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yüzeyin yazı yazmaya elverişli hale getirildi
ği bir de karma tipi bulunmaktadır (a.g .e., 
lv. 28, rs. 27, lv. 57, rs. 73) . 

Mısır'da görülen bir rahle tipi de vaiz 
kürsüsü ile birlikte onun bir bölümü ola
rak yapılanlardır. Bu t iplerde normal bir 
vaiz kürsüsünün bir yanı vaizin vaaz verir
ken kitabını koyacağı, battal boy ağır mus
hafların da konulabileceği büyüklükte "V" 
şeklinde yapılmış ve bu rahleli kürsüler ya
p ıl dıkları asrın üslCıbuna uygun biçimde 
tezyin edilmiştir (a.g.e. , lv. 59-60, rs . 77-
80; Hasan Abdülvehhab, I, 227 , 228; II, 
I IO, lv. 165) 

Semerkant'ta eskiden Blbl Hanım Ca
mii'nin içinde iken binanın bir kısmının yı
kılmasıyla dışında kalan taştan yapılmış 
büyük ve sabit rahle çok ilgi çekici bir mi
mari eser niteliğindedir (Lentz- Lowry, s. 
87, figür 26). Parke taş döşeli yüksekçe bir 
platformun ortasında dokuz kare prizma 
mermer ayağa oturtulmuş, 2,30 x 2 m. 
boyutlarındaki mermer bir tabla üzerine 
yatık vaziyette karşılıklı yerleştirilen iki mer
mer dik üçgen prizmanın kitap koyma ye
rini teşkil ettiği rahle bilinen en büyük rah
ledir. Tablanın kenarları fazla derin olma
yan mukarnaslarla, kitap koyma yerinin 
dik yüzleri kitap cilt kapağı görünümün
de süslemelerle ve kenarları yazı kuşakla
rıyla kaplanmıştır. Üzerine konulan musha
fın ancak ayakta okunmasına imkan ve
ren rahle, yazılardan anlaşıldığına göre Ti
m u rlu Hükümdan Uluğ Bey (1447-1449) 
tarafından o yıllarda yazılmış çok büyük 

bir mushafı tazim için özel olarak yaptırıl

mıştır (a.g.e., s. 84) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd, et-Taba~at, V, 366; İbn Asakir, Tari
tıu Dımaş~ (Am rf). XLV, 219; Safedf. el-Va{i, XVI, 
526-527; İbn Hacer, Fetfıu 'l-bari ( Hatfb ), X, 386; 
Abdülvehhilb b. Ahmed eş-Şa'ranl. Leva~ıfıu'l-en

vari 'l-~udsiyye {i beyani 'l-' uhüdi 'l-Mufıamme

diyye, Kahire 1393/ 1973, s. 50; Nureddin Rüş
tü Büngül. Eski Eserler Ansiklopedisi, İstanbul 
1939, s. 190; L. A. Mayer. lslamic Woodcarvers 
and Their Works, Geneva 1958, s. 24; Cevdet 
Çulpan, Rahleler, İstanbul 1968, s. XVI, XVII , 1 
vd. , 4 vd. , 26 vd., 60, lv. 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 
16-27, 28, 34, 37, 38, 57, 59-60, 79, 80, 81 ; T. 
W. Lentz - O. D. Lowry, Timur and the Princely 
Vision: Persian Art and Culture in the Fi[teenth 
Century, Los Angeles 1989, s. 47, 84, 85, 87; 
Hasan Abdülvehhab, Taril;u'l-mesacidi'l-eşeriy

ye {i'l-~ahire, Kahire 1993, I, 227, 228; ll , 110, 
lv. 165; Talip Zeki Şenyurt. Türk ve islam Eserle
ri M üzesindeki Kakmalı Rahleler (yüksek lisans 
tezi , 1993 ). MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü s. 3, 6, 
18 vd., 36 vd.; H. W. Janson. History of Art, New 
York 1995, I, 277, 295, lv. 365, 386; Nazan Ölçer 
v. dğr. , Türk ve islam Eserleri Müzesi, İstanbul 
2002, s. 104, 141 , 256; "Kürsiyyü'l-muşJ::ıaf" , 

Mevsü'atü 'l-fıaçiareti 'l-islamiyye, Kahire 1426/ 
2005, s. 880, 881 , 882, 883; R. M. Riefstahl. "A 
Seljuq Koran Stand with Lacquer-Painted Deco
ration in the Museum of Konya" , The Art Bu ile
tin, XV /4, New York 1933, s. 361-373; Şinasi Acar. 
"Osmanlı Rahleleri" , Antik ve Dekor, sy. 69, İs
tanbul 2002, s. 94 vd.; Mehmet Büyükçanga. 
"Türk-islam Sanatında Rahle", Türk-islam Me
deniyet! Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 2, 
Konya 2006, s. 113 vd. ; Pakalın. lll, 5. 

