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İlın-i Tarih, Sıdk-ı Nübüvveti

Muhammediyye'yi Cenab-ı Peygamberin
Suret-i Neş'et ve Zuhuruyla İsbat Eder
BABANZADE AHMED NAİM(1872-1934) *
SADELEŞTİREN: Araş. Gör. Dr. MURAT GÖKALP
Şu makalemizde, zaman-ı bi'set-i Muhammediyye'de akvam-ı illemin hilli tarihisini bilcümle tafsilatıyla tasvir ederek, basite-i meskunu seraser telvis·
eden seyyiatı ortadan kaldırıp insaniyete yakışır, insanlan haziz-i mezelletten
eve-i rifate çıkarır, ıslah-ı illem etmek meziyetini Miz bir dm-i mübm-i semavi'ye ne derece muhtaç olduklanndan bahsedecek değiliz. Bahsimizin bu kadar tafsilatı istiab edecek vüs'ati yoktur. Biz yalnız o devirde gelen müverrih1nin bilittifak taht-ı tasdikinde olup is batı sadedinde olduğumuz maksad-ı auyi
tenvire salih izahat-ı muhtasara ile iktiffi edeceğiz.
Zuhı1r-u İslam'ın bidayetinde illem-i medeniyette ferman-reva olan hükümeder Roma İmparatorluğu ile İran'daki hükümet-iSasaniye idi. Bunlar Arabistan lat'asını sağından solundan ihata edip en mühim yerleri üzerinde bir
hal<k-ı hakimiyet ve metbfı'iyederi vardı. Bu iki devletin biri hakime-i Garb,
diğeri hakime-i Şark olup reva-i zemini bir türlü paylaşamadıklarından daima yekdiğeri üzerine ihraz-ı galebe ve tefevvukla uğraşır ve bu uğurda her ild
taraftan bir çok kanlar d ökülüyor, bir çok mallar telef olur, bir çok hanmanlar sönerdi. Yekdiğerine düşman ve beynlerinde biri Mesih!, diğeri Meclis!
olmaiz gibi bir tehalüf mevcut olmakla beraber yine hakikatte Şark ile Garb
hemhal ve hem-ayar idi. Her iki tarafta da israf ve sefahat ve bunlardan mütevellid Mat-ı kabma derece-i kusva-yı rezalete çıkarak fıtrat-ı selimeyi iğren
direcek seyyiat hoş görülürdü. Her iki tarafta da rüesa-yı dm halkı iğfaı ile
mallarını gasb etmek ve şahıslarını hevesat-ı nefsaniyyeleri uğrunda istihdam
. eylemek için dini gayet müessiı; bir alet ve adeta bir damgah-ı dalalet ittihaz

