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BAŞLARKEN

Hamdolsun, anlayabilmek için araçlar geliştirme yeteneği bahşeden Rabbimize,

Salât olsun, Rabbimizin mesajını açıklamaları ve güzel uygulamalarıyla öğreten Efendimiz’e,

Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun yol ve yordamını izleyen tüm 
müminlere...

Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı olması niyazıyla yedi yıldır iki ayda bir 
neşrettiğimiz Kur’ani Hayat dergimizin 38. sayısını, Kur’an’ın anlamıyla buluşmaya 
yarayan önemli araçlardan biri olan lügat ve fihristlere ayırdık. 

Yılın son sayısında Bilgin Erdoğan kâmûsun nâmûs oluşunu, dergimizde ilk kez ko-
nuk ettiğimiz A. Cüneyt Eren ve M. Selim İpek ilk dönem Kur’an sözlükleri bağlamın-
da vahyi anlama çabalarını yazdı bizim için. 

Keza ilk kez yazılarını yayımladığımız A. Sedat Üstün kendi eseri “Kur’an-ı Kerim 
Sözlüğü”, Tahirhan Aydın Fuat Abdülbaki’nin “el-Mu’cemu’l-Mufehres”i, yayın ku-
rulu üyemiz Mehmet Deri Râgıb’ın “el-Müfredât”ı, Murat Sülün ise yeni ortak çalış-
maları “Kur’an Kelimeleri Hazinesi” üzerinden Kur’an’ın mesajını doğru kavramada 
sözlüklerin yeri ve önemi hakkında imâl-i fikr eylediler. 

Kavramlarla ilgili muhalled çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Kerim Ece İslami kavram-
ları çeviri sorununu, Cevdet Işık Kur’an’ı niteleyen seçme kavramları yazdı, Mehmet 
Çakıl Mustafa İslâmoğlu hocamızın ders notlarından bir kavramlar sözlüğü oluştur-
mayı denedi.  

Emin Karakaya kelimeleri bağlamından koparma hastalığını ele aldı. Ömer Faruk Ka-
rataş Kur’an araştırmacılarına onlarca yeni konu önerdi. Mesut Erdal, Kur’an’ı anlama 
çabalarının kadim örneklerinden biri olarak ilk müfessirlerden Mukâtil bin Süley-
man’ın tefsirini inceledi. Fehmi Yağlı okuduğu tefsirlerden derlediği notlar üzerinden 
Fecr Sûresi’ni anlattı. 

İbrahim Sarmış hoca Gazali örneğinde medeniyet tarihimizi eleştirel bakışla irdeledi. 
Ünal Özdem emr bilmaruf ve salih amelin önemli bir aracı olarak iletişim meselesini, 
M. Mustafa Sarıaltun imanın ontolojisini, Elif Alaca idrak ettiğimiz 1436. hicri yıl mü-
nasebetiyle hicretin anlamını, Ergül Ayaz sosyo-psikolojik bir virüs olarak nitelediği 
sekülerizmi kaleme aldı sizler için. 

Yasemin İslâmoğlu Kur’an’ın 14. burcunu tanıttı. Kadir Canatan, Hasan Aycın’ın çiz-
gisini kapak edinen yazısında Hicr sûresini sertlik simgesiyle tefsir etti. Muharrem 
Baykul’un söyleşisi, Recep Aykan’ın on yıl emek verdiği “Kur’an Fihristi”ni yakından 
tanıma fırsatı sundu. 

Muhterem okuyucumuz, Temmuz 2008-Kasım 2014 arasını kapsayan 38 sayının 
tamamını takım halinde temin etmek için merkez ofisimizle irtibata geçip sipariş 
vererek, yedi yıllık birikimden sürekli istifade etme imkânı bulabilirsiniz. Tüm sa-
yıların pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için www.kuranihayat.com adresinden 
elektronik nüsha aboneliğinizi de gerçekleştirebilir ya da merkez ofisimizden tüm 
sayılarımızın ve detaylı fihristimizin yüklendiği flaş disklerden temin edebilirsiniz.  

Dergimizi okuyarak, sevdiklerinize tavsiye ederek, yazı göndererek desteklerinizi sür-
dürmenizi bekliyoruz. Yeni hicri yılın insanlığa hayır ve bereketle gelmesi niyazıyla, 
39. sayımızda buluşana kadar Allah’a emanet olun... 
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B A Ş Y A Z I

“TASAVVUR 
DÜŞÜNCENİN 

RAHMİDİR. 
TASAVVURDAKİ 

MİLİMETRİK SAPMA 
DÜŞÜNCEDE METREYE, 

EYLEMDE KİLOMETREYE 
TEKABÜL EDER.” 

(MUSTAFA İSLÂMOĞLU).

Bilgin ERDOĞAN

VAHYİN KÂMÛSU,
ÜMMETİN NÂMÛSUDUR

Kendisini Anadolu irfanının münzevi ve 

mütecessis bir fikir işçisi olarak tanımla-

yan Cemil Meriç, kelimelerin ve kavramların 

ehemmiyetine atıf yaparak “Kâmûsa uzanan 

el, nâmûsa uzanan eldir.” der. Aynı yaklaşımı, 

vahyin kâmûsu için de benimsemek müm-

kündür. 

Vahyin tasavvurumuzu inşa eden kavramları-

nı tahrif etmek, vahyin kendisini tahrif etmek 

gibidir. Zira, Mustafa İslâmoğlu’nun isabetle 

söylediği gibi Kur’an; kavramlarıyla tasavvu-

rumuzu, önermeleriyle aklımızı, örnekleriy-

le şahsiyetimizi ve bütünüyle hayatımızı inşa 

eden bir hayat rehberidir. Yine kendisinin ifa-

desiyle “Tasavvur düşüncenin rahmidir. Ora-

daki milimetrik sapmalar düşüncede metreye, 

eylemde kilometreye tekabül eder.” Madem 

kavramlar tasavvuru inşa eder ve tasavvur dü-

şüncenin rahmidir, öyleyse “Vahyin kâmûsu 

dinin nâmûsudur” demek isabetli bir tespit 

olacaktır.

Vahiyle inşa olmamız, Kur’an’ın temel kavram-

larını idrak etmekle mümkündür. İnsanlar, 

Kur’an’ın ilk emri olan “İkra” hitabının ka-ra-

e kökünden geldiğini, yani anlamsız parçaları 

anlamlı bir bütün haline getirmek olduğunu 

bilseydi, vahyin tecvidine değil mânâsına yo-

ğunlaşacaklardı. O zaman vahiy; lafız, mânâ 

bilginistanbul@yahoo.com



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

5

ve maksat bütünlüğü içinde okunacaktı. Do-

layısıyla Kur’an’ın sadâsı camilerin soğuk kö-

şelerindeki ıssız duvarlarda değil, mü’minlerin 

vicdanlarında ve dahi hayatlarında yankılana-

caktı! İnsanlar vahyi okurken, kendi özbenlik-

leriyle beraber, varlığı ve hâdisâtı bir âyet gibi 

okuyacaktı. Yeni tanıştıkları insanlara Allah’ın 

kendilerine nâzil ettiği âyetler nazarıyla baka-

caklardı. Âyât-ı Kur’âniye, âyât-ı tekvîniye ile 

beraber okunacak ve ümmet tıpkı asr-ı saâdet-

te ve Endülüs Emevileri döneminde olduğu 

gibi yeniden dünyaya ışık saçacaktı.

Kur’an’ın en temel kavramı kuşkusuz tevhid 

ve şirk kavramlarıdır. Tevhid ve şirk kavram-

ları doğru anlaşılsaydı, insanlar “lâ” dedikle-

rinde neyi reddettiklerini “ilâhe” deyince neyi 

kastettiklerini ve “illallah” dediklerinde nasıl 

bir Allah’a kulluk etmeleri gerektiğinin farkı-

na varacak ve başka nesnelere veya öznelere 

kulluk etmek yerine sadece ama sadece Allah’a 

kul olacaklardı. 

Bu ümmet şirk kavramını idrak etseydi, böy-

le bir hastalığı irtikap edenlerin şirki, tarihin 

bir döneminde sadece Lat, Uzza, Menat gibi 

putlara tapmak olarak değil, bu marazın bu-

gün, güce, makama, siyasi-dini liderlere ve 

iktidara tapmak gibi her dönemin temel bir 

sorunu olduğunu göreceklerdi. Allah’a yapıl-

ması gerekenin başka kimselere yapılmasının 

veya Allah’a ait özelliklerin başka kimselere 

verilmesinin en büyük bela olduğunu görecek 

ve pislikten tiksinir gibi şirk denilen çirkeften 

öyle tiksinecek ve dahi bu dinin içine hurafe-

nin girmemesi için uğraş verecekti.

Hidayet, çölde yolculuk yapan kişiye rehber-

lik yapan yol gösterici anlamına gelen (huden) 

ve yine (hediye) kavramıyla aynı kökten geldi-

ğini bilmek, hidayetin, varlık sahnesinde insa-

nın yolunu kaybetmemesi için insana verilen 

ilahi hediye mahiyetinde bir rehberlik oldu-

CEMİL MERİÇ “KÂMÛSA UZANAN 
EL, NÂMÛSA UZANAN ELDİR.” 
DER. ÜMMETİN NÂMÛSUNU 

KORUMAK, VAHYİN KÂMÛSUNU 
KORUMAKLA MÜMKÜNDÜR. 

Bilgin 
ERDOĞAN

VAHYİN KÂMÛ-
SU, ÜMMETİN 
NÂMÛSUDUR

ğunu anlamak insanların sahip oldukları bu 

nimeti daha iyi idrak etmeleri noktasında ufuk 

açıcıdır. “Dalâl” kavramının ise çölde yolculuk 

yapan kişinin yolunu şaşırması ve yine dala-

lete giden kimsenin varlık sahnesinde yolunu 

kaybetmesi olarak bilinmesi bu kavramların 

ne kadar hayati anlam taşıdıklarını bilmek açı-

sından önemlidir. 

Bu kavramlar hakkıyla bilinseydi İslami da-

vet ve hizmet ayrı bir buut kazanacaktı. Zira 

yeryüzünde hangi vicdan çölde bir insanın 

kaybolmasına ve bitmesine ve yine hangi vic-

dan varlık sahnesinde insanlık ailesinden bir 

bireyin rehbersiz kalmasına razı olur? Biri yol-

da kalsa veya bir çocuk yolunu kaybetse her 

vicdan sahibi seferber olarak o kimseyi kurtar-

maya çalışır. Ya insanlık varlık sahnesinde yo-

lunu kaybetmişse? Nereden geldiğini, nereye 

gideceğini ve şu koca ömürde neler yapması 

gerektiğini bilmeyerek yaşıyorsa? 

Kavramların arka planını bilmek insanın vic-

danında Sezai Karakoç’un ifadesiyle yeniden 

bir metafizik gerilime vesile olacak ve belki de 

bir dirilişe ortam hazırlayacaktır. Necip Fazıl 

ne güzel der: “Durun kalabalıklar, bu cadde 

çıkmaz sokak/ Haykırsam, kollarımı makas 

gibi açarak...”

Adalet kavramının bir şeyin yerli yerine kon-

ması ve ona fıtratına uygun olarak muamele 

edilmesi, zulüm kavramının ise bir şeyin fıtra-

tına aykırı hareket edilmesi anlamına geldiğini 

bilmiyorsak, adalet deyince aklımıza sadece 

memleket mahkemeleri, zulüm deyince sade-
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hikmet takdim edecekti. Kavramların tahrifi 

imam ile cemaatin arasını açtı. İmamlar ce-

maatlerin kutlu önderleri iken, ölü yıkayan ve 

mezarlıklarda dinleyenlerin anlamadıkları bir 

dilde telkin yapan kimselere indirgendi! 

Takva kavramı, vahyin omurga kavramların-

dan birisidir. Takva kelimesi, Arapçada ve-ka-

ye kökünden gelir. Bu lingüistik kökten gelen 

kavramlarda korunma, sakınma, güç, engel 

olma gibi anlamlar vardır. Vikâye, kavi, kuv-

vet, takviye, takiyye, itteka gibi kavramlar hep 

bu köke nispet edilir. Kavi; güçlü, kuvvet; güç, 

takviye; destek, takiyye; bir düşüncenin veya 

inancın içte korunması, itteka; iki şey arasında 

engel, vikâye; korunma ve sakınmada titizlik 

anlamlarına gelir. 

Takva, insanı takviye ederek güçlendiren bir 

değerdir. Bunun içindir ki, Japon asıllı ünlü 

Arap dilbilimci Toshihiko Izutsu uzun lingüis-

tik tahlillerden sonra takvayı sorumluluk bi-

linci olarak tanımlamış ve muasır müfessirle-

rin bir kısmı tefsirlerinde takvayı Allah’a karşı 

sorumluluk bilinci olarak tercüme etmişlerdir. 

Takva kavramı hakkıyla bilinseydi, bu ümmet 

duygusuz, ruhsuz, şuursuz, sorumsuz ve ira-

desi meflûç bir halde kalmayacak ve bu kutlu 

kavramı dağ başında tek başına yaşamak ola-

rak değil, hayatın içinde maruf için koşmak 

olarak algılayacaktı.

İnfak, vahyin en temel kavramlarından biri-

dir. Kur’an, yaklaşık kırk beş yerde doğrudan 

infak kavramına dikkat çeker. İnfak; ıstılahta, 

fayda veren bir şeyi muhtaç olan biriyle karşı-

lıksız paylaşmak anlamlarına gelir. Bu anlam-

da infak sadece maddi değerlerle değil manevi 

değerlerle de izah edilir. 

İnfak, lingüistik olarak ne-fe-ka kökünden ge-

lir. Arapça, iki ucunda iki deliği olan yeraltı 

geçidine enfâk denir. İki yuvası olan jerboa 

KUR’AN’IN TEMEL 
KAVRAMLARIYLA HAYATIMIZ 

ARASINDA BİR BAĞ 
KURAMAZSAK HAYATIMIZI, 
NESLİMİZİ VE DÜNYAMIZI 

KUR’ANİLEŞTİRMEMİZ MÜMKÜN 
OLMAYACAKTIR. 

ce işkence ve şiddet alanları gelecektir. Oysaki 

bu kavramlar, hayatımızın her sahasında gö-

rebileceğimiz en temel değerlerdir. Mesela bir 

çocuğa çocukluğunu yaşatmamak zulümdür. 

Dolayısıyla adalet sadece mahkemede hakimin 

doğru hükmetmesi değildir.

Çocukların çok erken yaşlarda bir yetişkin gibi 

ağır işlerde çalışması yerine, okula gidip eği-

tim alması ve kırlarda özgürce koşabilmeleri 

için imkân sağlamak adaletin gereğidir. Zulüm 

kavramı doğru anlaşıldığında böyle bir du-

rum, sadece çocukların aile içi şiddete maruz 

kalması olarak değil, aynı zamanda çarpık bir 

eğitim sistemi ile çocukların yarış atı gibi eği-

tim tüccarlarının açtığı dershane köşelerinde 

süründürülmeleri olarak da anlaşılacaktır.

Şayet “ümmet” kavramının anne anlamına ge-

len “ümm” ile aynı kökten geldiği bu ümmet 

tarafından bilinseydi, o zaman bu ümmetin 

içinden dinlerini teröre ve şiddete alet eden 

veya insanların karşısına kaba softa ve ham 

yobaz bir tarzda dikilen ya da kameralar kar-

şısında insanların kellelerini gövdelerinden 

vahşice keserek ayıran bazı zalim bedbahtlar 

çıkmayacaktı. 

“İmam” anne anlamına gelen “ümm” ile aynı 

kökten gelen bir kavram. Şayet bu hakikat in-

sanlara hatırlatılsaydı, bu ümmet annelerini 

sever gibi imamlarını sevecek ve dini önder-

lere hürmet edeceklerdi. İmamlar ise cemaat-

lerine yavrusuna süt veren anneler gibi ilim ve 
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faresine “munâfeka” denir. İki yüzlü olan kim-

selere ise münafık denir. Dolayısıyla infak, iki 

yüzü olan bir verme çeşididir. Nasıl ki müna-

fık Allah için yapıyor gibi görünmesine mu-

kabil, aslında kendi menfaatine yapar, infak 

ise kaybettiriyor gibi görünse de hakikatte ka-

zandıran bir özelliğe sahiptir. Ve infak nifakın 

ilacıdır. Şayet bu kavram hakkıyla anlaşılsay-

dı, bu ümmetin içinde aç ve muhtaç kimse 

kalmazdı. Bir tarafta insanlar yiyecek ekmek 

bulamazken, diğer taraftan bu ümmetin bazı 

sefih kimseleri lüks ve şatafat içinde yaşamak-

tan utanırlardı!

Kavramlar, çocuklarımız gibidir. Onları kay-

betmek çocuklarımızdan birini kaybetmek ve 

onların vücud verdikleri lingüistik ve ıstılahi 

anlamları tahrif etmek, çocuklarımızın adeta 

yoldan çıkması gibidir. Evet, “tasavvur, dü-

şüncenin rahmidir. Oradaki milimetrik sap-

ma, düşüncede metreye, eylemde kilometreye 

tekabül eder.” 

Bugün, aile içi şiddetin maalesef Müslüman 

ailelerde de yaygınlaşmaya başladığına şahit 

oluyoruz. Anlaşmazlıklardan kaynaklanan 

şiddet ve kavga hayatın kaçınılmaz gerçeğidir. 

Ancak tehlikeli olan bu şiddetin kutsala fatura 

edilmesidir. Özellikle Nisa Sûresi’nin 34. âye-

tinde geçen “darb” kavramındaki yanlış ter-

cüme, Müslüman ailelerde kadınlara yönelik 

aile içi şiddetin devam etmesine gerekçe kı-

lınabilmekte! Oysa ki, “darb” kavramı sadece 

vurmak anlamına gelmez. Bunun dışında, ay-

rılmak, bırakmak, etmek, eylemek gibi anlam-

lara da gelir. Mesela aynı kökten gelen “idrab” 

yaptığı işten vazgeçmek, yüz çevirmek, hatta 

grev yapmak anlamında kullanılır. Şayet bu 

kavram vurmak olarak değil ayrılmak olarak 

anlaşılsaydı, belki de bu kadar aile içi şiddet 

yaşanmayacak ve bazı nâdan ruhlar aile içi şid-

KUR’AN’IN TEMEL KAVRAMLARI 
TAHRİF EDİLDİĞİ İÇİN BUGÜN 

ÜMMET PERİŞAN HALDEDİR. BU 
YÜZDEN, DİN DİLİMİZİN ACİLEN 

ISLAHINA İHTİYAÇ VARDIR.

deti Allah’ın ruhsat verdiği meşru bir şey ola-

rak görmeyeceklerdi.

İçi boşaltılan kavramlardan birisi de “sabır” 

kavramıdır. Öyle ki, bu kavram Kur’an’da 104 

yerde zikredilir. Sa-be-ra kökünden gelen bu 

kavram hedefe ulaşmak için güçlüklere karşı 

direnmek anlamındadır. Bu kavram şayet ça-

resizce beklemek ve tahammül etmek olarak 

değil, bilakis güçlüklere karşı direniş ahlâkını 

göstermek olarak algılansaydı ümmetin irade-

si meflûç olmaktan kurtulacak ve zalimlerin 

zulmüne meydan okuyacak hale gelecekti. Ali 

(r); “Sabır ile din arasındaki ilişki, kafa ile göv-

de arasındaki ilişkiye benzer.” der. Dolayısıyla 

sabır sanki kafa gibidir. Sabır kavramının içi 

boşaltılarak bu ümmetin kafasına adeta pran-

ga geçirildi. Onun için önce yürekler, sonra 

topraklar işgal edildi.

Tefekkür insan türünün en kutlu eylemidir. 

Önce düşünemediğimizi düşünmek ve vah-

yin bu kutlu kavramlarıyla hayatımız arasın-

da bağ kurmak zorundayız. Zira insan, aklıyla 

diğer mahlûkâttan ayrılır. Akıl ise bağ kurma 

işlevi taşır. Vahyin fevkalade önem arzeden bu 

kavramlarıyla hayatımız arasında bir bağ ku-

ramazsak hayatımızı, neslimizi ve dünyamızı 

Kur’anileştirmemiz mümkün olmayacaktır. Bu 

kavramlar tahrif edildiği için bugün ümmet pe-

rişan haldedir. Onun için acilen din dilimizin 

ıslahına ihtiyaç vardır. Zira ümmetin nâmû-

sunu korumak vahyin kâmûsunu korumakla 

mümkündür. Ümmet olarak nâmûsumuza yö-

nelik iğfalin önüne geçmek için kâmûsumuzu 

işgalden kurtarmamız elzemdir. 
Bilgin 
ERDOĞAN

VAHYİN KÂMÛ-
SU, ÜMMETİN 
NÂMÛSUDUR
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A. Cüneyt EREN

İLK DÖNEM KUR’ÂN
SÖZLÜKLERİ BAĞLAMINDA  

KUR’ÂN’IN ANLAŞILMASI 
FAALİYETLERİ

Giriş

Kur’ân, nazil olduğu andan başlamak üzere anlaşılması için bir-

çok faaliyetlere mehaz olmuştur. Hz. Peygamber’in (s) âyetlerin 

anlaşılması adına yapmış ol duğu kavlî veya tatbiki izahlar Kur’ân 

tarihinde ilk tefsir örnekleri olarak yerini bulmuştur. 

Sahabe-i kiram anlayamadığı herhangi bir âyetin hükmü veya laf-

zın izahını bizzat Hz. Peygamberimize (s) sormak suretiyle müş-

killerini halledebilmekteydi. Örneğin;

َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر  يََّن َلُكُم اْلَخْيُط اأَلبـْ َتبـَ َوُكُلوْا َواْشَرُبوْا َحتَّى يـَ
“Tan yerinde, beyaz iplik si yah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar, 

yiyin için.”1 âyeti nazil olduktan sonra Adiyy b. Hâtim (r), gece ya-

rısı eline aldığı bir beyaz, bir de siyah iple sabah vaktinin tesbitine 

çalışmış, başarılı olamayınca da Hz. Peygamber’e gitmiş o da: “Bu 

siyah iplikle beyaz iplik, ancak gece karanlığı ile gündüz beyazlığı dır.” 

izahıyla onun müşkilini hallet miştir.2

İlk dönemde kaleme alınmış olan tefsirler yaşanılan zaman dili-

minin gereği umu miyetle rivayet ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Ay-

rıca Arapça’ya vukûfiyetin daha fazla ol duğu bu zaman dilimine 

ait tefsir örneklerinde Kur’ân’ın garip kelimelerinin açıklamaları 

daha fazla yer tutuyordu. Zira ‘Kur’ân’da yabancı kelimelerin ol-

duğu ile ilgili ilk bilgiler İbn Abbas’a (r) dayanmaktadır. Tefsîr 

ilminde seçkin bir yere sahip olan İbn Abbas,  “fatara” yapma 

1. Bakara 2/187.
2. Buhârî Ebû Abdillah, el-Câmiu’s-Sahîh, Mısır, 1345, V, 156.
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ve yaratma3,  “hanân” şefkat merha met4, 
 “evvâh” kesin bilgi sahibi veya rahîm ve 

 “er-rakîm” levha, kitap ve divit gibi 
kelimelerinin anlamla rını sonradan öğren-
diğini ifade etmektedir.’5 Örneğin tefsîrlerde 
Hz. Ömer’in (r) lafzın garipliğinden dolayı 

  “Meyveler ve çayırlar bitirdik”6 
âyetinde geçen “ebben” kelimesinin mânâ-
sını bilmedi ğini söylediği nakle dil mektedir.7 

Kur’ân’ın nazil olup iki kapak ara sında top-
lanmasından sonra Araplar, kendi dil leri-
nin kurallarını tespit etme gayretine, İslâm’a 
sonra dan girenler de Kur’ân’ı anlaya bilmek 
için Arapça öğrenme gayretine düş müşlerdir. 
Bu arada Arapça, komşu kültür lere ait İran 
ve Hint edebiyatlarının etkisine maruz kal-
mıştır. Tüm bu geliş meler, ilk dönemler-
de Kur’ân’ın dil yönüyle tefsîri üzerinde 
yoğun laşılması sonu cunu doğurmuştur. 
Zira Arap dili filolojisi hicrî ikinci yüz yıldan 
itibaren gelişmeye başlamıştır. Ebû Amr b. 
el-A’lâ (ö.154/770), İsâ b. Amr es-Sakafî 
(ö.149/766), Sîbeveyh (ö.180/796), el-Ahfeş 
(ö.177/793) ve Halil b. Ahmed (ö.170/786) 
bu dö nemin önemli dil âlimleri olup, Basra 
ve Kûfe de Arap diline yö nelik çalışmaların 
merkezi ol muştur. Bu dö nemde çok sa yıda 
Garîbu’l-Kur’ân, İ’râbu’l-Kur’ân ve Meâni’l-
Kur’ân türü eserler yazılmış, bunların bir 
kısmı günümüze ka dar gelmiştir. Bu eser-
lerde, Kur’ân’ın ke lime ve laf zılarının dilsel 
çözümlemeleri ya pıl mış, Kur’ ân’da ya bancı 

3. En‘âm, 6/79.
4. Meryem 19/13.
5. Suyûtî Celaleddin, el-İtkan fî Ulûmi’l-Kur’ân, Tahk. el-

Mek tebetu‘l-’Asriyye, Kahire, 1951, s. 239; Cerrahoğlu, 
“Garîbu’l-Kur’ân”,  XIII, 380; Kahraman Ferruh, Garîbu’l-
Kur’ân’a Antropolojik Bir Yaklaşım’dan naklen.

6. Abese 80/31.
7. Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf, Dâru ihyâi’t-

türâsi’l-Arabî, Beyrut 1997, IV, 705; Suyûtî, Celâluddîn, 
el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Müessesetü’r-Risâle en-Nâşirûn, 
Beyrut 2011, s. 239; İbn Aşûr, Mu hammed Tahir, et-Tahrîr 
ve’t-Tenvîr, Dâru’t-Tûnusiyye, Tûnus 1984, XXX, 133, 134.

ke lime olup olmadığı vb. hususlar tartışıl-
mıştır.8 

İlk Dönem Kur’ân Sözlükleri 

a. Sözlüğün Tanımı

Sözlük, kelime olarak Arapça mu’cem, kâ-
mus veya lügat kelimeleri ile karşıla nan; bir 
dilde yer alan kelimenin öncelikle birincil 
daha sonra da gelebilecek diğer anlamları-
nı, farklı telif edilme gayelerine matuf olarak 
deyim veya cümle içinde söyleyiş ve yazılış 
şekillerini, kelimenin iştikakını, kökünü, 
bunların telaffuz ve başka unsurlarla meyda-
na gelen söz ve anlamlarını bazen de örnek-
lendirerek veren çalışmalardır. Bu kelimeler 
içinde ‘mu’cem’ kelimesi ‘karışıklığı gider-
mek’ anla mında Arapça ( ‘a-ce-me) fiilin-
den gelir.9 A. Abdulkadir Attar, mu’cem hak-
kında ‘Konularına veya hecâ harflerine göre 

8. Kur’ân keli mele rinin iza hında temel başvuru kaynağı 
Arap şiiri olmuştur. Ayrıca birçok Kur’ân âyeti, yeni te-
şekkül eden sarf ve nahiv ilim leri için birer delil olarak 
kulla nılmış, bedî, beyân ve meânî ilimleri de Kur’ân’ın 
üslubu ile teyid olmuş tur. Bu çalışma larda yer alan bilgi-
ler, zamanla tefsîrlerin zorunlu baş vuru malzemesi haline 
gelmiş ve Kur’ân’ın tamamı için yazılan tefsîrlere birer 
basa mak oluşturmuşlardır.

9. Bkz. İbn Dureyd, Ebû Bekr Muhammed b. Hasan el-Ezdî, 
Kitâbu Cemhereti’l-Luğa, II/104., Bağdat, 1344 h.

HZ. PEYGAMBER’İN 

ÂYETLERİN 

ANLAŞILMASI ADINA 

YAPMIŞ OLDUĞU KAVLÎ 

VEYA TATBİKÎ İZAHLAR, 

KUR’ÂN TARİHİNDE 

İLK TEFSİR ÖRNEKLERİ 

OLARAK YERİNİ 

BULMUŞTUR. 

A. Cüneyt EREN

İLK DÖNEMİN
KURAN SÖZLÜKLERİ
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özel bir terkiple düzenlenmiş büyük miktar-
da dildeki müfredatı, şerhleri ve manalarının 
tefsiriyle birlikte içerisinde bulunduran ki-
taptır’, der. Bu itibarla tam bir mu’cem lügat-
teki her kelimeyi kullanma yerlerini beyan 
eden şahitleri ve telaffuzunu, iştikaklarını ve 
manalarının şerhlerini içermeli dir10. Kâmûs 
kelimesi de Arapça’da ‘deniz, denizin orta-
sı ve deniz suyu’ anlamına gelir.11 Mu’cem 
ile aynı anlamda kullanılır. Hüseyin Nassar 
sözlüğün tanımını, ‘bir dildeki kelimelerin 
hepsini veya bazılarını genellikle alfabe sıra-
sına göre aynı dile veya başka dil aracılığı ile 
tanımlayan kitap’ olarak yapar.12 

b. Sözlüğün Tarihi

Tarihte ilk kez sözlük çalışmasını M.Ö. II. 
yüzyılda İskenderiye Müzesi kütüp hanecisi 
Bizanslı Aristophanes’in yapmış olduğu id-
dia edilir. M.Ö. XI. yüzyılda Bawetshi’nin 
hazırlamış olduğu söylenen Çince sözlüğü 

10. Bkz. Attar A. Abdulkadir, Mukaddemetu’s-Sıhâh, Beyrut, 
1979, s. 38. 

11. Bkz. İbn Fâris, el-İttibâ ve’l-Muzâvece, I, 4; el-Ezherî, Teh-
zîbu’l-Luğa, III, 173; İbn Side, el-Muhassas, II, 231.

12. Nassar Hüseyin, el-Mu’cemu’l-Arabî, Neş’etuhu ve Tetav-
vuruhu, Mısır, 1988, I, 9.

de ilk yazılı lexicography örneği olarak zikre-
dilmektedir.13 Terim olarak ilk kez ‘Lat. Di-
ctionarium’ şeklinde 1225’te John Garland 
tarafından kullanıldığı söylenir.14 

Arap dünyasında sistematik denebilecek salt 
dilin anlaşılmasını hedefleyen ve kendi için-
deki tasniflerine göre genel olarak kelime-
lerin kök harflerinden birincisinden başla-
yarak sırayla maddeleme suretiyle alfabetik 
sıranın esas alındığı sözlükler olup bu ma-
nada ilk sözlük çalışması Kitâbu’l-‘Ayn adı ile 
Halil b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhidî 
(ö.170/786) tarafından kaleme alınmıştır. 

Arapça sözlükler tarihî seyri içinde genel 
olarak; 

Harflerin mahreçleri esas alınan sözlükler,

Kelimenin son harfi esas alınan sözlükler, 

Kelimenin ilk harfi esas alınan sözlükler,

Kelimenin okunduğu gibi tertip edilen söz-
lükler olmak üzere dört ayrı kategori altında 
toplanırlar.

Harflerin mahreçleri esas alınan sözlük-
lerin başlıcaları; Kitâbu’l-‘Ayn, el-Bâri’ fî 
Ğarîbi’l-Lüğati’l-‘Arabiyye, Tehzîbu’l-Lüğa, 
el-Muhît fi’l-Luğa, el-Muhkem ve’l-Muhîti’l-
‘A’zam

Kelimenin son harfi esas alınan sözlük-
lerin başlıcaları; Dîvânu’l-Edeb fî Beyâni 
Luğati’l-‘Arab, Tâcu’l-Luğa ve Sıhâhu’l-‘Ara-
biyye, Lisânu’l-‘Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, 
Tâcu’l-‘Arûs

Kelimenin ilk harfi esas alınan sözlük-
lerin başlıcaları; Kitâbu’l-Cîm, el-Cemhere, 
Mu‘cemu Mekâyîsi’l-Luğa, el-Mucmel fi’l-Lu-
ğa, Esâsu’l-Belâğa, Muhtâru’s-Sıhâh, el-Mu‘ce-
mu’l-Vasît

13. Attâr, Abdulğafur, Mukaddimetu’s-Sıhâh, s.40-41, Kahi-
re, 1956.

14. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, TDK Yay., Ankara, 1995, 
s. 394.

ARAPÇA’YA 

VUKÛFİYETİN DAHA 

FAZLA OLDUĞU 

İLK DÖNEM 

TEFSİRLERİNDE 

KUR’ÂN’IN GARİP 

KELİMELERİNİN 

AÇIKLAMALARI 

DAHA FAZLA YER 

TUTUYORDU. 
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Kelimenin okunduğu gibi tertip edilen 
sözlüklerin başlıcaları da; el-Merca’, er-
Râid, el-Muncidu’l-Ebcedî, Larous şeklinde 
sıralanabilir.

c. İlk Dönem Kur’ân Sözlükleri

Arap dünyasında ise lügat çalışmalarının 
temeli -girişte de kısaca değindiğimiz üze-
re- İslâm hukukunun iki temel kaynağı 
Kur’ân ve Hadis içerisindeki garip keli-
melerini anlamaya yönelik Ğarib’ul-Kur’ân 
ve Ğarîbu’l-Hadîs tesmiyeleri ile şöhret ka-
zanmış ‘mevzûî lügat’ da denilen teliflerle 
başlamıştır. Bu türün en belirgin kay nağı 
ise bedevi Arapların kullanmış olduğu ve 
özellikle de şiir dili idi. Bu türe örnek teş-
kil eden ilk eser İbn Abbas’ın (r) Ğarîbu’l-
Kur’ân’ıdır. Kendisine nispet edilen bu eser 
daha sonra ondan ilim tahsil etmiş olan 
talebelerin rivâyetleri ile yazılmıştır. Onu 
tarihi silsile olarak Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. 
Ziyâd el-Ferrâ’ (ö.207/822)’nın Me‘âni’l-
Kur’ân’ı, Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Mü-
sennâ (ö.210/825); Mecâzü’l-Kur’ân’ı, Ebû 
‘Abdirrahmân ‘Abdullâh b. Yahyâ b. el-Mu-
bârek (ö.237/851)’in Ğarîbu’l-Kur’ân ve Tef-
sîruh adlı eseri, İbn Kuteybe (ö.276/889)’nin 
Te’vîlu Muşkili’l-Kur’ân ve Ğarîbu’l-Kur’ân’ı, 
ez-Zeccâc (ö.331/942)’ın; İ’râbu’l-Kur’ân 
ve Meâni’l-Kur’ân’ı, Ebû ‘Ubeyd Ahmed b. 
Muhammed el-Herevî (ö.401/1011)’nin 
Kitâbu’l-Ğarîbeyn fi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs adlı 
eseri, er-Râğıb el-İsfehânî (ö.502/1108)’in 
el-Mufredât’ı, Muhammed b. Ebî Bekr er-
Râzî (ö.666/1267)’nin Tefsîru Ğarîbi’l-Kurâ-
ni’l-Azîm adlı eseri takip eder.15 

15. Yine hadislerde geçen garip elfazın anlaşılmasına yö-
nelik çalışmalar da bu kapsamda değerlendiri lebilecek 
lügat çalışmalarıdır. Örnek olarak Ebû ‘Ubeyd el-Kâ-
sım b. Sellâm el-Herevî (ö.224/838)’nin Ğarîbu’l-Ha-
dîs adlı eseri, İbn Kuteybe (ö.276/887)’nin el-Kâsım b. 
Sellâm’ın eserine al madığı garip kelimeleri konularına 
göre tasnif ettiği Ğarîbu’l-Hadîs adlı eseri, Ebû Suley-

Yine hadislerde geçen garip elfâzın anlaşıl-
masına yönelik çalışmalar da bu kap samda 
değerlendirilebilecek lügat çalışmalarıdır. 
Örnek olarak Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm 
el-Herevî (ö.224/838)’nin Ğarîbu’l-Hadîs adlı 
eseri, İbn Kuteybe (ö.276/887)’nin el-Kâsım 
b. Sellâm’ın eserine almadığı garip kelime-
leri konularına göre tasnif ettiği Ğarîbu’l-
Hadîs adlı eseri, Ebû Suleymân Hamd b. 
Muhammed el-Hattâbî (ö.388/998)’nin 
Ğarîbu’l-Hadîs adlı eseri, Ebu’l-Kâsım Cârul-
lâh ez-Zemahşerî (ö.538/1143)’nin el-Fâ’ik 
fî Ğarîbil-Hadîs adlı eseri, Mecduddîn Ebu’s-
Se‘âdât b. el-Esîr el-Cezerî (ö.606/1209)’nin 
en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs adlı eseri zikre-
dilebilir.16 Ebû Mâlik ‘Amr b. Kirkire, Ebû 

mân Hamd b. Muhammed el-Hattâbî (ö.388/998)’nin 
Ğarîbu’l-Hadîs adlı eseri, Ebu’l-Kâsım Cârullâh ez-
Zemahşerî (ö.538/1143)’nin el-Fâ’ik fî Ğarîbil-Hadîs 
adlı eseri, Mecduddîn Ebu’s-Se‘âdât b. el-Esîr el-Cezerî 
(ö.606/1209)’nin en-Nihâye fî Ğarîbi’l-Hadîs adlı 
eseri zikredilebilir. (Garibu’l-Hadis ile ilgili çalışmalar 
hakkında bilgi için bkz. Palabıyık Abdülkadir, Garibu’l-
Hadis Nevinin Doğuşu ve Abdulgâfir b. İsmail’in 
el-Mufhim li Şerhi Garîb Sahihi Muslim Adlı Eseri, 
İzmir, 1997) Ebû Mâlik ‘Amr b. Kirkire, Ebû ‘Amr eş-Şey-
bânî, el-Esma‘î, Ebû Zeyd el-Ensârî vb. dilcilerin çalışma-
ları da bu bağlamda zikre dilecek çalışmalardır. Ardından 
bedevi Arapların dilini keşfetmeye yönelik Kitâbu’l-Hayl, 
Kitâbu’l-İbil, Kitabu’l-Haşarât gibi çalışmalar gelir.

16. Garibu’l-Hadis ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi için bkz. 
Palabıyık Abdülkadir, Garibu’l-Hadis Nevi nin Doğuşu ve 
Abdulgâfir b. İsmail’in el-Mufhim li Şerhi Garîb Sahihi 
Muslim Adlı Eseri, İzmir, 1997.

İLK DÖNEMDE ÇOK 

SAYIDA GARÎBU’L-
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KUR’ÂN VE MEÂNİ’L-

KUR’ÂN TÜRÜ ESERLER 

YAZILMIŞ, BUNLARIN 

BİR KISMI GÜNÜMÜZE 

KADAR GELMİŞTİR. 

A. Cüneyt EREN
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‘Amr eş-Şeybânî, el-Esma‘î, Ebû Zeyd el-En-
sârî vb. dilci lerin çalışmaları da bu bağlamda 
zikredilecek çalışmalardır. Ardından bedevi 
Arap ların dilini keşfetmeye yönelik Kitâbu’l-
Hayl, Kitâbu’l-İbil, Kitâbu’l-Haşarât gibi çalış-
malar gelir. 

Bu arada belirtmemiz gereken bir diğer hu-
sus da, Arap dünyasında yukarıda bahsi 
geçen sözlük çalışmaları yapılırken Avru-
pa’da kayda değer sözlük çalışmaları ancak 
17. ve 18. yüzyıllarda başlamış olduğudur. 
Örneğin ‘lexicography’ terimi İn giltere’de 
1680’de, Fransa’da da 1716 yılından sonra 
kullanılmaya başlamıştır.17 Av rupa dillerin-
de kapsamlı ve hacimli sözlükler ancak bu 
dönemlerde yazılmıştır. Ör neğin; Fransa’da 
Larousse, İngiltere’de Oxford sözlükleri 19. 
yüzyılın eserleridir.18 Bü tün bu veriler Arap 
dünyasının ortaya koyduğu sözlük çalışma-
larının müstakil bir ilim olarak ‘lexicograp-

17. Muhammed Reşad Hamzâvî, İ’mâlu Mecme’i’l-Luğa el-
‘Arabiyye, s. 491, Kahire, 1968; Yavuz Galip, Sözlükbilim 
ve Arapça Sözlük Çalışmalarına Tarihsel Bir Yaklaşım’dan 
naklen.

18. İbrahim Medkur, el-Mu’cemu’l-Arabî fi’l-Karni’l-‘İşrîn, 
Mecmau’l-Luğati’l-‘Arabiyye, sayı 16, s. 7, Ka hire, 1963; 
Yavuz Galip, Sözlükbilim ve Arapça Sözlük Çalışmalarına 
Tarihsel Bir Yaklaşım’dan naklen.

hy’ alanında kendi içinde kaide ve kuralları 
ile en sistemli ça lışmalar olduğu anlaşılmak-
tadır.

İlk dönem sözlükleri içinde önemine binaen 
birkaçı hakkında özet bilgi vermek istiyo-
rum:

Meâni’l-Kur’ân

Bu eser Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-
Ferrâ (v.207/822) tarafından kaleme alınmış 
olup Kur’ân’ı baştan sona tefsîr eden ilk tef-
sîr sayılır. Kendisi bu esere ‘Tefsîru Müşkili 
İ’râbi’l-Kur’ân’ diye adlandırmıştır. Nitekim 
dil incelikleri ile bilinir. 

Meâni’l-Kur’ân

Bu eser Zeccâc (v.311/923) tarafından kale-
me alınmıştır. Tam adı Ebû İshak İbrâhim b. 
es-Sirrî b. Sehl olup, cam işiyle iştigalinden 
dolayı ‘ez-Zeccâc’, dilciliğinden dolayı da 
‘en-Nahvî’ denilmiştir. 

Eser, Kur’ân’da yer alan ve ilk etapta manası 
anlaşılamayan kelimeleri incelerken aynı za-
manda rivâyeti de ihmal etmemiştir. Zerkeşi 
bu kitap hakkında benzeri daha önceden te-
lif edilmemiştir, der.19

Eser, Kur’an lafızlarının iştikakları, mânası 
ve i’râb durumları, kıraatleri ele alır. Şevahid 
olarak âyet, hadis, sahabe ve tabiûn sözleri 
ile Cahili dönem şiir kullanır.  Yer yer esbab-
ı nüzule de yer verir.

Mecâzu’l-Kur’ân

Ebû Ubeyde Ma‘mer b. el-Müsen-
nâ (v.210/825)’nın eseridir. Kur’ân-ı 
Kerîm’deki garîb lafızların anlamlarını 
açıklayan filolojik bir eserdir. Bu itibarla 
bir Garîbu’l-Kur’ân örneğidir. Genel olarak 
Kur’ân’da geçen mecâz ifadeleri, dilin nahiv 

19. Bedruddîn Muhmmed b. Abdillah ez-Zerkeşî, el-Burhan, 
Kahire, 1984, II, 147.
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yönü, iştikak durumunu ve kelimenin mana 
ilişkisini inceler.  

el-Furûq fi’l-Luğa

Hicrî 4. asırda yaşayan, Ebû Hilâl el-As-
kerî’nin yazdığı el-Furûq fi’l-Luğa adlı eser, 
bu alanda ortaya koyulmuş ilk ve tek sözlük 
olma özelliğine sahip tir.20

Bu eser hem teorik mukaddimesi hem de tat-
biki uygulamalarıyla Kur’ân kelimelerindeki 
farkları tesbitte çok güzel bir örnektir. Eser-
de anlam açısından aynı veya yakın olanları 
mütekârib grupları genel bab başlıklarının 
altında ‘el-fark beyne’ gibi alt başlıklar ile ele 
alınır.

Sonuç

Arapça mu’cem, kâmus veya lügat kelime-
leri ile karşıla nan sözlük, bir dilde yer alan 
kelimenin öteki dildeki anlamlarını veren 
çalışmalardır. 

Arap dünyasında ise lügat çalışmalarının te-
meli (girişte de kısaca değindiğimiz üzere) 
İslâm hukukunun iki temel kaynağı Kur’ân 
ve Hadis içerisindeki garip keli melerini an-
lamaya yönelik Ğaribu’l-Kur’ân ve Ğarîbu’l-
Hadîs tesmiyeleri ile şöhret kazanmış ‘mev-
zûî lügat’ da denilen teliflerle başlamıştır. 

20. Müellif, eserini şu cümlelerle tavsif etmektedir: “Ben hiç-
bir ‘ilm ve edebî sanat alanı görmedim ki, bu alanda 
konuyu bütün boyutları ile derleyen, sınıf ve şu’belerini 
düzenleyen birtakım eserler ya zılmamış olsun. Ancak ‘ilm 
ile ma’rifet, fıtnat ile zekâ’, irâde ile meşîet, ğadab ile 
suht, ğalat ile hatâ, kemâl ile tamâm, hüsn ile cemâl, fasl 
ile fark, sebeb ile âlet, ‘âmm ile sene, zaman ile müd-
det gibi, anlamları birbirinden ayrılmayacak kadar yakın 
olan kelimeler konusunda bir söz söylenme miştir. Ben, bu 
kelimelerin ve benzerlerinin anlamları arasındaki farkları 
konu alan, öğrenciler ve öğrenme arzusu olanlar için ye-
terli ve ikna edici düzeyde herhangi bir eser görmedim. 
İşte bu ne denle bu eseri kaleme aldım. (…) Bu hususta-
ki sözlerimi, Allâh’ın Kitâbı’nda sunulan, fıkıh ve ke lâm 
âlimlerinin kullandıkları lafızlardan ve diğer insanların 
konuşmalarından oluşturdum.” Bu eser Veysel Akdoğan 
tarafından ‘Arab Dili’nde ve Kur’an’da Farklar Sözlüğü’, 
(İşaret Yayınları) adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir. 

‘Kur’ân sözlüğü’ unvanı altındaki çalışmalar 
ise Kur’ân’ın doğru anlaşılması için, genel 
olarak Kur’ân’da geçen başta ‘garip’ keli-
meler, kelimenin tekil, çoğul, mastar, kök, 
iştikak özellikleriyle etkileşimini ele alan 
morfolojik yapısı, söyleyiş ve yazılış şekilleri 
ile Kur’an’da geçen eşanlamlı ve çokanlamlı 
kelimeler gibi unsurları ele alan örneklerdir. 
Bu türe örnek teşkil eden ilk eser İbn Ab-
bas’ın (r) Ğarîbu’l-Kur’ân’ıdır. Onu tarihi sil-
sile olarak el-Ferrâ’ (ö.207/822)’nın Me‘âni’l-
Kur’ân’ı, Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ 
(ö.210/825); Mecâzü’l-Kur’ân’ı, İbn Kuteybe 
(ö.276/889)’nin Te’vîlu Muşkili’l-Kur’ân ve 
Ğarîbu’l-Kur’ân’ı, ez-Zeccâc (ö.331/942)’ın; 
İ’râbu’l-Kur’ân ve Meâni’l-Kur’ân’ı, er-Râ-
ğıb el-İsfehânî (ö.502/1108)’in el-Muf-
redât’ı, Muhammed b. Ebî Bekr er-Râzî 
(ö.666/1267)’nin Tefsîru Ğarîbi’l-Kurâni’l-
Azîm adlı eseri takip eder. 

TARİHÎ SEYRİ 
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Bu çalışma, EKEV Akademi Dergisi’nin 
53. sayısında (Güz 2012, s.47-54) ya-

yımlanan makalenin gözden geçirilmiş 
nüshasıdır.

Muhammet Selim İPEK

İslâmiyetin ilk yıllarında Kur’ân’da geçen ve anlamı birçok kimse 
tarafından bilinmeyen garip lafızlar o dönemdeki ilim adamla-

rını bu yönde bir çalışmaya sevketmiştir. Kur’ân’ın daha iyi an-
laşılması için Kur’ân ilmiyle uğraşan ilim adamları garip lafızları 
izah etmeyi amaçlayan Garîbu’l-Kur’ân adı altında eserler telif et-
mişlerdir. Bu eserler Kur’ân’ın anlaşılması açısından daha sonraki 
dönemlerde de bu alanda çalışan ilim adamlarına ciddi katkılar 
sağlamıştır.

Giriş

Lügat, kelimeleri ya alfabetik sıra veya belirli bir konu esas alı-
narak yine belirli bir metotla dizilmek şartıyla, bir dilin kelime-
lerini mümkün olduğu kadar büyük bir kısmını bulunduran ve 
manalarıyla açıklayan kitap demektir (Attâr, 1956: 38). Kelime-
lerin manalarının anlaşılması veya belli bir metinde manasının 
kavranmasına yönelik olan lügatin asıl konusu kelimenin bizzat 
kendisidir.

Araplar Cahiliye döneminde gerçek anlamda sözlük telifiyle uğ-
raşmamışlardır. Arap edebiyatında da dahil olduğu İslam kültür 
ve medeniyetinde sözlük çalışmaları İslamî dönemde (610-750) 
önce Kur’ân’a, sonra hadise bağlı olarak, İslâm’ın bu iki temel 
kaynağını doğru anlama gayretiyle başlamıştır. Zira Kur’ân garîb, 
nâdir ve Araplara anlamı yabancı gelen pek çok lafız ihtivâ etmek-
teydi. Bu dönemde, Kur’ân’da geçen ve dilde çok yaygın olmayan 
kelimeleri, eş anlamlı kelimeleri, aynı kelimenin farklı âyetlerde 
taşıdığı farklı anlamları tespit etmede şiir ve emsâl gibi edebi kay-
naklara veya bizzat bedevî Arapların sözlerine başvurulmaktaydı. 
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Bu yönüyle Kur’ân’ın anlaşılmasına yönelik 
sözlüklerin yazılması ihtiyacı ortaya çıkmış 
ve bu alanda çok ciddi eserler telif edilmiştir.

Bu alanda yapılan sözlük çalışmalarının en 
önemli amacı, Kur’ân’da geçen kelimelerin 
anlamlarının sarih bir şekilde anlaşılması, 
kavranması ve hiçbir şüpheye yer vermeye-
cek şekilde manasının elde edilmesi olmuş 
ve bu nedenle ilim adamları bu alanda bü-
yük çabalar sarfetmişler ve önemli çalışmalar 
ortaya koymuşlardır. Zira Hz. Ömer ve İbn 
Abbâs gibi sahabenin ileri gelenlerinin bile 
Kur’ân’dan bilmedikleri ve anlamadıkları 
kelimeler olmuştur. Bu yönüyle ilim adam-
ları, yapılan lügat çalışmalarında büyük ti-
tizlik göstermişlerdir. (Attâr, 1956: 43).

İslâmî gayretlerden doğan bu çalışmalar, 
daha sonraki ilim adamları tarafından üze-
rinde çalışılması mutlak gerekli görülen bir 
ilim dalı haline gelmiştir. Bu konuda İbn 
Fâris, “Lügat ilmi gerek eser yazılmasında ve 
gerekse fetva vermede(görüş belirtmede) doğ-
rudan sapmamaları için ilim adamlarına farz 
gibidir.”(İbn Fâris, 1328:55). demektedir. 
Yine ilim adamları, Kur’ân’ı anlamak ve tef-
sir edebilmek için lügat ilminin de zorunlu 
olduğunu belirtmişlerdir (ez-Zerkeşî, 1957: 
292).

Kur’ân’ı okumada ve anlamada herhangi bir 
hata yapmamak, Arapça’ya uygun olmayan 
kelimelerin Kur’ân’a girmesini önlemek, dil-
leriyle delil getirilen ve kendilerine müracaat 
edilen ilim adamlarının ölmesiyle bu kültü-
rü korumaya dayalı olarak başlayan Kur’ân’a 
yönelik lügat çalışmalarının öncüsünün Ab-
dullah b. Abbâs olduğu kabul edilmektedir 
(Attâr, 1956: 39). İlk önceleri yazılı bir lügat 
olmadığından İbn Abbâs, Kur’ân’ı anlamaya 
yönelik lügatlerin yapacağı bu görevi yerine 
getirmiştir. Öyle ki Nâfi b. el-Ezrak ve ar-
kadaşı Necde b. Uveymir, tefsir konusun-
da İbn Abbâs’a pek çok mesele sorarak her 
kelimeye İslâm öncesi Arapların şiirlerin-
den birer şahid getirmesini istemişler, Arap 

dilinin nâdir kelimelerine, fasihine, mana 
ve mefhumlarına vakıf olan İbn Abbâs bu 
şartı yerine getirerek her kelimenin mana-
sını açıklamaya çalışmıştır (es-Suyûtî, 1911: 
213, c.IV).

İbn Abbâs’ın bu çalışması, kelimeleri dil açı-
sından açıklaması Kur’ân’a yönelik bir lügat 
çalışması mahiyetinde olup daha sonraki dil 
çalışmalarının da temelini oluşturmuştur. Bu 
çalışmayı sahabenin ileri gelenleri de dar bir 
çerçevede de olsa yapmaya çalışmışlardır.

Kur’ân’daki Garip Lafızları Açıklamayı 
Amaçlayan Eserler

Bu eserler Garîbu’l-Kur’ân, Meâni’l-Kur’ân 
ve Mecâzu’l-Kur’ân adları altında kale-
me alınmışlardır. Bu eserler metot olarak 
Kur’ân sûrelerinin tertibi üzere telif edil-
miş olup her âyette bulunan garip lafızlar 
yerinde izah edilmiştir. İleride daha detaylı 
açıklanacağı üzere İbn Abbâs’ın Garîbu’l-
Kur’ân’ı, Ebû Ubeyde’nin Mecâzu’l-Kur’ân’ı 
ve el-Ferrâ’nın Meânil’l-Kur’ân’ı bu metodun 
önemli temsilcileridir. Kur’ân sûrelerinin sı-
rasına göre yapılan bu metodun yanında h. 
IV. asırdan itibaren uygulanmaya başlanan 
(Abdullah, 1991: 42) alfabetik metotla ya-
zılmış eserler vardır. Bunlar arasında es-Si-

SÖZLÜK ÇALIŞMALARI 
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BAŞLAMIŞTIR. 

Muhammet 
Selim İPEK

KUR’ÂN’A YÖNELİK
LÜGAT 
ÇALIŞMALARI



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

16

cistânî’nin Nuzhetu’l-kulûb’u, el-Herevî’nin 
Garîbu’l-Kur’ân’ı ve er-Râğıb elİsfehânî’nin 
el-Müfredât’ı bu alandaki başlıca eserlerdir 
(Çögenli-Demirayak, 2000: 131). Bu alan-
da yazılmış eserler bunlarla sınırlı değil-
dir. Ebân b. Tağlib (öl.141/758), Muerric 
es-Sedûsî (öl.174/79ö0), Ebû Muhammed 
el-Yezîdî (öl.202/817), en-Nadr b. Şumeyl 
(öl.203/818), Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sel-
lâm (öl.224/838), İbn Sellâm el-Cumâhî 
(öl.231/845), İbn Kuteybe (öl.276/889), 
Sa’leb (öl.291/903) gibi pek çok âlim tara-
fından Garîbu’l-Kur’ân, Mecâzu’l-Kur’ân ad-
ları altında pek çok eser yazılmıştır (İkbâl, 
1987:5-15; Abdullah, 1991:41).

