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ve'ş-Şühedâ Fî-Tafsîl-i Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâ” adlı eserini gün ışığına çıkarmaktır. 
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ÖN SÖZ 

 

Bu çalışmanın amacı, Varnalı Süleyman Vehbî Efendi’nin “Risâle-i Fezâʾilü'l-Gâzî 

ve'ş-Şühedâ Fî-Tafsîl-i Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâ” adlı eserini incelemektir. Bunu 

yaparken, gazâ, cihâd gibi konuları incelemenin yanı sıra eserde geçen darb-ı mesel, 

iktibas, seci ve aliterasyonların da üzerinde durulmuştur. 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi’nin “Risâle-i Fezâʾilü'l-Gâzî ve'ş-Şühedâ 

Fî-Tafsîl-i Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâ’sı” başlıklı bu yüksek lisans çalışması, giriş, 

inceleme, metin ve sözlük bölümlerinden oluşmaktadır.  

Giriş, inceleme, metin ve sözlük bölümlerinden meydana gelen tezin giriş 

bölümünde yazma, yazmanın yazarı, yazmanın muhteviyâtı, eserde ele alınan âyetler ve 

hadîsler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin inceleme bölümünde; şehitlik, gazâ, gâzî, 

cihâd, şehâdet konuları ön planda tutularak verilmiş olan âyet-i celîlelerin sebeb-i 

nüzûlleri ele alınmıştır. Bu kısımda âyetlerin iniş nedenleri, hangi olay neticesinde nâzil 

ettiği, kişi ve sahâbelerin rivâyetleri vardır. Bunu takiben eserde geçen darb-ı mesel, 

iktibas, seci ve aliterasyonlara da örnekler verilmiştir. Metin bölümünde, Arap harfleriyle 

yazılmış olan eserin transkripsiyon harflerine dikkat edilerek Latin harflerine aktarımı 

yapılmıştır. Sözlük bölümünde, alfabetik olarak, metinde geçen kelimelerin 

kullanıldıkları yerlere göre kazandıkları anlamlar da göz önünde bulundurularak, 

kelimelerin bu anlamlarına riâyet edilerek, sözlük anlamlarından da hareketle metindeki 

anlamları verilmiştir.  

Tez konusunun seçiminde ve yazım aşamasında çalışmama destek veren başta tez 

danışmanım Sayın Prof. Dr. Orhan Bilgin hocama, benden hiçbir zaman yardımlarını 

esirgemeyen Sayın Dr. Öğr. Üyesi Raşit Gündoğdu hocama, yüksek lisansa başladığım 

ilk zamanlardan itibaren her türlü bilgi, tecrübe ve güler yüzüyle bana her dâim yardım 

elini uzatan Sayın Doç. Dr. Arzu Atik hocama, yüksek lisans eğitimim boyunca 

bilgilerinden istifâde edebilme imkânı bulduğum ve bana verdikleri bilgiler ışında 

yolumu aydınlatan Sayın Prof. Dr. Ayşe Emel Kefeli, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 

Oğuz, Sayın Dr. Öğr. Üyesi Y. Alphan Akgül hocalarıma, çalışmamın her aşamasına 

tanıklık edip bilgi ve yardımlarıyla bana her zaman destek olan Sayın Abdullah Esen’e, 

eserde geçen Arapça ibâreler hususunda samimiyetle yardımcı olan Sayın Sami Turan 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

Bu tezin amacı, 19. yüzyılda yaşadığı düşünülen; fakat yaşadığı dönemin kaynaklarında 

adına rastlanmayan Varnalı Süleyman Vehbî Efendi’nin “Risâle-i Fezâʾilü'l-Gâzî 

ve'ş-Şühedâ Fî-Tafsîl-i Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâ” adlı eserini gün ışığına çıkarmaktır. 

Eser; gazânın, gâzîliğin ve şehitliğin önemini vurgulayarak anlatan, nesir olarak kaleme 

alınan didaktik bir risâledir. Eser, Osmanlı Türkçesi ile yazılmasının yanı sıra Arapça âyet 

ve hadîsler de ihtivâ etmektedir. Giriş, inceleme, metin ve sözlük bölümlerinden meydana 

gelen tezin giriş bölümünde yazma, yazmanın yazarı, yazmanın muhteviyâtı ve eserde ele 

alınan âyet ve hadîsler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin inceleme bölümünde; eserde 

geçen seci örneklerinden hareketle seci hakkında bilgilere, aliterasyonlara, darb-ı mesel 

ve iktibaslara yer verilmiştir. Daha sonra şehitlik, gazâ, gâzî, cihâd, şehâdet konuları ön 

planda tutularak verilmiş olan âyet-i celîlelerin sebeb-i nüzûllerine yer verilmiştir. Bu 

kısımda âyetlerin iniş nedenleri, hangi olay neticesinde nâzil ettiği, kişi ve sahâbelerin 

rivâyetleri vardır. Bu kişiler; olayı ya bizzât yaşamış ya da başkalarından duyarak detaylı 

bir şekilde nakletmişlerdir. Metin bölümünde, Arap harfleriyle yazılmış olan eserin 

transkripsiyon harflerine dikkat edilerek Latin harflerine aktarımı yapılmıştır. Sözlük 

bölümünde, eserde geçen bazı kelimelerin anlamları, metinde geçen kelimelerin 

kullanıldıkları yerlere göre kazandıkları anlamlar göz önünde bulundurularak verilmiştir.  

 

1.1. Cihâd, Gazâ, Gâzî ve Şehitlik Konularına Genel Bir Bakış 

Cihâd; kelime olarak nefisle mücâdele, İslâm’ı tebliğ ve düşmanla savaşma anlamlarında 

kullanılan bir terimdir. Ahmet Özel’e göre cihâd: Arapça’da “güç ve gayret sarfetmek, 

bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları kullanmak” mânasındaki cehd 

kökünden türeyen cihâd, İslâmî literatürde “dinî emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve 

başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslâm’ı tebliğ, 

nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek” şeklindeki 
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genel ve kapsamlı anlamı yanında fıkıh terimi olarak daha çok müslüman olmayanlarla 

savaş, tasavvufta ise nefs-i emmâreyi yenme çabası için kullanılmıştır.1 

 Gazâ, Osmanlı Devleti’nde din için yapılan savaşları ve fetih düşüncesini 

aktarmaktadır.  

 

Eski sözlüklerde dar anlamda “düşmanla savaşma” şeklinde tarif edilen 

kelime, Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıktığı XIII. yüzyıl sonları ile XIV. 

yüzyıl başlarında Anadolu uç boylarında yaşanan çatışmalarda, Türkmen 

beylikleri ve derviş toplulukları arasında çok defa hem bir motivasyon hem 

de bir meşruiyet unsuru olarak kullanılmış; İslâmiyet’i yaymak, 

müslümanların yönetimindeki toprakları yahut nüfuz alanını genişletmek 

gibi gayretler uğrunda akınlara katılmak ve “cengetmek” anlamını 

kazanmıştır. Orta Çağ müslüman toplulukları arasında kullanımı çok daha 

eskilere giden bu kavramın Anadolu’da nasıl yayıldığı ve Türk dilinde 

kahramanlık ifade eden alplık ile örtüşmeye başladığı tam olarak 

bilinmemekte, ancak XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’nun batı ve 

kuzeybatısında kullanılmakta olduğu kesin olarak tesbit edilebilmektedir.2 

 

 Gâzî kelimesi, genel anlamda din için yapılan savaşlar için özellikle de Türklerde 

İslâm dini için yapılan savaşlar için kullanılan bir tâbirdir. Abdülkadir Özcan, gâzî 

kelimesine şu şekilde açıklık getirmiştir: Gâzî kelimesi, sözlükte “hücûm etmek, 

savaşmak, yağmalamak; din uğrunda cihâd etmek” mânasına gelen gazânın (gazve) ism-

i fâili olup savaşta başarı kazanan kumandanlara, hatta hükümdarlara şeref unvanı olarak 

verilmiştir. Gâzî kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde çoğul olarak yer almakta (Âl-i 

İmrân 3/156), başka bir yerde de îma yoluyla şehitlikle birlikte zikredilerek övülmektedir 

(et-Tevbe 9/52). Ancak Kur’ân’da bu anlamda daha çok mücâhid kelimesi geçmektedir. 

Hadîslerde ise gâzînin ve çoğulu guzâtın sıkça kullanıldığı görülmektedir. Bunların bir 

kısmında “el-gâzî fî-sebîlil-lâh” (Buhârî, “Taʿbîr”, 12; Tirmizî, “Zekât”, 18, “Daʿavât”, 

5), bir kısmında yalnızca gâzî şeklinde yer almaktadır (Müsned, I, 20, 53; Buhârî, 

“Humus”, 13). Hemen tamamında övülen gâzîlik mefhûmunun Allah yolunda savaşan 

kimseler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber’in şehitlik ve gâzîliğin 

fazîletleri hakkındaki sözleri gâzîliğin değerini arttırmış ve “Ölürsem şehit, kalırsam 

gâzî” düstûrunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur.3 

                                                             
1Ahmet Özel, “Cihâd”,DİA, VII, 527.  
2 Cemal Kafadar, “Gazâ”,DİA, XIII, 427. 
3 Abdülkadir Özcan, “Gâzî”,DİA, XIII, 443. 
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Şehit kelimesi, anlam olarak bir şeye tanık olmak iken dinî literatürde bir savaşa 

katılıp öldürülmek, savaştan geriye dönememektir.  

 

Sözlükte “bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir 

yerde hazır bulunmak” gibi anlamlara gelen şehâdet (şühûd) masdarından 

türeyen şehîd (çoğulu şühedâ) dinî bir terim olarak Allah yolunda 

öldürülen müslümanı ifade eder. Kelimenin sözlük ve terim anlamları 

arasındaki bağı “görülen, tanıklık edilen” (meşhûd) mânasına göre 

açıklayan âlimler, canını Allah yolunda fedâ eden kimsenin hemen cennet 

nimetlerine erişmesine Allah ve melekler tarafından şahitlik edilmesinden 

dolayı, “gören, tanıklık eden” (şâhid) anlamını esas alanlar ise Allah’ın 

vaad ettiği nimetleri hazır olarak görüp onlardan yararlandığı yahut 

kıyamet gününde kendisinden Hz. Peygamber’le birlikte geçmiş ümmetler 

hakkında şahitlik etmesi isteneceği için ona şehid dendiğini belirtirler.4 

 

1.2.Klasik Türk Edebiyatında Gazâ ve Cihâd 

İslâm Tarihçiliği, "Siyer" ve "Megâzî" yazıcılığı ile başlamıştır. Müslümanların, Hz. 

Peygamber’in yaşantısını, savaşlarını ve diğer davranışlarını bilmek ve muhafaza etmek 

düşünceleri, "Siyer" ilminin doğmasını sağlamıştır.5 Müslümanların kahramanlık 

duygularını geliştirmek ve onları her an savaşa hazır hale getirmek düşüncesi ile de 

"Megâzî" kitaplarının yazıldığı bilinmektedir.6 Bu tür eserlerin ortaya çıkış nedenlerinin 

başında Kur’an-ı Kerim, hadîs ve Hz. Muhammed’in örnek hayatı olmuştur. Siyer, 

insanın huy ve ahlakı anlamına gelirken ilerleyen zamanlarda Hz. Muhammed’in hayatını 

anlatan eserlerin genel adı olmuştur. Hz. Muhammed’in gazâlarını anlatan eserler de 

megâzî adıyla anılmaya başlanmıştır. Bununla beraber, İslâmiyet'in ilk devirlerinde 

fethedilmiş olan ülkeleri ve bu uğurda yapılan savaşları anlatan eserlere de Fütûh adı 

verilmiş ve genel olarak bu türde yazılan eserler de fütûhat kitapları denilmiştir.7 

 

Arapça “gazâ/gazve” kelimesi ile Farsça “nâme” kelimesinden meydana 

gelen gazavâtnâme kelimesi düşmanla yapılan savaşları konu alan 

eserlerin genel adıdır. Gazavat, gaza kelimesinin çoğuludur. Gaza; cenk, 

savaş, din düşmanı üzerine yapılan sefer ve saldırış, din düşmanlarına 

karşı zafer kazanmadır. Nâme kelimesi, mektup, kitap, mecmûa 

                                                             
4 Fahrettin Atar, “Şehîd”,DİA, XXXVIII, 428. 
5 Sabri Hizmetli, İslam Tarihçiliği Üzerine, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı. Yayınları, 1991, s. 49.  
6 A. Vehbi Ecer, İslam Tarihi Dersleri (Metod-Kaynak-İlk Devir), Kayseri: Erciyes 

Üniversitesi Basımevi, 1991, s. 28. 
7 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1988, s. 192. 
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anlamlarına gelir. İsimlere eklenerek o isme dâir kitap, risâle ve varak 

anlamını da ifâde eder ve edebiyatımızda bir edebî türün genel adı olan 

eserlere ek olarak kullanılır.8 

 

Cihâd; Arapça’da gayret etmek, bir şey için çabalamak, elinden geleni yapmak 

anlamında olup c-h-d kökünden türemiştir. Genel itibariyle cihâd; gayrimüslimler ile 

yapılan, Allah için sahip olunan mallarla, mülklerle ve eldeki bütün imkanlarla yapılan 

savaş anlamına gelmektedir. Cihâd, manevî olarak kalp ve dil gibi uzuvlarla yapılmakla 

birlikte bil-fiil silah, ok gibi araçlar kullanarak mücâdele etmek anlamlarına da 

gelmektedir.  

Gazâ, kelime anlamı olarak “cenk etmek” mânasındadır. Gazavât kelimesi 

gazânın çoğul halidir. Gazâ kelimesi, bir süre sonra gayrimüslimlerle yapılan savaş 

anlamına gelen “cihda” kelimesiyle aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır.  

 

İslâm dünyasında ve dolayısıyla Türk dünyasında bu iki kelimenin, yani 

gazâ ve cihâd kelimelerinin manaları birbirinden farklıdır; fakat bu 

farklılık son devirlere gelindikçe azalmış ve bir yerde her ikisi de eş 

anlamlı olmuş, ama Osmanlı sahasında gazâ kelimesi ötekinin yerine 

geçmiştir.9 

 

İncelediğimiz eser, bu konuları da ihtivâ ettiğinden dolayı bu kavramlar üzerinde 

durulmaya gerek duyulmuştur. 

  

                                                             
8 Kürşat Şamil Şahin, “Gazavâtnâmeler Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Bibliyografya 

Denemesi”, Turkish Studies 7/2 (2012): 997-998. 
9 Şinasi Tekin, İştikâkçının Köşesi: Türk Dilinde Kelimelerin ve Eklerin Hayatı Üzerine Denemeler, 

İstanbul: Simurg Yayınları, 2001, s. 157. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2.1. Süleyman Vehbî Varnavî Hakkında Bilgi 

Süleyman Vehbî’nin doğum tarihi tam olarak bilinememektedir. Fakat eserde 5a ve 5b 

numaralı sayfalarda geçen ve II. Abdülhamid’e dua ettiği bölüme istinaden Varnalı 

Süleyman Vehbî Efendi, II. Abdülhamid döneminde yaşamış olup aslen Varnalıdır. 

Aktarılan kısım şu şekildedir: 

[…] Pādişāhımız pādişāh-ı rūy-ı zemīn-i zamān-ı ʿan müselsel-i ʿOs māniyān 

şehinşāh-ı cihān kişver-i ṣāḥib-ḳıran cūyāne-i ḳaḥramān ḫarīṣ-i icrāʾi’l-ʿadālet-i lā-şekk 

ve’l-gümān ḫilāfeti āyet-nişān es-sulṭān bin es sulṭānü’l-sulṭānü’l-ġāzī ʿAbdülḥamīd ḫān 

bin es-sulṭānü’l-ġāzī ʿAbdülmecīd Ḫān eyyedehu’llāhu eyyāme devletihi ilā āḫiri’d-

devrān efendimiz ḥażretleriniñ hemīşe vücūd-ı hümāyūnlarını āfāt-ı semāviyye ve āfāt-ı 

arżıyyeden maṣūn u maḥfūẓ ve hemīşe teveccühāt-ı āyāt-ı ḳudsiyyet-i tāc-dārānelerini 

kemal-i şevket ü ʿaẓametle dīhīm-i ḫilāfet-i vesīm-i şehriyārīlerine ile’l-ebedi’l-ebed 

ġalebe-i cünūd-i ẓafer mevʿūd-i mülūkānelerini daḫı yevmen-fe-yevmen teks īr-i sūd ve 

cümle bendegānını rehīn-i faḫr-ı mesʿūd buyursun. […] 

Resmî görevinin dışında Lâleli Camii imamı Hoca Hafız İsa’dan ilm-i akayıd ve 

ilm-i hikmet derslerini almıştır. Daha sonra camiin önde gelen hocalarından olan Yahya 

Efendi’den izin ve icâzetini almıştır. Süleyman Vehbî Efendi, askerî matbaada 

çalışmasının da etkisiyle askeriyyenin önemini vurgulamak adına bir eser yazmak 

istemiştir. Bunun netîcesinde de bu eseri kaleme almıştır. Eser cihâd, gazâ, gâzîlik ve 

şehitlik konularına açıklık getirerek bunların önemine dikkat çekmeye çalışmıştır. Eserde 

2a numaralı sayfada kendisi hakkında aktardığı bilgiler şu şekildedir:  

[…] Lāleli Cāmiʿ-i şerīfi imām-ı evveli Ḫˇāce Ḥāfıẓ ʿĪsā nevvera’llāhu ḳabrehu 

fi’ṣ-ṣubḥ ve’l-mesā ve ḫalledehu fi’l-cenneti ʿĪsā ḥażretlerinden ʿācizāne oḳuyup ve ʿilm-

i ʿaḳāʾid ve ʿilm-i ḥikmet vesāʾir dersleri daḫı üstādü’l-küllü zümreti’l-muḥaḳḳıḳīn ve 

ekmelü’l-müdaḳḳıḳīn esbaḳ ders vekili Yaḥyā Efendi ḥayyihallāhu’l-muḥyī ḥayyen 

fi’l-cenneti kemā aḥyāhu ḥażretlerinden iẕin ve icāzetimiz naṣīb olmuş olduġunu beyān 

ve rūz u şeb īfā-yı farīże-i teşekkürümden lisān-ı ḥāl ve zebān-ı bāl ile ʿaczimi iʿtirāfım 

ile berāber el-yevm bāb-ı ḥażret-i ser-ʿaskerī cerīde maṭbaʿası ser-mürettibi bulunduġum 

ecilden […] 

Ceride, 1864 yılında yayım hayatına başlamış olmakla birlikte II. Abdülhamid’e 

sunulana kadar birden fazla emekçinin elinden geçmiştir. İncelediğimiz risâlenin müellifi 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserinde ceridenin ser-mürettibi olduğunu iletmektedir. 

Müellif hakkında derin bir bilgiye sahip olunamadığından bu tarihler göz önünde 
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bulundurulduğunda Süleyman Vehbî Efendi’nin 1900’lü yıllarda ceridenin başında 

bulunup ser-mürettibi olabilmesi için 1870 yılları civarında doğmuş olabileceği 

düşünülmektedir. Çünkü ceridenin başında ser-mürettib olabilmek için otuz yaş civarında 

olup belli bir tecrübe ve birikiminin olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Ceride-i Askeriye’nin ilk sayısı 16 Ocak 1864 tarihinde yayınlanmıştır. Ceride-i 

Askeriye, haftalık olup Pazartesi ve Perşembe günleri yayımlanmıştır. Ceride-i 

Askeriye’nin günümüze kadar tarih araştırmalarında ve özellikle askerî tarih 

çalışmalarında çok az kullanılmış olup içeriği şu şekildedir:  

 

Ceride-i Askeriye’nin, ilk yayınlandığı 1864 yılında yapmış olduğu yayın 

şekliyle Takvim-i Vekayi’ye ye benzediği söylenebilir. Yani resmi gazete 

vasfını üstlenmiş gibidir. Devletin tüm resmi yazışmalarını, çıkarılan 

kanunları ve ilanları yayınlamaktadır. Aynı zamanda askeriyenin içinde 

var olan gelişmelerle dış dünyada, özellikle Batı’da ortaya çıkan her türlü 

askeri yenilik bu gazete sayesinde Osmanlı sınırları içindeki askeri 

birliklere duyurulmaktadır.10 

 

 

2.2. Eserin Genel Özellikleri 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi katalogunda nüsha hakkında şu bilgiler 

verilmektedir: 

 

Başlık: Risale-i fezaili'l-gazi ve'ş-şüheda fi tafsil-i beyan-ı hasaisi'l-gaza 

Dil: Turkish, Ottoman 

Dil Kodu: OTA 

Yazar: Vehbî, Varbeli Süleyman 

Yayın Bilgileri: [Y.y. yayl.y.] 

Fiziksel Tanımlama: 37 yk., 17 st. 227x145, 163x90 mm. 

Genel Not: 3b yk.'da takriz vardır. 

Nüsha Özellikleri: Söz başları kırmızıdır. Duraklar yaldızlıdır.  

Serlevha: Mihrabiyeli ve müzehhebdir. 

Kağıt: Aharlıdır.  

Cilt özellikleri: Yeşil meşin kaplıdır. Yaldızlı zencerekli ve çiçeklidir. 

Mühür: 3b yk.'da 1 adet şahıs mührü vardır. 

Konu Başlığı: İslâm Ahlakı11 

                                                             
10 Alper Yıldırım, “Askeri Bir Süreli Yayın; Ceride-i Askeriye (15 Aralık 1880 / 20 Mart 1881 Yılları 

Arasındaki Sayıları)” (Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008), 

s.79. 
11 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=varbeli&te= 
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Çalışmaya konu olan ve 19. yüzyılda yazılmış olduğu düşünülen bu eser, İstanbul 

Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphânesi’nde olup T 4655 numaralı bölümde kayıtlı 

bulunmaktadır. Kütüphâne, eserin müellifini “Varbeli Süleyman Vehbî” olarak 

belirtmesine karşın yapılan incelemede müellifin tam olarak adının “Varnalı Süleyman 

Vehbî” olduğuna kanaat getirilmiştir.  

Eser, 19. yüzyıl Osmanlı Türkçesi’ne ait bir el yazmasıdır. Eserin yazı türü 

nesihtir. Eserin başlığı tezyinatlı olup cetvelleri tezhiplidir. Eser, toplam 44 varaktan 

oluşmaktadır. Her bir sahife ise 17 satırdan oluşmaktadır. Çalışmamızda eserin 

transkripsiyonlu metni ortaya konulmuştur. Eser, konu itibariyle öğüt verici bir risâledir. 

Eserde âyetler ve hadisler Arapça olarak verilmiş olup bu yazılar koyu punto ile belirgin 

hâle getirilmiştir. Metinde koyu renkle belirtilmiş olan yerler, esere içerik ve şekil 

açısından uyulduğunu göstermektedir. 

Eserde 8a ve 8b numaralı sayfalarda bir halk geleneğinden söz edilmektedir. 

Aktarıldığına göre, Rumeli ve Anadolu’da bir kadın doğum yaptığında çocuğu daha 

emzirmeden “Ya Rabbi, benim bu evladıma ya gâzî ya da şehitlik nasîb eyle.” diye 

Allah’a niyâz eder. Bunun akabinde çocuğu emzirme faslına geçer. Eğer ki çocuk 

annesinin sütünü içmek istemiyorsa, annesinin iyice ve hâlisâne niyet etmediği düşünülüp 

çocuğun annesi ayıplanmakta idi. Bundan sonra kadın, sütünü çocuğuna verirken ya gâzî 

ya da şehit olmasına tüm kalbiyle dua eder ve emzirmeye geçer. Çocuk azar azar sütü 

içmeye başlar. Böylelikle düzenli bir şekilde annesinin sütüyle beslenir. Bu sürenin bazen 

üç güne kadar sürdüğü de nakledilmektedir. 

 Eserin 18b numaralı sayfasında ise bir der-kenâr bulunmakta olup şu 

şekildedir: “Bu ḥadīs -i şerīf dīvān-ḫānede vāḳıʿ cāmiʿ-i şerīfiñ içinde celī altun yazu ile 

yazılıdır.” 

 

2.3. Eserin Kaynakları 

Süleyman Vehbî Varnavî, eseri tertip ederken bazı eserlerden faydalanmıştır. Bu eserler 

şu şekildedir: 
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2.3.1. Kur’ân-ı Kerîm: 

Müellif, eseri tertip ederken birden fazla âyet ve sûreden faydalanmıştır. Eserde 17 sûre 

ve bu sûrelerden toplam 37 âyetten istifâde etmiştir. Bu âyet ve sûreler, “Eserde Geçen 

Sûre ve Âyetlerin Sebeb-i Nüzûlleri” bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

2.3.2. Câmiʿu’s-Sagîr: 

Eserin müellifi Süyûtî’dir. Eser, Süyûtî’nin (ö. 911/1505) derlediği kısa hadisleri ihtiva 

etmektedir.  

Süyûtî yetmiş bir hadis kitabını Cemʿu’l-Cevâmîʿ adıyla bir araya 

toplamaya başlamış, fakat buna ömrü yetmemiştir. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaġīr, 

tamamlanamayan bu büyük eserin bir çeşit muhtasarıdır. Müellifin 28 

Rebîülevvel 907’de (11 Ekim 1501) bitirdiği ve el-Câmiʿu’ṣ-Ṣaġīr min 

Ḥadîsi’l-beşîri’n-nezîr adını verdiği eser alfabetik olup hadîsler genellikle 

kelimenin ilk iki harfine göre sıralanmış ve takip edilen metodun gereği 

olarak senedler alınmamıştır. Eserde kavlî hadisler bulunmakla beraber 

fiilî hadislere de küçük bir bölüm ayrılmıştır. Hz. Peygamber’in 

yasakladığı şeylere ayrılan bir bölümde ise “nehâ” fiiliyle başlayan 

hadisler nakledilmiştir. Umumiyetle bir veya birkaç cümlelik kısa 

hadislerden meydana gelen eser daha çok akaid, âdâb, tıp, tergıb ve terhîb, 

ilim, dua ve zikir, tövbe ve istiğfar, şemâil ve fezâil konularına dairdir. 

Ahkâm hadisleri yok denecek kadar azdır. Hadîslerin kimler tarafından 

rivâyet edildiği ve hangi kaynaklarda yer aldığı, hadîslerin sonuna konan 

bazı rumuzlarla belirtilmiştir. 12 

 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserde faydalandığı hadîs-i şerîfleri ele alırken 

hadîslerin bir kısmını Süyûtî’nin bu eserinden almıştır. 

 

2.3.3. Meşârık-ı Envâr: 

Meşârık-ı Şerîf olarak da bilinen eser, Radiyyüddin es-Sâgânî’ye (ö. 650/1252) âittir. 

Sâgânî, eserini bazı sahih hadisleri nahiv konularına göre düzenleyerek oluşturmuştur. 

 

Eserin tam adı Meşâriku’l-Envâri’n-nebeviyye min ʿalâ 

sıhâhi’l-ahbâri’l-Mustafaviyye’dir. Müellif, daha önce Misbâhu’d-dücâ 

min sıhâhi hadîsi’l-Mustafâ ve eş-Şemsü’l-münîre 

mine’s-sıhâhi’l-meʾsûre adıyla kaleme aldığı eserlerinin yoğun ilgi 

görmesi üzerine bunlara daha başka sahih hadisleri de ilâve ederek 

Meşâriku’l-envâr’ı meydana getirmiştir. Eserine ayrıca Sahîhayn 

                                                             
12 Mücteba Uğur, “el-Câmiʿuṣ-ṣagīr”, DİA, VII, 113. 
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hadîsleriyle Kudâî’nin Müsnedü’ş-Şihâb’ından ve Uklîşî’nin en-Necm 

min kelâmi Seyyidi’l-ʿArab ve’l-ʿAcem’inden derlediği bazı sahîh haîsleri 

eklemiştir. Hadîslerin çoğunluğu Sahîhayn’dan alındığı için eser 

Meşâriku’l-envâr fi’l-cemʿi beyne’s-Sahîhayn olarak da anılır. Meşârik’ın 

şârihlerinden Afîfüddin el-Kâzerûnî’nin verdiği sayıya göre eser 2246, 

Eşref b. Abdülmaksûd’un el-Cemʿ beyne’s-Sahîhayn adıyla yaptığı 

neşirde ise 2267 hadîs ihtivâ etmektedir.13 
 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserde faydalandığı hadîs-i şerîflerin bir kısmını 

Sâgânî’nin bu eserinden almıştır. 

 

2.3.4. Râmûzü’l-Ehâdîs: 

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’ye (ö. 1893) âit olup derlediği hadisleri ihtivâ eden 

eseridir.  

Hadîsi bir eğitim aracı olarak esas alan Gümüşhânevî, tasavvufun toplum 

üzerindeki gücünü kullanıp son dönemin en çok okunan hadis kitaplarından birini 

ortaya koymuştur. Eserin ihtiva ettiği 7103 hadisin 6402’si kavlî ve fiilî merfû 

rivayetlere, 701’i Resûlullah’ın hilye ve şemâiline dairdir. Gümüşhânevî bu 

eserini dostlarının isteği üzerine yazdığını belirtmekle birlikte onun bu kararında 

hocası Trablusşam müftüsü Ahmed el-Ervâdî’nin Ayasofya Camii’ndeki hadis 

derslerinde tasavvufî terbiye vermesi de etkili olmuştur. Kitapta günün 

ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde muhtasar, veciz ifadeli hadisleri seçen 

Gümüşhânevî bunların dinin temel esaslarını ihtiva etmesine, te’vile ihtiyaç 

duyulmayacak derecede açık olmasına özen göstermiştir. Rivayetlerin 

güvenilirliğine dair hadis âlimlerinin kanaatlerini nakletmekle birlikte bazen 

kendisi de işaret veya istihâre yoluyla hadislerin muteber olup olmadığı 

konusunda fikir beyan etmiş, bazı hadislere zann-ı gālibe veya şahsî kanaate göre 

muʿteber hükmü vermiştir. Âlimlerin mevzû veya zayıf saydığı rivâyetler 

hakkında farklı kanaat taşıyorsa bunu da belirtmiştir. Her hadîsin sonunda onun 

kaynağını ve sahâbî râvilerini zikreden müellif, münekkidlerin uydurma dedikleri 

hadisleri eserine almadığını ve münker rivâyetlerden kaçındığını ifade etmiştir.14 

 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserde faydalandığı hadîs-i şerîflerin bir kısmını 

Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin bu eserinden almıştır. 

 

                                                             
13 İbrahim Hatiboğlu, “Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye”, DİA, XXIX, 361. 
14 İbrahim Hatiboğlu, “Râmûzü’l-Ehâdîs”, DİA, XXXIV, 454. 
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2.3.5. Şifâ-i Şerîf: 

Kadı İyâz’ın (ö. 544/1149) Hz. Muhammed’e olan bağlılığı ve müslümanlar üzerindeki 

haklarına dâir kaleme aldığı eseridir. Adı tam olarak eş-Şifâ bi-(fî)taʿrîfi 

ḥuḳūḳī-(fî-şerefi)’l-Muṣṭafâ’dır. 

 

Müellif kendisinden Resûl-i Ekrem’in yüceliğini, ona gösterilmesi gereken 

saygıyı, bu saygıda kusur edenlerin durumunu anlatan bir kitap yazması istendiği 

için bu çalışmayı yaptığını ve Resûlullah’ın müslümanlar üzerindeki haklarını da 

ortaya koyduğu eserini 535 (1140-41) yılında kaleme aldığını belirtmektedir. 

Ayrıca eş-Şifâ’yı Resûl-i Ekrem’in peygamberliğini inkâr eden ve mûcizelerine 

dil uzatanlar için yazmadığını, kitabını Resûlullah’ın davetini kabul edenlerin ona 

olan sevgisini arttırmak, sünnetine daha fazla sarılmalarını sağlamak ve îmânlarını 

kuvvetlendirmek amacıyla teʾlif ettiğini söylemektedir. Dört bölümden meydana 

gelen eserin birinci bölümünde Hz. Peygamber’e gerekli saygının gösterilebilmesi 

için onun maddî ve mânevî güzellikleri, Allah katındaki üstün yeri ve mûcizeleri 

ele alınmakta; ikinci bölümde ona inanıp itaat etmenin, onu bütün gönlüyle 

sevmenin, kendisine salât ü selâm getirmenin gereği vurgulanmaktadır. Kitabın 

asıl konusunun üçüncü bölümde ele alındığını, ilk iki bölümün buna giriş niteliği 

taşıdığını söyleyen müellif burada Resûl-i Ekrem’de bulunabilecek ve kesinlikle 

bulunmayacak husûsları, Allah Teâlâ’nın onu günahlardan ve kötülüklerden 

koruduğu gerçeğini ve insan olması itibariyle yaptığı şeyleri anlatmaktadır. 

Dördüncü bölümde Resûlullah’a dil uzatanlara uygulanacak hükümler 

incelenmektedir. Her konuya âyetlerle ve müfessirlerin bu âyetlerle ilgili 

açıklamalarıyla başlanmakta, ardından gelen hadîslerde ilk hadîs senediyle, 

diğerleri senedsiz olarak verilmekte ve zaman zaman âlimlerin meseleye dâir 

görüşleri nakledilmektedir.15 

 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserde faydalandığı hadîs-i şerîflerin bir kısmını 

Kadı İyaz’ın bu eserinden almıştır. 

 

2.3.6. Tefsîr-i Tibyân: 

Eser, Mehmed b. Hamza ed-Debbâğ (ö. 1111/1699) tarafından kaleme alınmıştır. 

Mehmed b. Hamza, Ayıntâbî ve Sivâsî nisbeleriyle bilinmekle birlikte Tefsirî Mehmed 

Efendi lakabıyla da anılmaktadır. Eser, Tercüme-i Tibyân, Tercüme-i Tefsîr-i Tibyân, 

Tefsîr-i Tibyân şekillerindeki adlandırmalarla da anılmıştır. Eser, başta Ferrâ el-Begavî, 

Kâdî Beyzâvî ve Fahreddin er-Râzî’nin tefsirleri başta olmak üzere birçok kaynaktan 

faydalanmıştır.16 

                                                             
15 M. Yaşar Kandemir, “eş-Şifâ”, DİA, XXXIX, 137. 
16 Recep Arpa, “Tibyân Tefsîri”, DİA, XLI, s. 126. 
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Oldukça serbest bir yöntem benimseyen Ayıntâbî çoğu zaman âyeti tefsir 

etme yerine tefsirî tercüme ile yetinmiştir. Tefsirde halkın seviyesini aşan 

ilmî tartışmalara girmekten kaçınmış, dil tahlillerine ve edebî sanatlara yer 

vermemiş, buna karşılık Ezdî’nin eserinde kısaca geçen, halkın ilgi 

duyacağı kıssaları uzunca anlatmış, bazı İsrâiliyat türü rivayetlere, günlük 

hayatla ilgili fıkhî konulara yer vermiştir. Sûrelerin faziletleriyle ilgili 

olarak Zemahşerî ve Beyzâvî’nin tefsirlerinde bulunan çoğu zayıf ve 

uydurma rivayetlerin benzerleri bu tefsire de alınmıştır. Eser “avamî” bir 

üslûpla yazıldığı için Osmanlı toplumunun dinî hayatına ve Kur’an 

anlayışına büyük ölçüde tesir etmiş, geniş halk kitlelerinden rağbet 

görmüş, Cumhuriyet’in ilânına kadar en çok basılan ve okunan tefsir olma 

özelliğini korumuştur. Arap harfleriyle ilk matbu tefsir olması, üslûbunun 

kolaylığı, muhtevasının Osmanlı toplumunun geleneksel İslâm anlayışıyla 

uyuşması ve muhtasar bir tefsir niteliği taşıması esere gösterilen rağbetin 

başlıca sebepleridir.17 

 

Varnalı Süleyman Vehbî Efendi eserde faydalandığı hadîs-i şerîflerin bir kısmını 

Ayıntâbî’nin bu eserinden almıştır. 

 

2.4. Eserin Yapısının İncelenmesi 

Eserin incelemesine geçmeden evvel Klasik Edebiyatımızda nesrin genel özelliklerini şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

 Dil, konu ve tür açısından Arap Edebiyatı ve İran Edebiyatının etkisinde kalmıştır. 

 Konu ve düşünceden daha ziyâde söyleyiş güzelliği ön planda tutulmuştur. 

 Dil, Arapça ve Farsçadan geçen sözcük ve tamlamalarla yüklüdür.  

 Söz sanatları ve mecazların kullanımına önem verilmiştir.18 

 Cümleler uzun olup belli bir paragraf düzeni bulunmamaktadır. 

 Cümlelerin içerdiği secilerle şiirdeki âhenge benzer bir âhenk oluşturulmaya özen 

gösterilmiştir. 

 Mensûr eserlerde dînî ve ahlakî konular ağırlıklı olmasının yanı sıra târîhî vakalar, 

seyâhatlerdeki izlenimler, toplumsal sorunlar, bireysel duygu ve düşünler de 

işlenmiştir.19 

 Noktalama işaretlerine yer verilmemiştir. 

                                                             
17 Recep Arpa, “Tibyân Tefsîri”, DİA, XLI, s. 127-128. 
18 Filiz Kılıç, Klasik Türk Edebiyatının Peşinden, Ankara: Grafiker Yayınları, 2011, s. 354. 
19 Hasibe Mazıoğlu, Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2009, s. 73. 
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 Mensûr eserler, Münşeat adı verilen kitaplarda bir araya getirilmiştir. 

 Klasik edebiyatımızda mensûr eserlere nazaran daha çok manzûm eserler kaleme 

alınmıştır.20 

Edebiyatımızda mensûr eserlere inşâ, eseri kaleme alana ise münşi adı verilmiştir. 

Münşeat terimi de düzyazılar anlamında olup inşânın çoğulu olarak kullanılmıştır. 

Mensûr eserlerde genel olarak sanattan çok, öğreticilik esas olmuştur. Biz de özellikle 

Fahir İz’in Eski Türk Edebiyatında Nesir adlı eserinden faydalanarak eseri ele aldık. Bu 

bakımdan mensûr eserler dil ve üslup açısından üç ayrı bölüme ayrılmaktadır:21 

 

2.4.1. Nesir Türleri: 

2.4.1.1. Sade Nesir:  

Halkın konuştuğu dili esas alan nesir türüne “Sade Nesir” adı verilmiştir. Bu nesir türüyle 

oluşturulan eserler, geniş halk kitlelerine ulaşmak, halkı bilgilendirmek ve onlara bir 

şeyler öğretip eğitmek amacıyla yalın ve sanatsız bir dille yazılmıştır. Kur’an-ı Kerîm 

tefsirleri, hadîs kitapları, İslâm tarihlerinin çoğu, fütüvvetnâmeler, menâkıbnâmeler, 

masallar, dînî halk kitapları, destanî halk kitapları, efsaneler, halk hikâyeleri, destanlar, 

halka yönelik dînî-tasavvufî eserler, destanî nitelikteki gazavâtnâmeler, fetihnâmeler gibi 

eserler sade nesirle kaleme alınmıştır. Bu eserler sade nesirle yazılmasının yanı sıra 

didaktik bir üslupla kaleme alınmıştır. Halka hitap ettiği için sade nesrin dili ağır değildir. 

Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara nadiren yer verilmesine karşılık anlaşılması zor 

olan söz sanatlarına yer verilmemiştir.22 Mercimek Ahmed’in Farsça’dan çevirdiği 

Kâbusnâmesi, Kul Mesud’un Kelile ve Dimnesi, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si sade 

nesir örnekleridir. Aşağıdaki eserler halk diliyle yazıldıkları için sade nesir çerçevesinde 

ele alınabilmektedir:  

Kelile ve Dimme Tercümesi: Kul Mesud (14. yy) 

Kâbusnâme Tercümesi: Mercimek Ahmed (15. yy) 

Tevârîh-i Âl-i Osman: Âşık Paşazâde (15. yy) 

Mir’âtü'l-Memâlik: Seydi Ali Reis (16.yy) 

                                                             
20 Mine Mengi, Eski Türk Edebiyatı Tarihi: Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları, 1994,  

s. 19-23. 
21 Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nesir, İstanbul: Osman Yalçın Matbaası, 1964, s. 7. 
22 İz, Nesir, s. 7. 
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Heşt Behişt: Sehi Bey (16. yy) 

Kitâbü’l-Muhit: Seydi Ali Reis (16. yy) 

Seyahatnâme: Evliya Çelebi (17.yy) 23 

 

2.4.1.2. Orta Nesir: 

Orta nesir, günlük konuşma dilinden ayrılmakla birlikte arada süslü nesrin niteliklerini de 

taşımaktadır. Anlatılmak isteneni, anlaşılır bir biçimde ortaya koyan nesir türüdür. 

Öğretici bir amacı vardır. Bilim ve kültür konularında yazılan eserlerin büyük çoğunluğu 

orta nesirle kaleme alınmıştır. Zaman zaman süslü nesre yaklaşmakla birlikte asıl amaç 

konuyu anlatıp öğretmektir. Bu yazı dili ile halkın konuşma dili birbirinden ayrıdır. Fakat 

yine de bu nesir türünde asıl amaç sadece sanat kullanıp hüner göstermek değildir. 

Müellifin asıl amacı anlatmak istediği şeydir. Orta nesir, Klasik debiyatta sıklıkla 

kullanılmıştır. Târîhî konudaki eserler, seyahatnâmeler, siyasetnâmeler, sefâretnâmeler, 

fetvâlar, bilim, coğrafya ve din kitapları bu türde yazılan örneklerdendir.24 

 

Osmanlı yazı tarzı içinde en çok rağbet gören bu nesir de halkın dilinden 

oldukça uzaklaşmış, hüner gösterme özentisiyle lafız sanatlarına 

başvurularak secili ibareler kullanılmıştır. Arapça ve Farsça kelime ve 

terkiplere yer verilmekle birlikte asıl maksat bilgilerin ve düşüncelerin 

aktarılması olduğundan süslü nesre oranla anlaşılması daha kolay olan bir 

üslûba yer verilmiştir. Âlim ve sanatkârların çoğu bu nesir tarzını tercih 

etmiştir. 

 

Orta nesir örnekleri olarak aşağıdaki eserlerden söz edilebilmektedir: 

Âsafnâme: Lûtfî Paşa (16.yy) 

Naima Târîhi (17.yy) 

Peçevi Târîhi (17.yy) 

Koçi Bey Risâlesi (17.77) 

Mîzânü’l-Hak: Kâtip Çelebi (17.yy). 

