
rı halinde farak ( .vJI ) ile arak ( ._vll ) 
arasında ayırım yapmak imkansızdır. 

1 sa· ~ S 1 13 rıtl eşitliği esas a lınırsa 
1 ara k ~ 1 S x S 1 1 3 ~ 80 rıtl olur. 1 
sa· ~ 8 rıtl eşitliği esas alındığında ise 
1 ara k ~ 1 S X 8 ~ 120 rıtl olacaktır. 

Farakın Doğu Hindistan'da kullanılan 
yaklaşık 20 kilogramlık bir tahıl ve pirinç 
ölçeği olan parah ile ilgisi de ayrıca araş
tınlmaya değer bir konudur. 
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İncil'de Hz. İsa'nın 
kendisinden sonra geleceğini 

müjdelediği kimseye verilen ad. 
_j 

islam öncesi dinlerin hemen hepsin
de ileride gelecek bir kurtarıcı inancı ve 
müjdesi mevcuttur ibk BEŞAiRÜ'n -NÜ

BÜWEI. Dinler tarihi araştırmalarının 

ortaya koyduğu bu gerçeği Kur'an-ı Ke
rim de ifade etmektedir. Kur 'an'a göre 
Allah geçmiş peygamberlerin hepsinden 
ileride gelecek peygamberi müjdeleme
leri. ona inanıp yardımcı olmaları husu
sunda ahidalmıştır (Al-i im ran 3/ 8 ı 1 Di-

ğer taraftan Tevrat ve inci!' de de bu müj
denin yer aldığı (ei-A'raf 71 ı 571. Hz. lsa'
nın kendisinden sonra gelecek Ahmed 
adındaki elçiyi müjdelediği Kur'an'da be
lirtilmektedir (es-Saf 6 ı 1 6) 

Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği haberin 
Tevrat ve incil'de mevcudiyeti meselesi 
müslümanlar tarafından ilk dönemler
den itibaren araştırma konusu yapılmış
tır. Hıristiyanlık için yazılan reddiyeler
de Kitab-ı Mukaddes'in tahrifi meselesi 
işienirken mevcut inciller'de Hz. Muham
med'in gelişiyle ilgili herhangi bir haber 
verilmediğini iddia eden hıristiyan tezi
ne karşı islam alimleri Hz. lsa ·ya vahye
dilen incil 'de bunun mevcut olduğunu, 
fakat daha sonra tahrif neticesinde bu 
haberin inci! metinlerinden çıkarıldığını 
belirtmişlerdir. Bu reddiyelerde "tebşi

rat" konusu tahrif meselesiyle birlikte 
ele alınmış ve Hz. Muhammed'in gönde
rilmesiyle ilgili açık ifadelerin mevcut in
ciller'de yer almayışı. Hz. lsa ·ya vahye
dilen incil'in tahrif edildiğinin delili ola
rak gösterilmiştir. 

Öte yandan islam alimleri Hz. Muham
med'le ilgili müjdeyi mevcut inci! me
tinlerinde arama yoluna da gitmişler ve 
Yuhanna ineili 'ndeki parakletas kelime
sinin (Yu hanna inci li . 14 / 16-26 : 15 / 26 : 
ı 6 / 71 Kur'an'da belirtilen (es-Sa f 6 ı 1 61 
müjdeye delalet ettiğini ileri sürmüşler
dir. islami kaynaklara faraklit ( k,EJt;) 
şeklinde yer alan bu kelimenin aslı Grek
çe' dir. Latince'ye paracletus olarak ge
çen kelime parakalô fiilinden gelmekte
dir ki "yanına çağırmak " demektir. Kili
se dilinde ise "teselli etmek" anlamında 
kullanılmıştır. Parakletas da "yardıma 

çağrılan. müdafaa eden, şefaatçi", kilise 
dilinde "teselli veren" gibi anlamlar ta
şımaktadır 1 H. Lesetre. IV 1 2. s. 2 ı ı 81 Ya
hudi din bilginleri bu kelimeyi "yardım 
eden. savunan. elçi ve aracı" şeklinde 

anlarken bir yahudi filozofu olan Philo 
"savunucu, aracı" manasında kullanmış
tır IJE, IX, 51 4-5 1'51 Hıristiyanlara göre 
Hz. lsa 'nın geleceğini müjdelediği parak
letas Rühulkudüs'tür ve lsa Mesih'in ken
dilerinden ayrılması sebebiyle hüzünle
nen havarilere Rühulkudüs bir teselli ol
mak üzere geldiği için kelime genellik
le "teselli veren" olarak tercüme edil
miştir. 