Kur’ân’da geçen, manası kapalı, anlaşılması 
zor ve kent merkezlerinden uzak yerlerde 
yaşayan kabilelerin konuştukları kelimeler 
anlamına gelen “garîb” (Çelebi, 1941: II, 
1203) lafızlarla ilgili ilk çalışma İbn Abbâs 
(öl.68/687) tarafından yapılmıştır (Brockel-
man, 1937: II, 8). Ancak Garîbu’l-Kur’ân 
veya “Kitabu’l-luğa fi’l-Kur’ân” adında İbn 
Abbâs’a nispet edilen bu eserden İbn Ab-
bâs’ın hayatını veren kaynaklarda bahsedil-
memektedir (Attâr, 1956: 48; Nassâr, 1968: 
I, 33). Ancak İbn Abbâs’ın dile vakıf, büyük 
bir müfessir ve Kur’ân’ın kelimelerinin ma-
nalarını çok iyi bilen birisi olması nedeniy-
le muhtemelen bu eser İbn Abbâs’tan ilim 
tahsil eden öğrencileri tarafından rivayet 
edilerek yazıya aktarılmıştır (Attâr, 1956: 
48; Nassâr, 1968: I, 33). İbn Abbâs yaptığı 
bu çalışma ile lügatçiliğin temelini atmış ve 

kendisinden sonraki ilim adamlarına bu ze-
mini hazırlamıştır.

Bu alanda İbn Abbâs’tan sonra çalışanların 
başında Ebân b. Tağlib el-Cerirî (Ebû Sa‘îd 
el-Bekrî) (öl.141/758) gelmektedir. Büyük 
ve güvenilir bir dilci olan el-Cerîrî, Garîbu’l-
Kur’ân adında bir eser telif ederek (el-Ha-
mevî, 1979: I, 207; es-Suyûtî, 1964: I, 404; 
ez-Ziriklî, 1954: I, 20) açıkladığı kelimelere 
Arap şiirinden de deliller getirmiştir (Attâr, 
1956: 48).

Garîbu’l-Kur’ân alanında yazılmış en eski 
eserlerden biri de Halil b. Ahmed’in öğ-
rencisi olan Ebû Feyd Muerric b. Amr b. 
el-Hâris es-Sedûsî(öl.195/790)’nin eseridir 
(İbnu’n-Nedîm, 1078: 52; Kıftî, 1968: III, 
330; İkbâl, 1987: 8). Kur’ân sûrelerinin ter-
tibine göre yazılan bu eserde yer alan Kur’an 
lafızlarını açıklamada müellifin, hocası Halil 
b. Ahmed’den etkilendiği ifade edilmektedir 
(Abdullah, 1991: 43).

Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ 
(öl.207/822)’nın kaleme aldığı eseri Meâ-
ni’l- Kur’ân (İbnu’n-Nedîm, 1078: 100; Kıftî, 
1968: IV, 22) Kur’ân’da geçen garip lafızları 
açıklamaktadır. Bu eser de sûre sırasına göre 
tertip edilmiştir. Fâtiha Sûresi’nin garip la-
fızları izah edilerek başlanmış ve Nâs sûre-
siyle son bulmuştur. el-Ferrâ bu eserde bir 
sûrenin âyetini ele almış, bu âyette geçen 
garip lafızları, i’râb ile ilgili hususları yerin-
de açıklamış, açıklarken eski Arap şiirinden 
istişhâda büyük önem vermiş ve çeşitli dilci-
lerin görüşlerinden istifade etmiştir. Bu eser 
üç cilt olarak Beyrut’ta neşredilmiş ve 1983 
yılında üçüncü defa basılmıştır (Çögenli-De-
mirayak, 2000: 131).

Kur’ân’a yönelik yapılan çalışmalardan biri 
de Ebû Abdurrahman Abdullah b. Yahya b. 
el-Mubarek (öl.237/851)’in Ğarîbu’l-Kur’ân 
ve Tefsîruh adlı eseridir (İbnu’n-Nedîm, 
1078: 52). Bu eserde de Kur’ân sûreleri sı-
rasıyla ele alınmış, bu sûrelerdeki âyetler de 
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yine sıralarına göre tertip edilerek garip la-
fızlar izah edilmiştir. eser oldukça muhtasar 
olup her âyette geçen garip lafızlar açıklan-
madığı gibi açıklananlar da çok kısa olarak 
ele alınmış ve şevâhide de fazla yer verilme-
miştir. Eser Abdurrezzak Huseyn tarafından 
tahkik edilerek 1987 yılında Beyrut’ta neşre-
dilmiştir (Çögenli vd., 2000: 132).

Bu alanda öne çıkmış olan eserlerden birisi 
de Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. 
Kuteybe (öl.276/889)’nin Te’vilu müşkili’l-
Kur’ân adlı çalışmasını tamamlayıcı mahi-
yette olan Ğarîbu’l-Kur’ân’ıdır (İbnu’n-Ne-
dîm, 1078: 52; es-Suyûtî, 1964: II, 63). İbn 
Kuteybe, bu eserinde garip kelimeleri bir 
lügatçe halinde toplamıştır. Müellif “Allah’ın 
isimlerinin ve sıfatlarının iştikakı” başlık-
lı bölümde yirmi altı kelimenin etimolojik 
ve edebi izahını yapmış, “Kitapta çok kul-
lanılan kelimeler” başlığını taşıyan bölümde 
kırk kadar kelimeyi incelemiş, daha sonra da 
Fatiha Sûresi’nden başlayıp Nâs Sûresi’nin 
sonuna kadar her sûredeki anlaşılması güç 
kelime ve terkiplerin açıklamasını yapmıştır. 
Eser Seyyid Ahmed Sakr tarafından tahkik 
edilerek 1958 yılında Kahire’de neşredilmiş-
tir (Çögenlivd., 2000: 132).

Buraya kadar değindiğimiz eserler metot 
olarak Kur’ân’daki sûrelerin sırası esas alı-
narak tertip edilmişlerdir. Yani sûrelerdeki 
âyetler aynı sırasını koruduğu gibi kelimeler 
de âyetteki sırasına göre açıklanmıştır. Bu 
alanda yazılmış eserlerin bir kısmı da özel-
likle hicri IV. asırdan itibaren alfabetik sıraya 
göre tertip edilerek yazılmıştır. Bu metod ilk 
zamanlarda biraz daha kompleks bir durum 
arzederken zamanla gelişerek daha kolay 
tertipler uygulanmıştır (Bakırcı, 1993: 27).

Alfabetik sıraya göre tertip edilmiş Kur’ân 
lafızları ile ilgili eserlerin öncüsü Mu’cemu 
Müfredâti’l-Kur’ân adlı eseriyle er-Râğıb el-
Isfehânî (öl.502/1108) olarak bilinen Ebu’l- 
Kâsım Huseyn b. Muhammed olmuştur 
(es-Suyûtî, 1964: II, 297; Çelebi, 1941: II, 

1773). Daha çok Râğıb’ın Müfredâtı olarak 
bilinen eserde müellif, alfabetik sırayı keli-
menin asıl harflerinden ilk harfe göre yap-
mıştır. Mükemmel bir lügat olan bu eserde 
en kolay sistemi seçmiş, ancak bazı sünâî 
kelimelerin yapısında karışıklık bulunma-
maktadır. Sülâsi muza‘af, mehmûz ve illetli 
fiillerde sarf âlimlerinin iddia ettiğinin aksi-
ne sünâî kelimeleri faslın ilk sırasına almış, 
sülâsî muza‘afları çoğu zaman bütün mad-
delerden önce zikretmekle birlikte bazen de 
sonraya bırakmıştır. İlletli fiillerde vâv ve yâ 
harflerinin yerlerini göz önünde bulundur-
mamıştır. Kelimelerin manalarını vermede 
tamamen tefsire riayet ederek bazı müştak 
kelimeleri belirtmiştir. Kelimelerin âyetlerde 
geçtiği yerlere işaret ederek şiir ve hadislerle 
şahid getirmiştir. Kelimeyi açıklarken aldığı 
manaların hangi lügatçiye veya hangi müfes-
sire ait olduğunu belirtmemiştir. Bütün bun-
lara rağmen el-Müfredât bu alanda sistematik 
olarak yazılmış önemli bir eserdir (Brockel-
mann, 1978: IX, 593). Kur’ân lafızlarına 
mahsus bir sözlük olması nedeniyle Kur’ân 
araştırmacıları için en önemli kaynaklardan 
biri olarak kabul edilir ve araştırmacının ge-
niş dil sözlüklerine müracaatına ihtiyaç bı-
rakmaz. Değişik baskıları bulunan bu eser 
Muhammed Saîd Keylânî tarafından tahkik 
edilerek 1961 yılında Mısır’da neşredilmiştir 
(Çögenli vd., 2000: 133).

Bu alanda alfabetik metotla yazılmış bir di-
ğer eser ise Ebû Ubeyd Ahmed b. Muham-
med el-Herevî (öl.401/1011)’nin Kitâbu’l-
Garîbeyn fi’l-Kur’ân ve’l-Hadîs adlı eseridir 
(İbn Hallikân, 1968: I, 34; el-Hamevî, 1979: 
IV, 260). Bu eserde de kelimeler alfabetik 
olarak sıralanmış, madde başlıkları bablarla 
gösterilmiştir. Âyet ve hadislerde geçtiği ka-
lıpla ele alınan lügat, irâb ve anlam açısın-
dan izah edilmiş, garip lafızların yer aldığı 
âyet ve hadis metinlerinin sadece ilgili kıs-
mı zikredilmiş, bazen şiirlerden de örnek-
ler verilmiştir. Çeşitli muhtasarları bulunan 
kitabın birinci cildi Mahmûd Muhammed Muhammet 

Selim İPEK

KUR’ÂN’A YÖNELİK
LÜGAT 
ÇALIŞMALARI



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

18

et-Tanâhî tarafından 1970 yılında Kâhire’de 
neşredilmiş, eser daha sonra dört cilt olarak 
1985-1989 yıllarında Haydarâbâd’da basıl-
mıştır (Çögenli vd., 2000: 132).

Muhammed b. Ebî Bekr er-Râzî 
(öl.666/1267’den sonra) tarafından te’lif edi-
len Tefsîru Garîbu’l-Kur’âni’l-Azîm (ez-Zirik-
lî, 1954: IV, 279) adlı eserde de Kur’ân’da-
ki garip lafızlar izah edilmiş, bu lafızlar son 
harf sistemine göre tertip edilmiştir. Buna 
göre elif babından başlamak üzere 28 bab ve 
369 fasıla ayrılan eserde kelime için ilk önce 
son harfine göre baba, bu bab içerisinde de 
ilk harfine göre fasıla bakmak gerekmekte-
dir. Eserde 1624 madde ve yaklaşık on bin 
kelime vardır. kelimeler izah edilirken hadis 
ve şiirden de istifade edilmiştir. Eser Hüse-
yin Elmalı tarafından tahkik edilerek Tür-
kiye Diyanet Vakfı tarafından 1997 yılında 
Ankara’da neşredilmiştir (Çögenli vd., 2000: 
133).

Buraya kadar bahsettiğimiz isimler dışında 
Kur’ân’daki garip lafızları “Garîbu’l-Kurân” 
adıyla ele alan eserler telif etmiş başka mü-
ellifler de mevcuttur. Bu müellifler şunlardır 
(İkbâl, 1987: 7-9; Çelebi, 1941: II/1203-
1209; II/1994):

1- Ebû Saîd Ebân b. Tağlib b. Ribâh el-Cerirî 
(öl.h.141)

2- Ebû Abdillah Mâlik b. Enes b. Mâlik el-
Asbahî (öl.h.179)

3- Ebû Feyd Muerric b. Amr b. el-Hâris es-
Sedûsî (öl.h.195)

4- Ebû Ca’fer b. Eyyûb el-Mukri’ (h. II. asır)

5- Ebû Muhammed Yahyâ b. el-Mubârek b. 
el-Muğîra el-Advî el-Yezîdî(öl. h.202)

6- Ebû’l-Hasan en-Nadr b. Şumeyl b. Harşe 
el-Mâzinî (öl. h. 204)

7- Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ et-
Teymî (ö. 210)

8- el-Ahfeşu’l-Esved olarak bilinen Ebû’l-
Hasan Saîd b. Mes’ade el-Mecâşi’î (öl.215)

9- Ebû Saîd Abdülmelik b. Kurayb el-Esmâî 
(ö. 216)

10- Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm el-Herevî 
(ö. 224)

11- Ebû Abdullah Muhammed b. Sellâm b. 
Ubeydullah b. Sâlim el-Cumehî (ö. 231)

12- İbnu’l-Yezidî olarak bilinen Ebû Abdur-
rahman Abdullah b. Yahya b. el-Mubârek 
el-Advî

13- Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim b. 
Kuteybe ed-Dineverî (öl.276)

14- Sa’leb olarak isimlendirilen Ebû’l-Abbâs 
Ahmed b. Yahya b. Zeyd eş-Şeybânî (öl.291)

15- Ebû’l-Abbâs Muhammed b. el-Hasan b. 
Dinâr el-Ahvel (h.III. asır)

16- Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. 
Rüstem et-Taberî (h.IV. asırda hayattaydı)

17- el-Ahfeşu’l-Asğar olarak bilinen Ebû’l-
Hasan Ali b. Süleymân b. el-Fadl(öl.315)

18- Ebû Bekr Abdullah b. Süleymân b. el-
Eş‘a’a el-Ezdî es-Sicistânî (öl.316)

19- Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. 
Dureyd el-Ezdî(öl.321)

20- Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî 
(öl.322)

21- el-Ca’du’ş-Şeybâni olarak bili-
nen Ebû Bekr Muhammed b. Osman b. 
Musbih(öl.322)

22- Nıftaveyhi olarak bilinen (meşhur olan) 
Ebû Abdillah İbrahim b. Muhammed b. Urfe 
el-Atekî (öl.323)

23- Ebû Bekr Muhammed b. Azîz b. Ahmed 
es-Sicistânî (öl.330)

24- Ebû Umer Muhammed b. Abdilvâhid 
ez-Zâhid el-Mutarrızî (öl.345)
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25- Ebû Bekr Ahmed b. Kâmil b. Halef b. 
Şecere el-Bağdâdî (öl.350)

26- en-Nakkâş olarak bilinen Ebû Bekr 
Muhammed b. el-Hasan b. Muhammed b. 
Ziyâd el-Ensârî el-Mavsılî (öl.351)

27- İbn Hâleveyh olarak bilinen Ebû Abdul-
lah el-Huseyn b. Ahmed b. Hamdân el- He-
mezânî (öl.370)

28- Ebû’l-Hasan İbrâhîm b. Abdurrahim el-
Arûdî

29- Abdullah b. Sellâm ed-Dineverî

30- Ebu’l-Hasan Ali b. Îsa b. Ali er-
Rummânî(öl.384)

31- Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan b. 
Fevrek el-Ensârî el-Isbehânî(öl.406)

32- Ebû Ali Ahmed b. Muhammed b. el-Ha-
san el-Merzûkî (öl.421)

33- Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Ha-
mûş b. Muhammed b. Muhtâr el-Kaysî el-
Kayravânî el-Mukrî’(öl.437)

34- Ebû Abdillah Muhammed b. Yusûf b. 
Umar b. Ali b. Münîre el-Kefertâbî (öl.453)

35- İbnu’l-Cevzî olarak bilinen Cemâluddîn 
Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muham-
med el-Kırşî (öl.597)

36- İbnu’ş-Şihne olarak tanınan Umar b. 
Muhammed (öl.606)

37- Ebû Yahyâ Abdurrahman b. Abdil-
munîm b. Muhammed el-Hazrecî el-Ende-
lusî (öl.663)

38- Şemsuddîn Muhammed b. Ebî Bekr b. 
Abdilkadir er-Râzî (h.666)

39- ed-Deyrinî olarak bilinen İzzuddin Ebû 
Muhammed Abdilaziz b. Ahmed b. Saîd ed-
Demirî (öl.694) 40-Esîruddin Ebû Hayyân 
Muhammed b. Yusûf b. Ali b. Yusûf b. Hay-
yân en-Nefzî el-Ceyyânî el-Garnâtî (öl.745)

41- İbnu’t-Türkmânî olarak tanınan Alâud-
dîn Ebû’l-Hasan Ali b. Osmân b. İbrahim 

el-Mârdinî (öl.750), (Behcetu’l-Erîb limâ fi’l-
Kitâbi’l-Azîz mine’l-Garîb)

42- es-Semîn olarak tanınan Şehâbeddin 
Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Yusûf b. Abdiddâim 
el-Hullî (öl.756), (Umdetu’l-Huffâz fî Tefsîri 
Eşrefi’l-Elfâz)

43- el-Hâfızu’l-Irakî olarak tanınan Zeynud-
dîn Ebû’l-Fadl Abdirrahim b. el-Huseyn b. 
Abdirrahmân el-Kurdî (öl.806), (Elfiyetu 
Garîbi’l-Kur’ân)

44- Celaleddin Ebû’l-Feth Nasrullah b. Ah-
med b. Muhammed İbnu Umar et-Tusterî 
el-Bağdâdî (öl.812), (Nazmu Garîbi’l-Kur’ân)

45- İbnu’l-Hâim olarak tanınan Şihâbuddîn 
Ebû’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. İmâd 
el-Mısrî el-Makdisî (öl.815), (et-Tibyân fî 
Tefsiri Garîbi’l-Kur’ân)

46- Ebû Sehl Muhammed b. Mansûr b. el-
Hasan el-Bercî

47- İbnu’ş-Şihne olarak bilinen Seriyyuddîn 
Ebû’l-Berekât Abdilberr b. Muhammed b. 
Muhammed(öl.921)

İSLÂMÎ GAYRETLERDEN 

DOĞAN İLK 

ÇALIŞMALAR, 

DAHA SONRAKİ 

DÖNEMLERDE 

İLİM ADAMLARI 

TARAFINDAN 

ÜZERİNDE 

ÇALIŞILMASI MUTLAKA 

GEREKLİ GÖRÜLEN 

BİR İLİM DALI HALİNE 

GELMİŞTİR.

Muhammet 
Selim İPEK

KUR’ÂN’A YÖNELİK
LÜGAT 
ÇALIŞMALARI



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

20

48- Mustafa b. Hanefî b. Hasan ez-Zehebî 
(öl.1280), (Tefsîru Garibi’l-Kur’ân)

49- (Nehletu’l-Vâridi’z-Zem’ân fî Tefsîri Gari-
bi’l-Kur’ân) Bu eser Keşfu’z-Zunûn’da kimse-
ye isnad edilmeden zikredilmiştir.

Yukarıda saydığımız müellifler dışında 
yine farklı kaynaklarda geçtiği üzere Zeyd 
b. Ali (öl.122/740) (Sezgin, 1967: I, 24), 
Ebu’n-Nazr Muhammed b. es-Sâib el-Kel-
bî (öl.146/763) (ed-Dâvûdî, 1983: II,144), 
Ebû’l-Hasen en-Nazr b. Şumeyl et-Teymî el-
Basrî (ö. 203/818) (Çelebi, 1941: II, 1207), 
Ebû Ubeyde Ma’mer b. el-Müsennâ et-Tey-
mî (ö. 210/825) (Kıftî, 1968: III, 285; es-
Suyûtî, 1964: II, 295), Ebû Saîd Abdülmelik 
b. Kurayb el-Asmaî (ö. 216/830) (es-Suyûtî, 
1964, II, 113), Ebû Ubeyd el-Kâsım b. Sel-
lâm (ö. 224-839) (İbnu’n-Nedîm, 1078: 
52), Ebû Abdullah Muhammed b. Sellâm el-
Cumahî (ö. 231/845) (İbnu’n-Nedîm, 1078: 
52), Ebû Yûsuf Yakûb b. İshak es-Sikkît (ö. 
246/860) (İsmail Paşa, 1955: II, 536) bu sa-
hada eser vermiş müeelliflerden bazılarıdır.

Sonuç

Şüphesiz, Kur’ân’ın anlaşılmasına yönelik 
yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı değildir. 
Bunların dışında Mesâdiru’l-Kur’ân, Luğâ-
tu’l-Kur’ân, İ’câzu’l-Kur’ân vb. isimli daha 
bir çok eser telif edilmiştir. Kur’ân’daki garip 
lafızları açıklamaya yönelik olan bu eserler-
de göze çarpan en önemli husus, bunlarda 
lügat ve üslup farklılıklarının ağırlıklı ola-
rak ele alınmış olmasıdır. Bu eserlerin bir 
kısmında nahiv ve i’râb çok az bulunmak-
ta bir kısmında ise hiç bulunmamaktadır. 
Ayrıca bu faaliyetler aynı zamanda sözlük 
çalışmalarının da bir başlangıcı olmuştur. 
Şüphesiz Kur’ân’ı anlamaya yönelik telif 
edilen bu eserlerin kökeni Hz. Peygamber’e 
dayanmaktadır. “...Biz sana Kur’ân’ı indirdik 
ki, insanlara kendilerine indirileni anlatasın...” 
âyetinde de işaret edildiği gibi (Nahl, 44) bu 

çalışmalar ilâhî bir vazife olarak algılanmış-
tır. Ayrıca fetihlerle, Arap toplumuna farklı 
kültürlerin karışması bu vazifeyi daha da 
önemli hale getirmiştir. Zira farklı kültürle-
rin karışması Arap dilinin bozulmasına ne-
den olmuş, bu da garip kelimelerin izahına 
olan ihtiyacı artırmıştır. Bu sebeple de özel-
likle h. II. Asırdan itibaren bu yönde çalış-
malar başlamış ve Kur’ân’daki garip lafızları 
izah eden eserler te’lif edilmiştir. 
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KUR’AN’I BİR DUA 

KİTABI OLARAK GÖREN, 

ONU ANLAMANIN DİN 

ÂLİMLERİNİN VAZİFESİ 

OLDUĞUNU ZANNEDEN 

ANLAYIŞ YERİNE ARTIK 

İNSANIMIZ ALLAH’IN 

KİTABINI OKUMAK VE 

ANLAMAK İSTİYOR. 

Kur’an’ı anlamanın önemi

Müslümanlar için Kur’an-ı Kerim’i anla-

manın önemi tartışılamayacak kadar 

büyüktür. Ne var ki yakın zamana kadar 

müslümanlar Kur’an-ı Kerim’i daha ziyade 

bir dua kitabı olarak gördüler, çeşitli vesile-

ler ile belirli âyetlerini ve sûrelerini okudu-

lar. Kur’an-ı Kerim’i anlamanın din âlimleri-

nin vazifesi olduğu gibi bir anlayışla hareket 

ettiler. Bir müddettir Türkiye’de bu konu-

daki tutumda önemli değişiklikler meydana 

geldi. Artık insanımızın en azından belli bir 

kesimi haklı olarak Allah’ın kitabını birinci 

elden okumak ve anlamak istiyor. 
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Tabii ki, bir metni okuyup anlamak başka, o 

metindeki hususları tam olarak kavrayıp yo-

rumlamak daha başkadır. Mesela, göz ame-

liyatı hakkında yazılmış Türkçe bir kitabı 

hemen hemen Türkçe bilen herkes okuyup 

belli bir dereceye kadar anlayabilir, ancak 

onun yorumunu yapıp ameliyatı gerçekleş-

tirebilecek olanlar sadece göz doktorlarıdır. 

Bunun gibi, sadece Kur’an-ı Kerim’i okuyup 

manasını anlamak insanı âlim yapmaz. Bu 

itibarla ancak bir Arap müslümanın seviye-

sine gelmiş olur. Kur’an-ı Kerim’in tefsirini 

yapabilmek, hüküm çıkarmak ve benzeri 

ilmî faaliyetlerde bulunabilmek için kap-

samlı ve teferruatlı bir İslami ilimler eğitimi 

almak şarttır. Yine de insanın Rabbinden ge-

len mesajı doğrudan okuyup anlaması dini-

ni yaşaması yönündeki önemli bir adımdır. 

Bunun için ise tabii olarak Kur’an’ın dili olan 

Arapçanın öğrenilmesi icap etmektedir.

Dil eğitimi

Bu noktada genel olarak dil eğitiminden 

bahsetmekte fayda vardır. Dil eğitiminin 

başlıca iki metodu vardır: birincisi tabii ve 

fıtri metot, diğeri dilbilgisi (gramer) ağırlıklı 

“kitabi” metot.

Tabii ve fıtri metot insanın bir dili dinleyerek 

ve tekrar ederek öğrenmesidir. Bu metodu 

en güzel uygulayanlar çocuklar, daha sonra 

yabancı memleketlere gitmiş olan işçilerdir. 

Zekâ yaşı sıfır olan bir çocuk kendisine hiç-

bir kural-kaide öğretilmediği halde normal 

olarak iki sene içinde, ne kadar karmaşık 

olursa olsun, ana dilini gayet güzel anla-

maya ve konuşmaya başlamaktadır. Benzer 

şekilde, yabancı bir memlekete çalışmak 

üzere giden ve dil kurslarına verecek para-

sı olmayan insanlar ortalama altı ay içinde o 

memleketin dilini anlamaya ve konuşmaya 

başlamaktadır. 

Dilbilgisi ağırlıklı kitabi metot ise bu ka-

dar başarılı olamamaktadır. Zamanımızda 

özellikle İngilizce dil kurslarına çok sayıda 

insanın devam ettiği, zamanlarının hatırı 

sayılır bir bölümünü bu işe ayırdığı ve bü-

yük masraflar yaptığı bilinmektedir. Bu dil 

kurslarında sağlanan bilgisayarlı, videolu, 

kitaplı zengin imkânlara rağmen yeterli de-

recede dil öğrenebilen insan sayısı çok azdır. 

Bunun sebebi, kanaatimce, dilin öğretilme-

sinde matematik esaslı usullerin uygulanma-

sıdır. Kurallar verilip öğrencinin bunları ge-

rekli yerlerde tatbik etmesi beklenmektedir. 

Halbuki bir dilde yüzlerce kural olduğu gibi 

bunların onlarca istisnası vardır. Bunların 

hatırda tutulup gereken yerlerde uygulan-

ması neredeyse imkânsızdır.

O halde tabii-fıtri metodun tatbik edilmesi 

şarttır. Ancak, insanların öğrenmek istediği 

bir dili devamlı olarak dinleyebilmesi için 

o dilin konuşulduğu bir ülkede uzun süre 

kalması gerekir ki, bir çok kişi buna imkân 

bulamaz. 

KUR’AN-I KERİM’DE 
YAKLAŞIK OLARAK 

70.000 KELİME VARDIR, 
BUNLARIN TEKRARLARINI 

DÜŞTÜĞÜMÜZ ZAMAN 
17.000 CİVARINDA AYRI 

KELİME KALIR. 
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KUR’AN’I 
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SÖZLÜKLER

Öyleyse çözüm, tabii ve fıtri metoda sadık 

kalınarak bir miktar dilbilgisi desteği sağla-

yan bir usulün benimsenmesi olabilir. 

Kur’an Arapçası eğitimi

Genel dil eğitiminin diğer bir problemli sa-

hası da, bu kurslarda daha ziyade okul veya 

kurs ortamının esas alınarak örneklerin ve 

kelimelerin buralardan seçilmesidir. Bazen 

İngilizlerin sosyal hayatından, partilerden 

vs. bahsedilmekte ve bu gibi durumlarda 

kullanılan kelimeler ve kurallar verilmekte-

dir. Halbuki insanların çoğu bu dili belli bir 

maksat için öğrenmektedir. Mesela, bir elek-

trik teknisyeni için kara tahta, öğretmen, 

kürsü gibi kelimeler hiç önemli değildir; 

bunların yerine motor, kontak, tornavida 

gibi kelimeler daha önemlidir. Benzer şekil-

de bir tüccar için navlun, çek, sigorta poli-

çesi ve benzeri kelimeler önemlidir. İnsanlar 

bu ilgi alanlarındaki kelimeleri kurslarda 

öğrenemediği için kurstan sonra ikinci bir 

kelime çalışması yapmak zorunda kalmakta, 

ancak çoğu zaman bu çalışma için gerekeli 

kaynaklara ulaşamamaktadır.

Benzer durum Kur’an Arapçası için söz ko-

nusudur. Klasik ve yaygın yaklaşım önce 

Arapça’nın iyi bir seviyede öğretilmesi, daha 

sonra bu bilgiyi kullanarak Kur’an’ın tah-

lil edilmeye başlanmasıdır. Bu metot tabii 

ki, netice verecek bir metottur. Hattâ İslam 

âlimlerinin yetiştirilmesi için belki de şart 

olan bir usuldür. Ancak, insanların çoğu 

âlim değildir ve böyle bir maksadı da yok-

tur; sadece Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlama-

yı istemektedirler. Bundan dolayı, müslü-

manların büyük çoğunluğunu oluşturan bu 

insanlar için ayrı bir metodun geliştirilmesi 

elzemdir.

Bu noktada ele alınması icap eden ilk konu 

dilin hangi “yönlerinin” öğretileceğidir. Bi-

lindiği gibi bir dilin dört yönü vardır: anla-

ma, konuşma, okuma, yazma. Müslüman-

ların geneli için ihtiyaç Kur’an-ı Kerim’i 

okumak ve anlamaktır. Bu durumda daha 

zor olan konuşma ve yazma yönlerinin öğ-

retilmesine gerek kalmamaktadır.

Ele alınması gereken ikinci konu ise kelime 

kapsamıdır. Arap dilinde binlerce kelime 

kökü ve yüzbinlerce kelime olduğu bilin-

mektedir. Halbuki Kur’an-ı Kerim’de yak-

laşık olarak 70.000 kelime vardır, bunların 

tekrarlarını düştüğümüz zaman 17.000 ci-

varında ayrı kelime kalır. Bu kelimeler ise 

1700 kadar kökten türetilmiştir. Bu durum-

da Kur’an’ı anlayabilmek için Arapça’nın ta-

mamını değil, belli bir alt kümesini öğren-

memiz yeterli olmaktadır. 

Böyle bir çözüm “Kur’an Anahtarı” adı altın-

da Kur’an Arapçası için 2009 yılından beri 

Ankara’da uygulanmaktadır. Merak edenler 

www.kurananahtari.com internet adresin-

den daha detaylı bilgi alabilir.

Kur’an Sözlükleri

İleri derecede Arapça bilmeyen bir kişinin 

Türkiye’de, hattâ dünyada istifade edebile-

KUR’AN-I KERİM 
SÖZLÜĞÜ’NDE 

KELİMELERİN TAMAMINA 
YAKINI KUR’AN’DA 
KULLANILDIKLARI 
BİÇİMLERİYLE YER 

ALMAKTADIR. 
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ceği bir Kur’an-ı Kerim sözlüğü bulması çok 

zordur. Bunun başlıca iki sebebi vardır:

1. Arapça lügatler, kelimelerin kök harfleri-

ne göre tasnif edilmektedir. Bundan dolayı 

bir kelimenin manasına bakabilmek için o 

kelimenin kök harflerini bilmek şarttır; aksi 

halde neticeye ulaşılmak mümkün değildir. 

Mesela ( ) kelimesine bakabilmek için 

bu kelimenin kök harflerinin ( ) oldu-

ğunu bilmek gerekmektedir. Fakat çoğu kişi 

bu bilgiye sahip olmadığından dolayı Arapça 

sözlüklerin kullanımı ancak Arapça’yı iyi bi-

len insanlarla sınırlı kalmaktadır.

2. İkinci bir tarz lugatte ise kelimelerin 

Kur’an’da geçtiği şekli muhafaza edilip buna 

göre mana verilmektedir. Ancak, bu gibi 

lugatlerin hemen hemen tamamında keli-

menin manası Kur’an’da ilk geçtiği yerde 

verilmiştir. Mesela ( ) kelimesinin ma-

nası Fâtiha Sûresi’nde verilmiş, daha sonra 

bu kelimeye referans, indeks gibi bir atıf 

konulmamış olabilmektedir. Bu durumda 

kelimeyi ilk geçtiği yerde ezberlemek ve bir 

daha asla unutmamak gerekmektedir. Bu ise 

hemen hemen imkânsızdır. Ayrıca, kelime-

lerin kökleri, çekimleri ve kalıpları ile ilgili 

bilgiler de mevcut olmamaktadır.

Bu durum muvacehesinde, çeşitli kaynak-

lardan istifade ederek hazırladığımız Kur’an-

ı Kerim Sözlüğü’nün özelliklerini şu şekilde 

özetleyebiliriz:

- Bu sözlükte Kur’an-ı Kerim’de geçen ke-

limelerin tamamına yakını Kur’an’da kulla-

nıldıkları biçimleriyle yer almaktadır. Ke-

limelerin manaları hem köklerine hem de 

âyetlerde aldıkları anlamlara göre düzenlen-

miştir. 

- Kelimeler, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği şekliy-

le verilmiştir. 

- Kelimelerin son harflerinin harekeleri çoğu 

zaman dikkate alınmamıştır.

- Sözlük, Arapça harf sırasında düzenlen-

miştir.

- Kitabın genel düzeni soldan sağa devam 

etmektedir.

- Bazı hallerde aynı kelimenin değişik yazı-

lışları yan yana verilmiştir.

- Sözlükte kullanılan açıklamaların anlamı 

şöyledir:

İngilizce Anlam Türkçe Anlam Fiil Kalıbı Kök Harfler Kelime

He has mercy Merhamet eder 1

- Fiillerin mansub ve meczum halleri “yap-

ması, etmesi” şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu kelimelerin anlamları başlarına gelen                 

( ) gibi harflerle tamamla-

nır. Mesela:

Yapmanız

Sizin yapmanız için

Yapmayacaksınız

Yapmadınız

Yapmayın

Eğer yaparsanız

Elektronik kopyasını www.kuranihayat.

com adresinden hediye olarak indirebilece-

ğiniz ve dilediğiniz kadar çoğaltabileceğiniz 

“Kur’an-ı Kerim Sözlüğü”nün, Rabbimizin 

mesajını kavramada ve vahye mutabık bir 

hayat sürmede katkısı niyazıyla...

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.  



mehmet.deri@gmail.com 

İ N C E L E M E

EL-MÜFREDÂT, 

YAZILDIĞI 

TARİHİN 

ÜZERİNDEN 

YAKLAŞIK BİN 

YIL GEÇMİŞ 

OLMASINA 

RAĞMEN 

POPÜLERLİĞİNİ 

KORUMAKTADIR.

Mehmet DERİ

ÇAĞLAR ÖTESİNDEN 
GÜNÜMÜZE BİR KUR’AN 
SÖZLÜĞÜ: EL-MÜFREDÂT

Müslüman, Kur’an’a yönelmek ve O’nu anlayıp yaşamak ve 
de tebliğ etmek durumundadır. Kur’an’ı anlamak ve haya-

ta geçirmek için bize yardımcı olacak çalışmaların başında gelen 
eserlerden biri de Râgıb el-İsfahanî’nin çağlar ötesinden günü-
müze gelen el-Müfredât isimli sözlüğüdür. Bu eser, bizim büyük 
bir dikkatle incelememiz, anlamamız ve mefhumlarımızı onun 
ışığında tashih etmemiz gereken çok kıymetli bir çalışmadır. 
Eser, yazıldığı tarihin üzerinden yaklaşık 1000 yıl geçmiş olma-
sına rağmen hâlâ ilk günlerdeki popülerliğini korumaktadır. Bu 
kadar geniş bir coğrafyada, on asırdır her müfessir, ilim adamı ve 
Kur’an okuyucusu/araştırıcısı için başvuru kaynağı olma özelliği-
ne sahiptir. 

el-Müfredât, Râgıb el-İsfahânî’nin Kur’an’daki garib kelime-
lere dair sözlüğü olup, eserin tam adı “el-Müfredât fî Ğaribi’l-
Kur’an”dır. Eserin, Dımaşk Muhammed Lütfi Kütüphanesi’ndeki 
müellif hattı olduğu tahmin edilen bir nüshaya düşülen nottan 
h. 409 (m. 1018) yılında yazıldığı anlaşılmaktadır. Eserin mu-
kaddimesinde Kur’an’ın dil özellikleri üzerinde durulmuş ve ese-
rin hangi ihtiyaçları karşılayacağı belirtilmiştir. Kur’an’ı yoğun 
anlamlar içeren bir kitap olarak niteleyen müellife göre, Kur’an 
ilimleriyle ilgilenmenin ilk şartı lafzî-lügavî ilimleri bilmektir ve 
bu ilimler sayesinde Kur’an kelimelerinin gerçek manalarını elde 
etmek mümkündür.

el-Müfredât, Garibü’l-Kur’an geleneğinin önemli bir halkasını 
teşkil etmiş, bu gelenek içinde bir dönüm noktası olmuş, ken-
disinden önceki eserlere göre farklılık arz ettiği gibi, kendisin-
den sonra gelen eserler içinde temel başvuru kaynağı olmuştur. 
Önceki eserler tertip bakımından Kur’an sûrelerinin dizimini 
esas alırken, el-Müfredât alfabetik düzenlenmiş, az sayıdaki ga-
rib kelimenin açıklaması ile sınırlı kalmayıp Kur’an lafızlarının 
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hemen tamamını kapsayan hacimli bir söz-
lük olmuştur. Garib lafızların tek kelime ile 
karşılanması yerine Kur’an’da geçen bütün 
türevlerinin anlamları verilmiş, kelimeyle il-
gili ayetlere ve diğer bilgilere temas edilmiş-
tir. Böylece eser, Garibü’l-Kur’an geleneğini 
aşan bir Kur’an sözlüğü modeli ortaya koy-
muştur.

Burada yeri gelmişken “Garibü’l-Kur’an” 
hakkında kısaca bilgi verelim. Garibü’l-
Kur’an, Kur’an-ı Kerim’deki garib lafızların 
tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda ya-
zılan eserlerin ortak adıdır. Kur’an-ı Kerim, 
Arapça’nın Kureyş lehçesiyle nazil olmakla 
birlikte diğer Arap lehçelerinden gelen veya 
yabancı dillerden alınıp Arapçalaştırılan ke-
limeler ihtiva etmektedir. Ayrıca Kur’an’da, 
az kullanılmasından dolayı manası yaygın 
olarak bilinmeyen ifadeler de vardır. Tefsir 
ilminde Kur’an’daki bu tür kelimelerin açık-
lanması Garibü’l-Kur’an’ın konusunu teşkil 
etmektedir. Hz. Peygamberin (s) “Kur’an’ın 
gariblerini araştırınız” dediği rivayet edilmiş 
ve Kur’an-ı Kerim’in gariblerini bilmeyenle-
rin Allah’ın kelamını tefsir etmekten sakın-
maları istenmiştir. Bundan dolayı Garibü’l-
Kur’an, tefsir ilminde önemli bir yer işgal 
etmiş ve hicri II. (miladi VIII.) yüzyıldan 
itibaren Kur’an ilimleri arasında müstakil bir 
disiplin halini almıştır.

İslam’ın ilk dönemlerinde bazı sahabiler 
Kur’an’da mânasına nüfuz edemedikleri 
kelimelerin bulunduğunu söylemişlerdir. 
Nitekim Hz. Ömer (ra), Abese sûresindeki 
(80/31) “ebben” kelimesinin anlamını bil-
mediğini ifade etmiştir. İbn Abbas (ra) da altı 
ayette geçen “fâtır” kelimesinin manasını, iki 
Arap köylüsünün bir kuyu başında tartışır-
ken bu kelimeyi kullanmaları sayesinde öğ-
rendiğini belirtir. 

el-Müfredât’ta kelimelerin etimolojisi yapıl-
mış, bunun yanında Kur’an’da geçen morfo-
lojik türevlerinin tamamı zikredilmiş, bun-
lara uygun olan ayetler belirtilmiş, ayrıca 
teşbih, istiare, kinaye ve mecaz konumunda-
ki söz sanatlarına ve anlamlara da işaret edil-
miştir. Kıraat vecihleri, Selef’in ve Arapların 
yaygın sözleri, nazım ve nesir parçaları ile 
hadis metinlerinin yoğun biçimde şevâhid 
(söz örnekleri) olarak kullanıldığı el-Müf-
redât furûk1 geleneği açısından da önemli-
dir. Eserin mukaddimesinde el-Müfredât’tan 
sonra yakın anlamlı kelimelerle ilgili bir eser 
yazmayı düşündüğünü söyleyen Râgıb el-
İsfahanî bu telifini bir furûk çalışması gibi 
tasarlamamışsa da kendi içinde furûk malze-
mesi sağlayan bir çalışma şeklinde düzenle-
miş, bu özelliğiyle eser furûk geleneğinin bir 
zinciri olarak görülmüştür.

Râgıb, eserinde tefsir, nahiv, sarf, kıraat, 
mantık, hikmet, edep, usul, tevhid gibi bir-
çok konudaki birikimi naklederken müfes-
sirlerin, dilcilerin ve şairlerin dışında Ebû 
Ali el-Cübbaî, Ebû’l-Kâsım el-Belhî, Ebû 
Bekir el-Allâf, Ebû Müslim el-İsfahanî, Kâdî 
Abdülcebbar, Ebû Bekir el-Esam gibi Mu’te-
zile âlimleriyle İmam-ı Âzam Ebû Hanife, 
İmam Şafiî, Ebû’l-Hasan el-Cürcanî gibi oto-
ritelerden de faydalanmıştır.

el-Müfredât’ta, lafızların yalnızca lügavî 
mânâları üzerinde durulmamış, mecazî ve 
kinâyeli yönlerine de temas edilmek sûretiy-
le faydalı bilgiler verilmiştir. İlim ehli arasın-
da pek muteber bir eser olarak kabul edilen 

1. Furûk: Arapça kelimelerin anlam ve kullanım farklarını 
ifade eden bir terimdir. Bu alanda yazılmış eserlere de 
furûk denir. 

ESER, GENİŞ BİR 

COĞRAFYADA, 

ON ASIRDIR HER 

MÜFESSİR, İLİM 

ADAMI VE KUR’AN 

OKUYUCUSU/

ARAŞTIRICISI İÇİN BİR 

BAŞVURU KAYNAĞI 

OLMA ÖZELLİĞİNİ 

KORUMAKTADIR.
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el-Müfredât, telif edildiği günden zamanımı-
za kadar âlimlerin, özelliklede müfessirlerin 
daima müracaat ettikleri kaynak eserlerden 
biri olmuştur. 

Eser, Garibü’l-Kur’an’a dair daha sonra ya-
zılan eserlerde ve Kur’an sözlüklerinde te-
mel başvuru kaynağı olmuştur. Özellikle 
Firûzâbâdî, “el-Kamûsu’l-Muhît” isimli söz-
lüğünde, el-Müfredât’tan bolca iktibasta bu-
lunmuştur. 

Yine tefsirlerini yazarken, kelimelerin açık-
lanması hususunda el-Müfredât’tan faydala-
nan müfessirler arasında Ebû Hayyan el-En-
delüsî, Kâdî Beyzâvî, Şeyhülislâm Ebûssuûd 
Efendi, Şevkânî, Burhaneddin el-Bikâî, Şe-
habeddin Mahmud el-Âlûsî, Elmalılı Mu-
hammed Hamdi Yazır, Hamidüddin Ferahî, 
Muhammed Tahir b. Âşûr ve Emin Ahsen 
Islahî gibi kimseler sayılabilir. 

Eserin değişik tarihlerde Kahire, Beyrut, İs-
tanbul gibi yerlerde muhtelif baskıları yapıl-
mıştır. el-Müfredât, Prof.Dr. Abdülbaki Gü-
neş ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet Yolcu tarafından 
Müfredât: Kur’ân Istılahları Sözlüğü adıyla 
Türkçemize kazandırılmış, Çıra Yayınları ta-
rafından 2 cilt halinde (2006) yayınlanmış-
tır. 

el-Müfredât üzerine İslam dünyasının muh-
telif üniversitelerinde çeşitli akademik çalış-
malar yapılması, sözlüğün ne kadar önemli 
ve kayda değer olduğunun iyi bir ispatıdır. 

Râgıb’ın Hayatı ve İlmî Şahsiyeti 

Râgıb el-İsfahanî’nin adı Hüseyin, künyesi 
Ebü’l-Kâsım, lakabı Râgıb’tır. İsfahanlı oldu-
ğu için el-İsfahânî nispeti ile anılır. İran’ın 
önemli kültür merkezlerinden biri olan İs-
fahan’da doğmuş (doğum tarihi ihtilaflıdır), 
h. 502 (m. 1108)’de Bağdat’ta vefat etmiştir. 

Râgıb el-İsfahanî son derece zengin bir kül-
türel ortamda dünyaya gelmiş ve bu geliş-
menin zirvesine uzandığı bir dönemde ya-
şamıştır. Yaşadığı dönemdeki eserleri tahlil 
edecek, yorumlayacak ve açıklarını kapata-
bilecek bir ilmî olgunluğa ulaşmış; el-Müf-
redât adını taşıyan şaheserini Kur’an kültü-

rünün zirveye çıktığı bu zaman diliminde 
yazmıştır.
Müfessir, Arap dili âlimi ve ahlak felsefeci-
sidir. Döneminin önde gelen âlimlerinden 
tefsir, Arap dili ve edebiyatı üzerine ders-
ler almıştır. Kaynaklar Râgıb el-İsfahanî’nin 
mütevazı, insanî ilişkileri iyi, zeki ve çok 
yönlü bir âlim olduğunu, doğru bildiği şey-
leri çekinmeden söylediğini, kendisini daha 
çok ilme, araştırmaya ve yazmaya adayıp 
resmî görevlerden uzak durduğunu kaydet-
mektedir. Râgıb, tevazu ve sade bir hayat 
yaşamayı tercih eder, şöhretten ve el üstün-
de tutulmaktan hoşlanmazdı. Yeri geldikçe: 
“Ben, nefsimi övmekten Allah’a sığınırım” 
derdi. Kendi kendini yererdi. Kendini öven 
kişinin aslında kendini yerdiğini ve kötüle-
diğini düşünürdü. Kendi eserlerinde yazdığı 
şiirleri örnek veren kimselerin bu yaptıkları-
nı kınardı. Döneminin idarecileri, kendisine 
çok değer vermişler, onun ilminden istifade 
etmişlerdir. 
Gazzâlî ve başka âlimler üzerinde etkisi ol-
duğu belirtilen Râgıb el-İsfahânî İslâm âlim-
lerinin ileri gelenlerinin pek çoğu tarafından 
büyüklüğü takdir edilen bir âlimdir. Bu bağ-
lamda, İmam Gazzâlî’nin onun kitabı ez-Ze-
ria’yı beğendiği ve devamlı yanında bulun-
durduğunu zikredebiliriz.

Râgıb’ın Basılmış Eserleri
Râgıb el-İsfahanî, hayatını yazmaya adamış; 
tefsir, tefsir usûlü, itikad, dil ve sözlük, ah-
lak vb. alanlarda birçok eser vermiştir. Bu 
eserlerden bazıları şunlardır: 

EL-MÜFREDÂT, KUR’AN’I 

ANLAMAK VE HAYATA 

GEÇİRMEK İÇİN BİZE 

YARDIMCI OLACAK 

ÇALIŞMALARIN 

BAŞINDA 

GELMEKTEDİR. 

Mehmet DERİ

ÇAĞLAR ÖTESİN-
DEN BİR SÖZLÜK:  
EL-MÜFREDÂT
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- el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’an (Kur’an Söz-
lüğü, makalemizin konusunu oluşturan 
meşhur sözlük)
- Cami’u’t-Tefsir / Tefsiru Râgıb (Tefsir)
- Mukaddemetü Câmii’t-Tefâsîr (Tefsir usûlü 
ilminin bazı konularını ihtiva eden tek cilt-
lik bir eser)
- Muhâdarâtu’l-Udebâ ve Muhâverâtü’ş-Şu’arâ 
ve’l-Buleğâ (Edebiyat Ansiklopedisi, Ahlakî 
ve İtikadî konular edebî bir dille işlenmiştir)
- Tahkîku’l-Beyân fi Te’vîli’l-Kur’an (Ahlâk, 
itikat, felsefe, dil ve edebiyat konularının iş-
lendiği bir eser) 
- el-İtikâdât (Akaid, Kelâm)
- ez-Zerî’a ilâ Mekârimi’ş-Şerî’a (Ahlâk)
- Mecma’u’l-Belâğa (Belagat) 
- Tafsilü’n-Neş’eteyn ve Tahsîlü’s-Sa’âdeteyn 
(Ahlâk) Eser, Lütfü Doğan tarafından Mutlu-
luğun Kazanılması (Fatih Gençlik Vakfı Yay., 
İstanbul 1974; Bahar Yay., İstanbul 1983); 
Mevlüt Faruk İslamoğlu tarafından ise İn-
san: İki Hayat İki Saadet (Pınar Yay., İstanbul 
1996) adıyla Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Râgıb hakkında söylenenler
Râgıb’ın, ilmî seviyesini dile getirip takdir 
edenlerin hepsini burada sıralamamız müm-
kün olmadığı gibi gerekli de değildir. Ancak 
önemli birkaç veriyi kaydetmeden de geçe-
meyiz. Bu bağlamda Zehebî (ö. 748/1348) 
der ki: “Mâhir bir allâme ve eşsiz bir araştır-
macıydı. Çok zeki birisiydi.” 
Beyhakî (ö. 320/932) ve Şehruzûrî (ö. 
538/1153), Râgıb hakkında şöyle derler: 
“Büyük bir âlimdi, şeriat ve hikmeti bütün-
leştirmişti.” 
Yâkût el-Hamevî (ö. 626/1229): “Râgıb el-
İsfahanî, ilmin ileri gelen önderlerinden 
biridir. Birçok alanda derinleşmiştir; dil ve 
edebiyat ile hikmetin öncülerinden biridir.”
Salâh es-Safedî (ö. 764/1362) onun hakkın-
da şunları kaydeder: “İlmin ileri gelen bü-
yüklerinden, fazilet sahibi birisiydi. İlmin 
birden çok alanında muhakkik bir kişidir. 
Muhakkikliğini, ilimlerdeki derinliğini ve 
gücünü gösteren pek çok eseri vardır.”

Muhammed Bakır Huvansârî (ö.1895) ise, 
Râgıb hakkındaki takdirkâr ifadelerini şu 
cümlelerle dile getirmektedir: “İmam, edip, 
büyük hafız, Arap Dilbilimi, Hadis, Şiir, 
Ahlâk, Hikmet, Kelâm, öncekilerin ilimleri 
(Ricâl ve Tarih) âlimidir. Avam da havâs da 
onu takdir etmiştir. Özellikle Arap dilbilimi 
alanında derinleşmiştir.” 
Taşköprüzâde (ö. 968/1561) İsfahânî’nin 
eserlerini överek şunları söyler: “Onun Taf-
sîlü’n-Neş’eteyn ve Tahsîlü’s-Sa’âdeteyn kita-
bını da gözden geçirdim, son derece faydalı 
bilgiler içeren bir kitap. Onun gibisi pek az 
yazılabilir.” 
Râgıb el-İsfahanî üzerinde bir çalışma yapan 
es-Sârîsî ise şu tespitleri yapmaktadır: “Huy 
ve ahlâk açısından güzel bir kişiydi. İnsan-
larla güzel iletişiminden dolayı insanları 
hemen etkisi altına alırdı. Hayatında şu üç 
şey vardı: Vaaz etmek, ders vermek ve kitap 
yazmak. Pek çok değerli kitabı vardır. Çok 
seviyeli ilmî tartışmalarda bulunmuştur.” 

Sonuç olarak söyleyecek olursak; Râgıb el-
İsfahanî, ilme son derece düşkün, ilmî kişili-
ği temayüz etmiş, hayatını yazmaya adamış; 
dil ve sözlük, tefsir, tefsir usûlü, itikad, ah-
lâk vb. alanlarda birçok eser vermiştir. Onun 
yazmış olduğu eserlerin en önemlisi “el-Müf-
redât fî Ğarîbi’l-Kur’ân” isimli sözlüğüdür. 
el-Müfredât, yazıldığı tarihin üzerinden yak-
laşık bin yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ 
ilk günlerdeki popülerliğini korumaktadır. 
Eser, bu kadar geniş bir coğrafyada, on asır-
dır her müfessir, ilim adamı ve Kur’an oku-
yucusu/araştırıcısı için bir başvuru kitabı 
olma özelliğini korumaktadır. 

Kaynaklar

- Cerrrahoğlu, İsmail, “Garibü’l-Kur’an”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, c. 13, TDV. Yay., İstanbul 1996.

- Kara, Ömer, “el-Müfredât”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 
c. 31, TDV. Yay., İstanbul 2006.

- Kara, Ömer, “Râgıb el-İsfahanî”, Diyanet İslam Ansiklo-
pedisi, c. 34, TDV. Yay., İstanbul 2007.

- Yolcu, Mehmet, “Râgıb el-İsfahanî ve el-Müfredât fî Ga-
ribi’l-Kur’an’ı”, Hikmet Yurdu, c. 1, sayı: 1, Malatya 2008, 
s. 109-147. 



İ N C E L E M E

KUR’AN VE HA-

DİS GİBİ ÖZEL 

BİR SAHAYA DAİR 

KELİME DİZİNİ-

Nİ GÖSTEREN 

MÜSTAKİL ESER-

LER GENELLİKLE 

EL-MU’CEMU’L-

MÜFEHRES DİYE 

İSİMLENDİRİL-

MİŞLERDİR. 

Doç.Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
tahirhan@hotmail.com

Tahirhan AYDIN

KUR’AN’A AÇILAN KORİDOR:
“EL-MU‘CEMU’L-MUFEHRES Lİ 

ELFAZİ’L-KUR’ANİ’L-KERİM”

Günümüzde Kur’an’da yer alan kelimeler ve bu kelimelerin 
geçtiği âyetleri alfabetik sıraya göre takdim eden “fihrist” 

türü çalışmaların en önemlilerinden biri Mısırlı âlim Muhammed 
Fuâd Abdülbâki’nin (1882-1967) hazırladığı “el-Mu‘cemu’l-Mu-
fehres li Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerim” isimli çalışmadır.  Hakkında bilgi 
vereceğimiz bu eser bu sahada yapılan ilk çalışma olmamakla bir-
likte müellifin, kendisinden önce yapılanlardan istifade edip daha 
kapsamlı bir çalışma ortaya koyduğundan bahsedilebilir. 

Kur’an indiği günden beri Müslümanların yaşamlarında kılavuz 
olarak bir deniz feneri misali önemini muhafaza edegelmiştir. Ba-
rındırdığı hükümler, içerdiği yasalar ve ilkelere atfedilen öneme 
binaen hakkında tefsirler yazılmış, dilsel çözümlemeler yapılmış, 
anlaşılması için sözlükler telif edilmiştir. Bir yaşam düsturu ola-
rak gönderilmiş olan Kur’an’a ulaşmayı ve ondan istifade etmeyi 
sağlamak için gösterilen gayretler arasında sözlüklerin yeri bü-
yüktür. 

Arap kültüründe bilinmeyen kelimelerin anlamlarını izah etmek 
üzere hazırlanan sözlük geleneği İslam’ın gelmesiyle başlar. Özel-
likle Kur’an’da yer alan ve herkesçe anlaşılamayan birtakım tabir 
ve ifadelerin izahı için duyulan ihtiyaç sözlük tarzı çalışmaları 
tetiklemiştir. Ancak Müslümanların Arap olmayan halklarla kar-
şılaşmalarından sonra Kur’an’ın ve hadislerin anlaşılmasına ve 
fasih dilin muhafazasna daha fazla ihtiyaç duyulmuştur. Bu da 
beraberinde sözlük ve gramer çalışmalarını getirmiştir. 

Değişik alanlarda yazılmış kitapların listesini/tanıtımını içeren 
veya bir kitabın içinde geçen konu ve kelimeleri takdim eden 
kitaplar için kullanılan “Fihrist” kelimesi ise yukarıda da sözü 
geçtiği üzere bir dildeki kelimelerin anlamlarını veren sözlükler-
den farklılık arz eder. Farsça kökenli “fihris” kelimesinin Arapça-
laştırılmış şekli olan “fihrist” dizin, indeks veya katalog şeklinde 
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de ifade edilebilmektedir. En genel anlamıy-
la bir kitabın veya derginin içinde yer alan 
konu, kişi, yer adı vb. unsurları gösteren ve 
umumiyetle eserlerin sonunda bulunan alfa-
betik dizindir. Kur’an ve hadis gibi özel bir 
sahaya dair kelime dizinini gösteren müsta-
kil eserler geç asırlarda ortaya çıkmış ve ge-
nellikle el-Mu’cemu’l-Mufehres diye isimlen-
dirilmişlerdir. 

