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laþýlan Nahl sûresi bir taraftan müþrikleri
uyarýrken diðer taraftan müslümanlara sa-
býr ve metanet tavsiye etmekte, hak dini
samimiyetle benimseyenlerin gelecekte za-
fer kazanacaklarýný dolaylý ifadelerle dile
getirmektedir.

Bazý tefsir kaynaklarýnda râvisi belirtil-
meden, “Allah Nahl sûresini okuyan kim-
seyi dünyada kendisine verdiði nimetler
sebebiyle hesaba çekmez. Sûreyi okudu-
ðu gün ya da gece vefat ettiði takdirde
en güzel vasiyeti yaparak vefat eden kiþi-
nin ecrine nâil olur” meâlinde bir hadis zik-
redilmektedir (Zemahþerî, III, 490; Beyzâ-
vî, II, 432). Ancak Zemahþerî’nin el-Keþ-
þâf’ýnda yer alan bu tür hadisleri sýhhat-
leri açýsýndan deðerlendirmeye tâbi tutan
muhaddisler bu hadisi de tenkide tâbi tut-
muþtur (Zemahþerî, I, 684-685).

Nahl sûresi hakkýnda yapýlan çalýþmalar
arasýnda Ýbrâhim b. Hasan el-Ýþkodrevî’-
nin Tefsîru sûreti’n-Na¼l (Süleymaniye
Ktp., Reþid Efendi, nr. 990), Hatice bint
Abdullah b. Hamd el-Hindî’nin Min belâ-
³ati’l-Æurßâni’l-Kerîm fî sûreti’n-Na¼l
(Riyad Külliyyetü’l-âdâb li’l-benât, 1408/
1988) ve Mahled b. Akl b. Necâ el-Mutay-
rî’nin U½ûlü’l-£aš¢de fî Šavßi sûreti’n-
Na¼l (yüksek lisans tezi, 1409, Câmiatü’l-
Ýmâm Muhammed b. Suûd [Riyad]) isimli
çalýþmalarý sayýlabilir. Ayrýca A. J. Halepo-
ta, Nahl sûresi çerçevesinde Ýslâm’ýn sos-
yal düzenine dair bir makale yayýmlamýþ-
týr (“Islamic Social Order”, Islamic Studies,
XIV [1975], s. 115-122). Tuncay Erbaþ, Nahl
Sûresi 90. Âyetin Tefsiri adýyla bir yük-
sek lisans tezi hazýrlamýþtýr (2004, MÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü).
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Hâce Ziyâüddîn Nahþebî
(ö. 751/1350 [?] )

Hindistan’da yaþamýþ
mutasavvýf ve þair.
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Hayatý hakkýnda yeterli bilgi yoktur. Nis-
besinden Semerkant yakýnlarýndaki Nah-
þeb (Nesef) þehrinde doðduðu anlaþýlmak-
tadýr. Muhtemelen genç yaþta doðum ye-
rinden ayrýlýp Hindistan’ýn Bedâûn þehri-
ne gitti. Burada Çiþtiyye þeyhi Hamîdüd-
dîn-i Nâgavrî’nin (Nâgûrî) torunu Þeyh Fe-
rîdüddin Nâgûrî’nin müridi oldu. Sanskrit-
çe öðrenen Nahþebî bu dilden bazý eserle-
ri Farsça’ya tercüme etti. Hindistan’da yaz-
dýðý eserlerinin bazýlarýný ithaf ettiði Hala-
cîler hânedanýna mensup Delhi Sultaný Kut-
büddin Mübârek Þah’ýn himayesini gör-
dü. Uzun bir ömür sürdükten sonra 750
(1349) veya 751 (1350) yýlýnda Bedâûn’da
vefat etti ve orada defnedildi.

Eserleri. 1. ªû¹înâme. Nahþebî’nin en
tanýnmýþ eseri olup Sanskritçe Çukasap-
tati adlý kitaba dayanmaktadýr. Hind kö-
kenli bu edebiyat klasiðinin günümüze ula-
þan ªû¹înâme adlý Farsça üç farklý versi-
yonu vardýr. Birincisi Çihil ªû¹î-yi Âmi-
yâne, diðeri Ýmâd b. Muhammed’in ªû¹î-
nâme’si (Cevâhirü’l-e¦mâr), sonuncusu da
Nahþebî’nin çalýþmasýdýr. Eserin konusu
özetle þöyledir: Sâid adýndaki bir tüccar
uzun bir yolculuða çýkacaðý sýrada, yapa-
caðý her iþte evdeki papaðana (tûtî) danýþ-
masý hususunda hanýmýyla anlaþýr. Tüccar
yola çýkýnca genç ve güzel hanýmýný kom-
þularýndan biri baþtan çýkarmaya çalýþýr.
Ancak anlaþma gereði kadýn papaðana da-
nýþýr. Papaðan da her gece bir hikâye anla-
tarak onu kocasý gelinceye kadar oyalar,
böylece ihanet etmesini önler. ªû¹înâme’-
nin daha önce Ýmâd b. Muhammed tara-
fýndan yapýlan çevirisinin iyi olmamasý se-
bebiyle Nahþebî’den bu eseri yeniden ter-
cüme etmesi istenmiþ, o da daha anlaþýlýr
bir ifadeyle hikâyeyi her birine “gece” adý-
ný verdiði elli iki bölüm halinde çevirmiþtir 