*

Sırat-ı

Müstaldm (1324/1908), sayı: 10 (s. 153-154), ll (s. 172-173), ıs (s. 232-233) ve
19 (s. 296-298). 10. sayıdaki makalede yazar ismi tasrili olunmamakla birlikte, konu
bütünlüğü ve dil üslubu, bu makalenin de A11med Naim'e ait olduğu kanaatini kuvvetlendirmektedir. Yayına hazırlayan: Arş. Gör. Dr. Murat GÖKALP, Fırat Ü. ilahiyat Fak., muratgokalp70@hotmail.com; Transkribe edilen bu metıı.in bazı kelimelerinin anlamları son
sayfada verilmiştir.
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ederek avam-ınası mertebe-i hayvaniyete kadar tenzil etmişlerdi. Bu derecedeki halkkendi mahiyet-i ulviyyelerini, sebeb-i hilkatlerini, bu alemdeki vazife ve hizmetlerini taharrlye, taallüme bile lüzum görmeyerek kendilerini rüesa-yı dm ve tabakılt-l ilmiyye ricalinin hevesat-ı nefsaruyye ve şehvaniyyesine
hizmet için yaratılmış kıyas ve itikadında bulunurlardi. Böyle bir itikad-ı batıla kapılarak teskin-i hevesat-ı nefsaniyyelerine yarayan bir hiss-i dindarane
ile nüfUz ve tasallutlarının galib ve payidar olmasına hizmet eden bu cemm-i
ğafir cühelanm elbette günün birinde akıllarına danışıp kendilerine ilka olunan efkar-ı dmiyyenin butlanına kail olacakları, din narnma gerden-i inkıya
dlarına atılan ralmbe-i mezelleti silldp atacakları, hakkın batıla, aklın vehme, basiretin arnaya galebe edeceği rüesa-yı merktimenin hatırına geldikçe
sermaye-i menafii ellerinden alacalc olan bu saati tehir için ebsar-ı basirete
karşı evham ve dalaletten mürekkeb sehaib-i mazleme kadına, alcıllara karşı
eb§. til ve h urafattan mensuc perdeler geımeye çalışırlardı. Nı1r-i fıtratı bu karanlılcların içinde bağmak isterlerdi. Aklı adüvv-i dm ve hakikat, mahsı11-i
akl! olan fikir ve nazarı- Kitab-ı Mukaddes'i tefsire taalluk etmedikçe-en
büyük cinayet gibi gösterirlerdi. Kitab-ı Mukaddes'in hakk-ı tefsiri ise tağylr
ve tahrifi kendilerine san' at ve alet cerr-i menfaat ittihaz edeb rüesa-yı dlnin
inhisarında olup, onu okumaya bile mezun olmayan avam-ı nas bu tefsiratı ne
kadar bi-mana ve vicdaru ikna' meziyetinden maarri olursa olsun kabul ve
tasdike mecbur tutulurdu.
O zaman alem-i medeniyeti işgal eden alevamın derece-i marifeti, tarz-ı
idaresi işte böyleydi. Bu hal devam ede ede artıle haMik-ihikmet-i salifeden,
bakaya-yı şenat-i hakildyyeden zihinlerde ·pek az bir şey kalmıştı .. Usı11 ve
furı1-i itikad haklcında o kadar şüpheler, o kadar hatalar kökleşti ki, akl-ı
beşer doğruyu yanlıştari tefıik edemez, vicdan-ı beşerkendine karargah-ı İsti
rahat olacak bir penah bulamaz oldu. Ehemrniyeti, o basit akıllarca da münker olmayan bu hal-i elimin sebeb-i yeganesi, din ve daha doğrusu dinsiziilc
olduğu anlaşılıyordu. Fikirler tereddütten kurtulmak için- velevyanlış olsunkendilerine irae-i tarilc edecek bir delile muhtaç olduğunu hissediyordu. Bu
şaşkınlılctan istifade, yolunu arayan uzma-yı dinin bir takımı fırsat-şikarane
bir mel'anetle yeni yeni dinler ihdas etmeye, İb§.hiyye, Dehriyye gibi harab-ı
alemi müntec mezahibi telkm ve tervk eylemeye başlamışlardı.
Alem-i bedavette yaşayan, nispeten mütemeddin sayılmayan Ceziretü'l-Arab
ahalisine gelince, bunlar bir asıldan münşaib, bir nesilden müteferri' oldukları halde, saika-i ceh§.letle yekdiğerine hasm-ı din olmuş kabail-i muhtelifeye
inkısam etmişlerdi. Cümlesi hissiyat-ı nefsaniyyeye, hevesat-ı behimiyyeye
mağlub idi. Her kabilenin en büyük medar-ı fahri ve mübahatı ekarib ve hişa
nından olan diğer kabile ile cenk etmek, kanını dökmek, kadınlarını sebbi
etmek, mallarını selb etmekten başka bir şey değildi. Hükümet yok, şeriat
yok, ihkak-ı hak için kuvvetten daha salim bir kanun-ı muaddilet mefkı1d.
Alevam-ı sairenin katfesine takaddüm eden zeka-yı fıtri-i harikula.deleriyle
beraber ilim ve marifet, din ve şeriat narnma bir şey bilmezlerdi. İçlerinden
ldtabi veya muvahhid-i hakilcl olanlar yüz binde bir derecesinde ekall-ikalil
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idi. Velev gayet adi olsun okuma, yazma bilenlerin miktan beş on kişiyi tecavüz etmiyordu. Fesad-ı itikad hususunda putperestliğin o kadar şen!' bir derekesinde idiler ki, dekaik-i san'ata büsbütün bigane olan o kaba elleriyle yapıp
taptildan ma'budlar meyiinında helvadan da sanem yaptıkları, bu sfuet-i helvayiyi ifa-yı taabbüdden -sonra karınlan acıkınca tatlı niyetine yedikleri olurdu.
Fe5'iid-ı alılllian ise, fesad-ı itikadlarından geri kalmazdı. İleride ar-i rezilederinden veyahut bar-i malşetlerinden kurtulmak için kızlarını hengam-ı tufilliyetlerinde diri diri gömmek merdane bir hareket sayılırdı. Bir taraftan da fuhşiyat,
şime-i iffete hiçbir ka dir ve kıyınet bırakmayacak derecede çoğalmıştı. Herkes
heva ve hevesi peşinde koşar, his ve zevkinden başka bir mi'yar-ı fazilet bilmezdi. Sehii, va' de vefa, mihmanperverlik gibi o kavmin mahsusatından olan bazı
fezaile gelince, bunİar abii u ecdiiddan mevrıls bir takım mehiisin-i kavmiyyeden iken, yine tekasür ve tefahur gibi makiisıd-ı redie ve deniyyeye vesile ve illet
ittihaz edildiideri için vaz'-ı aslileıindeki dil-aşubu muhafaza ederneyerek ahlill<-ı mezmfune-i cahiliyye derekesine tenezzül ediyordu.
Gerek mehd-i İslamiyet'teki ve gerek etı·afındaki alevam-ı illemin kiiffesinde biilada tasvir edildiği veçhile - ravabıt-ı ictimaiyye gevşemiş, nizarn ve
intizamdan eser kalmamış iken, dm-i mübm-i İslam'ın olanca ulviyetiyle, olanca
revnal<-ı harud-suziyle nur-i efşan tecelll olması, halka kendilerinden eşfak bir
Rabb-i Rahim'in lutf-i azim-i cihanperveri, ilham-ı mu'ciz-i hakikat-güsteri
değildir de nedir?
Akidesinde, emrinde, nehyinde, va' dinde, vaidinde, tebşirinde, inziirında,
ahbiirında, hasılı her şeyde sadıl< ve mükemmel olan böylebir din, mahkfuni acz olan beşerin muhteriatından, bir insanın tasn!atından olabilir mi? İrısaf
edelim. Kim bilir kaç yüz asırlıl< telahul<-i efkar mahsillatını, netiiicini birden
ortaya saçan, hül<ema-yı kadimeve cedidenin zübde-i ma'lumatını zatlarında
cem' eden bu yirminci asır filozoflan neden- esliifın bunca tecaribinevruaf
olduldarı, ıslah-ı aleme bu kadar özendilderi halde- mensub oldukları alevamın seyyiiit-ı ictimaiyyelerine fiili ve arneli bir çare-i müessir bulup tatbik
edemiyorlar?
Halbuld şeriat-ı İslamiyye yalnız kavm-i Arab'ı değil, bütün iliemi ıslah
etmek davasıyla ortaya çılap, bu davasını alarüusi'l-eşhiid isbiit etti, hrua da