L 

li! NEBİ BOZKURT 

RAHMAN 
( ~jf) 

Allah ' ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte "merhamet etmek, severek ve 
acıyarak korumak" anlamındaki rahmet 
(ruhm, merhamet) kökünden türeyen rah
m an kelimesi "şefkat ve merhamet eden, 
acıyan" demektir. Kelimenin kök manasın
da "yufka yürekli olmak, acımak, birinin 
üzüntüsüne ortak olmak" gibi beşeri-duy
gusal unsurlar bulunduğundan Allah'a nis
bet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lu
tufve ihsanda bulunan" şeklinde anlam ve
rilmiştir (Ragıb el-isfahan!. el-Müfredat, 
"rJ:ım" md.; İbnü ' l-Es!r, en-Nihaye, "ri:ım" 
md.; Lisanü'l-'Arab, "ri:ım" md.). Bazı lu
gat alimleri rahman kelimesinin İ branice 
olduğunu ileri sürmüş. ayrıca Cahiliye dö
neminde tevhid inancı çerçevesinde kulla
nılmasının Yahudiliğin etkisini gösterdiği 
iddia edilmiştir ( Cevad A li, VI, 3 ı , 3 7-41; 
Yıldırım , sy 4 11980]. s. 25-29, 33-40) . Fa
kat alimierin büyük çoğunluğu birinci id
diayı reddetmiş, rahlm gibi rahmanın da 

RAHMAN 

"rahmet" kökünden türediğini belirtmiş
tir (mesela bk. Fahreddin er-Razı. s. 164-
166). Arapça ile İbranice arasındaki yakın
Iıkise bilinen bir husustur. Kelimenin Ca
hiliye döneminde tevhid inancı çerçevesin
de kullanılmasını ise tabii görmelidir, çün
kü bütün ilahi dinler tevhid ilkesinde bir
leşmiştir. 

Kur'an-ı Kerim'de rahmet kavramı Tev
rat'a, Kur'an'a, Hz. Peygamber' e ve insan
lara nisbet edilmiştir. Allah 'a izafe edilen 
rahmet kavramı 119 yerde fiil kalıbında, 
doksan iki yerde rahmet şeklinde geçmek
tedir. Rahman ismi elli yedi, rahlm ismi 
-Hz. Peygamber'e nisbet edildiği (et-Tev
be 9/128) bir yer hariç- 114 yerde tekrar
lanmıştır. Dört ayette "erhamü'r-rahimln" 
(merhamet edenlerin en merhametlisi). iki 
ayette "hayrü'r-rahimln" (merhamet eden
lerin en hayırlı s ı) terkipleri geçmektedir. 
Rahman ismi altı ayette rahlm ile birlik
te, diğer yerlerde tek başına kullanılmış
tır. Rahlm ise yine esrna-i hüsnadan olan 
gafCır, aziz, rauf, tewab, ber, vedCıd isim
leri ve bir yerde rab ismiyle birlikte, üç 
ayette de müminlerle ilişkili olarak zikredil
miştir (M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "ri:ım" 
md.). Bu iki ismin Kur'an'daki kullanılışia
rından hareketle rahmanın Allah lafzı gibi 
zat! isim yerinde, rahlmin ise sıfat konu
munda olduğunu söylemek mümkündür. 
Rahlmin birlikte geçtiği diğer ilahi isimler 
daha çok onun muhtevasını pekiştirmek
tedir. Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl, Kur'an'da 
Allah'a nisbet edilen rahmet kavramının, 
yer aldığı metin bağlamında iman, İslam , 
nübüwet, Kur'an, mağfiret, cennet gibi 
manevi; yağmur, rızık, çeşitli nimetler gi
bi maddi lutuf ve ihsan karşılığında kulla
nıldığını belirtir (Nüzhetü 'l-a'yün, s. 331-
334) 

