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Cebrâil, ilâhî kanun, þeriat,
Tevrat gibi anlamlarda kullanýlan

bir terim.˜ ™

Arapça’da nâmûs þeklinde kullanýlan ke-
limenin aslý “kanun” anlamýndaki Grekçe
nomostur. Ancak bazý Arapça sözlükler-
de kelimenin “sýr saklamak, gizli söz söy-
lemek” mânasýndaki nems masdarýndan
isim olduðu ve “sýr ortaðý; hile, tuzak; sak-
lanýlan yer” gibi mânalara geldiði, hayýrlý
sýrlarýn ortaðýna “nâmûs”, kötü sýrlarýn or-
taðýna “câsûs” denildiði belirtilmektedir
(Cevherî, e½-Øý¼â¼, “nms” md.; Mešåyîsü’l-
lu³a, V, 481; Ýbnü’l-Esîr, V, 119; Lisânü’l-
£Arab, “nms” md.; Kåmus Tercümesi, II,
1036).

Kur’ân-ý Kerîm’de nâmûs kelimesi geç-
mez. Vahyin baþlamasýyla ilgili hadislerde
kelimenin Varaka b. Nevfel tarafýndan zik-
redildiði görülmekte ve bunun Ýslâm kay-
naklarýnda ilk kullaným olduðu anlaþýlmak-
tadýr. Bu hadislere göre Hz. Muhammed
ilk vahyin tesiriyle bir sarsýntý geçirince Hz.
Hatice, Câhiliye döneminde Hýristiyanlýðý
benimseyen ve Kitâb-ý Mukaddes hakkýn-
da mâlûmat sahibi olan amcasý Varaka b.
Nevfel’e giderek Resûlullah’ýn yaþadýklarý-
ný anlatmýþ, bunun üzerine Varaka Hatice’-
ye, “Eðer bana söylediðin doðru ise Mûsâ’-
ya gelen nâmûs-i ekber ona da gelmiþtir”,
tavaf esnasýnda karþýlaþtýðý Hz. Peygam-
ber’e de, “Þüphesiz sen Meryem oðlu Îsâ’-
nýn müjdelediði peygambersin ve Mûsâ’-
nýn nâmûsunun benzeri bir hal üzeresin”
demiþtir. Bazý rivayetlerde Hz. Hatice’nin
Resûlullah’ý da yanýnda götürdüðü ve Vara-
ka’nýn bu sözleri bizzat ona söylediði kay-
dedilmektedir (meselâ bk. Müsned, I, 312;

VI, 223, 233; Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 3, “En-
biyâ,”, 23; Müslim, “Îmân”, 252; Ýbn Ýshak,
s. 102; Ýbn Hiþâm, I, 238). Buhârî’nin bu ri-
vayeti zikrettikten sonra nâmûs kelimesi-
ni, “Nâmûs kiþinin sýr ortaðý olup baþka-
sýndan gizlediklerini onunla paylaþýr” þek-
linde açýklamasý (“Enbiyâ,”, 23) kelimenin
“sýr” anlamýndaki Arapça “nems” kökün-
den geldiði kanaatine dayanmaktadýr. Bu
sebeple olayla ilgili rivayetlerde geçen nâ-
mûs ve nâmûs-i ekber, “sýr ortaðý, gizli bil-
giye sahip olan” mânasý dolayýsýyla Cebrâil
diye anlaþýlmýþtýr. Çünkü Allah baþka hiç
kimseye bildirmediði vahyi ve gayb bilgi-
sini ona bildirmiþtir (Ýbnü’l-Esîr, V, 119; Ne-
vevî, II, 203; Ýbn Hacer, I, 56). Ayný olaya
dair birkaç rivayette nâmûs yerine Ceb-
râil, baþka rivayetlerde Mûsâ yerine veya
onun yanýnda Îsâ ismi de geçmektedir (Þâ-
mî, II, 313, 324-325; Ýbn Hacer, I, 56). Ali
b. Burhâneddin el-Halebî, Hz. Îsâ isminin
geçtiði rivayetlerin sahih olmadýðýný kay-
deder (Ýnsânü’l-£uyûn, I, 388).

