
ÖzetBu makalede vahiy kaynakl üç kitaptaki �kurtulu � terimleri ele aln-m tr. Yahudi kutsal kitab Tanah�ta kurtulu  için �y� � kökünden tü-reyen kelimelerle �p d h� ve �g � l� terimleri kullanlmaktadr. Yeni Ahit�te Yunanca �sôzein� ili ile Latince �red-emere� ili ve türevleri kullanlmaktadr. Kur�an�da ise kurtulu , �fevz, felâh ve necât� terimle-ri ile ifade edilmektedir. Tanah�ta ve Yeni Ahit�teki kurtulu  terimleri bir bedel kar l nda daha çok dünyevi bir kurtulu u ifade ederken, Kur�an�daki kurtulu  terimleri dünyevi kurtulu  yannda daha çok uh-revi bir kurtulu u ifade eder.Anahtar kelimeler: Tanah, ncil, Kur�an, Kurtulu , Y� , P d h, G � l, Sôzein, Red-emere, Fevz, Felâh, Necât.
AbstractIn this article, the terms explaining salvation according to three divine books are examined. In the Tanakh, the Jewish sacred book, especially the �y� � and its variants �p d h� and �g � l� are used to explain salva-tion. In the New Testament, the Greek verb �sôzein� and in Latin �red-emere� are used. In the Qur�an, on the other hand, words such as �al-fawz, al-falah and al-najat� signify both salvation here in this World and in the next one. As a difference between the Qur�an and the others it can be stated that the terms referring to salvation in the Tanakh and the New Testament explain mostly the salvation in this world through redemption but in Qur�an the terms referring to salva-tion explain both in this life and in the next one.Keywords: Tanakh, New Testament, Qur�an, Salvation, Y� , P d h, G � l, Sôzein, Red-emere, Fawz, Falah, Najat.



Giri *arlk âleminde insan d ndaki di er canllar, içinde bulunduk-lar an ya ayp o anki ihtiyaç ve güvenliklerini dü ünürken insano lu; içinde ya ad  zamanla birlikte hem geçmi i hem de ge-lece i dü ünen, gelecekle ilgili kayglar, endi eler ve ümitler ta yan bir varlktr. Dolaysyla insan için bugün kadar yarn; dünya hayat kadar ahiret hayat da önemlidir. Bu itibarla insan, kendi gelece iyle ilgili skntlarn, korku ve kayglarn sona erece i, güvenli in ve huzurun tam olarak sa lana-ca , zaman ve mekân boyutlarn a an ebedî bir kurtulu u elde etme arzusundadr. Dinlerin tarihsel incelenmesi, ilkel bile olsa her dinde kurtar-c anlay larn varl n ortaya koymaktadr. Ancak vahiy kaynakl dinler bir kurtulu  mesajyla gelen peygamberlerle di erlerinden ay-rlrlar. Bu dinlere göre Yüce Yaratc, bir lütuf olarak insano luna yeryüzünde nasl olmas gerekti i ve Yaratcs ile ili ki ve ba larn müspet anlamda nasl devam ettirebilece i konusunda teorik bilgi-leri ilahî vahiy olarak insanlar arasndan seçti i peygamberlerine bil-dirir. Peygamberler de Allah�tan aldklar bu bilgileri eksiksiz olarak insanlara aktarrlar. te peygamberlerin getirdi i ilahî vahyin odak noktasnda, insanlarn hem bu dünyada hem de ahiret âleminde nasl kurtulu a ereceklerine dair mesajlar yer alr. Bu bakmdan tarihin çe itli dönemlerinde Allah�n, peygamber-leri vastasyla insanlara bildirdi i ve zamanla yazya geçirilen ve kitapla trlan ilahî vahyin insanl a sundu u kurtulu  reçetelerinin do ru anla lmas ayr bir önem arz eder.Zebur�u da Eski Ahit içerisinde sayd mzda bugün bize kadar ula abilmi  vahiy kaynakl üç kitap bulunmaktadr. Bu kitaplarn vahiy olarak gönderildi i ilk ekli ile bugün elimizde bulunan ekli arasnda �vahyin son kitab Kur�an hariç tutulursa� orijinal vahyi ne kadar yansttklar ayr bir çal ma konusudur.Biz bu makalemizde vahiy kaynakl Tanah, ncil ve Kur�an- Kerim�deki �kurtulu � ifade eden temel terimleri ele almakla snrl kalaca z. 
Bu makale �Vahiy Sürecinde Kurtulu � ba lkl doktora tezinden üretilmi tir.



A) Tanah�ta Kurtulu  fade Eden TerimlerHristiyanlar, Yahudili in kutsal kitabn Eski Ahit, kendi kitap-larn da Yeni Ahit diye isimlendirirler. Yahudiler ise kendi kitapla-rn, Eski Ahit�i meydana getiren Torah, Neviim, Ketuvim eklinde-ki üç ana bölümün ilk harflerinden meydana gelen Tanah (Tanakh) kelimesiyle isimlendirirler. Biz de Yahudilerin kendi kutsal kitapla-rna verdikleri bu ismi kullanmay tercih ettik. Tanah�ta �kurtulu � kavramn ifade etmek için birden fazla keli-me kullanlmaktadr. Bu kelimelerden bazlar, kurtulu  kavramnn sadece dünyevi, özellikle de askerî yönünü, bazlar ise hem dünyevi hem de uhrevi yönünü ifade etmektedir.Tanah�ta kurtulu u ifade etmek için ba ta �y� � kökünden türeyen kelimelerle genelde �p d h� ve �g � l� terimleri kullanlmaktadr.1
1. Y�  branicede kurtulu u ifade etmek için kullanlan öncelikli terim �y� � kökü ve bu kökten türeyen kelimelerdir. Bu terim, Franszca �salut� ngilizce �salvation� Yunanca �sôtèria� kelimelerine denk dü-en bir anlam ta r.2 Y�  kökünden türemi  olan �yesha�, �yeshuah�, �teshuah� kelimele-ri; yardm, skntdan kurtulu , özellikle dü mandan kurtulma, ölüm-den kurtulmaya yardm, genellikle de insanüstü güçlerin yardmyla kurtulma gibi anlamlar ta r ve ngilizceye �salvation� (kurtulu ) olarak çevrilir.3 Örne in, �Rab benim kayam, s na m, kurtarcmdr. Tanrm; kayam, s nacak yerimdir; kalkanm, güçlü kurtarcm, koruna mdr!�4 Yine �Bu mazlum yakard, Rab duydu ve bütün skntlarndan kurtard onu.�5 bu metinlerde �y� � kelimesi ve türevleri kullanlm tr.Tanah�ta kurtulu  ifade eden di er kelimeler daha çok askerî an-