ediyor. Ulum-i salıilla bu davasında ila yevmi'l-kıyame sadıl< olacağını da
gösteriyor.
Bir kere düşünelim, imdiid-ı İlahi, ilham-ı Rahmiini olmasa mümkün müdür ld zulümat-ı cehl ve işriik içinde hurşid-i tevhid ve irfan dağsun da, o
zulmederinurda kalb etsin? Mümkün müdür ki, çirkabe-i cihan-ı illa-yı seyyiat içinde zülru-i hasenilt-ı nebean etsin de tathlriyyete muvaffak olsun?
Feyz-i te'dib-i Rabbiini olmasa kabil midir ld, edeb ve terbiye narnma bir
şey bilmeyecek derecede deşt -peymayı bedavet olan bir kavim bir rub' asırdan
az bir zaman içinde sath-ı gazada, fezailde, maallde, nizam-ı ictimiiiyyede
kendisiyle hem-ayar olacak mütemeddin bir kavim bulamasın? Bütün alem;
diyanetçe, ilim ve marifetçe medeniyetçe, siyasetçe hill-i tedenniyedeiken bir
asır içinde nev'-i beşere mürebbi-i a'zam ve müceddid-i nizam-ı bem Adem
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kesilsin? Bir malışer-i ukı11 ve kuluba dönmüş olan alem-i insaniyyete nefh-i
sur-i adl ve hakileat ederek asla fena bulmayacak, cihan cihan oldukça payidar olacak cerasim-i hayat-ı cavidaniyi hars ve isbat eylesin?
Dinimizin din-i Semavi, şerimizin şer'-i İlahi olduğunu nev' -i beşerin fatiha-i saadet ve ikbali demek olan nüzul"i Kur'an-ı Azimi'ş-Şan'ın ş eb-i yelda-yı
fetret ve şekavete subh-ı sadık gibi hatime çektiğini anlamak için yalnız bu
hakikat-i tarihiyyeye nazar-ı im'an ve ibretle balemak kafidir. Lakin müddeamızı daha ziyade tenvir için Falır-i Kainat ve Eşref-i Mevcudat (saliallahu aleyhi ve selem) Efendimiz Hazı-etleri'nin suret-i zuhfu ve neş'et-i risaletpenahllerirıi de velev muhtasaran olsun tetebbu' edelim.
SIDK-1 NÜBÜVVET-İ MUHAMMEDİYYE'NİN TARiHEN SÜBUru
O Rasıil-i Ümmi-i Kureşi, Fil Senesi Rebi'ulewel'inin on ikinci gecesi (20
Nisan sene 571) Meldee-i Mükerreme'de yerim olarak şerefbalış-ı alem-i vücud
oldu. Henüz rahm-i maderde iken peder-i büzürg-varı Abdullah vefat ederek
meta'ı dünya narnma beş deve ile birkaç koyun ve bii earlyeden ibaret- ve bir
rivayetenazaran bundan da az- bir miras bırakmıştı. Sirın-i alisi altıya varın
ca valide Arnine binti Vehb (b. Abdi Menafb. Zühre b. Kilab) dahi vefat ederek
emr-i infale ve iaşesini cedd-i allsi Abdulmuttalib deruhde etti. İki sene sonra
Abdulmuttalib dahi vefat edince, maişetine tekeffiil-i hizmet-i mübeccelesi ammi
Ebu Talib'e intilcal eyledi. Ebu Talib, şehamet ve keremle mevsuf meziyyat-ı
aliye ashabından bir zat idi. Lilin fakr u zarureti kendi ailesinin bile idaresine güç leifayet ediyordu. Zat-ı aledes-i risaletpenahi ise (sallallahu aleyhi ve
sellem), zahir halde amcazadelerinden ve kavm u kabilesi sıbyanından farksız idi. Bit fark-ı zahiri aramale lazım ise, o da; Zat-ı pak-i nübüwet-penahilerinin, anadan da, babadan da mahrum bir yetim olması, meta'ı dünyadan
kendisi mahrum olduğu gibi, emr-i iaşesini deruhde edenlerin de behremend
olamaması, başkası için ni'met sayılan mürebbi ve mühezzib hakkı namıyla
duş-ı minnetinde bir hak bulunmaması idi.
İbadet-i evsana alışmış komşular, şurezar-ı cahiliyerten yetişmiş refikler,
evhama tabi' nigahbanlar, hizmet-i esnam ile müftehir ekarib arasında bulunduğu halde a1cıı ve kiyaseti, edeb ve fazileti, ahlak-ı marziyyesi, kemalat-ı
insaniyyesi günden güne mütezayid, nasiyesinde tabiş-nüma olan sitare-i fürıl
zan-ı maali, anen fe-anen mütesaid oluyordu. Her hal ve şam, hilkaten bir
misli daha yaratılmamış bir insan-ı elcmel, alem-i insaniyyeti haksar-ı mezelletten asüman-ı maaliye is'ad şanından olan bir kamil-i bi-bedel olduğunu
erbab-ıdikkate gösteriyordu. Kemalat-ı ahliliyyesini irıkar eden bulunmazdı.
Herkes kendisinde nüfUs-i beşeriyyenin idrale ederneyeceği bir meziyyet, hiçbir
kimsenin erişemeyeceği bir ulviyyet olduğunu hissediyordu. Emin-i vahy-i İla
hi olmazdan ewel, kavm u kabilesinin emini olmuştu. Mekke sükkaru beyninde ne zaman bir ihtilaf zuhur etse, "Muhammedü'l-Emin"in (saliallahu aleyhi
ve sellem) sözü faysal-ı sadık-ı adalet, nass-ı katı'-ı hakikat diye telakki olunurdu. Bir yetimin, M-husus falcir bir ailenin muavenetiyle geçinir bir yetimin, kendiliğinden bu mertebe-i balaterin-i kemale vusillü te'dib-i İlahi, terbiye-i Sübham ile değil de nedir?
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Bir mektebe oldu kim müdavim: Allah idi zô.tına muallim
El-hasıl, Falır-i Alem (salHUlahu aleyhi ve sellem) Hazretleri, bütün kavim
ve aş!reti naıus iken kamil, cümlesi insaniyyetin derekat-ı va-pesminde yuvarlanırken a'la-yı illiyyin-i kemaıe vasıl, hepsi üınld-i necat ile sanemler arkasında dolaşırken muvahhid-i hakbm, kaffesi niza' ve ihtilafa hahişger iken
müsruemet-güzm, onlarevham ve hurafata mağlüb ilcen sahThu'l-i'tikad, onlar hayır nedir bilmezken tab'an mail-i hayr ve dad olarale sinn-i kühületi
bulmuş idi. Bütün halk hakikatten büsbütün gafil iken, hakikat bütün kemaliyle, bütün revnalc ve cemaliyle kalb-i mübarekini penah-i istilcrar ittihaz
etmişti. Halbuki balulsa, onun gibi falcir doğan, yerim büyüyen, ümmiyetişen
bir kimse, kendisini irşad edecek bir lcitab olmazsa, ikaz edecek bir üstaz
bulunmazsa, ona küçük büyük her işte mu'm ve zahir olacalc bir kuvvet imdad
etmezse, bidayet-i neş'etinden zaman-ı kühilletine kadar etrafuida ve ba-husüs
ekarib ve aleranından ne görürse nefsi ona meyl etmek, ne işitirse alcıl ve fikri
onunla müteessir olmale tabii değil midir? Bu hal-i harik-nüması, bir nefes-i
Ralımaninin mahsül-i te'yid ve terbiyesi olmasaydı, hiç olmazsa- yine o devirde yetişen "i'tilcad-ı harufi" ashabından birkaç lcişide olduğu gibi- evvel~be
evvel kavminin akldesi üzere neş'et edeı~ onların mezheb-i batılına sillük eyler
de, aldı mertebe-i kemaıe varıb icale-i filcr ve nazara kadir olduktan sonra,
şehrah-ı hidayette gördüğü delll ve burhana istinaden dalilletten rücu' eder,
emr-i i' tilcad da efrad-ı kavmine mütabaattan ferağat eylerdi.
Lllicin bu kclide-i tabilyye, halde-ı risruetpenahllerinde cari olmadı. O, "Rahmeten li'l-rueınln" müsebbihasıyla tevhide işaret ederek, nişane-i abdiyyet olmak üzre seede-i tazamı:a kapanarale zinet-balış-ı illem-i şühüd oldu. Hayatı
nın ilk gününden beri putperestlikten nefret ederdi. Tuffıliyyet-i iliasında bile
hüsn-i i'tilcad ile hüsn-i ahlruca nümfıne-i imtisal idi. Akidece reyb u iştibah,
etvar u efkar; hissiyyatça meyl-i günah, akıl ve kalbine rehyab-ı takarrüb olamamıştır.

