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FELÂK
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«

‡¢ìÇ¢a� 3
¤ Ó¢ » emriyle ba l yan bu Felâk Sûresiyle bundan sonraki Nâs Sûresine « ëaë » n

kesriyle Muavvizeteyn, ve Ihlâs ile beraber üçüne Muavvizat denilir ki s + nd r c Sûreler demektir.

Resûlullah bir rahats zl k duydu+u zaman ve her gece yata+ na yataca+ s ra bu üç Sûreyi okuyup ellerine

üfliyerek mübarek ba na ve yüzünden bed' ile a a+ do+ru cesedi saadetlerine mesheder ve bunu üç

kerre yapard diye s hhata Hazreti Ai eden rivayet olunmu tur. «Muavvizetey» nin ikisinin de beraber nâzil

oldu+unda pek söz yoksa da mekkî mi, medenî mi olduklar ittifak ile tesbit olunamam , baz lar mekkî ve

baz lar medenî demi lerdir. Râzî medenî demi , Ke

af, Beyzâvî, Ebüssüud muhtelefünfîha demi ler.

Bahirde: «Hasen, Ata, 8krime, Cabir kavlinde, ve Küreybin 8bni Abbastan rivayetinde de Mekkîdir, 8bni

Abbastan Ebu Salih ve katâde ve bir cemaat rivayetinde Medenîdir, ve denilmi tir ki sahihi budur, ve

muavvizeteynin sebebi nüzulü Yehudî Lebîd ibni A'sam n sihri k ssas d r» diye kayt eylemi tir. Lebîdin bu

sihri k ssas ise medenîdir. Böyle iken Nehirde «bu sûre Mekkîdir ve muavvizeteynin sebebi nüzulü Lebîd

k ssas d r» denilmesi zühuldür. Onun için olmal d r ki Âlûsî sahih olan Medenî olmas d r, çünkü sebebi

nüzulü Yehudun sihridir. Onlar ise s hahta vârid oldu+u üzere sihri Medînede yapm lard , Binaenaleyh

Mekkî olmas na
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sahih diyene iltifat olunmaz» demi tir. 8tkanda Mekkî ve Medenî sûrelerin tadad hakk ndaki rivâyetler

miyan nda Ebu Ca'feri Nahhas n «

¢ ì
„
¢ ä¤à� Û¤aë� ¢ƒ
¡ b�ä£Ûa� » kitab nda ricali sikat isnad ceyyid ile

Ebû Amr ibni Alâdan, mücahidden, 8bni Abbastan rivâyetinde «

‡¢ìÇ¢a� 3
¤ Ó¢ P›Õ
¤ Ó¢ P›7†¥y
� a� é¢¨£ÜÛa ì� ç¢ 3
¤ Ó¢
¡= Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
›
¡= b�ä£Ûa l
¡£ Š� 2¡ » Medenî Sûreler miyan nda, Beyhekînin Delâilünnübüvvesindeki senediyle 8krime
ve Hüseyin ibni ebilhasenden rivâyetinde, «

7†¥y
� a� é¢¨£ÜÛa ì� ç¢ 3
¤ Ó¢ ë� P
¤ Ó¢ ë� PÕ
¡= b�ä£Ûa l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
¡ Ü� Ï� » Mekkîler
miyan nde, 8bni Dureysin Fazaili Kur'andaki senediyle 8bni Abbastan rivayetinde de «

=Õ
¤ Ó¢ » sonra « =
¤ Ó¢ » sonra «
¡ Ü� 1� Û¤a £l
¡ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
¡ b�ä£Ûa £l
¡ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
7†¥y
� a� é¢¨£ÜÛa ì� ç¢ 3
¤ Ó¢ » Mekkîler miyan nda, Ebû Ubeydin Fazaili Kur'an ndaki senediyle Ali ibni ebi

Talhadan rivâyetinde Katâdeden rivâyetinde de kezalik Mekkîlerde saym , ve Ebulhasen ibni Hassad n «

¢ ì
„
¢ ä¤à� Û¤aë� ƒ
¢ 
¡ b�ä£Ûa� » kitab nda da yirmi Sûrenin bilittifak Medenî ve on iki sûrenin
muhtelefünfîh ve maadas n n bilittifak Mekkî oldu+u zikredildikten sonra tafsîli için u kasîde:

bß kmŠm åÇ ë

a†ènvß éÜ£Ûa lbn× åÇ óÛõb bí

‰ìÛa åß óÜní
óÜÇ éÛüa óÜ•

Ššß åß ‰bn‚àÛa bè2 õbu Ñî× ë

Ššß åß ‰bn‚àÛa
‰†2 óÏ Šbm bßë

émŠvç 3jÓ bèäß â†Ôm bßë

Ššy óÏë
áØzÛa †íìªí

†ènvß —î–‚nÛa ë ƒäÛa áÜÈîÛ

ŠÄäÛa ë ƒí‰bnÛb2
bèîjäm ŠvzÛa 4ëìªm

†Óë lbnØÛa âa óÏ 3ÔäÛa ‰bÈm

ŠjnÈàÛ
3jÓ à‚ÜÛ æb× bß
Šqa åß †àzÛa

oÛŒã ôŠÔÛa âa óÏë æaŠÔÛa âa

‰ì åß æëŠ’Ç

oÛŒã †Ó bäÛa Šî ñŠvç †È2 ë

Š’Ç óÏ æaŠÔÛa
óÏ à‚Ûa ßbë

bèÛëa ÉjÛa 4aìŸ åß É2‰bÏ

ŠjÈÛa ô‡ 4b1ãüa
‰ìäÛa ñ‰ì ë

ò…bÏ p†Ç æa éÜ£Ûa ò2ìm ë

Š×ˆÛa ô‡ laŒyüaë
paŠvzÛaë |n1Ûaë

òàØzß éÜ£Ûa ójäÛ ñ‰ì ë

‰ŠË óÏ ŠÌÛa
æbznßa áq Š’zÛaë

òÛ…bvß bçìÜní ë †í†zÛa áq

Š’jÜÛ éÜ£Ûa
ÉàvÛa ñ‰ì ë

bè2 Öb1äÛa éÜ£Ûa |šÏ ñ‰ì ë

Š×†àÛ a‰b×ˆm
|n1Ûaë Š–äÛa ë

bàèàØy áíŠznÜÛ ë Ö5ÀÜÛ ë

ŠàÈÛa óÜÇ bèîjäm
o™‰bÈm †Ó ë
Ša óÏ ‰bjüa

éÛ ñaëŠÛa éîÏ oÔ1ma ôˆÛa aˆç

aìÛbÓ bäÛa Šr×a ë

oÛŒã ónß bèîÏ ÑÜn‚ß †ÇŠÛbÏ

ŠàÔÛb× †ÇŠÛa
4ìÓ åàšm bàß

bç†çb‘ åàyŠÛa ñ‰ì bèÜrß ë

Šj‚Ûa óÏ åvÛa
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ë å2bÌnÛa áq

oàÜÇ †Ó åîí‰aìzÜÛ ñ‰ì ë

‰ˆäÛa aë‡ Ñî1ÀnÛa
bç†È2 åØí áÛë

bänÜà2 o– †Ó ‰†ÔÛa òÜîÛ ë

ŠjnÇbÏ 4aŒÛŒÛa
…Šm æbm‡ìÇ ë

bäÔÛb Òb•ëa åß éÜ£Ûa ìç 3Ó ë

‰†ÔÛb2 bjÛa
oîärna bà2‰ ë

éÛ ñaëŠÛa éîÏ o1Üna ôˆÛa a‡ ë

‰ìÛa åß ôa
Ò5 åß åØm5Ï

éÛŒäm óØß Úa‡ ôì bßë

Š–y óÏ bäÛa
Å éÛ Ò5 üa

aŠjnÈß õbu Ò5 3× îÜÏ

ŠÄäÛa åß

Nazmedilmi oldu+unu -ki bunda muavvizetan muhtelefünfih olanlardan say lm ve evvelâ bu okunan

Sûrelerin nüzul keyfiyyeti, ve hicretten evvel mi? Sonra seferde ve hazarda m ? Mes'eleleri Kur'aniyyetin

esas na taallûk etmeyip ancak hukmü tarih ve nazarla teyid edecek bir müctehidin nesih ve tahsîs bilmesi

için alâkadar olaca+ bir mesele oldu+u anlat lm , sonra da nâs n hilâf ndan darl +a dü ümemesi, can

s k lmamas , çünkü her vârid olan hilâf n muteber olmad + , ancak nazar ve istidlâlden hazz olan h lâf n

nazar itibara al nmas tenbih ve tavs ye olunmu bulundu+unu- nakleyledikten sonra Süyutî nihayet:

«muavvizetan, muhtar olan Medenîdirler, çünkü bunlar, delâilde Beyhekînin tahric etti+i vechile Lebîd ibni

A'sam n sihri k ssas nda nâzil olmu lard r» diye Râzî gibi Medenî olmas n ihtiyar eylemi , Âlûsî de muhtar

demekle iktifa etmeyip «

¢ îz
|
£ Ûa ì� ç¢ë� » diye hukmeylemi tir.
¡ �–

Râzînin sebebi nüzul olarak nakleyledi+i rivâyetler unlard r:

1- Böyle rivayet olunmu : Resûlullaha Cibril Aleyhisselâm geldi, sana, dedi: Cinden bir frit bir keyd

yapmak istiyor, dü e+ine vard + nda «

PPP l
¤ Ó¢ » ilââh rissûreteyn gça. Bu
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3

ancak Peygamberden bir haberle bilinebilir, Mekkîye de Medenîye de muhtemildir. 2- Gözden s yanet için

okunmak üzere indirildiler denilmi ve Sa yd ibni Müseyyebden öyle rivâyet olunmu tur: Kurey «gelin bir

acl k riyazati yapal m da Muhammede göz de+direlim» dediler, öyle yapt lar sonra da geldiler, ne sa+lam

bazun, ne kuvvetli s rt n, ne güzel yüzün var? Diye göz
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de+dirmek istediler, Allah Tealâ da muavvizeteyni indirdi

gça. Buna göre Mekkî demek olur. 3- Yehudî

Lebîd ibni A'sam n sihri k ssas d r ki Razî buna cumhuri müfessirîn kavli demi ve bunun hakk nda Mu'tezile

ile bir münaka adan da bahseylemi tir. Bu k ssa hakk nda en makul rivayet udur:

Neseî Kitabülmuharebede murted bab nda «Ehli kitab sahirleri» hakk nda Hennad ibni Serî ihbariyle

Ebî Muaviyeden, o A'me ten, o Yezid ibni Hayyandan, o Zeyd ibni Erkamdan öyle rivayet eylemi tir:

Hazreti Peygamber sallallâhü âleyhi ve selleme Yahuddan bir racül sihir yapt , o yüzden bir kaç günler

mü tekî oldu derken Cebrail Aleyhisselâm geldi de «sana, Yehudden bir racül sihir yapt , senin için filân

kuyuda öyle öyle bir tak m ukdeler akdeyledi [dü+ümler dö+dü]» dedi. Bunun üzerine Resûlullah

sallallahü âleyhi ve Sellem gönderdi onu ç kard lar, getirildi. Resûlullah da «

4
� ’
� » bir ikalden, yani bir diz ba+ ndan çözülmü
§ bÔ� Ç¡ ¤åß¡ Á
¡ ã¢ bà� �ã£�bª×
bunu o Yehudîye ne and ne de yüzünü gördü

gibi kalkt , sonra da

gça. Bundan ba ka Buharîde, Müslimde, 8bni Mâcede

Hazreti Âi eden Hi am 8bni Urve tarikiyle bir kaç rivâyet vard r ki Mutezile bunlar kabul etmek istememi ,

lâkin ehli hadîs sübutunu söylemi ler ve bu suretle ve delâili nübüvvetten bir mucizenin vukuunu haber

vermi lerdir. Bu kadar ki bu rivâyetlerde bu k ssa muavvizeteynin sebebi nüzulü oldu+u sarih de+ildir.

Buharînin i aretine göre olsa olsa Sûrei Bekarede Yehudun sihr ile i tigaline dair olan «

¢ à¨î¤Ü� 
å
¢ Š� 1� ×
� bß� ë� 7å
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¢ Ù
¢ îŸ
£ Ûa aìÜ¢n¤m� bß� aìÈ¢j� �m£aë�
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© bî� ,�’
óÜ� Ç� �4Œ¡ã¤a¢ b¬ß� ë� >Š� z
¤ 
£¡ Ûa 
� b�ä£Ûa æ
� ìà¢Ü£¡È� í¢ aëŠ¢1� ×
� å
� îŸ
£ Ûa �å
£ Ø
© bî� ,�’
¡ Û¨ë�
ó¨n£y
� †§y
� a� å
¤ ß¡ æ
� ë‰¢bß� ë� p
� ë‰¢bç� 3
� 2¡bj� 2¡ å
� Ü� à� Û¤a
¡ bà� Ü£¡È� í¢ bß� ë� 6p
¡ î¤Ø
� ìÓ¢Š£¡1� í¢bß� bà� è¢ä¤ß¡ æ
� ìà¢�Ü£È� n� î� Ï� 6Š¤1¢Ø
¤ m� 5� Ï� ò¥ä� n¤Ï¡ å
¢ z
¤ ã� bà� ã£a¡ ü
¬ � ìÔ¢í�
©é2¡ æ
6é¡¨Ü£Ûa æ
� a� ¤åß¡ é©2¡ �åí‰£©b¬š
� 2¡ á¤ç¢bß� ë� é6© u
� î¤2�
¡ ‡¤b¡2¡ ü�£ a¡ †§y
¡ ë¤‹� ë� õ¡Š¤à� Û¤a å
» Âyetinin nüzulüne sebeb oldu+u söylenebilir. Fakat Süyutînin dedi+i gibi Beyhekî Delâilde Hazreti Ai e

hadîsinin mâba'di olmak üzere zikreyledi+i rivâyette verdi+i tafsîl ile muavvizeteynin sebebi

nüzulü
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bu k ssa oldu+unu tahric ve tasrih eylemi tir: 8ki melek gelip Lebîd 8bni A'sam n zervan kuyusunda mu t ve

mu ata ve erkek hurma tal' n n kapç + içinde t b yapt + n haber vermekle sabahleyin Resûlullah ashab ile

beraber kuyuya gitti bir adam girip kuyunun kapak ta n n alt ndan tal' n n cuffünü ç kard , içinde

Resûlullah n tara+ ve ba n n darant s vard . Bir de mumdan bir timsâl yap lm

ve ona i+neler saplanm

ve onda on bir dü+ümlü bir de veter (yay kiri i) bulunmu tu o vak t Cibril Aleyhisselâm muavvizeteyni

getirdi, Ya Muhammed! «

Õ
¤ Ó¢ » di bir dü+üm çöz, «
¡= Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3

=Õ
� Ü� 
� bß� Š¡£ ‘
� å
¤ ß¡ » di bir dü+üm çöz dedi, nihayet Sûrelerin ikisini de bitirdi dü+ümlerin hepsini
çözdü. 8+neleri ç kard kça bir elem duyuyor ondan sonra da bir rahat buluyordu, Ya Resûlullâh katletsen!;

denildi, Allah bana âfiyet verdi ve Allah n azâb ndan onun görece+i daha e eddir buyurdu. Bir rivayette de

denilmi tir ki: sihri yapan Lebîd 8bni A'sam ve k zlar idi, Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem hastaland ,

bunun üzerine Cibril muavvizeteyn ile nâzil oldu, sihrin mevz ni, ve yapan n ve ne ile yapt + n haber

verdi, Peygamber sallallâhü aleyhi ve sellem de Hazreti Aliyi ve Zübeyri ve ammar gönderdi, bunlar

kuyunun suyunu çektiler k na suyu gibi olmu tu. Sonra kuyunun kapak ta n kald rd lar tarak di lerini

ç kard lar, beraber bir de veter vard ona on bir dü+üm dü+ümlenmi ve i+neler saplanm t , onu al p

Peygambere getirdiler o onlara Muavvizeteyni okuma+a ba lad ., Her âyeti okudukça bir dü+üm çözülüyor

ve Aleyhissalâtü Vesselâm bir h ffet buluyordu, iki Sûrenin tamam nda son ukde de çözüldü. Aleyhissalâtü

Vesselâm da bir 8kalden s yr lm gibi kalkt

gça. Bu iki rivâyetten evvelki rivayet daha do+rudur denilmi

ve i te bu haberlerin s hhat na kail olan muhaddislerle bir k s m müfessirîn sebebi nüzulün bu oldu+unu ve

bu suretle bir kuyunun suyunu k na suyu haline getirecek ve ba ndaki
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hurma a+ac n kurutacak kadar bir t b ve ilâç ile tesmim etmi ve Resûlullah n beden ve asab nda bir

rahats zl +a sebeb olmu olan en gizli ve iddetli bir sihri meydana ç kararak ibtal eyliyen ve Delâili

Nübüvveten olan ilâhî bir mucize zâhir olup risalet kuvvet ve smetinin tecellî etmi bulundu+unu ve böyle

gizli bir surette hücum eden sihre kar

okuyan seharei Fir'avne kar

galebe eden mucizenin Hazreti Musaya kar

aç ktan meydan

Asay Musan n galebesi mucizesinden daha beli+ ve müessir bulundu+u

kanaatiyyle bu Sûrenin Medenî olmas rivayetini tercih ve ihtiyar eylemi lerdir. Ancak undan gaflet

edilmemek lâz m gelir ki bu rivâyetlerin hepsinin s hhati kabul edildi+i takdirde bile Resûlullâha velev bir

ân için olsun bir sihir yap lm

oldu+una mutlaka itikad n vucubunu ifade edecek kuvveti hâiz de+ildirler.

Zira esas itibariyle haberi ahad hududunu geçmi de+ildirler. Haberi âhad n s hhati ise itikad n cevaz n

ifade etse bile vücubunu ifade eylemez. Halbuki bunda itikad n vücubu öyle dursun Kur'an n nass na

muhalif oldu+undan dolay câiz bile olam yaca+ na dahi kail olanlar vard r. Netekim 8mam Matürîdîden

nakledildi+ine göre Ebu Bekri Esam burada merviy olan sihir hadîsi metrûktur, çünkü bundan kâfirlerin

Aleyhissalâtü Vesselâma meshur demelerinin s dk lâz m gelecektir. Bu ise Kur'an Azîmü

an n nass na

muhaliftir, demi ve Mutezile bu fikirde srar etmi ve sihirden teessürün mans b nübüvvete

yak m yaca+ n söylemi lerdir. Gerçi Resûlullaha sihir yap ld da defi ve ibtal edildi demekle ona

meshurdur demek aras nda büyük fark vard r. Meshurdur demek, sihre ma+lûb olmu tur demek olur. Bu

rivâyetler ma+lûb oldu+unu de+il, bil'akis mucize olarak galebesini haber vermekte ve bu haysiyyetle

Kur'an n nass n tahkik ve teyid eylemektedir. Ve hasbelbe eriyye Resûlullah n ahs saadetine, Uhudde

sinni eriflerinin ehid olmas , Hayberde tesmime
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kalk

lmas gibi herhangi bir sebeble bir zarar ve elem veya maraz, veya mevt ve kat l gibi bir âfet âr z

olabilmek ve hattâ ahvali âdiyede bir hayal, veya bir zühül ve nisyan veya yapmak istedi+i bir fili

yapamamak gibi bir hâdisei nefsiyyeye maruz olmak ak l ve kalbinin selâmetine ve ald + vahyin kuvvetine

mâni olm yaca+ gibi sonra h fz-u inayeti ilâhiyye ile bunlar tashih ve izale olunmak mens b nübüvvete ve

«


� à¢–
¡6 b�ä£Ûa �åß¡ Ù
¡ È¤í� é¢¨£ÜÛaë� » vâdine münafi olm yaca+ da unutulmamak lâz m gelir.

