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LAMIYYE-i KELAMİYYE
KEMAL EDİB KÜRKÇÜOGLU
İsla.mi

Kel3.m'a dair eski veya yeni; ma'rfıf veya gayr-i ma'rfıf; manzfim veya
yazma veya basma; mufassal veya muhtasar; şerhli veya şerhsiz; Türkçe,
Arabca, Farsça, ve Urduca birçok eserler vardır ki sayıları yüzleri bulur 1 •
İhtis<ls erbibı·üst<idlar, ana kaynaklara gitmek sUretiyle mevzfı (ları derinliğine
ve genişliğine tedldk etmek intkiruna maliktirler.
Bjz bu yazmarmzda 'All b. 'U§ IDiinn '1- Üşiyyi 'I-F ergiini'nin Emfilf2,
Bed' u 'l-Emfili 3, I;aş{detü Yal;ülu 'l- tab d 4, J;:aşldetii 'l-lfanefi.Jye 5, l[aşfdetü 'l-Lô_miyye 6, Lr'lmfyye-i Keliimiyye 7 adiyle anılan ma Tuf cseıini, bu 'Arabca manzı1m eserin Tilcu 'tTeuiirfl; sihibi Şeyb-u '1-İslim Jj:oca Sa 'dü 'd-Din Efendi meı'hfım tarafından yamensfı.r;

r
1

~:

'i

1

·ı

'1

1

'i

1 Kaynak vasıf ve husüsiyyetini hfiiz mücllefat hilricindeki muahhar eserlerin çoğunu "me'lıüz",
"mülhem", "mui5;tebes" kelimeleriyle ifilde; maamafilı bunu, bir az da Şarkın tekrarlamağa mail ilim
telilkkisinin idbı sılretinde mutalea etmek mümkündür, Cümlesini esaslı bir elemeye, metodlu bir sıra
lamaya tabi tutmak lazımdır. Başlıcaları şu eserlerde bulunabilir:
K?, II, s. n42, ırsy-nsg, ıso3;
K?g, IT, s. 103, 1l6~ny;
CAL, Sp, III, s. Bos-Soy.
Mm, Fihrist kısmı, s. 93-94·
2 Bkz. lv!T.
"Emalf" adım alan veya adları Emdli. kelimesiyle başlıyan pek çok eserler vardıı·. Bunlar, çeşidli
mevzıilara dfiirdir. Bkz. K?; K?:g;; CAL; ıHm.
3

4

CAL, ıHm.
K?, CAL, .Nim.

CAL, Mm.
CAL, K:?, Mm. ·
Bizdeki yazma bir mccmfıada MuJ::ıammed b. Malkoca'nın " ... aJ:ıbtı.bından ha 'Zısının ilJ:ıiil) ü
ibrfı.mı. .. "üzerine "zemiinede nice kimsenin türkiyyiita meyl ü ihtimiimı" dolayısiyle III. Sultan
-Murid zamilmnda ve P3.dşiihın "3.5itiine-i meriimında" hazırladığı Türkçe şerhinde metn-i asH için
"Lô.mryye-i Kelô.miyye" ta 'biri kullanılmJ.§tır; biz de bınıu tercih ettik.
Mecmı1anın kısaca tavsifi şudur :
Eb'"3.dı: ıg,5 X 12·-14,4 X 7 sm.; kilğıdı: iibAd i; cildi: idi kahverengi meşin; vcrak sayısı: ı 15.
ı b - 23 a: LamiyyeRi Kelô.miyJ•e şerbi,
5

e
7

b- 24 a: Muhtelif kayıdlar,
b- 41 a: Şerb-i Kelimdt~i •Alt.
b- 42 a: ıVIuhtelif kayıdlar,
b - s6 a: l:fayô.t-i $ax;dd risalesi,
56 b- 57 b: Pend-ndme-i lfamdl Çelebi.
sS a ~ 71 a: Ba•zı kayıdlar,
71 bR 75 b: Mesô.il-i Ferô.i;t,
76 a
Boş,
76 b- 77 a: Ba'zı kayıdlar,
77 b- ıoı b: Ak Şemsüddin'in ve Ak Şemsüddin evl3:dının menil~bi (AkŞemsüddin'in
tarunu Zeyni b. J:Iamdi Çelebi'nin til m izi E n i s 1 IJüseyn Efendinin eseri),
ıo~ a- 1I5 b: Muhtelif kayıdlar, şiirler.
Yazı: Kayıdların çoğu, şiirlerin pek azı, Şerlı-i Kelim(i/-i 'AU, Mesô.il-i Fertiii la 'lik; diğerleri işlek ve
güzelce neıil]..
Yazılann hepsinin aynı elden çıktığı söylenemez.
İstinsfılı. tarihi: Yoktur. Kayıdlardaki ba 'zı isimlerden, bir iki tarih mısrfı.ından, mecmlı.anın H.
XII- M. XVIII. asrın ilk yarısında yazıldığı neticesini çıkannak mümkündür.
Müstensi.Q.i: Belli değildir.
23
24
41
42

~·.

lt
'

.}
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KÜRKÇÜOGLU

zıldığını

tesbit ettiğimiz s ve şimdiye kadar neşrcdilmemiş olduı:;,runu sandığımız tercemesini, mezklir l[aşlde-i Liimb]e'ye muvizi olarak 'AI;tiid-i Nesifixye 9 metninin
özünü vermek, M3.türidiyye ve Eş cariyye imimları arasındaki başlıca bilaf ve ibtilif
noktalarını lusaca belirtmek ıo, bu sUretle de, hayatlarını İslam İlihiyyfttına vakfeden
idealist ve genç talebemizin, kendileri birer aydmlatıcı unsur olarak yetişineeye kadar,
yollarını mchmfremken aydınlatmak istiyoruz.
Çok muhterem Prof. YUsuf Ziyıi Yörükin Beyefendi Hocarnızm, Fakülterrı.iz
neşriyyAtı arasında çıkan Tevfdd kitdbı ve 'AI;aid Ris81efi ıı adlı değerli ve faideli esrrini hararetle tavsiye etmek gayesine·de mütcvecôh bulunan şu yazınuzın tek iddiisı
ilmilikten ziyade ta'llmlliktir.

.

* *

Yukarıda dediğinriz g-ibiJ <All b. 'U §IDftna'l- Üşiyyi '1-Fergi'i.ni'nin eseri

olan 12 ve 56gjrr73 yılında kaleme alınan Ltimi)]e-i Keliimi.J!ye'rıin yazma nüshalan
oldukça fazladır 13 ; birçok defalar da basılmıştır 14. Eserin bir kısmı matbU\ bir kısmı
8 Balısimize

terceme, bundan evvelki notta kısaca tavsif edilen ınec
ve Malkoca oğlu şerhine aid rnetn beyllerinin hizasına ince ta •ıtklc
yazılmış bulunmaktadır. Kenarda, Sa 'dü'd-Din Efendi tercemelerinin yanlarında ismi bilinmiyen
başka bir zat tarafindan arkaik bir ifade ile yapılan Türkçe başka bir manzôm terceme daha vardır.
:rvfetnin vezni ve kafiyesi bu tercemede de aynen muhafaza olunmuştur. 3-5 beyt müstcsni olmak üzere
Hoca 'mızın tercemesi. esas metne sadakat ve ma 'nada isabet noktasından -daha muvaffakiyetlidir.
Hoca'nın biyografisinden bahseden cserlerde, ezcümle Osmmılı miiellifleri nde bu tercemc zikredilmiş
môanın

(r

mevzıl

olan

manzılm

b~23 a)verakl_arı kenarına

değildir.

lşbu Kaside-i !Amryye'nin başka manzlım tercemderi de vardır. Iv'lekteb-i Sultani muallimlerinden
I;Iı1fq:

Refi' Efendi'nin Kaslde-i Emdlt Terceme-i

1Hmızümesi

bu miyinda zikrolunabilir. (MahmUd Bey

Matbaası, İstanbul H. 1302§lvf. ı884, 36 s.). Bu tercemede aynı vezin kullanılmışsa da mesnevl şekli

tercih edilmiş, beyti beytle -karşılamaktan ziyade, müteaddid beytlcrle tafsllit verme yoluna gidilmiştir.
Btı terceme arasına ayrıca metnin Farsçaya olan JVecm-i :(ebı-ekiin lercemesi alınmıştır. Vezin, bu·Farsça
tercemede de, aynı vezindir; kafiye, Iamiyyedcn hemziyyeye çevrilmiştir. Beytlerin altına yer yer şerh
mahiyetinde manzllm veya mensUr kayıdlar ili ve edilmiştir. Elimizde kasidenin manzılm tercemesini
ve bu tercemeni n şerhini muhtevi ı.r _,.Lll (..'.J --· Raı·lpı. 'n-NıljOs isimli bir eser daha vardır.
Mul_ıammed Feyzi adım taşıyan mütercim ve şıi.rih, her nedense kaynağı meskiıt geçiyor. Müellif
hattı olması melhUz bulunan nüshamn yazılış tarilli 23 rviUl;ıarrem ıoıg ( = I7-IV-16IO) dur.
Tercemede aynı "Mef{iilün mefailün feıllün" vezni ve lam kafiyesi kullanılinıştır.
9 Elıl-i Sünnel 'al_taidini ana hadariyle ihtiva eden bu eser çok yaygındır. Müellif, Necmü 'd-Din
Ebıl Ş:afaş <Umer 46o§ıo68 de ( kim'ye göre 46r de) Nesef'de doğmuş, ı2 Cumaı;a '1-Üli 537 (4/
XII/ı 142) de Semerkand'dc vefat etmiştir. Müteaddid eserleri olan bir zittır. Dünya Kütübhine~
lerinde birçok yazma nüshaları olan 'Alfiiid-i Nesifiy_ye ile şerhleri mükerreren basılmıştır.-Bkz. GAL,
I, 584; GAL, Sp, I, 758; Mm, ı854; K,Z II, ıı45-1149· Biz, Üçüncü Devre MelimlKutbu Mul.ıammed
N Uru '1~ <Arab'ın (Doğumu 1228-ıSıg - Vefatı 29 C. Ahir 1305/13 Mart .ı888) muhtemelen
İstanbul'da ve takriben Sultan A. I:;Imid devrinde basılmış takrirlerinden faydalandık Bkz. Şerlı-i
'Aiu'iid, Manzfune-i Efkir Matbaası, 30 s.
10 Bu husUsta pek çok eser mevciıdsa da biz, Şey]].-zide 'Abdü'r-Ra}).im'in (ba'zılanna göre
şöhreti Şey :Q.i-zade, adı <Abdü 'r-Ral:ım&n 'dır)~ı..;:;"il> ~..ı..JUI ~ J~":/1 \~c!_.> ,sJI jJWI i;~I-:-;J .ı!'l.,a.ll ('~
adlı eserinin matbU nüshasından faydalandık Mısır 1317 (ı8gg), 6o s. Dkz. GAL, Sp, c. III, s. 65g;
ıı7o.

