
tasvir edilerek anlatılırken Mearic sure
sinde bu gerçek farklı tablolarla ortaya 
konulmuştur. Sürede kıyamet ve ahiretle 
ilgili olarak Kur'an'ın bildirdiklerine inan
mayanlara yönelik uyarılar, Allah'ın bü
yüklüğü, bazı kıyamet tasvirleri. inkarcı 
insanın menfı tabiatı ve cennetle ödül
lendirilecek müminlerin belirgin vasıfları 
hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır. 
Ayetler arasındaki münasebet sebebiyle 
sürenin tamamının bir defada indiği söy
lenebilir. 

Sürenin muhtevasını üç bölümde ele 
almak mümkündür. Birinci bölüm (ayet 
ı-21). tehdit edildikleri azap hakkında in
karcıların Hz. Peygamber' e yönelttikleri 
sorulara cevap niteliği taşıyan ayetlerle 
başlar ve azabı hiçbir gücün engelleyeme
yeceği ifade edilir. Tefsir kaynaklarının 
çoğunda kabul edilen görüşe göre bu ilk 
ayetler Mekke müşriklerinden Nadr b. 
Haris'in, "Ey Allah. eğer bu senin tarafın
dan gelmiş bir hak kitap ise hemen üzeri
mize gökten taşlar yağdır veya bize da-
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ha acı bir azap ver" (el-Enfal 8/32) demesi 
üzerine nazil olmuştur {Vahid!. s. 250; İb

nü'l-Cevz!, Vlll, 357). Diğer bir rivayete gö
re ise Resul-i Ekrem müşrikleri Allah'ın 
azabıyla korkutunca onların , "Muham
med'e sorun, bu azap kime isabet ede
cekmiş?" demeleri üzerine bu ayetler in
dirilmiştir. Allah'ı "zü'l-mearic" olarak 
tavsif eden ifadedeki (ayet 3) mearic ke
limesinin "gökler, bol lutuf ve nimetler. 
cennette Allah'ın sevdiklerine vereceği 
dereceler" şeklinde farklı anlamları ol
duğu belirtilmektedir (Fahreddin er-Razı. 
XXX, 122). Bu bölümde daha sonra Al
lah'ın bildirdiği azabın mutlaka geleceği, 
buna karşı konulamayacağı bildirilir ve 
azabın gerçekleşeceği günün dehşeti et
kileyici bir üslupla tasvir edilir. O gün her
kesin yalnız kendisiyle meşgul olacağı, hiç
bir dostu n bir başka dosta yardım ede
meyeceği, suçluların kendilerini kurtar
mak için en yakınlarını bile gözden çıkara
cağı bildirilir. İnsanın doymak bilmeyen 
bir mal hırsına ve bencillik duygusuna sa
hip olduğunu belirten ifadeler (ayet 18-

2 ı ) , özellikle o dönemdeki Mekke toplu
munda bu durumun ne kadar yaygın ol
duğunu göstermektedir. 

İkinci bölüm (ayet 22-35), müminlerin 
aşırı hırs ve bencilliklerini aşmalarını sağ
layan, böylece onlara ahlak! bir olgunluk 
kazandıran bazı üstün özelliklerini ve dav
ranışlarını ortaya koyan ayetlerle başla
maktadır. Bunlar düzenli namaz kılma, 
mallarında ihtiyaç sahiplerinin hakları bu
lunduğunun bilincinde olma, ahiret gü
nüne inanma. namus ve iffetini koruma, 
emanete riayet etme, verilen sözlere sa
dık kalma. şahitlikte dürüst davranma 
şeklinde sıralanmakta, bu özelliklere sa
hip olanların cennetle ödüllendirileceği 
belirtilmektedir. Diğer taraftan bu ayet
ler Mekke dönemindeki ilk müslümanla
rın iman. ahlak ve ibadet konularındaki 
duyarlılıklarını yansıtması bakımından 

dikkat çekicidir. Zenginlerin mallarında 
ihtiyaç sahipleri için belirli bir hakkın bu
lunduğunu bildiren 24-25. ayetlerdeki 
"hak" kelimesiyle zekatın kastedildiğini 
ileri sürenler olmuşsa da aralarında Mü
cahid'in yer aldığı bazı alimler, sürenin 
indiği dönemde henüz zekatın farz kılın
madığını dikkate alarak ayetlerde zeka
tın dışındaki mal! yardımların kastedildi
ğini söylemişlerdir (Kurtub!, XVIIl, 291 ). 