Onun için 8mam Mazirî öyle demi tir: Ehli bid'at bu hadîsi nübüvvet mans b na hat ve te kik olur diye inkâr

etmi lerse de öyle de+ildir. Çünkü Allah Tealâ onu Risalete müteall k ümurda masum k lm , amma Dünya

ümurundan meb'us olmad + baz ümurda ve be eriyyete âr z olabilecek baz hususta müteessir olabilmesi

de baîd de+ildir

gça. Kaz Iyaz da Bifai Berifte «Hazrei Ai e hadîsinin rivayetlerinde sihir Hazreti

Peygamberin akl na, kalbine, itikad na de+il, ancak cesedi erifine ve cevarihinin zâhirine dokunmu

oldu+u, ve yapacak gibi tehayyül edip de yapmam oldu+u ey de yine rivâyetin birisinde musarrah

oldu+u üzere ehline yakla aca+ n zannedip de yakla amamas ndan ibaret bir tutukluktan ba ka bir ey

olmad + beyan olunarak vârid olmu tur» diye tavzih eylemi tir. Filvak Hazreti Peygamberin be erî

haysiyyetten olan her hangi bir elem ve âr zas n nübüvvet ve risâleti haysiyyetinden olan smet ve

kuvvetine sirayet edermi gibi tevehhüm etmek hiç de do+ru de+ildir. 8 te ehli hadîsten olan uleman n

bilhassa bu noktay tebarüz ettirmek ve bu haberlerde müessir bir sihre kar

bir mucizeye delâlet

bulundu+unu tavzîh eylemek için bu rivâyetleri yekdi+eriyle telif ederek s hhatini kabulde bir mâni

görmemi lerdir. Bununla beraber bu mes'eleyi bir Ehli sünnet ve Ehli bid'at ve i'tizal mes'elesi gibi tasvir

etmek de sihri haddinden fazla büyütmek gibi bir ifrattan
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hâlî olmaz. Halbuki sihri ve err-ü zarar n inkâra kalk mak do+ru olmad + gibi onu haddinden fazla zam

etmek de do+ru de+ildir. Sihir bir hud'a ve eytanetten hâlî olmamakla beraber ruhanî veya cismanî olarak

s naî ve talimî baz hakikatlerle memzuc da olabilir. Ve her ne olsa «

� a� å
¤ ß¡ é©2¡ å
� í‰£©b¬š
� 2¡ á¤ç¢bß� ë� » d r «
¡6é¨Ü£Ûa æ
¡ ‡¤b¡2¡ ü�£ a¡ †§y
óm¨a� s
¢ î¤y
� ¢Šy
£ Ûa |
¢ Ü¡1¤í¢ ü� ë� » d r, « 6é¢Ü¢À
� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡ » dur. Peygambere
¡ b�
¡ j¤î¢,
sâhir veya nübüvveti cihetinden meshur diyenin küfründe de übhe yoktur. Burada üç mes'ele vard r:

Evvelâ sihrin vukuu; sâlisen bu Sûrelerin sebebi nüzulü olup olmamas mes'eleleridir. Sihrin mahiyyeti her

ne olursa olsun vukuunu ve onunla i tigal edenlerin bulunageldi+ini inkâr etmek onun küfür ve fitne

oldu+unu inkâr etmek gibi hem Kur'an n sarahatine kar

küfür hem de tarihe kar cehalet olur.

Peygambere bir sihir yap ld + na ve onun hasbelbe eriyye ondan biraz müteessir ve müteelim oldu+una

itikad etmek câiz olabilirse de vâcib de+ildir, bu Sûrelerin mazmununda sâhirlerin de errinden Allaha

istiâze mânas aç k oldu+u da kat yyetle sâbit de+ildir, bu sûreler ondan daha yüksek ve daha ümullü

k ymeti hâizdir. Balâdeki nak llerden anla ld + üzere Beyhekînin dahi Mekkî ve Medenî rivâyetleri

kaydetmi olmas nâ nazaran en do+rusu nüzul ve esbab nüzulü muhtelefünfîha oldu+unu söylemektir. Ve

u halde Süyutînin Medenî olmas muhtard r diye tercihi, Âlûsînin «

¢ îz
|
£ Ûa ì� ç¢ » diye tercihinden
¡ �–

daha muvaf k olur.

Burada 8bni Mes'ud Hazretlerinin cemi Kur'ana kadar bu iki Sûrenin Kur'andan oldu+una vak f

bulunmad + na dair de bir rivâyet vard r. Bu ise iki sebebden ne 'et edebilir. Ya bu sûrelerin nüzulü son

zamanlarda olmas ndan, yahud Mekkede iken hadîsi kudsî kabilinden iken Kur'an olmak üzere tesbîtine

dair vahiy muahheren vârid olmas hasebiyle mü arünileyhin ona vak f olmam
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bulunmas ndan olabilir. 8ki takdirde de Kur'aniyyetleri, Medenî olmas lâz m gelir ki bunu da Medenî

oldu+una dâir esbab tercihten olarak zikretmek muvaf k olur. Bu Sûrelerin sebebi nüzulü Peygamberin

vefat na yak n Yemende Esvedi Ansî, Yemamede Müseylimetülkezzab gibi nübüvvet iddiasiyle k yam

etmek istiyen deccallar n err-ü fitneleri olmak da pek melhuzdur ki balâda zikrolunan birinci rivâyetin

mânas da bu olsa gerektir. Bunlar n yapt klar da nâs n ak delerini bozmak için ukdelere üfürenlerin erri

cümlesinden ve en büyük sihirlerden oldu+unda da übhe yoktur, hem onlar dünyaya felak subuh gibi

parlam

olan nuri islâm karartmak için sald rmak istiyen gas k kabîlindendir. Bu suretle bu Sûrelerin sona

dercedilmi olmas da pek münasibdir. Allahu a'lem.

Söz uzam olmakla beraber sihirden bahsedilmi olmak münasebetiyle unu da söyliyelim ki: Sûrei

Bekarede Yehudun kitabullah olan Tevrat arkalar na at p da iki nevi sihrin arkas na dü tükleri, bunlardan

birisi Süleyman Aleyhisselâm n mülk-ü, saltanat hakk nda Beytanlar n küfr ile uydurup takib ettikleri

siyasiyyata müteall k sihir; birisi de Babilîlerin Harut ve Marut efsaneleri diye an lmakta bulunan ve a k-u

alâkaya dair olarak kar ile koca beynini ay racak kadar küfr ve fitneyi tezammun eden sihir oldu+u «

7å
� à¨î¤Ü� 
¢ Ù
£ Ûa aìÜ¢n¤m� bß� aìÈ¢j� �m£aë� » âyetinde geçmi
¡ Ü¤ß¢ óÜ¨Ç� ¢åîŸ
© bî� ,�’

ve orada

sihrin sekize kadar say lan enva ndan da bahsolunmu tu. Onlar tekrara hacet olmamakla beraber sihir

kelimesinin lû+avî ve Ürfî mânalar na dair bir hulâsa daha yapmadan geçmek de muvaf k olm yacakt r.

Nihayede der ki: Arab n kelâm nda sihir, «

sarf ve tahvil eylemektir

¤ ë� å
¤ Ç� õ¡ó
¤ ’
£ Ûa Ò
¢ Š¤•
� » bir
¡éè¡u

eyi vechinden

gça. Kamusta: sînin fethiyle sehr, akci+er ve zammiyle suhr, yüre+e denilir, sînin

kesriyle ism olarak sihr «

ê¢ˆ¢
� b¤ß� �Ö
£ …� ë� Ñ
� À
¢ Û� bß� ¢3
£ ×
¢ » tutumu lâtîf ve ince olan her hangi

bir eye ve fi'le
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denir, masdar olarak da hud'a yapma+a, ve cad l k ve gözba+c l k etme+e denilir

gça.

Râg b der ki: Sahr, hulkumun ucu ve riedir, sihrin de bundan mü tak oldu+u, yani ci+ere i letmek

mânas ndan mehuz oldu+u söylenmi tir, ve sihir birkaç manaya tlak olunur:

B8R8NC8S8: hakikat olm yan tahyîlât ve hud'aya denilir ki: el çabuklu+uyla yapt + n gözlerden kaç rtmak

suretiyle « a'bezeci» hokkabazlar n yapt klar , ve yald zl sözlerle kulaklar avutarak nemmamlar n,

ko+ucular n yapt klar bu kabîldendir «

›á¤ç¡Š¡z
¤ 
¢ �£î‚
� í¢ P›
� î¢Ç¤a� aë¬Š¢z
� 
�  » buyurulmas
¡ ¤åß¡ é¡î¤Û� a¡ 3
¡ b�ä£Ûa å
bu mâna üzerinedir, kâfirler Musa Aleyhisselâma bu nazarla bakt klar ndan dolay «

Š¢y
£ Ûa é� ¢£ía� b¬í� » demi lerdi.
¡ b�

8K8NC8S8: Beytana bir nevi tekarrüb ile onun muavanetini celbeylemektir ki «

á§=îq©a� Ú
£¡ ×
¢ óÜ¨Ç� 4
¢ �£Œä� m� 6å
¢ îŸ
£ Ûa 4
¢ �£Œä� m� å
¤ ß� óÜ¨Ç� á¤Ø
¢ ÷¢j£¡ã� a¢ 3
¤ ç�
§ b�Ï£a� 3
© bî� ,�’
» buna i arettir, «

>Š� z
¤ 
£¡ Ûa 
� b�ä£Ûa �æìà¢Ü£¡È� í¢ aëŠ¢1� ×
� �åîŸ
£ Ûa �å
£ Ø
© bî� ,�’
¡ Û¨ë� »

buyurulmas da bunun üzerinedir.

ÜÇÜNCÜSÜ: (e+tâm n) avamm n zâhib olduklar d r ki: kuvvetinden suver ve tabayi ta+yir eder, Meselâ

insan e ek yapar diye zu'm ettikleri fi'lin ismidir. «Muhass lîn» ndinde ise onun hakikati yoktur

gça.

Râg b n bu son sözünü sade Mutezile kavli imi gibi telâkk edenler olmu ise de öyle de+ildir. Kamus

sahibi de Besairde bunu öyle ifade etmi tir: Feth ile sahr, hulkumun ucuna ve akci+ere denir, bedenden

ona muhazî olan uzve de mecazen tlak edilir. Kesr ile sihr ki Türkçemizde büyü, ve cad l k dahi tâbir olunur

-fil'as l bir adam n sahrine, yani akci+erine vurup onu müte+ayyir ve sersem eylemek mânas na masdar

olup sonra cad l kta kullan lm t r ki üç türlüdür:

B8R8S8: s rf hida' ve tahyilâtt r ki hakikati yoktur, a'bede ve gözba+ c l k tâbir olunur, hiffeti yed ve

sür'atten ne et eder.
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8K8NC8S8: Beytanlara tekarrüb ederek baz mertebe muavenetlerini isticlâb ile olur.

ÜÇÜNCÜSÜ: küfrü irtikâb ile efsun ederek suver ve tebayi gûya ta+yir ederler, meselâ baz adam gûya

e ek yaparlar, bu dahi gerçi müessirdir lâkin hakikat yoktur, meshur olan ki i kendisini e ek olmu

k yasiyle öyle ive yapar, herhalde sihrin vukuu vard r

gça. Bütün bunlarda ince bir hîle ve hud'a mânas

bulunmakla beraber hakikati yoktur demek büsbütün yalandan barettir demek de olmay p maddî veya

ruhanî olarak gizli bir tak m sebebler istimâli ile tahrifi hakikat edilerek yap lan ve mahiyyetinde mutlaka bir

eytanet ve hud'a mânas bulunan ve bu suretle bir tak m kimseleri manyatize ederek (yâni m knat slar gibi

cezb-ü teshir eyliyerek) iradesine râim eyliyen habîs bir san'at diye de târif olunabilir. Netekim Ebûlbeka

külliyyat nda bunlar n hepsine âmil olmak üzere sihrin urfî mânas n

öyle târif eylemi tir, kesr ve sükûn ile

sihr, nüfusi habîsenin bir tak m ef'al ve ahvâle u+ra mas d r ki o fi llerde baz harikul'ade ümur terettüb

eyler, Maamafih muarezas müteazzir olmaz. Ve Ezherînin Ferra' ve sâireden nakline göre asli lûgatte sihr,

sarft r, ya'ni çekip çevirmek, bir eyi yönetimden ç kararak ta+yir ve tahvil eylemektir. Ve hiyel ve sanay

erbab n n alât ve edevât ianesiyle yapt klar fi llere ve el çabuklu+uyla yap lanlara sihr tlak edilmesi de

bir eyi cihetinden sarf ve tahvil etmek mâns bulunmak tibariyle hakikati lü+aviyyedir. Sihri kelâmî de,

kelâm n garabeti ve kalblerde müessir olan letafetidir ki onlar sihir gibi bir halden bir hale tahvil eyler, «

aŠ¦z
¤ 
� ß¡ �£æa¡ » hadîsinin mânas da (Kamusun beyan üzere) Allahü a'lem
¡ Û� æ
¡ bî� j� Û¤a å

udur:

8nsan medheder, onda sad k olur, dinleyenlerin kalblerini ona çevirir, aynî zamanda zem de eder, onda da

sad k olur, ona da kalblerini çevirir

gça. Nihayede bu hadîsi

öyle iyzah eylemi tir: «Yani beyan n baz s

vard r ki hak olmasa
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bile sâmiînin kalblerini çevirir, bir de denilmi tir ki bunun mânas : baz beyan vard r ki onunla sâhirin sihr ile

kazand + günah gibi günah kazan l r, buna göre hadîs zem siyak ndad r. Medh sîyak nda olmas da

câizdir. Çünkü onunla kalbler istimale olunur, darg nlar ho nud edilir, sertler yumu at l r, indirilir. Sihir de

kelâm Arabda «

éèuë åÇ õó’Ûa ÒŠ• » dir gça. Râg b da bunun hakk nda

Sihirden bazan hüsnü tesavvur olunur. Netekim «

öyle der:

aŠ¦z
¤ 
� ß¡ �æ
£ a¡ » denilmi tir.
¡ Û� æ
¡ bî� j� Û¤a å

Bazan da f linin inceli+i tesavvur olunur, Netekim et bba «tabiat sahirdir» derler

gça. Bunlardan

anla l yor ki sade hüsn-ü letafet ve incelik itibariyle sihir itlak mecazd r. Asl nda sarf ve ta+yir ile sirrî bir

hud'a ve eytanet mânas vard r, ürfî mânas olan büyücülü+e, cad l +a tlak da bu itibar ile ve habâseti

haysiyyetiledir. Tarifinde «muarazas müteazzir olmaz» diye kaydlanmas da mûcizeden fark n göstermek

içindir. Arabcada sihre bir de t b tâbir olundu+u ve sihir yap lana matlub denildi+i de anla l yor ki bu bizim

lisan m zda da vard r, fulâna büyü yap lm , yahud o, büyülü imi mânas na ona ilâç yap lm , o ilâçl imi

denilmek de ayidir. Kamus arihi sihre t b itlak n n y lan sokana selîm, sahraya mefaze tâbir edilmek gibi

ifakata tefe'ül için oldu+unu söylemi tir. Maamafih bunun tababette edviye istimaliyle yap lan hazakat ve

meharet kabîlinden bir tesir mülâhazasiyle itlak edilmi olmas da pek melhuzdur.
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Has l , lisan m zda, büyü, ilâc, avsun, cad l k, nirenk, füsun ve efsun gibi tâbirlerle yadolunan sihir

frenkcede de magie, ve sorcellerie tâbirleriyle yadolundu+u anla l yor. Bu münasebetle burada onlar n

fikirleri de hulâsaten kaydedilmek fâidesiz olm yacakt r zannederim: Lârosta diyor ki: mage: Midyal larda ve

Fürste rühban s n f âzas , Yunanl larda ve Romal larda; müneccim, efsuncu, sâhir: magiciene: sihir san'at

yapan sihirbaz mecazen: hayretengiz ve anla lmaz eyler yapan ah s: artistler büyük sehhard rlar denilir.

Magie (ya'ni sihir): acayip bir tak m ameller vas tasiyle, kavanini tabi yye hilâf na baz âsâr istihsali iddia

olunan sanatt r: Magie: (sihir) eski
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M s rl larda çok mergub idi. Magie norie kara sihir: Beytanlar celb için yap lan idi. Magie blanche beyaz

zihir: Zâhiren fevkalâde, hakikatta ise esbab tabi yyeye medyun baz âsar husule getirmek sanat d r.

Mecazen: ayan hayret eser, i+fal ve dlâl kuvvet ma'nalar na gelir. Netekim üslûb sihri denilir. -Maglar,

Zerdü t dîninin rüesas bilhassa nücum, ahkâm nücum ve di+er fevkattabîa kuvvet isnad olunan t ls mat

gibi fenlerle yeti tirildi ki magie kelimesinde halâ onlar n hat ralar saklan r. 8radesine kuvay ulviyyeyi

münkad etmek, onlar celbeyleyip muavenetleriyle bir tak m zuhurat husule getirmek; irinlik yapmak, cezb

ve teshir etmek, ifayi âcil vermek gibi ilah... Acaib ve harikulade eserler isnad olununan bu iddiaî san'at,

erkenden Yunanl lara idhal olunmu tu, lâkin bât l akîde ile dessasl + n semeresi olarak her as rda ve cahil

halk n hepsinde bulunur. Kuruni vüstada sihr ile lekelenerek itham olunan her ferd iddetle yak l rd . Bugün

sihirbazl k, ve cad l k, sorcellerie medeniyyetin terakk si önünde hemen hemen tamamiyle gaybolmu

gibidir. Sorcellerie demek sorcier mesleki ve ameli demektir ki kuruni vüstada bu bir cinayet gibi mülâhaza

olunurdu. Sorsiye, ya'ni cad o ah st r ki halk onun sihr ile fenal k yapmak için vak t vak t Beytan ile hali

ictimada bulundu+unu zu'mederlerdi. Bu zu'm halâ gayri medenî halkda temamen gaybolmam t r. Mecaz

olarak: pek meharetli ahsa denir, ihtiyar fena kar ya da «koca cad kar » denilir

gça.

Görülüyor ki bunlarda kelime i tikak ndan kat nazarla hakikat ve mecaz mana ve mahiyyet itibariyle

bizimkilerin beyanat ndan pek farkl de+ildir, ve oldukça bir tarih de yapm , bir ucunu M s ra, bir ucunu da

Midyal larla eski Fürse dayam t r. Midyal lar Elcezîrede olmak, Babil de orada bulunmak itibariyle bunun

Babilde Harut ve Marut hikâyeleriyle alâkadar olan sihir demek olaca+ n da anlamak
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ikt za eder. Mage lâfz Lâtince «Magus» lâfz ndan diye gösterildi+ine göre bu bizim Mecus dedi+imiz olmu

oluyor. Bu halde Frans zlar n sihir manas na kulland klar «Magie» tabirinin as l lû+avî manas mecusîlik,

yani mecusî i i, mecusluk san'at demek oldu+u anla l r. Sonra, sihrin zâhiren fevkalâde görünen,

hakikatte ise esbab tabi yyeye müstenid bulunan ve beyaz sihir tabir olunan bir k s mdan bahsediliyor ki

bundan da sihrin baz hakikatler kar t r larak yap lan ve fakat o hakikat gösterilmedi+i için harikulade

zannedilen bir k sm bulundu+u da söylenmi oluyor. Filvak sahirler böyle cismanî ve ruhanî bir tak m

esbab tabi yye istimal ederek zâhiren fevkattabîa, harikulade görünen bir tak m asâr garîbe izhar eder ve

böylelikle Peygamberlerin mucizelerine ve Evliyan n kerametlerine rekabet etmek de isterler. Ve bundan

dolay d r ki sihir, talim ve teallümü kabil bir hüner ve san'at kabîlinden olarak telâkk olunur. Halbuki

fevkattabîa olan mucize ve keramet kesb ile de+il, ancak mevhibei 8lâhiyye olarak kabil olur. Bununla

beraber u da inkâr olunamaz ki esbab ve hâdisat tabi yye denilenler içinde kanunlar iyzah olunabilen ve

fennî olarak san'at halinde muttariden tatbik kabil oldu+undan dolay adî ve tabiî say lanlar oldu+u gibi

kanunlar iyzah edilemiyerek amperik surette tatbîk edilebilen ve lliyyeti mechul olarak tesadüf edilegelen

nâdir, ve gayrinâdir, nice hâdiseler ve garîbeler bulundu+u da günden güne tezayüd edip duran ke fiyyat

ve mü ahedelerle görülüp duruyor. Bu noktalar iyi mülâhaza edilince u da anla l r ki medeniyyetin

terakkîsi kar s nda sihrin gayboldu+unu zannetmek de do+ru de+ildir, bilâkis fünunun ve vesait

medeniyyenin terakk si içinde sihrin tebdili ekl ile tenâsuh ederek türlü namlar ve ekillerle daha ziyade

tevessu etmekte oldu+unu itiraf etmek icab eder. Sâhirlerin ervah ve nüfusi âliyeyi celbetmek iddialar

yalan oldu+unda
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übhe yok ise de ervahi habîse ve nüfusi sâfileyi celb ve teshir edebildikleri ve bu suretle nüfusi âliyeyi de

zrara çal t klar muhakkakt r. Ve bundan dolay sihir en enî küfürler ve eytanetlerle mütelâzimdir. Her

zaman be eriyyet onun errinden Allaha s + nmak ihtiyac ndad r.