Düstûru’l-Amel: Kâtip Çelebi (17.yy).25 

 

                                                             
23 Mustafa Uzun, “Nesir”, DİA, XXXIII, s.9-10. 
24 İz, Nesir, s.13. 
25 İz, Nesir, s. 10. 
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2.4.1.3. Süslü (Sanatlı/ Sanatkârâne) Nesir: 

Süslü nesir, sanatlarla süslenmiş uzun cümlelerden oluşan secili nesirdir. Süslü nesirde 

genel olarak Arapça ve Farsça kelimeler kullanılır. Bu kelimeler, gramer kurallarına göre 

oluşturulan tamlama ve anlam gruplarıyla pekiştirilir. Süslü nesirde anlam ve kelimeyle 

ilgili sanatlar yoğun olarak kullanılır. Benzer seslerle oluşturulan secilerle kelimelerde 

ritm ve âhenk elde edilir. Buradaki amaçlardan biri de hüner göstermektir. Kısacası süslü 

nesir; söz ve anlam sanatlarıyla yoğrulmuş, uzun uzun bağlaçlardan cümleler kurulmuş, 

biraz zor anlaşılabilen bir nesirdir. Klasik Edebiyatımızda süslü nesir türüne “inşâ” da 

denilmektedir. Klasik edebiyatta nesir denilince genel olarak inşâ anlamındaki süslü nesir 

akla gelmektedir. Devlet erkânına sunulan yazılarda, şair ve üdebânın yazıştıkları 

mektuplarda, yazarların sanatlarını göstermek istedikleri dîbâce ve mukaddemeler ve bazı 

edebî eserlerde genel olarak süslü nesir türü tercih edilmiştir. Ahlaki ve felsefi kitaplar, 

risâleler, bazı mektuplar süslü nesir türüyle kaleme alınmıştır. Süslü nesrin ilk örneklerine 

on beşinci yüzyılda rastlanmaktadır. Süslü nesrin ilk temsilcisi sayılan ve bu nesir türünde 

örnek sunan kişi Sinan Paşa’dır (1440/1486). Sinan Paşa gerçeklikten kopmadan Arapça 

ve Farsça kelimelerle dilin söz dağarcığını zenginleştirmiştir Bunu Tazarru-name adlı 

eserinde görmek mümkündür.26 

Tazarru-nâme: Sinan Paşa (15.yy) 

Şikâyet-nâme: Fuzûlî (16.yy) 

Münşeât: Veysî (17.yy) 

Münşeât: Nergisî (17.yy)27 

İncelediğimiz eser, Klasik Türk Edebiyatı’nda kullanılan sade, orta ve süslü gibi 

türleri olan nesrin, orta nesir türünde kaleme alınmış mensûr bir eserdir. Fakat içeriğinde 

beyt-i murabba başlıklı bir murabba da bulunmaktadır:  

Beyt-i Murabbaʿ 

Taḥṣīl-i ʿilmde hücre-i gūşe-nişīn 

Ekl ederek zāviye-i nān ʿaşın 

Rāḥat terkiyle biter cümle işin 

Ḥūr u ġılmān ola cennetde eşin 

                                                             
26 İz, Nesir, s.10. 
27 Ahmet Kartal ve Zafer Koylu, Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı, Eskişehir: Sivrihisar 

Belediyesi Kültür Yayınları, 2017, s. 435. 
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Orta nesrin öğretici bir amacı vardır. Orta nesir, Arapça ve Farsça kelimelerin 

sıklıkla kullanılmasına rağmen süslü nesre kıyasla daha kısa ve anlaşılması daha kolaydır. 

Bunun nedeni ise asıl amacın sanat olmayıp ele alınan konu hakkında bilgiler vermektir. 

Bilim ve kültür gibi konularda yazılmış olan eserlerin çoğu orta nesir niteliği 

taşımaktadır.28 Ele aldığımız eser de orta nesirle yazılmış olup birden fazla yerde seci 

içermektedir. Orta nesir olarak belirlememizin nedeni ise eserin dilinin çok süslü ve 

ağdalı olmamasıdır. 

 

2.5. Edebiyatımızda Seci 

Seci, tam olarak cümlelerin içindeki sözcüklerin sonlarındaki ses benzerliğine denir. Secʿ, 

seci ya da iç kafiye olarak adlandırılmasının yanı sıra nesirde kullanılan kafiye olarak da 

tanımlanmaktadır. Klasik Türk edebiyatında düzyazıda secili anlatıma önem verilmiştir. 

Seci, Arap ve İran edebiyatından edebiyatımıza girmiştir. Klâsik edebiyat metinleri bu 

sanatların etkisinde kalınarak oluşturulmuştur.29 

 

Sözlükte sec‘ “güvercin, kumru vb. kuşların sonlarda aynı ses öğesini 

tekrar ederek ötmesi, dişi devenin tek düze ve uzun sesler çıkararak 

inlemesi, iki şeyin doğrulup düzgünleşerek birbirine denk ve benzer hale 

gelmesi” mânalarına gelir. Terim olarak “daha çok nesir halindeki 

metinlerde ifade bölüklerinin (fıkra) sonlarının aynı kafiye veya aynı 

vezinde ya da her ikisinde aynı olması” diye tanımlanır. Nesirde seci 

şiirdeki kafiyeye tekabül eder.30 

 

Seci kumru, güvercin ve benzeri kuşların aynı sesleri tekrarlayarak ötüşmeleri gibi 

anlamlara gelmesine karşılık nesirde fâsılaların sonlarının aynı seslerle bitmesidir. Fâsıla, 

cümlenin sonuna denilmektedir. Şiirde ise kafiyenin bulunduğu mısra sonuna fâsıla 

denilmektedir. Nesrin kafiyesi de secidir. Seci, daha çok nesir halindeki metinlerde ifade 

bölüklerinin (fıkra) sonlarının aynı kafiye veya aynı vezinde ya da her ikisinde aynı 

olması diye tanımlanır. Nesirde seci, şiirdeki kafiyeye tekabül eder.31 Belâgat kitaplarında 

                                                             
28 İz, Nesir, s.13. 
29 Kartal ve Koylu, Nesir Edebiyatı, s.83. 
30 İsmail Durmuş, “Seci”, DİA, IIIVI, 273. 
31 İsmail Durmuş “Secî”, DİA, XXXVI, s. 273. 
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tasrî‘, muvâzene, mümâsele, lüzûm-ı mâ lâ yelzem, tarsî‘ gibi seci ile ilgili ve ona bağlı 

sanatlardan da bahsedilmiştir.32  

 

2.5.1. Seci Türleri:  

Seci, sözcüklerdeki ses tekrarlarının yanı sıra kelime ve vezinlerinin de kullanılmasıyla 

üç gruba ayrılır: 

2.5.1.1.Mutarraf Seci: Vezinleri farklı kelimelerin kafiye vazifesindeki seslerinin 

aynı olması durumudur. Eserin 38a sayfasında geçen sonundaki “mutlak” 

ile “felak” kelimeleri arasında buna örnek bir seci vardır. Her iki kelimenin 

de “k” harfi ile bitmesi mutarraf secii meydana getirmiştir.33 

2.5.1.2.Mütevâzin Seci: Fâsılalardaki sözcüklerde hem kafiyelerin hem de secii 

oluşturan sözcüklerin vezninin aynı olmasıdır. Eserin 31b numaralı 

sayfasında geçen “vâbeste” ve “vâreste” kelimeleri, kafiyelerinin yanı sıra 

vezinlerinin de aynı olması nedeniyle mütevâzî secii meydana getirmiştir.34 

2.5.1.3.Murassaʿ Seci: Fâsılalardaki sözcüklerin haricinde önceki sözcüklerin de 

karşılıkları olan sözcükler ile secili ve aynı vezinde olmasına 

denilmektedir. Eserin 37b numaralı sayfasında geçen “ḥaḳīr-i ahḳar” ve 

“ṣaġīr-i aṣġar” buna örnek gösterilebilir.35 

Müellif, eserde bu seci türlerini kullanmıştır. Bu seciler, genellikle konu hakkında 

bilgiler verildikten sonra bölüm sonlarına yerleştirilmiştir. Eserde birden fazla yerde 

seciler kullanılmıştır. Bu seciler, 30a ve onu takip eden sayfalardan sonra yoğunluk 

kazanmıştır. Müellif, bu sayfalarda secinin olanaklarından güzel bir şekilde istifâde 

etmiştir.  

 

2.5.2. Eserde Geçen Seci Örnekleri:  

Yukarıda türleri hakkında bilgi verilen secileri, türlerini ayırmadan örnekleyecek olursak:  

                                                             
32 M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, İstanbul: Enderun Kitabevi, 1989, s. 334-342. 
33 Kartal ve Koylu, Nesir Edebiyatı, s. 141. 
34 Kartal ve Koylu, Nesir Edebiyatı, s. 143. 
35 Kartal ve Koylu, Nesir Edebiyatı, s. 142. 
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  […] muʿcizātıñ vuḳūʿu taṣdīḳe pek münāsib-i vā-beste vü iʿtiḳād eylemege 

şāyeste vü şekk ile inkārı ʿaḳıldan vāreste olduġu ʿāmme-i nās ʿindinde āşikār ve 

bedīhīdir. […] (31b) 

 […] icmālen taṣdīḳe kāfī vü īmānen ʿamele vāfī vü cevāben münkirīne şāfī […] 

(33b) 

 [...] beyne’l-müʾminīn ve muʿārıżu’l-müslimīn […] (36a) 

 […] sedd-i sedīd-i ḳavī vü metn-i metīn-i İskenderī […] (36a) 

 […] li’l-ʿibād ve fāʾidetü’l-mufād ve ilzāmen li’l-ʿinād ve bedāhatī sebebü 

li’l-cihād […] (36a) 

 […] ḫulūṣ-ı ḥāl ü lisān-ı ḳāl ü zebān-ı bāl […] (37a) 

 […] nefer-i neferāt ü ferd-i efrādına […] (37a) 

 […] Ḫulāsā-yı kelām ü netīce-i merām ās ār-ı kilk-i ḥaḳīr-i aḥḳar ü kes īr-i ẕunūb-ı 

ekber ü ṣaġīr-i aṣġar […] (37b) 

 […] maḳṣad-ı aḳsā vü maṭlab-ı aʿlā […] (37b) 

 […] hemān dünyevī vü uḫrevī murād ancaḳ emel-i muṭlaḳ u muḥaḳḳaḳ rıżā-yı 

Bārī-yi Rabb-i felaḳ […] (38a) 

 […] lüʾlüʾ-i leʾāli mis illi ḫāme-i çāker-i ʿācizī ile tesṭīr-i saṭr ü keşīde-i süṭūr […] 

(38a) 

 […] Elṭāf-ı celīle-yi Sübḥāniye’ye mütevekkilen ve rūḥ-ı rūḥāniyet-i ḥażret-i 

peyġamberīye mütevessilen […] (38a) 

 […] sāye-i salṭanat-ı seniyye-i ḥażret-i ḫilāfet-penāhı vü vāye-i füyūżāt-ı cenāb-ı 

ḥamīdü’l-māye-i nā-mütenāhī […] (38a) 

 […] ekmel-i niẓām ü ecmel-i intiẓām […] (38b) 

 […] resīde-i ḥüsn-i ḫitām-gīr ü tedvīnine muvaffaḳıyyet-i kemterānem ḥuṣūl-

peẕīr olmaġla cenāb-ı mucībü’s-sāʾilīn olan mevlā hedef-i icābetiyle ūlü’l-ʿazm 

cemīʿ-i enbiyā-yı ʿiẓām ve rusūl-i kirām ḥürmetine siyyemā mafḫar-i cümle cihān 

ümmeti ünsle cān peyġamber-i āḫirü’z-zamān taṣdīḳine hem teşne-gān-ı 

ʿālemiyān şefḳati ümmetine sāyebān ʿaleyhim ṣalavātü’r-Raḥīm ü er-Raḥmān 

ḥażretleriniñ nübüvvet-i ʿuẓmāsı ḥürmetine vāṣıl-ı aṣl-ı merām ü ḥāṣıl-ı maṭlūb-ı 

bi’t-temām ü nāʾil-i maḳbūl-i enām […] (38b) 
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 […] kesb-i derecāt-ı ʿālī-maḳām ü ʿuluvvi ʿaliyyü’l-ʿāli’l-feḫḫām ü ibḳā-yı (2) 

nīk-nām ü nāẓırīne vird-i zebānla ezber-i raḥmet-ḫˇānı inʿām […] (39a) 

 

2.6. Eserde Kullanılan Aliterasyon Örnekleri: 

Şiirde ya da nesirde ahenk oluşturmak amacıyla aynı seslerin ya da hecelerin uyumlu 

olarak yinelenmesine aliterasyon adı verilir. Bir edebî sanat türüdür. Esere ahenk kattığı 

için biz de aliterasyon örneklerini ele aldık. Eserde geçen aliterasyonlara aşağıdaki kelime 

gruplarını örnek göstermek mümkündür:36 

• […] zümretü’l-muḥaḳḳıḳīn ve ekmelü’l-müdaḳḳıḳīn […] (2a) 

• […] derk-i idrāk ederek […] (2a) 

• […] silk-i suṭūra tasṭīri […] (2a) 

• […] li ʿasākiri’l-İslāmi’l-muḫliṣīn […] (3b) 

• […] Resūluhu’l-kibriyā ve ʿalā ālihi ve aṣḥābihi’lleẕīne […] (4b) 

• […] ve’l-kemālāt ḳudret-i kemaliyle […] (4b) 

• […] fi’l-kelāmi’l-ḳadīm ve’l-ḳıdem […] (5a) 

• […] es-sulṭān bin es-sulṭānü’s-sulṭānü’l-ġāzī […] (5a) 

• […] ʿaleyhiʾṣ-ṣalāt u ve’s-selām […] (7a) 

• […] silk-i süṭūra taḥrīren mesṭūr ve kilk-i keşīde ile muḫtaṣaran maḳdūr 

[…] (7a) 

• […] Resūlu’llāh ṣallā’llāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem […] (13a) 

• […] cemīʿ-i envāʿ-ı niʿmetlerle müteneʿʿim […] (14b) 

• […] ṭayb-ı ṭīnet-i ṭayyibe […] (22b) 

• […] rīḥ-ı rāyiḥā-yı ravḥ-ı reyḥān […] (22b) 

• […] ebedü’l-ebed ve’l-ābād […] (23b) 

• […] ḥaḳāyıḳ-ı daḳāyıḳına kemāl-i vuḳūf ile vāḳıf […] (30a) 

• […] hüviyyet-i heyʾet ü māhiyyeti […] (30a) 

• […] ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳatini kemāliyle taḥḳīki […] (30a) 

• […] müslimīn-i müslimāt ü müʾminīn-i müʾmināt […] (33b) 

• […] vāḳıʿāt-ı ḥaḳīḳatini ḥaḳḳen ü yaḳīnen ḥaḳḳıyla taṣdīḳ […] (34a) 

• […] basṭ-ı basīṭ ve tasṭīr-i saṭr […] (35b) 

                                                             
36 Mustafa İsen ve diğer., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı,Ankara: Grafiker Yayınları, 2002, s. 172. 
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• […] leb-i lebīb ü edīb […] (36b) 

• […] ʿavārif-i meʿārif-mendān nezdinde maʿrūf […] (36b) 

• […] ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳatini ḥaḳḳıyla taḥḳīḳ […] (36b) 

• […] müʾminīn-i muvaḥḥidīn ü mücahidin […] (36b) 

• […] nefer-i neferāt ü ferd-i efradına […] (37a) 

• […] ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳat-i şehādeti Ḥaḳḳan taḥḳīḳ ve iʿtiḳāden Ḥaḳḳ […] 

(37b) 

• […] lüʾlüʾ-i leʾāli mis illi […] (38a) 

• […] nefs-i nefīs-i enfes […] (38b) 

• […] kemāl-i tedḳīḳ ve diḳḳatle […] (38b) 

• […] ṣalavātü’r-Raḥīm ü er-Raḥmān […] (38b) 

 

2.7. Eserde Geçen Darb-ı Mesel ve İktibaslar 

Edebiyatımızda faydalandığımız sanatlar, dilin gerçek ve sembolik her türlü anlamını 

kullanabilmek, az sözle çok şey ifade edebilmek, çağrışım kurabilmek gibi amaçlarla 

üretilmiş sanatlardır. Edebî sanatlar, his, düşünce ve ince duygulardan doğmuştur.37 

Eserde darb-ı meseller de bulunmaktadır. Mesel kelimesi Arapça kökenli olup sözlük 

anlamı olarak benzer, sıfat, halk tarafından kabul görmüş olan özlü söz anlamına 

gelmektedir. Darb ise yerine koymak, vurmak gibi anlamlara gelmektedir. Darb ve Mesel 

sözcüklerinin birleşiminden oluşan darb-ı mesel terkibi; hakkında fikir beyân edilen 

konu, olay ve duruma uygun olacak bir örnek vermek, oluşan bir durum için örnek 

vermek gibi anlamlara gelen kalıplaşmış, öğüt verici söz anlamlarına gelmektedir.38 

Hz. Muhammed’in birçok özlü, mecaz yüklü ve kinaye içeren sözü darb-ı mesel 

haline gelmiştir. Eserin 18a numaralı sayfasında geçen “ke’ş-şemsi fī-vaṣati’n-nehāri ve 

lā yedurru’l-ḳamera fi’-l-bedri bi’l-inkāri.”39 cümlesi buna örnek olarak gösterilebilir. 

Eserin 1b numaralı sayfada geçen “ʿĀḳıl oldur ki ʿāḳıbet bıraḳır bir es er eger bıraḳmaz 

ise yerinde yeller eser.” ve yine 1b numaralı sayfada geçen “Rāḥat terkiyle biter cümle 

                                                             
37 H. İbrahim Şener ve Alim Yıldız, Türk İslâm Edebiyatı, İstanbul: Rağbet Yayınları, 2003. s. 284. 
38 Bayram Ali Kaya, “Atasözleri ve Deyimlerin Dîvân Şiirinde Kullanımı ile Dîvânların Bu Söz 

Varlıklarımız Bakımından Önemi” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 6, (2011): 13. 
39 Gün ortasında güneşin, dolunay zamanında ayın olmadığını inkâr etmek gibidir. 



20 
 

işin.” ve 18b sayfasında geçen “Cennet ḳılıcıñ gölgesiniñ altındadır.” darb-ı meseli 

eserde kullanılan darb-ı mesellere örnektir. 

Hz. Peygamber’in pek çok hadîsini iktibâs olarak görmek mümkün olmakla 

birlikte eserde müellifin aktardığı hadisleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 Allah yolunda kâfirlerle savaşarak şehit olan kişi; fânî olan yaşantısını, 

sonsuz bir hayata tebdîl eder ve cennet rızıklarından sonsuza kadar 

rızıklanır. 

 Bir kişi kendi malının telef olmaması için düşmanla savaşsa ve sonrasında 

şehit olsa, hakîkaten şehâdet mertebesine erip, mükâtele edip şehit olanlar 

gibi aynı mertebeye nâil olur. 

 Bir âdem; hâlisâne niyetle gazâya gidip, düşman ile savaşıp, dini için 

çabalasa ve bu gayretleri sonucunda yine de şehit olursa işte bu şehâdetin 

ta kendisidir ki yüce olan Allah o kişiyi daha mahşer yerine varmadan ta 

kıyâmete kadar cennet rızıklarıyla rızıklandırır ve onu cennetin yüksek 

derecelerine nâil eyler. 

 Bir kişi gazâda ya da kalbini temiz tutup dünyanın kirine ve riyâya 

bulaşmadan yatağında ölse, o kişi kabir azâbından emîn olur ve kıyâmet 

gününe kadar amel defterine ecirler yazılır. 

 Bütün amellerin başı niyettir. 

 Bir kişi nefsini kurtarmak için, malı için, ailesi için, Allah için savaşırsa 

ve katledilirse şehittir. 

 Bir kişi düşmana bir ok atsa, o ok düşmana ister isâbet etsin ister isâbet 

etmesin yine de Allah yoluna bir kul azâd etmiş gibi sevâba nâil olur. 

 Bir kişi gazâya gidecek bir kişinin ihtiyâçlarını ona tahsîs edip ikrâm 

eylese, gazâya gitmiş gibi olur. 

 Bir kişi ihlâslı bir şekilde sâfiyâne kalple şehâdet mertebesini Allah’tan 

isteyip dua ederse, yatağında ölse dahi o sevâbı almış olur. 

 Bir kişi gazâya niyet edip ona hazır halde bulunursa, o kişi ölse dahi 

şehâdet mertebesine ulaşır; ölmez, sağ kalırsa da gâzî mertebesine nâil 

olur, dilediğini elde eder. 
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 Bir kişi Allah için gazâya katılsa, Allah için çabalasa, ayakları bile toz 

olursa ben o kişiye cehennem ateşini haram kılarım. 

 Bir kişi gazâ niyetiyle ahırındaki atı beslese, o gazâ niyetiyle eliyle verdiği 

arpa, saman ve her ne yedirirse herbir tanesine birer hasene sevâp 

manasına gelir. 

 Bir kişi gazâda bir kâfiri öldürürse, o kâfirin üstündeki her şey o kimsenin 

malı olur. Kişi eğer o kâfiri diri tutarsa; esîr, o kişinin malı olur. Dilerse 

âzâd eder, dilerse satar. Lâkin öldürmesi câiz değildir. 

 Şühedânın en efdali; askerin en önüne geçip, ön tarafında bulunarak kavga 

eden kişidir. 

 Şühedânın en efdali, Allah’ın yoluna hâlis muhlis şehit olandır.  

 Ben kıtâl ile emrolunmadım. 

 

2.8. Eserin Üslup Özellikleri ve Muhtevâsı 

Eser, Klasik Türk Edebiyatı’nda ele alınan konulardan gazâ, gâzî, şehitlik hakkında 

bilgiler ihtivâ etmektedir. Müellif; kaynak olarak Kadı Beyzavî ve İbn-i Abbas’ın 

eserlerinin etkisinde kalarak eseri oluşturmuştur. Bunu 37a numaralı sayfadan itibaren 

dile getirmiştir. Eserin 4a numaralı sayfasında eserin tam olarak adı açıkça belirtilmiştir. 

Esere besmele ile başlanmıştır. Eserin muhteviyâtında şehitlik, gâzîlik, gazâ hakkında 

bilgiler bulunmaktadır. Ana bölümler fasıllardan oluşmakta olup her konu yedi fasılı 

ihtivâ etmektedir. Her bir bahse birer fasıl ile açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Eserde ilk 

olarak bu konuları ihtivâ eden âyetler ele alındıktan sonra aynı gidişatla bu konuları içeren 

hadîsler ele alınmıştır. Birinci fasıl şehitler, ikinci fasıl gâzîler ve üçüncü fasıl gazâ 

hakkındadır. Şehâdet bahsinde yedi adet âyet-i kerîme, gâzîler bahsinde yedi adet ayet-i 

kerîme ve gazâ bahsinde yedi adet âyet-i kerîme ele alınmıştır. Daha sonra şehitlik, gâzîlik 

ve gazâ hakkında toplam on beş hadîs-i şerif aktarılmıştır. Müellif, 6b ve 7a numaralı 

sayfalarda eserinin önemine vurgu yapmaktadır. 

Eserin 3b numaralı sayfasında bir damga bulunmaktadır. Damganın üst kısmında 

Hˇâce kelimesi bulunmakta olup damgada “Abdülkerim” ismi yazılıdır. Mühürdeki 

tarihin esere ait olmayıp mührün eser yazılmadan önce var olan bir mühür olduğu 

kanaatindeyiz. 
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2.9. Eserin Kısımları ve Muhtevâsı 

Müellif, esere belli başlı konulara göre açıklık getirmeye çalışmış ve bunları 

örneklendirmiştir. Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 

 

 Sebeb-i Cemʿ u Teʾlif: Müellif, Lâleli Câmiʿi imâmlarından Hoca Hâfız Îsâ’nın 

talebesi olan Yahya Efendi’den ilm-i akayid ve ilm-i hikmet gibi dersler almıştır. Bunun 

akabinde hocasından izin ve icâzetini de almıştır. Edindiği bu bilgileri ise paylaşma 

gereksinimi duymuştur. Bunun nedeni ise şehitlik, gazâ, gâzî, gazâ ve cihâd gibi çok 

mühim olguların lâyıkıyla idrâk edilememesinden duyduğu üzüntüdür: 

 

[…].Çünkü gerek şehādetiñ ve gerek ġuzāt u ġazānıñ esāsen ḥāl-i şān-ı ḥaḳīḳatini bir 

ādem bilmeyince ġavġāya lāyıḳıyla gögüs veremez ve ammā eger bilir ise ol ʿaskeriñ daḫı 

öñüne hīçbir vaḳit durulmaz ve geçilmez. Zīrā dīn-i ʿaḳāyıdca şehīd ḥāżır maʿnāsına ki 

ile’l-ebed onuñ içün ölüm yoḳ demek maʿnāsınadır. […] [2b] 

 

 Takrîz: Eserde, şehidin kelime anlamı olarak ‘hazır’ anlamında kullanıldığı 

vurgulanmaktadır. Müellif, bu eserin okunup anlaşılmasıyla şehâdetin gerçek boyutunun 

kavranabileceği boyutunun üzerinde durmaktadır.  

Bu kısımlardan sonra eser, üç ana mukaddime bölümüyle devam eder: 

 

 Mukaddime-i Evvel: Bu kısımda, müellif eserin içeriğini genel olarak ele almıştır. 

Bu kısım, bir nevʿi eserin kısa bir özeti mahiyetindedir. 

 

 Mukaddime-i Sânî: Mukaddimenin ikinci kısmında, genel olarak şehâdet, cihâd, 

gazâ ve gâzîlik gibi konuların üzerinde durulup gelecek fasıllar hakkında bilgiler 

ihtivâ etmektedir. 
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 Mukaddime-i Sâlis: Mukaddimenin üçüncü kısmında şehâdetin mertebesi 

üzerinde durulmuştur. Kişinin sâfiyâne niyetli olup şehâdete önem vermesiyle iki 

cihânda da kazançlı olacağı ve hüsrâna uğramayacağı dile getirilmiştir.  

Eser, bu üç mukaddime kısmından sonra fasıllarla devam etmiştir: 

 

 Birinci Fasıl: ‘Birinci Fasıl’, şehâdet hakkında buyurulmuş olan yedi adet âyet-i 

kerîmeyi ihtivâ etmektedir. Bu âyet-i kerîmeler sırasıyla şu şekildedir: 

1. Âl-i ʿİmrân Sûresi » (3/169-170) 

2. Bakara Sûresi (2/154) 

3. Âl-i ʿİmrân Sûresi (3/157) 

4. Saff Sûresi (61/4) 

5. Tevbe Sûresi (9/111) 

6. Hacc Sûresi (22/58) 

7. Âl-i ʿİmrân Sûresi (3/195) 

 

 İkinci Fasıl: ‘İkinci Fasıl’, gâzîler hakkında buyurulmuş olan yedi adet âyet-i 

kerîmeyi ihtivâ etmektedir. Bu âyet-i kerîmeler sırasıyla şu şekildedir: 

1. Âl-i ʿİmrân Sûresi (3/139-140) 

2. Furkân Sûresi (25/52) 

3. Muhammed Sûresi (47/4) 

4. Muhammed Sûresi (47/7) 

5. Tahrîm Sûresi (66/9) 

6. Hacc Sûresi (22/39) 

7. Hacc Sûresi (22/39) 

 

 Üçüncü Fasıl: ‘Üçüncü Fasıl’, gâzâ hakkında buyurulmuş olan yedi adet âyet-i 

kerîmeyi ihtivâ etmektedir. Bu âyet-i kerîmeler sırasıyla şu şekildedir: 

1. Rûm Sûresi (30/47) 

2. Mücâdele Sûresi (58/20) 

3. Tevbe Sûresi (9/14) 

4. Tevbe Sûresi (9/16) 
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5. Tevbe Sûresi (9/41) 

6. Saff Sûresi (61/10) 

7. Saff Sûresi (61/13) 

 

Bu kısımdan sonra, şehitlik ve gazâ hakkında buyurulmuş olan yedi adet hadîs-i şerîf 

ele alınmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü hadîs-i şerîf kısmı şehit hakkında olup dördüncü, 

beşinci, altıncı ve yedinci kısım ise şehâdet hakkındadır. Bu hadîs-i şerîfler şu şekildedir: 

 

 Hadîs-i Evvel: “Allah yolunda kâfirlerle savaşarak şehit olan kişi; fânî olan 

yaşantısını, sonsuz bir hayata tebdîl eder ve cennet rızıklarından sonsuza kadar 

rızıklanır.”40 hadîs-i şerîfine açıklık getirilmeye çalışılmıştır.  

 

 Hadîs-i Sânî: Peygamber efendimizin “Bir kişi kendi malının telef olmaması için 

düşmanla savaşsa ve sonrasında şehit olsa, hakîkaten şehâdet mertebesine erip, 

mükâtele edip şehit olanlar gibi aynı mertebeye nâil olur.”41 hadîs-i şerîfi üzerinde 

durulmuştur. 

 

 Hadîs-i Sâlis: Peygamber efendimizin “Bir âdem; hâlisâne niyetle gazâya gidip, 

düşman ile savaşıp, dini için çabalasa ve bu gayretleri sonucunda yine de şehit 

olursa işte bu şehâdetin ta kendisidir ki yüce olan Allah o kişiyi daha mahşer 

yerine varmadan ta kıyâmete kadar cennet rızıklarıyla rızıklandırır ve onu 

cennetin yüksek derecelerine nâil eyler.”42 hadîs-i şerîfi aktarılmıştır. 

 

 Hadîs-i Râbiʿ: Hazret-i Muhammed’in “Bir kişi gazâda ya da kalbini temiz tutup 

dünyanın kirine ve riyâya bulaşmadan yatağında ölse, o kişi kabir azâbından emîn 

olur ve kıyâmet gününe kadar amel defterine ecirler yazılır.”43 sözüne açıklık 

getirilmeye çalışılmıştır. 

 

                                                             
40 Enver Baytan, Meşarıku’l-Envar ve Tercemesi, İstanbul: Enver Baytan Kitabevi, 1971, s. 738-739. 
41 Baytan, Meşarıku’l-Envar, s. 701. 
42 Baytan, Meşarıku’l-Envar, s. 818-819. 
43 Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, İstanbul: Pamuk Yayınları, 1976, s.490. 
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 Hadîs-i Hâmis: “Bütün amellerin başı niyettir.”44 hadîs-i şerîfine örnek verilerek 

hadîs-i şerîfin içeriği ve önemi aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

 Hadîs-i Sâdîs: “Bir kişi nefsini kurtarmak için, malı için, ailesi için, Allah için 

savaşırsa ve katledilirse şehittir.”45 hadîs-i şerîfinin önemine değinilmiştir. 

 

 Hadîs-i Sâbiʿ: “Bir kişi düşmana bir ok atsa, o ok düşmana ister isâbet etsin ister 

isâbet etmesin yine de Allah yoluna bir kul azâd etmiş gibi sevâba nâil olur.”46 

hadîs-i şerîfi ile bir şeyin tasarlanması ve sonucu kötü olsa dahi niyette istikrârın 

olmasıyla kişi, niyetini yerine getirmiş kadar olur.  

Bu yedi adet hadîs-i şerîften sonra gazâ ve gâzî hakkında aktarılmış olan sekiz adet 

hadîs-i şerîfe yer verilmiştir: 

 Hadîs-i Evvel: “Bir kişi gazâya gidecek bir kişinin ihtiyâçlarını ona tahsîs edip 

ikrâm eylese, gazâya gitmiş gibi olur.”47 hadîs-i şerîfi ile hayra destek olup vesîle 

olmanın üzerinde durulmuştur. 

 

 Hadîs-i Sânî: “Bir kişi ihlâslı bir şekilde sâfiyâne kalple şehâdet mertebesini 

Allah’tan isteyip dua ederse, yatağında ölse dahi o sevâbı almış olur.”48 hadîs-i 

şerîfine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

 

 Hadîs-i Sâlîs: “Bir kişi gazâya niyet edip ona hazır halde bulunursa, o kişi ölse 

dahi şehâdet mertebesine ulaşır; ölmez, sağ kalırsa da gâzî mertebesine nâil olur, 

dilediğini elde eder.”49 hadîs-i şerîfi açıklanmıştır. 

 

                                                             
44 İsmail Mutlu, Şaban Döğen ve Abdulaziz Hatip, Câmiü’s-Sagîr: Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, 

İstanbul: Yeni Asya Araştırma Merkezi Yayınları, 1996, s.357. 
45 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s.615. 
46 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s.560. 
47 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 571. 
48 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 601 
49 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 442. 



26 
 

 Hadîs-i Râbiʿ: “Bir kişi Allah için gazâya katılsa, Allah için çabalasa, ayakları 

bile toz olursa ben o kişiye cehennem ateşini haram kılarım.”50 hadîs-i şerîfinin 

önemi üzerinde durulmuştur. 

 

 Hadîs-i Hâmîs: “Bir kişi gazâ niyetiyle ahırındaki atı beslese, o gazâ niyetiyle 

eliyle verdiği arpa, saman ve her ne yedirirse herbir tanesine birer hasene sevâp 

manasına gelir.”51 hadîs-i şerîfi açıklanmıştır.  

 

 Hadîs-i Sâdis: “Bir kişi gazâda bir kâfiri öldürürse, o kâfirin üstündeki her şey o 

kimsenin malı olur. Kişi eğer o kâfiri diri tutarsa; esîr, o kişinin malı olur. Dilerse 

âzâd eder, dilerse satar. Lâkin öldürmesi câiz değildir.”52 hadîs-i şerîfinin ince 

husûsiyetleri üzerinde durulmuştur. 

 

 Hadîs-i Sâbiʿ: “Şühedânın en efdali; askerin en önüne geçip, ön tarafında 

bulunarak kavga eden kişidir.”53 hadîs-i şerîfi üzerinde durulmuştur. 

 

 Hadîs-i Sâmin: “Şühedânın en efdali, Allah’ın yoluna hâlis muhlis şehit 

olandır.”54 hadîs-i şerîfi açıklık getirilmeye çalışılmıştır. 

Gazâ ve gâzî hakkında aktarılmış olan bu sekiz adet hadîs-i şerîften sonra ihtâr-ı 

hâtime kısmına geçilmiştir: 

 

İhtâr-ı Hâtime 

Eserin bu kısmında gazâya katılanların cesurluğu, korkusuzluğu, tam olarak îmân 

etmesi gibi önemli unsurların üzerinde durulduktan sonra şehâdetin tasdîkinin beyânı 

aktarılmaya çalışılmıştır. Şehâdetin tasdîkinin tam olarak yapılması için dört vech 

üzerinde durulmuştur. Bunlar: 

1. İʿtikâden 

2. Îmânen 

                                                             
50 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 544. 
51 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 571. 
52 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 625. 
53 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 360. 
54 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 124.  
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3. Aklen 

4. Kıyâsen 

Bu dört başlık üzerinde durulduktan sonra Fâide-i Mahsûsa kısmına geçilmiştir. 

 

Fâide-i Mahsûsa:   

Eserde ele alınan konular, insanlar için birer tembihtir ve insanı gaflet uykusundan 

uyandırabilecek mâhiyettedir. Burada anlatılanlar, mucizeye mütevakkıf olup mucizeler 

ile ispat olunur niteliktedir. 

Eserde bu kısımdan sonra hâtime kısmına geçilmiştir: 

 

Hâtime 

Eserin son kısmı olan Hâtime kısmında müellif, eserin konusunu genel itibariyle 

değerlendirip konunun önemine mesaj niteliğinde bir göndermede bulunur: 

İnsanlar bu risâleyi hep yanlarında taşıyıp boş vakitlerinde, dost meclislerinde, 

herhangi bir yer gerekmeksizin istedikleri zaman okumalıdır. Hatta askeri taburlardaki 

neferlere birer adet tashîh edilip onların daha iyi anlaması için uğraşılmalıdır. Böylelikle 

askerler cihâdın, gazânın, gâzîliğin ve şehâdetin önemini daha detaylı öğrenme şansını 

bulur. Bu şekilde hiçbir asker, hiçbir zaman top, gülle, kurşun, mermi gibi tehlikelerden 

korkup geride durmaz; tam tersine cengâver olup cephenin en önünde savaşmak için daha 

da cesâretlenir. 

 

2.10. Eserde Geçen Sûre ve Âyetler 

Eserde istifâde edilen sûre ve âyetler şu şekildedir: 

• Âl-i ‘İmrân Sûresi: 3/9, 3/139, 3/140, 3/157, 3/169, 3/170, 3/172, 3/195.  

• Bakara Sûresi: 2/154. 

• Fetih Sûresi: 48/28. 

• Furkân Sûresi: 25/52. 

• Hacc Sûresi: 22/39, 22/40. 

• Kamer Sûresi: 54/1. 

• Kehf Sûresi: 18/109. 

• Muhammed Sûresi: 47/4, 47/5, 47/6, 47/7. 

• Mücâdele Sûresi: 58/20, 58/21. 
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• Nasr Sûresi: 110/1. 

• Nisâ Sûresi: 4/95. 

• Rûm Sûresi: 30/47. 

• Saff Sûresi: 61/4, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13. 

• Tahrîm Sûresi: 66/9. 

• Tevbe Sûresi: 9/14, 9/15, 9/16, 9/41, 9/111. 

• Yûsuf Sûresi: 12/21. 

• Zilzâl Sûresi: 99/7. 
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2.10. Eserde Geçen Sûre ve Âyetlerin Sebeb-i Nüzûlleri 

“Eserde Geçen Sûrelerin ve Âyetlerin Sebeb-i Nüzûlleri” başlığı altında, eserde geçen 

sûre ve âyetler alfabetik olarak verilmiştir. Bu kısımda asıl aktarılmak istenen, eserde 

geçen sûrelerin hangi vakʿa netîcesinde nâzil ettiğidir ve bunu anlaşılır bir şekilde 

aktarmaktır. Bu kısımda âyetlerin iniş nedenleri, hangi olay neticesinde nâzil ettiği, kişi 

ve sahâbelerin rivâyetleri vardır.  

 

2.10.1. Âl-i İmrân Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Medine-yi Münevvere’de nâzil olan bu sûrenin iniş nedeni olarak Yahudiler ve 

Hıristiyanlar olarak belirtilmiştir. Sûreye Ali İmrân adı dışında el-Emân, el-İstiğfar, el-

Kenz, el-Ma'niyye, el-Mücâdele isimlendirmeleri de bulunmaktadır. İki yüz âyet, üç bin 

dört yüz seksen kelime ve on dört bin beş yüz yirmi harften müteşekkildir. 

Bu sûre dört kısımdan oluşmuştur: 

Birinci Kısım (1-32 âyet) : Bedir savaşı sonrası nâzil olmuştur. 

İkinci Kısım (33-63 âyet) : Hicretin dokuzuncu yılında Necran Hıristiyan halkını temsilen 

gelen heyetin ziyareti sonrası nâzil olmuştur. 

Üçüncü Kısım (64-120 âyet) : Birinci kısmı tâkiben nâzil edilmiştir. 

Dördüncü Kısım (121-200 âyet) : Uhud savaşından sonra nâzil edilmiştir. 

 

﴿َ ََاَنَّٰللَاََََلََيَخَلَفَاَلميَعادََ ﴾٩َرَبنََاََاَنَكََجاَمَعَالَناَسََلَيَوَمََلََرَيَبَفيهََ  

 

9- Rabbimiz! Şüphesiz sen, hakkında şüphe olmayan bir günde insanları 

toplayacaksın. Şüphesiz Allah va'dinden dönmez.55 

Âl-i İmrân Sûresi’nin ilk seksen âyeti Necrân halkının Hazret-i Peygamberi 

ziyâreti ile ilgilidir. Âl-i İmrân Sûresi’nin dokuzuncu âyetinde ise aralarında geçen 

Hazret-i Îsâ hakkındaki konuşmalar konu edilmiştir. 

 

Bu âyet-i celîle, ilimde rüsûhu olanların duâlarının devâmıdır. Onlar, 

Allah’tan kalplerini îmândan çevirmemesini, hidâyet ve îmân üzerinde 

                                                             
55 Âyetlerin mealleri verilirken Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’ân-ı Kerîm Meali tercih edilmiştir. Bundan 

sonraki meallerde kaynak olarak tekrar gösterilmeyecektir. 
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olmalarını istediler. Bu istek; din ve dünyâ, maslahat ve faydalarındandır. 

Sonra onlar, bu son âyet ile önceki duâya ittibâ ettiler.56 

 

﴾١٣٩َوَلََتَهَنواََوَلََتَحَزَنواََواََنتََمَاَلََعَلَوَنََاَنََكَنتََمََمَؤَمنيَنَ﴿  

 

139- Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) îmân etmiş kimseler iseniz 

üstün olan sizlersiniz. 

Âyet-i celîle, Uhud muhârebesinin yapıldığı gün Hazret-i Peygamber’in yaralı 

durumda olan sahâbesine düşmanı tâkip için emir verdiği zamân nâzil edilmiştir. 

Bu âyet-i celîle, Uhud Savaşı’nda yaşanan yenilgi üzerine Hazret-i Resûl ve 

müʾminler için Allah tarafından verilmiş bir tesellî mahiyetindedir. 

 

Ey müʾminler! Sizin hâliniz, onlardan üstündür ve onlara gâliptir. Zîrâ siz, 

Bedir günü onların size Uhud’da yaptığından daha fazlasını yaptınız. 

Sonunda yardım ve zaferle siz onlara üstünsünüz. Bu âyet-i celîle, bu 

maʿnâ ile galebe ve yükseklikte müʾminlere müjdedir. Fiʾl-hakîka bu âyet-

i celîle nâzil olduktan sonra ashâb-ı Resûl (s.a.s) bütün savaşlarda 

müşriklere gâlip gelmiştir. O kadar ki, içlerinde sahâbe bulunan herhangi 

bir İslâm ordusu, düşmanına her zamân üstün gelmiştir. Bu hal, İslâm 

ordusunda sahâbe kalmayıncaya kadar devâm etmiştir.57 

 

ََوَلَيَعلََ ََوَتَلَكَاَلََياَمََنَداَوَلَهاََبَيَنَالَناسََ َخَيََمَنَكَمََمَّٰللَاََاَلييَنََاَمَنواََوَيتَََاَنََيَمَسَسَكَمََقَرَحََفَقَدََمَسَاَلَقَوَمََقَرَحََمَثَلهََ

﴿َ ََوّٰللَاَََلََيَحَبَالَظاَلمينََ ﴾١٤٠َشَهدََاءََ  

 

140- Eğer siz (Uhud’da) bir yara aldıysanız, şüphesiz o topluluk da 

(Müşrikler de Bedir’de) benzeri bir yara almıştı. İşte (iyi veya kötü) günleri 

insanlar arasında (böyle) döndürür dururuz. (Bazen bir topluma iyi ya da 

kötü günler gösteririz, bazen öbürüne.) Allah, sizden îmân edenleri ayırt 

etmek, sizden şâhitler edinmek için böyle yapar. Allah, zâlimleri sevmez. 

 

Âyet-i kerimede, dünyanın bir imtihan yeri olduğu; insanın bazı günler mesud 

olurken bazı günler de mahzun olabileceğini aktarır. Dünyâ hali de böyle olup birbirine 

devrolur. 

                                                             
56 H. Tahsin Emiroğlu, Kur’an Âyetlerinin İniş Sebepleri: Esbâb-ı Nüzûl, 2. Cilt, Konya: Yasin Yayınları, 

2013, s. 18. 
57 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 2. C. s.167. 
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Bazı günler müʾminlerin lehine, müşriklerin aleyhine; bazı günler de 

müşriklerin lehine ve müʾminlerin aleyhine olur. Bazen de bir günün bir 

kısmı birinin lehine, diğer bir kısmı da aleyhine olur. İşte âyet-i celîlenin 

bu fıkrası da bu ciheti beyân etmektedir.58 

 

﴾١٥٧َوَلَئَنََقَتَلتََمَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَوََمتََمََلَمَغَفَرةَََمَنَّٰللَاَََوَرَحَمَةََخَيَرََمَماََيَجَمَعوَنَ﴿  

 

 157- Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması 

ve rahmeti onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır. 

Allahu Teâla, bu âyetleri müʾminleri uyarmak ve doğru yola iletmek için inzâl 

buyurmuştur.  

 

Savaşta Allah yolunda öldürülmeniz ve vaʿdenizle seferde ölmeniz 

sebebiyle Allah’ın size vereceği rahmet ve mağfiret, dünyâda sağ 

olduğunuz müddetçe topladığınız ve toplayacağınız dünyâlıkların 

hepsinden hayırlıdır. Teâlâ ve Tekaddes hazretleri; müʾminleri, 

münâfıkların söz ve hareketlerinden menʿ ve tahzîr etmiş ve müʾminlere 

ihsân eylediği mağfiret ve rahmeti beyân buyurmuştur 59 

 

 

﴿َ ََبَلََاَحيََاَءََعَنَدََربَََهَمََيَرَزَقونََ
﴾١٦٩َوَلََتَحَسَبَنَاَلييَنََقَتَلواَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَمَواتاََ  

اََاَتيَهَمَ ََاَلََخَوَفََعَلَيَهَمََوَلََهمَََفَرحيَنََبمََ َ﴿ّٰللَاَََمَنََفَضَلَهََوَيَستََبَشَروَنََباَلييَنََلَمََيَلَحَقواََبَهَمََمَنََخَلَفَهمََ ﴾١٧٠ََيَحَزَنونََ  

 

(169-170)- Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar 

diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği 

nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından 

kendilerine ulaşamayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku 

olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. 