1 Bkz. Hakimler, 8/22, 15/18; I. Samuel, 14/45, 23/5; Michael D. Coogan, �Salvation�, The Oxford Companion to The Bible (OCB), ed. by: Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, New York 1993, s. 669.
2 E. Laroche, �Salut�, Dictionnaire de La Bible Supplément (DBS), ed. by: L. Pirot, A. Robert, Jacque Briend, Édouard Cothenet, Paris 1985, c. 11, s. 486.
3 Morris Joseph, �Salvation (Jewish)�, Encyclopædia of Religion and Ethics (ERE), ed. by: James Hastings, New York 1951, c. 11, s. 138.
4 Mezmurlar, 18/2. 
5 Mezmurlar, 34/6. 



lamda bir kurtulu u ifade ederken �y� � kelimesi, kurtulu  terimine hasredilen o özel anlam da ifade eden bir kelimedir.6 Di er taraftan �y� � ile Arapçadaki �vâsi�a� (geni  olmak, geni likte olmak) kelimesi arasnda bir yaknlktan da bahsedilir. Kelime � -r-r� (darda olmak) kelimesinin kar tdr.7 branice de �y� � kökünden birçok insan ismi de türetilmi tir. Bu isimlerden bazlar unlardr: Musa�nn halefi Ye u, Peygamber Ho-ea, Peygamber aya, branice �y � a�nn Yunanca kar l  olan Je-sus ( sa). Tüm bu isimlerde Tanr�nn açk veya ima yoluyla kurtarc oldu u anlam vardr.8 
2. G � lbranice �g � l� fiili, bedelini verip geri almak, rehinden kurtar-mak, fidye vererek kurtarmak anlamlarna gelen �redeem� fiili ile ngilizceye çevrilmektedir. �G � l� fiili, kendi adna bir ey yapacak durumda olmayanlarn yararna, bir ba kasnn, onlar için bir ey yapmalar anlamn ifade eder.9 �Çünkü Rab Yakup�u fidyeyle kurta-racak, onu kendisinden güçlü olann elinden özgür klacak.�10 metninde �g � l� fiili bu anlamda kullanlm tr. aya da �Ey Yakup soyu, seni yaratan, ey srail, sana biçim veren Rab imdi öyle diyor: Korkma, çünkü seni fidyeyle kurtardm, seni adnla ça rdm, sen benimsin.�11 denilir. Bu metinde �g � l� fidyeyle kurtar-mak anlamnda kullanlm tr. Kelimenin bir di er anlam da korumak ve s nmaktr. Yahve�nin kendisini, kurtulu larndan sorumlu tuttu u ki ileri kurtar n ifade etmek için de yine bu fiil kullanlr. Kelime, �geçici kötülüklerden kurtarma,12 sürgünden kurtulanlara yaplan iyilik ve ihsan� anlam-larna da gelir.13

6 É. Beaucamp, �Le salut selon la Bible dans l�Ancien Testament�, DBS, c. 11, s. 516.
7 É. Beaucamp, �Le salut selon la Bible dans l�Ancien Testament�, DBS, c. 11, s. 521.
8 Bkz. Michael D. Coogan, �Salvation�, OCB, s. 670.
9 Timothy M. Willis, �Redeem�, OCB, s. 644.
10 Yeremya, 31/11.
11 aya, 43/1.
12 Bkz. Çk , 6/6
13 Johannes B. Bauer, �Redemption�, Encyclopedia of Biblical Theology (EBT), ed. by: Johannes B. Bauer, London 1978, c. 2, s. 739.



3. P d hbranicede bir mahkûmun fidyesi ödenerek kurtarlmas i i �p d h� kelimesi ile ifade edilir. Dolaysyla �p d h� fidye ile kurtar-mak anlamna gelir.14 Yahve, srail�i Msr�dan fidye ile kurtarm tr. �Rabb�e öyle yakardm: �Ya Rab Yahve, büyük kudretinle, fidyeyle kur-tarp güçlü elinle Msr�dan çkard n halkn, kendi mirasn yok etme.��15 Kelimenin bir di er kullanmnda �kutsal kanuna göre, ilk do an için Tanr�ya verilen fidye�16 anlam da vardr.17
Kurtulu  ifade eden söz konusu üç terimin metinler içerisindeki da-lmna bakld nda bunlarn, zaman zaman birlikte birbirine paralel anlamlarda kullanldklar görülür. Ancak kelimelerin saysal kullanm-na bakld nda �p d h� kelimesinin 16 defa Mezmurlar�da, 55 defa da Tanah�n kalan ksmnda, �g � l� kelimesinin ise 10 defa Mezmurlar�da 85 defa da Tanah�n kalan ksmnda kullanld  görülür. Buna kar lk �y� � kökü ve bu kökten türeyen kelimelerin ise 132 defa Mezmurlar�da, 218 defa da Tanah�n kalan ksmnda kullanld  ve bu kelimenin kur-tulu u ifade için baskn bir ekilde tercih edildi i görülür.18 Bu üç terim, en geni  ekliyle �kurtarmak, boyunduruktan kur-tarmak, özgürlü üne kavu turmak� anlamlarn ifade eder. Ancak bu kelimelerden �y� � d nda hiçbiri, Tanah�n o özel kurtulu  an-lamn ifade etme iddiasnda bulunamaz. Çünkü bunlarn her biri, dinî olmayan alanla snrl kalarak kurtulu un özel bir yönünü belir-tir. Buna mukabil �y� � terimi ve onun hatrlatt  kurtulu , srail�in kendi Tanrs kar sndaki durumunu ifade eder.19 Netice olarak Tanah�taki kurtulu  terimlerinin; kötülükten ve dü mandan kurtulmay, daha çok da fidye kar l nda askerî ve dünyevi bir kurtulu u ifade ettikleri söylenebilir.20

14 Timothy M. Willis, �Redeem�, OCB, s. 644.
15 Tesniye, 9/26; ayrca bkz. Tesniye, 15/15; 21/8; Mika, 6/4.
16 Bkz. Çk , 13/13; 34/20; Levililer, 27/27.
17 Johannes B. Bauer, �Redemption�, EBT, c. 2, s. 739.
18 Bkz. É. Beaucamp, �Le salut selon la Bible dans l�Ancien Testament�, DBS, c. 11, s. 535.
19 Bkz. É. Beaucamp, �Le salut selon la Bible dans l�Ancien Testament�, DBS, c. 11, s. 520.
20 Bkz. �Her gün yükümüzü ta yan Rabb�e, bizi kurtaran Tanr�ya övgüler olsun. Tanrmz kurtarc bir Tanr�dr, ölümden kurtar  yalnz Rab Yahve�ye özgüdür. Hiç ku kusuz, Tanr dü manlarnn ba n, suçlu ya ayanlarn kll kafasn ezer.� Mez-