önemine deðinilmekte, Hz. Muhammed’e
indirilen kitapla dinî ihtilâflarýn ortadan
kaldýrýlmasý, müminlere hidayet ve rahmet
vesilesi olmasýnýn hedeflendiði anlatýlmak-
tadýr (âyet 48-64). Dünya nimetlerinden
su, süt veren hayvanlar, hurma, üzüm ve
özellikle arýdan, ayrýca insana lutfedilen eþ,
oðullar ve torunlardan söz edilmekte, ar-
dýndan þirk anlayýþýnýn çarpýklýðýna tekrar
vurgu yapýldýktan sonra insanlarýn fayda-
landýðý bazý tabiat nimetleri hatýrlatýlmak-
tadýr. Bu kýsmýn sonunda âhiret gününde
inkârcýlarla müþriklerin karþýlaþacaðý kötü
durumlara temas edilmektedir (âyet 65-
89).

Nahl sûresinin 90. âyeti, gerek fert ge-
rekse toplum hayatýnýn âhenkli ve erdemli
olmasýný hedefleyen üç emir ve üç yasaðý
içermektedir. Bunlar âdil olmak, iyilik yap-
mak, akrabaya yardým etmek; çirkin iþler-
den, fenalýktan ve azgýnlýktan kaçýnmaktýr.
Bu âyet, Emevî Halifesi Ömer b. Abdüla-
zîz döneminden itibaren cuma hutbesinin
sonunda okunmaktadýr (Âlûsî, XIV, 613;
M. Tâhir Ýbn Âþûr, XIII, 208-209). Bunun
ardýndan antlaþmalara sadýk kalmaya
ve yapýlan meþrû yeminlerin gereðini ye-
rine getirmeye dair ilâhî tâlimat yer al-
maktadýr (âyet 91-97).

Sûrenin son kýsmýnda Kur’an’ýn peyder-
pey nüzûlünün devam etmesi ve âhenkli
bir bütünlük taþýmasý özelliðine temas edil-
mekte, onun beþer sözü deðil Allah kelâ-
mý olduðu vurgulanmakta, dünya hayatýný
âhirete tercih edenlerin Allah’ýn âyetleri-
ne inanmadýklarý ve yanlýþ deðerlendirme-
ler yaptýklarý bildirilmektedir. Ardýndan Al-
lah’ýn helâl kýldýðý nimetlerden yenilmesi
ve O’na þükredilmesi, Allah’a yalan atýfta
bulunarak helâl ve haram belirlemesi ci-
hetine gidilmemesi istenmektedir. Bilme-
den iþlenen ve hemen ardýndan tövbe edi-
len kötülüklerin ise affedileceði haber ve-
rilmektedir (âyet 98-119). Hz. Ýbrâhim’in
-müþriklerin iddiasýnýn aksine- Allah’a or-
tak koþan bir kimse deðil hakka yönelen
ve rabbine itaat eden, O’na þükretmekten
geri durmayan ve doðru yoldan ayrýlma-
yan seçkin bir kul olduðu ifade edilmekte,
Resûlullah’a onun peþinden gitmesi yolun-
da vahiy indirildiði bildirilmektedir. Hz. Pey-
gamber’e Allah yoluna davet metotlarý öð-
retilmekte, karþýlaþtýðý haksýzlýklara bir gün
mukabelede bulunacak olursa aþýrýya git-
memesi emri verilmekte, sabretmenin ise
daha hayýrlý olduðu belirtilmektedir (âyet
120-128).

Mekke müþrikleri ve civar kabilelerle Hz.
Peygamber arasýndaki gerginliðin had saf-
haya ulaþtýðý bir dönemde nâzil olduðu an-
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Birden fazla kelimeden
yeni bir kelime elde etme anlamýnda

sözlük bilimi terimi.
˜ ™

Sözlükte naht kelimesi “ahþap vb. þey-
leri yontmak, kabuðunu soymak” anlamýna
gelir. Marangozun ahþap parçalarýný yon-
tup düzeltmesi ve birleþtirip yeni bir ürün
meydana getirmesi iþlemine benzediði için
birden fazla kelimeden yeni bir kelime oluþ-
turmaya da bu ad verilmiþtir. Bu yolla el-
de edilen kelimeye menhût, kendisinden
türetme yapýlan asla da menhût minh de-
nilir. “Bismillâhirrahmânirrahîm” terkibin-
den “b, s, m, l” harflerini alarak “besmele”
(��%&: “bismillâh ... dedi”) kelimesinin elde
edilmesi bunun örneklerinden birini teþ-
kil eder. Dilin geliþmesi ve söz varlýðýnýn
artmasýnda önemli etkisi bulunan nahtýn
bir türetme þekli sayýlýp sayýlmayacaðý hu-
susu ihtilâflýdýr. Nahtýn mezcî terkiple (kay-
naþma) ilgisi yoktur, çünkü onda her ke-
lime harflerini muhafaza eder.