Mm,

Profesör Yusuf Ziya Yörükiin~ lsltlm 'A{i;aidine dair eski metinler, EbU-Mansill-i NH türidi'nin
iki eseri: Tcvhid Kitabı ve '~aid Risale;;i, İhilıiyat Fakültesi neşriyatından No. 5, İstanbul 1953, s.
33+22.
Biz bu yazıyı lıazırladığunız zaman Muhterem Hocamız sağdı ve sağlamdı. Maalesef~ s/6/t954
tarihinde vefat etti; i'ı.nkara şehir mezarlığında- 124 No.lı ada, 103 No.h parselden Hakk'a yürüdü.
Şimdi hayatta olmalı ve bu yazım üzerindeki fikirlerini bildinneli idi; bu benim için de faydalı olurdu.
Tanrı'dan rahmet niyiiz ederim.
12 Müellif.in terceme-i I.ıali, bu eseriyle şerhleri ve eliğer eserleri için Bkz. GAL, Sp I, .764; KZ
II, 1349; lVfm, 499· A ''da ne eserin, ne müellifinin adları geçmcmektedir..
ı:ı GAL, Sp 1, 764.
"
ı-ı. GAL; Sp I, 764; Mm 499·
n

1

t

ı
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da gayr-i matbU< olmak üzere go kadar şerhivardır 15 . Bunlar, esis metnin ehemmiyet
derecesini aniatmağa yeter.
Neşrettiğimiz manzO.rn tercemede, kasidenin ~afiyesi ve {Türkçedeki şekliyle)
vezni muhifaza edilmiştir. Başka bir dilden aynı vezn ve ~?:afiyede nazmen şiir terceme
etmek hiç de kolay değildir; çok defa ya ma <midan, ya nazmdan fedikir~ıkta bulun~
mak mecbfıriyyeti hisıl olur. Likin ''tJvice-i. Sultini'' çok az fedakirlığa düşmüş
tür. Bu i ctibılrla muvaffak olmuştuı·. Salihiyyet ve muvaffakiyyetle kullandığı dil, o
devrin, imparatorluğa hiiss klftsik nazm dilidir.
Tercemenin manzfı.m mukaddimesinden anlaşıldığına göre devrin pidşihı Üçüncü
M ura d, bir At!işô.l-i Hümil}'Un'la. bunu lj o c a'dan istemiş, o da misille imtisille,
aldığı emri "üç geceden az" zamanda yerine getirmiştir.
Biz burada mezkfrr mulmddimeyi başa, bcytlcrin terccmclcı:ini de Ldmi;y_ye-i Kealtlarına aldık 16• Böylece de okuyucula···ın _-metne nüf-tız etmelerini
kolaylaştırmak istrdik.

liimi);;ye beydcrinin

Bi-l,amdi 'ilah J.ıamd-i Zi-'1-Celali
Vcrüpdür na~me z:ib ile cemili
Zihi ser-nime-i na?m-i iHihi
Ki ansız bir işin olmaz kemili
Ana J:ıamd eyleriz ki Rabbimizdir
Erişür bize her dernde nevili
Şalat olsun seliin ile Resılle
Ki mal.ıv etdi :Ş:al$: anınla dalili
MuJ:ıamm.ed Muştafi

MaJ:ımıld ü Al:med
'Aleyhi 'llihu şallii bi-'t-tevili
Ola ridv&n-i Ral_lmin ile mesrlır
İm&mü '1-Niürselinin şal:b ü ili
Ve ba'd '1-J:ıamd Sa'dü'd-Di:n-i di'i:
Bu yüzden keşf eder meknfın-i bhli
Ki bir gün Piidşalı-i Rub '-i Mcskün
Şeref-efz&-yi evreng-i ma 'ili
Şehcnşih-i cihan Sultirr-i 'ilem
15 Gerek metnin, gerek şerhlerinin yazma nüshalannın bulunduklan Kütübh:3.neleri,
basılmış
bulunanlarının ba.sılış tarihlerini ve yerlerini bazı eksikleriyle beraber GAL ve ivfm'den öğrenmek m üm~
kündür. GAL'de, Medine-i Münevvere'de Şeyğ_-ul-İsl<im 'Arif I:Iikmet Bey (Efendi değil) merhü.m
tarafından te'sis olunan Kütüblıanedek.i 20 ye yakın şerh gösterilmemiştir. Dil ve Tarih-CoğrafYa Fakültesi Kütübhanesinin yazma eserler .kısmında da birçok şerhleri vardır. Şeyğ_-ul-İsliim I;Iüseyn Efendinin Telfıişu 'l-Le'dltfl-Şerbi 'l-Emdli'si bu arada zikredilebilir ki adı GAL de yoktur: Maarri:3.fih bu şerhte
asılda olmıya~ zevftid kabilinden birçok beytler v-ardır.

A.J:ımed b. 'Abdi 'r-Ral)m<ini '1-Beşiktaşi'nin Tert'ibü 'l-Le'lill Ji~Silki 'l-Emtlli adlı eseri, Kaslde-i
Emlill şerhi olmayıp kav<iid-i külliyye ve ağlebiyyeye dair alfabetikbir eserdir ki Ebu'l-J:Iaseni '1Ker!Ji'nin, Ebü-TÔ.hiri 'd-Debbfı.s'ın, İbnü Nüceymi '1-M~sri'nin. ayrı ayri· $av!i'id; 'İlın-i
J;jilafvfızii Ebıi-Zeydi 'd-Debılsi'in Te'sisü 'n-Na:;.ar, 'U m ere 'n-Nesefi'nin Şevlihid adlı eserinden
derlenmiştir. (Dil ve Tarih-Cof,'Tafya Fakültesi Kütübhanesinde Raif Yelkenci kitapları arasında muvakkat 695 No.da kayıdlı bir nüshası vardır.) Yukarıda sayılan kitii.blar, meşhUr Mecellenin mesnedlerini teşkil eçier.
16 Kasidenin 66 beytten ibaret olduğu bildirilmekte ise de (Bkz. K?., .i\.1m) biz müte<addid yazma
ve basma nüshalan tetebbü' ederken-bulduğumuz 2 beyti ilave ettik. (Şey-b--uJ-İslii.m I:Iüseyin Efendinin ıs. notta bahsi geçen şerhincieki uydurma beytlere itibar eylemedik.) Jjoca Sa 'dü 'd-Din Efendi
67 beyt olarak terceme· etmiş.- Metindeki 59· beyt tercemesiz kalmış. Biz bunu Hafiz Refi' Efendi'nin
neşrinden naklettik Muhtelif metinlerde beytlefin sıraları da değişmektedir. Kastdeye mevzU olan
meselelecin <A~id kitaplarındaki teselsülünü nazara ala~k ufak tefek takdim-te'hirlerle neşrimizdeki
sırayı ihtiyar ettik.
·
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]jilifet biğınıri zlb-i nihftli
tJ:uda ~illi vü İslamın penahı
O kim verdi cihina i <tidali
Mur§.d ibnü Selim ibni Süleyman
Ki memdüd· ola afa~a "?i13.li
'Aceb mi yaysa na <ma.sıu cih3.na
Ki oldur I;-adri <aJi ~adr:l ':lll
Bin<l-)i müslimindir çün vücıldı
Ola birün-i il:ışa m<ih u sali
Bu kem-ter bendesini eyleyüp y§.d
Erişdi 'anberin-bı1 bir -Mi§ili
Revidır ol Mi§3.l-i bi-mi§ilin
Ki ola rişi.e-i can kilk-i b:lli
I;:Ia~i

vü nu]ş.tasi ol boş kitibın

Meserı'et çihresinin b-an ü b-:lli
Humiyun lıatt-i fal ile buyurmuş

Ki ola terceme Bed'u 'l-Emô.U
}}.alem aldım ele deyüp semi <nft
Bitirdim üçe v.armadın leyili
Umarım
Tal:ı'-'.lli

ki

na+aı-g:ihında Şahın

ide fi-ecli 'l-mec3.li

ı

JI..''JI

L,

j

.Wl

J ....._

Bu sözle eylercm bed'-i Emô1t
İdüp TevJ:ıid içün na~m-j le§.li

JISJI....;l,.Jh....;.,_.yJ
İlah-i
Anın

2
(-"'
gall;: Mcvlamız l;:adimdir
her vaşfının vardır kemili

l:Jr ..;ıJ-1 -;ıı

3
Diridir ol müdebbir her bir ·emri
Hem ol I;Ial;'-dir m~addir, var eelali

4
Mürld-i lJ.ayr ü şeıdir. lik razı
Değildir k'ide yaramaz muJ:ıfl.li

J~·l \~ .,1r T_ıf ~J

.. .:.ıl~~ ~ ~l.:..lw.

5

Şifatu

'llih ne caynidir ne gayri
Vell !:litından olmaz infiş8.li

6
Sifat-ı ~at ü

ef'al öyle bil kim
I$-adim-i bi-fenidır yok zevali

Jc.:.:.-ıbLr.-crL-i;J
Veririz

7
ism-i şey 'ü
Cih3.t-i sitden amma 1;itı
Jia~a

.ı,::.W'!~..;il~
g;3.tı
gaıı
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8
Müsemminın değildir
Başiret

ism gayri

ehlinin budur ma);:_ali

J~l J; ~J .JS..,J

9

Değildir
Değildir

r. J '._ı_;""""

.)1 I..J

cevher ü cism ü 'ara± lja~~
ba. 'Z ü küll yok iş timili

J~<eı.l~<.>_r.:lk..'-'>)1,

lO
,•?..:>~>,y .:ıl.;'ilj>
Tecezzisiz bulınliT ccvlıer-i ferd
Budur l]a~, liğvdür lJişmin cid§.li

Jlitl _,..;,. Lı" ''o'JI ;)\S

ll

Jl.i ~~ .)i_,~l 1.. >

Dime I}_ur'ana. mab-lfr~ etme nisbet
Kalan <J~vale ol 'ili ma~ali

12

JWIJ .;,Diu..J)I,

Ve Rabbü '1- 'Arş fev(<a '1- 'Arş diriz
Velikin yok rnekina _ittişili

Jt..'il...;l:...l!l1;0"~

13

Na~1r
Sakın

J~>'.