Rahman ve rahlm isimleri İ bn Mace ile 
Tirmizi'nin r ivayet ettikleri · esrna-i hüsna 
listelerinde yer almış ("Du<a"' , ı O; "Da<a

vat" , 82). ayrıca muhtelif hadislerde Al
lah'a nisbet edilmiştir (Wensinck, el-Mu'

cem, "ri:ım" md.). Bir kutsl hadiste Cenab-ı 
Hakk'ın , "Ben rahmanım, hısım ve akraba
Iık da adımdan ayırdığım rahlm kelime
siyle anılmıştır. Akrabalık ilgisini sürdüren
le ben de ilgimi devam ettiririm, bu ilgiyi 
kesenlerden ben de ilgimi keserim" bu
yurduğu rivayet edilmiştir (Müsned, I, 191 , 
194; Ebu Davüd, "Zekat" , 4 5; Tirmizi, "Birr", 
9) Abdullah b. Ömer'den nakledildiğ,ine 
göre Hz. Peygamber'in sohbet meclislerin
den kalktığı sırada ashabı için yaptığı du
anın son kısmı şöyledir: "Ailahım! Dünya 
hayatını varlık amacımızın ve ilmi gücümü-
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RAHMAN 

zün nihai hedefi kılma, bize merhamet 
etmeyeni başımıza musaHat etme!" (Tir
miz!, "Da'avat", 79) . 

Müslümanların çokça tekrar ettiği bes
mete üç isim içermektedir: Allah, rahman, 
rahim. Burada rahman ve rahim kelime
leri Allah isminin sıfatı olup besmete ile 
Fatiha suresi hariç Kur'an'da ve hadisler
de rahman kelimesi başka bir isme sıfat 
olarak kullanılmamıştır (ei-Bakara 2/163 

ayeti için bk. Beyzav!, 1, 157) . Bir ayette 
dua ve ibadetterin Allah adına olabileceği 
gibi rahman adına da yapılabileceği, zira 
Allah'ın , zatına delalet eden isimlerinin bu
lunduğu ifade edilmiştir (el-isra ı 7/ 110). 

Ayrıca naslarda rahmanın izafet veya cer 
harfleri aracılığıyla başka kelimelerle iliş
kili olmaması , dolayısıyla değişiklik kabul 
eden fiil özelliği taşımaması kendisine ila
hi isimle sıfat arasında bir konum sağla
mıştır. Kur'an'da Zekeriyya, Yahya, Mer
yem, lsa, İbrahim ve Musa'dan, son ayet
lerinde de Hz. Peygamber'den bahseden 
Meryem suresinde Allah lafzının sadece 
iki yerde geçmesine karşılık rahmanın on 
altı yerde geçmesi dikkat çekicidir. Bunun 
sebebi , muhtemelen kelimenin ortak bir 
kavram konumunda bulunması ve insan 
gönlünü Allah'a yaklaştıran bir içeriğe sa
hip olmasıdır. İbn Cerir et-Taberi, rahman 
kelimesinin yaratıcıya ait bir isim olarak 
Cahiliye devrinde kullanılmadığını söyle
yenierin yanıldığını belirtmiş ve bu keli
menin yer aldığı bazı şiir örnekleri zikret
miştir (Cami'u'l-beyan, I, 87-88). Yine Ta
beri, rahman kelimesinin mahluka nisbet 
edilerneyeceği noktasında alimler arasında 
ittifak bulunduğunu kaydetmiştir (a.g.e., 
I , 89). istisnai kullanımlar ya yersiz veya 
mecazi sayılmıştır (Kadı Abdülcebbar, XX! 

2, s. 206). Rahman ve rahim isimlerinin 
ikisinin birden Allah'tan başkasına nisbet 
edilmesi mümkün değildir; çünkü bunlar, 
Kur'an'da 114 defa tekrarlanan besmete
de Allah lafzı ile beraber O'nun zatına iza
fe edilmiştir. Ayrıca, "ilahınız tek bir ilah
tır, O'ndan başka tanrı yoktur. O rahman 
ve rah!mdir" mealindeki ayetle (el-Baka
ra 2/163) benzeri diğer ayetler bu iki ismi 
zat-ı ilahiyyeye has kılmaktadır (el-Fatiha 
1/2-3; en-Nem! 27/30; Fussılet 41/2; el
Haşr 59/22) 