B) Yeni Ahit�te Kurtulu  fade Eden TerimlerHristiyanl n kutsal kitab Yeni Ahit�te kurtulu  olgusunu ifade etmek için birden fazla terim kullanlmakla birlikte temel terimler, Yunanca �sôzein� (kurtarmak) fiili ile Latince �red-emere� (geri sa-tn almak) fiili ve türevleridir. 
1. SôzeinYeni Ahit�te kurtulu /kurtarma olgusunu ifade eden ana kelime Yunanca �sôzein� (kurtarmak) fiili ve bu fiilin türevleri olan �sôtèria� (kurtulu ) ve �sôtèr� (kurtarc) kelimeleridir. �Sôzein� fiili, ister aktif ister pasif olsun, belli bir mekân ve zaman içerisinde birden fazla aktörü organize bir ekilde ili kiye geçiren bir de i imi ve dönü ümü ifade eder. Bu fiilden türemi  isimler de bu de i ime referansta bulunma özelliklerini daima korurlar. Kelimenin sözlük anlam �tedavi etmek, iyile tirmek, korumak, dü manlardan s nmak ve kurtulmak� anlamlarn içerir. �Sôzein� fiili Tanah�taki �y� � kelimesinin Yunanca kar l dr.21 Yunanca, �sôtèria� (kurtulu ) kelimesinin Franszcaya tercüme-sinde �salut� kelimesi, ngilizceye tercümesinde ise �salvation� ke-limesi kullanlm tr. �Salut� kelimesi Latince �salus, salutis� kelime-sinden gelmektedir. Franszcada bu kelime sözlükte bir felaket ve tehlikeden kaçp kurtulma i ini; dinî literatürde ise günah durumun-dan kurtulma ve ebedi hayata eri me i ini ifade eder.22 ngilizcede �salvation� kelimesi de �kurtar , kurtarma, kurtulu , halas, necât; ma firet ve gufran� anlamlarn ifade eder.23
�Sôzein� (kurtarmak) fiili ve türevlerine, ncillerden en fazla Luka�da 

murlar, 68/19-21; �Musa, �Korkmayn!� dedi, �Yerinizde durup bekleyin, Rab bugün sizi nasl kurtaracak görün. Bugün gördü ünüz Msrllar bir daha hiç görmeyecek-siniz. Rab sizin için sava acak, siz sakin olun yeter.�� Çk , 14/13-14; �Çünkü Rab Yakup�u fidyeyle kurtaracak, onu kendisinden güçlü olann elinden özgür klacak.� Yeremya, 31/11.
21 Bkz. J. Delorme, �La Théologie du Salut Dans le Nouveau Testament�, Dictionnaire de La Bible Supplément (DBS), Ed. par L. Pirot, A. Robert, J. Bbriend, É. Cothenet, Paris 1991, c. 11, s. 584; http://www.worldinvisible.com/library/sauer/5f00.0747/5f00.0747.7.html. 
22 Bkz. Le Petit Larousse, s. 913.
23 Bkz. ngilizce-Türkçe Redhouse, s. 854.



rastlanr. Bu fiil ve türevleri, 16 defa Matta�da,24 15 defa Markos�da,25 8 defa Yuhanna�da26 kullanlrken 26 defa Luka�da27 kullanlm tr.
2. Redeem Kökü Latince �red-emere� olan �redeem� fiili branice �bedelini verip geri almak, rehinden kurtarmak, fidye vererek kurtarmak� an-lamlarna gelen �g � l� fiilinin ngilizce kar l dr. Kitab- Mukaddes�te birini kurtarmak ço unlukla aile zorunlu-lu udur; ayet bir yakn bunu üstlenmiyorsa kraln veya tanrnn o ki inin görevini üstlenmesi beklenir. Kurtarc, kurtard  ki i için kendi aile fertlerine ne yaparsa aynsn yapar. Kurtarc, borçlunun borcunu öder.28 Yeni Ahit�te kurtarma sk sk fidye ile e le tirilir.29 sa, ölümüyle kurtarr ve böylece insanl  affa kavu turur.30 Tanr, Hristiyanlar kölelikten kurtarr ve böylece onlar evlatl a kabul eder.31 Bu cüm-lelerde kurtarcnn, kurtarlan üzerindeki ailevi ba  ve yaknl  vurgulanm tr. Bütün bu anlatmlarda �kurtarma� eylemini ifade için �redeem� fiili kullanlmaktadr.32
Bu fiilden türetilen �redemption� (bedelini verip kurtarma) ke-limesi �salvation� kelimesine en yakn anlam ta r. Hristiyanlkta �redemption� srr, sa�nn ceza veya ödül vermek isteyen yasay/ada-leti tatmin için çarmha gerilip çile çekmesi imajyla resmedilmi tir. sa�nn ölümü ve yeniden dirilmesiyle insan, Tanr�nn öfkesinden, ölüm ve asli günahtan kurtulmu tur.33

24 Bkz. Matta, 8/25; 10/22; 9/21-22; 14/30; 14/36; 24/13; 27/40, 42, 49.
25 Bkz. Markos, 3/4; 5/23, 28, 34; 6/56; 10/52; 15/30-31.
26 Bkz. Yuhanna, 3/17; 4/22, 42; 12/27, 47.
27 Bkz. Luka, 6/9; 7/3; 7/50; 8/36; 8/48, 50; 17/19; 18/42; 19/9, 10; 23/35, 37, 39.
28 Bkz. �...Bu yollardan özgürlü üne kavu amasa bile, özgürlük ylnda çocuklaryla birlikte özgür olacaktr. Çünkü srailliler benim kullarm, Msr�dan çkard m kendi kullarmdr. Tanrnz Rab benim.� Levililer, 25/54-55; �Çünkü yardm isteyen yok-sulu, dayana  olmayan dü künü o kurtarr. Yoksula, dü küne acr, dü künlerin cann kurtarr. Baskdan, zorbalktan özgür klar onlar. Çünkü onun gözünde onlarn kan de erlidir.� Mezmurlar, 72/12-14. 
29 Bkz. Pavlus�un Koloselilere Mektubu, 1/13-14; Petrus�un Birinci Mektubu, 1/18-19.
30 Bkz. Petrus�un Birinci Mektubu, 1/18-19; Pavlus�un Efesoslulara Mektubu, 1/7; Pavlus�un Koloselilere Mektubu, 1/13-14.
31 Bkz. Pavlus�un Galatyallara Mektubu, 4/1-7.
32 Timothy M. Willis, �Redeem�, OCB, s. 644.
33 Bkz. Pavlus�un Titus�a Mektubu, 2/14; Resullerin leri, 20/28; Pavlus�un Korintoslu-