.jl..jl J

Jl_,.-1

4,-J J_,l ~1 I..J

ü şibq ü neddi yok tludil.nın
teşblhden oı· bi-mi§ili
14

J

dJ .)~~~

J" ._,.;:_ ..,)

Zemin ile zemin lj"all8.lpmn yok
Bilin mdZi vü isti~bil ü J:ılli

Jb.) Jl.-:.\;1

_,..,,~ J

15

.L.; 0"

._..11.0"--'J

I;:;Iucl<imn yok ni!:i8. vü vilideyni
Hem evladın ini§ı vü ridili
Jl.ll J J~l J; :_;;

16

tiudinın l)_Aceti yokdur naşire
(İinet istemez yok ittikili

17
İmfı.te eyler el_ıyftyı cemi 'an

Yine

iJ:ıy&

edüp eyler su:ili

18
Cihanda müslimlln nİ'mctde, küffar

Drreklerde eder derk-i n_ek~li
Jl;,;~l j.ol l-o_,t.II..J

19
.:>l:.!-1 ')IJ ~1'--":: 'i>
Fen§. bulmaz ebed Cennet Cehennem
Hem olmaz ehlinin hiç int~ali

Jl:.,__,:r- ','.r'>-J- ~ıJ,ıJ
20
'----'! ~ .:ı_,.:..~l
Görürler mü'minfuı Allih'ı bl-keyf
V ell idrılk olunmaz yok mi§ftli

Jlfl.'il J.ol .)1,__;. ı,;

h.

•J\J ı;ı r-ıı .)~
eyler .fcrıimfrş
Görün :!}usrin-i ehl-i i 'tizili

21

G~renler ,__ Cenneti
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22
Değildir

Vicibe

işlilf

vicib

Nice isterse bal];>_ eyler fi caıi
Jı,:ı~

rı_; ,c1:>ı..ı,

J-;

23

..y_..c.d rf:l

,;._)J

Bize farZ aldı tasdiŞ-i mel8.ik
Rüsillde daQ.i yok kiz:b iJ:ıtimili
·l.

[-

,.ı.r-

.<'~

-

24

Nebiyy-i Hişiml tfatmu 'r-Rüsüldür
Dal;:ıi · mişbil:ı_dır nUr-i cemili

!
11

25

1

'1·

İmam-i enbiya ser-tac-i 'ilem

Cihanda ol giderdi i1J-tilali

J~>:';ı, <.~ı rJ. Jı

,.:J, "f J "'---" ,Jc,

26

iıa:-yevrni '1-I>.iy<lmc şer'i bi~I
Anın dillinden olmaz dchr bili

27
Mu1)al;>l5-al5. şi~dir İsri vü Mi 'r:lc

Var anda

naşş-i a[ıb:ir-i

'av3H

28
Cemi '-i enbiya ma 'şllmlardır
Ivfa •aş I 'am di yok hem in 'izili

Jl.:iı,; ~__,_,

_,.;J,

29

.;·ı

".w [,;·

~;\( ~,

Müenne§ yft. muJ:.ıanneŞ_ yi memı'il'i:k
Nübüvvet mülkine olmadı vali

30
Lultmin u Zü '1-l)._arneyn ma 'rUf
Nübüvvetlc, sakın etme ciciili

Değil

JL>- ";

:J--' ,J c.'..ı

31

s,~J ,i\ J,- ~'

İner •Isa semidan şer'imizle
Şa~I Deccale komaz ol ınceili

32
Kerfı.met

evliyaya mevhibetdir
tluda anlara verir bu nevali

33
Veli hergiz Nebiden afdal olmaz
Resille r:lcil;ı olmaz intiÇili

J\;,.ı

->i 0-'

"L.;>'Jı._}<
34
'j;-- .;t..,.-; ._y_..c....ll ,
Ebü-Bekr afdal-i aş(labdır bil
Gönülde kalmasın şekk iJ:ıtimZili

35
<Umer F~rfı~~i I:Ia~dir ~adri oldu
Anm CU.§m<ln-i Zi-'n..:Nfı.reyne caıı

D00001c3s1-4y1954.pdf 20.02.2010 14:37:17 Page 6 (1, 2)

LAMiYYE-İ

KELAMiYYE

36
Yine 'U §man mufaddaldir 'Aliden
Ki .eyler rnünhezim şaff-i ~tali
JL" '!

1Jb

.,~,:>'!\ Jo

'i

ı!

lı. .ı.; ~ J\JCıı,

37

Kalan aşJ:ıabdan afdal 'Alidir
Bu tertib üzre söyle) 12.-tubılli!

J:>ııl~ j Jv")ljo
38
Peyem-her dulıteri Zehrıldan
Denir Şiddi~anin ba 'Zı l].iştlli
J~.l.)'Jl j Jı:_uı

.s,-

('\;
pfzliİı

39

Yezide ba 'de Inevtin la 'net etmez
Meğer ol kim ola iğrada gali

JWI ~L.\ \1

,.,_J )\

<k k,bi. J?(l ~,

40

Ecel l;a\' eylemez ];atil bi-la-şekk
I;Ial?:i~at chlinin budur ma\<~ili
JW\5 ~~'!.ıli t!i'!

Jbl ,;

41

_,\.al\

.;lo_!,

,J#'.,J'- .s.;)

J.ı,t.,

I):abı1l-i

I;Ia\<dir iman-i mul;allid
Deliii var blina nifi~ nişiili

Jb'JI, jiL'JI J)l;l:.

42

Değildir

Eğer

Jı::.;'Jı

cehl ile ma ':?;fıı
çözmezse gafletden

'fi)ı:il

'ilşftli

_..,.tJI.,U";..,..;lo_l~,
iman-i be's elbette maJ,bül
Çü yok imanda ernre imlİ§illi
Jı.. )1..,... ,_;.. .il<_ 'ilc)-.
44
• .,r...,. j _-?- J!;.;ll.)
.wl)_,;.<.

43

Değil

Değil a 'mil-i lıayr imanda
Egerçi farZ ise anın vişali

d3J;ıil

45
Denilmez kafir ü inürtedd ana kim
Zinisı var ya Jş_atl ü i1Jtizili
J.:Lil _ı~. ~ ı.i_.) ~~::. --~46
~...>.) ..\o.l Lı~;ı Y:. LT" J
O kim 8.tide eyler küfre niyyet
O dem dininden eyler insil3.li

J\;;;.\ ,J.>

·,J

-~

o

kim cehl ile
Olur din reddi

,>~:il,c"W'j.Cil.bl,

47
~av (an

söyleye küfr

anın iğtifali

48
Olunmaz mest-i · bl-teniyiz ikf8.r
Sayılur l&ğve anın irtidJi

49
Değildir şey

'ü m er ı]_ emr-i ma cd Um
Görür' mi -bedr kimse nev hilali

50
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Mükcvven gayr-i tckvindir değil 'ayn
Bununla caynüne et iktilplli
Jı.ı:,-c ~~• 0 ,.cıı

r.-<

sı

J.o:.ıı, _,_,~ vı,·,,

Mu]ş.arrerdir J:ıud-6§-i

mi-siva 'llah
HeyUla yokdur etme geç b-ay§.li

J·•

·s ull.i.. of,: ,jl'

,J>- J!.o Jj; .:..o-lı".:ıı,

52

l:falil ile l;ad.me biz dcriz
I):abfıl

riz~

etmezse ger bu ];:ili ];:ali

Ji;.Jc -'""'""~ u~ ek.-

53
J.J ~i if .:.l.ı,. ')il J
bi-emri 'll&h melekler
Ederler din~i medfundan sufı.li

J

MaJş.abiı'de

54
Kamu küffara ba ez-i chl-i fis}s.a
<~ab-i ~abr olur yavuz fi <ali

Jc,

if J..r-3k lj ,_\.:,

55

'_;.- .o.JI""'! ._,.l:II.,_,L..

Şisabu

Sakın

'n-n:ls ba 'de 'I-ha <,e J:ıa~dır
kesb etme esbitb-ı vebiili

Jc..,ıı, ,o,!; _.,{ ~,

56
.s<j. ~
Kütüb vcrroe-kde bed' olur kiminin
Yemini, kiminin ~alır ü şim31i

1

1'

JL:..I)I, .kl ••dl<)i..

J<

57

,_.:ÜiJ-·u

.s..r-,_JLEI .;,;, '_;.-,

<Ameller vczni l;a];cdir hem ŞirilJ
Geçer mü'minlcr olmaz ihtibili

Jl_,:. Jl_,.l ',-- 1~
Bu gün

Geçüpdür an4an
JUI ulol \

J )1

.;,,) ,:ıi;;:JI, .:.~,

58
mcvcılddur

Cennat u Nir&n

aJ:ıvcll-i

l]avili

59

<)""

0

Ld wi:!-IJ ._,.l:IIJ_,:.>

Du{).Ul-i mls Cenn:ita keremdir

O Ral).mandan eyi
"Ibi)>

J

ehl~i ma(aıı

l,.ı.. J:.>' ~l<_''JI,;,

60

-,.'j)l 0 .:,
Mu~lm

olmaz ca2;frh içinde mü'min
Günehlc görsc diı-i iştic~ni
.,_,h: ')i

-~ J-1

61

Şda <at]e

bi-iz;ni
Kebfiir kılsa pür

'1lı1h
deşt

'-<"--'

~,..'

olur mal:ıv
~ cib3.1i

~ ..ıjJ

62
Du'inın v:a.r te~ş,iı-i bellği
Anı

nefy eyler ol

J)(ll_,...J'O ~i('"':
Geyürdüm

na~m

Göi'en göriir am

ki:qı

vör dalili

63
(.ı.; ~_,:ll .:-JI .Li!
ile tev~idP bir don
sil;ır-i }:ıalili

64
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Verir selvet
Eder iJ.:ıyi-yi
Jt:ıl ._;l;..l ~ 1_11::

KELAMiYYE

beşiret
rUJ:ı

gibi ~albe
ib-i zül5.li
65
T,t.;;;ı, (h.

o ı,:.,;.;

Pes am i 'tilı:ad ile edin J.:ıif~
Bulasız ta ki aşnif~i menili

66
Bu 'abdi

~ikr-i

:tJ.ayr ile edin yid

Du 'ada cyledikde ibtihili
cı-tliJ ;A.JI ~J

,J_.;,;,_

67

<.ıi'jJ

,y.,

Ola kim 'afv ede Mevla günahın
Ola ma1J-tfım sa 'd ile meali

J b> ..ı t.>: _,fo J.

,"-'' JSr•l '._;LıJ'ı,

68

Benim her dem du 'i-yi bayrim al ur
O kim bir gün baiia ola du (ali

BAZI AÇIKLAYlGI NOTLAR
i. beyt -

Lfıgatte, "bir şeyin bir olduğuna hükmetme, onu bir diye bil
hakikat ehlinin ıstıl<lhında, "Zit-i ilah:l'yi, fehimlerde tasavvur,
vehlrrı ve zihinlerde talJ.ayyül ciluhan her şeyden tccrld etme"dir. Başka
bir bakımdan TevJ:.ıld: ('ı-Allah'ı rüblibiyyetle tanıma, 2-va:J:ıd:iniyyetle
i~:ir etme, 3- O'ndan benzerleri ve benzer1iği tamamİyle nefyeyeleme"
olmak üzere üç türlüdür.

TevQ.id:

nıe''dir;

(Ta.)
Radyo'daki di:nl~ahl3.kl konuşmalarımızın birinde
birleme, haJJ.{Y birleştirme" diye izah etmiştik.