Kadîm fasih Arapça’da yer alan naht ör-
nekleri birkaç kelimeden öteye geçmez.
Bunlar, isim tamlamasý halindeki bazý ka-
bile adlarýnýn nisbetinde yapýlan kýsaltma-
lardan ibarettir. Abdüþþems ^ Abþemî,
Abdülkays ^ Abkasî, Abdüddâr ^ Abderî
gibi. Bu örneklere dayanan bazý dilciler,
isim tamlamasý þeklindeki iki kelimenin
her birinden ilk iki harfi alýp birleþtirmek
suretiyle “fa‘lelî” kalýbýnda menhût kelime-
ler elde etmenin kýyasî olduðunu ileri sür-
müþ, bazýlarý da kadîm fasih Arapça’da yer
alan az sayýdaki örneklerin kýyasa esas teþ-
kil edemeyeceðini, bir selîka ve zevkiselim
niteliði taþýyan bu iþlemin semaî olabile-
ceðini ifade etmiþtir.

Naht teorisine dair ilk düþünceler Halîl b.
Ahmed’e kadar uzanýr. Halîl, “Hayye alâ ^

hay‘ale” (haydi ... dedi) örneðini esas ala-
rak Araplar’ýn, çok kullanýlan ve ardarda
gelen iki kelimeden bazý harfleri alýp bir-
birine eklemek suretiyle tek kelime üret-
tiklerini söylemiþtir (Kitâbü’l-£Ayn, I, 60).
Onun bu görüþüne dayanan Ýbn Fâris, Mu£-
cemü mešåyîsi’l-lu³a adlý sözlüðünü iþ-
tikak ve naht temeli üzerine kurmuþtur.
Ýbn Fâris’in bu eserinde 300’den fazla men-
hût kelimeyi açýkladýðý kaydedilir. Bu du-
rum, Arap dilinde menhût kelimelerin
otuz -altmýþ civarýnda olduðu þeklindeki
görüþün isabetsizliðini kanýtlamaktadýr. Ýbn
Fâris’in ayrýca el-MedÅal ilâ £ilmi’n-na¼t
adlý bir eser yazdýðý belirtilir. Ancak zaman-
la bu alanda yapýlan aþýrýlýklar mizah konu-
su haline gelmiþtir (Câhiz, s. 106). Ebû Ali
Hasan b. Hatîr en-Nu‘mânî, Tenbîhü’l-
bâri£în £ale’l-men¼ût min kelâmi’l-£Arab
adýyla müstakil bir eser kaleme almýþtýr.
Bundan baþka Halîl b. Ahmed (Kitâbü’l-
£Ayn), Sîbeveyhi (el-Kitâb), Ýbnü’s-Sikkît
(I½lâ¼u’l-man¹ýš), Ýbn Fâris (Mücmelü’l-
lu³a, e½-Øâ¼ibî), Cevherî (e½-Øý¼â¼), Ebû
Mansûr es-Seâlibî (Fýšhü’l-lu³a), Hatîb et-
Tebrîzî (Teh×îbü I½lâ¼i’l-man¹ýš), Ýbn Dih-
ye el-Kelbî (et-Tenvîr) ve Süyûtî (el-Müzhir)
naht yöntemine taraftar olan ve eserlerin-
de konuyu ele alan baþlýca müelliflerdir. Bu
düþünceden yola çýkan Kahire Arap Dil Ku-
rumu 1948 yýlýnda harfleri birbirine uyum-
lu olmak, Arapça’nýn vezin ve kurallarýna
uygun bulunmak þartýyla bilim ve sanat-
larda düþüncelerin kýsa ibare ve terimlerle
anlatýlmasýna olan ihtiyaçtan dolayý nahte
cevaz vermiþtir.

