur. “َباَع” bâbından ًَســاَح ِفي اْلَْرِض َيِســيُح َســْيًحا َوُسُيوًحا َوِسَياَحة“ 
اِئُحوَن﴾ma¡nâsına da gelir: 2197 “َصاِئٌم” ,“َساِئٌح” denir. Veَوَسَياَحًة َوَسَيَحاًنا َفُهَو َساِئٌح”  ﴿اْلَحاِمُدوَن السَّ
اِئُموَن  Bu bâbın evvelinde bu kelimelere ﴿َعاِبَداٍت َســاِئَحاٍت﴾2198 أَْي َصاِئَماٍت َوِقيَل ُمَهاِجَراٍت ,أَِي الصَّ
mürâca¡at oluna.

• 	]sî™e[ ِسيَء

• ا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً َوَقاَل ٰهَذا َيْوٌم َعِصيٌب﴾2199 أَْي َحِزَن 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلمَّ
ِبَسَبِبِهْم

2193 “Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir.” el-Feth, 48/29.
2194 “Sen onları yüzlerinden tanırsın.” el-Bakara, 2/273.
2195 “Yakında biz onun burnunu damgalayacağız.” el-Kalem, 68/16.
2196 “Yeryüzünde dört ay daha dolaşın.” et-Tevbe, 9/2.
2197 “Hamdedenler, oruç tutan hanımlar.” et-Tevbe, 9/112.
2198 “İbadet eden, oruç tutan hanımlar” et-Tahrîm, 66/5.
2199 “Elçilerimiz Lût’a gelince onların yüzünden üzüldü, göğsü daraldı ve “Bu çok zor bir gün” dedi.” 

Hûd, 11/77.
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Ya¡nî “Onların gelmesi sebebiyle mahzûn ve magmûm oldu.” Ya¡nî hüzünlendi ve gam-
landı ve gussalandı demek olur. Ânifü’l-beyân ”َســْوأََة“ ve ”ُســوٌء“ kelimelerine mürâca¡at 
oluna.

• 	]sinîne[ ِسيِنيَن

• ْيُتوِن َوطُوِر ِسيِنيَن﴾2200	 يِن َوالزَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوالّتِ

Ânifü’l-beyân ”َسْيَناَء“ kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna.

2200 “Tîn’e ve zeytûn’a andolsun. Sinâ Dağına andolsun.” et-Tîn, 95/1-2.





BÂBU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME

ش
FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-HEMZE: ”َش،ء“

• 	]şe™nin[ َشْأٍن

• َقاَل َتَعاَلى ﴿ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِفي َشْأٍن﴾2201 	

• َو﴿َوَما َتُكوُن ِفي َشْأٍن﴾2202 	

• َو[549] ﴿ِلُكّلِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌن يُْغِنيِه﴾2203 َوِفي أَْمَثاِلَها أَْي أَْمٌر َوَقْصٌد	

 ahvâl “َشــْأٌن” .âmmdır¡ “أَْمٌر” ve “َحاٌل” ma¡nâsınadır, ancak “أَْمٌر” ve “َحاٌل” kelimesi “َشــْأٌن”
ve umûr-ı ¡azîme ve mühimmede kullanılır. Ve kasd ve taleb ma¡nâsına masdar da olur. 
Bâb-ı sâlisten ”َشــأََن َشــْأَنُه“ denir, ”َقَصَد َقْصَدُه“ demek olur. ”َشــْأٌن“in cem¡i ”ُشُؤوٌن“ ve ”ِكَتاٌب“ 
vezninde ”ِشآٌن“ gelir. Masdar olduğu takdîrce hâl ve emr ve hatbın ”َشْأٌن“ tesmiyesi tes-
miye bi’l-masdar kabîlinden olur. ¢âmûs Tercemesi’ne mürâca¡at tavsiye olunur.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-ELİF: ”َش،ا“

• 	]şâvirhum[ َشاِوْرُهْم

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَْمِر﴾2204 أَِي اْسَتْخِرْج آَراَءُهْم ِفي أَْمِر اْلَحْرِب	

Ya¡nî “Emr-i harbde onların re™yini istihrâc et.” Murâd ¡indlerinde ve nefslerinde zamîr-
lerinde olan şey™e ¡ilm istihrâc et demek olur. Bu kelime ma¡ânî-i ¡adîdede müsta¡mel 

2201 “O, her an yeni bir ilahi tasarruftadır.” er-Rahmân, 55/29.
2202 “(Ey Muhammed!) Sen hangi işte bulunursan bulun.” Yûnus, 10/61.
2203 “İşte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.” ¡Abese, 80/37
2204 “Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et.” Âl-i 

¡İmrân, 3/159.
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 ukalânın ba¡zı ba¡zına mürâca¡atla bir husûsta¡ “ُمَشــاَوَرةٌ” .lafzından “müfâ¡alet”tir “َشــْوٌر”
birbirlerinin re™yini istihrâc ve ârâya istihsâl-i ma¡lûmât etmektir. Ve ”ٌَمْشَوَرة“ ve ”ُشوَرى“ 
böyledir. Ve ”ُشــوَرى“ hakkında ”ٌُمَشــاَوَرة“ edilen emrdir. Ve “istif¡âl”den ”ٌِاْسِتَشــاَرة“ de 
 den “َشْوٌر” de bundandır, ma¡nâsı ma¡lûm. Bu aslen “ِإَشاَرةٌ” gibidir. Ve “if¡âl”den “ُمَشاَوَرةٌ”
olduğu beyân olunmuştu. “َقاَل” bâbından ”ُشــْرُت اْلَعَســَل أَُشوُرُه َشْوًرا“ denir, ”ِاْجَتَنْيُتُه“ demektir 
ki aldım, cem¡ ettim yerinde kullanılır. Ve satılık hayvânı müşterîye ¡arz etmek üzere 
koşturmakla meşy ve sür¡at ve sâir muhassinâtı göstermek ma¡nâsına da gelir. َابَّة  “ُشْرُت الدَّ
ْجَراِء َوَنْحِوِه” ,َشْوًرا” ]demektir. ]550 “َعَرْضُتُه ِلْلَبْيِع ِباْلِ

• 	]şâ……ullâhe[ َ َشاقُّوا اهللَّ

• ُسوَل	 َ َوَرُسوَلُه﴾2205 أَْي َحاَربُوا اهلَل َوَحاَربُوا الرَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َذِلَك ِبأَنَُّهْم َشاقُّوا اهللَّ

Ya¡nî Allâhu ta¡âlâya ve Resûlüne muhârib oldular ve onun dîn ve tâ¡atından mücânebet 
ettiler demek olur. Ve ﴾َ -™demek de olur. Ya¡nî mü “َصاُروا ِفي ِشّقٍ َغْيِر ِشّقِ اْلُمْؤِمِنيَن” ,﴿َشاقُّوا اهللَّ
minler tarafının gayrı tarafa munsarıf ve müteveccih oldular ki muhâlifîn ve muhâribîn 
tarafıdır dahi denir. Bu kelimeler kesrle ” ٌة” lafzından “müfâ¡alet”tir. Ve “ِشــقٌّ  ve “ُشــقَّ
” muhâlefettir. Ve aslen fethle “ِشــَقاٌق” -den müştaktır ki bir şey™i yarmak, ikiye ayır“َشــقٌّ
mak ve yırtmak ma¡nâlarınadır. Bu ma¡nâdan birer takrîble müştakkât ve mutasarrafâtı 
ma¡ânî-i kesîrede isti¡mâl olunmuştur, mufassalât-ı lügate nazar oluna.

• 	]şâkiletihî[ َشاِكَلِتِه

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه﴾2206 أَْي َعَلى َناِحَيِتِه َوَطِريَقِتِه	

Ya¡nî “Bir kimse hüdâ ve dalâlde kendi nâhiye ve cânibine çespân ve mezheb ve tarî-
kına müşâkil ve muvâfık hâl üzere ¡amel eder.” Bu ma¡nâ 2207﴾َفَربُُّكْم أَْعَلُم ِبَمْن ُهَو أَْهَدى َسِبيًل﴿ 
cümle-i kerîmesiyle te™eyyüd eder ki ”َطِريًقــا” ,“َســِبيًل“ demektir. Ve ”َشــاِكَلة“ halîka ve ta-
bî¡at ma¡nâsına da gelir, nitekim ”َلْســَت َعَلــى َشــْكِلي َوَشــاِكَلِتي“ denir ki sen benim hilkat ve 
tabî¡at ve seciyyem üzere değilsin ya¡nî bana benzemezsin demek olur. Hükm-i tabî¡at 
ve tînet ve seciyyete insân üzerinde kâhir ve mü™essir olmakla gerek hayr gerek şerr ona 
tâbi¡ ve mahkûm ve onun muktezâsınca ¡âmil olur: ”ــُح ِبَما ِفيِه” “َشــْكٌل  dendir ki”ُكلُّ ِإَناٍء َيَتَرشَّ
 denir. Müştakkâtı ma¡ânî-i “َشَكَل َيْشُكُل َشْكًل َفُهَو َشاِكٌل” ma¡nâsınadır. Birinci bâbdan “ِمْثٌل”
¡adîdede müsta¡meldir.

• 	]şâ†i™i[ َشاِطِئ

• َجَرِة﴾2208 أَْي َجاِنِب 	 اْلُمَباَرَكِة ِمَن الشَّ اْلُبْقَعِة  اْلَواِد اْلَْيَمِن ِفي  اَٰتيَها نُوِدَي ِمْن َشاِطِئ  ا  َتَعاَلى ﴿َفَلمَّ َقْولُُه 

2205 “Bu, onların Allah’a ve Resûlüne karşı gelmelerindendir.” el-Enfâl, 8/13; el-Haşr, 59/4.
2206 “Herkes kendi yapısına uygun işler görür.” el-İsrâ™, 17/84.
2207 “Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir.” el-İsrâ™, 17/84.
2208 “Mûsâ, ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi:” 

el-Kasas, 28/30.
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اْلَواِدي [551] اْلَْيَمِن ِلُموَسى

Ya¡nî “Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma olan vâdînin müşârünileyhin sağına düşen cânibinden 
sağ tarafından, yanından çağrıldı” demek olur. ”َشــاِطٌئ“ ve ”َشــْطٌء“ birdir ki cânib, taraf; 
Türkçe yan demektir. Bu kelimenin cem¡i yoktur. Âti’l-beyân ”َشْطأَُه“ kelimesinde tafsîli 
görülür, mahall-i mezkûra bak. 

• 	]şâ«i§atun[ َشاِخَصٌة

• ﴿َفِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا﴾2209 أَْي ُمْرَتِفَعٌة أَْجَفانُُهْم	

Ya¡nî “Göz kapakları yukarı kalkık” ya¡nî içinde bulundukları hâlin hevl ve dehşetten 
gözlerini kıpmağa kâdir değiller demek olur. ”َشْخٌص“ lafzındandır. Ve “َخَضَع” bâbından 
-bir beldeden çıkıp dîgerine gitmek ve ok hedefin üze “َشــَخَص َيْشــَخُص ُشــُخوًصا َفُهَو َشــاِخٌص”
rinden aşıp geçip gitmek ma¡nâsına da gelir. Bâbu’t-Tâ’da ”َتْشــَخُص“ kelimesine mürâ-
ca¡at oluna.

• 	]şâmi«âtin[ َشاِمَخاٍت

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت﴾2210 أَْي ِجَباًل َثَواِبَت َعاِلَياٍت َشاِهَقاٍت	

Ya¡nî Arzda yerinden gitmez yüce dağlar halk ettik” demek olur. ”َجَبٌل َشاِمٌخ َوِجَباٌل َشاِمَخٌة“ 
denir. Cem¡i ”َشــاِمَخاٌت“ ve ”َشــَواِمُخ“ gelir. “َخَضــَع” bâbından ”َشــَمَخ َيْشــَمُخ ُشــُموًخا َفُهــَو َشــاِمٌخ“ 
denir. Bununla tekebbür ve ta¡azzumdan kinâyet edilir. Bir kimse tekebbür ve ta¡azzum 
ettiğinde ”َشــَمَخ ِبأَْنِفــِه“ denir, gûyâ burnunu kaldırdı, ya¡nî kibirlendi demek olur. Lisânı-
mızda da müsta¡meldir. burnunu kaldırdı, burnu büyüdü deriz. ”َرَواِســَي“ kelimesi için 
Bâbu’r-Râ’da ”َراِسَيات“ ve ”َرَواِسَي“ kelimelerine ircâ¡-ı nazar oluna.

• 	]şahidin ve meşhûdin[ َشاِهٍد َوَمْشُهوٍد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َواْلَيْوِم اْلَمْوُعوِد َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾2211 أَْي َيْوِم اْلُجُمَعِة َوَيْوِم َعَرَفَة “َواْلَيْوِم اْلَمْوُعوِد” 	
َيْوِم اْلِقَياِمِة

 Ve denildi ki ]552[ ”َشاِهٍد“ Hazret-i Hâtemü’l-enbiyâ™ sallallâhu ¡aleyhi ve sellem efen-
dimizdir, nitekim 2212﴾َوِجْئَنا ِبَك َعَلى َهُؤَلِء َشــِهيًدا﴿ kavl-i kerîmiyle zât-ı risâlet-penâhîlerine 
hitâb buyuruldu. Ve ”َمْشــُهود“ yevm-i kıyâmettir, nitekim 2213﴾َوَذِلَك َيْوٌم َمْشــُهوٌد﴿ buyuruldu. 
Bu kelimeye dâir tahkîkât âti’l-beyân Faslu’ş-Şîn Ma¡a’l-Hâ’da ”َُشــِهَد اهلل“ kelimesinde 
görülür, oraya nazar oluna.

2209 “Bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır.” el-Enbiyâ, 21/97.
2210 “Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı?” el-Mürselât, 77/27.
2211 “Va’dedilmiş güne (kıyamete) andolsun. Şâhitlik edene ve şahitlik edilene andolsun” el-Burûc, 

85/2-3.
2212 “Ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman” en-Nisâ™, 4/41.
2213 “Bu, herkesin toplanıp bir araya geleceği bir gündür.” Hûd, 11/103.
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• 	]şâni™eke[ َشاِنَئَك

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَْبَتُر﴾2214 أَْي ُمْبِغَضَك	

Ya¡nî “Sana bugz eden” demektir. Bu kelimeye dâir kelâm Faslu’ş-Şîn Ma¡a’n-Nûn’da 
mufassalen mezkûrdur, mahall-i mezkûra nazar oluna.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”ُش،ب“

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ب“

• 	]şubbihe[ َه ُشّبِ

• َعَلْيِه 	 ِعيَسى  ِشْبُه  َقَتُلوُه  َمْن  َعَلى  أُْلِقَي  أَْي  َلُهْم﴾2215  َه  ُشّبِ َوَلِكْن  َوَما َصَلُبوُه  َقَتُلوُه  َتَعاَلى ﴿َوَما  َقْوِلِه  ِفي 
َلُم السَّ

Ya¡nî “Katl ettikleri Yehûdî üzerine Hazret-i ¡Îsâ’nın şibhi ya¡nî müşârün™ileyhin sûreti-
nin misli yâhûd benzeri ilkâ™ olundu” demektir. ”ِشــْبٌه“den “tef¡îl”dir, ”َتْشــِبيٌه“ benzetmek-
tir. ”َه  bundan mâzî-i mebnî ¡ale’l-mef¡ûl olmakla benzetildi demek olur. Bu sûrette “ُشــّبِ
onların katl ettiği Yehûdî onlara ya¡nî nazarlarında ¡Îsâ’ya benzetildi demek de sahîh 
olur. ”ِشــْبٌه“ ve ”َشــَبٌه“ bir şey™in benzeri ve misli dengdaşı demektir. Buna dâir tafsîlât 
Bâbu’l-Mîm’de ”ُمَتَشاِبًها“ kelimesinde görülür.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’T-TÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’L-
FEVKİYYE: ”َش،ت“

• 	]şettâ[ َشتَّى

• ْلَواِن 	 اْلَ ُمْخَتِلَفِة  َنَباٍت  ِمْن  أَْصَناًفا [553]  أَْي  َشتَّى﴾2216  َنَباٍت  ِمْن  أَْزَواًجا  ِبِه  اْسُمُه ﴿َفأَْخَرْجَنا  َعزَّ  َقْولُُه 
َوالطُُّعوِم

Ya¡nî “Renk ve ta¡mları muhtelif nebâttan sınıflar” demek. 

• َقٌة ُوَمَتَخاِلَفٌة 	 َو ﴿َتْحَسُبُهْم َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّى﴾2217 أَْي ُمَتَفّرِ

• َو ﴿ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى﴾2218 أَْي ُمْخَتِلٌف َفَعاِمٌل ِلْلَجنَِّة َوَعاِمٌل ِللنَّاِر	

Bu kelime aslen ”َشــَتٌت“ mâddesindendir. “َضَرَب” bâbından ”َشــتَّ َيِشــتُّ َشــتًّا َفُهَو َشِتيٌت“ denir 

2214 “Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.” el-Kevser, 108/3.
2215 “Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi.” en-Nisâ™, 4/157.
2216 “Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.” Tâhâ, 20/53.
2217 “Sen onları toplu sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır.” el-Haşr, 59/14.
2218 “Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.” el-Leyl, 92/4.
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teferruk ve perîşânî ve dağınıklık ve dağıtmak ma¡nâlarına gelir. ”َشِتيٌت” ,“َشتَّى“in cem¡i-
dir. ”َمِريٌض” , “َمْرَضى“ gibi; ”أَْشَتاٌت“ dahi böyledir. Bâbu’l-Hemze’de zikri geçti.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-CÎM: ”َش،ج“

• 	]şecera beynehum[ َشَجَر َبْيَنُهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َحتَّى يَُحّكُِموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم﴾2219 أَِي اْخَتَلَط	

Ya¡nî “aralarında karışan ve karışık olan emrde” demektir. Aslen ağaç demek olan 
-in dalları, budakları birbirine karışık ve dolaşık olması tasav“َشَجٌر” .lafzındandır “َشَجٌر”
vuruyla umûrda ihtilât ve iltibâs ve nizâ¡da isti¡mâl olundu, nitekim fethateynle ”َشــَجاٌر“ 
ve ”ٌُمَشــاَجَرة“ ve ”َتَشــاُجٌر“ münâza¡a ma¡nâsınadır. “َقَتَل” bâbından ”َشــَجَر َيْشــُجُر َشــْجًرا“ denir, 
 “َتَطاَعــَن” ,“َتَشــاَجَر” ve “tefâ¡ul”den “َتَنــاَزَع” ,“ِإْشــَتَجَر” demektir. Ve “ifti¡âl”den “ِإْضَطــَرَب”
ma¡nâlarına gelir. Ve ”َشــَجَرِني َعْنــُه“ kavli beni ondan nizâ¡la sarf ve men¡ ve def¡ eyledi 
demektir. Ve ”َدَخَل“ bâbından ”َشَجَر اْلَْمُر َيْشُجُر ُشُجوًرا“ denir, ihtilât ma¡nâsınadır.

• 	]eş-şeceratu[ الََّشَجَرُة

• َتَعاَلْت 	 َقْولُُه  افَّاِت  الصَّ ُسوَرِة  ِفي  ُذِكَرْت  الَِّتي  قُّوِم  الزَّ َشَجَرُة  َيْعِني  اْلُقْرآِن﴾2220  ِفي  اْلَمْلُعوَنُة  َجَرُة  ﴿اَلشَّ
قُّوِم﴾2221 الية َعَظَمُتُه ﴿أََذِلَك َخْيٌر نُُزًل أَْم َشَجَرُة الزَّ

Şecere-i zakkûm asl cahîmde çıkar bir şecere-i ¡azâbdır. Ve ¢ur™ân’da la¡ni ta¡îm-i se-
meresinin ]554[ derk ettiği merâret-i şedîdesinden dolayı vâki¡ olan la¡ni i¡tibâriyledir. 
Bu âyette akvâ olan kavl budur; bunun gayrı merviyyât za¡îftir, belki merdûd ve mec-
rûhtur, çünkü sûre-i Benî İsrâ™îl Mekkiyyedir, rivâyet ve tatbîk olunan vâkı¡ât ise Mede-
niyyedir. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkati kelâmihi’l-mecîdi.

• 	]şecerati’l-«uldi[ َشَجَرِة اْلُخْلِد

• َجَرِة الَِّتي َمْن أََكَل 	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َقاَل َيا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍكَلَيْبٰلى﴾2222 َيْعِني الشَّ
ِمْنَها َل َيُموُت َويَُخلَُّد ِفي اْلَجنَِّة

Ya¡nî “Ondan ekl eden ölmez, cennette muhalled kalır.” Burada ”ُخُلوٌد” ,“ُخْلٌد“ ma¡nâsı-
nadır, Bâbu’l-”â’da ”َخاِلُدوَن“ kelimesine de ircâ¡-ı nazar oluna.

2219 “Aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapmadıkça.” en-Nisâ™, 4/65.
2220 “Kur’an’da lanetlenmiş o ağaç” el-İsrâ, 17/60.
2221 “Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı?” es-Sâffât, 37/62.
2222 “Ey Âdem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?” Tâhâ, 20/120.
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELE: ”َش،د“

• 	]şedîdu’l-…uvâ[ َشِديُد اْلُقَوى

• َلُم	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى﴾2223 َيْعِني ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ

 takdîrinde olup enbiyâ™ ¡aleyhi’s-selâma teblîg-i vahy ve izhâr u ibdâ-i “َمَلــٌك َشــِديٌد ُقــَواُه”
havârika müvekkel Cibrîl-i emîn ¡aleyhi’s-selâm irâde buyurulmuştur. ”ُقــَوى“ cem¡-i 
ةٌ” ” ,“َشِديٌد” tir. Ve“ُقوَّ ًة َفُهَو َشِديٌد” bâbından ”َضَرَب“ .den “fa¡îl”dir“َشدٌّ ْيَء َيُشدُّ ِشدَّ  ,denir “َشدَّ الشَّ
kavî oldu demektir. Ve “َقَتَل” bâbından ”ا ُه َشــدًّ ــْيَء أَُشــدُّ ْيُتُه َوأَْوَثْقُتُه” ,denir “َشــَدْدُت الشَّ  demek “َقوَّ
olur.