Rahman ve rahlmin ilahi isimler olarak 
anlam farkları üzerinde durulmuştur. Yay
gın kanaate göre rahman dünya hayatın
da herkesi, rahim ise ahirette sadece mü
minleri kapsayan ilahi rahmeti ifade eder. 
Nitekim Kur'an'da Allah, rahmetinin her 
şeyi kuşattığını beyan ettikten sonra onu 
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son peygambere iman edip belli nitelikle
re sahip olan kimselere ileride ayrıca lut
fedeceğini belirtmiştir ( el-A'raf 7/156-157; 

Ragıb el-isfahan!, el-Müfredat, "rl:ını" md.). 
Hattabi iki isim arasındaki farkı, "Rahman 
mevsufuna nisbet edilişinde hususilik, ma
nasında umumilik ifade ederken rahim 
nisbetinde umumilik, manasında hususi
lik taşır" cümlesiyle dile getirmiştir (Şe'

nü'd-du'a', s. 39). Aslında her iki ismin te
cellileri hem dünya hem ahiret hayatı için 
geçerli olup belirgin etkileri açısından bir 
hususiliğin atfedilebileceği söylenebilir. Çün
kü Allah'ın isim ve sıfatiarını zamanın ön
cesi ve sonrası açısından sınırlandırmak 
mümkün değildir. Bu anlayış, birçok alim 
tarafından benimsenen rahman ile rahim 
arasında mana farkının bulunmadığı gö
rüşüne de uyar. Esrna-i hüsna eserlerinin 
hemen hepsinde Abdullah b. Abbas'a nis
bet edilen, "Rahman ve rah1m şefkat ve 
merhamet (rikkat) ifade eden Allah'ın iki 
ismi olup her biri ötekinden daha rakiktir" 
sözü de bunu anlatır. 

İnsana nisbet edildiğinde rahmet veya 
merhamet kavramına verilen "birinin üzün
tüsüne ortak olmak, ona acıyarak yardım 
etmek" şeklindeki duygusal mananın Al
lah'a izafe edilmesi caiz değildir. Bununla 
birlikte O'nun merhameti diğer bütün var
lıkların merhametiyle kıyaslanamayacak 
derecede çoktur; zira nicelik açısından son
suz, nitelik açısından beklenenden üstün
dür. İnsanların merhametleri duygusal bir 
içerik taşıdığından bunun gereğini yerine 
getirmek onlar için psikolojik bir ihtiyaçtır. 
Halbuki Allah için böyle bir şey söz konu
su değildir. Allah, dünya hayatında dost
larının yanı sıra düşmanlarını da lutuf ve 
nimetlerine mazhar kılmaktadır. Bazıları, 
ahirette kafirler hakkında adaletle hük
medilmesinin bir rahmet vesilesi olacağı
nı söylemişse de rahmet adaletin de öte
sinde bir muhteva taşıdığından başkala
rına zulmetmeyen kafirlerin Allah'ın rah
metiyle bir gün cehennem azabından kur
tulmasının mümkün olduğunu ileri sür
mek mümkündür (bk. AZAP; CEHENNEM). 

Rahman, rahim, rauf, vedud, veli gibi 
kavramlar vasıtasıyla Allah'a nisbet edi
len nihayetsiz merhamet sıfatı ile tabiat
ta görülen zararlı nesne ve olayların, has
talık, zulüm ve fakirlik gibi sıkıntıların na
sıl bağdaştırılacağı hususu üzerinde durul
muştur. Gazzall bu hususta Matüridi'nin 
şer problemine bakışına (Kitabü't-Tev/:ıfd, 
s. ı 4 ı , ı 69-170) paralel bir yöntem benim
seyerek insan açısından şer diye nitelendi
rilen her şeyin içinde bir hayrın bulundu-

ğunu, sözü edilen nesne veya olaydan şer
rin yok edilmesi halinde hayrının da orta
dan kalkacağını belirtir ve bunun için kang
ren olan bir organın kesilmesiyle bedenin 
ölümden kurtulmasını örnek verir. Gaz
zali hayrın (bedenin selameti) doğrudan, 
şerrin ise (organın kesilmesi) dotaylı biçim
de ilahi iradeye dahil olduğunu söyler. Al
lah'ın erhamü'r-rahimin olduğundan şüp
he edilmemesi gerektiğini, fakat ilahi ta
sarrufun bütün sırlarına vakıf olmanın da 
mümkün olmadığını vurgular ( el-Makşa
dü'l-esna, s. 67-70: bk. ŞER). 