Sürenin üçüncü bölümünde (ayet 36-

44) inkarcıların Hz. Peygamber'e doğru 
koşarak başına üşüşmeleri ve ondan duy
duklarını hayretle karşılayıp alaylı tarzda 
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birbirleriyle konuşmaları kınanmaktadır. 

Bu bölümde yer alan, "Onlardan her biri 
cennete gireceğini mi umuyor?" mealin
deki 38. ayet, müşriklerin Resul-i Ekrem'i 
dikkatle dinlememeleri ve söyledikleriyle 
alay ederek birbirlerine, "Muhammed'in 
dediği gibi eğer şunlar cennete girecek
se muhakkak ki biz onlardan önce gire
riz" demeleri üzerine nazil olmuştur (Va
hid!, S. 250) . Sürenin son ayetlerinde Hz. 
Peygamber'! teselli eden bir üslupla In
karcıların ahirette içine düşecekleri acıkit 
ve alçaltıcı durum anlatılmaktadır. 

Mearic sOresinin faziletiyle ilgili olarak 
bazı kaynaklarda yer alan, "Allah Seele sa
il ün suresini okuyan kimseye emanetle
rini ve ahidierini gözeten kimselerin se
vabını verir" şeklindeki hadisin (mesela 
bk. Zemahşer!, lV, 160) sahih olmadığı be
lirtilmiştir (Muhammed et-Trablusl, ll, 
724) . 
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Iii KAMİL YAŞAROGLU 

MEARİCÜ'n-NÜBÜVVE 
( ö~f(::.)ı.... ) 

Muin el-Miskin'in 
(ö. 907/1501- 1502) 
Hz. Peygamber'in 

hayatı ve mucizelerine dair 
Farsça eseri. 

_j 

Tam adı Me'fıricü'n-nübüvve ii me
dfırici'l-fütüvve olan eserin muhtevası
nı bir giriş, dört bölüm (rükün) ve bir ha
time olarak ele almak mümkündür. Re
sQI-i Ekrem'in özellikleri. faziletleri ve ona 
salavat getirmenin faydaları gibi konula
ra ayrılan girişten sonra birinci bölümde 
Hz. Peygamber' e ait nurun (nOr-ı Muham
med!) başlangıçtan itibaren annesi Arni
ne'ye intikal edişinin devreleri ve ataları 
olan diğer peygamberlerin kısaca hayat
ları anlatılır. Burada nur-ı Muhammedl'
nin yaratılış keyfiyetine ilişkin rivayetler 
aktarılır; Adem'in topraktan yaratılma
sından sonra bedenine ruhun üflenmesi 
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ve yeryüzünün halifesi yapılması , sırtın

dan soyunun çıkarılması ve peygamber 
seçilmesi. Şit. İdrls, Nuh, Hüd, İbrahim ve 
İsmail'i n soyu aracılığıyla nür-ı Muham
medl'nin ebeveynine intikal etmesi hak
kında bilgi verilir. İkinci bölüm, Resülul
lah'ın doğumundan önce ve dünyaya ge
lişinden vahiy almaya başladığı zamana 
kadar vuku bulan nübüwet deliHerine da
irdir. Bu bölümde Hz. Peygamber'in nü
büwetinin öncü haberleri, geçmiş ilahi 
kitaplarda bulunan kayıtlar (beşairü'n-nü
büvve). kahinlerle cinlerin bu konuda ver
diği haberler. peygamberlerin portrele
ri, isimleri ve lakapları; Resül-i Ekrem'in 
doğumu sırasında ve çocukluğunda ger
çekleşen ilginç olaylar. onun nübüwetten 
önceki hayatı, ticari seferleri, Kabe'nin 
iman gibi konular ele alınır. 