Nâmûs kelimesi, Ýslâmî kaynaklarda vah-
yin geliþiyle alâkalý rivayetlerde Cebrâil için
kullanýmý dýþýnda Grekçe’de olduðu gibi
“ilâhî kanun” ve özellikle “Mûsâ’ya gönderi-
len þeriat” (Tevrat) anlamýnda kullanýlmak-
tadýr. Peygamberlere “vâdýu’n-nevâmîs”
(kanun koyucu) denilmiþtir. Ýbn Hiþâm, Re-
sûl-i Ekrem’in nübüvvetinin önceki pey-
gamberler tarafýndan müjdelenmesi ko-
nusunu ele alýrken Hz. Îsâ’dan naklen ak-
tardýðý, “Nâmûstaki söz yerine gelsin” cüm-
lesindeki “nâmûs” ile Tevrat’ýn kastedildi-
ðini belirtir (es-Sîre, II, 63). Abdülkahir el-
Baðdâdî ise Nûh, Ýbrâhim, Mûsâ, Îsâ, Mu-
hammed gibi peygamberlerin þeriat sahi-
bi olduðunu ifade etmek için “ashâbü’n-
nevâmîs” tabirini kullanýr (el-Farš, s. 179).
Ýbn Teymiyye de nâmûs kelimesini sadece
Varaka olayý ile ilgili hadiste Cebrâil karþý-
lýðý zikretmekte, baþka yerlerde ise “Tev-
rat, Allah’ýn kanunu, bir peygamberin (Mu-
hammed) þeriatý, peygamberlere verilen
þeriatlar” anlamýnda kullanmaktadýr (Ay-
dýn, s. 68-69). Cürcânî et-Ta£rîfât’ta keli-
meyi “Allah’ýn koyduðu þeriat” diye taným-
lamaktadýr. Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin el-
Mušåbesât adlý eserinin bir bölümü “en-
Nâmûsü’l-ilâhî” baþlýðýný taþýr. Kalkaþendî
dinî ilimler arasýnda ilk olarak peygamber-
likle ilgili kanunlar (nevâmîs) ilmini zikreder
(Øub¼u’l-a£þâ, I, 543).

Grek kaynaklý felsefî eserlerin Arapça’ya
çevrilmesinden itibaren nâmûs kelimesinin
genellikle “kanun” ve “ilâhî kanun” anla-
mýnda kullanýlýþý oldukça yaygýnlýk kazan-
mýþtýr. Eflâtun’un Kanunlar’ýnýn Fârâbî’-
ye ait özet bir tercümesi TelÅî½u Nevâ-

(957) yýlýnda Halep’ten ayrýlmasýndan son-
ra Hamdânî sarayý þairleri arasýnda rüt-
besi yeniden yükseldi. 399’da (1008) Ha-
lep’te vefat etti. Kaynaklarda ölüm tari-
hiyle ilgili olarak 370 (980), 371 (981) ve
400 (1009) yýllarý da zikredilir.

Arap dili ve edebiyatý alanýnda geniþ bil-
gi sahibi olan Nâmî þiirde orijinal buluþlarý
ile tanýnýyor ve Seyfüddevle’nin saray þa-
irleri arasýnda Mütenebbî’den sonra yer
alýyordu. Ancak Mütenebbî ile Ebû Firâs
el-Hamdânî’nin þöhreti onu gölgede býrak-
týðý için biyografi ve edebiyat eserlerinde
lâyýk olduðu yeri alamamýþtýr. Züheyr b.
Ebû Sülmâ ve Mervân b. Ebû Hafsa gibi
titiz þairlerden olan Nâmî, bir kasideyi ye-
di ayda veya daha fazla bir zaman içinde
bu hususta eski ve yeni þairlerin söyledik-
lerini inceledikten sonra ortaya koyuyordu
(Safedî, VIII, 96-99). Genellikle medih, hiciv
ve tasvir temalarýndaki þiirleri cinas, týbâk
(tezat), kinaye ve tevriye sanatlarýnýn gü-
zel örnekleriyle süslüdür. Bazý þiirlerinde
Mütenebbî’nin etkisi görülen Nâmî, Serî
er-Reffâ tarafýndan kendi þiirlerini çalmak-
la itham edilmiþtir (Dîvân, s. 45, 178). Ýbn
Bâbek’in de Nâmî hakkýnda bir hicviyesi
mevcuttur (Safedî, VIII, 99).