Tevl;ı.id'i: "ı;t:al;ç~'ı

z. beyt ~ İl ah: Ma 'bfıd.
J:;!a!J;c: Ma-siva 'Ilah.
Evs&f~i kemil ile mevsüf olmak: Eksilme ve zevaı bulma sıfatlarından
münezzeh olmaktır. Evsif-i kem&liyyeden müd.d, cemib-ı ij:aJs.~'ın zitl,
ercaıi, sübüti ve se1bl nu'üt-i celaliyye ve sıfat-i cem§Jiyyesidir.
:ijall;ç.(Yaratma): Mitürldiyye'ye nazaran, Eş'ar:iler hllifına, sıfat-ı ef'aldendir. Matür!diyye: "~ı..;ı;c_ .ıl J:' \.ıı1;. .ıJS Jw <\; ~ O yüceler
yücesi (Allih), l.ıall;'ı l.ıall;. etmeden evvel de J:;!alil;. idi." der. J:;!all; (Yaratma) mefhlimu için Bkz. Safvet Kemilüddin Ye tki n, Ketarndan Tasavvuf"a, İliihiyat Fakültesi MecmUası, 1953, sayı IV, s. 1.3 v.d.
4· beyt ~

"d,! i ..,..;1
sana

"~ı, d_"'::: .ı> _,fi ~ J:;!ayr, bütüniyle yed-i kudretinde;

karşı değil,

ya Rabbi!"

şerr,

(lfadt~)

l}:abil_ı: Şerrin sıfat-İ kilşifesidir.

MuJ.ıal: ı~ ,,~ı, _,;Cııs .,u->ıJ,ı

5· beyt -

=

.,ı,...ıı.:r L,.., .ııst:,

;

2~ 'cS"')I.~»

(AŞ.)
<<JI.;'>I.:r"
Siv3hu'daki zamir, Z3.t'a rici'dir. ZamiTin muzmer oluşu, "mur& caten
li-'1-edeb ve tenzihen li-'r-Rabb"dir. (AŞ.) Mütercim de bu nükteyi tcrcemede nazar-ı itib&ra almıştır.
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6. beyt

~

7· beyt ·-

Zeval: 'Adem ve fena (fani olma).

_,;c_l. ~kendinden haber verilen.
Cehmiyyc, Allih'a şey' denilcmiyeccğine kaild.ir.
~ Üst
Cihilt-i sitt~Altı yön: Fevl;:
eş-Şey': ..c.

Tal:ıt

~Alt

Yemin
Yesil'

~Sol

Em im

~Ön

~Sağ

~Arka.
tJ:alf
Müşebbilıe ve Kerirniyye, Genab-i J:Ia"Jt]~'a yön isnid ederler.
~~: Eşyiyı idrike yarıyan kalb nfıru.
İsm'in, müsemmi'mn gayri olmaması mcs'elesini, TefSleinin mukaddimesinde B c yi aV :i; A1.afsşt1dii 'l-Es nli fi-~er~i Esnu1h 'l-Ifusnd'sıııda Gaz z aıı,
etraflıca izah etmiş bulunmaktadırlar.

8. beyt

g. beyt ~ Eskiler, Cevlıer'i: <<sf._'! s.:JI 'r...:ll.)..i»; Cism'i: "V!:r.<.r .,_5')1j;~..:ll,.."
.

<S.; 1~.... \.r.-10'" ;J\JI vr.ya«<>~i tYJ ~:... ~10=<ı_.). 1~1» diye tarif ederler.
(AŞ.)

ro. beyt ··- ~a~: "sibit'' m<lnismad.Jr.

( JC.

JC. j_l \ : Ey dayı (=dayım) oğlu, denmesi okuyucuya yaifade etmek içindir.
İmim-ı Al,lmed b. J:Ianbel'e biri, "şarap içenin ardında namaz
kılayım mı?" demiş, "~ur'in ma[llllktur, diyP.nin ardında namaz kıl
mam" cevabını vermiş.
=)

kınlık

i

ı

ır. beyt -

(AŞ.)
12.

beyt -

Rabbü '1-'Arş: '~]j:ali~u '1-'Aış, ınilikü '1-'Aı·ş" takdlrindedir. İzifet, Rabbü '1-Beyt terkibinde olduğu gibi şeıcflendirme gayesiyledir.
~yet-i kerimesi (XX.Taha sfıresi, s. ayet) münisebetiyle İ m im-i Mili k, "istivi) malUm, nasıl olduğu meclıüldür." demiş.
Burada Kerirniyye, Cehrrıiyyc, Mücessime reddedilmekteclir.
"Ahill"den murad, sünnet-i nebeviyyeye saJ.ik ve cemiat-i ictihid.iyyeye
dihil olan zümredir.
Ra];ıman, All&h'a mulJ.taşş bir sıfat ismidir; AIHih kelimesi gibi, gayr
için izifetsiz .istimil olunmaz.
Deyyiln: Din'den me'hılzdur. BuQiri'nin « ..j j.)\ 0"' "}l ".w:. 4JO.l..o..!JI,?~J »
ayetine (XX. 'f<lh<l sın·esi ıog. iyet) müteallik bibda izilhına ~azaran
Esmfi-yi il1hiyyedendir.
VaŞ.t ve zamin, hemen hemen müteridif ise d' nizım, birincisinde
mu 'ayyenlik, ikincisinde gayr-i mu 'ayycnlik kasde-tmiştir.
Bu beyt: Hz. Meryem'e zevcelik, HZ. 'İs:i'a ·oğulluk izife ve isnad
eden N~şiri'yı; Meliikeye Allih'ın kızları diyen Mekke müşriklerini
reddeder. AŞ. birinci mısri, «.Li i f ,"';ı.\ JJ Ji J » şeklinde olsaydı, daha
rnuslb olurdu, demektedir. "'
.
İma te: İc:ib:it-i cel:iliyyeden,

« ı.S,:-1 J- _)1 ~k. c.?)\»

13. beyt -

14. beyt -

ı:ı·

beyt -

ı 7. b~yt -

İ}:ıya: tccelliyyolt-ı cemılliyyedendir.
Bazı

~

nüshalarda a !..ı#» ye-rine «\"'_.k» kelimesi

t.,._

görülmüştür.

~.rı ;i 4,_ l.j •~·cı ı ;;.;:~ı= (.,.: ri::"- ( J, 'JI ~ı""' 1.,.:- r<'f. »
«;L,;II ,.ı _,ıl <u .J,ı: Ji.i .-ı.;, .,_~ ,.ı <d- )1; iJdl ~1,} Jl.i .;,ı J,;,_
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Bu beytte, ha (şe, l_1aşre,
" Jt..l-1 ..;'J J- =
ı8.

bcyt -

KELAMiYYE

neşrc,

,f -~'!

cez:iya delilet vc:ırdır.
J~'JI _,_,ı. J-" (AŞ).

(AŞ.)

.!HJ.:ll kelimesini idd.k veya edrak okumak mümkindir. tioca merhUm, ikincisini tercih etmiştir. !l\J.:ıl ~Edrak: ._.l.i-.')1 !lJJlj ~l:.t\jl ,.,.

«Jt:ll Cr" iyet-i kerimesinde (IV. Nisi' süresi, 144.
derek kelimesinin cem'idir.
rg. beyi-Bazı nüshalarda

2. mısri<

"JU::.:\ . .J..~~l lc_..kl L._,,

fı.yct)

geçen

!l;.:ı -

sfrretindedir.

HaZret-i
Peygamber,
« ~.:ı~jJ .s-lH,..:._...I j_..ill» ayet-i kerimesindeki
(X. YUnus sfıresi, 26. iyet)._;-J.· yı Cennetle, ~.:ı~j yi rü 'yet-i il:ihiyye ile
telSir buyurmuş tm.
21, beyt- Mu<tezile, "($J,.'JJ r.SJ_ ...,-'"! -- İnnehu yeri ve li-yür&: Allah görür,
görülmez'' der.
Ehl-i sünnet, onlar için '' ~:4-1 :\ıj}\Cr" l. J.Js!- J:i 7~ 411_,1;-., _h ~ Gennet'e gitseler bile rü'yet-i celiliyyeden mahrUm olurlar.'' dernişlerdir.
23. beyt - Reslll kelimesi beyte, mutlak m:lmlsiyle alınmıştır. Yoksa, Reslllü tasdik
edip Nebiyyi tasdık etmemek varid değildir.
Melek: Cism-i lit:ifwi nlir:lnidir. Ne, Vtiridilt s:lhibinin zu ernettiği gibi,
kuvil-yİ unsuriyye ve felekiyyedir; ne de ba czı mutasavvifenin kail olduğu
gibi, mücerred kudret ve kuvvet-i ilihiyyedir. Meleklere lman: şurlit-i
iminiyye, kuyfıd-i ikaniyye, 'uhfıd-i irfaniyye, nusfıs-i Kur'8.niyye cümlesindendir. Münkirlere izhar-i deliil zımnında tc'vil yoliyle ber:lhln-i
takliyye serdi, rUhun başderdidir. Melek, malız-i kudret ve kuvvet addedilemez. Kudret-i hak:ikiyye ve kuvvet-i hakkıyye l)._adl:r-i muktedir
ve J)._aviyy-i (Aziz'e muz<lfhr. Onun ne caynidii, ne gayridir. Halbuki
melek, O'nun cayni değildir, ancak ve ancak gayridir. Gayre tayniyyet
izafesi ise şirktir, yani, ebedl çirkt:ir.. S-tıretü '1-E:.adr'de "KilU::.ı~''
buyuruluyor. Bu, Mel8.ikc'nip seyy31ijyet-i gaybiyye, cevvaUiyet-i sır
riyye ile emr-i inzal'i yerine getirdiğine, fi <l-i tenczzül'ü ifi ettiğine
delildir. İnzil ve tenezzül, hareki bir mihiyyet arzeder. Müeyyidi, SUretü 'n-Nal)Pdeki "45311 J;.ı_" dir ( 2. ayet ) ; Sürctü '1-Enbiy:l'da
melekler lÇlll H ,jy•f-. ,;ı~ ıı
deniliyOT. (26. ayet)
<tbada, ffiC~
dizen olsa dahi kuvvet, kudret denemez. Bakara (30, gr.), A 'rif
{ı I. ) SUrelciinde meliike, hit:lb-i il<lhiye rnub3.tab oluyorlar. Kudret-i rebb8.niyye'nin, muhitab-i I}_adir-i JS_ayyüm olm3sı virid değildir.
İsril' (6ı.), 'j:"ahi (ıı6) Şad (71.) Süreleri bunu teyid ediyor. En'am
SUresinde {6o.) meliike "'l;ıafa~e" sUretinde tavsif buyuruluyor. ~af
SUresindeki "--~:;-J Jl.~l(r_, ~:\ı,;o" (ı7. ayetigayetvilzıhtıl'. Al-i cimran
SUTesinin, Bedr gazasında üçbin ~eleğin imdida geldiği yolundaki şa
hideti malum. (ı23, 124.) Silretü '1-Fa(ir (ı.)de melaike-i kirilm " JJI
20.

beyt -

ı5-" "'4.-~\ -ikişer, üçer, dörder kanadlı" diye anlatılıyor.
Bütün bunlar, kifi ve van dellldir. {Bir zita verilen notlardan)
Bazı nüshalarda Jt_,.:J~ yerine -.J1yl~ var, 32. beytte Jı; geçtiğine göre
Jl.:ll olmalı.

c_I!;J ..:...Jt".,

.j.