Rahman ve rahim isimlerinden kulun ala
bileceği nasip konusunda en güzel yorumu 
yine Gazzali'nin yaptığı söylenebilir. Ona 
göre rahman isminden elde edilecek fe
yiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve 
nezaketle uyarmak, günahkarlara hakaret 
nazarıyla değil merhamet nazarıyla bak
mak, dünyada işlenen her günahı bir mu
sibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya 
çalışmaktır. Çünkü her masiyet onu işle
yeni Allah'tan uzaklaştırır, böylesi en çok 
acınınaya layık olan kimsedir. Rahim is
minden alınabilecek nasip ise fakirierin ih
tiyacını gidermeye gayret etmektir. Serve
ti ve nüfuzuyla bunu gerçekleştiremeyen 
kimse sıkıntıya düşenlere dua etmeli ve 
üzüntülerine ortak olmalıdır (a.g.e., s. 67). 
Bazı alimler rahman ve rahlm isimlerini "lu
tuf ve ikram" manasma alarak fiili sıfatlar 
içinde mütalaa etmişse de çoğunluk bu 
isimleri irade sıfatına bağlamak suretiyle 
zati isim ve sıfat grubuna dahil etmiştir. 
Rahman ve rahim latif, rauf, vedüd, veli 
isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur. 
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IJll!li!J BEKiR TüPALOGLU 

RAHMAN SÜRESİ 
( ..:J-">}' Q .),.., ) 

L Kur'an-ı Kerim'in elli beşinci suresi. _j 

Çoğunluğun görüşüne göre Mekke dö
neminde nazil olmuştur. İbn Mes'Od ve 
Mukatil'den gelen bazı rivayetlerde Medi
ne'de indiği belirtilmişse de muhteva ve 
üs!Obu dikkate alındığında Mekke döne
minde indirilen sOrelerle benzerlik göster
diği anlaşılır. Adını ilk ayette geçen "rah
man" kelimesinden alır. Sürenin hemen 
hemen tamamında ilahi rahmetin yansı
malarından söz edildiği için bu adlandır
ma aynı zamanda içeriğiyle uygunluk gös
terir. Yetmiş sekiz ayet olup fasılaları iki 
ayette ) • yedi ayette r'· diğerlerinde ..:.ı harf
leridir. Rahman sOresinde ikil (tesniye) bir 
aniatış biçimi hakimdir. Bunun sürede otuz 
bir defa tekrar edilen, "Rabbinizin nimetle
rinden hangisini yalanlayabilirsiniz?" me
alindeki hitabın insanlara ve cinlere yöne
lik olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
Sürenin baş tarafında insanın ve cinlerin 
yaratılışından söz edildikten başka (ayet: 
ı 4- ı 5) daha sonra da insanlara ve cinlere 
birlikte hitap edilir (ayet 31-36) 

Tabiatın yaratılışı ve işleyişini, insanla
rın ve cinlerin hizmetine verilişini, Allah'ın 
huzurunda mükellef tutulan bu iki türün 
ahiret alemindeki hayatını konu edinen sü
renin muhtevasını iki bölüm halinde ele 
almak mümkündür. Birinci bölüm Allah'ın 
insana verdiği değerin vurgulanmasıyla 
başlar ve yaratıcının ihsan ettiği nimetle
re dair bazı örnekler verilir. Bunların başın
da Cenab- ı Hakk'ın insana okumayı, düşü
nüp anladığı ve duyduğu şeyleri anlatma
yı öğretmesi gelir. Bu nimetler arasında 
belli bir hesap ve düzen içinde insana hiz
met için görevini yerine getiren güneş, ay, 
yıldızlar, gök ve yer. ağaçlar, bitkiler. çeşit 
çeşit meyveler, yer küresinin su kısmını 
oluşturan denizlerde hakim olan düzen ve 
bunların hayat için sağladığı faydalara te
mas edilir. Ardından yeryüzünde bulunan 
herkesin öleceği, sadece azarnet ve kerem 
sahibi Allah'ın baki kalacağı, göklerde ve 
yerde mevcut herkesin O'ndan talepte bu-

lunduğu, tabiatı O'nun yönettiği ve tabi
atın işleyişine kimsenin müdahale ederne
yeceği belirtilir (ayet: 1-36) Sürenin ikinci 
bölümünde kıyametin kopmasına değini
lerek suçluların ( inkarcıları kötü akıbeti kı
saca tasvir edilir (ayet: 37-45); daha sonra 
dünyada iken rabbinin huzuruna çıkma 
endişesini taşıyan mürninler zümresinin 
cennet hayatı anlatılır. Bu tasvirler arasın
da çeşit çeşit ağaçlar, meyveler, pınarlar, 
kalınacak yerler ve hOrHerden söz edilir 
(ayet: 46-78). 