 

 Âyet-i celîlenin Bedir, Uhud ve ‘Biʿr-i Maûne’ şehitleri hakkında nâzil olduğuna 

dâir başlıca üç rivâyet vardır: 

 

Bedir şehitleri; altısı muhâcirlerden, sekizi ensârdan olmak üzere on dört 

zât idiler. Allah azze ve celle onların derece ve fazîletlerini bildirmek üzere 

bu âyet-i celîleleri inzâl buyurduğu rivâyet edilmiştir. Fakat esah olan 

Uhud şehitleri hakkında nâzil olduğudur.60 

 

                                                             
58 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 2. C, s.169. 
59 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 2. C, s.201-202. 
60 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 2. C, s.224. 
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ََلَلييَنََاَحَسَنواََمَنَهَمََواتََقَوا اََاَصاَبَهَمَاَلَقَرحََ َ﴿َاََلييَنَاَسَتَجاَبواَّلِلََََوالَرَسوَلََمَنََبَعَدَمََ ﴾١٧٢َاَجَرََعظيمََ  

 

 172- Onlar yaralandıktan sonra Allah’ın ve peygamberinin davetine uyan 

kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlara büyük bir mükâfat vardır. 

Bu âyetin Uhud günü nâzil olduğu bildirilmektedir. Âyet-i celîle, Ebû Süfyân’ı 

takîp için yaralı bir şekilde yola koyulan ashâb-ı kirâmın nâʾil olduğu büyük ecri 

iletmektedir.  

 

ََفا ََاضيَعََعَمَلََعاَمَلََمَنَكَمََمَنََذَكَرََاَوَاََنَثَىََبَعَضَكَمََمَنََبَعضََ َلييَنََهاَجَرواََفاَسَتَجاَبََلَهَمََرَبَهَمَاََنيََلََ

َهَمََجَناَتََتَجرمََمَنََتَحَتَهاََاَخَرَجواََمَنََدَياَرَهَمََوَاَوَذواَفيََسبيليََوَقاتََلواََوَقَتَلواََلََكفَََرَنََعَنَهَمََسيََـَاَتَهَمََوَلََدَخَلنََوََ

ََوّٰللَاَََعَنَدَهََحَسَنَالَثَواَبَ﴿ ََثَواباَََمَنََعَنَدَّٰللاَََ ﴾١٩٥اَلََنَهارََ  

 

195- Rableri, onlara şu karşılığı verdi: “Ben, erkek olsun, kadın olsun, 

sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler 

birbirinizdensiniz. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda 

eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun, günâhlarını 

elbette örteceğim. Allah katından bir mükâfat olmak üzere, onları içinden 

ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükâfatın en güzeli Allah 

katındadır. 

 

Ümmü Seleme “Hazret-i Resûl’e (s.a.s) ‘Yâ Resûlallah! Allah azze ve 

celle hazretlerinin, kadınlar hakkında hicret husûsunda Kurʾân-ı Kerîm’de 

bir şey zikrettiğini duymadım.’ dedim. Bunun üzerine Teâlâ ve Tekaddes, 

bu âyet-i celîleyi inzâl buyurdu.” demiştir. 61 

 

 Bu âyetlerle Allah, kullarına nasıl duâ edileceğini bildirmiştir. Burada yüce Allah; 

inanan, iyi işler yapan, Allah için işkence çektirilen, öldürülen, öldüren kulları için 

ihsanda bulunacağını belirtmiştir. 

 

2.10.2. Bakara Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Bakara Sûresi Medine’de nâzil olmuştur. İki yüz seksen altı âyetten müteşekkil olmuştur. 

Altı bin yüz yirmi bir kelime, yirmi beş bin beş yüz harf olup Ku’ân-ı Kerîm’in en uzun 

sûresidir.  

                                                             
61 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 2. C, s.280. 
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ََبَلََاَحيََاَءََوَلَكَنَََلََتَشَعَروَنَ﴿َوَلَتََقوَلواََلَمَنََيَقَتَلَفيََسبيَلَّٰللَاََ ﴾١٥٤َاَمَواتََ  

 

154- Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak 

siz bunu bilemezsiniz. 

 

Bu âyet-i celîle; altısı muhâcirlerden, sekizi ensârdan olmak üzere Bedir 

muhârebesinde şehit düşen on dört kişi hakkında nâzil olmuştur. Nâs, 

Bedir muhârebesinde şehit olan müʾminler için “Filan öldü, dünya 

nimetleri ve lezzetleri ondan gitti.” dediler. Bunun üzerine Allah azze ve 

celle hazretleri bu âyet-i celîleyi inzâl buyurdu. Diğer bir kavle göre: 

Kâfirler ve münâfıklar “Muhammed’i memnûn etmek için insanlar 

kendilerini faydasız yere öldürüyorlar.” dediler. Bunun üzerine bu âyet 

nazil oldu. 62 

 

Bu âyet-i kerîme Allah yolunda öldürülüp şehit olan kimselerin ölü olmayıp diri 

olduklarını bildirmektedir.  

 

2.10.3. Fetih Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Fetih Sûresi Medine’de, Hudeybiyye Seferi’nin dönüşünde hicretin altıncı senesi Mekke 

civârında nâzil olmuştur. Yirmi dokuz âyet; beş yüz altmış kelime; iki bin dört yüz otuz 

üç harftir. Yardımlaşma ve zafer anlamına gelen ‘Fetih’kelimesi ile başlamaktadır. 

Sûrenin başında bağışlanma bildirilmekte olup fetih müjdesiyle devam etmektedir. 

 

َ﴿َهَوَاَلـَيمَ ََلَيَظَهَرَهََعَلىَالَديَنََكلَََهََوَكَفىََباّلَِلَََشهيداََ ﴾٢٨َاَرَسَلََرَسوَلَهََباَلَهَدىََوديَنَاَلَحقََ  

 

28- O, Peygamberini hidâyet ve hak dîn ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün 

dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şâhit olarak Allah yeter. 

 

Bu âyet-i kerîme, Hudeybiyye Barışı hakkındadır. Âyette Mekke’nin 

fethedileceği ve müminlerin Mekke’ye gireceğine delâlet vardır. 

 

Âyet-i celîlede müʾminlerin kalplerini tesellî vardır. Şöyle ki Hudeybiyye 

Barışı yapılıp Allah’ın Resûlü ve müʾminler Kaʿbe’yi tavâf etmeden 
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Medîne’ye döndükleri zamân müşrikler “Muhammed, Allah’ın Resûlü 

olmuş olsaydı biz onu beyti tavaftan menʿ edemezdik.” diye dedikodu 

yapmışlardı ki müʾminler bundan çok müteessir olmuşlardı. Bunun 

üzerine Allah azze ve celle, bu âyeti inzâl edip bizzât kendisinin Hazret-i 

Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şâhid olduğunu beyân edince 

müʾminler bununla mütesellî olup sevindiler.63 

 

2.10.4. Furkân Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Furkân sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Yetmiş yedi âyet, bin sekiz yüz yetmiş iki kelime, 

üç bin yedi yüz otuz üç harften müteşekkildir. 

 

﴾٥٢َكبيرَاَ﴿َفََلََتَطَعَاَلَكاَفريَنََوَجاَهَدَهَمََبهََجَهادَاَ  

 

52- Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’ân’la büyük bir mücâdele 

ver. 

Bu âyetin sebeb-i nüzûlü hakkında üç rivâyet vardır: Bunlardan birincisi, 

müşriklerin Müslümanlara çektirdiği eziyetler; ikincisi, Hazret-i Muhammed’in 

uyarılarının önemi; üçüncüsü ise Hazret-i Hamza’nın kâtili olan Vahşi’nin Hazret-i 

Peygambere yakınlaşmak istemesidir. 

 

2.10.5.  Hacc Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Hacc sûresi esâs itibâriyle Mekke’de nâzil olmaya başlanmıştır. Bunun yanında 

Medine’de nâzil olan âyetleri de bulunmaktadır. Yetmiş sekiz âyet, bin iki yüz doksan bir 

kelime ve beş bin yetmiş beş harften oluşmuştur. 

 

﴿َ ﴾٣٩اََذَنََلَلييَنََيَقاتََلوَنََباََنَهَمََظَلَموَاََوَاَنَّٰللَاَََعَلىََنَصَرَهَمََلَقديرََ  

ََوَلَوَلََدَفَعَّٰللَاََالَناَسََبَعَضَهَمَبََاََلييَنََاَخرََ ََاَنََيَقوَلواََرَبَناَّٰللاَََ ََاَلََ َمَتََجواََمَنََدَياَرَهَمََبَغَيَرََحقََ َبَعَضََلَهدََ

ََوَلَيَنَصَرَنَّٰللَاَََمَنَ
ََاَنَّٰللَاَََلَقَوَمََعزيَزَ﴿َصَواَمــَعََوَبَيَعََوَصَلَواَتََوَمَساَجَدََيَيَكَرَفيَهاَاَسَمَّٰللَاَََكثيراََ ﴾٤٠َيَنَصَرهََ  

 

39- Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihâd için 

izin verildi. Şüphe yok ki Allah’ın onlara yardım etmeye gücü yeter. 
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40- Onlar, haksız yere, sırf, ‘Rabbimiz Allah’tır’ demelerinden dolayı 

yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmını 

bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah’ın adı çok anılan 

maʿnâstırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. 

Şüphesiz ki Allah, kendi dînine yardım edene mutlaka yardım eder. 

Şüphesiz ki Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. 

 

Allah’tan hicret emri gelip de Allah’ın Resûlü ve müʾminler 

Mekke’den Medîne’ye hicret edince, Allah azze ve celle, bu âyet-i 

celîleleri inzâl ile müʾminlere, müşriklerle kıtâl yapmaları için izin verdi. 

Hem de onlara yardım vâʿdetti. Kıtâl hakkında nâzil olan ilk âyet de bu 

âyet-i celîleler oldu.64 

 

Sebeb-i nüzûlde belirtildiği gibi Mekkeli müşrikler müʾminlere devamlı 

zulmediyorlardı. Bunlara rağmen müʾminler yetmişten fazla âyet-i kerime ile kıtâlden 

uzaklaştırılmıştır. Sonraları bu âyet-i celîlenin inzâliyle müʾminler müşriklerle savaş 

yapabilmişlerdir. 

 

2.10.6. Kamer Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Kamer Sûresi, Mekke’de Hazret-i Muhammed Mekke’den Medine’ye hicretini 

gerçekleştirmeden önce nâzil olmuştur. Mekkeli müşriklerin Allah’ın Resûlü’nden bir 

muʿcize göstermesini talep etmeleri üzerine ‘Ayın İkiye Bölünme Muʿcizesi’ gerçekleşti. 

Müşrikler, bu hâdiseyi gözleri ile bizzat görmelerine rağmen bunu kabul etmeyip sihir 

olduğunu iddia etmişlerdi. Bunun üzerine Allahu Teâlâ bu sûreyi inzâl buyurdu. Elli beş 

âyet, üç yüz kırk iki kelime ve bin dört yüz on üç harften müteşekkildir. 

﴾١الَساَعَةََواَنَشَقَاَلَقَمَرَ﴿ََاَقَتَرَبتََ  

 

1-  Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı. 

 

Bu âyet, hicretten bir süre önce bir gece gökte bulunan ayın ikiye bölünmesi hâdisesi 

üzerine nâzil olmuştur. Bu hâdisenin nedeni ise müşriklerin Hazret-i Peygamberin 

mucizelerini inkâr etmeleri ve onu sihirbazlıkla itham etmeleri idi. Bunun neticesinde 

Hazret-i Muhammed gökteki ayı parmağıyla işaret ederek ikiye bölmüş ve Şakkü’l- 
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Kamer hâdisesi meydana gelmiştir. Fakat müşrikler, bunu görmelerine rağmen yine îmân 

etmemişlerdir. 

 

2.10.7. Kehf Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

El-Kehf sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. Yüz on âyet, bin beş yüz yetmiş kelime, altı bin 

yüz altmış kelimeden müteşekkildir. 

 

﴾١٠٩َاَنَتََنَفَدََكَلَماَتََرَبيََوَلَوََجَئَناََبَمَثَلهََمَددَاَ﴿َقَلََلَوََكاَنَاَلَبَحَرََمَدادَاََلَكَلَماَتََربيََلَنَفَدَاَلَبَحَرََقَبَلَ  

 

109- De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar 

da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler 

tükenirdi. 

 

Yahûdîler, Tevrât’ın kendilerine verilmesine, Tevrât’ta hayr-ı kesîr olduğuna ve 

bunlardan dolayı dünyâ ve âhirette bütün milletlerden üstün olup herkesten ve her 

varlıktan müstağnî oldukları zehâbına kapıldılar ve büyüklendiler de büyüklendiler.65 

Bunun üzerine bu âyet-i kerîme nâzil olmuştur. 

 

2.10.8. Muhammed Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Bu sûrenin Mekke’de ya da Medine’de nâzil olduğu hakkında ihtilâf vardır. Genel kabul 

Medenî olduğuna yöneliktir. Bu sûrenin bir diğer adı Kıtâl Sûresidir. Otuz sekiz âyet, beş 

yüz kırk kelime, iki bin üç yüz kırk dokuz harften müteşekkildir. 

 

َقاَبََ ََفَاَماََمناَََبَعَدََوَاَماََفدََاَءََحَتىََتَضَعَاَلَحَرَبَََفَاَذاََلقيتََمَاَلييَنََكَفَرواََفَضَرَبَالرََ َحتََىََاذََاَاََثَخَنَتَموَهَمََفَشَدواَاَلَوثَاقََ

ََواَلييَنََقتََ اََبَعَضَكَمََبَبَعضََ ََوَلَكَنََلَيَبَلوََ ََوَلَوََيشََاَءَّٰللَاَََلَنَتَصَرََمَنَهمََ ﴾٤َسبيَلَّٰللَاَََفَلَنََيَضَلََاَعَماَلَهَمَ﴿ََلواَفيَاَوَزاَرَهَاََذَلكََ  

﴿َ ﴾٥َسَيَهديَهَمََوَيَصَلَحََباَلَهمََ  

﴾٦َوَيَدَخَلَهَمَاَلَجَنَةََعَرَفَهاََلَهَمَ﴿  

﴾٧يََاَاََيَهاَاَلييَنََاَمنََواََاَنََتَنَصَرواَّٰللَاَََيَنَصَرَكَمََوَيثَبَََتَاََقَداَمَكَمَ﴿  

 

4- (Savaşta) inkâr edenlerle karşılaştığınız zamân boyunlarını vurun. 

Nihâyet onları çökertip etkisiz hâle getirdiğinizde bağı sıkı bağlayın (sağ 
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kalanlarını esîr alın). Artık bundan sonra (esîrleri) ya karşılıksız ya da fidye 

karşılığı salıverin. Savaş sona erinceye kadar hüküm budur. Eğer Allah 

dileseydi, onlardan öç alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek için böyle 

yapıyor. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla 

boşa çıkarmayacaktır. 

 

5- Onları doğruya ve güzele erdirecek ve durumlarını düzeltecektir. 

6- Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. 

7- Ey îmân edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dînini 

uygularsanız), O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. 

Âyet-i celîleler, Uhud Savaşı’nda müslümanların şehit edilmeleri ve 

yaralanmaları üzerine nâzil olmuştur. 

 

Uhud Dağı’nın güney eteğinde müşrik ordusu ile müʾminler karşılaştı. 

Savaş başlar başlamaz müʾminler, şiddetli saldırışlarla müşriklerin üzerine 

yüklendiler; savaş çok şiddetli idi. Müşrikler, müʾminlerin saldırışlarına 

dayanamadılar. Derhâl bozulup kaçmaya başladılar. Müşriklerin 

bozulduğunu gören müslümanlardan bir kısmı savaşı bırakıp yağmaya 

daldılar. Müşrik süvârîlerinin karşısında bulunan okçular kumandanlarının 

emirlerini tutmayarak onlar da yerlerini bırakıp yağmaya koştular. Evvelce 

birkaç defa saldırışa hazırlanıp da okçuların korkusundan hücûma cesâret 

edemeyen düşman süvârî kumandanı bu durumu görünce hemen hücûm 

emri verdi. Karşısına çıkan üç beş okçuyu şehit ettikten sonra müʾmin 

ordusunu arkadan çevirdi. Süvârîlerin arkadan geldiğini gören ve 

kaçmakta olan müşrik ordusu da geri dönüp harekete geçti. İki müşrik 

kuvveti arasında kalan müslümanlar bozuldular ve ağır zâyiâta uğradılar. 

Başta Hazret-i Resûl’ün amcası, şehitlerin efendisi Hamza olmak üzere 

müslümanlardan yetmiş sahâbe şehit düştü. Birçok da yaralı vardı. 

Okçuların vazîfelerini terkedip yağmaya dalmaları yüzünden müʾminler 

ağır yenilgiye uğramışlardı. Bunun üzerine Teâlâ ve Tekaddes hazretleri 

müʾminleri îkâz ve irşâd sadedinde bu âyet-i celîleleri inzâl buyurdu.66 

 

2.10.9. Mücâdele Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Bu sûre Medine’de nâzil olmuştur. Yirmi bir âyet, dört yüz doksan üç kelime, bin dokuz 

yüz doksan iki harften müteşekkildir.  

 

اَدوَنَ ﴾٢٠ّٰللَاَََوَرَسوَلهََََاَولَََئَكََفيَاَلََذَليَنَ﴿َاَنَاَلييَنََيحََ  
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﴾٢١َكَتَبَّٰللَاَََلََغَلَبَنَاََنَاََوَرَسلَيََاَنَّٰللَاَََقَوَمََعزيَزَ﴿  

 

20- Allah’a ve peygamberine düşman olanlar var ya, işte onlar en aşağı kimselerin 

arasındadırlar. 

21- Allah, ‘Şüphesiz ben ve peygamberlerim gâlip geleceğiz’ diye yazmıştır. 

Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sâhibidir. 

Bu âyetlerde, Allahu Teâlâ, şeytanla ve ordusuyla mücâdeleye dâir hükümleri 

bildirmiştir.  

 

2.10.10. Nasr Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Bir diğer adları İzâ câe ve Tevdî Sûresi olan Nasr sûresi Medine’de nâzil olmuştur. Üç 

âyet, on yedi kelime, yetmiş yedi harften müteşekkildir.  

 

 ﴿َ اَءََنَصَرَّٰللَاَََواَلَفَتحََ ﴾١َاَذاَجََ  

 

1- Allah’ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde. 

 

Bir rivâyete göre Allah’ın Resûlü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) fetih yılı 

Mekke’ye girdiğinde Halîd bin Velîd’i birliği ile berâber Mekke’nin alt 

tarafından göndermişti. Orada bulunan Kureyşliler; buna karşı koymuşlar, 

bu da onlarla çarpışmış, onları mağlûp ederek dağıtmıştı. Bu olayla 

berâber silah kullanma emri tamâm oldu. Kıtâl bırakıldı. Bunun üzerine 

Kureyş, bölük bölük gelerek İslâm dînini kabûl ettiler. Allah azze ve celle 

hazretleri de bu sûreyi inzâl buyurdu.” denilmiştir.67 

 

Âyet-i kerîmede beyân edilen ‘Fetih’ kelimesinin üzerinde birçok görüş ileri 

sürülmüştür. Fakat bunların en genel kabul görüleni Mekke’nin fethidir. Çünkü bu fetih, 

sıradan bir yerin fethi olmamakla birlikte aynı zamânda Kâbe’nin de fethi olduğunun 

kabulüdür.  

Kâbe’nin kapısının açılması, İslâm dinine nâsın kalplerinin açılmasını 

sağlamıştır. Bunun için bu fetih; maddî, mânevî, bütün fetihleri kendisinde 

topladığından ve kıyâmete kadar devâm edecek olan fetihlere yol 

                                                             
67 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 14. C, s.445-446. 



39 
 

açtığından, bu fethe fetihlerin fethi anlamında “Fethüʾl-fütûh” 

denilmiştir.68 

 

2.10.11. Nisâ Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Nisâ Sûresi, Medine’de nâzil olmuştur. Yüz yetmiş beş âyet, üç bin kırk beş kelime, on 

altı bin otuz harften müteşekkildir. 

 

ََفَضَلَّٰللَاََالَََلََيَسَتَومَاَلَقاَعَدوَنََمَنَ َمَجاَهديَنَاَلَمَؤَمنيَنََغَيَرََاَوَليَالَضَرَرََواَلَمَجاَهَدوَنَفيََسبيَلَّٰللَاَََبَاَمَواَلَهَمََواََنَفَسَهمََ

ََوَكََلََوَعَدَّٰللَاََاَلَحَسَنَىََوَفَضَلَّٰللَاََاَلمََ
ََ
﴾٩٥َجاَهديَنََعَلىَاَلَقاَعديَنََاَجرَاََعظيـماَََ﴿َبَاَمَواَلَهَمََواََنَفَسَهَمََعَلىَاَلَقاَعديَنََدَرَجة  

 

95- Müʾminlerden özür sâhibi olmaksızın (evlerinde) oturanlarla Allah 

yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olamaz. Allah, mallarıyla, 

canlarıyla savaşanları, derece iʿtibariyle, oturanlardan çok üstün kıldı. 

(Gerçi) Allah hepsine de cenneti vaʿd etmiştir. (Fakat) Allah, savaşanlara 

oturanların üstünde daha büyük bir ecir vermiştir. 

 

Âyet-i kerîme; bilfiil cihâda katılanlar ile cihâda katılmayanların 

kıyaslanamayacakları hakkında nâzil olmuştur. Savaşa katılamayanlar ikiye ayrılır: 

Bunlardan birisi özür durumları nedeniyle savaşa katılamayanlardır. 

 

Bunlar özürleri yüzünden savaşa gidememişlerdir. Savaşa bizzat iştirâk 

edenlerle kıyas edilebilirler. Yine de aralarında bir derece fark vardır. 

Özürsüz savaşa iştirâk etmeyenlerin de çeşitleri vardır. Şahsî, mâlî, âilevî 

ve ihmalleri yüzünden gitmeyenlerden tut da nifâkları yüzünden 

gitmeyenlere kadar çeşitleri vardır. Bunlarla gâzîler arasında derece 

farkları çok olduğu gibi, nifâk dolayısıyla savaşa gitmeyenler hem 

müʾminlere zararlı oldukları ve hem de münâfık ve kâfir olmaları 

dolayısıyla, tevbe etmeden ölürlerse cehennemdedirler. Hem de 

cehennemin en aşağı katında en şiddetli ʿazâb ile sonsuz ʿazâb 

olacaklardır. 69 

 

2.10.12. Rûm Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Rûm Sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. Altmış âyet, sekiz yüz on dokuz kelime, üç bin 

beş yüz on dört harften müteşekkildir. 
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Bu sûre, Kur’ân-ı Kerîm’in kendisinin bizzât büyük bir muʿcize olduğunu ve 

Kurʾân-ı azîmin büyük muʿcizelerinden birinin gâibden haber veren büyük bir iʿcâzı ile 

başlamaktadır.70 

َهَمََباَلَبيَََناَتََفاَنتََقَمَناََمَنَاَلييَنََاَجرََ اؤََ َموَاََوَكاَنََحقاَََعَلَيَناََنَصَرََوَلَقَدََاَرَسَلَناََمَنََقَبَلَكََرَسََلََاَلىََقَوَمَهَمََفجََ

﴾٤٧اَلَمَؤَمنيَنَ﴿  

 

47- Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavîmlerine gönderdik. 

Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. 

Mü’minlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır. 

 

Teâlâ ve Tekaddes hazretleri, bu âyetleri inzâl ile şirkin yeryüzünde fesâda 

sebep olduğunu ve şirk sebebi ile geçmişte birçok milletleri helâk ettiğini, 

kulları üzerinde bulunan niʿmetlerini, eşyâ üzerindeki saltanat ve 

hâkimliğini kendisinden başka hiçkimsenin başka bir kimseyi hidâyette 

kılamayacağını beyân ile müşrikleri îkâz ve irşâd etmiş küfürleri üzerinde 

ısrâr ettikleri takdîrde Mekkelileri de helâk edeceğini ihtâr ile müşrikleri 

tehdîd etmiştir.71 

 

Âyet-i kerîmede, düşmanlara karşı müminlere yardım ve bu yardımın sonunda 

zafer vesilesi ile Hazret-i Peygamberi tesellî anlamı vardır.  

 

2.10.13. Saff Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

İsrail, İsa ve Havâriyyûn Sûresi gibi adları da olan Saff sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 

On dört âyet, iki yüz yirmi bir kelime, dokuz yüz harften müteşekkildir.  

 

﴾٤َاَنَّٰللَاَََيَحَبَاَلييَنََيَقاَتَلوَنَفيََسبيَلهََصفاَََكاََنَهَمََبَنَياَنََمَرَصوَصَ﴿  

 

4- Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, duvarları birbirine kenetlenmiş bir binâ 

gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. 

                                                             
70 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 9. C, s.91. 
71 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 9. C, s.94. 
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Bünyân-ı mersûs terkîbinin anlamı; sağlam yapılmış muhkem duvar, parçaları 

birbirine giriftlenmiş binâ, duvarları kurşunla birbirine iyice bağlanmış yekpâre binâ 

demek anlamına gelir.72 

Bir diğer anlam olarak da saf halinde savaş yapan müʾminlerin sağlam bir binâya 

benzetilmesi de çıkarılmaktadır. 

 

Bütün müʾmin orduları, âyet-i celîlede vasfedilen ve bir terkîb ile beyân 

buyrulan bünyân-ı mersûs olacak hali almalı, hem dünya zaferlerini temîn 

etmeli hem de Allah’ın sevdiği kulları mertebesine ermelidir. Teâlâ ve 

Tekaddes, müʾminlerin savaşlarda bünyân-ı mersûs halini almaları 

lüzûmunu beyân ile savaşlarda bu hale gelen kullarını sevdiğini beyân 

etmiştir.73 

 

َرةََََعَلَىَََأدََلَكمََََهلََََءاَمَنواَََٱَلَيينَََيَََأََيَها نَََتَنَجيَكمََتجََ ﴾١٠﴿ أََليمََََعَيابَََمََ  

ََذَلَكَمََخَيَرََلَكَمََاَنََكَنتََمَتََتَـَؤَمَنوَنَ َ﴿َباّلَِلَََوَرَسوَلهََوَتَجاَهَدوَنَفيََسبيَلَّٰللَاَََبَاَمَواَلَكَمََواََنَفَسَكمََ ﴾١١َعَلَمونََ  

َ﴿َيَغَفَرََلَكَمَذََنوَبَكَمََوَيَدَخَلَكَمََجَناَتََتَجرمََمَنََتَحَتَهاَاَلََنَهاَرََوَمَسا َكَنََطيَََبَةَفيَجََ ََذَلَكَاَلَفَوَزَاَلَعظيمََ ﴾١٢َناَتََعَدنََ  

َرَاَلَمَؤَمنيَنَ﴿ ََوَبشََ ﴾١٣َوَاَخَرىََتَحَبوَنَهَاََنَصَرََمَنَّٰللَاَََوَفَتَحََقريبََ  

 

10- Ey îmân edenler! Sizi (hem bu dünyada hem de öteki dünyada) elem dolu bir 

azâptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? 

11- Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda 

cihât edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. 

12- (Bunu yapınız ki) Allah, günâhlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan 

cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. 

13- Seveceğiniz başka bir kazanç daha var: Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih 

(Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele! 

 

Rivâyet olarak, bir gün müʾminler kendi aralarında “Allah’a amellerin en 

sevgilisini bilse idik, onunla amel ederdik.” dediler. Bunun üzerine Allah 

azze ve celle hazretleri bu âyet-i celîleyi inzâl buyurdu. Bu âyet nâzil 

olduktan sonra bir müddet beklediler. “Âh, ne olaydı da biz o ameli bilse 

idik?” dediler. Bunun üzerine Teâlâ ve Tekaddes, müʾminlerin istedikleri 

                                                             
72 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 12. C, s.545. 
73 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 12. C, s. 546. 
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amele, kavl-i şerîfini inzâl ile delâlet buyurdu.74 Cihâdın hem maddî hem 

manevî iki türlü ticâreti vardır. Öyle olunca müʾminler cihâda rağbet 

etsinler, cihâdın ticâretlerinden faydalansınlar, ondan hiçbir sûretle 

çekinmesinler.75 

 

2.10.14. Tahrîm Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

‘Müteharrîm Sûresi’, ‘Lime Tüharrîmu Sûresi’ gibi adları olan Tahrîm Sûresi Medine’de 

nâzil olmuştur., On iki âyet, iki yüz kırk dokuz kelime, bin altmış harften müteşekkildir. 

Sebeb-i nüzûlu peygamberimizin eşleri ile aralarında geçen tahrim olayıdır. 

 

ََوَبَئَسَاَلَمصي ََوَمَأَويَهَمََجَهَنمََ ﴾٩َرَ﴿يََاَاََيَهاَالَنَبَيََجاَهَدَاَلَكَفاَرََواَلَمَناَفقيَنََواَغَلَظََعَلَيَهمََ  

 

9- Ey Peygamber! Kâfirlere ve münâfıklara karşı cihâd et, onlara karşı sert davran. 

Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası! 

 Âyet-i celîlenin müʾminleri tevbeye teşvîk sadedinde nâzil olduğu umûmi 

anlamdan anlaşılmaktadır.76  

 

Âyet-i celîle tahrîm olayı üzerine peygamberin hanımları boşadığı ve 

Gassânîler’in Medîne’ye hücûmları, şâyiaları yayılınca kâfirlerin ve 

münâfıkların müʾminler arasında erâcif yaymaya çalışmaları ve 

müʾminlerin mâneviyyâtlarını bozmaya gayret etmeleri üzerine nâzil 

olmuş ve nebîsine kâfirleri ve münâfıkları baskı altında bulundurmasını 

emretmiş ve müʾminlerin dâima uyanık ve hazır bulunmaları ve sırlarını 

kâfirlere duyurmamalarını ihtâr etmiştir.77 

 

Sebeb-i nüzûl olarak, Allah’ın Resûlü Mariyye’ye yakın oldu. Bunun 

üzerine Âişe ile Hafsa’nın, birbirlerine zâhir olmaları, Allah’ın Resûlü 

Mariyye’yi nefsine harâm kılıncaya kadar devâm etti. Bu vakʿa üzerine 

Allah azze ve celle, bu âyet-i celîleleri inzâl buyurdu.78 Hülâsa, bu sûrenin 

sebeb-i nüzûlü üç esâslı bal kıssası üzerinde toplanmaktadır: Bunun 

hakkında üç rivâyet vardır: Biri bal şerbetini peygambere (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem) Hafsa’nın içirmesi, diğeri Sevde binti Zemâ’nın 

içirmesi, o biri de Zeyneb’in evinde içmesi rivâyetleridir.79 Burada Teâlâ 

                                                             
74 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 5. 
75 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 8. 
76 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 147. 
77 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 151. 
78 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 128. 
79 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 129. 



43 
 

ve Tekaddes hazretleri, peygamberine kâfirler ve münâfıklarla cihâd 

etmeyi emîr buyurmuştur.80 

 

2.10.15. Tevbe Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Diğer bir adı da “Berâe Sûresi” olan Tevbe Sûresi Medine’de nâzil olmuştur. Rivâyet 

olunduğuna göre Mekke, hicretin sekizinci yılı fethedilmiş; devrisi yıl Allah’ın Resûlü 

Tebük Seferi’nden döndükten sonra Ebû Bekir’i hacılar üzerine emîr yaparak Mekke’ye 

göndermiş; sonra bu sûre nâzil olmuştur.81  

Yüz otuz âyet, iki bin dört yüz yetmiş dokuz kelime, on bin seksen yedi harften 

müteşekkildir. Diğer isimleri: Berâe, Et-Tevbe, El-Mükaşkışe, El-Müşerride, El-

Muhziye, El-Müşîre, El-Fâzıha, El-Hâfira, El-Münekkile, El-Müdemdime ve Sûretül 

Azâb’dır.82 

 

َبَهَمَّٰللَاَََباََيديَكَمََوَيَخَزَهَمََوَيَنَصَرَكَمَعََ َ﴿َقاَتَلوَهَمََيَعيََ ﴾١٤َلَيَهَمََوَيَشَفََصَدوَرََقَوَمََمَؤَمنينََ  

ََوّٰللَاَََعليَمََحكيَمَ﴿ ََوَيتَوَبَّٰللَاَََعَلىََمَنََيشََاءََ ﴾١٥َوَيَيَهَبََغَيَظََقَلوَبَهمََ  

ََوّٰللَاَََاَمََحَسَبتََمََاَنَتََتَرَكواََوَلَماََيَعَلَمَّٰللَاََاَلييَنََجاَهَدواََمَنَكَمََوَلَمََيَتَخَيواَ
ََ
َمَنََدوَنَّٰللَاَََوَلََرَسوَلهََوَلَاَلَمَؤَمنيَنََوليَجة

﴿َ ﴾١٦َخبيَرََبَماََتَعَمَلونََ  

 14- Onlarla muhârebe edin ki Allah sizin ellerinizle onları azâblandırsın, onları 

rüsvâ etsin, size onlara karşı nusret versin, mü'minler zümresinin göğüslerini 

ferahlandırsın. 

 15- Ve kalblerindeki gazâbı gidersin. Allah kimi dilerse ona tevbe nasîb eder. 

Allah hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sâhibidir O. 

 16- Yoksa; Allah içinizden, Allah’tan, Resûlü’nden ve müʾminlerden başkasını 

kendilerine sırdaş edinmeksizin cihâd edenleri ayırt etmeden bırakılacağınızı mı 

sandınız? Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdârdır. 

 

Âyet-i celîleler, Mekke’nin fethinden önce Allah’ın Resûlü’nün halîfleri 

olan Benî Huzâa’dan birçoklarını öldürmeleri üzerine nâzil olmuştur. 

Bunun üzerine Allah’ın Resûlü, bir ordu toplayarak gizlice Mekke’ye 

hareket etmiş, Mekke’yi fethederek Benî Bekir kabîlesinden Huzâa’nın 

intikâmını almıştır.83 

                                                             
80 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 13. C, s. 151. 
81 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 5. C, s. 281. 
82 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 5. C, s. 282. 
83 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 5. C, s. 304. 
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 Bir kelime ile Allah Teâlâ, müşriklere dönüp de onlara müslümanların sırlarını 

veren münâfıklarla, amelleri yalnız Allah’a ihlâs eden müʾminleri bilir. İmtihân ile 

onların durumlarını meydana çıkarır ve halka da bildirir. Teâlâ ve Tekaddes hazretleri, 

ahîdleri bozan müşriklerle müʾminlerin kıtâl yapmalarını ve onlara gereken cezayı 

vermelerini beyân etmiştir.84 

 

ََذَلَكَمََخَيَرََلَكَمََاَنََكنََ ﴾٤١تََمََتَعَلَموَنَ﴿َاَنَفَرواََخَفافاَََوَثَقاََلََوَجاَهَدواََبَاَمَواَلَكَمََواََنَفَسَكَمَفيََسبيَلَّٰللاَََ  

 

 41- Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde Allah yolunda sefere çıkın. 

Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihâd edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha 

hayırlıdır. 

Bu âyet-i celîlenin Tebük Seferi’ne çıkmak istemeyen ve bu husûsta özür beyân 

eden kimseler hakkında nazîl olduğu rivâyet edilmektedir. 

 

Âyet-i celîlenin yüksek anlamı çok şiddetlidir. Diğer âyetlerde neshi 

rivâyet edilmemiş olsa idi, altından kalkması müʾminler için çok ağır bir 

yük olurdu. Nitekim, bu savaştan geri kalan münâfıkların çoğu helâk oldu; 

savaştan geri kalan bazı müʾminler ise tevbeleri kabûl oluncaya kadar çok 

ızdırâblar çekmişlerdir.85 

 

ََيَقاَتَلوَنَفيََسبيَلَّٰللَاََ ََفَيَقتََلوَنََوَيَقتََلوَنََوَعدَاََعَلَيَهََحقاَََفيََاَنَّٰللَاََاَشَتَرىََمَنَاَلَمَؤَمنيَنَاََنَفَسَهَمََوَاَمَواَلَهَمََبَاَنََلَهَمَاَلَجَنةََ

َنجيلََ ََوَمَنََاَوَفىََبَعَهَدهََمَنَّٰللَاَََفاَستََبَشَرواََبَبَيَعَكَمَاَليمََباَيَعتََمََبَهََوَذَلَكََهَوَاَلفَََالَتَوَريَةََواَلَ ﴾١١١َوَزَاَلَعظيَمَ﴿َواَلَقَرَانََ  

 

111- Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine 

vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda 

savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah, bunu Tevrât’ta, İncîl’de ve 

Kurʾân’da kesin olarak vaʿdetmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi 

yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. 

İşte asıl bu büyük başarıdır. 

 

Mekke’de ensârdan yetmiş kişi peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

ile ikinci Akabe Bîati’ni yaptıklarında, İbn Revâha: “Ey Allah’ın Resûlü! 

Rabbin ve kendi nefsin için istediğini şart kıl.” dedi. Bunun üzerine 

                                                             
84 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 5. C, s. 308. 
85 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 5. C, s. 376. 
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Cenâb-ı Resûl: “Rabbim için ona ibâdet etmenizi ve ona bir şey şirk 

koşmamanızı şart kılarım. Nefsim için de nefislerinizden ve mallarınızdan 

menʿettiğinizi şart kılarım.” buyurdu. Onlar: “Bunu yaptığımızda bize ne 

var?” dediler. Allah’ın Resûlü: “Cennet var” buyurdular. Ensâr: “Ne kârlı 

bir alışveriştir. Bunu ne bozarız ne de bozulmasını isteriz.” dediler. Bunun 

üzerine Allah azze ve celle hazretleri bu âyet-i celîleyi inzâl buyurdu.86 

 

Allah nâmına, Allah’ın Resûlü’nün yaptığı bu alışveriş ensâr ve 

muhâcirler hakkında cârî olduğu gibi, onlara tâbi olanlar ve onlardan sonra 

kıyâmet gününe kadar gelecek olan bütün müʾminlere de şâmildir. Ancak 

müʾminlerin âyet-i celîlede beyân edilen iki şartı ‘mallarını ve canlarını 

Allah yolunda sarfetmeleri’ şartlarını yerine getirmeleri lâzımdır. Ondan 

ötesi Allah’a aittir. O zât-ı ecel ve aʿlâ da mutlaka vaʿdini îfâ edecektir.87  

 

2.10.16. Yûsuf Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Yûsuf Sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. Yüz on bir âyet, bin altı yüz kelime, yedi bin yüz 

altmış altı harftir. 

 

َوََ َكَيَلَكََمَكَناََلَيوَسَفََفيََوَقاَلَاَلَيمَاَشَتَريَهََمَنََمَصَرََلَمَراََتَهََاَكَرميََمَثَويَهََعسََىََاَنََيَنَفَعنََاََاَوََنَتَخَيَهََوَلداََ

ََوّٰللَاَََغاَلَبََعلََىََاَمَرهَ ََوَلَنَعلَََمَهََمَنَتََأويَلَاَلََحاديثََ ﴾٢١َوَلَكَنََاَكَثَرَالَناَسََلََيَعَلَموَنَ﴿اَلََرضََ  

 

21- Onu satın alan Mısırlı kişi, hanımına dedi ki: ‘Ona iyi bak. Belki bize 

yararı dokunur veya onu evlat ediniriz.” İşte böylece biz Yûsuf’u o yere 

(Mısır’a) yerleştirdik ve ona (rüyadaki) olayların yorumunu öğretelim diye 

böyle yaptık. Allah, işinde gâliptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

 

Âyet-i celîlede Allahu Teâlâ hazretleri, Hazret-i Yûsuf’un kardeşleri tarafından 

atıldığı kuyudan çıkarılıp köle olarak satıldıktan sonra, Mısır’a yerleştikten sonra azîzin 

evindeki hayâtını beyân etmiştir. 

 

2.10.17. Zilzâl Sûresi’nin ve Âyetlerinin Sebeb-i Nüzûlleri 

Diğer bir adı Zelzele Sûresi olan Zilzâl Sûresi’nin Mekkî veya Medenî olduğu hakkında 

ihtilâflı görüşler vardır. Fakat genel kabul Medine’de nâzil olduğudur. Sekiz âyet, otuz 

beş kelime, yüz kırk dokuz harften müteşekkildir. 
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﴿َ ﴾٧َفَمَنََيَعَمَلََمَثَقاَلََذَرَةََخَيرَاََيَرهََ  

  

7- Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. 

 

Âyet-i celîlede zikredilen ‘zerre’ kelimesi, kulun amelinin küçüklüğünden 

kinâyedir. Sevâp olsun, günâh olsun; bunların azlığı küçümsenmemelidir. 

Az dâhi olsa, hayrı işlemeye gayret etmeli. Küçük dâhi olsa, şerden 

kaçınmalıdır. Âyet-i celîlenin ifâde ettiği zerrenin anlamı budur.88 

 

Sebeb-i nüzûl olarak, müʾminlerden birine bir dilenci geldi. Adam 

evindeki hurmayı, ekmek parçasını ve cevizi dilenciye vermeyi azımsadı 

da ‘Bunlarda bir sevâp, bir ücret yoktur. Biz sevâbı sevdiğimiz malları 

vermekte buluruz.’ dedi. Diğer bir kimse de yalan söyleme, gıybet etme, 

harâma bakma gibi günâhları küçümsedi de ‘Allah azze ve celle ateşi, 

büyük günâh işleyenler için hazırladı. Bunlarda ise büyük günâh yoktur.’ 

dedi. Bunun üzerine Allah azze ve celle hazretleri bu âyet-i celîleleri inzâl 

buyurdu. Bununla da müʾminlerin aza rağbet edip vermeleri; çünkü azın 

sürʿatle çoğalacağını, az günâhtan sakındırdı. Çünkü az sanılan günâhların 

sürʿatle çoğalıp büyük günâhlar hâlini alacağını tâʿlîm buyurdu.89 

  

                                                             
88 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 14. C, s. 281. 
89 Emiroğlu, Esbâb-ı Nüzûl, 14. C, s. 282. 
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3.1. Metnin Kurulmasında İzlenen Yöntemler 

Metnin transkripsiyonunda Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi transkripsiyon 

sistemine uyulmuştur. Transkripsiyon alfabesi ayrıca verilmiştir. (bkz. Tablolar) 

Risâle-i Fezâʾilü'l-Gâzî ve'ş-Şühedâ Fî-Tafsîl-i Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâ yazıldığı 

düşünülen 19. yüzyılın dil özellikleri göz önünde bulundurularak transkribe edilmiştir. 

Metin transkribe edilirken büyük ünlü uyumuna dikkat edilmiştir. Bunun neticesinde 

“idüb, heb, girü, dimek, itmek, getürmek, turmak, kendü, çünki, mümkin” gibi kelimeler 

de “edip, hep, geri, demek, etmek, getirmek, kendi, çünkü, mümkün” şeklinde düzenlenip 

yazılmıştır. “içün, degül” gibi kelimeler ise değişikliğe uğratılmadan gösterilmiştir. 

Eserde müstensihin metnin tamamında olmamakla birlikte sıklıkla “etmek, 

gitmek” gibi “t” harfi ile biten ve geçmiş zamânı belirtmeye çalıştığı yerlerde “-di” ekini 

dal “ د ” harfi ile yazdığı gözlemlenmiş olup bu durum muhafaza edilerek, ünsüz 

benzeşmesi kuralına uyulmamıştır.  