Bu Sûrenin âyetleri - be tir.

Fas las -

…PlPÖ

harfleridir. «

l » ortada yaln z olarak tam manasiyle bir fas la harf d r.

Münasebeti, 8hlâs n nihayetinde beyan olundu+u üzere do+umdan, küfüvden münezzeh olan eksiksiz

samediyyetin hukmüyle do+um, hudus cereyan eden ve binaenaleyh yekdi+erine kar mertebe mertebe

erri ihtiva eyliyen eksikli mahlûk ve fânî f tretin hukmünü son bir tavzih olmas d r, ya'ni Allah hlâs ile tan ,

ona öyle iltica et:

á¡ggggggggggggîy
¤ �Š£Ûa é¡¨£ÜÛa á¡ggggggggggg
¤ 2¡
© �Š£Ûa å
¡ à¨y
¤åß¡ë� ›S =Õ
� Ü� 
� bß� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ ›R Õ
£¡ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
¤ Ó¢ ›Q
¡= Ü� 1� Û¤a l
›U †¡=Ô� È¢Û¤a óÏ¡ p
� å
¤ ß¡ë� ›T =k
� Ó� ë� a‡� a¡ Õ
�
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š£¡‘
§ 
¡ bË� Š£¡‘
›†� 
� y
� a‡� a¡ †§¡by
� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ë�

Meali Berifi

Di ki: S + n r m Rabb na o Felak n 1 Berrinden Mâhalak n 2 Ve errinden bir Gâs k n dald + zaman 3 Ve

o, ukdelere üfliyen neffaslar n errinden 4 Ve errinden bir hâdisin hased etti+i zaman 5
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1.

›3
¤ Ó¢ Di - ayan dikkatt r ki: böyle «di», «söyle» diye emrolundu+u zaman bundan zâhir olan,

memurun bu emri de+il, bununla söylenmesi emrolunan sözü söylemesi matlûb olur, onun için

Peygamberin de bu sûreleri okurken «

¤ Ó¢ » demeyip «
3

¢é¨Ü£Ûa ì� ç¢ P›Õ
£¡ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 
¡ Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a�  P›
¡ b�ä£Ûa l
›†¥y
� a� » diye ba lamas ikt za etmezmiydi? Diye bir suâl hat ra gelir. Bundan dolay «
=æ
� ëŠ¢Ï¡bØ
� Û¤a bè� ¢í£a� b¬í� 3
¤ Ó¢ » de mutlaka « 3
¤ Ó¢ » denilmek vacib, Tebbet de « 3
¤ Ó¢ »
denilmemek vacib oldu+unda ittifak bulunmakla beraber, ihlâsta ve Muavvizeteynde, kul denilmiyerek

okunmas n tecviz edenler olmu sa da mücerred duâ niyyetiyle söylendi+i zaman bu caiz olsa bile Kur'an

olarak okundu+u zaman aynen okunmal d r, çünkü mushaflarda öyle tesbit edilmi , öyle vârid olmu tur.

8mam Ebu Mensuri Matürîdî te'vilâtta demi tir ki: «Zîra bununla memur olan yaln z muhatabdan ibaret de+il,

onun gibi mükellef olan herkestir» onun için dehirler geçtikçe kalmak, bütün 8badullaha emir ve tavs ye

olunmak üzere aynen tesbit edilmi tir, bir de denilmi tir ki: bununla memur okuyan n kendisidir. Allah Tealâ

bu suretle unu bildirmi tir ki bu mazmunun makam nda herkes kendisine bunu söylemeyi emretsin, bunu

b rakmas n, has l 8hlâs n ba nda da i aret etti+imiz vechile bu sûreler: «

¤ Ó¢ P3
3
¤ Ó¢ » diye emir ile

emrolunmu gibi bir telk yn ile okunur. Ya'ni kendine ve herkese öyle dua etmesi söyle:

›‡¢ìÇ¢a� 

s + n r m- Avz, meaz, yaz, istia'ze bir fenal ktan korunmak için gayre iltica etmek, himayesini istemektir, ki

s + nana âiz veya müsteîz, s + n lana müsteazzünbih; kaç lan fenal +a müsteazünminh, s + n

tarz na,

vesîlesine avze, s + nd r p koruyana muîz, korunana muaz denilir. Ya'ni hifz-u himayesini istiyerek iltica

eder korunurum

›Õ
¡ Ü� 1� Û¤a £l
¡ Š� 2¡

Rabb na o felak n -
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Bafak vezninde felâk, bir çok manalara gelen acîb mazmunlu derin bir kelimedir, i tikak na nazaran en

esasl manas yarmak mefhumunu mütezamm n olmak hasebiyle t bk f tret kelimesini and r r. Asl nda lâm n

sükûniyle halk vezninde: yarmak, birdenbire çatlat p ay rmak veya pürtletmek demek olan felk

masdar ndan mefluk manas na s fat mü ebbehe oldu+una göre inf lak ettirilmi , çatlat l p yar larak

belirdilmi demek olaca+ ndan ilk nazarda yar k, yahud çatlak manas na lâm n fethiyle de+il, t pk me kuk

manas na akk gibi masdar nda oldu+u vechile lâm n sükûniyle felk kullan l r. Cem'inde de ukuk gibi füluk

deniliyor, meselâ aya+ nda yar k, çatlak var denecek yerde «

¥ ìÔ¢‘
Ö
¢ ô
¤ a� Ö
¥ ìÜ¢Ï¢ë� P¢£Õ‘
� ô
¤ a� Õ
¥ Ü¤Ï� é¡¡Üu
¤ ‰¡ óÏ¡ » deniliyor ki, bu fark, ferc lâfz ile
ferec lâfz aras ndaki farka benzer. Ya'ni feth ile felak, sade çatla+ n, çatlay n kendisinden baret de+il,

daha ziyade ondan belirip inki af ederek husule gelen neticenin vasf demek olur. Meselâ bir çekirde+i

çatlatmak bir felk, çatlamas bir infilâk, bir inf tar, o çatlay

çatlak bir felk ile akt r. Onun bir taraf bir f lk bir

bir f tret, onda iki tarafl husule gelen hey'et bir

kt r, o çatla+ n iki

kk aras ndan netice olarak pürtleyip

beliren, inki af ve inbisat eden tomurcuk, yaprak, veya su veya

k, par lt , aç kl k veya her hangi bir

mahlûk, (feth ile) felak demektir. Bu mana iledir ki «

¢xŠ¡‚
¤ ß¢ë� o
� ß¡ �ó
£ z
� Û¤a x
¢ Š¡‚
¤ í¢ ô6ì¨�ä£Ûaë� k
£¡ z
� Û¤a Õ
¢ Û¡bÏ� é� ¨£ÜÛa �æ
£ a¡
¡ î£¡à� Û¤a å

¤ ü
� ìØ
¢ Ï� ¤ìªm¢ ó¨£ãb� Ï� é¢¨£ÜÛa á¢Ø
¢ Û¡‡¨ 6¡ó
£ z
� Û¤a å
� ß¡ o
¡7 bj� •
¡ ¤ a ¢ÕÛ¡bÏ� æ
¡ î¡£à� Û¤a »
buyurulmu tur. «

Õ
¡ Ü� 1� Û¤a l
¡£ ‰� » vasf ndan da zâhir olan budur. O felak n fâlik : yar p yarat c s , ölüden

diri, diriden ölü ç kar c ve zulmeti yar p sabah aç c ve bu suretle yokluktan ç kar larak do+up do+uran

halk birbirinden üreterek terbiye ede ede, hacetlerini vere vere kabiliyyetlerine göre yeti tirip sonlar na

irdiren kendisi ehad, samed, lemyelid ve lemyûled ve lem yekünlehû küfüven ehad olan hâl k ve mürebbisi

demek

Sh:»6369

olur. Bir de falk maddesinde yarmâk, yar lmak manas ndan ba ka bir sür'at ve ayan teaccub bir bedâat,

ve bir tazy k ve iddet manas dahi bulunur, onun için h z ndan nâsi teaccübe dü ürecek derecede ifrat ve

sür'atle ko ma+a tefelluk denildi+i gibi, acîb ve bedi' bir ey ihtira etme+e flak veya iftilak ve acîb

mazmunlar, bedî ve nâdir manalar bulan yüksek âire müfl k, ve emri acîbe filk ve felîk ve dahiye ve

beliyyeye felika ve müflika denilir. 8 te bu manalarla alâkadar bulunan bu felk maddesinden felak lâfz n n

lûgatte isim olarak bervechiâtî bir çok manalar beyan olunuyor. 1- ademden yar l p ç kan halk, ya'ni

alel'umum mahlûkat ve bahusus da+lardan p narlar, buluttan ya+murlar, arzdan tohumdan nebatat,

sulblerden zürriyyet, rahimlerden evlâd gibi bir as ldan ayr l p ç kan mahlûkat, ve mevalîd, bu manada felak

mahluk ve meftur müradifi gibi olarak iki manasiyle samede mukabil ve onunla mütezây f olur. Ya'ni

samedin eksiksizli+ine mukabil bu eksikli ve ona muhtac olur. «

Õ
¡ Ü� 1� Û¤a l
¡£ ‰� » izafetinde de bunu bir

beyan vard r.

2- Urfte bilhassa sabaha, yahud amudi subuhtan mün akk, ya'ni amud eklinde mümtedd olan ayd nl +a

veya sabah yeri a+ar p aç lmaktan ibaret olan ferce denilir. Bu bizim Türkçemizde Tan dedi+imizin ayn

demektir, Tanlamak: teaccüb etmek, bir eyin birdenbire uura çarpan letafet veya iddetinden ac veya

tatl bir int ba' ile belirleyip hayran olmak manas na geldi+ine göre bunda da felk gibi bir acîblik manas

vard r ki afak atmak tâbiriyle ifade olunur. Bu manaca felak mukabilinde zulmet demek olan gasak

zikrolunur.

3- 8ki tepe beyninde vak alçak, oturakl düz yere denir ve ceminde fülkan gelir.

4- Zindanda mücrimlerin ayaklar na vurulan ve m ktara dahi tabir olunan tomru+a tlak edilir ki bizim

falaka tabirimiz bunun müfredidir.
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5- Çanak dibinde kalan süt bak yyesine denir.

6- Ek iyip kesilmi süte denilir.

7- Cehennemin veya Cehennemde bir kuyunun ismi oldu+u da menkuldur.

Râg b der ki: «

Õ
¤ Ó¢ » subuhtur, « a‰¦bè� ã¤a� b¬è� Û� 5� 
� È� u
� ë� »
¡= Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
¡ 3

kavlinde zikrolunan enhar, da denildi. Allah Tealân n Hazreti Musaya bildirip onunla denizi yard +

kelimedir, de denildi

gça.

8bni Cerir, birincisi Cehennemde bir sicn, veya Cehennemde bir kuyu, veya Cehennem, ikincisi subuh,

üçüncüsü halk olmak üzere 8bni Abbastan ve saireden üç rivayet kaydettikten sonra der ki: Allah Tealâ

Resulüne «

«

Õ
¡ Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� » demekle emreylemi tir, kelâm Arabda felak ise felak subuhtur.

|
£ Ûa Ö
¤ ß¡ë� |
£ Ûa Õ
¤ ß¡ å
¢ î� 2¤a� ì� ç¢ » denilir ve caiz ki
¡ j¤¢–
¡ Š� Ï� å
¡ j¤¢–
¡ Ü� Ï� å

Cehennemde felak isminde bir z ndan da vard r. Böyle olunca da Allah Tealâ «

Õ
¡ Ü� 1� Û¤a l
¡£ ‰� »

kavliyle felak denilenin sade baz s n irâde buyurdu+una bir delâlet vaz ' eylemedi+i ve Allah Tealâ anühu

yaratt + her eyin Rabb oldu+u için bununla ismi felak olan her ey murad olunmak vacib olur

gça.

Bundan dolay bir çok müfessirîn eâmm manas olan halk ile tefsirini tercih eylemi ler, 8bni Münzir ile 8bni

Ebî Hâtim de bunu 8bni Abbastan rivâyet etmi lerdir. 8bni Sînâ dahi felak vücud nuriyle yar lm olan adem

zulmetidir demekle bu mana üzere yürümü tür. Maamafih Câbir 8bni Abdullah ve 8bni Zeyd ve Mücahid ve

katâde ve 8bni Cübeyrden rivâyet olundu+u üzere Müfessirîn pek ço+u Urfte en âyi olan sabah manasiyle

tefsîr zâhir görmü lerdir, buna göre Rabbilfelak sabah n Rabb , ya'ni Tan n Tanr s demek gibi olur. Bu

surette felak, zulmet ak binde nur, darl ktan sonra geni lik, kapan kl ktan sonra aç l

manalar n mü 'ir

olmak hasebiyle yâz n, ya'ni s + nman n ona muzaf olan Rab ismine tealluk ettirilmesinde buna s + nan n

sak nd +

erden kurtar l p korunaca+ n i 'ar
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eyliyen bir va'di kerim ve parlak bir kudret misâlini hat rlatarak ümid ve recas n takviye, ve hukmi

Rububiyyete itaatle ona iltica ve dehalette ziyade cidd-ü itinaya tergib vard r. Bir de denilmi tir ki bilhassa

felak n zikri onun k yamet gününden bir nümune olmas hasebiyledir, o halde evler kabirler gibi, uykular

ölümün karde i, sabahlay n evlerinden ç kanlar n kimi ne 'e ve sürur içinde ve kimi borc ve ihtiyac ile

alacakl lar n tazy k veyahud kullar n ba na gelmekte bulunan sair ahvâl ile gumum ve sürur içinde

bulunmas itibariyle ba's ve mead halini en ziyade and ran bir misâl olur. Kazî tefsirinde der ki: burada «

l‰ » ismi sair esmâdan, ya'ni felaka izafeti caiz olan di+er esmâi ilâhiyyenin hepsinden ziyade
mevk indedir. Çünkü mazarretlerden kurtarmak terbiyedir

gça. Bu beyan, felak n tâmimi manas na göre

zâhirdir. Çünkü müsteîze de müsteazünminhe de amildir, ya'ni «

l‰ » hem s + nan, hem de sak n lan

halk n Rabb d r, Rabbülâlemîndir. Sabah manas na tahsîs edildi+i surette de onun halleri de+i tiren,

tav rlar taklib eyliyen ve binaenaleyh gumum ve ekdar izâle eyliyecek olan kadir oldu+unu i 'ar eyler.

8bni Sîna söyledi+imiz gibi felak nuri vücud ile yar lm olan adem zulmetine hamlederek e'am manay

ald ktan sonra demi tir ki: burada Rab ismini zikirde hakaik limden bir sirri lâtif vard r. Böyle ki: merbub

hâlât n n hiç bir eyinde Rabdan müsta+nî olamaz, netekim t fl n merbub oldu+u müddetçe halinde bu

mü ahede olunur. Mahiyyat mümkine dahi mebdei evvelin ifazas ndan gayri müsta+nî oldu+u için buna

i âret olmak üzere Rabb ismi zikrolunmu tur. Bunda hafayai ulumdan di+er bir i aret daha vard r ki o da

udur: avz ve yaz lûgatte gayr s na ilticadan ibarettir. Gayre mücerred iltica ile emrolunup da ondan Rabb

ile tabir olununca bu delâlet eyler ki: maksad has l olmazsa onun ademi husulü o kendisine s + n lan müfîz

hayrate râci bir emirden dolay
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de+il, kabiline râci bir emirden dolay d r, zira u mukarrerdir ki: kemâlattan ve gayrisinden hiç bir eyde

mebdei evvel Hak sübhânehu taraf ndan buhul yoktur o, sameddir, ondan hepsi has ld r, müste ddin

kabulü cihetini ona sarfetmesine mevkuftur, i te «

aì™
¢ �Š£È� n� Ï� ü� a� é¡¡nà� y
¤ ‰� å
¤ ß¡ p
¥ bz
� 1� ã� á¤×
¢ Š¡ç¤…� â¡b�í£a� óÏ¡ á¤Ø
¢ 2£¡Š� Û¡ �æ
£ a¡
bè� Û� = Dehrinizin günlerinde Rabb n z rahmetinden nefhalar: esen ho

esintiler vard r, uyan n kendinizi

onlara arzedin» hadisi erifindeki i areti nebeviyye ile murad budur. Eltaf Rabbaniyyenin nefehat dâim ve

halel ancak müste dden oldu+unu beyan buyurmu tur

gça.

8bni Merdöye ve Deylemî, Abdullah 8bni Amr 8bni Astan öyle tahric eylemi tir: demi tir ki: «

Õ
¤ Ó¢ » kavli ilâhîsinden Resulullaha sordum, o buyurdu: Cehennemde bir
¡= Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3
sicindir onda cebbarlar, mütekebbirler habsolunur ve Cehennem ondan Allaha istiâze eyler. Yine 8bni

Merdöye Amr 8bni Anbeseden de öyle tahric eylemi tir: Resûlullah Sallâllahü Aleyhi ve Sellem bizimle

namaz k ld «

Õ
¤ Ó¢ »
¡= Ü� 1� Û¤a l
¡£ Š� 2¡ ‡¢ìÇ¢a� 3

okudu, sonra ey 8bni Anbese bilirmisin felak nedir?