Özellikle el-Mu’cemu’l-Mufehres, tarzı çalış-
malar, tefsir, kıraat, fıkıh, belagat, sözlük 
gibi Kur’an’ın doğru anlaşılmasını kolay-
laştırmaya dönük yapılan çalışmalara naza-
ran yeni bir tarz sayılır. Bu tarzın bu denli 
gecikmesinin nedeni olarak evvelkilerden 
Kur’an’la ilgilenenlerin umumiyetle Kur’an’ı 
ezber bilmeleri, dolayısıyla bir âyete veya 
manaya ulaşmak istediklerinde hafızaların-
daki bilgiden istifade etmeleri gösterilmek-
tedir. Son birkaç yüzyılda batılıların Kur’an’a 
gösterdikleri teveccüh sayesinde Kur’an’a ve 
onun içerdiği manalara ulaşmayı kolaylaştır-
mak için bilhassa batılı bilim insanları tara-
fından güzide çalışmalara imza atılmıştır. 

İnternet, bilgisayar, elektronik sözlük gibi 
bilgiye ulaşmayı kolaylaştıran araçların ol-
madığı dönemlerde hafız olmayan kimsele-
rin (hatta hafız olanların dahi) Kur’an’ın bir 
konudaki âyet(ler)ini bulmada, bir metin/
konuşma içinde geçen bir âyetin Kur’an’da-
ki yerini tespit etmede, bir araştırma yapar-

ken çalışılan konuyla ilgili âyetlerin yerini 
tespit etmede yaşanan sıkıntıyı anlatmaya 
gerek yok sanırım. İşte böylesi bir dönemde 
Abdülbâki, “el-Mu‘cemu’l-Müfehres li-Elfazi’l-
Kur’ani’l-Kerim” isimli çalışmasını kaleme 
almış ve önemli bir boşluğu doldurmuş, ger-
çekten çok önemli bir hizmete imza atmıştır. 

Muhammed Fuâd Abdülbâki, Fransız müs-
teşrik Jules le Beeume’a ait Le Koran Analyzé 
isimli eseri “Tafsîlu Âyâti’l-Kur’an’il-Kerîm” 
ismiyle Arapça’ya tercüme etmiş, akabinde 
bunu yetersiz bulmuş ve kendi tabiriyle “o 
vakte kadar yapılan çalışmaların en kap-
samlısı” olan ve Alman şarkiyatçısı Gustav 
Leberecht Flügel’e ait (1802-1870) “Concor-
dantiae Corani Arabicae/ Nucûmu’l-Kur’an fî 
Etrafi’l-Kur’an” (Leipzig 1842) isimli çalış-
madan istifade ederek “el-Mu‘cemu’l-Mufeh-
res li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim”i hazırlamıştır. 
Bu eseri Mahmut Çanga “Kur’an Kelimele-
rinin Anahtarı (İstanbul 1986), Bekir Karlı-
ğa ise “Mevzularına Göre Âyet-i Kerimeler ve 
Mealleri” (İstanbul 1980, 1988) adı altında 
Türkçeye uyarlamışlardır. Bu sahada pek 
çok kıymetli eser telif edilmiştir.

Müellif, sözlüğünün başında bir giriş ma-
hiyetinde kaleme aldığı yazısında Flügel’in 
sözlüğünde bulunan hatalardan “kökü yan-
lış tespit edilen kelimeler” başlığı altında 39 
adet madde sunmakta ve bunların doğru şe-
killerini tablo halinde vermektedir. Flügel’in 
kelimelerin bulunduğu âyet ve sûreleri gös-
terirken kullandığı Kur’an nüshası ile hali 
hazırda tüm müslümanlar arasında kabul 
görmüş olan nüsha arasındaki farklılıklar 
da araştırmacıya yardımcı olmayı zorlaştır-
dığından Muhammed Fuâd bu çalışmasının 
elzem olduğunu ifade etmektedir. 

Müellif, her kelimenin altına, Kur’an’da geç-
tiği miktarı rakamla ifade etmiştir. Mekkî 
âyetlerin karşısına “mim”, Medenî âyetlerin 
karşısına da “kef” harfini koymuştur. Mü-
ellif bütün kitabı tamamladıktan sonra bir 
tek kelimeyi dahi sözlük dışında kalmasını 

FARSÇA KÖKENLİ 

“FİHRİS” KELİMESİNİN 

ARAPÇALAŞTIRILMIŞ 
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DİZİN, İNDEKS 
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EL-MU‘CEMU’L-MU-
FEHRES Lİ ELFAZİ’L-
KUR’ANİ’L-KERİM

önlemek için bütün çalışmayı Mushaf ile 
karşılaştırmış ve gözünden kaçan yirmi beş 
kelimeyi de kitabın başına ilave etmiştir. 
Müellif, kitabın başına ayrıca “sözlük içinde 
bulunması zor olan” bir listeyi de eklemiştir. 

Müellif, Zemahşerî’nin Esasu’l-Belaga’sı baş-
ta olmak üzere bir çok sözlüğün tercih ettiği 
alfabetik sıralamayı esas alarak fihristi hazır-
ladığını ifade etmektedir. Dolayısıyla sözlük 
-ile bitmek (م و ي) ile başlayıp (ب ب ا)
tedir. Kur’andaki kelimenin üç harfli kökü 
alfabetik sıralamaya konulduktan sonra bu 
aynı kelimenin türevleri/müştakları takdim 
edilmiştir. 

Sözlükte arama yaparken dikkat edilecek 
hususlar:

- Sözlük alfabetik sıraya göre düzenlenmiş-
tir.

- Bir kelime Kur’an’da her ne şekilde ve siga 
ile geçmişse bunu sözlükte bulmak müm-
kündür.

- Kelimeler sahip oldukları mücerret kökle-
rinin bulunduğu sıralamada yer alır.

- Her sayfanın en üstünde sayfada hangi harf 
aralığında kelimelerin yer aldığı gösteril-
mektedir. 

- Bir kökün  ve müştaklarının veriliş sırala-
ması şu şekildedir: kelimenin üç harfli kö-
künün malum mazi sigası - muzarisi - emri 
- mazisinin meçhul sitası - muzarisinin meç-
hul sigası - fiilin şeddeli/mudaaf mezidi - fii-
lin harflerle yapılan mezid halleri - masdar - 
ismi fail - ismi meful - alfabetik olarak diğer 
müştak isimler…

Bir kelime ile ilgili sırasıyla şunlar verilmek-
tedir: Kelime/kökü (Kur’an’da kaç kez geçti-
ği) - geçtiği âyet/âyetler - Mekkî/Medenî olu-
şu - âyet numarası - sure adı - sure numarası.

Şüphesiz Abdülbâki’nin sözlüğünden isti-
fade edebilmek için Arap alfabesini ve/veya 
Kur’an’ı okuyabilmek yeterli değildir. Sözlü-
ğün hazırlanmasında Arapçanın morfolojisi 

yani kelime bilgisi esas alınmıştır. Dolayısıy-
la en az bir düzeye kadar sarf bilgisine sahip 
olmak gerekir. Sözgelimi Kur’an’da geçen bir 
harf, kelime veya fiili bulabilmek için önce-
likle kelimenin esas kökünün hangi harfler-
den teşekkül ettiğini, akabinde kelime çeşi-
dini bilmek icap eder. 

Sonuç olarak söyleyecek olursak: Bilgiye 
ulaşmanın kısa yollarından olan fihrist tarzı 
eserler hiç şüphesiz bu günde ilim camiası-
nın işini kolaylaştırmaya devam etmektedir. 
Her ne kadar elektronik cihazlar bu sahada 
yaygın şekilde kullanılmaya başlamışsa da 
kitapların hâlâ önemli bir yer kapladığından 
söz edilebilir. Muhammed Fuâd Abdülbâki 
yaptığı bu çalışma ile kendisine kadar olan 
çalışmaların en iyisini yapmaya çalışmış ve 
eser, kendinden sonra gelenlere de kaynak-
lık etmiştir.  

Kaynaklar
- Abdulbâkî, Muhammed Fuâd, el-Mu‘cemu’l-Mu-
fehres li Elfazi’l-Kur’ani’l-Kerim, Daru’l-Hadîs, Kahi-
re 1364/1945.
- Hatiboğlu, İbrahim, “Muhammed Fuâd Abdülbâki”, 
Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 30, TDV Yay., An-
kara 2005, s.529-530.

MUHAMMED 

FUÂD ABDÜLBÂKİ, 

BU ÇALIŞMA İLE 

KENDİSİNE KADAR 

OLAN ÇALIŞMALARIN 

EN İYİSİNİ YAPMAYA 

ÇALIŞMIŞ VE ESER, 

KENDİNDEN SONRA 

GELENLERE DE 

KAYNAKLIK ETMİŞTİR.
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İnsanların, dünya-ahiret mutluluğuna eri-
şebilmeleri bakımından, kutsal kitapları 

ile sağlıklı ilişkiler geliştirip hayatlarına ‘te-
mel kaynak’ları doğrultusunda yön vermele-
ri son derece önemlidir. Bu, elbette o kayna-
ğı okuyup izleyerek (kırâet → tilâvet), yani 
önce kaynağı olduğu gibi anlayarak, daha 
sonra da doğru açıklayıp hayatın gerçekleri-
ne ve çağın gereklerine paralel yorumlayarak 
(fehm/fıkh → tefsir → te’vil) gerçekleşebilir. 
Kaynağın net biçimde ortaya konulabilmesi, 
avamın değil, havâssın, yani tefsir ve te’vil 
âlimlerinin işidir. 

Kur’an âyetlerinin reel delaletlerini orta-
ya koyabilmek, bir başka deyişle; sahih bir 
Kur’an meali ve sağlıklı bir Kur’an tefsiri 
yazabilmek ise öncelikle Kur’an kelimele-
rinin doğru ve net anlaşılmasına bağlıdır. 
Çünkü Kur’an âyetleri Arapça kelimelerden 
oluşmaktadır. İlahî âyetler, Arabın gündelik 
hayatında konuştuğu -beşerî- harf ve keli-
melerin belli kombinezonlar halinde dizil-
miş şekillerinden (nazm) ibarettir. Nitekim 
Kur’an’da Arabın anlamadığı hiçbir şey yok-
tur. Ve mesele, doğru anlamaktan ziyade 

ÖNCE KAYNAĞI OLDUĞU 

GİBİ ANLAMAK, DAHA 

SONRA DA DOĞRU 

AÇIKLAYIP HAYATIN 

GERÇEKLERİNE VE ÇAĞIN 

GEREKLERİNE PARALEL 

YORUMLAMAK GEREKİR. 
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âyetin gereğini yapıp yapmamakta düğüm-
lenmektedir:

(i) İşbu kelimelere isabetli anlamlar yükle-
yebilmek onların köküne inmekle mümkün 
olabilir. 

(ii) Kur’an öncesi şiir vb. dil ürünlerinde il-
gili köklerin, hangi kalıplarda ne gibi anlam-
lar için kullanıldığı da iyi tespit edilmelidir, 
çünkü bu ‘kök’lerden farklı anlam ‘dal’ları 
çıkmış olabilmektedir. Kelimelerin kök an-
lamları ve din dışı (seküler) kullanımları nötr 
olup, Kur‘an’da kelimeye yüklenen anlamın 
ne olabileceğini %100 ifade etmeyebilirse de 
son derece yakından ilgilendirmektedir. 

(iii) Kelimelere Kur’an’da hangi anlamların 
yüklendiği sorunu, elbette -sadece- bu iki 
kaynak bilgi ile halledilemez. Aynı kök farklı 
bağlamlarda farklı anlamlara geliyor olabilir; 
aynı kelimenin farklı edatlarla kullanılması 
o kelimenin anlamına farklılık kazandırabil-
mektedir. Bunları tespit edebilmek için Tef-
sir ilminin kaide ve zabıtalarına müracaat et-
mek, bunları çok iyi, çok dikkatli kullanmak 
gerekir. Kelimenin kullanıldığı ortam, yani 
nazil olduğu dönemin genel ve özel şartları 
(bağlam), ayrıca âyetin önündeki ve arkasın-
daki âyetlerle ilişkisi belirleyici olmaktadır. 

(iv) Kur’an kelimelerinin anlamları doğru 
tespit edildiğinde, Kelâm, Tasavvuf, Fıkıh 
vb. İslamî disiplinlerde o kelimelere yük-
lenen anlamların isabetli olup olmadığı da 
netleşecektir. Söz konusu disiplinlerde keli-
meler birtakım anlamlarda kullanılmaktadır, 
ama bunların Kur’an’da kastedilen mana ile 
ne kadar örtüşüp örtüşmediği kuşkuludur. 

Kur’an kelime ve kavramlarıyla ilgili çok 
sayıda çalışma yapılmıştır. Garîbu’l-Kur’ân, 
eşbâh ve nazâ’ir, vucûh ve nazâ’ir, müfredâ-
tu’l-Kur’ân türü eserlere ek olarak, Arapça 
sözlüklerin tamamı bu konuda Kur’an araş-
tırmacısına kaynaklık etmektedir. Bunların 
bir kısmı Türkçeye de çevrilmiştir. 

İmdi; Kur’an kavramları hakkında çeşit-
li yazılar kaleme alan muhterem Fahrettin 
YILDIZ hocamızın benimle irtibat kurarak, 
Kur’an kelimelerini açıklamamı istemesi 
üzerine, yukarıdaki 4 aşamayı izleyen bir 
çalışma kurguladım. Hocanın bu işi bana 
havale etmesinde, değerli meslektaşım Mus-
tafa Can’ın tavassutu ile Kur’an’ın bazı temel 
kelimelerini İman-Amel İlişkisi kitabımda 
analiz etmiş olmamın payı olabilir. Benden 
evvel iki kişi ile irtibata geçilmiş, fakat bir 
türlü başlanamamış bu çalışmayı hayırlısıyla 
hitama erdirmek üzere, değerli öğrencilerim 
Fatih Kanca, A. Enes Ateş, Büşra Akdemir, 
Mehmet Yazıcı, Süheyla Köksal ve Sedat Sağ-
dıç ile Kenan Oral, Üzeyir Öztürk, Bayram 
Köseoğlu, Mehmet Altıntaş, Mahmut Kayış 
ve Seyfettin Ertürk gibi uzman arkadaşlar-
dan bir ekip oluşturarak, 2,5 yıl önce çalış-
malara başladık. Kendilerinden gelen bütün 
maddeleri satır satır okuyup gerekli ekleme 
ve çıkartmaları yapa yapa, elhamdulillâh, ça-
lışmanın ham hâlinin sonuna geldik; işi ta-
mamlamamıza ramak kaldı… Ancak nasıl 
otoban yapılırken, birkaç kez asfaltın üze-
rinden geçmek gerekiyorsa, bu çalışmanın 
üzerinden de birkaç kez geçilecektir. 

Kur’an’daki 1800’e yakın kökün işlendiği bu 
çalışmada beher kelime yukarıda verdiğim 
4 aşamada işlendi; tabiî Kur’an sonrası di-
siplinlerde bütün kelimeler terimleşmiş ol-
madığından, bu tür köklerde, 3 aşama izlen-
mekle yetinildi. Bunlara ek olarak, mananın 

İLAHÎ KAYNAĞIN NET 
BİÇİMDE ORTAYA 

KONULABİLMESİ, AVAMIN 
DEĞİL, HAVÂSSIN, 

YANİ TEFSİR VE TE’VİL 
ÂLİMLERİNİN İŞİDİR. 

Murat SÜLÜN

“KUR’AN KELİMELERİ 
HAZİNESİ”
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daha iyi oturması adına, yer yer ilgili Arapça 
köklerden Türkçeye geçmiş kelimelere de 
yer verildi. 

Çalışmanın belkemiğini üçüncü aşama 
oluşturmaktadır. İlgili kökün “Kur’an’da-
ki Anlamları” başlığı altında önce kökün 
Kur’an’da kaç kez geçtiği bilgisine yer ve-
rilip, bir tablo yapılarak sülasi, if‘âl, tef‘îl 
vb. kalıplardan kullanımları varsa, Arapça 
karşılıklarının karşısına konularak ayrı ayrı 
yansıtmaya çalışıldı. İlgili beher âyeti ye-
rinde görüp anlam ona göre oturtulmaya 
gayret edildi. Bununla birlikte, bu kısımda 
verdiğimiz tabloya yansıttığımız anlamlar 
elbette ilk iki aşamada ulaşılan sonuçlara 
bağlı idi. “Kur’an Sonrası” başlıklı dördüncü 
bölümde, çeşitli disiplinlerde ilgili köklere 
yüklenen anlamlar yansıtıldı. Bilindiği gibi, 
Kelâmcılar, sûfi ve fakihler kelime ve âyet-
leri salt Kur’an’daki anlamıyla değil, kendi 
disiplinlerinin öncelikleri açısından yani 
Kur’an’daki gerçek anlamından farklı anla-
yabilmektedir. Bu, te’vilin doğasında vardır; 
burada önemli olan, Kur’an gerçeğiyle ha-
yatın gerçeklerini iyi uzlaştırabilmektir. Bu 
uzlaştırma çabası esnasında te’vil âlimleri 
yer yer reel delâletlerden uzaklaşabilmekte; 
sufilerin yaptığı gibi, birtakım manevî hal 

ve makamları Kur’an kelimeleri ile mühür-
leyerek kutsamak isteyebilmektedirler; oysa 
yakıştırılan bu anlam, söz konusu Kur’anî 
kelime veya terkipte bulunmayabilmekte-
dir. Özel isimler söz konusu olduğunda ise 
kelimenin dildeki kullanımları yerine “şece-
resi ve yaşadığı dönem” eklenmekte şahsın 
Kur’an’da nasıl geçtiği bilgisine yine yer ve-
rilmektedir. 

Bütün bu soyut anlatımları iki örnekle so-
mutlaştıralım [Tarafımdan yazılan aşağıdaki 
metinler ilgili kelimelerin nihaî halleri değil-
se de çalışma hakkında fikir verecek nitelik-
tedir]: 

1) NORMAL KÖKLERE ÖRNEK

ألى
KÖK ANLAMI

Elv ve ely birbirinden uzak iki kök olup; 
ikinci kök, ilkine aykırıdır: (i) Çalışma ve 
mübalağa, (ii) Kusurlu davranma1. Musta-
fevî’ye göre de; elvnin kök anlamı ağırdan 
almak (tevânî) ve kusurlu davranmaktır 
(taksir). Elynin kök anlamı ise ulaşma/erme 
ve kudretin ortaya çıkmasıdır. Bu iki kök an-
lam birbirine tekabul etmekte olup, büyük 
iştikak ve karşıtlık nispeti ile iki manadan 
birinin diğerinden alınmış olması uzak bir 
ihtimal değildir. Bu kökten gelen kelimelerin 
manaları, bir şekilde iki köke dayanmakta-
dır. Meselâ geciktirme, yavaşlatma, bırakma 
ve uzaklık taksir kök anlamından; kararlılık, 
söz verme, yemin etme, güç yetirme, güç ız-
har etme, şefkat, intihâ, içtihat, husye ve ni-
met ise erme kök anlamından çıkmaktadır. 
Demek ki yemin; erme ve kararlılık kökün-
den dallanmaktadır. Çünkü yemin manasın-
daki elv / îlâ’, bir konuda ciddi bir söz ver-
me ve o hususta nihaî kararlılıktır. Nimet de 
böyledir; o da rahmet ızhar etme ve şefkatte 
zirvedir. Koç için son derece önemli/özel bir 

1. İbn Fâris, “elâ” md.

KUR’AN ÂYETLERİNİN 
REEL DELALETLERİNİ 
ORTAYA KOYABİLMEK; 

SAHİH BİR MEAL 
VE SAĞLIKLI BİR 

TEFSİR YAZABİLMEK 
ÖNCELİKLE KUR’AN 

KELİMELERİNİN DOĞRU 
VE NET ANLAŞILMASINA 

BAĞLIDIR. 
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nimet olan husye için de aynı anlam söz ko-
nusudur. Bundan, elâ (çğl. âlâ’) kavramının 
nimetle eş anlamlı olmadığı, aksine “kemâl-i 
rahmet ve şefkate erme manasına gelebile-
cek her şey” olduğu anlaşılmaktadır2. 

DİLDEKİ KULLANIMLARI

Bu kök; âlâ - yu’lî - eliyyeten / elveten / ilveten 
şeklinde yemin etmek manasında kullanıl-
makla birlikte, if’âl, ifti’âl ve tefe’ul babların-
dan; yûlî, ye’telî ve daha mübalağalı olarak 
yeteellâ şeklinde de kullanılır3. Elevtu fi’l-
emri diyen biri; o işte kusurlu davrandığını 
(taksîr) belirtmekte; adeta “yapabilecekleri-
min sınırı bu değildi; daha fazla şeyler yapa-
bilirdim” demektedir. Mâ elevtuhû cühden ise, 
kişinin elinden geleni yaptığını ifade etmek-
tedir4. Elif-i maksure ile elâ kelimesi, nimet 
demek olup çoğulu âlâ’dır5. Müfredi, -Yâ ile 
yazılmak kaydıyla- ilâ şeklinde de olabilir; 
mi’an - em’â’un gibi.

KUR’AN’DA KULLANIMLARI

Elv / ely kökü Kur’an’da -İlâ harfi hariç tutul-
mak üzere- 37 kez geçmektedir6. 

1

Sülâsî (35)
Muzari (ye’lû) (1): Âl-i 
‘İmrân 118
İsim [âlâ’un (mfr. 
elâ’un)] (34): A‘râf 69, 
74; Necm 55; Rahman 
suresinde toplam 
31 kez

-Elinden geleni ardına komamak
-Allah’ın cilveleri

2
İf‘âl (1): 
Muzari (yu’lû) (1): 
Bakara 226

Yemin etmek (Îlâ; bkz. “Kur’an 
Sonrası”)

3
İfti’âl (i)
Nehy-i Gâip (lâ ye’teli) 
(1): Nur 22

Yemin etmek

Âl-i ‘İmrân 118’deki lâ ye’lûnekum habâlen 
ifadesinde kâfirlerin, ellerinden geleni ardı-

2. Mustafevî, “elâ” md.
3. İbn Fâris, “elâ” md.
4. Râğıb, “elv” md.
5. Cevherî, Feyyûmî, “elâ” md.
6. Abdulbaki, el-Mu‘cemu’l-Müfehres, “elâ” md.

na komadan ve her tür fırsat ve imkânı de-
ğerlendirerek Müslümanlara zarar vermeye 
çalışacakları7 ifade edilmektedir. Nur 22’de 
Hazret-i Ebu Bekr’in, teyzeoğlu Mıstah’a İfk 
olayındaki kışkırtıcı rolünden dolayı artık 
bir şey vermeyeceğine yemin ettiği, fakat bu-
nun doğru olmadığı belirtilmektedir8. Ve lâ 
ye’teli ulu’l-fadli ifadesinin elevtuden mi yok-
sa âleytuden mi geldiği tartışmalı olmakla 
birlikte, ilk görüş daha şâyan-ı kabul görül-
müştür. Nitekim lâ derayte ve le’teleyte [Ne 
anlayabildin ne de becerebildin!] deyiminde 
i’teleyte, elevtunun ifti’âl kalıbından kullanıl-
mıştır.9

Mustafevî, elânın; gizli-açık, dünyevî-uhrevî 
genel nimetler olduğu görüşündedir; bu ni-
metler; emrederek, takdir ederek, yaratarak, 
sebepleri hazırlayarak ya da düzenleyerek 
olabilir10. Yalnız, surede âlâ’ kelimeleri sü-
rekli nimetten sonra gelmemekte, nikmetten 
sonra da gelmektedir. Bu da, elânın sadece 
kulun lehine / hayrına olan nimet anlamın-
da değil, edim ve cilve anlamında daha nötr 
bir anlam taşıdığını göstermektedir A‘râf 
74’teki “Allah’ın elâlarını (âlâa’l-lâh) hatı-
rınızdan çıkarmayın” ihtarında da bu çifte 
mana aşikardır. İlgili peygamber, genelde 
anlaşılanın11 aksine, kavminden; Allah’ın sa-
dece nimet, rahmet, lütuf, ihsan ve nimetle-
rini değil, bozuculuk yapanlara gönderdiği 
musibet ve felaketleri de dikkate alarak yer-
yüzündeki asayiş ve ahengi bozmamalarını 
istemektedir. Nitekim âlâu Rabb terkibi ilahi 
varlığın sadece nimet ve rahmet nev’inden 
değil, hem nimet hem de nikmet türünden 
göstergeleri12 anlamında olup, ilgili âyetler-

7. Mustafevî, “ely” md.
8. Bkz. Taberî, Zemahşerî, İbn Kesir, Nur 22 hk.
9. Râğıb, “elv” md.
10. Mustafevî, “elâ” md. Ayrıca, A. Muhtâr Ömer, el-Mu’ce-

mu’l-Mevsû‘î, a.md.
11. Örneği: Zebîdî, Mustafevî, “elâ” md.; Şevkânî, Fethu’l-

Kadîr, A’raf 69 hk.
12. Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, Necm 55 hk.
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de ‘Rabb’in cilveleri’13 anlatılmaktadır. Necm 
55’te bu aşikârdır, zira yukarıda sadece ni-
metler değil, helâkler de anlatılmaktadır.

KUR’AN SONRASI

Îlâ: Erkeğin eşine yaklaşmamak üzere yemin 
etmesi. “Kadınlarına yaklaşmamaya yemin 
edenlerin dört ay beklemeleri gerekir. Eğer (bu 
süre içinde yeminlerinden) dönerlerse, Allah 
gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Şâyet 
boşanmaya karar verirlerse, Allah gerçekten işi-
tir; ‘mutlak ilim sahibi’dir.” (Bakara 226-227).

Bu kökten gelen İlâ; (i) intihâ ifade eden, 
yani ilgili eylemin zaman ve mekân açı-
sından bitiş çizgisini gösteren bir harf-i 
cerdir. Bakara 187’deki  
[Sonra orucu geceye kadar tamamlayın] 
ifadesinde olduğu gibi zamanî sınırı; İsra 
1’deki  [Mes-
cid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya] ifadesin-
de olduğu gibi mekânî sınırı ifade eder14. İlâ 
cümleye “…e kadar” manası kazandırarak, 
altı yönden varılan ‘son’un sınırını göster-
mektedir15. (ii) İlâ ayrıca Al-i İmran 52’deki 

13. Bu tabir için bkz. Süleyman Uludağ, “cilve” md. DİA.
14. el-Mu‘cemu’l-Mevsû‘î, “ely” md.
15. Râğıb, “elv” md.

 [Kimdir Allah’la birlikte 
benim yardımcılarım?] ifadesinde olduğu 
gibi, beraberlik ifade eder. (iii) Nisa 87’deki 

 [O, sizi Kıyamet 
gününde mutlaka bir araya getirecektir] ifa-
desinde olduğu gibi Fî anlamında da kulla-
nılır.16

2) ÖZEL İSİMLERE ÖRNEK

ادريس
I. İSMİ VE KÖKENİ

Taberî, Râzî, Nesefî, İbnü’l-Esîr gibi Müslü-
man yazarlar, Hazret-i İdris’in, göğe kaldırıl-
dığına, ölmeden Cennet’e girip ebedî hayata 
erdiğine inanılan İlya, Hızır gibi yüksek şah-
siyetlerden biri sayılan17 Hanok (Honoch) 
olduğu kanaatindedirler18. 

İdrîs kelimesinin kökeni ihtilâflıdır. Spren-
ger ve Eickmann gibi Arapça olduğunu söy-
leyenlerin yanında, yabancı asıllı olduğunu 
söyleyen dilciler de vardır. İbn Kuteybe’nin 
el-Ma’ârif’i gibi bazı kaynaklarda, İdrîs’in asıl 
adı Uhnûh (Ahnûh) şeklinde geçmekte; ila-
hi kitabı çok okuduğu için kendisine İdrîs 
dendiği bildirilmektedir. Yalnız bu görüş Ze-
mahşerî gibi otoritelerce kabul edilmemiştir. 
İdrîs kelimesinin İbranca ve Süryanca aslı-
nın bulunmadığı, drs kökünden if’îl kalıbın-
da Arapça bir kelime olduğu ve “öğretti, alış-
tırdı, eğitti” manalarında kullanılan İbranca 
hnh kökünün Arapçaya tercümesi olduğu da 
iddia edilmiştir (Örn. Ahmed el-Cevâlîkî ve 
Jeffery). Modern çalışmalarda İdrîs kelimesi-
nin aslı hakkında ileri sürülen farklı görüş-
ler ve sahipleri şöyle özetlenebilir: Theodoros 
(T. Nöldeke’nin ilk görüşü), Havari Andreas 
(Nöldeke’nin son görüşü), Büyük İsken-
der’in âb-ı hayatı aramaya çıktığı aşçısı And-

16. el-Mu‘cemu’l-Mevsû‘î, “ely” md.
17. Örn. bkz. KM, Tekvin, 5/21-24; İbranilere mektup, 11/5.
18. Ömer Faruk Harman, “İdris” md., DİA.

KUR’AN ÂYETLERİ, ARABIN 
GÜNDELİK HAYATINDA 
KONUŞTUĞU -BEŞERÎ- 
HARF VE KELİMELERİN 

BELLİ KOMBİNEZONLAR 
HALİNDE DİZİLMİŞ 

ŞEKİLLERİNDEN (NAZM), 
ARAPÇA KELİMELERDEN 

OLUŞMAKTADIR. 
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reas (R. Hartmann), ezradan esdras (P. Casa-
nova), Mopsuestia’lı Theodore (C.H. Toy)19. 

Mustafevî kaynaklardaki bütün ‘bilgi’lerden 
şu sonuçları çıkartmıştır: 

(i) İdris Yâred’in oğlu Uhnûh’tur; Tevrat’ta 
nesebi bu şekilde geçer. 

(ii) Uhnûh kelimesi İbrancada Hanûh şeklin-
de telaffuz edilir. 

(iii) Hanûh eğitim-öğretim anlamındaki İb-
ranca hânah maddesinden türemiştir; İdrîs 
kelimesinin de, şâyet drs kökünden türedi-
ği kabul edilirse, hânahın Arapçaya tercüme 
edilmiş şekli olduğu ihtimal dışı değildir. 

(iv) Yine, İdrîsin Yunanca ermîs veya tarmîs 
kelimelerinden türemiş olması mümkün ol-
duğu gibi, öğüt verme anlamındaki İbranca 
dâreş kökünden gelmesi de ihtimal dahilin-
dedir. Ancak İdrîsin orijinal Arapça değil de 
Arapçalaşmış olduğu anlaşılmaktadır. 

(v) İdrîsin aynı şahsın farklı bir özelliğini 
konu alan bir başka adı olması da mümkün-
dür; aynı kişiye Yakub - İsrail, Muhammed 
- Ahmed, İsa - Mesih denmesi örneğinde ol-
duğu gibi.20

II. ŞECERESİ

Kitab-ı Mukaddes’te 4 farklı Hanok olmakla 
birlikte, söz konusu Hanok, Tekvin 5/1-18’e 
göre, Adem oğlu Şît oğlu Enoş oğlu Kînân 
oğlu Mehlâîl’in oğlu Yâred’in oğludur21. 

Yahuda’nın Mektubu, 14-16’da Adem’den 
sonraki yedinci nesilde yaşadığı kabul edilen 
İdris’in, 365 yıl yaşadığı ve bunun 243 yılın-
da öğretmenlik yaptığı iddia edilmektedir.22

19. Ömer Faruk Harman, “İdris” md., DİA.
20. Mustafevî, “idrîs” md.
21. Mustafevî, “İdris” md.; Harman, “İdris” md., DİA.
22. Harman, “İdris” md., DİA. Ayrıca Mustafevî, “İdris” md

III. YAŞADIĞI DÖNEM

Yahudi kaynaklarındaki İdris’le alâkalı anek-

dotlar, sözgelimi melekleşerek Metatron 

adıyla gökteki meleklerin kralı olması vs.23 

mitolojik / esâtîrî bir nitelik taşımaktadır. 

Müslüman yazarlara ait bilgiler çok daha ra-

finedir: 

Hazret-i Nuh’un dedesinin babası olan Haz-

ret-i İdris’e gelinceye dek insanlar hayvan 

postları giyerken, onun elbise dikmeyi icat 

etmesiyle birlikte giyim-kuşamda ciddi bir 

devrim yaşanmıştır. Kalem ilkin onun ta-

rafından kullanılmış, yıldızlarla ve Mate-

matikle ilk iştigal eden kişi İdris olmuştur. 

Kendisine 30 sahife verilmiş; bin kişi iman 

etmiştir. Allah’ın iyi kullarından biri olduğu 

için yükseltilmiştir. Ref’inden sonra, insanlar 

çeşitli ihtilâflara düşüp, Nuh devrine kadar 

bir sürü olaylar çıkartmışlardır. Kendisine 

İdrîs denmesinin sebebi, Allah’ın kitabını 

(suhuf) ve bu çerçevedeki süneni, yani uygu-

lamaları çok okumasıdır.24

23. Harman, “İdris” md., DİA.
24. Mustafevî’den (“idrîs” md.) naklen, İbn Kuteybe, el-

Ma’ârif. Ayrıca Râzi, Mefâtîhu’l-Ğayb, Meryem 56-57 hk. Murat SÜLÜN

“KUR’AN KELİMELERİ 
HAZİNESİ”

KUR’AN’DA ARABIN 
ANLAMADIĞI HİÇBİR 

ŞEY YOKTUR. ESASINDA 
MESELE, DOĞRU 

ANLAMAKTAN ZİYADE 
ÂYETİN GEREĞİNİ 

YAPIP YAPMAMAKTA 
DÜĞÜMLENMEKTEDİR.
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III. KUR’AN’DA HAZRET-İ İDRİS

Kur’an’da İdrîs kelimesi 2 âyette geçmektedir.25

1

İdrîs (2): Meryem 56; 
Enbiya 85.
Meryem 57’de ve Enbiya 
86’da İdrîs’ten “o” diye 
bahsedilmektedir.

Hazret-i İdris

Allah’ın çeşitli güzellik ve nimetler bahşet-
tiği Hazret-i Zekeriya, Yahya, Meryem, İsa 
Mesih, İbrahim, Musa ve İsmail’den sonra, 
bu yüksek şahsiyetler meyanında Meryem 
56-57’de İdris’ten bahsedilmekte; bu zeva-
tın, kendi özellikleri yanında genel olarak 
Rahman’ın âyetleri kendilerine okundu-
ğunda hiç büyüklük taslamadan gözyaşla-
rıyla vahye kulak verdikleri anlatılmaktadır. 
İdris’le ilgili özel bilgi ise bu zatın, gayptan 
önemli haberler getiren (nebî) özü sözü 
doğru (sıddîk) bir kişi olduğu ve yüce bir 
mekâna yükseltildiği (ref’) belirtilmektedir. 
Acaba bu yükseliş, mitolojik Yahudi anlatı-
mındaki gibi “göklere doğru yükseliş” midir, 
yoksa âyetteki “yüce bir mekân” İdris’in tüm 
insanlar nezdindeki yüksek manevî konu-
munu mu ifade etmektedir? 

25. Abdülbaki, el-Mu‘cemu’l-Müfehres, “drs” md.

Miraca dair rivâyetlerde26, Hazret-i Peygam-
ber’in İdris’le ikinci kat ya da -daha ziyade- 
dördüncü kat semada görüştüğü bildiril-
mekte ise de bunun uzayın derinliklerindeki 
fizikî bir görüşme olmadığı aşikârdır. Çünkü 
sadece İdris’le değil, İsa Mesih’le, Hazret-i 
Musa’yla, İbrahim ve Adem’le de görüşmüş, 
hatta Kudüs’te bütün peygamberlere imam-
lık etmiştir. Bu, Hazret-i Muhammed’in an-
lam ve önemini ortaya koyan mecazî/manevî 
bir anlatımdır. O halde, İsa Mesih’te de gör-
düğümüz ref’i, göklere çekme olarak değil, 
Allah’a yükselme olarak düşünmek gerek-
mektedir; Allah’ın da mutlaka göklerle iliş-
kili düşünülmesi gerekmez, hatta bu tip bir 
düşünce, avam için normal kabul edilebi-
lirse de Allah mekândan münezzeh olduğu 
için [Kelâmî açıdan] sakıncalıdır, yanlıştır. 
O halde, tıpkı peygamberlerin tâdat edildi-
ği Sâffat suresinde peygamberlerin “sonra-
kiler nezdinde iyi bir nam bıraktıkları”na27 
değinildiği gibi, burada da İdris’in Hak ve 
halk nazarında iyi bir konuma sahip yüksek, 
saygın bir şahsiyet olduğu anlatılmaktadır. 
Nitekim Enbiya suresinde yine çok sayıda 
peygamberden bahsedildikten sonra, 85. 
âyette, Hazret-i İsmail ve Zülkifl28 ile birlikte 
İdris’in de insanlara kılavuz kılındığı belirtil-
mektedir. Âyette bu 3 zatın, sabırlı ve sâlih 
kişilerden oldukları için Allah’ın rahmetine 
dahil edildikleri özellikle vurgulanmıştır.

Mesele mutlaka fizikî/ maddî açıdan düşü-
nülecekse bu, İdris’in, gözünü Yer’den kaldı-
rıp göklere atf-ı nazar etmesiyle, yani gökler 
ve gökcisimleri üzerinde düşünmesiyle ir-

26. Buhari, Enbiya 4, 5; Müslim, İman 259.
27. Sâffat 78 (Hazret-i Nuh), 108 (Hazret-i İbrahim), 119 

(Musa ve Harun), 129 (Hazret-i İlyas). 
28. Zemahşerî, Zülkifl’in İlyas, Zekeriya ve Yûşâ b. Nun oldu-

ğuna dair 3 görüş naklettikten sonra, ilk sırada verdiği İl-
yas görüşünü destekleyerek, iki adla anılan 5 peygamber 
arasında –diğer adı İlyas olan– Zülkifl’i de verir. Zülkifl 
adının, bu zatın Allah’ın ihsanlarından büyük bir pay al-
masından kaynaklandığını belirtir. O kadar ki, söylendi-
ğine göre, devrindeki peygamberlerinin iki katı amele sa-
hipmiş ve iki katı sevap kazanmış. Bkz. el-Keşşaf, Enbiya 
85 hk.

KUR’AN’DAKİ 1800’E 
YAKIN KÖKÜN İŞLENDİĞİ 

ÇALIŞMAMIZDA BEHER 
KELİME 4 AŞAMADA 

İŞLENDİ. YER YER İLGİLİ 
ARAPÇA KÖKLERDEN 
TÜRKÇEYE GEÇMİŞ 
KELİMELERE DE YER 

VERİLDİ. 



tibatlandırılabilir. Nitekim Mısırlı ve Babil-
li 2 Hermes’in en kadimi olması hasebiyle 
“Hermesler Hermesi” (Hermesü’l-herâmise) 
olarak nitelendirildiği bilinmektedir ki Her-
mes, insanları gökler hakkında aydınlatan; 
Tıp, Matematik ve Astronomi hakkında bilgi 
üretmeye çalışan ilk şahsiyettir.29

Son olarak; Sâffat 129’daki İlyâs’ın İbn 
Mes’ûd’un Kur’an’la birlikte kendi yorumla-
rını da topladığı şahsî mushafında İdrîs [bir 
kıratte de İdrâs] şeklinde kayıtlı olması ve 
130. âyetteki İlyâsîn kelimesinin İdrîsîn ve 
İdrâsîn şeklinde kıraat edilmesi ilginçtir.30 
Bu, İdris’in bazan İlyas’la aynı kişi sayıldığı 
anlamına gelir.31

IV. KUR’AN SONRASI

Miraciyyelerde İdrîs’in miracına da temas 
edilmiş; şairler “İdris Nebî hulle biçer/ diker 
Allah deyû deyû” şeklinde mısralar teren-
nüm etmişlerdir. 

Va’llâhu’l-muvaffık...   

29. Geniş bilgi için bkz. Mahmut Erol Kılıç, Hermesler Her-
mesi; İslâm Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik 
Düşünce, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yy., 2010. [Yazarın, 
Hermes’e özel bir şahsiyet olarak değil, cins isim olarak –
yani özel isim değil, sıfat olarak– baktığı anlaşılmaktadır.]

30. Bkz. el-Keşşaf, ilgili âyet hk. 
31. Harman, “İdris” md., DİA.

SUFİLERİN YAPTIĞI GİBİ, 
BİRTAKIM MANEVÎ HAL VE 
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İ N C E L E M E

ALLAH İNSANI 

SORUMLULUĞU-

NU YERİNE GETİ-

RİLEBİLMESİ İÇİN 

VAHYİN NE DE-

DİĞİNİ ANLAYA-

BİLME KABİLİYETİ 

İLE DONATMIŞ-

TIR.

Hüseyin K. ECE

İSLÂMÎ KAVRAMLARI
ÇEVİRİ SORUNU

Vahyin dili anlaşılabilir bir dildir

Bilindiği gibi anlamak/farkında olmak aynı zamanda sorumlu-
luktur. Ya da sorumlu olabilmek için anlamak gerekir. Kur’an 

(vahy) insana sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun yeri-
ne getirilebilmesi için de vahyin ne dediğinin bilinmesi gerekir.

Allah (c) bunun için insanı öncelikle anlama kabiliyeti ile donat-
mıştır. Sonra da onun anlayabileceği bir Kitap indirmiştir. Kitap 
(vahy) bir anlamda Allah’ın muradının, insan idrakine (anlama 
kapasitesine), yani insan seviyesine indirilmesidir. 

İnsan hangi dili konuşuyor olursa olsun, özelde Kur’an’ın, ge-
nelde ise İslâm’ın mesaji her insan için anlaşılabilirdir. Dünyaya 
belli bir işlev ve görev için gelen insan, işlevinin ve görevinin ne 
olduğunu bilmeli ki yapabilsin. Zira, bir otorite sahibinin, emri 
altındakilere görevlerini bildirmeden, onları bilmediği bir şeyden 
sorumlu tutması hakkaniyete uygun değildir.

Son vahiy Kur’an Allah’ın mesajlarını, ölçülerini veya haberlerini 
insanlar düşünsünler, anlasınlar, ibret alsınlar ve gereğini yapsın-
lar diye açıklamaktadır.1 

 “… Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır. Belki 
düşünürsünüz.”2 

Allah (c) Peygamber’e şöyle hitap ediyor: “… İşte sana da bu 
uyarıcı vahyi indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara 
açıklayasın ve belki onlar da bu sayede düşünürler.” (Nahl 
16/44. Bir benzeri: Nahl 16/64)

1. Bakınız: Bakara 2/219, 221, 230. Maide 5/89. Nahl 16/39 gibi.
2. Bakara, 2/219. Ayrıca Bakınız: Bakara 2/187, 221, 230, 242, 266. Âl-i İmran 

3/103. Maide 4/89. Nûr 24/18, 61
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Kur’an, kendisini ‘beyan/ mübîn/ tebyîn/ 
tibyan’, âyetlerini ise ‘beyyine/ beyyinât’ ola-
rak niteliyor. Bütün bunlarda; ‘anlaşılabilen, 
açık ve net mesaj, isbat gücü kuvvetli, açık 
ve kesin olmak’ anlamları ortaktır.3 

Allah (c) hitabını kolaylaştırdı, ya da anla-
manın vasıtalarını ve imkânlarını kullarına 
lutfetti. Allah (c) kullarına anlamsız ve an-
laşılmaz hitap etmekten münezzehtir. 

Kur’an’ın dilini bilmeyenler onu âyet âyet, 
kelime kelime anlamayabilirler. Ama onun 
ne demek istediğini, neye dâvet ettiğini, ha-
berlerini, hükümlerini ve ölçülerini, uyarı 
ve müjdelerini, etkileyici üslûbunu, muci-
ze yani insanüstü oluşunu, insan ruhunda 
bıraktığı ölümsüz etkilerini rahatlıkla anla-
yabilirler. Bunu da onun genel mesajından, 
muhatabın diline aktarılmış açıklamalardan, 
yorumlardan ve kavramlardan, tarihsel tec-
rübelerden, araştırmalardan yola çıkarak ya-
pabilirler.

Bu açıdan Muhammed (s) herkes için en 
güzel örnektir. Herkes onun hayatında 
Kur’an’ın ne demek istediğini, İslâmın pratik 
hedeflerini bulabilir.

 “Kur’an Arapça’dır. Biz ise Arapça bilmiyo-
ruz” demek mazeret değildir. “Kur’an’ın de-
rin ve katmer katmer manaları, her bir âyetin 
yüzlerce sırları vardır. Onları ancak kendile-
rine özel (ledünnî) ilim verilenler anlar. Biz 
kim Kur’an’ı anlamak kim” demek mazeret 
değildir. “Kur’an’ı anlamak için çok büyük 
ilme, uzun tahsillere ihtiyaç vardır. Sıradan 
insanların Kur’an’ı anlıyorum demesi haddi 
aşmaktır” demek mazeret değildir. 

Kur’an, Son Elçinin bütün insanlığa gönde-
rildiğini, dolaysıyla zımnen onun getirdiği 
vahyin ve mesajların da bütün insanlar tara-
fından anlaşılabilir olduğunu söylüyor. “(Ey 
Peygamber) de ki: “Ey insanlar! İyi bilin 
ki, ben Allah’ın hepinize gönderdiği elçi-
siyim...” (A’raf 7/158). 

3. Bakınız: Nûr 24/34. Kasas 28/2. Yâsîn 36/69

Kur’an (İslâm) Arap diliyle indirilmiştir

Dil en önemli iletişim ve anlaşma aracı ol-
duğuna göre, anlaşılsın diye gönderilen, in-
sanla Allah arasındaki en önemli haberleşme 
olan Kur’an’ın da, insanların kendi araların-
da anlaşabildikleri bir dili kullanması doğal-
dır, hatta gereklidir de. Allah (c), kullarını 
hidayete davet etmek için dillerin içerisin-
den Arapça’yı seçmiştir. Bu tercih; herhangi 
bir dilin kutsal olmasından değil, Arapça’nın 
yapısı itibariyle Kur’an’ın maksadını en iyi 
ifade eden, zengin anlamlara sahip, söz sa-
natı açısından üstün özellikleri olmasından-
dır. (Allâhu a’lem) 

Kur’an Arapça olduğu gibi, bütün İslâmî 
ilimler de Arap diline dayanırlar. 

Kur’an, onbir yerde kendisinin Arap diliyle 
indirildiğini söylüyor. Mesela; “Elif, Lâm, 
Râ. Bunlar, hakikati beyan eden kitabın 
(olan-biteni) açıklayan âyetleridir. Biz 
onu Arapça bir hitap (Kur’an) olarak in-
dirdik, belki bu sayede kafanızı kullanır-
sınız.” (Yûsuf 12/1-2). 

“Bu iki âyet ilk bakışta her ne kadar Hz. Pey-
gamber’in Arap çağdaşlarına hitab ediyor 
gibi görünseler de, aslında çağı ve anadili ne 
olursa olsun Arap dilini bilen, anlayan her-
kese hitab etmektedir.”4 

“Ha-Mîm. Özünde açık ve hakikati açıkla-
yıcı olan bu kitabın değerini bilin. Ki za-
ten Biz, onu anlayabilesiniz diye Arapça 
bir hitap (Kur’an) yaptık.” (Zuhruf 43/1-3).

4. Esed, Muhammed. Kur’an Mesajı, Çev. C. Koytak. A. Er-
türk, İşaret Yay. İstanbul 1996, 2/454

KİTAP (VAHY) BİR 

ANLAMDA ALLAH’IN 

MURADININ, İNSANIN 

İDRAKİNE, ANLAMA 

KAPASİTESİNE, YANİ 

ONUN SEVİYESİNE 

İNDİRİLMESİDİR. 

Hüseyin K. ECE

İSLÂMÎ 
KAVRAMLARI 
ÇEVİRİ SORUNU
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“Veya ‘açık ve anlaşılır bir hitap’. Kur’an’ın 
Arapça oluşu hem lafız hem de zımnen anla-
şabilirliğini ifade eder.5 

“Ha-Mîm. Muhteşem bir indiriliş; O Rah-
mân ve O Rahîm’den. Öyle bi kitap ki, 
onun âyetleri, kavrayabilen bir topluluk 
için Arapça bir hitap (Kur’an) olarak ay-
rıntılı bir biçimde açıklanmıştır.” (Fussilet 
41/1-3). 

“Kur’an’ın Arapça oluşuna yapılan her atıf, 
hem lafzen, hem de zımnen “Allah insana, 
insanın konuştuğu dille hitap etmiştir” vur-
gusunu içerir. Bununla amaçlanan, vahyin 
anlaşılabilir niteliğinin vurgulanmasıdır. Bu 
da, muhataplardan gelecek tüm “anlaşılmaz” 
ya da “zor anlaşılır” mazeretlerini geçersiz 
kılar.”6 

“Biz bu (ilahî kelâmı) işte böyle Arap di-
linde, bir hüküm ve hikmet (kaynağı) ola-
rak indirdik...” (Ra’d 13/37). 

Yani, Peygamber’in (s) önce kendi yakın 
çevresindeki insanlara ve sonra da onların 
aracılığıyla bütün insanlığa onu tebliğ ede-
bilmesini sağlamak amacıyla. Allah’ın her 
peygambere, “onlara (hakkı) açık açık an-

5. İslâmoğlu, Mustafa. Hayat Kitabı Kur’an, Düşün 
Yay. İstanbul 2008, 2/969

6. İslâmoğlu, Mustafa. Hayat Kitabı Kur’an, 2/942

latabilmesi için kendi kavminin diliyle” bir 
mesaj indirdiğini ifade eden âyetler (mesela 
İbrahim 14/4 ve A’raf 7/158), Kur’an mesajı-
nın yalnızca Araplarla sınırlı olmayıp evren-
sel bir nitelik taşıdığını gösterir.7 

“Kur’an bir beşer dili olan Arapça’ya ve bir 
beşer olan Hz. Peygamber’e isnat edildiği 
her yerde ‘inzal’ formunu kullanır. Arapça 
indirildiğinin vurgulanması, esasen anlaşı-
labilirliğine yapılan vurgudur. Bu hem dil 
açısından hem de delâlet açısından böyledir. 
Zira ‘arab’ ismi bu kavme “açık ve anlaşılır” 
bir lisan konuştuğu için verilmiştir. Delâlet 
açısından böyledir. Zira aşkın manalar içkin 
kelimelerin kalbine inzal olmuştur. Kendini 
lafızda ifşa eden mana kelâmın ruhu, o ru-
hun lafızda içinde meskûn olduğu lafız ise 
kelâmın bedeni mesabesindedir. Bu ikisinin 
birbirinden ayrılması kelâmın hayattan çe-
kilmesi sonucunu doğurur.”8 

Kur’an’ın Arapça indirilişinin bir sebebi de 
bu yolla insanlara sorumluluklarını hatırlat-
mak, onları duyarlı olmaya davettir. (Tâhâ 
20/113). 

Şüphesiz Kur’an önce Mekke’de, Peygam-
ber’in (s) çevresinde yaşayan insanlara hitap 
ediyordu. “İşte Biz sana, hem Şehirlerin 
Anası’nı ve onun çevresindekileri uyra-
man, hem de kendisinde asla şüphe bu-
lunmayan Toplanma Günü’ne karşı (in-
sanlığı) ikaz etmen için Arapça bir Kur’an 
vahyettik...” (Şûrâ 42/7).

‘Şehirlerin anası’ Mekke, manevi olarak yer 
kürenin merkezidir. Onun çevresindekilerin 
uyarılması, bütün insanların Hak dine davet 
edilmesi manasındadır.9

Peygamberle gönderilen mesajın gönderil-
dikleri toplumların diliyle olmasının gerek-
çesi dikkat çekicidir. “Mesajı onlara açık ve 
net olarak iletsin”. Burada vahyin beşer di-
liyle indirilmesinin maksadı verilmektedir. 
O maksat, ‘açık ve net olarak anlaşılmak’tır. 

7. Esed, Muhammed. Kur’an Mesajı, 2/495
8. İslâmoğlu, Mustafa. Hayat Kitabı Kur’an, 1/467
9. Kur’an Arapça olduğunu anlatan diğer âyetler: Nahl 

16/103. Şuara 26/195. Fussilet 41/44. Ahkaf 46/12
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Zira vahyin indiriliş amacı, ancak anlaşılma-
sıyla gerçekleşir.10 

“Kur’an’ın Arapça olarak gönderilişinin te-
mel sebeplerinden biri de elbette son Pey-
gamber’in Arapların arasından seçilmiş ol-
masıdır. Ancak Kur’an’ın Arapça indirilmiş 
olması, onun yalnızca Araplara indirildiğini 
ifade etmez. Kur’an bizzat bütün insanlara 
hitap ettiğini ve evrensel olduğunu söylü-
yor.11 Son peygamber doğal olarak önce-
likle kendi çevresini ıslah ve irşad edecekti. 
Sonra da onların aracılıkları ve örneklikleri 
sayesinde ilâhi mesaj ve davet diğer kavim-
lere, diğer beldelere ulaşacaktı. Nitekim öyle 
oldu. Öyleyse ana dili Arapça olmayanların 
da Kur’an’ı/İslâm’ı anlamaları için onların 
diline aktarılması bir zarurettir.12 

Şüphesiz ki, Kur’an’ı en iyi anlamanın yolu 
onun sunulduğu ve kabı niteliğindeki dili-
ni anlamak gerekir. Ancak Kur’an’ı anlamak 
için tek başına Arap dilini bilmenin yeterli 
olmadığı ehlince bilinen bir gerçektir. 

Genelde İslâm’ı, özelde Kur’an sağlıklı bir 
şekilde anlamanın imkânlarından bir tane-
si de İslâm’ın temel kavramlarını Kur’an ve 
Sünnet çerçevesinde, vahye uygun olarak, 
Kur’an’ın bütünlüğü içerisinde anlamak, 
özümsemek ve idrak etmektir. 

İslâm’ın dili de Arapça’dır

Kur’an’ın dili Arapça olduğu gibi Kur’an’dan, 
Allah’tan ve insandan kaynaklanan tefsir, ha-
dis, fıkıh, kelâm, kıraat, akâid, tarih, man-
tık, bedi’ ve beyan gibi ilimlerin de dili ve 
ilim dallarında gelişen terim ve kavramlar da 
Arapça’dır. Bu ilim dalları Arapça konuşan 
Kur’an nesilleri tarafından ve Arapça konu-
şulan beldelerde gelişti. Her ilim dalına ait 
yüzlerce, belki binlerce terim ve kavram da 
tarihi süreçte, tabii olarak Arapça olarak şe-
killendi ve mâna kazandı. 

10. İslâmoğlu, Mustafa. Hayat Kitabı Kur’an, 1/470
11. Bakınız: Bakara 2/185. Âl-i İmran 3/138. Sebe’ 34/28. 

Ra’d 13/37
12. Heyet, Kur’an Yolu, DİB. Yay. Ankara 2003, 3/203

Bu anlamda Arapça, Din’in dili haline geldi 
diyebiliriz.13 

Terim, kavram ve ıstılah

Söz konusu İslâmî kavramlar olduğuna 
göre, terim, kavram ve ıstılah hakkında kısa 
bir açıklama faydalı olacaktır.

Terim ve kavram kelimeleri arasında benzer-
lik olmakla beraber, ikisi de farklı şeyleri ifa-
de ederler. Ancak bazen birbirlerinin yerine 
kullanılırlar.