[Ve vecedeke dallen fe-heda - ("Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?",
Duha, 93/7.)] ayet-i kerimesi, hakilcare müstenid olan bu müdde8.rnızı tevhm .
etmez. Bidayet-i halinde (başa) bir i'tilcad-i fasidi var iken, sonradan naili
hidayet olduğunu, veyahut muahharan taslım-i ahlak eylediğini ima etmez.
Kitabtıllah'tan böyle bir mana çılcaımak- halde-ı risalette olduğu gibi- hakkı ulfıhiyyette de iftira ve bühtandır. Buradalci "dalal", rehyab-ı hidayet olmayanları tahUsa yol arayan, helille olmale üzere bulunan erbab-ı dalilleti kurtarmaya çare düşünen ehl-i ilılasın kalbine müstevll olan hayrettir. Halka kendilerinden daha rauf ve ralılın olan Rasıll-i Elcrem (s allallahu aleyhi ve sellem)
Efendimiz Hazretleri de, bütün alemi irşad etmek, onları tarlk-ı haldu irae ile
is' ad eylemek için, dü-çeşm-i basiretiyle şehrah-ı selfunet arıyordu. Takat-fersa-yı himmet-i beşer olan böyle bir emr-i azimi kendiliğinden, hem de yalnız
başına hayyiz-i fi'le çıkarmanın imlcansızlığı kendisini müstağrak-ı veleh ve
hayret etmişti. Lllicin canib-i Hak'tan hil'at-ı vala-yı risruetle mazhar-ı istifa ve
imtiyaz buyurulunca, vahy-i İlahi ile telkin-i şeri'ate me'mfu edilince, bu hayreti zail oldu. Aneale şan ve hinımet-i Muhammedisine çesban olabilen vazife-
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i mukaddeseyi bi-hakkın ifa etti. Ayet-ikerime'deki "hidayet" de işte budur.
Sadede avdet edelim:
Hazret-i Rasfıl (s allallahu aleyhi ve sellem), kavminin ağniyasından sayı
lan Hazret-i Hatice'nin (radıyallahu anha) emvalini tarik-i ticaretle tenrniye
etmek ve muahharan ona zevc olmak suretiyle def'i ihtiyaç ve zarfırete muvaffak oldu. Min tarafillah, yed-i mübarekine tevdi' buyurulan maka.J1d-i hayrve
bereket sayesinde semere-i sa'yinden iktisab eylediği servet ü saman ile refah
ve rahat hususunda e' azım-ı kavminin hiçbirinden geri kalmamak elinde idi.
Lakin onlar gibi hutam-ı dünyaya aldanmadı. Bu alem-i yekrfızenin arayiş-i
dide-fuibine mağrfır olmadı. Bilaids sinn-i ausi terakki ettikçe, umfunuri mecbill
olduğu arzu-yı tereffüh ve tene'umdan fu·an artıyordu. Meleklite ı semavatve
arzı nazar-ı murakabe ile temaşa ve dal<ayık-ı san'at-ı Rabbaruyyeyi, rekayık
ı hikmet-i İlabiyyeyi tahard ve tedkik için vahdet-gü zin olmak, hem kavmini
hem de bütün alemi giriftar olduldan girdabe-i mezelletten tahlis gibi bir
emel-i uM-i Hüda-pesendaneye muvaffalayyet reca ve niyazıyla, bar-gab-ı Zü'lCelill'e dest-güşa-yı münacat olmal< hususundaki meyl-i vicdanısine bir türlü
mukavemet edemiyordu.
Onun kalbinden başka nev'i beşerden hiçbir kimsenin kalbine sığmayan o
azm-i metin, hiçbir Itimsenin rtihunu müşafehesine layık bulmayan o sırr-ı
mübm, nihayet intişar-ı nasfıtiyyeti yırtarak, avaıim-i gaybın hicablarını yararal<, sevk-i ilham-ı İlahi ile araya araya kapısına, burç ve barusına yaklaştığı
alem feyza-feyz-i envara girdi. Masiva'llah'a bir an için olsun mahremolamayan, daima Ka'be-i envar-ı tecelli olan kalb7i tabnaıu, nihayet mehbit-i vahyi Hüdavendgab-i hitab-ı kibriya oldu. Vücfıd-ı akdesi, mazhar-ı ekmel-i tecelliyat-ı Sübhan1, sadr-ı pilld mücella-yı ilm-i ledünn1 oldu. Miftab-ı "ll maa'llah" ile Hakkın bilcümle esrar-ı nihanına aşina oldu. Deycfır-ı alem, misbabı cevami'i'l-kelimi ile ruşena oldu. İnsanlara benzemekten münezzeh bir insan
oldu. Hasılı Nebiy-yi ahir zaman oldu.
Kütüb-i siyerde mestfır olduğu üzere vahyve bi'setin mebdei işte bu oldu.
Dln-i hald<a da'veti emr-i ilahiye müstenid bir me'mfıriyet, terki gayr-i mürnItin bir vazife ve mecbfıriyet idi. Böyle olmasa, kavminin dalilletre olduğunu
bilip duıurken kırk sene intizara ne ihtiyacı vardı? Bu da'vet, hubb-i riyaset,
taleb-i mülk ve saltanat için de .değildi. Aba u ecdadı içinde hiçbir melik yok
idi ld, mülk-i mağsfıbunu istirdad etmek hatırına gelsin. Kezalik, kavminin
menasıb-ı mülk ve saltanata hiçbir arzusu, içlerinden herhangi bir ferdin tahald<ümüne tahammülü yok idi ld, bunları fermanına ram edebilsin. Onlar
devr-i İbrahim ve İsmail (aleyhima's-selam)'den beri neslen-ba'de-nesl muazzez ve muhterem tanıdildan Harem-i Beytullah'a mücaveret ve Ka'be-i Muazzama'ya hizmet şerefiyle kanaat eder bir kavim idiler ki, cedd-i büzürg-var-ı
nübüvvet-penabi Abdulmtittalib'in Fil Vak'ası'nda Ebrehe'ye verdiği cevab-ı
meşhur da buna delil-i mulmi'dir. "Ebrehetü'l-Eşrem" namıyla iştihar eden bu
Habeşli kumandan, intikam kasdıyla Arab'ın ma'bed-i umfunisi "Beytü'l-Haram"ı, puthanesi ve bilhassa Kureyş'in münteha-yı fahrve mübahatı olan Ka'be'yi yılrmal< üzre civar-ı Mekke'ye kadar gelmiştir. Askeri, civarında otlayan
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develeıi iğtinam ettiler ki,