Eserde, müstensih aynı kelimelere ait tamlamaları, bazen ye “ ى” harfi ile bazen 

de hemze “ ء” sembolü ile göstererek tutarsızlığa düşmüştür. Eserde böyle ikili bir 

kullanım söz konusu olduğu için transkripsiyonlu metinde bu tür tamlamaların izâfet ye’li 

tamlama olarak gösterilmesi tercih edilmiştir. (imtinā-yı imtināʾ-i) 

Eser, II. Abdülhamid döneminde yazılmıştır. Eserde bir takım yazım yanlışlarının 

yanında imlâda da tutarsızlıklar da bulunmaktadır. Müellif, istediği kelimelerde yapıya 

uygun olarak tenvinler kullanmıştır. Bazı yerlerde uzun okunması gereken kelimelerde 

düzenli bir uzatma kuralı kullanılmamıştır. Eser, Klasik Türk Edebiyatı’nın son dönem 

eseri olarak tespit edilmesine karşılık yer yer dil ve üslup özelliği olarak EAT 

özelliklerine de rastlanmaktadır. Bunu örnekleyecek olursak: 20a numaralı sayfadaki 

edevüz, 22b numaralı sayfadaki yārlıġaya, 28a numaralı sayfadaki ḳanġısı, 3a numaralı 

sayfadaki olamayorı, 33b numaralı sayfadaki oluyorı, yine 33b numaralı sayfadaki 

geliyorı kelimeleri örnek gösterilebilir. Müellif, istediği yerlerde şedde ve cezm gibi 

belirteçler kullanmıştır. Bazı kelimelerin imlâsında tutarsızlıklar bulunmaktadır: Mesela; 

ḳavġa (8a) / ġavġā (15a). Eserde kelimelerin yazımında, harf birleşim noktalarında 

yanlışlıklar yapılmış olup birleşmeyen bazı harfler birleşik yazılmıştır. Yerel söyleyişlere 

de yer verilmiştir. Bunlara örnek olarak 10b sayfasındaki olmayuveri, gidemeyüveri, 

isteyüveri, 9b numaralı sayfadaki kendilerden, 22b numaralı sayfadaki yarlıġaya gibi 

kelimeler örnek gösterilebilir. Eserin imlâsı, 19. yüzyıl dil özellikleri dikkate alınarak 
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düzenlenmiştir: bulundıġım>bulunduğum (1b) gibi. Eserde günümüz Türkçesinde -d- 

harfi ile kullanılan (dur- vb.) kelimelerin özgünlüğü korunarak -ṭ- (ṭur- ) harfi ile 

gösterilmiştir: Risâlenin 20a numaralı sayfasında Lokmān Sūresi olarak belirtilen sûre, 

Rûm Sūresi olarak tespit edilmiştir. Risâlenin 13a numaralı sayfasında Zelzele Sūresi 

olarak belirtilen sûrenin Hacc Sūresi 58. âyet olduğu tespit edilmiştir. Eserin 20b numaralı 

sayfasında istifâde edilen Mücâdele sûresinin 21. âyeti yazılırken müellif tarafından bir 

hataya maruz bırakılmıştır. Orijinali  َََقَوم  şeklinde olan kelime ََلََ َقَوم  şeklinde 

yazılmıştır. 

Eserin transkripsiyonlu metni oluşturulurken, satırlara verilen numaralar parantez 

içinde verilirken -( )-, sayfa numaraları ise köşeli parantez içinde -[ ]- verilmiştir.  

Metne olabildiğince az müdahale etme düşüncesiyle noktalama işaretleri nâdiren 

ve gerekli olduğu düşünülen durumlarda kullanılmıştır. Örneklenecek olursa, anlam 

karışıklığına mahal vermemek için cümle sonlarına nokta konmuştur. Buna neden olarak 

ise çoğunlukla devrik cümle yapısının kullanılması ve bazı cümlelerin son kelimelerinin 

bir sonraki cümlenin ilk kelimesi olarak anlaşılmasıdır. Bu tür anlam karmaşalarını 

engellemek için bu yola başvurulmuştur. Özel isimlerin ilk harflerinde büyük harf 

kullanılıp bu isimlere gelen ekler kesme işareti kullanılarak ayrılmıştır. Eserin imlasında 

ise Kubbealtı Lugati’nden faydalanılmıştır. 
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3.2. Transkripsiyonlu Metin  

 

[1b] (1) Sebeb-i cemʿ ü teʾlīf-i Risāle-i Ġāzī ve Şehīdān. ʿAn-ṣamīmi’l-ḫulūṣ (2) 

ve’l-vicdān. Vesīle-i dībāce-i beyan-ı maʿāl-imʿān ve tercüme-i (3) ḥāl-i ḥaḳīr-i 

pür-taḳṣīr-i mā-yekūn ü mā-kān. Şürūʿ-ı beyānına ibtidār (4) ḳılındı el-ān. Çünkü ʿömrüm 

āḫir olması lā-şek ẓāhir u ʿayān. (5) Ḫāṭırıma ḫuṭūr eyledi bir ḫaṭra-i nā-gehān. Nitekim 

söylemiş tems īl-i (6) bī-mis āl-i üdebā-yı zamān. ʿĀḳıl oldur ki ʿāḳıbet bıraḳır bir es er 

eger (7) bıraḳmaz ise yerinde yeller eser feḥvāsınca ʿāḳıbet bir es er matmaʿ-i fuḫūl-i (8) 

aḥsenü’l-maʿḳūl, mü’es s erü’l-ʿuḳūl, ḳarīne’l-ḳabūl, maʿāl-ḳuṣūr, (9) sebebü’l-maġfūr, 

beyān-ı merġūb ve maḳdūr olmaġla 

(10) Beyt-i Murabbaʿ 

(11) Taḥṣīl-i ʿilmde hücre-i gūşe-nişīn 

Ekl ederek zāviye-i nān ʿaşın 

(12) Rāḥat terkiyle biter cümle işin 

Ḥūr u ġılmān ola cennetde eşin 

(13) Mıṣdāḳınca taḥṣīl-i ʿilm ārzūsunda bulunduġum hengāmda menbaʿ-ı (14) ʿilm-i 

ḳırāʾat, vesāʾir fünūn-ı ʿilmde ḫˇācemiz ve üstādımız üstād-ı kāmil (15) 

ḳudvetü’l-ʿulemāʾi’l-ʿāmelīn ve ʿumdet-i ekmelü’l-kāmilīn. [2a] (1) Lāleli Cāmiʿ-i şerīfi 

imām-ı evveli Ḫˇāce Ḥāfıẓ ʿĪsā nevvera’llāhu (2) ḳabrehu fi’ṣ-ṣubḥ ve’l-mesā ve 

ḫalledehu fi’l-cenneti ʿĪsā ḥażretlerinden ʿācizāne (3) oḳuyup ve ʿilm-i ʿaḳāʾid ve ʿilm-i 

ḥikmet vesāʾir dersleri daḫı üstādü’l-(4) küllü zümreti’l-muḥaḳḳıḳīn ve 

ekmelü’l-müdaḳḳıḳīn esbaḳ ders vekīli (5) Yaḥyā Efendi ḥayyihallāhu’l-muḥyī ḥayyen 

fi’l-cenneti kemā aḥyāhu ḥażretlerinden (6) iẕin ve icāzetimiz naṣīb olmuş olduġunu 

beyān ve rūz u şeb īfā-i (7) farīże-i teşekkürümden lisān-ı ḥāl ve zebān-ı bāl ile ʿaczimi 

iʿtirāfım ile (8) berāber el-yevm bāb-ı ḥażret-i ser-ʿaskerī cerīde maṭbaʿası ser-mürettibi 

(9) bulunduġum ecilden ʿ asākir-i şāhāneniñ şān u ḳadrini ġāyet ʿ ālī (10) ve yüce olduġunu 

bilmem ile berāber ol daḫı nice ʿālī-ḳadr ve muḳaddes ise oña (11) ḫidmet daha ʿālī-ḳadr 

olacaġını derk-i idrāk ederek oña muḳābil (12) bir ḫidmet-i müfteḫire olmasını ārzū-keş 

bulunduġumu ifāde żımnında (13) ol vech-ile silk-i suṭūra tasṭīri ve cemīʿ-i ʿasākiri 

ẓıllu’llāha (14) ferden ferden neşr-i nüşūru ve farż mes ābesinde żābiṭān-ı ʿaskerī-i (15) 

şāhāneye eñ pek ehemm-i elzemi ve yegān yegān neferāta bile lüzūmu (16) ez-her cihet 
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melḥūẓ u maṭlūb olması niyet-i ḫālisesiyle (17) şürūʿ u mübāderet ḳılındı. [2b] (1) Çünkü 

gerek şehādetiñ ve gerek ġuzāt u ġazānıñ esāsen ḥāl-i şān-ı (2) ḥaḳīḳatini bir ādem 

bilmeyince ġavġāya lāyıḳıyla gögüs veremez (3) ve ammā eger bilir ise ol ʿaskeriñ daḫı 

(4) öñüne hīçbir vaḳit durulmaz (5) ve geçilmez. (6) Zīrā dīn-i ʿaḳāyıdca şehīd ḥāżır 

maʿnāsına ki ile’l-ebed onuñ (7) içün ölüm yoḳ demek (8) maʿnāsınadır. 

[3b]90 (1) Taḳrīż (2) Hāẕā es erün cemīlün fī-fażīleti’l-mücāhidīn ve risāletün şerīfetün 

fī-(3) beyān-ı derecāti’ş-şühedā-yı ve’l-ġāzīn ve tuḥfetün ġarībetün li-ʿasākiri’l-(4) 

İslāmi’l-muḫliṣīn ve mecelletün ḥasenetün teşfī ṣudūrü’l-muvaḥḥidīn. (5) Ḫˇāce 

ʿAbdüʾl-kerīm. (6) Ḫafī olmaya ki ibtidā-i emirde bu risālenin āḫirindeki fāʾide-i (7) 

maḫṣūṣasını ve iḫṭar-ı ḫātimeyi oḳuyup müṭālaʿa etmedikce (8) ḥaḳīḳat-i şehādetiñ 

maʿnāsına dest-res olunamayacaġı (9) iḫṭār olunur. 

[4a] (1) Risāle-i Feżā’ilü’l-Ġāzī ve’ş-Şühedā (2) fī-Tafṣīl-i Beyān-i Ḫaṣāʾiṣi’l-Ġazā [4b] 

Risāletü’l-Ġāzī ve’ş-Şühedā (1) Bismillāhirraḥmanirraḥīm (2) Elḥamdulillāhiʾlleẕī 

enzeleʾl-Ḳurʾāne ʿalā Muḥammediniʾlleẕī hüve seyyidüʾl-enbiyā’-i (3) senedü’l-aṣfiyā 

ve beyyene fażīlete’ş-şehīd ve’l-ġāzī ve’l-ġazā. (4) Kemāḳālaʾllahu teʿālā 

ََبَلََاَحيََاَءََعَنَدََربَََهَمََيَرَزَقونَََ
َوَلََتَحَسَبَنَاَلييَنََقَتَلواَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَمَواتاََ

91 

(5) ve’ṣ-ṣalātu ve’s-selāmu ʿalā Muḥammedi’lleẕī ḳāle fī-ḥadīs ihi (6) 

   َمَنََقَتَلََفيََسَبيَلَّٰللَاَََفَهَوََشَهيد92ََََ 

ṣadaḳa Resūluhu’l-kibriyā (7) ve ʿalā ālihi ve aṣḥābihi’lleẕīne kānū baʿde hicretihi şühedā 

ve ġāziyān fi’l-maʿreke-i (8) ve’l- ġazā ve baʿde ẕā. Ol cenāb-ı Ḫālıḳu’l-arż ve’s-semāvāt 

(9) ve ol künende-i īcād-ı ʿālem-i mevcūdāt ve ol ketm-i ʿademden (10) ṣaḥrā-yı vücūda 

āverde-i maḫlūḳāt ve ol müstecmiʿu’ṣ-ṣıfāt (11) ve’l-kemālāt ḳudret-i kemāliyle mevṣūf 

bi-bedīʿi’l-mümkināt (12) ʿizzet-i celāliyle on sekiz biñ ʿālemi ʿālem-i kāʾināt ki onu (13) 

yoḳdan var eylemesi beyne’l-kāf ve’n-nūn olduġu bi’l-beyyināt [5a] (1) olmasını ẕikr u 

beyān olunduḳdan ṣoñra duʿāsı üzerimize lāzım-ı (2) elzem sebeb-i niẓām-ı ʿālem vesīle-i 

asāyiş-i nevʿ-i benī ādem (3) ve vücūd-ı yegānesi vücūb-ı millet ü ümem rūḥu’l-cesed 

mes ābesinde (4) bulunması müslimīn ʿindinde müsellem ve tebaʿa-i devletiñ iṭāʿat-i 

                                                             
90 Bu varakta 3a sayfası boş bırakılmıştır. 
91 Âl-i İmrân Sûresi (3/169)  
92 ‘Allah yolunda öldürülen şehittir.’ Müslim, İmâre 165.; İbni Mâce, Cihâd 17 
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inḳıyādı (5) ehemm-i himem lā-siyyemā iṭāʿat-i ulü’l-emr beyān olunması mültezem (6) 

kemā-ḳale’llāhū teʿālā fi’l-kelāmi’l-ḳadīm ve’l-ḳıdem. Esteʿīẕu billāh (7) 

  93َ  ََوَاطيَعواَالَرَسوَلََوَاَوَليَاَلََمَرََمَنَكمََ

āyet-i kerīmi ve naṣṣ-ı (8) celīli ile emir ü beyān buyurulduġu ve iṭāʿat-i ulü’l-emr 

ḥaḳḳında fermān (9) vārid olması cihetiyle ʿāmme-i tebʿa-i devlet-i muvaḥḥidīn ve dīn-i 

mübīn (10) ve kāffe-i milleti’l-müʾminīn ve’l-müslimīn üzerlerine ferden ferden iṭāʿat 

(11) farż-ı ʿayn olduġu müberhenün bi’l-beyān ve’l-ʿayān u müdellelün bi’l-Furḳān (12) 

ve meẕkūrün fi’l-Ḳurʾān olan pādişāhımız pādişāh-ı rūy-ı zemīn-i zamān-ı (13) ʿan 

müselsel-i ʿOs māniyān şehinşāh-ı cihān kişver-i ṣāḥib-ḳıran (14) cūyāne-i ḳaḥramān 

ḫarīṣ-i icrāʾi’l-ʿadālet-i lā-şekk ve’l-gümān ḫilāfeti (15) āyet-nişān es-sulṭān bin 

es-sulṭānü’s-sulṭānü’l-ġāzī (16) ʿAbdülḥamīd ḫān bin es-sulṭānü’l-ġāzī ʿAbdülmecīd 

Ḫān (17) eyyedehu’llāhu eyyāme devletihi ilā āḫiri’d-devrān efendimiz ḥażretleriniñ [5b] 

(1) hemīşe vücūd-ı hümāyūnlarını āfāt-ı semāviyye ve āfāt-ı arżıyyeden maṣūn (2) u 

maḥfūẓ ve hemīşe teveccühāt-ı āyāt-ı ḳudsiyyet-i tāc-dārānelerini kemal-i (3) şevket ü 

ʿaẓametle dīhīm-i ḫilāfet-i vesīm-i şehriyārīlerine ile’l-ebedi’l-(4) ebed ġalebe-i cünūd-i 

ẓafer mevʿūd-i mülūkānelerini daḫı yevmen-fe-yevmen (5) teks īr-i sūd ve cümle 

bendegānını rehīn-i faḫr-ı mesʿūd buyursun. Āmīn (6) yā Muʿīn. Nes’elu’llāhe teʿālā 

et-tevfīḳ ve hüve’n- niʿme’r-refīḳ. 

(7) MUḲADDİME-İ EVVEL 

(8) Bu dāʿī-i Süleymān Vehbī Varnevī-i kemīn-i kemterīniñ ẕikri. (9) Çünkü bu 

risālemiz ancaḳ üç nevʿ şeyden baḥs  edecek olduġundan (10) icmālen beyān edelim. 

Şöyle ki üç ʿaded muḳaddime ve her bir baḥs e (11) birer faṣıl ile beyān u ʿayān 

olunacaḳdır. Faṣl-ı evvel şühedā (12) ḥaḳḳında ve faṣl-ı s ānī ġuzāt ḥaḳḳında ve faṣl-ı s ālis  

ġazā ḥaḳḳında (13) olup ve bu üç māddeniñ daḫı aṣl-ı esāsı yalñız şecāʿate (14) 

mütevaḳḳıfdır. Ol şecāʿat daḫı baʿżı insānda maḥżā cibillī olup (15) fıṭrat u ṭīnet-i 

aṣlıyyesinde peder [u] māderinden mevrūs  olmaġın (16) lākin bu ṣıfāt ile mevṣūf u 

memdūḥ pek az kimse bulunup (17) ve ol ṣıfāt üzere üç ḫaṣlet daḫı bulunur ise onuñ 

üzerine [6a] (1) hīçbir vaḳit şecāʿatinden varılmaz. Zīrā ol kimse ölmeden ḳorḳmaz (2) 

ve gavġāya gitmek onuñ ʿindinde dügüne gider gibi mesrūr u ḫandān (3) olaraḳ gider. 

Yaʿnī öyle bilir ki iʿtiḳādında bir daḳīḳa (4) bir nefesine daḫı mutaṣarrıf olamadıġı ve 

                                                             
93 Nisâ Sûresi (4/59) 
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olamayacaġını bildigi (5) vaḳit kendi ḥayāt-ı naḳd-i fānīsini ḥayāt-ı beḳā-yı ebedīye yaʿnī 

(6) beḳā-biʾllāh ile bāḳī olmasını hem şerʿen ve hem iʿtiḳādında cezmen ʿilm-i (7) yaḳīni 

ḳalbinde bu kitābı oḳumasıyla taḥṣīl eylemiş olacaġından (8) ölmek içün hīç vaẓīfe bile 

edinmez. İşte ol üç ʿaded (9) ḫaṣlet ki beyān edilecek. Yaʿnī insānıñ ġayret ve şecāʿat (10) 

damarlarını taḥrīk ve ḥarekete getirmege ziyādesiyle sebeb-i ḳavī (11) olur. Şöyle ki vaṭan 

muḥabbeti ve vaṭan ġayreti ve eṭfāl (12) ve ḫıṣım ve aḳrabā ve eḥibbā muḥabbeti ve 

ġayreti daḫı oña yardım eder. (13) Zīrā bunlar cümlesi bir ḥamiyyetden ve ġayretden 

ʿibāret olduġundan (14) ölmek ile bunları ẕihinde ḳurup ve mülāḥaẓa ve muvāzene (15) 

edildigi vaḳit cümlesinden insānıñ cānı ʿazīzdir. Yaʿnī (16) bunlarıñ yoluna insān cānını 

ḳolay ḳolay fedā edemez. Mertebe-i (17) şehādeti bilmedikçe zīrā bir mertebeye ḳadar 

vaṭan muḥabbeti ve şehādetiñ [6b] (1) ḥaḳīḳatini bilmek bunlar ziyādesiyle şecāʿate 

yardım eder de (2) lāyıḳıyla şecāʿat ḳuvvet bulur. 

(3) MUḲADDİME-İ S ĀNĪ 

(4) Cümleden ol şehādetiñ lāyıḳıyla kitāblarıñ beyānı vechle şehādet (5) ne demek ve 

onuñ ḥaḳīḳati ve māḥiyyeti nedir? Ve Allāhu ʿaẓīmüʾş-şān (6) kelām-ı ḳadīminde 

şehādetiñ ḥaḳḳında ḳaç āyet buyurup beyān eylemiş (7) ise oñların cümlesini risālemizde 

beyān edip yazılmışdır. (8) Şöyle ki kāffeten ü ʿāmmeten cümle müʾminīn [u] müʾmināt 

ve bā-ḫuṣūṣ (9) kāffe-i ʿasākir-i İslām üzerine lākin evvelā cümle żābıṭān ki gerek (10) 

büyük żābıṭ ve gerek küçük żābıṭ olsun hemān başḳa kitābı (11) bile olmaz ise yalñız bu 

kitābıñ beyānı kāfīdir. Zīrā şehādet ve (12) ġuzāt ve ġazā ḥaḳḳında hīçbir şübhe edecek 

yeri yoḳdur (13) ve bıraḳılmamışdır. Cümleten beyān olunmuşdur. Onun içün her bir 

ʿaskere (14) ḥattā nefer, neferāta varınca bu şehādet māddesini taḥṣīl etmek farż-ı (15) 

ʿayn rāddesinde olduġunda ve beyānı daḫı farż-ı ʿayn (16) mes ābesinde olduġundan 

beyānına şürūʿ olundu. Şol vechle ki (17) şehādet ḥaḳḳında ve şehādet naṣıl şeydir ve 

aṣl-ı esāsı nedir? [7a] (1) Ve Allāhu ʿaẓīmüʾş-şān ne vaʿd eylemiş ve ne buyurmuş ve 

Resūl ʿaleyhiʾṣ-ṣalāt u (2) ve’s-selām ḥadīs -i şerīfinde ne beyān buyurmuş ve ġāzī olur 

ise onuñ (3) ḥükmü nedir ve oña daḫı neler vaʿd olunmuşdur? İşte onları beyān (4) 

ṣadedinde bulunup şöyle beyān olunur ki üç muḳaddime ile üç faṣıl (5) ve bir ḫātime ile 

beyān olunacaḳdır. Evvelā şühedā ḥaḳḳında yedi āyet-i (6) kerīme ve ġāzī ḥaḳḳında daḫı 

yedi āyet-i kerīme ve ġazā ḥaḳḳında daḫı yedi (7) āyet-i kerīme beyān olunup ve ḫātimede 

daḫı şühedā ve ġāzī ve ġazā (8) cümlesiniñ ḥaḳḳında ḥadīs -i şerīfler ile beyān olunaraḳ 
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silk-i (9) süṭūra taḥrīren mesṭūr ve kilk-i keşīde ile muḫtaṣaran maḳdūr-i (10) maḳāle-i 

ḫatm-i kelām olunacaḳdır. 

(11) MUḲADDİME-İ S ĀLİS  

(12) İbtidā şehādetiñ mertebesi cümlesinden muḳaddem bilmesi lāzım (13) u elzemdir ki 

onuñ ḥaḳīḳatini dīnen ve māhiyyetini iʿtiḳāden ve fażīletini (14) beyānen taḥṣīl lāzım 

olmaġla her ne vaḳit ʿasker bu şehīdligiñ ḥaḳḳını tamāmen (15) ḥaḳīḳat-i vech üzere 

bilirse bir vaḳit ölümden ḳorḳup (16) geri durmaz. Zīrā insānıñ cānı cümleye 

müreccaḥdır. Lākin nefs-i (17) insān ḥayāt-ı ebedīyi taʿaḳḳul ederse cümlesi vaṭan ve 

eṭfāl [7b] (1) ve aḳrabā ve eḥibbā geri ḳalır ve cümlesi hīçbir vaḳit ḫāṭırına gelmez. (2) 

Zīrā vaṭan ġayreti pek aşaġa ḳalır. Zīrā ben öldükden ṣoñra hemān (3) her şey ne olursa 

olsun der. Lākin ammā eger bu naḳd-i fānī-i fenā (4) ʿömrünü beḳāya tebdīlini dīnen ve 

iʿtiḳāden ve yaḳīnen bilir ise onuñ (5) hīçbir şeyden bir fütūru yoḳdur. Çünkü insān vaṭan 

içün (6) bir dereceye ḳadar ḥamiyyeti iḳtiżāsından ġayret-keş olup ġayret (7) üzere 

bulunmasını ārzū eder ve bir dereceye ḳadar daḫı eṭfāllerini (8) ḫūlyā edip ġayret eder. 

Ammā lākin naḳd-i ʿömrini fedāya çoḳ kimse (9) vardır ki cesāret edemeyip geri ṭurmayı 

gözetir. Ammā (10) żabıṭandan veyāḫud aḥbābından uṭanır geri ṭuramaz bir mertebeye 

(11) ḳadar ve lākin dīnen ʿāḳıbetini veyā ġāzī veyā şehādeti muḳābilinde (12) vaʿd u 

mevʿūd olan şeyleri ve ḥayāt-ı ebedīyi ve beḳā-biʾllāh ile (13) beḳāyı mülāḥaẓa ederse 

öyle muʿteḳid bulunan ẕāt hīçbir vaḳit (14) ḳorḳu ḳalbine gelmez. Fütūr u ḫuṭūr etmeyip 

hemān ol vaḳit şunu (15) mülāḥaẓa eder ki emānüʾl-emān olmaya ki iʿtiḳādımı 

bozmayayım (16) ve bozulmasın ve iʿtiḳādı bozacaḳ şeyle iştiġāl etmeyim diyü (17) 

dāʾimā iʿtiḳādını gözetip ʿacabā ḥayāt-ı ebedīyi ḳazanabilecek miyim deyip [8a] (1) hīç 

ḳavġadan kendini geri bıraḳmaz ve gögsünü hīç ḳavġadan döndürmez (2) ve hem 

dönmez. Zīrā ḳorḳar ki ḳuṣūr ederim diyü ṣoñra şehādet-i ebedīyi (3) ḳazanamam diyü 

bundan ḳorḳar, yoḫsa ölümden hīçbir vaḳit ḳorḳmaz. (4) Zīrā eger bir müslim ve 

muvaḥḥid ġazāya gidecek olduġunda şu vechle (5) ve şu ṣūrette niyet-i ṣādıḳa ki ḫulūṣ-ı 

ḳalble ve ḥużūr-ı şevḳle (6) ve ṣıdḳla şöyle niyet etmelidir ki bu defʿa şu seferde 

bulunacaġım. (7) Bu ġazā ḥaḳḳımda yā Rabbī yā ġāzī veyāḫud şehīd yaʿnī naḳd-i fenā 

ʿömrümü (8) beḳāya yaʿnī beḳā-biʾllāh ilā-yevmi’l-ebedi’l-ebed ḥayāt-ı ebedīye tebdīlimi 

(9) ve vuṣlatımı niyet eyledim diyü niyet eylemelidir. Ḥattā Rūmeli ve Anadolu (10) 

ahālisi belki cümleten ʿāmmeten cemīʿ-i müslimīn ṭaşralarda şöyle (11) bir iʿtiḳādları 

vardır ki bir çocuḳ dünyāya geldigi vaḳit ibtidā vālide-i (12) māderleri memesini çocuġuñ 
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aġzına vermeksizin şöyle niyet (13) eyler ki: yā Rabbī, şu benim evlādıma yā ġāzī veyā 

şehīdlik naṣīb (14) eyleyesin diyü niyet eder de baʿdehu memeyi o niyet üzere verir (15) 

ve hem daḫı o çocuḳ böylece niyet ederek anası memesini verirse (16) hīçbir vaḳit o çocuḳ 

memeyi emmemek olmaz ḥattā eger çocuḳ memeyi (17) almaz ise derler ki seniñ niyetiñ 

niyet-i ḫāliṣe degül imiş. Sen iyice [8b] (1) niyet etmemişsin ve edememişsin diyü. 

Anasını taʿyīb edip (2) derler ki böylece yā ġāzī veyā şehīd niyetine ver diyü taʿlīm 

ederler. (3) Baʿdehu çoḳ vaḳit olur ki çocuḳ üç günden ṣoñra memeyi aldıġını (4) naḳl 

ederler. Ḥattā ʿāmmeten ṭaşralarda bu iʿtiḳād el-ān cārīdir (5) ve cümlesi bu iʿtiḳād 

üzeredirler. Bundan ṣoñra cümleden evvel (6) şehīdiñ ḥaḳḳında vārid olup ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳati 

ṣarāḥaten naṣṣ-ı ṣarīḥ-i (7) ḳāṭıʿ-ı Ḳurʾāniyye ile s ābit olduġunu ve şühedānıñ şehādeti 

mukābilinde (8) kendisine Allāhu aʿẓīmüʾş-şān ne gūnā muʿāmele ve ne vaʿdler eylemiş 

(9) olduġunu ve ne enʿām iḥsān edecegini ber-vech-i ātī beyān edelim.  

(10) Birinci Faṣıl (11) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (12) birinci āyet:  

(13) Sūre-i Āl-i ʿİmrān’ın yigirmi beşinci ṣaḥīfesinde vākıʿ esteʿīẕubi’llāh (14) 

ََبَلََاَحيََاَءََعَنَدََربَََهَمََيَرَزَقون94ََََ
 َوَلََتَحَسَبَنَاَلييَنََقَتَلواَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَمَواتاََ

ََاَلََخَوَفََعَلَيَهَمََوَلََهَمََيَحَزَنون95َََ اََاَتيَهَمَّٰللَاَََمَنََفَضَلَهََوَيَستََبَشَروَنََباَلييَنََلَمََيَلَحَقواََبَهَمََمَنََخَلَفَهمََ  َفَرحيَنََبمََ

Buraya (17) gelinceye ḳadar bu bir āyet-i kerīmedir ki şehādetiñ ḥaḳḳında cennete 

girmezden [9a] (1) muḳaddem cennetde naṣıl rızıḳlanır ise yaʿnī bunca niʿam-ı ilāhīye 

erip (2) merzūḳ ve istedigi şeyleri Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri verirse (3) hemān şehīd 

olduġu vaḳit dürlü dürlü niʿmet-i ilāhīye der-ʿaḳab nāʾil olur (4) demekdir. Rızıḳlanır 

diyü Mevlā-yı Müteʿāl ḥażretleri hīçbir ḳuluna cennete (5) girmezden muḳaddem 

yerzuḳūn yaʿnī şehīdi rızıḳlandırdıġı gibi hīç (6) bir ḳulunuñ ʿibādeti muḳābilinde 

yerzuḳūn buyurulmamışdır. Ḥattā evliyānıñ (7) nice nice dürlü dürlü niʿam-ı ilāhīlerle 

müjdelenmişler. Lākin yerzuḳūn der-ʿaḳab (8) cennete girmezden muḳaddem cennetden 

yaʿnī cennet niʿmetleriyle dāʾim merzūḳdurlar (9) diyü müjdelenmemişlerdir. Derece-i 

şehādet derece-i evliyāya müntehī gibi (10) işāret-i āyet-i kerīmeden öyle fehm olunur. 

Yaʿnī mertebe-yi şehādet (11) ġāyet bir ulu mertebe ki hemān mertebe-yi evliyā gibi 

olmaġa şāyestedir (12) demekdir ve her ne ḳadar evliyā mertebesi fevḳ-ı enbiyā mertebesi 

ise de (13) buñun mertebesi oña ḳıyās olunmaz. Lākin şu ḳadar var ki şehādetiñ (14) 

                                                             
94 Âl-i İmrân Sûresi (3/169) 
95 Âl-i İmrân Sûresi (3/170) 
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mertebesi enbiyā ve evliyādan ṣoñra hīçbir büyük yüce maḳām yoḳ (15) demek olur. 

Āyet-i kerīmeniñ maʿnāsı 

 َوَلََتَحَسَبَنَاَلييَنََقَتَلواَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَمَواتاََ 96

(16) Allāhu ʿaẓīmü’ş-şānıñ yolunda ḳatl olanları siz (17) emvāt yaʿnī öldü ẓann etmeyiniz 

  َبَلََاَحيََاَءََعَنَدََربَََهمََ 97  

belki onlar [9b] (1) rabbīleri celle şānuhu ʿindinde iḥyā vü muḳarrebūnlardır. Yerzeḳūn 

cennetden (2) rızıḳlanırlar. Yaʿnī cennete girdigi vaḳit ʿarş altında nice rızıḳlanırlar (3) 

ise öylece merzūḳdurlar.  

اََاَتيَهَمَّٰللَاَََمَنََفَضَلهََ 98   َفَرحيَنََبمََ

Mesrūr (4) u şādān olduḳları ḥālde oña ki Ḥaḳḳ teʿālā fażlından onlara şeref-i (5) şehādet 

ve ḥayāt-ı ebediyeye fevz u naʿīm ve cennetle temettuʿ ve kerāmet-i (6) ḳurb verdi  

 َوَيَستََبَشَروَنََباَلييَنََلَمََيَلَحَقواََبَهَمََمَنََخَلَفَهمَََ 99

Ve ḳatl (7) olunmayıp kendilerden ṣoñraya ḳalan iḫvānlarına tebşīr etmek (8) dilerler onu. 

Ki 

 َاَلََخَوَفََعَلَيَهَمََوَلََهَمََيَحَزَنونَََ 100  

Onlar fī-sebīli’llāh (9) ḳatl olunmaġla bir ḥayāta erdiler ki onları vuḳūʿ-ı maḥẕūr ḫavfı 

vefāt-ı (10) maḥbūb-ḥüznü tekdīr etmez. Yaʿnī hīç onlar bir şeyden ḫavf etmez (11) ve 

onlara hīçbir keder ermez demekdir. İşbu āyet-i kerīme delālet eder ki (12) işbu şehīdlik 

bir heykel-i maḥsūs olmaya yaʿnī göz ile görülmez (13) ve ʿaḳıl ermez. Lākin bir cevher 

midir ki bi-ẕātihidir ki bedeniñ ḫarābıyla fānī (14) yaʿnī ol daḫı ḫarāb olmaya ve onuñ 

idrāk ü teʾemmül ü iltiẕāẕı (15) oña mütevaḳḳıf olmaya 

Birinci Faṣıl (16) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (17) ikinci āyet:  

[10a] (1) Sūre-i Baḳara’nıñ yigirmi birinci ṣaḥīfesinde 

ََبَلََاَحيََاَءََوَلَكَنََلََتَشَعَرونََ 101  َوَلَتََقوَلواََلَمَنََيَقَتَلَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَمَواتََ

(2) Fī-sebīli’llāh ḳatl (3) olanlar ḥaḳḳında siz emvāt demeyiñiz, belki oñlar aḥyādır. Lākin 

siz onlarıñ (4) keyfiyyetini ve ḥayātını bilemezsiz. Zīrā onlarıñ ḥayātı cesed ile veyā (5) 

ḥayvānāttan ḥiss olunup göz ile görülüp bilinmez. Belki vaḥiy ile (6) bilinir. Ḥasan-ı Baṣrī 

                                                             
96 Âl-i İmrân Sûresi (3/169) 
97 Âl-i İmrân Sûresi (3/169) 
98 Âl-i İmrân Sūresi (3/170) 
99 Âl-i İmrân Sûresi (3/170) 
100 Âl-i İmrân Sûresi (3/170) 
101 Bakara Sûresi (2/154) 
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ḥażretlerinden rivāyet olunur ki işbu (7) şühedā Allāhu teʿālā ʿindinde aḥyādır. Rızıḳları 

rūḥlarına ʿarż (8) olunur. Ondan, onlara revḥ u feraḥ erişir. İşbu āyet Bedir’de (9) 

şühedānıñ ḥaḳḳında nāzil olupdur ki onlar on dört kişi idiler. (10) Altısı muhācirīnden 

sekizi enṣārdan idi. Nās dediler ki (11) filān kişi öldü. Dünyānıñ niʿam u leẕẕeti ondan 

zāʾil oldu. Ḥaḳḳ teʿālā (12) ḥażretleri onlara emvāt denilmesinden nāsı menʿ etdi. Zīrā 

(13) onlar ḥükmünde aḥyā gibidir ki s evābları yevm-i ḳıyāmete degin cārī (14) olur. 

Nitekīm ʿArafāt’da fevt olan ḥacı gibi ki yevm-i ḳıyāmete (15) degin ḥuccāc ile her sene 

ḥacc s evābı defterine yazılır diyü rivāyet (16) olunur. Yaʿnī onun rūḥu her sene ḥuccāc 

ile berāber ḥacc eder (17) imiş diyü beyān u ḥikāye ederler. 

[10b] (1) Birinci Faṣıl (2) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (3) üçüncü āyet:  

(4) Yine sūre-i Āl-i ʿİmrān’da yigirmi birinci ṣaḥīfesinde vākıʿ olan (5) āyet ki 

 َوَلَئَنََقَتَلتََمَفيََسبيَلَّٰللَاَََاَوََمَتَمََلَمَغَفَرةَََمَنَّٰللَاَََوَرَحَمَةََخَيَرََمَماََيَجَمَعونََ 102

(6) Eger sizler Allāhu teʿālānıñ sebīlinde ḳatl olunsañız (7) veya fevt olsañız onuñla nāʾil 

olduġunuz şehādet maḳāmı ki (8) her kişiye müyesser olmayuveri ol maḳāmı herkes 

isteyüveri. Lākin yoluna (9) gidemeyüveri. Baʿdehu nāʾil olamayuveri. İşte siziñ nāʾil 

olduġuñuz (10) maḳām ki Allāhu teʿālānıñ maġfiret ü raḥmeti yaʿnī ol şehādet mertebesi 

(11) siziñ içün ḫayırlıdır. Şundan ki onlarıñ vefāt etmedikleri (12) taḳdīr üzere şol dünyā 

menāfiʿinden ki onlar, onu cemʿ etmege uġraşırlar (13) ve cemʿ ederler. Yaʿnī demek olur 

ki onlar bu şehādet yolunu ṭaleb (14) etmeyip dāʾimā dünyānıñ cemʿi ve rāḥatı içün 

uġraşırlar ve ḥattā (15) rāḥat üzere kendi yataḳlarında olurlar. Bu kimseleriñ gittikleri 

(16) yoldan bin ḳat ḫayırlıdır. Zīrā Allāhu teʿālā ḥażretleri şehādet (17) ḥaḳḳında niʿmet-i 

ilāhiyesini medḥ u s enā ve vaʿd buyurdu. Yoḫsa [11a] (1) yataġında yatana degül. 

Nitekīm kelām-ı ḳadīminde 

 َفَضَلَّٰللَاََاَلَمَجاَهديَنََعَلىَاَلَقاَعديَنََاَجرَاََعظيـماَََ 103 

(2) Yaʿnī fī-sebīli’llāh mücāhidīne ecr-i ʿaẓīm ve ʿaẓamet-i (3) ilāhiyesiyle anı taḳdīm 

edeyorı. Her vechle dünyāda ve hem āḫiretde. 

(4) Birinci Faṣıl (5) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (6) dördüncü āyet:(7) 

Yigirmi yedinci ḳadsemʿ cüzüñ dördüncü sūresindeki sūre-i Ṣaff’ıñ (8) birinci ṣaḥīfesinde  

 َاَنَّٰللَاَََيَحَبَاَلييَنََيَقاَتَلوَنَفيََسبيَلهََصفاَََكاََنَهَمََبَنَياَنََمَرَصوصََ 104

                                                             
102 Âl-i İmrân Sûresi (3/157) 
103 Nisâ Sûresi (4/95)  
104 Saff Sûresi (61/4) 
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(9) Allāhu teʿālā ḥażretleri sever şol müʾminleri ki (10) bünyān-ı merṣūṣ gibi onuñ 

sebīlinde ṣaff olup ḳıtāl ederler. Mekānlarından (11) zāʾil olmazlar. Merṣūṣ demeniñ 

maʿnāsı yaʿnī merṣūṣuñ luġatı birbirine (12) ṣıḳı ṣıḳı ṣıḳışıḳ ṣıḳışıḳ ṭurmaḳ maʿnāsına 

fi’l-aṣl (13) ḳurşun baʿżı luġate göre ṭunç maʿnāsına diyü beyān etmişler. Lākin (14) bu 

üç maʿnādan ḳanġısı maʿnāda mülāḥaẓa olunsa yine maʿnā ṭoġru (15) olur. Yaʿnī demek 

olur ki Allāhu ʿaẓīmü’ş-şānıñ yolundaki iʿlā-yı (16) dīn-i kelīmātu’llāh içün yā ġāzī veyā 

şehīd olmaḳ niyetine yaʿnī bu niyetiñ (17) içinde cümlesi dāḫilde yaʿnī vaṭan içün 

memleketiniñ muḥāfaẓası-çün [11b] (1) ve ṭoġduġu yeriñ muḥāfaẓası-çün ve ḫıṣm-ı 

aḳrabā ve eḥibbā ve ḳavm-i ḳabīlesi (2) ve bunca yerleriñ düşmān eline geçmemesi içün 

fī-sebīli’llāh ṭunçdan (3) ve ḳurşundan yapılmış ve dökme gibi etden yaʿnī insāndan 

yapılmış (4) binā olunmuş bir ḳalʿa ve bir ṭābya gibi birbirine ṣıḳ ṣıḳ (5) ṭurmaḳlıġı Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri sever demek yaʿnī rāżī olur (6) ve raḥmet eder de şehīd olursa 

yaʿnī ol adam hīç ölmez, ḥayāt-ı (7) ebedīye erer maʿnāsına nitekim ẕikri geçdi ve eger 

ġāzī olursa (8) ʿavdet edip ne ḳadar ondan ṣoñra yaşayıp yataġında ölse yine Allāhu (9) 

ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri ol ġāzīye fī-sebīli’llāh şehīd s evābı (10) verir maʿnāsınadır. Zīrā 

maʿnāda şehīd ile ġāzīniñ maʿnāsı (11) hep bir demek. Mā-dāma ki ol kişi ol maʿreke vü 

ġazāda bulunup (12) fī-sebīli’llāh muḳātele eyledi. Ol daḫı ol şehīd gibidir demek (13) 

oldu. Lākin şu ḳadar var ki Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ içinde muḳātele ve şehīd (14) ḥaḳḳında 

nice nice āyetler vardır. Bu āyetiñ delāleti ve vażḥiyyeti (15) ve feṣāḥati ve maʿnā 

cihetinden olan delāletiniñ sırrında ʿaḳıllar (16) müteḥayyir ü ḥayrān ḳalır. Zīrā bu vādīde 

ve bundan efṣaḥ ve bunuñ (17) fevḳinde daḫı kelām-ı ḳadīmiñ içinde görülemez. Bunuñ 

feṣāḥatinde [12a] (1) ʿaḳıllar şaşar, sırrına ʿaḳıllar ermez ve eremez. Zīrā Ḳurʾān-ı 

Kerīm’iñ (2) maʿnāsında Tañrı teʿālā ḥażretleri yine kendi sūre-i Kehfiñ (3) āḫirinde 

buyurur ki 

 105َقَلََلَوََكاَنَاَلَبَحَرََمَدادَاََلَكَلَماَتََربيََلَنَفَدَاَلَبَحَرََقَبَلََاَنَتََنَفَدََكَلَماَتََرَبيََوَلَوََجَئَناَبَََمَثَلهََمَدداََ

(4) Yaʿnī deñizler mürekkeb farż (5) olunsa insān u melāʾike yazmaġa başlasalar baḥrlar 

dükenir ve (6) dükendigi vaḳit yine bir mis li yaradılsa yine baḥrlar dükenir, āyet-i (7) 

kerīmeniñ maʿnāsı dükenmez. Zīrā her cism maḫlūḳtur dükenir. (8) Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şānıñ kelāmınıñ maʿnāsı dükenmez. Zīrā maḫlūḳ degüldür. (9) Yaʿnī 

kelīmetu’llāh a nihāyet yoḳdur ki onuñla murādu’llāh evliyāsına vaʿdi (10) ve aʿdāsına 
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vaʿīdi ve ḫalḳı üzere ḥükmüdür demek oldu ki (11) şimdi bu beyān olunan āyet-i 

kerīmeniñ feṣāḥati aʿlā mertebededir. (12) Allāhu aʿlem bi-murādihi. 

Birinci Faṣıl (13) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (14) beşinci āyet:  

(15) Sūre-i Tevbe’niñ onuncu ṣaḥīfesinde  

 َاَنَّٰللَاََاَشَتَرىََمَنَاَلَمَؤَمنيَنَاََنَفَسَهَمََوَاَمَواَلَهَمََبَاَنََلَهَمَاَلَجَنةَََ 106

(16) Allāhu teʿālā ḥażretleri diledigi (17) müʾminlerden nefsleriñ ve māllarıñ onuñ 

sebīline beẕl edip [12b] (1) muḳābelesinde onlara cennetle cezā vü s evāb ede. Yaʿnī Allāh 

yoluna (2) nefslerini ve māllarını ṣarf etmeleriyle muḳābilinde onlara cennet yaʿnī (3) 

āḫiretde yevm-i ḳıyāmet olmaḳsızın der-ʿaḳab cennet rızıḳlarını yaʿnī (4) ḥayāt-ı ebedīyi 

iḥsān eder, verir ve mesrūr eder. 