Buyurdu. Allah ve Resûlü a'lem dedim, buyurduki: Cehennemde bir kuyudur. O k z t r ld + vak t

Cehennem k z

r, âdem o+lu Cehennemden müteezzi oldu+u gibi Cehennem de o kuyudan müteezzi

olur. 8bni Cerîr ve 8bni Ebi Hatim, Kâ'bden de öyle tahric etmi lerdir: Felak, Cehennemde bir evdir, o

aç ld + vak t ehli nâr onun iddeti hararetinden sayha ederler. Kelbîden de: felak Cehennemde bir vâdidir,

diye rivâyet edilmi ve Cehennemin kendisidir de denilmi tir. Ke

af n beyan na göre bu mana, engin arza

felak denilmesinden me'huzdur, bunun cemi fülkan gelir: halek ve hulkan gibi. Bu suretle Rabb n buna

izafetle zikri azâb n en büyü+üne i âret ile ondan istiâze edene tahlisin vâdini tezammun eyler, sabah

manas na oldu+u zaman ümide zafer va'dini ifade etti+i gibi bunda da en büyük tehlükeden tahlîs ve

v kayeyi va'd var demek olur. Baz Ashab
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kiramdan mervîdir ki: Bama gelip de ehli zimmetin Dünya maî etindeki vüs'at ve refahlar n gördü+ü zaman

«

ÕÜ� 1� Û¤a ¢áè¡ö¡a‰� ë� å
¤ ß¡ 
� î¤Û� a� óÛ¡b2� a¢ ü� = hiç ehemmiyyet vermem, de+ilmi ki

arkalar ndan o felak var?» demi ve Kâbdan rivâyet olunan manaya i aret eylemi tir. Âlûsî der ki: felak n

bu üç manas ndan benim nazar mda tereccuh eden evvelki e'amm manas d r, ki iycad nuriyle yar lm olan

bütün mevcudat mümkineye ve bahusus cibâlden uyun, sehabdan emtar, arzdan nebat, erhamdan evlâd

gibi bir as ldan do+up ç kan bütün mahlûkata âmil olur

gça. Bu surette felak, samedin hilâf ve

Rabbilfelak, Rabbilhalk, yâhud Rabbilf tret demek gibi olur. Bunun da evvelki Sûreye münasebeti, ya'ni

do+maktan do+urmaktan tegayyür ve fenâdan, erik ve nazîrden münezzeh olan halik n kar s nda onun

mücerred halk ve iycadiyle yarad larak do+up do+uran ve haddizat nda hâlik ve fânî olan mahlûkat n

hukmünü ve ona ihtiyac n beyan oldu+u da zâhir olur. Bundan dolay mealde «s + n r m Rabb na o f tretin,

errinden bütün h lkat n» ilâh.. diye terceme etmek fikri âcizaneme lâfzan ve ma'nen münasib gelmi ti,

fakat 8bni Cerîrin dedi+i gibi lûgaten ve er'an halk tlak olunan n hepsi «

¢ Ü� 1� Ûa é¡î¤Ü� Ç� Õ
Õ
¢ Ü� À
¤ í¢ bß� » manasiyle sarahate dahil olmak ve aynî lâfz, mahfuz tutulmakta
zikrolunan fâidelerle beraber daha ziyade ince ve daha fazla bir ümul bulunmak hasebiyle öyle demek

daha müreccah göründü: S + n r m Rabb na o felak n 2.

›=Õ
� Ü� 
� bß� Š£¡‘
� å
¤ ß¡

errinden

mahalak n -Ya'ni o Rabb n yaratt + bütün halk n: herhangisi olursa olsun er an ndan olan mahlûkat n

kâffesinin errinden, ki maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî, âfâkî ve enfüsî tabiî ve ihtiyarî her türlü erre

âmil olur. Binaenaleyh 8ns-ü Cin ile bütün Beytanlar n errine, siba'u hevam ve ha erat ve mikroplar n

errine, sümum ve nâr n errine, zünub ve hevan n errine, nefsin errine, âmelin errine ilâh.. Halk tlak

olunabilen herhangi bir eyin, er ve
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zarar tlak olunabilen herhangi bir errine umum ve ümulü vard r. Bu kadar ki murad umumiyyetle

yekdi+erine kar

olan erleri de+il, müsteîze kar olan erleri olmak zâhirdir. 8bni Sîna gibi baz lar burada

istiaze eden nefsi insanînin müsteazünminh olmamas ikt za edece+ini ve binaenaleyh mahalaktan murad

onun gayri olan ecsam ve cismaniyyat olmak lâz m gelece+ini söylemi ve ruhi insanînin âlemi emirden

olmas na mebnî âlemi halk demek olan mahalak da dâhil olm yaca+ na zâhib olmu ise de do+rusu ruh da

mahlûktur, müsteîzin kendisi de mahalak da dâh ld r. Onun için istiaze edilen er ona sade haricinden

cebrî olarak gelecek olan âfakî erden baret olmay p «

6Ù
� 
� å
¤ ß¡ Ù
� 2� b•
� a� b¬ß� ë� » hukmünce tab'an veya kasden veya hataen
¡ 1¤ã� ¤åà¡Ï� ò§÷� î£¡,

ihtiyar ve iltizamiyle kendi nefsinden gelen enfüsî erre dahi âmil olmak lâz m gelir. Netekim «

� î¤j� ä¤u
Ù
� å
� î¤2� ó¡n�Û£a Ù
� 
¢ 1¤ã� Ú
� ë£¡†¢Ç� ô†¨Ç¤a� = senin en yaman dü man n iki yan n
aras ndaki nefsindir» hadîsi erîfinde de buna i aret olunmu tur. Bu vechile bu iki âyet, bu iki Sûre

mecmûunun bütün mazmununu câmi'dir. Bundan sonras ise bunun z mn nda münderic olan aksam içinde

kerseti vukuundan dolay istiâzeye en çok hacet messeden baz k s mlar tayin ederek afâktan enfüse

do+ru tavzîh ve tafsîl olup bu vechile bu Sûrede daha ziyade âfakî olanlar ihtar olunarak buyuruluyor ki 3.

›Õ
� å
¤ ß¡ë�  ve bir gâs k n
§ 
¡ bË� Š¡£ ‘

errinden

›=k
� Ó� ë� a‡� a¡ vukubu s ra -ya'ni girip

dald + , yahud bast + , veya batt + zaman.

Gâs k, kelimesi de bir çok mana ile tefsir edilmi cemiyyetli bir kelimedir. Bunun masdar olan gasak,

veya gusuk veya gasekan, lûgatte: iddetli karanl k, dolgunluk, akmak, dökülmek so+ukluk ve kokarl k

manalariyle alâkadard r, hepsinin esas da (imtilâ) dolmak, veya (seyelân) akmak, yahud (ins bab)

dökülmek manalar ndan
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birisi oldu+u beyan olunuyor. Gecenin zulmeti hücum edip dolarak pek karanl k olmas na masdar olarak

gasak ve gasakan ve gusuk denildi+i gibi ilk koyu karanl +a dahi isim olarak gasak denilir, bu cihetle gasak

felaka tekabül ettirilir de «

Õ
� Ì� Û¤a å
� ß¡ » gasaktan felaka kadar, denilir ki: gecenin
¡ Ü� 1� Û¤a óÛ� a¡ Õ
¡ 

kararmas ndan sabah n ayd nl + na kadar demektir. Bu+day içinde bulunan Karacaya da gasak tlak edilir.

Gözün dumanlan p seçimsiz olmas na, veya ya ar p sulanmas na, ya'ni iki suretle de göz kararmas na

gusuk ve gasakan tabir olunur. Kezalik yaradan sar su akmas na ve buluttan ya+mur çisemesine ve

memeden süt dökülmesine, ve her hangi bir eyin mutlaka ins bab suretiyle dökülmesine dahi gasakan

tabir olunur. 8çilemiyecek derecede gayet «bârid ve müntin» so+uk ve fena kokulu içki veya suyu gasak ve

gassak denilir. Netekim «

b=Ó¦b�
£ Ë� ë� bà¦îà©y
� ü�£ a¡ » bundand r. Kamus müterciminin beyan na

göre Türkçede de so+uk kokmu suya gasak denilirmi , bundan dolay Cevalîk bunun ta'rib edilmi ya'ni

Türkçe iken Arabla t r lm

oldu+unu farzeylemi ise de aksi daha zâhir göründü+ünden mütercimi

mumaileyh buna raz olmam , garîb demi tir. Maamafih biz Türkçe so+uk kokmu su manas na gasak da

bilmiyoruz, ancak lâfzî bir mü abehetten bahsedecek olursak Arabca gâs k lâfz n n Türkçemizdeki «gas k»

lâfz n ve dolay siyle kuvvei ehevaniyye manas n and rabilece+i söylenebilir, çünkü ehvet errinden

sak n lmas iycab eden eylerin ba nda gelir.

Bimdi bu izahattan anla l r ki: gâs k, as l i tikak na nazaran gasak yapan veya gasekan eden yahud

gasakl manas na ismi fâil olmakla dolan, kararan, karanl k eden, akan, dökülen, domlu, posar k, so+uk

olan manalar na vasf olarak tlak lûgaten sahih olur. Burada murad ne oldu+u hakk nda da muhtelif

tefsirler vârid olmu tur, fakat bunlar söylemeden evvel «Vakab» n manas n da
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iyzah edelim: Vakab, masdar vakb ve vukub gelir. Bunun asl vakbe gibi çukurdur, kayalardaki h lkî

çukurlara, oyuntulara, ve baz yalç n kayalarda bir iki adam boyu derinli+indeki kuyu tarz nda oyuklara ve

at n gözü üstündeki çukurlara ve insan n bedeninde göz ve omuz çukurlar gibi çukurlara ve çarh n ve

makaran n i+ çeken deliklerine ve al k, ya'ni ahmak ve denî kimseye vakb denildi+i gibi masdar olarak

vakb, vukub da çukura girmek demek olup sonra mutlaka girmek ve gaib olmak ve gelmek ve kbal edip

yönelmek ve zulmet dâhil olmak ya'ni karanl k basmak ve Güne batmak ve ay tutulmak ya'ni husufa

girmek, yâhud m haka girmek manalar na kullan lm t r. Onun için burada da gâs ka verilen manaya göre

mülâhaza edilmek lâz m gelir ki dühul manas hepsinde kâfî olabilece+i cihetle ekseriya bununla tefsîr

etmi lerdir. O halde gâs ka verilen manalara gelelim:

1- Gasak, imtilâ ve zulmet manas nda mutearef olmak hasebiyle evvelâ bundan dolgun ve muzlim

manas mütebadir, bundan da felak mukabilinde gece manas zâhir oldu+undan dolay felaka sabah

manas veren ekser müfessirîn bunu gece ile, vukubu da gece karanl + n n her eye girip basmasiyle tefsir

eylemi lerdir ki «

� 
Õ
� Ë� a‡� a¡ 3
¡ î¤�Û£aë� » gibi, «karanl + bast + vak t bir gecenin

errinden» demek

olur. Bu surette errin geceye izafeti hudusuna zarf olmas hasebiyle mülâbisine izâfet kabîlindendir ki

«nehar sâim» gibi isnadi mecazî olup geceleyin vak olan erden demektir. Karanl + n n basmas vaktiyle

takyidi de errin o zaman yay lmaya ba lamas ve binaenaleyh er istîla etmeden önce istiâze ile vikayenin

te'mini elzem olmas nüktesine mebnîdir. Gâs k n böyle leyl ile ve vukubun duhuli zalâm ile tefsirini 8bni

Cerîr ve 8bni Münzir 8bni Abbas ve mücahidden ve 8bni Ebî Hâtim Dahhâkden tahric eylemi ler, Hasenden

de rivâyet olunmu tur. Zeccac da buna zâhib olmu , ancak gâs k bârid
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ma'nas na olarak geceye hamleylemi , gece gündüzden so+uk oldu+u için ona gâs k tlak edildi+ini

söylemi tir. Râg b gasak n iddeti zulmet, gâs k n gece manas na oldu+unu söylemi ve demi tir ki gâs k n

erri tar k gibi ya'ni gece ans z n gelip çatan ar za veya hayâlet gibi geceleyin olan nâibeden, ya'ni belâ ve

mus betten barettir. Zemah erî de gasak leylin asl , gözün ya la, yaran n kanla dolmas gibi imtilâ

manas na gasktan, ya'ni zulmetin tekâsüfünden oldu+unu söylemi tir.

2- Gâs k Kamerle, vukubu da husuf veya ay nihayetindeki mihak ile tefsir olunmu ve buna dair bir

hadîsi erif de rivâyet edilmi tir: 8mam Ahmed, Tirmizî, hâkim ve daha ba kalar Hazreti Ai eden öyle

rivâyet etmi lerdir: demi tir ki: Bir gün Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem Kamere bakt da ya Ai e «

� Ó� ë� a‡� a¡ Õ
k
¢ 
� ¤åß¡ é¡¨Ü£Ûb2¡ ôˆ¡îÈ¡n� 
¤ a¡ » bunun
¡ bÌ� Û¤a aˆ� ç¨ �£æb¡Ï� aˆ� ç¨ Š£¡‘
errinden Allaha isti'aze et çünkü bu o «

hadîs, Hasen sahihtir

kÓë a‡a ÕbË » d r, buyurdu. Tirmizî demi tir ki: bu

gça. Âlûsî bunun s hhat n teslim eyliyenin di+er bir tefsire udul etmemesi gerektir,

demi ise de buna kasr n lüzumunu meni' ile cevab verilebilir. Zira, Kamerin gâs k olmas n n s hhat teslim

olunur da lâfz n zâhir olan tlak n n tek bir haber ile tahsîs tecviz edilmeyip «

¢Õ
£ b¡Ï�
¡ bÌ� Û¤a aˆ� ç¨ �æ

», cümlesinde müsnedin tarifi kasra hamlolunm yarak te'vîli de di+er delâil ile sahih olur. Kamere gâs k tlak

edilmesinin vechine gelince bunda da bir kac vecih vard r.

B8R8NC8S8: bedir halinde nur ile dolgunlu+u itibariyledir, bu surette vukubu husufa dâhil olup

kararmas d r.

8K8NC8S8: Seyr-ü hareketinde, bürucu kat' nda sür'at itibariyledir ki gask seyelandan cereyana müste'ar

olur.

ÜÇÜNCÜSÜ: Nuru emsten müstefad olup cirmi haddi zat nda muzlim olmas itibariyledir. Bu iki vecihte

vukubu ehrin âhirinde mihaka girerek gâib olmas d r. Müneccimler
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husuf ve mihak zaman n nahs sayarlar, sâhirler de maraz muris sihr ile o zaman i tigal ederler. Sebebi

nüzul sihr oldu+una göre de bu münasibtir denilmi ya'ni errinin manas Kamerin nefsinde bir erri

olmas ndan de+il, o zaman sâhirlerin sihr ile u+ra malar hasebiyle bu yüzden erre sebeb olmas demek

olup errin Kamere izafeti ednâ mülâbese demek olaca+ söylenmi tir. Lâkin errin bu suretle tahs san

tefsiri müneccimlerin, sâhirlerin zu'umlar na göre bir nevi' müma at tezammun edece+inden dolay

münasib olmad + gibi bundan sonraki âyetten fazla bir manay da ifade etmi olmaz. Bems-ü Kamer

Allah n âyât ndan birer âyettirler, bunlar kimsenin ne ölümü ne de hayat için inkisaf etmez, hadîsi erifiyle

anlat lm

olan maksad

âria, münafi ve onunla btal edilen câhiliyye zu'umlerini bir nevi tervic olmaktan

halî kalmaz, do+rusu Kamerin husuf veya mihak zaman nda errinin manas da nurun gaybubetiyle

zulmetin istîlâs ndaki er demek olaca+ ndan bu da birinci manaya râc olmu olur. Çünkü mehtab

gecelerinde gecenin vukubu, ya'ni zulmetin istîlâs manas tehakkuk etmez, «

:b=è� îÜ¨m� a‡� a¡ Š¡à� Ô� Û¤aë� » hukmü cârî olur. Bu haysiyyetle Kamerin vukubu sade husuf veya
mihak ndan baret olmay p gurubuna da âmil olabilirse de bedir halindeki dolgun Kamerin gurubunu

sabah takiyb edece+i için bunda gecenin vukubu zaman tehakkuk eylemez, onun için Kamerin vukubu

daha ziyade hasûf veya mihak geceleriyle tefsir olunmu tur. Bu halde Hazreti Ai e hadîsinin manas da

mehtab gecelerinin gâs k olmad + n , gecenin gâs k olmas , Kamerin vukubu zaman na maksur

bulundu+unu iyzah etmek itibariyle gâsik n gece veya muzlim manas n bir tefsir demek olur, ve bu surette

kasr n manas n da te'vîle hacet olmaks z n hadîs, sahih olur.

3-8bni Ebî Hâtimin 8bni Bihabdan tahricine göre «

u halde vukubu,

� Ó� ë� a‡� a¡ Õ
k
§ ¡bË� » gurub etti+i vak t

emstir,
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gurubu demek olmakla bundan ak am efak gâib oluncaya kadar olan tamamiyle gurubu mülâhaza

edilince gece zulmetinin girdi+i zaman demek olaca+ ndan dolay bunun da yine birinci manay bir iyzah

oldu+u anla l r.

4- Gâs k Süreyya ve vukubu sukutudur, diye tefsir edilmi tir. 8bni Cerîrin, 8bni Vehbden tahric etti+i

vechile 8bni Zeyd demi tir ki: Arablar gâs k Süreyyan n sukutudur derlerdi ve onun sukutu s ras nda emraz

ve ta'un çok olur ve tulûu s ras nda mürtefi' olurdu. 8bni Cerîr der ki bu kavle kail olanlar için Peygamber

Sallallahü Aleyhi ve Sellemden merviy bir eserden bir llet de vard r. Ebu Hüreyreden Hazreti Peygambere

merfuân rivâyet olunmu tur: «

=k
� Ó� ë� a‡� a¡ Õ
� å
¤ ß¡ë� » Ennecmilgâs k buyurdu
§ ¡bË� Š£¡‘

demi tir,

gça. Ve malûm ki «Ennecim» Süreyya demektir, bundan ba ka Vennecmi sûresinde de geçti+i

vechile «

ò¢ç� bÈ� Û¤a o
¤ �ä£Ûa É� Ü� Ÿ
� a‡� a¡ = Süreyya do+unca âfât, mürtefi' olur»
¡ È� 1� m� ‰¤a¡ á¢v

diye de bir hadîsi erif merviydir, rivâyetlerin baz s nda «Ceziretülarabdan» kayd da vard r, Âlûsî der ki:

Camiüssa+ r n Menâvi erhi kebirinde di+er rivâyetler de vard r, müracaat olunsun

gça. Maamafih bu

surette de mana, Süreyyan n dahi bulunmad + karanl k gecelerin erri manas na irca' olunabilir.

5- Sahib Ke

af der ki: Gâs k ile kara y lan, ve vukubu sokmas murad olunmak dahi caizdir.

6- Kamus sahibinin vakb maddesinde bir nakline göre gâs k, ihtiras ile dolub kabaran kas k, vukubu da

sald r

mealinde de bir mana söylenmi tir. Bu iki mana muavvel görülmezse de y lan sak n lmas lâz m

gelen en muz r dü manlardan olmakta mesel oldu+u gibi ehvet ve h rs da en büyük sürur kayna+ oldu+u

dü ünülürse bunlardan isti'azeyi ihtar etmekteki fâidenin ehemmiyyeti de inkâr olunamaz, ancak Kamus

mütercimi lûgat vücuhuna hizmet etmi olmak için bunun ifadesinde aç kca gitmi , setri'avrete ri'ayet

lüzumunu hissetmemi
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gibi serâzadl k etmi tir. Bundan dolay Âlûsî der ki: Feyruzâbadî Kamusta vakb maddesinde bir kavil

zikretmi , ve onu Gazalî ve daha ba kas n n 8bni Abbastan hikâye eyledi+ini zu'meylemi tir, onun nisbeti

sahih oldu+unu zannetmem, çünkü akval aras nda bir avret oldu+u aç kt r

gça.

7- Râzînin baz ârifînden i ittim diye nakleyledi+i manad r, bu iki Sûrede mahlûkat n meratibi

erhedildi+ini ve errin ecsam ve cismaniyyat âleminde vâk oldu+unu söyliyerek demi tir ki: ecsam ya

esirî cisimler veya unsurî cisimlerdir. Ecsami esîriyye «

=k
� Ó� ë� a‡� a¡ Õ
� å
¤ ß¡ë� »
§ ¡bË� Š£¡‘

buyuruldu+u üzere ihtilâl ve futurdan beri hep hay rl d rlar, ecsâm unsuriyye ki kevn-ü fesad carî olan

cisimlerdir. Ya cemed veya nebat veya hayvand rlar. Cemâdat, kuvay nefsaniyyenin hepsinden halîdirler,

onun için bunlarda zulmet halis, envâr bilkülliyye zâlidir, «

ôŠ¨m� 3
¤ ç� =Š� –
� j� Û¤a É¡¡u‰¤bÏ� p
¤ ß¡ å
¤ �Š£Ûa Õ
� óÏ© ôŠ¨m� bß�
§6 ë¢b1� m� å
¡ à¨y
¡ Ü¤
‰§ìÀ
¢ Ï¢ ¤åß¡ » dan murad budur. Nebatat ise kuvvei gaziyei nebatiyye tul, arz, umkda nemalanup
artand r, onun için bir kuvvei nâmiye sanki bu üç ukdeye üfliyen neffasatd r. Hayvana gelince; kuvay

hayvaniyye havass zâhire ve havass bât ne ve ehvet ve gadabd r, bunlar n hepsi de ruhi insânîyi âlemi

gaybe ins babdan ve Allah Tealân n kudsi celâli ile i tigalden al kor. «

†� 
� y
� a‡� a¡ †§¡by
� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ë� » den murad da budur. Bu mertebeden sonra süfliyyattan ancak
nefsi insanî kal r, onun için bu Sûre kesilip nefsi insanînin terakkide derecat için bu Sûre kesilip nefsi

insanînin terakkide derecat meratibi de bundan sonra Sûrei nâsda zikrolunmu tur

gça. Görülüyor ki

bunda gâs k, muzlim, karalt manas na olarak ecsam unsuriyyeden hiç kuvvei nâmiye ve hayvaniyyesi

ya'ni uzviyyeti bulunm yan herhangi bir cismi câmide hamlolunmu tur ki zulmeti hâlisa dedi+i bizim s rf

atalet hassas ile mülâhaza etti+imiz tab att r. Vukubu da hayyizdeki vaz'iyyeti veya kevnden fesada

dühulüdür. 8bni Sîna da bu mana üzerinde yürümü , fakat gâs k s rf cismi
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câmide, madene hasretmemi , kuvvei hayvaniyye ile tefsir eylemi tir, ve demi tir ki: kuvvei hayvaniyye bir

zulmeti gâsikai mütekeddiredir, ya'ni bulan k bir kara kuvvettir ki müsteîz olan nefsi nât kan n hilâf nad r.