Eserleri. 1. Dîvân. Nâmî’nin þiirlerinin
bir kýsmýný Ebû Ali Ahmed b. Ali el-Hâim
rivayet etmiþtir. Ebû Ahmed b. Hallâb el-
Hali‘in derlediði ve 150 varak olduðu belir-
tilen divaný zamanýmýza ulaþmamýþ, an-
cak Seâlibî onun divanýndan seçtiði 120 ka-
dar beyte yer vermiþtir (Yetîmetü’d-dehr, I,
241-248). Ali b. Muhammed eþ-Þimþâtî (ö.
377/987’den sonra), Risâletü našdi þi£ri
Ebî NaŠle ve þi£ri’n-Nâmî ve’l-¼ükmi
beynehümâ adýyla bir eser yazmýþtýr. Sa-
bîh Redîf bazý kaynaklardan derleyerek
oluþturduðu divaný Þi£rü’n-Nâmî adýyla
neþretmiþtir (Baðdad 1390/1970). Nâmî’-
nin bazý antolojilerde de þiirleri bulunmak-
tadýr. 2. Kitâbü’l-Emâlî. Halep’teki ders
halkalarýnda Arap dili ve edebiyatýna dair
tuttuðu notlardan meydana gelen eser-
de babasý Muhammed el-Missîsî’den, ayrý-
ca Ahfeþ el-Asgar, Ýbn Dürüsteveyh, Ebû
Bekir es-Sûlî ve Ýbrâhim el-Arûzî’den ya-
pýlmýþ rivayetler bulunur. Þair Bebbega,
Ebü’l-Hattâb Ýbn Avn el-Harîrî ve Ebû Be-
kir el-Hâlidî kendisinden rivayette bulu-
nanlar arasýnda yer alýr. 3. Kitâbü’l-Æavâ-
fî (Yâkut, I, 129), 4. Risâle fi’l-keþf £an
£uyûbi’l-Mütenebbî. Ýbn Vekî‘ bu eser-
den bazý nakiller yapmýþtýr (el-Mün½ýf, vr.
49a, 59b, 60a).
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baþka hiçbir þeyin deðil yalnýz Tanrý’nýn ve
zekânýn hâkim olmasýný istiyor demektir”
þeklinde bir ifade kullanmýþtýr. Ýbn Miske-
veyh’in Aristo ahlâkýyla irtibatlandýrarak
verdiði, ayný zamanda Ýslâmî telakkiyle de
baðdaþtýrmaya çalýþtýðý nâmûsla ilgili açýk-
lamalar sonraki ahlâkçýlar tarafýndan tek-
rarlanmýþtýr (meselâ bk. Nasîrüddîn-i Tû-
sî, II, 2; Kýnalýzâde Ali Efendi, I, 77-78). Ký-
nalýzâde, insanlar arasýnda adaletin sað-
lanabilmesi için gerekli olan üç þeyi “nâ-
mûs-i rabbânî, hâkim-i insânî, dînâr-i mî-
zânî” þeklinde sýralar ve Yunan filozoflarý-
nýn bunlara “siyaset” mânasýnda nâmûs
dediðini belirtir.

