
BELA 

BELA 
(.~1) 

Allah'ın 

insanları denemek için verdiği 

L maddi ve manevi sıkıntı, dert, külfet. _j 

Bela kelimesi Kur'an-ı Kerim'de "es
kimek; denemek, sınamak ; gam, musi
bet, darlık ve sıkıntı" manalarında kul
lanılmıştı r. Firavun· un İsrailoğulları'na 
yaptığı korkunç işkenceler "büyük bela" 
(bela ün azfm, el-Bakara 2/ 49 ; el -A'raf 71 
141 ; İ brah im 14 / 6) ve "açık bela" (bela
ün mübfn, ed-Duhan 44 / 33) diye vasıf
landırılmıştır. Hz. İbrahim ' in oğlu ismail'i 
kurban etmeye teşebbüsüne de " açık 

bela" (deneme) denilmiştir (es-Saffat 371 
106). Allah ' ın kendisini denediği kulun 
bu denemeden başarı ve yüz akı ile çık
ması da "güzel bela" (belaün hasen) ola
rak tarif edilmiştir. Bu manada Bedir 
Gazvesi ve sonucunda kazanılan zafer, 
"güzel bir bela" yani başarıyla verilmiş 
bir imtihan olarak nitelendirilmiştir (bk. 
el-Enfa l 8/ 17) . 

Kur 'an'da dini yükümlülükler de bela 
kelimesiyle ifade edilmiştir. Bakara sü
resinin 1 SS ve Muhammed süresinin 31. 
ayetlerinde bela (ibtila) bu manada kul
lanılmıştır. Allah'ın korku ve kıtlık ver
mesi, mal, can ve mahsulleri eksittmesi 
de birer beladır (bk. el-Bakara 2/ 155). 
Esasen Kur'an'a göre dünya, kimin daha 
güzel iş yaptığının anlaşılacağı bir bela 
(deneme) yeri olup ölüm ve hayat bunun 
için yaratılmıştır (bk. el-Mülk 67 / 2) Hz. 
Peygamber de denenmek ve denemek 
için gönderilmiştir (bk. Müsl im, "Cennet", 
63). Başta peygamberler olmak üzere 
Allah herkesi bir bela ile denemektedir. 
Özellikle mutasawıfların üzerinde önem
le durdukları bir hadise göre en şiddetli 
belalara uğrayanlar önce peygamberler, 
sonra da onlara en çok benzeyenlerdir 
(bk. Tirmizi. "Zühd", 56; İ bn Mace, "Fiten", 
23; DarimL "Rel5:a'ik", 67; Buhar!, "Mer
da", 3). insanın dert ve musibetlerle kar
şılaşması kaçınılmazdır. Çünkü kişinin 

gerçek şahsiyeti ibtila (denenme) halin
de ortaya çıkar. Deri için tabaklanma ne 
ise insan için ibtila da odur ; altın ateş
te, insan mihnette belli olur. Büyük be
lalara ancak büyük insanlar dayanabilir. 
Bir hadise göre kazanılacak olan seva
bm büyüklüğü katlanılan belanın ağırlı
ğı nisbetinde olur. Bu yüzden Allah sev
diklerine bela verir. Buna razı olan Al
lah 'ın rızasını kazanır; isyan eden ise Al
lah ' ın gazabına uğrar (Tirmizi , "Zühd", 
56; İbn Ma ce, "Fiten", 23). 
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Belaya uğrama aynı zamanda günah
tan arınmaya ve manen yükselmeye de 
vesile olur. Öyle günahlar vardır ki an
cak belaya sabretmek suretiyle silinir. 
Hz. Aişe, Hz. Peygamber'den daha şid
detli ağrılara maruz kalan birini görme
diğini söyler (bk Tirmizi , "Zühd", 56) Has
talığa mübtela olan müminin günahları 

affa uğrar (el-Muvatta', "'Ayn", 8; Müs
ned, VI, 157). 

Bela, huzur ve selamet manasma ge
len afiyet* mukabili olarak da kullanıl
mıştı r. Bir hadise göre afiyette olanlar, 
bela ehline ahirette verilen sevabm çok
luğunu görünce, " Keşke dünyada iken 
derimiz makasla doğransaydı" diyecek
ler ve onların ahiretteki haline imrene
ceklerdir (Tirmizi. "Zühd", 58). Bununla 
birlikte Allah'tan afiyet dilemek gerekir 
(Tirmizi. "Da'avat", 91 ; Müsned, V, 23 ! , 

235). Bu yüzden belada olanlara merha
met etmek lazımdır ; afiyette olanların 
da hamd etmeleri gerekir (e l -Muvatta ' , 
"Kelam", 8). Hz. Peygamber. "Takat ge
tirilemeyen belalara kendinizi maruz bı
rakarak zelil olmayın " buyurmuş (Tirm i
zi, "Fiten", 67 ; İ bn Mace, "Fiten", 3 I) ve 
dayanılmaz belalardan daima Allah'a sı
ğınmıştır (Buharf, "Da'avat", 23). 