 َيَقاَتَلوَنَفيََسبيَلَّٰللَاَََفَيَقتََلوَنََوَيَقتََلونََ 107

(5) ki onlar Allāhu teʿālānıñ rıżāsını (6) isteyü kāfirlere ġazā edip onları ḳatl ederler veyā 

onda ḳatl (7) olunurlar.  

َنجيَلََواَلَقَرَانَََ 108   َوَعدَاََعَلَيَهََحقاَََفيَالَتَوَريَةََواَلَ

onlar içün (8) cennet s evābı Allāhu teʿālādan ḥaḳtır ki ol Tevrāt’da ve İncīl ü Ḳurʾān’da 

(9) s ābit ü vāḳıʿdır. 

 َوَمَنََاَوَفََبَعَهَدهََمَنَّٰللَاََى 109 

Ol kimse ki Allāhu (10) teʿālādan s evāb ṭaleb edip cihād emrinde ʿahdine vefā ede. (11) 

Niyetinde iḫlāṣ edip riyā vü semʿadan ictināb ede. (12)  

 َفاَستََبَشَرواََبَبَيَعَكَمَاَليمََباَيَعتََمََبهََ 110  

İmdi Allāhu teʿālā ile etdigiñiz (13) mübāyaʿaya ferḥān ve mesrūr oluñ ki siziñ şey-i 

yesīriñiz (14) muḳābelesinde size celāʾil-i meṭālibiñizi vermege vaʿd etdi. (15) 

 َوَذَلَكََهَوَاَلَفَوَزَاَلَعظيمََ 111

İmdi ol beyʿ ki onu Allāhu teʿālā ile (16) mübāyaʿa etdiñiz. Yevm-i ḳıyāmetde ol size 

fevz-i ʿaẓīmdir. Yaʿnī Allāhu (17) ʿaẓīmü’ş-şānıñ yoluna cān u baş u māl ve her vechle 

ve saʿyiniñ [13a] (1) yetdigi mertebede bir ādem çabalar ise ol ādem Allāhu teʿālā ile 

eyledigi (2) mübāyaʿa ve müʿāhedesinde ṭurup vefā-yı ʿahd eder ise Tevrāt’da, (3) 
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İncīl’de ve Ḳurʾān’da cümle kütüb-i semāviyyede şöyle beyān olunur ki (4) oña Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān vaʿdini yerine getirmege vaʿd eyledi. (5) Zīrā Mevlā-yı Müteʿāl ḥażretleri 

vaʿdinde ḫulf eylemez. Vaʿdinde (6) ḫulf eylemeyecegini kendi yine vaʿd ü beyān eyledi. 

Şöyle ki her (7) iki üç yerde beyān eyledi ki   

 َاَنَّٰللَاَََلََيَخَلَفَاَلميَعادَََ 112

Allāhu (8) ʿaẓīmü’ş-şān ne ki ḳulları ḥaḳḳında vaʿd buyurdu ise cümlesini (8) iʿṭā eder. 

Hīç vaʿdinde ḫulf eylemez diyü Furḳān-ı ḳadīminde yine (10) kendi kendini tasdīḳ u 

teʾkīden beyān eylemişdir. 

(11) Birinci Faṣıl (12) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (13) altıncı āyet: 

(14) Sūre-i Zelzele’niñ sekizinci ṣaḥīfesinde 

 َواَلييَنََهاَجَرواَفيََسبيَلَّٰللَاََثََمََقَتلََواََاَوََماَتواََلَيَرَزَقَنَهَمَّٰللَاَََرَزقاَََحَسناَََ 113

(15) Şunlar ki (16) Allāhu teʿālānın tāʿatinde ve Resūlu’llāh ṣallā’llāhu teʿālā ʿaleyhi ve 

sellem (17) ḥażretlerine yardım ṣadedinde yaʿnī fī-sebīli’llāh demek yaʿnī [13b] (1) evṭān 

u ʿaşāʾirlerinden ve o yolda ve ol ḥāletde ḳatl olundular (2) veyāḫūd ḥatf-i ünfile ki bir 

başḳa yolda ḳıtāliñ ġayrı ki yine ol (3) maʿrekede ḫastalıḳ ile veyā bir ġayrı ʿilletle ki 

hemān yine fī-sebīli’llāh (4) giderken ve ṣavāşır iken ve ol yolda meşġūl iken ecel-i (5) 

mevʿūdesiyle vefāt ederse yine ol ġazāda ġavġāda şehīd (6) olanlar gibi onlara Allāhu 

teʿālā ḥażretleri rızḳ-ı cennet verir ki ol (7) rızıḳ onlardan ilā-yevmi'l-ḳıyāme hīç 

kesilmez. Rabbīleri ʿindinde ḥayāt-ı (8) maʿnevī ile aḥyādırlar. Dāʾimā rızıḳlanırlar  

 َوَاَنَّٰللَاَََلَهَوََخَيَرَالَراَزقينََ 114

(9) Allāh teʿālā ḥażretleri rāzıḳlarıñ ḫayırlısıdır ki rızḳı diledigine (10) ḥesābsız verir. İşte 

buraya gelince bu bir āyet yine yuḳarıda (11) geçen 

 َوَلََتَحَسَبَنَاَليينََ 115  

āyeti gibi öldükden ṣoñra rızıḳ vermemesi (12) ölü olan kimseye rızıḳ-ı dünyada ki yaʿnī 

ölmemiş gibi rızıḳlandırmaḳ (13) hīçbir ẕātıñ ḥaḳḳında buyurulmamış. Yalñız bu yolda 

bu ġazālarda şehīdler (14) ḥaḳḳında buyurulmuş olduġunu bu iki şehīd ḥaḳḳında olan (15) 

āyetlerdeki şühedānıñ derecesi pek büyük ʿinda’llāh bir derecedir ki (16) hemān velī vü 

enbiyā-yı ʿiẓām derecelerine yaḳın yaʿnī şühedā (17) derecesiniñ üst tarafı hemān evliyā 
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vü enbiyā derecesidir [14a] (1) demek olur. Bu şühedā derecesini beyānda ḳalemler 

ʿācizdir, (2) taʿrīfde lisānlar ḳāṣırdır, ifādede ʿaḳıllar şaşmışdır. Zīrā (3) bu şühedānıñ 

ḥaḳḳında nice nice āyetler daḫı vārid olmuşdur. Lākin biz (4) bu yedi āyeti ifādede pek 

vāżıḥ görüp ve pek ifādede ġāyet (5) muʿcīz olduġundan yedişer āyet beyānı ile iktifā 

eyledik.  

(6) Birinci Faṣıl (7) Şehādet ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (8) yedinci āyet: (9) 

Sūre-i Āl-i ʿİmrān’ıñ eñ ṣoñ ṣaḥīfesinde 

 َفاَلييَنََهاَجَرواََوَاَخَرَجواََمنََََدَياَرَهَمََوَاَوَذواَفيََسبيليََوَقاتََلواََوَقَتَلوا 116 

(10) Şunlar ki (11) şirkden veyāḫūd dinlerini ṣıyānet içün vaṭanlarından çıḳıp (12) hicret 

etdiler veyā küffārı ve düşmānlarını ġavġā ile diyārlarından (13) zor ile çıḳarıp sürdüler 

ve benim yolumda baña iṭāʿat (14) ü inḳıyād edecegim diyü eẕā vü cefā görüp çekdiler 

ve bu sebeb (15) ile bu ġazā vü maʿrekede düşmānlarla uġraşaraḳ şehīd oldular (16) ve 

bāḳī ġazādan ṣoñra ḳalanlar ġazādan geri durmayıp çalışanları (17) Allāhu teʿālā 

ḥażretleri daḫı onları yine yataġında bile ölür ise [14b] (1) şehīd s evābıyla talṭīf eder, zīrā 

Tañrı teʿālā ḥażretleri nice (2) yerlerde buyurmuş, cümleden biri  

 َاَنَّٰللَاَََلََيضيَعََاَجَرَاَلَمَؤَمنينََ 117 

(3) Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri müʾminīn-i muvaḥḥidīniñ ecrini yaʿnī (4) verecegi 

s evāb u ucūru zāyiʿ ḳılmaz. Velev ki ẕerre miḳdārı (5) ecri olsun defter-i aʿmālinde her 

ne yazıldıysa öylece kendine (6) iʿṭā olunur, geri ḳalmaz. Zīrā  

 َفَمَنََيَعَمَلََمَثَقاَلََذَرَةََخَيرَاََيَرهَََ 118

diye (7) buyurmuşdur. Nihāyet lā-cerem elbette mevlām kimsenin ecrini (8) vermede 

ḳuṣūr etmez. Velev ki ẕerre miḳdārı olsun dirīġ etmez, (9) iḥsān eder. 

  َأَكفَََرَنََعَنَهَمََسيََئَاَتَهم119ََ 

Onlarıñ seyyiʾelerini Allāhu (10) ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri elbette maḥv ederim diyü 

buyurur. Yaʿnī hīç (11) günāhları ḳalmaz, ʿavf ederim 

 َوَلََدَخَلَنَهَمََجَناَتََتَجرمََمَنََتَحَتَهاَاَلََنَهارَََ 120

(12) ve onları elbette cennetlere ḳoyarım ki altından nehirler cārī (13) olup dāʾimā aḳar. 

Yaʿnī öylece şehīdlere cennetde bir ikrām-ı (14) iḥsānım olur ki ḥayāt-ı ebedīyi bulduḳda 
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ve iḥsānıma nāʾil (15) olduḳlarında ol altından ṣular aḳan cennet köşklerine ve sarāylarına 

(16) ve cemīʿ-i envāʿ-ı niʿmetlerle müteneʿʿim olurlar. (17) Bundan ṣoñra ikinci faṣlıñ 

beyānı ġāzī olanlarıñ ḥaḳḳında daḫı [15a] (1) yedi āyet olunacaḳ idi. İşte ol yedi āyet 

ber-vech-i (2) ātī daḫı beyān olunur. 

(3) İkinci Faṣıl (4) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (5) birinci āyet: (6) 

Sūre-i Āl-i ʿİmrān’ıñ on sekizinci ṣaḥīfesinden 

 ََوَلََتَهَنواََوَلََتَحَزَنوا121َ  

(7) yevm-i Uḥud’da size müşrikūndan iṣābet eden şey sebebiyle (8) cihāddan ṣaḳının żaʿīf 

ü maḥzūn olmayıñız ve sizden ḳatl (9) olunanlarıñ üzerine daḫı maḥzūn olmayıñız. Zīrā 

ol gün yaʿnī (10) Uḥud ġavġāsında muhācirīnden beş kişi ve enṣārdan yetmiş kişi (11) 

ḳatl olundu. 

 ََواََنتََمَاَلََعَلَون122ََ  

Ve’l-ḥāl siz onlardan şānda (12) aʿlāsız ki siz Ḥaḳḳ üzeresiz ve ḳıtāliñiz Allāhu teʿālānıñ 

rıżāsı-çün (13) ve ġavġā edip öylece niyet eylediñiz idi ve ṣaġ olanıñız (14) ġāzī ve 

öleniniz, ölmedi şehīddir, ḥayāt-ı ebedī ile cennetdedir (15) ve onlar ise yaʿnī müşrikūn 

cümlesi bāṭıl üzeredirler (16) ve ḳıṭālleri şeyṭān iġvāsıyladır ve ḳatl olunanları 

cehennemdedir (17) veyā siziñ yevm-i Bedir’de onlara ġalebe ile onları ḳırıp geçirip 

[15b] (1) onları helākiñiz onlar ki siziñ ile muḳaddem Uḥud’daki olan ġavġā (2) bir şey 

degüldür pek aşaġa ḳalır. Nitekim ġālib olduñuz Bedir’de yaʿnī (3) nuṣret ü ẓafer ile yine 

ġālibiyet ʿāḳıbet siziñ olur. 

 َاَنََكَنتََمََمَؤَمنينََ 123 

(4) Zīrā ki siz Ḥaḳḳ teʿālānıñ naṣr u vaʿdine muṣaddıḳlarsız. (5) 

 َاَنََيَمَسَسَكَمََقَرَحََفَقَدََمَسَاَلَقَوَمََقَرَحََمَثَلهَََ 124

Eger yevm-i Uḥud’da onlardan (6) size cerāḥat ü elem erdiyse yevm-i Bedir’de onuñ 

mis li sizden onlara (7) erdi, maʿa-hāẕā onlar żaʿīf ü cübn iẓhār etmediler. Lākin şu ḳadar 

(8) var ki imdi siz ol ḫaṣletle onlardan yine ʿind-i ulūhiyetimde evlā (9) ve biñ ḳat aḥrā 

vü aʿlāsız. Şol sebebden ki onlar Allāhu teʿālādan (10) recā etmedigi şeyi sizler recā eder 

olduñuz. Zīrā onlar müşrikūn (11) olduḳları içün beni bilip benden recā eder ve beni bir 
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bilip tevḥīd (12) üzere degüllerdür, ʿind-i ulūhiyetimde recāları maḳbūl degüldür. Onuñ 

(13) içün cemīʿ-i zamānda yine ġālibiyet sizindir.  

125 َ  َوَتَلَكَاَلََياَمََنَداَوَلَهاََبَيَنَالَناسََ

(14) Ẓafer ü ġalebe eyyāmını müslimūn u kāfirūn beyninde ṣarf (15) ederiz demek olur 

ki bir ṣınıfı bir gün sevindiririz ve ṣınıf-ı (16) uḫrāyı yerindiririz. Hākeẕā demekdir ki 

baʿżı kere müslimūn ḳazanır, (17) baʿżı kāfirūn. Yaʿnī ḥarb uṣūlü bu yoldadır. Yaʿnī 

cemīʿ-i zamānda [16a] (1) müslimūn ḳazanır maʿnāsına degüldür demek yaʿnī 

murādu’llāh ve ʿādet-i (2) İlāhī bu yoldadır demek  

 َوَلَيَعَلَمَّٰللَاََاَلييَنََاَمَنوا 126 

Ve tā ki Allāhu teʿālā (3) ḥażretleri īmān üzere s ābit olup ve olmayanları biri birinden (4) 

temyīz ede. 

 َوَيَتَخَيََمَنَكَمََشَهدََاءَََ 127

Ve tā ki sizden bir tāʾifeyi şehādetle (5) ikrām veyāḫūd sizden şühūd-ı muʿaddilīn ittiḫāẕ 

ede. Şol sebeble ki (6) onlar īmān üzere ḳāʾime ve şedāʾid üzere ṣabra ve miḥnet vü 

meşaḳḳat (7) çekmekde olduḳları ḥālde s ābit-ḳadem olup bu sebepden mertebe-yi (8) 

şehādete nāʾil ü ikrām olunurlar. Yaʿnī şehādet mertebesinden (9) aʿlā mertebe olmadıġını 

beyāndan ʿibāret olduġunu is bātdır. 

 َوّٰللَاَََلََيَحَبَالَظاَلمينَََ 128

(10) Ḥaḳḳ teʿālā ḥażretleri ẓālimleri sevmez ki onlar iżmār (11) ettikleriniñ ḫilāfıñ iẓhār 

ederler. İşbunda tenbīh vardır ki (12) kāfirlere ʿale’l-ḥaḳīḳa nuṣret etmeye belki aḥyānen 

onlarıñ ġalebesi (13) onlara istidrācdır ve müʾminlere ibtilā içün ola, yaʿnī (14) baṣīret 

üzere bulunsunlar demek maʿnāsınadır. 

(15) İkinci Faṣıl (16) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (17) ikinci āyet: 

[16b] (1) Sūre-i Furḳān’ın altıncı ṣaḥīfesinde  

 َفََلََتَطَعَاَلَكاَفريَنََوَجاَهَدَهَمََبهََجَهادَاََكبيراََ 129 

(2) İmdi kāfirlere sen iṭāʿat etme (3) ḥabībim. Yaʿnī Ḳurʾān-ı Kerīm’in muḳteżāsıyla 

onlara cihād-ı şedīd et. (4) Yaʿnī onlar seniñ ḥaḳḳını ibṭālde ḥabībim ictihād ederler. İmdi 

(5) sen daḫı onlara muḫālefetde ve bāṭıllarını izālede cihād-ı şedīd ile (6) cihād edip 

                                                             
125 Âl-i İmrân Sûresi (3/140) 
126 Âl-i İmrân Sûresi (3/140) 
127 Âl-i İmrân Sûresi (3/140) 
128 Âl-i İmrân Sûresi (3/140) 
129 Furkân Sûresi (25/52) 
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onlarıñ bāṭıl yolda bulunduḳlarını kendilerine beyān (7) eyle, dīn-i müstaḳīmi ve iʿlā-yı 

kelīmetu’llāh yolunu iẓhārda saʿy-i (8) belīġ et. Zīrā sefīh olan kimselere dīn-i 

Muḥammed’iñ Ḥaḳḳ (9) olduġunu iẓhār eylemede ḥüccet-i ḳātıʿā ile çabalamaḳ ve onlara 

āyet (10) ü muʿcizāt ve kendilerini ilzāma çabalamaḳ daha aʿlādır ve kendilerini (11) 

hemān ilzām eylemeksizin seyf ile muʿāmeleden ekberdir. Zīrā (12) seyf ile muʿāmele 

eylemek ikinci mertebededir. İbtidā müşrikūn (13) ḥüccete ḳanmazsa ondan ṣoñra seyf 

ile ʿamel lāzımdır. 

(14) İkinci Faṣıl (15) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (16) üçüncü āyet: 

(17) Sūre-i Muḥammed’in birinci ṣaḥīfesinde  

 َفَلَنََيَضَلََاَعَماَلَهمََ 130   (1) [17a]ََواَلييَنََقَتَلواَفيََسبيَلَّٰللَاََ 

Şunlar ki cihād edip sebīlu’llāhda şehīd (2) oldular. Allāhu teʿālā ḥażretleri onlarıñ 

ʿamellerini ve muḳābelesinde (3) verecegi ḥayāt-ı ebedīyi hīçbir gūnā żāyiʿ ḳılmaz.  

َ  131ََسَيَهديَهَمََوَيَصَلَحََباَلَهمََ

(4) Ol Allāhu teʿālā ḥażretleri onları ṭoġru yola hidāyet (5) eder veyāḫūd dünyāda olduġu 

müddet ġāzī olursa hidāyet (6) üzere s ābit-ḳadem ḳılar ve hem daḫı ḥayātlarında olduḳça 

māllarını (7) ʿismet ile ıṣlāḥ eder.  

 َوَيَدَخَلَهَمَاَلَجَنَةََعَرَفَهاََلَهَمَ 132

Ve onları (8) şol cennete ḳoyar ki Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān onlara dünyāda kitāblarda (9) 

beyān etmiş, ʿulemā ḫaber vermiş ve beyān eylemiş idi. Şunuñ içün (10) beyān etmiş idi 

ki dünyāda ol cennete müştāḳ olup (11) iştiyāḳından oña lāyıḳ iyi ʿamellere çabalayıp 

dāʾimā ʿacaba şu manṣıba (12) naṣıl nāʾil olayım diyü ḫayır ile meşġūl ola veyāḫūd 

müʾminīn-i (13) muvaḥḥidīne yine şunuñ içün peyġamberler ḫaber verip beyān eyledi ki 

(14) ol müʾminler ol şehādet mertebesini ḥaḳīḳatiyle bileler de (15) ḥayāt-ı ebedī olan 

derece ki ḫūn-ı gül-gūn şürb-i şehādeti (16) nūş etmeye teşne ve ʿaşḳ ile nefs-i nefīsini 

fedā yoluna rıżā-(17) u’llāhı ṭaleb içün ḥaḳīḳaten ʿ āşıḳ ve temennīde olup ve dāʾimā [17b] 

(1) o yola sülūk edeler demek maʿnāsınadır. 

                                                             
130 Muhammed Sûresi (47/4) 
131 Muhammed Sûresi (47/5) 
132 Muhammed Sûresi (47/6) 
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(2) İkinci Faṣıl (3) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (4) dördüncü āyet  

(5) Sūre-i Muḥammed’iñ birinci ṣaḥīfesinde  

 يََاَاََيَهاَاَلييَنََاَمنََواََاَنَتََنَصَرواَّٰللَاَََيَنَصَرَكَمََوَيثَبَََتَاََقَداَمَكمََ 133

(6) Yā müʾmīnler eger siz Allāhu teʿālā (7) ḥażretleriniñ inzāl eyledigi Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ 

ḥükmü üzere ʿamel edip (8) ve Resūlü Muḥammed ʿaleyhi’s-selāma ġazā yolunda ḫidmet 

ederek yardım (9) ü nuṣret ederseñiz Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri daḫı sizleriñ (10) 

aʿdāñız olan müşrikīn üzere ġalebe etmek ṣadedinde sizlere (11) nuṣret ü yardım eder ve 

(12) ḥuḳūḳ-ı İslāmiyeye ḳıyāmda yaʿnī ḥuḳūḳ-ı İslāmiyye’yi muḥāfaẓa eylemek yolunda 

ve küffār ile ḳıtālde (13) iḳdāmıñızı s ābit-ḳadem eder. Yaʿnī Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān 

ḥażretleri (14) sizlere bir cesīm-i cesāret vü besīl-i besālet vü bir esedī şecāʿat (15) ḥāṣıl 

eder ve ḳalbiñize bir ḳuvvet ve ḳudret-i ḳudsī iʿṭā vü iḥsān (16) eder ki ol ḳudret-i 

mücerred elṭāf-ı İlāhī olduġunda hīç şübhe olunmaz. (17) Zīrā eger ki ol ḳudret-i ḳudsī 

vaḳt-i saʿādetden bu āna gelinceye ḳadar [18a] (1) bu İslām gürūhunda olmamış olsa idi 

bu ḳadar şevket-i İslāmiyye (2) ve bu ḳadar fütūḥāt-ı ʿaẓīme nereden ḥāṣıl olup meydāna 

gelirdi. (3) Yaʿnī yalñız nuṣret-i ilāhī olduġu bedīhī ve gün gibi āşikār olduġu (4) 

ke’ş-şemsi fī-vaṣati’n-nehāri ve lā yedurru’l-ḳamera fī’l-bedri bī’l-inkāri134 (5) 

feḥvāsınca şemsi nehārda ḳameri bedirde inkār gibidir. Yaʿnī inkār (6) ḳabūl etmez. Bu 

āyet-i kerīmede olan īcāz u feṣāḥat ve cevāmiʿü’l-(7) kelim olduġu ʿayān olup erbābınıñ 

maʿlūmudur. 

 

(8) İkinci Faṣıl (9) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (10) beşinci āyet:  

(11) Sūre-i Taḥrīm’in āḫirinde  

 يََاَاََيَهاَالَنَبَيََجاَهَدَاَلَكَفاَرََواَلَمَناَفقيَنََواَغَلَظََعَلَيَهمَََ 135 

(12) Yaʿnī Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri peyġamberimiz ʿaleyhi’ṣ-(13) ṣalāt u 

ve’s-selām efendimiz ḥażretlerine ḫiṭāben buyururlar ki “Ya nebīy-(14) Allāh, kāfirlere 

seyfle muʿāmele eyle ki onlara hīç ḳılıçdan māʿadā bir şey (15) kār eylemez. Yaʿnī onları 

ḳılıç ıṣlāḥ edip īmāna getirir. Nitekim (16) ṣallāllāhū ʿaleyhī ve sellem ḥażretleri saʿādetle 

buyurur.  ََبالَسَيفَََبَعَثَت   (17) ve yine ḥadīs -i āḫerde ileride ḥadīs  baḥs inde gelecekdir. َلَجَنةَََاَ   

[18b] (1)  ََلَاَلَسيَوفَلَتحتَظ   Yaʿnī ben süyūf ile baʿs  olundum. Yaʿnī ḳılıç (2) ile küffāra 

                                                             
133 Muhammed Sûresi (47/7) 
134 Gün ortasında güneşin, dolunay zamanında ayın olmadığını inkâr etmek gibi. 
135 Tahrîm Sûresi (66/9) 
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cihād etmek üzere emr olundum. Zīrā cennet ḳılıcıñ gölgesiniñ (3) altındadır. Yaʿnī 

ġāzīler cennete ḳılıç sāyesinde girerler demek olur (4) ve münāfıḳlara daḫı ḥabībim 

ḥüccetle ʿamel eyle ki münāfıḳlara bu gūnā muʿāmele (5) münāsibdir. Zīrā onlarıñ küfrü 

gizli, ḳalbi içindedir. ʿAcabā müslümānlıḳ mı (6) iyidir yoḫsa müşriklik mi iyidir diyü 

şübheleri ve nifāḳları (7) ḳalblerinde olduġundan hemān onlara sen Ḥabībim ḥüccetle 

yaʿnī her ne ki (8) senden ṭaleb edip Ḥaḳḳ peyġamber olduġuna bir burhān u muʿcize (9) 

isterler ise oña göre onlara ol muʿāmele eyle, onlara hemān ḳılıçla (10) muʿāmele eyleme. 

Zīrā münāfıḳlar muʿcizeyi görüp ṭaleb eyledikde (11) eks erīsi īmāna gelirler. İşte böyle 

muʿcizeyi görüp yine (12) īmāna gelmez ise ḳılıç onlaradır. Yaʿnī onlara ḳılıç ile 

muʿāmele edesin (13) ve baʿdehu ol iki ṣınıfa daḫı ġılẓet ü ḫuşūnet üzere cihād et. Yaʿnī 

(14) ol münāfıḳīn zümresiyle küffār zümresine şiddet ile cihāda saʿy eyleyesin. 136 

(15) İkinci Faṣıl (16) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (17) altıncı āyet: 

[19a] (1) Sūre-i Ḥacc’ıñ beşinci ṣaḥīfesinde 

 اََذَنََلَلييَنََيَقاتََلوَنََباََنَهَمََظَلَموَاََوَاَنَّٰللَاَََعَلىََنَصَرَهَمََلَقديرَََ 137  

(2) Şol müşriklere ḳıtāl eden (3) müʾminlere cihāda iẕin verildi. Şol sebeb ile ki onlar 

ẓulüm (4) olundular idi. Rivāyet olundu ki Mekke’niñ müşrikleri ṣaḥābeye (5) eẕā vü cefā 

ederlerdi. Kimini ḍarb ile ve kimisini başḳa dürlü eẕā (6) ederlerdi. Baʿdehu cümlesi 

Peyġamberimiz ṣalla’llāhū ʿaleyhi ve sellem ḥażretlerine (7) şikāyete gelecek, ol onlara 

ṣabr ediñ ki ben ḳıtāl ile emr olunmamışım (8) der idi. Baʿdehu bu āyet nāzil olup bu āyet 

ile ki ḳıtāle iẕin (9) verildi idi. İşbu āyetdir ki evvel emirde nāzil olupdur (10) ve denildi 

ki bu āyet baʿżı ḳavim ḥaḳḳında nāzil oldu ki onlar Mekke’den (11) Medīne’ye hicret 

murād eylediklerinde müşrikler onları hicretden menʿ (12) ederler idi. Onuñ içün 

hicretden menʿ eden müşrikler ile ḳıtāle (13) iẕin verildi. Zīrā Allāhu teʿālā ḥażretleri 

müʾminlere nuṣrete ḳādirdir. Ol (14) Allāhu teʿālā ḥażretleri nuṣret etmedigi müʾminlere 

vaʿd eyledigi eẕā-yı küffārı (15) defʿe vaʿd eyledigi gibi. 

İkinci Faṣıl (16) Ġāzīler ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (17) yedinci āyet:  

[19b] (1) Sūre-i Ḥacc’ıñ beşinci ṣaḥīfesinde 

 َوَلَيَنَصَرَنَّٰللَاَََمَنََيَنَصَرهَََ 138  

                                                             
136 Bu sayfada bir der-kenar bulunup şu şekildedir: “Bu ḥadīs -i şerīf dīvān-ḫānede vāḳıʿ cāmiʿ-i şerīfiñ 

içinde celī altun yazu ile yazılıdır.” 
137 Hacc Sûresi (22/39) 
138 Hacc Sûresi(22/40)  
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(2) Yaʿnī Allāhu teʿālā ḥażretleri nuṣret eder. Her kimseye ki onuñ dīnine (3) nuṣret ede. 

Yaʿnī dīn-i Muḥammedīye nuṣret edene ki her cihetden gerek (4) ẓāhiren ve gerek bāṭınen 

nuṣret-i dīn, iʿlā-yı kelīmetu’llāha çabalamaḳ gibi. (5) İmdi ol Bārī teʿālā ḥażretleri işbu 

vaʿdini incāz içün (6) muhācirīn ü enṣārı senā-dīd-i ʿArab ve ekāsire-yi ʿAcem ve 

ḳayāṣıre-yi Rūm (7) üzere teslīṭ edip arż u diyārların onlara mīrās  etdi. (8) 

 َاَنَّٰللَاَََلَقَوَمََعزيزََ 139 

Allāhu teʿālā ḥażretleri onlara nuṣret etmege ḳavī (9) ve emrinde ġālibdir. Yaʿnī bu āyetde 

müʾminīn-i muvaḥḥidīne tenbih vardır ki (10) müʾmin olan kimse şerīʿat-i Aḥmediyyeniñ 

şehīd ḥaḳḳında ve ġāzī (11) ḥaḳḳında her ne ki Ḳurʾān-ı ʿaẓīmü’ş-şān ḫaber verip onu 

yerine getirir (12) ise Allāhu teʿālā ḥażretleri ol müʾminlere yardım eder, hīç (13) ḳuṣūr 

eylemez. Zīrā yardım etmede ġāyet ḳavī vü emrinde (14) vü vaʿdinde ḫulf eylemez. (15) 

Bundan ṣoñra ġazā vü maʿreke ḥaḳḳında daḫı yedi āyet (16) beyān edilecek idi. 

Ber-vech-i ātī (17) beyān olunur. 

 

[20a] (1) Üçüncü Faṣıl (2) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (3) birinci āyet:  

(4) Sūre-i Lokmān’ıñ140 āḫirki ṣaḥīfesinde  

 َوَكاَنََحقاَََعَلَيَناََنَصَرَاَلَمَؤَمنينََ 141 

(5) Ve bizim ʿaḥdimize Ḥaḳḳ oldu ki müʾminlere nuṣret edevüz. Yaʿnī (6) bizim 

üzerimize vācib gibi oldu ki nice nice yerlerde vaʿd-i ḳavī ile (7) vaʿd olundu ki kāfirler 

üzerine müʾminler ġālib olmasına Allāhu ʿaẓīmü’ş-(8) şānıñ nuṣreti sebebiyle çoḳ 

yerlerde beyān olundu ki melāʾike ile (9) müʾminlere imdād olundu, biñlerce gözler 

görmez melāʾikeler ile ki (10) her tārīḫde ve Ḳurʾān-ı ʿaẓīmü’ş-şānda Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān müʾminlere (11) melāʾikeler ile imdād eyledigini dört beş yerde ẕikr ü beyān 

olunmuşdur, (12) tefsīrler de beyān eder. 

(13) Üçüncü Faṣıl (14) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (15) ikinci āyet:  

(16) Sūre-i Mücādele’niñ āḫirki ṣaḥīfesinde  

اَدوَنَّٰللَاَََوَرَسوَلهََََاَولَََئَكََفيَاَلََذَلينََ 142   َاَنَاَلييَنََيحََ

                                                             
139 Hacc Sûresi(22/40) 
140 Metinde Lokmân diye belirtilmiş olan sûrenin aslında Rûm Sûresi olduğu belirlenmiştir.  
141 Rûm Sûresi (30/47) 
142 Mücâdele Sûresi (58/20) 
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(17) Şunlar ki Allāhu teʿālāya ve Resūlüne [20b] (1) muʿādāt yaʿnī emirlerine muḫālefet 

ederler, iṭāʿat etmezler. Onlar, Allāhu (2) teʿālānıñ eẕlāl-i ẕelīl etdigi ḳavm ve kötü 

kimselerdir. Onlar, nār-ı (3) cehennemiñ eñ alt ḳatda olan ʿaẕābdadırlar. 

  َكَتَبَّٰللَاَََلََغَلَبَنَأََناََوَرَسَليََإَنَّٰللَاَََقَوَمََعَزيز143ََ 

(4) Allāhu teʿālā levḥ-i maḥfūẓda yazdı ki (5) ben ʿaẓīmü’ş-şān ve resūllerim ḥüccetle 

ġālibleriz düşmān üzerine. (6) Zīrā Allāhu teʿālā enbiyāsına ve ümmetlerine nuṣret 

etmekde pek ḳavīdir. (7) Zīrā irāde etdigi şeyde hīçbir eḥad ona ġālib olmaz ve olamaz.  

 َوّٰللَاَََغاَلَبََعلََىََاَمَره 144  (8)

Allah, emrinde ġālibdir. 

(9) Üçüncü Faṣıl (10) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (11) üçüncü āyet: (12) 

Sūre-i Tevbe’niñ üçüncü ṣaḥīfesinde 

َبَهَمَّٰللَاَََباََيديَكَمَ 145    َقاَتَلوَهَمََيَعيََ

(13) Siz onlara ḳıtāl edin ki Allāhu teʿālā siziñ eliñiz ile (14) onlara ʿaẕāb ede. Ḳatl veya 

hezimetle  146َََوَيَخَزَهم ve esīr eylemek ile (15) onları ẕelīl ede. Yaʿnī Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān 

onları siziñ eliñizde (16) ẕelīl ḳılacaḳ Yaʿnī ġazānıñ fāʾidesini beyān ideyorı. (17)  

  .ve sizleri onlarıñ üzerine ġālib ede  َوَينَصَرَكَمََعَلَيَهم147ََ

َوَيَشفَََ   [21a] (1) ََََصَدوَرََقَوَمََمَؤَمنين 

Ve müʾminlerden bir ḳavmiñ ṣudūruna şifā (2) vere ki onlar Yemen’den Benū Ḫuzāʿa 

denir bir ṭāʾifedir kim Mekke’ye (3) ḳudūm edip İslām ile müşerref olacaḳ ehl-i Mekke 

müşrikūn (4) cümlesi onlara eẕā-yı kes īr eylediler. Peyġamberimiz ṣalla’llāhu ʿaleyhi (5) 

ve sellem onlardan şekvā eylediklerinde peyġamberimiz ʿaleyhi’ṣ-ṣalāt u (6) ve’s-selām 

efendimiz ḥażretleri onlara fetḥ-i ḳarīb ile ve cümleñiz (7) yaḳında mesrūr olursuñuz diyü 

onlara tebşīr eyledi. 148َ  ََوَيَيَهَبََغَيَظََقَلوَبَهمََ

(8) ve ol ḳavmiñ ehl-i Mekke’den mekkāre sebebiyle (9) ḳalblerindeki ġayẓı gidere. 

Allāhu teʿālā onlar içün işbu mevāʿide (10) vefā eyledi. 

 َوَيَتوَبَّٰللَاَََعَلىََمَنََيشََاءَََ 149 

                                                             
143 Mücâdele Sûresi (58/21) 
144 Yûsuf Sûresi (12/21) 
145 Tevbe Sûresi (9/14) 
146 Tevbe Sûresi (9/14) 
147 Tevbe Sûresi (9/14) 
148 Tevbe Sûresi (9/15) 
149 Tevbe Sûresi (9/15) 
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Allāhu teʿālā ehl-i Mekke’den (11) diledigi kimseye küfürden tevbe rūzī ḳılar. Oña binā 

(12) onlardan nice kimse İslām’a gelip onlarıñ ṣulbünden niceleri (13) İslām’ıñ kes retine 

sebeb olup onlarıñ daḫı İslāmları ḥüsn (14) oldu va’llāhu ʿalīmü’l-Ḥakīm Allāhu teʿālā 

ḥażretleri olmuş ve olacaġa (15) ʿalīmdir, ḥikmet u ʿilmi muḳteżāsınca her işi yerinde 

işler. 

 

(16) Üçüncü Faṣıl 

(17) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden [21b] (1) dördüncü āyet: 

(2) Sūre-i Tevbe’niñ üçüncü ṣaḥīfesinde 

 ََاَمََحَسَبتََمََاَنَتََتَرَكوا150  

(3) Yā müʾminler, sizler ẓann eder misiz ki mücerred īmānla hemān terk olunup (4) cihād 

ile emr olunmayasız. 

 َوَلَماََيَعَلَمَّٰللَاََاَلييَنََجاَهَدواََمَنَكمََ 151

(5) Ḥālbuki sizden iḫlāṣ ile cihād edenleri Allāhu teʿālā bilir (6) ve ġayret edip Allāhu 

teʿālā yolunda çabalayanları ġayrınızdan tebyīn (7) etmeye, yaʿnī sizler böyle mi ẓann 

edersiz, ḥāşā yoḳ yoḳ Allāhu (8) teʿālā ḥażretleri ḳudret kemāliyle cümlesini bilir. 

 152 َ
ََ
 َوَلَمََيَتَخَيواََمَنََدوَنَّٰللَاَََوَلََرَسوَلهََوََلَاَلَمَؤَمنيَنََوليَجة

(9) Şol vaṣflı mücāhid (10) kimseler ki Allāhu teʿālādan ve Resūlünden ve müʾminlerden 

ġayrı evliyā (11) ve dost ittiḫāẕ etmediler ki yaʿnī sırlarını hīç kimseye ifşā (12) edeler, 

yaʿnī bunlar Allāhu teʿālānıñ ḫāṣ ḳullarıdır demekdir. 

 َوّٰللَاَََخبيَرََبَماََتَعَمَلونَََ 153

(13) Allāhu teʿālā ḥażretleri siziñ aʿmālde ġarażıñızı bilir. 

 

(14) Üçüncü Faṣıl (15) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (16) beşinci āyet: 

(17) Sūre-i Tevbe’niñ yedinci ṣaḥīfesinde  

 َوَجاَهَدواََبَاَمَواَلَكمََ […]

[22a] (1)  154 َ  َواََنَفَسَكَمَفيََسبيَلَّٰللاَََ

                                                             
150 Tevbe Sûresi (9/16) 
151 Tevbe Sûresi (9/16) 
152 Tevbe Sûresi (9/16) 
153 Tevbe Sûresi (9/16) 
154 Tevbe Sûresi (9/41) 
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Ve Allāhu teʿālānıñ sebīlinde māl-i emlāklarıñız (2) u nefs-i nefīsleriñizden gücüñüz 

yetdigi ḳadar şeyle çalışıp (3) saʿy ü ġayret ediñiz. 

 َذَلَكَمََخَيَرََلَكَمََاَنََكَنتََمََتَعَلَمونََ 155 

İmdi işbu (4) ḫaṣlet size ḫayırlıdır. Eger onuñ ḫayırlı olduġunu bilirseñiz (5) zīrā ki Allāhu 

teʿālā onu siziñ içün iḫtiyār eyledi. Öyle olduysa (6) oña sizler hemān ṭurmayıp mübāderet 

ü sürʿat ile çabalayıñız, (7) zīrā bu ġazāda sizler saġ ḳalırsañız naṣıl şehīd olana ikrām (8) 

olunur ise yataġında bile ölse yine oña ol rütbe verilecekdir, (9) yaʿnī yine ḥayāt-ı ebedīye 

nāʾil olaraḳ beḳā-bi’llāh mertebesine (10) nāʾil ü vāṣıl olacaġını geride geçen āyetlerde 

beyān olundu idi. 

 

(11) Üçüncü Faṣıl (12) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden (13) altıncı āyet: 

(14) Sūre-i Ṣaff’ıñ āḫirinde  

 يََاَاََيَهاَاَلييَنََاَمَنواََهَلََادََلَكَمََعَلىََتَجاَرَةَتََنجيَكَمََمَنََعَياَبَاَليمََ 156

(15) Yā müʾminler, sizlere bir ticāret ḫaber verip (16) delālet edeyim mi ki ol sizi ʿaẕāb-ı 

elīmden ḳurtara. (17)  

 َتَؤَمَنوَنََباّلَِلَََوَرَسوَلَهََوَتَجاَهَدوَنََفيََسَبيَلَّٰللَاَََبَأَمَواَلَكمََ. […]

[22b] (1)157 َََََذَلَكَمََخَيَرََلَكَمََاَنََكَنتََمََتَعَلَمون  َواََنَفَسَكمََ

İmdi Allāhu teʿālāya (2) ve Resūlüne īmān getiriñ ve Allāhu teʿālānıñ yolunda māllarıñız 

(3) ve nefsleriñiz ile ṣavaşıp cihād ediñ. İşbu meẕkūr siziñ (4) ḥaḳḳıñızda her işden size 

ḫayırlıdır. Eger cihādıñ ve şehādetiñ (5) ve ġāzīligiñ ḥaḳīḳatini bilip ögrendigin ise işte 

yine size (6) beyān ederek Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān buyurur ki  

158 ََذَلَكَاَلَفَوَزَاَلَعظيمَََ  َيَغَفَرََلَكَمَذََنوَبَكَمََوَيَدَخَلَكَمََجَناَتََتَجرمََمَنََتَحَتَهاَاَلََنَهاَرََوَمَسا َكَنََطيَََبَةَفيََجَناَتََعدََنََ

(8) Tā ki sizi Allāhu teʿālā ẕünūblarıñızı (9) yarlıġaya ve sizi şol cennetlere ḳoya ki 

aġaçları altından ırmaḳlar (10) aḳan köşk ve sarāylara ve daḫı iḳāmetle cennet 

bāġçelerinde muḫalled (11) olaraḳ ebedü’l-ebed menāzillere idḫāl eyleye. Ol menzillerde 

misk (12) ü ʿanber ve ḫūr-ı ġılmān ve beḳā-bi’llāh u liḳāu’llāh ile bāḳī ḳalırsıñız. (13) 

İşbu ṭayb-ı ṭīnet-i ṭayyibe ve rīḥ-ı rāyiḥā-yı ravḥ-ı reyḥān-āsā cennet (14) ġāyet aʿlā 

mertebe olup ve aḳṣā-yı murāda vāṣıl olmada (15) ziyādesiyle ẓafer vāfirdir. 

                                                             
155 Tevbe Sûresi (9/41) 
156 Saff Sûresi (61/10) 
157 Saff Sûresi (61/11) 
158 Saff Sûresi (61/12) 
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(16) Üçüncü Faṣıl (17) Ġazā ḥaḳḳında yedi ʿaded āyāt-ı kerīmeden [23a] (1) yedinci 

āyet:  

(2) Yine Sūre-i Ṣaff’ıñ āḫirinde 

 َوَاَخَرىََتَحَبوَنَهَاََنَصَرََمَنَّٰللَاَََوَفَتَحََقريبَََ 159

(3) İşbu āyetde olan müjde pek çoḳ aʿlā müjdedir ki (4) onuñ fevḳinde hīçbir vechle müjde 

olmaz. Yaʿnī demekdir ki (5) bundan muḳaddem olan müjdelerden māʿadā size bir müjde 

daha vereyim (6) ki ey ḳullarım sizler benim yolumda mücāhede ediyorsañız size ben (7) 

bir iḥsān daḫı edeyim. Şöyle ki aʿdāñız üzere ġalebede nuṣret (8) etmekligim ile berāber 

zamān-ı ḳarībde Mekke ve Fars ve Rūm’uñ (9) fetḥini daḫı müjde edeyim, yaḳın zamānda 

onlara daḫı mālik (10) olacaḳsıñız.  