Günümüzde kimya, zooloji, biyoloji, bo-
tanik, týp ve eczacýlýk gibi ilimlerin ve sa-
natlarýn erbabý, yabancý terimleri Arapça-
laþtýrmada en iyi yöntemin naht usulü ol-
duðunu söyleyerek kýyasa taraftar olmuþ,
bu yolla birçok yabancý terime Arapça kar-
þýlýk bulunmuþtur. Bununla birlikte çeþitli
yabancý terimleri Arapçalaþtýran Mustafa
eþ-Þihâbî naht yöntemine nâdir olarak baþ-
vurduðunu belirtmiþ, Mustafa Cevâd ve
Anistâs el-Kermelî naht yöntemine karþý
çýkanlarýn önde gelenleri içinde yer almýþ-
týr. Nahta taraftar olan ve bu konuda müs-
takil eser telif eden çaðdaþ yazarlar ara-
sýnda Mahmûd Þükrî el-Âlûsî, Sâtý‘ el-Hu-
sarî, Nihâd el-Mûsâ ve Muhammed Hasan
Abdülazîz zikredilebilir. Ayrýca Carl Broc-
kelmann, Corcî Zeydân, Anistâs el-Kermelî
gibi birçok çaðdaþ yazarýn konuyla ilgili
yazýlarý bulunmaktadýr.

Ýlk kelimenin bütünüyle alýnmamasý,
cümleden yapýlan nahtlarda her kelimeden
harf alma zorunluluðunun bulunmamasý,
alýnan harflerin hareke ve sükûnlarýnýn asla

(730/1330). Ayrýca eklediði þiirlerle metne
süslü bir anlatým kazandýrmýþ, ancak bu
özelliðiyle hikâyenin daha sonraki nesiller
için aðýr bir metin halini almasý kaçýnýlmaz
olmuþtur. Bunun üzerine tercüme Ekber
Þah’ýn emriyle Ebü’l-Fazl el-Allâmî tarafýn-
dan sadeleþtirilmiþ, bu metni de Muham-
med Kadirî otuz beþ bölüm halinde tekrar
sadeleþtirmiþtir. Kadirî’nin düzenlediði ªû-
¹înâme, bazý Doðu ve Batý dillerine (Hindî,
Bengalî, Tatarca, Almanca) tercümede esas
alýndýðý gibi Sarý Abdullah da eseri yine
bundan Türkçe’ye çevirmiþtir (Bulak 1254;
Ýstanbul 1256). Keþfü’¾-¾unûn’da (II,
1118) ªû¹înâme’nin Kanûnî Sultan Sü-
leyman adýna tercüme edildiði kaydedil-
mektedir. Günümüz Türkçe’siyle sadeleþti-
rilmesini ilk defa Þemsettin Kutlu yapmýþ-
týr (Ýstanbul, ts.). 1792’de M. Gerrans’ýn
Kadirî’nin metnini esas alarak on iki bölü-
mü Ýngilizce’ye çevirmesinden sonra Batý’-
da esere ilgi duyulmaya baþlanmýþ, eseri
Carl Jakob Ludwig Iken (Stuttgart 1822) ve
Georg Rosen (Leibzig 1858) Almanca’ya,
Evgenii E. Berthels Rusça’ya çevirmiþtir
(Moscow 1979). H. Brockhaus da sekiz “ge-
ce”yi Almanca tercümesiyle birlikte neþ-
retmiþtir (Leipzig 1843). Eseri son olarak
Gulâm Ali Âryâ yayýmlamýþ (Tahran 1372
hþ.), ayrýca Molla Vechî tarafýndan Urdu-
ca’ya çevrilmiþtir (nþr. Mîr Saâdet Ali Rýzvî,
Haydarâbâd 1939). 2. Silkü’s-sülûk. Her
birine “silk” adýný verdiði 151 bölümden
meydana gelen eser tasavvufî meseleler,
mutasavvýflarýn özellikleri ve þeyhlerle ilgi-
li hikâye, söz ve menkýbelerin yer aldýðý bir
kitaptýr. Taþ baskýsýndan (Delhi 1895) çok
sonra Gulâm Ali Âryâ tarafýndan neþredi-
len eseri (Tahran 1990) Mustafa Çiçekler ve
Halil Toker Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýstanbul
1999). 3. Külliyât u Cüzßiyyât. Her birine
“nâmûs” adý verilen kýrk bölümden oluþ-
makta, Çihil Nâmûs ve Nâmûs-ý Ekber
diye de anýlmaktadýr. Kutbüddin Mübârek
Þah’a takdim edilen kitap insan vücudu-
nun her organýyla ilgili hikmetin süslü bir
anlatýmýný konu edinmiþtir (nüshalarý için
bk. Storey, III/2, s. 246). 4. Efsâne-i Gül-
rîz. Ma‘sûm Þah ile Nûþâbe adlý bir kýzýn
aþkýna dairdir (nþr. Âga M. Kâzým Þîrâzî-
K. F. Azoe, Kalküta 1912). Nahþebî’nin di-
ðer eserleri arasýnda Le××etü’n-nisâß,
£Aþere-i Mübeþþere ve Ne½âyi¼ u Me-
vâßi¾ adlý çalýþmalar yer almaktadýr.
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