Eserin üçüncü bölümü Resülullah'ın 
Mekke dönemine ayrılmıştır. Vahyin baş
laması, ilk müslümanlar, müşriklerin Hz. 
Peygamber' e ve ashabına yaptığı eziyet
ler, Habeşistan hicreti, Kureyş halkının 
Resülu11ah ' ı öldürmek üzere anlaşması, 
mi'racın vuku bulması, Birinci ve İkinci 
Akabe biatları burada temas edilen belli 
başlı konulardır. Dördüncü bölüm Hz. 
Peygamber'in Medine'ye hicretinden ve
fatına kadar geçen hayatına dairdir. Bu 
bölümde hicretyolculuğu, Bedir, Uhud ve 
Hendek gazveleri, Mekke'nin fethi, pey
gamberlik iddiasında bulunan bazı kişile
rin türemesi, ResGl-i Ekrem'in vefatı , ve
fatından sonra ortaya çıkan bazı olaylar 
hakkında bilgi verilir. Kitabın son kısmın
da Hz. Peygamber'in hissi, zat! ve akli 
mucizeleri anlatılır. Hissi mücizelere dair 
verilen bilgilerin bir kısmının sahih hadis 
kaynaklarında yer almaması dikkat çeki
cidir. 

Tasavvufi bir üslupla kaleme alınan 
Me'aricü'n-nübüvve'de sahih olmayan 
bazı rivayetlerin yanı sıra yer yer anlatılan 
olaylarla ilgili hikayeler de nakledilm iş, bu 
husus eserin halk arasında rağbet gör
mesine vesile olmuştur. Eser genel muh
tevasıyla Resül-i Ekrem hakkında Kur
'an'ın çizdiği tablodan farklı bir imaj uyan
dırmakta ve onun sünnetu11aha uyan bir 
"beşer peygamber" olduğu gerçeğine ay
kırı tasvirler içermektedir. 

Me'aricü'n-nübüvve'nin Süleymani
ye Kütüphanesi'nde çeşitli nüshaları var
dır (Ayasofya , nr. 3258, 3387, 3442-3444). 
Eser Farsça aslından Celalzade Mustafa 
Çelebi (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 4289, 
Se rez, nr. 1813; Millet K tp., Ali Em1r1 Efen-
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di. nr. 1131) ve Altıparmak Mehmed Efen
di (İstanbul 1257, 1290, 1306, 1327-1328; 
Bulak 1271) tarafından Deldil-i Nübüv
vet-i Muhammedi ve Ş email-i Fütüv
vet-i Ahmedi adıyla Osmanlı Türkçesi'ne 
çevrilmiştir. İkinci tercüme çevirenin adı
na nisbetle daha çok Altıparmak diye 
meşhur olmuş ve M. Faruk Meyan tara
fından sadeleştirilerek yayımlanmıştır 

( İ stanbul 1976). 
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~ YUSUF ŞEVKi YAVUZ 

MEBDE 
(1~1) 

Aklın, bilimlerin 
veya varlığın ilkesi anlamında 

felsefe terimi. 
_j 

İslam felsefesinin ontoloji, epistemolo
ji ve metodoloji disiplinlerinde sıkça kuBa
n ılan mebde (çoğul u me bad!) için Türk
çe'de ilke terimi türetilmiştir. Grekçe'de 
arkhe ve Latince'de principium ile karşı
lanmıştır. Modern Batı dillerinde Latince 
kökten gelen kelimeler kullanılmaktadır 
(İng. principle, Fr. principe). Son dönem 
Osmanlıca felsefe sözlüklerinde Fransız
ca "principe" için me bd e terimi önerilmiş; 
varlık sebebi, aklın a priori ilkeleri, man
tıkyasaları, ahlak kuralları. bilimlerin te
mel ilkeleri gibi çeşitli bağlarnlardaki kul
lanımları açıklanmıştır. Modern Arapça'
da da aynı teknik anlamlar mebde ile ifa
de edilmektedir (İsmail Fenni, s. 55 1-553; 
Cem11 Sallba, ll. 320-322; Kara. s. 246, 277). 