• 	]şedednâ[ َشَدْدَنا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَشَدْدَنا ُمْلَكُه﴾2224 أَْي َقِويُّا َو﴿َوَشَدْدَنا أَْسَرُهْم﴾2225	

Kezâ ”ْيَنا أَْعَضاَءُهْم َوَمَفاِصَلُهْم .demektir, mâ-kablinde beyân olundu “َقوَّ

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،د“

• 	]şuddû[ وا ُشدُّ

• وا ُقُيوَدُهْم	 وا اْلَوَثاَق﴾2226 أَْي َقوُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفُشدُّ

Ya¡nî “Bendlerini, bağlarını muhkem ve kavî bağlayınız” demek olur. ”  sîga-i fi¡l-i “ُشــدَّ
emrdir. ]555[ 

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،د“

• 	]şidâdun[ ِشَداٌد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد﴾2227 أَْي ِصَعاٌب	

Ya¡nî “kaht sebebiyle su¡ûbetli” demek. 

• َوِفي ﴿َعَلْيَها َمٰلِئَكٌة ِغَلٌظ ِشَداٌد﴾2228 أَْي ِغَلُظ اْلُقُلوِب َل َيْرَحُموَن َوأَْقِوَياُء ِفي اْلَبْطِش	

Hazene-i nâr olan melâike-i ¡azâbın vasfıdır. “Ehl-i dûzaha acımazlar ve tuttukları şey™i 
çetin tutarlar” demektir. Ânifü’l-beyân ”َشــِديٌد”in cem¡idir. Bâbu’l-Hemze’de ” -ke “أََشــدُّ
limesine bak.

2223 “Üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti.” en-Necm, 53/5.
2224 “Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik.” Sâd, 38/20.
2225 “Ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık.” el-İnsân, 76/28.
2226 “Bağı sıkı bağlayın.” Muhammed, 47/4.
2227 “Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek.” Yûsuf, 12/48.
2228 “O ateşin başında gayet katı, çetin melekler vardır.” et-Tahrîm, 66/6.
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’R-RÂ™: ”َش،ر“

• 	]şerav[ َشَرْوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلِبْئَس َما َشَرْوا ِبِه أَْنُفَسُهْم﴾2229 أَْي َباُعوا ِبِه أَْنُفَسُهْم	

Ya¡nî “Ne kötü şey™dir, bedelinde nefslerini sattıkları şey™” ya¡nî sihr. Ve ِبَثَمــٍن  ﴿َوَشــَرْوُه 
 kelimeleri mütelâzımlardır, ya¡nî “َبْيــٌع” ve “ِشــَراٌء” .kavl-i kerîmi de bundandır َبْخــٍس﴾2230
birinin vücûdu ¡indinde dîgeri de mevcûddur, çünkü ”ِشــَراٌء“ almak, ”َبْيــٌع“ satmaktır. 
 semeni alıp mâlı verendir ki satıcı deriz. Bu sûret “َباِئٌع” ;semeni verip mâlı alan “ُمْشَتِري”
alış veriş dâimâ derâhîm ve denânîr ya¡nî para ve akçe ile olduğuna göredir, ammâ metâ¡ 
metâ¡la olduğuna göre ki mübâdeledir, tarafeynden her biri bâyi¡ ve müşterî i¡tibâr edil-
mek tasavvuru sahîhtir. Bu sûrette ”َبْيٌع“ ve ”ِشــَراٌء“ birbirinin mevzi¡inde isti¡mâl olunur, 
ya¡nî tarafeynden her biri ”ِبْعُت“ veyâ ”َشَرْيُت“ demek sahîh olur. Ancak ”ِبْعُت“ ma¡nâsına 
.ta¡bîri ekserdir “ِإْبَتْعُت” ma¡nâsına “ِإْشَتَرْيُت” ta¡bîri ekserdir ve “َشَرْيُت”

• 	]şerrid bihim[ ْد ِبِهْم َشّرِ

• ْد ِبِهْم َمْن َوَراَءُهْم	 ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم﴾2231 أَْي َطّرِ ا َتْثَقَفنَُّهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشّرِ ﴿َفِإمَّ

Ya¡nî “Onların ardında olan a¡dâyı onlara ettiğin mu¡âmele ile ürküt ve ib¡âd eyle” de-
mektir. ]556[ Murâd harbde yapılmaması meşrû¡ olan şey™lerin en şedîdini icrâ etmekle 
onların ardında olan a¡dâyı da ihâfe etmektir. “َقَعــَد” bâbından ”اْلَبِعيــُر ُشــُروًدا  ,denir “َشــَرَد 
deve ürktü demek olur. Kesrle ”ِشــَراٌد“ bundan ismdir. Ve “tef¡îl”den ”ْدتُُه َتْشِريًدا  ,denir “َشــرَّ
“ürküttüm” demektir.

• 	]şera¡a[ َشَرَع

• َفُكْم َطِريَقُه	 ى ِبِه نُوًحا﴾2232 أَْي َفَتَح َلُكْم َوَعرَّ يِن َماَوصّٰ ﴿َشَرَع َلُكْم ِمَن الّدِ

Ya¡nî “Sizin için dînin yolunu açtı ve dîn yolunu size bildirdi” demek olur. Aslen 
tarîk-i vâzıh ve mekşûf ve mübeyyen ma¡nâsına olan şer¡dendir. Kesrle ”ِشْرَعٌة“ ve fethle 
 nâsın istikâ için vürûd ettikleri yola denir ki dâimâ “َشــِريَعٌة” birdir ki dîndir. Ve “َشــِريَعٌة”
gidilip gelindiği cihetle pek vâzıh ve zâhirdir. Ve lafz-ı mezkûr ebvâb-ı muhtelifeden 
ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir. “َقَطَع” bâbından ”َشَرَع َيْشَرُع َشْرًعا“ denir, ” -ma¡nâsı “َسنَّ
na. Ve “َخَضَع” bâbından ”َخاَض” ,“َشَرَع َيْشَرُع ُشُروًعا“ ma¡nâsına. Ve her iki bâbdan da duhûl 
ma¡nâsına müsta¡meldir. ”َوابُّ ِفي اْلَماِءَشْرًعا َوُشُروًعا  demek olur. Ve “َدَخَلْت” ,denir “َشَرَعِت الدَّ
“tef¡îl”den ”ُع َتْشِريًعا َع يَُشّرِ .denir. Bu sûrette müte¡addî olur “َشرَّ

2229 “Kendilerini karşılığında sattıkları şey ne kötüdür!” el-Bakara, 2/102.
2230 “O’nu ucuz bir fiyata sattılar.” Yûsuf, 12/20.
2231 “Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlar(a vereceğin ceza) ile arkalarındakileri de dağıt.” el-Enfâl, 

8/57.
2232 “Nûh’a emrettiğini size de din kıldı.” eş-Şûrâ, 42/13.
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• 	]şerî¡atin[ َشِريَعٍة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َجَعْلَناَك َعَلى َشِريَعٍة ِمَن اْلَْمِر﴾2233 أَْي ُسنٍَّة َوَطِريَقٍة	

Ya¡nî “Emr-i dînden seni bir tarîk-i vâzıh ve minhâc-ı zâhir üzerine ba¡sle sâlik kıldık” 
demek olur. Merra tahkîkuhâ kablehâ.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ر“

• 	]şurra¡an[ ًعا ُشرَّ

• ًعا﴾2234 أَْي َظاِهَرًة َجْمُع َشاِرٍع	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإْذ َتْأِتيِهْم ِحيَتانُُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّ

 denizde başını sudan dışarı çıkarıp yüzen balık”a ]557[ denir. Zuhûr, vuzûh“ “َشــاِرٌع”
ma¡nâsına. ”َشــْرٌع“den ”َشــاِرٌع“ balığa vasf olduğu vaktte ka¡r-ı bahrden yüze, sath-ı bahre 
çıkıp başını sudan çıkararak yüzen balık murâd olunur. ”ٌع ٌع ,bunun cem¡idir “ُشرَّ  “ِحيَتاٌن ُشرَّ
.denir. Mâ-kabline ircâ¡-ı nazar oluna َوَشاِرَعاٌت”

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،ر“

• 	]şir¡aten[ ِشْرَعًة

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا﴾2235 أَْي ُسنًَّة َوَطِريَقًة َويَُقاُل َشِريَعًة َوَطِريًقا َواِضًحا 	
يِن ِفي الّدِ

Ya¡nî “Eyyühe’l-ümem, sizden her bir ümmet için bir sünnet, bir ¡âdet ve bir yol açtık” 
yâhûd “dînde emr-i dînde bir şerî¡at ve vâzıh bir yol açtık” demek olur. Ve kesrle ”ِشْرَعٌة“ 
ibtidâ-i tarîk ve ”ِمْنَهاٌج“ tarik-i müstakîmdir de denildi. Ânifü’l-beyân ”َشَرَع َلُكْم“ kelime-
sine mürâca¡at oluna.

• 	]şir≠imetun[ ِشْرِذَمٌة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َهُؤَلِء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن﴾2236 أَْي َطاِئَفٌة َقِليَلٌة	

-nâstan cemâ¡at-i kalîle”ye denir. Ve eksere nisbetle kalîle olan cemâ¡at-i kesî“ “ِشــْرِذَمٌة”
reye de ıtlâk olunur, nitekim Âl-i fir¡avn tarafından Benî İsrâ™îl ”ِشــْرِذَمٌة“ denildi, hâlbuki 
altı yüz bin kişi idiler, lâkin etbâ¡-ı fir¡avna nisbetle kalîl idiler. Ve bir şey™den bir kıt¡aya 
.denir ki parça ve bölüktür “ِشْرِذَمٌة”

2233 “Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk.” el-Câsiye, 45/18.
2234 “Zira tatil yaptıkları Cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor.” el-A¡râf, 7/163.
2235 “Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.” el-Mâide, 5/48.
2236 “Dedi ki, “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.” eş-Şu¡arâ™, 26/54.
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• 	]şirbu[ ِشْرُب

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقاَل ٰهِذِه َناَقٌة َلَها ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُلوٍم﴾2237 أَْي َنِصيٌب ِمَن اْلَماِء	

“Sudan hisse” demektir. Bu lafz mâyi¡ olan şey™i tenâvül ma¡nâsına olan ya¡nî içmek 
demek olan”ُشْرٌب”dendir. Kesrle ”ِشْرٌب“ nasîb ve hissedir, Türkçe içim denir.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’‰-‰Â™: ”558[ “َش،ط[

• 	]şa†ra[ َشْطَر

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَوّلِ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾2238 أَْي َقْصَدُه َوَنْحَوُه	

Ya¡nî “Mescid-i Harâm cânibine tarafına, nâhiyesine” demektir. Aslen ”ْيِء -de “ِنْصُف الشَّ
mektir. Cem¡i ”أَْشــطٌُر“ gelir. ”أَْعَطْيُتــُه َشــْطَر َماِلــي“ denir, ”ِنْصــَف َماِلــي“ demektir. Ve “müfâ¡a-
let”ten ”َماَلــُه  Ya¡nî “yarı yarıya bölüştü” demek olur. Taraf ve nâhiye “َناَصَفــُه” ,“َشــاَطَرُه 
ma¡nâsı tansîf edilen şey™in nısfeyni tarafeyni demek olduğu i¡tibâriyle. Ve bu¡d ve 
ma¡ânî-i sâirede dahi müsta¡meldir. “َقَتــَل” bâbından ”اُر  ,“َمْنــِزٌل َشــِطيٌر” ve “َبُعــَدْت” ,“َشــَطَر الــدَّ
.demektir “َبِعيٌد”

• 	]şe†a†an[ َشَطًطا

• ا ِفي 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا َشَطًطا﴾2239 َو﴿َوأَنَُّه َكاَن َيُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى اهللَِّ َشَطًطا﴾2240 أَْي َجْوًرا َوُغُلوًّ
اْلَمْوِضَعْيِن

Zulm ve hadden tecâvüz ve kavlde lâyık olmayanı söylemek demektir. Asl ma¡nâ-yı 
اُر َشطًّا َوُشطُوًطا” bâblarından “َضَرَب” ve “َدَخَل” .ifrât-ı bu¡ddur “َشَطٌط”  “َبُعَدْت ,denir “َشطَِّت الدَّ
 demek olur. İfrât-ı bu¡dden zulm ve cevr ve gulüvv ma¡nâları alınmış ve kavl َغاَيــَة اْلُبْعــِد”
ve fi¡l ve hükm ve sevmde de isti¡mâl olunmuştur. Ve cânib-i nehre de ” .denir “َشطٌّ

• 	]şa†™ehû[ َشْطأَُه

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَئُه﴾2241 أَْي َفَراَخُه َوِصَغاَرُه	

ْرِع” kuş yavrusu”na denir. Ve“ “َفَراٌخ”  ,ekinin kökten tevlîd ettiği şu¡ubâtına denir “َفَراُخ الزَّ
binâ™en ¡aleyh ”ْرِع  de ba¡de’t-tenebbüt aslından yetişen fer¡ler demek olur. Ve bu “َشْطُء الزَّ
âyette sünbül ile de tefsîr olunmuş. Aslen ”َشْطٌء“ taraf ve cânib ve kenâr demek olmakla 

2237 “Salih, şöyle dedi: “İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su içme hakkı var, sizin de belli bir gün 
su içme hakkınız vardır.” eş-Şu¡arâ™, 26/155.

2238 “(Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir.” el-Bakara, 2/144, 149, 150.
2239 “Yoksa andolsun ki saçma bir söz söylemiş oluruz.” el-Kehf, 18/14.
2240 “Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.” el-Cinn, 

72/4.
2241 “Filizini çıkarmış bir ekin gibi.” el-Feth, 48/29.
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 e izâfetinde kökten süren “َزْرٌع” .demek olur “َجاِنــُب اْلــَواِدي” ,“َشــْطُء اْلــَواِدي َوَشــاِطيُء اْلــَواِدي”
fer¡ler demektir ki Türk zürrâ¡ı koltuk ta¡bîr ederler. Ekin ]559[ böylece fer¡lerini ihrâc 
edince ¡Arab ”ْرُع  “َشاِطِئ derler, Türk zürrâ¡ı ekin pençeleşti derler. Ânifü’l-beyân “أَْشَطأَ الزَّ
.kelimesinde de zikri geçti اْلَواِدي”

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELE: ”ش،ع“

• 	]şa¡âirillâhi[ ِ َشَعاِئِر اهللَّ

• ِ﴾2242 أَْي ِمْن أَْعَلِم ِديِنِه	 َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الصَّ

Ya¡nî “Allâh-ı ¡azîmü’ş-şânın dîn-i İslâm’da tâ¡atına ¡alâmet ya¡nî nişân kıldığı ¡alâ-
metlerdendir” demek olur. ”ٌَشــِعيَرة“nın cem¡idir. Vâhidesi kesrle ”ٌِشــَعاَرة“dir de denildi 
ki ¡alem ve ¡alâmet ma¡nâsınadır. Ve bu kelime ”َشــْعٌر“ mâddesindendir ki müştakkât ve 
mutasarrafâtı ma¡ânî-i kesîrede müsta¡meldir. Mahalli mufassalât-ı kütüb-i lügattır.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ع“

• 	]şu¡ûben[ ُشُعوًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل﴾2243 َجْمُع َشْعٍب ُهَو أَْعَلى َطَبَقاِت النََّسِب	

Neseb, tabaka ve derecâtın en yükseğidir; ”َقَباِئــُل“ ki cem¡-i ”َقِبيَلــٌة“dir, bunun dûnun-
dadır. Bundan sonra gelene ”َعَماِئــُر“ denir, vâhidi kesrle ”ٌِعَمــاَرة“dir. Bundan sonrakine 
 dir, vâhidi“َفَصاِئُل” dır. Sonra“َفِخٌذ” dır, vâhidi“أَْفَخاٌذ” dır. Sonra“َبْطٌن” denir, vâhidi “بُطُوٌن”
 ten sonra vasf-ı“َعِشيَرةٌ” tir. Ve bu sondur, zîrâ“َعِشيَرةٌ” dir, vâhidi“َعَشاِئُر” dir. Sonra“َفِصيَلٌة”
mahsûsla yâd olunur bir cemâ¡at yoktur. ”َشــْعٌب“ ayrılmak ve dağılmak ve bölük bölük 
olmak ma¡nâlarında müsta¡meldir.

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،ع“

• 	]eş-şi¡râ[ ْعَرى الّشِ

• ِة	 ْعٰرى﴾2244 َكْوَكٌب َمْعُروٌف َكاَن َيْعُبُدُه [560] ُخَزاَعُة َوَبْعُض أَْهِل اْلَجاِهِليَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الّشِ

Ya¡nî ” َيَماِنــيٌّ  denilen ma¡rûf yıldızdır ki ibtidâ Ebû Kebşe sonra da ona tebe¡an “ِشــْعَراُء 
»uzâ¡a kabîlesi onu ma¡bûd ittihâz etmişlerdi. Bu âyet-i kerîme onun ülûhiyyet-i mev-
hûmesini nefy ve ibtâl eder, ya¡nî ma¡bûd ittihâz ettikleri Şi¡râ’nın da hâlık ve rabbı o 

2242 “Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir.” el-Bakara, 2/158.
2243 “Ve sizi boylara ve kabilelere ayırdık.” el-Hucurât, 49/13.
2244 “Şüphesiz O, “Şi’râ’nın Rabbidir.” en-Necm, 53/49.
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Allâh-ı ¡azîmü’ş-şândır. Merbûb ve mahlûk olan rabb ve ilâh ma¡bûd olur mu demek 
olur.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME: ”َش،غ“

• 	]şeπafehâ[ َشَغَفَها

• ُه َشَغاَف َقْلِبَها	 ا2245﴾ أَْي أََصاَب ُحبُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقْد َشَغَفَها ُحبًّ

Ya¡nî “Yûsuf ¡aleyhi’s-selâmın muhabbeti imre™et-i ¡azîzin kalbi gılâfına isâbet etti, 
değdi, te™sîr etti” demek olur. Feth-i şîn ile ”َشــَغاٌف“, gılâf-ı kalbdir, ya¡nî kalbi muhît 
olan gışâ™dır. Ve habbe-i kalbdir de denildi ki samîm-i kalbde olan siyâh noktadır. ”َنَفَع“ 
bâbından ”َشــَغَف اْلَهَوى َيْشــَغُف َشــَغًفا“ denir, ”َبَلَغ َشــَغاَف َقْلِبِه“ demek olur. Ve âyet ¡ayn-ı muh-
mele ile ”َقْد َشــَعَفَها ُحبًّا“ sûretinde dahi kırâ™at olundu. Bu kırâ™ate göre ma¡nâ ُه ِإَلى  “ِاْرَتَفَع ُحبُّ
-Ya¡nî “Yûsuf’un muhabbeti ±elî«â’nın kalbinde mevzi¡ ya¡nî merte أَْعَلــى َمْوِضــٍع ِمــْن َقْلِبَهــا”
be-i a¡lâya kadar çıktı” demek olur. Kelime-i mezbûre mühmele ile ”َشَعاُف اْلِجَباِل“ kavlin-
dendir ki rü™ûsü’l-cibâl ya¡nî dağ tepeleri demektir. Bâb-ı sâlisten ”َشَعَفُه اْلُحبُّ َيْشَعُف َشَعًفا“ 
denir ve ”ُفــَلٌن َمْشــُعوٌف ِبُفَلَنــٍة“ kavli ”َها ِإَلــى أَْقَصى َمَذاِهِبــِه  demektir. Vallâhu a¡lemu “َذَهــَب ِبــِه ُحبُّ
bi-murâdihi bihi.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-FÂ™: ”َش،ف“

• 	]şefâ curufin[ َشَفا ُجُرٍف

• ُقوِط	 َس بُْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر﴾2246 أَْي َطَرِف َجاِنٍب ُمْشِرٍف َعَلى السُّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْم َمْن أَسَّ

Ya¡nî “yıkılmağa müteheyyi™ cânib tarafına” ]561[ demektir. 2247﴾َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر﴿ 
kavl-i kerîminde de böyledir. Bu kelime bi™r ve vâdî ve kabr ve emsâline izâfetle hâffe, 
taraf, kenâr ve yan ma¡nâsınadır. Bunun aslı dudak Fârisîce leb ma¡nâsına olan ”َشــَفٌة“ 
lafzıdır. Aslen ”َشــَفٌو“ iken lâm’ı hazf ve hâ™ ¡ıvaz ilhâkıyla ”َشــَفٌة“ olmuştur. ”ُجــُرٍف“ 
Bâbu’l-Cîm’de beyân olundu.

• 	]eş-şefe…i[ َفِق الشَّ

• ْمِس	 َفِق﴾2248 أَِي اْلُحْمَرِة َبْعَد َمِغيِب الشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَل أُْقِسُم ِبالشَّ

Ya¡nî “güneşin gurûbundan sonra ufk-ı garbîde kalan humret” demektir. Ve ¡inde’l-◊a-

2245 “Ona olan aşkı yüreğine işlemiş.” Yûsuf, 12/30.
2246 “Yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup” et-Tevbe, 9/109.
2247 “Siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz.” Âl-i ¡İmrân, 3/103.
2248 “Yemin ederim şafağa” el-İnşikâk, 84/16.
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nefiyye beyâzdır. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta güneşin gurûbu ¡indinde gündüzün 
aydınlığının gecenin karanlığıyla karışmasıdır diye tefsîr etmiş. ”َشَفٌق“in aslı ”َشَفَقٌة“dır.