Yuhanna ineili'ne göre Hz. lsa gelece
ğini müjdelediği parakletosun özellikle
rini şu şekilde belirtmiştir: "Ben de ba
baya yalvaracağım ve o size başka bir 
parakleti. hakikat ruhunu verecektir. ta 
ki daima sizinle beraber olsun" 1 ı 4/ ı 5-

FARAKLiT 

ı 6) ; "Fakat benim ismimle babanın gön
dereceği paraklet. Rühulkudüs, o size 
her şeyi öğretecek ve size söylediğim 
her şeyi hatırınıza getirecektir" ( ı 41 26) ; 

"Babadan size göndereceğim paraklet. 
babadan çıkan hakikat ruhu geldiği za
man benim için o şehadet edecektir" 1 ı 5/ 
26); "Benim gitmem sizin için hayırlıdır. 
çünkü gitmezsem paraklet size gelmez. 
fakat gidersem onu size gönderirim" 
(ı 6/ 7) ; "Ve o geldiği zaman günah için. 
salah için ve hüküm için dünyayı ilzam 
edecektir" 1 ı 6 / 81; "Fakat o hakikat ru
hu gelince size her hakikate yol göste
recek: zira kendiliğinden söylemeyecek
tir: fakat her ne işitirse söyleyecek ve 
gelecek şeyleri size bildirecektir" 1 ı 6/ 

ı 31; "O beni ta'ziz edecektir: çünkü be
nim kinden alacak ve size bildirecektir" 
(16 / 141 

Bu ifadelerdeki "işitmek" ve "söyle
mek" fiilieri somut işleri belirtmektedir. 
Dolayısıyla bu i şler ancak i şitme ve ko
nuşma organına sah ip bir varlıktan bek
lenebilir. Bu nitelikleri Kutsal Ruh'a nis
bet etmek doğru değildir . Zira Kutsal 
Ruh vahiy ve ilham meleğidir. ilham için 
ise bu organ iara gerek yoktu r. Bu sebep
le parakleti Kutsal Ruh olarak anlamak 
doğru değildir iM Bucail le, s. 108- 1091 
Öte yandan paraklet kelimesi yine Yu
hanna tarafından şefaatçi anlamında Hz. 
lsa için kullanılmıştır !Yu h anna' n ın Birin
ci Mektubu. 2/ ı ı Yine Yuhanna'ya göre 
Hz. lsa. "Ben de babaya yalvaracağım. O 
size başka bir paraklet gönderecektir'' 
demektedir !Yuhanna incili . 14 / 161 Şu 
halde paraklet Kutsal Ruh olmayıp Hz. 
lsa gibi bir insandır. Söz konusu metin
deki "Rühu'l- kudüs" ibaresi ise sonra
dan yapılmış bir ilavedir (a.g.e., s. ı 09) 

Bugünkü inciller Grekçe yazılmıştır. Hz. 
lsa ise Ararnice konuşmuştur. Müslüman 
düşünürler. Grekçe'deki "parakletos" ke
limesinin Hz. lsa ' nın konuştuğu dildeki 
karşılığının ne olduğunu incelemişler

dir. ibn Hişam. Süryanice'deki "el-mun
hamenna" kelimesinin "Muhammed" an
lamına geldiğini ve bu kelimenin Grek
çe karşılığının "el-baraglitis" olduğunu 
ileri sürmüş (es·Sire, 1. 2481, Abdülahad 
Davüd ise Kitab-ı Mukaddes'in Süryanice 
tercümesinde kullanılan paraqleita keli
mesinin Ararnice karşılığının "mhama
da" yahut "hamida" olduğunu ve Grek
çe'deki "perikleitos"a tekabül ettiğini, 

in cil' deki parakletosun perikleitos ke
limesinin bozulmuş şekli olduğunu ifa
de etmiştir (Muhammed in the Bible, s. 
287-2881 