Zahid ve safller bela ve afiyet konu
sunu değ işik bir şekilde ele almışlardır. 
Mutarrif b. Şıhhir belada sabır halinde 
olmayı afiyette şükür halinde olmaya ter
cih ederken diğer bazıları afiyette şük
retmeyi belada sabretmeye tercih etmiş
lerdir. Gazzali ise avam için belaya sab
retmenin nimete şOkretmekten daha 
faydalı olduğunu belirtmekteysa de as
lında insanların her iki durumda takı
nacakları tavra, niyet ve arnellerine gö
re belaya sabretmenin veya nimete şük
retmenin daha değerli olabileceğini dü
şünmektedir. Esasen ona göre sabır ve 
şükür iç içedir. Çünkü dini ve ahlaki açı
dan her nimet bir bela. her bela da bir 
bakıma nimettir. Dolayısıyla kemal sa
hibi bir insan aynı şartlar altında hem 
sabredici hem de şükredicidir. SQfflere 
göre bela da afiyet de Allah 'ta ndır. AI
lah hangisini münasip görürse insan onu 
gönül hoşluğu ile kabullenerek hakkın
da hayırlısının o olduğuna inanmalıdır. 

Allah· ın kahrını da Iutfunu da hoş kar
şılayan, cefada da safada da rıza halin
den ayrılmayan safiler belada "mübte
li"yi yani belayı veren Allah ' ı görürler ; 
belanın sonuçlarını ve karşılığını düşü
nerek teselli bulur, belanın acısını his
setmezler. Sevgiliyi temaşa ederken be
lanın ıstırabını unuturlar . Cüneyd-i Bağ-

dadf'ye göre bela arifler in yolunu aydın
latan bir meşaledir ; müridier için uya
nış, gafiller için helak olma sebebidir . 
ilahi aşk ve muhabbeti esas alan muta
sawıflar en büyük dert ve bela olarak 
aşkı görürler. Fakat aşık maşuku için 
her türlü acıya ve sıkıntıya severek kat
lanır. hatta bundan manevi bir haz du
yar. 
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!il SüLEYMAN U L UD AG 

BELAGAT 
( ~~1) 

Edebiyat kaideleri ve 
edebi sanattarla ilgili meani, 

beyan ve bedii içine alan ilim dalı . 
L _j 

Belagat sözlükte "sözün fasih ve açık 

seçik olması" anlamında masdardır. Ba
zı kaynaklar bunu "ulaşmak ; olgunlaş

mak, erginlik çağına varmak" manasın
daki buh1ğ kelimesiyle ilgili görüyorlar
sa da bab ve masdar değişikliğinden do
layı bu anlam isabetli görülmemektedir. 
Terim olarak ise biri "meleke", diğeri 
"ilim" olmak üzere iki manada kullanıl
mıştır. Batı dillerinde meleke anlamın
da belagata karşılı k eloquence. ilim an
lamında da rhetorique kelimeleri kulla
nılmaktadır. Meleke olarak belagat. sö
zün, fasih olmakla beraber yer ve zama
na da uygun olmasıdır. Diğer bir söyle
yişle bir fikrin sözlü veya yazılı olarak 
yerinde, yeterince ve zamanında ifade 
edilmesidir. Belagat insanda doğuştan 
var olan bir melekedir. Nitekim Kur 'an-ı 

Kerim'de. "O insanı yarattı ve ona beya
nı (düşündüğünü aç ı k lamayı) öğretti " (er
Rahman 55 /3 -4) buyurulmaktadır. Do
layısıyla belagat henüz ilim haline gel
meden önce meleke olarak şai r. yazar 
ve hatiplerde hatta halkın dilinde vardı. 

Bu sebeple sonraları birer belagat teri
mi kabul edilecek olan teşbih . mecaz, is
tiare, takdim. tehir. cinas. mutabakat vb. 
edebi sanatlar her dil ve kültürde daima 
kullanılmıştır. Nitekim belagatın mele-