'14. beyt --- Sadr: bir şeyin evv{'li minisına da gelir. Bu tab~le, Hz. Peygambcr'in,
resfillerin şuhtlden E..hiri olduğu gibi, yücUden de evveli olduğuna 'imi
edilmiştir. zaten, '\:~1., .,U\ 0. t;iJ ~ ..::..:S -Adcm, henüz su ilc
ba~çık arasında iken, ben Nebiyy idim'ı hadisi de bunu müeyyiddir.
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HaZret-i Peygamber için, ZU-cemfı.l denilmesi, "V:LWI ..d..:r-; )ll .!H.:l-;1 ~-/'
ayet-i kerimesi (XXI. Enbiya' sfıresi,

I07,

iyet) dr-laletiyle

"(A-J(~·n

olmasındandır.

"J-}lr" tabiri, '\:,_cllfl;.>

'"ıiJ,-; 0 CJ,"

ayetiyle

(XXXIII.

AJ.ızab

süresi, 40. ayet)";;~\..;,;>/', ''r..s~ "'1.5;"·"J" hadisleı·ine işarettir.
2 5.

beyt _

26. beyt -

'' ~-4."::JI ;1...1" Libirinde Hazrctwi Peygamber'in Mi Tck gecesinde. Mes"
cid-i Als-şi' da veya semida eı'Vah-i enbiyaya imarnet ettiğine, ya hud
ukbida enbiyiya takaddürn eyliyeceğine işaret vardır.
" s.1~1: Evliy3.dan başka, şühedi, erbib-i takva, gcrç{!k ulema ve
'mefaya da şamildir.
İslim inancına göre Din-i Ahmedi, nisib-tir, J>.iyam'a kadar gayr-i mensUbtm. "Fl-külli va~tin" kaydinde, nesbi inkir eden Cehmiyyeye cev8.b
vardır.

1\.fi Tic: :tfaJ,d~at-i AJ:ımediyyc'nin mıiddeden ma <nıiya taşması, zernan
ve m ekin sınırım aşması dır, denilebilir.
28. beyt - CumhUr, enbiyanın yalnız <amden değil, sehven de <isyıindan em<inde
olduğuna kaildir. (Ebi'ı-İsJ.ıalc<, Şehristii.ni, Kaı;i 'İyaı;, Sübki).
''el-Enbiy3'u ma <şümUna va '1-evliyi'u mal).ffı~fuı'' rlenmiştir. Bu itibfi.rla
enbiya kayd-i in (izilden beri, evliyıl ise selb-i veliyetten gayr-i emindir.
29. beyt- Sa <dü'd-Din Efendi, "~u-'fti(il"i: "mul:ıanne;;!" diye terceme etmiş.
İfti care: sii;ır, kif:b manası verenler de var.
(AŞ.)
33· beyt- Bkz. Kemal Edib Kürkçüoğlu, Tasavvufa diiir, ilahiyat Fakültesi
MecmUası, sayı IV, 1953, s. 36.
37· beyt - JL:'> yerine AŞ.' de JL;'>( ~ JCv'>) : böbürlenme!
39· beyt - Bazı metinlerde .f' / >
40. beyt - MT'de '2. nusri) J)LJ\ '7'\.ç"\ ~ı,; r.S~- şeklindedir.
41. beyt -

42. beyt -

43·
44·
45·
47·
48.

beyt beyt beyt beyt-beyt-

49· beyt52. beyt53· beyt ____:_

Mitüridiyye'nin, mukallidin imanına i <tibir etme husUsunda gösterdiği
müsılmel,ıa, dinde yüsr ifide eder. (Bu mevzUda hazırladığımız bir yazı
bitmek üzeredir) Ta~lid, burada tal;ı~ll;'in zıddı olmakla beraber, ibJis-i
timm ve tesllmiyyet-i klınile ile müterifik bqlunmak 18.zımdu'.
Meleklere şehvetsiz <al.d; behimelere 'a~lsız şehvet; Ademoğullarına da
hem <al;U, hem şehvet verildi. Şehveti <aklına galcbc eden behiıniyyete,
'aklı şehvetine üst gelen de melekiyyele yaklaşiı.
(AŞ.)
VaJ.ıdauiyyet-i ilii.biyyeye delalet eden ayat-i rabbauiyye üçtür: r) Ayat-i
I).ur'auiyyc, 2) Ayat-i enfüsiyye, 3) Ayat-i ii.falayye.
:aaı-i bc's; hayattan ye's hfi.lidir ki sekerat anıdır.
Bazı mulp~Pş:i~in, ef<ıll-i hayrin imoln-i k3.rnile d<lhil olduğuna kiiildir.
i!.ıtizal: Gayrin malini alma veya çalma.
Bfi.'-i cirrf': "tav("de ma<iyyet, "iğtifal"de sebebiyyet içindir.
""0-0.1-"" ~1}(0"' 0 6.}1 ,__;_,..,'> c~.ill_.. jlj'..ll "-Ebi'ı-I;!anife'ye göre
sarhoş, erkeği kadından ayırd ederniyecek derecede içmiş alandır. (AŞ.)
Fil;lı: fehm; FaJc<ih: fehlm.
Mal,:al: Jc<avl veya ma];ül.
I$.iil1n: Buğz ve a:da:;et eden.
Şehidlerin, Ç8. 'ilna, kaleraya uğrıyan1aTın ka birde sualden istisna edileceklerine d :ür bazı J;ı_adi§ler vardır.
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Bazı metinlerde, ~ ycı·ine 'L..ı ise de bizce yanlıştır. Fi'&l şerr için;
Fe'iil hayr için kullarulır.
İhtibal: yalan, dolan.
AJ::ıvıll: hal veya J::ıavl'in cem 'idiı.
Bazı nüshalarda Jl.ll yerine Jl. 'jl denmiştir.
Jj9ca merhumun tercemesinde bu beyt -yoktur. Nazmım biz ilılve ettik.
J"'-''!1 kelimesi yerine bazı nüshalarda J"'-'.'JI denilmiştir.
J;]avili: J:ıili veya biliye'nin cem'idir.
Ruhu mevt-i cehllden dirilten 'ilm' dir.
(AŞ.)

* **

Kaslde, vezn i 'tib:lriyle Bal;rr-i Vıifir'dendir. _Ma 'lUmdur ki bu BaJ:.ır'in vezni,
ve 2. mısra 'larda üçerden cem 'an her beytte 6 şar Müfa 'aletün (. - .. -)drin terekküP eder. Lakin, esasen Türk, Fars, Ve Urdu nazmh:ınıi.da bulunınıyan bi.ı şekl,
'Arabcada da tim olm·ak kullanılmaz. ~atf (lstilılhtır; crbılbınca ma 'lfundur) yoliyle
Müf& 'aletünfMüfa 'aletünfFa 'ıllün
Müfa 'aletün/Müfıi 'aletün}Fa 'Ulü
ı.

(- - . - -f. - . - -1- --ı
(- - -- -1- - -- -1- - .ı
şeklini alır ı1. 'ArliZ ve Zarblerindeki değişiklikler dolayısiyle Kasidenin rrusr§. '1arımn
çoğu "Mefa'llünJMefa'ilünfFa'fılüri=Fa'fılü (. -:---/.---/.- =.- .)" veznine inkıl§.b etmiştir. Bu vezn, bölümlerinde hiç bir tahavvüle uğramaksızın Türkçe, Farsça
ve Urduca şiirlerde de kullarulu. Bununla bedher :
III. beytin ı. ve 2.; VIII., X., XII. bcytlerin 2.; XIX., XX., XXI. beytlerin
ı.; XXIL, XXV. beytlerin ı. ve 2.; XXVI. beytin 2.; XXVIII., XXXII. beytlerin
ı.;XLL beytin ı. ve 2.; XLIL beytin o.; L. beytin ı.; LV., LVIL beytlerin 2.; LXL
beytin I. ve 2.; LXVII. beytin 2. ınısra '!arında vezn Mcfa 'ilünfMüf§. 'aletünfF~ 'Ulün
(. - - -f. - _. -/- - -); XVL boytin 2,; XLVIII. ve LXII beytlerin I, m<Srii 'alarmda
da Müfa 'aletünfMefa 'ilün/Fa 'i'ılün (. - . _ -f. -- -/- --) şeklindedir. Maamii.fih.
Kasidemizde vezn z~rfuetiyle ba 'zı i 'rib fedftkirlıklarında da bulunulmuştur: VIII.
b~ytin ı. rnısr3.'ında "ke'l-cşyi) ...:.._ .. ~'}\(" kelimesinde "eşya-~\" nın 1 s;
XD_{. beytin 2. ınısri 'ında "ehl-J.:ıl"in başlarındaki hemzelerin hemze·-i vasl olması
gibi.

Tedkllinden
Ldm~ye-i

anlaşılacağı

• **

ve yukanda da

kaydedilmiş bulunduğu

vechile

işbu

Kelilmi.J:J'e, İshlm ilemin de münteşir bulunan Matürldiyye 'al,üi'idini cimi '-

dir. Bu 'Alş.a 'id, 'Umer b. :tviu~ammedi 'n-Nesefi'nin, müteaddid şerhleri, tercemeleri bulunan el- cA!y:ti'idü 'n-Nesd!YJ'e'sinde_ de cem' olunmuştur. MevzU'un, genç okuyucular tar~fından daha iyi anlaşılabilmesi için mezkftr eserin muhtev3.sım aşağıda
telhis etmeyi fiideli ve lüzf.ırnlu gördük19 :
":Ş:a~

ehli, Sofest3.iyye zümresinin (aksine olarak,
dedi.
tJ:allj: için 'ilm vasıtaları (esbiibı) üçtür:
Esen fıô.sseler (-I;IavB.ss-i Selime)}

uEyşimn l:ıa~ayikı

sabittir;

değişmez"

17

18

Ed.

Pek çok yazma ve basma nüshalarda böy1e ise de AŞ de, bu kelimenin bazı nüshala'rda
veya "~·~- ke-şey'in" sUretinde görüldüğü kaydedilmektedir.
Bkz. Not. 9.