bunlar meyanında Abdulmuttalib'in de iki yüz kadar devesi vardı. Abdulmuttalib, Kureyş'ten birkaç kimseyi mustashiben Ebrehe'nin nezdine gitti. Niçin geldin? sua.Iine, "develerimi isternek için" cevabını
verdi. Ebrehe, böyle mühim bir zamanda, böyle büyük bir felaket içinde, rel.si kavm iken bu kadar dun-ı himmet göründüğünden, madubunu bu kadar
cüm bir menfaat-i şahsiyyeye hasr eylediğinden dolayı kendisini muaheze etti.
O da cevabında; "Ben develerin sahibiyim. Beytullah'a gelince, onu da sahibi
·
himaye eder." dedi.
imdi düşünelim; şeref ve haysiyetçe bütün kabail-i Arab'a tefevvuku urournun taht-ı tasdikinde bulunan Kureyş'ten Abdulmuttalib gibi bir reisin, kavmi
beyninde haiz olduğu o haysiyet ve i'tibar ile, o vak' ve mekanetle yine böyle
bir hasm-ı eledde mukalıele için etba'ını (eğer etba' demek sahih ise) harbe
sevk edecek kadar nüfUz u olmazsa, Hazret-i Muhammed (s allallahu aleyhi ve
sellem) gibi "el-Falcru Fahrl"* zemzemesini unvan-ı mübahat ittihaz eden bir
zatın te' sis-i saltanat ve hükumet edebilmesi nasıl mümkin olabilir?
Ma'lum olduğu üzere, öteden beri hükumet teşkil eden rical-i siyaset, daima mensub oldukları kavmin isti'dadını gözeterek ondan istifade etmek, efkar u hissiyyat ve adat u i'tikadatına- velev cebr-i nefs ederek- tarafdar görünmek, ıp.al<Sadlanna hadim olabilecek kimseleri ya para ile veyahut atiyen
tevdh-i menasılıla itma' etmek, husfıl-i maksada mani' olabilecekleri birer
suretle vücudlarını iza.Ie etmek, maksad-ı hakikilerini bidayet-i emrde türlü
küçüldülderle setrederek mürailik derekatına inmek sfuetiyle, te'min-i muvaffakıyyet edebilmişlerdir. Bu, cem'iyyat-ı beşeriyyenin kiliesine hakim bir
kanun-ı tabil-yi la-yeteğayyerdir. Hazret-i Rasul'ün (salla.Ilahu aleyhi ve sellem) ise, ne tarafdar peyda edebilmek için kimseyi tama'a düşürecek malı, ne
de kendinefsiiçin kimseye iras-i zarar etmeğe meyli vardı. Bilakis giriftar-ı
eza ve milinet edildikçe, "Ya Rab! Bunlara hidayet eyle. Ziradide-i basiretierini perde-i gaflet bürümüş" diye gizli gizli münacat eylerdi. Kavminin ısti'd
adı ise, ferd-i aferldeye inkıyad ve mutavaata müsrud değildi. Hele ikame-i
hüccet ve te'yid-i da'vet için Kelamullah olmak üzere telkin eylediği sözlerin
çoğu- sahte ma'budları tahkirden, esnamı.tezlilden, sünnet-i aba u ecdada
perestiş eden putperest Arab'a açiktan açığa körlük, sağırlik. beyinsizlik isnadından ibaret olduğu için - o mağrfır ve ser-baz kavmi ta saİnirn.-i kalbinden
nasıl cerihadar ettiği, tilavet-i Kur'an edenlerin meçhulü olmayan hususattandır. Binaenaleyh etrafında drurniyyü'l-feveran bir bürkan-ı gayz ve adavet vardı. Taife-i Kureyş mu'insiz, zahirsiz bulduklan o Zat-ı Şerlfe reva görmedik
eza ve cefa bırakmadılar. Vekayi'in hulasaten tarz-ı cereyanı işte budur. Vesail-i ma'kusenin ise netayic-i ma'kuse tevlld edebileceğini kim teslim etmez?
* "Fakirlik benim