َرَاَلَمَؤَمنينََ 160  َوَبشََ

Yā Muḥammed sen müʾminlere tebşīr et ki (11) zamān-ı ātīde veya şimdiki zamān-ı 

ḳarībde her ne ki vaʿd etmiş isem (12) onlara ḫaber ver ki vaʿdimi yerine getirip onlara 

nuṣret edecegim (13) diyü buyurdu. (14) İşte buraya gelinceye ḳadar üçer faṣıl ile ġāzīler 

ve şehīdler (15) ve ġazālar ḥaḳḳında buyurulan yedişer ʿaded āyāt-ı kerīmeler ile bir bir 

(16) beyān eylemiş olduġumuzdan bundan ṣoñra daḫı on beş ʿaded ḥadīs -i (17) şerīfler 

ile bu āyetleriñ mā-sadaḳlarını ve delālet eyledigi maʿnālarını [23b] (1) müs bit ü 

müʾeyyed Şifā-i Şerīf 161 ve Cāmiʿ-ü’ṣ-Ṣaġīr162 ve Rāmūzü’l-Eḥadīs 163 (2) kitāblarında 

meẕkūr bulunan ḥadīs -i şerīfler ile is bāt ederek (3) ber-vech-i ātī beyān olunur.  

(4) Ḥadīs-i Evvel 

(5) Şehīd ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (6) ḥadīs -i şerīfden birincisi:  

(7) Meşārıḳ-ı Şerīf’de164 Ebū Hureyre raḍıyallāhu teʿālā ʿanhu ḥażretlerinden (8) rivāyet 

olunup Peyġamberimiz ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem efendimiz (9) ḥażretleri şehādet 

ḥaḳḳında buyurmuş ki  

   َمَنََماَتََفيََسَبيَلَهللَاََفَهَوََشَهيد165ََ

                                                             
159 Saff Sûresi (61/13) 
160 Saff Sûresi (61/13) 
161 Kadı Iyaz’a ait olan bir kitaptır.  
162 İmâm Suyûti’ye ait olan bir kitaptır.  
163 Ahmed Ziyâüddīn-i Gümüşhânevî’ye ait olan bir kitaptır. 
164 İmâm Sagânî’ye ait bir kitaptır.  
165. Enver Baytan, Meşarıku’l-Envar ve Tercemesi, İstanbul: Enver Baytan Kitabevi, 1971, s. 738-739. 
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(10) Yaʿnī Allāhu teʿālā ḥażretleriniñ yoluna küffār ile muḳātele (11) ve muḍārebe ederek 

ve ṣavaşaraḳ ve çabalayaraḳ bu ḥāl üzere (12) şehīd olursa işte böyle olan kimse 

ʿömrünüñ bir sāʿatine (13) degül bir daḳīḳasına bile mutaṣarrıf olamayan ādem külliyen 

fānī-i fenā (14) olan ʿömr-i fānīsi beḳā-bi’llāha tebdīl olunur. Yaʿnī hīç ebedü’l-ebed (15) 

ve’l-ābād ölmez ve kendine şehīd olduġu anda cennet rızıḳları (16) erişir ve iʿṭā olunur 

demek maʿnāsına yaʿnī cennete varmazdan (17) ve girmezden muḳaddem hemān 

der-ʿaḳab cennete girmiş muʿāmelesi olunur. 

[24a] (1) Ḥadīs -i S ānī 

(2) Şehīd ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (3) ḥadīs -i şerīfden ikincisi:  

(4) Meşārıḳ-ı Şerīf’de Ebu Hureyre raḍıyāllāhu teʿālā ʿanhu ḥażretlerinden (5) rivāyet 

olunup Peyġamberimiz ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem efendimiz (6) saʿādet ü iclāl ile 

buyurmuş ki  

 مَََنَقَََتلََََدوَنَمََاَلهََََفَهوَََشََهََيد166ََ

(7) Yaʿnī bir ādem kendi mālınıñ telef olmaması içün düşmānla (8) muḳātele eylese 

baʿdehu şehīd olsa ḥaḳīḳaten şehādet mertebesine (9) erer. Yaʿnī kendine fī-sebīli’llāh 

muḳātele edip şehīd olanlar (10) gibi mertebeye yine nāʾil olur. 

(11) Ḥadīs -i S ālis  

(12) Şehīd ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (13) ḥadīs -i şerīfden üçüncüsü: 

(14) Meşārıḳ-ı Şerīf’de Ebu Hureyre raḍıyallāhu teʿālā ʿanhu ḥażretlerinden (15) rivāyet 

olunaraḳ efendimiz ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri (16) saʿādetle buyurmuş   

 َمَنََقَتلَََفََيََسبََيَلَهللاََََفَهوَََشََهََيد167ََ

Yaʿnī bir ādem (17) ġazāya gidip niyet-i ḫāliṣe ile fī-sebīli’llāh düşmān ile [24b] (1) 

ġavġā ederek iʿlā-yı dīn, iʿlā-yı kelīmetu’llāh içün çabalasa (2) ve saʿy-i ġayret eylese 

baʿdehu ol ġazāda şehīd olsa işte aṣl (3) şehādet odur ki yaʿnī Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ol 

şehīdi hemān (4) maḥşer yerine varmazdan cennet rızıḳlarıyla merzūḳ ḳılar, tā ḳıyāmete 

ḳadar (5) ḳabrinde cennetdeki gibi onu Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḳudret-i ilāhiyyesiyle (6) ve 

ʿaẓāmetiyle ḥayāt-ı maʿnevī ile iḥyā edip beḳā-bi’llāh ile bāḳī (7) ve cennetde daḫı aʿlā 

derecelere nāʾil eyler. Allāhümme yessir lenā āmīn yā Muʿīn. 

(8) Ḥadīs -i Rābiʿ 

(9) Şehādet ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (10) ḥadīs -i şerīften dördüncüsü:  

                                                             
166 Enver Baytan, Meşarıku’l-Envar, s. 701. 
167 Enver Baytan, Meşarıku’l-Envar, s. 818-819. 
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(11) Selmān raḍıyallāhu teʿālā ʿanhu ḥażretlerinden rivāyet: Ḳāle Resūlu’llāh (12) 

ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 

 َمَنََماَتََمَراَبطََاََفيََسَبيَلَهللَاَاََومََنََََمنَعَََيابَََالَقبَََرََونََمَََيََََلهََََاجََرََهَََإلََیَيََوََمَََاَلَقيََاَمة168ََ

(13) Yaʿnī bir adam fī-sebīli’llāh (14) ġazāda her naṣıl ise ölse lākin ḫulūṣ-ı ḳalb ile 

ḳalbini temiz (15) ṭutup çirkāb-ı dünyā ile ve riyā maḫlūṭ olmayaraḳ ḫāliṣen (16) muḫliṣen 

olup bu minvāl üzere yataġında vefāt eylese ol (17) ādem ʿaẕāb-ı ḳabrdan emīn olaraḳ 

ilā-yevmi’l-ḳıyāme defter-i aʿmāline [25a] (1) ecir yazılır. Çünkü her bir āyet 

muḳābilinde yaʿnī āyet-i kerīmeniñ (2) maʿnāsını ifādede birer ḥadīs -i şerīf buyurulmuş. 

Yaʿnī ol āyet-i (3) kerīmeyi müfesser olaraḳ öylece nice nice Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ maʿnāsını 

(4) müfīd ü müfesser ḥadīs -i şerīfler beyān olunmuşdur. İşte bu ḥadīs -i (5) şerīf daḫı şehīd 

ḥaḳḳında olan ve müjde āyetlerini müfesserdür. (6) Yaʿnī tefsīr ederek beyān 

buyurulmuşdur. 

(7) Ḥadīs -i Ḫāmis  

(8) Şehādet ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (9) ḥadīs -i şerīfden beşincisi: 

(10) Ebī Mūsa raḍıyallāhu teʿālā ʿanhu ḥażretlerinden rivāyet olunmuş ki: (11) Ḳāle 

Resūlu’llāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 

 َمَنََقاَتَلََلَتَكوَنََكَلَمةَََهللَاََهَيَاَلَعَلَياََفَهَوََفيََسَبيَلَهللا169

(12) Yaʿnī bir ādem ḫāliṣen ġazāda (13) düşmān ile ġavġā eylese yalñız murādı hīçbir şey 

degül illā (14) dīn-i Muḥammedī ve dīn-i Aḥmedī yaʿnī iʿlā-yı dīn, iʿlā-yı kelīmetu’llāh 

(15) içün ġavġā eylese işte ol muḳātele hemān fī-sebīli’llāh (16) muḳātele olmuş olur. 

Yine şühedāya Allāhu teʿālā ḥażretleri ne muʿāmele (17) eder ise oña daḫı ol muʿāmeleyi 

eder. Zīrā hemān niyeti [25b] (1) ḫāliṣ idi ki kelīmetu’llāh ʿālī olsun içün ġavġā etmiş idi. 

(2) Onuñ içün Allāhu ẕü’l-celāl ḥażretleri ol dereceyi iḥsān (3) edecekdir. 

   إَنَماَاَلََعَمالََََبالنَََيات170ََ

Zīrā cemīʿ-i ʿameliñ başı niyetdir. 

(4) Ḥadīs -i Sādis 

(5) Şehādet ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (6) ḥadīs -i şerīfden altıncısı:  

                                                             
168 Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, İstanbul: Pamuk Yayınları, 1976, s.490. 
169 İsmail Mutlu, Şaban Döğen ve Abdulaziz Hatip, Câmiü’s-Sagîr: Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi, 

İstanbul: Yeni Asya Araştırma Merkezi Yayınları, 1996, s.357. 
170 Mutlu ve diğer, Câmiu’s-Sagîr, s.358. 
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(7) Rūviye ʿan İbn-i ʿAbbās raḍıyallāhu teʿālā innehu ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh (8) ṣallallāhu 

teʿālā ʿaleyhi ve sellem 

مََنَََقََاتََلَََدََونََََنفََسََهَََحََتََىَيََقََتََلَََفََهََوَََشََهََيدَََوََمََنَََقََتََلَََدََونَََمََالََهَََفََهََوَََشََهََيدَََوََمََنَََقََاتََلَََدََونَََأََهََلََهَََفََهََوَََشََهََيدَََوََمََنَََقََتََلَََ

 فََيَجََنََبَََهللاَفََهََوَََشََهََيد171ََ

(10) Ṣadaḳa Resūlu’llāh (11) fī-mā-ḳāle Peyġamberimiz ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 

sellem ḥażretleri saʿādet (12) ü iclāl ile buyururlar ki bir ādem nefsini ḳurtarmaḳ yaʿnī 

nefsim (13) telef olmamaḳ sevdāsıyla düşmān ile muḳātele eylese de ḥattā (14) ḳatl olunsa 

ol ādem şehīddir ve daḫı mālı içün ġavġā (15) eylese yine şehīddir ve yine ehl ü ʿıyāli 

içün muḳātele eylese (16) yine şehīddir ve yine bir ādem Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān 

ḥażretleriniñ (17) yoluna muḳātele eylese de yine ḳatl olunsa ol daḫı şehīddir. [26a] (1) 

Yaʿnī bu meẕkūrātıñ küllīsi kāffeten Allāh yoluna demekdir. Allāhu teʿālā (2) ḥażretleri 

onlarıñ cümlesine āḫiretde şühedāya naṣıl muʿāmele (3) olunursa öylece muʿāmele 

olunacaḳdır demek maʿnāsına. 

(4) Ḥadīs -i Sābiʿ 

(5) Şehādet ḥaḳḳında buyurulmuş olan yedi ʿaded (6) ḥadīs -i şerīfden yedincisi:  

(7) Rūviye ʿan ʿÖmer raḍıyallāhu teʿālā ʿanhu ennehu ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh (8) ṣallallāhu 

teʿālā ʿaleyhi ve sellem 

  مََنَََرََمََىَالعََدََوَََبََسََهََمَََفََيَسََبََيلَََهللاَفََبََلََغَََسََهََمََهَََالعََدََوَََأََصََابَََأََوَََأََخََطََأَََفََعََدََلَََرََقََبََة172ََ

(9) Ṣadaḳa Resūlu’llāh (10) fī-mā-ḳāle yaʿnī efendimiz ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 

ḥażretleri saʿādetle (11) beyān buyurur ki bir ādem düşmāna oḳ ile ġavġā eylese yaʿnī 

(12) bir oḳ atsa da ol oḳ düşmāna gerek iṣābet eylesin gerek (13) eylemesin mādām ki ol 

oḳ fī-sebīli’llāh olmaḳ üzere (14) atılmışdır. Ol oḳ atmaḳ s evābı Allāh yoluna bir ḳul azād 

eylemişce (15) s evāba nāʾil olur. İşte her oḳ ki düşmāna atılmış ola her (16) birisi içün 

Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri bir ḳul azād eylemiş (17) s evābını iʿṭā eder demek 

maʿnāsınadır. [26b] (1) İşte buraya gelinceye ḳadar şehīd ḥaḳḳında vārid olan yedi ʿaded 

(2) ḥadīs -i şerīf tamām oldu. Bundan ṣoñra şühedā vü ġazā (3) vü ġāzīler ḥaḳlarında vārid 

olan feżāʾili mutażammın sekiz ʿaded (4) ḥadīs -i şerīf daḫı beyān olunacaḳdır. 

(5) Ḥadīs -i Evvel 

(6) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (7) şerīflerden birincisi:  

                                                             
171 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s.615. 
172 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s.560. 
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(8) Fī-Kitābi’r-Rāmūz ve’l-fī-Cāmīʿi’ṣ-Ṣaġīr rūviye ʿan Zeyd bin Ḫālid (9) raḍıyallāhu 

teʿālā ʿanhu ennehu ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu teʿālā (10) ʿaleyhi ve sellem  

 مََنَََجََهََزَََغََازََيََاَفََيَسََبََيلَََهللاَََفََقََدَََغََزََا173

Ṣadaḳa Resūlu’llāh (11) ve ṣadaḳa Ḥabību’llāh Zeyd bin Ḫālid raḍıyallāhu ʿanhu 

ḥażretlerinden (12) rivāyet olunup Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri (13) 

saʿādetle buyururlar ki bir ādem ġazāya gidecek ādemiñ malzemesini (14) at gibi silāḥ 

gibi ve aḳçe gibi şeyler ile kendine ikrām eylese (15) ol ġāzīniñ çeyizini düzüvermiş olsa 

ol ādem fī-(16) sebīlu’llāh ġazāya giden ādemle berāber ġazā etmiş gibi olur. Yaʿnī (17) 

ol ādem ġāzī olduḳda baʿdehu geri ṣaġlam olaraḳ ġazādan [27a] (1) gelip baʿdehu nice 

seneden ṣoñra ol ādem kendi kendine yataġında (2) ecel-i mevʿūduyla ölse yine Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri şehīde (3) ne ki ikrām ü iḥsān edecek ise yine ol ġāzīye öylece 

ikrām (4) edecekdir. Ġāzī demek, bu demekdir. İşte şimdi ol ġāzīye (5) her ne ki Allāh 

ṭarafından ikrām olunacaḳ şeyle biʿaynihi lā-noḳṣān (6) ve lā-ziyāde öylece ol ġāzīye 

ikrām olunmaḳ sebebiyle biʿaynihi (7) ġāzī gibi ikrām olunur demek maʿnāsınadır. Yaʿnī 

Allāhu ʿaẓīmü’ş-(8) şānıñ maḥżā iḥsānıdır. Yaʿnī ġāzīye ikrāmı sebebiyle kendi (9) ġāzī 

gibi ikrām olunur. 

(10) Ḥadīs -i S ānī 

(11) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (12) şerīflerden ikincisi:  

(13) ʿAn-Ziyād bin Cāriye et-Temīmī ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem (14)  

   َمنََََسَألَََهللاَََالَشَهاَدةََََبَصَدقََََبَلَغهَََهللاََََتَعاَلىََمَناَزلَََالَشَهَداءََََوَإنََََماتََََعَلىََفَراَشه174ََ

(15) Ṣadaḳa Resūlu’llāh ev kemā ḳāle Peyġamberimiz (16) ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve 

sellem ḥażretleri saʿādetle buyururlar ki bir ādem (17) ṣıdḳ-ı ṣadāḳatle ve ḫulūṣ-ı iḫlāṣla 

mertebe-yi şehādeti Mevlā-yı [27b] (1) Müteʿāl ḥażretlerinden isteyip ṭalep eylese Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān (2) ḥażretleri ol ḳulunu fażl-ı iḥsānından ve kerem-i bī-ġāyesinden (3) 

şühedā mansıbına bāliġ eyler. Her ne ḳadar daḫı kendi yataġında olaraḳ (4) ölse yine ol 

menzile vāṣıl olur. Maḥżā kendiniñ (5) iḫlāṣı sebebiyle ol şühedā mertebesini ḳazanır 

demekdir. 

(6) Ḥadīs -i S ālis   

(7) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (8) şerīflerden üçüncüsü:  

                                                             
173 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 571. 
174 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 601 
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(9) Cāmiʿü’ṣ-Ṣaġīr ve Kitābü’r-Rāmūz’da rūviye ʿan Muʿāẕ raḍıyallāhu teʿālā (10) ʿanhu 

ennehu ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 

 َمنََََجاَهدََََفيََسَبيلَََهللاََََكانََََضاَمَناََعَلىَهللا175ََ

(11) Ṣadaḳa Resūlu’llāh ev kemā ḳāle (12) Peyġamberimiz ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 

ḥażretleri saʿādetle buyururlar ki (13) bir ādem fī-sebīli’llāh ġazāya niyet ederek 

maʿrekeye ḥāżır olsa (14) Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān ḥażretleri ol ādemiñ her ḥāline żāmindir 

(15) dünyā vü āḫiretde mesrūr eylemege vaʿd eylemiş demek olur. Yaʿnī (16) ölürse 

şehādet mertebesi ḥāżır ü müheyyādır ve eger ṣaġ (17) sālim geri gelirse ġāzī mertebesine 

yine nāʾil eylerim demek, [28a] (1) yaʿnī her ḥālde ben ʿaẓīmü’ş-şān oña yeterim, yaʿnī 

her ne ki diler ister ise (2) maṭlūbuna nāʾil eylerim demekdir. Yaʿnī mücāhid ḥaḳḳında 

bundan büyük (3) müjde olmaz. Ḍāminü ʿala’llāh pek büyük müjdedir. Bu ḥadīs -i şerīf 

(4) pek cevāmiʿü’l-kelimdir ve pek faṣīḥdir. 

(5) Hadīs -i Rābiʿ 

(6) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (7) şerīflerden dördüncüsü:  

(8) ʿAn Cābir raḍıyāllāhu teʿālā ʿanhu ennehu ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu (9) teʿālā 

ʿaleyhi ve sellem  

   َمنَََاَغَبَرتََََقَدَماهََََفيََسَبيلَََهللاََََحَرَمهَََهللاََََعَلىَالَناَر176َ

(10) Ṣadaḳa Resūlu’llāh ev kemā ḳāle ṣaḥābe-yi kirāmdan Cābir raḍıyallāhu (11) teʿālā 

ʿanhu ḥażretlerinden rivāyet olunaraḳ Resūlu’llāh ṣallallāhu (12) ʿaleyhi ve sellem 

ḥażretleri saʿādet ü iclāl ile dürer-bārlarından (13) ṣudūr birle buyururlar ki ümmet-i 

asḥābımdan her ḳanġısı olursa (14) olsun fī-sebīli’llāh ayaḳları tozlanır ise yaʿnī 

fī-sebīli’llāh (15) ġazā edip ayaġı çamur ve toz mis illi şeyler ile ayaḳları kirlenir (16) ise 

Allāh yoluna çabalayıp ve çalışırsa yaʿnī iʿlā-yı kelīmetu’llāh (17) içün ġazā ederse ol 

kimseye ben ʿaẓīmü’ş-şān nār-ı caḥīmi [28b] (1) ḥarām ḳılarım. Nār onu yaḳamaz ḥarām 

olduġu içün. 

(2) Ḥadīs -i Ḫāmis 

(3) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (4) şerīflerden beşincisi:  

(5) Cāmiʿü’ṣ-Ṣaġīr ve Kitābü’r-Rāmūz ʿan Tamīmi’d-dārī raḍıyallāhu ʿanhu (6) ennehu 

ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem (7) 

                                                             
175 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 442. 
176 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 544. 
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 َمنَََاَرتََبطََََفَرَساََفيََسَبيلَََهللاَََثَمََََعاَلجََََعَلَفهََََبَيَدهََََكانََََلهََََبَكلَََََحَبةََََحَسَنةََ 177

Yaʿnī (8) ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem ḥażretleri saʿādetle buyururlar ki bir ādem (9) bir 

atını aḫuruna baġlasa fī-sebīli’llāh ġazā niyetiyle olaraḳ (10) baʿdehu ol atı kendi eliyle 

beslese ol ġazā niyetiyle verdigi (11) arpa ve ṣaman ve daha her ne ki verip yedirdiyse 

onuñ her bir dānesine (12) birer ḥasene ki ol s evāb demek maʿnāsınadır. Bu minvāl üzere 

ol (13) atı ol niyet ile besledigi içün bu mertebeye nāʾil olur demekdir. 

(14) Ḥadīs -i Sādis 

(15) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (16) şerīflerden altıncısı:  

(17) Cāmiʿü’ṣ-Ṣaġīr ve Kitābü’r-Rāmūz ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 

[29a] (1) 

  َمنََََقَتلََََكاَفَراََفَلهََََسَلَبَه178

Ṣadaḳa Resūlu’llāh ev kemā ḳāle Resūlu’llāh (2) ṣallallāhu teʿālā ʿaleyhi ve sellem 

saʿādetle buyurup ve iclāl ile (3) beyān ederler ki bir ādem ġazāda fī-sebīli’llāh ġavġā 

ederek bir kāfiri (4) öldürse ol kāfiriñ üstünde her ne ki var ise ol kimseniñ (5) mālı olur. 

Yaʿnī ol kimse eger onu diri ṭutarsa bile ol (6) esīr onuñ mālı demek olur. Dilerse azād 

eder ve diler ise (7) ṣatar ve lākin öldüremez, cāʾiz degüldür. Zīrā emāna gelmiş demek 

maʿnāsınadır. 

(8) Ḥadīs -i Sābiʿ 

(9) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (10) şerīflerden yedincisi:  

(11) ʿAn Naʿīm raḍıyallāhu ʿanhu ennehu ḳāl: Ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi (12) ve 

sellem 

 أََفََضََلَََالشََهََدََاءَََالََيََينَََيََقََاتََلََونَََفََيَالصََفََََاَلََوََل179ََ

Ṣadaḳa (13) Resūlu’llāh ev kemā ḳāle Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem saʿādetle 

(14) beyān buyururlar ki şühedānıñ eñ efḍali şol kimsedir ki (15) ʿaskeriñ eñ öñüne geçip 

öñ ṭarafında bulunaraḳ ġavġā eden (16) kimsedir. Ṣaff-ı evvelde bulunan kimseleriñ hīç 

ḳalbine şecāʿatinden (17) nāşī besāleti ve ġayreti sebebiyle ḳorḳu gelmez ve Allāhu 

ʿaẓīmü’ş-şān [29b] (1) ḥażretleri ġayyūr kimseleri sever. İşte böyle şecāʿat ü besālet (2) 

u ġayreti ziyādesiyle ve niyet-i ḫāliṣesi ile ġavġāya girer ise (3) onuñ üzerine varılmaz ve 

hīç onuñ ʿaḳlına bir şey gelmez ve hīçbir şey (4) gözüne gözükmez. Ḥattā ol ġayret ü 

                                                             
177 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 571. 
178 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 625. 
179 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 360. 
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şecāʿati onuñ vücūdunuñ içine, (5) dışına sirāyet ederek ʿaynı arslan gibi düşmāna ṣaldırır 

(6) ve arslanıñ ʿaynı olur hemān. Mevlā cümlemize böyle şecāʿat (7) naṣīb eyleye. Āmīn. 

(8) Ḥadīs -i S āmin 

(9) Ġazā vü ġāzī ḥaḳḳında vārid olan ḥadīs -i (10) şerīflerden sekizincisi:  

(11) Cāmiʿü’ṣ-Ṣaġīr ʿan Ebī Yezidi’l-Ġavs ī raḍıya’llāhu ʿanhu ennehu ḳāl: Ḳāle (12) 

Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem  

   أََفَضلَََالَمَوتَََالَقَتلََََفيََسَبيلَََهللاَََثَمََََأنََََتَموتََََمَراَبَطا180

(13) Ṣadaḳa Resūlu’llāh ev kemā ḳāle (14) Resūlu’llāh ṣallallāhu ʿaleyhi ve sellem 

saʿādetle buyururlar ki şühedānıñ (15) eñ efżali Allāhu ʿaẓīmü’ş-şānıñ yoluna ḫāliṣen 

muḫliṣen şehīd olmaḳdır. (16) Bundan büyük mertebe ʿinda’llāh yoḳdur demek ve 

baʿdehu niyet-i ḫāliṣe (17) ile yataġında kendi eceliyle ölürse lākin maʿreke vü ġazā 

yolunda [30a] (1) bulunaraḳ ölürse ḫānesinden çıḳıp ġazā diyü niyet eylediyse (2) demek 

maʿnāsınadır. Yaʿnī naḳd-i fānī-i fenā ʿömrünü ḥayāt-ı ebedü’l-ebed (3) olan ḥayāt-ı 

maʿnevīye tebdīl olunacaḳdır. Yaʿnī yataġında (4) ölürse bile yine bu dereceye nāʾil 

olacaḳdır demekdir. (5) Yaʿnī işte buraya āyetler ile ve ḥadīs -i şerīfler ile beyānıñ (6) 

baḥs i tamām olup bundan ṣoñra iḫtār ve ḫātimeniñ beyānına (7) şürūʿ olundu. 

(8) İḪṬĀR-I ḪĀTİME 

(9) Aṣl-ı aṣīl şühedānıñ beyānı ve ḥaḳḳıyla ḥaḳīḳatiniñ is bātı ve tamāmıyla (10) esāsına 

vaṣl u vuṣūlü ve gene ḥaḳāyıḳ-ı daḳāyıḳına kemāl-i (11) vuḳūf ile vāḳıf olunması ve 

şehīdlik ne vechle ḥāṣıl u ḥuṣūlu (12) ve hüviyyet-i heyʾet ü māhiyyeti ve şekl-i şemāʾili 

neden ʿibāret olduġu (13) ve maḥżā vuḳūʿunuñ ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳatini kemāliyle taḥḳīki 

ber-vech-i ātī (14) beyān olunur. Şol vechle ki bu şehādet māddesiniñ kemāliyle (15) īżāḥı 

mümkün olması dört cihetle is bāta muḥtāc olup (16) iʿtiḳāden ve īmānen ve ʿaḳlen ve 

ḳıyāsen vāḳıʿ u s ābit olması [30b] (1) yalñız niyet-i ḫāliṣe ile niyet eylemeden ʿibāret 

olup ʿāmmeten (2) ve kāffeten cemīʿ-i ġāzī vü ġuzāt-ı müʾminīn ü müslimīn şehādet 

māddesini (3) ḳalben ve ḥaḳḳan ḥaḳ bilip ve inanıp ve bāṭınen taṣdīḳ edip baʿdehu (4) 

yırṭıcı ḥayvān ṣūretinde şecīʿ-i şecāʿat ve celādet ve besīl-i (5) besāleti ve ḥamiyyet-mend 

ü ġayret-keş olması ve ṣalābet-i dīniyyesi (6) vuḳūʿuyla ferṭ-i muḥabbet-i vaṭanī ve 

ḳavm-i ḳabīlesiyle iḫtilāṭa muḥabbeti (7) olması ve ḫıṣm-ı aḳrabā ārzūsu ve etfālleriniñ 

telāşı ḥırz-ı (8) ḥimāyesine saʿy der-kār olması ve bu meẕkūrātıñ küllīsini muḥāfaża (9) 

                                                             
180 Gümüşhânevî, Râmûzu’l-Ehâdîs, s. 124.  



80 
 

vü mülāḥażasıyla ġayret ü ḥayret ve ḥāleti vü saʿy ü ḥamiyyeti birlikde (10) olaraḳ elbette 

muṭlaḳā ol ġāzīye bir şecāʿat-i esedī ve ceng-i (11) ceng-āver cūyānı vü ḫılḳat-i ṣūret-i 

arslanı vü ḥubb-i muḥabbet-i (12) Rabbānī ki Esedu’llāhi’l-ġālib ʿAlī bin Ebī Ṭālib 

ḥażretlerinde (13) olduġu gibi kendisinde bir ḥāl-i ḥālet-i żarūrī ḥāṣıl olur ki (14) bilā-şekk 

ü lā-şübhe āteşe bile ṣaldırır, onuñ gözü ḳızar da (15) gözüne hīçbir şey gözükmez olur 

ve lākin cümleden muḳaddem (16) dört vechle beyān u is bāt olunacaḳlardan biri budur 

ki 

(17) Birincisi 

[31a] (1) Şehādetiñ iʿtiḳāden tasdīḳiñ (2) beyānı: (3) Şehādeti iʿtiḳāden taṣavvur u 

taʿaḳḳulunuñ ḳalben u ḳāliben yolu şöyle (4) iʿtiḳād eylemek lāzımdır ki evvelā ġāzī-i 

muvaḥḥid u mücāhid iʿtiḳādını (5) taṣḥīḥ eylemeniñ ġāyeti şuna mütevaḳḳıfdır ki ibtidā 

iʿtiḳād edecek (6) şey kitāblarıñ ve naṣṣ-ı ṣarīḥ-i Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ şehādet māddesi 

ḥaḳḳında (7) buyurduġu ve beyān eyledigi vaʿd u müjdeleriñ ḥaḳīḳati muṭlaḳan (8) 

peyġamberān-ı ʿiẓām ḥażerātlarınıñ muʿcizāt-ı bāhirātına şöyle iʿtiḳād (9) eylemeli ki göz 

ile görür gibi bilip ve inanıp ve iʿtiḳād ederse (10) ʿ acabādan ḳurtulmuş müslim ve Ḥaḳḳ’a 

müʾmin olur ve hīç şekk (11) etmeyerek mes elā Peyġamberimiz ʿaleyhi’ṣ-ṣelāt u 

ve’s-selām efendimiz (12) ḥażretleri muʿcizāt-ı aʿẓamından olaraḳ cemādātıñ söyleyip 

(13) tekellüm eylemiş olduġu gibi mes elā ṭaşlar ve aġaçlar kendine söyleyip (14) secde 

eylemiş olduġu ve ḥaḳ peyġamber idigini ṭaṣdīḳ eylemiş olduġu (15) nitekim Şifā-i Şerīf 

kitābında muʿcizāt baḥs inde beyān u tafṣīl (16) olunmuşdur. Ḥattā şöyle ki geçen sene ve 

bu sene daḫı Ḳoca Muṣtafa (17) Paşa Cāmiʿ-i Şerīfi’nde bütün Ramażān-ı Şerīf’de ikindi 

namāzıñdan [31b] (1) ṣoñra bu muʿcizāt baḥs ini müẕākere ile bitiremedim. Şifā-i Şerīf 

(2) öyle bir tafṣīl eylemiş ki insān-ı kāmil ve muʿteḳid olanlar hīç (3) dayanamazlar, żarūrī 

bükā ederler. İşte bunca muʿcizātıñ (4) vuḳūʿu taṣdīḳe pek münāsib-i vā-beste vü iʿtiḳād 

eylemege şāyeste (5) vü şekk ile inkārı ʿaḳıldan vāreste olduġu ʿāmme-i nās (6) ʿindinde 

āşikār ve bedīhīdir. 

 

 

(7) İkincisi 

(8) Īmānen şehādeti taṣdīḳ eylemeniñ (9) beyānı: (10) Īmānen şöyle taṣdīḳ lāzım gelir ki 

çünkü insān hīçbir şeyi (11) pek iyice bilmedikçe ḳalbi ṭurup mutmaʾin olamaz ve gözüyle 

(12) görmedikçe yaḳīnen bir dürlü inanamaz. Ḥattā baʿżı olur ki gözüyle (13) görür de 
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yine pek ḳalbiyle inanamaz. Onuñ içün insāna lāzım olan (14) cümleden evvel ḳalbiyle 

bir şeyi yaḳīnen inanıp taṣdīḳiñ yolunu (15) bulup ṣorup ve arayıp evvel ḳalbinde olan 

ʿacabāyı (16) ve şekk ü gümānı ber-ṭaraf eylemelidir ve bunuñ yolu şöyledir ki (17) 

ʿaleyhi’ṣ-ṣelāt u ve’s-selām Efendimiziñ vaḳtinde muʿcizātı sebebiyle [32a] (1) nice nice 

biñ müşrikūn nā-çār żarūrī īmān üzere olup (2) inkāra yol bulamayıp nā-çār yine taṣdīḳ 

eylemişlerdir ve ʿacabā (3) eylemişler mi ki denilirse eger eylememiş olsalar idi bu ḳadar 

(4) müʾminīn nereden bizlere müteselsilen gelip vāḳıʿ olan muʿcizātı (5) ve olan vuḳūʿāt-ı 

ʿacībeler ki ḳameriñ iki şaḳḳ olup (6) 

 َاَقَتَرَبَتَالَساَعَةََواَنَشَقَاَلَقَمرََ 181 

sūresiyle beyān olunmuş (7) olması ve develeriñ söylemesi gibi ki yedi yerde tekellüm 

(8) eylemişlerdir. Her biri bir gūnā ḳıṣṣaları vardır. Cāmiʿu’ṣ-Ṣaġīr (9) kitābında ve Şifā-i 

Şerīf’de vesāʾir Kütüb-i Sitte ḥadīs  kitāblarınıñ (10) beyānı gibi ki hīçbir vaḳit inkār ḳabūl 

etmez ve inkārı daḫı (11) mümkün olmamış ve olamamış ve olamaz ve vaḳt-i saʿādetten 

(12) bu vaḳte gelinceye ḳadar ʿulemā vü ṣuleḥā ve Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ beyānı üzere (13) 

ki nice nice kerrāren merrāren inkārına çabalayıp ve nice münkirler (14) inkāra çabalamış 

eñ ṣoñra yine īmāna gelmişler (15) ve īmān etmeden māʿadā kendilerine başḳa bir meẕheb 

bulamamışlar, (16) yine nā-çār taṣdīḳ eylemişler. Şunuñ içün ki mes elā ḥużūr-ı (17) 

saʿādete gelip muʿcizesini gördükleri vaḳit hīç kimse [32b] (1) ḳalmayaraḳ cümlesi īmān 

eylemesi gibi żarūrī yaḳīnen herkese (2) ṭevʿan īmān etdirmiş olduġu zīrā herkes her ne 

ile ve her ne (3) muʿcize ile ḳanıp her ne ister ve her ne muʿcize ṭaleb ederlerse onu (4) 

göstererek żarūrī īmān etdirip bir rivāyetde üç biñ (5) ve bir rivāyetde ḥadd ü ḥesābı yoḳ 

lā-yuʿad ü lā-yuḥṣa böyle böyle (6) nice dürlü muʿcizeler ile ḫalḳı ḳandıraraḳ müʾminler 

çoġalıp (7) dünyā az vaḳit içinde īmān ve İslām ile dolmuş, ḥattā ol ḳadar (8) çoġalmış ki 

vaḳt-i saʿādetinde Cezīretü’l-ʿArab’da pek çoḳ yerler (9) īmāna gelmiş ki gürūh gürūh 

yüz ve iki yüz ve baʿżı memleket mecmūʿı (10) birden bire cümlesi īmāna gelmiş, nitekim 

Ḳurʾān-ı Kerīm’de insānlar fevc (11) fevc, fırḳa fırḳa gelip īmāna geldigini  

اَءََنَصَرَّٰللَاََ 182   َاَذاَجََ

sūre-(12) siniñ manṭūḳunca beyānı ve daha nice buna beñzer Ḳurʾān-ı Kerīm’de (13) 

gelecekden ḫaber vererek beyān olunmuşdur ki nitekim sūre-i Fetiḥ’de (14) 

                                                             
181 Kamer Sûresi (54/1) 
182 Nasr Sûresi (110/1) 
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ََلَيَظَهَرَهََعَلىَالَديَنََكلََهََ 183  َهَوَاَلـَيمََاَرَسَلََرَسوَلَهََباَلَهَدىََوديَنَاَلَحقََ

 

(15) diyü buyurduġu yerde cümle müfessirīn-i ʿiẓām َََلَيَظَهَره kelimesiniñ (16) ʿale’l-ittifāḳ 

tefsīrinde ينََََعَلى َكلََهَََالدََ  ile beyān u tefsīr (17) eylemişler ki lā-şekk cemīʿ-i dīniñ üzerine َيَغَلَبَ 

ġalebesi vaḳtiyle [33a] (1) vāḳıʿ olmuş ki hīçbir vaḳit kimse inkār edemez. Ḥattā ehl-i 

ṣalībiñ (2) ʿaleyhimize ittifāḳları vāḳıʿ olup ve dīn-i Muḥammedī’de bulunanlarıñ (3) 

üzerine ġalebe edemeyip yine ehl-i İslām ġālib olması gibi ki (4) tārīḫleriñ beyānı 

meydānda olup şimdiye ḳadar olan muʿcizātı (5) vaḳt-i saʿādetden beri gün-be-gün, 

sāʿat-be-sāʿat, daḳīḳa-(6) be-daḳīḳa ẓāhir u bāhir olup meydāna gelmesi gibi ki muʿcizātı 

gün (7) gibi āşikār ve ḳıyāmete ḳadar birer birer muʿcizātı yevmen-fe-yevmen ẓāhir ü (8) 

ʿayān olması ve yalñız Ḳurʾān-ı Kerīm’iñ kendi bir vechle ems āl ḳabūl (9) etmeyip 

aʿẓām-ı muʿcizātdan olduġu gibi kendiniñ daḫı maʿnāsını (10) tefsīr eden ve oḳuyan ve 

oḳutan ve yazan cümlesi ḥaḳīḳati vech (11) üzere añlamadan oḳumadan ʿāciz olduġu 

yeter ki içinde olan (12) muʿcizeleri beyān olunduḳda inkārı hīçbir gūne ḳābil degüldür 

(13) ve ḳābil olamamış ve el-ān olamayorı ve el-yevm nice nice (14) münkirler ʿaleyhine 

çabalayıp inkāra yol bulmaġa ṣavaşıp (15) çabalamada olduḳları meydānda olup lākin 

kendi Allāh kelāmı (16) olduġundan ḥükmü ḳıyāmete degin bāḳī olduġu nice nice ṣad 

hezārān (17) delīller ve eḥādīs -i şerīfeler ile müs bit ü müberhendir ve el-yevm [33b] (1) 

cümleten kāffeten ʿāmmeten müslimīn-i müslimāt ü müʾminīn-i müʾmināt her 

birerlerimiz (2) bu iʿtiḳād üzere bulunduġumuz eclden bu iʿtiḳādın daḫı cümlemiziñ (3) 

etini kemiginden ayıraraḳ parça parça eyleseler hīçbir kimseyi ve (4) ṣaḥīḥan bir müslimi 

bu iʿtiḳādan döndürmek mümkün ü ḳābil olmamaġla (5) işte bu tafṣīl icmālen taṣdīḳe kāfī 

vü īmānen ʿamele vāfī vü cevāben (6) münkirīne şāfī olduġu cümle nāsa yeter. 

(7) Üçüncüsü 

(8) Şehādetiñ ʿ aḳlen taṣdīḳ olunmanıñ (9) beyānı (10) aṣl-ı şehādeti ʿ aḳlen taṣdīḳ eylemek 

insāna ġāyet suʿūbetli ve her (11) ne ḳadar güç ise de ve lākin yine is bātı pek ḳolay ve 

mümkündür. (12) Çünkü ʿaḳıl her şeyi mümkün görür ve her şeyi olur ve oluyorı (13) 

ʿādetā böyle görmüş ve böyle bilip böyle tefekkür u taṣavvur eder (14) olmaġla lākin bir 

ādem kendi kendine düşünüp demeli ki benden evvel (15) nice nice ʿāḳil ü kāmil kişiler 

gelmişlerdir. Benden daha elbet ziyādesiyle (16) bilip aramış ve tecessüs etmişdirler 

                                                             
183 Fetih Sûresi (48/28) 
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diyerek ben daḫı tecessüs ü tefekkür (17) edeyim diyü benden evvel neler olmuş diyü 

ʿacaba onlarıñ ḥāli ve şānı nedir diyüp [34a] (1) ve tārīḫleriñ ve kitāblarıñ beyānlarından 

göz ile görür gibi tefekkür ile berāber (2) maʿmāfīh geride geçenleriñ ḥāli kimisi inkār 

yüzünde olup da peyġamberlerini (3) taṣdīḳ etmedikleri sebeb ile kimisini yere geçirmek 

ile kimisini (4) ṣulara ġarḳ ile helāklerini ve kimisini yevm-i sebt māddesinde (5) ḫınzır 

ṣūretine taḥvīl ile üç gün yaşayıp üç günden ṣoñra (6) cümlesini de helāk ederek gözleri 

öñlerinde ḳahr eyledigini (7) görmüş olduḳlarından ve bunları daḫı bizim kitābımızıñ 

beyānı ve evvel (8) geçen peyġamberleriñ kitāblarında meẕkūr ʿalā ḳavlin yüz yigirmi 

dört biñ (9) payġamberleri ve onlarıñ vaḳtinde bulunanlara dürlü dürlü muʿcizeler 

gösterip (10) niceleri hezār kere ṣad hezārān kişiler īmān ile müşerref ve niceleri (11) 

münkir olaraḳ böyle böyle vāḳıʿalarıñ vuḳūʿu ʿāḳil olan kimselere (12) yaḳīnī ifāde eder 

ki el-yevm vāris -i enbiyā bulunan ʿulemā-yı ʿiẓām (13) vāsıṭasıyla bizlere vāṣıl olan 

kitābımızıñ daḫı böyle böyle (14) nice vuḳūʿātı beyān eylemiş bā-ḫuṣūṣ el-ān ṣadedinde 

bulunduġumuz (15) şehādet baḥs iniñ muḥaḳḳaḳ kemāliyle esāsını ve vāḳıʿāt-ı ḥaḳīḳatini 

ḥaḳḳen (16) u yaḳīnen ḥaḳḳıyla taṣdīḳ olunmasını ūlū’l-elbāb olan kimseye (17) netīce 

verir ki bunu taṣdīḳ ʿaḳlen lāzım geliyorı diyü inkārıñ [34b] (1) yolu yoḳ olduġunu nā-çār 

żarūrī taṣdīḳ eder. 

(2) Dördüncüsü 

(3) Şehādetiñ ḳıyāsen taṣdīḳiniñ (4) beyānı: (5) Şehādetiñ ḳıyāsen esāsını bilip taṣdīḳ 

eylemeklik ṭarīḳi şöyledir ki (6) insān-ı kāmiliñ elinde bir mīzānı vardır ki her şeyi ve her 

şeyiñ esāsını (7) oña taṭbīḳ eder. Baʿdehu onuñ ile ʿamel eder oña biz ḳuvve-i müdrike 

deriz ki (8) ḫavāṣ-ı ḫamse-i żāhiredir işitmek, görmek gibi. İşte ʿulemā-yı ʿiżām (9) 

ḥażretleriniñ oḳuyup gördügü kitāblarıñ beyānıyla işidir ve görür (10) ve oḳur ve ögrenir. 