Çünkü nefsi nat ka cevherinde temiz, safî ve maddei küdûrat ve alâik ndan berî cemî suver ve hakay k

kabil bir f trette yarad lm t r, o ancak hayvaniyyetten televvüs eder kirlenir

gça.

Bizim fikrimizce âyetlerin e'amdan ehassa do+ru gidi ine nazaran bunu ne sâde cismi câmid k sm na ne

de kuvvei hayvaniyyeye tahsîs etmeyip nebatat ve hayvanata âmil olacak vechile mutlak cismi unsurî diye

ahzetmek, sonra kuvvei nebatiyyeyi, sonra da kuvvei hayvaniyyeyi yâhud ehvet ve gadab tahsîs eylemek

daha muvaf k olur. Bu surette gâsîk n erri, as l hassas âtalet iken üzerinde Rububiyyet hukmü ile kevn-ü

fesad câri olan ve felaka mukabil karalt lar te kil eden zulmanî madde âleminin kevn-ü fesad halindeki

bütün erlere âmil olaca+ cihetle, insan n kar s nda ahzi mevk ' ederek üzerine dalan cismanî herhangi

bir kara kuvvetin veya hayaletin âfetini i 'ar edece+i gibi, vukub çukura girmek demek olmas itibariyle

âk bet kabre girme+e mahkûm olan fânî bedenin cismanî tabiatin inh tat ve fenas henkâm ndaki errinden

ve sûi hâtimeden isti'azeyi dahi ifade etmi olur.

8- Zikrolunan manalardan her biri bir misal ile iyzah kabîlinden olarak gâs k, be eriyyete âr z, ve

murad na hâil elem ve zt rab na bâis olabilen herhangi bir kara musîbet demek oldu+u da söylenmi tir ki

insan n vicdan na herhangi bir zulmet ilka edebilen kara ey demek olur. Zira maddî veya manevî er ve

zarar, gam ve keder, karanl k ve karal k ile tavs f olunur. Bu takdirde vukubu, hücumu demektir. Yukar da

iyzah etti+imiz vechile gece ile tefsirin has l da Râg b n tar k gibi her
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nâ'ibe diyerek i âret etti+i üzere bu manaya irca' olunabilir. Filvak 8bni Cerîr de gece, Süreyya, Kamer

rivâyetlerini kaydettikten sonra demi tir ki: bence akvalin savaba evlâ olan

öyle demektir: Allah Tealâ

Peygamberine gâs k n errinden isti'aze etmesini emretmi tir, gâs k ise muzlim oland r, gece karard + vak t

«

bÓ¦ì
¢ Ë¢ Õ
¢ 
¢ Ì¤í� 3
¢ î¤�Ü£Ûa Õ
� 
� Ë� » denilir. « k
� Ó� ë� a‡� a¡ » de zalam na girdi+i vak t

demektir, Katâde «

� Ó� ë� » n n manas nda « k
k
� ç� ‡� » der idi. Gece zalam na girdi+i vak t gâs kt r.

Ennecim, üful etti+i vak t gâs kt r. Kamerde vukubunda gâs kt r, Allah Tealâ bunlar n hiç birini tahsîs

etmemi , ta'mim eylemi tir, o halde gâs k denilebilenin her birinin de vukubu zaman ndaki errinden

isti'aze ile emrolunmu tur

4.

gça.

›†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
� å
¤ ß¡ë�  ve o ukdelere üfleyicilerin
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š¡£ ‘

errinden -ya'ni

iplere, ipliklere, dü+tükleri dü+ümlere, yâhud gönüllerde dü+ümlü azimler, itikadlar, tutkunluklar içine

üfliyen, yahud öyle ukdeler içinde anla lmaz mu+lak bir halde olarak üfürükcülükle afsun yapan büyücü

nefislerin, yâhud kar lar n, yâhud cemaatlerin errinden- nefs etmek bizim nefes etmek tabir etti+imiz

üflemektir ki, biraz tükürüklü veya tükürüksüz olarak üfürür gibi yapmakt r. Sahib Ke

af tükürükle nef hdir

demi , sahib levami' de nefha benzer tükürüksüz olarak rukyede yap l r. Tükürükle olursa tefl, ya'ni tüh tüh

diye tüflemek tabir olunur demi tir. 8bni Kayyim de: sâhirler sihir yapt klar zaman fiillerinin te'sirine habîs

nefeslerinin baz eczas kar an bir nefesle isti'ane ederler, diye nakleylemi , Âlûsî bundan dolay sahib

Ke

af n dedi+ine daha do+ru demi tir. Filvak Râg b da der ki: nefs tükrük f rlatmakt r, ve bu tefilden

ekaldir. Rukyecinin ve sâhirin nefsi de ukdeler içine nefs etmesidir. «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
� å
¤ ß¡ë� » buyurulmu tur. Y lan zehir nefseder denilmesi de
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š£¡‘

bundand r. «

òq� b�1£ã� » üfürüntü, « s
� 1¢ä¤í� ¤æa� ‰¡ë†¢–
¤ à� Ü¤Û¡ �†£2¢ ü� =
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gö+üs darl + olan elbette üfüler» diye de bir mesel vard r

ve «

31m » den ekaldir, çünkü tefl herhalde tükrükten bir

gça. Lâkin Nihayede, « s1ã » nefha

ebîhtir

ey kar madan olmaz, demesinden anla lan

nefste tükrük art de+ildir. Kamus sahibi de böyle nefs, nefh gibidir ve teflden ekaldir demi ve mütercimi

bunu öye iyzah eylemi tir: Tefl manas ndan ekall olarak üfürmektir ki buna üflemek ta'bir olunur.

Rukyehanlar n üflemesi gibi tükürüksüz olur, ve tefl azca tükürük ile tüf tüf diye üfürmektir ki tüflemek ta'bir

olunur. «

æbÀ
� c¤�’
£ Ûa s
¢ 1¤ã� » yalanc l k k sm ndan olan

i'ir ve gazeliyyâta tlak olunur «

†¡Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » sâhirelere tlak olunur ki ipi dü+ümleyip ana afsunla üfledikleri içindir.
Müellifin sevahir ile tefsiri nüfus, yâhud nisâ itibarine mebniydir. Zira ekseri cad l k nisvan kâr d r

gça.

Demek olur ki nefsin esas nda biraz tükürük f rlatmak olsa bile nefh gibi tükürüksüz sâde nefes etmekle de

olur. Netekim, lisan m zda nefes edici, okuyucu, üfürükçü tabîr olunan rukyehanlarda maruf olan

tükürüksüz üflemektir, fakat mazarrat için sihir yapan habîs sâhirler de y lan n di inden zehir f k rtmas gibi

tükürük savurtmak da âdet oldu+u anla l yor. Bununla beraber hava, rüzgâr, nefes üfürmek demek olan

nefh, ruh nefheylemek ta'birinde oldu+u üzere can vermek, hayat ve lim mebde'i olan ruhu ifaza eylemek

manas na kullan ld + gibi «

Ruhulkuddüs kalbime «

ƒÛa ó¡Çë‰¢ óÏ¡ s
� 1� ã� 
� ë‰¢ �æ
£ a¡ =
¡ †¢Ô¢Û¤a 

s1ã » eyledi ilâh...» hadîsi

erifinde vârid oldu+u üzere ruhun kalb ve vicdana

bir mana ve lim veya söz, vahy-ü ilka eylemesi manas na da isti'are tarik yle olsa bile «

olundu+unda dahi übhe yoktur. Demek ki «

s1ã » tlak

s1ã » etmenin habîs k sm na mukabil olarak bir de kudsî

k sm vard r. Va'z-ü nasîhatte, tâ'lim ve terbiyede, ruhî tedavîlerde oldu+u gibi güzel hakîmane sözler, hay rl

niyyetler, kudsî manalar ve nefesler sarfiyle yap lan telk nat ruhiyye bu kabîldendir. Fakat burada

mevzu' bahs, errinden isti'aze
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edilmesi emrolunan habîs «

ŠÜr1ã » oldu+u bunda da ma'ruf olan, sâhirlerin, sâhirelerin zehre benziyen

habîs tükürüklü üfürükleri ile afsunlar bulundu+u için «

†¡Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » onlar hakk nda

âyi' olmu tur.

Bunu iyzah için «ukad» n manalar n ta tahlil etmek lâz m gelir. «

›†¡Ô� È¢Û¤a óÏ¡ P›p
¡ bq� b�1£�ã£ » n zarf veya zarf müstekar olarak onlar n hâlidir.

«

†¤Ô� Ç¢ », malûm ki «ukde» nin cem'idir. Ukde, bir

eyin uçlar n derleyip birbirine s k tutturmak, ya'ni

dü+üm ba+lamak, dü+mek ve dü+ümlemek demek olan akd maddesinden ism oldu+u için esas manas :

dü+üm demektir. Fakat akd, hissî ve mânevîden e'amm olarak kullan ld + cihetle ukde dahi akd gibi sade

hissî bir dü+ümden baret olm yarak birçok manalara gelir. Ondan dolay dü+üm denilince alelâde bir ip

dü+ümünden baret zannedilmemek için Kamustan, Nihayeden, Râg bdan baz mühim ma'nalar n

kaydedelim: Kamusta 1- ukde, dü+üm ve dü+üm yeri. 2- Beldeler üzerine velâyet; netekim Nihayede der ki:

Hazreti Ömer hadîsinde «

ò¡j� È¤Ø
� Û¤a £l
¢ ç¤a� Ù
� Ü� ç� » emsar üzerine velâyât
¡ ‰� ë� †¡Ô¤È� Û¤a 3

ashab helâk oldu, demektir, umera için sancak ba+lanmas ndan me'huzdur.

3-Vülât için akdolunan bîat, ki Ubey hadîsinde «

ò¡j� È¤Ø
� Û¤a l
¢ ç¤a� Ù
� Ü� ç� »
¡£ ‰� ë� ñ†� Ô¤È¢Û¤a 3

bu manadand r, ya'ni bîati ma'kude demektir, 4- Sahibinin milk itikad etti+i akar. 5- A+ac çok ve girift yer, 6-

Develer için otlu+u kâfi otlak, 7- Bir kimsenin kifayet derecede ma'i eti kendisine ba+l bulunan ey. 8- Arz

muhs be, ya'n bolluk yer. 9- A+aç yeme+e, muztar kalm meva i, 10- Herhangi bir eyin vücub kat'iyyeti,

lüzumu iki ukdei nikâh, bey ' vesaire bundand r. Kalbdeki itikada, iddetli ili i+e, azm-ü tasmime, re'y-ü

nazara ukde denilmesi de
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bunda dahildir. Netekim Nihayede: duâ hâdîsinde: «

â¡†� �ä£Ûa ñ¢†� Ô¤Ç¢ bä� 2¡ìÜ¢Ó¢ ¤åß¡ Ù
� Û� = sana

kalblerimizden ukdei nedem» nedâmete akdi azim demektir ki tevbeyi tahk kt r. Yine bir hadîste «

â¢†� Ó¤a� ó�£ny
� ñ¦†� Ô¤Ç¢ bè� Û� �3
£ y
¢ a� ü� �á£q¢ 3
¢ y
� Š¤m� ó¡nÜ� y
£ Š� ß¢ü
¨�
¡ aŠ� 2¡ �æ
ò� ä� í†¡à� Û¤a = ve elbette râhilemi emrederim, rihlet eder, sonra Medîneye gelene kadar onun için bir ukde
çözmem» ona gelene kadar azmimi bozmam demektir, bir hadîste de «

¥ È¤™
Ñ
� é¡¡m†� Ô¤Ç¢ óÏ¡ë� É¢í¡bj� í¢ æ
� b×
� 5
¦ u
¢ ‰� �æ
£ a¡ = bir adam al

veri ediyordu

ukdesinde za'f vard » ya'ni re'yinde ve kendi mesalihine nazar nda demektir. 11- Kin ve gadaba da cemi

s +asiyle ukad denir, «

ê¢†¢Ô� Ç¢ o
¤ Ü� �Ü£z
� m� = dü+ümleri çözüldü» gadab sükûn buldu demektir.

12- Ukde, kam a da tlak olunur ve baz mevzi'lerin de alemidir, ilâh... Hepsi dü+üm manas na müteferri'

nice manalar ki ço+unu da cümlesini belki bu âyette mulâhaza kabildir, Râg b da Müfredatta akdin evvelâ

akdi habil ve akdi bina gibi ecsam sulbede kullan ld + n sonra da "akdi beyi", ahid ve saire gibi me'anîye

istiâre edildi+ini söyledikten sonra der ki: ukde: akdolunan n ismidir nikâhtan, yeminden ve saireden. «

›
� ä£¡Ûa ñ� †� Ô¤Ç¢ aìß¢Œ¡È¤m� ü� ë�  4
� bÓ� » ve dil tutuklu+una denir, lisan nda ukde var
¡ bØ

demek tutukluk pelteklik var demektir, «

=†¡Ô� È¢Û¤a óÏ¡ p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » de ukdenin cem'idir, ve bu,

sâhirenin akdetti+idir ki asl azîmettendir, onun için ona ukde denildi+i gibi azîmet de denilir. Ve bundand r

ki: sâhire muakkid denilir ve «

ÙÜ¤ß¢ ñ†� Ô¤Ç¢ » onun denilir « †¥Ó¡bÇ� ë� ñ¥†� Ó¡bÇ� ò¥Ó� bã� » telk h

tutunca kuyru+unu k san nâkâ, «

†¢Ô� Ç¤a� k
¥ Ü¤×
� ë� †¢Ô� Ç¤a� 
¥ î¤m� » kuyru+u k vr k teke veya

köpektir, köpeklerin çat mas na da teâkud denilir

gça.

Demek ki sâhirin, sâhirenin üfledi+i, akdetti+i ukdeler, dü+ümledi+i dü+ümler bu manalarla alâkadar bir

azm ve azîmet dü+ümüdür ki as l uçlar onlar n nefislerinde dü+ümlenmi olup onunla di+erleri üzerinde

irâdelerini eytanetle yürütmek isterler, bir akiddeki el s kma kabîlinden, zâhirdeki ip dü+ümü de onun bir

tezahurudur.
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O azîmet denilen eyin ne oldu+una gelince: evvelâ malûm ki az m ve azîmet bir i in icras na akdi

kalbdir, ya'ni kat'î rabt kalb ile kasd-ü teveccüh k lmakd r, cidd-ü sabr ile sa'y-ü ihtimam diye de ta'rif edilir.

Böyle azm ile yap lmas iycab eden büyük hay rl i lere ve ruhsat ciheti aranm yarak icras matlûb olan

ehem ferâiza azîmet ve azâim ve avâzim denilir. Sâhirin ukdesinde esas olan er ve eytanete tealluk

eden bir akdi kalb ile tak yb olunur bir azîmettir ki, Râg b bunu öyle ta'rif etmi tir: o azîmet bir ta'vîz, ya'ni

bir s + nd rma afnusudur ki sanki sen onunla Beytan n üzerine sende iradesini infaz etmesine bir akid

yapm s n, onu ba+lay p dü+ümlemi sin gibi tesavvur olunur

gça.

Bu iyzahattan u neticeye gelmi oluyoruz ki: ukdelere, tükürüklü veya tükürüksüz üflemek ukdenin hissî

ve manevî tasavvur olunabilen her manas na göre onun gerek akdi, gerek halli noktai nazar ndan nefes

sarfeylemek ilkaat ve telk nat ile nefisler üzerinde tehyîcat ve tahrikâtta bulunmak gibi bir vechile mülâhaza

olunabilir. Mevzu bahs ise err olan nefsler oldu+u, bunun hâs l ve en bariz misali de i leri güçleri küfr-ü

fitne olan sâhirlerin afsun dü+ümleriyle unu bunu ba+lamak, teshîr etmek için püf püfliyerek veya tüh

tühliyerek azm-ü azîmetle sarfettikleri eytanetli üfürükleri veya tükürükleriyle mülâhaza olundu+u için «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa », sâhirlerin, cad lar n unvân olmu

ve bundan dolay ekseriyyetle «

†¡Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
£ Ûa� » sâhireler, cad lar diye tefsir olunmu tur. Burada calibi
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š¡y
¡ aì� �
dikkat noktalardan birisi de «neffasat» n cemi müennes olarak getirilmi olmas d r. Onun için bunun

müennes olan mevsufunu takdirde üç vecih söylenmi tir.

B8R8NC8S8, zâhiri vechiyle nisâ takdir olunarak «

¢ bq� b�1£�ä£Ûa ¢õb
p
� ä£¡Ûa� = üfleyici kar lar» demek

olmas d r, bunda da iki vecih vard r: Birisi, balâda i âret olundu+u üzere cad l k ekseriyyetle kad nlar n i'ar

olmas ve sihr
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i inde kad n rolunün galib bulunmas d r, birisi de erkeklerin azm-ü kuvvetleri üzerinde kad n hilesinin,

kad n tuzaklar n n irreti veya kad n cazibesinin yüreklere i liyen füsunkâr tesiridir ki bunu sihrin hak katine

inanm yanlar dahi itiraf ederler. Maamafih iki vechin ikisi de bir manaya râci'dir denilebilir.

8K8NC8S8: Di iye ve erke+e âmil olmak üzere nüfus takdiriyle «

¢ bq� b�1£�ä£Ûa 
p
¢ ì1¢¢ä£Ûa� = üfleyici

nefisler» demek olmas d r. Zira Arabcada «sin» ile nefis kelimesi müennestir. Bu mana erke+e ve di iye

ferdlere ve cemiyyetlere sad k olmak itibariyle daha ümüllü oldu+u ve sebebi nüzul say lan rivayetlere

muvaf k bulundu+u için umumiyyetle en tercih olunan vecih budur. Onun için mealde bu mana

gösterilmi tir.

ÜÇÜNCÜSÜ de: «

¢ bq� b�1£�ä£Ûa p
p
¢ bÇ� bà� v
� Û¤a� = üfleyici cemaatler» diye cemaatler takdir

edilmesidir. Çünkü sâhirlerin ictimaiyle yap lan sihir daha e eddir. Bu da erke+e ve di iye âmil olursa da

ferdlere ümulü zâhir olmaz.