• 	]eş-şef¡i ve’l-vetri[ ْفِع َواْلَوْتِر الشَّ

• ْفِع َواْلَوْتِر﴾2249	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَفْجِر َوَلَياٍل َعْشٍر َوالشَّ

Bu iki kelimenin te™vîl ve tefsîrinde akvâl vardır. Evvelen lügatte ”َشْفٌع“ isnân, ya¡nî çift, 
Türkçe ikiz denir. ”َنَفَع“ bâbından ”ْيَء َشْفًعا  Ya¡nî şey™i tek olan “َضَمْمُتُه ِإَلى اْلَفْرِد” ,“َشَفْعُت الشَّ
şey™e zamm ile çift ettim demek olur. Ve ”َوْتٌر“ ferd ve vâhiddir. Türkçe tek denir. ”َوَعَد“ 
bâbından ”َوَتْرُت اْلَعَدَد َوْتًرا“ denir, ”أَْفَرْدتُُه“ ya¡nî sayıyı tekledim demek olur. Bunların te™vîl 
ve tefsîrinde evvelâ َهــا َشــْفِعَها َوَوْتِرَهــا ْشــَياِء ُكّلِ ــْفِع َواْلَوْتــِر﴾2250 َوْاَلْ  Ya¡nî kâffe-i mevcûdât-ı ﴿َوالشَّ
mümkine ve onların zevc ve ferdi, çift ve teki hakkı için demektir denildi. Ve ”ــْفِع  “الشَّ
yevmü’l-adhâ ya¡nî kurbân bayramı ve ”اْلَوْتِر“ yevm-i ¡arefedir de denildi. Ve ”َشْفٌع“ halk 
ve ”َوْتــٌر“ Hak’tır da denildi. Ve ”اَْلَوْتــِر“ Âdem ¡aleyhi’s-selâmdır ki zevci ◊avvâ ¡aley-
he’]562[s-selâm ile ”َشــْفٌع“ dir de denildi. Ve ”َشــْفٌع“ ve ”َوْتــٌر“den murâd namazlardır ki 
bir kısmı sabâh ve zuhr ve ¡asr ve ¡işâ™ gibi reke¡ât i¡tibâriyle çift ve magrib ya¡nî akşam 
namâzıyla salât-ı vetr gibi tekdir de denildi. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkatihâ ve bi-kulli mâ 
akseme bihi.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-¢ÂF: ”َش،ق“

• 	]şe…a…nâ[ َشَقْقَنا

• ا﴾2251 أَْي َصَدْعَناَها ِبالنََّباِت َصْدًعا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َشَقْقَنا اْلَْرَض َشقًّ

Ya¡nî “Arzı murâd toprağı nebâtla yarmakla yardık” demektir. ” -yarmak ve yarıl “َشــقٌّ
mak ma¡nâsına masdardır; yarık ma¡nâsına ism de olur. “َقَتــَل” bâbından ”ا  “َشــقَّ َيُشــقُّ َشــقًّ
denir. Ve ”  lafzı ma¡ânî-i sâireye gelir, ez-cümle muhâlefet ve mübâyenet ve ¡adâvet “َشقٌّ
gibi; kesrle ” -taraf ve cânib ve zahmet ve meşakkat ma¡nâlarınadır. Her biri mahal “ِشــقٌّ
linde beyân olunur.

• 	]şa…iyyun[ ٌَّشِقي

• ٌم	 ٌب َوُمَنعَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد﴾2252 أَْي ُمَعذَّ

”  “َســِعيٌد” .ilm-i ezelde ¡azâb-ı nâr kendisine vâcib ve mütehattem olan nefs”tir¡“ “َشــِقيٌّ
bunun zıddıdır ki ”َنِعيــٌم“ kendisine mütehattem olan nefstir. Bâb-ı râbi¡den َشــِقَي َيْشــَقى“ 
”  bundan ismlerdir. Ve hâib “ِشــْقَوةٌ” ve kesrle “َشــَقاَوةٌ” denir. Ve fethle َشــَقاًء َوَشــَقاَوًة َفُهَو َشــِقيٌّ

2249 “Tan yerinin ağarmasına andolsun. On geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun.” el-Fecr, 89/1-3.
2250 “Çifte ve teke andolsun” el-Fecr, 89/3.
2251 “Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!” ¡Abese, 80/26.
2252 “Onlardan mutsuz (cehennemlik) olanlar da vardır, mutlu (cennetlik) olanlar da.” Hûd, 11/105.
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ve hâsir ma¡nâsına da gelir. Ve gerek şakâvet ve gerek sa¡âdet-i dünyevî ve uhrevî de 
olurlar. Kezâ mü™ebbed ve muvakkat de olurlar. Kütüb-i kelâm ve kütüb-i hakâyıka 
mürâca¡at oluna.

• 	]şa…iyyen[ َشِقيًّا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلْم أَُكْن ِبُدَعاِئَك َرّبِ َشِقيًّا﴾2253 أَْي َخاِئًبا 	

• ِه	 اًرا َشِقيًّا﴾2254 أَْي َعاِصًيا ِلَربِّ َوِفي ﴿َوَلْم َيْجَعْلِني َجبَّ

• َوِفي ﴿َعَسى أَلَّ أَُكوَن ِبُدَعاِء َربِّي َشِقيًّا﴾2255 أَْي ِبِعَباَدِة َربِّي َعاِصًيا َكَعَبَدِة أَْوثاٍَن	

Ve lafz-ı ”َشــَقاٌء“ bed-baht ]563[ uğursuz, ziyân-kâr, yaramaz ma¡nâlarında isti¡mâl olu-
nur; Türkçe kutsuzluk denir ki zıddı olan ”ٌَسَعاَدة“ kutluluktur.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ق“

• 	]eş-şu……atu[ ُة قَّ الشُّ

• َفِر	 ُة﴾2256 أَْي َمَساَفُة السَّ قَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الشُّ

Murâd sefer-i ba¡îddir ki nice zahmet ve meşakkatle kat¡ olunduğu cihetle ” -laf “َشــقٌّ
zından müştakk ”ٌة  ile tesmiye olunmuştur. Lafzın tahkîki faslın evvelinde beyân “ُشــقَّ
olundu. 

Fâide: Bu seferden murâd Şâm seferi olduğu İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhümâ hazretle-
rinin ”اِم َفُر ِإَلى الشَّ ُة السَّ قَّ .kavlinden zâhir oluyor ki Tebûk gazvesidir “اَلشُّ

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،ق“

• 	]şi……i[ ِِشّق

• ْنُفِس َوَجْهِدَها	 ِة اْلَ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَتْحِمُل اَْثَقاَلُكْم َلْم َتُكونُوا َباِلِغيِه ِإلَّ ِبِشّقِ اْلَْنُفِس﴾2257 أَْي ِبَمَشقَّ

Kesrle ” .nefsde ve bedende hâsıl olan meşakkat ve ta¡ab ve inkisâr ma¡nâsınadır “ِشقٌّ

• 	]şi…â…un[ ِشَقاٌق

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق﴾2258 أَْي َعَداَوٍة َوُمَباَيَنٍة َوُمَخاَلَفٍة	

2253 “Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.” Meryem, 19/4.
2254 “Beni azgın bir zorba kılmadı.” Meryem, 19/32.
2255 “Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.” Meryem, 19/48.
2256 “Fakat meşakkatli yol, onlara uzak geldi.” et-Tevbe, 9/42.
2257 “Onlar ağırlıklarınızı, sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar.” en-Nahl, 16/7.
2258 “Onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar.” el-Bakara, 2/137.
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Her yerde böyle tefsîr olunur. Evvel-i faslda ”َشــَقْقَنا“ kelimesiyle mâ-ba¡dını oku. Vallâ-
hu a¡lemu bi’s-savâb.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-KÂF: ”َش،ك“

• 	]şekûrun[ َشُكوٌر

• َرَجاِت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر﴾2259 أَْي ُمِثيٌب يَُجاِزي ِبَيِسيِر الطَّاَعاِت َكِثيَر الدَّ

Ya¡nî “ecr ve sevâb verici tâ¡ât-ı kalîle mukâbilinde derecât-ı kesîre bahş edici” demek-
tir. Bu âyet-i kerîmede ”َشُكوٌر“ esmâ-i hüsnâ-yı ilâhiyyedendir. ”ُشْكٌر“den sîga-i mübâla-
gadır. ”ُشْكٌر“ bir kimsenin iyiliğine ]564[ karşı kavlen veyâ fi¡len mükâfât etmek ma¡nâ-
sınadır. Bu ¡abdden ¡abde karşıdır. ¡Abdden rabbe ve mün¡im-i hakîkî olan Hakk’a karşı 
ni¡meti tasavvur ve Hak’tan olduğunu i¡tirâf ile kalben ve Mün¡im üzerine hâlisen senâ-i 
cemîl ile lisânen ve ni¡meti izhâr ve vücûh-ı hayr u birrde sarf ve isti¡mâl ile ¡amelen ve 
tâ¡ât ve ¡ibâdât ile bedenen mükâfâttır. Bu mertebede tahakkuk eden kimseye ”َعْبٌد َشُكوٌر“ 
denir. 2260﴾ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا﴿ kavl-i kerîmiyle emsâlinde olduğu gibi. Bâb-ı evvelden َشَكَر“ 
 lafzı “َشُكوٌر” denir. Ve zamm-ı şîn ile َيْشُكُر ُشْكًرا َوُشْكَراًنا َفُهَو َشاِكٌر َوَذاَك َمْشُكوٌر َوِفي اْلُمَباَلَغِة َشُكوٌر”
 ün“ُشــْكٌر” gibi “بُُروٌد” ve “بُْرٌد” gibi masdar olmak yâhûd “َشــَكَر َيْشــُكُر ُشــُكوًرا” bâbından ”َقَعَد“
cem¡i olmak câizdir.

• 	]şeklihî[ َشْكِلِه

• ِمَن 	 َيْعِني  َوأَْجَناٌس  أَْصَناٌف  َوَنْوِعِه  َوَضْرِبِه  ِمْثِلِه  ِمْن  أَْي  أَْزَواٌج﴾2261  َشْكِلِه  ِمْن  َتَعاَلى ﴿َوآَخُر  َقْوِلِه  ِفي 
اْلَعَذاِب

 asnâf ve ecnâs ma¡nâsına olmakla “أَْزَواٌج” burada misl ve nev¡ ma¡nâsına. Ve “َشــْكٌل”
mâ-kablinde mezkûr ”َحِميٌم“ ve ”اٌق -misl ve nev¡inden nice asnâf u ecnâs-ı ¡azâb var “َغسَّ
dır demek olur. Murâd şekl ve sûret ve hey™ette ”َحِميٌم“ ve ”اٌق  gibi ve zevk ve îlâmda “َغسَّ
ondan mübâyin türlü türlü ¡azâblar vardır demektir.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ك“

• 	]şukûran[ ُشُكوًرا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل ُشُكوًرا﴾2262 أَْي ُشْكًرا	

Ya¡nî “Sizden mükâfât ve senâ-i cemîl istemiyoruz” demek olur. Bu faslın evvelinde 
vâki¡ ”َشُكوًر“ kelimesine ircâ¡-ı nazar buyurula.

2259 “Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir.” Fâtır, 35/34.
2260 “Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu.” el-İsrâ™, 17/3.
2261 “O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır.” Sâd, 38/58.
2262 “Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.” el-İnsân, 76/9.
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’N-NÛN: ”565[ “َش،ن[

• 	]şene™ânu[ َشَنآُن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم﴾2263 أَْي َبْغَضاُء َقْوٍم َوِبُسُكوِن النُّوِن “َشْنآُن َقْوٍم” أَْي بُْغُض َقْوٍم	

 adâvet-i şedîde¡ “َبْغَضاُء” ;mutlak ¡adâvet ve düşmanlık “بُْغٌض” ;nın farkı“َبْغَضاُء” ile “بُْغٌض”
ve katı düşmanlık demektir. Lâkin bu Ba§riyyûn mezhebidir. Kûfiyyûn ise ”َشــَنآُن“ ve 
sükûn ile ”َشــْنآُن“ iki masdardır dediler. “َتِعَب” bâbından َشــِنَئُه َيْشــَنُؤُه َشــَنأً َوَشــَنآًنا ِبَفْتِح النُّوِن ِفيِهَما“ 
 ﴿ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْلَْبَتُر﴾denir. Bugz etmek ma¡nâsınadır. Kâle ta¡âlâ: 2264 َوَشــْنآًنا ِبُســُكوِنَها َفُهَو َشــاِنٌئ”
 “َشْنٌء” bugz ve sükûnla “َشَنأٌ” Ya¡nî sana ¡adâvet eden demektir. Ve feth-i nûn’la أَْي َبِغيُضَك
bagîz ma¡nâsına ismdir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-VÂV: ”َش،و“

• 	]eş-şevketi[ ْوَكِة الشَّ

• َلِح	 ْوَكِة َتُكوُن َلُكْم﴾2265 أَِي اْلَبْأِس َوالّسِ وَن اَنَّ َغْيَر َذاِت الشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَتَودُّ

Ya¡nî “şiddet ve harb ve cidâl ve silâh sâhibi” demektir. Bu kelime aslen diken demek 
olan ”َشْوٌك“dendir. Bu ism-i cins olup vâhidesi ”َشْوَكٌة“dir. Sonra hadd ve men¡ ve şiddet-i 
be™s ve kuvvet ve silâh ma¡nâlarına isti¡mâl olundu. Diken ma¡nâsına ve dikenlenmek ve 
diken batmak ve batırmak ma¡nâlarına gelir. “َقاَل” bâbından ”َجَرُة -Ağaç diken“ “َشاَكِت الشَّ
lendi” ve ”ْوُك ُجُل” Ona diken battı” ve“ “َشاَكْتُه الشَّ  ”.Şu kimse bana diken batırdı“ “َشاَكِني الرَّ
Ve mebnî ¡ale’l-mef¡ûl sîgasıyla ”ُجُل  “َشاَك .bâbından da gelir “َخاَف” de denir. Ve “ِشيَك الرَّ
.denir. Vallâhu a¡lemu َيَشاُك َشْوًكا”

• 	]şevben[ َشْوًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوًبا ِمْن َحِميٍم﴾2266 أَْي َلَخْلًطا ِمْن َحِميٍم	

Ya¡nî “sıcak su ile mahlût şarâb” demek olur. Karıştırmak ma¡nâsına ]566[ olan ”َشْوٌب“ 
lafzındandır. “َقــاَل” bâbından ”َبــُن َشــْوًبا َفُهــَو َمُشــوٌب  denir, “süte su karıştırdı” ve “o “َشــاَب اللَّ
süt karışıktır, suludur” demek olur. Bu âyette ”َمُشــوٌب” ,“َشــْوٌب“ ma¡nâsınadır ki tesmi-
ye bi’l-masdar kabîlinden olur. Ve ”َشــاِئَبة“ akzâr ve ednâs ve leke ma¡nâsınadır. Cem¡i 
.gelir “َشَواِئُب”

2263 “Birtakımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, (haddi aşmaya) sürüklemesin.” el-Mâide, 5/2, 8.
2264 “Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.” el-Kevser, 108/3.
2265 “Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz.” el-Enfâl, 8/7.
2266 “Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır.” es-Sâffât, 37/67.
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• 	]eş-şevâ[ َوى الشَّ

• ْأِس	 ٰوى﴾2267 أَْي ُجُلوَد الرَّ اَعًة ِللشَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َنزَّ

Ya¡nî “başın derileri” demektir. ”ٌَشــَواة“ lafzının cem¡idir. Ve ”ٌَشــَواة“ başın derisidir. Ve 
memdûd olarak kesr-i şîn ile ”ِشَواٌء“ biryân ya¡nî kebâbdır, lâkin bu lafz sadedinde oldu-
ğumuz meftûhetu’ş-şîn ”َشَوى“ lafzının gayrıdır.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،و“

• 	]şûrâ[ ُشوَرى

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوأَْمُرُهْم ُشوٰرى َبْيَنُهْم﴾2268 أَْي ُذو ُشوَرى َل َيْنَفِرُدوَن ِبَرْأٍي	

 ve Türkçe danışmak deriz. Bu kelime “َمْشَوَرةٌ” .ma¡nâsına masdardır “َتَشاُوٌر” lafzı “ُشوَرى”
aslen ”َشْوٌر“dendir. “İf¡âl”den ”َأََشاَر ِإَلْيِه ِباْلَيِد أَْي أَْوَمأ“ ve ْأِي َيْعَني َما َرأَى َحَسًنا أَْو َصَواًبا  “أَشاَر َعَلْيِه ِبالرَّ
َوأَْعَلَم َما ِفي َنْفِسِه ِفي اْلَْمِر َوَما َبَدا َلُه ِفيِه”
Bu bâbın evvelinde ”َشاِوْرُهْم“ kelimesine de mürâca¡at oluna.

• 	]şuvâ@un[ ُشَواٌظ

• َخاِن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿يُْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر﴾2269 أَْي َلَهٌب َخاِلٌص ِمَن الدُّ

“Dumansız ¡alev”dir ki Türkçe yalın denir. Râπıb da Mufredât’ta bu ma¡nâyı iltizâm 
etmiş de ”َهــُب الَّــِذي َل ُدَخــاَن ِفيــِه ــَواُظ اللَّ -ile de tefsîr olunmuş ki lisâ “َنــاٌر َمْحَضــٌة” diyor ve “اَلشُّ
nımızda kor denir, Türkçe köz derler. Ve ”َهــُب اْلََخُضــُر اْلُمْنَقِطــُع ِمــَن النَّــاِر  ibâretiyle tefsîr¡ “اَللَّ
]567[ edenler de var. Bu odunun derûnundaki gazların indifâ¡ından hâsıl olan mâ™î renk-
te görülen ¡alevler olacaktır.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-HÂ™: ”ُش،ه“

• 	]şehide[ َشِهَد

• ُ أَنَُّه َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو َواْلَمٰلِئَكُة َواُولُوا اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط﴾2270 أَْي َبيََّن َوأَْظَهَر أَنَُّه َل ِإَلَه ِإلَّ ُهَو	 ﴿َشِهَد اهللَّ

Ya¡nî cenâb-ı vahdâniyyetini ehadiyyet-i zâtiyyesini nasb-ı delâil ve inzâl-i âyât-ı 
beyyinât ile tebyîn ve izhâr eyledi demek olur. Zîrâ şehâdet tebyîn ve izhâr-ı mâ-hü-
ve’l-haktır. Ve ”َُحَكَم َوَقَضى” ,“َشِهَد اهلل“ demektir de denildi. Ve “َقاَل” ve ”أَْعَلَم“ ile de tefsîr 
olunmuş. Râπıb rahimehullâhu Mufredât’ta Allâh-ı ¡azîmü’ş-şânın kendi vahdâniyye-

2267 “Derileri kavurup çıkaran.” el-Ma¡âric, 70/16.
2268 “İşleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar” eş-Şûrâ, 42/38.
2269 “Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir.” er-Rahmân, 55/35.
2270 “Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâhitlik ettiler.” Âl-i ¡İmrân, 

3/18.
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tine şehâdeti ¡âlemde ve nüfûsumuzda kendi vahdâniyyeti üzerine delâlet eden şey™leri 
îcâd etmesidir demiş. ”َســِلَم“ bâbından ”َشــِهَد َيْشــَهُد َشــَهاَدًة َفُهَو َشــاِهٌد َوَشــِهيٌد َوَذاَك َمْشــُهوٌد“ denir. 
Ve ”ُشــُهوٌد“ masdar ve ”َشــاِهٌد“ cem¡i de olur. ”َشــِهَد ُشــُهوًدا َفُهَو َشاِهٌد َوُهْم ُشُهوٌد“ da denir. ¡Alâ-
külli-hâl huzûr ve ıttılâ¡ ve müşâhede ve mu¡âyene ve idrâk ve half ya¡nî kasem ve izhâr 
ve beyân ve gaybın mukâbili ya¡nî havâss ve müdrikâtla idrâk olunan eşyâ ve ¡avâlim 
ma¡nâlarında isti¡mâl olunur. Ve ”َشِهيٌد“ ma¡rekede fî sebîlillâh maktûl olan ve vefât eden 
¡abd-i mü™mindir. Ve bunda “fa¡îl” bi-ma¡nâ “mef¡ûl”dür. Sebeb-i tesmiye mufassalâtta 
görülür. Ve lafz-ı mezbûr ”َشِهْدُت ِبِه“ ve ”أَْشَهْدتُُه“ gibi bâ™ ile ve hemze ile ta¡addî de eder. 
Bu bâbın evâilinde ”شاَِهٍد“ ve ”َمْشُهوٍد“ kelimesinde de mezkûrdur, mürâca¡at oluna.

• 	]eş-şehra[ ْهَر الشَّ

• ْهَر َفْلَيُصْمُه﴾2271 أَْي َرَمَضاَن [568]	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

-lafzı a¡cemî-yi mu¡arrebdir denildi. Kelime-i ¡Arabiyyedir de denildi. ¡Arabî ol “َشــْهٌر”
duğuna göre intişâr ve vuzûh ma¡nâsına olan ”ٌُشــْهَرة“den olur. “َقَطــَع” bâbından َشــَهْرُت“ 
ْرتُُه َتْشــِهيًرا” denir. Ve “tef¡îl”den اْلَْمــَر َشــْهًرا َوُشــْهَرًة أَْيًضــا َفاْشــَتَهَر”  ,“َشــَهَر َســْيَفُه” de denir. Ve “َشــهَّ
 tesmiye olundu. Ve rü™yet-i “َشْهٌر” demektir. Hilâle de vuzûh ve şöhretinden dolâbı “َسلَُّه”
hilâlden ”َمَحــاٌق“a kadar olan yirmi dokuz yâ otuz günlük müddete de ”َشــْهٌر“ denildi ki 
biz ona ay ve bir ay deriz. 2272﴾َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن﴿ ve 2273﴾ْهِر اْلَحَراِم ْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّ  ﴿الشَّ
ve 2274﴾َفِصَياُم َشــْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن﴿ ve 2275﴾َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشــْهٍر﴿ ve emsâli âyât-ı kerîme de bu 
ma¡nâyadır. Ve ”َشْهٌر“ Fârisîde ve Türkçede kazâdan büyük ve ma¡rûf beldeye ıtlâk olu-
nur ki ¡Arabîde ”َمِديَنٌة“ denir; bu da şöhretten me™hûz olsa gerek.