Þarkiyatçýlar arasýnda nâmûsun “yasa”
anlamýna geldiðini, ancak vahyi getiren
melekle özdeþleþtirildiðini söyleyenler bu-
lunmakla birlikte (Caetani, II, 120-121) ço-
ðunluk onun Grekçe bir kelime olduðunu
ve yahudi kutsal metninin Tevrat kýsmýný
ifade ettiðini belirtir (Aydýn, s. 53-56, 71-
73). Nâmûs kelimesi muhtemelen aslýn-
daki “sýr, gizlilik” gibi mânalarýndan dola-
yý Türkçe’de “kiþinin mânevî þahsiyetinin,
aile þerefinin saygýnlýðý ve dokunulmazlýðý,
iffet ve hayâ duygusu, doðruluk, dürüst-
lük” gibi anlamlarda kullanýlmakta, Ýslâm
ahlâk literatüründe ýrz, iffet, edep, hayâ,
istikamet gibi terimler Türkçe’deki mâna-
sýyla nâmûs kavramýný da ifade etmekte-
dir.
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Farsça’da “ekmek” anlamýndaki nân ile
“görmeyen, kör” mânasýndaki kûr kelime-
lerinden oluþan ve “yediði ekmeðin, gördü-
ðü iyiliðin kýymetini bilmeyen, nimeti inkâr
eden” (kâfir-i ni‘met) anlamýna gelen nân-
kûrden türetilmiþtir. “Bir þeyi örtmek, ni-
meti inkâr etmek” mânasýndaki Arapça
küfrân ile ni‘metten meydana gelen küf-
rân-ý ni‘met (küfrânü’n-ni‘me) terkibi de
“nankörlük” anlamýnda ve þükür teriminin
karþýtý olarak kullanýlmaktadýr. Râgýb el-Ýs-
fahânî, Kur’ân-ý Kerîm’de küfrân kelime-
sinin çoðunlukla “nimeti inkâr etme” mâ-
nasýnda küfrün din ile ilgili, küfûrun ise
her iki baðlamda geçtiðini belirtir. Nankör-
lükte aþýrý gidenler için kefûr tabiri kulla-
nýlmýþtýr (el-Müfredât, “kfr” md.; Lisânü’l-
£Arab, “kfr” md.). Buhârî þârihi Kirmânî’-
nin, kocalarýna karþý nankörlük edip on-
lardan gördükleri iyilikleri inkâr eden ka-
dýnlarla ilgili hadis dolayýsýyla (Müsned, I,
298, 359; Buhârî, “Nikâh”, 88) yaptýðý açýk-
lamaya göre, “küfr” kökü biri imanýn kar-
þýtý olan küfür (hakký inkâr), diðeri þükrün
karþýtý olan küfrân (nankörlük) olmak üzere
iki farklý anlam içerir (el-Kevâkibü’d-derâ-
rî, I, 134).

Kur’ân-ý Kerîm’de birçok âyette küfür
kökünden fiil ve isimler -yer yer karþýtý olan
þükür kavramýyla birlikte- Allah’ýn verdiði
nimetlere karþý nankörlüðü ifade etmek
üzere yer almakta (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “kfr”, “þkr” md.leri), tabiatýnda-
ki nankörlük dolayýsýyla insan “kefûr” diye
nitelenmektedir (meselâ bk. Hûd 11/9; el-
Ýsrâ 17/67; ez-Zuhruf 43/15). Ayný niteleme
þeytan için de geçmektedir (el-Ýsrâ 17/27).
Hz. Süleyman, Sebe melikesinin tahtýný
mûcizevî bir þekilde yanýnda bulunca bu-
nun þükür mü yoksa nankörlük mü ede-
ceði hususunda kendisi için bir imtihan
olduðunu belirtmiþ, “Þükreden ancak ken-
disi için þükretmiþ olur, nankörlük edene
gelince o bilsin ki rabbim ganîdir, kerîm-
dir” demiþtir (en-Neml 27/40). Benzer bir
ifade, Lokmân’a hikmet verildiðini ve ken-
disine “Allah’a þükret” diye buyurulduðunu
bildiren âyetin devamýnda yer alýr (Lok-
mân 31/12). Ýsrâiloðullarý’na lutfedilen
baþlýca ilâhî nimetler Hz. Mûsâ’nýn dilin-
den hatýrlatýldýktan sonra insanlarýn þük-
retmesi halinde Allah’ýn onlara nimetlerini
arttýracaðý, nankörlük etmeleri durumun-
da ise azabýnýn çok þiddetli olacaðý bildi-
rilir (Ýbrâhîm 14/5-8). Kur’an’da ayrýca ilâ-
hî nimetler karþýsýnda nankörce davran-
manýn açlýk ve güven ortamýnýn bozul-