".,~'ı(- ke-eşya's"
ııı
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Doğru !;aber

(tfaber-i

şadi\<),

'AM.
beştir :
görmek, koku almak, tadmak, dokunup yoklamak.
Bu l)'asselerin herbiri, ne içinse onu yapaı.
ijaber iki ncv<a ayrıhr:· Biri A1ütevdtir lzaber'dir ki ya]an üzerine uyuşmaları düşii
nülmiyen bir yığımn sCzlerine d?yanır; geçen zamanlarda ge-lip göçmüş melikler1e
uzak ülkeleri bilmek gibi ki zcıı Uıi 'ilmi geı ektirir.
İkincisi mu <cize ile te'yld edilmiş Talavaç (ResUl) ljaberi'dll: ki istidlili (ilmi gerektirir. İstidl§Jle sübüt bulan <ilm, ya~In ve sübfrt huslllü husUsunda, zarilri <ilm gibidir.
<~Pa gelince o da (esen l;ı3.sseler, doğru b-aber gibi), cilm vasıtasıdır-.
Her şeyin, kendi bölüntüsünden (cüz'ünden) daha büyük olduğunu bilmek gibi
deli:lsiz s&bit olan <ilm, zarfıri; istidl3.1 ile sübfıt bulan 'ilm ise iktis§.bldir. I;Ial_{J.c ehli
katında ilhim (~albl sünU.lplt), bir şeyin sahlh tamnmasına sebeb teşkil etmez.
Bütün bölüntüleriyle <alem, sonradan olmadır. O hilde, 'ilem a<ydn ve a'rô.fdır.
A]ıtln: zitiyle ~aim olan şeydir. Ya mürekkcb olur ki cism'dir; yahut cevher gibi gayr-i
mürekkeb olur ki, bölünmez bölüntü (cüz'-i Ia-yetecezzi)dür.
A 'raZ: renkler, (kımıldama, du:ı;ma; birleşme, ayrılma'dan ibaret) kevn'ler
(ekvtm), tadlar, kokular. .. gibi kendi zitiyle l_{aim olmıyan, cisimlerde ve cevherlerde
lıudU.s bulan şeydir.
'Alemi il]di§ eden o Vil).id, I}.adim, I:Iayy, I}.adir, 'Alim, Semt<, Başlr, Şı\li ve
Mürid olan Allah, ne 'araZ'dır, ne cism'dir, ne cevherdir, ne muşavverdir, ne mal:ı
dU.ddur, ne ma 'dô.ddur, ne bölümlencndir, ne bölünendir, ne cism ile cevlıerden tcrekküb edendir, ne tükentiye uğrıyandır; inihiyyetle, keyfiyyctle vasf olunmaz. Ne
mekinda yerleşir; ne üzerine zaman aşar. Bir şey O'na benzemez; 'il minden ve kudretinden dışarıda bir şey kalmaz.
Zitiyle l,caim ezell sıfatları vardır ki ne özdür, ne özgedir. Bu sıfatlar: Slm'dir,
I:ıayattır, ~udret ve ~uvvet'tir, sem'dir, başar' dır, ir<lde ve meşiet'tir, fi <}'elir, yaratma'dır, riz~ verme'dir, kelam'dıı·. O, kel3.mhı mütekellimdir. I:Ialf],\.'ın ezeli sıfatı olan
kelim, harf ve ses cinsinden değildir. Susmağa ve konuşmamô,ğa müb<iyindir. All8..h,
o sıfatla mütekellimdir; emredici: nehyedici, ve l].aber vericidir. I[:ur<fin, Allah kelamı
dır; ma\].IU~ değildir. O, mushaflarımızda yazılı, kalblerimizde saklıdır; dillerirnizle
okunmuş, içlerine hullıl etmeksizin kulaklaHmızla dinlenmiştir.
Tevkin, Allih'ın ezell sıfatıdır; Allah'ın, 'ilerni ve var olma vaktinde, bölüntülerinden h("r birini .var etmrsidü. Televin bize göre 2 .:ı mükevven'in gayridiı.
Alllh'ı görmek, caJ.den caiz, naiF.l'cc vtı.cibdil'. Mü'minlerin. Öte-dünyada AJlfth'ı
görmele1i gerektiğine d3.ir sem 'i delil var id oldu. AUS.h, mekanda olmaksızın, karı
şıdan yönelmeksizin, ışıntı ulaşmaksızın; onunla, gören aıasında bir mesafe husfıle
gelmeksizin, görülür.

I:Iisseler
işitmek,

Allah, kuJ~arın küfr ve imıln, ~a 'al ve 'işyin cümlesinden olan fi 'llerinin yaratı
O fi cııer, All3.h'm iradesiyle, mf'şietiylf, hükrniylf', lfa'?ılsiyle ve takdlriyledir.
Kulların, (yapmaları hS.lindf} §CV3.b alacakları, ca~fi.b göreceklrri birtakım ibtiyılri
fi'lleri vardır. İyi olanları Allah'ın rizasiyledir; çirkin olanları ise riz8.siyle değildir.
Kulun güç yetirmesi fi cı iledir; o da kudretin, kendisiyle fi cı husllle gelen haJ.cikatidir.
Güç yetirme adı alması, cuzuvların, iletlerin, v8.sıtaların (sebeplerin) selimliğine
cısıdır.

20

1.fatürldiyYe.
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meşrılttur. Teklifin sahilıliği bu güç yetmeye dayamr. Kula, kaldıı-amıyacağı· şey
tekl:i:f olunmaz. İnsirun dövmesi (akatindc dövülende husUle gelen ağrıma, kırması
(akabinde sırçada vul?:.üa gelen kırılma ve buna benzer her şey AlHth'ın malılUkudur.
Ağrıma ve kırilma . . nın yaratılm2sında kulun sun~u yoktur. Öldürülen, ·kendi eecliyle ölüdür. Ölü ile Jş.aim olan ölüm, AU:ih'm mahlfıkudur. Ecel, tektir. Başka çil'e
olmıidığı takdirde I:ıarimdan, açlık geçinciye kadaı· yemek l!al§.ldir. İster l:_ıalil olsun,
ister ]Jarim olsun, herkes kendi nzkını elde eder. İnsinın, başkasının rızkını yemesi
tasavvur olunmaz. Allah, istediğini dalile te, istediğini hid3.yete ulaştırır; olan, kula
uygun düşendir. Bu, Allih üzerine vicib değildir. Ba 'zı kifirler ve ba 'zi '&Ini mü'minler için ka br ca~abı, kabrde t& •at ehlinin ni •mete mazhariyyeti, ·yine kabrde her
ölüden su&l sorulması sem (i delillerle sabittir. Ba (§ haktır. Vezn haktır. ~evab ve
günihın yazılması haktır .. Süil haktır. :Şavz haktır. Şir&ı haktıı-. Cennet haktır. Cehennem haktır. Cennet ve Cehennem, mevcftddurlar, bikidirler, feni bulmazlar;
içindekiler de feni bulmazlar. Büyük günih, mü'min kul~ lmandan çıkarıp küfre
sokmaz. Allih, kendine şirk koşanı yarlıgamaz. İstediğinin şirkten ba~ka suçunu yarlıgar. l;İarimı l).alal saymak kabilinden olmadıkça küçük günihı üzerine. 'i~ab; _büyük
günihtan •afv, olabilir. I;Iararru I:ıal&l saymak küfrdür. Resfı.llerin, Allih'ın hayırlı
kullrrınm büyük günih işliyenler. hakkında şefi •at etmfleri s&bittir. Mü'minlerden,
büyük günah işliyenler, chediyen Cehennemde kalmazlar. İ_m:in, Allah'tan geleni
tasdik ve onu i]:;.d.rdan •ibarettir. 'Amcller, hadd-i z:itında arb.p eksilir; lman, ne
artar, ne eksilir. İm~n ve- İslam birdir. Kuldan tasdik ve i]p.·ar bulununca, onun ben
şeksiz mü'minim, demesi doğrudur.
G.önengin (Sa •i:d)in (k8.ra-yazılı) şal;;.l; kara-yazılımn· görrengin Olduğu olur.
Değiştirme (Tağyir), gönenginliğe erdirme,
kara-yazılılığa düşürmeİlin gayİ'~ride,
gönenginlik ve kara-yazılılık üzerine cereyan eder; her ikisi (gönenginliğe erd.irme,
kara-yazılılığa düŞütme)de Allah'ın sıfatlarıdır. Allfi.h'ı'n zitı ve sıfatları değişmez.
ResUl göndermede l]ik.rnet vardır. All:ih, şeksiz, ins.:indan insana elçiler yolladı;
din ve dünya işleı·inden muhtic olduklarını insinlara açıkladı. Kendilerini, (adetleri
bozucu mu<cizelerle te'yid etti. YalaVaçlarınevveliHZ.Adem,sonuncuları da Hz. MuJ::ıammcd'dir. Her ikisine de sel:im olsun! Ba czıl).adf§lerde sayıları riviyet olundu. Yar~ ık
olan, adlandırmada sayıya bağlamamakbT. Şübhe yok ki Allah, (Hazret-i Peygambere)
"Onlardan, sana kıssalarım anlattığımız ve kıssalarını anlatmadığımız zatlar vardır"
buyurdu. Onlardan olmıyanları onlara katma, .onlardan olanları onlardan sayınama
mülihazasiyle sayı söylemede güven yoktur. Hepsi Allah'tan haber getirip emir tebliğ ediciler, doğru söyleyip öğüt ve ricilerdir. Yalavaçlarm efdali HaZret-i Mul:ıammed'
dir. I\!Ielekler, All<ih'ın, emriyle iş görücü kullarıdır. Ne erkek, ne dişi diye vasfolunmazlar. Alliih'ın, peygamberlerine indirdiği, içlerinde kendi emri ni, nehyini, va cdini,
va cldini belirttiği..kit8.bları vardır.
HaZret-i Peygamber'in, uyanıklık hillinde kendi karaltısıyle göğe, sonra da Al~.
l:ih'ın dilediği Yücelikler ilemine ağınası (rrıi •r:ic'ı) haktır.
Evliyılnın kerimetleri haktır. Az müddette uzak. mesafenin kat' olunması; hicet
hilinde, yiyecek, içecek ve giyecek şeylerin belirmesi; su üzerinde. ve havade yürünmesi; taşın, ağacın söz söylemesi; yahud daha başka şeylerin vulş.ü ( bulması cümlesind~n. kerimetler, (~dcti bozma y9liyle zuhfıra gelir. Velinin gÖsterdiği. keramet, imin
ettiği resUl ün mu 'cizesidir. Diy:inetinde mul;ı.il;(~ olmadıkça veli kerimet göst_cremcz.
Velinin diy:ineti, kendi reslllünün risiletinin halckolduğunu i~rirıdrr.
Yalavaçlardan sonra insinların afdali Ebıl-Bekriııl 'ş-Şıddi~, sonra (Umere'l-Fi~
rli~, sonra 'Usmine Zi-'n-Nılreyn, sonra da 'AU' dir. Kendilerinden AllihTizı olsun!
Hallfeiikleri de bu tertib üzere go yıldır. Bundan saması padşahhk ve beğliktir. Müs-
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lüm§.nlara kendilerine müteillik hükümleri tenfiz edecek, şer<i hadleri yerine getire~
cek, Cumu <a ve Bayram namazlarını kıldıracak {veya kıldırtacak), kullar arasında
vul$:ü ca gelen mün:lza 'aları kesecek, hu:l;::üka müteallik tanıkiakları kabUl edecek,
velileri olmıyan küçükleri evlendirecek, ganimetieri üleştirecek bir öncü (im§.m)
l:lzımdır. Gerektir ki imam olan zat görünür ola; ne gizlenir, ne ·gözlenir olmıya.
İmam Kureyş'den olur, başkalarından olamaz 21 • İm<imet, Beni-H&şim'e ve HaZret-i
<AII evl<idına mahsUs ve münhasır olmaz 22 . lm&mın, zamilm insanlarının efdali
olması da ıazııngelmez. Ancak, ahk3.mı yerine getirmeğc, İslam dininin hadlerini
koruruağa ve mazllimun hakkını zalimden alınağa muktcdir olmalıdır. Fcisi~ diye,
z:llim diye cazlolunmaz 23.
Her tac~t ve fücfır ehlinin ardında namaz caiz olur. Her ta 'at ve fücfrr ehlinin
cenize namazını kılarız.
(Eshılbı, ancak lıayr ile anarız. 'Aşere-i mübeşşere'nin (Hz. Hz. EbCı-Bekr,CUmer)
'U~min, 'Ali, 'Abdü'r Rahman, Tall:ıa, Zübeyr, Sacd, Sa'ldEbU.'Ubeyde'nin), sağlık
larında Cennetle müjdelendiklerini biliriz. Gerek yolcu olma, gerek bulunul~n yerde
kalma h&lindc çedik üzerine mesl;ı olunur. Hurma şırası (sarhoşluk vermezse) haram
değildir.