MAZMÛMETU’Ş-ŞÎN: ”ُش،ه“

• 	]şuhuben[ ُشُهًبا

• َماَء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا﴾2276 َجْمُع ِشَهاٍب ِباْلَكْسِر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواَنَّا َلَمْسَنا السَّ

Şîn-i meksûre ile ”ِشــَهاٌب“ lafzı her îkâd olunmuş ziyâlı şey™e denir ki âteşten bir şu¡le-i 
sâtı¡adır. Ve semâda vakt vakt yıldız gibi neşr-i ziyâ ile uçan ve ba¡zen dağılıp kıta¡ata 
münkasim olan mâdde-i mudî™eye de ism olmuştur ki âyetteki ”ُشُهٌب“ ondan ¡ibârettir ki 
rücûm-ı şeyâtîndir. Sicistânî rahimehullâhu ”ُشــُهًبا“ kelimesini ”َيْعِنــي اْلَكَواِكــَب“ ¡ibâretiyle 
îzâh etmiş ise de bi-i¡tibâri’ş-şekl ve’l-manzardır. Bundan murâdı kevâkib-i sâbite ve 

2271 “Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin.” el-Bakara, 2/185.
2272 “(O sayılı günler), Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” el-Bakara, 2/185.
2273 “Haram ay, haram aya karşılıktır.” el-Bakara, 2/194.
2274 “İki ay ardarda oruç tutması gerekir.” en-Nisâ™, 4/92; el-Mücâdele, 58/4.
2275 “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” el-Kadr, 97/3.
2276 “Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.” el-

Cinn, 72/8.
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seyyâre değildir, zîrâ kevâkib-i mezkûre 2277﴾َوُكلٌّ ِفــي َفَلــٍك َيْســَبُحوَن﴿ kavl-i kerîmi mantû-
kunca hatt-ı hareketlerini tebdîl ile kendi medâr ve mahreklerini terk edip hârice çıka-
mazlar. Meğer ki kıyâmet kopa, ]569[ nitekim 2278﴾اْنَتَثــَرْت اْلَكَواِكــُب   buyuruldu. Ve ﴿َوِإَذا 
sûre-i Mülk’te vâki¡ 2279﴾َياِطيِن ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما ِللشَّ َماَء الدُّ  kavl-i kerîminde ﴿َوَلَقْد َزيَّنَّا السَّ
dahi zikr olunan ”َمَصاِبيُح“ten murâd da ”ُشُهٌب“dür, zîrâ ”ُدْنًيا” ,“َسَماٌء“ ile tavsîf olunmuştur 
ki arza en yakın olan ”َســَماٌء“ demek olur. Şihâbların da mahalli odur. Vallâhu a¡lemu 
bi’s-savâb.

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،ه“

• 	]şihâbin[ ِشَهاٍب

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَْو آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس﴾2280 أَْي ِبَناٍر ِفي َرْأِس َفِتيَلٍة أَْو ُعوٍد	

Ya¡nî “bir fetîlenin yâhûd bir ağacın ucunda âteş” demek olur. Murâd bir vâsıta ile bir 
asldan iktibâs edilen şu¡le olacaktır. Bunun hey™et-i umûmiyyesine biz meş¡ale ta¡bîr 
ederiz. Dîger mahallerde vâki¡ olan ”ِشَهاٌب“ kelimeleri için ânifü’l-beyân ”ُشُهًبا“ kelime-
sine ircâ¡-ı nazar oluna.

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”َش،ي“

• 	]şey™en[ َشْيًئا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا﴾2281 و﴿َلْم َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا﴾2282 أَْي َمْوُجوًدا يُْعَلُم 	
َويُْخَبُر َعْنُه

-lafzı hakkında birtakım akvâl vardır ki cümlesini zikr etmek itnâb-ı makâli mû “َشــْيٌء”
cib olur. Hulâsası şudur ki ”َشــْيٌء“ bilinip kendinden ihbâr sahîh olan mevcûddur. Ve 
ekser-i mütekellimîn ¡indinde ism-i müşterektir, zîrâ Bârî ta¡âlâ hazretleriyle gayrında 
isti¡mâl olunur ve gerek mevcûd gerek ma¡dûmda vâki¡ olur. Lâkin ba¡zı ehl-i ¡ilm ¡in-
dinde mutlakan mevcûddan ¡ibârettir, ma¡dûm ”َشــْيٌء“ değildir. Bu kavl ta¡rîf-i sâbıka 
da mülâyimdir. Ve lafz-ı mezkûrun aslı ”َشــاَء“nin masdarıdır. ”َنــاَل“ bâbından َشــاَء َزْيــٌد“ 
 demektir. Bundan ]570[ ber-vech-i ta¡rîf-i “أََراَدُه” denir ki اَْلَْمَر َيَشاُؤُه َشْيًئا َفُهَو َشاٍء َوَذاَك َمِشيٌء”

2277 “Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” Yâsîn, 36/40.
2278 “Yıldızlar saçıldığı zaman” el-İnfitâr, 82/2.
2279 “Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık.” el-Mülk, 

67/5.
2280 “Yahut ısınasınız diye bir kor ateş getireceğim” en-Neml, 27/7.
2281 “Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım.” Meryem, 19/9.
2282 “(İnsan) (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken)” el-İnsân, 76/1.
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sâbık ism olarak isti¡mâl olundu ve denildi ki masdar olmak i¡tibâriyle bununla Cenâb-ı 
Hak murâd olundukta masdar bi-ma¡nâ “fâ¡il” olarak ”َشاٍء“ ve gayrullâh murâd edildikte 
masdar bi-ma¡nâ “mef¡ûl” olarak ”َمِشيٌء“ ma¡nâsını tazammun eder. Vallâhu a¡lemu.

MEKSÛRETU’Ş-ŞÎN: ”ِش،ي“

• 	]şiyete[ ِشَيَة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُمَسلََّمٌة َل ِشَيَة ِفيَها﴾2283 أَْي َل َلْوَن ِفيَها َغْيَر َلْوِنَها	

Ya¡nî “Bakara-i mezkûrede kendi renginin gayrı renk yoktur.” Murâd lekesiz beneksiz 
düz sarı alaca değil demektir. Lafz-ı mezkûr misâl-i vâvî olup aslı kesrle ”ِوْشــَيٌة“dir. 
 “ِشــَية” gibi fâ™ü’l-fi¡l hazf olunarak ¡ıvazen hâ™ lâhık olarak “َوَعــَد َيِعــُد ِعَدًة” ve “َوَزَن َيــِزُن ِزَنــًة”
olmuştur. Aslen at ve sâir hayvânda olan ve Türkçede ala denilen reng-i muhâliftir ki 
öyle hayvâna alaca deriz. Sonra libâs ve sâire de dahi isti¡mâl olunmuş. ”َوَعَد“ bâbından 
ــى”  denir, telvîn ettim demek olur. Ma¡ânî-i sâirede dahi “َوَشــْيُت الثَّــْوَب َوْشــًيا َوِشــَيًة َفُهــَو ُمَوشًّ
müsta¡meldir.

• 	]şiya¡an[ ِشَيًعا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَجَعَل أَْهَلَها ِشَيًعا﴾2284 أَْي ِفَرًقا	

Ya¡nî “bölük bölük.” 

• ِليَن َيْعِني اْلَماِضيَن َوِقيَل 	 وَّ ِليَن﴾2285 أَْي أَُمِم اْلَ َوِفي َقْوِلِه ُسْبَحاَنُه ﴿َوَلَقْد اَْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِفي ِشَيِع اْلَوَّ
ِليَن ِفي ِفَرِق اْلَوَّ

 .dandır“ِشــَياٌع” nin cem¡idir. Aslen intişâr ve takviye ve tekessür ma¡nâlarına olan“ِشــيَعٌة”
Ve ”ِشــيَعٌة“ kişinin taraftarlarına denir ki onlarla husamâ™ ve muhâlifîni üzerine kuvvet 
bulur. 2286﴾ِه -ve emsâlinde olduğu gibi. Hazreti Ya¡sû ﴿َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ
bü’l-muvahhidîn ¡Alî b. Ebî ‰âlib ve bi’l-cümle ehl-i beyt-i nübüvvet salavâtullâhi 
¡aleyhim tarafını iltizâm ve onlara nusret edenlere ]571[ ”ِشــيَعٌة“ tesmiyesi ıstılâhîdir, 
yoksa ”ِشــيَعٌة“ mutlakan taraftar demektir. Ve ”ِشــيَعٌة“ ve nisbetle ” -lafzlarının mut “ِشــيِعيٌّ
lakan Râfizî ma¡nâsına isti¡mâli de galattır. Fi’l-hakîka her Râfizî Şî¡îdir lâkin her Şî¡î 
Râfizî değildir.

• 	]şî¡atihî[ ِشيَعِتِه

• ِه﴾2287 أَْي أَْعَواِنِه	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدّوِ

2283 “Kusursuz, hiç alacası olmayan (bir sığırdır).” el-Bakara, 2/71.
2284 “Ve ora halkını sınıflara ayırmıştı.” el-Kasas, 28/4.
2285 “Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.” el-Hicr, 15/10.
2286 “Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi.” el-Kasas, 28/15.
2287 “Kendi tarafından olan, düşmanına karşı ondan yardım istedi.” el-Kasas, 28/15.



Ya¡nî “zahîr ve nâsırlarından” demek olur. Bu Sicistânî’nin kavlidir. Müşârün ileyh 
diyor ki ”ِشــيَعة“ lafzı ”ِشــَياٌع“dandır. ”ِشــَياٌع“ küçük odunlardır, ya¡nî yonga ve çalı çırpı ki 
onlarla âteş yakılır. Büyük odunların tutuşup yanmalarına i¡âne eder. Ve ”ِشيَعة“ etbâ¡ de-
mektir. Bu ¡Arabın ”َشــاَعَك َكَذا“ kavlindendir ki ”ِاتََّبَعَك“ demektir. Ve ”ــَلُم  kavli “َشــاَعُكُم السَّ
de bundandır. İntehâ kavluhu me™âlen. Ve ”َتْشِييٌع“ de bundandır. Allâhu a¡lemu.

• 	]şîben[ ِشيًبا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفـَكْيَف َتتَُّقوَن ِاْن َكَفْرتُْم َيْوماً َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا﴾2288 َجْمُع أَْشَيَب	

Ya¡nî ak saçlı, saçı ağarmış ihtiyâr kimseye na¡ttır. Bâb-ı sânîden َشــاَب َرْأُســُه َيِشــيُب َشــْيًبا“ 
 ihtiyârlık haddine “َمِشــيٌب” denir, kesr-i şîn’le. Ve feth-i mîm’le َوِشــيَبًة َفُهَو أَْشــَيُب َوُهْم ِشــيٌب”
duhûldür, saç ağarmak çağına girmek olur.

“Tef¡îl” den ”َشــيََّب اْلُحْزُن َرْأَســُه َوِبَرْأِســِه“ denir, “Hüzn ve gam onun saçını ağarttı” demektir. 
َبْتِني ُهوٌد”2289  .denir “أََشــاَبُه َوأََشــاَب ِبِه َفَشــاَب” hadîs-i nebevîsi de bundandır. Ve “if¡âl”den “َشــيَّ
Vallâhu a¡lemu.

2288 “Hâl böyle iken inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyamet-
ten) nasıl korunursunuz?” el-Müzzemmil, 73/17.

2289 Tirmizî, Tefsîr, 57, no:3297; Bezzâr, Musned, 1/164, no: 92; Taberânî, el-Mu¡cemu’l-kebîr, 6/148, 
no:5804, Hâkim, el-Mustedrek ala’s-Sahîhayn, 2/374, no:3314; el-Beyhakî, Şuabu’l-îmân, 2/221, 
no:756.
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-ELİF: ”َص،ا“

• 	]e§-§â¡i…atu[ اِعَقُة الصَّ

• اِعَقُة َوأَْنُتْم َتْنظُُروَن﴾2290 أَِي اْلَمْوُت	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأََخَذْتُكُم الصَّ

Ya¡nî “ölüm.” ]572[ Ve ”َصاِعَقٌة“ her bir ¡azâb-ı mühlike dahi denir. Aslen ra¡d-ı şedîdde 
semâdan sukût eden bir âteştir, Türkçede yıldırım denir. Bu ma¡nâda “َقَطــَع” bâbından 
َماُء َتْصَعُق َصْعًقا” اِعَقَة” ,denir “َصَعَقْتُهُم السَّ  demektir. Ve gaşy ve mevt ma¡nâsına “أَْلَقْت َعَلْيِهُم الصَّ
bâb-ı râbi¡den ”ُجُل َيْصَعُق َصْعَقًة  demek olur, lâkin bir savt-ı “ُغِشَي َعَلْيِه أَْو َماَت” ,denir “َصِعَق الرَّ
şedîd ve sayha-i şedîdenin semâ¡ı sebebiyle olan gaşy ve mevtte kullanılır. Ve sayha-i 
¡azâba da ”َصاِعَقٌة“ denir. 2291﴾ٰمَواِت َوَمْن ِفي اْلَْرِض  “َماَت” kavl-i kerîminde de ﴿َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ
ile tefsîr olunmuş. Râπıb rahimehullahu Mufredât’ta diyor ki ba¡zı ehl-i lügat dediler ki 
اِعَقــُة َوأَْنُتــْم َتْنظُــُروَن﴾üç vech üzere müsta¡meldir: Biri mevttir, 2292 “َصاِعَقــٌة” ﴿ ve ﴿َفأََخَذْتُكــُم الصَّ
ــٰمَواِت َوَمْن ِفــي اْلَْرِض﴾2293  ﴿َفِإْن ,kavl-i kerîminde olduğu gibi. Dîgeri ¡azâbdır َفَصِعــَق َمــْن ِفــي السَّ
 kavl-i kerîminde olduğu gibi. Üçüncü vech أَْعَرُضوا َفُقْل أَْنَذْرتُُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴾2294
nârdır ya¡nî yıldırımdır, 2295﴾َواِعَق َفُيِصيُب ِبَها َمْن َيَشاُء .kavl-i kerîminde olduğu gibi ﴿َويُْرِسُل الصَّ

Bu vücûh-ı selâseye kâil olanların şu zikr ettikleri şeyler ”َصاِعَقــٌة“da hâsıla olan şey™ler-
dir, zîrâ ”َصاِعَقــٌة“ cevv-i semâdan gelen savt-ı şedîddir ki ondan âteş olur yâhûd ¡azâb 

2290 “Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.” el-Bakara, 2/55.
2291 “Göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.” ez-Zümer, 39/68.
2292 “Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.” el-Bakara, 2/55.
2293 “Göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.” ez-Zümer, 39/68.
2294 “Eğer yüz çevirirlerse onlara de ki, “Ben sizi Âd ve Semûd kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir 

yıldırıma karşı uyardım.” Fussilet, 41/13.
2295 “O yıldırımlar gönderir.” er-Ra¡d, 13/13.
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olur yâhûd mevt olur, hâlbuki ”َصاِعَقٌة“ zâtında şey™-i vâhiddir. Bu eşyâ-i selâse-i mezkû-
re ondan olan te™sîrâttır. İntehâ beyânuhu me™âlen. 

Binâ™en ¡alâ-hâzihi’l-akvâl nazm-ı kerîmde kelime-i mezbûre mahalle ve hâle göre tefsîr 
olunmuştur, fe’lyute™emmel.

• 	]e§-§â™ibîne[ اِبِئيَن الصَّ

• اِبِئيَن﴾2296 أَْي َخاِرِجيَن ِمْن ِديٍن ِإَلى ِديٍن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ

Ya¡nî “Bir dînden âhar bir dîne hurûc ettiler” ]573[ murâddır. ¡Arablar bir kimse dî-
ninden âhar dîne çıktığı vaktte “َخَضــَع” bâbından ”َصَبــأَ ُفــَلٌن“ derler ve o kimseye ”  “َصاِبِئــيٌّ
denir. Ve lafz-ı mezkûr tulû¡ ve zuhûr ma¡nâlarında da müsta¡meldir. ”َصَبأَِت النُُّجوُم“ “Nü-
cûm matla¡larından çıktı” ya¡nî tulû¡ etti. Ve ”َصَبأَ َنابُُه“ “Azı dişleri çıktı” ya¡nî zuhûr etti 
ve belirdi demektir. Ve ” -tâifesi hakkında akvâl-i kesîre vardır ki mufassalâtta gö “َصاِبِئيٌّ
rülür. Ve bu âyette bu kelime ”اِبيــَن -sûretinde ya¡nî bilâ-hemze de kırâ™at olunmuş “َوالصَّ
tur. Bu kırâ™at ikiden hâlî değildir yâ tahfîfen hemzeyi iskât tarîki yâhûd ”َماَل“ ma¡nâsına 
olan ”َصَبا َيْصُبو“dan olarak ”اِبيَن -ma¡nâsına irâde olunmak tarîkidir. Vallâ “اَْلَماِئِليَن” , “َوالصَّ
hu a¡lemu bi-kelâmihi’l-kerîm.

• 	]§âπirûne[ َصاِغُروَن

• ْسَلِم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى يُْعطُوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾2297 أَْي أَِذلَُّء ُمْنَقاُدوَن ِلُحْكِم اْلِ

Ya¡nî “Zelîl ve hor ve hakîr ve hükm-i İslâm’a inkıyâda mecbur oldukları hâlde” de-
mektir. Âti’l-beyân ”َصَغاٌر“ kelimesine bak.

• 	]e§-§âffâtu §affen[ ا افَّاِت َصفًّ الصَّ

• اْلَهَواِء 	 ِفي  أَْجِنَحَتَها  أَْو  اْلِعَباَدِة  ِفي  نُُفوَسَها  َتُصفُّ  َواْلَمَلِئَكِة  أَْي  ا﴾2298  َصفًّ افَّاِت  َتَعاَلى ﴿َوالصَّ َقْوِلِه  ِفي 
ُمْنَتِظَرًة ِلَما تُْؤَمُر ِبِه

Kasemdir, ”ا ا َصفًّ .kelimesine nazar oluna “َصفًّ

• 	]e§-§âfinâtu[ اِفَناُت الصَّ

• اِفَناُت اْلِجَياُد﴾2299 َجْمُع َصاِفٍن	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشّيِ الصَّ

“At kısmından bir ayağının tırnağını dikip üç ayağı üzerinde duran atlar”a denir. “َجَلَس” 

2296 “Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun ken-
di şeriatında)” el-Bakara, 2/62; el-Hacc, 22/17.

2297 “Küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar” et-Tevbe, 9/29.
2298 “Saf bağlayıp duranlara andolsun.” es-Sâffat, 37/1.
2299 “Hani ona akşamüstü bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağının üzerinde duran çalımlı ve soylu 

atlar sunulmuştu.” Sâd, 38/31.
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bâbından ”َوَقْد َصَفَن اْلَفَرُس َيْصِفُن ُصُفوًنا َفُهَو َصاِفٌن“ denir. Aşağıda ”  kelimesi bahsine de “َصَوافَّ
nazar oluna. Kelime-i mezbûrede ”َصَواِفَن“ kırâ™ati münâsebetiyle zikr olunmuştur. ]574[

• 	]§âffâtin[ َصافَّاٍت

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََوَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْيِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضَن﴾2300 أَْي َباِسَطاٍت أَْجِنَحَتَها َوَقاِبَضاَتَها	

Ya¡nî “Semâda kanatlarını yayıp toplayan kuşları görmüyorlar mı?” demek olur. Bu 
kelimenin de tahkîki ”ا  .kelimesinde görülür “َصفًّ

• 	]e§-§âffûne[ افُّوَن الصَّ

• افُّوَن﴾2301 أَْي ُصُفوٌف	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّ

Bu da ” ” lafzından sîga-i fâ¡il olan “َصــفٌّ ــا” ın cem¡idir. Kezâ“َصــافٌّ ــا َصفًّ  kelimesine “َصفًّ
nazar buyurula.

• 	]e§-§â««atu[ ُة اخَّ الصَّ

• ُة﴾2302 أَِي اْلِقَياَمُة	 اخَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفِإَذا َجاَءِت الصَّ

Yevm-i kıyâmettir ki insânı sağır eder. Bir kimse sağır olsa ”  “أَْصَلــُخ” .denir “َرُجــٌل أََصــخُّ
gibi ki hiç işitmez sağır kimseye na¡ttır. Lafz-ı mezbûr ”  tandır. Mütekellim kelâm“َصــخٌّ
esnâsında sâmi¡in kulaklarını sağır edecek kadar şedîdü’s-savt olmak ma¡nâsınadır. 
” bâbından ”َضَرَب“ ا َفُهَو َصاخٌّ ُجُل َيِصخُّ َصخًّ  denir. Bununla yevm-i kıyâmetten kinâyet “َصخَّ الرَّ
olunması o günde vukû¡a gelecek olan sıyâh-ı şedîde-i müdhişe ve recfât ve sademâttan 
mütehassıl müz¡ic ve mehûf sedâlardan ötürüdür. 2303﴾اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم -Nes™elullâ ﴿ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّ
he’s-selâmete ve’l-¡âfiyete ¡inde’ş-şedâidi kullihâ.

• 	]§ârimîne[ َصاِرِميَن

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أَِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن﴾2304 أَْي َقاِطِعيَن ِثَماَرُكْم	

Ya¡nî “Meyve ve mahsûlünüzü kesecek, devşirecek iseniz” demek olur. Aşağıda vâki¡ 
ِريم” .kelimesine nazar oluna “الصَّ

2300 “Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı?” el-Mülk, 67/19.
2301 “Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı?” el-Mülk, 67/19.
2302 “Kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit” ¡Abese, 80/33.
2303 “Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.” el-Hacc, 22/1.
2304 “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin” el-Kalem, 68/22.
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE: ”َص،ب“

• 	]§abera[ َصَبَر

• ُسِل﴾2305	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفاْصِبْر َكَما َصَبَر أُولُوا اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

ْمَســاُك ِفــي َضْيــٍق” lafzı aslen “َصْبــٌر” -ya¡nî her ne sûretle olursa darlık ve müzâyaka ve ız “اَْلِ
tırâb vaktinde kişi nefsini tutmak ve ceza¡ ve feza¡dan men¡ etmek ma¡nâsınadır. “َضَرَب” 
bâbından ”َصَبــَر َيْصِبــُر َصْبــًرا َفُهــَو َصاِبــٌر“ denir. Ve müte¡addî olarak ”ابَّــَة  “َحَبْســُتَها ِبــَل , “َصَبــْرُت الدَّ
 akl ve şer¡in muktezî olduğu şey™ üzere kişi nefsini¡ “َصْبــٌر” demek olur. Ve şer¡de َعَلــٍف”
habs etmek ma¡nâsınadır, ya¡nî a¡mâl-i ]575[ ¡ubûdiyyette habs ve ma¡âsî ve irtikâb-ı 
zünûbdan habs gibi. Bu lafz sebât ve şecâ¡at ve tahammül ve intizâr ma¡nâlarına gelir. 
Ve ”َصُبوٌر“ mübâlaga ifâde eder. ”ُبوُر -esmâ-i hüsnâdandır, zâlimlerin ¡ukûbet ve tec “اَلصَّ
ziyesinde hikmet-i ilâhiyyesinin iktizâ ve ta¡yîn ettiği vakt-i mukadderin hulûlünden 
mukaddem ta¡cîl etmez demek olur, zîrâ Zât-ı akdes-i ulûhiyyette habs-i nefs ma¡nâsı 
müstehîldir. Vallâhu a¡lemu bi-hakîkatihi.