Kavram; bir nesnenin zihindeki soyut ve 
genel tasarımı, duyularla gözlenen veya göz-
lenmeyen şeyler hakkında zihnimizde olu-
şan soyut ve genel fikirlere denir.14 

Başka bir ifadeyle kavram; bir şey hakkında 
sahib olunan genel düşüncedir. “Kavram, ta-
mamen zihinsel bir işlemdir. Bu kelime her 
ne kadar fikir ve düşünce ile aynı veya ortak 
gibi algılansa da, aralarında belirgin bir fark 
vardır. Kavramın soyut ve genel olması, nes-
nelerin bazı özelliklerini dikkate alıp bazıla-
rını almamasıyla elde edilmesi ve bu şekil-

13. Fakülte yıllarında rahmetli M. Hamidullah bir dersinde 
“Arapça bizim ana dilimizdir. Zira Peygamber hanımları 
bizim annelerimizdir ve onlar Arapça konuşuyorlardı” de-
mişti.

14. Heyet. Türkçe Sözlük, TDK, Ankara 1988, 2/817
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de alınan özellikleri, aynı özellikleri taşıyan 
nesnelere yaymasından ötürüdür.”15 

Kavram fikir veya düşünce değil, o nesne 
hakkında zihinde meydana gelen bir algıla-
ma, bir kavrayıştır. Zihnin bir şey hakkında-
ki tasarımıdır. 

Terim ise; bir bilim, bir sanat dalıyla veya bir 
konu ile ilgili özel ve belirli bir anlamı olan 
söz demektir.16 

Bir başka deyişle terim, bir türe ait ortaklaşa 
niteliklerin bir isim altında toplanmasıdır. 
Terim bu anlamıyla eskiden İslâmî ilimlerde 
kullanılan ‘ıstılah’ kelimesinin karşılığı, kav-
ram da mefhum’un karşılığıdır denmiştir. 
Ancak bize göre terim; ıstılahtaki anlam or-
taklığını, söz birliğini ve mana zenginliğini 
yeterince karşılamaz.

Kavram, bir şeyin zihindeki tasavvuruna, te-
rim ise dışardaki somut karşılığına, soyutun 
somutlaşmasına denir. Objenin zihindeki 
karşılığına işaret ediyorsa kavram, yazıda, 
dışarıdaki şeye işaret ediyorsa terimdir. 

Kavramlar, nesnelerin veya olayların ortak 
özelliklerini kapsayan ve onları ortak bir ad 
altında toplayan tasarım olsa da; bu tasarım 
geneldir ve soyuttur. Terim gibi kesinlik ar-

15. Kanar, Yüksel. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yay. 
İstanbul 1990 2/360

16. Heyet. Türkçe Sözlük, 2/1458

zetmez, insanlara ve inançlara göre değişik 
anlaşılmaları mümkündür. 

“Kelimelerimizin her biri, bizim sözkonusu 
kelimeyi içine sığdırdığımız belli görüş açı-
sını temsil eder ve ‘kavram’ denilen nesne, 
böyle öznel bir perspektifin kristalleşmesin-
den başka bir şey değildir. Yani kavram, gö-
rüş açısından aldığı az ya da çok değişmezlik 
arzeden formdur.”17 

Istılah; kelimesinin aslı her türlü iyi duru-
mu, faydayı ve barış halini anlatan ‘sulh-sa-
lah’ masdarıdır. ‘Sulh-salah’, bozulma, kötü-
lük, kavga, çekişme ve fesadın karşıtıdır. 

‘Istılah’, bir kelimeye yüklenen anlamlardaki 
ve sözcüklerle ifade edilmek istenen anlayış-
taki anlaşmazlığın gitmesi, kelimenin mana-
sı üzerinde söz birliğinin olması, bir anlam-
da bir barışın olmasıdır. 

Bir kelime üzerinde bilginlerin, toplumların 
ve ilgili kişilerin söz birliği etmesi o sözü, 
o kelimeyi ‘ıstılah’ haline getirir. Istılahlar, 
genellikle bilimlerin anlaşılabilmesi için zo-
runlu olan, başka bir ifadeyle bilinmedikle-
ri takdirde söz konusu edilen ilmin anlam 
ve muhteva dünyasına nüfuz etmek imkânı 
bulunmayan anahtar kelime veya terkipler-
dir. O halde “ıstılah her ilmin kendine has 
dilidir” demek mümkündür. Bu bakımdan 
sosyal bilimlerde, özellikle İslâmî ilimler 
sahasında ıstılahları tanımak ve anlamak ge-
reklidir.

Her ilim dalı kendi terminolojisini terihi 
seyri içinde oluşturup geliştirir. Bazen kul-
lanılan bir terimin sözlük anlamıyla hiç irti-
batı kalmadığı da olur. Bu itibarla ilimlerin 
terminolojisinin oluşumunu ve tarihi seyri 
içinde geçirdiği muhteva değişikliklerini an-
lamadan özellikle islami ilimlere gereğince 
vakıf olmak mümkün gözükmemektedir.

İslami ilimlerde ıstılah fizik, kimya, matema-
tik gibi fen bilimlerindeki formüller gibidir. 
Söz konusu ilimlerde formülsüz problem 

17. Izutsu, Prof. Toshihiko. Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavram-
lar, çev. S. Ayaz. Pınar Yay. İstanbul Tarihsiz, s.26
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çözülemez. Ya da problemi çözecek formül 
hatalı seçilirse sonuç yanlış olur.18 

Kavramlar üzerine

Kavramlar, düşüncemizin ve dünya görüşü-
müzün kalıba dökülmüş ifadeleridir. Dilin 
ifadeye dökülüşü, kelimelerin ilimde, edebi-
yatta ve inanç dünyasında yeniden canlanışı-
dır. Bir şeyin kavramı o şeyin bilgisi demek-
tir. Kavram, ilgili olduğu konuyu kavramaya 
yarayan bir anlamda anahtar kelimedir. 

Bilindiği gibi her dilde belli ilimlere ait kav-
ramlar (mefhumlar), kalıplaşmış ifadeler, 
deyimler veya meşhur olmuş sözler vardır. 
Bütün bunlar bilgileri, tecrübeleri, kültür-
leri, anlayışları, zevkleri, hatta inançları ve 
dünya görüşlerini anlatırlar, başkalarına ak-
tarırlar. 

Kavramlar, yalnız başlarına değil ait olduk-
ları sistem içerisinde bir değer kazanırlar. 
Her kavramın kendine ait bir anlamı vardır. 
Kavramların türediği kök anlama esas/söz-
lük anlamı, sistem içerisinde kazandıkları 
manaya da izafi mana/özel mana denir. 

Bir kelimeye yüklenen anlam üzerinde söz 
birliği yoğun ise, onun manası üzerinde ne 
kadar çok insan birleşebiliyorsa; o ilim da-
lında, o inançta veya toplumsal düzende o 
kadar çok anlaşma sağlanır, kişiler ve top-
lumlar arsındaki barış çoğalır, zenginleşir. 

Kavramlar üzerindeki çok farklı anlayışların 
çoğu zaman anlaşmazlıklara, karışıklıklara, 
hatta kavgalara bile sebep olduğu bilinmek-
tedir. Bu çok farklı ve yanlış anlayışlar Din’i 
tanımada, onu anlamada ve ifade etmede 
olursa sıkıntının boyutları daha da büyük 
olur. 

“Konfüçyüs; toplumun kaderi eline geçti-
ğinde onu düzeltmek için yapacağı ilk işin 
isim ve kavramları değiştirmek olacağını 
söylemiş. Bunun sebebi toplumun isim ve 

18. Yücel, Dr. Ahmet. Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, 
İFAV Yay. İstanbul 1996, s.19

kavramları yanlış tabir edip kullanması se-
bebiyle bozulmasıdır.19 

İslâm, kendini bütün insanlığa kendi diliyle 
takdim ediyor. İnsanlar İslâm’ı ancak onun 
kaynaklarından, onun diliyle ve onun temel 
kavramlarıyla tanıyabilirler.

 “İlâhi bir inşa projesi olan vahiy, muhatabını 
dört aşamalı bir modelle inşa eder. Bu dörtlü 
inşa modelinin ilk halkası, tasavvurun inşa-
sıdır. Vahiy bunu kavramlarıyla yapar. Vahiy, 
kökü arşta olan ilâhi manaları, arzdaki in-
sana arz ehlinin dili olan Arapçanın söz da-
ğarcını kullanarak sunmuştur. Vahiy bunu 
yaparken, Arapçadan aldığı söz dağarcığına 
üç tür tasarrufta bulunmuştur:

1. Terim özelliği bulunmayan sıradan keli-
melere dokunmamış, onları olduğu gibi al-
mıştır.

2. Sırf dünyevî ve maddî anlam yüklü bazı 
kavramlara, uhrevî ve manevî bir anlam bo-
yutu katarak onları zenginleştirmiştir.

3. Bazı kelime ve kavramların içini boşal-
tıp yeniden doldurarak onları kendi boya-
sıyla boyamış ve Kur’anî kavramlar haline 
getirmiştir.”20 

Kur’an, Arapça kelimeleri kullanmakla be-
raber, onlara yeni anlamlar katmış, onları 
anlam yönünden genişletmiş, pek çoğunu 
da terim veya kavram haline getirmiştir. Bir 
başka deyişle; Kur’an’ın kullandığı kelime-

19. A. Şeriati’den aktaran: Yücel, Dr. Ahmet. Hadis Istılah-
larının Doğuşu ve Gelişimi, s.19

20. İslâmoğlu, Mustafa. Kur’ani Hayat, Sayı: 16, s.3-4
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ler, onun amacına ve mesajına uygun mana-
lar kazanmışlardır. 

Kur’an’ın metodu, bize göre Arapça bir keli-
menin sözlük anlamının içini tamamen bo-
şaltıp, onu kök anlamından uzak bambaşka 
anlamlarla doldurmak şeklinde değildir. O, 
günlük konuşmalarda kullanılan sözcükle-
ri hem kendi anlam dairelerinde kullandı, 
hem de onlara İslâmî bakış açısından yeni 
mana zenginliği kattı. 

Diğer İslâmî ilim dallarında da durum bun-
dan farksızdır. Onlar da Arapça kelimeleri 
maksatlarına uygun olarak mana yönünden 
zenginleştirmişler, o ilmin konusunu ifade 
eder biçimde kullanmışlardır. Böylece özel 
manada kullanılan pek çok kelime zamanla 
‘terim-ıstılah ve kavram’ haline gelmiştir. 

Arapça kelimelerin çoğunda anlam zengin-
liği vardır. Bir ifadeyi karşılamak için çok 
sayıda sözcük kullanıldığı gibi, bir kelime 
içerisinde bazen birden fazla anlam bulun-
maktadır. Kur’an, (bir anlamda İslâmî kül-
tür) bu anlam zenginliğini daha da yoğun-
laştırmış, onlara Tevhid dininin mesajını 
titizlikle taşıma görevi vermiştir. Deyim ye-
rinde ise vahiy Arapça kelimeleri islâmlaş-
tırmıştır. 

İslâmî kavramların tercüme sorunu

Bu böyle olmakla beraber karşımıza şöyle 
bir problem çıkıyor: Kur’an’ın veya İslâm’ın 
kavramlarını anlamak için onları tercüme 
edelim mi, yoksa olduğu gibi mi kullanalım? 
Bunların hepsi Arapça ve bizim ana dilimiz 
Arapça değil. O zaman bunları nasıl anlaya-
cağız?

 “Madem ki bu kavramlar yabancı bir dil-
den. Anlamak için tercüme edelim. Bugün-
kü dilimize aktaralım. Yeni nesiller İslâma 
ait kelimeleri kendi dilleriyle tanısınlar, 
öğrensinler” denilebilir. Bu konuda Kur’an 
kavramları üzerine ciddi araştırmalar yapan 
Prof.Dr. T. İzutsu şunları söylüyor: 

“İlk bakışta hemen herkesin malumu gibi 
görünebilecek bir hususu, tercüme metin-

lerin sağladığı ‘dolaylı delil’e hiç bir şekilde 
güvenilmemesi gereğini özellikle vurgula-
malıyım. Tercüme söz ve cümleler en fazlası 
ile kısmi karşılıklardır. Acemice ilk adımla-
rımızda, kaba-saba ama hazır kılavuzlar ola-
rak bize hizmet edebilirler. Fakat çoğu hal-
lerde bunlar hayli yetersiz ve yanıltıcıdırlar. 
Ve her halükarda bir ümmetin ahlâki dünya 
görüşünün yapısı konsundaki bir araştırma 
için güvenilir bir temel teşkil etmeleri im-
kânsızdır.” 

Olduğu gibi veya lafzî tercüme (çeviri) ma-
sum, hatta gerekli görünebilir. “Ancak, bu 
ilkenin gerçek ehemmiyeti ve ona sürekli 
dikkat sarfetmemedeki büyük tehlike, bil-
diğimiz bir yabancı dilde yazılmış orijinal 
bir metni okurken bile, farkında olmaksızın 
o metni ana dilimizin sağladığı kendi kav-
ramlarımıza sıkıştırdığımızda ve bu suretle 
de metnin bütün olmasa da bir çok anahtar 
termimini ana dilimizde varolan eşanlamlı 
karşıt terimlerin kalıplarına döktüğümüzü 
hatırladığımızda ortaya çıkacaktır. 

Fakat böyle yaptığımız takdirde, gerçek-
te yapmakta olduğumuz, orijinal metni bir 
tercüme içinde anlamaktan başka bir şey 
değildir.”21 

Yani tercüme eden ne kadar iyi niyetli olursa 
olsun, ne kadar başarılı olsun; İslâmî kav-
ramları kendi diline çevirirken, kendi kül-
türünden etkilenmemesi mümkün değildir. 
Sonuçta bir Kur’an kavramının taşıdığı pek 
çok anlamdan birini tercih edecek ve ona 
kendi dilindeki manayı verecek. 

İslâmî terimler ve kavramlar hiç bir dile ol-
duğu gibi, asıl anlamını koruyarak, o anlam 
zenginliği ile birebir aktarılamaz, çevrile-
mez. Bunlar Arapça dışındaki bir dilde belki 
tefsir ve izah edilebilir, açıklanabilir. Fakat 
onların ifade ettiği manayı dünyanın bütün 
dillerindeki kelimeler yeterince yansıtamaz-
lar. Bir başka dilde onların ifade ettiği mana-
ları karşılayacak kelime yoktur. 

21. Izutsu, Prof.Dr. Toshihiko. Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kav-
ramlar, s.18
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İslâmî kavramlar başka dile, olduğu gibi de-
ğil de birebir başka kelimelerle aktarılırsa, 
onların ifade ettiği anlam zenginliği kaybo-
lacağı gibi, bu dar kapsamlı kelimeler biza-
tihi İslâmî meseleleri yeterince anlamaya da 
engel haline gelir. Bunun yanında bazıları o 
kavramı kendi mantalitesiyle, içinde yetişti-
ği kültürün rengiyle anlamaya başlar. 

Bu da İzutsunun işaret ettiği gibi İslâmî kav-
ramları kendi kalıbımıza dökme tehlikesini 
beraberinde getirir. Türkçe’de bunun sayı-
sız örnekleri var. Cihad kavramından tutu-
nuz, millet, din, selâm, sadaka, kader, hoca, 
imam, kavramlarina kadar 

Bunun için ısrarla diyoruz ki hangi kavim-
den olursa olsun, her müslüman İslâmî kav-
ramları veya ıstılahları olduğu gibi öğren-
meli, kullanmalı. Ama anlamak için tefsir 
edilebilir, yaorumlanabilir, izah edilebilir. 
Bir anlamda İslâmî kavramların da Kur’an 
gibi başka bir dilde meali yapılabilir. 

İslâmî kavramları başka dile aktarmadan 
aynen öğrenmenin ve kullanmanın faydaları

1- Kavramı Kur’an’ın veya ilgili ilim dalında 
kullanıldığı manaya yakınlık sağlar. Bunla-
rın Kur’an’dan, hadisten veya başka İslâmı 
anlatan bir ilimden kaynaklandığını bilir. 
Bu da o kavramlara önem vermeye götürür, 
bilinci artırır, kavramları yerinde kullanma 
dikkatliliğine ulaştırır. 

2- İslâm’ın kelimeleri ve kavramları kendi 
ana kaynağında geçtiği gibi öğrenildiği za-
man bu kişiye geniş bir kültür ve sahih bir 
bakış açısı sağlar. Zira öğrendiği kavramlar 
sıradan sözler değil, onun dünyasını inşa, 
ahiretini kurtarmak için gönderilen Din’in 
kelimeleridir. 

Her bir kelime, insan zihnine, aklına ve 
bilincine etki eder. Zaten kelime’nin kök 
anlamı da bunu hatırlatır. Kelime, muha-
tap üzerinde etki eden sözdür. İslâmın ke-
limelerini aynen bilip, kullanan ve anlaya-
nın bilinç dünyası bunlarla daha diri olur, 
daha da zenginleşir, daha da etkileyici olur. 

Söz gelimi bir müslüman ‘kıyamet, ‘ahiret’, 
‘cehennem’, ‘cennet’ kavramlarını duydu-
ğu zaman aklına pek çok şey gelir, ürperir, 
düşünür. Bu ürpertiyi de bilinçi ölçüsünde 
hayatına yansıtır. Kıyamet yerine ‘dünyanın 
sonu’, ahiret yerine ‘son hayat’, cennet ye-
rine ‘uçmak (veya paradise)’, cehennem ye-
rine ‘tamu’ demek aynı etkiyi yapmaz, aynı 
ürpertiye sebep olmaz. 

3- Başta Kur’an olmak üzere, diğer İslâmî 
ilimlerin konuları daha yakından kavramayı 
sağlar. Zira kavramlar ait oldukları ilim dalı-
nın, inancın ve fikrin taşıyıcılarıdır. İslâm’ın/
Kur’an’ın kavramlarını hakkıyla tanımak 
vahyi tanımanın önünü açar. Kavramların 
işaret ettiği mananın uzaüında kalmak, on-
ların içeriğinde olan mesajı veya bilgiyi ka-
çırmak demektir. 

4- Müslümanlar arasında ortak bir dil oluş-
masına katkıda bulunur. Her müslüman en 
azından temel kavramları asli diliyle bilip 
öğrendiği zaman, diğer müslümanlarla mu-
azzam bir ortaklık, ortak dil, şuur, niyet ve 
hedef oluşur. Bir müslüman diğer kavimler-
den bir müslüman kardeşiyle karşılaştığı za-
man dilini anlamasa bile dinin ortak diliyle 
iletişim kurabilirler. Dünyadaki bütün müs-
lümanların birbirlerini “selâmün aleyküm” 
diye selâmlamaları ne güzel bir iletişimdir. 

5- Müslümanlar arasındaki kavram karga-
şası en aza iner. Bilinen bir gerçektir ki aynı 
mefhumu farklı anlayanlar, farklı düşünürler, 
hatta anlaşmazlığa düşerler. Halbuki İslâmî te-
rimlerin (ıstılahların) bir hedefi de bir mefhum 
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üzerindeki anlaşmazlığı, veya farklı algılamayı 
en aza indirmek, mefhum üzerinde olabildiği 
kadar yakın anlayışı sağlamaktır. Her her ka-
vim İslâmî kavramları orijinal haliyle değil de 
kendi diline tercüme ederek kullanırsa, onlara 
kendi kültürel giysilerini giydirirler, kendi an-
layışlarını eklerler. Ortaya çok farklı milli, ma-
halli, kültürel, kavmi, siyasi İslam anlayışları 
çıkar. Müslümanlar arasında fırkalaşmalar ve 
mesafeler daha da artar. 

6- Müslümanların en önemli sorunlarından 
biri de vahdet olamamaktır. Bunun sebep-
lerinden biri de elbette İslâm’ın temel kav-
ramlarına yaklaşımdır. Müslümanlar bu 
kavramları asli şekliyle öğrenseler, Kur’an 
ve sünnet çizgisinde olabildiği kadar anlaya-
bilseler, aralarındaki zıt düşünceler asgariye 
iner. Birinin hak dediğine diğeri batıl, biri-
nin ak dediğine diğeri kara, birinin haram 
dediğine diğeri caiz, birinin kâr dediğine di-
ğer zarar demez. 

7- Kur’an’dan bu şekilde yüzlerde kavramı 
tanıyan bir müslüman, Arapça bilmese dahi, 
Kur’an okuduğu veya dinledigi zaman pek 
çok manaya aşina olur. Manasını bildiği ke-
limeye rastlayınca sevinir, “aa ben bunu bili-
yorum, duymuştum” der. Kur’an’ı anlaması 
kolaylaşır.

8- İslâmî kavramlar aynı zamanda özelde 
Kur’an’ın genelde İslâmın anlaşılmasının 
anahtarlarıdır. Zira onlar bir başka yazımız-
da ele aldığımız gibi22 lafzî manaya, mefhu-
ma, mahsusa, tecrübeye/geleneğe, konunun 
önemine, hükme, maksada, hedefe işaret 
ederler. Siz onları başka bir dile o dilin mef-
humuna aktarırsanız, kavram haliyle verdigi 
mesajı veremeyecek, kavram haliyle yaptığı 
etkiyi yapamayacak. 

9- Bilinen bir gerçektir ki, toplumlar ve on-
ların dilleri, adetleri, anlayışları yabancı kül-
türlerden şu veya bu biçimde etkilenirler. 
Son yüzyılda İslâm toplumları Avrupa kül-
türünden etkilendiler. Bu etkilenişin izlerini 
hayatın her alanında görmek mümkün. Bu-
nun sonucu gelişen ulusalcı kesimler, ülke-
mizde her şeyin ulusallaşmasını savunurlar. 
Onlara göre İslâm da yabancı bir kültürdür 
ve bu bunun izlerinin azaltılması gerekir. 

İslâmî kavramları, baka dillerdeki uydurma 
ve yetersiz karşılıkları yerine orijinal haliy-
le kullanmak, bu sinsi niyete karşı ciddi bir 
direniş, Dini kendilerine uydurmak çabasın-
da olanlara da bir cevaptır. Bir manada Din’i 
muhafaza etmektir. 

Son söz

İslâm’ın kavramlarını vahyi/İslâm’ı anla-
mak, özümsemek, hayatımzda pratik hale 
getirmek için kendi dilimizde açıklayabi-
liriz, şerhedebiliriz, mealini verebiliriz, yo-
rum yapabiliriz; ama ısrarla, kaynaklarda, 
Kur’an’da, İslâmî ilim dallarında geçtiği gibi 
kullanalım. Başkalarına, çocuklarımıza, öğ-
rencilerimize olduğu gibi öğretelim, olduğu 
gibi aktaralım. 

İslâmî kavramlar zihinlere nakşolsun. İlk 
başlarda bazıları anlaşılmaz veya yabancı 
gibi gelse de, zamanla Allah (c) onları anla-
yacak bir anlayış (fıkıh) nasip eder, iyi niyet-
li mü’minlerin önlerini açar.  

22. Kur’ani Hayat, Şubat 2011, Sayı: 16. 
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“Tanıma” olgusu, insan hayatındaki en önemli olgulardandır. 
İnsan, bilmediğini merak eder. Merakını gidermek için soru-

lar sorar. Bilmek istediğinin mahiyetini öğrenmeye çalışır. Yani öğ-
renmek istediğinin yapısını ve tabiatını araştırır. Ne tür ve nasıl bir 
şey olduğu ile ilgili kafasındaki soruların cevabını bulmak ister. Yine 
bilmek istediğini muhteva açısından da araştırır. Bilmeye konu olan 
nesnenin içerik bakımından sahip olduğu özellikleri de öğrenmek 
ister. Yine ister ki, tanımak istediği nesnenin hangi işlevsel değeri 
vardır, olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Böylece tanıma olayını 
gerçekleştirmek için elinden geleni yapmaya çalışır.

İnsan, bilgi sahibi olarak, bilmediğini bilir/tanır. Bilgi ayrı, malumat 
ayrı. Bunları karıştırmamak gerek. Bilgiye ulaşmak için günümüz 
dünyası, geçmişe oranla çok büyük imkânların var olduğu bir dün-
yadır. Bilişim ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, bilgiye 
ulaşmayı kolaylaştırmıştır. İnsan, oturduğu yerden tuşlara dokun-
mak suretiyle bilgi deryasına dalabilmektedir. Ağırlığını hissetme-
den kütüphaneleri cebinde taşıyabilmektedir. İnsan sahip olduğu bu 
imkânlarla, hayatın içindeki birçok alanda bilgi sahibi olarak tanıma 
olayını gerçekleştirir. Nitekim insan, dünya ve içindekilerle ilgili, zi-
yadesiyle bilgi sahibi olarak, tanımlamalarda bulunmaktadır. Fakat 
çok ilginçtir ki, kendisi ile ilgili bilmesi gereken ontolojik ve teolojik 
tanımayı/aydınlanmayı başaramamıştır. Zira insanın hayat tasavvuru 
sadece bu dünya ile sınırlı kalınca, tanımayı, bilmeyi bihakkın ger-
çekleştiremez ve kafası soru ve sorunlardan kurtulamaz. İnsan, ne 
ölüme gereken anlamı yükleyebiliyor ne de ölümden gereken dersi 
alabiliyor. Bütün bunların sonucu olsa gerek, anlamlı bir hayata da 
sahip olamıyor.

Allah, varlığın ve hayatın bir amacı olduğunu, hiçbir şeyin boşu bo-
şuna yaratılmadığını, kerim kitabı Kur’an’da bizlere bildirmektedir. 
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(Zâriyat, 51/56). İnsanın aklını ve iradesini na-
sıl kullanması gerektiği ile ilgili olarak, bizlere 
açık seçik talimatlar vermektedir. Hayatın şaş-
maz rehberi ve dosdoğru bir istikametin pusu-
lası olan Kur’an, akledelim diye Arapça bir me-
tin olarak indirildi. (Yusuf, 12/2). Rabbimiz, 
biz insanların sahip olduğu en büyük nimet 
olan düşünmeyi gerçekleştirmemizi istemek-
tedir. İşin aslını görmemizi dilemektedir. Ne-
dir işin aslı? O’nu tanımak! O’nun şanını tes-
lim etmek! O’nun şanına teslim olmak! Hayret 
ve hayranlıkla sanatını temaşa etmek! İnsanda 
kâinatı, kâinatta insanı görmek! Bütün bunlar 
düşünme ile olur. Fakat insan düşünmüyor. 
“Kur’an’ı düşünsünler diye kolaylaştırdık. Fa-
kat düşünen mi var?” (Kamer, 54/17).

Kur’an’ın ne olduğunu, niçin var olduğunu ve 
neye yaradığını bilmek bakımından, her Müs-
lüman sorumluluk sahibidir. Bunun için zorlu 
araştırmalar yapmak gerekmiyor. Bizim için 
Kur’an bir başvuru kaynağı olduğuna göre, 
onu okuyoruz demektir. Onu okuduğumuza 
göre, onu tanıyoruz demektir. Zira o, kendi-
sini tanıtıyor zaten. Onun bir hidayet rehberi 
olduğu, yanlışla doğruyu birbirinden ayırdığı, 
kendinden öncekileri doğruladığı, bir öğüt ve 
ibret olduğu, sözlerinde çarpıklık ve mana-
sında ise çelişki olmadığı, her hükmünde tam 
isabet ettiği, mesajlarının hikmet dolu olduğu, 
anlamsız lakırdılardan uzak olduğu, cennetle 
müjdeleyen ve cehennemle korkutan olduğu, 

bir bilinç kaynağı ve rahmet pınarı olduğu… 
gibi bir çok özelliğini bizlere bildirmektedir. 
Kur’an kendisini bize tanıtırken, niteliklerini 
bize açıklayan birçok kavram karşımıza çık-
maktadır. Onlardan bazıları şunlardır: Vahiy, 
tenzil, kelâm, kitab, ilim, hikmet, huden, şifa, 
rahmet, nur, ruh, tebyin, furkan, zikr, nezir…

Kur’an’ı nitelemekte olan söz konusu kav-
ramların hepsi, mana bakımından aynı açı ve 
doğrultuda değildir. Bu konuda Dücane Cün-
dioğlu, “Anlamın Buharlaşması ve Kur’an” adlı 
kitabında şu ikili tasnifte bulunuyor: “Kur’an’a 
işaret etmeleri bakımından tasnif etmeyi de-
nersek, pekâlâ vahiy, kelam, tenzil kelimeleri-
ni bir grupta, buna mukabil nur, şifa, rahmet, 
huden, furkan gibi kelimeleri de bir grupta 
toplayabiliriz. Çünkü ilk grupta yer alan ke-
limeler (vahiy, kelam, tenzil), Kur’an’ı mahiye-
ti, tabiatı ve yapısı açısından nitelerken, yani 
onun ne tür bir söz olduğu hakkında bize bilgi 
verirken, ikinci grupta yer alan kelimeler ise 
Kur’an’ı içeriği, dolayısıyla işlevi itibariyle ni-
telemekte; onun ne tür bir işlev gördüğünü 
(işlevsel değerini) açıklamaktadır.” (s.24, 25). 
Bu açıklamadan sonra getirilen izahta; ma-
hiyete ilişkin terimlerin Allah ile Peygamber 
arasındaki safhada olduğunu, içeriğe ilişkin 
terimlerin ise Peygamber ile diğer insanlar ara-
sındaki safhada olduğunu izah etmektedir.

Kur’an’ı Niteleyen Bazı Kavramlar:

Vahiy: Öncelikle vahyin bir haberleşme ol-
duğunu biliyoruz. Allah Teala, birçok şekilde 
peygamberlerle haberleşmiştir. Allah, elçi gön-
dermek suretiyle, mesajını peygambere iletir. 
Vahiy meleği Cebrail’dir. Allah, Cebrail’i deği-
şik şekillerde göndermiştir. Hem asli yapısıyla, 
hem de asli yapısı dışında. Vahiy, peygambere 
üç şekilde gelmiştir: Birincisi; Allah mânayı 
peygamberin kalbine bırakır. İkincisi; Allah, 
peygambere bir perde arkasından seslenir. 
Hz. Musa’ya bir ağacın arkasından seslenmesi 
gibi. Üçüncüsü; Allah, bir meleği elçi olarak 
gönderir. Kur’an, Allah tarafından Cebrail va-
sıtasıyla, Peygamber Efendimize vahiy yoluyla 
indirilmiştir. Peygamber Efendimiz de zama-
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nındaki muhataplara iletmiştir. O zamandan 
günümüze ve kıyamete kadar da hiç bozulma-
dan varlığını sürdürecektir.

Kelam: Kelam kelimelerden oluşur. Hiçbir ke-
lime anlamsız değildir. Kâinattaki her varlık, 
her olay bir kelimedir. Bu sebepten bütün kâi-
nat, büyük bir kitap demektir. Allah’ın kelime-
leri saymakla bitmez. (Lokman, 31/27). Kur’an 
da kelimelerden oluşur. Böylece Kur’an, kelam 
olmaktadır: Allah’ın Kelamı. Kur’an’ın özü, 
tevhid kelimesidir: Allah’tan başka ilah yok-
tur. Ehl-i Kitaba çağrıda bulunulmuştu: “Ara-
mızda denk bir kelimeye gelelim.” (Âl-i İmran, 
3/64). İşte o kelime tevhid kelimesi idi. Allah, 
küfredip sapıtanların kelimesini aşağı, Kendi 
kelimesini ise yüce kılmıştır. (Tevbe, 9/40). 
Kur’an, Allah’ın kelimelerinde değişme olma-
yacağını dile getirir. (En’am, 6/34). Kur’an, Al-
lah’ın kelimelerinden oluşan bir kelamdır.

Tenzil: Kur’an’ın indirilişi anlamında kullanıl-
maktadır. İnzal de aynı anlamdadır. Araların-
daki fark şudur: Tenzil denince Kur’an’ın yere, 
şartlara ve zamana göre aşamalı olarak, tedri-
cen indirilmesinden söz edilmektedir. İnzalde 
ise Kur’an’ın bir defada inmesi söz konusudur. 
Kur’an’ın tenzili yirmi üç sene sürmüştür. İn-
zal için ise çokça tartışmalar yapılmıştır. Üç 
indirilme dile getirilmiştir. Birincisi Levh-i 
Mahfuz’a, ikincisi ise dünya semasında bulu-
nan Beytü’l-İzze’ye. Kur’an’ın, bu ikisine top-
tan yani bir defada indirildiği söylenmektedir. 
Üçüncü indirilme dünyaya olup âyet âyet ve 
bölüm bölüm olmuştur.

Zikr: İnsan doğası gereği unutkan olduğu için, 
gaflete dûçar olur. Bu sebepten yoldan çıkar. 
Kur’an bize, içinde şüphe olmayan hakikat-
leri hatırlattığı için ez-Zikr adıyla da anılır. 
Bu sebeptendir ki Kur’an insanın sabah ak-
şam büyük bir saygıyla, yüksek olmayan bir 
sesle Rabbi’ni zikretmeyi, O’na yalvarmayı 
ve gafillerden olmamayı emretmiştir. (A’raf, 
7/205, Ra’d, 13/28, Zuhruf, 43/36).

Furkan: Furkan, imanı küfürden, hakkı ba-
tıldan, tevhidi şirkten, helali haramdan hayrı 
şerden… ayıran ve aynı zamanda gerçekleri 

açıklayan demektir. Furkan, Kur’an ve Tev-
rat’ın adı ve sıfatıdır. (Âl-i İmran, 3/4). Bedir 
Savaşı’na Furkan günü denilmiştir. Bütün ila-
hi kitapların hepsi furkandır. “Ey Mü’minler! 
Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, Allah sizi 
furkan sahibi yapar.” (Enfal, 8/29).

Nur: Nur aydınlık demektir. Zulmet ise ka-
ranlık. İkisi de birbirinin zıddıdır. Kur’an, 
yolumuzu aydınlatan bir nurdur. İnsanla-
rı karanlıklardan aydınlığa çıkarır. “Şu halde 
Allah’a, O’nun Resulüne ve indirdiğimiz Nur 
(Kur’an)’a iman edin. Allah, yapmakta olduk-
larınızdan haberi olandır.” (Teğabun, 64/8).

İlim/İlm: “İşin aslı” diye tabir ettiğim 
“hakikat”e ulaşmak, insan için her zaman en 
önemli amaç olmuştur. Düşünmenin, tedeb-
bürün ve tefekkürün seyri hep hakikatten 
yana olmalıdır. Hakikate ulaşmak hiç şüphesiz 
ilimle mümkündür. Gerçek ve sahih bilgi il-
min ta kendisidir. Kendisinden hiç şüphe edil-
meyecek bilginin kaynağı ise Kur’an’dır. Öyle 
ise Kur’an’daki emir ve yasaklar çerçevesinde 
kişiliği ve hayatı inşa etmek, tereddütsüz ola-
rak ilmin rehberliğinde olmak anlamına gel-
mektedir. Kur’an’da, türevleriyle beraber yedi 
yüz elli yerde geçen ilim, bilinç sahibi insan 
ve melekler için kullanılmaktadır. Bilinç sahibi 
insana Kitabı, Hikmeti ve bilmediğini öğreten 
(Nisa, 4/113) Rabbimiz, ilimce her şeyi kuşat-
mıştır. (En’am, 6/80, A’raf, 7/89, Tâha, 20/98). 
İlim Allah’tandır. Dolayısıyla Kur’an da baştan 
sona ilimdir.

ALLAH, İRADE VE 

BİLİNÇ SAHİBİ 

YARATIKLARINA, 

RAHMET ÜSTÜNE 

RAHMET ANLAMINDA 

OLAN BİR DE KİTAP 

VERMİŞTİR. BU DA 

KUR’AN’DIR.
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Hikmet: İnsan için bilinmez olan durumla-
rın bilinir olması, ilim sahibi olması, eşyanın 
hakikatini anlaması, kâinat kitabını okuyabil-
mesi, Kur’an’ı okuyarak anlaması gibi özellik-
ler, hikmet sahiplerinin özellikleridir. Elmalılı 
Hamdi Yazır tefsirinde yirmiden fazla hikmet 
tanımı yapmaktadır. Söz konusu tanımların 
bizi götürdüğü kapı Kur’an’dır. Kur’an tam 
bir hikmet kitabıdır. Onunla, bütün lüzumsuz 
fazlalıklardan kurtulur insan. Kemâlatın zir-
vesine ulaşmak, ancak bütünüyle hikmet olan 
Kur’an’la mümkündür. (Nahl, 16/125).

Rahmet: Yüce Rabbimiz mecid kitabı Kur’an’da, 
rahmeti kendi üzerine yazdığını (En’am, 6/12) 
ve rahmet ve ilminin her şeyi kuşattığını (A’raf, 
7/16, Mü’min, 40/7) bildirmektedir. Kâinatta 
ne kadar iş, oluş ve eser varsa, hepsi Allah’ın 
rahmetinin bir neticesidir. Allah’ın rahmeti bu 
dünyada inansın inanmasın bütün insanların 
ve canlıların üzerinedir. Allah, irade ve bilinç 
sahibi yaratıklarına, rahmet üstüne rahmet 
anlamında olan bir de kitap vermiştir. Bu da 
Kur’an’dır. Kur’an, kendisine uyacak kimseler 
için, her şeyi açıklayan bir hidayet ve rahmet 
olup dolayısıyla müjdedir. (Nahl, 16/89, A’raf, 
7/203). Yüce Rabbimiz Kur’an’a bir rahmet 
olarak bakmaktadır. Aynı zamanda onu bizlere 
hem sözlü olarak hem de fiili olarak bildiren, 
bir şahsiyetin nasıl yaşayan bir rahmet pınarı 
olduğunu gösteren Peygamber Efendimiz de, 
âlemlere rahmet olmuştur. (Enbiya, 21/107).

Kitap: Kitap algımızı değiştirmeliyiz. Sade-
ce yazılı sayfalar ve bölümlerin oluşturduğu 
matbu eserlere kitap denmez. Yine kitap sa-
dece Kur’an’ın yazılı şeklinden ibaret değildir. 
Allah’ın kelimelerinin belli bir düzen içinde-
ki yapıların hepsine kitap demek yanlış ol-
maz. Bu anlamda kâinatın hepsi büyük bir 
kitaptır. Tabiatın kendisi bir kitaptır. İnsanın 
kendisi bir kitaptır. Bütün bir yaratılış muci-
zesinin kendisi, hayvanat ve nebatat âlemleri, 
birer kitap olarak telakki edilebilir. Allah’ın biz 
iradeli varlıklar için tenzil ettiği mübin kitabı 
olan Kur’an, yol gösteren, aydınlatan bir öncü 
gibidir. Her olgu ve olay bir kitap olma süre-
cinin elemanlarıdır. İnsan da her an ve zaman 

ölümle birlikte imzasını atacağı bir kitabın ya-
zarlığını yapmaktadır. İnsanın yazdığı kitapla 
Kur’an’ın uyumlu olması veya olmaması, akı-
betinin resmi olacaktır.

Ruh: Kur’an’da yirmi dört yerde geçmiş olan 
ruh; rahmet, melek Cibril, vahiy, ilham, Hz. 
İsa ve Kur’an anlamında kullanılmıştır. Ruhun 
mahiyetine dair sorulan soruya cevap olarak 
Rabbimiz, onun Kendi emrinde olduğunu ve 
insana az bir bilginin verilmiş olduğunu bil-
dirmiştir. (İsrâ, 17/85). İnsan olmak için asıl 
etken nasıl ki ruh ise, hayat için de hakiki yol 
gösterici Kur’an’dır. Kur’an’ın ruhu kavramla-
rında içkin olan anlamıdır. Kur’an’la tanışmak, 
O’nun anlamına ve ruhuna ulaşmakla olur. 
O’nun ruhuyla yapılan yolculuk güvenli bir 
yolculuktur. Diğer yolculuklar sahte ve alda-
tıcı yolculuklardır. İnsanı menzile ulaştırmak-
tan öteye, menzilden uzaklaştırır.

Kur’an, Allah’tan bize gelmiş mesajların top-
lamıdır. Allah, bu şekilde bizi muhatap alıp 
bizimle konuşmaktadır. O’nun kelime ve kav-
ramlarla bize ulaşan mesajlarını doğru anla-
malıyız. Bunun için kelime ve kavramlarının 
anlamını kavramaya çalışmalıyız. Kelime ve 
kavramların içinde yer aldığı dilin (Arapça) 
özellik ve incelikleri bilindiği zaman, anlama 
ve tanımanın ilk şartı gerçekleşmiş olur. Bu tek 
başına yeterli midir? Hayır! Ayrıca Allah’ın me-
sajını bildirdiği kelime, kavram ve terimlerle 
neyi murad ettiğini de öğrenmeliyiz. Peki bun-
lar tek başlarına anlamayı mümkün kılar mı? 
Bunlarla beraber bilmemiz gereken bir durum 
daha vardır. O da şudur: Verilen mesajların 
hangi toplumsal, tarihsel ve coğrafik şartlarda 
söylendiğidir. İşte o zaman kasd-ı ilahiyi, yani 
Allah’ın bizim kendisini nasıl anlamamızı isti-
yorsa o şekilde anlayabiliriz. Yine de akıldan 
akıla, şarttan şarta bu anlamada aynı seviyeyi 
tutturmayı beklememeliyiz. Görüldüğü üzere 
kemâlatın yolu öyle sanıldığı gibi, çıkıyorum 
diyerek çıkılacak kolay basamaklardan oluş-
muyor. Emek ve sabır gerekir. 
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Ahiret: Ruhumuzun bedenimize galip 
geldiği yerdir. Allah’ın (c) vadeli ikra-

mıdır. Onun içindir ki, ehl-i küfür peşin 
ister. Adalet demektir. Hakikatin ta kendi-
sidir. Her şeyin gerçek suretinde göründüğü 
yerdir.

Ahlak: Dinin iç yüzüdür. Yaratılış kotunda 
değişiklikler yapmaktır.

Akıl: Ruhun bir şuasıdır. Akıl nereye giderse 
ruhta oraya gider.

Akıllı insan: Muhatabını az da olsa Rabbi ile 
ilişkisini kurmaya çalışandır.

Aklın tekbiri: Tefekkürdür.

Âlim: Kişi, âlemin Rabbini biliyorsa âlimdir. 
Vahyin önüne hiçbir şeyi geçirmeyendir. 

Allah (c): %100 Allah’tır. Aklını kullanma-
yanları pisliğe bırakandır. Rızık kapılarını 
açandır. Güven veren ve güvenirliliğini iste-
yendir. İlmin kaynağıdır.

Amel-i Salih: Sadece iyi iş yapmak değil, işi 
Allah’lı yapmaktır.

Ayet: Araçtır, hakikate götürür. Hakikate 
atıftır. Okuyabildiğiniz her şeydir.

Azap: Terk etmektir. Allah’tan mahrumiyet-
tir.
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Basiret: Görmenin arka planıdır. Kendi 
kendini fark etmektir. Nefse hakim olmaktır.

Bela: Susması gerekenlerin konuşması, ko-
nuşması gerekenlerin ise konuşmamasıdır.

Besmele: Şifredir. Allah’tan (c) yardım al-
maktır. Allah’a (c) tabi olma evrakının altına 
imza atmaktır. Bir hayat tarzıdır. “ Senin ver-
diklerinin farkındayım. Senden bağımsız bir 
Allah alanı düşünmüyorum.” demektir.

Cehennem: Yoğun terbiye ünitesidir. Yolda 
kalmaktır, yolda düşmektir. Cennete ulaşa-
mamaktır.

Cemaat: Akıllı birlikteliktir. Her bireyin 
akıllı tercihi ile birliktelik oluşur. Çıkar gru-
bu değildir. Kalas fabrikası da değildir.

Cennet: Mutlak güzelliğin üretildiği yer-
dir. Elden çıkmayan mutluluktur. İnsanın 
kendi farkına varmasına karşılık verilen bir 
ödüldür. İnsanoğlunun düşünmediği doruk 
noktasıdır. Kesintisiz güzelliktir. Kötünün 
olmadığı bir dünyadır. İnsanların yaptık-
larının karşılığı değil, yaptıklarına karşı bir 
ödüldür.

Ceset: Ruhun elbisesidir. Ruhun annesi de-
ğil, ruh cesedin annesidir.

Ceza: Asli terbiye unsuru değildir.

Cihad: Değerleri Allah’a (c)  has kılarak çaba 
göstermektir. Kangren operasyonudur. Ulvi 
bir amaç uğruna hayatın adanmasıdır.

Cimrilik: Güzelliği inkâr etmektir. Çirkin-
liktir.

Din: Allah’a (c) borçlu olma bilincidir. Borç-
lu kökünden gelir. Her insan Allah’a (c) 
borçlu olduğunu bilmelidir. Hürriyettir. Din 
özgürlüktür. Özgürlüğün karakteridir. Kay-
nağıdır. Tekliftir.

Dindar: Allah’a (c) borcu olduğunun bilin-
cinde olandır.

Dua: İbadetin zatıdır, özüdür. İnsanın Allah 
ile çok özel bir zeminde buluşmasıdır. Çağrı 
demektir. Kabulü için samimi olmak gerekir. 
Duanın dili diller üstüdür. İnsanın acziyeti-
nin ifadesidir. Duanın dili; ağız değil, kalp 
dilidir. 

Dünya: Gerçektir, ama geçici bir gerçek.

Emr bil maruf: İnsanın yaşadığı topluma 
karşı sosyal sorumluluğudur.

Facir: Okun yaydan çıktığı gibi iyilikten kö-
tülüğe çıkandır.

Fahşa: İnsanın doğasına aykırı olan ve bu 
işi yapınca utanan kimsedir. Fahişe sözü de 
buradan gelir.

Felaket: Senin Allah’ı unutman değil, Al-
lah’ın seni unutmasıdır.

Fetih: Coğrafyaların silah zoruyla alınması 
değil, kalplerin fethidir. İşgal edilmiş şeylere 
değil, gönülleri fethetmeyi gösterir.

Fevç: Akıbeti aynı olanların oluşturduğu 
grup demektir.

Fıkıh: Geçmiş kaynaklardan istifade ederek 
günümüz problemlerini çözmektir.

Fıtrat: Altyapıdır. Üstyapı vahiyle inşa edi-
lir. Fıtratta Allah’ı bilmek vardır.

Firavun: Allah’ın gücünün yeryüzünde ge-
çemeyeceğini düşünen egemenleri temsil 
eder. Sermayesini yeryüzündekilerin korku-
sundan elde eder. 

Furkan: Hakkı batıldan ayıran bir ölçüdür. 
Bu yüzden Kuran’ın tamamı Furkan’dır.

Gece: İnsan dikkatinin eşyadan Allah’a çev-
rildiği müstesna bir vakittir. Rabbiniz, me-
lekler ve siz. Gece ibadeti; yüreğin kaslarını 
güçlendirmek için yapılan antrenmandır.

Gerçek âlimler: Peygamberlerin izlerini sü-
rüp, onları hatırlatanlardır. Peygamberlerin    
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miraslarını bir kor şeklinde de olsa onu bı-
rakmazlar.

Giyinme: İhtiyaç, örtünme korumadır. Ör-
tünme cinsel sömürüyü engellemiştir. Vahiy 
kadının kişiliğini, dişiliğinin önüne almıştır.

Gurur: Zararlı olanı, yararı olur diye ısrarla 
istemektir. 

Günah: Köftenin içindeki zehir gibidir. Zak-
kuma benzer. Kokusu ve rengi güzel ancak 
öldürücüdür. Zulümdür. Ancak her günah 
işleyen zalim değildir. Kişinin karakteri de-
ğil, kişinin tercihidir.

Güven: İslam’ın ahlakıdır.

Ğafur: Sonsuz dengedir.

Ğani (zengin): Hem kendi kendine yetebi-
len hem de başkalarına yetebilendir.

Habibullah: İçinde Allah sevgisi olandır. 

Hacc: Allah Resulünün hayatının ziplenmiş 
(sıkıştırılmış) şeklidir.

Hadis: Hayatın dirilişidir. Bizim yolumuzun 
yanındaki işaretlerdir.

Hakikat: Şifrelenemeyendir. İnsanlığın ma-
lıdır. Biz sadece hakikate mensup olmaya 
çalışanlarız.

Hamd: Size verilmiş olsun, olmasın veya 
geri alınsın şükür etmesidir.

Hanif din: Doğrultulmuş din manasına ge-
lir.

Hased: İlahi dağıtımı beğenmemektir.

Haşyet: Kulluk edilen varlığın sevgisini yi-
tirme korkusudur.

Hayır: İslam’ın temel kavramlarındadır. Öz-
gür irade hayır işlemeye müsaade eder.

Haz: İnsanın en adi tarafıdır. Hangi iş haz 
için yapılıyor ise o kişiye zarar verir.  Haz 
için yaşayanlar hiç büyümeyenlerdir.

Hesap günü: Her şeyin gerçek suretiyle or-
taya çıktığı gündür.

Hicret: Başkaldırının bir başka boyutudur. 
Gittiğiniz yeri vatanlaştırmaktır. Yoksa bir 
vatana sığınmak değildir. İmkânların tüken-
diği yerden imkânların üretildiği yere git-
mektir. Umuttur.

Hira: Arayış dağıdır.

Hidayet: İyi ile kötüyü seçebilme donanımı-
nın insana verilmesidir.

Huşu: Kalp ve akıl ile ibadetten haz almak-
tır.

Hüküm: Birini bağlayıp, diğerlerini salmak-
tır. İnsanın keyfine göre olmayandır. Netice-
ye bağlamaktır.

Hürriyet: Allah’a kulluktur.

İbadet: İnsana önce devenin iki hörgücü 
gibi gelir. Daha sonra ise iki kanat olur.

İflas-ı mutlak: Hac, namaz, zekât.. İbadetle-
ri yaparken, boş zarfı Allah’a vermektir.

İhram: Dokunulmazlık dönemine girmektir. 

İlim: İlim insanın Allah’a karşı esas duruşu-
nu bilmesidir. Çok malumat sahibi olmak 
değil, haşyettir. Esas duruştur. Klas duruştur.

İman: Allah’a (c) güven demektir. Allah’tan 
başkasına havale edilmeyecek kadar ciddi-
dir. Aydınlıktır. Bilgi ile aşamadığınız yerde 
size imkân sağlar. Bir bilgi değil, bir yaşam-
dır. Bizzat görmediklerimize inanmaktır. De-
ğerlerinizden emin olmaktır. Siz korkmayın. 
Değerlerinden emin olmayanlar korksun. 
En büyük imkândır. İlgidir. İnsanın eylem 
sigortasıdır. İnsanı adam edendir. İslam’a 
giriş kapısıdır. Kalbin mutmain olmasıdır. 
Ön bilgidir. Pozitiftir. Temizliktir. Üzerinde 
devamlı nöbet beklemesi gereken bir hazi-
nedir. Hırsızı çoktur. Yüz çevirmektir. Özgür 
bir tercihtir.
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İnfak: Servetin gaflet aracı olmasından çıka-
rılmasıdır. “Ver kurtul” yoktur. “Ver ve kork!” 
vardır. Ver ve “Yarabbi kusuruma bakma.” 
demek gerekir. Güvenle ilgili bir olaydır. 
Allah’a(cc)  güvenen infak eder. Mümin ile 
münafık arasındaki farktır. Nifakın ilacıdır.

İnkâr: Nankörlüktür. İlahi mesaj kendisine 
ulaştıktan sonra reddeden ve kâfir olandır.

İnsan: Fiili vahiydir. Bir hak vakfıdır. Kendi 
varlığının farkında olan varlıktır.

İrade: Kaderdir. Allah (c) vermeyi dileme-
seydi kader vermezdi.

İskat: Sus payıdır.

İslam: Hakikatin belirlediği dinin adıdır. 
Dengenin adıdır.

İsraf: Hayatı boşa harcamaktır.

İstiğfar: Sadece günah işleyince edilmez. 
İstiğfar, günaha düşmemek için de yapılır. 
Enkaz temizleme denilebilir. Tövbe ise inşa 
etmektir.

İstişare: Sabit bir değerdir. Şartlar değişse 
de istişare devam eder.

Kader: Seçmektir. Allah’ın (c) hiçbir şeyi 
ölçüsüz yapmadığına iman etmektir. Tercih-
tir. Bunu insan yapar. İnsanın bilmediği ise 
Kader-i Kübra’dır. Kadere iman; Allah’ın (c) 
hiçbir şeyi ölçüsüz yaratmadığına iman et-
mektir.

Kâinat: Allah’ın emrinde bir askerdir.

Kâfir: Kendisine gelen hakikati açık şekilde 
inkâr edendir.

Kalp: İç dünya demektir. Kan pompası de-
ğildir. Bazılarının kalbi midede, bazılarının 
bileğinde, bazılarının başka yerde, bazıları-
nın da kalbi tam yerindedir. Duanın vericisi-
dir. Kuran’da genellikle akıl yerine kullanılır. 
Vahiy; kullanılmayan aklı yok sayar. Vahyin 
iniş üssüdür. 

Kısas: Suça uyumlu cezadır.

Kıyamet: Normal bir kalkış değildir. Aklını-
za ne geliyorsa ondan öte bir kalkıştır.

Kulluk: Allah’a (c) kayıtsız şartsız teslim ol-
maktır. Ölümden korkmamaktır.

Kur’an: Bir yoldaş, bir sırdaştır. Harukülade 
bir ülkedir. Hidayet kitabıdır. Okunan, oku-
nup bitirilemeyen manasındadır. Okunup 
duran manasındadır. Yani bir sesin devam-
lılığı şeklindedir. Tüm yasaların kaynağıdır. 
Koordinatları vermiştir. Var olan bir mucize-
dir. Hidayetten bir bildiridir.

Kurban: Her yol ile Allah’a yaklaşmadır. Bir 
sebep değil bir sonuçtur. Kendini Allah’a (c) 
adayanların davranışıdır.

Küfür: İnsanın kat kat nankörlüğüdür. Çün-
kü insan nimeti inkâr eder. Emanete ihanet-
tir. İlgisizliktir. Negatiftir. Karanlıktır. Nan-
körlüktür. Allah’ın (c) açtığı krediden O’na 
küçük bir pay vermemektir. Ön yargıdır. 
Sırt çevirmektir. Vicdanın üzerine örtünmüş 
perdedir.

Lailahe illallah: Kâinatın şifresidir.

Mağfiret: Günahın hiç işlenmemiş gibi af 
edilmesidir ki, bunu ancak Allah (c) yapabi-
lir. “Sen bu suçu işlemişsin.” bile dememek-
tir.

Mahrum kalmak: Ahiret nimetlerinden 
mahrum kalmaktır.

Marifet: Allah’ı (c) anlamaktır. İman olma-
dan Allah’ı (c) anlamak mümkün değildir.

Maruf: Münasip olan manasındadır. Selim 
akla uygun olan her şeydir.

Mucize: Her şeydir. Allah’ın yarattığı insa-
nın yapamadığı her şey mucizedir.

Muhsin: İyi olmayı ahlak haline getiren 
kimse demektir.

Muttaki: Kurtuluşa erendir.
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Mücrim: Günah işlemeyi ahlak haline ge-
tiren kimse demektir. Hakikatten kesilmiş 
olandır.

Müslim: Sevap işlemeyi ahlak haline getiren 
kimse demektir. Güven verendir. Hiçbir şeyi 
bütünden ayırarak düşünmeyendir. Bütü-
nün tepesine daima   Allah’ı (c) koyandır. 
Vahyin terbiyesinden geçmiş ise, Allah’tan 
korkar gibi hiçbir şeyden korkmayandır.

Münafık: Kalbi kâfirden de kâfir olanlar. 
Kalbinde hastalık bulunanlar. Nifaktan bir 
şube içinde bulunan.

Münazara: Gerçeğe ulaşmak için yapılandır. 
Tartışmak ise, kendini haklı çıkarma çaba-
sıdır.

Münker: Selim akla aykırı olan her şeydir.

Müslüman olmak:  Bir gruba dâhil olmak 
değil, bir duruşa sahip olmak demektir. 
Haddini bilmektir. Kafana göre takılmamak 
demektir. Öze dönüştür. Sahip olduğu de-
ğerlerden emin olmaktır.

Namaz: Yüreğin bedene emir vermesidir. 
İmanın zırhıdır. Kâinatın ilahisidir. İnsanı 
ateşten korur. Esas duruşun ta kendisidir. 
Bir unutturmama işidir. Davettir. Duanın 
harekete geçmiş biçimidir. İbadetler mec-
muasıdır.