V ell, yala vaçlar derecesine erişemez. Kul, kendinden emr ve nehyin artık düşeceği
bir dereceye ulaşamaz. 24
Naşşlar, dış ma <nilarına göre tcfsir olunur. Bunlardan dönüp batınilerin idcli 'ii
ettikleri ma <n§.lara yönelme ill:ı<lddır, küfrdür. Naşşları redd, küfrdür. Ma 'şiyeti l;ıalıll
sayma küfrdür. All<ih'tan umut kesme küfrdür. Allah'tan emfm alnuş görünme
küfrdür. Gaybden verdiği her haber dolayısiyle kahini tasdik etme küfrdür. Ma'düm olan, bir şey değildir.
Dirilerin ölüler için du 'a etmelerirıde, sadaJ.m ver melerinde, berikiler_e fftide
vardır. All<ih, du '<ilara ic2.bet eder; hacetleri giderir. Deccıll'in, D3.bbetü '1-Ari:'m
zuhlıru, Ye>cUc ve Me'c-G.c'un hurlıcu, Güneşin batıdan tulU'u .. cümlesinden eşrit-i
sa •ate (kıyimct •aıamellcrine) diir HaZret-i Peygamber'in, verdiği haber haktır.
Müctehid 25 o]ur ki yarulır, olur ki isftbet eder.
İnsanların peygamberi melcklcrinkinden, meleklerinki de 'umfirniyyetle İnsin
lardan, •um-G.miyyetle insinlarsa 'umUmiyetle meleklerden üstündii!.
Şalat ve selim, Efendimiz 1-Iul;ıammed Muştafft.'ya, O'nun yakınlarına ve dostIanna!"

***
21 , 22

İm&met'in Kureyş'e inhisılr ettirilmesi keyfiyetini, Beni-H&şim'e ve Hazı:eı-i •1\H eviadına

tahsis olunmamasından da anlaşılacağı vechile, <Al5-aid'in yazıldığı zamanın ve mulıitin siyasi icıiblariyle
izıih etmek mümkündür. "~~ -ı.J.II.ı.;..,. rV _;-ı (>1------:- İnne ekremektim 'inde 'Jlılhi et1piküm" (XLIX.
!jucürfit silresi, 13. (ayet) diyen, türlü türlü kavimlere kucak açan elinin ve bu cihan-şümül dini
tebliğ huyuran zıitın, devlet reisliği demek olan imfimeti, kendi kavmi olsa bile Kureyş'e tahsis
etmiyeceği ve imarnet asıdardan beri Kureyş'den olmıyanlarda hulunduğwı.a
nazaran vakıfttm
.. Nebiyy-i siid1k"ı asla tekzib eyleıniyeceği şüphcsizdir.
uzak mazide İslam ıllemini perişan eden arnillerden biri!
.a..;i.., or ~J ~ı.,~ Sana yakin gelinceye kadar Rabbine ibadet et!"(XV• .f:Iicr süresi,
99· ) &ye~indek.i "yalı:in"i birçok müfessir1cr ölümle izılh ederler. Nitekim ayetin muhatab-ı aslisi,
ölüncey~.kadar ib:idetten, 'abdiyyeften, 'ublldiyyetten fariğ olmamıştır. Erbıib-i te'vilden bazılarının
bu babdaki kaville:ri 'a~len ve naJpen nıuteber değildir.
23

İşte

2~ "

~~

~ 5 1vfilctehid: "Bir bükm-i şer'i-i zanniye ulaşma hususunda maddi ve ma'nevi olanca gücünü
bezleden f_ıkh ehli" ne derler. " ( ':',..,....) Şavaba delalet eden emmılre ile sava bı taleb eden" diye _de
tari'f olunabilir. Gazd.li ve Amidl, ictih&dın tarifiride fakih kaydini zjkretmezler. Bu hususta-dedi
toplu ma1ı1n:ı.iHı İzmirli İSmail -Hakkı..Bey merhllmun 'İlm-i -ijilllj adlı eserinde bulmak inümktin~
di.ir. İstanbul H. 133o§M. rgr2, c. I. k.s. I, s. 216 vdd.
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Eş 'ari yy e imamlarının karşılıklı

ihtilafa

'7
dUştükleri başlıca '~aid

rrieseıeıeri şunlardır :
ı.

Zat·Vücud :

M E -

Zat,

vücfıdün 'aynidir.
Zit, vüclldü muktazldir.

Vücub:
M - 'Ademi, i 'tib3.ri olmadığı gibi zita munzam da
E - Bir emr-i i 'tibiridir; hiricde vücfıdü yoktur.
g. Vücud:
M - Vilcibü '1-Vücüd'ün z<itına munzam değildir.
E - Munzamdn·.
2.

değildir.

4· Balj:a:
M - VücU:d-i müstemirdir; vücUda munzam değildir~ (Eş 'ariyye meşilyihinden
bazıları da bu kani 'attedir.)
E - VücUda munzam bir sıfat-İ vücfıdiyyedir.
5· IŞ:.udret :
M - Allih'm sıfat-İ ezeliyyesidir.
E - Ta <allüku arnnda makdilrita müessir bir sıfattır.
6. İrade :
M - R.i:la ve mahabbeti gerektirmez.
E - RiZa gibi malıabbet de irade demektir.
7· Sem' ve Başar :
M - Sem' sıfab işitilen;· Başar sıfatı görülen bir şeyin mevclıdiyyetinc mütevakklltır.

8.

g.

ro.

rı.

12.

ı 3·

14.

E - İşitilen olmasa da Sem C, görülen olmasa da Başar sıfatları mevcUddur.
Kelam:
M - IŞ:.ur '!in-i Kerim, kavl keyfiyyeti olmaksızın Allalı kelarnıdır.
E - KeHi.m-i il§.hl (vahdet-i şahsiyye veya vahdet-i nev'iyye ile) emr-i v§.hiddir.
Kelam-i nefS! :
M - İşitilmez.
E - İşitilelıilir.
Tekvln:
M - All:ih'ın ezell sıfatıdır.
E
Değildir; bir erm·-i i 'tibiiridir.
Tekevvün-i eşya :
M - Eşyanın varlığı, "Kün !" emrine değil, tekvlnlerine müteallil_{tir.
E ·- I:Ia~'ın ezell keHlmına mütecalli~tir.
İsm ·(Ad) :
M - İsm, ınefhlim olarak değil, b.aric olarak müsemmanın 'aynıdır.
E - İsınin medh1lü, zihn ta kendisidiL
IŞ:.azii ve lj:ader :
M - J>_adeı", her şeyin IJa~I;t: tarafından ezden güzrllik --çirkinlik, yararlık
yaıamazhk yönünden sırurlanmasıdır. Kaza ise alıkamın inZim§.miyle
fi 'Iden ibarettir.
E - Kaza, bir tertib-i :g.aşş üzere mevdı.d:itın nİ~itmı için All:ih'ın gerekli ezell
irıidesidir. J>.aderse o iradenin vakt-i mahsUslarında eşyaya-te 'allUI?.ünden
ibarettir.
Müteşiilıilıat :
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M . - Allılh'a, aslı ma 'lfım, vasfı mechfıl- el ve yüz isbitı mümkindir. Vasfını
idriktan iciz olmak, aslı ibtal etmeyi Icab ettirmez.
E - El ve yüz, zahiri m&n&Jarından, ya 'ni el kudretten, yüz vüciıddan,_ göz
basardan, .isyva istilıidan, iki f 1 kudret ve nüzfılden, ihsin ve 'açcldan
med.zd1r.

15. Tevfil;:
M -- Teysir ve nusretten ibarettir.
E - Ta 'at için ku dı et tıa115:-etmedir.
ı6. Ma-la-yuta~ teklif:
M - Allah'tan gelmez.
E ~ Cıiizdir.
ı 7·

Ef'<ll-i il3.hiyyenin l~ikmeti :
M - Ef<§J-i ilfıhiyycye lüzüm yeliyle bir hikmet terettüb eder.
E

I

8.

_._:.____ Bu hikmet

lüztıma değil,

cev&za mübtenidir.

:Ş:ikmet sıfat-i

ezeliyyc midir? :
İtl;>.in ve il~kim-i 'amcl ma 'nı1sında hikmet, Allih'ın ezell sıfatıdır.

M E - Değildir.
ıg. Va'd-Va'id:
M - Va 'din tal)allüfü gibi va 'ldin tal]allüfü de ınüınteni'dir.
E - 'İl$:ab, 'acildir; 'işi onunla ürkütülür.
20. Fi 'l-i il&hiyc çirkinlik izfıJesi :
M - Fi '1 çirkin olsa bile Allah çirkin iş işlemez.
E -- Allah'ın fi 'Ileri çirkinlikle tavsif olunamaz.
2 r. KM irlikten 'afv, 'a~len dliz midir? :
M - Değildir.
E - Ciizdir.
22. Güzellik-Çirkinlik (Ş"usn-I}.ubl)) :
M - 'A~l, ba 'Zi şeykrin güzelliğini, ba 'Zi §cylerin de çirkinliğini
E
1\.fa <nfi.lar dışında 'al:l, bir şeyin güzelliğini kavrıyamaz.

idı·ik

eder.