• 	]§abbârin[ اٍر َصبَّ

• ْكِر 	 ْبِر َعَلى الطَّاَعِة َوِفي الشُّ ُمَباِلٍغ ِفي الصَّ اٍر َشُكوٍر﴾2306 أَْي  ِلُكّلِ َصبَّ َتَعاَلى ﴿ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَياٍت  َقْولُُه 
َعِم َعَلى النِّ

Ya¡nî “tâ¡at üzerine sabrda ve ni¡metler üzerine şükrde mübâlaga sâhibi” demek olur. 
ــاٌل” ــاٌر” vezninde “َفعَّ  da“َصْبــٌر” dan mübâlaga sîgasıdır. Bu sîga“َصْبــٌر” ânifü’l-beyân “َصبَّ
-in nefsine güçlük ve iltizâm-ı sabrda nev¡an tekellüf ve mücâhede bulunduğu ma“َصاِبٌر”
hallerde isti¡mâl olunur. ”َصْبــٌر“a dâir ba¡zı fevâid de Bâbu’l-Hemze’de ”أَْصَبَرُهــْم“ kelime-
sinde mezkûrdur.

• 	]§abebnâ[ َصَبْبَنا

• َحاِب	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَنَّا َصَبْبَنا اْلَماَء َصبًّا﴾2307 أَِي اْلَمَطَر ِمَن السَّ

Ya¡nî “Biz yağmuru buluttan arza dökmekle döktük” demek olur. ” -yukarıdan aşa “َصبٌّ
ğıya dökmektir. Lafz-ı mezkûr “َضــَرَب” bâbından insikâb ya¡nî dökülmek ma¡nâsına lâ-
zım olur. ”ــا  bâbından müte¡addî ”َقَتــَل“ denir, döküldü demek olur. Ve “َصــبَّ اْلَمــاُء َيِصــبُّ َصبًّ
olarak ”َصبَّ اْلَماَء َيُصبُّ َصبًّا“ denir, suyu döktü demektir. Ve ” ُه َفاْنَصبَّ  ,denir, suyu döktü “َصبَّ
su da döküldü demek olur. Ve ”  ﴿َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب﴾îkâ¡ ma¡nâsına da gelir. 2308 “َصبٌّ

2305 “Ey Muhammed!) O hâlde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret.” el-Ahkâf, 
46/35.

2306 “Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.” İbrâhîm, 14/5; Lokmân, 
31/31; Sebe™, 34/19; eş-Şûrâ, 42/33.

2307 “Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.” ¡Abese, 80/25.
2308 “Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı.” el-Fecr, 89/13.
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kavl-i kerîminde ve emsâli mahallerde böyledir. ”أَْوَقَع َعَلْيِهْم“ Ya¡nî onlar üzerine envâ¡-ı 
¡azâbı îkâ¡ etti ]576[ demek olur. Bâbu’s-Sîn’de ”َسْوٌط“ kelimesine de nazar buyurula.

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،ب“

• 	]§ubbû[ ُصبُّوا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب اْلَحِميِم﴾2309	

”  .kaynar sudur “َحِميــٌم” .den fi¡l-i emr-i cem¡-i müzekkerdir, “dökünüz” demektir“َصــبٌّ
Mâ-kabline nazar oluna.

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،ب“

• 	]§ibπate[ ِصْبَغَة

• ْسَلُم	 ِ ِصْبَغًة﴾2310 أَْي ِديَن اهلِل َوِفْطَرَتُه الَِّتي َفَطَر َعَلْيَها َوِهَي اْلِ ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللَّ ﴿ِصْبَغَة اهللَّ

Aslen ”ِصْبٌغ“ ve ”ِصْبَغٌة“ ve ”ِصَباٌغ“ §âd’ların kesriyle bir ma¡nâyadır ki boyadır. Ve ”ِصَباٌغ“, 
-ın cem¡idir de denilmiş. Dîn ma¡nâsına isti¡âre olunması dîn, boya gibi eseri mü “ِصْبــٌغ”
tedeyyinde zâhiren görüldüğü i¡tibâriyledir. Âtîde bu ta¡bîr Na§ârânın yeni doğan ço-
cukları yedinci günü kenîsâda ruhbân yediyle mâ-i mukaddes tesmiye ettikleri suya 
daldırıp takdîs ve bunu sibga-i Na§râniyyet i¡tikâd etmelerine mukâbiletendir. Bâb-ı 
evvel ve sânî ve sâlisten ”ــاٌغ َوَذاَك َمْصُبوٌغ  “َصَبــَغ َيْصُبــُغ َوَصَبــَغ َيْصِبــُغ َوَصَبــَغ َيْصَبــُغ َصْبًغــا َفُهــَو َصاِبٌغ َوَصبَّ
denir, boyamak ma¡nâsınadır.

• 	]§ibπin[ ِصْبٍغ

• ْهِن َوِصْبٍغ ِلْلِكِليَن﴾2311 أَْي أُْدٍم	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن طُوِر َسْيَناَء َتْنُبُت ِبالدُّ

Ya¡nî ekl-i ta¡âm edenler için idâm ya¡nî katık demektir. ”ِإَداٌم“dan her mâyi¡ olan şey™e 
-denir, ekmeği kendi rengine boyadığı i¡tibâriyle böyle tesmiye olundu. Mâ-kab “ِصْبــٌغ”
line nazar oluna.

2309 “Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.” ed-Duhân, 44/48.
2310 “Biz Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir?” el-Bakara, 

2/138.
2311 “Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık 

verir.” el-Mü™minûn, 23/20.
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FASLU’~-~ÂD MA¡A’L-◊Â™İ’L-MUHMELETEYN: ”ص،ح“

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،ح“

• 	]§i√âfin[ ِصَحاٍف

• ِبَمْعَنى [577] 	 ْحَفِة  الصَّ َجْمُع  ِبِقَصاٍع  أَْي  ِمْنَذَهٍبَواَْكَواٍب﴾2312  ِبِصَحاٍف  َعَلْيِهْم  َتَعاَلى ﴿يَُطاُف  َقْوِلِه  ِفي 
اْلَقْصَعِة

-aslen ağaç “َقْصَعٌة” .gelir “ِقَصــاٌع” demektir ki cem¡i “َقْصَعــٌة” dir ki“َصْحَفــٌة” cem¡-i “ِصَحــاٌف”
tan i¡mâl olunan kaptır, Türkçemizde ona kavata denir. Akvâm-ı sâlife husûsan ehl-i 
bedv bunda ta¡âm yerlerdi, sonra sonra tabak ve çanak gibi şeylerde de isti¡mâl olundu. 
 kaydı bu ma¡nâyı mü™eyyiddir. Vallâhu ﴿ِمــْن َذَهــٍب﴾ tabak demek olur, nitekim “َصْحَفــٌة”
a¡lemu.

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-»Â™İ’L-MU¡CEME: ”َص،خ“

• 	]e§-§a«rati[ ْخَرِة الصَّ

• ْخَرِة﴾2313	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿أََرأَْيَت ِإْذ أََوْيَنا ِإَلى الصَّ

 ve “ُصُخــوٌر” yerli kaya” demektir. Mu¡cemenin fethiyle de lügattır. Cem¡i“ “َصْخــٌر”
 dır. Bu âyet-i kerîmede Mûsâ ¡aleyhi’s-selâma mev¡ûd“َصْخــَرةٌ” gelir, vâhidesi “َصْخــَراٌت”
olan mevzi¡deki sahra-i mu¡ayyenedir ki müşârün ileyh onun ¡indinde uyumuşlardı. Ve 
nehr-i Zeyt kurbünde bir sahra idi de denilmiş. 2314﴾َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة﴿ kavl-i kerîminde dahi 
bu ma¡nâyadır. ْخــَر ِفي َواِدي اْلُقَرى ْخــَر ِباْلَواِد﴾2315 أَْي َقَطُعوا الصَّ  Burada cins-i ﴿َوَثُمــوَد الَِّذيــَن َجابُــوا الصَّ
 dır ki Vâdi’l-Kurâ’daki kayaları demek olur. ¿emûdîler kayaları oyup büyût “َصْخــٌر”
ittihâz ederlerdi, nitekim 2316﴾َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل بُُيوًتا﴿ kavl-i kerîmi bunu müfessirdir. Vallâhu 
a¡lemu bi-murâdihi.

FASLU’~-~ÂD MA¡A’D-DÂLİ’L-MUHMELETEYN: ”َص،د“

• 	]§adu…âtihinne[ ََّصُدَقاِتِهن

• َساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة﴾2317 أَْي ُمُهوَرُهنَّ	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوآتُوا النِّ

2312 “Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır.” ez-Zuhruf, 43/71.
2313 “Gördün mü! Kayaya sığındığımız sırada” el-Kehf, 18/63.
2314 “Ve bir kayanın içinde olsa bile” Lokmân, 31/16.
2315 “Vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a” el-Fecr, 89/9.
2316 “Dağları oyup evler yapıyorsunuz.” el-A¡râf, 7/74
2317 “Kadınlara mehirlerini (bir görev olarak) gönül hoşluğuyla verin.” en-Nisâ™, 4/4.
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Zamm-ı dâl ile ”َصُدَقٌة“nın cem¡idir. ”َصُدَقٌة“ mehrdir ki Fârisîde kâbîn denir, lisânımızda 
ıstılâh olarak nikâh ta¡bîri şâyi¡dir. ~âd-ın fethi ve kesriyle de ”َصــَداٌق“ ve ”ِصــَداٌق“ ve 
zamm-ı §âd ve sükûn-ı dâl ile ”ُصْدَقــٌة“ ve feth-i §âd ve zamm-ı dâl ile ”َصُدَقــٌة“ birdir ki 
kadına verilen mehr ve kâbîndir. ]578[ “if¡âl”, ”أَْصــَدَق اْلَمــْرأََة“ denir, “Kadına mehr tesmi-
ye etti, takdîr etti” demektir. Bu lafzın aslı ma¡nâ-yı ma¡rûfa mevzû¡ fetehâtla ”َصَدَقــٌة“ 
mâddesidir. 

• 	]§adefe[ َصَدَف

• ِ َوَصَدَف َعْنَها﴾2318 أَْي أَْعَرَض	 َب ِبآَياِت اهللَّ ْن َكذَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمْن أَْظَلُم ِممَّ

Ya¡nî “Yüz çevirdi” demek. “َضَرَب” bâbından ”َصَدَف َيْصِدُف“ denir, “Ondan i¡râz etti, yüz 
çevirdi” demek olur. Ve ”أَْعَرَضــْت ِبَوْجِهَهــا َفِهــَي َصــُدوٌف” , “َصَدَفــِت اْلَمــْرأَُة“ denir, bi-gayr-i hâ™ 
 demektir. Ve cebel-i ¡âlî ve münkata¡-ı cebel ma¡nâsına da müsta¡meldir, ke-mâ “ُمْعِرَضٌة”
se-yecî™u. Ve ”َصَدَفٌة“ inci kabıdır ki denizden çıkar derûnunda inci bulunur.

• 	]e§-§adefeyni[ َدَفْيِن الصَّ

• َدَفْيِن﴾2319 أَْي َبْيَن َطَرَفِي اْلَجَبَلْيِن	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن الصَّ

Ya¡nî “İki cebelin aşağıya doğru olan taraf-ı mâilleri beynini tesviye edince” demektir. 
Ve ”َبْيــَن اْلَجَبَلْيــِن اْلَعِظيَمْيــِن اْلُمْرَتِفَعْيــِن“ ¡ibâretiyle de tefsîr edilmiştir. Mâ-kabline nazar oluna. 
Ve kelime-i mezkûre zammeteynle ”ُصُدَفْيــِن“ ve feth ve zamm ile ”َصُدَفْيــِن“ ve zamm ve 
sükûn-ı dâl ile ”ُصْدَفْيِن“ sûretlerinde de kırâ™ât olunmuş, ma¡nâ birdir ki zikr olundu.

• 	]§adîdin[ َصِديٍد

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َويُْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد﴾2320 أَْي ِمْن َقْيٍح َوَدٍم	

-kanla muhtelit katılaşmamış irindir. Bu ehl-i nâ “َصِديــٌد” sâfî katı irin”dir. Ve“ “َقْيــٌح”
rın mat¡am ve meşrebinden darb-ı meseldir ki bununla ne derecede müstekreh olduğu 
ifhâm edildi. Ne¡ûzu billâhi ve se¡ati rahmetihi ve ¡afvihi min-¡azâbihi ve ¡ikâbihi.

• 	]§adî…in[ َصِديٍق

• يِن	 ِة َمَع ُمَواَفَقِة الّدِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعيَن َوَل َصِديٍق َحِميٍم﴾2321 أَْي َصاِدٍق ِفي اْلَمَودَّ

Ya¡nî “meveddet ve muhabbette sâdık dindaş” demektir. ”َصِديٌق“ fethle doğru ve gerçek 
ma¡nâsına olan ”ِصــْدٌق“tan “fa¡îl”dir. ]579[ Bâb-ı evvelden َصــَدَق َيْصــُدُق ِصْدًقــا َوَصَداَقــًة َفُهــَو“ 
-bundan mübâlagadır. Ve “fi¡îl” vez “َصــُدوٌق” denir. Ve “fe¡ûl” vezninde َصــاِدٌق َوَصِديــٌق”

2318 “Artık Allah’ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!?” 
el-En¡âm, 6/157.

2319 “İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince” el-Kehf, 18/96.
2320 “Orada kendisine irinli su içirilecektir.” İbrâhîm, 14/16.
2321 “İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok.” eş-Şu¡arâ™, 26/100-101.
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ninde ”يــٌق يــٌق” eblagdır, zîrâ “َصِديــٌق” da sîga-i mübâlaga ise de “ِصِدّ  sıdkta devâm ve ,“ِصِدّ
istimrâr ve iksâr ve ¡adem-i tagayyür ü tenâkus ma¡nâlarını mutazammındır. Vallâhu 
a¡lemu.

• 	]e§-§ad¡i[ ْدِع الصَّ

• ٍع ِبالنََّباِت	 ْدِع﴾2322 أَْي َذاِت َتَصدُّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َواْلَْرِض َذاِت الصَّ

 lafzı aslen şişe ve demir ve emsâli eşyâ-i sulbede vâki¡ olan şakk ve inşikâk ya¡nî “َصْدٌع”
yarılmak, çatlamak ve yarık ve çatlak ma¡nâlarınadır. Bu âyette inbât vaktinde arzın ya-
rılmasıdır ki ondan nebât zuhûr eder. Ve arzın ”ُدِع  ile tavsîfi inbât için yarılmak “َذاِت الصَّ
hâssasını isti¡dâdını hâiz olan arz demek murâd olunduğu içindir. “َنَفَع” bâbından َصَدْعُتُه“ 
” ,denir َصْدًعــا َفاْنَصــَدَع”  .demek olur. Ve dağıtmak ve tefrîk ma¡nâsına da gelir “َشــَقْقُتُه َفاْنَشــقَّ
Yine bâb-ı mezkûrdan ”ُعوا ُقوا” , “َصَدْعُت اْلَقْوَم َصْدًعا َفَتَصدَّ -demektir. Bâbu’l-Hem “َفَرْقُتُهْم َفَتَفرَّ
ze’de ”ِإْصَدْع“ kelimesine de ircâ¡-ı nazar buyurula.

• 	]§addû[ وا َصدُّ

• ِ َقْد َضلُّوا َضَلًل َبِعيًدا﴾2323 أَْي َمَنُعوا النَّاَس َوَصَرُفوُهْم 	 وا َعْن َسِبيِل اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
ْسَلِم َعْن ِديِن اْلِ

Men¡ ve sarf ma¡nâsına müte¡addî olarak “ ا َوُصُدوًدا َفُهَو َصادٌّ” bâbından ”َردَّ ُه َعْنُه َيُصدُّ َصدًّ  “َصدَّ
denir. Ve bâb-ı evvel ve sânîden ya¡nî “َدَخــَل” ve “َجَلــَس” bâblarından imtinâ¡ ve i¡râz ve 
insirâf ma¡nâsına lâzım da olur, nitekim ve 2324﴾وَن َعْنــَك ُصــُدوًدا  kavl-i ﴿َرأَْيــَت اْلُمَناِفِقيــَن َيُصــدُّ
kerîminde ”َيْمَتِنُعــوَن َويُْعِرُضــوَن َوَيْنَصِرُفــوَن“ ile tefsîr olunur. Lafz-ı mezkûr ¢ur™ân-ı kerîm’de 
hep bu ma¡nayadır. ]580[

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،د“

• 	]e§-§udufeyni[ ُدَفْيِن الصُّ

• اِل	 اِد َوالدَّ ُدَفْيِن﴾2325 َعَلى اْلِقَراَءِة ِبَضّمِ الصَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن الصُّ

Ânifü’l-beyân ”َصَدَفْيِن“ kelimesine mürâca¡at oluna.

2322 “Yarık yarık çatlamış yere andolsun.” et-Târık, 86/12.
2323 “Şüphesiz inkâr edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.” en-

Nisâ™, 4/167, Muhammed, 47/32, 34. Ayrıca bkz. en-Nahl, 16/88, Muhammed, 47/1.
2324 “Münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.” en-Nisâ, 4/61.
2325 “İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir hizaya getirince” el-Kehf, 18/96.
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MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،د“

• 	]§iddî…an[ يًقا ِصّدِ

• َوَغْيِرَها 	 يَقٌة﴾2328  ُه ِصّدِ يُق﴾2327 و﴿َوأُمُّ ّدِ الّصِ أَيَُّها  َنِبيًّا﴾2326 و﴿يُوُسُف  يًقا  َكاَن ِصّدِ َتَعاَلى ﴿ِإنَُّه  َقْوِلِه  ِفي 
ُمْفَرًدا َوَجْمًعا

.kelimesine ircâ¡-ı nazar oluna “َصِديٌق” .tan sîga-i mübâlagadır“ِصْدٌق”

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’R-RÂ™: ”َص،ر“

• 	]§arfen[ َصْرًفا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرًفا َوَل َنْصًرا﴾2329 أَْي ِحيَلًة َوَل نُْصَرًة	

Zamîr-i ”َتْســَتِطيُعوَن“ sibâkında mezkûr âliheye râci¡ olup ma¡nâ “Mezkûr âlihe ne bir hî-
leye ya¡nî kuvvet ve çâre-i necâta ve ne de bir gûne yardıma kâdir olurlar” demek olur. 
Ve küffâr ve müşrikûn ne kendi nefslerinden ¡azâbı sarf ve def¡e ne de Cenâb-ı Hak’tan 
intisâra ya¡nî taleb-i nusrete kâdir olurlar diye de tefsîr olunur. ”َصْرٌف“ lafzı için Bâbu’t-
Tâ’da ”َياِح .kelimesine mürâca¡at oluna “َتْصِريُف الّرِ

• 	]e§-§ar√a[ ْرَح الصَّ

• ْرَح﴾2330 أَِي اْلَقْصَر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِقيَل َلَها اْدُخِلي الصَّ

Ya¡nî “Şu köşke gir” denildi demektir. ◊â-i mühmele ile ”َصــْرٌح“ kasr ya¡nî köşke de-
nir. Ve her ¡âlî ve müşrif binâya da ”َصــْرٌح“ denir, nitekim 2331﴾َفاْجَعــْل ِلــي َصْرًحــا﴿ ve اْبــِن﴿ 
 âyetlerinde binâ-yı ¡âlî ve mürtefi¡ kule gibi bir binâ murâd olunur. Lafz-ı ِلــي َصْرًحــا﴾2332
mezkûr zuhûr ve hulûs ma¡nâlarına olan ”َصَراَحــٌة“tendir. Beşinci bâbdan ــْيُء الشَّ  “َصــُرَح 
ِريُح” demektir. Ve ]581[ “َخَلَص ِمْن َتَعلَُّقاِت َغْيِرِه” ,denir َصَراَحــًة َوُصُروَحــًة َفُهــَو َصِريٌح”  de “اَْلَقْوُل الصَّ
bundandır ki izmâr ve te™vîl ve tefsîre muhtâc olmayıp zâhirü’l-ma¡nâ olan kelâmdır. Ve 
bu lafz “tef¡îl”den izhâr ve tebyîn ve tavzîh ve tahlîs ma¡nâlarında isti¡mâl olunur. َح  “َصرَّ
ُح َتْصِريًحا” .demek olur “أَْظَهَر َوَبيََّن َوأَْخَلَصُه ِلْلَمْعَنى اْلُمَراِد” .denir ِبَما ِفي َنْفِسِه يَُصّرِ

2326 “Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi.” Meryem, 19/41, 56.
2327 “(Zindana varınca), “Yûsuf! Ey doğru sözlü!” Yûsuf, 12/46
2328 “Onun annesi de dosdoğru bir kadındır.” el-Mâide, 5/75.
2329 “Artık kendinizden azabı savmaya gücünüz yetmeyecek ve kendinize yardım da edemeyeceksiniz.” 

el-Furkân, 25/19.
2330 “Ona “köşke gir” denildi.” en-Neml, 27/44.
2331 “Bana bir kule yap!” el-Kasas, 28/38.
2332 “Bana yüksek bir kule yap” el-Mü™min, 40/36.
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• 	]§arî«a[ َصِريَخ ِباْلُعْجَمِة

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوِإْن َنَشْأ نُْغِرْقُهْم َفَل َصِريَخ َلُهْم َوَلُهْم يُْنَقُذوَن﴾2333 أَْي َفَل ُمِغيَث َلُهْم	

Ya¡nî “Onların garkını dilediğimiz vaktte onlara imdâd ve i¡âne edecek ve kurtaracak 
hiçbir kimse yoktur” demektir. Ve müstegâs ma¡nâsına da gelir. Bu sûrette ma¡nâ َفــَل“ 
 Ya¡nî “Onlar için kendinden istimdâd ve isti¡âne ve tahlîs taleb edilecek bir ُمْســَتَغاَث َلُهْم”
kimse yoktur” demek olur. Ve ”َصْرَخــٌة“ bağırıp çağırmak ve feryâd etmek ma¡nâsına da 
gelir. “َقَتــَل” bâbından ”َصــَرَخ َيْصــُرُخ َصْرًخــا َوِصَراًخــا َفُهــَو َصاِرٌخ َوَصِريــٌخ“ denir. Ve ”َصــَرَخ َصْرَخًة“, 
 denir, igâse ve imdâd ve “أَْصــَرَخ ِإْصَراًخا َفُهــَو ُمْصِرٌخ” demek olur. Ve “if¡âl”den “َصــاَح َصْيَحــًة”
inkâz ve incâ ma¡nâlarına gelir, nitekim 2334﴾ -kavl-i kerî ﴿َمــا أََنــا ِبُمْصِرِخُكــْم َوَمــا أَْنُتــْم ِبُمْصِرِخــيَّ
minde vâki¡dir ki ”َما أََنا ِبُمِغيِثُكْم َوُمْنِقِذُكْم َوُمْنِجيُكْم ِمْن َعَذاِب اهلِل َوَما أَْنُتْم ِبُمِغيِثي ِإَلى آِخِرِه“ demektir.