Şöyle ki her şeyi ʿaḳlına uraraḳ ve her şeyi (11) görerek ve düşünerek ve tefekkür ederek 

ve mütālaʿa ederek öyle (12) netīce verir. Kāmil olan ʿaḳl-ı müstaḳīm ʿāḳille ki bu 

meẕkūrātı (13) ve kitābları külliyen inkārını ʿaḳıl ḳabul etmez diyü żarūrī taṣdīḳi (14) 

intāc eder. Zīrā hezār kerre hezār yüz biñ kişiler taṣdīḳde (15) bulunmuşlardır. Ben bunu 

nice inkār edebilirim der de der-ʿaḳab (16) ʿaḳlı ḳıyāsen taṣdīḳ eder ve ammā ʿaḳlı kāmil 

olmayıp ʿaḳlı müşevveş (17) olursa ki günü görüp bilemedigi gibi ki gözü çapaḳlı olur, 

[35a] (1) görmez ve göremez, gözünüñ çapağındandır, oña da bir şey deñilmez. Zīrā (2) 

iʿvicāc kendindedir. Kendinde olduġunu bilmez ve bilemez iʿvicāclı (3) olan göz her 

şeyiñ ḥaḳīḳatini bilip taḥḳīḳ edemez, vā esefā (4) ve yā ḥayfā ki taḥḳīḳ edemediginden 
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nice nice çıḳmaz ṣarp ṣarp (5) yollara ṣaparaḳ ḍalāletde ḳaldıḳlarından kimisi münkir, 

kimisi münāfıḳ, (6) kimisi müşrik ve kimisi muʿtezile olup dürlü dürlü bāṭıl bāṭıl 

meẕhebler (7) ile küllü meẕhebin yeẕhebu ḳabīlinden olaraḳ oḳuyup ögrenmediginden (8) 

ve ʿaḳāyıd-ı dīniyyesini ve ehl-i sünnet meẕhebini taḥḳīḳ edemeyip (9) ḍalāletde ḳalırlar 

ve oña daḫı çoḳ çoḳ esef olunur. Maḥżā ʿilm-i (10) ʿaḳāyıdı oḳuyup ögrenmege muḥtāc 

olduġu ve her ḥālde ʿilm-i (11) żarūret-i dīniyyesini taḥḳīḳ etmek cümle üzerine ehemm-i 

elzem (12) ü lāzım ve farż-ı ʿayn, ʿayn-ı farż olduġundan münsifāne vü raḥīmāne (13) 

öyle bu ḳadarca tafṣīl eyledim ki bu şehādet baḥs i ġāyet ziyādesiyle (14) rūḥāniyātı 

ḥażret-i peyġamberīyi tevessülüyle ʿasākir-i şāhāneniñ (15) celādetine ve ḥiddet ü saṭvet 

ve ḥamiyyet ü ceng-āverligine ve şevket-i (16) şecīʿānesine yardım ve ceng-cūyānesine 

ġāyet ḳuvvet verecegi (17) cümle ʿindinde müsellem olduġundan onuñ içün dört vechle 

is bāt [35b] (1) ederek beyānına ictisār u ibtidār eyledim ki var ḳuvveti bāzūya vererek (2) 

ez-her-cihet cehd ü saʿy ederek ṣarf-ı mā-ḥaṣal ve ḳalīlü’l-bidāʿa-i (3) kemterānemi derk 

ü iʿtirāfımla ber-ā-ber itmāmı naṣīb ü müyesser ḳılındı. (4) Feli-llāhi’l-ḥamdu ḥamden 

yuvāfiḳu külle ʿasīrin ve hüve niʿme’n-naṣīr. 

(5) FĀʾİDE-İ MAḪṢŪṢĀ 

(6) Ānifen ẕikri sebḳat eden şehādet māddesiniñ is bātı ez-her-cihet (7) gūnā gūnā 

tems īller ile ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳatini beyān żımnında kerrāren merrāren (8) ḥikāyesini ve 

ḥaḳḳında olan nice nice āyāt-ı kerīme vü eḥādīs -i (9) şerīfeler ve defāʿāt ile 

tekrār-be-tekrār edilleleriñ serdiyle basṭ-ı (10) basīṭ ve tasṭīr-i saṭr ederek ṣarf-ı mā-ḥaṣal 

vüsʿatimiziñ yetdigi (11) ḳadar maʿā’l-memnūñ tezyīn-i ṣaḥīfe-i süṭūr eyledigimiziñ 

s emeresi ve eñ (12) aṣl-ı ʿillet-i ġāʾiyesi aṣl-ı maḳṣūd u matlūb-ı İlāhī olan emir (13) 

şundan ʿibāretdir ki kāffe-i münkirīn ü münāfiḳīn ve aṣḥāb-ı cüḥūd (14) ü ʿunūd ve 

kefere-i fecere ve cümlesine bir tenbīhdir ki küfr ʿinādıyla (15) ḫ[ˇ]āb-ı ġafletden īḳāż 

olunmaḳ üzere Allāhu ʿaẓīmü’ş-şān muʿcizāt-ı (16) peyġamberīyi meydāna getirip beyān 

ve irāʾe ederek beyne’n-nās (17) insānıñ muḳtedir olamayacaġı ṣūretde ḫāriḳ-i ʿādī olan 

şeyleri [36a] (1) beyān ve iẓhār ile beyne’l-müʾminīn ve muʿārıżu’l-müslimīn münkir 

olanlar (2) inkāra yol bulamamaḳ içün ve münkir ü münāfıḳ birbirinden farḳ ve (3) seçilip 

mümtāz u temyīz olup ayrılması üzere muʿcizāt-ı peyġamberī (4) maḥżā hemān bir sedd-i 

sedīd-i ḳavī vü metn-i metīn-i İskenderī mes ābesinde (5) olduġundan müʾminīn ve 

muvaḥḥidīn cümlesiniñ ḳalbleri mutmaʿin (6) olsun ve münkirler inkāra yol bulamasın 

içün der-ʿaḳab hemān (7) taṣdīḳden māʿadā ḳalblerine bir şey gelmesin diyü meydāna 
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gelmiş bir emr-i (8) ḳatʿīdir ki taṣdīḳen li’l-ʿibād ve fāʾidetü’l-mufād ve ilzāmen li’l-ʿinād 

(9) ve bedāhatī sebebü li’l-cihād olduġu cümleye bāhir ü ẓāhir ve aşikār (10) u ʿayān u 

beyān olup bu sebebden lā-yuʿad ve lā-yuḥsa nice kişiler (11) hezārān-ṣad-hezārān 

milyon ve trilyon ve ḳaṭṭrilyon ve milyarlar (12) ʿadedince ḥesāba gelmez ve ḥesāb ḳabul 

etmez ve kātibler yazamaz ve defterler (13) almaz. Nice kimseler īmān edip ve īmān ile 

müşerref olup īmāna (14) gelmesi ʿāmme-i nās ʿindinde müsellem ve inkārı nā-ḳābil ve 

inkārı hīç (15) bir kimseniñ ḳalbine bile gelmez. Zīrā cümle nās ʿindinde mütevātiren 

is bāṭ (16) olunmuş bir emirdir ki el-ān şimdi Mekke-i Mükerreme’niñ varlıġını inkār (17) 

etmege beñzer ki hīçbir türlü inkārı mümkün degüldür. İşte bu muʿcize baḥs i [36b] (1) 

onuñ gibidir ki şimdiye ḳadar bu baḥs i is bāt eyledigimiz bunca saʿy (2) ü ġayretimiz 

şunuñ içündir ki zīrā muʿcizeyi kemāliyle bilip taṣdīḳ (3) edilirse ol vaḳit maḳṣūdumuz 

ḥāṣıl olur ki kāffe-i evāmir-i İlāhī (4) taṣdīḳ olunmuş olur ki şehādet baḥs i ve vaʿd-i vaʿīdi 

ve her ne ki (5) beyān olundu ise cümlesi muʿcizeye mütevaḳḳıfdır ki muʿcize ile is bāt 

(6) olunur hemān. Mevlā cümlemize hidāyet naṣīb eyleye. Āmīn. 

(7) ḪĀTİME 

(8) Zümre-yi mücāhidīne beyāndan müstaġnī olmaġla mezbūr şehīdān risālesini (9) leb-i 

lebīb ü edīb ʿindinde merġūb ve ʿavārif-i meʿārif-mendān (10) nezdinde maʿrūf u mevhūb 

olması ve neşr-i nüşūru maḳṣad-ı aḳṣā (11) olmaḳ ārzūsuyla ʿasākir-i ẓıllu’llāhıñ küllīsi 

hemān mūmāileyh (12) risāleyi ḳırāʾat birle maʿmāfīh müṭālaʿa edip maʿnāsını fehm (13) 

eyleyip öylece īmānen iʿtiḳādını düzeltip ānifen beyān (14) olunduġu vechle ʿilmen ve 

ʿamelen ve şerʿen ve iʿtiḳāden ve ḳıyāsen ez-her-(15) cihet şehādetiñ ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳatini 

ḥaḳḳıyla taḥḳīḳ ederek her müʾminīn-i (16) muvaḥḥidīn ü mücāhidīn üzerlerine elzem-i 

lāzım olmaġla taʿẓīm ü tekrīm (17) ü tebcīl ile bu risāle-i merġūb ü mevhūbeyi nüsḫa 

edinip [37a] (1) vird-i zebānla gece ve gündüz yanında ve berāberinden ayırmayıp 

başında (2) veyā bāzūsunda ṣaḳlayıp getirip ḫoş boş ḥāli vaḳti (3) olduḳda ḫulūṣ-ı ḥāl ü 

lisān-ı ḳāl ü zebān-ı bāl u fāl ile tekrār (4) edip ve hem daḫı yanında olan eḥibbā vü eṣdıḳa 

vü muṣāḥibleri cān (5) ḳulaġıyla cān-ı gönülden cān fedā eder gibi diñleyip ʿamel 

etmelidir. (6) Zīrā meẕkūr risāle-i müsteṭābı cemīʿ-i müfessirīn-i ʿiẓām ḥażerātlarınıñ (7) 

beyān ve ittifāḳı üzere ve ḥattā seyyidü’l-müfessirīn ki ümmü’l-tefāsīr demek (8) ile 

maʿrūf İbn-i ʿAbbās raḍıyāʾllāhu teʿālā ʿanhumā ḥaẓretleriniñ tefsīriniñ (9) beyān ve 

üslūbu üzere tefsīr olunup ve Ḳāḍī Beyżāvī beyyeża-(10)’llāhu vechehu ḥażretleriniñ 

teʾvīl ve tevcīhi üzere daḫı tercüme (11) ve eks er yerleri Tefsīr-i Tibyān’dan aḫẕ 
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olunmuşdur. Bināberīn kāffeten memālik-i (12) maḥrūsada silāḥ altında bulunan ʿasākir-i 

muʿaẓẓama-i şāhāne-yi rūy-ı (13) zemin-i zamān ḥażretleriniñ ṭaburlarına yegān yegān 

ve resmen imām (14) efendisi ḥażerātlarına ve ḥattā bölükleriniñ bile nefer-i neferāt ü 

ferd-i (15) efrādına birer dāne meccānen iʿṭāsı lāzım ve sezā-vār olaraḳ vaḳt-i (16) seferde 

her birerlerine taʿlīm ederek ve vaḳt-i ḥāżarda bi’l-münāvebe (17) her onbaşıya ve bölük 

emīnlerine veyā bölük kātiblerine veyā muʿāvinlerine [37b] (1) verip cümlesi ʿaḳāyıd-ı 

dīniyyesini güzelce belleyip ve taṣḥīḥ (2) eyleyip ve ḥaḳḳ-ı ḥaḳīḳat-i şehādeti ḥaḳḳan 

taḥḳīḳ ve iʿtiḳāden Ḥaḳḳ bilerek (3) ġavġāya girerse bu vechle o mücāhid ġāzī-yi ʿasker 

hīçbir vaḳit (4) ṭop ve ġulle ve ḳurşun mis illi mühlikelerden ḳorḳup (5) geri ṭurmaz ve 

ṭuramaz. Belki daha ziyāde ceng-āver olaraḳ (6) ileriye ṣaldırır. Kendisinde ölüm ḳorḳusu 

olmadıġı eclden (7) pek ziyādesiyle cesāret gelir ki gözüyle gören insāna taʿaccüb (8) ve 

ḥayret fezā-baḫş eder. Hemān ʿindinde ḫūn-ı gül-gūn şürb-i şehādeti (9) nūş-ı ḫoş 

eylemek bir içim ṣu gibi olup ḥayāt-i ebedi’l-ebede teşne (10) olup şöyle ki der-ʿaḳab nūş 

itmegi min-ṭarafi’llāh her bār ṭaleb (11) eder, ister ve çabalar ki anası memesini onuñ içün 

vermiş olduġu (12) eclden sütünüñ iḳtiżāsındandır ki dīn-i mübīn uġruna cān (13) ataraḳ 

terk-i cān ü fedā-yı cihān onuñ içün her ān ve her zamān (14) ḥāżır ü amāde vü 

müheyyādır. Ḥattā bu birinci emelimdir. Mevlā-yı Müteʿāl (15) ḥażretleri hemān nasīb ü 

müyesser eyleye. Āmīn. Ḫulāsā-yı kelām (16) ü netīce-i merām ās ār-ı kilk-i ḥaḳīr-i aḥḳar 

ü kes īr-i ẕunūb-ı ekber ü ṣaġīr-i aṣġar (17) olan bu kemter dāʿī-yi pür-taḳṣīriñ maḳṣad-ı 

aḳsā vü maṭlab-ı aʿlāsı [38a] (1) hemān dünyevī ü uḫrevī murād ancaḳ emel-i muṭlaḳ u 

muḥaḳḳaḳ rıżā-yı (2) Bārī-yi Rabb-i felaḳ ḥażretleri olup ve oḳunup ve müṭālaʿa olunup 

(3) ve muḳteżāsınca ʿamel olunduḳça raḥmetle yād u teẕkār ḳılınmayı cümleden (4) ricā 

vü niyāz olunmaḳ ṣadedinde olduġumdan maḥżā her ān ve her bār (5) farṭ-ı izḥār-ı 

teşekkür ve ziyādesiyle maḥmedet ü ḥamd īs ār-ı s enā eylemede (6) ʿaczimi ibrāz ve 

iʿtirāfım ile berāber ḫıtāma misk-i naẓm-ı celīli (7) işāretiyle ḫıtāma resīdesi lüʾlüʾ-i leʾāli 

mis illi ḫāme-i (8) çāker-i ʿācizī ile tesṭīr-i saṭr ü keşīde-i (9) süṭūr ḳılınmışdır. (10) Elṭāf-ı 

celīle-yi Sübḥāniye’ye mütevekkilen ve rūḥ-ı rūḥāniyet-i ḥażret-i (11) peyġamberīye 

mütevessilen sāye-i salṭanat-ı seniyye-i ḥażret-i ḫilāfet-penāhı (12) vü vāye-i füyūżāt-ı 

cenāb-ı ḥamīdü’l-māye-i nā-mütenāhī es-sulṭān ibnü’s-(13) sulṭānü’l-ġāzī ʿAbdü’l-ḥamīd 

Ḫān bin es-sulṭānü’l-ġāzī (14) ʿAbdü’l-mecīd Ḫān ḫalleda’llāhu ḫilāfetehu ilā 

āḫirü’d-devrān efendimiz (15) ḥażretleriniñ eyyām-ı mülūkānelerinde es er-i ḫāme-i 

ʿācizī-i kemteriyle işbu (16) risāle-i ḥüsn-i meʾāb ü aḥsen-i müsteṭābı şühedā vü ġāzī vü 
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ġazā [38b] (1) ḥaḳḳında cemʿ ü tedvīn olunmasını ʿalā-vechi’l-icmāl ve’l-iḫtiṣār (2) 

ekmel-i niẓām ü ecmel-i intiẓām u nefs-i nefīs-i enfes olmaḳ emel ve ārzūsuyla (3) basṭ-ı 

basīṭ u temhīd olunup mümkün mertebe sehv ü ḫaṭādan maṣūn (4) u vāreste bulunmasınıñ 

muḥāfaẓasıyla cān-sipārāne ṣarf-ı mā-ḥaṣal (5) ü icrā-yı mā-fi’l-żamīrimi kemāl-i tedḳīḳ 

ve diḳḳatle inşāsına ḥaḳḳı (6) ile ḥaḳīḳaten fedākārāne çalışıp saʿy ü ġayret ederek (7) 

ḫāliṣen ü muḫliṣen maḥżā cümleden hemān matmaʿ-ı naẓar-ı ʿācizī yalnız (8) istiḥṣāl-i 

celb-i duʿā-gū ve yād u teẕkār ḳılınmaya maẓhariyyet-i dāʿiyānemi (9) mülāḥaẓa 

ṣadedinde bulunmayı leyl ü nehār maṭlūb u maḳṣūd-ı (10) aṣlı olup bu kere resīde-yi 

ḥüsn-i ḫitām-gīr ü tedvīnine (11) muvaffaḳıyyet-i kemterānem ḥuṣūl-peẕīr olmaġla 

cenāb-ı mucībü’s-(12) sāʾilīn olan Mevlā hedef-i icābetiyle ūlü’l-ʿazm cemīʿ-i (13) 

enbiyā-yı ʿiẓām ve rusūl-i kirām ḥürmetine siyyemā mafḫar-i cümle cihān (14) ümmet-i 

ins ile cān peyġamber-i āḫir zamān taṣdīḳine hem teşne-gān-ı (15) ʿālemiyān şefḳati 

ümmetine sāyebān ʿaleyhim ṣalavātü’r-Raḥīm (16) ü er-Raḥmān ḥażretleriniñ nübüvvet-i 

ʿuẓmāsı ḥürmetine vāṣıl-ı (17) aṣl-ı merām ü ḥāṣıl-ı maṭlūb-i bi’t-temām ü nāʾil-i 

maḳbūl-i enām [39a] (1) ü kesb-i derecāt-ı ʿālī-maḳām ü ʿuluvvü ʿaliyyi’l-ʿāli’l-feḫḫām 

ü ibḳā-yı (2) nīk-nām ü nāẓırīne vird-i zebānla ezber-i raḥmet-ḫˇānı inʿām (3) eyleye. 

Āmīn. Sümme āmīn, sümme āmīn. (4) Allāhümme yā rabbi istecib duʿā’ena yā Muʿīn. 

Erḥamnā bi-ḥurmeti seyyidi’l-(5) mürselīn ve bi-ḥurmet-i sırr-ı ṣūret-i 

fātiḥati’l-kitābi’l-Mübīn (6) ve bi-ḥurmeti Tāhā ve Yāsīn ve selāmü’n-ʿale’l-mürselīn. (7) 

Ve’l-ḥamdu leke yā rabbe’l-ʿālemīn. (8) Temmeti’r-Risāleti’ş-Şerīfe. 
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-A- 

 

Aʿdā (A.) : Düşman.  

Aʿlā (A.) : En yüksek, en yüce. 

Aʿmāl (A.) : İşler, ameller, davranışlar. 

ʿAcībe (A.) : Şaşılacak şey. 

ʿĀciz (A.) : 1. Aciz. 

ʿĀcizāne (F.) : 1. Acizce. 2. Alçakgönüllüce. 

ʿAcz (A.) : Acizlik, çaresizlik, bir şey yapamama. 

ʿAdem (A.) : Yokluk, bulunmama, adem. 

Ādem: (A.) İlk yaratılan insan ve ilk peygamber, insan, beşer. 

ʿĀdi (A.) : Sıradan, âdi, değersiz. 

Āfāt: (A.) Âfetler, musîbetler, belâlar. 

Aḥbāb (A.) : 1. Dostlar. 2. Dost. 

ʿAhd (A.) : 1. Yemin, and. 2. Çağ, devir. 3. Söz verme.  

Aḫīr (A.) : Son, en son. 

Aḥḳar (A.) : Hakir, çok âciz 

Aḥrār (A.) : Özgürler. 

Aḥsen (A.) : En güzel. 

Aḥyā (A.) : Diriler. 

Aḫẕ (A.) : Alma. 

ʿAḳāʾid (A.) : İnançlar, akideler. 

ʿĀḳıbet (A.) : Son. 

ʿĀḳıl (A.) : Akıllı, akıl sahibi. 

Aḳṣā (A.) : Uzak, en son. 

Aʿlā (A.) : Daha yüksek, en yüksek, pek yüce 

ʿAleyhisselām (A.) : Selam onun üzerine olsun. 

ʿĀlī (A.) : Yüce; yüksek. 

Ālī-ḳadr (A.) : Derecesi ve kıymeti yüksek. 
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ʿAlīm (A.) : Çok bilen. 

Āmāde (F.) : Hazır. 

Aʿmāl (A.) : Ameller, işler: 

ʿAmel (A.): Bir maksatla yapılan iş, eylem, fiil. 

ʿAmme (A.) : Hala. 

Ānbeān (A.-F.) : Her an, gittikçe. 

ʿAnber (A.) : Amber. 

ʿAnh (A.) : Ondan. 

ʿAnhā (A.) : Ondan. 

Ānifen (A.) : 1. Az önce, demin. 2. Yukarıda. 

ʿArż (A.) : 1. Genişlik, en. 2. Enlem. 

ʿArż (A.) : Sunma, arzetme. 

Ārzū-keş (F.) : Arzulu, hevesli, istekli. 

Arżıyye (A.) : Dünyâya, toprağa mensup, toprakla, yeryüzüyle ilgili 

ʿAsākir (A.) : Askerler. 

Ās ār (A.) : 1. İzler. 2. Eserler. 

Aṣġar (A.) : En küçük. 

Aṣīl (A.) : 1. Sağlam. 2. Soylu. 

ʿAşāʾir (A.) : Aşîretler, kabileler. 

Āşikār (F.) : Açık, belli, aşikâr. 

Ātī (A.) : Gelecek olan, gelecek, müstakbel. 

ʿAvārif (A.) : Bilginler, arifler. 

ʿAvdet (A.) : Geri dönüş. 

Āverde: Getirilmiş. 

ʿAyān (A.) : Açık, belli, aşikâr. 

ʿAynelyaḳīn (A.) : Kesin, kesin bilgi. 

Āzad (A) : Serbest bırakma, serbestlik.  

ʿAẓīm (A.) : Büyük. 

ʿAzīz (A.) : Değerli, saygın. 
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-B- 

 

Bāb (A.) :1. Bir kitabın bölümlerinden her biri. 2. Husus, mesele, konu. 

Baʿdehu (A.) : Daha sonra, ondan sonra. 

Baḥr (A.) : Deniz. 

Bāhīr (A.) : 1. Açık, apaçık, besbelli. 2. Güzel, parlak.  

Bā-ḫuṣūṣ (A.) : 1. Husûsiyle, bilhassa, özellikle. 2. Üstelik. 

Bāḳī (A.) : 1. Kalıcı, ölümsüz. 2. Artan, geri kalan. 

Bāliġ (A.) : 1. Erişkin. 2. Tutan, varan. 

Bār (F.) : 1. Yük. 2. Defa, kez. 3. Tanrı. 4. Meyve. 5. Yağdıran. 

Bārī (F.) : Hīç olmazsa, en azından. 

Baʿs  (A.) : Diriliş. 

Bast (A.) : Yayma. 

Baṣīret (A.) : Görüş, ileriyi görme güçü. 

Bāṭıl (A) : 1. Doğru ve sahih olmayan, gerçekle ilgisi bulunmayan. 2. Boş, esassız, çürük, 

temelsiz. 3. Geçersiz, hükümsüz. 

Baṭın (A.) : 1. Karın. 2. Kuşak, nesil. 

Bāzū (F.) : 1. Kol. 2. Güç. 

Bedâheten (A.) : Düşünmeden. 

Bedīʿ (A.) : Benzeri ve örneği olmayan, görülmemiş, ender, yeni. 

Bedīhī (A.) : Kuşkusuz. 

Bedir (A.) : Dolunay. 

Beḳā (A.) : Kalıcılık. 

Belīġ (A.) : 1. Fasih konuşan. 2. Fasih, düzgün. 

Benī (A.) : Oğullar.  

Bendegān (F.) : 1. Kullar. 2. Köleler. 

Ber-ṭaraf (F.+A.) : Bir yana, şöyle dursun.  

Besālet (A.) : Yiğitlik, kahramanlık, cesâret, şecâat.  

Beyʿ (A.) : Satış. 

Beyān (A.) : Açıklama, ifade etme, dile getirme. 

Beyn (A.) : Ara, orta. 
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Beyyināt ( A.) : Beyyineler, deliller, şâhitler.  

Beẕl (A.) : Esirgemeden bol bol verme, sarfetme, harcama.  

Beẕle (F.) : Şaka, latife. 

Bi-ʿaynihî (A.) : Aynıyle, olduğu gibi, tıpkı. 

Bilâ-şek (A.) : Şeksiz, şüphesiz 

Bināberīn (A.-F.) : Bundan dolayı, buna dayanarak. 

Bükā (A.) : Ağlama, ağlayış.  

Bünyān (A.) : Yapı, binâ. 

Bürhân (A.) : Kanıt. 

 

-C- 

 

Cāʾiz (A.) : Uygun. 

Caḥīm (A.) : Cehennem. 

Cānsipārāne (F.) : Canını feda edercesine. 

Cārī (A.) : Geçerli, yürürlükte. 

Cefā (A.) : Üzme, eziyet etme. 

Cehd (A.) : Çalışma, çabalama. 

Celb (A.) : Kendine çekme. 

Celādet (A.) : Yiğitlik. 

Celāl (A.) : Ululuk. 

Celīl (A.) : Ulu. 

Cemʿ (A.) : 1. Toplama. 2. Çoğul. 

Cemādāt (A.) : Cansız varlıklar. 

Cemīl (A.) : 1. Güzel. 2. Yüzü güzel. 

Cenāb (A.) : Hazret. 

Ceng (F.) : Savaş. 

Cengāver (F.) : Savaşçı. 

Ceng-cû (F.) : Savaş için vesîle arayan, kavgaya hazır. 

Cerāḥat (A.) : Yara. 

Cerīde (A.) : 1. Gazete. 2. Tutanak. 
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Cerīme (A.) : 1. Suç. 2. Para cezası, cereme. 3. Ceza ödeme. 

Cesāmet (A.) : İrilik. 

Cesīm (A.) : İri, büyük. 

Cevāmiʿ (A.) : Camiler. 

Cevher (A.) : 1. Mücevher. 2. Öz. 3. Elmas. 

Cezīre (A.) : Ada. 

Cezmen (A.) : Kesinlikle, kat’î olarak 

Cibillet (A.) : Karakter, yaratılış. 

Cibillī (A.) : Yaratılıştan, doğuştan gelen, fıtrî, tabiî, doğal. 

Cihâd (A.) : İslâm nizâmını yeryüzünde hâkim kılma ve bu nizâmı savunma maksadıyla 

din uğrunda ve Hak yolunda yapılan savaş, gazâ 

Cihet (A.) : 1. Yön, taraf. 2. Bakım, nokta. 3. Sebep. 

Cübn (A.) : Korkaklık. 

Cühūd (A.-F.) : Yahûdi, Çıfıt. 

Cünūd (A.) : 1. Askerler. 2. Ordular. 

 

-Ç- 

 

Çāker (F.) : 1. Kul. 2. Hizmetkâr. 

Çirkāb (F.) : Pis su. 

 

-D- 

 

Dāʿī (A.) : 1. Dua eden, duacı. 2. Davet eden. 

Dāʿiye (A.) : 1. Arzu, istek. 2. İddia. 

Daḳāyıḳ (A.) : 1. İncelikler. 2. Dakikalar. 

Ḍalālet (A.) : Sapkınlık. 

Dāmen (F.) : Etek. 

Defaʿāt (A.) : Kereler, defalar. 

Delālet (A.) : Delillik, yol gösterme. 

Der-ʿaḳab (F.-A.) : Ardından, hemen, derhal, hemen ardından. 
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Derd-mend (F.) : Dertli. 

Derecāt (A.) : Dereceler. 

Derk (A.) : 1. Anlama, idrak etme. 2. Alma. 

Der-kār (F.) : 1. İşte, işin içinde olan. 2. Belli, âşikâr. 

Dest-res (F.) : Ulaşma, elde etmek. 

Devrān (A.) : Felek, zaman. 

Dībāce (F.) : Giriş, önsöz. 

Dīhīm (F.) : Taç, iklil. 

Dirīġ (F.) : Esirgeme. 

Duʿā-gū (A.+F.) : 1. Duâ eden (kimse), duâcı. 2. Bir tören ve toplantıda, bilhassa resmî 

toplantılarda duâ eden kimse. 

Dürer (A.) : İnciler, inci tâneleri. 

Dürer-bār (A.+F.) : İnciler yağdıran, inci gibi söz söyleyen. 

 

-E- 

 

Ecel (A.) : Hayatın sonu. 

Ecell (A.) : Çok büyük, ulular ulusu. 

Ecille (A.) : Bilgi veya rütbece büyük olanlar.  

Ecir (A.) : 1. Ödül. 2. Ücret. 

Edille (A.) : 1. Deliller. 2. Rehberler. 

Efḍal (A.) : En üstün, en iyi. 

Efrād (A.) : Fertler, bireyler. 

Efsah (A.) : 1. Çok (daha, en, pek) fasih, en düzgün ve açık (söz), 2. Sözü düzgün ve açık 

söyleyen veya yazan (kimse). 

Eḥad (A.) : 1. Bir, tek. 2. Tanrı. 

Eḥādīs  (A.) : Hadisler. 

Ehemm (A.) : En önemlisi. 

Eḥibbā (A.) : Dostlar. 

Ekber (A.) : En büyük. 

Ekl (A.) : Yeme. 



95 
 

Ekmel (A.) : Mükemmel, tam. 

Eks erī (A.) : 1. Çoğu. 2. Çoğu kez. 

El-ān (A.) : 1. Şimdi, şu anda. 2. Hâlâ, şu anda bile. 

Elem (A.) : Acı, üzüntü. 

Elīm (A.) : Acı, acıklı. 

Eltāf (A.) : İyilikler, lütuflar. 

El-yevm (A.) : Bugün. 

Elzem (A.) : Çok gerekli. 

Emān (A.) : Aman dileme. 

Emel (A.) : Arzu. 

Emīn (A.): 1. Güvenilir. 2. Emniyetli. 

Emlāk (A.) : Mülkler. 

Emvāt (A.) : Ölüler. 

Enām (A.) : 1. Canlılar. 2. İnsanlar. 

Enbiyā (A.) : Nebîler, peygamberler. 

Envāʿ (A.) : Çeşitler, neviler. 

Erbāb (A.) : 1. Sahip. 2. Başkan. 3. Usta. 

Esbaḳ (A.) : Öncekinden önce olan, daha eski, bir makamda bir evvelkinden önce 

bulunmuş olan. 

Eṣdaḳ (A.) : Çok (daha, en, pek) sâdık, çok doğru. 

Esed (A.) : Arslan. 

Esef (A.) : Olmaması, yapılmaması gereken veya kaybedilen bir şey için duyulan üzüntü, 

acınma, yerinme. 

Esefā (A.) : Vah vah, eyvahlar olsun, yazık! 

Etfāl (A.) : Çocuklar. 

Evāmir (A.) : Emirler, buyruklar. 

Evlā (A.) : En iyi, en uygun. 

Evliyā (A.) : 1. Velîler. 2. Önderler. 3. Yetkililer. 

Evṭān (A.) : Vatanlar. 

Evvel (A.) : 1. İlk. 2. Başlangıç. 3. Önce. 

Eyyām (A.) : Günler. 
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-F- 

 

Faḫr (A.) : Övünç, kıvanç. 

Farīża (A.) : 1. Farz. 2. Borç. 

Farṭ (A.) : Haddinden fazla olma, aşırılık, ifrat.  

Faṣīḥ (A.) : Güzel konuşan. 

Faṣıl (A.) : 1. Mevsim. 2. Bölüm. 3. Çözümleme. 

Fażīlet (A.) : Erdem. 

Fażl (A.) : 1. Erdem. 2. Üstünlük. 

Fecere (A.) : 1. Günahkarlar. 2. Kötü insanlar. 

Fehm (A.) : Anlama. 

Feḥvā (A.) : İçerik. 

Fenā (A.) : Gelip geçici olma durumu, devamlı ve kalıcı olmama, ölümlü ve son bulucu 

olma, ölümlülük, fânilik. 

Feraḥ (A.) : Sevinç. 

Ferd (A.) : 1. Tek. 2. Birey. 

Ferḥān (A.) : Sevinçli, neşeli. 

Fermān (F.) : Buyruk. 

Feṣāḥat (A.) : Fasihlik, dilde düzgünlük. 

Fetḥ (A.) : 1. Fetih, tamamen ele geçirme. 2. Açma. 3. Açılma. 

Fevāʾid (A.) : Yararlar, faydalar, kazançlar. 

Fevc (A.) : 1. Grup, cemaat, zümre. 2. Bölük, takım. 

Fevḳ (A.) : Üst, üstü. 

Fevt (A.) : 1. Bir şeyi bir daha ele geçmeyecek şekilde kaybetme, elden kaçırma. 2. Ölüm, 

mevt. 

Fevz (A.) : 1. Zafer, muzafferiyet. 2. Kurtuluş, selâmet, necat. 

Feżā (A.) : 1. Uzay. 2. Geniş düzlük. 

Feżāʾil (A.) : Erdemler. 

Fırḳa (A.) : 1. Parti. 2. Bölük. 3. Zümre. 

Fuḥūl (A.) : En önde gelenler, başkalarına üstün olanlar. 

Furḳān (A.) : 1. Kur’ân. 2. İyi ile kötünün ayrıldığı yerleri gösteren. 
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Fünūn (A.) : 1. Teknikler. 2. Bilimler. 

Fütūḥāt (A.) : Fetihler. 

Fütūr (A.) : 1. Gevşeklik. 2. Bıkkınlık. 

Füyūż (A.) : Feyizler, bolluklar, bereketler. 

 

-G- 

 

Ġaflet (A.) : Habersizlik, dikkatsizlik, dalgınlık. 

Ġalebe (A.) : 1. Baskın çıkma, ağır basma. 2. Kalabalık. 

Ġaraż (A.) : Maksat. 

Ġāye (A.) : Amaç. 

Ġayret-keş (A.-F.) : 1. Gayretli. 2. Kıskanç. 

Ġayūr (A.) : 1. Çok gayretli, çok çalışkan. 2. Çok hamiyetli.  

Ġayẓ (A.) : Öfke. 

Ġazā (A.) : Savaş. 

Ġāzī (A.) : Savaşmış, gaza yapmış. 

Ġılmān (A.) : 1. Köle. 2. Genç, yeni yetme. 

Ġılẓet (A.) : 1.Yoğunluk. 2. Kabalık. 3. Kalınlık. 

Gūne (F.) : Biçim, tarz. 

Ġuzāt (A.) :Gâzîler. 

Gül-gūn (F.) : 1. Gül renkli. 2. Pembe. 

Gümān (F.) : Zan, sanı. 

Gün-be-gün (T.+F.) : Gittikçe, günden güne, gün günden. 

Gürūh (F.) : Topluluk, zümre, bölük. 

 

-H- 

 

Ḫˇāb (F.) : 1. Uyku. 2. Rüya. 

Ḫafī (A.) : Gizli. 

Ḥaḳāʾiḳ (A.) : Gerçekler. 

Hākeẕā (A.) : Aynı şekilde. 
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Ḥaḳīr (A.) : 1. Değersiz. 2. Küçük. 3. Bendeniz, ben. 

Ḥālet (A.) : 1. Hal. 2. Nitelik. 

Ḫāliṣ (A.) : Katışıksız, saf, som. 

Ḫāme (F.) : Kalem. 

Ḥāmid (A.) : Hamd eden, şükreden. 

Ḫāmis (A.) : Beşinci. 

Ḥamiyyet (A.) : Milletinin, yurdunun, yakınlarının şerefini koruma gayreti, millî şeref ve 

haysiyet, fazîlet. 

Ḥamiyyet- mend (A.+F.) : Hamiyetli. 

Ḫˇān (F.) : Okuyan. 

Ḫāne (F.) : 1. Ev. 2. Kısımlara ayrılmış bir şeyin bölümlerinden her biri, bölük, göz. 

Ḫandān (F.) : Güleç, gülen. 

Ḥarīḳ (A.) : Yangın. 

Ḥarīṣ (A.) : Bir şeyi elde etmek husûsunda aşırı derecede istekli olan, hırslı. 

Ḫāṣ (A.) : 1. Özgü, has. 2. Saf. 3. Özel. 

Ḫaṣāʾiṣ (A.) : Bir şeye mahsus olan ve başkasında bulunmayan nitelikler, hasîsalar. 

Ḥasene (A.) : Güzel, iyi. 

Ḥāṣıl (A.) : Ortaya çıkan, var olan. 

Ḫaṣlet (A.) : Tabiat, yaratılıştan gelen huy. 

Ḥāşā (A.) : Uzak dursun, hâşa. 

Hatfe enfihî (A.) : Eceliyle ölmek. 

Ḫāṭır (A.) : Hatır, gönül. 

Ḫāṭıra (A.) : Hatıra, hatıra gelen. 

Ḫātime (A.) : Son. 

Ḫatm (A.) : Bitirme, sona erdirme, tamamlama. 

Ḫavāṣ (A.) : 1. Seçkin kişiler. 2. Nitelikler. 

Ḫavf (A.) : Korku. 

Ḥayf (A.) : Yazık, vah vah. 

Helāk (A.) : 1. Yok olma. 2. Ölme. 

Hemīşe (F.) : Daima, her zaman. 

Hengām (F.) : Vakit, zaman. 

Hey’et (A.) : 1. Ekip. 2. Dış görünüş. 3. Kurul. 4. Topluluk.  
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Hezār (F.) : 1. Bin. 2. Bülbül. 

Hezārān (F.) : Binlerce.  

Ḫınzīr (A.) : Domuz. 

Ḥırz (A.) :. Emin yer, içinde mal saklanan yer.  

Ḥıṣım (?)184 : Aynı soydan gelen veya evlenme yoluyle aralarında yakınlık bulunanlardan 

her biri 

Hidāyet (A.) : Doğru yolu gösterme. 

Ḥiddet (A.) : 1. Öfke. 2. Keskinlik. 

Ḫidmet (A.) : Hizmet kelimesinin eski metinlerde kullanılan asıl şekli. 

Ḥikmet (A.) : 1. Bilgelik. 2. Sebep. 

Ḫilāf (A.) : Aykırı, zıt. 

Hilâfet-penāh (A.+F.) : Hilâfet makâmının dayanağı. 

Ḫilḳat (A.) : 1. Yaratma, yaratılma, yaratılış. 2. Yaratılıştan gelen, sonradan 

kazanılmayan hal, tabiat. 

Ḥimāye (A.) : Koruma, esirgeme, sâhip çıkma. 

Himem (A.) : Himmetler. 

Ḫitām (A.) : Son, nihâyet, bitim. 

Ḫūb (F.) : Güzel. 

Ḥuccāc (A.) : Hacılar. 

Ḫulāṣa (A.) : Özet. 

Ḫulf (A.) : Verdiği sözü tutmama. 

Ḫulūṣ (A.) : İçtenlik. 

Ḫūlyā (A.) : Hülya, hayal. 

Ḫūn (F.) : Kan. 

Ḥūr (A.) : Huri. 

Ḫuṣūl (A.) : Ortaya çıkma, gerçekleşme, var olma. 

Ḫuşūnet (A.) : Haşinlik, sertlik. 

Ḫuṭūr ( A.) : (Hatıra) Gelme, (zihne, fikre) doğma. 

Ḥüccet (A.) : Delil, belge. 

Ḥücre (A.) : Dışarı ile ilgisi mümkün mertebe az olan küçük oda, odacık. 

                                                             
184 XIV. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesi’nde kullanılan kelimenin kökü belli değildir. 
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Hümāyūn (F.) : 1. Kutlu. 2. Padişah ile ilgili. 

Ḥüsn (A.) : Güzellik. 

Hüviyyet (A.) : Asıl, kimlik. 

 

-I- 

 

Iṣlāḥ (A.) : Düzeltme, iyileştirme, reform. 

ʿIyāl (A.) : Eş, hanım. 

 

-İ- 

 

İʿṭā (A.) : 1.Verme. 2. Verilme. 3. Ödeme. 4. Ödenme. 

İʿvicāc (A.) : Eğrilme, burkulma. 

ʿİbād (A.) : Kullar. 

İbḳā (A.) : 1. Devamlılık kazandırma. 2. Sınıfta bırakma. 

İbrāz (A.) : Gösterme. 

İbṭāl (A.) : Geçersiz kılma, kaldırma, bozma. 

İbtidā (A.) : 1. İlkin, önce. 2. Başlangıç. 3. Başlama. 

İbtidār (A.) : Başlama, girişme. 

İbtilā (A.) : Tutkunluk, müptelalık, düşkünlük. 

İcābet (A.) : 1. Kabul edilme. 2. Uyma. 

Īcād (A.) : 1. Var etme, yaratma. 2. İcat. 

Īcāz (A.) : Veciz anlatma, özlü söyleme. 

İcāzet (A.) : 1. İzin. 2. Mezuniyet belgesi, diploma. 

İclāl (A.) : Saygı gösterme, büyük sayma, ağırlama, ikram, tâzim. 

İcmāl (A.) : 1. Özetleme. 2. Özet. 3. Toplam. 

İctihād (A.) : 1. Çalışma, çabalama. 2. Görüş. 3. Dinî kaynaklar ışığında görüş bildirme. 

İctināb (A.) : Kaçınma, sakınma, çekinme. 

İctisār (A.) : Yüreklenme, cesaret bulma. 

İdḫāl (A.) : 1. İçeri alma, sokma. 2. Yurt dışından getirme, dışalım, ithal. 

İdrāk (A.) : 1. Kavrama, anlama. 2. Erişme. 
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Īfā (A.) : 1. Yapma, yerine getirme. 2. Ödeme. 

İfşā (A.) : Açığa vurma. 

İġvā (A.) : Azdırma, ayartma. 

İḫlāṣ (A.) : İçtenlik, dürüstlük. 

İḥsān (A.) : 1. Bağış. 2. İyilik. 

İḫṭār (A.) : Uyarı, hatırlatma. 

İḫtilāt (A.) : 1. Karışma. 2. Görüşme, kaynaşma. 

İḫtiṣār (A.) : Kısaltma, özetleme. 

İḫtiyār (A.) : 1. Seçme. 2. Seçilme. 3. Seçme hakkı. 4. Yaşlı. 

İḫvān (A.) : Dostlar. 

İḥyā (A.) : 1. Diriltme, yaşatma. 2. Canlılık kazandırma. 3. Geceyi ibadet ederek geçirme. 

Īḳāẓ (A.) : 1. Uyandırma. 2. Uyarma. 

İḳdām (A.) : Girişim. 

İkrām (A.) : 1. Cömertlik. 2. Sunma, armağan etme. 

İktifā (A.) : Yetinme. 

İḳtiżā (A.) : 1. Gerekme. 2. İhtiyaç. 

İʿlā (A) : Yüceltme, şânını, şöhretini arttırma. 

İʿlâ-yı kelimetullāh (A.) : İslâm dîninin esaslarını ve yüceliğini yaymak için gösterilen 

gayret, bu yolda yapılan cihâd. 

İllā (A.) : Ne olursa olsun, muhakkak, mutlaka, ille 

ʿİllet (A.) : 1. Hastalık. 2. Sebep. 

İltiẕāẕ (A.) : Lezzet alma. 

İlzām (A.) : Bir tartışmada kuvvetli delil ve fikirlerle karşısındakini cevap veremez 

duruma getirme, susturma, susmaya mecbur etme. 

Īmān (A.) : İnanma. 

İmʿān (A.) : İnceden inceye, dikkatle araştırma, bir şeyde çok dikkatli olma, bir şeyin 

derinliğine nüfuz etme. 

İmdād (A.) : Yardım isteme, imdat. 

İnʿām (A.) : 1. Bağış, ihsan. 2. Bahşiş. 

İnḳıyād (A.) : Bağlanma, boyun eğme. 

İntāc (A.) : 1. Sonuçlandırma. 2. Doğurma. 

İntiẓām (A.) : Düzen. 
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İnzāl (A.) : İndirme. 

İrā’e (A.) : Gösterme. 

Īs ār (A.) : şİkram etme, ağırlama. 

ʿİsmet (A.) : 1. Masumluk. 2. Haramdan kaçınma. 

İstidrāc (A.) : Derece derece arttırma, bir şeye yaklaştırma. 

İstiḥṣāl (A.) : 1. Elde etme. 2. Elde edilme. 3. Üretim. 

İştiġāl (A.) : Uğraşı. 

İştiyāḳ (A.) : Şevklenme, şevk duyma. 

İṭāʿat (A.) : Emre uyma, söz dinleme. 