Oruç: İnsan iradesini güçlendirme yoludur.  

Peygamber: İnsanlara var oluş okumasını 
getirendir.

Rahman: Merhametin kaynağıdır. Varlığın 
kaynağıdır.

Ramazan: Berekettir. Onun bereketinden is-
tifade etmek onun muhataplarına düşer. 

Rızık: İnsanın faydalandığı her şeydir. İman, 
irfan, cesaret… Hepsi birer rızıktır. 

Sabır: Doğruda direnmektir. Elde ettiğiniz 
mevziyi terk etmemenizdir.

Sadıklar: Vahiyle inşa edilmiş olanlardır.

Saf: Müslüman aklının hayat projesidir. 

Sahabe: Acıyı zevke dönüştürendir.

Salât: Destek demektir. “Omurgayı dik tu-
tun. Allah’tan başkasının önünde eğilmeyi-
niz.” demektir.

Secde: Allah’a tam teslimiyettir. Rızaya ram 
olmaktır. Secde ettiğiniz şeyin mutlak özne, 
kendinizi ise mutlak nesne bilmektir. Rab-
bim sana kul oldum. Hiçbir iddiam yoktur. 
“Senden başka hiçbir şeyin önünde eğilmi-
yorum.” demektir. Bir aşk hareketidir. Rah-
man’a dönüştür. 

Selam: Ebedi bir güvenliktir.

Sıddık: Doğruluğu hayat tarzı kılmış kim-
sedir.

Sünnet: Kuran’ın yürüyen kaynağıdır. Pey-
gamberi taklit etmek değil, onun yaptığının 
amacına uygun olarak bizim onun gibi ha-
reket etmemizdir. Peygamberimizin vahyi 
hayata geçirişidir.

Şecaat: Bilgiden kaynaklanan cesarettir.

Şehit: Hayatını imanına şahit kılandır.

Şeytan: Gücü olmayan, ancak insandan al-
dığı güç transferi ile işini yapandır. 

Sihir: Bir şeyi hakikatin dışında göstermektir.

Şirk: 3 kere zulümdür. Kişinin kendisine, 
Allah’a karşı, şirk koşturduğu eşyaya zul-
metmesidir. Dünyayı imha eder. insanın 
tanrı tayin etmesidir. Her şirk insanın gizli 
bir tanrılaşma iddiasıdır. Kendi kendine yet-
tiğini zan etmektir. Pisliklerin en kötüsüdür. 
Sevgide, umutta, korkuda, Allah yerine geç-
miş olan şeydir.

Şükür: Elinize verilmiş olana teşekkürdür.

Takva: Bilinçtir. Ruhun elbisesidir. Yürek 
takviyesidir. Emanet bilincinin gelişmesidir. 
Hatırlamaya değer olanı unutmamaktır. İn-
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sanı pişiren bir ocaktır. Bu ocakları devamlı 
yanan insanlar ufukları görür. 

Tasavvuf: Bir gönül lezzetidir.

Tedebbür: Bir şeyin arka planını düşün-
mektir. Tedbir de bu kökten gelir.

Tefekkür: Yer sahibi olmaktır. Düşünen 
kalp bir tarama yaparken bir yere gelip du-
rur. İşte burada tefekkür etmeye başlar.

Tefrika: Birden çok asl’a dönmektir. Farklı 
yollar olsa da tek asl’a varılıyor ise bu tefrika 
değildir.

Tefsir: Yarayı deşme.

Teheccüd: Uykuyu bölerek kimsenin gör-
mediği bir anda kalkıp Allah(cc) hediye 
göndermektir.

Tercih: İnsanın kaderini seçmesidir.

Tesbih: Yaratılış gayesini gerçekleştirmektir. 
Otomatik ya da belli periyotlarla yapılması-
dır. Namaz böyledir.

Tevil: Yuvarlama, toparlama manasına gelir.

Tevbe: Ruhumuzu yaralayan okların yerini 
tedavi etmektir. Yönelişi düzeltmektir.

Tuğyan: Her türlü azgınlığın en küstahça 
yapıldığı en yüksek derecedir.

Tufan: Tuğyan ehli için bir felaket, inananlar 
için bir nimettir.

Ubudiyet: Şuurlu varlıkların tesbihidir. 

Ümmet: Anadır, Ana çocuklarına iyi bakar. 
Anne manasındaki “üm”den gelir. Yani bu 
ümmet tüm insanlığın annesidir.

Ünsiyet: İnsiyettir, başkasıyla yakınlık kur-
maktır. Ötekilerle ilişki kurabilen. Zevciyet-
tir. Gerisi ferdiyettir.

Vahiy: Kelâm-ı ilahidir. İlahi bir inşa pro-
jesidir. İlahi merhametin eseridir Ana hafı-
zadan gelendir. Tenezzülü ilahidir. Ayakları 
yerde, başı gökte bir hitaptır. Anlam olarak 

O kadar ağır ki girdiği zihinde iz bırakıp 
kalıcı olmaktır. İnsan’a sunulmuş bir gök 
sofrasıdır. İnsanı uykusundan uyandırır. 
Işık, iman, gözdür. İkisi olmazsa görme ger-
çekleşmez. Kâinatın gözbebeği olan insanın 
sakındırılması içindir. Medeniyet ister, me-
deniyetleştirir. Mutlak hakikatten gelmiş bir 
avuç nimettir. Sadakattir. Sadakat da Allah 
ve Resulü’ne itaatten geçer. Semadan gelen 
manevi soframız yine semadan gelen yağ-
mur ise maddi soframızdır. Sorulması olabi-
lecek sorulara verilmiş bir cevaptır. Tekliftir. 
Mükellef kılar. Yoğunlaştırılmış bir hitaptır. 
Bunu ne kadar isteseniz de bitiremezsiniz. 
Yürüyen ölülere okunarak, diriltir. Rabbi-
mizin insana indirdiği bir gök sofrasıdır. 
Kaynağından hedefine iletişimdir. Söz dışı 
iletişimdir.

Vatan: İnsanın inancını yaşadığı yerdir. 
Müslüman, gittiği yeri vatanlaştırır.

Vesvese: Fert olarak da bir hastalıktır, cema-
at olarak da hastalıktır.

Vudd: Ölümsüz sevgidir.

Yahudilik: Irkçılığın din haline gelmiş şek-
lidir.

Zalim: Zulmü içselleştirendir. Zulmü ahlak 
haline getiren, kimlikleştirenlerdir.

Zekât: Arınmak için ödenmesi gereken be-
deli ödemektir. Her şeyi cinsinden vermek-
tir.

Zevce: Bir çift ayakkabı denilebilir. İkisi de 
önemlidir. Ama eşit değildir. 

Zikir: Var olanı hatırlamaktır. İçinde bilinç 
olan tesbihtir. Hatırlatma manasındadır.  
Zikir yalnız Kuran’ı değil diğer kitapları da 
kapsar.

Zina: İnsan soyuna ve insan onuruna haka-
rettir. 
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BAĞLARINDAN
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“Kimi Yahudiler, kelimeleri ‘konuldukları yerlerden’ saptı-
rırlar ve dillerini eğip bükerek ve dine bir kin ve hınç besle-

yerek: “Dinledik ve karşı geldik. İşit, -işitmez olası- ve ‘râ’ina; bizi 
güt, bize bak” derler. Eğer onlar: “İşittik ve itaat ettik, sen de işit 
ve ‘bizi gözet’ deselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı ve daha 
doğru olurdu. Fakat Allah, onları küfürleri dolayısıyla lanetlemiş-
tir. Böylece onlar, az bir bölümü dışında, inanmazlar.” (Nisa 4/46). 
“Ey Peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla “İnandık” 
diyenlerle Yahudiler’den küfür içinde çaba harcayanlar seni üz-
mesin. Onlar, yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer toplu-
luk adına kulak tutanlar (haber toplayanlar)dır. Onlar, kelimeleri 
yerlerine konulduktan sonra saptırırlar, “Size bu verilirse onu 
alın, o verilmezse ondan kaçının.” derler. Allah, kimin fitne(ye 
düşme)sini isterse, artık onun için sen Allah’tan hiç bir şeye malik 
olamazsın. İşte onlar, Allah’ın kalplerini arıtmak istemedikleridir. 
Dünyada onlar için bir aşağılanma, ahirette onlar için büyük bir 
azab vardır.” (5 Maide 41).

Bu ayetler bizleri ‘Yahudileşme temayülü’nün önemli bir yönüyle kar-
şı karşıya bırakıyor: Kelimeler ile oynamak!!! Ayetlerde geçen: “yu-
harrifûne’l-kelime an mevâdı’ıhî “ ifadesi şu şekillerde çevrilebiliyor:  
Süleyman Ateş: “Kelimeleri yerlerinden kaydırmak.”

”Sözleri bağlamlarından kopararak çarpıtırlar.” Mustafa İslâmoğlu

“Bazı sözleri aslî şeklinden ve mânasından saptırır.” Suat Yıldırım

“Kelimeleri ‘konuldukları yerlerden’ saptırırlar.” Mevdudi

“Kelimelerin yerlerini değiştirerek.” Rağıb el-İsfahani (Müfredat)
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Aslında ‘yuharrifûne’ kelimesi, dilimize yer-
leşmiş olan ‘inhiraf, tahrif’ kelimesidir.

Bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, de-
ğiştirme, değişiklik, saptırma, çarpıtma an-
lamlarında kullanılıyor. Yani ayetin ilgili 
cümlesi meal olarak şöyle de olabilir:

“Kelimeleri konuldukları yerde tahrif ederler.”  

Tahrifat, bazen tahrif edilen nesnenin orji-
nal yerinde olur; bazen de yeri değiştirilerek 
başka bir zeminde olur. Tahrifat, bilerek, bir 
plan, bir amaç doğrultusunda kötü niyet-
le isteyerek yapıldığı gibi; bilmeden, isteme-
den, yanlışlıkla, sehven, iyi niyetle de yapı-
labilir. 4 Nisa 46. ve 5 Maide 41. ayetlerde 
tahrifat yapılan şey ‘kelimeler’ dir. Bazen ke-
limenin lafzı’nda, bazen manasında, bazen 
de maksadında olur.

Burada tahrifatın yapıldığı yer ise o kelime-
nin ‘mevadıihi’; tam da konulduğu, yara bere 
olmaması için saklandığı, bırakıldığı yerdir. 

Mevadı’ihî, vedaa (v-d-a ) kelimesinin 
fiil halidir.  Vedaa kelimesi: emaneten bırak-
mak, koymak anlamlarında da kullanılabi-
liyor. 

Tahrifat yapılan kelimeler 4 Nisa 46. ayetin 
içinde geçen; ‘semi’na ve asayna’ cümle-
sindeki ‘asâ’ kelimesi, ‘vesma’ gayra mus-
mein’ cümlesi, ‘ve raina’ kelimeleri olsa 

da; aslında, ayetteki maksat tahrif edilen 
kelimelerin hangi kelimeler olduğu değil, 
kelimelerle oynama mantığının kavranması 
ve inanan insanların dikkatlerine sunulma-
sıdır. Kalplerinde hastalık olanlar Kur’an’ın 
tüm kelimeleri ile her zaman oynuyorlar, 
yerlerinden ediyorlar, anlamlarını bozuyor-
lar. Bazı kelimeler aynı anda birkaç anlamda 
kullanılabilir olduğundan canları nasıl isti-
yorsa öyle çeviriyor, anlıyor, anlatıyorlar. 

Mesala, ‘Asâ’ kelimesi; İbn Fâris’in de vur-
guladığı gibi birbirine zıt iki anlamı içeren 
bir kelimedir. Toplanmak veya ayrılmak, 
emre sarılmak veya isyan etmek. Bu yüzden 
“ toplanmaya” da “dağılmaya” da; isyan etme 
yada itaat etmeye de ‘asâ’ denilir. (Mekâyıs 
ve Tac). ‘Asâyna’ diyenler, bu kelimeyi tevri-
yeye elverişli olduğu için seçmiş olmalıdırlar 
ki; Kur’an, dil oyununa müsait bu kelimenin 
yerine ‘ eta’na’ yı (itaat ettik) önerir. (Musta-
fa İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an).

Yahudileşenler çok anlamlı kelimeleri özel-
likle tercih ederler. Bazen işi sulandırır, ba-
zen hafife alır, bazen de karşısındaki insanı 
aşağılarlar. Bazen gürültü çıkarırlar, Allah’ın 
kelamı’nın duyulmaması ve anlaşılmaması 
için. 

İletişim önemli bir iştir. İman ciddiyet ister. 
Allah Kur’an’da iman eden insanlara adeta 
şöyle hitap eder: “sizin ağzınızdan çıkardı-
ğınız ‘kelimelere (cümle-söz)’ değer veriyo-
rum, o halde o kelimeyi adam gibi yerinde 
kullanınız, bozmayınız, Biz yaratılışta her 
kelimeyi bir yere bağladık, o kelimeleri tah-
rif etmeyiniz; sözü eğip bükmeden konuşu-
nuz ve gereği neyse yapınız.’ Söylediğiniz ya 
da söylemediğiniz her sözünüzü biliyoruz, 
amellerinizi ister gizli, ister aşikar yapın, 
sakladıklarınızı ve açığa çıkardıklarınızı da 
biliyoruz ve kayda geçiriyoruz.

YAHUDİLEŞENLER ÇOK 

ANLAMLI KELİMELERİ 

ÖZELLİKLE TERCİH 

EDERLER. BAZEN İŞİ 

SULANDIRIR, BAZEN 

HAFİFE ALIR, BAZEN DE 

KARŞISINDAKİ İNSANI 

AŞAĞILARLAR.
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Kelimelerle oynayanları ve metotlarını iyi 
anlayın, tanıyın ve sakın siz onlara meylet-
meyin.

“(Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun)  
yap(a)mayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? 
(söylemeyiniz); yap(a)mayacağınız şeyleri 
söylemeniz azaba sebeb olur.” (61 Saff 2).

“Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa 
size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka ve-
lileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.” 
(11 Hud 113).

“Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. 
Şüphesiz O, sinelerin özünde saklı duranı 
bilendir.” (67 Mülk 13).

Allah kendi kullandığı kelimeleri ve içerik-
lerini, kullanış ve kullanılış amacını; yerini, 
zamanını, nedenini niçinini en iyi bilendir. 
Bu ifadeleri işitenleri, işittiği halde duymaz-
dan gelenleri; duyduğu halde anlayanları ve 
anlamayanları çok ama çok iyi bildiğini de 
beyan etmiştir. 

“Sana bu kitabı indiren O’dur. Bunun âyetlerin-
den bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın 
anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşa-
bih âyetlerdir. Kalplerinde kaypaklık olanlar, sırf 
fitne çıkarmak için, bir de kendi keyiflerine 
göre te’vil yapmak için onun müteşabih olan-
larının peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini 
Allah’tan başka kimse bilmez. İlimde uzman 
olanlar, “Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz ka-
tındandır.” derler. Üstün akıllılardan başkası da 
derin düşünmez.” (3 Al-i İmran 7).

Kur’an Yahudiler üzerinden kelimelerin asli 
yerlerini değiştirmenin, onları tahrif etme-
nin inkara sebebiyet vereceğini ve Allah’ın 
lanetine delil olacağını vurguluyor. Çünkü ‘ 
kelimeler’ Allah’ın emanetidir. Söz, cümle, 
ayet, kelimelerden meydana gelir. Kelimeler 
ise Allah’ın insanoğluna yüklediği ‘ emane-
ti’ dir. Yerli yerinde kullanılmazsa gökyüzü, 
yeryüzü ve aralarında bulunan her şey, bil-

diğimiz bilmediğimiz yaratılanlar ve bunlar 
arasındaki uyum (kozmos) bozulur; tuğyan, 
kaos, anarşi başlar. Yahudileşen kimileri geç-
mişte böyle yaptı, şimdi yapıyor, gelecekte 
de yapacak. Kelimelerin içi boşaltılıyor, yer-
leri değiştiriliyor, anlamları ile oynanıyor. 
Dinden olmayan pek çok uygulama rağbet 
görürken, dinden olduğu halde dinden değil 
diye terk edilen unutulan, unutturulan uy-
gulamalar, pratikler, ritüeller, ibadetler bir 
türlü gündeme alınamıyor. Adet haline gel-
miş pek çok uygulama aslına döndürüleme-
diği gibi, aslına döndürmeyi dert edinenler 
de üzerine düşenleri gereği gibi yapmıyor; 
sözlerini eğip büküyor, ne şiş yansın ne ke-
bap, uydum kalabalığa diyor. İstisnaları ten-
zih ederim.

Allah Rasulu’nün ebedi âleme irtihalinden 
sonra, hızla süren fetihler sayesinde İslam 
coğrafyasında çeşitli ırklara ve dinlere men-
sup insanlar çoğalınca çok yönlü olarak et-
kileşim başlamış, bunun sonucunda da Arap 
dili ister istemez zarar görmüştür. Kur’an’ın 
nazil olduğu dilde meydana gelen değişim-
leri gören Müslüman dil bilimcileri hem 
gramer hem de lafızların manalarının tespiti 
sahasında çalışmalar başlatmışlardır. Bu ça-
lışmalar akademik düzeyde epey seviye kat 
etmişlerse de, Kur’an’ın ne demek istediği-
nin avama taşınması noktasında alimlerimi-

‘KELİMELER’ ALLAH’IN 

EMANETİDİR. SÖZ, 

CÜMLE, AYET, KELİME-

LERDEN MEYDANA 

GELİR. KELİMELER İSE 

ALLAH’IN İNSANOĞLU-

NA YÜKLEDİĞİ ‘ EMA-

NETİ’DİR.
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zin başarıları tartışılır. İmanın pratik olarak 
hayat sahasında itikadi ve ameli uygulamala-
rına bakılırsa “ Allah’ın kelimeleri “ nasıl ters 
yüz edilmiş, nasıl yüzeysel bırakılmış daha 
iyi anlaşılabilir.

İbadet, namaz, oruç, hac, zekât, salat, sala-
vat, resul, nebi, iman, mü’min, Müslüman, 
kafir, müşrik, münafık, fasık, zalim, tağut, 
ilah, itaat, isyan, cennet, cehennem, ceza, 
mükafat, hayat, ölüm, cihad, şehid, veli, ev-
liya, kader, şefaat ve Kur’an’ın tüm kelimele-
ri tekrar; tefekkür, tedebbür, taakkul, tefak-
kuh ve tezekkür edilmeyi bekliyorlar. 

Allah, gecenin yarısında, biraz azında veya 
biraz fazlasında; ayakta, otururken veya yan-
ları üzerine yatarken; gün içerisinde çeşitli 
vakitlerde ama mutlaka inanan insanlardan 
ayetleri hakkında ‘kafa yormalarını, emek 
vermelerini’ istiyor. (73 Müzzemmil 2,3,4 ve 
3 Al-i İmran 191).

Hal böyle iken, insanlar kendi aralarında 
yaşadıkları en küçük tartışma sonrası, bir-
birleri hakkında ve tartıştıkları, belki de 
dargın düştükleri konuda, inceden inceye 
kendilerini haklı çıkarmanın yollarını arayıp 
buldukları, kafa yordukları zaman kadar, Al-

lah’ın kelimelerini doğru anlamak ve yaşa-
mak için zaman ayırmıyor, akıllarını çalıştır-
mıyor, kafa yormuyorlar. Bir tartışma sonrası 
günlerce uyku uyuyamayan insanlar; Allah 
için uykusuz kalamıyorlar. Boş vakitleri 
olursa, işlerinden zaman kalırsa kendilerine 
emanet edilen Allah’ın Kitab’ını okuyacak, 
derin derin düşünecek, anlayacak, yaşantı-
larına dökecek ve başkalarına aktaracaklar! 
Vakit bulurlarsa, kendi nefislerini ve ailele-
rini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem 
ateşinden koruyacaklar.

Semi’na ve ete’na (işittik ve itaat ettik) mı di-
yorlar? Semi’na ve asâyna (işittik ve isyan et-
tik) mı diyorlar? Hiç belli olmuyor! Öyle ki 
çok basit dünyalık meselelerde ‘dillerimizi 
eğip bükerek’ karşımızdaki insana bir çır-
pıda, çok ustaca seçtiğimiz ‘kelimeleri’ sıra-
layıveriyoruz. Aklımızı çıkarımıza dokunan 
bir eylem karşısında ustaca kullanıyor, en 
karışık meseleleri çarçabuk çözüveriyoruz. 
Aklımız her konuda çalışıyor; ama, Allah’ın 
ayetleri söz konusu olunca duruyor. 

Nasılsa biz Yahudi değiliz, kafir hiç değiliz 
(maazallah), müşrik mi? Hemen hiç değiliz, 
kesinlikle şirk koşmuyoruz! elhamdulillah 
Müslümanız ve Allah Müslüman olanların 
yaptıklarını görmezden gelir! Yakıp yakıp 
sonra ebedi kalmak üzere cennetine dahil 
eder! 

77. Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de 
açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.

78. İçlerinde bir takım ümmîler vardır ki, 
Kitab’ı  bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan 
dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tah-
minde bulunuyorlar.

79. Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az 
bir bedel karşılığında satmak için “Bu Allah 
katındandır” diyenlere yazıklar olsun! Elle-
riyle yazdıklarından ötürü vay haline onla-
rın! Ve kazandıklarından ötürü vay haline 
onların!

KUR’AN, ARAPÇA 

DEĞİL DE, TÜRKÇE 

İNDİRİLSEYDİ BU 

AYETLER BAŞKA 

BİR ANLAMDA MI 

OLACAKTI? İNDİRİLEN 

AYETLERİ ANLAYIP ÇOK 

AMA ÇOK DAHA İYİ 

BİR MÜSLÜMAN MI 

OLACAKTIK?
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80.  Sayılı birkaç gün müstesna, bize ateş 
dokunmayacaktır, dediler. De ki (onlara): 
Siz Allah katından bir söz mü aldınız -ki Al-
lah sözünden caymaz-, yoksa Allah hakkın-
da bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

81. Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü 
kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimse-
ler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı 
kalırlar.

82. İman edip yararlı iş yapanlara gelince 
onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı 
kalırlar.  (Bakara Suresi).

Hiç aklımızı kullanmayacak, ibret almaya-
cak mıyız?

“Gerçekten biz, akıl erdirirsiniz diye, onu 
Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (12 Yu-
suf 2).

Arapça değil de, Türkçe indirilseydi Kur’an, 
bu ayetler başka bir anlamda mı olacaktı?

İndirilen ayetleri anlayıp çok ama çok daha 
iyi bir Müslüman mı olacaktık?

Ya da dünyanın kullandığı yüzlerce dil üze-
re inseydi, Kur’an içeriği farklı mı olacaktı? 
Hayır.

İlahi Kelam neden ‘ekserunnas’ın dikkati-
ni çekmez? Hadi insanların ekserisi Kur’an 
ile, iman ile ilgilenmiyor da, ya ‘Ulul El-
bab’ ne durumda? İstisnaları tenzih ederim, 
ama, dillerini eğip bükerek, maslahat gere-
ği Kur’an’ın pek çok ayeti hakkında, sözde 
‘Kavli Leyyin’ söylemek üzere, ayetleri, hü-
kümleri  yumuşatmaya! gitmeleri de ne de-
mek oluyor? 

‘Ya eyyuhallezine emenuttakullahe ve kûlû 
kavlen sedîdâ’ ,Ey iman edenler, Allah’tan 
sakının ve sözü doğru söyleyin (33 Ahzab 
70) emri ilahisi ne olacak? İyice açıklanan, 
anlaşılmayı bekleyen binlerce ayet neden 
anlaşılmaz ya da yanlı ve yanlış yorumlanır?

“Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi 
(Resul) kendi kavminin diliyle gönderdik. 
Sonra da Allah dilediğini saptırır dilediğini 
de doğru yola iletir. Çünkü o güç ve hikmet 
sahibidir.” (14 İbrahim 4).

Allah, Kur’an’da başta Resul, sonrada 
mü’min olanların kendilerine indirilenlere 
inanmalarını ve gereğini yapmalarını, işit-
tikten sonra itaat etmeleri gerektiğini beyan 
ediyor.

“Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman 
etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, melekle-
rine, kitaplarına ve elçilerine inandı. “O’nun 
elçileri arasında hiç birini (diğerinden) ayır-
detmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz 
bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sana’dır” 
dediler.” (2 Bakara 285).

Semi’na ve eta’na, “İşittik ve itaat ettik”,  
mü’min olanların yapması gereken budur. 
Biz inananlar, iman edenler (!), anlamdan 
uzak yaşıyoruz, anlamıyoruz, anlatılanlara 
kulak vermiyoruz ve üstelik doğru olanın 

KUR’AN DİLİ, FITRAT 

DİLİDİR. TÜM 

YARATILMIŞLARIN 

KULLANDIĞI ORTAK 

DİLDİR. CANLI 

CANSIZ, ŞUURLU 

ŞUURSUZ, GÖRÜNEN 

GÖRÜNMEYEN TÜM 

YARATILANLAR AYNI 

DİLİ KULLANIYOR. 

İŞTE BU FITRAT 

DİLİNİ ALLAH ÂDEM’E 

ÖĞRETTİ.
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da yine kendimiz olduğunu düşünüyoruz. 
Allah’tan yüz çeviriyoruz da farkına varamı-
yoruz. Mü’min olanların özellikleri arasında 
‘sözleri dinlemek ve en güzeline uymak’ var-
dır. Sözün en güzeline uymak için anlamak, 
ayıklamak, atmak ve almak vardır.

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resûlü’ne itaat 
edin ve O’ndan yüz çevirmeyin.” (8 Enfâl 20). 
“Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyar-
lar. İşte onlar, Allah’ın kendilerini hidayete 
erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sa-
hipleridir.” (Zümer 18).

Kur’an dili, fıtrat dilidir. Tüm yaratılmışların 
kullandığı ortak dildir. Canlı cansız, şuurlu 
şuursuz, görünen görünmeyen tüm yaratı-
lanlar aynı dili kullanıyor. İşte bu fıtrat dilini 
Allah Âdem’e öğretti.

“Ve Âdem’e tüm isimleri öğretti, bunun ar-
dından onları meleklere takdim etti ve dedi 
ki: ‘Hadi, eğer sözünüzün arkasında duru-
yorsanız şunların isimlerini bana bir bir ha-
ber verin!” (2 Bakara 31).

İsim sözlükte şöyle tanımlanıyor: (A.i) 1. Bir 
varlığı, eşyayı, kavramı veya bunların toplu-
luğunu ifade eden kelime, ad, nam. 2. (dil.) 
Varlık ve kavramları başka bir kelimenin 

yardımı gerekmeden ifade eden kelime çeşi-
di, ad. 3. Şahıs, kişi. (D. Mehmet DOĞAN).  
Yani Allah Âdem’e, yaratılışa ve değerlerine 
uygun, varlıklara verdiği isimleri, isimlen-
dirilen varlıkları, varlıklar hakkındaki bilgi-
leri, varlıklarla bilgilerin irtibatını; harfleri, 
kelimeleri, lafızları, mânaları, cümleleri, leh-
çeleri; davranışları, ferdin ve toplumun ihti-
yaçlarını, uyum kurallarını, gerek duyacağı 
bütün bilgileri öğretti.

Sonra da onları meleklerin önüne koydu. 
‘Yeryüzünde Âdem’e ihtiyaç olmadığı iddi-
asında haklı iseniz, bana bunların isimleri-
ni, varlıklar hakkındaki bilgileri, varlıklarla 
bilgilerin irtibatını; harfleri, kelimeleri, lafız-
ları, mânaları, cümleleri, lehçeleri; davranış-
ları, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını, uyum 
kurallarını, tek tek ortaya koyun’ buyurdu.  
“Melekler: ‘Yücesin Sen ya Rabbi. Bizim Se-
nin bize öğrettiklerinin dışında bir bilgimiz 
yok. Sen ilim sahibisin, hikmet ve hüküm-
ranlık sahibisin.’ dediler.” (2 Bakara 32). 
“Allah: ‘Ey Âdem, bunları, isimleriyle, var-
lıklar hakkındaki bilgileriyle, varlıklarla 
bilgilerin irtibatıyla; harfleri, kelimeleri, la-
fızları, mânaları, cümleleri, lehçeleri; davra-
nışları, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, uyum 
kurallarıyla, tek tek anlat’ buyurdu. Bu emir 
üzerine Âdem, onları, isimleriyle, varlıklar 
hakkındaki bilgileriyle, varlıklarla bilgilerin 
irtibatıyla; harfleri, kelimeleri, lafızları, mâ-
naları, cümleleri, lehçeleri; davranışları, fer-
din ve toplumun ihtiyaçları, uyum kuralla-
rıyla, meleklere teker teker anlatınca, Allah: 
‘Ben size, göklerin ve yerin bilinmeyenlerini, 
gayb âlemini bilirim, sizin açıkça konuştuk-
larınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bili-
rim, dememiş miydim?’ buyurdu.” (2 Bakara 
33, Ahmet Tekin Meali).

Kur’an bazen yürek diliyle, bazen hal diliyle 
de konuşur. Bazen dağları, ağaçları, taşları 
konuşturur; bizlerde o konuşulanları adeta 
işitir, anlar ve gereğini yaparız!

VARLIK ÂLEMİNDE 

GÖRDÜĞÜMÜZ HER 

ŞEY BİZE BİR ŞEYLER 

SÖYLER; KONUŞMA 

SÖZLÜ OLMASA DA 

YİNE ‘KELİMELER’ 

HER VARLIĞIN 

KENDİSİNDE, 

LAFIZ,MANA VE 

MAKSADIYLA BELİRİR.
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Varlık aleminde gördüğümüz her şey bize 
bir şeyler söyler; konuşma sözlü olmasa 
da yine ‘kelimeler’ her varlığın kendisinde, 
lafız,mana ve maksadıyla belirir. Lafız, mana 
ve maksat üçlüsü, ifade edilen kelime her ne 
ise, onun ‘doğru anlaşılması’ için ortak çalı-
şırlar.  Lafız, mana ve maksat arasındaki bağ 
birbirinden koparılmazsa ‘itaat’, ‘isyan’ ola-
rak anlaşılmaz. Her kim ne söylüyorsa işte o 
dosdoğru anlaşılır. Anlayan, kabul edecekse 
de bilerek kabul eder; red edecekse de bi-
lerek reddeder. Dolayısıyla kelimeler tahrif 
edilmez ise, alemlerin Rabbi olan Allah’a, 
ancak ‘itaat’ edilir; asla ‘isyan’ edil(e)
mez. İsyanı tercih eden ise sonucuna da 
katlanır.

27- Rabbimin Kitabını oku. Onun kelime-
lerini kimse değiştiremez. O’ndan başka 
sığınak yoktur.

28-  Sabah ve akşam Rabbine dua edenlerle 
birlikte sabret. Dünya hayatına dalıp, onla-
rı ihmal etme. Kalbinizi bizi anmaktan sa-
kınan, kötü emellerine uymuş aşırılığı huy 
edinmiş kişilere boyun eğme.

29- De ki: Hak, Rabbinizdendir. Dileyen 
iman etsin, isteyen inkar etsin. Biz zalimle-
re cehennem hazırladık. Onun duvarları ile 
kuşatıldılar. Yardım istediklerinde, yüzleri-
ne haşlanmış su atılarak cevap verilir. Orası 
fena bir kalma yeridir.

30- İman eden ve güzel davranışlarda bulunan-
ların, yaptıkları zayi edilmez. (18 Kehf Suresi) 
Allah Kur’an’da çeşit çeşit misaller verirken, 
insanoğlunun doğruyu bulmasını murad et-
miştir. Verilen misaller, anlatılan kıssalar ve 
bilgiler ile amaç özetle şudur: İnsanlar akıl-
larını çalıştırsınlar, hak ve batılı ayırt etsin-
ler, doğruyu bulsunlar, Allah’a kayıtsız şart-
sız teslim olsunlar.

“İşte bütün bu misalleri Biz insanlar için ve-
riyoruz, ancak alimlerden-ilim sahibi olan-

lardan başkası bunlara akıl erdirmez.” (29 
Ankebut 43).

“(Zira) Allah, gökleri ve yeri mutlak gerçeğe 
atıf olsun diye (amaçlı olarak) yaratmıştır: 
hiç şüphe yok ki bunda, mü’minlerin alacağı 
bir ders mutlaka vardır.” (29 Ankebut 44).

“Andolsun ki; Biz, bu Kur’an’da insanlara 
türlü türlü misal gösterip açıkladık. İnsanın 
en çok yaptığı iş ise, tartışmadır.” (18 Kehf 
54).

Yaşadığımız coğrafyada ve zaman diliminde 
Allah; ‘Bugün size dininizi kemale erdirdim, 
üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size 
din olarak İslam’ı seçip beğendim.’ (4 Maide 
3) dediği halde, sanki dinde eksiklik varmış 
gibi dine zam yapanlar olduğu gibi, dinde 
fazlalık olduğunu zannedip dinde eksiltme-
ye gidenlerde var.  

“De ki; Allah’a dininizi siz mi öğreteceksi-
niz? Ama Allah göklerde ve yerde ne varsa 
hepsini bilir: zira Allah her şeyi ayrıntısıyla 
bilendir.” (49 Hucurat 16)

“Allah’a nasıl yalan yere iftira ettiklerine bir 
bak. Bu, apaçık bir günah olarak yeter.” (4 
Nisa 50). 

Dinde indirim yapmaya ve zam yapmaya 
birkaç örnek verelim:

PEK ÇOK NOKTADA 

KILI KIRK YARANLAR, 

İMAN ETMENİN 

CİDDİYETİ 

NOKTASINDA NEDEN 

DUYARSIZLAŞIR, 

DİLLERİNİ EĞİP 

BÜKERLER?
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Farz namazlar dışında bir çok namaz çeşidi 
de adı sünnet, müstehab vs. denilse bile san-
ki farzmış gibi telakki edilir.

Cuma Suresi 9. ayet ortada iken, neden ka-
dınlara Cuma namazı farz değil denilir?

Teravih namazlarına giden erkek ve kadınlar 
neden beş vakit namaz için camilere gitmezler? 

Farz olan namaz neden hafife alınır ve in-
sanlara ‘kılmasa da Müslüman dır!’ denile-
rek, adeta namazı terk edebileceklerine dair 
gizli fetva verilir.

Günlük yaşantımızda sokak kurallarına ait 
ayetler neden hafife alınır?

Yetim, yoksul, miskin hakları neden gözetil-
mez? 

Mevlit diye bilinen uygulama neden dini bir 
format ile sunulmaya devam edilmektedir?

Hâlâ ölülere Kur’an, mevlit okunmaya ne-
den devam edilmektedir? 

Türbe ziyaretleri neden hala ibadetmiş gibi 
tam hız devam etmektedir? 

İş hayatımızda, çalışma ve anlaşma şartlarına 
neden işimize geldiği gibi uymaktayız?

Tarikat, zikir, mezhep anlayışımız ne du-
rumda?

İslam’da kardeşlik hukuku neden anlaşıl-
maz?

Dünya Müslümanları kırılırken, diğer Müs-
lümanlar neden ses dahi çıkarmaz?

Aynı cemaat üyesi (!) iki Müslüman neden 
basit bir mesele yüzünden birbirlerine kü-
serler? 

Aynı aileden kardeşler, neden birbirlerini 
yer? Yıllarca konuşmazlar?

Anne ve babaya saygı ve hürmet neden eri-
mektedir?

Başörtüsü neden iman noktasında ciddi bir 
yere konmaz?

Pek çok noktada kılı kırk yaranlar, İman et-
menin ciddiyeti noktasında neden duyarsız-
laşır, dillerini eğip bükerler? Şefkat ve mer-
hamet abidesi kesilirler?

Din üzere duyarlı olan pek çok dava insanı-
nı ‘tağuta hizmet ediyor, müşrik oldu’ diye 
tekfir edenler; neden etraflarında dinden bi-
haber yaşayan, hiçbir şekilde dini hassasiyeti 
olmayanlara, hattâ dine ve dindar insanlara 
saldıranlara bir şey söylendiğinde ısrarla ‘sen 
onun kalbini mi yardın?’ diye savunma ya-
parlar?

Boş ve malayani sözlerden uzaklaşmaları ge-
rekirken, neden günün çok zamanı boş ve 
malayani şeylere ayrılır?

Rabbim, ilmimizi arttır, bize hikmet ver. Ba-
siretimizi, ferasetimizi arttır. Okuyup anla-
mayı, yaşamayı, anladıklarımızı anlatmayı 
ve anlattıklarımızı doğru anlaşılmayı nasip 
et. Üzerimizdeki ölü toprağını kaldır, üzeri-
mize bilinç yağdır. Kardeşlik şuuru kazan-
dır, tevhid bilinci ver. 

“Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş 
olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde 
iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbi-
miz, gerçekten sen, çok şefkatlisin, çok esir-
geyicisin.” (59 Haşr 10).

- Allah’ım zalimleri hedeflerinden daha fazla 
saptır! 

- Yeryüzünde mostaralık tek bir zalim bırak-
ma!

- Çünkü eğer Sen onları bırakırsan, Senin 
kullarını yoldan çıkarmaya (çalışacaklar); 
onlardan fesatçılar ve küfre sapanlardan baş-
kası doğmayacaktır.

- Rabbim! Beni, ana- babamı ve evime 
mü’min olarak giren herkesi, dahası tüm 
mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağış-
la! Zalimlerinse sadece tükenişini artır!”  (71 
Nuh 24, 26, 27, 28). Âmiin. 
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KUR’AN’A DAİR ETÜT 
TEKLİFLERİ

Nüzulünden itibaren sayısı meçhul tefsir ve tevillere, çok bo-
yutlu dilsel ve tarihsel çalışmalara konu olan; tarihin akışı 

içerisinde de birtakım kesintiler olduysa da devam etmiş olan, 
yakın zamanlarda da içinde yaşadığımız şu zaman diliminde de 
daha bir yoğun şekilde birçok konulu, kavramsal, metodolojik, 
terminolojik çalışmalara konu olmuş olan Kur’an’a dair başlık ve 
içerik özelliği tanıtımlı birtakım çalışma teklifleri yapmak istedik. 
Çok boyutluluk, bol bibliyografya, temel ve detay başlıkların ve 
içini/altını dolduran bilgilerin ve örneklerin bolluğu ve oturmuş 
bir sistematik eşliğinde oluşturulmasını arzu ettiğimiz çalışma 
teklifleri şunlardır:

• Kavram Tahlili/ Kur’an Kelime ve Kavramları Ansiklopedisi: 
Kavramların klasik ve modern çalışmalardan, lügavi eserlerden, 
tefsirlerden ve ayrıca ilgili olabilecek alanların verilerinden de 
yararlanılarak yapılacak analitik, temel-detay başlıklara ayrılmış 
şekilde, sistemli ve derinlikli değerlendirmeler; 

• Konu Tahlili/ Kur’an Konuları Ansiklopedisi: Yine klasik-mo-
dern çalışmalardan, fihristlerden ve ilgili müstakil konulu araştır-
malardan, tefsiri ve lügavi argümanlardan yola çıkarak ve ayrıca 
ilgili alanların verilerinden yararlanarak sistemli ve derinlikli de-
ğerlendirmeler; temel-detay konular ve birbiriyle çapraz-paralel 
yoğun ilişkiler ışığında Kur’an’ın muhteva örgüsü;

• Kur’an ve Hadis/Sünnet: Hadis, sünnet ve siret arama-tara-
maları ve bunların Kur’an’la irtibatı; ayrıca kavramsal, konusal, 
kronolojik, metodolojik, içeriksel arama-tarama verileri, araştır-
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ma-incelemeler eşliğinde derinlikli değer-

lendirmeler;

• Kur’an ve Ashab Birikimi: Ashabın Kur’an 

tevil ve tefsiriyle ilgili yorum ve uygulama-

ları; hayatu’s-sahabe ve genel bilgiler ara-

ma-taramaları ışığında değerlendirmeler; bir 

bütün olarak söyledikleri ve yaptıklarının 

-mümkünse içinde bulunduğu ortamın siya-

si, edebi, dini, sosyal boyutlarıyla ilişkilen-

dirilip konulandırılması yapılarak- Kur’an’la 

bağlantılı olarak değerlendirilmesi;

• Kur’an ve Tarih: Sağlam ve geniş tarihsel 

bilgiler ışığında vahyin öncesi, esnası ve ora-

dan derlenişine; önemli isimler, eserler, dik-

kat çeken olay, durum ve meseleler şeklinde 

günümüze kadar geçirdiği evreler, her bir 

temel-detay birimleriyle ve çok çeşitli bo-

yutlarıyla Kur’an’ın tarihe etkileri, derinlikli 

değerlendirmeler; Dünya tarihi, İslam tarihi, 

Avrupa tarihi, genel tarih, uygarlıklar tarihi, 

yakın tarih araştırmaları ve Kur’an-sünnetle 

karşılaştırmalı değerlendirmeleri;

• Ulumu’l-Kur’an ve Usulu’t-Tefsir: Her bir 

Kur’an ilminin ve usul kuralının klasik-

modern Kur’an-Tefsir çalışmalarından (Tef-

sirler, bütünsel veya müstakil metodolojik 
Kur’an araştırma-incelemeleri) yararlanarak 
etraflı, sistematik ve derinlikli değerlendir-
meler; usul ve ulum çalışmalarından, tefsir 
ve tevillerden, dilsel ve tarihsel müktesebat-
tan müstefid komple tefsir/Tefsiru’l-Kebir;

• Kur’an ve Edebiyat: Kur’an’ın başta Arap 
Edebiyatı olmak üzere diğer dil ve edebiyat-
lar üzerindeki yeri, başka dillere muhtelif 
edebi türlerle birlikte etkileri, Kur’an’la ilgili 
dilsel açıdan yapılan çalışmalar; sözlükler, 
i’rab, belagat çalışmaları;

• Kur’an ve Tefsirler: Başlangıçtan günümü-
ze tefsirler ve yorum-muhteva arama-tara-
maları; 

• Kur’an ve Fıkh/ İslam Hukuku: Metodo-
lojik, terimsel, tarihsel, konusal, kavramsal, 
mukayeseli olarak Kur’an ve sünnetin fıkha 
kaynaklığı;

• Kur’an ve Kelam/ İslam Düşüncesi: Ekoller, 
olaylar, etki-tepkiler, kavramsal ve konusal 
meseleler, müspet ve menfi eski-yeni İslam 
algı, anlayış ve yorumlayışların, Kur’an-sün-
net hakemliğinde değerlendirilişi;

• Kur’an ve Felsefe: Felsefi ekollerin Kur’an 
ve sahih sünnet kaynaklı İslam anlayış, al-
gılayış ve hatta yaşayışına ne kadar ve na-
sıl etki ettiği ve ayrıca alternatifliğiyle İslam 
düşüncesi ve özellikle de Kur’an-hadis ha-
kemliğinde felsefe tarihinin ve felsefi sistem, 
doktrin ve izmlerin, önemli isimler ve eser-
ler ışığında müspet-menfi benzerlik ve zıt-
lıklarla doktrinel, tarihsel ve karşılaştırmalı 
değerlendirilişi; 

• Kur’an ve diğer semavi kitaplar: Tarihsel 
ve dilsel araştırma ve değerlendirmeler ışı-
ğında metin okumaları, müspet-menfi ilgi ve 
alaka, müşterek ve aykırı noktalar ve derin, 
geniş karşılaştırmalı değerlendirmeler;

KUR’AN VE COĞRAFYA 

BAĞLAMINDA 

FOTOĞRAFLAR, 

İSİMLENDİRMELER, 

KUR’ANİ HABERLERİN 

YERİNDE SUNUMLARI, 

YERLİ-YABANCI 

TARİHİ ARAŞTIRMA 

VE TETKİKLER SÖZ 

KONUSU EDİLEBİLİR.



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

69

Ömer Faruk 
KARATAŞ

KUR’AN’A DAİR 
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• Kur’an ve Tasavvuf: Bilgi, anlayış, yorum-
layış ve uygulayış bakımından tüm tasav-
vuf literatürünün ve uygulama biçimlerinin 
Kur’an-sünnet hakemliği ve kaynaklığında 
mukni delillerle ve yorumlarla karşılaştır-
malı değerlendirmesi;

• Kur’an ve Oryantalistler: Başlangıcından 
bugüne oryantalistlerin ve bu arada onlar 
gibi düşünen kimselerin Kur’an’a, Resulul-
lah’a, hadislere ve sünnetine, bu temel re-
feranslarla şekillenip gelişmiş olan fıkıh ve 
kelam gibi diğer temel-detay ilmi disiplin-
lere dair müspet-menfi iddiaları, çalışmala-
rı, kabulleri ve eserleriyle ilmi referansların 
karşılaştırılması sûretiyle mukni cevapları;

• Kur’an ve Coğrafya: Fotoğraflar, isimlendir-
meler, Kur’ani haberlerin yerinde sunumları, 
yerli-yabancı tarihi araştırma ve tetkikler;

• Sorularla ve Testlerle Kur’an Eğitimi: Me-
tin içi-metin dışı, terimsel, kavramsal, konu-
sal, metodolojik ya da kültürel sorular;

• Kur’an ve Aktüel hayat: Kur’an hakemli-
ğinde olaylar, durumlar, aktüalite okuma ve 
değerlendirmeleri, yorumlar ve insanlar;

• Kur’an ve Atasözleri: Hayat tecrübelerinin 
âyetlerle karşılaştırmalı tefsiri;

• Kur’an Kitaplığı: Eski-yeni Kur’an kaynak-
ları tanıtımı, tahlil ve değerlendirmeleri;

• Kur’an Haberleri: Farklı coğrafya ve konu-
landırmalar altında dünyada Kur’an’la ilgili 
gelişmeler ve değerlendirmeleri;

• Kur’an’a Yaklaşım Tarzları ve Yeni Arayış-
lar: Klasik-modern yaklaşım biçimleri, farklı 
yaklaşım biçimlerinin gerekçeleri, üzerine 
oturduğu zeminler, diğer yaklaşım biçim-
leriyle olan ilişkisi, artıları-eksileri, her bir 
yaklaşımı yansıtan örnek metinler ve değer-
lendirmeleri;

• Kur’an Felsefesi/ Maksatları: Tarihsel, top-

lumsal, psikolojik, hukuki, ekonomik, felse-

fi, edebi disiplinlerle, ilk dönem tasavvurlar 

ve anlam-yorumlar merkeze alınarak ve son-

raki devirlere ait Kur’an anlayış ve yorum-

lar da dikkate alınarak, aktüalite ile ilintili 

Kur’ani bakış açısını değerlendirme dene-

meleri;

• İslam ve Batı dünyasının muhtelif bölge-

lerinde ilmi, fikri ve/veya liderlikleriyle öne 

çıkmış Zahid Kevseri, Hasan el-Benna, Yu-

suf Karadavi, Ramazan el-Buti, M. Ebu Zeh-

ra vd. gibi yakın geçmişte yaşamış, yaşayan 

seçkin ulemanın eserleri üzerinden Kur’an-

Tefsir Anlayışları; kendi eserlerinden hare-

ketle Kur’an’a dair metodolojileri, Kur’ani 

konu ve kavramlara bakışları ve yaklaşım 

biçimleri, tevil ve tefsirleri;

• Tefsirde Diğer İlimlerden Yararlanma Usu-

lü: Sosyal, fenni, psikolojik, ekonomik, 

felsefi, tarihi, edebi vs. ilimlerin tefsirde 

değerlendirilmesi adına karşılaştırma ve de-

ğerlendirme metodolojisi ve uygulamaları;

• Kur’an Işığında İslam Tarihinin Değer-

lendirilmesi: Çok çeşitli boyutlarıyla İslam 

KUR’AN’DA SİNEMAYA 

MALZEME VERECEK 

OLAY, SAHNE VE 

KONULAR; ALTERNATİF 

SİNEMALAR İÇİN 

SENARYO DENEMELERİ 

KUR’AN VE SİNEMA 

BAŞLIĞI ALTINDA 

DEĞERLENDİRİLEBİLİR. 
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Tarihi okumaları, artı-eksi tercihler, olaylar, 

kurumlar, değişim ve dönüşümler;

• Geleneksel Kur’an-Tefsir Algı ve Yorum 

Tarzı: Yöntemler, yaklaşımlar, gerekçeleri, 

artıları-eksileri, örnek metinler; 

• Modernist Kur’an-Tefsir Algı ve Yorum 

Tarzı: Yöntemler, yaklaşımlar, gerekçeleri, 

artı-eksileri, örnek metinler;

• Halk/ Divan/ Modern Edebiyatımızda 

Kur’an Etkisi: Anlam ve algı daralmaları-ge-

nişlemeleri-başkalaşmaları üzerinden mu-

kayeseli olarak Kur’ani kelime ve kavram-

ların Türkçe’deki kullanımları bakımından 

karşılaştırmalı değerlendirmeleri; Kur’ani 

temalar, konular, olaylar, haller ve işaretler/ 

imalar/ çağrışımlar vs. ilgili örnekler;

• Çağdaş İslami Hareketlerin Kur’aniliği: 

Amaçlar, düşünceler, hassasiyetler, fikriyat, 

çalışmalar kritik ve karşılaştırmaları;

• Kur’an’da Zıtlar: Zıt kavramlar, konular, 

tipolojiler, inançlar, düşünce ve işlerin siste-

matik ve ilmi değerlendirilişi;

• Kur’an’da Benzer İfadeler ve Farklar: Ayni 

ve kısmi benzer ifadelerin içinde geçtiği bağ-

lamların Kur’an bütünlüğünde tahlili;

• Kur’an’da Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler: 

Aynı konuyu, durumu anlatan farklı keli-

meler ve içinde geçtikleri bağlamla bunların 

arasındaki nüanslar, anlama ve yoruma et-

kileri;

• Kur’an Grameri ve Kritiği: Kur’an’ın dilsel 

yapısı;

• İslam Ansiklopedisi’nde Kur’an ve Tefsirle 

İlgili Kavram, Konu, Bilgi ve Açıklamaların 

Değerlendirilmesi…

• Kur’an’da Terkipler: Konularına göre belir-

lenmiş, klasik-modern tevil ve tefsirler, dil-

sel argümanlar ve tarihsel örnekler eşliğinde 

değerlendirilişi, Kur’an’daki diğer kavram 

ve konularla açıklayıcı ve doğrudan-dolaylı 

anlamsal ilgisi, Kur’an bütünlüğü içinde an-

lamsal ve bağlamsal fonksiyonelliği;

• Kur’an’da Kelimeler-Kavramlar Kümesi: 

Kur’an’da konularına göre eş ya da yakın an-

lamlı kelimeler/kavramlar listesi ve semantiği;

• Kur’an Antolojisi: Konusal, kavramsal, ter-

minolojik, metodolojik, fihristik, metin içi-

metin dışı pratik bilgiler rehberi;

• Kur’an ve Sinema: Yerli-yabancı sinemalar-

da Kur’an’la gizli-açık, bilinçli-bilinçsiz ilgili 

olabilecek bilgi, ima ve işaretlerin müspet-

menfi değerlendirmeleri. Kur’an’da sinema-

ya malzeme verecek, ışık tutacak olay, sahne 

ve konular; alternatif sinemalar için senaryo 

denemeleri;

• Kur’an ve İslami İlimler: Metodolojik, ko-

nusal, kavramsal, problematik, çözümsel ilgi 

ve değerlendirmeler; müspet-menfi anlayış, 

algılayış ve yaklaşımlar:;

İLAHİYAT, TARİH, 

SİYASET, EKONOMİ, 

HUKUK, TIP, 

ANTROPOLOJİ, FİZİK, 

KİMYA, MATEMATİK, 

BİYOLOJİ, PSİKOLOJİ, 

SOSYOLOJİ VS. 

ALANLARDAKİ 

MÜTEHASSISLAR, BU 

BİLİMLERİN KUR’AN İLE 

BAĞINI KURMALIDIR. 
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• Kur’an ve Karşılaştırmalı Dinler Tarihi: 

Kur’an ışığında muharref veya beşeri tüm 

dinlerin konusal, kavramsal, amaçsal-fonk-

siyonel analitik ve karşılaştırmalı değerlen-

dirilişi;

• Kur’an ve Tasavvuf: Teorik-pratik, tarihsel 

veya aktüel yaklaşım ve uygulamaların, kal-

biyat edebiyatının, bir bütün olarak tarihsel 

sürecinin, ekoller, önemli simalar, kavram 

ve konularının Kur’an-Sünnet ışığında de-

ğerlendirilişi;

• Kur’an Ansiklopedisi: Kavramlar, konular, 

akımlar, şahıslar, anlayış ve yaklaşımların 

bol bibliyografya eşliğinde derinlikli ve sis-

tematik değerlendirilişi;

• Doğu ve Batı’da Kur’an Araştırmaları: 

Dünyanın dört bir tarafında yapılan tahlili, 

tahkiki ve hatta tenkidi Kur’an tercümeleri, 

tefsirleri, sair Kur’an çalışmaları ve bu çalış-

maların ilmi ve metodolojik açıdan muh-

teviyat değerlendirmeleri; müspet-menfi 

katkıları; bu çalışmaların arkasında yatan 

tarihsel, kültürel, psiko-sosyal nedenleri; 

müspet-menfi etki ve tepkileri;

• Farklı ideolojik kesimlerin Kur’an bilgi, 

ilgi, algı ve anlayışı;

• Karşılaştırmalı Tefsir Metinleri okuma ve 

değerlendirmeleri; 

• Kur’an kaygılı oluşturulmuş teşkilatlanma-

lar ve bunların içerik ve fonksiyon kritikleri; 

alternatif yapılanma teklifleri;

• Anlam ve Yorum Alternatifleri: Sebepleri, 

ilkeleri, imkânları, şartları ve gerekçeleri açı-

sından gerek tefsirlerde ve Kur’an ilimleri-

ne dair farklı çalışmalarda ve gerekse diğer 

âsâr-ı muhtelifede tespit edilebilen anlam ve 

yorum alternatifleri; 

• Doğu-Batı Edebiyat Klasikleri: Üslup, içe-

rik ve malzeme açısından nitelikli değerlen-

dirmeler;

• Yerli-Yabancı Kur’ani Web Siteleri ve muh-

teviyat arama-taramaları;

• Kur’an ve İslam Ülkelerindeki Kanunlar: 

Teori-pratik analizleri ve Kur’anla karşılaş-

tırmalar ve değerlendirilişi;

• Amerika’da, Avrupa’da, Asya’da Kur’an: 

Kitaplar, makaleler, webler, teşkilatlanmalar, 

algı ve anlayışlar;

• Osmanlı ve Kur’an: Kur’an-Tefsir konulu 

eserler ve muhteviyat kritikleri, tavandan ta-

bana Kur’ani anlayışlar, algılayış ve uygula-

yışlar üzerine analizler;

• Akademisyenlerin; İlahiyatçılar, Tarih-

çi, Siyasetçi, Ekonomist, Hukukçu, Tabip, 

Antropolog, Fizikçi, Matematikçi, Kimya-

ger, Biyolog, Zoolog, Psikolog, Sosyolog vs. 

alanlardaki mütehassısların Kur’an ilgi ve 

algıları;

• Kur’an ve İstatistik: Kur’an hükümlerinin, 

itikadi, ahlaki bilgi, ilke, esas, prensip, haber 

ve talimatlarının istatistiki veriler ışığında 

değerlendirmeleri;

• Kur’an ve Müzikalite;

• Kur’ani Mizah;

• Kur’an Albümleri: Her kesimden insanlara 

farklı formatlarda sunulan Kur’ani bilgi ve 

düşüncelerle ilgili farklı albümler;

• Kur’an ve Rakamlar: Filolojik, etimolojik 

anlam dünyası, bağlam haritası ve bulundu-

ğu yerdeki konumu... 