Sonuç olarak Yeni Ahit�teki kurtulu  terimlerinin; felaket ve tehlikelerden kaçp kurtulmay, bir bedel kar l nda günahtan ve Tanr�nn öfkesinden kurtulmay ifade etti i görülür.
C) Kur�an- Kerim�de Kurtulu  fade Eden Terimlerlahî vahyin son kitab Kur�an- Kerim�de, kurtulu  olgusu de i-ik terimlerle ifade edilmektedir. Bu terimlerin bir ksm do rudan mana ve lafz olarak kurtulu  ifade ederken, bir ksm da dolayl ola-rak kurtulu  anlam ifade etmektedir. Biz bu makalede mana ve lafz olarak kurtulu a delalette öne çkan �fevz, felâh ve necât� terimlerini ele almakla yetinece iz. 
1. Fevz ( ) Arapçada �f-v-z� ( - - ) harflerinden müte ekkil �fevz� ( ) laf-z, ecvef bir fiil olan �fâze� ( ) fiilinin mastar olup, isim olarak da kullanlr. �Fevz� kelimesi Arapçada zt anlam ta yan kelimelerden-dir. Kelimenin birinci anlam �kurtulu �, ikinci anlam ise �helak ol-mak, ölmek�tir.34 Kelimenin birinci anlamna Âl-i mrân suresindeki �Kim cehennemden uzakla trlp cennete konursa o, gerçekten kurtulu a ermi tir.�35 ayeti örnek gösterilebilir. Kelimenin ikinci anlamna mi-sal ise Araplarn biri öldü ü zaman kullandklar �Fâvvaze�r-racul.� (Adam öldü.) ifadesidir.36
�Fevz� kelimesine; �selametle birlikte hayr elde etmek,37 erden kurtulmak, hayr ve arzulanan elde etmek, hayr ve arzulananda muvaffakiyet,38 insann bir tehlikeden kurtulmas, muradna ermesi,39 korku ve tehlikeden kurtulup zafer ve frsat bulmas�40 anlamlar verilmi tir. �Fevz� kelimesinin �zafer� kelimesiyle de e  anlaml ol-

lara Birinci Mektubu, 6/20, 7/23.
34 Ebû�l Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu�cemu Mekâyîsi�l-Luga, (thk.) Abdus-selâm Muhammed Hârûn, Beyrut ts, c. 4, s. 459.
35 3/Âl-i mrân, 185. 
36 bn Fâris, Mu�cemu Mekâyîsi�l-Luga, c. 4, s. 459.
37 Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu-Elfâzi�l-Kur�ân, (thk.) Safvân Adnân Dâvûdî, ed-Dâru� - âmiyye, Beyrut 1997, s. 647.
38 Zebîdî, Muhammed Murtazâ el-Huseynî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, Dâru�l-Kutubi�l- lmiyye, Beyrut 1971, c. 8, s. 124.
39 Hasan Saîd el-Keremî, el-Hadî ilâ Lugati�l-Arab, Dâru Lübnan, Beyrut 1991, c. 3, s. 453.
40 Âsm Efendi, Kâmûsu�l Muhît Tercemesi, f-v-z. md.



du u; fakat �fevz� kelimesinde bir tehlikeden kurtulu , bir yar ma sonunda bir eye nail olma anlamlarnn bulundu u belirtilmi tir.41 Yine tehlikelerle dolu bir helak yeri olan çölün �mefâze� ( ) diye isimlendirilmesinin de çölde yolculuk yapan insanlarn sela-metle ve kurtulu la yolculuk yapmalar için tefeül olarak söylendi i belirtilmi tir.42 Zira çöl, ölüm sebebi oldu u gibi kurtulu  sebebi de olabilir. bn Arabî de �Kim çölü katedip geçer ve oradan çkarsa kurtulur.�43 sözleriyle çöle niçin �mefâze� denildi ini açklam tr. nsann dünyadaki durumu göz önüne alnd nda �fevz� terimi, bu anlamlar ifade ederken, ahiretteki durumu göz önüne alnd n-da en büyük kurtulu  ve ba ary ifade eder.44 Çünkü büyük kurtulu  (el-fevzu�l kebîr) oradadr.45 �Fevz� ( ) kelimesi Kur�an- Kerim�de üçü fiil di erleri isim, mastar, ism-i fâil, ismi-mekân kalplarnda olmak üzere toplam 29 yerde geçmektedir.46 �Fevz� kelimesi, Kur�an�da genellikle tek olarak kullanlmamak-ta daha çok �büyük� manasndaki �azîm� ( ),47 zaman zaman da �apaçk� anlamndaki �mubîn� ( )48 sfatyla beraber kullanlmak-tadr. Bir yerde ise �büyük� manasndaki �kebîr� ( ) sfatyla be-raber kullanlm tr.49 Bu kökten türemi  olan �fâizûn� (muratlarna erenler) kelimesi ise Kur�an�da sadece müminleri nitelemek amacyla kullanlm tr.50 �Fevz� kelimesinin Kur�an�da dünyevi ba ar veya kazanç anla-mnda kullanl na örnek olarak Nisâ suresindeki �E er Allah�tan size bir lütuf (zafer) eri irse, bu sefer de; sizinle kendisi arasnda hiç tan klk yokmu  gibi öyle der: �Ke ke ben de onlarla beraber olsaydm da o büyük 
41 Bkz. Hasan Saîd el-Keremî, el-Hadî ilâ Lugati�l-Arab, c. 3, s. 453. 
42 Bkz. bn Manzûr Ebû�l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mukerrem, Lisânu�l-Arab, Beyrut 1955, c. 5, s. 393; Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, s. 647. 
43 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 5, s. 393.
44 Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, s. 647.
45 Bkz. 85/Burûc, 11.
46 Bkz. M. Fuâd Abdulbâkî, el-Mu�cemu�l-Mufehres li-Elfâzi�l-Kur�ân, Beyrut ts., s. 527.
47 Bkz. 9/Tevbe, 100; 10/Yûnus, 64; 40/Mu�min, 9.
48 Bkz. 6/En�âm, 16; 45/Câsiye, 30.
49 Bkz. 85/Burûc, 11.
50 Bkz. M. Fuâd Abdulbâkî, el-Mu�cemu�l-Mufehres li-Elfâzi�l-Kur�ân, �fvz� md.