165 
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Müslüman alimler. bir taraftan "pa
rakletos" şeklinde geçen kelimenin "Ah
med" anlamına gelen "perikleitos"un tah
rif edilmiş biçimi olduğunu ileri sürer
ken diğer taraftan Yuhanna ineili'ndeki 
parakletas kelimesinin gerek Hz. fsa için 
kullanılmış olması gerekse İncil'de zik
redilen nitelikler i sebebiyle Kutsal Ruh 
olamayacağını . Hz. fsa gibi bir Allah el
çisine delalet ettiğini ve bu elçinin de Hz. 
Muhammed olduğunu ortaya koymuş

lardır. 
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Iii MEHM ET A YDl N 

FARAN 
( .:ıG~ l 

İslami kaynaklara göre 
Mekke bölgesinin 

Ahd-i Atik'teki adı. 
.J 

İbranice'si Paran olup Ahd-i Atik'te bir 
çölün ve bir dağın adı olarak geçmekte
dir. Bu kelimenin revrat'ta yer alan (Tek
vin, .14/ 6) El-Paran şekli Paran çölüne 
yakın bir bölgeyi veya çöldeki bir mev
kii ifade etmektedir (A. Mo! ini, V 1 ı . s. 
ı 89). Kelime Grekçe'ye Fa ran olarak geç
miştir. 

Faran (Paran) isminin hangi coğrafi böl
geyi ifade ettiği konusunda Ahd-i Atik 
ile islami kaynaklardaki bilgiler arasın
da farklılık vardır. Ahd-i Atik'e göre Hz. 
ismail annesi Hacer ile birlikte Paran çö
lünde yaşamış (Tekvin. 2 ı 1 2 ı ı; israiloğul-

~66 

ları Mısır'dan çıkışlarının ikinci yılında 

ikinci ayın yirminci gününde Sina çölün
den göç ederek Paran çölünde konak
lamışlar ( Say ıl ar, ıo ; ıı - ı 2 ) ; Hz. Musa 
Ken'an diyarında ( Mısır) ne olup bittiğini 
öğrenmeleri için her kabileden seçtiği 

adamları Paran çölünde iken oraya gön
dermiş [ Say ıl a r, 13/3. 26); Erden'in öte 
tarafındaki çölde Paran ile Tofel. La
ban, Hatserot ve Di -zahab arasındaki 

Araba 'da onlara hitap etmiş (Tesniye. 
ı 1 ı ): Samuel'in ölümü ve Rama'da def
nedilmesinden sonra Hz. Davud Paran 
çölüne inmiş (I. Samuel. 251 ı) ; yine Hz. 
Davud Ed om· u aldığında Ed o mil er' in 
kralı Hadad Mısır ' a gitmek üzere kaç
mış, Midyan'dan Paran'a, oradan da Mı
sır ' a geçmiştir (1 Krallar. ı ı 1 ı 6- ı 8) is
railoğulları'nın kırk yıllık çöl hayatının 

otuz sekiz yılını geçirdikleri bu bölgenin 
(Tesniye. 2/ 14 ), yukarıdaki bilgiler ışı

ğında Ölüdeniz ile Akabe körfezi arasın
da ve Sina yarımadasının doğusunda ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Ahd-i Atik'te iki yerde ise Paran ulu
hiyyetin tecelli ettiği bir dağ olarak zik
redilmektedir (Tesniye, 33/ 2: Habakku k. 
3/3). Söz konusu bölümlerde rabbin Si
na 'dan geldiği. Seir' den doğduğu, Pa
ran dağından parladığı (Tesniye, 33/ 2), 

Allah'ın Teman 'dan. Kuddüs 'ün Paran 
dağından geldiği (Habakkuk, 3/3) belir
tilmektedir. 