İ N C E L E M E

MUKÂTİL, İSLAM 

DÜŞÜNCESİNİN 

KLASİK ÇAĞINDA 

YAŞAMIŞ, GÜNÜ-

MÜZE ULAŞAN 

İLK TAM TEFSİRİN 

SAHİBİ, MÜFES-

SİR, MUHADDİS, 

FAKİH VE KURRÂ 

BİR ÂLİMDİR. 

Mesut ERDAL

KUR’AN’IN İLK 
MÜFESSİRLERİNDEN  
MUKÂTİL BİN SÜLEYMAN

Asıl adı Ebu’l-Hasen Mukâtil bin Süleyman bin Beşir el-Ezdî 

el-Horasanî el-Belhî’dir. Kendisinin Benû Ezd mevlalarından 

olduğu söylenir. Doğduğu yıl tam olarak bilinmemekle beraber 

Horasan’ın Belh şehrinde h.80 senesi civarında dünyaya geldi-

ği tahmin edilmektedir. Vefat ettiği yılın h.150 senesinde olduğu 

hakkında tarihçilerin ittifakı vardır. Tefsir râvilerinin çoğunluğu 

Mukâtil b. Süleyman’ın ortalama 100 küsur sene yaşadığını bil-

dirmektedir. Bu bilgiler doğru kabul edildiği takdirde Mukâtil b. 

Süleyman’ın doğum tarihi daha erken döneme rast gelmektedir. 

Buradan hareketle onun h.50 senesi civarında doğduğu kabul 

edilebilir.

Mukâtil b. Süleyman İslam düşüncesinin klasik çağında yaşa-

mış, hem yaşadığı hem de yaşamından sonraki dönemlerde et-

kili olmuş bir müfessirdir. Mukâtil b. Süleyman tarihte eserleri 

ve görüşleri çokça tartışılmış kişilerdendir. İsnad konusundaki 

ihmalkârlığından dolayı hadis âlimleri tarafından birçok eleştiri-

ye maruz kalmıştır. Dönemin sakıncalı sayılan mürciî ve mutezilî 

görüşlerine sahip olduğunun düşünülmesi bu eleştirileri daha da 

artırmıştır. Buna rağmen tefsir ilmindeki bilgisi bu eleştirileri göl-

gede bırakmış, birçok âlim tarafından takdire şayan görülmüştür. 

Hemen tüm eserlerinin kendi alanlarında ilk olma şerefine nail 

olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tefsiri kadar ‘Vücûh ve Nezâir’ il-

mine dair yazdığı eser de tarihte önem atfedilen eserlerdendir. Bu 

eser, dönemindeki vücûh ve nezâir anlayışını yansıtmanın yanı 

Prof.Dr., Gaziantep Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim üyesi 
mesuterdal@hotmail.com
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sıra kendisinden sonraki tefsir geleneğini de 

etkilemiştir.

Yaşadığı dönemin özellikleri

Aslında Mukâtil hakkındaki farklı değer-

lendirmeler, onun yaşadığı dönemde Ho-

rasan’daki fikrî, siyasî, sosyal çatışmalardan 

kaynaklanmaktadır. Zeydiyye ve Şia taraftar-

larının bulunduğu ve özellikle Mürcie taraf-

tarlarının hâkim olduğu Horasan bölgesinde 

fikir ayrılıkları, siyasî çatışmalarda saf belirle-

me hususunda etkili olmuştur. Ancak bunun 

mutlak anlamda belirleyici olduğunu söyle-

mek güçtür. Kaynaklarda aktarılan bilgiler, 

fırkaların kendi içinde hem siyasî hem fikri 

cephede yeknesak bir hareket olmadığını 

göstermektedir. Her ikisi de Mürciî kabul edi-

len Mukâtil b. Süleyman ile Cehm b. Safvan 

aynı fikrî bütünlüğe sahip bulunmadıkları 

gibi aynı siyasî tavrı da benimsememişlerdir. 

Kaynaklarda Cehm’in Muattıla, Mukâtil’in ise 

Müşebbihe’den olduğu söylenir. Yine Mukâtil 

bir Mürciî sayılmasına rağmen iktidara kar-

şı yapılan Mürciî tabanlı isyanlara katılma-

mıştır. Hâlbuki Cehm, Emevilere isyan eden 

Haris b. Süreyc’in isyanında Haris’in danış-

manlığını yapmıştır. Bu durum, dönemin 

şahsiyetlerinin belirli bazı tanım kalıpları içi-

ne sokulamayacağını göstermektedir. Kişiler 

hakkındaki nitelemeler ortamla ilgili olarak 

yapılmakta ve her zaman bütünlüğü yansıt-

mamaktadır. Bu sebeple söz konusu nitele-

meler yapıldığında bir mezhebe mensup ol-

manın veya nispet edilmenin temel gerekçesi 

dikkate alınmalıdır. 

İman-amel münasebeti hakkındaki görüşü

Mukâtil b. Süleyman’ın Mürciî oluşunda 

esas alınması gereken husus İbn Hazm’ın 

belirttiği gibi Mürcie’nin temel unsuru olan 

iman-amel münasebetidir. Mukâtil b. Sü-

leyman, iman ile ameli ayırmakta ve büyük 

günah işleyen kimsenin mümin olduğunu 

kabul etmektedir. Ayrıca imanı “tasdik” diye 

tanımlamasına rağmen onu marifetle ilişki-

lendirmekte, iman ile ameli bir nevi marife-

tin dereceleri olarak değerlendirmektedir. Bu 

açıdan yetersiz bir amelle imanın mümkün 

olup olmayacağı tartışmalarının gündemin 

en önemli konusunu teşkil ettiği Horasan’da 

Mürciî tanımlamasına girmektedir. Hâlbuki 

Mukâtil siyasî tavırlarında Mürcie ile aynı 

safta görülmemektedir. Öte yandan muha-

lif fırkalar arasında yapılan tartışmalardaki 

maksadı aşan ifadeler ve bunlara dayanılarak 

üretilen yargılar, düşünürler hakkında yaygın 

nitelemeler haline getirilmiştir. Mukâtil’in 

Mücessime ve Müşebbihe’den olduğunu ile-

ri süren ve günümüze ulaşan hiçbir eserinde 

bulunmayan aşırı teşbihçi düşünceleri ona 

nispet eden değerlendirmelerin, -Cehm b. 

Safvan ve başkalarıyla bilhassa Allah’ın zâtı 

TEFSİRİ KADAR 

‘VÜCÛH VE NEZÂİR’ 

İLMİNE DAİR 

ESERİ DE TARİHTE 

ÖNEM ATFEDİLEN, 

KENDİSİNDEN 

SONRAKİ TEFSİR 

GELENEĞİNİ DE 

ETKİLEMİŞ ÖNEMLİ BİR 

ESERDİR. 

Mesut ERDAL

İLK MÜFESSİR:  
MUKÂTİL BİN 
SÜLEYMAN
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ve sıfatları hakkında yaptığı tartışmalar dik-

kate alındığında- bu bağlamda değerlendiril-

mesi daha isabetli olacaktır. 

Bu tür tutarsız değerlendirmeleri telif ede-

bilmek için iki ayrı Mukâtil b. Süleyman’ın 

yaşadığı ve bunlardan tefsir sahibi olanın 

Müşebbihe ve Mücessime’ye mensup oldu-

ğu iddia edilmişse de, bu iddia kaynaklarda 

aktarılan bilgilerle uyuşmamaktadır. 

Mukâtil’in Zeydiyye veya İmamiyye’ye men-

sup olduğuna ilişkin rivayetler de bulun-

maktadır. Ancak onun mezhebî anlamda bir 

Şiî olduğunu kabul etmek, hem eserlerinde-

ki görüşleriyle, hem de Emevilere yakınlığı 

ve bazı görüşmelerde onları temsil etmesi 

gerçeğiyle bağdaşmaz.

Mukâtil’in tefsirdeki metodu

Mukâtil’in tefsirinde en çok vurguladığı 

konulardan biri tevhid ile iman-amel bü-

tünlüğüdür. O, iman ve ameli birbirinin 

tamamlayıcısı kabul eder. Ona göre amelsiz 

iman yeterli olmadığı gibi, imanla temellen-

meyen ameller de boşa çıkacaktır. Mukâtil, 

iyi amellerin kişiyi tevhide götürmesi gerek-

liliğini savunur. Neml Sûresi’nin 89. âyetin-

de zikredilen “hasene” kelimesini “tevhîd” 

şeklinde tefsir ederek, hayrın tamamının 

tevhidden geleceğini belirtir. Tevhîd’in sâ-

lih amellerle Allah’a yükseleceğini, hakiki 

maksadın tevhîde ulaşmak olduğu ve salih 

amellerin ancak tevhîd ile kabûl edileceği-

ni bildirir. Görüldüğü gibi müfessir, iman-

amel bütünlüğünü Allah’ın birliği hedefinde 

müşterek âmil olarak değerlendirir. Ahkâm 

tefsiri olan eseri Tefsîru Hamsi Mie Âye’de de 

imanın tanımını yaparken, Bakara Sûresi’nin 

3. ve 177. âyetlerini delil getirerek imanın 

esasını oluşturan hususları belirtir. Aynı za-

manda bu hususlar Cibrîl hadisinde de zik-

redilen iman, İslam ve ihsanın tanımlarıdır. 

Mukâtil, iman, İslam ve ihsanın tanımlarını 

içeren bu hadisi iman çatısı altında toplar. 

Kur’ân’da geçen “inananlar ve iman edenler” 

tanımlamasını ise “Allah’ı tevhîd edenler” 

şeklinde açıklayarak âdeta tevhîd akidesine 

bağlılığını ortaya koyar. “Lâ ilâhe illâllâh” 

kelimesi mizanda ağır basar. Bu sözü söyleyen 

Allah katında ağırdır, kerîmdir, metânetlidir. 

Mizanda şirkten daha hafif bir şey yoktur.” der.

Mukâtil b. Süleyman Hacc Sûresi’nde zikre-

dilen ‘harf” kelimesini ‘kuşku’ olarak tercüme 

etmiştir. Âyete getirdiği izah ise şöyledir: “Bir 

adam sana ‘Sen Allah’a kaç harf üzere ibadet 

edersin?’ diye soracak olursa, sen de ona de ki; 

‘Ben Allah’a herhangi bir harf üzere ibadet et-

miyorum, fakat ben Allah’a ibadet ediyorum ve 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmuyorum. O, ortağı 

olmayan bir ve tektir.’ diye cevap ver.” 

AMELSİZ 

İMANIN YETERLİ 

OLMADIĞINI, İMANLA 

TEMELLENMEYEN 

AMELLERİN BOŞA 

ÇIKACAĞINI SAVUNAN 

MUKÂTİL’E GÖRE, İYİ 

AMELLERİN KİŞİYİ 

TEVHİDE GÖTÜRMESİ 

GEREKİR. 
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Mesut ERDAL

İLK MÜFESSİR:  
MUKÂTİL BİN 
SÜLEYMAN

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirini tahkîk eden 

A. Mahmud Şehhâte, tefsirin ilk bölümünde 

müelliften şu bilgiyi nakletmektedir: 

“Mukâtil’in sıfatlarla ilgili görüşleri etra-

fa yayıldı. Nihayet halife, Mukâtil’e sordu: 

“Bana senin (Allah’ı) teşbih ettiğine dair 

haber ulaştı.” Mukâtil, “Hayır, ben sadece 

şunu söylüyorum: De ki: “O Allah ki, birdir. 

Allah ki, sameddir. Doğurmamıştır, doğmamış-

tır. O’na bir denk de olmamıştır.” Kim benim 

hakkımda başka bir şey söylerse yalan söy-

lemiş olur.” Bu ifadeleriyle müfessir, döne-

minin dinî, siyasî çalkantıları içinde nerede 

durduğunu göstermiştir. “Kim hasene (ihlâs 

sözü olan, lâ ilâhe illâllâhu vahdehû lâ şerîke 

lehû) ile gelirse…” Mukâtil bu âyetteki “hase-

ne” kelimesinin Peygamber’den gelen bir ha-

berle “lâ ilâhe illâllâh” anlamında olduğunu 

bildirir. İthamların aksine Mukâtil’in, karşı 

karşıya olduğu teşbih iddiasını çürütmek is-

tercesine, kelime-i tevhîdin şumûlünü tefsi-

rinin her yerine yaydığını görüyoruz.

İlk mütekâmil tefsir kitabı

Kur’an’ı ilk defa kâmilen tefsir eden ve 

Kur’an ilimlerine dair ilk olarak kalem oy-

natmış olan Mukâtil, Allah’ın isim ve sıfatla-

rını içeren âyetlere verdiği mânâlarda ekseri-

yetle mecâzî yorumlara gitmiştir. Tefsirinde 

sahabe ve tabiinden gelen yorumlarla örtü-

şen âyet tefsirleri de gözden kaçmamaktadır. 

Hatta bazı âyetleri yorumsuz bırakarak Se-

lef ulemasının tavrını sergilemiştir. Tefsirine 

bakıldığı zaman, Mukâtil, gerek Allah’ın zâ-

tıyla alakalı gerekse isim ve fiillerini müşah-

haslaştırmak adına bir tavır içinde bulunma-

makla birlikte tefsirinde, “tevhîd” kelimesini 

sıkça vurgulayarak âdeta müşebbihe itham-

larına cevap vermiştir. Dolayısıyla Mukâtil’in 

müteşâbihâta yaklaşımı sahabe ve tabiinden 

ve Halef ulemasından çok da farklı değildir.

Sonuç olarak söyleyecek olursak: Mukâtil b. 

Süleyman, günümüze ulaşan ilk tam tefsirin 

sahibi, müfessir, muhaddis, fakih ve kurrâ 

bir âlimdir. Mukâtil b. Süleyman İslam dü-

şüncesinin klasik çağında yaşamış, hem ya-

şadığı dönemde hem de yaşamından sonraki 

dönemlerde etkili olmuş bir müfessirdir. 

Mukâtil b. Süleyman tarihte eserleri ve gö-

rüşleri çokça tartışılmış kişilerdendir. Mukâ-

til b. Süleyman’ı tarihte farklı kılan yönü, 

muasırları tarafından çokça eleştirilmesine 

rağmen, eserlerinin elimizdeki ilk tam kay-

naklar olmasından dolayı hemen her dö-

nemde canlılığını koruyabilmesidir. 

Kaynaklar
- Selma Sarıkaya, Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsiri ile el-
Vücûh ve’n-Nezâir Adlı Eserinin Mukayesesi, (Basılma-
mış Yüksek Lisans Tezi), Çorum, 2013.
- Ömer Türker, “Mukâtil b. Süleyman”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, c.31, İstanbul, 2006.
- Zehra Yıldırım, Mukâtil b. Süleyman’ın Müteşabih Ka-
bul Edilen Ayetlere Yaklaşımları, (Basılmamış Yüksek Li-
sans Tezi), Çorum, 2013.
- Mustafa Karagöz, Vücûh ve Nezâirin Terimleşme Süre-
ci, Bilimname, Yıl: 6, sayı: XIV, 2008/1, s.7-33. 

İTHAMLARIN 

AKSİNE MUKÂTİL, 

KARŞI KARŞIYA 

OLDUĞU TEŞBİH 

İDDİASINI ÇÜRÜTMEK 

İSTERCESİNE, KELİME-İ 

TEVHÎDİN ŞUMÛLÜNÜ 

TEFSİRİNİN HER 

YERİNE YAYMIŞTIR.



KUR’AN OKUMALARI

FECR 
SÛRESİ’NDEN 
ZİHNİME 
YANSIMALAR

KİŞİ; ALLAH’IN 
BUYRUKLARINI 

KUR’AN’DAN 
ÖĞRENİP TASDİK 
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DOĞRULTUSUNDA 
YAŞARSA, ‘MÜSLÜMAN’ 

OLUR VE GÖNLÜ HUZUR 
BULUR.

fyagli@hotmail.comFehmi YAĞLI

• Tan yerinin ağardığı şafak vaktini; insa-

nın uyanık vaziyette, Yüce Allah’ın (c) 

kudret, rahmet ve azametinin bilinciyle 

dünyalık ve ahirete yönelik işler için ge-

çirmek sûretiyle alışkanlık haline getir-

mesine şahit kılınması hususunun;

• Fecr Sûresi’nde ilahi vahye konu edilen 

“on gece”nin insan ömründe bir defa da 

olsa gökyüzünün ihtişamlı görüntüsünü 

seyrederek geçirmesini, Yüce Allah’ın (c) 

yaratılış mucizelerinden olan direksiz 

dünya tavanına bakışını zihinsel zikre 

dönüştürmesi gerektiğinin;

• Müslüman kültüründe yerleşik bir alış-

kanlık olan dede ve ninelerimizin sabah 

namazından sonra güneşin doğuşuna 
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Fehmi YAĞLI

FECR SÛRESİ 
ve ZİHNİME 
YANSIMALAR

kadar uyanık geçirmesinin altında yatan 

nedenin;

• Gecenin sabaha döndüğü vakitleri uya-

nıklığına şahit kılma işini hayatında sü-

reklilik ve alışkanlık haline dönüştürebi-

len insanın akıllıca bir iş yapmış olacağı 

hususunun;

• Kişi; Allah’ın (c) buyruklarını Kur’an’dan 

öğrenip tasdik eder, hayatını O’nun buy-

rukları doğrultusunda yaşarsa, Müslü-

man olur gönlü huzur bulur. Son nefe-

sini huzurlu bir şekilde vererek Rabbine 

döner. Aksi halde yaşantısında huzur ol-

mayan insanın her nefesinde de son ne-

fesinde de huzurlu bir şekilde Rabbine 

dönüşün mümkün olmayacağının;

• Varlıklı insanların yokluğa düşmelerinin 

nedenleri olarak yetime ikramda bulun-

mamak, yoksulları doyurmamak, miras 

paylaşımında haksız uygulamalarda bu-

lunmak, malı-mülkü aşırı derece de sev-

mek olduğunun;

• Firavun ve Nemrut benzeri devlet gücü-

ne sahip kimseler olarak sahip oldukları 

iktidar gücünü toplum üzerinde hak ve 

adalet üzere tesis etmedikleri için, bu 

icraatlarından dolayı benzer kişilerin 

yaptıklarının Kur’an’da azgınlık olarak 

nitelendirildiğini; yine diğer taraftan Âd, 

Semûd ve Lût gibi benzer ülkelerin va-

tandaşlarının sahip oldukları toplumsal 

gücü, mahalle baskısına dönüştürerek 

insan fıtratına aykırı sapkın yaşayış bi-

çimlerini yaygınlaştırmalarını, toplum-

sal azgınlık olarak nitelendirildiğini bu 

yüzden değişik doğal afetlerle ilahi ga-

zaba muhatap olduklarının ve olacakla-

rının;

• Yoksulların doyurulması ile ilgili olarak 

insanların birbirini teşvik etmesi gerek-

tiğini dolayısıyla vakıfların, derneklerin, 

belediyelerin, devletin; yoksulların mut-

fak giderlerine katkı sağlamalarını teşvik 

etmek, desteklemek gerektiğinin;

• Sahip olduğumuz maddi manevi kıymet-

lerimizden yetime ikramda bulunmama-

nın, yoksulu doyurmamanın, mirastaki 

meşruluğa veya gayri meşruluğa hassa-

siyet göstermemenin; sahip olduğumuz 

maddi manevi servetimizi ölçüsüzce, 

aşırı bir şekilde sevmek olduğunun;

• İnsan, dünyaya gönderiliş nedenini sor-

gulayıp idrak ederek hayatını yaşamadı-

ğı takdirde; dünya hayatını kazansa da 

öldükten sonraki süreci kaybederek ce-

hennem azabıyla karşılaşacağının;

• İnsan öldükten sonraki süreçte, dünyaya 

neden gönderildiğinin gerekçesini anla-

yacağını; dünyada yaşarken neden bu-

nun farkına varmadığının pişmanlığını 

yaşayacağını, ancak ahiret sürecinde bu 

pişmanlığın fayda vermeyeceğini, sonu-

nun şiddetli cehennem azabı olacağının;

• İnsan bu dünyada karşılaştığı sıkıntıla-

rı, elem verici hal ve hareketlerini aklını 

YAŞADIĞIMIZ ÂNIN 
İLERİYE DÖNÜK 

NETİCELERİ OLACAĞINI 
DÜŞÜNEREK 

HAREKET TARZIMIZI 
ŞEKİLLENDİRMEMİZ 

GEREKİR.
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kullanarak çok fazla veya hiç ceza çek-

meden atlatabilmektedir. Ancak ahiret 

sürecinde hak edip karşılaştığı cezalar-

dan doğrudan Allah’ın (c) vuracağı bağ 

sebebiyle kesinlikle kurtulamayacağı-

nın;

• Yaşadığımız anın ileriye dönük neticele-

ri olacağını düşünerek hareket tarzımızı 

şekillendirmemiz gerektiğini, bu doğ-

rultuda ânı/zamanı verimli kullanmadı-

ğımız takdirde ileride pişmanlık duyaca-

ğımızın;

• Hayatımız boyunca karşılaştığımız hal ve 

hareketlerin karşısında iyi veya kötü ayrı-

şımını isabetli bir şekilde gerçekleştirme 

kabiliyetine ulaşabilen ve bu kabiliyetini 

sürdürebilen kişilerin iç huzura erece-

ğini, bu durumun Kur’ancasının “nefs-i 

mutmainne” olarak ifade edildiğinin;

• İnsanın yaşamı boyunca pişmanlık duy-

duğu hal ve hareketleri ne kadar az olur-

sa iç huzuru o denli fazla olacağını, iç 

huzuru başarabilmiş kişilerin ise (nefsi 

mutmainne) mutlu bir şekilde Rabbine 

döneceğini, Rabbimizin de bu tip kişile-

rin durumundan mutlu olacağının;

• Bir beldede insan gücünü aşan doğal 

afetlerin çoğalmasıyla; o beldede yaşa-

yan halk nezdinde artan kötülüklerin ve 

idareciler nezdinde artan azgınlıkların 

doğrudan bir ilişkisi olduğunun;

• Yüce Allah’ın (c) insanoğluna vereceği 

değerin; kişide bulunan zenginlik veya 

fakirlik seviyesine göre olmayacağının;

• İnsan Allah (c) katında ki değerinin 

ölçüsünü; hayatında yetime ve yoksu-

la sağladığı katkıya, maddi kazancının 

kaynağının meşru veya gayri meşrulu-

ğuna, miras paylaşımında hakkaniyetli 

davranıp davranmadığına, ayrıca dünya 

malına olan düşkünlük gibi kıstaslara 

bakarak test ve tespit edebileceğinin;

• Zenginken fakir, fakirken zengin konu-

muna düşen insanın bu toplumsal statü 

değişikliğinden dolayı Allah’a beslediği 

sevgi ve saygısında değişikliğe sebebiyet 

verecek tavırlar içerisinde olmaması ge-

rektiğinin;

• İnsanın dünya malına karşı beslediği 

sevginin aşırı bir şekilde tutkuya dö-

nüşmemesi gerektiğini; mala olan düş-

künlüğünü tutkuya dönüştürmediğinin 

ispatı olması açısından gerektiğinde sa-

hibi bulunduğu mallardan yetime yok-

sula vermenin önem arz ettiğinin;

• İnsanın canlı veya cansız herhangi bir 

şeye tutkusunun o şeyin kendisi için far-

kında olmadan Tanrı seviyesine çıkma 

riskine karşılık, gerektiğinde sevgisinin 

tutku derecesine çıkmadığını ispat için o 

şeyden vazgeçmesi gerektiğinin;

• Allah’ın (c) yeryüzünü daima gözetle-

mekte olduğunu, ne kadar güçlü mede-

niyetler kurarsa kursun insanoğlunun 

ilahi güç karşısında aciz kalacağını, diğer 

taraftan bulundukları ülkelerde azgınlık 

içerisinde olanların ve aşırı kötülük içe-

risinde bulunanların her an ilahi gazapla 

karşılaşabileceklerinin;

Fecr Sûresi’nde konu edildiğini gördüm. El-
bette her şeyin en doğrusunu Allah (c) bilir.  
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MEDENİYET TARİHİMİZE 
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

İbrahim SARMIŞ

MADDECİ SEKÜLER 
MEDENİYET YEDİ KITADA 

İNSANLIĞIN HAYATINI 
ARAP MÜŞRİKLERİNİN 

CAHİLİYESİNDEN DAHA 
KOYU BİR CAHİLİYEYE 

SÜRÜKLEMİŞTİR. 

İnançlı veya inançsız olarak  insanların ça-
lışarak kurdukları medeniyet onların değer 
yargılarının ve hayat felsefesinin aynası olur. 
Materyalist, pozitivist, makyavelist, pragma-
tist, seküler, laik vd. sırf dünyacı ve hazcı 
değerlerle oluşturulan  medeniyet, insanla-
rın egosunu, maddi ihtiyaçlarını ve şehve-
tini tatmin ediyor görünse de, son tahlilde 
ahlaki ve rabbani inanç ve değerlerden yok-
sun olduğu için insanlığın başına büyük bir 
bela olmaktadır. Bunun örneklerini tarihte 
gördüğümüz gibi, hayatında insana her tür-
lü kolaylığı, maddi refahı ve tüketim bollu-
ğunu sağlamış olsa da, Allah’ın öğretilerine 
göre yaşamama ve  ahireti gözardı etme yö-
nünden sosyalizm ve komünizmden, kapita-
lizme ve liberalizme kadar beşeri sistemlerin 
kurdukları Batı medeniyeti bunun açık bir 
örneğidir. Bu maddeci seküler medeniyetin 
yedi kıtada insanlığın hayatını nasıl bir cahi-
liyeye çevirdiğini ve  Arap müşriklerinin ca-
hiliyesine neredeyse rahmet okutturduğunu 
hepimiz görüyoruz.1

Yüce Allah, insanlığı bu cahiliye hayatından 
kurtarmak için vahiy indiriyor ve peygam-
berler gönderiyordu. Onlara huzurlu bir 
dünya hayatının yanında ahirette de sonsuz 
cennet hayatına nasıl kavuşacaklarını öğre-

1. Bu konuda yakında yapılan bir değerlendirme için bakı-
nız. Recep Ardoğan, Çelişen Batı Ve Umudun Türkiye’si, 
Yeni Şafak, 11 Haziran 2014 İbrahim SARMIŞ

MEDENİYET TARİ-
HİMİZE ELEŞTİREL 
BİR BAKIŞ
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tiyordu. Böylece vahyin öğretilerini özel ve 
kamusal hayatından dışlamış olan felsefele-
rin kurduğu medeniyete alternatif bir vahiy 
medeniyetinin yolunu gösteriyordu. Bunu 
görmek için Müslümanların medeniyet se-
rüvenine bir göz atalım.

Vahyin aydınlığında ve Hz.Peygamber’in 
rehberliğinde Müslümanların kurdukları 
toplum ve medeniyet, zamanla İslam top-
lumuna yakışmayan olumsuzluklar ve sap-
malar yaşamış olsa da tevhit, ibadet, ahlak, 
hukuk, adalet, eşitlik, kardeşlik, hürriyet, 
şefkat, merhamet, iffet, ilim, onur, helal ha-
ram, çalışma, yardımlaşma ve dayanışma 
değerleri gibi insanlığa büyük değerler ka-
zandırmış ve güzel örnekler vermiştir. Ama 
bozulan din anlayışının ayak bağı olduğu 
süreç içeresinde bu değerler  ya içi boşalarak 
erozyona uğramış ya da etkisini yitirmiştir.2

İslam’ın doğru anlaşılıp uygulanması ile 
parlak bir İslam Medeniyeti’nin  kurulması 
arasında doğru bir orantının olduğunu gö-
rüyoruz. Müslümanlar vahyi doğru okuyup 
gereği gibi çalışınca hâla artıklarıyla yaşama-
ya devam ettikleri parlak bir medeniyet kur-
dukları gibi bugün pozitivizmi, seküleriz-
mi, ahlaksızlığı, adaletsizliği, emperyalizmi 

2. Bilgi için meselâ bakınız.  Ebu’l-Hasan Ali en-Nedvi, Müs-
lümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti? Kitabı, 
çeviri, Mehmet Süslü, 2007

ve zorbalığıyla dünyayı esir almış bununan 
maddeci Batı Medeniyeti’nin de ondan bir-
çok transferler yaptığını biliyoruz. Ama ilha-
mını Kur’an’dan alıp asrın idrakine İslam’ı 
söylemek yerine, farklı kanallardan ve anla-
yışlardan oluşan bulanık kültürü dinselleşti-
rerek vahyin önüne geçirince Müslümanlar 
dinamizmini ve istikametini yitirdiler. Çün-
kü bu kültür onlar için ayak bağı olmuş, aklı 
bir nevi aforoz etmiş, duraklamaya, gerile-
meğe ve kaosa götürmüştür. 

Evet, olumsuz iç ve dış gelişmeler zamanla 
Müslümanların din anlayışını bulandırmış, 
vahye ve Peygamber’e uymak yerine, hasta-
lık yapan bu kültürü dinselleştirmiş ve çoğu 
ulemanın din anlayışı ilkelleşmiştir. Meselâ, 
Hanefi bir erkeğin Şafii bir kadınla evlenip 
evlenemeyeceği sorusuna Hanefi ulemadan 
(!) birinin “kitap ehline kıyas ederek evlenebi-
lir” cevabında, “Büyük kuma küçük kumaya 
süt emzirirse ikisi de kocaya haram olur” fetva-
sında ve örneğin “Namaz kılmayanın öldürül-
mesinin ne Kur’an’da, ne Sünnet’te bir delili ve 
örneği vardır” ifadesine çoğu Müslümanların 
“Beni mezheplerin söylediği bağlar” diyerek 
tepki göstermesinde bu altüst oluşu göre-
biliyoruz. Oysa bir şeyin din olabilmesi için 
yorumlardan ve mezheplerden önce Allah’ın 
kitabında ve onun uygulaması olan Peygam-
ber’in sünnetinde olması gerekmez mi?  

“Abdulkerim Suruş, metnin veya nassın 
kutsal veya masum, ama onu anlamaya ma-
tuf anlayış ve yorumların kutsal olmadığı-
na dikkat çeker. (Protestanlığın kurucusu 
Martin Luther’de Kilise Hristiyanlığına kar-
şı “Kutsal olan sadece nastır.” diyordu-İS). 
Bunu biraz daha açabiliriz. Bir yayınevinin 
“Bütün kitaplar bir kitabı anlamak içindir” 
şeklinde bir reklamı var. Yorumlar veya tef-
sirler Kur’an-ı Kerim’i anlamak içindir. Bu-
nunla birlikte, bütün kitaplar söz konusu 
kitabın anlaşılmasına hizmet etmiyor veya 
reklamın tersini düşünecek olursak, bütün 
kitaplar  bir kitaba perde oluyorsa! Bu ih-

ABDULKERİM SURUŞ, 
METNİN VEYA NASSIN 
KUTSAL VEYA MASUM, 
AMA ONU ANLAMAYA 

MATUF ANLAYIŞ VE 
YORUMLARIN KUTSAL 
OLMADIĞINA DİKKAT 

ÇEKER.
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timal de dereceli olarak varittir. Dolayısıyla 
kitapların Kur’an-ı Kerim’le ilişkisi perde 
düzeyinde değil, ayna düzeyinde olmalıdır. 
Kur’an’la yorumcunun ilişkisinde de yanlış 
telakkiler var. Halkı yorumcuya tabi kılmak 
için sanki Kur’an-ı Kerim’i yorumcunun an-
layışına tabi kılıyoruz. Kur’an yerine yorum-
cuyu takdis ediyoruz…”3

Bu çarpıklıktan dolayı Kur’an’a yapılan 
çağrı, din anlayışını rüyalar, abartmalar ve 
sapmalar üzerine kuran bu  kültürün pazar-
lamacıları tarafından ne amaçla söylenmiş 
olursa olsun “Kur’an Müslümanlığı sapıklığı” 
gibi ancak cahiliye müşriklerinin yapacağı 
niteleme ile  değerlendirilebilmektedir. 

Bu sapmanın bir ifadesi olarak ilimlerin din 
ilimleri ve tabiat ilimleri yahut dünya ilmi-
ahiret ilmi olarak tasnif edilmesi, dini ritüel-
ler dışında kalan çalışmaların ibadetin veya 
salih amelin dışında görülmesi toplumun 
pozitif bilimlerine ilgisini, araştırmasını ve 
geliştirmesini neredeyse bitirmiştir. Meselâ, 
halkın İslam’ına boyasını vuran ve temel 
öğretilerinden biri dünyadan yüz çevirmek 
olan Tasavvuf kültürüyle tefsirini dolduran 
İsmail Hakkı Bursevi, (öl.1138/1725) kişi-
nin kurtuluşu için dünyadan nasıl yüz çevir-
mek gerektiğini şöyle anlatır:

“Bir alim şöyle dedi: Kim cenneti kazanmak 
istiyorsa şu beş şeye devam etmesi lazım: 

1- Günahlardan kaçınması. Yüce Allah “Kim 
Rabbinin huzurunda hesap vermekten kor-
kar ve nefsi heveslerden alıkoyarsa varacağı 
yer cennettir” (Naziat 79/40-41) buyurur. 

2- Dünyadan en az ile yetinmesi. Haberde 
belirtildiğine göre cennet, itaatin ve dünyayı 
terketmenin karşılığıdır…”4

Bursevi ve benzerlerinden yüzyıllar önce, 
İmam ve Hüccetu’l-İslam olarak meşhur olup 

3. Mustafa Özcan, Müslümanlar Kaybetse de İslam Kazana-
cak, Yeni Akit, 11 Haziran 2014

4. İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan, 1/556, Kahire, 
1287. 

kitapları yüzyıllardır  Müslümanların din 
anlayışını oluşturan ve yönlendiren Ebu Ha-
mid Muhammed Gazali (öl.505/1111)’nin, 
Haris el-Muhasibi’yi de yanına alarak, zen-
ginlik yerine fakirliği nasıl tavsiye ettiğini ve 
helal yoldan kazanılıp helal ve hayır yollarda 
sarfedilse bile, mal kazanmaktan insanları na-
sıl sakındırdığını uzunca anlattığı “Zenginliğin 
Kötülenmesi ve Fakirliğin Övülmesi” başlığı al-
tında İhya’da naklettiği şu uydurma rivayete 
bakalım: 

“Kıyamet günü haram mal toplamış ve ha-
ramda harcamış bir adam getirilir ve onu ate-
şe götürün, denir. Sonra helal mal toplamış ve 
haramda harcamış bir adam getirilir ve onu 
da ateşe götürün, denir. Sonra haram mal ka-
zanmış ve helal yollarda harcamış bir adam ge-
tirilir ve ateşe götürün, denir. Sonra helal mal 
kazanmış ve helal yollarda harcamış bir adam 
getirilir ve kendisine ‘Dur, olabilir ki bu malı 
kazanırken sana farz kıldığım şeylerden me-
selâ namazı vaktinde kılmamak, ruku’, sucud 
ve abdest gibi şeylerde kusur işlediğin olmuştur, 
denir. Adam, ‘Hayır ey Rabbim, helal kazandım 
ve helal yollarda harcadım, bana farz kıldığın 
hiçbir şeyi de terketmedim.’ der. Kendisine, ‘Bu 
mal ile binek veya elbise gibi bir şeyle başkası-
na karşı böbürlenmiş olabilirsin.’, denir. Adam, 
‘Hayır, kimseye karşı ne böbürlendim, ne de 

‘KUR’AN’LA VE ONUN 
ANLAMIYLA TANIŞMAK VE 
İNSANLARI TANIŞTIRMAK 

GEREKİR’ TEKLİFİNİN 
“KUR’AN MÜSLÜMANLIĞI 

SAPIKLIĞI” OLARAK 
NİTELENMESİNİ 
ANLAMAK NASIL 
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gururlandım.’ der. Kendisine, ‘Akraba, yetim, 
miskin ve yolda kalmış insanlara farz kıldığım 
haklarını vermemiş olabilirsin.’ denir. Adam, 
‘Hayır ey Rabbim, helal kazandım ve helal 
yollarda harcadım, bana farz kıldığın şeylerin 
hiçbirini ihmal etmedim, gururlanıp böbür-
lenmedim, vermemi emrettiğin hiçbir kimsenin 
hakkını da vermemezlik etmedim.’ der. Sayılan 
bu kişiler gelir ve kendisiyle muhakeme olurlar: 
‘Ey Rabbimiz, ona verdin, zengin yaptın, ara-
mızda yaşattın ve bize vermesini emrettin, o da 
bunu yaptı.’ derler. Onlara vermiş, farzların 
hepsini yerine getirmiş ve hiçbirinde eksikliği 
olmamışsa, kendisine ‘yeme, içme ve lezzet gibi 
sana verdiğim her türlü nimetin karşılığını ver’ 
denir ve sorgusu devam eder.”5

Yüzyıllardır milyonların okuduğu ve sahi-
hi ile uydurmasını birbirinden ayırmak bir 
yana, dili ile söylemese de, gönlünde Ga-
zali’yi Hüccetu’l-İslam olarak gören ve söy-
lediklerine itibar eden halk yığınlarından 
doğru bir din anlayışı, hayat anlayışı, çalış-
ma anlayışı, kalkınma ve güçlenme anlayışı, 
kapsamlı bir salih amel anlayışı beklenebilir 
mi? Dinin cahili olan halk yığınları bir yana, 
Gazali’nin adı ve İhya kitabı anıldığında ne-
redeyse esas duruşa geçecek ve eleştirenleri 

5. Gazali, İhyau Ulumiddin, 3/263, el-Halebi, Kahire, 
1939 

aforoz edecek olan çoğu İlahiyat ve Diyanet 
hocalarından böyle bir şey beklenebilir mi? 
Gazali, bu tezini anlatmak üzere dünya ha-
yatıyla uğraşmanın ve bunun için tahsil yap-
manın anlamsızlığını da şöyle anlatır:

“Evliya ve enbiyaya bu işin inkişaf etmesi ve 
kalblerine nurun akması, okumak, öğrenmek 
ve kitaplar yazmakla değil, dünyaya değer 
vermemek, ondan ilişkileri kesmek, dünya 
uğraşılarından kalbi boş tutmak ve himmet 
künhüyle Allah’a yönelmekle olmuştur.”6

Kur’an, insana ve özellikle Müslüman’a ilk 
emir olarak “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” 
(İkra 96/1) diyedursun, Gazali okumayı ve 
öğrenmeyi Allah’tan alıkoyan sebepler ola-
rak görmekte, onun yerine uzlete çekilip 
“Allah, Allah, Allah…” demeyi ve kalbi tas-
fiye ederek/transa geçerek levhi mahfuzdan 
bilgilerin oraya inmesini sağlamaya çalışma-
yı  tavsiye ederek şöyle devam eder:

“Bunu öğrendikten sonra, şunu bil ki tasavvuf 
ehlinin meyli, öğrenimle elde edilen bilgilere 
değil, ilhamla gelen bilgileredir. Onun için ilim 
öğrenmeye, müelliflerin yazdıklarını okumaya, 
görüşleri ve delillerini araştırmaya heves etme-
mişlerdir. (…) Peygamberlere ve velilere durum 
açık olmuş, öğrenme, okuma ve yazma ile değil, 
belki dünyaya karşı zühdle, dünyadan ilişkile-
ri kesmekle, dünyanın işlerinden kalbi boşalt-
makla ve himmet künhü ile Allah’a yönelmekle 
kalblerine nur dolmuştur. Kim Allah için olursa, 
Allah da onun için olur. 

Bunun da önce dünyadan bütün ilişkileri kes-
mek, ondan kalbi boşaltmak, aile, mal, çocuk-
lar, vatan, ilim, makam ve mevkiden himmeti 
tamamen kesmekle olacağını ileri sürmüşlerdir. 

Kalb öyle bir seviyeye gelmelidir ki orada her 
şeyin varlığı ile yokluğu eşit olacaktır. Kişi son-
ra kendi başına bir köşeye çekilir, sadece farzlar 
ve sünnet namazlarla yetinir. Kalbini tamamen 
boşaltmış ve bütün himmetini toplamış olarak 

6. Gazali, İhyau Ulumiddin, III/9
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oturur. Kur’an okuma, tefsire bakma, hadis 
yazma veya başka bir şeyle düşüncesini da-
ğıtmaz. Kalbine Allah’tan başka bir şeyin gel-
memesi için çalışır. Halvette otururken kalbini 
toplamış olarak “Allah, Allah, Allah” demeye 
devam eder. 

Öyle bir duruma gelir ki dili hareket ettiği gibi 
hareket eder ve dilinde kelimenin kendiliğinden 
tekrar ettiğini görür. Dilde etkisi silininceye ve 
zikrin kalbinde devam ettiğini görünceye ka-
dar bu durum üzerinde sabreder. Kalbinden de 
lafzın sureti, harfleri ve kelimenin yapısı silinip 
onun ayrılmaz bir parçası olarak sadece soyut 
anlamı kalıncaya kadar zikre devam eder. Bu 
dereceye kadar devam etmekte serbest olduğu 
gibi, vesveseleri gidererek bu durumu daha da 
ileri götürebilir. Ama Allah’ın rahmetini cel-
betmeme serbestisine sahip değildir. Zira bu 
yaptıklarıyla Allah’ın rahmetinin esintilerine 
maruz kalmış bulunmaktadır. Artık bütün ya-
pacağı, bu yolla enbiya ve evliyaya açtığı gibi, 
Allah’ın kendisine açacağı rahmeti beklemekten 
ibarettir.”7

Gazali, dış dünyaya açılan duyuların şeyta-
nın kalbe giriş kapıları olduğunu, okuma ve 
çalışma ile elde edilen akli ve nakli ilimler 
yerine, halvet, zühd ve riyazatla parlatılan 
kalbe Levh-i Mahfuz’dan akacak bilgilerin 
gerçek bilgiler olduğunu ve insanların ancak 
bu bilgilerle kurtuluşa erebileceklerini söy-
ler. Meşhur İhya-u Ulumiddin kitabında nak-
lettiği bir dizi ayet ve hadisi tahrifle eşdeğer 
bir anlayışla yorumlayarak peygamberlerin ve 
evliyanın gaybden haber verdiğini ve rüyala-
rını delil göstererek sözde en çok eleştirdiği 
Batınîliğin8 daniskasını kendisi yaparak uzun 
uzun anlatır.9

Gazali, ilim kazanmak için alimler çabalar-
ken, aynada eşyanın göründüğü gibi bilgile-
rin yansıması için velilerin kalbi cilalamak-

7. Bkz. Gazali, İhya-u Ulumiddin, 3/18-19, 20.  
8. Gazali’nin en meşhur kitaplarından biri Fadâhiu’l-Bâtı-

nıyye (Batıniliğin Rezillikleri) kitabıdır.
9. Gazali, İhya, 3/24, 

la meşgul olduğunu ve bu yolla bilgilerini 
elde ettiklerini anlatarak okuma, yazma ve 
öğrenme ile elde edilen bilgilerin güvenilir 
olmadığını, temizlik ve berraklık açısından 
yüzeyden akan ve türlü şeylerin karışabildiği 
sularla doldurulan havuz ile dipten kayna-
yan temiz berrak su ile dolan havuz örneğin-
den sonra şöyle devam eder:

“Konumuza dönelim; kalbte âlemin hakikat ve 
sureti bazen duyulardan, bazen de Levh-i Mah-
fuz’dan yansıyabilir. Tıpkı gözde güneşin sure-
tinin bazen güneşe bakmakla, bazen de güneşi 
yansıtan suya bakmakla görünmesi gibi. Kişi 
ile Levh-i Mahfuz arasındaki perde ne kadar 
kalkarsa, o kadar kalpte eşyayı görür ve ilim 
fışkırır. Böylece duyular yolu ile almaya ihti-
yacı kalmaz.”10 

Hz. Peygamber devrinden Gazali’nin zama-
nına kadar geçen bunca alim ve müçtehid 
bilgilerin bu şekilde kazanılacağını ne hik-
metse bilememiş, elektriğin ve doğru dürüst 
lambanın bile bulunmadığı asırlar boyunca 
aç karına karanlık hücre veya dehlizlerde 
halvete çekilerek gözlerini kapatıp kalbleri-

10. Bkz. Gazali, İhya, 3/19-21. Geniş bilgi için Tasavvuf ve 
İslam, kitamıza (s. 130-145) ve Abdulhalim Mahmud, el-
Munkizu mine’d-Dalâl Şerhi ve Tasavvufi İncelemeler, 58-
75, çeviri, Salih Uçan, Kayıhan Yayınları, İstanbul 1990, 
kitabına bakınız.
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ni mücahede ve riyazat ile parlatmaya, Allah 
Allah nidalarıyla aynada eşyanın göründüğü 
ve havuzda suyun yerin dibinden kaynadı-
ğı gibi Levh-i Mahfuz’dan bilgilerin akması 
için hazırlayacağına, harf harf, kelime keli-
me ve cümle cümle okuyup yazarak çoğu 
gözlerini kör etmiş, bedenlerini çürütmüş 
ve ömürlerini tüketmişlerdir. İlim tahsili 
için kimi yaya, kimi binek üzerinde günler 
ve haftalarca yol gitmişler, yıllarca gurbette 
ömür tüketmişler ve gerekli bilgileri öğren-
mek, kavramak veya ezberlemek için gece 
gündüz çalışmışlardır. 

Oysa Gazali’nin bulduğu metodla dünya-
nın her şeyinden yüz çevirip loş bir hücre-
ye kapanarak açlık, uykusuzluk, mücahede 
ve halvetle kalplerini parlatmaya, keşf ve 
ilhamların radyo aktif dalgaları gibi yansı-
masına hazır duruma getirmek için kalple-
rini çanak anten gibi kullansalardı daha iyi 
olmaz mıydı!? Ne dersiniz, acaba İslam üm-
metinin bugünkü acıklı duruma gelmesinin 
en büyük sebeplerinden biri, Gazali’nin ve 
benzerlerinin allayıp pulladığı bu anlayışın 
Müslümanlar arasında din yerine egemen 
olması ve akılları esir alması/devre dışı bı-
rakması olmasın!? 

Değilse, önce Kur’an’la ve onun anlamıyla ta-
nışmak ve insanları tanıştırmak gerekir, tek-

lifine karşı, neredeyse her ağızdan yükselen 
“tasavvufu veya mezhepleri veya rivayetleri 
mi inkâr ediyorsun?” seslerinin yükselmesini 
ve bu çağrının hangi niyetle yapılırsa yapıl-
sın “Kur’an Müslümanlığı sapıklığı” olarak ni-
telenmesini anlamak nasıl mümkün olabilir?

Acaba kendi dönemine kadar iyi kötü devam 
eden İslam medeniyetinin varlığı Gazali’nin 
bu ihyasından sonra güç kazanıp İslam ilim-
leri ihya mı edilmiştir,  yoksa bugün gelmiş 
olduğumuz Batının sömürgesi, dilencisi ve 
İslam’ın hem bireysel hem kamusal alanda 
egemenliğini dışlayan toplumsal irtidat mı 
gerçekleşmiştir!. Bunun cevabını da her-
halde bu itirazı yapanlar ve din kültürünü 
Allahın  dininin yerine koyanlar düşünecek-
lerdir!

Dini ilimlerin yanında matematik, cebir, fi-
zik, kimya, biyoloji, geometri, mühendis-
lik, astronomi, tıp, gibi pozitif bilimlerde de 
belli bir döneme kadar dünyada başı çeken 
Müslümanların hayat felsefeleri artık bu bu-
lanık kültürle şekillendikten sonra mikrop 
kapan vücudun yatağa düşmesi gibi düşün-
ce üretiminin duraklaması ile beraber kıyas 
yapmak/akıl yürütmek ve düşünce üretmek 
iblisin kıyas yapmasına benzetilerek akıl afo-
roz edilmiştir. Bunun neticesinde din üzerin-
de düşünme, bilim üretme, eleştiri yapma ve 
içtihad etme bittiği gibi, mevcut bilgiler ve 
hükümler de zamanla toplumun ihtiyaçları-
nı karşılamaya yetmediğinden veya çağın ge-
risinde kaldığından yukarıda sayılan bütün 
bilimlerin yanında hilafet (?) devletinin yeri-
ne kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı 
gibi Müslümanlar kendi hayatlarını düzen-
lemek için Batı’nın kendi hHristiyan toplu-
mu için ürettiği seküler laik hukuku ithal 
ederek uygulamak durumunda kalmışlardır. 
Bu duraklama ve gerilemenin sonucunda İs-
lam alemi doğusundan batısına kadar pozitif 
bilimlerde, dolayısıyla teknolojide ve askeri 
donanımda  ilerlemiş olan Batı’nın işgaline 
uğramış, sömürülmüş ve bu sömürü deği-
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şik şekillerde hâla sürmektedir. Öyle ki, bu-
gün Müslüman halklar işgalci emperyalistler 
veya onların güdümündeki vesayet rejim-
lerinin başında bulunan zalim yöneticiler 
tarafından barbarca katledilir ve her türlü 
zulme maruz bırakılırken, bunu gören ve 
acısını yaşayan Müslümanların elinden dua 
edip gözyaşı dökmekten veya toplanıp ‘kah-
rolsun’ diye bağırmaktan başka bir şey gel-
memekte, zulmü ve katliamları durdurması 
için Batı’ya ve onların kuruluşlarına yalvar-
maktan, sömürü düzenini korumak için ku-
rulan Birleşmiş Milletlerin ağlama duvarının 
önünde nutuklarla içini döküp yalvarmak-
tan başka bir şey yapamamaktadırlar. 

Nitekim İslam’ın diriltici vahyinden ve ör-
nek medeniyetinden ümitlerini kesen ay-
dınlar, Hz.Muhammed’e kavuşma özlemiyle 
yazdığı Su Kasidesinde suyun perişan hali-
ni tasvir eden Fuzuli’nin “Başını taştan taşa 
vurur gezer avare su” dediği gibi, kurtuluş 
yolu bulmak için son yüzyılda Kapitalizm ve 
Sosyalizmden Nasyonalizme, Liberalizmden 
Laisizme, Kemalizmden Nasırizme kadar 
kurtuluş yolu olarak neredeyse denemedik-
leri cahiliye yönetimi ve hayat sistemi kal-
mamıştır.

Düşünebiliyor musunuz, farzlarını yerine 
getirmenin yanında bir Müslüman sabahtan 
akşama kadar pozitif bilimlerin bir alanında, 
laboratuvarında, fabrikasında veya tarlasın-
da çalışıyor, üretiyor ve toplumun kalkın-
masına, güçlü ve üstün olarak yaşamasına 
hizmet ediyor, dünyadan en basit şeylerle 
yetinen başka bir Müslüman maddi bir katkı 
sağlamadan, toplumun güçlenmesine ve üs-
tün olup onuruyla yaşamasına hizmet ede-
cek bir üretim yapmadan, Allah’ın rızasını 
kazanacağım diye  sadece namaz kılıyor veya 
salavat okuyor yahut tespih çekiyor. Din an-
layışında çarpıklığın başladığı tarihlerden 
bugüne kadar  ikinci Müslüman takvalı, 
abid ve zahid, salih ve muhsin olarak algı-
lanıp el üstünde tutulur, evliya ve cennetlik 

ilan edilirken, farzları yerine getirmenin ya-
nında, salih amelin hayırlı bütün çalışmaları 
kapsadığına inanarak gece gündüz çalışan, 
toplumun kalkınmasına ve güçlenip üstün 
olarak onuruyla yaşamasına katkı sağlayan 
birinci Müslüman ise sadece işçi, memur, es-
naf, çiftçi, öğretmen, asker, yönetici, zengin, 
hatta -çok ders çalışmaya kimi öğrencilerin 
‘inekleme’ dediği gibi- enayi veya kapitalist 
vd. olarak görülüyor ve şucu bucu cemaate 
yahut tarikata bağlı olmadığı, şeyhin elinden 
tevbe alıp ona intisap etmediği ve istediği 
binlerce salavatı yahut ezkarı yapmadığı için 
halkın nazarında  belki de ahiretini ihmal 
eden, dini eksik ve şeyhi şeytan olan, gelece-
ği karanlık bir kişi olarak sayılıyor. 

Bir örnek olarak Bursevi’den ve Gazali’den 
yaptığımız alıntılarda gördüğümüz gibi Ab-
basilerin ikinci yarısından beri toplumun 
genelinde hakim olan dindarlık anlayışının 
bundan farklı olduğunu İslam’ı ve tarihini 
bilen bir kimse söyleyemeyeceği gibi, dine 
ve hayata bu şekilde bakan bir toplumun 
bugün içinde bulunduğumuz yerden başka 
bir yerde olması da düşünülemez. Çünkü 
çalışan kazanır, çalışmayan sınıfta kalır.

Yüzyıllardan beri İslam aleminin hemen her 
tarafında halkın takva ölçüsü ve salih amel 
anlayışı bu değil midir? Biri toplumda etliye 

MÜSLÜMANLAR, VAHYİN 
İSLAMINA SARILIP AKLI 

KULLANINCA  PARLAK BİR 
MEDENİYET KURDULAR, 

UYDURMALARLA 
BOZULAN KÜLTÜREL 
İSLAM’A SARILINCA 
GERİLEYİP MAĞLUP 

OLDULAR. 



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

86

sütlüye karışmadan, marufu emredip mün-
kerden sakındırmadan, sadece ahirette ken-
disini  kurtarmak için  kültürel anlatımlarla 
oluşturulan ibadet anlayışıyla ibadet ediyor,  
nafileler, tespihmatikle çektiği tespihler ve 
okuduğu salavatlarla vaktini dolduruyor, fır-
sat bulursa salavat okuma kampanyalarına 
katılarak birkaç bin salavatı da Peygamber’in 
ruhuna gönderiyor, günleri evi ile cami ara-
sında geçiyor ve başkalarının yaptığı hizmet 
ve üretimle geçiniyor, diğeri farz ibadetlerini 
yerine getirmenin yanında gece gündüz ça-
lışıp üretiyor, belki de birçok ailenin geçim 
imkanlarını sağlıyor ve toplumun kalkınma-
sına, refahına ve güçlenip izzetle yaşamasına 
katkı sağlıyor.  

Hakim  dindarlık anlayışına göre bunlardan 
biri ehlullah, arifbillah, ayetullah, evliyaul-
lah, zahid ve abid, muhsin ve muttaki, şeyh 
ve gavs oluyor, hatta cenneti, köşkü ve hu-
rilerinin yerine Allah’ın kendisini istiyor, di-
ğeri ise dini ve ahiret azığı eksik olduğu için 
kendisini kurtarması bile şüpheli olan sıra-
dan bir Müslüman!. Din anlayışında meyda-
na gelen bu çarpıklık sebebiyle Müslümanlar 
yüzyıllardır pozitif bilimler alanında çalış-
mayı ve kalkınmayı başkalarına bırakmış ve 
bugünkü duruma düşerek onların dilencile-
ri olmuşlardır. Haliyle bu çarpıklık, “Allame 
Meşriki’ye göre namaz, tabiat kanunlarını tek-
nolojik amaçlarla kullanabilmektir.  Bu açıdan 

da Batılılar namazı en iyi kılanlardır.”11 mantık 
çarpıklığına götürecektir.

Geçenlerde toplumda meşhur şeyh efendi-
lerden birinin internette dolaşan resminin 
altında altı ay önce söylemiş olduğu belir-
tilen sözlerinde Müslümanlara şöyle sitem 
diyordu:

“Sabah akşam namazlarından önce 100’er defa 
‘Sübhanallahi ve Bihamdihi, Sübhanallahi’l-
Azim” zikrini unuttular. Hocalara söyleyin çek-
sinler, talebelere de çektirsinler, yoksa Türkiye 
Suriye gibi olacak Allah korusun!”