• 	]§ar§aran[ َصْرَصًرا

• ِة َبْرِدَها	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا ِفي اَيَّاٍم َنِحَساٍت﴾2335 أَْي َباِرَدًة تُْهِلُك ِبِشدَّ

Ya¡nî “şiddet-i bürûdetinden mühlik olan soğuk rüzgârı” demektir. Ve ُت ِفــي  “َعاِصَفــٌة تَُصــّوِ
 “ِريٌح َدبُوٌر” da denildi. Buna bora ve tünd-bâd denir, kasırga da ta¡bîr edilebilir. Ve ُهُبوِبَها”
da denildi ki batı rüzgârı demektir. Evvelki tefsîre göre ”  lafzındandır ki gâyette “َصــرٌّ
soğuk, insân ve sâir hayvân ve nebâtı şiddet-i burûdetinden bozar buruşturur olan bir 
rîh-i bâridedir. ”َصْرَصــٌر“ bu lafzın tekrîridir. Tefsîr-i sânîye göre ”582[ “َصِريــٌر[ lafzından 
olur ki savttır. ”َصِريــُر اْلَقَلــِم“ ve ”َصِريــُر اْلَبــاِب“ bundandır; biz kalem cızıltısı, kapı gıcırtısı 
deriz. İkinci bâbdan ”َصرَّ اْلَقَلُم أَِو اْلَباُب َيِصرُّ َصِريًرا“ denir, ”َت  ,ya¡nî ses çıkardı, cızıldadı “َصّوِ
gıcırdadı ta¡bîr ederiz. Bunların aslu’l-aslı sayha demek olan fethle ”ُه  olup ba¡zı “َصــرَّ
muzâ¡aflarda olduğu gibi kelimenin ¡ayn’ıyla lâm’ı beyninde fâ™ü’l-fi¡l tekrîr edilmiştir. 
” ” ve “َكْبَكَب” de “َكبَّ ” denildiği gibi “َجْفَجَف” de “َجفَّ .denilmiş “َصْرَصَر” de de“َصرَّ

•  َوَكَذا اْلَقْوُل ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفأُْهِلُكوا ِبِريٍح َصْرَصٍر َعاِتَيٍة﴾2336	

.e sıfattır, şiddetinden ¡ibârettir“ِريٌح” ma¡nâsına “َعاِصَية” ve “ُمْسَتْكِبَرة” ,“َعاِتَية”

• 	]§arratin[ ٍة َصرَّ

• ِة َصْوٍت	 ٍة َفَصكَّْت َوْجَهَها﴾2337 أَْي ِشدَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْقَبَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرَّ

“Haykırarak geldi” demek olur. Bu da ”َصِريــٌر“dendir. Mâ-kablindeki ”َصْرَصــًرا“ kelimesi-
ne mürâca¡at oluna.

2333 “Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.” 
Yâsîn, 36/43.

2334 “Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız.” İbrâhîm, 14/22.
2335 “Biz de o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik.” Fussilet, 41/16. Ayrıca 

bkz. el-Kamer, 54/19.
2336 “Onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helak edildi” el-Hâkka, 69/6.
2337 “Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu.” ez-Zâriyât, 51/29.
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• 	]§ar¡â[ َصْرَعى

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾2338 أَْي َمْوَتى َوَهْلَكى	

Ya¡nî “Ölü ve helâk olmuş görürsün” demek olur. Bu tefsîrdir, lügaten düşürülmüş de-
mektir. ”َصِريٌع“in cem¡idir. Burada ”َمْصُروٌع“ ma¡nâsınadır. Ve ”َقِتيٌل“ ve ”َهْلَكى“ ma¡nâsına 
da gelir ki hep ”َصــْرٌع“ı, düşmeği mûcib ve müstelzimdir. ”َمْطــُروٌح“ da denir. “َنَفــَع” bâbın-
dan ”َصَرَعُه َيْصَرُعُه َصْرًعا“ denir, ma¡ânî-i mezkûreden biri murâd edilir.

• 	]e§-§arîmi[ ِريِم اَلصَّ

• ِريِم﴾2339 أَْي َكاْلُبْسَتاِن الَِّذي ُصِرَم ِثَماُرُه أَْي ُقِطَع	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْصَبَحْت َكالصَّ

Ya¡nî “Şol bostân gibi ki meyve ve mahsûlü kesilmiş, devşirilmiştir” demek olur. Ve 
َواِد” ْيِل اْلُمْظِلِم َشِديِد السَّ  .Ya¡nî ziyâde siyâh karanlık gece gibi ya¡nî yanıp kapkara olmuş “َكاللَّ
Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ ”َماِد اْلَْسَوِد  ibâretiyle tefsîr buyurmuş. Bu¡ ]583[ “َكالرَّ
tefsîr »uzeyme lügati iledir. Bu akvâl-i selâsenin menşe™i ”َصِريــٌم“ kelimesinin ma¡ânî-i 
kesîrede isti¡mâlidir. Kelime-i mezbûre kat¡ ma¡nâsına olan ”َصــْرٌم“dan “fa¡îl” bi-ma¡nâ 
“mef¡ûl” olmakla maktû¡ ma¡nâsınadır. Ve her biri dîgerinden munkatı¡ olmak tasavvu-
ruyla şedîdü’s-sevâd gece ve subh ma¡nâlarında da müsta¡meldir. Bu sûrette azdâddan 
¡add olunur. Ve leyl ve sevâd-ı leyl ma¡nâsından yanıp kararmışşey™lerde de isti¡mâl 
olunur. Yalnız 2340﴾ِإْذ أَْقَســُموا َلَيْصِرُمنََّهــا ُمْصِبِحيــَن﴿ ve 2341﴾ِإْن ُكْنُتــْم َصاِرِميــَن﴿ kavl-i kerîmlerinde 
kat¡ ma¡nâsınadır. Evvelkinde ”َلَيْقَطَعنََّهــا“ ikincide ”َقاِطِعيــَن“ ile müfesserdir. “َضَرَب” bâbın-
dan ”َصَرَمــُه َيْصِرُمــُه َصْرًمــا َفُهَو َصــاِرٌم َوَصِريٌم َوَذاَك َصِريٌم أَْيًضا ِبَمْعَنى َمْصــُروٌم“ denir, kat¡ ma¡nâsınadır. 
Ve “infi¡âl”den ”ِإْنِصَراًمــا  inkıtâ¡ ve kararmak ve gecenin karanlığı iştidâd etmek “ِإْنَصــَرَم 
ma¡nâlarına gelir. Ve ”َصــاِرٌم“ seyfe vasf olur. Ve seyf ma¡nâsına müsta¡meldir. َســْيٌف“ 
اِرُم اْلَمْسُلوُل” keskin kılıç ve َصاِرٌم” .kınından çekilmiş yalın kılıç demektir “اَلصَّ

• 	]§arafe[ َصَرَف

• َحْضَرِة 	 َعْن  َوَرَجُعوا  َمالُوا  أَْي  َيْفَقُهوَن﴾2342  َل  َقْوٌم  ِبأَنَُّهْم  ُقُلوَبُهْم   ُ اهللَّ َصَرَف  اْنَصَرُفوا  َتَعاَلى ﴿ثُمَّ  َقْولُُه 
َلِة َوَسَماِع اْلُخْطَبِة َواْلَحّقِ َواْلُهَدى أََماَل اهللُ  النَِّبّيِ صلى اهلل عليه وآله وسلم َخْوَف اْلَفِضيَحِة أَْو َعِن الصَّ

يَماِن ُقُلوَبُهْم َعِن اْلِ

Ya¡nî huzûr-ı Hazret-i risâlet-penâhdan meyl ettiler dönüp gittiler yâhûd namâzdan ve 
hutbe-i Resûlullâh’ı ve hak kelâmı ve hidâyeti istimâ¡dan meyl ve rücû¡ ettiler. Allâh-ı 

2338 “O kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş hâlde görürdün.” el-Hâkka, 69/7.
2339 “Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.” el-Kalem, 68/20.
2340 “Sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.” el-Kalem, 

68/17.
2341 “İğer ürününüzü devşirecekseniz” el-Kalem, 68/22.
2342 “Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çe-

virmiştir.” et-Tevbe, 9/127.
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¡azîmü’ş-şân da onların kalblerini îmândan imâle etti, men¡ etti demek olur. ”َصــْرٌف“ 
lafzı ma¡ânî-i kesîrede müsta¡meldir. Ez-cümle bir şey™i bir hâletten ]584[ dîgerine redd 
etmek veyâhûd gayrı şey™e ibdâl etmek, döndürmek, men¡ etmek ma¡nâlarına isti¡mâl 
edilir. “َضــَرَب” bâbından ”َصَرَفــُه َيْصِرُفــُه َصْرًفــا َفُهــَو َصــاِرٌف َوَذاَك َمْصــُروٌف“ denir. Ve “infi¡âl”den 
 ın mutâvi¡i“َصْرٌف” tahavvül ve irticâ¡ ve tebeddül ve imtinâ¡ ma¡nâlarınadır. Ve “ِإْنِصَراٌف”
olur, ”َصَرْفُتُه َفاْنَصَرَف َفُهَو ُمْنَصِرٌف“ denir. ”َصْرٌف“da ma¡nâ-yı aslî reddir.

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،ر“

• 	]§urhunne[ َُّصْرُهن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفُخْذ أَْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإَلْيَك﴾2343 َفأَِمْلُهنَّ َواْضُمْمُهنَّ ِإَلْيَك	

“Kendine imâle eyle ve kendine zamm eyle.” Murâd iyice görüp de o kuşların renkle-
rini ve nişân ve ¡alâmetlerini te™emmüle da¡vettir ki ba¡de’l-ihyâ™ iltibâs ve tereddüde 
düşülmesin. Bu zammla olan kırâ™ate göredir. “َقــاَل” bâbından ”َصــاَر َيُصــوُر َصــْوًرا“ denir. 
Emr-i hâzır ”ُصــْر“ gelir, ”ُقــْل“ gibi. Ve §âd’ın kesriyle dahi kırâ™at edilmiştir, bu sûrette 
ْعُهــنَّ َواْجَعْلُهــنَّ ِقْطَعــًة ِقْطَعــًة”  denir. Emr-i “َصاَر َيِصيــُر َصْيًرا” bâbından ”َباَع“ .demek olur “ِصْرُهــنَّ َقطِّ
hâzırı ”ِصــْر“ gelir, ”ِبــْع“ gibi. Bu sûrette nazm-ı kerîmde takdîm ve te™hîr vardır. Takdîr-i 
kelâm ” ْعُهنَّ َواْجَعْلُهنَّ ِقْطَعًة ِقْطَعًة” sebkindedir ki “َفُخْذ ِإَلْيَك أَْرَبَعًة ِمَن الطَّْيِر َفِصْرُهنَّ  .demek olur “َقطِّ
Ve ”ُصــْر“ zammla ve kesrle lügattır, ma¡nâca fark yoktur da denilmiş, nitekim Kâdî de 
 .kavliyle bunu kabûl ettiğini işâret etmiş. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi “َوُهَمــا لَُغَتــاِن”
Mufredât-ı Râπıb’da ”َصْوٌر“ kelimesine mürâca¡attan istignâ yoktur, fe’fhem.

• 	]§urifet[ ُصِرَفْت

• َلْت َوأُْرِجَعْت	 ْت َوُحّوِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوِإَذا ُصِرَفْت أَْبَصاُرُهْم ِتْلَقاَء اَْصَحاِب النَّاِر﴾2344 أَْي أُِميَلْت َوُردَّ

]kelimesine bak. ]585 “َصْرٌف” dendir. Ânifü’l-beyân“َصْرٌف”

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،ر“

• 	]e§-§irâ†a[ َراَط الّصِ

• ْسَلُم	 َراَط اْلُمْسَتِقيَم﴾2345 أَِي الطَِّريَق اْلَواِضَح ِإَلى ِرَضاَك َوُهَو اْلِ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿اْهِدَنا الّصِ

Ya¡nî “¡İbâdı senin rızâna mûsıl doğru ve açık yola” demektir ki o dîn-i İslâm’dır. Bir 
mü™min ve müslimin böyle du¡â etmesi devâm ve sebât dilemektir, yoksa mazhar-ı hidâ-
yet olmuştur. Ve ”ِصــَراٌط“ kelimesi sîn-i meksûre ile ”ِســَراٌط“ ve zâ-yı meksûre ile ”ِزَراٌط“ 
sûretinde de kırâ™at olunmuştur. Ve aslı ”ِسَراٌط“ olup §âd sîn’den mübdeldir de denilmiş, 

2343 “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır.” el-Bakara, 2/260.
2344 “Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman” el-A¡râf, 7/47.
2345 “Bizi doğru yola ilet” el-Fâtiha, 1/6.
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¡aksi de söylenilmiş. Her hâlde ya¡nî §âd ile ve sîn ile ve zây ile tarîk ma¡nâsınadır. Bu 
sûret ya¡nî dîn-i İslâm’la tefsîri, ”ِصــَراٌط“ kelimesinin bu âyette olduğu gibi ”ُمْســَتِقيٌم“ ile 
tavsîfi yâhûd 2346﴾ِ ُمْســَتِقيًما﴾ve 2347 ﴿ِصــَراِط اهللَّ ــَك  َربِّ  gibi Cenâb-ı Hakk’a ve esmâ-i ﴿ِصــَراُط 
ilâhiyyeden birine izâfeti takdirindedir, yoksa mücerred ”ِصــَراٌط“ ve َفاْهُدوُهــْم ِإَلــى ِصــَراِط﴿ 
.gibi ¡azâba muzâf oldukta mutlakan tarîk yol ma¡nâsınadır. Vallâhu a¡lemu اْلَجِحيِم﴾2348

• 	]§irrun[ ٌِّصر

• ﴾2349 أَْي َبْرٌد َشِديٌد	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َكَمَثِل ِريٍح ِفيَها ِصرٌّ

Ya¡nî şol rüzgâr ki onda şiddetli soğuk vardır demek olur. Bunun aslı fethle ” -lafzı “َصرٌّ
dır. Sâlifü’z-zikr ”َصْرَصًرا“ kelimesine mürâca¡at oluna.

FASLU’~-~ÂD MA¡A’L-¡AYNİ’L-MUHMELETEYN: ”َص،ع“

• 	]§a¡îden[ َصِعيًدا

• ًبا﴾2350 أَْي تَُراًبا َطاِهًرا َنِظيًفا	 ُموا َصِعيًدا َطّيِ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَتَيمَّ

Ya¡nî “Temîz pâk toprağı kasd ediniz” demektir. Ve ”َصِعيــٌد“ aslen vech-i arzdır, taş ve 
toprak müsâvîdir; yukarı gitmek ma¡nâsına olan ”ُصُعــوٌد“dandır. Ve ”َصِعيــٌد“ lafzı kelâm-ı 
¡Arabda vücûh-ı kesîre ve ma¡ânî-i ¡adîdede isti¡mâl olunur, mufassalât-ı lügatte görü-
lür. ]586[

• 	]§a¡aden[ َصَعًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْسُلْكُه َعَذاًبا َصَعًدا﴾2351 أَْي َشاقًّا	

Ya¡nî “nefse güç ve meşakkatli” demektir. ”َصَعــٌد“ ve ”َصُعــوٌد“ §âd’ların fethiyle ¡akabe, 
Türkçe bayır, dik yokuş ma¡nâsınadır. Bundan her bir mihnet ve meşakkat ve düşvârlığa 
isti¡âre olundu, nitekim 2352﴾َسأُْرِهُقُه َصُعوًدا﴿ âyet-i kerîmesinde de ”َعَقَبًة َشاقًَّة“ ile müfesser-
dir ki “meşakkat verici bayıra” demek olur. “Tefa¡¡ul”den ”ــَد ِفــي اْلَْمــِر  Bu iş bana“ “َتَصعَّ
meşakkatli oldu” ya¡nî beni yordu, bana güç geldi demektir. Bunlar hep ”ُصُعوٌد“ lafzının 
müştakkâtıdır, nitekim ”َصِعيًدا“ kelimesinde beyân olundu.

2346 “Allah’ın yoluna” eş-Şûrâ, 42/53.
2347 “Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur.” el-En¡âm, 6/126.
2348 “Onları cehennemin yoluna koyun.” es-Sâffât, 37/23.
2349 “Kavurucu ve soğuk bir rüzgârın durumu gibidir.” Âl-i ¡İmrân, 3/117.
2350 “O zaman temiz bir toprağa yönelip” en-Nisâ™, 4/43; el-Mâide, 5/6.
2351 “Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.” el-Cinn, 72/17.
2352 “Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.” el-Müddessir, 74/17.
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• 	]§a¡i…a[ َصِعَق

• ُ﴾2353 أَْي َماَت	 ٰمَواِت َوَمْن ِفي اْلَْرِض ِالَّ َمْن َشاَء اهللَّ وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َونُِفـَخ ِفي الصُّ

Ya¡nî “Düşüp öldü” demektir. Bu bâbın evvelinde ”اِعَقة .kelimesine mürâca¡at oluna “الصَّ

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME: ”ُص،غ“

• 	]§aπârun[ َصَغاٌر

• ِ َوَعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َكانُوا َيْمُكُروَن﴾2354 أَْي أََشدُّ ُذّلٍ	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َسُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اهللَّ

Ya¡nî “ziyâde horluk ve hakâret” demektir. ”ِكَبــٌر“in zıddı olan ”ِصَغــٌر“dendir. Bâb-ı hâ-
misten ”ــْيُء ِصَغــًرا َفُهــَو َصِغيــٌر  “َصِغَر bâbından ”َتِعــَب“ denir, “Küçüldü” demektir. Ve “َصُغــَر الشَّ
-bun “َصَغاٌر” denir, züll ve hevân ve hakâret ma¡nâsınadır. Ve fethle َيْصَغــُر ِصَغــًرا َفُهــَو َصاِغــٌر”
dan ismdir. Ve 2355﴾َحتَّــى يُْعطُــوا اْلِجْزَيــَة َعــْن َيــٍد َوُهــْم َصاِغــُروَن﴿ kavl-i celîlinde vâki¡ ”َصاِغــُروَن“ 
bu ma¡naya ”َصاِغــٌر“in cem¡idir ki menzile-i deniyye ve zillet ve hevân ve hakârete râzı 
dûn-himmet ve kem-mâye kimseye denir. 2356﴾اِغِريَن  ﴿َواْنَقَلُبوا َصاِغِريَن﴾ve 2357 ﴿َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ
ve emsâlinde de böyledir. ]587[

• 	]§aπat[ َصَغْت

• ِ َفَقْد َصَغْت ُقُلوبُُكَما﴾2358 أَْي َماَلْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اهللَّ

Bu hitâb Hazret-i ¡Âişe ve ◊af§a radıyallâhu ¡anhumâ vâlidelerimizedir. Kıssa mufas-
salâtta görülür. Tercümede “Eğer tevbe ederseniz kabûl olunur, zîrâ sizin kalbleriniz 
hilâf-ı rızâ-i Resûlullâh’a meyl etti” denir. Bu kelime meyl demek olun ”َصْغــٌو“dendir. 
 “َتْصَغى” demek olur. Bâbu’t-Tâ’da “ِمْلُت ِإَلْيِه” ,denir “َصَغْوُت ِإَلْيِه أَُصوُغ َصْغًوا” bâbından ”َنَصَر“
kelimesinde tafsîl olunmuştur, mahall-i mezkûra mürâca¡at oluna.

2353 “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.” 
ez-Zümer, 39/68.

2354 “Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azap 
erişecektir.” el-En¡âm, 6/124.

2355 “Küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar” et-Tevbe, 9/29.
2356 “Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” el-A¡râf, 7/13.
2357 “Ve küçük düşmüşlerdi.” el-A¡râf, 7/119.
2358 “(Ey peygamber’in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah’a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı.” 

et-Tahrîm, 66/4.
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-FÂ™: ”َص،ف“

• 	]§afrâ™u[ َصْفَراُء

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ِإنََّها َبَقَرةٌ َصْفَراُء﴾2359 أَْي َسْوَداُء	

Murâd “siyâha mâil hâlis koyu sarı” demektir. Ve 2360﴾َكأَنَّــُه ِجَماَلــٌت ُصْفــٌر﴿ da böyledir ki 
 un“ُصْفــٌر” ile müfesserdir. Bâbu’l-Cîm’de bir nebze beyân olundu. Beyne’l-¡Arab “ُســوٌد”
siyâh ma¡nâsına olduğuna A¡şâ’nın şu beytiyle istişhâd edilmiş. 