23. 'Alflen vücfib-i imin :
M - İnsanlara resfıl gönderilmemiş olsaydı bile, Allah'ın varlığım, birliğini,
l:ıayit, 'ilm, Jş:udret.
gibi sıfatlarım, kendi 'alş:llariylc idr&k etmeleri ge~
rekirdi.
E - Gerekmezdi.
24. I:JaJş:l}fat-i imiln :
M - İmanın şartı lisinen i~rar, kalben tasdll:tir.
E - Kalbi tasdil;: kafidiı.
25. İmiln artar, eksilir mi? :
M ~ Ne _artar, ne eksilir.
E - Artar da, eksilir de!
26. MuJş:allidin lmim :
M - Sahihdir.
E - Dei;,ildir; bilgi dı! lazımdır.
27. Nakli deliller Iş.at' ifade eder mi? :
M - Ba 'Zileri Iş_at' ve cezm ifade eder.
E yalı:~ ifide etınez; ancak ?ann bildirir.
mıİdur:
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Değildir.

Ma\)lil[<tur.
29. İmiin ve İslam :
M- İkisi birdir.
E - Ayrı ayrı şeylerdir.
go. Son nefeste imana i <tibar :
M - Son deminde k<ifir olsa bile imin üzere olan, h8Jde mü'mindir; son deminde
lmina gelse bile kafirlik üzere olan, halde kifirdir.
E - Hilde k<lfir olsa bile son nefesini mü'min olarak veren mü >mindir; hildr
mü'min olsa bile son nefesini kafir olarak verrn kifirdir.
3 I. Sa 'ildet-Şa\divet tcbeddül eder mi? :
M - Sa (id şa]?.i, şalş.i de sa (id olur.
E -Olmaz.
32. İminda istisna> :
M - Allih isterse mü'minim, denilemez.
E - Denilebilir.
33· ResUlleı ve nebHer, inti~alleıinden sonra J:ıaıil;;;aten mi, l)_ükınen mi reslll ve nebiR
dir ler?·:
M - l;Iaı,.ikaten.
E - Hükmen.
34· Erkeklik nübüvvet şartı mıdır? :
M- Şartıdır.
E - Değildir. Meryem, Asiye, Sare, Hacer, ı;ı:avva •.. gibi, kadınlardan da peygamber gelmiştir .
.35· Beşer-Melek afdaliyyeti :
M - İns:in peygamberleri meleklerinkinden, meleklerin peygamberleri 'umlimiyyetle in.sanlardan, 'urnılmiyyetle tal5-va chli insanlar, b-av<lşş h<liic olmak
olmak üzere, 'umi'imiyyetle meleklerden afdaldirler.
E - "İnsan peygamberleri meleklerden, melekler -enbiya, hiric olmak üzereins:inlardan, meleklerin 'avftm kısmı, insinların 'av<lm kısmından afdaldirler.
36. :ı;ı:aı;ıı,.ı kudret, zıddeyne (iki zıdda) elverişli olur mu? :
M - Olnr.
E -Olmaz.
37- Kulun kudreti :
M · - Fi 'lin aslı Allah'ın kudrft ve tekvlniyle; o fi 'lin t:i 'at veya ma 'şiyete inkı
.labı kulun kudretiyledir.
E - Kulların fi 'lleri ancak, AlHth'ın kudretiyle vu~ü 'a gelir; ku.dretlerinin
fi 'llerde te'siri· yoktur.
38. tı,.a' :
M - Ma 'dılm-i

mal_ı:r; değil, ı;aı adı

verilen 1:1-mevcfrd ve HI.-ma 'dfım

umfır

dandır.

E - Ma 'düm-i mal_ıidir.
39· l;Iab(-i a 'mal :
M - Mü'minken iı·tid:id edenin, tekrar imana gelmesi hillinde ilk mü'minlik
devrine 'aid 'amelleri geri dönnıez.
E -Döner.
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40. Küff8.r far.Zları, v<icibleri terketmenin <uJ;cüb<ltına uğrarlar mı? :
M - K<lfirler 3.lfirette, kifirlik ~~übetinden başka bir de <ibidetleri terkten
dolayı ·a~aba uğramazlar.

Kifirliklerinin cezAsını gördükten başka ayrıca •ibidctleri~terkten dolayı da
•uJ?:.übete uğrarlar.
mes'eleler, hemen hemen bunlardır. Th.1aamafih, teffrru<it kabilinden
ba <zı husUsları da bunlara ilive edebiliriz :
ı) Bütün·I;Ianefiyyc imimları ve Eş<ariyye imirnlannın çoğu, şemm (koklamak),
?;CV~ (tadmak), lems (dokunmak) Cenib-i I:Ia~ı için sıfat-İ ziide değil, 'ilmden bir
nev'dir, derler. Hilbuki imam Eblı.-Bekr-i B a ~illa n i ve ona tibi' olan Eş <ariyye
zümresi, mezkilr idrikitın 'ilmin gayri sıf&t-i iHihiyyeden olduğuna ~aildirler.
2) Eimme-i I:Ianefiyyeye göre mümfi~clet, sıfat-İ nefsiyyede İ§tirikten i.birettir.
Eş <ariyye ise müma§cletin bütün vaşflarda sübfıt bulacağını kabUl ederler.
3) Birinciler, ye's hfıJindc tevbeyi makbfi1, imfrnı gayr-i makbUI sayarlar. İkin
cilerse o hildeki imin gibi tevbeyi de makbUl saymazlar._
E -

Başlıca

***

Bütün bunlar, uzun ve uzak bir mizinin ilmi hakiiyikidir. Özler ve sözler deği~
Zernin ve mekin tcbeddül ve tahavvülünün özde hus"Çılc getireceği hiçbir
tagayyür yoktur. İslam ve iman, zemfrn ve mekan üstündedir. Mahziyyet-i Kur'iniyye
Ezel'den Ebed'e kadardır. Bu mahziyyet için reforme bahis mevziıu değildir. Deforme olmıyan bir şey için reforme'lik düşünülemez Lakin, <Als:8.ide müteillik sözlerin
7-8 asırlık fikri-beşeri tekimüle muvizi bir sUrette incelemeye tabi tutulması, bilhassa İzifiyyet teorisinin, atanıla ilgili bilgilerin ışığı altında mes'eleleri yeni bir lziha
kavuşturmak, mütehassıs İslam mütefekkirleri için bir vazifedir. İsmail Hakkı
İzmirli'nin Yeni cİlm-i Keldm'ı 26 bu husUsta atılmış ilk adınılardan biri olmakla
beraber daha şümüllü te'H:fata ihtiyac vardır. İslim dini'nin ve İslimi lmimn müsbet
ilm imtihanmdan hiç bir korkusu yoktur.
memiştir.
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Ac: elvAclfim, ]jayrü'dND:ini 'z-Zerkeli, c. I, II, III, Maçbacatü.'l~cArabiyye,
Mışr I345/I927-I347/Ig28, u88, s.
cAfe: el-cAf;;tiidü 'iı-Nesif!Jye, cumer b. MuJ:ıammedPn-Nesefl, metin ve .şerhle
rinin muhtelif baskıları. Biz, daha çok, 8. notta bahsi geçen şerbinden istifade
ettik. A "da (c. II; s. 721) 'Afrıin kaydı yoktur.
AŞ : Kastde-i Lilmryye'nin Anonim Şerhi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-CoğrafYa
Fakültesi Kütübhanesi, yazma eserler kısmı, Fevzi Ane ı kitapları, alınış tarihi:
I4fV /I952. Mecmfıanın eb' adı: 33 X I I sm.; kiğıdı : adi Venedik; cildi : ad!
mukavva; verak sayısı : 56. (ı b~34 b : Gülşen-i Esrar, Şihidl-i 1Mevlevl;
35 a-38 a: boş; 38 b-56 f' Anonim Şer~u Bed'i 'l-Emfili. 65 beyti muhtevi); j)attı:
nesj) kırması; j)attitı: Mechfıl; tarihi: belli değilse de H. XII.JM. XVIII.
asırda ya:r:;ılmı§ olması kuvvetle muhtemeldir.
2B

İzmirli İsmail Hakkı,

Yeni İlm-i Kelôm, mülga D<lr-ül-Fünlin !Iahiyyat Fakültesi neşriyya

tından No. ı, İstanbul H. 1343§R. ~340§M. !924·
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Ed: Kitô.bu 'İlmi 'l-Edeb, el-Cüz'ü'l-evvel fi 'llmi 'l-lnşii'i ve 'l-'Aıu;!, L. Şey]}o '!-Yasü·<i, Bcyrllt (tftrlhsiz) 1935 le ıg4o arasında intiş:lr etmiştir. Kat' I tarihini tesbit
edemedim. Arab Edebiyatma dair yazıl=ş en mükemmel eserlerdendir. (Müellifi bir Katolik-Arab papastrr; daha başka eserleri de vardır).
CAL: C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, B I, 1943; II, 1949 (ikinci
tab cı), Leiden, Brill neşri. (Bazı zühUllerdcn sarfınazar edilirse Arab diliyle yazıl
ıruş müellefat hakkında en sağlam malUmatı bu eserden elde etmek mümkündür).
CAL, Sp : GAL ma.ddesinde bahis mevzuu edilen eserin süplemanıdır. B I, 1937; Il,
ı 938; III, ı 942; Leiden, Brill neşri. Bu üç cilt, iki esas cililin eksiklerini tamamlamakta, yanlışlarını · düzeltmektedir).
Kı: Kitib Çelebi, Keşfü';.-:?unı1n(an-Esdmi'l-Kütübi ve'l-Fümln, Şerefüddin Yaltkaya- Kilisli Muallim Rif'at Bilge neşri, I. cild, İstanbul rg4r; Il. cild,
İstanbul ı 943·
K:tı: (Keşfü ';;;-:?unUn ı;eyli-) lzô.~u 'l-lı1ekm(n fi-';.-ıeyli 'a!a-Keşfi ';-ıunUn 'arı-Esô.mi 'lKütühi ve 'l-Fünı1n, Bağdadlı İsmail Paşa, I. cild, Şerefüddin V altkayaKilisli Mua!İim Rif'at Bilge neşri, İstanbul 1945; IL cild, Kilisli MuaUim
Rif'a i Bilge neşri, İstanbul 1947.
Mc: Yazma MecmU:a. (7. nota bkz. ).
Mm : Mu(cemii 'l-Ma{bı1'iiti 'l-'Aı-abiyyeti 'l-Mu'arrebe, YUsuf E. Ser ki s, Matba 'atü
Serkis, 1\llışr ıg46jrg28, c. I ve '#Il, s. 5+2024+ 152 + r8.
MT : Lô.mi)ye-i Kelô.mfyye'nin matbii manzU.m tcrcemesi, Kastde-i Emô.U Terceme-i
ManzUmesi, Hıifız Refi', MahmUd Bey Matbaası, İstanbul rgo2§ r884, g6 s.
NF : ro. nota bakınız.
TA: Kitiibü't-Ta'rifô.t, Seyyi<:f Şerif-i Cürcıini, Flügel neşri, İstanbul ve :Mışr
neşirleri.
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