mîsi Eflâ¹ûn baþlýðýný taþýr (Eflâ¹ûn fi’l-Ýs-
lâm içinde, s. 34-83). Burada nâmûs keli-
mesi “kiþinin nefsine hâkim olmasý, nefsi-
ni ve dýþarýdan gelen kötülük eðilimlerini
yenmesi, her türlü iþte adalet isteði” þek-
linde tanýmlanmakta, kanun koyma ve ka-
nunlarý yenileme iþinin Yunanlýlar’dan çok
önce yapýldýðý ifade edilmektedir. Fârâbî
imam, filozof ve kanun koyucunun ayný
anlama geldiðini düþünmektedir (Ta¼½î-
lü’s-sa£âde, s. 92).

Ýhvân-ý Safâ’nýn elli iki risâlesinden beþi
“nâmûs-i ilâhî ve þer‘î ilimler” þeklindeki
ana baþlýk altýnda toplanmýþtýr. Ýhvân-ý Sa-
fâ’ya göre þeriat âlemin düzenini koruyan
nâmûstur (kanun), peygamber ise “sâhi-
bü’n-nevâmîs”tir. Çünkü Allah nâmûsun
esaslarýný ortaya koymuþ, peygamber de
onlara sahip çýkmýþtýr (er-Resâßil, IV, 261-
262). Kozmolojik hiyerarþiye göre insan-
larýn öðretmeni nâmûs sahipleri (peygam-
berler), onlarýn öðretmeni de meleklerdir;
bunlarý küllî nefis ve faal akýl takip eder;
nihayet hepsinin öðretmeni Allah Teâlâ’-
dýr (a.g.e., III, 480). Ýnsanlarýn ahlâký da
nebâtî -þehevî nefisten baþlayýp nâmûsî -
melekî nefse kadar geliþen farklý merte-
belerdedir (a.g.e., I, 313). Zira insan nefsi
melek potansiyeline sahiptir, eðer ilâhî ne-
fis erbabýnýn yolundan giderse melek ola-
bilir (a.g.e., IV, 122). Nefsin en çok korku
duyduðu yok olma kaygýsýndan kurtulma-
sý için ilâhî nâmûsa tam bir teslimiyetle
baðlanmasý gerekir (a.g.e., I, 315-317). Ýbn
Sînâ, amelî hikmetin kýsýmlarýndan bahse-
derken siyaset ve yönetim konularýna dair
bilgiler arasýnda peygamberlik ve þeriat-
la ilgili olanlarýný da zikreder; Yunan filo-
zoflarýnýn bunlarý namus kavramýyla ifa-
de ettiklerini, Araplar’ýn ise bu kelimeyi
vahiy meleði için kullandýklarýný belirtir (el-
£Ulûmü’l-£ašliyye, s. 73-74).

Nâmûs kavramýný Aristo’nun Nikomak-
hos Ahlâký’na dayanarak açýklamaya çalý-
þan Ýbn Miskeveyh’in belirttiðine göre Aris-
to bu eserinde nâmûsu “siyaset ise tedbir
gibi þeyler” diye açýklamýþtýr. Aristo’ya gö-
re en büyük kanun Allah’ýn katýndandýr;
ondan sonra ikinci nâmûs olarak hâkim,
üçüncü nâmûs olarak da para gelir. Al-
lah’ýn kanunu bütün kanunlarýn önünde-
dir. Ýbn Miskeveyh “kudvetü’n-nevâmîs”i
þeriat diye açýklar (Teh×îbü’l-aÅlâš, s. 110).
Onun Aristo’ya nisbet ettiði hâkim ve pa-
ra ile ilgili görüþler Nikomakhos Ahlâ-
ký’nýn V. kitabýnda daha ayrýntýlý biçimde
geçmekle birlikte burada Allah’ýn kanunuy-
la ilgili herhangi bir ifade yoktur (Çaðrýcý,
s. 127-128). Ancak Aristo Politika’da (s.
103), “Yasanýn hâkim olmasýný isteyen,