Beyt:

ِبيِب” ||  ُهنَّ ُصْفٌر أَْوَلُدَها َكالزَّ “ِتْلَك َخْيِلي ِمْنُه َوِتْلَك ِرَكاِبي  

Ve ”َصْفَراُء“ ve ”ُصْفَرةٌ” , “ُصْفٌر“ ya¡nî sarı renk ma¡nâsına olsa da câizdir, zîrâ Riyâşî ”أَْصَفُر“ 
lafzını ”أَْســَوُد“ ma¡nâsına haml edenleri tahti™e ile ±u’r-Rumme’nin şu beytini inşâd et-
miş: Beyt:

َها َذَهُب” ٌة َقْد َمسَّ ||  َكأَنََّها ِفضَّ “َكْحَلُء ِفي بَُرٍج َصْفَراُء ِفي َنَعٍج  

 in Tâif’te“َزِبيــٌب” ibyîdâd demektir. Ve A¡şâ’nın beytindeki “َنَعــٌج” se¡atu’l-¡ayn ve “بُــَرٌج”
çıkan zebîb olduğu ve siyâh olmayıp sarı olduğunu söylemiş. Vallâhu a¡lemu bi’s-§avâb.

• 	]e§-§afâ[ َفا الصَّ

• َة	 ِ﴾2361 ُهَما َجَبَلِن ِبَمكَّ َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنَّ الصَّ

Mekke-i mükerreme’de ma¡rûf iki cebeldir ki birine ~afâ dîgerine Merve denir, ]588[ 
ikisi beyninde sa¡y, a¡mâl-i haccdandır. Cebeleyn-i mezkûreyn arasındaki mesâfeye 
 .demektir “َصْخَرةٌ َمْلَساُء” ,tir“َصَفاةٌ” cem¡dir. vâhidesi “َصَفا” tesmiye edilir. Ve “َمْسَعى”

• 	]§afvânin[ َصْفَواٍن

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تَُراٌب﴾2362 أَْي َحَجٍر أَْمَلَس	

“Düz kaygan taş” demektir ki yalçın kaya denir. Lafz-ı ”َصْفــَواٌن“ cem¡ ma¡nâsını müfîd 
bir ism-i vâhiddir. Vâhidesinde hâ™ ile ”َصْفَواَنٌة“ denir. Ve ”َصْفَواُء“ da ”َصْفَواٌن“ gibidir. Bu 
lafz ve ânifü’l-beyân ”َفا” “َصْفٌو .dan me™hûzlardır“الصَّ

• 	]§affen §affen[ ا ا َصفًّ َصفًّ

• يَن	 ا﴾2363 أَْي َوَجاَء أَْمُر َربَِّك َواْلَمَلِئَكُة ُمْصَطّفِ ا َصفًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ

2359 “O, sapsarı bir sığırdır.” el-Bakara, 2/69.
2360 “Bunlar sanki birer kızıl devedir.” el-Mürselât, 77/33.
2361 “Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir.” el-Bakara, 2/158.
2362 “Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan bir kayanın durumu gibidir.” el-Bakara, 2/264.
2363 “Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği” el-Fecr, 89/22.
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Ya¡nî “saff oldukları hâlde” yâhûd ”َذِوي ُصُفــوٍف َكِثيــَرٍة“ de denildi. Ve ــا َبْعــَد َصــّفٍ ِبَحَســِب  “َصفًّ
” .ile de tefsîr olundu َمَراِتِبِهــْم”  kelimesinde asl i¡tibâriyle iki vech vardır: Evvelâ “َصــفٌّ
feth ve teşdîdle ”  insân ve eşcâr ve emsâlî eşyânın sıra ile dizilmişine denir. Ve “َصــفٌّ
müte¡addî olarak “ وا” bâbından ”َردَّ ا َفاْصَطفُّ ا” denir ki “َصفَّ اْلَقْوُم َصفًّ  ya¡nî “Sıra ile “أََقاَمُهْم َصفًّ
durdurdu” demektir, meselâ namâz ve ¡asker safları ve bâg ve bostânlarda eşcâr sıraları 
gibi. İşte bu âyette ve 2364﴾ــا  kavl-i kerîminde ve emsâlinde bu ﴿َفأَْجِمُعــوا َكْيَدُكــْم ثُــمَّ اْئُتــوا َصفًّ
ma¡nâyadır. Sâniyâ ”  kuş, tayerânı hâlinde kanatlarını bast edip tahrîk etmeyerek “َصــفٌّ
pervâz etmektir. “َقَتــَل” bâbından ” ــا َفُهــَو َصافٌّ ْكُهَما” ,denir “َصــفَّ الطَّْيــُر َصفًّ  “َبَســَط َجَناَحْيِه َوَلــْم يَُحّرِ
demektir. Bu nev¡ kuşlar gayr-ı me™kûldür. ” -hadîs-i şerîfi de bun “ُكْل َمــا َدفَّ َوَدْع َمــا َصــفَّ
dandır ki “Kanadını tahrîk ile uçan kuşu ekl et; bastla tahrîk ]589[ etmeyeni terk et” 
demektir. 2365﴾أََوَلــْم َيــَرْوا ِإَلــى الطَّْيِر َفْوَقُهْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضَن﴿ kavl-i kerîmi bundandır. Ve افَّاِت  ﴿َوالصَّ
ــا﴾2366 ” kavl-i kerîminde bu vech de vardır. Ve edâ-yı salât edilen musallâya da َصفًّ  “َصــفٌّ
denir mahall-i saff-ı salât olmak i¡tibâriyle, nitekim ” ــفَّ  kavli “َمــا اْســَتَطْعُت أَْن آِتــَي اْلَيــْوَم الصَّ
ba¡zı zevâttan hikâyet edilmiştir. Lâkin murâdı ”اَْلُمَصلَّــى“ demek mi yoksa ”ــَلِة  “َصــفُّ الصَّ
demek mi kim bize ta¡yîn etti? Zîrâ kelâmın ma¡nâsın kâilin gönlündedir.

• 	]§af§afen[ َصْفَصًفا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَيَذُرَها َقاًعا َصْفَصًفا﴾2367 ُمْنَبِسًطا ُمْسَتِوًيا	

Bu kelime “düz ve nebâtsız çıplak arz” demektir. ”َفاع“ lafzıyla karîbü’l-ma¡nâdır. Elifle 
.şecer-i hilâf ya¡nî söğüt ağacına denir “َصْفَصاٌف”

• 	]§af√an[ َصْفًحا

• ْكَر َصْفًحا اَْن ُكْنُتْم َقْوماً ُمْسِرِفيَن﴾2368 أَْي ِإْعَراًضا	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أََفَنْضِرُب َعْنُكُم الّذِ

Ya¡nî “yüz çevirmekle” demektir, ”َصْفــٌح“ i¡râz ma¡nâsınadır. ”َفَتــَح“ bâbından َُصَفْحــُت َعْنه“ 
 lafzıdır ki bir şey™in taraf “َصْفَحــٌة” demektir. Bu ma¡nâda asl olan “أَْعَرْضــُت” ,denir َصْفًحــا”
ve cânibi ya¡nî bir yanıdır. Meselâ vechin bir kimseden çevrilmesiyle bir tarafı güyâ 
dîger cihete tahvîl edilmişolur. Ve ”َصْفــٌح“ lafzı ¡afv ve tesrîb ve mu™âhazeyi terk etmek 
ma¡nâsına da müsta¡meldir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْصَفــْح“ kelimesinde bunâ dâir tahkîkât 
vardır, mürâca¡at oluna.

2364 “Öyleyse, hilelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra hâlinde gelin.” Tâhâ, 20/64.
2365 “Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı?” el-Mülk, 67/19.
2366 “Saf bağlayıp duranlara andolsun.” es-Sâffât, 37/1.
2367 “Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan hâlinde bırakacaktır.” Tâhâ, 20/106.
2368 “Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip Zikir’le (Kur’an’la) sizi uyarmaktan geri mi dura-

lım?” ez-Zuhruf, 43/5.
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-KÂF: ”َص،ك“

• 	]§akket[ َصكَّْت

• ٍة َفَصكَّْت َوْجَهَها﴾2369 أَْي َلَطَمْت	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأَْقَبَلِت اْمَرأَتُُه ِفي َصرَّ

Ya¡nî “Tokatladı” demektir. Bâb-ı evvelden ”ــُه َصــكًّا ــُه َيُصكُّ -denir, parmaklar açık ol “َصكَّ
duğu hâlde elin içiyle vurmaktır ki biz buna tokat deriz. ]590[ ”ِة  .demektir “َصْيَحٍة” , “َصرَّ
Biraz evvelce zikri mürûr etti, ircâ¡-ı nazar oluna.

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-LÂM: ”َص،ل“

• 	]e§-§alâti[ ٰلوِة الصَّ

• ٰلوِة اْلُوْسَطى﴾2370 اَْلُمَراُد ِبَها َصَلُة اْلَعْصِر	 َلَواِت َوالصَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َحاِفظُوا َعَلى الصَّ

Ya¡nî salât-ı vustâdan murâd ikindi namâzıdır ki zuhr ile gurûb beyninde olan müddetin 
nısfından sonra edâsı farz olan namâzdır. Bu namâza salât-ı vustâ tesmiyesi evkât-ı 
hamsede kılınan beş namâzdan iki gece namâzı ile ki akşam ve yatsıdır, iki gündüz 
namâzı ki sabâhla öğlendir arasında vâki¡ olduğu içindir. Bunu mü™eyyid ehâdîs-i ne-
beviyye ve ahbâr-ı sahâbe vardır ki mufassalâtta görülür. Ma¡a-hâzâ bu bâbda ihtilâf-ı 
sahâbe ve ¡ulemâ™ ve akvâl-i fukahâ™ da çoktur. Mufassalât-ı kütüb-i tefsîre mürâca¡at 
oluna. Lafz-ı ”ٌَصــَلة“a gelince beş vech üzere müsta¡meldir: 1) Erkân-ı ma¡lûme ile kılı-
nan namâzdır. 2) Cenâb-ı Hak’tan terahhum demektir: أُوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم﴾2371 أَْي﴿ 
ــٌم  ﴿َوَصــّلِ َعَلْيِهــْم ِإنَّ َصٰلوَتــَك َســَكٌن َلُهــْم﴾2372 أَِي اْدُع َلُهــْم ِإنَّ ُدَعــاَءَك ُســُكوٌن َوَتْثِبيٌت :Du¡â™ demektir (3 َتَرحُّ
ُم َعَلْيُكْم .Melâikeden müslimîne istigfârdır (4 َلُهــْم ــي َعَلْيُكْم َوَمٰلِئَكُتــُه﴾2373 أَِي اهلُل َيَتَرحَّ  ﴿ُهــَو الَّــِذي يَُصّلِ
﴿َقالُوا َيا ُشَعْيُب أََصٰلوتَُك َتْأُمُرَك﴾2374 أَِدينَُك َيْأُمُرَك َواهلُل أَْعَلُم ِبُمَراِدِه ِبَها :Dîn demektir (5 َوَمَلِئَكُتُه َيْسَتْغِفُر َلُكْم
Ve ”ٌَصَلة“ lafzı masdar mevzi¡ine vaz¡ olunur ismdir; teşdîd ile ”َماُم يَُصّلِي َصَلًة -de “َصلَّى اْلِ
nir, ”َتْصِلَيــًة“ denilmez. Ve bu ma¡nâlarda sülâsîden isti¡mâl olunmaz. Aslen ”591[ “َصْلــٌي[ 
mâddesindendir. Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْصَلْوَهــا“ ve Bâbü’t-Tâ’da ”َتْصَطُلــوَن“ kelimelerine 
mürâca¡at oluna.

• 	]§alden[ َصْلًدا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأََصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلًدا﴾2375 أَْي َياِبًسا أَْمَلَس	

2369 “Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu.” ez-Zâriyât, 51/29.
2370 “Namazlara ve orta namaza devam edin.” el-Bakara, 2/238.
2371 “İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır.” el-Bakara, 2/157.
2372 “Onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için sükûnettir (Onların kalplerini yatıştırır.)” et-Tevbe, 

9/103.
2373 “O ve melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir.” el-Ahzâb, 33/43.
2374 “Dediler ki: “Ey Şu’ayb! sana namazın mı emrediyor.” Hûd, 11/87.
2375 “Maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı” el-Bakara, 2/264.



إتآ َم م 558ْم BÂBU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE

Ya¡nî “kuru ve katı taş gibi üzerinde nebât bitmez olduğu hâlde” demektir. Bundan saç 
bitirmez çıplak başa ıtlâk olundu. ”َرْأٌس َصْلٌد“ denir ki daz kafa demektir. Ve her hayrsız 
fâidesiz şey™e de kullanılır. ”َناَقٌة َصُلوٌد َوِمْصَلٌد“ denir, sütü az sütsüz deve demektir. Ve ter-
lemez ata da ”َفــَرٌس َصُلــوٌد“ denir. Ve çakmak âteş çıkarmaz olsa ”ْنــُد  ”َجَلــَس“ .denir “َصَلــَد الزَّ
bâbından ”َصَلَد َيْصِلُد ُصُلوًدا“ denir.

• 	]§alevâtun[ َصَلَواٌت

• ِ َكِثيًرا﴾2376 أَْي َمَعاِبُد اْلَيُهوِد	 َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َلُهّدِ

Yehûd tâifesinin havra ve sinagog denilen ma¡bedleridir. Bu kelime aslen lafz-ı ¡İbrânî-
dir. ¿â-i musellese ile ”َصُلوَثا“ olup ta¡rîb ile müsellese, müsennâta tebdîl edilerek ”َصَلٌت“ 
olmuş ve ”َصَلــَواٌت“ sûretinde cem¡lenmiştir. Bâbu’l-Bâ’da ”ِبَيــٌع“ ve âti’l-beyân ”َصَواِمــُع“ 
kelimelerine de nazar buyurula.

• 	]§al§âlin[ َصْلَصاٍل

• ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍن﴾2377 أَْي ِمْن ِطيٍن َياِبٍس يُْسَمُع َلُه َصْوٌت 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِ
ِإَذا نُِقَر

Ya¡nî “vurulduğu vakt sedâ çıkaran kurutulmuş çamurdan” demektir. Murâd pişirilme-
miş demektir ki pişmişine ”ــاٌر  denir. Ve müddet-i medîde suda durup lüzûcetlenmiş “َفخَّ
çamurdan da denildi; biz ona çömlekçi çamuru deriz.

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”592[ “ِص،ل[

• 	]§ıliyyen[ ِصِليًّا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ثُمَّ َلَنْحُن اَْعَلُم ِبالَِّذيَن ُهْم أَْوَلى ِبَها ِصِليًّا﴾2378 أَْي ُدُخوًل َواْحِتَراًفا	

Ya¡nî “Onlar cehenneme girip onda yanmağa evlâdırlar” demek olur. Bu kelime aslen 
-kelimelerin “َتْصَطُلوَن” Ve Bâbu’t-Tâ’da “ِإْصَلْوَها” lafzındandır. Bâbu’l-Hemze’de “َصْلٌي”
de beyân olundu.

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-MÎM: ”َص،م“

• 	]e§-§amedu[ َمُد الصَّ

• ُد اْلَمْصُموُد ِإَلْيِه أَِي اْلَمْقُصوُد ِفي اْلَحَواِئِج	 ّيِ َمُد﴾2379 أَِي السَّ ُ الصَّ ُ أََحٌد اهللَّ قوله جل جلله ﴿ُقْل ُهَو اهللَّ

2376 “İçlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir 
edilirdi.” el-Hacc, 22/40.

2377 “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.” el-Hicr, 15/26.
2378 “Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.” Meryem, 19/70.
2379 “De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.” “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç 
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Ya¡nî “cemî¡-i mevcûdât için kâffe-i havâyicde ve her hâlde maksûdün ileyh olan seyyid 
ve melce™ ve penâh-ı mahlûkât demek” olur. Bâb-ı evvelden ”َصَمــَدُه َيْصُمــُدُه َصْمــًدا“ denir, 
-dur, masdar bi-ma¡nâ “mef¡ûl” kabî“َمْصُموٌد” bi-ma¡nâ “َصَمٌد” ;demektir “َقَصــَدُه ِفــي َحاَجِتــِه”
linden olur. Bu kelime-i celîle, esmâ™ü’l-hüsnâdandır, o seyyid-i ecell ü a¡lâ ki kâffe-i 
mevcûdat-ı ¡ulviyye vü süfliyye kâffe-i havâyicinde ve kâtıbe-i ahvâlde ona muhtâc 
ve cümlesi onu kâsıd ve kendisi hîçbir şey™e muhtâc olmayan ganîyyun ¡ani’l-¡âlemîn 
ma¡nâsınadır. Ve İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâdan ”اَلَِّذي َل َجْوَف َلُه“ tefsîri de mervîdir. 
Vallâhu a¡lemu bi-ma¡ânî esmâihi ve sifâtihi celle şânuhu.

• 	]§ammû[ وا َصمُّ

• وا َكِثيٌر ِمْنُهْم﴾2380 أَْي َلْم يُْبِصُروا اْلَحقَّ َوَلْم َيْسَمُعوُه	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفَعُموا َوَصمُّ

Sağırlık, fikdân-ı hâsse-i sem¡ demek olan ”َصَمــٌم“dendir. “َتِعــَب” bâbından ”ــِت اْلُُذُن  “َصمَّ
denir ”َبَطَل َسْمُعَها“ demektir. Ve fi¡l-i ”َصَمٌم“ sâhib-i üzün olan şahsa da isnâd olunur. ََّصم“ 
ُجــُل َصَمًمــا” ” denir, “Şu kimse sağır oldu” demek olur. Na¡tı zükûrda الرَّ  ve ünsâda “أََصــمُّ
اُء” ” gelir. Zammla “َصمَّ ]cem¡dir. ]593 “ُصمٌّ

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،م“

• 	]§ummun[ ٌُّصم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي﴾2381 الية	

Mâ-kablinde beyân olunduğu üzere ”َصَمــٌم“den na¡t olan ”  de “بُْكــٌم” .in cem¡idir“أََصــمُّ
.nın cem¡leridir“أَْعَمى” de “ُعْمٌي” in ve“أَْبَكُم”

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’N-NÛN: ”َص،ن“

• 	]§ana¡û[ َصَنُعوا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوَحِبَط َما َصَنُعوا ِفيَها﴾2382 	

• و﴿ِإنََّما َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر﴾2383 	

• و﴿َتْلَقْف َما َصَنُعوا﴾2384	

 ya¡ni işi iyi ve mahâretle işlemektir. Bu lafza dâir “ِإَجــاَدُة اْلِفْعــِل” lafzındandır ki “َصْنَعــٌة”

değildir.)” el-İhlâs, 112/1-2.
2380 “Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler .” el-Mâide, 5/71.
2381 “Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.” el-Bakara, 2/18, 171.
2382 “(Dünyada) yaptıkları şeyler, orada boşa gitmiştir.” Hûd, 11/16.
2383 “Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir.” Tâhâ, 20/69.
2384 “Onların yaptıklarını yutsun.” Tâhâ, 20/69.
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tahkîkât Bâbu’l-Hemze’de ”ِإْصَطَنْعُتَك“ kelimesinde mufassalân beyân olundu, mürâca¡at 
oluna. Yalnız 2385﴾تُِصيُبُهــْم ِبَمــا َصَنُعــوا َقاِرَعٌة﴿ kavl-i kerîminde ”ِبَســَبِب ُكْفِرِهــْم“ ¡ibâretiyle tefsîr 
olunmuştur, gûyâ küfrü kendilerine san¡at ve pîşe ittihâz ederek onda ihtisâs ve devâm 
ve istimrârları sebeb-i isâbet-i şiddet ve belâ ve dâhiye olmuştur.

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،ن“

• 	]§un¡allâhi[ ِ ُصْنَع اهللَّ

• ِ الَِّذي أَْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء﴾2386	 ﴿ُصْنَع اهللَّ

 Cenâb-ı Hakk’a izâfe ve isnâd olundukta kemâl-i kudret ve hikmetle halk ve îcâd “ُصْنٌع”
ve bi’l-itkân masnû¡âtını ihkâmda teferrüd ma¡nâsı irâde olunur, şöyle ki hîç kimse onun 
mislini ityân edemez, çünkü her sâni¡-i mâhir ve bedî¡ ma¡a-kemâl mahârete, levâzım-ı 
san¡ata muhtâc ve müftekırdır. Cenâb-ı Hak ise bundan münezzehtir.

• 	]§un¡an[ ُصْنًعا

• ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا﴾2387 أَْي َعَمًل َصاِلًحا	

Ya¡nî “Kendi sa¡ylarının butlânıyla berâber zann ediyorlar ki ¡amel-i sâlih işlemekte 
]594[ güzel ediyorlar.” ”ُصْنٌع“den murâd burada ¡amel-i sâlih oluyor.

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،ن“

• 	]§invânun[ ِصْنَواٌن

• ﴿ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن﴾2388 أَْي ُمْجَتِمٌع أُُصولَُها ِفي أَْصٍل َواِحٍد َوُمْفَتِرٍق	

 bir kökten teşa¡¡ub etmiş hurma ağacıdır, ya¡nî bir kökten “ِصْنــٌو” in cem¡idir. Ve“ِصْنــٌو”
sürüp müte¡addid sâklar peydâ etmiş.”َغْيــُر ِصْنــَواٍن” bir kök üstünde sâk-ı vâhid demektir. 
Lafz-ı ”ِصْنٌو“ın tesniyesinde nûn-ı ahîrenin bilâ-tenvîn kesriyle ”ِصْنَواِن“ ve cem¡inde ten-
vînle ”ِصْنــَواٌن“ denir. Çünkü sûret ve şekl-i kitâbet müttehiddir, binâ™en ¡aleyh tesniye 
hareke-i binâ™ ve cem¡ i¡râbla temeyyüz eder. ”َعــمُّ اْلَمــْرِء ِصْنــُو أَِبيِه“ ve ”اَْلَوَلُد ِصْنُو أَِبيِه“ kavlleri 
de bundandır, ”ِمْن أَْصِلِه، ِمْن أَْصٍل َواِحٍد“ demektir.