iftihanmdır.

(Ben onunla övünürüm.)" Bkz. Acliini,

Keşft.ı7.-Hafô.

ve

Mıızi

lu'l-İlbô.s, nşr. M. Abdulaziz el-Halidi, Daru'I-Kutubi'l-İlmiyye, I-II, Beyrut 1997, II/80 (no:
1833); Derviş el-Hı1t, Esne'I-Metô.lib, thk. M. Abdulkadir Ata, Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye,

Beyrut 1997, s. 198 (no: 976); Yıldırım, Alunet, Tasawufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanak/an, TDV. Yayınlan, Ankara 2000, s. 402-3. [M.G]
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Demek ki da'vet-i Muhammediyye, te' sis-i mebfuıi-i mülk ve saltanat için
takrir-i esas~ı şeriat için vuku' bulmuş. Eğer hillıişker-i cah ve mülk
olaydı, şeklini telkin eylediği hükumet-i şer'iyye-i İslamiyye bilcümle usUl ve
fer'iyle cay-gir-i istikrar olduktan sonra, riyaset-i İslarniyyeyi takdim ve rüchfuıiyyeti hiçbir Arab kabilesinin inkar etmediği hanedan-ı illisinde ibka emiesine mani' ne idi? .
Ya (Hazret-i Sultan-ı Enbiya aleyhi ekmelü't-tehaya) Efendirniz Hazretlerinin bidayet-i bi'sette malı yok, cahı yok, askeri yok, a'van veensan yok, selika-i şi'riyyesi yok, kimseden tahsil ve tederrüs yok, yazısı yok, sihri hitabetiyle
teshir-i kulubda şöhreti yok, hasılı avam-ınası celb için bir mevki'i mahsus
kazanmasına, havass beyninde bir mertebe ihraz etmesine hadi olacak zillıi
ren yedinde hiçbir vesilesi yok iken, kendisini kimsenin yetişemeyeceği o mevki'i mümtazaçıkaran fehamet-i iclilline karşı mült1k ve selatine boyun eğdiren
ne idi? Bütün akvamı irşad etmeği, seyyiat-ı asr-didelerini salaha tebdil eylemeği, aleme nefh-i sur-i hayat ederek kulub-i meyyiteye taze can vermeği deruhde etmek derecelerinde uluvv-i himmet sahibi olmasına Mis ne idi?
İşte bu illemin bozuk i'tikadlarını düzeltecek bir muallim ve mürşide, f8.sid-i ahlak ve adatı değiştirecek bir musliha muhtaç olduğunu inbii etmek
üzere kalbine min tarafilialı ilka olunan bir ilm-i zart1riden, deruhde edeceği
emr-i azim-i takat-şikende nusret-i İlillıiyyenin kendisine mu'in ve zahir olacağını, ba'idü'l-menill olan o emel-i ulvinin h usUlüne nihayetekadar hadim olacağını iş' ar eden nesim-i inayet-i Rahmaniden;· p!ş u pesinde bir şems-i nfu-ı
enver gibi parlayan, kendisini delil aramak ihtiyacından muğni kılan misbalı
ı vahy~i İlahlden; a'van u ensar, sipah u sipah-sillar makamına kaim olan
va' d-i sadık-ı semav!den başka bir şey değildi. Şu'ub ve kabail-i illemin kimi
putperest, kimi ateşperest, kimi d ehri, ldıni mani, kimi yahUdi, kimi nasrani
iken, her biri diğerine benzemez avaid ve i'tikadata me'lt1fve tabi' iken, cümlesini birden tevhld, teşbih ve ta'tilden münezzeh olarak ta'zim-i Rabb-i Medd'e -kimseyi imdad ve muavenetine çağırmadan, kimseyi bu emr-i azime
teşril< etmeden -yalnız başına öyle bir kuvvet ve itmi'nan-ı kalb ile, öyle bir
azm-i kaviy-yi sadıl< ile kıyam etti ki, mebht1t-i hayret olmamak mümkin değildir. Ve yek-demde döndü: "Evsanınızı terkedin. Aba u ecdadınızın size tanıttığı ma'budları artık tanımayın" dedi. Lahut ile nasutu birbirine karıştırıp
girdab-ı hasar içinde serasimeve gümgeşte kalan müşebbiheyi, "Hak Teilla'nın münezzeh olduğu bu teşbihten, şan-ı ulı1hiyyetine na-seza isnadattan vaz
geçiniz" diye ikaz etti. Nfu ve zulmeti, hayır ve şerri birer ilah tanıyan saneviyyeyi "bilcümle hadisat-ı kevniyyeyi illem-i vücudda bi'l-istiklill mutasarrıf olan,
şeril< ve nazirden müte'ili olan Villıid-i Zü'l-Celill'e isnad ediniz. Yekdiğerini
mahvetmek lazım gelen iki müsav! kuvvet ve kudretin vücudunu i'tikad gibi
bir küreyve-i butlana düşmeyiniz" diye tahzir etti. Tabi'iyyfu:ia baktı, onları
da, enzar-ı basiretierini perde-i kesif-i tabiatın maverasına doğru sevk ve icaleye, kainatın medar-ı kıyamı olan sırr-ı vücudu müşahedeye teşvik ve terğib
eyledi. Bilcümle zevi'l-kavli kendine muhatab etti. Büyük küçük, ileri geri ne
kadar insan varsa, hepsinin Hillık-ı arz u semavat ve Kabız-ı ervah-ı mahlUkat
değil,
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olan o Zat-ı Ecell ve A'la'nın kabza-i kudret ve ceberi'ıtunda yeksan olarak serbe-hak-i acz u meskenet olduklarını i'lan ve insanların yekdiğerlerine olan
rüchan-ı hal.Uklleri, yani nezd-i İlahi'deki fazı u meziyyetleri takva ve ta'atlarına göre olduğu sarahaten beyan, Halık ile malılük arasına girmek, vesile-i
~efaat olmak gibi fuzilli bir hizmeti kendiliklerinden deruhde eden rüesa-yı
ruhaniyenin bu hodgamane intiha.J.i gayr-ı kabil olduğunu, en büyük bir reis-i
rUhanillin indallah himmeti, pey-revlerinin en küçüklerinden farksız bulunduğunu mehbit-i vahy-i Hüda olmu~ bir kalb-i selimin balı~ eylediği bir kuvvet-i
mukni'ane ile izah ve teby!n ederek, bu rüesaya a'la-yı menasıb-ı Rabbfuıiyye
lerinden edna~yı meratib-i ubudiyyete inmelerini, bir ilahtan, bir ma'buddan
istiane hususunda reisin rüı1sa i~tirak eylemesini ve Ha.J.ık'a nisbeten bir dereke-i acz ve iftikarda bulunan bilcümle "efrad-ı insaniyye beynindeki fark ve
tefavüt; ilm u faziletten, takva ve ta'atten ibaretdir" i'tikadının vicdan-ı pake
n~ edilmesini teklif etti. Mukallidi eri, göreneklerine esir olanları, ruhlarını
tengna-yı mezelletten tahlisa ve ellerini ayaklarını bağlayan, saadetlerine sed
çeken ağlal-ı hun3.fatı çözrneğe ir~ad etti. Kütüb-i semaviyyeyi mütruaa ve
ma' anisini idrak ile, o kütüb-i mukaddesenin muhtevi olduğu ~erayi'i İlahiyye
yi muhafaza ile mükellef iken, kem81-i gabavetlerinden yalnız elfaz ve huri'ıfu
nu beliernekle iktifa edip, rı1h ve mana.J.arına nüfuz etmek istemeyen me'mı1r1n-i rı1Mniyyeyi, ikame eylediği herahill-i müskite ile tebklt eyledi. Amal ve
makasıd-ı nefsaniyYelerine ittiba'an o kitabiarı tahrif edenleri, elfaziarına istedikleri ~ekil ve manayı verenleri takrl'at ve tevbihat-ı ~edide ile tahkir etti.
El-hasıl bütün halkı, vahy-i ilahiyi anlamaya, sırr-ı ilmiyle tahakkuk etmeye
davet eyledi. Her insana zatında mevdu' olan mevahib-i fıtriyyeyi hüsn-i isti'mal etmenin yolunu gösterdi. Herkes kendini bilmeye, tanımaya ve akl u
fikr ve irade gibi hasais-i celile ile mümtaz bir malılük-ı ~erlf olduğunu idrak
edib, bu hasais-i mübeccelenin mukteziyyatıyla amil olmaya te~vik eyledi.
Alem-i kevn ü fesadı insana musahhar kılan o Haklın-i Mutlak'ın, insana
mevcudatın hangilerinden intifa' edebilirse onları mubah kılıp, bu intifa'ı; ·
i'tidalden, hudud-i ~edatten, kuyı1d-ı faziletten ba§ka bir mani'i tahdid eylemediğini ifham etti. Halkı, akıl ve fikirlerinin ianesiyle ma'ıifet-i Halık'a vasıl olmaya ikdar ve e'azz-i makasıd ve metalib-i ula, cihanlar d eğen bu ma'rifeti ilctisab için de, hassa-i vahy ile mümtaz olan sahib-i mu;cizattan ba~ka
vesaiti intiha.J.-i mübtilane olmak üzere ortadan kaldırarak, Nebi'den ba~kası
na ittiba'dan men' eyledi. Nebl'ye iman için de ayniyle tasdilc-i Vücı1d-ı Bm
gibi delil-i kavi ve cellye istinad edilmesini enır eyledi. Vesatat-ı enbiyaya
ihtiyacımız ise, der-kardır. Zira Vücud-ı Ban'yj tasdile için bi'set-i enbiyaya
hacet olmasa da, bilinmesi matlub-ı İlahi olan sıfat-ı İlahiyyeyi bilmek için,
~an-ı uluhiyyete en ziyade layık olan ibadeti öğrenmek için, mesruili-i dünyeviyyemizi tesviye ve idare hususunda enzanınıza hafi kalan kavfuıln ve kavaid-i dalelleaya kesb-i vukılf eylemek için, mahz-ılutf-ı Sübham olarak bi'seti enbiyaya ihtiyacımız olduğunu aklımız inlcar etmez. İnsana, ruh ile cisimden
yekdiğeriyle mümtezic ild alem-i müteha.J.iften müreklceb olduğunu ve her ild
alemine hizmet ve her ild cüz-i vücudunu daire-i hikmetten inhiraf etmeyerek
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riıa hulika lehlerinde istihdam etmekle mükellef olduğunu öğretti. Butün halkı