Rahmi!m süresi, Kur'an-ı Kerim'de süre 
başlarındaki besmelerle birlikte 169 defa 
tekrarlanan ve her şeyi kuşatan ilahi rah
meti remzeden "rahman" ismiyle başlar; 
Allah'ın azamet, kerem ve Iutuf sahibi olu
şunu ifade eden "zü'l-celali ve'l-ikram" is
miyle sona erer. Mekke döneminin sonla
rında nazil olduğu anlaşılan Rahman sOre
si uyarının yanında düşündürücü, özendi
rici ve ufuk açıcı hitapları. gönülleri etkile
yen lafız ve mana sanatlarıyla sevgi, esen
lik ve barış dini olan İslam'a çağrısını bir 
defa daha tekrarlar. 

Cabir b. Abdullah'tan nakledilen bir ri
vayete göre Hz. Peygamber ashabına Rah
man sOresini okumuş, onların sükOt et
mesi üzerine de, "Ben bu süreyi kendile
rine mahsus gecede cinlere okuduğum
da sizden daha güzel bir karşılık verdiler. 
'Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar 
edebilirsiniz?' ayetlerine geldiğim zaman 
onlar, 'Hayır, ey rabbimiz, senin nimetle
rinden hiçbirini inkar etmeyiz, hamd ve 
şükür sana mahsustur' dediler" buyur
muştur (Tirmizi, "Tefslrü'l-I).ut"an", 55; İb

rahim Ali, S. 320-32 ı). Bazı tefsir kitapla
rında Übey b. Ka'b yoluyla Hz. Peygam
ber'den nakledilen, "Rahman sOresini oku
yan kimse Allah 'ın kendisine lutfettiği ni
metlerin şükrünü yerine getirmiş olur" 
manasındaki rivayetin (mesela bk. Zemah
şerl, VI, I 9; Beyzavl. IV. 229) mevzu olduğu 
kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusl. 
ll, 722; Zemahşerl, I, 684-685) 

Angelika Neuwirth bir makalesinde (bk 
bibl.) Rahman sOresinde yer alan ikili form
ların ve özellikle "cennetan" (iki cennet) ifa
desi üzerinde durmuştur. Süre hakkında 
yapılan diğer çalışmalar arasında Şevki 

Dayf'ın Suretü'r-RaJ::ıman ve süver l):ışar 
adlı eseri (Kah i re ı 97 ı) . yan yana bulun
dukları halde birbirine karışmayan ve her 
birinden inci ve mercan çıkan iki denizin 
(ayet ı 9-22) coğrafi yeri hakkında Mu
hammed Mütevell'i'nin makalesi ve Ange
lika Neuwirth ve M. A. S. Abdel Haleem'in 
makaleleri (bk. bibl) zikredilebilir. 

Celvetl şeyhi Abdülhay Celvet'i, Tefsir-i 
Ba'z-ı Süver-i Kur'aniyye adlı Türkçe 

RAHMAN SÜRESİ 

Rahman süresinin ilk ayetleri 

eserinde açıkladığı on bir sOreden biri de 
Rahman sOresidir (İÜ Ktp ., TY, nr. 977 ı, 
vr. 23b-26') Haluk Nurbaki de pozitif bili
min verileri ve bazı teorilerden faydalana
rak yaptığı süre tefsirlerinden birini Rah
man sOresine ayırmıştır: Kur'an'ın Ha
rika Mesajları I, Rahman ve Vakıa Sıl
releri Yorumu (İstanbul 1988. s. 7-75) 

Rahman sOresinin 26. ayetindeki "küllü 
men aleyha fan" (yeryüzünde bulunan her 
canl ı fanidir) ibaresi Osmanlılar'da mezar 
taşlarına yazılması adet olan ibareler ara
sında yer alır. 
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