ba ardan (bir pay) kapsaydm.��51 ayetini gösterebiliriz. Münafklarn veya henüz gönüllerinde imann gere i gibi yerle medi i kimsele-rin sava a ça rldklarnda a rdan alp isteksiz davran larnn konu edildi i bu ayette, bu ki ilerin Müslümanlarn zafer ve ganimet elde etmeleri hâlinde büyük bir üzüntü duyarak �Ke ke ben de onlar-la beraber olsaydm da büyük bir ba arya (ganimete) ula saydm.� diyerek üzüntü duyduklar belirtilir. Sava a katlmayan bu ki ilerin a zndan nakledilen �fevz� kelimesi, ganimet, dünyevi ba ar ve ka-zanç anlamnda kullanlm tr.�Fevz� kelimesinin veya türevlerinin kullanld  ayetlerde kurtu-lu a erenlerin özellikleri; Allah�a inanp salih amel i lemek,52 samimi bir imanla birlikte din u runda hicret etmek, malyla ve canyla cihat etmek,53 dinine ba ll  sebebiyle küçümsenmesine sabr göstermek,54 Allah�n dostlu unu kazanmak,55 Allah�a ve Resulü�ne itaat ederek ilahî azamet kar snda ürperip saygl olmak56 eklinde belirtilmi tir. �Fevz� kelimesi, Kur�an�da �kurtulu � manasna gelen di er kelime-lerden farkl olarak bir kaç ayet57 hariç tutulursa, genel olarak �ahiretteki saadet, mükâfat, nihai anlamdaki uhrevi kurtulu  veya muvaffakiyet, azabn kaldrlmas,58 Allah�n kötülüklerden korumas�59 anlamlarnda kullanlr. Bu kelimenin ifade etti i kurtulu  genellikle Allah�a ve O�nun Resulü�ne itaat artna ba lanmakta60 ve asl kurtulu  ve ba arnn cen-nete girmek61 ve Allah�n rzasn kazanmak oldu u belirtilmektedir.62
Netice olarak �fevz� kelimesinin, insann hem dünyada hem de ahiret-te her türlü kötü durumla kar la maktan uzakla mas, ho nut olaca  ey-lerle bulu mas ve onlara nail olmas, sonuçta da Allah�n rzasn kazana-rak cennete girmesi anlamnda bir kurtulu  ifade etti ini söyleyebiliriz.

51 4/Nisâ, 73.
52 Bkz. 45/Câsiye, 30; 64/Te âbun, 9; 85/Burûc, 11. 
53 Bkz. 9/Tevbe, 20, 111.
54 Bkz. 23/Mu�minûn, 110, 111.
55 Bkz. 10/Yûnus, 62-64.
56 Bkz. 24/Nûr, 52.
57 Bkz. 4/Nisâ, 73.
58 Bkz. 6/En�âm, 16.
59 Bkz. 40/Mu�min, 9.
60 Bkz. 4/Nisâ, 13; 33/Ahzâb, 71. 
61 Bkz. 3/Âl-i mrân, 185; 9/Tevbe, 89; 57/Hadîd, 12; 61/Saff, 12; 64/Te âbun, 9.
62 Bkz. 9/Tevbe, 72; 61/Saff, 12.



2. Felâh: ( )Arapçada �f-l-h� ( - - ) harflerinden müte ekkil �felh� ( ) kökü, biri �yarmak� di eri ise �kurtulu  ve beka� olmak üzere iki asla delalet eder. Bu kök �felh� mastar ile bir eyi yarmak/kesmek, yeri ziraat için sürmek anlamlarn ifade eder. Nitekim bir air �Muhak-kak ki demir, demir ile kesilir.� beytinde �felh� kelimesini bu anlamda kullanm  ve Ezherî de bu beytin �felh� mastaryla �felaha� fiilinin yarmak kesmek anlamna geldi inin delili oldu unu söylemi tir. Arapçada çiftçi yeri kazp sürdü ü için, gemici suyu yarp ilerledi i için kendilerine �fellâh� denilmi tir.63 Ayrca alt duda  yark olan insana da �eflâh� denilmektedir. �Felh� kökü, �felâh� mastar ile istedi ini elde etmek, arzusuna nail olmak anlamn ifade eder. Kelimenin if�âl babndan kullanm da yine istedi ini elde etmek, ahiret nimetlerini elde etmek ve ka-zanmak anlamlarn ta r.64
�Felâh� kelimesi; �sevinilecek bir eyi elde etmek, necât, hayr ve nimette beka� anlamlarndadr.65 Dolaysyla bu kavram, kurtu-lu  ifade eden; �beka�, �necât�, �halas� ve �fevz� gibi di er kelime-lerle e  anlamldr. Râgb el-Isfahânî de �felâh� kavramnn �zafer ve arzulanan eyi elde etmek�66 anlamlarna geldi ini belirtmi tir. Kâmûs�ta �felâh�, �Nimet, rahat ve hayrda daimi ve bâkî olmak� diye tanmlanm tr.67 Kurtubî de �felâh�n örfte, �istenileni elde etmek, korkulandan kurtulmak� oldu unu belirtmi tir.68 �Felâh� kelimesi-nin iirlerdeki kullanm ise daha çok �beka� anlamndadr. Örne in: ( )�Fakat dünyada felâh yoktur.� msranda kastedilen �Dünyada ebedîlik, beka yoktur.� demektir.69 Kelimede zaman bakmndan beka anlamnn varl na bir ba ka de-lil ise orucun bekasna sebep olup katk sa lad  için sahur yeme ine; ebedî kurtulu a vesile oldu u için cemaatle namaza da �felâh� denmi  

63 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 548; ayrca bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 4, s. 159.
64 brâhîm Mustafa v. d r., Mu�cemu�l-Vasît, Tahran 1934, c. 2, s. 707.
65 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 547.
66 Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, s. 644.
67 Âsm Efendi, Kâmûsu�l-Muhît Tercemesi, f-l-h. md.
68 Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi�l-Kur�ân, Beyrut 1952, c. 1, s. 182.
69 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 547. 



