
Orhan Hanc;erlioQlu 

ISLA 
INANCLARI • 

SOZL0C0 

islam Deyim, Terim 
ve Ak11nlar1n1 da Kapsar 

-Remzi Kitabevi 



Orban Han~erlioglu 

1SLAM 
1NANQLARI 

SOZLDOD 

islom deyim, terim ve ak1mlanrn 
do kapsar. 

Remzl Kltabevl 
Ankara Caddesi, No. 93 - IstanbuJ 



cii cildi) 

2) 

oliimii, 7 cilt) 

fsaneler) 

8. cilt) 

- Istanbul, 1984 

2q7, D95b I OJ 

r/fq/) 

/ A-S 

1)1 

ONCE 

Tiikenen inanf Sozlugu'miin yeni bir bask1-
sm1 yapmaktansa, onu boliimlere aymp her 
boliimii daha geni§ ve aynntlh olarak yay1m
lafl?-ay1 uygun buldum. Once islam inanrlari'm 
ay1rd1m ve yeniden incelemeye giri§tim. Elim
deki degerli kaynaklardan yararlanarak hemen 
biitiin islamsal deyim ve terimleri de ekledim. 
Genellikle Arapga olan bu deyim ve terimleri 
anla§1hr bir dille ag1klamanm birgok bak1mlar
dan yararh olabilecegini dii§iindiim. Elinizdeki 

sozliik, bu yeni gi:;\h§mamm iiriiniidiir. 

0. H. 



ANAHTAR 

1. Bu sozliik islam inan!r, deyim, terim ve ak1mlanm anla§thr bir dille 
a91klamak i9in yaztlmt§ttr. 

2. inan9, deyim, terim ve ak1mlar ili§kili olduklan biitiin ba§bklara ile
tilmi§tir. Bunlann bilgisini biitiinlemek i9in (Bk.) iletkeninin gosterdigi biitiin 
ba§bklara baktlmabdtr. 

3. Deyim, terim ve ak1mlann dogru okunmalanm saglamak i9in ( ·) 
uzatma ve (') bolme i§aretlerinden, 9ift (a) ve !rift (y)'lerden yararlamlmt§tlr. 
<;ift (y)'ler, Batt dillerinde (izm) ve dilimizde (cilik) ekleriyle dilegetirilen okul
la§mt§ dii§iince dizgelerini belirtir. <;ift (a)'lar da uzatma i§aretinden yararla
mlamayan K, L, G gibi harflerin biti§iginde bulunan (a)'larm uzattlarak okun
'masm1 saglar. Ornegin, ayn anlamlar ta§tyan hadis deyimiyle hadis deyimi 
uzatma i§aretinden yararlanarak birbirinden aynld1g1 gibi, kadir deyimiyle 
kaadir deyimi 9ift (a)'lardan yararlanarak birbirinden ayrtlmt§tlr. 

4. Sozliikte, her sozliigiimiizde kulland1g1m1z bilinen k1saltmalardan da 
yarar lamlmt§tlr. 

5. Metinde kullamlan Arap9a deyim ve terimlerin her biri abecesel Sira
lamadaki kendi ba§hklarmda bulunabilir. 

6. Gerek ba§hklar ve gerek metin genellikle Arap9a sozciiklerle dilege
tirildiginden Sozliige Ttirk9e anlamsal ve 96ziimsel bir dizinle, ba§hk yap1lmay1p 
metinde ge9en Arap9a ve Osmanhca terimler dizini eklenmi§tir. 

A 
ABBAS'IN ELi - El bi9iminde . 
hk ... Peygamber Hz. Muhammed'i 
cast Abbas'm adma baglanan bu 1 

hgm insanlan her tiirlii kotiiltiklere 
koruyacagma islam iilkelerinde ina 
ttr. Abbas, agabeyi Ebu Talip ol 
sonra Peygamberi dii§manlanna ka 
rumu§tU. Htristiyan inan9lannda d 
nun kar§1hg1 olarak Meryem'in J 
zarhg1 v~rdrr. Bk. Nazarhk, Musk 

ABDAL - Kirk din biiyiigii ... P~ 
ber Hz. Muhammed'in amcaoglu 
nin anlatt1g1 bir hadiste, Tann'n_ 
gilisi olduklan ilerisiiriilen kirk d 
ytigii bu adla amhr. <;e§itli Mu! 
tarikatlannda bu deyim ermi§, 
evliya anlamlannda da kullamlma 
Mevlevi abdah, Bekta§i abdalt 
deyimler bu anlamdadtr. Abdalli 
zamanda, Melamilikten tiireyen a! 
tarikat1 adlandtrd1gi gibi, Bekta§il] 
be§inci derecesidir. Bunlardan ba§l 
9ebe Tiirk dervi§leri de bu adla J 
tir. Bunlar, Goktiirklerce dag1t1l~ 
hunlard1r. Onceleri eski Turk d 
manhgm temsilcileri olarak yay1 
daha sonra Mtisltiman olarak Ka 
abdallanna kan§mt§lardtr. Sa9, s 
y1k, ka§ gibi vticutlanndaki biit~ 
leri kaz1tmakla iinliidµrler. <;1pla 
la gezerler, gogtislerinde dovmeyl 
mt§ Ali ad1 ya da Ali'nin k1hc1 ol 
fikar resmi vardtr. Gi:irevleri, 
yagdtrmak, dogal afetleri i:inler 
va§ kazanmak gibi i§lerde varhg 
mlan tinsel gii9leriyle miisltimanl~ 
dim etmektir. Babailik tarikat1mi 
ttlan olan ve Horasan erleri a 
amlan Rum abdallannm, hem din~ 
de d6vii§9ii gti9leriyle, Osmanh 
nin kurulu§unda biiytik etkileri 
tur. Geyikli Baba, Abdal Musa 
Kumral bu Tiirkmen babalanmJ 
liileridir. Miisliiman abdallar A 
Ermi§likten gelen saf adam a 
Ttirk9emizde ban anlammda k 
aptal sozciigii, Arap9a tamk anl 