da, öteki illernde mülili olacakları ahval u ehvale karşı daha bu alemdeyken hazırlanmaya davet etti. En hayırlı amelin, ibadatta Halık'a ve muamelatta adl u d ad ve nasihat ve irşad-ı ibad şeklinde olmak üzre malıluka ihlastan
ibaret olduğunu tebyin etti. Bir kavmin, bir sınıfın değil, bütün nev'i beşerin
dünyada rahatı, ukbada selamet ve saadeti için, bilcümle kuwa-yı maddiyye
ve ma'neviyyesini tevsi' ve meziyyet-i nev'iyye ve ulviyyet-i izafiyyesini i'la için
her ne lazım ise, cümlesini ta'limden geri durmadı. Herkesin hali, ülfet ettiği
ne - hüsran-ı dünya ve hirman-ı ukba dahi olsa - muhabbet; bilmediği şeye mı1cib-i gazv-i siyadet ve münteha-yı meratib-i saadet de olsa- adavet etmek
olduğu halde, maddeten hiçbir kuwet ve kudreti yok iken velvele-i aleıngiri
bütün halk-ı ellianı ayaklandırmak şiinından olan böyle büyük da'vete yalnız
başına kalkışmak akıllara haldieaten durgunluk verir. Yeryüzündeki i'tilcadilt
ve i'tiyadatın kaffesine birden i'lan-ı harb demek olan bu davaya kıyam ettiği
zaman, herkesten ewel mehd-i hidayet ve merkez-i dilire-i saadet olmak lazım gelir. Kendi kavmi tasdik edecek iken, bu neşr-i Hüda-pesendaneye en
ziyade mani' olan onlar oldu. Müşrikin-i Arab kendi nefislerinin düşmanı,
şehvetlerinin esiri olduklarından, o davet-i müİlimmenin mutazammın olduğu
halcilyıka yartaşmak istemiyorlardı. Avamları havasıarının ağzına bakar, iradelerini onların iradesine tabi' kılarlardı. Havasıarının ukı1lü ise, gışa-yı 'izz
ve gurur ile rnahcı1b olduğundan, öyle bir faldr-i ümmmin sözünü dinlemeyi
azametlerine bir türlü yediremiyorlardı. Zeha.rif-i dünyadan o kadar bi-nasib
olan bir zatta, kendilerine nasihat vermek, haiz oldukları makarnat-ı ref'i'aya
taamizla levtn ve ta'nif etmek için bir meziyyet-i haklkiyye görmüyorlardı.
Lakin o Rası11-i Ümmi, o Nebiy-yi Kuraşi, o fakr u za'fı ile, o acz-i zahirisi ile
beraber yine siharrı-ı delailini yağdırıyor, burhan-ı eelinin feyizli sehilibinden
silikalar indiriyordu. Gah zecr u tevbih ile, gah rıfk u nasihatle, gah calib-i
dilekat şeylerle, mı1cib-i ibret sözlerle enzar-ı intibahlarını i'la ediyordu. Güya
ki, etba'ına karşı cebbar, hükınünde kahhilr, bununla beraber her emir ve
nehyinde hikmet-şiar görünen bir sultan-ı dad-ger, yahut eviadını terbiyede
mahir, mesaıih-i dünyeviyye ve uhreviyyelerini tesviyeye kadk, sert olduğu kadar
merhametli bir peder idi. O za'f içindeki o kuwet, o acziçindeki o mülmet, o
ümmllik içindeld o ilim ve hikmet, o muhit-i cahiliyyet içindeki o sedad ve
fazilet ne idi? İşte bunlar hep Ceberı1t-ı A'la'dan hübı1t eden nidadan, Asumanı Aledes'ten nüzı11 edeninayet-i ulyadan, kendine o kalb-i tabdan makarr eden
vahy-i eelll-i Huda'dan başka bir şey değildi. O hltab, her şeyi ilm ve rahmetiyle muhit olan Kildir-i Kayyüm'un hltab-ı izzeti idi. Bu emr, kulakları tenbill
eden, cehalet hicablarını yırtan, gaflet perdelerini paralayan, kalbierin samimine giren emr-i nilfiz-i İlahi idi ki, bu errı..r ve hitabı da; Rası1lünün sılılıat-i
risaletine en kavi burhanı ikame etmek, abd-i sadıkını yalancılık töhmetinden
ben kılmak için böyle mu'tad olmayan bir hasisa-i eellle ile mümtaz eylediği
bir abd-i ümmİnin lisanı ile onun nutk-ı dil-şikanyla tebliğ eyledi. Hakikat!
İsbat~ı nübüwete daha vazılıdelil aranır rru? Bir ümml çıksın da; katibleri,
okuduklarını yazdıklarını anlamaya davet etsin. Medaris-i ilme asla yanaş-
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mamış