olmasdr. Bir hadis rivayetinde �Rasulullah (as.) ile namaz kldk; öyle ki �felâh� (sahuru) kaçrmaktan korktuk.� denilmi tir.70 Ezann cümlelerin-den olan  da �Hayrn bekasna gelin veya sürekli bir beka ile olan kurtulu a ko un, kurtulu a yönelin.� anlam ta maktadr.71 bnu�l-Esîr de, �necâh� kelimesinin �enceha� fiilinden geldi i gibi �felâh� kelimesinin de �eflaha� fiilinden geldi ini söyler ve eza-nn cümlelerinden olan �felâh�n anlamnn �kendisi ile kurtulma ve cennette ebedî kalma sebebi olan cemaatle namaza gelin.� demek oldu unu ifade eder.72
Râgb el-Isfahânî �felâh� dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayrr. Ona göre dünyevi felâh; dünya hayatn güzelle tiren uzun ömür, zen-ginlik, eref ve bunlarn kazandrd  mutluluktur. O, uhrevi felâh ise; �yoklu u olmayan bir beka, fakr olmayan bir zenginlik, zilleti olmayan bir eref ve cehli olmayan bir ilim�73 eklinde dört eyle özetler.Bütün bu açklamalardan sonra �felâh� teriminin, insann dinî ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesi artyla dünyada elde edece i ba ar ve mutluluk ile ahirette elde edece i ebedî kurtulu  ve saadeti ifade etti ini söyleyebiliriz. nsann böyle bir sonuca ula-abilmesinin, ancak kar sna çkan engelleri a mas ile mümkün ol-du u dü ünülecek olursa �felâh� kelimesinin sözlük anlam ile terim anlam arasndaki ba  da daha iyi anla lm  olur.�Felâh� kelimesi Kur�an�da; mâzî, muzârî ve ism-i fâil sygalarnda ol-mak üzere toplam 40 yerde geçmektedir. Bunlardan 13�ü isim (muflihûn), di erleri ise mâzî ve muzârî olarak fiil eklindedir.74 Kelimenin fiil olarak if�âl babnda kullanmna Kur�an�da oldukça sk rastlanmaktadr.75 Bu ka-lba hem �kurtarmak� hem de �kurtulmak� manalar verilebilir. Ancak Kur�an�daki bu kalp ço unlukla �kurtuldu� anlamndadr. Kelimenin; �felâha ula an, ebedî saadete eren� anlamnda �muf lih�in ço ul ekli olan �muflihûn� eklindeki, isim olarak kullanl  ise bir 

70 Bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 4, s. 158. 
71 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 547; ayrca bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c 4, s. 158. 
72 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 548; ayrca bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 4, s. 158.
73 Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, s. 644.
74 Bkz. M. F. Abdulbâkî, el-Mu�cemu�l-Mufehres li-Elfâzi�l-Kur�ân, s. 526.
75 Bkz. 10/Yûnus, 17; 23/Mu�minûn, 1; 87/A�lâ, 14. 



övgü ifadesi olarak sadece müminler içindir.76 Ezherî, daimi bir kurtu-lu u elde ettikleri için cennet ehline �muflihûn� denildi ini;77 Ebû shâk da, hayra isabet eden, eri en her ki i için �muflih� denildi ini belirtir.78
Kur�an�da kelimenin hem dünyevi, hem uhrevi ba ar ve kurtulu  hem de her ikisi için kullanld  yerleri görmek mümkündür. Örne-in; Hz. Musa ile sihirbazlar arasnda geçen konu mada �Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanm tr.�79 ayetinde sadece yar mada kazanma ve galibiyet söz konusu iken; Ashâb- Kehf kssasnda zikredilen �Çün-kü onlar sizi ele geçirirlerse ya ta layarak öldürürler yahut kendi dinlerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtulu a eremezsiniz.�80 ayetinde ise, uhrevi kurtulu  söz konusudur. Âl-i mrân suresindeki �Ey iman edenler! Sabredin. Sabr yar nda dü manlarnz geçin. (Cihad için) hazr-lkl ve uyank olun ve Allah�a kar  gelmekten saknn ki kurtulu a eresiniz.�81 ayetinde ise hem dünyevi hem de uhrevi kurtulu  kastedilmi tir.82
Kur�an- Kerim�de, birkaç yer istisna edilirse genellikle ahiret ha-yatnda cehennemden kurtulup cennete girmeyi ve Allah�n rzasn elde etmeyi ifade eden �felâh� terimi, bir takm ahlaki hasletleri zo-runlu klmaktadr. Buna göre Kur�an; gayba iman edip, peygamber-lere gönderilen kitaplara ve ahiret gününe kesinlikle inanmak arty-la; namazlarn dosdo ru klan, kendilerine ihsan edilen nimetlerden ba kalarn da faydalandran,83 insanlar hayra ça rp iyili i tavsiye eden ve kötülüklerden alkoyan, faiz yemeyen,84 içki, kumar, irk ve fal gibi eytani tuzaklardan uzak duran,85 zulüm ve hakszl  irtikap etmekten kaçnan,86 mallar ve canlaryla Allah yolunda cihad eden,87 Allah�a kar  kulluk görevlerini yerine getirip hayrl i ler yapan,88 na-

76 Bkz. 2/Bakara, 5; 58/Mucâdele, 22. 
77 Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 4, s. 159.
78 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 2, s. 547.
79 20/Tâhâ, 64.
80 18/Kehf, 20.
81 3/Âl-i mrân, 200.
82 Bkz. Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetu�t-Tefâsîr, Beyrut 1981, c. 1, s. 254.
83 2/Bakara, 2-5.
84 3/Âl-i mrân, 104, 130.
85 5/Mâide, 90.
86 6/En�âm, 21, 135; 12/Yûsuf, 23.
87 9/Tevbe, 88.
88 22/Hac, 77.



mazlarn hu u ile devaml klan, bo  sözlerden kaçnp faydasz i lerle me gul olmayan, zekâtn veren, rz ve namuslarn koruyan, emane-te riayet edip ahde vefa gösteren,89 Allah�n emirlerine uygun hareket etmeye çal an ve i ledi i günahlardan dolay tövbe eden,90 kendi-lerini küfür ve masiyet gibi manevi kötülüklerden arndrm  olan,91 peygambere iman eden, ona sayg gösteren, ona yardm eden ve ona indirilen nura uyan,92 akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkn veren,93 kadn ve erkek müminlere kurtulu u (felâh) vaat etmektedir. Bir di er açdan bakld nda, Kur�an�da �felâh� kelimesinin ki isel erdemler konu edildi inde ve bir Müslüman�n nasl olmas gerekti i gibi sorularn cevaplarnda daha çok kullanld n söyleyebiliriz.94
Sonuç olarak, �felâh� kelimesinin, Kur�an�da dünyadaki herhan-gi bir ba ar manasna m, yoksa ahiret saadeti anlamnda m kulla-nld n kesin olarak tespit etmek hayli güç olmakla birlikte, oran itibariyle ifade etmek gerekirse, en fazla uhrevi saadet kar l nda kullanld n söylemek mümkündür. Ayrca Arap dilcileri de Arap-çada dünya ve ahiret hayrn ve kurtulu unu ifade etmede �felâh� kelimesinden daha kapsayc bir lafzn olmad n belirtmi lerdir.95