Görüldüğü gibi yüzyıllardan beri Müslü-
manlara egemen olan din anlayışı -zaten ak-
letmek ve çalışıp üretmek yok- Türkiye’nin 
Suriye’nin durumuna düşmemesi için in-
sanlara bunları çektiriyor, basına yansıyan-
lardan öğrendiğimiz kadarıyla Birmanya, 
Tayland, Pakistan, Afganistan, Bangladeş 
ve Filipinlerden, Doğu Türkistan ve Çeçe-
nistan, Yemen, Irak, Suriye, Filistin, Mısır, 
Cezayir, Mali, Somali, Nijerya, Sudan, Orta 
Afrika ve Kafkaslara kadar Müslümanlar da 
emperyalistlerin elinden her türlü zilleti çe-
kiyor. 

Ancak Yüce Allah’ı anmanın, tenzih edip 
yüceltmenin yanında, dünyada güçlü 
olup izzetle yaşamak ve ahirette kurtul-
mak için bugün hemen herkes biliyor ki, 
‘akıl+vahiy+pozitif bilim = kuvvet’ formü-
lünden başka yol yoktur. Vahyin muhatabı 
ve zemini olan aklı vahyin alternatifi olarak 
görmek veya dışlamak akılsızlığa razı olmak 
veya akletmeyenler gibi olmak anlamına gel-
diği gibi, vahyi esas almayan ve onun ışığın-
da oluşmayan medeniyet de ancak pozitivist 
seküler laik bir cahiliye medeniyeti olabilir.

Yüce Allah insana yol göstermek üzere iki 
tane  rehber vermiştir. Akıl ve vahiy. Vahiy ol-
madan akıl, tek başına Allah’ın öngördüğü ve 

11. Bkz. Faruk Beşer, Kur’an’ı Kimse Anlamaz Derseniz, Biz 
De Başka Şey Anlamayız, Derler, Yeni Şafak, 21 Şubat 
2014

İSLAM COĞRAFYASINDA 
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İbrahim SARMIŞ

MEDENİYET TARİ-
HİMİZE ELEŞTİREL 
BİR BAKIŞ

razı olacağı hidayet yolunu bulamaz ve kur-
tuluşa götüremez. Bunu görmek için bütün 
izimlerin ve düşünce akımlarının yönlendir-
diği her türlü beşeri düşüncenin tavan yaptı-
ğı,  belki de tarihin en büyük filozof, düşünür, 
bilim adamı ve aydınların yetiştiği çağımızda 
doğu ve batı kanatlarıyla Batı’nın bugün gelip 
dayandığı  hayata bakmak yeterlidir. 

Aynı şekilde akıldan yoksun vahyin tek başı-
na insan için kılavuzluk yapması da söz ko-
nusu değildir. Çünkü vahyin yol gösterici/
hidayet olabilmesi için aklın olması, onu ka-
bullenmesi, kullanması ve ışığında yürümesi 
gerekir. Onun için çocuklar ve deliler vahye 
inanmak ve uymakla yükümlü değildir. Aklı 
olup da kullanmayanlar da tıpkı deliler gibi 
vahyin aydınlığından yararlanmayanlardır. 
Onun için Allah’ın, yeryüzünde yürüyen 
canlıların Allah katında en kötüsünün sağır 
ve dilsiz gibi davranıp aklını kullanmayan-
lar olduğunu (Enfal 8/22), Tevrat’ı kabul 
ettikleri/yüklendikleri halde  söylediklerini 
yerine getirmeyenlerin sırtında  kitap ciltle-
ri taşıyan eşeklere benzediğini (Cuma 62/5) 
söylediğini, vahye inanmayanları (En’am 
6/125) ve akletmeyenleri pislik içinde bırak-
tığını (Yunus 10/100) görüyoruz. Bu pisliğin 
başında elbette vahyin yol göstericiliğine sır-
tını dönüp küfür, şirk ve cahiliye hayatına 
mahkum olma pisliği geldiği gibi, indirilen 
dinin yerine bulanık kültüre sarılanların Şe-
kil-A’da görüldüğü gibi içine düştükleri zillet 
ve sefalet pisliği de gelmektedir. 

Biliyoruz ki zamanla ayak bağı olan ve bi-
limin önünde en büyük engeli oluşturan 
Orta Çağ Kilise teokrasisini ve oligarşisini 
yıkarak dini vicdanlara ve kilise duvarları 
arasına hapseden Batı, vahyin aydınlığından 
yoksun kalarak seküler modern cahiliye ha-
yatına mahkum olsa da, akıl-bilim işbirliği 
yaparak pozitif/tabiat bilimlerinde akıllara 
durgunluk veren maddi ilerleme sağlamış ve 
eline geçirdiği bilim gücü/sopasıyla dünyayı 
egemenliği altına almış, haksızlıklarına itiraz 

edenleri de bu sopa ile hizaya getirmiş, ken-

disine benzetmiş veya benzemeyenleri orta-

dan kaldırmıştır. 

Müslümanların gerilemesi ile Hristiyanla-

rın ilerlemesi arasında ters bir orantı var-

dır. Müslümanlar, vahyin İslam’ına sarılıp 

aklı kullanınca  parlak bir medeniyet kur-

dular, sonra sapmalar ve uydurmalarla 

bozulan ve ayakbağı olup aklı aforoz eden 

kültürel İslam’a sarılınca gerileyip mağ-

lup oldular. Batı ise bozulan ve ayakbağı 

olan Kilise Hristiyanlığını bırakıp aklını 

kulanınca ilerlemiş ve galip olmuşlardır. 

Müslümanların ilk yüzyıllardaki yükseli-

şini ve bugünkü duruma düşmelerini bu 

gerçekler ışığında iyice okumak gerekir. 

Onun için İslam coğrafyasında  bütün bu ge-

riliğin, işgalin, sömürünün, iç savaşların ve 

yüzyıllık bağımsızlık mücadelesinin sorum-

luluğunun, dini yanlış anlayan, akıl ve bilim 

ışığında vahyi doğru anlayarak ve uygulaya-

rak yönetimde adaletli ve pozitif bilimlerde 

güçlü olacağı yerde, aklı kullanmayı ve dini  

doğru anlamayı beceremeyen, pozitif bilim-

lerde çalışmayı ihmal ederek meydanı sömü-

rücülere bırakan uydurulmuş din anlayışına 

sarılanlara ait olduğu unutulmamalıdır. 

AKIL VE BİLİM 
IŞIĞINDA VAHYİ 

DOĞRU ANLAYARAK 
VE UYGULAYARAK 

YÖNETİMDE ADALETLİ 
VE POZİTİF BİLİMLERDE 

GÜÇLÜ OLMAMIZ 
GEREKİR. 



İ N C E L E M E

İLETİŞİME, BİZİ 

CENNETE GÖ-

TÜRECEK SALİH 

AMELLERİ İŞLE-

MEMİZ İÇİN KUL-

LANMAMIZ GERE-

KEN EN İYİ ARAÇ 

OLARAK BAKMA-

MIZ GEREKİR.

Ünal ÖZDEM

EMR BİLMA’RUF VE SALİH 
AMELİN ARACI; İLETİŞİM

Tespit ve Tanım

Bilim dünyasına Wilbur Schramm(1) tarafından bir model ola-
rak sunulan ‘İletişim Kuramı’, sade ve anlaşılır olarak şöyle-

dir; Bir mesajın bir kaynaktan kodlanarak, bir araç vasıtası ile hedefe 
ulaştırılması, hedef(ler) tarafından alınarak, anlamlandırılması ve 
kaynağa geri dünüş olarak iletilmesi sürecidir. 

İletişimin temel bileşenleri; ‘kaynak’, ‘mesaj’, ‘araç’, ‘kod’, ‘hedef ve 
geri dönüş’ tür.

Yaşadığımız çağa adını veren ‘iletişim’ konusunda çok söz söy-
lendi ama, İslamî bakış açısından iletişimin ne olması gerektiği 
konusunda çok az şey yazıldı.

Salih Amel ve Emr-i Bil Ma’rufun Aracı Olarak İslam’da İle-
tişim

Biz iletişime; ‘Bizi cennete götürecek salih amelleri işlememiz için kul-
lanmamız gereken en iyi araç’ (2) olarak bakıyoruz. Bunun yanında 
iletişim, bir Müslüman’ın kaçınamayacağı, devredemeyeceği, bi-
rileri tarafından yapıldığında başkalarının üzerinden düşmeyece-
ği, Allah’a karşı sorumlu olduğumuz bir farz olan ‘iyiliği emretme, 
kötülükten alıkoyma’yı (3) yapmak için olmazsa olmaz bir araçtır.

Allah’ın (c) İnsanlığa Tenezzülü; Kitap ve Peygamberler

Cenab-ı Allah’ın kul ile iletişimi, insanın yaratılmasından önce 
başladı. Allah (c), insan soyuna ‘Ben sizin rabbiniz değil miyim?’ 
dedi. Allah’tan gelen mesajı alan insan soyu ‘evet’ yani, ‘sen bizim 
rabbimizsin’ diyerek geri dönüş yaptı.(4)

unozdem@gmail.com
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Hz. Âdem, kullar arasında, (ilk insan, ilk 
elçi ve iletişimci olarak)yaratıldı. Allah, Hz. 
Âdem’e iletişim araçları olan isimleri, keli-
meler ve hikmeti öğretti.Bu kez meleklere 
seslenerek ‘Âdem’e secde edin’ (5) dedi.Allah’ın 
meleklerle iletişimine tüm melekler olumlu 
yanıt verirken, şeytan bu iletişim önerisine 
negatif cevap verdi.(6) Bu haliyle şeytan, Hz. 
Âdem ile iletişimi kesti.

İletişim kuramcısı McLuhan’ın kuramında 
belirtildiği gibi kaynak, araç, kodlama, he-
def ve geri besleme döngüsünde Allah’ın in-
sanlarla iletişimini kısaca görelim; 

Cenab-ı Allah,(kaynak), ilahi mesajını, indirdiği 
toplumun dilinde (kodlama), Cebrail (araç) vasıta-
sıyla, her kavmin kendi içinden seçilen el-
çiler (araç) vasıtasıyla insanlara (hedef) ulaştırdı. 
İnsanlar, (hedef) kendilerine gelen mesajları ya 
kabul ettiler, ya reddettiler ya da kabul etmiş 
gibi göründüler ve gelen mesaj karşısındaki 
tutum ve davranışlarını peygamberlere gös-
terdiler. (geri besleme).

‘el-Habir’ Olan Allah, En Büyük İletişimcidir

Cenab-ı Allah’ın esma-i hüsnasından birisi 
de ‘el habir: ‘her şeyin iç yüzünü en iyi haber 
alan, her şey hakkında en iyi haber veren’dir. 
Rabbim, insanlığa hitap ederken, hiçbir 
kimsenin Allah’ın verdiği türden haber vere-
meyeceğine işaret etmiştir.(7)

Habir ismi Kur’an-ı Kerim’de 45 ayrı yerde 
zikredilmiştir, kelime, türevleriyle birlikte 
53 kez yer almıştır.(8) Allah, insanın gizle-
diklerini de açığa çıkardıklarını da, göğüs-
lerin en mahrem sırlarını bilir.(9) Cenab-ı Al-
lah, nübüvvetin yedinci yılında nazil ettiği 
Nebe (önemli ve büyük haber) Suresi’nde 
insanoğlunun akli ve ilmi açıdan asla öğre-
nemeyeceği gayb ve kıyamet, hesap ve ceza 
(tam karşılık) hakkında bilgi vermektedir. 
Bu haliyle insanın din günü ve onun sahibi 
hakkında iletişimde olmasını istemektedir 
(Nebe, 1-5).

Peygamberler; Allah’ın İnsan ile Uygula-
malı İletişimidir

Allah (c) insan soyundan ümidini kesmedi-
ği gibi, onunla iletişimini de hiç kesmedi. 
İnsanların kendi aralarından peygamberler 
gönderdi.(10) Peygamberleri de iletişimsiz 
(kitapsız) bırakmadı. Peygamberimize de 
Kur’an’ı gönderdi.(11) Allah’ın peygamberler-
le olan iletişiminde araç (aracı) melek Ceb-
rail’i gönderdi.(12)

Peygamberlerin En Önemli Görevi; Tebliğ 
(iletişim)

Tüm peygamberlerle birlikte, Peygamberi-
mizin temel görevi Allah’ın ayetlerini tebliğ 
etmektir. Bunun için kalkıp önce akrabaları 
olmak üzere tüm insanları uyarması emde-
rilmiştir.(13)

Peygamberlerin tebliğ görevini yerine ge-
tirmek için nasıl bir iletişim tarzını benim-
semeleri gerektiği, Kur’an-ı Kerim’de Hz. 
Musa ve kardeşi Harun’a Firavun’a tebliğ 
için gitmekte olduklarında emrediliyor; ‘yu-
muşak bir üslup’.(14)

Allah ile Aranız (iletişiminiz) Nasıl? Dua 
Edebiliyor musunuz?

Aşık Nesimi, dizelerinde ‘Nesimi’ye sormuş-
lar, o yar ile hoş musun?’ diyor. Bu cümleyi 
kendimiz için sorabilir miyiz? ‘Allah ile hoş 
musunuz?’ Rabbimizin kula tenezzülü kitap 
ve peygamberler iken, kulun Rabbine yöne-
lik iletişimi  duadır.

ALLAH (C) İNSAN 

SOYUNDAN ÜMİDİNİ 

KESMEDİĞİ GİBİ, 

ONUNLA İLETİŞİMİNİ 

DE HİÇ KESMEDİ.

Ünal ÖZDEM

EMR BİLMA’RUF 
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Kendimize sormamız gerekiyor, temel farz, 
vacip ve sünnet ibadetlerimizin yanında ne 
kadar dua ediyoruz? Duaya ellerimizi kal-
dırırken, ‘Rabbim bu ellerimden gelenlerin 
tamamını yaptım, ellerim şahit olsun, bittim’ 
dediğimizde, Rabbimiz mutlaka ‘yettim kulum’ 
diyecektir. 

Cenabı Allah, Bakara 152. ayette; “Artık Beni 
anın, Ben de sizi anayım; Bana şükredin, nan-
körlük etmeyin.” şeklinde buyuruyor.

Rabbimiz, kendisine yapılan duaya cevap 
vereceğini de Bakara Suresi’nin 186. ayetin-
de şu şekilde zikretmektedir; “Kullarım sana 
Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz on-
lara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde 
duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi 
kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yü-
rüyenlerden olsunlar.”

Allah, İletişimin Aksamasına İzin Vermiyor

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s) temel 
görevi olan tebliği yaparken, tüm iletişim 
kanallarını sonuna kadar kullandığını görü-
yoruz. 

Allah (c) Peygamberimizin insanlarla iletişi-
mi değil kesmesi, bir an bile olsa aksatma-
masını Abdullah İbn. Mektum olayında gö-
rüyoruz. Peygamberimizin müşriklerin ileri 
gelenlerle yapmakta olduğu bir görüşme sı-

rasında fıkhi bir soru sormak üzere yanına 
gelen Abdullah İbn. Mektum’a ilgisiz kalma-
sına izin vermiyor.(15)

Tüm iletişim yollarını deneyen Peygambe-
rimiz, hanesinde, mescitte, çarşıda-pazarda, 
savaşta, gazvede, seferde sılada hep yüz yüze 
iletişimi kullandı. 

Peygamberimiz kendisine bir şey söylendi-
ğinde tüm benliği ile dinlediği için müşrik-
ler tarafından ‘kulak’ lakabı ile de anılıyor. 

Peygamberimiz ayrıca başka kabile reisleri-
ne, sultanlara, kral ve meliklere elçiler gön-
derdi, elçilerle yazılı iletişim olan mektupları 
denedi. 

Hanesinde yüz yüze iletişimi, mescidinde 
toplu iletişimi, veda hutbesinde kitle iletişi-
mi en iyi şekilde kullandı.

Hz.Yunus iletişimi kesti, Rabbim izin ver-
medi

Yunus Peygamber (MÖ. 860-784) Asur ken-
ti Ninova’ya peygamber olarak gönderildi. 
Kavmi kendisine iman etmeyince, kavmiyle 
iletişimi kesip, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiy-
le ‘efendisinden kaçan bir köle gibi ağzına 
kadar dolu bir gemi ile kaçmıştı’. Gemide 
çekilen kura sonunca onu denize attılar. Yu-
nus derin bir pişmanlık duyunca, irice bir 
balık tarafından ağzına alındı. Yunus balığın 
karnında Rabbinin yüceliğini hatırından çı-
karmadı. Daha sonra Yunus, ıssız ve çorak 
bir kıyıya çıkarıldı. Yüz bini kişiye aşkın bir 
kavme tekrar peygamber olarak gönderildi. 
Kavmi bu kez Yunus’a iman etti. Kavim bu 
şekilde müreffeh bir hayat sürdü.

Hz. Yunus ilk tebliğ görevinde kavminin 
kendisine inanmadıkları için kavminden 
ümidini keserken, devamında kavmi ile ile-
tişimini de keserek görevini terk etti. Aynen, 
Hz. Âdem gibi, hatasını çabuk anlayıp ‘derin 
bir pişmanlık’ duydu.(16)

PEYGAMBERLERİN, 

TEBLİĞ GÖREVİNİ 

YERİNE GETİRMEK 

İÇİN KULLANDIKLARI 

İLETİŞİM TARZININ 

YUMUŞAK OLMASI 

GEREKTİĞİ 

KUR’AN-I KERİM’DE 

BİLDİRİLİYOR.
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İletişim Döngüsü ve İslami İletişimin Bi-
leşenleri

1- Kaynağın güvenirliği (Allah doğru söyledi)

2- Mesajın iyi kodlanmasın (Her kavmin di-
linden mesaj geldi)

3- Aracın mesajı ile iletmeleri (Risaletin gö-
revinin temel gereği mesajı eksiksiz iletmektir)

4- Mesajın hedef tarafından tam algılanma-
sının test edilmesi (Veda Hutbesi’nde insanlar 
şahit tutuldu)

5- Hedefin mesaj karşısındaki tepkilere kay-
nağı tam gitmeli (İman-inkar ve nifak şeklinde 
geri besleme geldi)

Dünya ile İletişim ve Yabancı Dil İhtiyacı

Allah bu dünyada sadece bizi yaratmadı, 
başka topraklarda başka soy ve kabilelerde 
de insanları yarattı. Başka yer ve topluluk-
ta yaratılan insanlar karşısında Allah’ın bize 
verdiği görev, onlarla tanışmaktır.(17) Ayette 
anahtar kelime; ‘tanışmak’tır. Tanışmak için 
de önce iletişim kurma isteğinde olmamız 
gerekiyor. İletişim kurmak için iletişimde 
aracı (kodlama) olarak yabancı dil devreye 
girmektedir. Bu nasıl olacak? Ya biz görüşe-
ceğimiz insanların konuştukları dili bilmeli-
yiz, ya onlar bizim dilimizi konuşmalılar, ya 
da her iki taraf da anlaşabilecekleri üçüncü 
bir yabancı dil bilmelidir.

Bu hali ile, ayette emredilen ‘tanışma’yı ya-
pabilmek için yabancı dil öğrenmeleri gere-
kiyor. O zaman şunu rahatlıkla bilmeliyiz ki, 
yabancı dil bilmek, ‘tanışmak’ Allah’ın em-
ridir. Bunun bilincinde olan Peygamberimiz 
yabancı devlet adamlarından gelen mektup-
ları okuması ve cevap yazılması ve heyetlerle 
görüşülmesi için Zeyd Bin. Sabit’e İbranice 
ve Süryanice dillerini öğrenmelerini tavsiye 
etmiştir. 

İletişim Türleri ve Karşılığı Olan İbadetler

Yüz yüze İletişim: Cebrail’in Peygamberi-
mize vahiy iletimi, Peygamberimizin ashabı-
na okuması, insanların söz söyleme ve teb-
liğde en çok kullandıkları iletişim.

Jest ve Mimikle İletişim: Müslüman’ın 
Müslüman’a tebessümü sadakadır.

Kılık Kıyafetle İletişim: “Maddi pislikler-
den elbiseni/bedenini temizle ve arındır.”(18)

Toplu İletişim: “Ey iman edenler, cuma 
günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, he-
men Allah’ı zikretmeye koşun ve alışverişi 
bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha 
hayırlıdır”.(19)

Resmi Kurumsal İletişim: Dönemin devlet 
başkanlarına yazılan mektuplar, gönderilen 
elçiler.

Gizli Kurumsal İletişim: Dar’ul-Erkam - 
Akabe Biatları

Kitle İletişim: Veda Hutbesi

Müslümanın Kurumsallaşmış İbadet (İleti-

şim) İmkânları

Allah (c) günde beş, haftada bir, yılda iki ve 
ömrümüzde en az bir kez yapmamız gere-
ken ibadetleri cemaatle yapmamız emredili-
yor. Bu harika bir ‘kurumsal iletişim imkâ-
nı’dır. Şimdi bu ibadetleri görelim;

RABBİNİZLE NE KADAR 

YAKIN OLDUĞUNUZU, 

O’NUNLA NE KADAR 

SIKLIKLA İLETİŞİME 

GEÇTİĞİNİZE, NE 

KADAR ÇOK DUA 

ETTİĞİNİZE BAKARAK 

BELİRLEYEBİLİRSİNİZ.
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1- Cemaatle günde 5 vakit kılınan namaz

“Her kim mescide namaz kılmak için gelirse, 
her gelişi için Allah ona cennette özel bir müka-
fat hazırlar”.(20) Günde 5 kez, Müslüman kar-
deşini gören, onun hastalığını, sıkıntısını, 
borcunu, sevincini, kaygı ve endişelerini iyi 
takip eder ve onunla bağı (iletişimi) kesmez.

2- Cemaatle haftada 1 kez kılınan Cuma 
namazı

“Siz ey iman edenler! Cuma günü namaza çağ-
rıldığınızda, alışverişi keserek Allah’ın öğüdüne 
koşun. Eğer (hayır ile çıkar arasındaki farkı) 
bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”(19)

Cuma namazları, iki Cuma arasında o bel-
dede yaşanan olumsuzlukların düzeltilmesi 
için iyi bir iletişim ortamlarıdır. Bunun ya-
nında, Müslümanların bayramı olan Cu-
ma’lar, haftalık düzenli iletişim imkânlarıdır.

3- Yılda 2 kez cemaatle kılınan bayram 
namazları

Ramazan ve Bayram Namazları, şehir sınır-
larını da aşan, ülkenin dört bir yerinden 
eş-dost ve akrabanın görüşüp, dertleşip, 
hal-hatır sordukları yılda iki kez oluşan sis-
tematik bir iletişim ortamıdır.

4- Ömrümüzde en az bir kez yapmamız 
gereken Hacc ibadeti

“Hiç kuşkusuz Safa ile Merve Allah’ın sem-
bollerindendir. Kim hac ya da umre amacıyla 
Kabe’yi ziyaret ederse, o ikisi arasında sa’y et-
mesinde herhangi bir mahzur yoktur. Eğer biri 
kalkar da emredilenin ötesinde hayır işlerse, iyi 
bilsin ki Allah yaptığının karşılığını bol bol ve-
rendir (insan için iyi olanı) tarifsiz bir biçimde 
bilendir’.(21)

Hac, sistemli yıllık İslam kongerisidir. Müs-
lümanlar ibadet ederken, dünyada kendi 
ülke ve ırklarından başka da Müslümanların 
olduğunu görür. Dünyanın diğer yerlerinde-
ki Müslümanlarla sosyal ve ekonomik işbir-
liğine girebilir. 

5- Gece namazları (teheccüd)

“Ve gecenin bir vaktinde uykuna ara vererek, 
sana özgü bir armağan olarak namazı kıl, 
umulur ki Rabbin seni övgüye değer bir maka-
ma yüceltir.” (22)

Gece namazı, aracısız ve rahatsız edici un-
surlardan arındırılmış bir şekilde kulun, Al-
lah ile yaptığı iletişimdir.

6- Akraba ziyaretleri (Sıla-i rahim)

Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensarî) haz-
retlerinden rivayet edildiğine göre bir adam 
Hz. Peygamber’e gelerek: “Yâ Rasûlallah; 
beni cennete sokacak bir ibadet söyler mi-
siniz?” dedi.

Rasûlüllah şu cevabı verdi: “Allah’a ibadet eder 
ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmazsın, namaz 
kılar, zekât verir ve sıla-i rahim edersin.”(23)

7- Hasta ziyaretleri

“Müslümanın, Müslüman üzerinde beş hakkı 
vardır: Selamını almak, hastalanınca ziyaret 
etmek, cenazesine gitmek, davetine icabet et-
mek, aksırıp da elhamdülillah dediği zaman, 
yerhamükallah demektir.” (24)

SEVGİLİ EFENDİMİZ 

HANESİNDE YÜZ 

YÜZE İLETİŞİMİ, 

MESCİDİNDE 

TOPLU İLETİŞİMİ, 

VEDA HUTBESİNDE 

KİTLE İLETİŞİMİNİ 

EN İYİ ŞEKİLDE 

KULLANMIŞTIR.
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PEYGAMBERİMİZİN DENEDİĞİ İLETİ-
ŞİM İMKÂNLARI

1- Krallara mektuplar (resmi yazılı ileti-
şim)

Peygamber Efendimizin (s), Habeşistan 
Kralı Necaşi’ye, Mısır Mukavkıs’ına, Bizans 
İmparatoru Heraklius’a, İran İmparatoru 
Perviz’e, Gassânî Hükümdarı El Haris İbn. 
Ebi Şemir’e elçiler ve elçilerle birlikte İslam’a 
davet mektupları göndermiştir. İletişim an-
lamında bu, resmi, kurumsal iletişim olarak 
tasnif ediliyor.(25)

2- Veda Hutbesi (Kitlesel iletişim)

Hz. Muhammed (s) Vedâ haccında, 9 Zil-
hicce Cuma günü zevalden sonra Kasvâ adlı 
devesi üzerinde, Arafat Vâdisi’nin ortasında 
124 bin Müslümanın şahsında bütün insan-
lığa hitap etmiştir. Veda Hutbesi, Peygam-
berimizin yapmış olduğu son kitle iletişim 
toplantısıdır. Bu kitle iletişim toplantısında, 
Müslümanlara, kadınlara, çocuklara ve tüm 
insanlığa hitap etmiştir.

3-Akabe Biatları

Peygamberimiz, miladi 621 ve 622 yılların-
dan Medine’den gelen küçük gruplara İs-
lam’ı anlatırken, hicretin de hazırlığını yap-
mıştır. Bu görüşmeler resmi ve gizli iletişim 
toplantıları olarak sınıflandırılmaktadır.

4- Hicret 

Peygamberimizin daha iyi iletişim ve tebliğ 
imkânının olacağı daha emniyetli bir şehir 
olan Medine’ye göç etmiştir. 622 yılında ge-
rekleşen hicret, başlı başına ‘uygun iletişim 
ortamı oluşturma’ gayreti ve daha da önem-
lisi, Allah’ın ayetlerini daha iyi anlatacak bir 
yere, Allah rızası için göç etmektir.(25)

5- Cihat ve Fetihler

Dinimizde fetih, Allah’ın dinini yaymak için, 
gidilen belde sakinlerinin gönlünü Allah’a 
açmak için yapıldığı için işgal değil cihat 
olarak görülmüştür. 

Allah, cihat etmeyi, cennete girmenin nede-
ni olarak emretmektedir.(26)

Cihatta kişinin nefsine kolay da gelse, zor da 
gelse, mal ve can ile olanca gücün sarf edil-
mesi beklenir.(27)

İletişimde Kriterimiz Ne Olmalıdır?

“Siz ey iman edenler! Sorumsuzun biri size 
(önemli) bir haberle geldiğinde durup gerçeği 
araştırın, değilse, istemeden birilerini rencide 
eder, ardından da yaptığınızda pişmanlık du-
yarsınız.”(28)

İddiamız: Peygamberimizin tebliğ sürecin-
de modern anlamdaki tüm iletişim yön-
temlerini en mahir bir şekilde kullanmıştır. 
Ashab-ı Kiram, bunu ibadetin ifasında araç 
olarak kullanmıştır. Aradan geçen süreçteki 
kargaşalar, dünyevileşme ve bireyselleşmey-
le, bugün bunu yok gibi göstermiştir. İlkeler, 
yöntemler ve ibadet modellerinin yeniden 
canlandırılmasıyla kaybettiğimiz değerleri 
yeniden kazanabiliriz.

Neler Yapmalıyız?

Selamı aramızda yaygınlaştırmalı, selamı ilk 
veren olmak için çalışmalıyız.

YABANCI DİL 

BİLMEK, İNSANLARLA 

‘TANIŞMAK’ ALLAH’IN 

MÜ’MİNLERE EMRİDİR. 
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Müslüman kardeşimizle 3 günden fazla küs 
kalmamalı, barışma girişiminde bulunan biz 
olmalıyız.

Namazlarda cemaate devamda hassasiyet 
göstermeliyiz.

Komşularımızdan da sorumlu olacağımızı 
bilerek, onları rahatsız etmemeli, hatırlarını 
sormalı ve sorunlarını gidermek için gayret 
sarf etmeliyiz.

Elbisemizi temiz tutmalı, üslubumuzu, ses 
tonumuzu ve bakış açımızı düzeltmeliyiz.

Başkalarının ayıplarını araştırmak için gay-
ret sarf etmemeliyiz.

Bizden yüksek konumdakilerle görüşürken, 
İslam’ın izzetini, daha alt seviyelerdekilerle 
görüşürken, Peygamberimizin, ‘Ben de kuru 
et yiyen kadının oğluyum’ hitabını unutma-
malıyız.

Arayanlara cevap vermede alece etmeliyiz.

Dünyayı uğrak yeri, bizi misafir, insanları, 
onlarla iyi iletişim kurulması gereken imti-
han vesileleri olarak görmeliyiz.

Sonuç: 

Allah’ın emri olduğu için, peygamberlerin 
yöntemi olduğu için, Müslümanlar arasın-
daki samimiyetin ve tanışıklığın artırılması 
için, iyiliğin emredilip, kötülükten alıko-
nulması için bir Müslüman olarak, iletişimi 

çağdaşlarımızdan çok daha iyi kullanmalı-
yız. Kullanırken de iletişimi bir amaç değil, 
bizi cennete götürecek ibadetleri yapmada 
bir araç olarak kullanmalıyız. 

DİPNOTLAR

------------

(1) Osgood ve Schramm Modeli- İletişim Mo-
delleri, Dennis McQAIL ve Sven WINDAHL, 
Çev. Mehmet Küçükkurt, İmaj Yayınları, Ma-
yıs 1993, sf. 21-22. 

Wilbur Lang Schramm, (1907-1987) Ameri-
kan gazeteci, sosyolog ve iletişimci. ‘iletişim 
kuramı’nın kaşifi ve uygulayıcısıdır.

(2) Kur’an-ı Kerim’de 43 ayrı ayette salih amele 
işaret edilmektedir. 

Asr Suresi 1-3 ayetler: “Asr şahit olsun. Elbet 
insanoğlu tarifsiz bik kayıptadır, ancak Allah’a 
inanıp güvenenler, erdemli ve sorumlu davranan-
lar ve birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı 
tavsiye edenler bundan müstesnadır.”

(3) Kur’an-ı Kerim’de 6 ayrı ayette iyiliği em-
retme, kötülükten alıkoymaya işaret edilmek-
tedir. Âl-i İmrân Suresi 114. ayet: “Onlar, Al-
lah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyi ve doğru olanı 
teklif eder kötü ve yanlış olandan sakındırırlar, ve 
hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar; işte bunlar 
aktif iyi onlardır.” 

(4) A’raf Suresi 172-173. ayetler: “Ve Rabbin, 
Âdemoğlunun sulbünden onların nesillerini çıkar-
dığı her zaman onları kendileri hakkında tanık 
kıldı: ‘Ben değil miyim sizin Rabbiniz?’. Onlar da 
‘Kesinlikle’ dediler, ‘buna biz şahidiz ki, kıyamet 
günü bizim bu gerçekten haberimiz yoktu deme-
yesiniz. Ya da doğrusu bizden önce babalarımız 
şirk koşmuştu, bizse sadece onların peşinden gi-
den bir kuşağız. Dolayısıyla, batılı icat edenlerin 
yaptıkları yüzünden bizi mi helak edeceksin ge-
rekçesine sığınmayasınız.”

(5) A’raf Suresi 11: “Doğrusu sizi yarattık, sonra 
sizi biçimlendirdik, ardından meleklere dedik ki; 
‘Âdem (oğlu) lehine emre amade olun’. Hemen 

CUMA NAMAZLARI, 

İKİ CUMA ARASINDA 

O BELDEDE YAŞANAN 

OLUMSUZLUKLARIN 

DÜZELTİLMESİ 

İÇİN SON DERECE 

ELVERİŞLİ İLETİŞİM 

ORTAMLARIDIR.
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emre amade oldular, İblis hariç. o emre amade 
olanlar arasında yer almadı.”

(6) Hicr Suresi 33: “O: Balçıktan, işlenebilen kara 
topraktan yarattığın insana secde edemem’ dedi”

(7) Fatır Suresi 14. ayet: “… (Ey İnsan) Sana hiç 
kimse, her şeyden haberdar olan (Allah’ın) verdiği 
türden bir haber veremez.”

(8) Kur’an’a göre Esmâ-i Hüsnâ, Mustafa İsla-
moğlu, Düşün Yayıncılık, Eylül 2011 Cilt 1, 
s. 520.

(9)  Mülk Suresi  13-14. ayetler.

(10) Zuhruf Suresi 6: “Öncekilere nice peygamber-
ler göndermişizdir.”

(11) Nahl Suresi 43-44: “Doğrusu senden önce 
de kendilerine kitaplar ve belgelerle vahyettiği-
miz bir takım adamlar gönderdik. Bilmiyorsanız 
kitaplılara sorun. Sana da, insanlara gönderileni 
açıklayasın diye Kuran’ı indirdik. Belki düşünür-
ler.”

(12) Nahl Suresi 102: “De ki: Onu Kutsal Ruh, 
mutlak hakikate bir atıf olsun ve hem imanda 
sebat edenleri desteklesin, hem de Allah’a teslim 
olan kimseler için bir yol haritası ve bir müjde 
olsun diye, Rabbin katındaki ana kaynaktan in-
dirdi!”

(13) Müddesir Suresi 1-2. ayetler; “Sen ey içine 
kapanan, kalk ve (insanları) uyar.”

(14) Taha Suresi 44. Ayet; “Fakat ona konuşurken 
yumuşak bir üslup kullanın (o zaman) belik söz 
dinler, ya da en azından (daha ileri gitmekten) 
çekinir.”

(15) Abese Suresi 1-5. ayetler; “O (kibirli adam) 
surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı, yanına ama 
geldi diye. Ve (sana gelince Ey Nebi) Sen nereden 
bileceksin o (müşrikin) arınacağına dair bir ihti-
mal bulunduğunu veya alacağı öğütün kendisine 
yarar sağlayacağına.”

(16) Saffat Suresi 139-147. ayetler.

(17) Hucurat Suresi 13. ayet; “Ey insanlık! Elbet 
biz sizi bir erkekle bir dişiden yaratan Biziz, der-
ken sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki 
tanışabilesiniz. Elbet Allah katında en üstününüz, 

O’na karşı sorumluluk bilinci en güçlü olanınız-
dır, şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeyden 
haberderdir.” 

(18) Müddesir Suresi 1-4. ayetler; “Sen Ey içine 
kapanan kişi, kalk ve uyar, sadece Rabbini yücelt. 
Elbiseni temiz tut.”

(19) Cuma Suresi 9. ayet; “Siz ey iman edenler! 
Cuma günü namaza çağrıldığınızda alış verişi ke-
serek Allah’ın öğüdüne koşun! Eğer (hayır ile çı-
kar arasındaki farkı) bilirseniz, bu sizin için daha 
hayırlıdır.”

(20) Buhari-Ezan 1-61.

(21) Bakara Suresi 158. ayet

(22) İsra Suresi 79.ayet

(23 ) Buhari / Zekât, 1

(24) Bakara Suresi 158 ayet

(25) İslâm Peygamberi; Muhammed Hamidul-
lah, Çeviren Prof. Dr. Salih Tuğ, İmza Yayınla-
rı, 2003 Ankara.

(26) Al-i İmran Suresi  142. Ayet; “Yoksa siz; Al-
lah, içinizden cihad edenleri seçip ayırmadan cen-
nete gireceğinizi mi sandınız?”

(27) Tevbe Suresi 41. Ayet; “Kolay da gelse zor da 
gelse savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla, 
canlarınızla olanca gücünüzü sarf edin; eğer fark 
ederseniz, bu sizin için daha yararlıdır.”

(28) Hucurat Suresi 6. ayet.
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ŞEKİLDE KULUN, 
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YAPTIĞI BİR 

İLETİŞİMDİR.
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Başarı odaklı bir hayat tarzı bireyleri ve 
toplumları aktive edip, geliştirirken, ba-

şarmış olmak veya sonuç almak her zaman 
o işi doğru yaptığımız anlamına gelmez. 
Genellikle süreci takip eden, emek odaklı 
yaklaşımlar, daha doğru hayat tarzları oluş-
turabiliyor. Başarılıyız o halde haklıyız şek-
lindeki yaklaşımlar çoğu zaman insanlarda 
gücü önceleyen düşünceler ortaya çıkar-
maktadır. Günümüz doyumsuz insanının, 
işini bilen, zeki, uyanık tarzının sebebi; 
emek odaklı değil de, sonuç odaklı yakla-
şımları olsa gerek. Aslında insanoğlunun ey-
lemlerinin mükemmel sonuçlara varmadığı-
nı biliyoruz. Var olanı daha çok bozan bir 
halimiz var. Fazla müdahaleci yanımız bizi 
yapıcı değil daha çok yıkıcı yapmaktadır. 

Bu manada biz insanlar daha çok belirsizlik 
üzerinden şekillenen gaybî bir yaklaşım tar-
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zı oluşturmak zorundayız. En iyisini “Allah 
bilir”in yanına en iyisini “Allah yapar” koy-
mamız gerekmektedir. Sonuçların en iyisi 
O’nun yanındadır. Allah gibi düşünmeyi bı-
rakıp insan gibi yani emek odaklı düşünme-
yi ve yaşamayı öğrenmeliyiz. İnsanların en 
aptalları diğer insanların kendisi gibi düşün-
düklerini zannedenler iken, iman iddiasında 
olanların en aptalları ise Allah gibi düşündü-
ğünü zannedenlerdir. 

Kur’an ile şekillenmiş bir akıl sonuç odaklı 
değil emek odaklıdır. İnanan insan nihai so-
nuçları ahiretle ilişkilendirir, kesin sonuçla-
rın ve gerçek adaletin orada tecelli olacağına 
inanır ve bu dünyadaki sonuçların tartışıla-
bilir olduğunu kabul eder. Belirsizlik üze-
rinden şekillenen gaybî yaklaşımlar insan ve 
Allah ile olan iletişimi, ancak doğru bir ze-
mine oturtabilir. Kuran’da bilinen hakkında 
çok az bilgiler sunulurken bilinmeyen gaybî 
kısımların çokluğu bizde bilinmezciliğin ge-
lişmesini sağlamaya yöneliktir. Gaybe iman 
demek bilinmezci bir kişilik ve düşünceye 
sahip olmak demektir. Hem gaybe iman 
edip hem de gaybi konularda pervasızca 
söylemler sergilemek saçmalamaktan öteye 
gitmediği gibi ilahlık taslamaya kadar giden 
bir süreci başlatır. Ne yazık ki bunu birey-
sellikten çıkartıp, toplumsal düzeyde iman 
konusu yapanlar, gerçek hayattan kopuk ve-
himler ve sanrılar ile hareket eden topluluk-
lar oluşmasına neden olmuşlardır. 

Kur’an insanların var olanla, yani doğal 
olanla uyumunu gerçekleştirmeyi hedef alır. 
Vahiy insanın kendi fıtratı, çevresi ve yara-
tıcıyla olan ilişkisini doğal bir yola iletme-
yi hedefleyen temel ilkeler bütünlüğüdür. 
Gerek evren gerekse insanda var olan doğal 
bir işleyiş mevcutken vahiy bozulmuş olanı, 
rotasına koymayı amaçlamaktadır. Bozulma 
insan hayatının teferruatlarında oluşmaya 
başlarken, insan fıtratını oluşturan temeller-
deki bozulma ise uzun zaman alan yavaş bir 
süreçtir. En ufak sapma ancak tekrarlanınca 
bozulmayı başlatırken, bu küçük sapmalar 
uzun zaman sürerse doğru yoldan çıkmaya 
neden olmaktadır.

Doğal çevre içinde yaşayan fıtri insan, doğ-
rularıyla, yanlışlarıyla legal olanı temsil eder. 
Değişik yollarla doğallığı etkilenmiş, adeta 
suyun üstündeki köpüğü esas kabul eden-
ler, teferruatı ister doğru, isterse yanlış ol-
sun temel zannedip bununla bir hayat tarzı 
oluşturanlar illegaliteye kaymış, doğallıktan 
sapmış olurlar. Sünnetullah fıtri, yani doğal 
olan tüm hayati alanların diğer adıdır. Güzel 
ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş vahiy 
bu manada değerlendirildiğinde, teferruatı 
esas kabul eden sığ düşünceleri ayırmayı he-
defler. Vahyi hayata yansıtan peygamber, var 
olanı kaldırıp yerine yenisini inşa etmemiş, 
aksine bozulmuş olanı açıklayarak özlerde-
ki güçlü fıtratın su yüzüne çıkması için ça-
balamıştır. Adeta suyun üstündeki köpüğü 
üfleyerek hayat kaynağı olan suyun görün-
mesini sağlamıştır. Suya nispeten üzerindeki 
köpük ne kadar hayat verici ve etkilidir ki? 

Bu gün yaşadığımız sorunlar da fıtratı tem-
sil eden Kur’an Müslümanlığı’nın bırakılıp, 
esası teşkil etmeyen teferruatın esas kabul 
edilerek hayat tarzına dönüşmesinden kay-
naklanmaktadır. Kur’an’ın yanına teferruatı 
koyan fikir akımlarının Müslümanları bu-
gün ne hale getirdiğini çok acı bir şekilde 
görmekteyiz. Kur’an’dan uzaklaşan müslü-
manlar biyopsikososyal yönden gerileyerek, 
en fıtri (ilkel) duyguları olan korku ve ümidi 
yaratıcıyla ilişkilendirememişlerdir. 

Bu fıtrat insanın anne karnına düşmesiyle 
biçimlenmeye başlar. Anne karnındaki geli-
şim süreci refleksif olarak kaçınma ve fayda 

KUR’AN’DAN UZAKLAŞAN 
MÜSLÜMANLAR BİYOPSİ-
KOSOSYAL YÖNDEN GE-

RİLEMİŞ, EN FITRİ  (İLKEL) 
DUYGULARI OLAN KORKU 

VE ÜMİDİ YARATICIYLA İLİŞ-
KİLENDİREMEMİŞLERDİR.

M. Mustafa 
SARIALTUN

İMAN ONTOLOJİSİ; 
UMUTSUZLUK 
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ilkeleri üzerinden, iradesiz ama doğal bir şe-
kilde  gelişmektedir. Anne karnından ergen-
lik çağının başlangıcına kadar geçen sürede 
canlılığını yitirme korkusu ile yaşayan er-
gen, kendi tercihleriyle şekillenen iradesinin 
devreye girmesiyle, sonsuz yaşama arzusunu 
gaybî bilgi ile bir umuda dönüştürerek, öz-
gür ve sorumluluk sahibi bir bireye dönüşür. 
İnsanlar gençlik döneminde tercihlerini sü-
rekli karşılaştırmalar yaparak olgunlaştırır. 

Ergenlik çağının başlangıcından itibaren 
ebeveynleriyle çatışan ve kendisini onlarla 
karşılaştıran insan, çok geçmeden kendisini 
Tanrı’yla karşılaştırarak pozisyonunu belir-
lemeye çalışır.  Canlılığını yitirme korkusu 
ile yaşayan ergen bilinç üstü bilgiden gelen 
ve bilinmeyene verilen cevaplar ile kendisini 
yaratan karşı bir güven geliştirir. Bu güven 
başlangıçta canlılığıyla ilgili bilinmeyenleri 
öğrenmesiyle başlarken, daha sonra oluşan 
bu ilkel, yani fıtri güven değişime de uğraya-
bilmektedir. Ümidini yaratıcıya bağlamayan 
insanlarda bozuk inançların gelişmesi de 
kaçınılmazdır. Bu önemli zaman diliminde 
inancı şekillenen genç yaratıcıyı tanıdıkça 
O’nun yaratan, kendisinin yaratık olduğuna 
kesin olarak inanır.

Ve kıyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfil-
dik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), 
senin Rabbin, Âdemoğullarının sırtlarından on-
ların zürriyetlerini aldığı zaman (ergenlik ça-
ğının başlangıcı) onları, nefisleri üzerine şahit 
tuttu. (Allahû Tealâ şöyle buyurdu): “Ben, sizin 
Rabbiniz değil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, 

bizim Rabbimizsin), biz şahit olduk.” (A’râf 
7/172).

Canlılığını yitirme korkusu yaşayan genç; 
ümidini  ya ebeveynlerine, ya içinde yaşa-
dığı topluma, yada Allah’a bağlar. Allah’la 
savaşanlar, Allah’la yarışanlar ve Allah’la be-
raber olanlar diye kategorize edebileceğimiz 
bu üç pozisyon, dünyadaki tüm insanların 
düşünsel gelişim süreçlerini kapsamaktadır. 
Allah’la savaşanlar; aklı duyguları tarafından 
ele geçirilmiş, duyguların kontrolünde bir 
akla sahip olan, tek dünyalı bir hayat tarzı-
nı bilerek ve isteyerek tercih edenlerdir. Tek 
dünyalı bir hayat tarzını benimseyen bu in-
sanların sadece bu dünya için besledikleri 
umutları vardır. Korkularına karşılık olarak 
geliştirdikleri güvenlik temelindeki anlayış-
ları, onların bu dünyayla sınırlı umutlarını 
ortaya koyar. Bu durum onların bilinçaltla-
rının derinliklerindeki yanlış güvenlik anla-
yışlarından kaynaklanmaktadır. 

Ya da (onlar), gökten boşanan, içinde karanlık-
lar, gök gürlemesi ve şimşek (ler) bulunan bir 
yağmur(a tutulmuş) gibi(dirler). Yıldırım sesle-
rinden ölüm korkusuyla parmaklarını kulakla-
rına tıkarlar; oysa Allâh, inkârcıları tamamen 
kuşatmıştır. (Bakara 2/19). 

Atalarından ve bilinçaltının derinliklerinden 
gelen tek dünya anlayışları muhafazakar bir 
dini anlayış da geliştirir. Umutlarının sonu 
veya sınırı vardır onların. Adeta kendileri-
ni sınırlılığa mahkum etmiş statükocu, sığ 
düşünceli yapılanmalar geliştirirler. Onlar 
için önemli olan bu dünyadaki hazza dayalı 
umutlarının karşılanmasıdır. 

Öteki boyuta inanmadıkları gibi, dolayısıyla 
ahirete yönelik umutları da yoktur. Bütün 
varlıkları bu sınırlı ve sonlu güvenlik kay-
gıları üzerinden şekillenmiştir. Tek dünyalı 
düşünce üzerinden şekillenen güvenlik an-
layışı eksik, yarım bir umut anlayışını ortaya 
koyar; kaçınılmaz olarak. Umudunu sonsuz 
ve sınırsız olan Allah’a bağlamamış bahtsız-
lardır bu insanlar. Kendilerine umutsuzluk 
pompaladıklarının farkında bile olamayan 
bu insanlar, ilkel duygularının kontrolüne 

HİÇBİR ZORLUK, SIKINTI 
VE EZA ONLARI MUTSUZ 

ETMEZ. ONLAR İÇİN 
İNANMAK DEMEK; 
SADECE TEK OLAN 

ALLAH’A GÜVENMEKTİR.



Kur’ani Hayat
KASIM’14
SAYI 38

99

M. Mustafa 
SARIALTUN

İMAN ONTOLOJİSİ; 
UMUTSUZLUK 
PINARI

giren, adeta bilinçaltının zombisi gibidirler. 
Kur’an bu tarzı şeytanın “soldan yaklaşma-
sı” kavramı üzerinden tanımlarken gerçek 
manada  “ebter” olanların bunlar olduğu-
nu vurgular. Ya hep-ya hiç, dost-düşman 
mantığı üzerinden şekillenmiş bir hayat fel-
sefesi olan tek dünyalı bu insanların, zevk 
ve arzularına yönelik ortaya koydukları 
sanatsal, teknolojik gelişmeler dahi onları 
mutsuzluktan, hüzünden alıkoyamamakta-
dır. Allah’la yarışanlar; bunlar da korkuları 
karşısında yanlış güvenlik anlayışı geliştiren 
insanlardır. Bunlar güvenlik anlayışlarını di-
rek Tanrı’ya değil, aracılar yoluyla şekillen-
dirmişlerdir. Sadece Tanrı’dan değil onun 
astlarından  da umut eden bir güvenlik sis-
temi geliştirmişlerdir. Bunların “doğru yola” 
paralel inanç yolları geliştirdikleri görül-
mektedir. İki dünyalı yaklaşımları olmasına 
rağmen, umutlarını; geliştirdikleri paralel 
inanç sistemleri üzerinden elde edeceklerini 
zannetmektedirler. 

Uzak Allah anlayışına sahip bu insanlar Al-
lah’ın dinine paralel din, Allah’ın kitabına 
paralel kitap geliştirmişlerdir. Çünkü sınır-
sız ve sonsuza yapacakları yolculuğu paralel 
yollarla tamamlayacaklarını dair umutları 
vardır. Kur’an bu tür yaklaşımları şeytanın 
“sağdan yaklaşması” olarak tarif eder. Bu tür 
paralel din anlayışı içinde olanlar bu dünya-
da çoğunluğu oluşturur. Allah’tan başkasına 
umudunu bağlayan bu insanların temelde 
Allah’la savaşanlardan pek farkları yoktur. 
Bunlar Allah’ın yanında, O’nun  yarattıkları-
na güvenen bir anlayışla Allah’ın sıfatlarının 
bir kısmını yarattıklarına dağıttıklarının far-
kında değillerdir.

Ve (Allah diyecek ki) işte şimdi bize yapayalnız 
geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi, dahası, 
size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. 
Sizin lehinize Allah’a ortak olduğunu sandığınız 
o şefaatçilerinizi neden şimdi yanınızda göremi-
yoruz ? Artık aranızdaki bütün bağlar kopmuş-
tur, güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir. 
(En’âm 6/94).

Bu anlayıştakilerin inancı tarihten gelen 
toplumsal bir hastalığın insandaki tezahü-
rü olarak gelişen “aracılık” dinidir. Allah’tan 
başkasından destek (şefaat) bekleyen, bu 
dünyadayken kendilerine şefaatçiler tayin 
eden kimselerdir. Allah’la beraber olanlar; 
umudunu bir ve diri olan Allah’a bağlamayı 
başarabilmiş bir akla sahip olan, kendisi ve 
çevresiyle uyumu gerçekleştirebilmiş, ken-
dilerinin Allah’a, Allah’ın da onlara yakın 
olduğu (güvendiği) insanlardır.

İnsanı biz yarattık ve onun kendi kendine neyi 
fısıldadığını iyi biliriz. Biz ona şahdamarından 
daha yakınız. (Kâf 50/16). 

Rableri katında onların mükâfatı, altlarından 
ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî 
olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı ol-
muş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu 
mükâfat, Rabbine saygı (haşyet: korku ve ümit)
gösterene mahsustur. (Beyyine 98/8). 

Kur’an’da mümin diye bahsi geçen ve özel-
likleri sayılan bu insanlara günümüzde rast-
lamak mümkündür. Bunlar doğrunun, ba-
rışın, sevginin ve adaletin hem temsilcileri 
ve hem de savunucusudurlar. Onlar bu dün-
yada ve ahirette iyiliğin; barış, adalet ve 
sevgiyle mümkün olduğunun farkındadır-
lar. Bilinç üstü ile bilinçaltının uyumlu ol-
duğu insanlardır. Umutsuzluk onların kita-
bında yazmaz. Onlara bu dünyada ne korku 
ne de hüzün vardır. Umutlarının bağlandığı 
bir tek yaratıcı olduğundan onları devamlı  
hayat dolu ve  heyecanlı görürsünüz. Hiçbir 
zorluk sıkıntı ve eza onları mutsuz etmez. 
Onlar için inanmak demek; sadece tek olan 
Allah’a güvenmektir.

Kasvet gibi sarıp sarmalayan olayın haberi 
sana ulaştı mı? Bazıları vardır o gün; zillet için-
de yıkılmıştır; işi bitmiş, eli kolu dökülmüştür; 
tarifi imkânsız bir azabın içindedirler, zehir gibi 
bir (umutsuzluk) pınarından sulanırlar; onlara 
hiçbir yiyecek yoktur, ancak onursuzların yiye-
ceği vardır; ama ne besleyicidir ne doyurucudur. 
(Ğâşiye 88/1-7). 
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HİCRET, İNSANIN YANLIŞ 
DAVRANIŞLARINI, 
DÜŞÜNCELERİNİ, 

ALIŞKANLIKLARINI 
BIRAKARAK YALNIZ 

ALLAH’A YÖNELMESİ 
VE YALNIZ O’NUN 

İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAMAYA 
BAŞLAMASIDIR.

Biz… henüz bir tuz tanesi büyüklüğünde 
iken, uzun bir yol aşıp, “insan olmak” 

için annemizin en korunaklı yerine tutunu-
ruz. Belli bir süre sonra da zorlu bir yolculu-
ğun ardından, dünya denilen mekâna gözle-
rimizi açarız.

Sonrasında farklı yollar girer hayatımıza… 
Özlediklerimize götüren, onları bize getiren. 
Kimi uzun, kimi kısa, kimi daralan, kimi pa-
tika, kimi aşması zor sarp yokuşlarla dolu.

Ancak bir yol var ki, mutlaka onda yolcu ol-
malı. Arada yanılıp yönümüzü şaşırabilece-
ğimiz tâli yolları da olsa, o dosdoğru bir yol. 
İnsanların rızasından sıyrılıp, yalnızca Al-
lah’ın rızasını kazanmaya yönelten yol. İşte 
bu, Rabb’e hicret edilen, insanı O’na ulaştı-
racak olan yol…

Hicret, insanın yanlış davranışlarını, düşün-
celerini, alışkanlıklarını, kısacası geçmişine 
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dair her şeyini bırakarak yalnız Allah’a yö-
nelmesi ve yalnız O’nun istediği gibi yaşa-
masıdır. İnanan insan hicret ederek O’na gö-
nülden teslim olur, en yakın dost O’nu bilir 
ve Rabbinin himayesine sığınır.

Hicret kalben, ruhen bir kopuştur. Karanlık-
lardan aydınlığa çıkaran, kurtuluşa ulaştıran 
fiili duadır. Hayatı zorlaştıran gereksiz kor-
kulardan, endişelerden, üzerimizdeki zincir-
lerden kurtuluştur. Bindiğimiz gemide, ken-
dimize eziyet ederek sırtımızda taşıdığımız 
yükleri güverteye bırakmaktır. Sonlu olan ne 
varsa terk ederek, sonsuz olan Sevgiliye yol 
almaktır.

Bu yolculukta “herkes ne der” mantığı yok-
tur. Endişeler yaşanıyorsa katıksız bir inanç-
tan söz etmek zordur.

Bu yolculukla, nefsani ve dünyevi tüm bağ-
lar kopar. Zahirde kayıp gibi görünse de, en 
büyük nimetlerin kapılarını açar. Katıksızca 
yöneldiği bu yol, insan için gerçek kurtulu-
şun yoludur. O yol, kalkmak için düşülen 
yoldur.