Bu vecihler de anla ld ktan sonra beyan olunan manalar n has l na gelelim. Tefsirlerde buna ba l ca üç

mana verilmi tir: 1- Umumiyyetle ây ' olan manad r ki, öyle demi lerdir: 8pkilklere dü+ümler dö+üp de

onlara üfliyerek rukye ve afsun yapan sâhire kar lar n veya nefislerin veya cemaatlerin errinden. 8bni Cerir

bunu: rukye ederlerken iplik ukdelerine üfliyen sâhirelerin errinden. Diye anlatt ktan sonra: ehli te'vil de,

ya'ni müfessirler de dedi+imiz gibi söylemi tir, diyerek unlar nakleyler: Muhammed 8bni Sa'd tarik yle 8bni

Abbastan: «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
� å
¤ ß¡ë� » sihir kar
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š£¡‘

ve sehare. Katâdeden: «

an rukyeler. Hasenden: sevahir

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
� å
¤ ß¡ë� », okumu
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š£¡‘

ve u rukyelerin sihir

kar an ndan sak n n z demi tir. Tavustan: «rukyei mecânîn» den daha ziyade irke
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yak n bir ey yoktur, demi tir. Mücahid ve Ikrime de demi tir ki: «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa »: iplik

ukdelerinde rukyelerdir. Ikrime demi tir ki iplik ukdelerinde ahzdir, (ya'ni ba+lama ta'bir olunan tutukluktur

ki Arabcada ahze denilir). 8bni Zeydden: «

p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa », ukdelerde sâhirelerdir gça. Fakat bu

rivâyetlerde iplik ukdesi ile tahsîsi ancak Mücahid ve Ikrimeden varid olmu tur. Bu tafs ylin fâidesi, sihir

kar m yan, ya'ni err-ü eytanet için olmay p da ondan tehaffuz ve bir maraz veya âfete Allahdan ifa

niyaz için kendine veya di+erine hulûsi kalb ve niyyeti salâh ile bir duâ veya âyet okuyup üflemek

kabîlinden olan nefeslerin cevaz na i arettir. Çünkü bunda kimseyi zrar veya i+fal veya Allahdan

ba kas na te'avvüz ve iltica ma'nas yoktur, bu Surelerde «

‡¢ìÇ¢a� 3
¤ Ó¢ » emirleri de her

erden Allaha

s + nmak lüzumunu nât kt r. Resulullah n kendisine ve di+erlerine bu suretle okuyup üfledi+i ve böyle hay r

için rukyeye müsaade eyledi+i sâbit ve bu sebeble gerek ruhanî ve gerek cismanî nice hastalar n ifayab

oldu+u da vâk ve me hûddur. Ancak okuyuculukla sihirbazl k edenlerin de errinden korunmak için bu

âyetin hukmü ile sihir kar an rukyelerden sak n lmas lüzumu htar olunmu , ukdeleri iplik dü+ümleri diye

tahsîs edenler de böyle dü+ümlere üflemenin sihir kabîlinden oldu+unu anlatmak istemi lerdir. Maamafih

mutlaka rukye ve ta'viz ile istiane, ya'ni okumakla tedavi câiz olup olm yaca+ hakk nda da ihtilâf edilmi tir:

übhe yok ki bu Sûrelerde ve di+er âyetlerde emrolundu+u üzere herkesin Allaha isti'aze ederek kendisi

ve sairleri için duâ etmesi, okumas , sade me ru de+il, memurünbihtir. Lâkin bunun tedavi için kendine

okutmak, ta'bir olunan mana ile rukye denilen tarzda okutmak, ta'bir olunan mana ile rukye denilen tarzda

yap lmas nda Râzînin beyan etti+i üzere htilâf olunmu tur. Baz lar rukyeyi, ya'ni okuma ile

tedaviyi
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men'eylemi ler, u hadîs ile istidlâl etmi lerdir. «

� ìÜ¢�×
æ
£ ì� n� í� ¤áè¡2£¡‰� óÜ� Ç� ë� æ
� ìÓ¢Š¤n� 
¤ í� ü� ë� æ
� ëì¢n¢Ø
¤ í� ü� a…¦bj� Ç¡ é¡¨£ÜÛ¡ �æ
£ a¡
= Allah n bir tak m kullar vard r ki kendilerine ne keyy, ne de rukye yapt rmazlar» ya'ni da+lanmazlar ve

ba kalar n n nefesiyle tedavi istemezler, ve ancak Rablar na tevekkül ederler, bir hadîste de: «

óÓ¨Š¤n� 
¤ aë� ôì¨n� ×
¤ a¡ å
¤ ß� ¡é¨£ÜÛa óÜ� Ç� 3
¤ �£×ì� n� í� á¤Û� = Allaha tevekkül etmemi tir
da+lanan ve rukye istiyen» buyurulmu tur. Bunun izah Buharînin ve daha mufassal olarak Müslimin

Husayn 8bni Abdurrahmandan senedleriyle rivayet ettikleri u hadistedir: demi tir ki: Sa yd 8bni Cübeyrin

yan nda idim. Dün gece dü en y ld z hanginiz gördü dedi, ben, dedim, sonra da amma, ben bir namazda

de+ildim, böcek sokmu tu, dedim. Ne yapt n dedi. «

¢ î¤Ó� Š¤n� 
o
¤ a¡ »: rukye ettirdim okuttum dedim, seni

ona ne sevketti? Dedi, Ba'bînin bize tahdis etti+i bir hadîs dedim, Ba'bî size ne tahdis etti? dedi, Büreyde

8bni Husaybi Eslemîden «

� ë¤a� å
¤ ß¡ ü�£ a¡ ò� î� Ó¤‰¢ ü� = gözden veya sokmadan
§ò�à£y
§ î¤Ç� å

ba kas nda rukye yoktur» dedi+ini bize tahdis eyledi dedim, bunun üzerine dedi ki: i itti+ini tutan iyi

yapm t r ve lâkîn 8bni Abbas bize Hazreti Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellemden öyle tahdis eyledi:

Peygamber buyurdu ki: bana ümmetler arzolundu, Peygamber gördüm yan nda bir cemaatc k, peygamber

gördüm yan nda bir iki racül, Peygamber gördüm yan nda kimse yok, derken bana bir sevadi azîm kald rd

zannettim ki benim ümmetim, derken bana denildi ki: bu Musâ ve kavm d r ve lâkîn ufuka bak, bakt m ki

yine bir sevadi azîm, derken bana denildi ki, di+er ufuka bak, bakt m ki bir sevadi azîm, i te denildi bu senin

ümmetin ve beraberlerinde bilâhisab ve lâazâb Cennete girecek yetmi bin vard , Peygamber bunu

söyledi, sonra kalkt menziline girdi, nâs bu bilâhisab ve lâazâb Cennete girecekler kimler oldu+u hakk nda

bahse dald . Baz lar bunlar Resulullaha sohbet edenler olsa gerek dediler, baz lar da bunlar islâmda

do+up da Allaha
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hiç irk ko mam

olanlar olsa gerek dediler, daha bir tak m eyler söylediler. Derken Resûlullah Sallallahü

Aleyhi ve Sellem ç kt , ne bahsediyorsunuz dedi, haber verdiler, buyurdu ki: «

¤áè¡2£¡‰� óÜ� Ç� ë� æ
� ëŠ¢�î£À
� n� í� ü� ë� æ
� ìÓ¢Š¤n� 
¤ í� ü� ë� æ
� ìÓ¢Š¤í� ü� å
� íˆ¡�Û£a á¢ç¢

� ìÜ¢�×
æ
£ ì� n� í� = onlar o kimselerdir ki rukye yapmazlar, rukye istemezler, tetayyur, ya'ni te e'üm de
etmezler ve ancak Rablar na tevekkül ederler

� ìÓ¢Š¤í� ü� » yoktur ve hadîs
æ

gça. Fakat Buharîde, Mesabîhte ve Me ar kte «

öyledir: «

¤áè¡2£¡‰� óÜ� Ç� ë� æ
� ëì¢n¢Ø
¤ í� ü� ë� æ
� ìÓ¢Š¤n� 
¤ í� ü� ë� æ
� ëŠ¢�î£À
� n� í� ü� å
� íˆ¡�Û£a á¢ç¢
� ìÜ¢�×
æ
£ ì� n� í� = onlar o kimselerdir ki te e'üm etmezler, rukye istemezler, da+lanmazlar ve ancak
Rablar na tevekkül ederler»

gça. Bu da sahihtir. Bu hadîs, hlâste Samedin manas n iyzahta geçti+i

üzere esbaba gönül vermiyen ve âlâm ve mesaib kar s nda sars lm yarak mekam tevekkülün en yüksek

mertebesinde bulunan nüfusi râd ye ashab ekâbiri ehlûllah hakk nda oldu+u a ikârd r, onun için

bunlardan key ve istirkan n terki evlâ olaca+ na istidlâl olunabilirse de umum için mutlaka men-u nehyine

istidlâl muvaf k olmaz. Yine Buharî, Müslim ve sair s hahta rukyeye müsaade eden hadîsler de çoktur,

ezcümle Cabir 8bni Abdillah hadîslerinde demi tir ki: benim bir day m vard akrebden rukye ederdi:

Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem rukyelerden nehiy buyurdu, onun üzerine, vard ya Resulullah sen

rukyelerden nehiy buyurdun, ben ise akrebden rukye ederim dedi. Resulullah da: sizden her kimin

karde ine bir menfeat etme+e gücü yeterse yaps n buyurdu. Avf 8bni Mâliki E ce'î hadîsinde de demi tir ki:

biz câhiliyyede rukye ederdik, dedik ki ya Resulallah onun hakk nda ne buyurursun?. Rukyelerinizi bana

arzediniz, rukyelerde be'is yoktur, onda irk olmad kça buyurdu

gça. Ebî Sa ydi Hudrî hadîsinde: Ashab

Resulullahdan bir tak m kimseler seferde idiler, Arab ubalar ndan birine u+rad lar, onlara musafir olmak

istediler musafir etmediler, içinizde bir rukye eden (okuyucu) var m ? Zira uban n seyyidi
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ledîgdir (ya'ni y lan veya akreb sokmu tur) dediler, ashab içinden bir racül -ki Ebu Sa yd kendisidir- evet

dedi, vard onu Fâtihatülkitab ile rukye etti, bunun üzerine adam iyi oldu, ona bir bölük ganem verildi, o onu

kabul etmek istemedi, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Selleme arzetmeden almam dedi ve Peygambere

vard anlatt , «ya Resulallah! Vallahi yaln z Fâtilatülkitab ile rukye ettim dedi, Resulullah tebessüm buyurdu

da sen onun rukye oldu+unu ne bildin? Dedi, sonra da onu onlardan al n bana da sizinle beraber bir sehm

ay r n buyurdu, daha bunlar gibi hadîsler delâlet ediyor ki nehyedilmi olan rukyeler hak katleri mechul

olan, sihir ihtimali ve irk manas bulunan rukyelerdir. Baz lar da üflemeyi men'etmi lerdir, Ikrime demi tir

ki: rukye eden üflememeli ve mesih etmemeli ve akid yapmamal d r. 8brahimi Neha'iden de selef rukyelerde

üflemeyi mekruh görürlerdi, diye menkuldür. Baz s da demi tir ki Dahhakin yan na girdim veca vard , sana

ta'vîz okuyay m m ya Eba Muhammed dedim, peki ve lâkîn üfleme dedi, ben de Muavvizeteyni okudum

gça.

Halîmi demi tir ki: rukye eden üflememek ve mesih etmemek ve ak d yapmamak gerektir, diye Ikrimeden

merviy olan kavl, ke'enne bu hususta o una zâhib olmu tur: Allah Tealâ ak dde nefsi isti'aze

olunacaklardan k lm t r, Binaenaleyh menhiy olmas vacib olur, fakat bu istidlâl za yft r çünkü «

†¡Ô� È¢Û¤a ó¡Ï s
� 1� ã� » ancak ervah ve ebdana muz r sihr oldu+u vak t mezmum olur. Amma bu nefs,
ervah ve ebdan slah için olursa haram olmamak vacib olur

gça. Maamafih neseîde Ebu Hureyreden

u

hadîs de mervîydir: Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: «

ë� Ú
� Š� ‘
¤ a� †¤Ô� Ï� Š� z
� 
� å
¤ ß� ë� Š� z
� 
� †¤Ô� Ï� bè� îÏ¡ s
� 1� ã� �á£q¢ ñ¦†� Ô¤Ç¢ †� Ô� Ç� å
¤ ß�
é¡î¤Û� a¡ 3
� ×
£¡ ë¢ bd¦î¤‘
� Õ
� �£ÜÈ� m� å
¤ ß� = herkim bir ukde akdeder de sonra ona nefsederse sihir
yapm t r, (ya'ni sihir i lerinden bir i yapm t r), sihir yapan da irk etmi tir. Herkim bir eye dak l rsa

(bir
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menfeati olur veya zarar def'eder diye gönül takar, itikad eylerse veya o itikad ile muska ve nazarl k gibi

bir ey tak n rsa) ona havale edilir

gça. Ya'ni yaln z Allaha s + nmay p ta o

eye ba+land + , ondan

umdu+u, halbuki Allah n izni olmay nca hiç bir eyin ne menfeati ne mazarrat olam yaca+ için o tak ld +

eyden hiç bir fâide görmez, Allah n avn-ü nayetinden mahrum olur. Âyetin tefsiriyle bu hadîsin

münasebeti de zâhirdir. Bu da mutlaka nefsi nehyetmemi sihirbazl k tarz nda dü+ümler dökerek, unu

bunu ba+lamak için okuyup üflemeleri nehyetmi ve son f krasiyle de nefsi telk nlerin mutlaka bir hukmü

oldu+u ve bu suretle mevhum eylere itikad n ve Allahdan ba kas na s + nman n mazarrat n anlatm

demektir. Bunun has l da beyan olundu+u üzere sihir manas kar an ukdeli, ne oldu+u belirsiz mechul ve

mu+lak, übheli, akîde veya beden üzerinde mazarrat olmas melhuz eytanî üfürükçülükten ve

mevhumatta kap lmaktan tahzirdir. Onun için müfessirînin ço+u manay hep sihr üzerinde dola t rm lar ve

mutlaka de+il, fakat sihir kar an rukyelerden sak nmay söylemi ler, iplik dü+ümliyerek okumay da sihir

tarz ndan saym lar, Ikrime gibi baz lar da nefsetme+i ve el sürmeyi bile übheli telakk eylemi lerdir ki

muradlar tükürüklü üfürükler ve sinirler bozacak s vamalar olmak gerektir, yoksa eytanî habîs nefslere

mukabil kudsî, rahmanî nefsler ve nefesler dahi bulundu+u ve maneviyyat n maddiyyata, maddiyyat n

maneviyyata geçmesi için velev cüz'î olsun bir sebebi adîye te ebbüs dahi lâbüd bulundu+u inkâr olunmu

de+ildir, «

õaë� …� õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ Ø
¢ Û¡ = her eyin bir devas vard r» hadîsi mucebince emraz ruhiyyeye

ruhanî, emraz cismaniyyeye cismanî sebeblerle tedavî me ru oldu+u gibi kar

k olanlara da kar

k tedavî

elbette me ru olur, u art ile ki te'sir, esbabdan de+il, Allahdan bilinmeli, ve hepsinde de entrikadan,

sihirbazl ktan, arlatanl ktan,
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i+fal ve zrardan sak nmal d r, bu cihetle emraz cismaniyye tedavîsinde bile gerek tabîbin ve gerek merîz n

ahlak ve itikad itibariyle haleti ruhiyyelerin dahi ehemmiyyeti mahsusas bulundu+undan ruhanî k ymet,

hüsni niyyet ve selâmeti itikad hepsinin ba nda gelir. Yoksa tababet nam na yap lan zararlar, afsunculuk,

üfürükçülük namiyle yap lan zararlardan az de+ildir. Bahusus bunlar Allah için benî nev'ine hizmet ve

menfeattan ziyade s rf mal kazanc için vâs ta yapan ve a+ r a+ r ücretler almak üzere al

veri ak dleri

yapmadan bir nefes sarfetmek bile istemiyen mütetabbiblerin, arlatanlar n zararlar , hiç bir zaman cincili+i,

üfürükçülü+ü san'at ittihaz edenlerden a a+ kalmam t r, böylelerin de «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
� å
¤ ß¡ë� » de dahil afsunculardan say lmas lâz m gelir. Hatta
¡ bq� b�1£�ä£Ûa Š£¡‘
yaln z tababette de+il, yukar da ukdenin tafsîl olunan manalar na göre her meslek ve san'atte hak ve hay r

fikrinden ayr larak insan aldatmak, er saçmak için nefes sarfedenlerin hepsi de bu mazmunda dahil olan,

isti'aze edilmesi lâz m gelen nüfusi neffaseden oldu+u da unutulmamak ikt za eder. Bunlar n böyle olmas

ise mukabilinde mazha hak ve hay r için cidd-ü istîkametle Allah yolunda nefes sarfedenlerin

mevcudiyyetlerini ve k ymetlerini inkâra sebeb te kil etmez. Bundan dolay hulûs niyyet ve temîz nefeslerle

Allaha s + narak Allahdan ifa niyaz ederek okuyup üflemeyi de mutlaka sihirbazl k gibi telakk etmek

do+ru olmaz. Onun için rukyeyi tecviz edenler S hahta merviy olan bir hayl hadîs ile istidlâl eylemi lerdir ki

Râzî bunlardan unlar kaydeylemi tir: 1- Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem bir rahats z olmu tu.

Cibril Aleyhisselâm ona rukye etti de «

� î1¡’
Ù
¤ í� é¢¨£ÜÛaë� Ù
� í‡¡¤ìªí¢ õ§ó
¤ ‘
� 3
£¡ ×
¢ å
¤ ß¡ Ù
� îÓ¡‰¤a¢ é¡¨£ÜÛa á¡
¤ 2¡ ya'ni:
Bismillâh okur rukye ederim sana seni inciden her eyden, Allah da sana ifa verir» dedi, diye rivâyet

edilmi tir. 2- 8bni Abbas demi tir ki: Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem bize bütün evca'dan ve

hummadan
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u duây ta'lim ederdi: «

‰§b�È£ã� Ö
£¡ ×
¢ Š£¡‘
� å
¤ ß¡ á¡îÄ
� Û¤a é¡¨£ÜÛa á¡
¤ 2¡
§ Š� Ç� 3
¡ È� Û¤a é¡¨£ÜÛb2¡ ‡¢ìÇ¢a� Pá¡íŠ¡Ø
‰¡b�ä£Ûa £Š¡ y
� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ ë� » 3- Aleyhissalatü vesselâm buyurmu tur ki: Bir kimse eceli gelmemi

bir

hastan n yan na girer de yedi kerre «

� î� 1¡’
Ù
¤ í� ¤æa� á¡îÄ
£ ‰� �áîÄ
¢ b� 
¤ a� = niyaz ederim o
¡ È� Û¤a ”
¡ Š¤È� Û¤a �l
¡ È� Û¤a é� ¨£ÜÛa 4

azîz Allaha, o Ar

azîmin Rabb na ki sana ifa versin» derse ifa bulur. 4- Resulullah Sallallahü Aleyhi ve

Sellem bir hastan n yan na girdi+inde öyle derdi: «

ü�£ a¡ õ� b1� ‘
£ Ûa o
� ã¤a� é¡1¡‘
¤ a¡ P
£ ‰� 
� b¤j� Û¤a k
� ç� ‡¤a¡
¡ ü� ó¡Ïb�’
¡ b�ä£Ûa �l
bà¦Ô� 
� ‰¢…¡bÌ� í¢ ü� õ¥b1� ‘
� õ¢b1� ‘
¡ Ú
¡ = gider o be'si, nâs n Rabb , ona

ifa ver, sensin âfî,

senin ifandan ba ka ifa yok, bir ifa ki derd b rakmaz».

5- Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem Hazreti Hasen ile Hazreti Huseyne ta'vîz eder, «

£¡ ×
3
¢ ¤åß¡ë� ò§à� Ü¤ç� ë� æ
� c¤‘
� 3
£¡ ×
¢ ¤åß¡ ò¡�ß£b¬�n£Ûa é¡¨£ÜÛa p
� 2¡ bà� ×
¢ ˆ¢îÇ¡a¢
§ bÀ
¡ bà� Ü¡Ø
¬� å
§ò�ß£ü
§ î¤Ç� = ikinizi de Allah n kelimat tammesine s + nd r r m, her

eytan ve om kazadan ve kötü

gözden» derdi ve buyururdu ki babam 8brahim de o+ullar 8smail ve 8shak böyle ta'vîz ederdi. 6- Osman

8bni Ebil'as Sekafîden: demi tir ki: Resulullaha vard m ve bende bir veca' vard , beni bitire yazm t .

Resulullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem buyurduki sa+ elini onun üzerine koy ve yedi kerre öyle de: «

¢†u
� å
¤ ß¡ é¡m¡‰� †¤Ó¢ë� é¡¨£ÜÛa ñ¡�£ŒÈ¡2¡ ‡¢ìÇ¢a� é¡¨£ÜÛa á¡
¤ 2¡ » ben de yapt m, Allah
¡ a� bß� Š£¡‘
bana ifa verdi

gça. Bunda

ayan dikkattir ki, Resulullah ona okumam , onun kendisine okutmu tur.

7- Aleyhissalâtü vesselâm sefere ç k p da bir menzile kondu+u zaman öyle derdi: «

bß� £Š¡ ‘
� �ë Ú
� ¤åß¡ é¡¨Ü£Ûb2¡ ‡¢ìÇ¢a� é¢¨£ÜÛa Ù
¢ ‰¤a� bí�
¡ Š£¡‘
¡ ¢2£‰� ë� ó2£©‰� A 

é¡¨Ü£Ûb2¡ ‡¢ìÇ¢a� �ë Ù
� ë� �Ùä¤ß¡ x
¢ Š¢‚
¤ í� bß� Š£¡‘
� �ë Ù
¡ î¤Ü� Ç� ¢£l†¡í� bß� Š£¡‘
¡ îÏ¡
ë� †¡Ü� j� Û¤a óä¡×
� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ ë� l
� ë� …§ì� 
¤ a� ë� †§
� a� å
¤ ß¡
¡ b
§ Š� Ô¤Ç� ë� ò§�£îy
†� Û� ë� bß� ë� †§¡Ûaë� = ya arz! benim Rabb m senin de Rabb n Allahd r, Allaha s + n r m senin
errinden, ve sendekinin errinden ve senden ç kan n errinden ve senin üzerinde debelenenin errinden

ve Allaha s + n r m esedden ve esvedden ve y landan ve akrebden ve beldenin sakinlerinin ve do+uran n

ve do+urdu+unun errinden

gça.
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Bunlarda üflemeye dâir bir i aret yoktur. Ve bunlar n me ru'iyyeti için ba ka delile hacet olmaks z n

Kur'andaki duâ ve isti'aze emirleri ve bu Sureler kâfîdir. Bununla beraber Resulullah n nefs ve meshi de

sâbittir.

8- Sûrenin ta ba nda geçti+i vechile Resulullah her gece muavvizât okur ellerine üfler yüzüne ve

cesedine mesih ederdi. Bundan ba ka, yine Hazreti Ai eden S hahta merviydir ki: Resulullah Sallallahü

Aleyhi ve Sellem ehlinden birisi hastaland + vak t ona muavvizât üflerdi, vefat etti+i hastal + nda da ben

okuyup üfliyor ve kendi eliyle kendisini mesh ediyordum, çünkü onun yedi saadetinin bereketi benim

elimden çok büyük idi

gça. Bununla beraber Resulullah n kendisine ba kas n n okumas n istemedi+ini

anlatan u rivayet de çok mühimdir: Yine sahihi Müslimde: Hazreti Ai e demi tir ki Resulullah Sallallahü

Aleyhi ve Sellem bizden bir insan rahats z oldu+u vak t onu sa+ eliyle mesh eder, sonra öyle derdi: «

ü�£ a¡ õ� b1� ‘
£ Ûa o
� ã¤a� Ñ
¤ aë� 
£ ‰� 
� b¤j� Û¤a k
¡ ü� ó¡Ïb�’
¡ ‘
¡ b�ä£Ûa �l
¡ ç� ‡¤a¡
bà¦Ô� 
� ‰¢…¡bÌ� í¢ ü� õ¦b1� ‘
� ¢ªëb1� ‘
¡ Ú
¡ » vakta ki Resulullah hastaland ve a+ rla t , sa+ elini
tuttum, onun yapt + n yapmak istedim elini elimden çekti, sonra «

óÜ¨Ç¤ü
� a¤ Õ
¤ aë� óÛ¡Š¤1¡Ë¤a �á£è¢¨Ü£Ûa� » dedi, ben baka gittim, ne
¡ îÏ¡�Š£Ûa É� ß� óä¡Ü¤È� u
bakay m emir tamam olmu tu

gça. Bunlardan maada Resulullah n harbde ve sairede mecruh olanlara

okuyup dokunmasiyle derhal ifa has l olanlar da çoktur, fakat onlar onun nübüvveti havass ndan olan

mu'cizât kabilinden oldu+u için di+erleri hakk nda istidlâl olunmaz. Maamafih yine Hazreti Ai e Resulullah

Sallallahü Aleyhi ve Sellem ensardan bir ehli beyte humeden, ya'ni akreb gibi zehirli hayvan sokmas ndan

rukyeye ruhsat verdi demi tir ki, bu da Câbir hadîslerini müeyyiddir, bunda emmek t bben de müfid

oldu+una göre tükürmenin de bir vechi mülâhaza edilebilir. Bundan ba ka bir de gözden rukyeye

müsaade edilmi oldu+u ve bu sebeble «

ò¡�à£z
¢ Û¤aë� å
� ß¡ ü�£ a¡ A ò� î� Ó¤‰¢ ü� »
¡ î¤È� Û¤a å

denildi+i de mezkûrdur, göz de+mek hâdisesi bir hâleti
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nefsaniyye olmak hasebiyle bunda da ruhanî bir nefes ve telk n n fâidesi zâhir demektir.

Bimdi bütün bunlardan hâs l olan netice de udur ki: Sihir âibesi olmamak üzere ruhî veya bedenî

salâh için me'sur duâlarla rukye caiz olmakla beraber istirka, ya'ni kendini ba kas na okutmak, rukye taleb

etmek, Allaha s + nmak ve duâ etmek için ba kas n n tavassutunu dilenmek manas n tezammun etmek

itibariyle er'an memduh de+ildir, o balâda zikrolunan hadîsler mucebince Allah n bilâhisab ve lâazâb

Cennete girecek hâs kullar ondan sak n rlar, bundan dolay F khi Hanefîde bu mes'ele u vechile

muharrerdir: Bâfî Ancak Allah Tealâ oldu+una ve devay ona sebeb k ld + na itikad etti+i takdirde tedavî ile

i tigalde be'is yoktur. Amma âfî devad r diye itikad ederse de+il, «

éîuaŠÛa óÏ aˆ× ». Bunu

bilmelidir ki zarar izale eden esbab üç k sma ayr l r: Birincisi maktuunbihtir: susuzluk zarar n gideren su ve

acl k zarar n gideren ekmek gibi. 8kincisi maznundur: hacamat etmek, kan almak, müshil içmek vesair

ebvab t bba aid mualecat yapmak gibi. Üçüncüsü de mevhumdur, rukye gibi. 8mdi maktuunbih olan n terki

tevekkülden de+ildir, hatta ölüm korkusu oldu+u takdirde terki haramd r. Amma mevhum olana gelince

tevekkülün art onun terkîdir, Zira Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem ve âlihi) mütevekkilîni onunla

vasfeylemi tir. «

ƒÛa æìÓ¢Š¤n� 
¤ í� ü� ». 8kisi aras nda mütevass t derecede olan maznuna

gelince ki et bba indindeki esbab zâhire ile müdavat böyledir, bunu yapmak tevekküle münafi de+ildir,

mevhumun hilâf nad r, terki de haram de+ildir, maktuunbihin hilâf nad r, belki baz ahvalde ve baz e has

hakk ndaki terki filinden efdal
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olur, bu iki derece beyninde bir derecedir «

åîq5rÛa ë É2aŠÛa 3–1Ûa óÏ òí…bàÈÛa 4ì–1Ûa óÏ aˆ× »
merîza ve meldu+a kar

okumak yâhud bir varaka yaz p ta'lik etmek, yâhud bir tasa yaz p y kay p içirmek

gibi Kur'an ile istirka hakk nda ihtilâf edilmi tir, Ata, Mücahid ve Ebu K labe mübah oldu+una, Nehaî ve

Basrî kerahetine kail olmu lard r. Hizanetülfetavada böyledir, fakat me ahîrde inkâr edilmiyerek sâbit de

olmu tur, Hizanetülmüftîn, ta'viz, ya'ni muska tak nmakta beis yoktur ve lâkin halâda ve mukarenet

zaman nda ç kar r «garâib», bir kad n kocas sevmedi+i için sevsin diye muska yapt rmak isterse

Camiussa+îrde der ki bu haramd r helâl olmaz «

ôëbn1ÜÛ ôëbzÛa óÏ aˆ× » (

óvãŒØ æëa éîçaŠØÛa lbn× Pê g †Üu éí†äç ôaëbnÏ

pbvÛbÈß ë ôëa†m Plb2 ). Görülüyor ki burada rukye ile tedavî terki evlâ mevhum
k sm ndan say lm t r, mevhum denilmekten murad da hiç asl yok yalan demek de+il, maktuun ve zann

gâlib demek olan maznunun mukabili, ya'ni zann n mercuh, za yf taraf yüzde elliden a a+ dü en k sm

demektir ki t bbî tedavîlerin de bir ço+u böyledir, isabeti yüzde yüz olan maktu, yüzde elliden yukar olan

maznun, yüzde elliden a a+ olan da mevhum k sm ndand r. Zaman m zda t bbî fenlerin terakkî etmi

olmas na ra+men hayat n, emraz n tam bir hududu çizilmi olmad + gibi fenni tedavî de amprik olmaktan

ç kar lm

de+ildir, hayat yine mechulât ve esrar ile doludur, onun için zikrolunan üç k s m hakk ndaki

huküm art k de+i mi tir veya de+i ir gibi zannetmemelidir, bu taksim her zaman için düstur olacak lmî bir

taksimdir. Bu gün de t bda fenni tedâvînin yüzde yüz isabet etti+i bir deva tesbit edilmi tir denemiyor, kinin

gibi en sa+lam say lan ilâçlar n bile yüzde seksen doksan ihtimal içinde telakkî edildi+i malûmdur.

Biiznillâh yüzde yüz say labilecek bir hayl ilâçlar n bulundu+u farzolunursa bile bunlar maktu k sm nda

dahil demek olaca+ ndan dolay zikrolunan taksim de+i ecek
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de+ildir. Bir çok masraflara fedakârl klara katlan larak tak b edilen tedâvîlerin bir ço+u da nice ukdelerle

dolu esrar perdeleri içinde za yf bir ihtimalin verdi+i asgarî bir ümid ile tatb k edilmek itibariyle rukyeden

farkl de+ildir, aynî zamanda t b tedâvîlerinin müfid olmad + baz emraz ve avar z n bir rukye ile zâil

olabildi+i de ötedenberi görülegelmi vak 'attand r.

Mukabilinde bir er ve zarar melhuz olmad kça mümkin olan en za fy bir fâide ihtimalinden dahi

insanlar men'etmek do+ru olmaz, ve yüzde bir de+il, binde bir, milyonda bir misâle müstenid bir ihtimal

dahi olsa mukabilinde bir zarar ihtimali bulunm yan bir fâide mülâhazas mücerred tevehhüm de+il, az çok

delilden ne 'et eden bir übhe demek oldu+undan ihtiyac halinde daha kuvvetlisi bulunamay nca onunla

âmel tecviz edilir, ve öyle bir tesellînin alel tlak men'i de makul olmaz, fakat insanlar n sihirbazlara,

eytanlara kap lmas da en ziyade bu gibi übheli ahvâl içinde vukua gelir ve onun için zarar ihtimallerinin

de iyi dü ünülmesi iycab eder. Ilmi usul kava'idine nazaran ise kat'î delil ile itikad ve amel vacibdir, h lâf na

kavî delil bulunm yan zannî delil ile itikad vacib olmasa da ndelhâce amel vacib olur, vehm ve übheyi

kesmek için müfid oldu+u zaman nazar tibara al nabilir. Bu esas üzere F k hta da ifâ, Allahdan bilinmek

artiyle tedavînin kat'î olaniyle amel vacib, ndelhavf terki haram, maznun olan yla amel câiz, ahval ve

e hasa göre bazan fi'li, bazan da terki evlâ, mevhum olaniyle de amel menhî de+il ise de terki evlâ

denilmi , rukye de mevhum k sm ndan say lm t r. Mevhum olmas n n sebebi de duâ olmas itibariyle de+il,

okuyan n nefesinde sebebiyyet mülâhazas itibariyledir.

Bu halde bu izahattan anla l r ki rukye ile tedâvî halk n pek ço+unun zannetti+i gibi dindarl + n iycab

ve
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er' n emretti+i bir ey de+il, nihayet bir müsaadedir. As l diyânetin muktezas onu terk ile Allaha mütevekkil

olmak ve ancak Allaha s + n p ona kendisi do+rudan do+ru duâ etmek ve duâs na ba kalar n n

tevassutunu istememektir. Mü'minin mü'mine gerek huzurunda ve gerek g yab nda duâs me ru' ve

müstahsen ve hatta vazifei dîniyyesi bulundu+unda ve «

ñ…� bj� È¡Û¤a �ƒ
£ ß¢ õ¢bÇ� ¢†£Ûa� » hadîsi

erifi

mucebince duâ badetin, dindarl + n ili+i oldu+unda übhe yok ise de duâ etmek ba ka, okuyup üflemek,

ba kas n n nefesinden meded beklemek yine ba kad r. Allah Tealâ duây emretmi «

6á¤Ø
¢ Û� ¤kv
¤ a� óã©¬ìÇ¢…¤a » buyurmu
¡ n� 

«

=æ
¡ bÇ� …� a‡� a¡ Ê
¡ a�†£Ûa ñ� ì� Ç¤…� ¢kîu
© a¢ 6¥kíŠ©Ó� óã£©a¡ » buyurmu
7á¤×
¢ ¢ë¯ªb¬Ç� …¢ ü� ì¤Û� ó©2£‰� á¤Ø
¢ 2¡ a¢¯ªìj� È¤í� bß� 3
¤ Ó¢ » buyurmu , fakat

«

irkten, kendinden

ba kas na duâdan nehyetmi «

a†¦y
� a� é¬© 2¡ Ú
¢ Š¡‘
¤ a¢ ü
¬ � ë� ó2£©‰� aìÇ¢…¤a� ¬bà� �ã£a¡ 3
¤ Ó¢ »

buyurmu tur. Kezâlik Kur'anda ve Resulünün lisaniyle en güzel duâlar ta'lim eylemi ve nihayet bu

Surelerle de bütün erlerden do+rudan do+ru kendisine s + n lmas n emreylemi tir. Okuyup üfliyecek olan

bunlar bellesin her zaman kendine h rzican edinsin, Peygamber Sallallahü aleyhi ve Sellemden merviy

oldu+u üzere her gece ve her ihtiyac nda temiz temiz, hulûsi kalb ve itikad ile okusun, kendine üflesin,

mü'min karde lerine de hem duâ hem tavs ye etsin, temiz nefesle duâ edenlerin duâlar n n berekât n da

inkâr etmesin, buna söz yok, fakat Allah Tealâ böyle duâ ve icabet kap s n herkese açt + , ona

umumiyyetle herkesi ça+ rd + , herkesin do+rudan do+ru ilticas n istedi+i ve irk â' besini kabul

buyurmad + halde ona do+rudan do+ru duâ ve ibadet ile dehalet ve ilticay b rak p da ben o kap ya

gidemem, ne istiyece+imi de bilemem diye duâ dellâl arama+a ve onun nefesinden meded umma+a

kalk mak diyanetin iycab de+il, cahiliyye âdetîdir. Nâs bundan gafîl olup kendine okutup üflemeyi

dindarl k ikt zas zanneyledi+i cihetle burada bu tafsîlât ile sözü uzatma+a lüzum görüldü,

¢ÕÏ£¡ì� à¢Û¤a é¢¨£ÜÛaë� .
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2- Bir de «

=†¡Ô� È¢Û¤a óÏ¡ p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa = dü+ümlere üfliyen kad nlar», «

¢ a…� b�î£Ø
p
� Û¤a õ¢b
� ä£¡Ûa� » ya'ni hilebaz kad nlar, yâhud erkekleri fitneye dü üren, onlara mehasinini
arzederek tearruz edip meftun eyliyen fitnekâr kad nlar n errinden diye tefsir edilmi tir. Râzînin beyan na

göre Ebu Müslim bu sonuncuyu ihtiyar eylemi tir ki erkeklerin azm-ü irâdelerinde reiy ve nazarlar nda

icrayi te'sir ile tesarruf eden kad nlar demek olur, bu surette ukde azîmet, ya'ni akdi kalb ve re'yi nazar

manas na, yâhud ip dü+ümünden müste'ar, nefs de ipin dü+ümünü yumu atmak için tükürmekten müste'ar

olup mana u olmu olur: kad nlar erkeklerin gönüllerine üfler gibi verdikleri heyecanlar ve yumu at c

te'sirlerle onlar reiyden re'ye, azîmetten azîmete çevirir türlü fitneye dü ürürler, onun için Allah onlar n

errinden isti'azeyi emreylemi tir. Bu ma'na «

á¤Ø
¢ Û� a¦£ë†¢Ç� á¤×
¢ …¡ü� ë¤a� ë� á¤Ø
¢ u
£ a¡ » mazmuniyle «
¡ aë� ‹¤a� ¤åß¡ �æ
á¥îÄ
£ ×
¢ †� î¤×
� �æ
£ a¡ » mazmununa muvaf kt r. Râzî der ki bu kavil güzeldir, fakat ekseri
© Ç� �å
müfessirînin kavli hilâf na olmasa...

Lâkin yukar da geçti+i vechile sihirbaz ukdesinin asli azîmette oldu+u ve onun da mutlaka iplik dü+ümü

manas na tahsîs vacib olmay p maksad urfî ve lügavî e'am manasiyle mutlaka sâhirler ve sâhireler demek

olaca+ na göre bu kavil de ondan haric de+il, onun bir vechi demek olur.

3- 8bni Sînan n ve baz ârifînin ihtiyar eyledi+i vecihtir ki ukdelere üfliyen nefisler, yahud kuvveler demek

olarak ecsam unsuriyye içinde uzvî veya âlî denilen gerek hayvanat ve gerek nebatat bütün ecsam

nâmiyenin nemâs mebde'i olup nefsi nebatî ve kuvvei nâmiye ve kuvvei gaziye denilen uzvî kuvvelere

i aret olmas d r ki alel'umum uzviyyette oldu+u gibi bedeni insanîde de tegaddî ve tenasül vazifelerinin

meyli demek olan ehvet heyecan n ilk mebde'i ve art bu kuvve,
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bu nefis vesair kuvây hayvaniyye ve hissiye bunun mütemmim ve mükemmili oldu+una göre bu mana

evvelki manalar n lleti mesâbesinde olan ehvet ve kuvvesine de i aret olarak hepsinden e'am demek

olur. Ve hatta bu tibar ile «kuvvei ehevaniyye» demek daha zâhir olur. 8bni Sîna gâsik kuvvei

hayvaniyyeye hamlederek demi tir ki kuvvei hayvaniyye müste'îz olan nefsi nât kan n hilâf na olarak

küduretli bir zulmeti gâsika, ya'ni bulan k bir kara kuvvettir. Çünkü nefsi nât ka cevherinde temiz, sâfî, ve

madde küdurat ve alâik ndan berî, cemî suver ve hakay k kabil bir f trette yarad lm t r, o ancak

hayvaniyyetten kirlenir televvüs eder, «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » da kuvvei hayvaniyyenin

art

olan kuvay nebatiyyeye i arettir, çünkü o tul arz umk, cemî cihattan hac m ve mikdar art rmas

haysiyyetiyle üç ukdeye üfliyor gibidir (hatta teneffüs hayat nebatî ikt sas ndan oldu+una göre nefsetmek,

üflemek bunda mecaz de+il, hak kattir. Nebatat n bo+um yerlerinde de ukde hak katt r denilebilir). Nefsi

insanî ile kuvay nebatiyye beyninde alâka hayvaniyyet vas tasiyle oldu+u için lâcerem kuvvei

hayvaniyyenin zikri kuvay nebatiyyeye takdim olunmu tur. Bu iki kuvveden cevheri nefse lâz m gelen err

ise onda beden alâ'ik n mühkemle tirmek ve ona muvaf k, cevherine lây k, g da ile te+addîsine mâni'

olmakt r, ona lây k g da da Semavât ve Arz Melekûtunu ihata ve nuku i bâk ye ile intika t r

gça.