3. Necât ( )Arapçada, �n-c-v� ( -  - ) harflerinden müte ekkil �necv� ( ) kökü, biri �kaldrmak, açmak� di eri ise �örtmek ve gizlemek� ol-mak üzere iki asla delalet eder.96 Kelimenin aslnda �bir eyden ayrl-mak� manas da vardr.97 Lügatte genel olarak �kurtulmak� manas ta yan �necât� ( ) kelimesinin fiili olan �necâ� ( ) fiili; �bir tehlikeden kurtulmak� an-lamyla birlikte �a ac kesmek, bir hayvann derisini yüzmek, birine fsldamak, bir sözü sr olarak söylemek, birinden ayrlmak, süratli 
89 23/Mu�minûn, 1-9.
90 24/Nûr, 31.
91 87/A�lâ, 14; 91/ ems, 9.
92 7/A�râf, 157.
93 30/Rûm, 38.
94 Bkz. 23/Mu�minûn, 1-9.
95 Bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 4, s. 158. 
96 Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu�cemu-Mekâyîsu�l-Luga, c. 5, s. 397.
97 Râgb el-Isfahânî, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, s. 792.



olmak� anlamlarna da gelir.98 Kelime if�âl babndan � � ve tef�îl babndan � � eklinde kullanld nda her iki hâlde de �kurtar-mak� anlamna gelmekle birlikte, arada öyle bir farka dikkat çekilir � � helake dü meden önceki, � � ise helake dü tükten sonraki �kurtarma� manasn içerir. �Necât� kelimesi, �necâ ve necvâ� gibi mastar olup isim olarak da kullanlr. �Necât� kelimesinin kendisinden korkulan bir ey-den kurtulmak anlamna geldi i ve selamet kelimesinin e  anlamls oldu u da belirtilmi tir.99 Ço unlu un görü üne göre ise �necve� ve �necât� sel suyunun ula amad  yüksek ve salim yer demektir. Ebû Zeyd, ��en-necve� kelimesi insann kendisi için kurtulu  yeri olaca n dü ündü ü yüksek mekân anlamna gelir.� demi tir. bn umeyl ise �Da a ve vadiye �necve� denilir; �necât� da �sel suyunun ula mad  yer� demektir.� demi tir.100 Bir di er kullanm olarak �necâ� kelimesi yürüyü te süratli olma-y ifade eder. Bu ba lamda süratli deveye �en-nâciye� denilmi tir. �Çölde yolculuk yapt nz zaman süratli olunuz.� (  )101 hadisinde de bu manaya dikkat çekilmi tir. Mufâale babndan da  eklinde çokça kullanlan  fiili ayn zamanda iki ki inin veya bir grubun gizliden konu mas, ki inin sr-rn açmas manalarna delalet eder. Cevherî�nin nakletti ine göre �en-necvâ� kelimesi de �iki ki i arasndaki sr� demektir.102 Kur�an- Kerim�de �necât� kelimesi türevleriyle birlikte 86 yerde geçmekte; bunlardan 17�si isim, sfat ve mastar olarak, kalan ksm ise mâzî, muzârî ve emir kipinde fiil olarak yer almaktadr. �Necât� eklindeki isim hâliyle sadece Mu�min suresindeki �Ey kavmim! Bu ne hâl? Ben sizi kurtulu a (necâta) ça ryorum, siz ise beni ate e ça ryorsunuz.�103 ayetinde geçmektedir. Kur�an da ( ) fiili, bütün türevleriyle birlikte genelde iki manada kulla-
98 Bkz. bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 15, s. 304-309; ayrca bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 20, s. 218-225. 
99 Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 20, s. 218. 
100 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 15, s. 305; ayrca bkz. Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 20, s. 219. 
101 bn Manzûr, Lisânu�l-Arab, c. 15, s. 306. 
102 Zebîdî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, c. 20, s. 221.
103 40/Mu�min, 41.



nlr. Ço unlu u te kil eden birinci grupta, �kurtulu /kurtarma� anlamnn söz konusu oldu u ayetler yer alr.104 kinci grupta ise kelimenin �kar lkl fslda mak, gizli konu mak� anlamnda kullanld  ayetler yer alr.105
�Kurtulmak/kurtarmak� manas ta yan ayetlerde �necât� kelime-siyle, ço unlukla peygamberlerin ve onlara inanan insanlarn ba la-rna gelen bela ve musibetlerden kurtarlmalar anlatlmaktadr. Bu tür ayetlerde kurtarma fiilinin öznesi bizzat Allah�tr. Bu ba lamda Allah, inananlar zalim kavmin elinden kurtarr: �Hani Musa kav-mine, �Allah�n size olan nimetini ann. Hani O sizi, Firavun ailesinden kurtarm t.��106; azab hak etmi  toplumlarda Allah, peygamberini ve ona inananlar kurtarr: �Helak emrimiz gelince, Hûd�u ve beraberindeki iman etmi  olanlar, tarafmzdan bir rahmetle kurtardk. Onlar a r bir azaptan kurtardk.�107 Allah müminleri ve takva ehlini hem dünyada kurtarr: � nananlar ve Allah�a kar  gelmekten saknanlar kurtardk.�108 hem de ahirette kurtarr: �Allah, kendisine kar  gelmekten saknanlar ba arya ula tran (tutum ve davran lar) sebebiyle kurtarr.�109 nsanlar, samimi yakar lar üzerine denizde kar  kar ya kaldklar musibet-lerden kurtarr: �Onlar (denizde) bir dalga, gölgelikler gibi kaplad n-da, dini Allah�a has klarak ona yalvarrlar. Allah onlar kurtarp karaya çkarnca, onlardan bir ksm orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkâr eder.�110 Kur�an�da peygamberlerin ve inananlarn, onlara dü manlk ya-panlarn hilelerinden kurtarlmalar da genelde �necât� kelimesi ile anlatlm tr.111 Ayrca kar la t  tehlikeler kar snda her eyden ümidini kesip Allah�a yönelen, ama tehlike geçince de Allah� unutan insanlarn içinde bulunduklar psikolojik hâl ve ya adklar gelgitle-rin tahlilinde de yine �necât� kelimesine rastlarz.112
�Necât� kelimesi, Kur�an�da genelde �dünyevi kurtulu � mana-