Sakrat öncesi Yunan felsefesinde fizik 
alemin temel maddesinin (arkhe) ne ol
duğu sorusu felsefenin ana problemlerin
dendi. Antik felsefede "arkhe problemi" 
denilen bu soruya cevap aranırken önce
leri maddi nesneleri tek bir maddi sebep
le açıklama düşüncesi hakim di. Thales'in 
su, Anaximenes'in hava olduğuna inan
dığı bu maddi ilke Anaximandros'un be
lirsiz şeyi ile (apeiron) duyulur alandan 
akledilir alana taşınmış, Parmenides'in 
"bir"i, Pisagorcular' ın matematik ilkeleri 
(arithmos, monas), Demokritos'un atomları 
gibi soyut kavramiara yol açmıştır. Empe
dokles ise gerçek anlamda ilke olarak dört 
unsuru kabul etmiştir (bk. ANASIR-ı ER

BAA). 

Grek felsefesinde "arkhe" terimi "doğ
rulanmak için kanıta ihtiyacı olmayan, 
kendisi bir kanıtın , bilginin yahut kıyasın 
dayanağı olan ilke" anlamında bilgi teori
siyle de ilişkilendirilmiştir. Eflatun, tüm
dengelirnci çıkarımiara başlangıç noktası 

oluşturan idealar teorisi gibi temel hipo
tezler kabul etmekle birlikte kendilerin
den önce bir önermenin gelmediği ilke 
kavramına da vurgu yapmıştır (Peters, s. 
23-24, 93). Aristo ise terimin bu anlamı

na Organon 'da değinmiştir (Logic, Prior 

Analytics, 1, 39; Logic, Posterior Analytics, 

1, 98). Buna göre birincil olan öncül veya 
hipotezler kanıtlanması gerekmeyen ilk 
ilkeler, aksiyarnlar yahut postülalardır. 
İ lke terimini sebeplilik teorisi çerçevesin
de ele alan Aristo , önceki filozofların gö
rüşlerini anlatıp eleştirdikten sonra ken
disinin dört sebep fikrine dayalı sentezi
ni terrıe11endirmektedir (Metaphysics, 1, 
501-513). 

"Aklına priori ilkeleri, kanıtların dayan
dığı temel öncü11er" anlamıyla mebde te
rimine, eş anlamiısı olan evvel ile (çoğul u 
evail) birlikte Organon'un klasik Arap
ça tercümelerinde rastlanmaktadır (Aris
toteles, en-Naşşü 'l-kamil, lll, 182; IV, 431; 
ayrıca bk. EVAiL). İ lk İslam filozofu Kindl, 
aynı şey hakkında hem "O odur" hem de 
"O o değildir" şeklindeki iki önermenin çe
lişik olduğunu aklın doğrudan ve zorunlu 
olarak kavradığını belirtirken bu ilkelere 
işaret etmektedir. Ayrıca alemin sonlu
luğu kanıtlamasını geliştirirken ortaya 
koyduğu "ilk öncüller". de ( el-mukaddima
tü'l-üvel) bütün kanıtların dayanacağı te
mel ilkeleri ifade etmektedir (Resti' il, ı . 

107-108. 114). Farabiilk öncüllerinyanısı
ra ilk ilkeler (el-mebadiü'l-üvel) tabirini de 
kullanır ve ikisinin eş anlamlı olduğunu 
özellikle belirtir. Filozofa göre bu ilkeler 
deneyden gelmez, insan aklında doğal bi
çimde oluşmakta yahut doğuştan bulun
maktadır. Onlar felsefenin ilkeleri olarak 
tümel, doğru ve kesin olup felsefi yöntem 
bu yönüyle safsata veya cedel gibi yön
temlerden ayrılır (Kitabü 'i-Burhan, s. 23; 
Kitabü'l-Cedel, s. 28). 

Mebde terimi İslam felsefesinde "ilim
lerin ilkeleri" anlamında da kullanılmış
tır. Buna göre felsefi ilimierin konular 
(mevzuat). ilkeler (mebadl) ve problemler 
(mesai!) olmak üzere üç metodolajik yönü 
bulunur. İlimler bu yönlerden birbiriyle 
hem farklılaşır hem ilişki içinde olur; bu 
ilişki ve farklılıklar da felsefi ilimierin tas
nifini şeki11endirir. İ lkeler ya ilimierin ta-