Baz lar n n dedi+i gibi gâs k cismi câmide, madene i aret oldu+una göre de ve bizim dedi+imiz gibi

mevâlidi selâseye ve bedeni insanîye âmil cismi unsurîye i aret oldu+u takdirde de bu mana cereyan

eder. Evvelki manalar da buna teferru eyler.

Bütün bunlardan sonra burada «

Übey hadîslerindeki «

†¢Ô� È¢Û¤a� », balâde Nihayeden naklen zikrolunan Hazreti Ömer ve

†¡Ô¤È� Û¤a 3
¢ ç¤a� Ù
� Ü� ç� » ve « ñ†� Ô¤È¢Û¤a 3
¢ ç¤a� Ù
� Ü� ç� » gibi velâyet ve

akdi bîat, ta'biri âharle «ukdei mülk» manas na olmak ve
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hatta o hadîsler bu âyetin bir mazmunu bulunmak da çok muhtemildir. Bu ukdelere üfliyenlerin üflemeleri

ve erleri ise bir taraftan hukuk bad uhdelerine alan zimamdar n n sui idareleri, cah h rslar tehakkûm ve

teaddî dâ'iyeleriyle o ukdeleri s k t rmak yolundaki zulüm ve te+allüb hareketleri bir taraftan da Allahdan

korkmaz ehli ba+ y ve syan n halk i+va ve ifsad ile hak ukdeleri çözmek fitne ve ihtilâl ç karmak için

sarfettikleri nefeslerle yapt klar tahrikât, çevirdikleri entrikalar demek olarak iki veche âmil olur ki bunlar n

ikisi de Allaha isti'aze edilmesi lâz m gelen en büyük erlerdendir. Maamafih bunlar da sihrin «

é©è¡u
¤ ë� ¤åÇ� õ§ó
¤ �’
£ Ûa Ò
¢ Š¤•
� » demek olan umumî manas nda dahil olaca+ na göre birinci
manada dâhil demektir.

Bu halde hulâsa: «ukad», hissî, manevî, hak kat mecaz birçok manalara muhtemil olmakla beraber esas

manas dü+üm demek oldu+u için ip dü+ümünde zâhirdir. Lâkin maksad alel'ade bir ip veya iplik

dü+ümünü ba+lamak veya çözmek için üflemek veya tükürmekten baret olmad + da zâhirdir, çünkü her

iplik dü+ümünde er mülâhaza olunm yaca+ da â ikârd r, bundan dolay murad ta'birin hak kat üzere

dü+üme üflemekten baret de+il, sihirden kinâyedir, Bu suretle «

=†¡Ô� È¢Û¤a óÏ¡ p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » nüfusi

sâhire manas na urfolmu bulundu+undan mana alel'umum sâhirlerin ve sâhirelerin errinden isti'azedir.

Sihir fi'li de iplik dü+ümüne münhas r de+ildir. Onun için bunu sihrin herhangi bir ey'i vechinden sarf ve

tahvil etmek ma'nasiyle anlamak muvaf k olur ki bu da zikrolunan ma'nalar n hepsine âmil olur.

5.

›†§
� Š¡£ ‘
� å
¤ ß¡ë�  ve herhangi bir hadîsin -ba kas nda gördü+ü bir ni'meti çekemeyip de
¡ by

ona göz diken, onun mutlaka zevâlini temennî eden hasedcinin

›†� 
� y
� a‡� a¡

hased
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etti+i vak t errinden- ya'ni nefsindeki hasedinin muktezas n fi'le ç karma+a kalk t + , mahsuduna kar

kavlen ve fi'len zrar mebadîsini, er mukaddimat n tertib ve icraya ba lad + vak t errinden. Çünkü hased

kuvvede kald kça hâsidin kendinden ba kas na zarar yok demektir, di+er bir ifade ile de denilmi tir ki:

hased galeyan edip de mahsuduna kar

kîn ve gadab ve kasdi adavetle nefsi habîsini tevcih eyledi+i vak t

ki gözde+me ta'bir olunan halet ve âfet ve ekseriya o lahzada olur. Onun için hased ile gözde+mek

mütelâz m gibi mülâhâza olunur. O s rada hasîdin nefsi öyle bir keyfiyyeti habîse ile tekeyyüf eder ki o hiss

ile f rlatt + bednazarlar n iraresi, mahsudu za yf buluverdi+i takdirde bazan onu y ld r m gibi çarpar. Ve

nice hâsidler ve kötü gözlüler vard r ki hased gözüyle bakt klar zaman baz y lanlar n gözleriyle

bak lar ndaki ezâ gibi ezâland r rlar. Bu hiss ile harekete geçen habîs nefisler ise her hileye ba vurur,

ellerinden gelen her fenal + göze al rlar. Ve onlar için mahsudun helâkinden ba ka bir suretle tesellî kabil

olmad + ndan dolay o yolda içlerini yeye yeye kendilerini de yakar helâk ederler. Ancak hasedin

muktezas n icraya kalk may p da yaln z kendi nefsinde saklad + ve bu yolda nefsi ile mücahede

edebildi+i takdirde mahsuda bir erri dokunmaz, ve nefsiyle mücahedesinden dolay me'cur bile olursa da

gönlünde o hased hissi devam ettikçe kendi kendini yer, zarar s rf kendine olur. «

†� 
� y
� a‡� a¡ » diye

takyid buyurulmas bu farka i aret için oldu+unu söylemi lerdir. Bundan ba ka hâsidin errinden murad,

onun günah ve hasedi zaman nda ve eserini izhar vakt ndaki halinin kötülü+ü, çirkinli+i olmak da câizdir.

8 te bütün bu zikrolunanlar n errinden o felak n Rabb na s + n r m di, bu vechile o «

7†¢à� �–
£ Ûa é¢¨£ÜÛa� »

e s + n, çünkü hepsini yaratan ve hepsinin errinden koruyacak olan odur, ve ona öyle hlâs ile s + nanlara

onun h fz-u himayesi mev'uddur. «

».
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� îà©y
å
� ‰¤a� ì� ç¢ë� b:¦ÄÏ¡by
� Š¥î¤
� é¢¨£ÜÛbÏ�
¡ a�Š£Ûa á¢y

Hased nedir? Râg b n beyan na göre: hased, bir ni'metin müstahikk nden zevalini temennîdir, ekseriya o

ni'metin izalesine sa'y ile de müteraf k olur. Ve rivâyet olunmu tur ki Mü'min g bta eder, Munaf k hased eder

gça. Kamusun ve sairenin beyan na göre de o ni'metin kendisine tahvilini isteyip istememekten e'amd r.
Ya'ni hasedde asl olan ma'na bir ni'metin, bir fazîletin, bir kemalin sahibinden zevalini arzu etmek,

kendisine geçmesini gerek istesin gerek istemesin ba kas nda bulunmas n mutlaka çekememektir. Öyle ki

onunki onda dursun da sana da verelim deseler memnun olmaz, ka ki onunki mutlaka gitse de kendisine

hiç bir ey verilmese bile ho lan r. Bahusus hased olunan ni'met, hâsid taraf ndan gasbolunmak kabil

olm yan fezaili zatiyye ve kemalât nefsiyye kabîlinden olursa hâsid o zaman bütün fazîlet dü man kesilir

ve onu kendine tahvil edemedi+inden dolay mahsudunu bigayrihakk n mutlaka imha etmekle mütesellî

olmak ister, «

¡é¨Ü£Ûb2¡ ‡¢bî� È¡Û¤a� ».

Hulâsa: hâsid kendinin onmas n de+il, di+erinin onmamas n ister. E+er ba kas ndan zevali

istememekle beraber kendisine de onun gibisini veya daha iyisini isterse o hased etmek de+il, g bta etmek,

imrenmektir. Bunlar Âlûsî öyle anlatm t r: bilinmeli ki hased: gayr n ni'metinin zevâlini temenniye tlak

olunur, bir de gayride bulunan fakr veya sair herhangi bir noksan n devam n , ve ademi ni'metin hali üzere

stishab n temenniye tlak olunur, (ki evvelkisine lisan m zda çekememezlik, ikincisine de ondu+unu

istememezlik ta'bir olunur) âyi' olan evvelki tlakt r. Her iki ma'na ile de hâsid Allah ndinde ve Allah n

kullar ndinde meb+uzdur, me hur oldu+u üzere hased, kebairden ma'duddur, lâkîn tâhkîk budur ki garîzî,

cibillî olan hased, muktazas olan ezâ ile mutlaka amel edilmeyip de onunla muttas f olan kimse nefsiyle

mücahede ederek karde ine Allah n sevece+i vechile
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muamele ederse onda günah olmaz, belki o cibillî hased sahibi nefsiyle mücahede edip karde ine hüsni

muamele etti+inden dolay büyük sevaba nâil olur. Çünkü tab'a muhalefette büyük me akkat bulundu+u

hafî de+ildir. Bunlardan ba ka g btaya da mecazen hased tlak edildi+i vard r, hem urfi evvelde bu âyi' idi.

G bta ise karde inde bulunan ni'metin zevâlini temenni etmiyerek onun gibi senin de olmas n temennî

eylemendir ki bunda beis yoktur. Netekim u hadîsi Nebevî bu ma'nadand r: «

óÜ� Ç� é¢À
� �Ü£
� ë� ü
¦ bß� é¢¨£ÜÛa ê¢bm� a¬ 3
¥ u
¢ ‰� å
£ a¡ †¦
� y
� ü
�
¡ î¤n� ä� q¤a óÏ¡ �ü
bè� 2¡ ó¡šÔ¤í� ì� è¢Ï� ò� à� Ø
¤ z
¥ u
¢ ‰� ë� Õ
£¡ z
� Û¤a óÏ¡ é¡n¡Ø
� Ü� ç�
¡ Û¤a é¢¨£ÜÛa ê¢bm� a¬ 3
� b�ä£Ûa bè� à¢Ü£¡È� í¢ë� »


u ikiden ba kas nda hased yoktur: bir adam ki Allah ona mal vermi ve hakta

istihlâkine teslît buyurmu tur, ve bir adam ki Allah ona hikmet vermi tir onunla amel eder ve onu nâsa

ö+retir

gça.

Demek ki er olan hasedin as l ma'nas ba kas nda bir ni'met görmekten müte'ezzî olup onun zevâlini

istemektir ki bizim çekememezlik ta'bir etti+imizdir, bir tak mlar n n zanneti+i ve hayli âyi' oldu+u vechile

k skançl k demek de+ildir. K skançl k bazan hased demek dahi olursa da daha ziyade Arabcada gayreti

ta'bir olunand r, netekim Kamus mütercimi As m efendi de öyle der: gayret, gayr, gar, g yar: nam ve

namusa halel verecek haletten hamiyyet eylemek ma'nas nad r ki k skanmak ta'bir olunur

gça. Meselâ

erke+in kar s n ba kas ndan k skanmas , kezâlik kad n n kocas n ba kas ndan k skanmas hased de+il,

hayret ve hamiyyettir, bu memduhtur. Fakat birisi di+erinin kar s n veya kocas n veya evlâd n veya mal n

veya güzelli+ini veya herhangi bir ni'met ve meziyyetini, erefini çekememek, ona göz dikmek, onun ondan

zevâlini ârzu etmek haseddir, mezmumdur. Buna da k skanmak ta'bir edildi+i yok de+il ise de bu

çekememezli+i bir gayret ve hamiyyet ma'nas nda mübala+a suretiyle kullanmak kabîlinden mecaz

demektir. Ya'ni yerinde olm yan bir k skanmakt r. Her ne olursa olsun k skanmak

mutlaka
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hased demek de+ildir, ondan e'amm olabilir. Binaenaleyh hasedi sade k skanmak diye terceme etmek

do+ru de+ildir. Hased mezmumdur, ona bir k skanmak denir ise ilin hakk n sahibinden k skanmak, diye

ifade edilmelidir, halbuki gayret ve hamiyyet demek olan k skanmak memduh ve makbul bir haslettir.

Tefeyyüz, terakkî, tekemmül, iffet, hakk n himayesi, ni'metin muhafazas onunla hâs l olur, me+er ki kendi

hakk n n ilerisine tecavüz etmek suretiyle ifrat olsun, o vak t gayret, hamiyyeti câhiliyye ve hased

ma'nas nda olmu olur. Râg b n hasedi ta'rifinde ni'metin müstehikk ndan zevâlini temennî diye müstehik

kayd n koymas da mühimdir. Bundan anla l r ki hasedde zulüm ma'nas da vard r, ve o halde bir ni'metin

gayret ve adalet demek olur. Binaenaleyh bir gâs b n gasbetti+i ni'metin zevâlini temennî etmek hased

demek olmad + gibi onun yedi mubt lesinin izâlesiyle hakk sahibine teslim etme+e çal mak da er de+il,

gayret edilmesi lâz m gelen bir hayir, bir vazîfei hamiyyet demektir, lâkin bir müstehikk n nâil olmu

bulundu+u bir ni'metten kalben müte'ezzî olup da onu çekememek zevâlini temennî etmek hased ve

zulümdür. Fakat bu fi'le ç kmay p hadîsi nefs kabîlinden kuvvede kald kça hâside zarar olursa da

ba kas na dokunmaz, amma kuvveden fi'le ç kar lmak istenip de o ni'meti bilfi'il izâleye sa'yedildi+i zaman

fi'len zulüm ve bagy olan hased olmu olur ki o vak t onun errinden Allaha s + nmak lâz m gelir, o art k hiç

bir hak ve insaf tan maz, mümkin olabilen her türlü mekr-ü hiyleye ba vurur, her türlü sihirbazl + göze al r,

f rsat bulabildi+i kadar ukdelere üfürdükçe üfürür. «

errine âlet etme+e çal

=†¡Ô� È¢Û¤a óÏ¡ p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » onlar n hepsini de

r. Bu da nüfusi habîsede kuvvei ehviyye ile gadabiyyenin ve bilhassa kuvvei

gadabiyyenin bir tu+yan demek oldu+undan dolay 8bni Sîna burada da öyle demi tir.

Sh:»6407

«

†� 
� y
� a‡� a¡ †§¡by
� Š£¡‘
� å
¤ ß¡ë� », beden ve kuvveleri ile nefsi nât ka beyninde husule

gelen niza' demektir. Hâsid, kuvvei hayvaniyye ve nebatiyyesi haysiyyetinden bedendir, mahsûd da nefsi

nât kad r, bu suretle beden, nefs üzerine bir vebaldir. O halde ondan i'raz etti+i surette o nefsin hali ne

güzeldir! Ve e+er onunla televvüs etmi de+ilse ondan müfarekatiyle ne büyük lezzete irecektir!

gça. Bu

da ma'nan n bir lübbü ve isti'azenin ruhunu beyan demektir ki has l :

ü ëŠÛb2 oãbÏ

bèjÛbÀß 3àØnaë 1äÛa óÜÇ 3jÓa

æbãa ávÛb2

Ruha dön ve onun metalibini olgunla t r, çünkü sen cism ile de+il, ruh ile insans n.

Mazmununa nazar dikkati celbdir. Bunu öyle hulâsa edebiliriz: Ey nefsi insanî! Bütün mahlûkat n,

bahusus kevn-ü fesad ân ndan olan maddiyyat n, cismanî kuvvelerin, bahusus aldad c hayvanî ve nebatî

kuvvelerin o ehvet, ve gadab n errinden o felak n Rabb na s + n, çünkü onlar seni çekemez, bedende

b rakmak, çukura gömmek, helâke götürmek isterler, onun için sen o f tret nurunun, insanl k ruhunun

kadrini bil de onu yaradan Hak Rabb na s + n.

Görülüyor ki bu Sûrede nefsi insanîye zarar melhuz olan ve dîn-ü dünyaca teharrüz ve tevekk olunmas

lâz m gelen erlerin hepsi ihsa olunarak onlardan Allaha te'avvüz emrolunmu ve bu suretle halâs va'd

buyurulmu demektir, bundan dolay Resulullah bunlar nâzil oldu+u zaman ferahlanm

ve bunlarla

te'avvüze devam buyurmu tur. Çünkü bu, ikincisiyle beraber te'avvüz için her emri câmi'dir, evvelâ «

=Õ
� Ü� 
� bß� Š¡£ ‘
� å
¤ ß¡ », isti'aze olunacak sürur mebadîsinin hepsine icmalen
neffasât, hâsid üçü onlar n meratibini veya en mühimlerini
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âmildir, sonra da gâs k,

bir tafsîldir. Gerçi o icmâlde ve hattâ neffâsat ve hâsidde müste' z olan nefsin kendisi de dâhil olabilir. Fakat

tekabül karînesiyle müste'iz, «müste'azünminh» de dâhil olmamak zâhir oldu+una nazaran bu Sûre daha

ziyade insan hâricinden veya bedeninden zrar eden âfâkî ürurda zâhirdir. Bu suretle kelâm e'amdan

ba lay p bilhassa hased ile nüfusi insaniyye üruruna müntehî olmu tur. Bunun üzerine bunlardan isti'aze

eden nefsin tekemmülü meratibi ile ona bâtn ndan gelecek enfüsî errin tafsîline ve bu suretle, «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » in de minvechin beyan ve tefsirine i aret olmak ve ondan da bilhassa
isti'aze ile va'd itmam buyurulmak üzere bervechiâti nâs Sûresi ile h tam verilmi tir. Bir de ayan dikkattir ki

erlerinden isti'âze olunan «

� Ü� 
Õ
� bß� » deki mâ mevsufe veya mevsule olabilmek ihtimaline mebniy

ma'rife veya nekire olmas muhtemildir. Gâs k, hâsid, nekire ve müfred, aradaki «

†¡=Ô� È¢Û¤a ó¡Ï p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » marife ve cemi olarak getirilmi tir. Bunun nüktesinde Zema erî ve
Râzî: zira her gâs k, her hâsid irrir de+ildir. Hatta bazan hay rda g bta ma'nas na hased hay r bile olur,

fakat her neffase err oldu+una i arettir, demi lerse de bu, pek zâhir de+ildir. Zira ferdi münte ir halinde

isti+rak üzere her bir gâsik n vukubu, ve her bir hâsidin hasedi zaman nda errinden külliyyen isti'aze

matlûb oldu+u daha zâhirdir. Lâkin gâs k ile hasidin erri, ekseriya karanl kta ve mechuliyyet içinde

tan nm yarak geriden geri cereyan eder, neffaseler, sihirbazlar ise ekseriya tan nd klar , bilindikleri halde

yüzlere güle güle, gönüllere üfliye üfliye irretliklerini yaparlar. Gâs k bir e k ya gibi ans z n basar, hâsid de

bir kundakç gibi sakl yakar, sâhirler, cad lar ise dost k l + nda yankesici gibi göz göre göre çarparlar. Ve

böyle olmas onlar n hiylelerinin ince ve hafî olmas na mâni' de olmaz. 8 te bunlar içinde en ziyade bile bile

erlerine dü ülenler neffaseler oldu+u ve urfi âmda da en ziyade irretle
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ma'ruf olanlar bunlar bulundu+u için «

p
¡ bq� b�1£�ä£Ûa » lâm ahd veya isti+rak ile marife ve cemi olarak

iyrad edilmi olmak bizce daha do+ru ve daha zâhir görünmektedir. Nâs Sûresinde «


� Û¤a 
¤ ì� Û¤a » n marife olmas da neffasât gibidir. Bu cihetle de o bunun tetimmesi olan
¡= b�ä£‚
¡ aì� 
bir beyan demektir.