104 Bkz. 2/Bakara, 49; 10/Yûnus, 103;11/Hûd, 58; 39/Zumer, 61; 41/ Fussilet, 18; 61/Saff, 10-12.
105 Bkz. 9/Tevbe, 78; 17/ srâ, 47; 20/Tâhâ, 62; 21/Enbiyâ, 3; 58/Mucâdele, 8, 9, 12.
106 14/ brâhîm, 6.
107 11/Hûd, 58; ayrca bkz. 7/A�râf, 64; 11/Hûd, 66, 94; 
108 41/Fussilet, 18.
109 39/Zumer, 61.
110 31/Lokmân, 32.
111 Bkz. 7/A�râf, 89; 11/Hûd, 58, 66, 94; 44/Duhân, 30.
112 Bkz. 6/En�âm, 63; 10/Yûnus, 22; 17/ srâ, 67; 30/Ankebût, 65; 31/Lokmân, 32.



snda kullanlmakla birlikte zaman zaman uhrevi kurtulu  anlamn-da, �cehennemden uzak olmak ve cennete kavu mak� manasnda da kullanlm tr.113 Ancak genel kullanm göz önüne alnd nda Kur�an�da �necât� kelimesine �fevz� kelimesinin aksine daha ziyade dünyevi kurtulu  anlamnn yüklendi ini söyleyebiliriz.
Sonuç Tanah�ta kurtulu  kavramn ifade için bedelini verip geri almak anlamnda �g � l�, bir mahkûmun fidyesini ödeyerek kurtarlmas anlamnda �p d h�, kelimeleri kullanlmakla birlikte asl kurtulu  kavramn ifade eden kelime �y� � kökü ve bu kökten türeyen keli-melerdir. �Y� � kökünün fark, bu kelimenin srail halk ile Tanrlar Yahve arasndaki o özel ili kiyi ve kurtulu u ifade etmesindedir. Yeni Ahit�te kurtulu  olgusunu ifade etmek için birden fazla terim kullanlmakla birlikte temel terimler; Yunanca �sôzein� (kurtarmak) fiili ile Latince �red-emere� (geri satn almak) fiili ve türevleridir. Sôzein fiili Eski Ahit�teki �y� � kökünün Yunanca kar l dr. Redeem fiili ise branice, bedelini verip geri almak, rehinden kur-tarmak, fidye vererek kurtarmak anlamlarna gelen �g � l� fiilinin kar l dr. Yunanca �sôzein� fiili ve türevleri, Yeni Ahit�teki kur-tarma olgusunu ifadede ayrcalkl bir yere sahiptir.Kur�an- Kerim�de ise kurtulu  olgusunu ifade etmede kullan-lan �fevz, felâh ve necât� terimlerinin her birinin birbirine benzer kullanmlar oldu u gibi, birini di erinden ayran baz farkllklarn oldu u da görülmektedir. Bu ba lamda; �fevz� kavram, ço unlukla ahiret hayatnda azaptan ve cehennemden uzakla trlmak, Allah�n rzasna ermek, cennete ve onun nimetlerine kavu mak anlamnda bir kurtulu u, �necât� kavram; genellikle dünyevi bela ve musibet-lerden, gamdan ve kederden kurtulu u, �felâh� kavram ise ekseri-yetle uhrevi kurtulu  anlam ta makla birlikte dünyevi bir ba ar ve saadet anlam da içeren bir kurtulu u ifade eder.Sonuç olarak, vahiy kaynakl üç kitaptan Tanah�taki kurtulu  te-

113 Bkz. 19/Meryem, 71-72; 39/Zumer, 61; 40/Mu�min, 41; 70/Meâric, 14. 



rimlerinin daha çok fidye kar l nda askerî ve dünyevi bir kurtulu-u; Yeni Ahit�teki kurtulu  terimlerinin, dünyevi kurtulu  ile birlikte bir bedel kar l nda asli günahtan ve Tanr�nn öfkesinden kurtu-lu u; Kur�an�daki kurtulu  terimlerinin ise dünyevi kurtulu  anlam-lar yannda her bir kelimenin Allah�n rzasn kazanarak, uhrevi ve ebedî kurtulu u ifade etti ini söyleyebiliriz. 
Kaynakça
Abdulbâkî, M. Fuad, el-Mu�cemu�l-Mufehres li-Elfâzi�l-Kur�ân, Beyrut ts.
B. Bauer, Johannes, �Redemption�, Encyclopedia of Biblical Theology, London 1978.
Beaucamp, É., �Le Salut Selon la Bible Dans l�Ancien Testament�, Dictionnaire de la 

Bible Supplément, Paris 1991.
Coogan, Michael, �Salvation�, The Oxford Companion to the Bible, ed. by: Bruce M. 

Metzger, Michael D. Coogan, New York 1993.
bn Manzûr, Ebû�l-Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mukerrem, Lisânu�l-Arab, Dâru 

Sâder, Beyrut 1956.
brâhîm, Mustafa, v. d r, Mu�cemu�l-Vasît, Tahran 1934.

Joseph, Morris, �Salvation (Jewish)�, Encyclopædia of Religion and Ethics, ed. by: James 
Hastings, New York 1951.

el-Keremî, Hasan Saîd, el-Hadî ilâ Lugati�l-Arab, Dâru Lübnan, Beyrut 1991.
Firûzâbâdî, Kâmûsu�l-Muhît Tercemesi, Mütercim Âsm Efendi, by. 1272.
Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmiu li Ahkâmi�l-Kur�ân, 

Beyrut 1952.
Laroche, E., �Salut�, Dictionnaire de la Bible Supplément, Ed. par L. Pirot, A. Robert, J. 

Bbriend, É. Cothenet, Paris 1991.
Le Petit Larousse, Edition Larousse, Paris 1994.
el-Isfahânî, er-Râgb, Mufredâtu Elfâzi�l-Kur�ân, (thk.) Safvân Adnân Dâvûdî, ed-

Dâru� - âmiyye, Beyrut 1997.
Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetu�t-Tefâsîr, Beyrut 1981.
Willis, Timothy M., �Redeem�, The Oxford Companion to the Bible, ed. by: Bruce M 

Metzger, Michael D. Coogan, New York 1993.
Zebîdî, Muhammed Murtazâ el-Huseynî, Tâcu�l-Arûs min Cevâhiri�l-Kâmûs, Dâru�l-

Kutubi�l- lmiyye, Beyrut 1971.
Zekeriyyâ, Ebû�l Huseyn Ahmed b. Fâris, Mu�cemu Mekâyîsu�l-Luga, (thk.) Abdusselâm 

Muhammed Hârûn, Beyrut ts.