Ahd-i Atik'te Paran dağı ile ilgili bil
giler dağın coğrafi konumunu tesbite 
imkan vermemektedir. Bu sebeple ba
zıları bu dağın Aynikadis'in 46 km. gü
neyinde. Edom'un 80 km. batısında, Si
na 'nın 200 km. kuzeyindeki Cebelimuk
rah olduğunu söylerken bazıları da Si
na'dan kuzeydoğuya doğru Akabe kör
fezinin batı sahili boyunca Edom'a ka
dar uzanan dağ silsilesi olduğunu ileri 
sürmektedirler (A. Molini. V 1 ı , s. ı 90) . 

islami kaynaklarda Faran İbranice ke
limenin Arapçalaşmış şekli olarak belir
tilir ve Mekke'nin veya Mekke dağlarının 
revrat'ta zikredilen ismi olarak göste
rilir ki gerçek olan da budur (Yakut, IV, 
225) Zira Kur 'an-ı Kerim'de, Hz. İbra
him'in zürriyetinden bir kısmını Beytül
haram ' ın yanında ekinsiz bir vadiye yer
leştirdiği (ibrahim 14/ 37), evin temelle
rinin ise İbrahim ve ismail tarafından 
yükseltildiği (ei-Bakara 2/ I 27) belirtil
mektedir. Bu vadi Mekke vadisi. ev de 
Kabe olduğuna göre Hz. ismail ile an
nesinin yerleştiği ve yaşadığı yer o böl
gedir. Nitekim revrat'ta İsmail'in anne
si Hacer ile birlikte Paran çölünde ika-

m et ettiğine dair bilgi de (Tekvin, 2 ı 1 
2 ı) Paran ' ın Mekke olduğunu göster
mektedir. revrat'ta ki. "Rab Sina 'dan gel
di. Seir 'den (Fili st in dağl a rı) doğdu. Pa
ran dağından parladı" (Tesniye, 33 / 2) 
ifadesi, islami kaynaklarda Hz. Muham
med'in geleceğinin müjdelenmesi ola
rak yorumlanmakta ve şu şekilde açık
lanmaktadır : Rabbin Sina 'dan gelmesi 
Hz. Musa ile konuşması, Seir'den doğ
ması Hz. lsa'ya ineil-'i indirmesi, Paran 
dağından parlaması da Hz. Muhammed'e 
Kur 'an-ı Kerim'i inzal etmesidir. 
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el-FARIK BEYNE'l -MAHLÜK . . 
ve'l-HALiK 

( J]WI_, ~\ :,r.: J; l..il l) 

Abdurrahman Baçecizade'nin 
(ö. 1912) 

Hıristiyanlığa reddiye olarak 
kaleme aldığı eseri. 

.J 

Abdurrahman b. Selim b. Abdurrah
man Baçecizade 1248'de (1832) Bağ
dat'ta doğdu. Hayatı hakkında kaynak
larda yeterli bilgi yoktur. Bir süre Bağ
dat Ticaret Mahkemesi reisliği yaptık

tan sonra Osmanlı Meclisi'ne naib ola
rak seçildi. Baçecfzade 1330 ·da ( 1912) 
Bağdat'ta vefat etti (lzahu ' /-meknan, ll , 
ı 53; Zirikli, III , 307). Gorgis Awad, her
halde eserinin basım tarihinden hareket
le 1904 yılı dolaylarında öldüğünü kay
detmektedir. 

Baçecizade 1894'te Bağdat'tan İstan
bul'a giderken hıristiyan din adamları
nın islam'ı eleştiren, Hz. Muhammed'in 
peygamberliğini inkar ederek Hz. isa hak
kında yanlış fikirler ileri süren eserlerin
den bir kısmını inceleme imkanı bulmuş
tu. istanbul 'a vardıktan sonra insanla
rın zihnini karıştıran, yalan yanlış fikir
lerle dolu bu tür eserlerin çokluğu kar
şısında önce hıristiyanların iddialarına 

temel olarak aldıkları inciller'in gerçek 