biri gelsin de, ulemaya, bildiklerini şevaib-i cehl ve gabavetten tasfiye
edin, diye çıkışsın. Menabi'i urefanın semtine uğramamış bir kimse urefayı
irşad etsin. Erbab-ı evham içinden yetişmiş bir kimse, hukemanm sakatatını
bulsun da, onları doğru yola sevk etsin. Sadegi-i tabiate en yakın olan, nizamı hilkati, kavanin-i kevniyyeyi idrakten en uzak kalan kabail arasında garib
kahİnş bir zat, bütün nev'i beşer için usul ve kavaid-i şeri'atı vaz' ve ta'yin
etsin. Saadete öyle şehrahlar açsın ki, salikieri tehlike-i büsrandan kurtıılsun,
tarikieri ise tarik-ı necatı asla bulamasın. Nedir o ulvi hitablar! Nedir o müskitcevab!
İnsanın mahiyeti, hakikati, akıllan durduran o Zat-ı 8.11-sıfatın bu hallerine nazar-ı ibretle bakınca, [Ma Mza beşeran in Mza illa melekun kerim ("Bu
bir beş er değil. Bu ancak üstün bir melektir!", Yusuf 12/3 1.)] diyeceği geliyor:
Lakin hayır, biz bunu söylemeyiz. Onu daire-i beşeriyyetten hariç tu tınarnakla
berabeı~ sınıf-ı melaikten ma' d u d olmaktan da münezzeh ve müteali addederiz. Biz [İnnema ene beşerun mislukum yüM ileyye ("Ben yalnızca sizin gibi
bir beşerim. Şu var ld, bana ...vahyolunuyor'', Kehf, 18/110.)] ~yet-i ~erimesi
ni şan-ı alisine en mükemmel tarif olmak üzere tanırız. O mahbı1b-ı Hüda, o
zübde-i kümmel-i asfıya, bilcümle enbiyayı tasdik etmiş bir nebidir. Laıdn
kendi nübüvvet ve risrueti hakkında delil-i mukni' olmak üzere gözleri kamaş
tıracak, havass ve meşairi tedhiş edecek havank göstermedi. Her kuvvet-i insaniyyeye muhtassun lehi olan işi yaptırmayı teklif ettiği sırada, akl-ı insaniyi
de, hitab-ı İlahi'yi taaklmle me'mur etti. Hatayı savabdan temyiz etmek vazifesini ona tahmil eyledi. Kemal-i hüccet ve burham; kelamın kuvve'tine, belağatın kalır u galebesine, delilin sıhhatine tevdi' eyledi. Ayat-ı beyyinat-ı İlahiy
yeyi, işte medank-i ukule en karib olan bu suret-i vazılıada isbat eyledi. [ve
innebu le-Kitabun Aziz la ye'tihi'l-batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi
tenzllun min Hakimin Hamid (Şüphe yok ki o, eşsiz bir Kitaptır. Ona önünden
de ardından da b atıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Fussılet, 41/41-42.)]
Ağlal: Kelepçeleı; prangalar
Ala: Kirleten
AH'i rüı1si'l-eşhad: Şahidier huzurunda
Aıerngir: Cilıanı kaplayan
Ama: Manevi körlük, bilgisizlik
Anen fe-anen: Zamanla, devamlı, gittikçe
Arayiş: Süs, zinet
Ba'fdü'l-·menal: Ele geçirilmesi uzak olan
Balaterin: En yüksek
Bar-gah: Allahu Teil.la'nın huzuru
Barı1: Kale duvarı, sur, sığınak
Basite: Düz yeı; arz
Behremeııd: Nasibi olan, hissedar
Bürkan: Yanardağ ·
Büzürg-var: Saygıdeğeı; muhterem
Cah: Makam, mansıb, itibar

Cavidani: Ebedi
Cay-gir: Yetleşmiş
Cemm-i ğafir: İnsan kalabalığı
Ceril.sim: Kökler
Cerr-i menfaat: Çıkar sağlama
Çesbil.n: Layık
Çirkab: Çirkef
Dil.d: Adalet, hak, doğruluk
Dil.d-ger: Doğru, insaflı
Damgah: Tuzak kurulan yer
Derece-i kusva: Son derece
Dest-giişa: El açan, avuç açan
Deşt-peyma: Çölde gezen
Deycı1r: Karanlık
Dide-fırib:
Dil-il.şı1b:

Göz aldatıcı
Gönlü karıştıran, kalbi meftUn eden
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Etvar: Tavırlaı; haller
Eve-i rifat: Yüksekliğin tepesi, son
Faysal: Karar, hüküm
Ferd-i fıferide: Hiç kimse
Ferman-reva: Emri kabul edilen
Feyza-feyz: Feyiz ile dolu, bol
Fürı1zfın: Parlak, parlayan
Gabavet: Ahmaklık, anlayışsızlık
Gerden: Gerdan, boyun

noktası

Gümgeşt: Kaybolmuş

Mensık Dokunmuş, örülmüş

Mübfıhat: Övünme
Müknet: Kudret, kuvvet
Münşaib: Koliara ayrılmış
Müsfılemet-güzin: Banşçı, barış yanlısı

Yanında

bulundurarak,

suyunun yerden kaynaması
Bekçi, gözcü, gözleyen
Penah: Sığınılacak yer
Pesin: Sonraki, en son
Peyrev: Tabi olan, ardı sıra gelen
Piş: Ön, ileri, ön taraf
Rahm-i mi\der: Ana rahmi
Rehyab: Yolunu bulabilen, girebilen
Reyb: Şek, şüphe
Rfışena: Aydın, parlak
Saminı: İç, asıl, öz
Sebbi: Esir edilmiş
Seraser: Baştanbaşa, büsbütün
Sinn-i kiihfılet: Olgunluk yaşı
Nebean:

Pınar

Nigfıhban:

Güster: Yayan, döşeyen
Hfıhişger: Arzulayan, istekli
Hakbin: Hakka iman eden
Haksar: Hali Perişan
Hanman: Ev, bark, ocak
Hasm-ı eledd: inatçı düşman
Havarık: Harikalar
Hayyiz-i fi'le çıkarmak: Bir şeyi yapmak, eyleme dönüştürmek
Haziz-i mezellet: Zilletirı en aşağı noktası
Hem-ayar: Denk, eşit
Hemhal: Halleri birbirine benzeyen
Hişfın: Hısım, akrabalar
Hodgamane: Egoistçe
Hüda-pesendfıne: Allah'ın beğeneceği gibi olan
İrae: Gösterme
İras: Sebep olmak
İm'an: İnceden ineeye araştırma

Mustashiben:
alarak

Mutesfıid: Yükselen
Ni\siye: Alın, yüz

yanına

Sitfıre: Yıldız
Şehrfılı: Yol
Şerefbahş: Şereflendiren
Şime: Huy, tabiat
Şfırezar: Çorak, verintsiz (yerler)
Tabdar: Parlak
Tfıbnak: Münevveı; parlak
Ti\kat-fersa: Dayanılmaz, takat götürmez
Ti\biş-nüma: Parıldayan

Takat-şiken: Takati tüketen
Telvis: Pisletme, kirletme
Tengna: Sıkıntılı yeı; dar yeı; boğaz
Tevhin: Zayıf kılmak
Tuffıliyyet-i Üla: Çocukluk dönemi
Va-pesin: En gerideki, en sondaki
Vak': Ağırbaşlılık
Veleh: Hayret, şaşkınlık
Zahir: Yardımcı, arka çıkan
Zernzeme: Nağme, hoş söz
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