İtmām (A.) : Tamamlama, bitirme. 

İttifāḳ (A.) : 1. Fikir birliğine varma, uyuşma, anlaşmaya varma. 2. Birlikte hareket etmek 

üzere sözleşme. 

İttiḫāẕ (A.) : 1. Alma. 2. Kabul etme. 3. Kullanma. 4. Değerlendirme. 

İʿtiḳād (A.) : İnanma, kalben tasdik ederek inanma, inanç, inan. 

İzāle (A.) : 1. Yok etme. 2. Giderme. 

ʿİẓām (A.) : Büyükler, ulular. 

İẓhār (A.) : Gösterme. 

 

-K- 

 

Ḳābil (A.) :1. Kabul eden, alan, alıcı. 2. Olabilir, mümkün. 

Ḳadīm (A.) : Eski. 

Ḳādir (A.) : Güçlü. 

Kāffe (A.) : Tümü, hepsi. 

Kāfī (A.) : Yeterli. 

Ḳāʾime (A.) : 1. Kağıt para. 2. Ferman. 

Ḳāl (A.) : Söz, laf. 

Ḳalʿa (A.) : Kale. 

Ḳamer (A.) : Ay. 

Kāmil (A.) : 1. Tam. 2. Olgun. 3. Bilgili. 

Ḳarīb (A.) : Yakın. 
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Ḳarīn (A.) : Yakın, karib. 

Ḳaṣr (A.) : Kasır, köşk. 

Ḳāṣır (A.) : 1. Kısa. 2. Kusurlu, âciz. 

Ḳaṭʿī (A.) : Kesin. 

Kātib (A.) : Bir resmî dâirede, bir kurumda veya bir kişinin yanında yazı yazmakla görevli 

kimse, yazan, yazıcı. 

Ḳāṭıʿ (A.) : Kesen, kesici. 

Ḳāṭıʿa (A.) Kâğıt veya deriden kesilerek yapılmış sanat eseri. 

Ḳatl (A.) : Öldürme, katil. 

Ḳavī (A.) : Güçlü. 

Ḳavl (A.) : 1. Söz, kelâm. 2. Sözleşme, anlaşma. 

Kefere (A.) : Kafirler. 

Kelām (A.) : Söz. 

Kelīm (A.) : Söz söyleyen, konuşan kimse, mütekellim 

Kemīn (F.) : Pusu, tuzak. 

Kemter (F.) : 1. Daha az. 2. Değersiz. 

Kerāmet (A.) : 1. Cömertlik, kerem. 2. Velîlerin gösterdikleri olağandışı hal. 

Kesb (A.) : Kazanma, çalışarak kazanma. 

Kes īr (A.) : Çok, bol. 

Kes ret (A.) : Çokluk, bolluk. 

Keşīde (F.) : Çekme, çekilme, düzenleme, tertip etme. 

Ketm (A.) : Gizleme, saklama. 

Ḳırāʾat (A.) : Okuma. 

Ḳıṣṣa (A.) : 1. Öykü, fıkra. 2. Olay. 

Ḳıtāl (A.) : 1. Savaş. 2. Birbirini öldürme. 

Ḳıyās (A.) : Bir şeyi diğer bir şeye göre değerlendirme, başka bir şeye benzeterek 

hakkında hüküm verme, karşılaştırma, mukāyese etme. 

Kibriyā (A.) : Büyüklük, ululuk, azamet 

Kilk (F.) : Kamış kalem. 

Kirāren (A.) : Defalarca. 

Kişver (F.) : Ülke. 

Ḳudret (A.) : Güç. 
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Ḳudsī (A.) : Kutsal. 

Ḳurb (A.) : 1. Yakınlık. 2. Yakın. 

Ḳuvve (A.) : Kuvvet. 

Küffār (A.) : Kafirler. 

Külliyen (A.) : Bütünüyle, tamâmen. 

Kütüb (A.) : Kitaplar. 

 

-L- 

 

Lā (A.) : 1. Hayır. 2. Yoktur. 

Lā-cerem (A.) : Kuşkusuz. 

Lā-siyyemā (A.) : Özellikle, bilhassa, alelhusus. 

Lā-şekk (A.) : Şüphesiz, zansız. 

Lā-yuʿad (A.) : Sayısız. 

Lā-yuḥṣā (A.) : Sayılamayacak kadar çok, hesâba gelmez, pek çok. 

Leʾāli (A.) : İnciler. 

Leb (F.) : 1. Dudak. 2. Kenar. 

Lebīb (A.) : Akıllı, zekî. 

Leyl (A.) : Gece. 

Liḳā (A.) : 1. Yüz, çehre. 2. Kavuşma, buluşma. 

Liḳāullah (A.) : Allah’a kavuşma 

Lisān (A.) : Dil. 

Livā (A.) : Sancak, bayrak. 

Lü’lü (A.) : İnci. 

 

-M- 

 

Maʿreke (A.) : Savaş alanı. 

Māʿadā (A.) : Dışında, -den başka, başka, öte, yanı sıra. 

Maʿârif-mend (A.+F.) : Bilgi sâhibi, mârifetli. 
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Mā-dām (A.) : 1. Çünkü, değil mi ki, –diği için, mâdem. 2. Devam ettiği müddetçe, dâim 

ve bâkî oldukça, sürüp gittikçe. 

Māder (F.) : Anne. 

Maġfiret (A.) : Yarlıgama. 

Maġfūr (A.) : Yarlıganmış. 

Māḥaṣal (A.) : Sonuç. 

Maḥbūb (A.) : 1. Sevilen. 2. Sevgili. 

Maḥfūż (A.) : Korunmuş, saklanmış. 

Māhiyet (A.) : Asıl, esas, içyüzü. 

Maḫlūk (A.) : Yaratık. 

Maḫlūt (A.) : Karışık. 

Maḥmedet (A.) : 1. Şükür, şükran, teşekkür, övgü. 2. Övgüye, şükür ve methe lâyık hal, 

hareket, davranış. 

Maḥrūs (A.) : Korunan, gözetilen, muhâfaza edilen, mahfuz. 

Maḫṣūṣ (A.) : 1. Özgü, ayrılmış. 2. Bilerek. 

Maḥşer (A.) : 1. Kıyamet yeri. 2. Aşırı kalabalık. 

Maḥżā (A.) : Yalnız, ancak, sâdece, sırf. 

Maḥzūn (A.) : Hüzünlü. 

Maḥẕūr (A.) : Sakınca. 

Maḳdūr (A.) : 1. Güç. 2. Elden gelen. 

Makṣūd (A.) : 1. Söylenilmek, belirtilmek istenilen, kastedilen. 2. İstenilen şey, amaç, 

gāye, maksat. 

Maʿḳūl (A.) : Akla uygun. 

Maʿmāfīh (A.) : Bununla birlikte. 

Manṣıb (A.) : Devlet memuriyetindeki makam. 

Maʿrūf (A.) : 1. Bilinen. 2. Ünlü, tanınmış. 

Maṣūn (A.) : Korunmuş, saklanmış. 

Maṭlūb (A.) : 1. İstenilen, aranan. 2. Alacak. 

Maṭlab (A.) : İstenilen, talep edilen şey, istek, meram, matlup. 

Māye (F.) : 1. Maya. 2. Para. 3. Māl. 4. Güç. 

Mażhar (A.) : 1. Ortaya çıkış yeri. 2. Şereflenme, nail olma. 

Meʾāb (A.) : Sığınma yeri. 
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Meccānen (A) : Parasız, ücretsiz olarak, bedâva. 

Mecelle (A.) : Dergi. 

Mecmūʿ (A.) : 1. Bir araya getirilmiş, toplanmış, cemedilmiş. 2. Bütün, hep, cümle. 

Medḥ (A.) : Övgü. 

Mekkāre (A.) : Kiralık binek veya yük hayvanı. 

Melāʾike (A.) : Melekler. 

Melḥūż (A.) : Düşünülen, öngörülen. 

Memālik (A.) : Memleketler, ülkeler. 

Memdūḥ (A.) : Övülmüş. 

Menʿ (A.) : 1. Engel olma, alıkoyma. 2. Engel olunma, alıkonulma. 3. Yasaklama. 4. 

Yasaklanma. 

Menāfiʿ (A.) : Menfaatler, çıkarlar, yararlar. 

Menāzil (A.) : 1. Konaklar. 2. Aşamalar. 

Menbaʿ (A.) : Herhangi bir şeyin ortaya çıktığı, meydana geldiği, zuhur ettiği yer, mebde, 

menşe. 

Merām (A.) : Amaç, anlatılmak istenen şey. 

Merġūb (A.) : Rağbet edilen, aranılan, istenilen. 

Merre (A.) : Defa. 

Merṣūṣ (A.) : Sağlam, metin, muhkem. 

Mertebe (A.) : 1. Derece. 2. Miktar. 

Merzūḳ (A.) : 1. Rızkı verilmiş, rızıklanmış. 2. Mutlu, bahtiyar, mesut. 

Mes ābe (A.) : Derece, değer, ölçü, menzile. 

Mesrūr (A.) : Sevinçli. 

Mestūr (A.) : Örtülü, kapalı, gizli, saklı. 

Mesʿūd (A.) : 1. Mutlu, saadetli. 2. Kutlu. 

Meşaḳḳat (A.) : Sıkıntı, güçlük. 

Metīn (A.) : Sağlam, dayanıklı, kuvvetli, güçlü. 

Mevʿūd (A.) : 1. Vaat edilmiş. 2. Vadeli. 

Mevcūdāt (A.) : Varlıklar. 

Mevhūb (A.) : Bağışlanmış, hibe ve ihsan edilmiş olan. 

Mevrūs  (A.) : Mîras kalmış, verâset yoluyle edinilmiş. 
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Mevṣūf (A.) : Bir nitelikle nitelendirilmiş, kendisini benzerlerinden ayıran bir nitelik 

kazanmış, nitelenmiş. 

Mezbūr (A.) : Anılan, belirtilen. 

Meẕheb (A.) : 1. Bir dinde belirli görüş ve anlayış farklılıklarından doğan kollardan her 

biri. 2. Gidilen, benimsenen yol. 

Meẕkūr (A.) : Az önce adı geçen, sözü edilen, yukarıda anılan, zikrolunan. 

Mıṣdāḳ (A.) : Ölçüt, kriter. 

Miḥnet (A.) : Sıkıntı, acı, dert. 

Minvāl (A.) : Tarz, yol. 

Mīzān (A.) : 1. Terazi. 2. Ölçü. 3. Terazi burcu. 4. Mahşer günü, kıyamet günü. 

Muʿādil (A.) : Denk, eşit, müsâvî. 

Muʿāhede (A.) : Ahitleşme, antlaşma. 

Muʿāmele (A.) : 1. İşlem. 2. Davranış. 

Muʿārıż (A.) : Birine veya bir fikre karşı olan, karşı çıkan, muhâlefet eden kimse, muhâlif. 

Muʿāvin (A.) : Yardımcı. 

Muʿaẓẓam (A.) : 1. Çok büyük, çok iri, pek kocaman. 2. Büyüklüğü şüphe götürmeyen, 

yüce, ulu. 

Muḍārebe (A.) : Karşılıklı olarak birbirine vurma, vuruşma, dövüşme. 

Muḥaḳḳaḳ (A.) : Doğru olduğu kesin olarak bilinen, doğruluğunda şüphe bulunmayan, 

doğru, gerçek. 

Muḫalled (A.) : Gelip geçici olmayan, sürekli, kalıcı, ebedî. 

Muḫtaṣar (A.) : Kısa, özlü. 

Muḳābil (A.) : 1. Karşılığında. 2. Karşılık. 

Muḳaddem (A.) : 1. Önde. 2. Önce, önceki. 

Muḳaddes (A.) : Her türlü ayıp ve noksanlıktan arındırılmış, yüce ve kutsal bilinmiş, 

kutsal, kutsî. 

Muḳaddime (A.) : Giriş, sunuş, başlangıç. 

Muḳarreb (A.) : Yakın. 

Muḳātele (A.) : 1. Karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma. 2. Savaş, harp, 

kavga. 

Muḳtedīr (A.) : Güçlü, iktidarlı. 

Muḳteżā (A.) : Bir şeyin gereği olan, gereken, lâzım gelen şey, gerek, îcap. 



108 
 

Mūmā-ileyh (A.) : Adı geçen, sözü edilen (kimse). 

Murād (A.) : Erişilmek istenen, olması, gerçekleşmesi arzu edilen şey, istek, dilek, amaç 

Muṣaddıḳ (A.) : 1. Doğruluğunu ortaya koyan, doğrulayan, tasdik eden (kimse). 2. Resmî 

bir yazı veya belgeyi onaylayan (kimse). 

Mutaṣarrıf (A.) : Sancak beyi. 

Mutażammın (A.) : İçeren. 

Muʿteḳid (A.) : 1. İnanan, kabul eden, ret ve inkâr etmeyen (kimse). 2. Dînine bağlı, 

inançlı, dindar (kimse). 

Muʿtezile (A.) : H.II.– M.VIII. yüzyıl başlarında Basra’da Vâsıl bin Atâ ile Amr bin 

Ubeyd’in fikirleri etrâfında gelişen ve, “Kul yaptıklarının yaratıcısıdır.” inancıyla kader 

meselesinde olduğu gibi Allah’ın sıfatları, büyük günah vb. konularda Ehlisünnet’ten 

ayrılan akılcı mezhep. 

Muṭmaʾin (A.) : Şüphe, korku ve endîşelerden kurtulup rahatlamış, gönül huzuruna 

kavuşmuş, emniyete ermiş. 

Muvaffaḳiyet (A.) : Başarı. 

Muvaḥḥid (A.) : Allah’ın birliğine inanan, tevhit inancını benimseyen kimse, Müslüman. 

Muvāzene (A.) : 1. Denge. 2. Ölçü ve ağırlık bakımından denk ve müsâvî olma durumu, 

denklik. 

Muʿteḳid (A.) : İnanan, inancında olan. 

Mübāderet (A.) : Bir işe süratle girişme. 

Mübāyaʿa (A.) : Satın alma. 

Müberhen (A.) : Delille ispatlanmış olan, delilli ispatlı. 

Mübīn (A.) : Açıklayan, açıklayıcı. 

Mücāhid (A.) : 1. Çalışıp didinen, uğraşan, mücâdele ve mücâhede eden kimse. 2. Allah 

yolunda din, vatan, millet uğruna savaşan, cihat eden kimse. 

Mücâhidin (A.) : Allah yolunda savaşanlar, cihat ve mücâhede edenler, mücâhitler. 

Mücerred (A.) : 1. Bekar. 2. Soyut. 

Müdellel (A.) : Hakkında delil bulunan, delille ispatlanmış olan, delilli. 

Müdellelen (A.) : Delille ispat edilerek. 

Müdrik (A.) : İdrak eden. 

Müʾes s ir (A.) : Etkileyici, etkili. 

Müʾeyyide (A.) : Yaptırım. 
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Müfesser (A.) : Açıklanmış, îzah ve tefsir edilmiş. 

Müfessir (A) : Açıklayan, îzah eden kimse. 

Müfīd (A.) : Yararlı. 

Müfteḫir (A.) : İftihar eden. 

Müheyyā (A.) : Hazır. 

Mühlik (A.) : Öldürücü. 

Müjde (F.) : Sevinmeye yol açan, sevindirici haber, muştu. 

Mülāḥaẓā (A.) : 1. Etraflıca ve iyice düşünme. 2. Dikkatle bakma, tetkik etme. 

Mülūk (A.) : Melikler. 

Mümtāz (A.) : Seçkin. 

Münāfıḳ (A.) : İkiyüzlü, nifak sokucu. 

Münāvebe (A.) : Dönüşümlü olarak. 

Münkir (A.) : İnkâr eden. 

Müntehā (A.) : Son. 

Müntehī (A.) : Bir yere, bir şeye varıp ulaşan, son bulan. 

Müreccaḥ (A.) : Tercih sebebi, tercih edilir. 

Mürettib (A.) : Dizgici. 

Müsellem (A.) : 1. Verilmiş, teslim edilmiş, tevdî olunmuş. 2. Doğruluğu, gerçekliği 

ispatlanmış, herkes tarafından kabul edilmiş, şüphe götürmez, inkâr edilemez. 

Müselsel (A.) : Zincirleme. 

Müstaġnī (A.) : Doygun, eyvallah etmeyen. 

Müstaḳіm (A.) : 1. Doğru, düz. 2. Doğru, gerçek, hak. 

Müstecmiʿ (A.) : Toplayan, cemeden. 

Müsteṭāb (A.) : Hoşa giden, beğenilen, iyi, güzel. 

Müşerref (A.) : Şeref kazanmış, şereflenmiş, şerefli. 

Müşevveş (A.) : Karışık. 

Müştāḳ (A.) : Şiddetle arzu eden, özleyen, hasretini çeken, gönülden isteyen. 

Müṭālaʿa (A.) : 1. Okuma. 2. Görüş. 3. İnceleme. 

Müteḥayyir (A.) : Şaşkın, şaşırmış. 

Müteselsilen (A.) : Zincirleme olarak, birbirinin ardı sıra. 

Mütevaḳḳıf (A.) : Bağlı. 

Mütevātir (A.) : Ağızdan ağıza yayılan, herkesin dilinde gezen, tevâtür yoluyle gelen. 
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Mütevekkil (A.) : Tevekkül eden her işini Tanrı’nın iradesine bırakan. 

Müyesser (A.) : 1. Kolaylıkla olan, kolaylıkla yapılan, kolaylaştırılmış. 2. Nasip olan. 

Müẕākere (A.) : Bir konu üzerinde karşılıklı görüşme, fikir alış verişinde bulunma. 

 

-N- 

 

Nāçār (F.) : 1. Çaresiz, sorunda. 2. İster istemez. 

Nāgehān (F.) : Ansızın. 

Nāʾil (A.) : Erişen, kavuşan, murada eren. 

Naʿīm (A.) : 1. Nîmete eren kimse. 2. Nîmet, bolluk, refah içinde yaşama. 

Nā-ḳābil (F.+A.) : Kābil olmayan, mümkün olmayan, imkânsız. 

Naḳd (A.) : Kusurlu sözle kusursuz sözü ayırt etme, tenkit. 

Nā-mütenāhī (F.-A.) : Sonsuz, engin. 

Nān (F.) : Ekmek. 

Nār (A.) : Ateş. 

Nās (A.) : İnsanlar. 

Naṣr (A.) : 1. Yardım. 2. Zafer, gālibiyet, nusret. 

Naṣṣ (A.) : Kesinlik. 

Nāşī (A.) : İleri gelen, kaynaklanan, dolayı. 

Naẓar (A.) : Bakış, bakma, göz atma. 

Nāẓır (A.) : 1. Bakan. 2. Nezaret eden. 

Nāzil (A.) : İnen. 

Naẓm (A.) : 1. Dizme. 2. Düzenleme, tertip etme. 3. Vezinli ve kafiyeli söz söyleme. 

Nefer (A.) : 1. Kişi. 2. Asker. 

Nehār (A.) : Gündüz. 

Neşr (A.) : 1. Yayma. 2. Yayınlama. 3. Yayınlanma. 

Nevʿ (A.) : Tür, nevi, çeşit. 

Niʿam (A.) : Nimetler. 

Nifāḳ (A.) : İkiyüzlülük 

Nīk (F.) : İyi, güzel. 

Nîk-nam (F.) : Nâmı iyi olan, iyi nam kazanmış. 
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Niyāz (F.) : 1. Yalvarma. 2. Dua. 

Niẓām (A.) : Düzen. 

Nuṣret (A.) : 1. Tanrı’nın yardımı. 2. Üstünlük. 

Nūş (F.) : İçmek. 

Nübüvvet (A.) : Peygamberlik. 

Nüşūr (A.) : 1. Dağıtma, yayma; dağılma, yayılma, neşr. 2. Öldükten sonra dirilme. 

 

-P- 

 

Peder (F.) : Baba. 

Penāh (F.) : Sığınma. 

Pür (F.) : Dolu. 

 

-R- 

 

Rābiʿ (A.) : Dördüncü. 

Rādde (A.) : 1. Derece. 2. Civar. 

Raḥīm (A.) : 1. Merhametli. 2. Merhamet eden Tanrı. 

Rāvī (A.) : 1. Rivāyet eden. 2. Anlatan, hikaye eden. 

Rāyiḥa (A.) : Koku. 

Rāzıḳ (A.) : Rızık veren Tanrı. 

Recāʾ (A.) : Ümit, emel, umma. 

Resāʾil (A.) : 1. Risāleler. 2. Dergiler. 

Resīde (F.) : Erişmiş, yetişmiş, ulaşmış, olgunlaşmış. 

Revḥ (A.) : 1. Rahatlık, huzur. 2. Gönül ferahlığı, sevinç, neşe. 

Revh ü reyḥān (A.) : Rahatlık, bolluk, bereket. 

Reyḥān (A.) : Fesleğen. 

Risāle (A.) : 1. Genellikle belli bir konuda yazılmış küçük kitap, broşür. 2. Dergi. 

3.Mektup 

Rivāyet (A.) : 1. Nakletme, hikaye etme. 2. Söylenti. 

Riyā (A.) : İkiyüzlü. 
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Rūy (F.) : Yüz, yüzey, satıh. 

Rūz (F.) : 1. Gün. 2. Gündüz. 

Rūzī (F.) : 1. Rızık, azık. 2. Nasip, kader, kısmet. 

Rütbe (A.) : Derece, sıra, basamak. 

 

-S- 

 

Saʿādet (A.): Mutlu olma, mutlu ve mesut yaşama, mutluluk, bahtiyarlık. 

Sāʿī (A.) : Çalışan, gayret eden. 

Saʿy (A.) : Çalışma, çaba gösterme. 

Sābiʿ (A.) : Yedinci. 

Ṣad (F.) : Yüz. 

Ṣadāḳat (A.) : Kendisine iyilik edene, lutufta bulunup koruyana minnet ve şükran 

duyguları ile bağlanma, bu bağlılığa yakışır şekilde davranma, hâinlik ve döneklik 

etmeme, vefâkarlık gösterme. 

Ṣaded (A.) : Konu, asıl mesele. 

Sādis (A.) : Altıncı. 

Ṣaff (A.) : Sıra, dizi, saf. 

Ṣaġīr (A.) : 1. Küçük. 2. Küçük çocuk. 

Ṣāḥib-ḳırān (A.) : Uğurlu olarak bilinen Zühre (Venüs) ve Müşteri (Jüpiter) yıldızlarının 

aynı burç ve aynı derecede oldukları kutlu zamanda doğan kimse, böyle bir zamanda tahta 

çıkan çok başarılı hükümdar. 

Ṣaḥīḥ (A.) :1. Doğru. 2. Gerçek. 

Ṣaḥrā (A.) : 1. Çöl. 2. Kır. 

Sāʾil (A.) : 1. Dilenci. 2. Soran. 3. Akan. 

Ṣalābet (A.) : Sağlamlık. 

Ṣalīb (A.) : Haç. 

Sālimen (A.) : Sağ ve sağlıklı olarak, emniyet içinde. 

S ālis  (A.) : Üçüncü. 

S āmin (A.) : Sekizinci. 

S ānī (A.) : İkinci. 
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Ṣarāḥaten (A.) : Açıkça. 

Ṣarf (A.) : 1. Harcama. 2. Gramer. 

Sarp (T.) : 1. Çok dik, çıkılması, geçilmesi zor. 2. Güç, zor, müşkül. 

Ṣarīḥ (A.) : Açık, kuşku götürmeyen. 

Saṭr (A.) : Satır kelimesinin eski metinlerde kullanılan asıl şekli. 

Saṭvet (A.) : Güçlülük. 

Sāye (F.) : Gölge. 

Sāyebān (F.) : 1. Gölgelik. 2. Çadır. 

Sebīl (A.) : 1. Yol. 2. Su dağıtım yeri, sebil. 

Sebḳat (A.) : Geçme. 

S ebt (A.) : Kayda geçirme. 

Sedd (A.) : Geçilmesi, aşılması zor tabiî veya sun’î engel. 

Sedіd (A.) : Doğru, mâkul. 

Sefīh (A.) : Zevk ve eğlence düşkünü. 

Sehv (A.) : Yanılgı. 

Semāʿ (A.) : İşitme, duyma 

S emere (A.) : 1. Meyve. 2. Ürün. 3. Sonuç. 

S enā (A.) : Övgü. 

Seniyye (A.) : Ulu, yüce. 

Serd (A.) : Düzgün dile getirme. 

Serd (F.) : 1. Soğuk. 2. Sert, haşin. 

Seyf (A.) : Kılıç. 

Seyyid (A.) : Efendi, önder, reis. 

Seyyiʾe (A.) : 1. Günah. 2. Kötülük. 

Sezāvār (F.) : Layık, yaraşır. 

Ṣıdḳ (A.) : Doğruluk, gerçeklik. 

Ṣıfat (A.) : Bir kimse veya şeyin sâhip olduğu nitelik, ona âit olan özellik, hal ve vasıf 

Ṣıyānet (A.) : Koruma. 

Silk (A.) : 1. Dizi. 2. İplik. 3. Meslek. 

Sīm (F.) : 1. Gümüş. 2. Gümüş tel. 3. Gümüş para. 

Sirāyet (A.) : Bulaşma, geçme. 

Sūd (F.) : 1. Kâr, kazanç. 2. Yarar. 
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Ṣudūr (A.) : 1.Çıkış. 2. Göğüsler. 

Ṣulb (A.) : 1. Döl, soy. 2. Katı. 

Ṣuleḥā (A.) : Salih kişiler, iyi amelli kullar. 

Ṣūret (A.) : 1. Yüz. 2. Çare. 3. Biçim. 4. Tarz. 

Suṭūr (A.) : Satırlar. 

Ṣuʿūbet (A.) : Zorluk, güçlük, zahmet. 

Sürʿat (A.) : Çabukluk, hızlılık, hız 

Sütūr (F.) : 1. Binek hayvanı. 2. Yük hayvanı. 

Süyūf (A.) : Kılıçlar. 

 

-Ş- 

 

Şādān (F.) : Sevinçli. 

Şāfiʿ (A.) : Şefaatçi. 

Şaḳḳ (A.) : Yarık, çatlak. 

Şān (A.) : 1. Şöhret, şan. 2. Durum. 3. Gösteriş. 

Şāyeste (F.) : Yaraşır, layık. 

Şeb (F.) : Gece. 

Şecāʿat (A.) : Cesaret, yiğitlik. 

Şecīʿ (A.) : Cesur, yiğit. 

Şedāʾid (A.) : 1. Eziyetli, zahmetli, sıkıntılı durumlar. 2. Âfetler, büyük sıkıntılar, belâlar. 

Şedīd (A.) : Şiddetli. 

Şehādet (A.) : 1. Tanıklık, şahitlik. 2. Şehadet getirme. 3. Şehitlik. 

Şehīd (A.) : 1. Allah yolunda ve din uğrunda savaşırken ölen kimse. 2. Vatan, millet, 

kutsal bir amaç ve görev uğrunda ölen kimse. 

Şehinşāh (F.) : Şahlar şahı. 

Şehryārī (F.) : Hükümdarlık, şahlık. 

Şedīd (A.) : Şiddetli. 

Şekk (A.) : Kuşku, şüphe. 

Şekvā (A.) : Şikāyet, sızlanma. 

Şemāʾil (A.) : Huylar, tavırlar. 
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Şems (A.) : Güneş. 

Şerʿ (A.) : Şerîat, İslâm şeriatı. 

Şevket (A.) : Ululuk. 

Şirk (A.) : Tanrı’ya ortak koşma. 

Şühūd (A.) : 1. Görme. 2. Görünme. 3. Tanıklar. 

Şürb (A.) : İçme. 

Şürūʿ (A.) : Başlama. 

 

-T- 

 

Taʿlīm (A.) : 1. Öğretme. 2. Öğrenme. 3. Meşk. 4. İdman, egzersiz. 

Taʿyīb (A.) : Ayıplama. 

Taʿẓīm (A.) : 1. Saygı gösterme. 2. Ululama, yüceltme. 

Taʿaccüb (A.) : Şaşırma. 

Teʿaḳḳul (A.) : 1. Akıl erdirme. 2. Akıl etme. 

Ṭāʿat (A.) : 1. İbadet. 2. İtaat. 

Tāc-dār (A.-F.) : Taç sahibi, padişah. 

Tafṣīl (A.) : Ayrıntılı açıklama. 

Taḥḳīḳ (A.) : Araştırma, gerçeği arama. 

Taḥrīk (A.) : 1. Kımıldatma, oynatma, harekete getirme. 2. Kışkırtma. 

Taḥrīr (A.) : 1. Yazma. 2. Yazılma. 3. Kitap yazma. 4. Serbest bırakma. 

Taḥṣīl (A.) : 1. Elde etme. 2. Öğrenim. 

Taḥvīl (A.) : 1. Değiştirme. 2. Borç senedi. 

Ṭāʾife (A.) : Grup hâlindeki insan topluluğu, bölük, fırka, takım, cemâat. 

Taḳdīm (A.) : 1. Sunma, sunuş. 2. Öne alma. 

Taḳdīr (A.) : 1. Değerlendirme. 2. Beğenme. 3. Tanrı’nın isteği. 

Taḳrīẓ (A.) : Eleştiri. 

Taḳrīż (A.) : 1. Borç verme. 2. Kitaba beğeni yazısı yazma. 

Taḳṣīr (A.) : 1. Kısaltma. 2. Kusur. 

Talṭīf (A.) : 1. Ödüllendirme. 2. Gönlünü alma. 

Ṭarīḳ (A.) : 1. Yol. 2. Tâkip edilen yol, usûl. 
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Taṣavvur (A.) : Zihinde şekillendirme, fikren kurma, tasarım. 

Taṣdīḳ (A.) : Onay, doğrulama. 

Taṣḥīḥ (A.) : Düzelti. 

Tasṭīr (A.) : Satır hâline koyma, satır hâlinde yazma. 

Taṭbīḳ (A.) : Uygulama. 

Ṭayyib (A.) : Güzel, hoş. 

Ṭayyibe (A.) : İyi davranış. 

Te’kīd (A.) : Pekiştirme, sağlamlaştırma. 

Te’līf (A.) : 1. Yan yana getirme, alıştırma. 2. Kaleme alma, yazma. 

Te’vīl (A.) : Başka bir yorum getirme. 

Tebʿa (A.) : Uyruk, teba. 

Tebcīl (A.) : Ululama. 

Tebdīl (A.) : Değiştirme, dönüştürme, değişiklik. 

Tebeʿan (A.) : Tâbi olarak, uyarak 

Tebşīr (A.) : Müjdeleme. 

Tebyīn (A.) : Açık açık anlatma, beyan etme 

Tecessüs (A.) : 1. Araştırma. 2. Merak. 

Tedḳīḳ (A.) : İnceleme, tetkik. 

Tedvīn (A.) : Kitap durumuna koyma, yazılmış olan şeyleri toplayıp kitap hâline getirme. 

Teʾemmül (A.) : Enikonu düşünme. 

Tefāsīr (A.) : Tefsirler, yorumlar. 

Tefsīr (A.) : Yorumlama, yorum. 

Tekdīr (A.) : 1. Azarlama, paylama. 2. Kederlendirme, keder verme. 

Tekellüm (A.) : Konuşma. 

Teʾkīd (A.) : 1. Sağlamlaştırma, berkitme. 2. Daha önce yazılmış veya söylenmiş olan bir 

şeyi tekrar hatırlatma, bir daha bildirme. 

Tekrīm (A.) : Saygı gösterme. 

Teks īr (A.) : Çoğaltma. 

Temennī (A.) : İstek, arzu. 

Temhīd (A.) : Ön söz, giriş, mukaddime. 

Temettuʿ (A.) : Kazanç, kâr. 

Temyīz (A.) : 1. Ayırt etme. 2. Seçme. 
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Tenbīh (A.) : 1. Uyandırma. 2. Uyarı, tembih. 

Teşne (F.) : Susamış. 

Teşmegān (F.) : Susamışlar, susayanlar. 

Teşfiye (A.) : 1. İyileştirme, şifâ verme. 2. Ferahlık verme, ferahlandırma. 

Tevcīh (A.) : 1. Yöneltme, yönlendirme. 2. Yorumlama. 3. Rütbe verme. 

Teveccüh (A.) : 1. Yönelme, dönme. 2. İlgi gösterme. 

Tevessül (A.) : 1. El atma, girişme. 3. İnanma. 3. Sarılma. 

Teʾvīl (A.) : Bir söz veya davranışa bilinen anlamından başka bir anlam verme, başka bir 

mânâ ile yorumlama. 

Tevḥīd (A.) : Birleştirme. 

Teẕkār (A.) : Anma hatırlama. 

Tezyīn (A.) : 1. Süsleme. 2. Süslenme. 

Ṭıynet (A.) : Mizaç. 

Tuḥfe (A.) : Hediye. 

 

-U- 

 

Ucūr (A.) : İyi bir davranışa, bir sevâba karşılık âhirette verilecek mükâfatlar, ecirler. 

Uḫrā (A.) : Başka, diğer. 

Uḫrevī (A.) : Ahiret ile ilgili. 

ʿUḳūl (A.) : Akıllar. 

ʿUlemā (A.) : Bilginler. 

Ulūhiyyet (A.) : Tanrılık. 

ʿUmde (A.) : 1. İlke, prensip. 2. Dayanılacak, güvenilecek kimse veya şey, destek, 

dayanak. 

ʿUẓmā (A.) : Büyük, çok büyük. 

 

-Ü- 

 

Ücūr (A.) : Ücretler. 

Üdebā (A.) : Edipler. 
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Ümem (A.) : Ümmetler. 

Ümm (A.) : Anne, ana. 

Üns (A.) : Alışma. 

Üstād (F.) : 1. Üstat. 2. Profesör. 3. Usta. 

 

-V- 

 

Vaʿd (A.) : Vaat. 

Vā-beste (F.) : Bağlı. 

Vâ esefâ (A.) : Ne yazık, eyvah. 

Vāfī (A.) : 1. Yeter, kâfi, elverir. 2. Sözünde duran, ahdine vefâ eden (kimse). 

Vāfir (A.) : Bol. 

Vā ḥayfā (A.) : Yazıklar olsun, eyvahlar olsun, vah vah. 

Vaʿīd (A) : İyiliğe yöneltmek ve kötü şeylerden sakındırmak için bir kimseyi cehennem 

azâbı ile korkutma. 

Vāḳıʿa (A.) : 1. Olay. 2. Gerçek. 

Vāḳıf (A.) : 1. Vakfeden. 2. Anlamak, bilmek. 

Vāreste (F.) : 1. Kurtulmuş, rahat. 2. Uzak. 

Vārid (A.) : 1. Gelen, ulaşan, vâsıl olan. 2. Olması mümkün olan, olabilecek olan. 

Vāris  (A.) : Mirasçı. 

Vāṣıl (A.) : Ulaşan, kavuşan, gelen. 

Vāye (F.) : Kısmet. 

Vāżıḥ (A.) : Açık, net. 

Vech (A.) : 1. Yüz. 2. Sebep, ilgi, münasebet, vasıta. 3. Yüzey. 

Vefā (A.) : 1. Sözünde durma. 2. Dostluğu sürdürme. 

Velīkin (F.) : Ama, ancak. 

Vesīle (A.) : 1. Sebep, bahâne. 2. Fırsat, elverişli durum. 

Vesīm (A.) : 1. Damgalı, damgalanmış. 2. Güzel yüzlü, dilber. 

Vird (A.) : Dua. 

Vird-i zebān (A.+F.) : Dilden düşmeyen, her zaman tekrarlanan duâlar, dilekler, sözler. 

Vuḳūʿ (A.) : Meydana gelme, cereyan etme. 
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Vuḳūf (A.) : Bir konu hakkında geniş bilgi sahibi olma. 

Vuṣlat (A.) : 1. Ulaşma. 2. Kavuşma. 

Vuṣūl (A.) : Ulaşma, gelme. 

Vücūb (A.) : Gereklilik. 

Vüsʿat (A.) : 1. Genişlik. 2. Kapasite. 3. Parasal yeterlilik. 

 

-Y- 

 

Yād (F.) : 1. Hatırlama. 2. Gönül, hatır. 3. Anı, hatıra. 

Yaḳīn (A.) : Kesin bilgi. 

Yegān (F.) : Birler. 

Yegān Yegān (F.) : Bir bir, tek tek. 

Yegāne (F.) : Biricik. 

Yesīr (A.) : Kolay. 

Yevm (A.) : Gün. 

Yevmen-fe-yevmen (A.) : Günden güne, gittikçe. 

 

-Z- 

 

Żābıtān (A.-F.) : Subaylar. 

Ẓāhir (A.) : 1. Ortaya çıkan, görünen, zuhur eden. 2. Belli, açık, aşikâr. 3. Sanırım. 4. 

Görünüş, dış yüz. 

Żaʿīf (A.) : Zayıf, güçsüz. 

Zāʾil (A.) : Yok olan, yok olucu. 

Żāmin (A.) : 1. Tazmin eden, ödeyen. 2. Kefil olan. 

Ẓann (A.) 1. Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen 

hüküm, sanı. 2. Şüphe, kuruntu, işkil. 

Żarūrī (A.) : Olması mecbûrî, kaçınılması imkânsız olan, mecbûrî, zorunlu. 

Zāviye (A.) : 1. Açı. 2. Köşe. 3. Küçük tekke. 

Żāyiʿ (A.) : Kaybolan. 

Zebān (F.) : Dil. 
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Ẕelīl (A.) : Düşkün, zavallı. 

Ẓıll (A.) : Gölge. 

Żımnen (A.) : Bu arada, dolayısıyla. 

Ẕü’l-celāl (A.) : Celâl sâhibi, Allah. 

Ẕü’l-celāli ve’l-ikram (A.) : Hem büyüklük hem fazl u kerem sâhibi olan. 

Zümre (A.) : Grup, topluluk. 

Ẕünūb (A.) : 1. Suçlar, günahlar. 2. Kuyruklar. 
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SONUÇ 

 

“Varnalı Süleyman Vehbî Efendi’nin Risâle-i Fezâʾilü'l-Gāzī ve'ş-Şühedâ Fî-Tafsîl-i 

Beyân-i Hasâʾisi'l-Gazâʾsı (İnceleme, Çeviri Yazı, Sözlük)” başlıklı çalışma, girişle 

birlikte toplamda dört bölümden oluşmaktadır. 

 Eserin birinci bölümünün giriş kısmında yazma, yazmanın yazarı, yazmanın 

muhteviyâtı, eserde ele alınan âyetler ile hadîsler ve eser hakkında genel bilgiler 

verildikten sonra bunun önemi üzerinde durulmuştur. Cihâd, Gazâ, Gâzî ve Şehit 

Konularına Genel Bir Bakış’ta bu kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Klasik Türk 

Edebiyatında Gazâ ve Cihâd’da gazâ ve cihâdın Klasik edebiyatımızdaki yerine 

değinilmiştir. 

Eserin İkinci Bölümü olan inceleme bölümünde; eserin müellifi Süleyman Vehbî 

Varnavî hakkında bilgi verildikten sonra eserin genel özellikleri hakkında bilgiler 

verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi T 4655 numarada kayıtlı 

bulunan eser hakkında elde edilen bilgiler şu şekildedir:  

 

Fiziksel Tanımlama: 37 yk., 17 st. 227x145, 163x90 mm. 

Genel Not: 3b yk.'da takriz vardır. 

Nüsha Özellikleri: Söz başları kırmızıdır. Duraklar yaldızlıdır.  

Serlevha: Mihrabiyeli ve müzehhebdir. 

Kağıt: Aharlıdır.  

Cilt özellikleri: Yeşil meşin kaplıdır. Yaldızlı zencerekli ve çiçeklidir. 

Mühür: 3b yk.'da 1 adet şahıs mührü vardır. 

Konu Başlığı: İslâm Ahlakı185 

 

Eserin Kaynakları Bölümünde müellifin eseri kaleme alırken istifâde ettiği belli 

başlı eserler ele alınmıştır. Bu eserler şunlardır: Kur’an-ı Kerîm, Şifâ-i Şerîf, 

Câmiʿu’s-Sagîr, Meşârık-ı Envâr, Râmûzü’l-Ehâdis, Tefsîr-i Tibyân. Bundan sonra 

Eserin Edebî Yapısının İncelenmesi başlığı altında mensur eserler hakkında bilgi 

verilmiştir. Daha sonra Nesir Türleri başlığı altında nesir türleri ele alınmış olup 

açıklanmaya çalışılmıştır. Edebiyatımızda Seci başlığı altında önce seci hakkında bilgiler 

verilmiş daha sonra da seci türleri açıklanmıştır. Bu bilgiler ışığında eserde geçen seci 

örnekleri de sıralanmıştır. Eserde Kullanılan Aliterasyon Örnekleri başlığı altında, 

                                                             
185 http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/results?qu=varbeli&te= 
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aliterasyon hakkında bilgi verildikten sonra eserde geçen aliterasyonlara örnekler 

verilmiştir. Eserde Geçen Darb-ı Mesel ve İktibaslar başlığı altında önce bu türler 

açıklanmış olup daha sonra eserden örneklerle pekiştirilmiştir. Eserin Üslup Özellikleri 

ve Muhtevası kısmında eserin üslubu ve içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Eserin 

Kısımları ve Muhtevası bölümünde ise eserin başından sonuna kadar müellifin ele aldığı 

konu başlıkları çerçevesinde açıklamalar yapılmıştır. Eserde Geçen Sûre ve Âyetler 

kısmında eserde geçen on yedi sûre ve bu sûrelerden alınan toplamda otuz yedi âyet 

alfabetik olarak verilmiştir. Eserde Geçen Sûre ve Âyetlerin Sebeb-i Nüzûlleri başlığı 

altında ise şehitlik, gazâ, gâzî, cihâd, şehâdet konuları ön planda tutularak verilmiş olan 

âyet-i celîlelerin sebeb-i nüzûlleri ele alınmıştır. Burada bu sûre ve âyetlerin hangi hâdise 

neticesinde nâzil ettiği açıklanmış olup kişi ve sahâbelerin rivâyetlerine yer verilmiştir.  

Eserin Üçüncü Bölümünde ilk olarak metnin kurulmasında izlenen yöntemler bu 

başlık altında ele alınmıştır. Transkripsiyonlu Metin bölümünde, Arap harfleriyle 

yazılmış olan eserin transkripsiyon harflerine dikkat edilerek Latin harflerine aktarımı 

yapılmıştır.  

Sözlük bölümünde, alfabetik olarak metinde geçen kelimelerin kullanıldıkları 

yerlere göre kazandıkları anlamlar da göz önünde bulundurularak ve kelimelerin bu 

anlamlarına da riâyet edilerek, sözlük anlamlarından da hareketle metindeki anlamları 

verilmiştir.  

Kaynakçada tez hazırlanırken kullanılan, alıntı yapılmış ya da kavram ve 

görüşlerinden yararlanılmış kitap, makale ve çeşitli yazılara yer verilmiştir. 

Sonuç olarak, Arap harfleriyle yazılıp günümüz alfabesine aktarılan her çalışmada 

olduğu gibi bu eser de dil ve edebiyatımızdaki bir boşluğu doldurabilecek bir niteliktedir. 

Bu çalışma ise daha önce ismi muhtelif yerlerde geçen ve henüz tespit edilememiş olduğu 

belirtilen bir eserin ortaya çıkmasını sağlamış ve araştırmacıların eserden faydalanma 

imkanını sunmuştur.  
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3. 

   

 

Üye Olduğu Bilimsel 

ve Mesleki Kuruluşlar 

 

Katıldığı Proje ve 

Toplantılar 

 

Yayınlar:  

 
 

 

 
 

Diğer:  

İletişim (e-posta): 34esrademir@gmail.com 

Tarih 

İmza 

Adı Soyadı 

02/05/2019 

 

Esra Demir 

 

 

 

mailto:34esrademir@gmail.com