2385 “Yaptıkları işler sebebiyle (devamlı olarak, ya) büyük bir felaket gelecek” er-Ra¡d, 13/31.
2386 “Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır.” en-Neml, 27/88.
2387 “İyi iş yaptıklarını sandıkları hâlde” el-Kehf, 18/104.
2388 “Bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli” er-Râ¡d, 13/4.
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-VÂV: ”َص،و“

• 	]§avmen[ َصْوًما

• ْحٰمِن َصْوًما﴾2389 أَْي َصْمًتا	 ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّ

Ya¡nî “Kelâmdan imsâki, söz söylememeği nezr eyledim” demek. Bu ma¡nâyı ــَم  ﴿َفَلــْن أَُكّلِ
 lügatte mutlak imsâktır, ya¡nî tutmak “َصْوٌم” .cümle-i kerîmesi mü™eyyiddir اْلَيْوَم ِإْنِسيًّا﴾2390
ve men¡ ve habs etmektir. Şer¡de ¡abd-i mükellefin tulû¡-ı fecrden gurûb-ı şemse kadar 
müte¡abbiden lillâh ve niyyete mukârin olarak ekl ve şürb ve cimâ¡dan imsâk etmesidir. 
ٌم َوُصيٌَّم َوِصَياٌم” bâblarından “َقــاَم” ve ”َقــاَل“ اٌم ُمَباَلَغًة َوَقْوٌم ُصوَّ  “َصــاَم َيُصوُم َصْوًما َوِصَياًما َفُهَو َصاِئــٌم َوَصوَّ
denir. Ve ta¡âmdan ve kelâmdan ve seyrden imsâk eden kimseye de ”َصاِئــٌم“ denir denil-
miş. Ve ”َصــْوٌم“ lafzı ”ِصَيــاٌم“-ı şer¡îye de ism olmuştur, ya¡nî tulû¡-ı fecrden gurûb-ı şem-
se kadar niyyetle umûr-ı ma¡lûmeden imsâka ]595[ ism olmuştur. Kâle ta¡âlâ şânuhu:  
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن﴾2391 ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الّصِ

• 	]§avâffe[ ََّصَواف

• ﴾2392 أَْي َقاِئَماٍت َقْد َصَفْفَن أَْيِدَيُهنَّ َوأَْرُجَلُهنَّ	 ِ َعَلْيَها َصَوافَّ ِفي َقْوِلِه َتَعاَلى ﴿َفاْذُكُروا اْسَم اهللَّ

Ya¡nî “haccda kurbân edilecek develerin elleri ve ayakları birer sıraya dizilmiş olarak 
kâim oldukları hâlde” demektir. Bu sûrette sıra ma¡nâsına olan ” “ .tandır“َصفٌّ -bâbın ”َردَّ
dan ” ــٌة َوَصــَوافُّ ِبــُل َقَواِئَمَهــا َفِهــَي َصافَّ ــِت اْلِ ” .denir “َصفَّ ــٌة” , “َصــَوافُّ  “َصَواِفَن” nin cem¡idir. Ve“َصافَّ
sûretinde de kırâ™at olunmuş; üç ayak üzerine durmak ma¡nâsına ”َصَفٌن“dendir. Bu bâbın 
evâilinde vâki¡ ”اِفَنــاُت -kelimesine bak. Burada ön ayağı yukarıya kaldırıp bağlan “الصَّ
makla üç ayağı üzere duran develerdir. Ve ”َصَواِفــَي“ sûretinde de kırâ™ât olunmuş ki 
-dendir, ya¡nî şirk ve riyâ ve sâir agrâz-ı fâside“َصْفــٌو” demek olur. Bu takdîrce “َخَواِلــَص”
den hâlis olarak Allâh için demek murâd edilir. ”ــْيِء َوَصْفَوتُــُه  .demektir “َخاِلُصــُه” , “َصْفــُو الشَّ
.in zıddı hâlis demektir“َكَدٌر” ,denir “َصَفا َيْصُفو َصْفًوا ِبَتْشِديِد اْلَواِو َفُهَو َصاٍف” bâbından ”َقَعَد“

• 	]§avâmi¡u[ َصَواِمُع

• ِ َكِثيًرا﴾2393	 َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َلُهّدِ

-hücre demektir. Aslen re™si mütelâsık binâ™ demek ki kün “َصْوَمَعــٌة” .in cem¡idir“َصْوَمَعــٌة”
bed olacak menâzil-i rehâbîn-i Na§ârâ’ya ¡alem olmuş. Elsine-i sûfiyyede dahi hal-

2389 “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım.” Meryem, 19/26.
2390 “Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım.” Meryem, 19/26.
2391 “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı 

gibi, size de farz kılındı.” el-Bakara, 2/183.
2392 “Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah’ın adını anın.” el-Hacc, 

22/36.
2393 “İçlerinde Allah’ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir 

edilirdi.” el-Hacc, 22/40.
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vet-hâne, çille-hâne ma¡nâsına isti¡mâl olunmuştur. Bâbu’l-Bâ’da ”ِبَيــٌع“ kelimesinde bir 
nebze beyân olundu, oraya nazar oluna. ]596[

• 	]§avâben[ َصَواًبا

• ا َوِقيَل َل ِإَلَه ِإلَّ اهلُل	 ْحَمٰن َوَقاَل َصَواًبا﴾2394 أَْي َحقًّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َيَتَكلَُّموَن ِإلَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّ

Ya¡nî “Rûh ve melâikeden hîçbirisi şefâ¡at bâbında iclâlen lillâhi ta¡âlâ söz söyleye-
mezler, ancak o kimse söyler ki Rahmân ona izin vere.”Ve şefâ¡at olunacak kimse de 
dünyâda hakkı söylemiş ola.” Murâd lâ ilehe illâllâh deyip vahdâniyyet-i Hakk’ı kabûl 
ve ona îmân etmiş demek olur. ”َصــَواٌب“ lügatte ”َخَطــاٌء“nın zıddıdır. Ma¡ânî-i kesîrede 
müsta¡mel olan ”َصــْوٌب“dendir. Ve ”َصــَواٌب“ iki vech ile müsta¡meldir: 1) Şey™in nefsinde 
zâtında olur. Bu i¡tibârla ”َهَذا َصَواٌب“ denir ki o şey™in ¡aklen ve hikmeten ve şer¡an mak-
bûl ve mahmûd ve merzâ olduğundan ihbârdır. Ve doğru ve ¡adl ve hak mevzi¡inde de 
kullanılır. 2) Kâsıd ve tâlib i¡tibâriyle olur ki maksûdunu arzûsu vechle bulmak ve idrâk 
etmek demektir. Bu ma¡nâda “if¡âl”den isti¡mâl olunur, ”أََصــاَب َمْقُصــوَدُه“ ve ”ــْهِم  “أََصاَبــُه ِبالسَّ
denir ve ”اََصاَبُه أََلٌم“ de denir. Bu âyette vech-i evvel murâddır.

• 	]§avti[ َصْوِت

• ﴾2395 أَْي َل َتْجَعُلوا َكَلَمُكْم ُمْرَتِفًعا َعَلى َكَلِم النَِّبّيِ 	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َل َتْرَفُعوا أَْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبّيِ
صلى اهلل عليه وآله وسلم

Ya¡nî “Hitâbda kelâmınızı peygamberin kelâmı üzerine mürtefi¡ ya¡nî savt cihetinden 
yüksek etmeyiniz” demek olur. ”َصــْوٌت“ aslen iki cismin yekdîgere temâsında inzıyâk-ı 
havâdan mütehassıl sedâdır; cemâdâttan gayr-ı ihtiyârî, zî-rûhtan ihtiyârî olarak zuhûr 
eder. Envâ¡ı vardır. Bu âyette insândan ¡inde’t-tekellüm mesmû¡ olan sestir. Murâd 
“Celâlet ü menzilet-i Resûlullâh’ı tevkîren huzûrunda ref¡-i savt etmeyiniz, yavaş söy-
leyiniz” demektir. ]597[

• 	]e§-§avâ¡i…a[ َواِعَق الصَّ

• َواِعَق﴾2396 َجْمُع َصاِعَقٍة	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َويُْرِسُل الصَّ

 ¡aslen bulutların tesâdüm ve tazyîk ve tazayyukundan tahaddüs eden bir nev “َصاِعَقــٌة”
âteş-i seyyâldir, Türkçemizde yıldırım denir. Buna dâir kelâm bu bâbın evvelinde 
اِعَقة” .kelimesinde mürûr etti, oraya ircâ¡-ı nazar oluna “الصَّ

2394 “Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.” en-Nebe™, 
78/38.

2395 “Seslerinizi, Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin.” el-Hucurât, 49/2.
2396 “O yıldırımlar gönderir.” er-Ra¡d, 13/13.
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• 	]§avverakum[ َرُكْم َصوَّ

• َرُكْم َفأَْحَسَن ُصَوَرُكْم﴾2397	 ٰمَواِت َواْلَْرَض ِباْلَحّقِ َوَصوَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َخَلَق السَّ

-lisânımızda da sûret ta¡bîr ettiğimiz ma¡nâya mev “ُصــوَرةٌ” .lafzından “tef¡îl”dir “ُصــوَرةٌ”
zû¡dur ki zevât-ı eşyânın birbirinden temeyyüz ettiği şekl ve hey™ettir. Bundan ”َتْصِويــٌر“ 
sûret vermek ma¡nâsınadır. Tercüme-i âyette “Sizi sûretlendirdi ve sûretlerinizi güzel 
etti” denir. Kezâ 2398﴾ْرَناُكْم  kavl-i kerîminde dahi “Sizi evvelen Âdem’i ﴿َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ
yaratmakla halk ve îcâd ettik, sonra her birinizi erhâm-ı ümmehâtta yegân yegân tasvîr 
ettik” denir. Ve ”ٌُصــوَرة“ hissî ve ¡aklî olur. Hissî olan meselâ insân ve feres ve bakarın 
sûretleri ve efrâd-ı insânın yekdîgerde temeyyüz ettiği sûret-i mümeyyize ve nebât ve 
eşcâr ve ahcâr ve sâirenin suveri gibi havâss-ı zâhir ile idrâk olunur. Suver-i ¡akliyye ki 
¡akl ve fikr ve temyîz ve reviyyet ve emsâli sıfât-ı insâniyye ve bunların merâtib ve dere-
câtıdır ki bu sıfâtla insân gayr-ı insândan ve merâtib ve derecâtıyla da efrâdı birbirinden 
temeyyüz eder. Ve ileyhi’l-işâretu fî kavlihi ta¡âlâ: ِفي أَّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك﴾2399 أَْي َيَتَميَُّز ِبَها﴿ 
ُل َعَلى َكِثيٍر ِمْن ِجْنِسِه َوَعَلى َكِثيٍر ِمَن اْلَخْلِق  ve “َهَكَذا ُصوَرُة اْلمْسأََلِة” :ma¡nevî de olur “ُصوَرةٌ” Ve َوَيَتَفضَّ
 denir. Ve efvâh-ı nâsta da keyfiyyet ve zâhir ve kılık kıyâfet gibi “َهَكــَذا َجــَرْت ُصــوَرُة اْلَْمــِر”
ma¡ânîde kullanılır. ]598[

MAZMÛMETU’~-~ÂD: ”ُص،و“

• 	]e§-§ûri[ وِر الصُّ

• َلُم	 وِر﴾2400 أَِي اْلِقْرُن الَِّذي يْنَفُخ ِفيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإْسَراِفيُل َعَلْيِه السَّ َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َيْوَم يُْنَفُخ ِفي الصُّ

 .Ehl-i Yemen lügatinde boynuzdur ki boru gibi nefh olunur, çalınır demektir “ُصــوٌر”
Murâd sûret ve mâhiyyet ve keyfiyyetini bu ¡âlemde ¡akl-ı beşerî ile idrâkten min-kül-
li’l-vücûh ¡âciz olduğumuz bir mahlûk-ı ¡azîmdir ki ebdândan müfârakattan sonra kâf-
fe-i ervâh-ı beşeri muhîttir. Bundan ”َعاَلُم اْلَبْرَزِخ“ ile de ta¡bîr olundu ki ekser-i meşâyıh-ı 
sûfiyye böyle ta¡bîr ederler ki ba¡de’l-mevt ba¡se kadar devâm eden müddettir, nitekim 
İbn ¡Abbâs radıyallâhu ¡anhumâ 2401﴾َوِمْنَوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإَلى َيْوِم يُْبَعثُوَن﴿ kavl-i kerîminde ”َبْرَزٌخ“ı 
ــوِر﴾ile tefsîr buyurmuştur. 2402 “َيْعِنــي اْلَقْبــَر”  cümle-i kerîmesinin bu ta¡kîbi ﴿َفــِإَذا نُِفــَخ ِفــي الصُّ
de bu ma¡nâyı mü™eyyiddir. Ve bunda iki nefha vâki¡ olacaktır: Ûlâ nefha-i sa¡k, sâniye 
nefha-i ba¡stır. Her bir mü™min-i muvahhid keyfiyyetinden bilâ-bahs buna îmân etmek 

2397 “Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel 
yaptı” et-Tegâbün, 64/3.

2398 “Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik.” el-A¡râf, 7/11.
2399 “Dilediği bir biçimde seni oluşturan” el-İnfitâr, 82/8.
2400 “Sûra üflendiği gün” el-En¡âm, 6/73; Tâhâ, 20/102; en-Nebe™, 78/18.
2401 “Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde 

(berzah) vardır.” el-Mü™minûn, 23/100.
2402 “Sûr’a üfürüldüğü zaman” el-Mü™minûn, 23/101; el-Hâkka, 69/13.
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vâcibdir, çünkü nass-ı ¢ur™ân’la sâbittir. Ve denildi ki ”ُصــوٌر“ lafzı ”ٌُصــوَرة“nin cem¡i-
dir. ”بُْســَرةٌ” , “بُْســٌر“nin cem¡i olduğu gibi. Bu takdîrce ma¡nâ-yı nazm-ı kerîm َيــْوَم يُْنَفــُخ ِفــي“ 
 sebkinde olur. Lâkin kavl-i evvel esahhtır denilmiş. Ancak ُصــَوِر اْلَمْوَتــى َيْعِني اْلَْبــَداِن اْلَْرَواُح”
fethateynle ”َوَنَفــَخ“ ve feth-i vâv ile ”ــَوِر  .kırâ™atleri de kavl-i ahîri mü™eyyid olur “ِفــي الصُّ
Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bihi.

• 	]§uvâ¡a[ ُصَواَع

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َقالُوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك﴾2403 أَْي َصاَع اْلَمِلِك	

 “ُصــَواٌع” gelir, ölçektir. Ve denildi ki “أَْصــُوٌع” ikisi de lügattır. Cem¡i “َصــاٌع” ve “ُصــَواٌع”
ölçek hey™etinde gümüşten masnû¡ kadeh ve bardaktır ki melik onunla su içerdi. Ve 
Ya√yâ b. Ya¡mer rahimehullâhu πayn-ı mu¡ceme ile bu âyeti ”اْلَمِلــِك  sûretinde “َصــْوَغ 
kırâ™at etmiş ve bununla ”َمُصــوٌغ“ murâd etmiştir. Bunda masdar bi-ma¡nâ “mef¡ûl” olur. 
Ve tesmiye bi’l-masdar demektir. “َقــاَل” bâbından ”اٌغ َوَصيَّاٌغ  “َصــاَغ َيُصــوُغ َصْوًغــا َفُهَو َصاِئــٌغ َوَصوَّ
denir. ”ِصَياَغٌة“ bundan ismdir ki altın ve gümüşten huliyy ve sâire işlemektir. Lisânımız-
da ]599[ bundan ku]yu[mculuk ta¡bîr edilir. Bâbu’s-Sîn’de ”َقاَيَة  kelimesine de ircâ¡-ı “الّسِ
nazar buyurula.

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-HÂ™: ”ص،ه“

MEKSÛRETU’~-~ÂD: ”ِص،ه“

• 	]§ihran[ ِصْهًرا

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا﴾2404 أَْي َذا َنَسٍب َوَذا ِصْهٍر	

Ya¡nî “Erkek kıldı ki ona nisbet olunur.” ”ُفــَلُن ْبــُن ُفــَلٍن“ ve ”ُفَلَنــُة ِبْنُت ُفَلٍن“ denir. “Ve inâs 
ya¡nî dişi kıldı ki onlarla musâheret edilir.” Murâd nikâh ve tezevvüc edilir demektir. 
Bu 2405﴾َكَر َواْلُْنَثى ْوَجْيِن الذَّ  nikâhı helâl “َنَسٌب” kavl-i kerîmiyle mü™eyyeddir. Ve ﴿َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ
olmayandır ve ”ِصْهــٌر“ nikâhı helâl olandır da denildi. Ve ”ِصْهــٌر“ nikâhla olan karâbet-
tir ya¡nî kişinin kâim-i pederi ve zevcinin ehl-i beyt ve akrabâsıdır ki nikâh sebebiyle 
zevce akrabâ olurlar, tarafeyn için de bu ma¡nâ sâbittir. ”ِصْهٌر“in cem¡i ”أَْصَهاٌر“ gelir. Ve 
“müfâ¡alet”ten ”َصاَهــْرُت ِإَلْيِهــْم ُمَصاَهــَرًة“ denir, ”ْجــُت ِمْنُهــْم  ,denilmez “َصاَهْرتُُهْم” ,demektir “َتَزوَّ
çünkü fethle ”ِإَذاَبــٌة” , “َصْهــٌر“ etmektir, Türkçe eritmektir. ”ــْيَء َفاْنَصَهَر  denir, “Şu “َصَهــْرُت الشَّ
şey™i erittim, o da eridi” demek olur. ¡Alâ-kavlin hâssaten şahm eritmekte kullanılır, 
nitekim erimişşahma zammla ”ٌُصَهــاَرة“ denir. Binâ™en¡aleyh tezevvüc ma¡nâsına ”ِإَلــى“ 

2403 “Onlar, “Hükümdar’ın su kabını yitirdik” dediler.” Yûsuf, 12/72.
2404 “O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir.” el-Furkân, 25/54.
2405 “Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti.” el-Kıyâmet, 75/39.
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isti¡mâl olunur: 2406﴾يُْصَهــُر ِبــِه َمــا ِفــي بُطُوِنِهــْم َواْلُجُلــوُد﴿ kavl-i kerîminde ”ِإَذاَبــٌة“ ma¡nâsınadır, 
muzâri¡-i mebnî ¡ale’l-mef¡ûldür. Murâd mâ-i hamîm ile karınlarında olan şuhûm ve 
em¡â™ eritilir demek olur. Bâbu’l-Yâ’da ”يُْصَهُر“ kelimesinde de mezkûrdur. 

FASLU’~-~ÂDİ’L-MUHMELE MA¡A’L-YÂ™İ’L-MUSENNÂTİ’T-
TAHTİYYE: ”600[ “َص،ي[

• 	]§ayyibin[ َصّيٍِب

• َماِء﴾2407 أَْي َمَطٍر	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿أَْو َكَصّيٍِب ِمَن السَّ

Ya¡nî “Semâdan yağan yağmur gibi.” “َقــاَل” bâbından ”ــٌب  .denir “َصــاَب َيُصــوُب َصْوًبــا َفُهــَو َصّيِ
-şekline girmiş, semâdan matar nüzûl etmek ma¡nâsı“َصّيٌِب” fa¡îl”dir, idgâm ile“ , “َصّيٌِب”
nadır. Ve tesmiye bi’l-masdar kabîlinden olarak yağmura da ”َصْوٌب“ tesmiye edilmiştir. 
Ve ”ــٌب ــٍب” , “َســَحاٌب َصّيِ  “َصــاَب bâbından ”َبــاَع“ .demektir, biz yağmur bulutu deriz “ُذو َصّيِ
.kelimesine bak “ُمِصيَبٌة” ma¡nâsınadır. Bâbu’l-Mîm’de “أََصاَبْت” ; َيِصيُب َصْيًبا”

• 	]§ayâ§îhim[ َصَياِصيِهْم

• َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َوأَْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم﴾2408 أَْي ِمْن ُحُصوِنِهْم	

Kal¡a ma¡nâsına olan ”َصْيَصٌة“ lafzının cem¡idir. Lafz-ı mezkûr, hısn, kasr, melce™, mekîk, 
öküz boynuzu, şevketü’d-dîk, horoz mahmuzu ve her kendisiyle tehassun edilen şey™e 
de ıtlâk olunur.

• 	]e§-§ay√atu[ ْيَحُة الصَّ

• ْيَحُة﴾2409 أَِي اْلَعَذاُب	 َقْولُُه َتَعاَلى ﴿َفأََخَذْتُهُم الصَّ

 sedâ ve haykırmak ma¡nâlarına müsta¡mel ise de aslen ağaç kırılmak ve yarılmak “َصْيَحٌة”
esnâsında çıkan sedâ ve çatırtı ve bez ve kumâş yırtıldıkta hâsıl olan çayırtıya denir, son-
ra ref¡-i savt ma¡nâsına bağırmak, çağırmak Türkçe ünlemek ma¡nâsına isti¡mâl olundu. 
Ve insânı ürküttüğü için ٌ”فَزَع“ ma¡nâsına da kullanıldı. Ve ”َصْيَحٌة“, nefh-i sûr ve sayha-i 
Cibrîl ve kıyâmet ma¡nâsına da kinâyeten müsta¡meldir. İkinci bâbdan ــْيِء َيِصيُح  “َصاَح ِبالشَّ
.denir. Vallâhu a¡lemu bi-murâdihi bi-kelâmihi’l-mecîd ِبِه َصْيَحًة َوِصَياَحًة َفُهَو َصاِئٌح”

2406 “Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.” el-Hacc, 22/20.
2407 “Yahud gökten sağanak hâlinde boşanan yağmur” el-Bakara, 2/19.
2408 “Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi.” el-Ahzâb, 33/26.
2409 “O korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.” el-Hicr, 15/73, 83; el-Mü™minûn, 23/41.



el-Hamdu lillâhi ¡ale’t-tevfîki ve estagfirullâhe ¡ale’t-taksîri ve lâ havle 
ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-¡aliyyi’l-¡azîm.

Temme’l-cüz™ü’l-evvelu min “en-Nûru’l-Fur…ân fî Şerhi Luπa-
ti’l-¢ur™ân” bi-tahrîri musevvidihi’l-fakîri’l-herimi’z-za¡îf Me√med Elîf 

¡afâ ¡anhu ve ¡an vâlideyhi Rabbuhu’l-Kerîmu’l-¡Afuvvu’l-Latîf fi’l-
yevmi’s-sâbi¡a ¡aşera min şehri rebî¡i evvel li’s-seneti’l-erba¡în ve selâ-

si-mi™etin ve elfin el-hicriyye yevmi’l-cum¡ati, ke-mâ budi™e. 