Hepimiz, hayatımızın bir döneminde benzer 
bir yolculuk yaşayabiliriz. Bu, bazen daha 
farklı şartlarda, daha farklı mekânlarda ger-
çekleşebilir.

…

Şimdi yüksek bir apartmanın önündesin. 
Kapı açık ve içeriye giriyorsun. Yabancı bir 
mekân. İlk hatırına gelen “ben neden bura-
dayım?” “Amacım ne?” “Ne yapmam lazım?” 
gibi sorular.

Düşündün ve cevapları buldun. İç dünyanda 
hep daha iyiye, daha güzele, daha doğruya 
varabilmeyi arzu ediyordun. Şimdi bunu fiili 
dua halinde gerçekleştireceksin. Bir üst kata, 
ardından diğerine derken, en üst kata çıka-
caksın. Korku ve umut içinde; Âraf’da gibi.

İlk kata çıkan merdivenlere yöneliyorsun. 
Ama önce enaniyetini, kibrini burada bırak-
man lazım. Şeytanı, Allah’a iman ve itaatten 

alıkoyan kibri idi hatırla. Hedefine varabil-
mek için önce bunlardan kurtulmalısın. 

Eğer kararlıysan, yukarıya çıkmaya başla-
yabilirsin. Ama hayır asansörle değil. Yavaş 
yavaş ve kendi çabanla çıkmalısın. Her basa-
makta düşünerek, en üst kata kadar...

Birinci kattasın. Apartmana girerken neleri 
bıraktın ardında?.. Yanlış davranışlarını, dü-
şüncelerini, alışkanlıklarını, kısacası geçmi-
şine dair her şeyini, değil mi? Şimdi yalnız 
Allah’a yönel, O’na gönülden teslim ol ve 
himayesine sığın.

Hayatını zorlaştıran gereksiz korkulardan, 
endişelerden, üzerimizdeki zincirlerden 
kurtulacaksın. Sonlu olan ne varsa terk et, 
kendine eziyet ederek sırtında taşıdığın yük-
leri bu katta bırak.

Sonraki kat... Bugüne kadar doğruları ve 
gerçekleri görmekten seni alıkoyan gaflet 
perdelerini burada bırakmalısın. Perdeler 
yavaş yavaş iner. Her basamakta birkaç per-
deni bırak, o zaman çıkacağın basamakları 
daha rahat görebilirsin.

Bir üst kata geldin. Mücadelen büyük. En 
büyük düşmanın kendi içinde; nefsin. En 
üst kata kadar zaman zaman sana eşlik ede-
cek. Bu mücadele, Peygamber(as)’ın ifade-
siyle mümin için en büyük cihad. Şeytanın 
etkisindeki nefsinin bencil tutkuları, onu 
ilâh edinmeni ister. Sen “hayır” demeyi bil. 
“İşittim” de, “itaatim size değil” de. “La İlahe 
İllAllah” de ve Allah’tan başkasını reddet. Ki, 
yardımcın da var. Onu dinle. O; vicdanın. 
O, Allah’ın her zaman doğruyu işaret eden 

İMTİHANLAR YAŞAYACAK-
SIN ÜST ÜSTE, AMA TE-

VEKKÜLÜN VE SABRINLA 
HER ZORLUĞUN ÜSTE-
SİNDEN GELEBİLİRSİN.
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sesi. Onu hep diri tut, ölü olması gereken 
nefsin. Unutma; nefsinden vicdanına kaça-
caksın.

Yukarıdaki kattasın şimdi... Bu katın kapısı 
her zaman açık; o, tevbe dediğimiz rahmet 
kapısı. Burada, geçmişteki hataların için 
önce bağışlanma dile. Zaafların ve acizlikle-
rinin farkındaysan aynı hatalara, günahlara 
dönmemek için Rabbine dön, tevbe et.  

Gaflete kapılıp aynı günahı tekrar işleyebi-
lirsin belki ama Allah’ın rahmeti sonsuz. Bu 
kucaklayıcı rahmeti sebebiyle defalarca tev-
beni bozsan da, gerçekten nasuh/kesin bir 
tevbe ile O’na sığınabilirsin. Kolunda kesik 
varsa, yara bandına bakmak yerine, hemen 
yaraya yapıştırmalısın.

Sonraki kat... Bu katta sabrı yerleştirecek-
sin kalbine. Yaşadığın her zorlukta Rabbini 
hatırlayacaksın ki zorluklar kolaylaşsın. İm-
tihanlar yaşayacaksın üst üste ama tevek-
külün ve sabrınla her zorluğun üstesinden 
gelebilirsin. Her zorlukta bilenir; bilendikçe 
keskinleşir, incelir; inceldikçe güçlenirsin.

Bir üstteki katta Allah’a güvenmeli ve teslim 
olmalısın. Ölümü, ahireti, sonsuz cennet 
ve cehennemi sürekli akılda tutmak ve tüm 
bunlara kesin bilgiyle iman etmek Rabbine 
teslimiyetini artırır. Allah’ın belirlediği kade-
rine razı ol, o zaman O da senden razı olur. 

Sana taşıyamayacağın yükü yüklemeyen, 
sen “şer” gibi görsen de senin için en hayır-
lısını yaratan Rabbine teslim ol.  “Allah beni 
teslim aldı”  diyebilmen önemli.  O zaten her 
şeyi teslim almıştır.

Yukarıdaki kattasın... Vefalı olmalısın. Mü-
kemmel, içten, sağlam ve sarsılmaz kalp 
bağlılığıdır vefa. Rabbinin rızasını kazanma 
yolundaki engel ve zorlukları aşmak için 
hayatın boyunca ihtiyaç duyacağın üstün 
ahlâk özelliğidir. Sevgi, şefkat, merhamet, 
hamiyet, yiğitlik ve vefa gibi duygular senin 
silahın. Unutma. 

Bu katta Allah’a verdiğin sözlere sadık kal-
malısın. “Ben Allah’ın kuluyum... Ben yalnız-
ca Allah’a kulluk ederim... Dinim İslam’dır” 
demiştin. Sadakatle Allah’ın sınırlarını koru, 
kulluk sorumluluğunun bilincinde ol ve Al-
lah’ı derin bir aşkla severek bu sözlerini fiili 
olarak da doğrula.

Yaklaşıyorsun... Bu katta her yandan Al-
lah’ın nimetleriyle kuşatılmış olduğunu gör. 
Hiçbirine kendin güç yetiremezsin. Yalnızca 
Rabbinin dilemesiyle bu nimetlere kavuşabi-
lirsin. Şükret; verdiği her nimet ve güzellik 
için, hem sözle hem de içten Allah’a minnet 
ve teşekkürün ifadesi olarak. 

Kendine ait olduğunu düşündüğün bede-
nin, zekân, sağlığın ve gücün de gerçekte 
bu nimetlerin bir kısmı. Bu güzellikleri ve-
ren Rabbine şükretmezsen nankörlük etmiş 
olursun. Allah dünya hayatındaki tüm ni-
metleri, kulunun şükür mü yoksa nankör-
lük mü edeceğini ortaya çıkarmak için ya-
ratır çünkü. 

Dua et. Son kata geliyorsun. Yaşadıklarından 
öğüt alıp, ders çıkardın mı? Öğrendiklerini 
unutmamak ve bundan sonraki hayatında 
uygulayabilmek için, kararlı olmak, yeni-
den düşmemek, yolun başına dönmemek 
için Rabbine sığın, dua et. Sonsuz aczinle, 
sonsuz güç sahibinden iste. Duan kadar de-
ğerlisin.

Ve şimdi son kattasın... 

“Katımızda eminsin!”  

BEDENİN, ZEKÂN, 
SAĞLIĞIN VE GÜCÜN 
SANA BAHŞEDİLMİŞ 

NİMETLERİN SADECE 
BİR KISMI. BU 

GÜZELLİKLERİ VEREN 
RABBİNE ŞÜKRETMEZSEN 

NANKÖRLÜK ETMİŞ 
OLURSUN.
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SOSYOPSİKOLOJİK 
BİR VİRÜS:  
SEKÜLERİZM
Allah’ın Olmadığı(!) 
Bir Hayat Tasavvuru 
Projesi

AHİRETİ YOK SAYAN VE 
DÜNYAYI ÖNCELEYEN 

HER TASAVVUR, DÜŞÜNCE, 
EYLEM VE PROJE; GEÇTİĞİ 

YERLERİ ENKAZA 
DÖNÜŞTÜRMÜŞ VE KAOSA 

BOĞMUŞTUR!

Sekülerizm; insanda din dışı/profan tek 
boyutlu pür dünya tasavvuru inşa etmek 

isteyen bir proje/ideolojidir. Dolayısıyla 
yaptığı hiçbir şeyin hesabını vermeyen, 
her şeyin bu dünya hayatı ile başlayıp bit-
tiğini düşünen bir insan, toplum ve dün-
ya inşa etmenin adıdır sekülerizm... 

İnşa edilegelen bu projeyle insan, vicdanın 
anlamını ve işlevselliğini rafa kaldırmıştır… 
Vicdan mekânizması örselenerek ötelenmiş-
tir. Bu seküler tasavvurla insanın nasıl be-
şerleşerek canavarlaştığını gördük ve görü-
yoruz. Bu canavarlaşmanın/sekülerleşmenin 
acı bilançosunu ve tablosunu yeryüzünün 
muhtelif bölgelerinde gün geçmiyor ki kıv-
ranarak izlemeyelim! 

Burnumuzun dibindeki Ortadoğu’nun dün 
olduğu gibi, bugün de cadı kazanına dönüş-
türüldüğünü hayretler içerisinde görüyor ve 
izliyoruz.
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Dünyanın kaderini değiştirmeye namzet 
yaşadığımız bu jeopolitik coğrafya, kendi 
elleriyle başına getirdiği kaderinin kurbanı 
olmuş ve kıvranarak kederini yaşıyor…

Yaşanan bu sosyolojik felaketin-fitnenin 
nedenlerini ve niçinlerini dünden bugüne 
kendinden başka kimseyi tanımayan, ben-
cil-egosantirik ve hayat felsefesini içgüdü 
ve tutkularından alarak yaşayan sorumsuz 
insanın, fıtri değerlerinden kopmasında ve 
özüne yabancılaşmasında aranmalıdır… 

Kur’an mektebinde Kadir-i Mutlak Rah-
man’ın önümüze hayatın bir sünnetullahı 
olarak koyduğu hayat prensibinde ifade bu-
yurduğu gibi: “Başınıza gelen her musibet 
kendi ellerinizle yaptıklarınızın sonucu-
dur; üstelik O bir çoğunu da affetmekte-
dir. (Şûra 82/30).

Evet!... İnsanlık ailesi olarak bugün yaşa-
dıklarımız Rabbimizin hayata koyduğu bu 
prensip üzeredir… Bugün yaşadıklarımızı 
dün yaptıklarımızdan aramalıyız. Bu anla-
mada düşünce eylemin annesidir.

Dünyevileşmeye evrilen veya temayül göste-
ren her düşünce, inanç ve eylem potansiye-
linde yabancılaşmaya, ahlaki bozulmaya ve 
de yozlaşmaya meyyaldir. Zira her dünyevi-
leşme fıtrata karşı bir sapmadır. Arızi bir du-
rumu ifade eder. Dolayısıyla seküler tasavvur 
evvela şahsiyeti sonra toplumu ve nihayetin-
de uzantısı teşekkülleri ahlaksızlaştırır. 

Ahireti yok sayan ve dünyayı önceleyen her 
tasavvur, düşünce, eylem ve proje; geçtiği 
yerleri enkaza dönüştürmüş ve kaosa boğ-
muştur…

Bugün insanlığın geldiği seviyeyi dikkat-ı 
nazara alıp bir adem-i sorumluluk duru-
şu cihetinde değerlendirdiğimizde, kabulü 
mümkün olamayan vahameti yüksek bir 
insanlık erozyonu yaşadığımızı müşahede 
ediyoruz.

Allah’ı yok sayan veya yokmuş gibi davra-
nan kişi, toplum, politik yapı, siyasal sistem 
ve ideolojik tasavvur, her ne seviyede olursa 
olsun vahşet, zulüm ve adaletsizlik üretir. 
Malum küresel/koalisyon güçler ve hami-
lerinin yapıp ürettikleri gözler önünde…

Süregelen benîadem tarihinde dünya-ahiret 
dengesini kaybeden gerek insan gerekse in-
sanın teşekkül ettirdiği her nevi yapılanma 
kan, zulüm ve adaletsizlik üretmiştir.

Allah adına kendini ortaya koyan kişi ve ya-
pılar (her türlü cemaat, cemiyet, devlet ve 
sosyal-siyasal-ekonomik yönetim örgütlen-
meleri) da olsa dünya-ahiret dengesini tesis 
edememişlerse akıbetleri fiyaskoyla netice-
lenmiştir. Kazandıkları ve sundukları cen-
net değil cinnet olmuştur. 

Dünyevileşen Yahudiliğe karşı uhrevileşen 
Hristiyanlık veya maddeye gömülen Ya-
hudilik ile mistisizme evrilen Hristiyanlık; 
“ben hakkım” sevdası uğruna ne canlar ve 
insanlık kıyımları yaşatmıştır. Bu fela-
ketin adresi olan Batı tarihi, yüzyıl süren 
din savaşlarıyla hafızalarda yerini almıştır. 
Keza dört halife sonrası, bazı şahsiyetler ve 
dönemler dışında dünyevileşerek saltana-
ta dönüşen, Emevi monarşisi ve uzantıları/
versiyonları da benzer serencamı yaşadılar, 
yaşattılar ve yaşatmaya devam etmektedirler. 
İnsan, hakikati yerinden ettiği an hayatın ik-
tidar koltuğuna zulüm ve zalim oturur.

Ancak şu vak’a da bir sünnetullahtır; fira-
vunlaşmış her akıl er-geç sahibini imha eder. 

FITRAT DİNİ İSLAM’DAN, 
BU DİNİN SAHİBİ 
OLAN ALLAH’TAN, 

ALLAH’IN İNSANLIĞIN 
KENDİNE/FITRATINA 
DÖNMESİ İÇİN VAZ 
ETTİĞİ KUR’AN’DAN 

UZAKLAŞTIK!
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(İslâmoğlu, Nüzul Sırasına Göre Hayat Kita-
bı KUR’AN, s.557). 

Yazımızın eksenini batıya kaydırdığımızda, 
“Kopuş” anlamına gelen burjuvanın yeryü-
zü cennet projesi “modernizm”, her ne ka-
dar karanlık Orta Çağ Hristiyanlığına karşı 
kültür, bilim, sanat ve felsefe alanında Rö-
nesans’ı, dine karşı reformasyonu sadra şifa 
reçeteler-projeler olarak öne çıkardıysa da;

Kültürel çöküntü,

Eko-sistemin tahribi, 

Irkçı-ulusal rüzgarların halkları birbirine 
kırdırması-asimilasyonu,

Ekonomik sömürü,

Ailenin dağılmasıyla öne çıkan bireyselcilik 
ve buna bağlı olarak bireyin her alanında te-
mayüz eden pragmatist-çıkar ilişkileri,

Mahremin kaldırılmasıyla hayanın dibe vur-
ması vs… Modern paradigmanın doğurdu-
ğu sonuçlar arasında zikredilebilir. 

Yüzünü Batı’ya çevirip modern paradig-
mayı kurtuluş ve istikbal için tek ve vaz-
geçilmez referans olarak kabul eden her 
çevre ve organizasyon, bilaistisna Batı’nın 
yaşadığı sekülerleşme sürecini ve sonuç-
larını yaşayacaktır.

Bizim 90 yıldır hatta Osmanlı’nın son dö-
nemlerini de eklersek, Cemil Meriç’in mani-
dar ifadesiyle “Bu gemi 300 yıldır su almak-
tadır.” Çünkü fıtrat dini İslam’dan, bu dinin 
sahibi olan Allah’tan uzaklaştık ve Allah’ın 
insanlığın kendine/fıtratına dönmesi için 
vaz’ ve zikredilen ilahi proje olan Kur’an’dan 
uzaklaştık…

Bu topraklarda yaşayan insanın iddiası: TEV-
HİD ekseninde ADALET ve MERHAMET 
temelinde yaşanılabilir mamur ve medeni 
kardeş bir dünya inşa etmek olmalıdır…

Peki bu iddianın teorik ve pratik formülas-
yonu nasıl olacak..? Bu iddianın sac ayak-
larını ve kodlarını Allah, insanlık için sun-
duğu ilahi inşa projesi Kur’an ile önümüze 
sermiştir. Ve bu projenin canlı örnekliğini 
ve rol modelliğini ahlaki, akidevi, toplum-

sal, siyasal ve ekonomik boyutta Allah Ra-
sulü’nün hayatında ve ilahi inşa projenin ete 
kemiğe büründüğü Medine Nebevi devletin-
de görüyoruz. 

Bu kadim referans inanç ve düşünce boyu-
tunda tevhid, pratik ve eylemde boyutunda 
adalet, duygu ve kalp boyutunda ise merha-
met üzere ortaya çıkar ve yükselir. 

Bu projeden neşet etmiş basit ve pratik bir 
anahtar: “Ölmeden Önce Ölmek”

Seküler hayat zehrine karşı bir panzehirdir, 
ölmeden önce ölmek. Ölmeden önce öl-
mek dedikleri bu olsa gerek… Ölmeden 
önce ölmek veya yaşarken ölmek ya da 
ölümü yanımızda taşımak, bu dünyevi-
leşme sendromunun halli için yeterlidir. 
Dünyevileşme tasavvuruna karşı ahiretli 
olma tasavvuru....

Bu ifade çok buudlu bir mesele. Bir o kadar 
da çetrefilli ve girift… Dahası biraz tehditkar!

Çok buudlu bir izah gerektiriyor bu iddia… 
Yani dünyada ahiret nasıl okunur ve yaşanır 
iddiası. Kulağa oldukça ütopik geliyor… 

“Ahirete imanın” ahlakı olur mu? Bu bağ-
lamdan hareketle ahirete imanın ahlakını, 
ahirete iman karşısındaki duruşumuz ve 
pratiğimiz tanımlar ve belirler. Evet, duru-
şumuz veya pratiğimiz ahirete imanımızın 
ahlaki çerçevesini çizer. Zira ahlak, eyle-
me ve amele delalet eder. Ahlak; düşünce, 
duygu, hissiyat ve inançlarımızın toplum ve 
tabiat karşısındaki tutum, eğilim ve davra-
nışlarımızdır. Davranış ve tutumlarımızın 
kalite düzeyini belirleyen taşıdığımız iman 
kalitesine bağlıdır.

İSLAM, 
MUHATAPLARINDAN 

İMAN YOLCULUKLARINDA 
İKİ KANATLA UÇMALARINI 

EMREDER.
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Ahireti öncelemek; dünyamızı ahiretin hiz-
metine vermektir. Mahşerimizi ölmeden 
yaşamak ve kurmaktır.

Tabiatıyla mahşer-hayat tasavvurunun çer-
çevesi, Kur’ani perspektiften hareketle hangi 
kodlar ve parametreler üzerinde yükselmesi 
gerektiği konusu yukarıda ana hatlarıyla or-
taya konuldu. Bu konuyu biraz daha açarak 
toparlayacağız.

“Son Evrensel Mesaj ve Hayat Kitabı Kur’an” 
akideyi zımnen inancı/imanı iki kanat üze-
rinden hareketle tanımlar ve çerçeveler. 
Mustafa İslamoğlu üstadın yerinde tespitiyle 
“İman iki kanatlıdır. Biri TEVHİD kanadı 
diğeri ADALET kanadıdır.”

Bu tanımlamayı biraz açacak olursak; İslam, 
muhataplarından iman yolculuklarında iki 
kanatla (takva) uçmalarını emreder.

 Bu kanatlardan biri insandan Allah’adır. 
-ki bu TEVHİDTİR. İnsanın kendisi ile Al-
lah arasında doğrudan, aracısız samimi bir 
bağlantı kurmasıdır. Bu doğrudan ve aracısız 
diyalogda her türlü amalar ve fakatlar şirke 
davetiyedir. Dolayısıyla Allah bizde ilk önce 
ihlası/samimiyeti inşa etmek ister. “din sa-
mimiyettir” sözünün ehemmiyetini burada, 
bu insan-Allah münasebetinde aramalıyız. 
Kur’an buna “ihlas” der, sıdk der, muvahhid 
ve ehl-i takva der. Allah ile olan hukukumu-
zun boyutu tek, aracısız, doğrudan ve ihlas 
ekseninde kurulmalıdır. İnsandan Allah’a 
uçan kanada TEVHİD kanadı diyoruz. İn-
sanın ontolojik sebebidir tevhidi kavraması 
ve bu eksende hayat yolculuğuna devam et-

mesi. Keza Murad-ı İlahinin öncelikli gayesi 
de insanda saf ve pak bir tevhid tasavvurunu 
inşa etmektir.

İkinci kanat insandan-topluma olan ADA-
LET kanadıdır. İşte! Yaşarken ahireti yanı-
mızda taşımanın en somut ve pratik göster-
gesi adalet olsa gerek. 

Adalet tevhidin toplumdaki tecellisidir. 

Adalet, mümindeki tevhid şuurunun top-
lumdaki yansımasıdır.

Adalet topumdaki imanımızdır.

İnsanlarla her an ve halde kurulan müna-
sebetlerimizde Allahlı ve Rabbani olmanın 
anahtarıdır, adalet kanadı.

En yakınımızdaki insandan başlayarak bü-
tün insanlığa karşı sergilenmesi gereken ana 
ölçü adalet ve merhamettir. Özünde ve işin-
de merhametli olan Rahman ve Rahim Allah, 
mümin kulunda da bu ölçüyü ve duruşu 
görmek ister. Bu ana ölçünün akidevi/imani 
karşılığı tevhid topludaki izdüşümü adalet-
tir. Adeta Allah, “Bana inanıyor ve Bana kul 
olmak istiyorsanız, insanlara karşı merha-
metli ve adaletli olunuz.” der.

Kur’an tevhidin (Allah’ın ortaksız ve tek 
oluşu) toplumsal realitedeki karşılığını, gö-
rünebilirliğini, pratiğini, eylemselliği ve ete 
kemiğe bürünmesini “adaletle muamele” 
edilip edilmemesine bağlamıştır.

Muvahidlik, adaletli olmakla sabitlen-
miştir. Muvahhid olmanın yolu adalet-
li olmaktan geçer. Artık bu ilke müminin 
içtimai alandaki sabitesi olmaktadır. Taviz 
verildiği ölçüde tevhid /ihlas bağı zedelenir, 
zayıflar, kopma yolunda bir seyir izler. Bu 
noktadan sonra iman artık marazi ve arızalı 
bir hal almıştır. İman dengesini ve insica-
mını yitirerek dünyevileşme yönünde evril-
me sinyallerini vermeye başlamıştır. Tevhid 
inancının yeniden tesisi için, adaletli olma-
ya, fabrika ayarlarına, fıtrat yoluna dönmek 
gerekir. “Ey iman edenler iman ediniz.” 
ilahi telkinin amacı bu olsa gerek. Hastalıklı 
imanın tedavisi ve tevbesi, Allah-insan iliş-
kisindeki tevhid, insan-insan ilişkisindeki 

TEVHİD İNANCININ 
YENİDEN TESİSİ İÇİN 

ADALETLİ OLMAK, 
FABRİKA AYARLARINA, 

FITRAT YOLUNA DÖNMEK 
GEREKİR.
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merhamet ve adalet dengesini yeniden tesi-
siyle mümkündür…

Galiba imani hastalığın temel sebebi, Allah 
ile olan ilişkinin samimi, sağlam ve direkt 
kurulamayışında aranmalıdır. Tevhid bağı 
doğru kurulmayınca, insanlarla dolayısıy-
la toplumla olan ilişkide doğru, sağlam ve 
samimi kurulamıyor. Tabiatıyla ilişkiler de 
“ben merkezli” seküler düzlemde kurulmuş 
oluyor. Böylece kaçınılmaz olarak ahiretli 
değil dünyevi/seküler endişelerle ve beklen-
tilerle hayat yaşanılacak.

 Dinin/İslam’ın dolayısıyla inancın insanı/
toplumu ve bütünüyle hayatı şekillendirip 
dönüştürmesi gerekirken insan dine/İslam’a 
ve inanca seküler beklentilerle istikamet 
vererek ucube formlara, dinlere “İslamlara” 
dönüştürüyor. Hâsılı Mustafa İslâmoğlu’nun 
yerinde ifadesiyle vahyedilen dine karşı bir 
“paralel din” icat edilmiş oluyor. 

 Bu kirletilmiş İslam ve uydurulan din an-
layışı, süreci otomatiğe bağlayarak öncelikle 
tasavvuru bozar ve kirletir, akabinde düşün-
ceyi, tutumu, davranışı, şahsiyeti ve nihayet 
hayatı çaktırmadan ve fark ettirmeden dö-
nüştürür. İşte fecaat! Vahyedilen dine karşı, 
bir din… Ve işte sekülerizm virüsünün do-
ğurduğu serencam…

Bugün İslam dünyasının içine girdiği bu 
heyulayı ve yaşanmışlıkları anlamak ve bu 
yaşanan İslam ve insanlık dışı dramın temel 
nedenlerini sekülerleşme serüveninde ve bu 
serüvenin doğurduğu din anlayışlarından 
ve yorumlarından aramak gerek. Yaşanılan 
sorunların nedenlerini ve niçinlerini “dine 
karşı din” veya “paralel din” oluşumunda 
aranmalıdır. Aksi takdirde dünden bugüne 
İslam dünyasının yaşadıklarını anlamak için 
düne bugüne ve yarına şaşkın şaşkın bak-
maya devem edilecek. Din tasavvuru eğri 
ise, üzerine inşa edilen her şey doğal olarak 
eğri olacaktır. Maalesef bu orijinal ve pak 
dinden bir sapmadır.

İslam’ın-vahyin en esaslı çıkışı ve domino 
etkisi seküler tasavvura karşı olmuştur. Bu 

karşı çıkış ve ıslah edici duruş eksende ken-

dini konumlandırmıştır. Kur’an baştan sona 

dünyevileşme krizine karşı, dünya hayatına 

bakış açımızın, duruşumuzun ve tepkimi-

zin nasıl olması gerektiğinden söz eder. Bu 

konuda uyarı üzerine uyarılar da bulunur. 

Kur’an’ın bütününe serpiştirilmiş uyarı yol 

levhaları (âyetler-sûreler) bulunur. Direkt 

veya dolaylı her sûrede bu yol levhalarını/

âyetlerini buluyoruz. Örneğin Tekâsür Sû-

resi’ne bakar mısınız? Mekkî bir sûredir. 

Dikkatinizi çekerim, henüz Müslümanlar 

biriktirmenin zaman ve zemini bulmazken, 

servet ve güç konusunda ikaz edilerek dün-

yevileşmeme konusunda önlerine bir mani-

festo edasıyla kırmızı çizgiler konuluyor. 

Kendisinde şüphe olmayan takva sahipleri 

için hidayet /dosdoğru yol gösterici Kur’an, 

şirke karşı tevhid ekseninde hayat tasavvu-

rumuzu inşa etmeye devam ediyor.

 Dezenformasyon/bilgi kirliliğininin kıskaç 

ve bombardımanından geçtiğimiz bu dö-

nemde inkılabî ve saf bir formasyon/bilgi/

hakikat talebiyle insanlığın karşısında dim-

dik duran tek liman ve adres, şüphesiz ki in-

sanlığın değişmez değerleri ve hayatın için-

den konuşan ilahi mesaj KUR’AN’dır. 

TAKVA SAHİPLERİ İÇİN 
HİDAYET/DOSDOĞRU 
YOLU GÖSTERİCİ OLAN 

KUR’AN, ŞİRKE KARŞI 
TEVHİD EKSENİNDE 

HAYAT TASAVVURUMUZU 
İNŞA ETMEYE DEVAM 

EDİYOR.



İBRAHİM SÛRESİ

Yasemin İSLÂMOĞLU

SÛREDE ‘KULLUK 
BİLİNCİ’NİN İNŞASI 

VE ALLAH’IN KULLUK 
ÇAĞRISINA KARŞI, 
İNANANLARIN VE 

İNKÂRCILARIN 
DAVRANIŞLARI İŞLENİR. 

İbrahim Sûresi, Kur’an’ın resmi sıralamada 
14. sûresidir. Mekke’de, boykot sonrası 

inen İbrahim Sûresi, 52 âyetten oluşur. Sûre 
ismini, Hz. İbrahim’in ailesini Allah’a teslim 
ediş kıssasından alır. 

Sûrede ‘kulluk bilinci’nin inşası işlenir. Al-
lah’ın kulluk çağrısına karşı, inananların ve 
inkârcıların davranışları işlenir. Bu davra-
nışlar, çağlar geçse de hiç değişmeyen dav-
ranışlardır. Mekke ortamında inen bu sûre, 
Mekke’nin temel sorunlarını işlemektedir. 
Tek Allah’a iman, nübüvvet, ahiret, kısaca 
tevhid konusu işlenir. 

İbrahim Sûresi mukatta’at harfleri ile başlar. 
Elif, Lam, Ra; bu ve benzeri harflerle başla-
yan sûreler genelde Allah’ın ve vahyin oto-
ritesini ifade eden âyetlerle devam eder. Bu 
sûre konuları açısından bir bütündür. Mu-
hatabında, özellikle nübüvvet konusunda 
ciddi bir algı oluşturur. 

Sûre, Allah’ın otoritesi ve vahyin rehberliği-
ne vurgu ile başlar. Vahyin iki temel özelliği 
belirtilir: 

Zihni ve kalbi karanlıktan aydınlığa çıkaran 
rehber, 

Allah’ın orijinal ve dosdoğru yolunun reh-
beri. 

Ardından, inkârcıların Rabbimizin bu çağrı-
sına ve emeğine karşı tutumları sıralanır:

K U R ’ A N ’ I N   B U R Ç L A R I
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Tüm yaşam sevgilerini, sadece dünya için 
kullanarak ahirete hiç sevgi ayırmazlar,

Başkalarını da Allah yolundan çevirirler, 
yani kötülükte rehberlik ederler,

Allah’ın yolunu zor çapraşık ve dolambaç-
lı göstermeye çalışırlar. “İşte onlar derin bir 
sapıklığa gömülmüşlerdir.” (3) 

Aslında bu âyette, inkarı örgütleyerek, bir 
güç haline dönüştüren davranışlar sıralanır. 
Bu davranışların kendisinden daha çok, ör-
gütlenmesi, toplumsal bir ahlaka dönüşerek 
insanlara zarar vermektedir. En önemlisi, 
inkârcılar için sayılan bu davranışların, ina-
nanlara bulaşmaması için sık sık davranışla-
rımızın kontrol edilmesidir. Bunun en güzel 
yolu, Allah ve vahiy ile aramızdaki mesafeyi 
davranışlarımız üzerinden ölçülmesidir. Al-
lah her davranışa bir değer biçmiştir. Dav-
ranışlar bu değer üzerinden kimlik kazanır. 
İnsan ise, bu davranışlar üzerinden değer 
kazanır veya kaybeder. 

Sûrede peygamber örnekleri verilir. Ve her 
peygambere verilen çok temel bir konu özel-
likle zikredilir: 

“Biz her peygamberi kendi dili ile gönderdik 
ki, mesajı açık ve net iletebilsin.” (4) Yani 
vahyin dili, anlaması için diye vahyin muha-
tabının dilidir. Rabbimiz kulları için yapıl-
ması gerekenlerin tümünü yaptıktan sonra 
şöyle der: “Bundan sonra Allah isteyenin 
sapmasını dileyecek, isteyeni ise doğru yola 
yöneltecektir.” (4)

Kur’an’ın örneklerinde inkârcılar, peygam-
berlerin çağrılarına karşı umursamaz, acı-
masız ve ilkesizce bir tutum sergilerler. Ve 
peygamberlerin söylemlerini polemik konu-
su yaparak hakikatten saptırmaya çalışırlar. 
Onların bu tutarsız talep ve söylemlerine 
karşılık peygamberler şöyle cevap verirler: 

“Bizler yalnızca sizin gibi ölümlü insanla-
rız, Allah’ın izni olmadan size bir mucize 
sunmak üstümüze vazife değildir, ne ki yü-

rekten inananlar yalnızca Allah’a dayanıp 
güvenmelidir, bize doğru yolu bulmada reh-
berlik ettiği halde Allah’a neden güvenip da-
yanmayalım ki, sizin bize çektirdiğiniz eza 
ve cefaya rağmen direneceğiz, sağlam bir 
dayanak arayanlar sadece Allah’a dayanıp 
güvensinler.” (11-12) 

Peygamberler “Allah’a dayanıp güvenme”nin 
şartını “yürekten inanmak” olarak tanımlı-
yor ve gereğini yerine getiriyorlar. Bizler de 
ne kadar inanıp inanmadığımızı yüreğimize 
ve eylemlerimize sormalıyız. Yürek ve ey-
lem asla yalan söylemez. Yürekten inanmak, 
peygamberlerin iyi insan yetiştirme müca-
delesine inanmak ve desteklemek ile müm-
kündür. Çünkü bu gönüllü mücadele, ancak 
yürekten, Allah’ın yardım ve desteğine ina-
nılarak yapılabilir. 

Sûrede, Mekke halkının gündemlerine, helak 
olmuş Nûh, Âd ve Semûd kavimleri, Musa 
ve ataları İbrahim peygamberler taşınır. Bu 
verilen canlı tarihten örnek almaları, akıl-
larını başlarına almaları istenir. Bu örnekler 
herkes için hayatın içinde, canlı örneklerdir. 
Rabbimizin Musa kavmi için söyledikleri, 
her dönem herkes için geçerlidir:

“Musa’yı da âyetlerimizle ‘kavmini karan-
lıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah’ın 
(imtihan ve yardım) günlerini hatırlat’ diye 
göndermiştik! Bunda sonuna kadar sabre-

DAVRANIŞLAR ALLAH’IN 
BU DAVRANIŞA BİÇTİĞİ 

DEĞER ÜZERİNDEN 
KİMLİK KAZANIR. İNSAN 

İSE, BU DAVRANIŞLAR 
ÜZERİNDEN DEĞER 

KAZANIR VEYA KAYBEDER. 
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den, şükrünü eda etmek için var gücünü 
sarf eden herkes için dersler vardır.” (5) 

Yani vahiy ve peygamberler eliyle gerçekleşen 
bu sistemi ancak sabreden, şükreden ve gay-
ret edenler anlayıp dersler çıkarabilir. Sûrede 
Hz. İbrahim birçok yönüyle ideal bir model 
olarak sunulur. İbrahim modeli evlat, baba, 
eş ve ata olarak birçok imtihanlardan geçmiş, 
yaşanmış ve sürdürülebilir, güzel örnekler 
bırakmış bir modeldir. Kur’an bu modelle, 
özellikle ilkel ata anlayışını reddederek, yeri-
ne Kur’an’ın ata modelini inşa eder.

Hz. İbrahim’in, üzerine düşeni yaptıktan 
sonraki talepleri oldukça net ve açıktır:  
Birincisi; “Bu beldeyi güvenlikli kıl, ben ve 
çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tap-
maktan uzak tut! Çünkü putlar insanlardan 
bir çoğunu saptırdılar.” (35-36).  Öncelik-
le imanları için duada bulunuyor. Çünkü 
iman, akıl kalp ve eylem sağlığı için hayati 
önem taşımaktadır. Tek Allah’a inanmanın 
önemine vurgu vardır. 

İkincisi; “Neslimden olanları ekip biçmeye 
elverişsiz bir vadiye Senin Mukaddes Bey-
tinin yanına yerleştirdim. Artık insanların 
gönüllerini onlara meylettir, onları bereketli 
ürünlerle rızıklandır, umulur ki onlar da bu-
nun şükrünü eda ederler.” Yerleşilen mekânın 
bereketinin mukaddes beyt olduğuna dikkat 
çekerek, bereket algımızı inşa eder. Hz. İbra-
him kendi üzerine düşeni yapmıştır. Allah da 

bereketi bu beldeye indirmiştir ve indirmek-
tedir. İnsana düşen sadece bunun hakkını 
vermeye çalışarak şükrünü eda etmektir. Bu 
da ahlaki sorumluluğa bir vurgudur.

Üçüncüsü; “Rabbimiz, şüphesiz ki Sen, 
gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da 
bilirsin. Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey 
Allah’a gizli kalmaz!” (38) 

Hz. İbrahim Allah’a O’nu görür gibi ina-
nanlardandı. Bu sebeple O’nun her şeyi bil-
diğine ve gördüğüne inanmış bir iman ve 
davranış sergilemiştir. Esas iş İbrahim gibi 
inanabilmektir. 

Sûrenin sonunda konu Hz. İbrahim’i ata ve 
lider yapan davranış modeline gelir. “Ey Rab-
bim! Beni ve neslimden gelenleri ibadet ve 
kulluğun hakkını verenlerden kıl ve duamı 
kabul buyur, ey Rabbimiz! Rabbimiz! Beni 
ebeveynimi ve tüm inananları hesapların 
verileceği gün affet!” (40-41). Onu zirveye 
taşıyan merhamet şefkat temelli dualarıdır. 
İnsana sahip çıkmıştır, ancak üzerlerinde 
egemenlik kurarak değil, onlar için fiili ve 
sözlü dualar yaparak. Bugün, yüzlerce yıl 
önce sizin de içinde yer aldığınız bir duada 
olmak sadece geçmiş değil, gelecek düşün-
cemizi inşa etmektedir.

Sûrede farklı olarak şeytanın itirafı ve iyi 
ve kötü söz arasındaki fark mecaz olarak 
anlatılır. Kur’an’da şeytan, insanı saptıran, 
aldatan, yoldan çıkarmak için ant içmiş bir 
varlık olarak tanıtılır. Bu sebeple insanın en 
büyük düşmanı olduğu belirtilerek insan, 
şeytana karşı uyarılır. Yâsin Sûresi’nin 60 
ve 62. âyetlerinde “Şeytana kulluk etmeyin 
çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır”, “Doğ-
rusu (şeytan) sizden birçok nesli yoldan çı-
karmıştır” buyurulur. 

Şeytan ilk defa Tekvir Sûresi’nin 25. âyeti 
ile gündeme gelir. “Bu vahiy şeytanın sözü 
değildir!’’ İnsanın şeytan algısı güçlü, etkili, 
insan üzerinde tahakküm kuran bir algıdır. 

İBRAHİM MODELİ EVLAT, 
BABA, EŞ VE ATA OLARAK 

BİRÇOK İMTİHANLARDAN 
GEÇMİŞ, YAŞANMIŞ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜZEL 
ÖRNEKLER BIRAKMIŞ BİR 

MODELDİR. 
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Bunun ne kadar geçersiz olduğunu bu gibi 
farklı âyetlerle Kur’an bize gösterir. 

Bu sûrede işlenen konu şeytanın değil, asıl in-
sanın güçlü olduğudur. Bunu şeytanın kendi 
sözünden okuyalım: “Benim sizin üzerinizde 
bir yaptırım gücüm bulunmamaktadır. Sizi 
sadece davet ettim, siz de benim davetime 
icabet ettiniz. Dolayısıyla beni suçlamayın, 
kendinizi suçlayın, ne siz benim imdadıma 
yetişecek durumdasınız, ne de ben sizin im-
dadınıza yetişecek durumdayım.” (22) 

Âyette, insanın şeytan karşısındaki du-
rumu işlenir. İnsan şeytana karşı güçlü 
yaratılmıştır, aksi takdirde Allah, şeytanın 
insanı saptırmasına izin vermezdi. Ve insana 
güvenmezdi. Şöyle ki, Rabbimiz bu konuda 
kullarını ikiye ayırır: 

“Gerçek şu ki, has kullarım üzerinde senin 
hiçbir inandırıcı gücün olmayacaktır, ne var 
ki, batıl inançlı cahil ve bilinçsizlerden sana 
uyanlar müstesna!” Yani, güçlü olan şeytan 
değil insandır. Şeytanın bu itirafı insana 
olup bu ifadede ile insanın gücü fark ettirili-
yor. Şeytan hiçbir şekilde günahın mazereti 
olamaz. Bu husus insanın algısına yerleşti-
rilerek, ‘insan istemedikçe şeytan insana za-
rar veremez’ bilgisi veriliyor. Son söz olarak; 
İnsan zayıf olduğu oranda şeytan güçlüdür. 
Kur’an bize bunu öğretir.

Güzel söz ile çirkin söz arasındaki fark, ağaç 
benzetmesi üzerinden özetlenir. Güzel söz 
“Kökü (yerde) sabit, dalları göğe uzanan alımlı 
bir ağaç gibidir; Rabbinin izniyle her mevsim 
ürün verir.” (24-25). Çirkin söz “kökü yerden 
sökülüp çıkarılmış (kendi başına) ayakta du-
ramayan zavallı bir ağaç gibidir.” (26)

Kelimeler insan üzerinde etkili olduğu için 
Rabbimiz insana önce kelimelerin gücü-
nü kullanmayı öğretti. Bu sebeple sözler 
insanlık tarihi boyunca son kararı veren mer-
ci olmuştur. Sözler etkilerini beslendikleri 
kaynaklarından alır ve öylece değer bulur. 
Güzel söz; pozitif etkili, köklü, delilli ve ar-
kası karanlık olmayan, üretilebilen, muhata-
bını geliştirmeye aday, iyiliğe kapı açan bir 

hazinedir. Çirkin söz ise; negatif etkili, kök-
süz ve mesnetsiz üretilemeyen, muhatabını 
geliştirmek yerine gerileten, kötülüğe kapı 
açan bir hurdalıktır. Bu sebeple güzel söz is-
raf edilmeden havada kapılmalı, çirkin söz 
ise sahibine iade edilmelidir.

Bu mecaz anlatımın amacını Rabbimiz şöyle 
ifade eder: “İşte Allah belki öğüt alırlar diye 
insanlara böyle misaller veriyor.” (25)

Sûrenin sonlarında, Peygamber’e, vahye ve 
vahiyle gelen onca güzel örneklere rağmen 
Mekkeliler’in tutumları eleştirilerek, Pey-
gamberimiz’e destek çıkıldığı gösterilir ki, 
bu destek hakkı söylediği için mağdur bıra-
kılan herkes için geçerlidir:

“Sen zalimlerin yaptıklarından Allah’ı haber-
siz sanmayasın.” (42)

Hakikate karşı duyarsızlık zalimlik olarak 
nitelendirilir. Zalimlerin ise ahiretteki du-
rumları ve onlara verilecek ceza sayılarak şu 
âyetlerle sûre son bulur: 

“İşte bu! Allah’ın her bir cana kendi kazan-
dığının karşılığını verdiği içindir; elbette he-
sabı (böylesine) seri gören sadece Allah’tır! 
Bu, insanlık için bir mesajdır. Artık onunla 
uyarılsınlar ve bilsinler ki, biricik ilah O’dur; 
nihayet derin kavrayış sahibi olanlar, bunu 
hatırdan hiç çıkarmasınlar.” (51-52). 

GÜZEL SÖZ; POZİTİF 
ETKİLİ, KÖKLÜ, DELİLLİ 

VE ARKASI KARANLIK 
OLMAYAN, ÜRETİLEBİLEN, 

MUHATABINI 
GELİŞTİRMEYE ADAY, 

İYİLİĞE KAPI AÇAN BİR 
HAZİNEDİR. 
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HİCR: “SERTLİK” SİMGESİ

kadircanatan@yahoo.com

Kadir CANATAN
SÛRE, MEKKE HALKININ 

GERÇEĞE KARŞI YILLARCA 
DİRENMESİ SEBEBİYLE 

KENDİSİNİ YORGUN 
HİSSETMEYE BAŞLAYAN 

HZ. PEYGAMBER’İ MOTİVE 
ETMEKTEDİR. 

Hicr Sûresi’nin, ele aldığı konulardan ve 

üslubundan Mekke döneminde, İbra-

him Sûresi’yle aynı zamanda nazil olduğu 

anlaşılmaktadır. Mevdudi’nin de belirtti-

ği üzere, sûrenin arkaplanında iki ana öğe 

belirleyicidir. İlk olarak, Hz. Muhammed’in 

yıllardan beri İslam’ı tebliğ etmesine rağmen 

Mekke halkının gerçeği kabul etmeyip di-

renmeye devam etmektedir. İkinci olarak, 

Mekke döneminin sonunu işaret eden gün-

lerde, peygamber, kavminin inatçı ve zalim 

tavrından dolayı kendini yorgun ve bezgin 

hissetmeye başlamıştır. Bu nedenle Hicr 

Sûresi, ona eski kavimlerin hikâyelerinden 

bahsederek cesaret vermeye ve kendi başına 

gelenlerin ilk olmadığına işaret etmektedir. 

Peygambere cesaret ve teselli veren bu sû-

rede, doğal olarak Mekke halkına ve önde 

gelenlerine de dolaylı bir tehdit söz konu-

sudur.

Toplam 99 âyetten oluşan sûrenin ele aldı-

ğı konuları ana hatları itibarıyla iki bölüme 

ayırmak mümkündür. İlk bölümde sûre, Ki-

tab’ın apaçık âyetlerine işaret ederek baş-

lar ve hiçbir memleketin uyarılmadan helak 

edilmediğini haber verir. “Bunlar, kitabın ve 
Kadir CANATAN

HİCR: “SERTLİK” 
SİMGESİ
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apaçık olan Kur’an’ın âyetleridir… Helâk 

ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen 

bir yazısı (belli vakti) vardır. Hiçbir toplum 

ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.” 

(15:1/4-5). Bu ifadeler boşuna söylenmiş 

değildir. Tıpkı önceki kavimler gibi Mekke 

halkı da peygamberden ardı arkası gelmeyen 

şeyler talepler etmekte ve bu taleplerle aslın-

da onu zor durumda bırakmaya çalışmakta-

dır. Bu taleplerden birisini, sûrenin hemen 

başında okuyoruz: “Dediler ki: “Ey kendisi-

ne Zikir (Kur’an) indirilen kimse! Sen mut-

laka delisin!” “Eğer doğru söyleyenlerden 

isen bize melekleri getirsene!” Biz, melekleri 

ancak hak ve hikmete uygun olarak indiri-

riz. O zaman da onlara mühlet verilmez.” 

(15:6-8). 

Biraz sonra dile getireceğimiz üzere ben-

zer bir talebi, bu sûreye ismini veren böl-

gede (Hicr) yaşayan Semûd kavmi de dile 

getirmiştir. Sûrenin bu bölümü ile ikinci 

bölümü arasında bu bakımdan bir bağlan-

tı bulunmaktadır. İkinci bölümünde de, üç 

farklı kavmin (Lût, Eyke ve Semûd) hikâ-

yesi meydan okuyucu bir üslupla Mekke 

halkına anlatılmaktadır. Sûreye adını veren 

ifade, tam da bu noktada (80. âyette) dile 

getirilmektedir. Hicr, bir yer ya da mekân 

ismidir. Hicr, Medine’nin kuzeyinde Semûd 

kavminin yaşadığı bir yerdir. Bu adlandır-

ma, yerin özelliğinden kaynaklanmaktadır: 

Hicr, sözlükte “kayalık arazi” ya da “kapalı 

havza” anlamına gelmektedir. Esasen burası 

bir krater bölgesidir. Bölgenin kaya yapısı, 

volkanik püskürmeler sonucunda oluşmuş-

tur. Yunan ve Roma kaynaklarında “Hegra” 

olarak geçmektedir. Baştan başa mimariye 

elverişli dev gövdeli kayalardan oluşan arazi 

yapısından dolayı bu ismi almıştır. Sûreye 

ad olarak Hicr kelimesinin seçilmiş olması-

nın ilk elden açıklaması budur. 

Başka bir deyişle Hicr, bölgenin arazi yapı-

sını dile getirmektedir. Nitekim bu husus 

Kur’an’da, hem Hicr Sûresi’nde hem de baş-

ka sûre ve âyetlerde teyit edilmektedir: “On-

lar güven içinde dağlardan evler yontuyor-

lardı.” (Hicr, 15:82). “Hani kardeşleri Salih, 

onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmek-

ten sakınmaz mısınız?” “Ben size gönderil-

miş güvenilir bir peygamberim.” “Öyle ise 

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat 

edin!” “Buna karşılık sizden hiçbir ücret is-

temiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin 

Rabbi olan Allah’a aittir.” “Siz buradaki bah-

çelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyve-

leri olgunlaşmış hurmalıklarda güven için-

de bırakılacak mısınız?” “Bir de dağlardan 

ustalıkla evler yontuyorsunuz.” (Şu’arâ, 

26:142-149). 

Fakat ilgili sûrede başka kavimlerden de 

bahsedilmesine rağmen Semûd kavminin 

yaşadığı yerin seçilmesinin başka bir açık-

laması olmalıdır. Bunu anlamak için diğer 

kavimlerin hikâyesiyle karşılaştırmalı bir 

analiz yapmak yararlı olacaktır.

HİCR KELİMESİ, SEMÛD 
HALKININ YAŞADIĞI 
YERİN ÖZELLİĞİNİ 

YANSITTIĞI GİBİ, “KAYA” 
GİBİ “SERT” TUTUMLARINI 

DA İFADE ETMEKTEDİR. 
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Sûrede ilk ele alınan kavim Lût kavmidir. Bu 

kavim şöyle hikâye edilir: “Elçiler (melekler) 

Lût’un ailesine gelince, Lût onlara, “Ger-

çekten siz tanınmayan kimselersiniz” dedi. 

Dediler ki: “Evet, fakat biz sana (kavminin) 

şüphe etmekte olduğu azabı getirdik.” “Biz, 

sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru 

söyleyenleriz.” “Gecenin bir bölümünde 

aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından 

git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolun-

duğunuz yere (doğru) geçin gidin.” Ona şu 

durumu kesin olarak bildirdik: “Sabaha çı-

karken onların sonu kesilmiş olacak.” Şehir 

halkı sevinerek geldiler. Lût, dedi ki: “Şüp-

hesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın 

beni rezil etmeyin.” “Allah’a karşı gelmekten 

sakının, beni utandırmayın” dedi. Onlar, 

“Biz seni insanlarla ilgilenmekten men et-

memiş miydik” dediler. Lût: “İşte kızlarım. 

Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)” 

dedi. (Melekler, Lût’a:) “Ömrüne andolsun 

ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş hâlde, 

sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar 

(Bu durumda asla seni dinlemezler)” de-

diler. Derken güneşin doğuşu sırasında, o 

korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. 

Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzer-

lerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdır-

dık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen 

kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalın-

tıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duru-

yor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret 

vardır.” (15:61-77).

Görece uzun olan Lût kavminin hikâyesin-

den sonra Eyke halkına kısa bir atıf yapıla-

rak geçilir. “Eyke” halkı da şüphesiz zalim 

idiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de 

(Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şu’ayb 

kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol 

üzerinde idiler.” (15:78-79).

Lût kavmi, Kızıldeniz’in kuzeyinde, bugün 

Ürdün-İsrail sınırında Lût gölü olarak bili-

nen yerde yaşamıştır. Eyke halkı ise, Med-

yen halkı gibi Hz. Şuayb’ın gönderildiği bir 

kavim olup Medyen’e yakın deniz sahilin-

de yerleşmişti. Her iki kavmin de yaşadığı 

bu yerler, Mekke halkının duyduğu ancak 

onlara uzak mesafede olan yerlerdi. Oysa 

Hicr, Medine’nin kuzeyinde ve Arapların ge-

lip geçtiği ana bir yol üzerinde bulunuyor-

du. Nitekim Hicr Sûresi’ndeki veriler bunu 

doğrulamaktadır: “Andolsun biz, “Allah’a 

kulluk edin” diye (uyarması için) Semûd 

kavmine, kardeşleri Salih’i peygamber ola-

rak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar 

birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih, 

onlara “Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kö-

tülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Mer-

hamet edilmeniz için Allah’tan bağışlanma 

dileseniz ya!” Onlar, “Sen ve beraberinde-

kiler yüzünden uğursuzluğa uğradık” dedi-

ler. Salih, “Sizin uğursuzluğunuzun sebebi 

Allah katında(yazılı)dır. Aslında siz imtihan 

KUR’AN, İDEAL 
SİTENİN TEMELLERİNİ 

AÇIKLAMAKTADIR: KİTAP, 
MİZAN VE DEMİR. BU 

SIRALAMA İÇİNDE DEMİR 
(GÜÇ, MADDİ KALKINMA, 

SİYASİ OTORİTE), 
KİTAP VE MİZAN’LA 
DENETLENMİŞTİR. 
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edilmekte olan bir kavimsiniz” dedi. Şehir-

de dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yer-

yüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha 

çalışmıyorlardı. Aralarında Allah adına and 

içerek şöyle dediler: “Mutlaka onu ve ailesi-

ni geceleyin öldüreceğiz, sonra da velisine; 

‘Biz onun ailesinin öldürülüşüne şahit olma-

dık. Biz kesinlikle doğru söyleyenleriz’, di-

yeceğiz.” Onlar bir tuzak kurdular. Farkında 

değillerken Allah da bir tuzak kurdu. Bak, 

onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: 

Biz onları ve kavimlerini topyekûn helâk 

ettik. İşte zulümleri yüzünden harabeye 

dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir 

kavim için bir ibret vardır.” (Neml, 27:45-

52).

Son âyetlerden anlaşılacağı üzere, Semûd 

kavminin yaşadığı yer, Mekkeli ve Medineli 

Arapların gelip geçtiği bir yerdedir. Özellikle 

ticaret yapmak üzere kuzeydeki şehirlere ve 

ülkelere giden tüccarlar, Semûd kavminden 

geriye kalan harabeleri biliyor ve gördükleri 

bu mekânları/eserleri Mekke halkına anlatı-

yorlardı. Bu bakımdan Semûd halkı ve onun 

yaşadığı yer (Hicr) çok iyi bilinen bir yerdi. 

Muhtemelen sûreye ad olarak seçilmesinin 

nedeni budur. Araplar bu sûreyi okurken 

bildikleri bir kavmin ve mekânın hikâyesini 

dinlemekteydiler.

Fakat, Hicr kelimesinin bilinen bir yer ol-

manın ötesinde simgesel bir anlamı da ol-

malıdır. Hikâyesi, dillere pelesenk olmuş bir 

kavmin ve mekânın ismi, hakiki anlamının 

ötesinde çağrışımlar yapmaktadır. Hicr keli-

mesi, Semûd halkının yaşadığı yerin özelli-

ğini yansıttığı gibi, “kaya” gibi “sert” tutum-

larını da ifade etmektedir. Semûd halkı, sert 

kayaları yontup bir medeniyet inşa ederken, 

kendi ruh ve düşüncelerini de inşa etmişler-

dir. Sertlik ve gücü, her şeyin temeli haline 

getirmişlerdir. Daha açık bir deyişle adalet-

ten ve kısttan sapmışlar, zulüm ve çıplak gü-

cün temsilcisi haline gelmişlerdir. Nitekim 

Kur’an onların helak olmalarının sebebini 

açıkça ilan etmektedir: “Bak, onların tuzak-

larının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve 

kavimlerini topyekûn helâk ettik. İşte zu-

lümleri yüzünden harabeye dönmüş evle-

ri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için 

bir ibret vardır.” (Neml, 27:45-52).

Ali Şeriati’nin kendine özgü diliyle ifade etti-

ği üzere Kur’an; “kitap”, “mizan” ve “demir” 

sözcükleriyle üç şeyi sembolik olarak ifade 

etmiştir. Kitap, kültürün, entelektüelliğin 

ve eğitimin; mizan, eşitliğin, doğruluğun ve 

adaletin; demir, maddi gücün -medeniyet, 

endüstri ve askeri kuvvet, bireysel ve sosyal 

güç gibi- sembolüdür. Bu üç kelimenin yeri-

ne, aynı zamanda şu üç kelimeyi kullanabili-

riz: Kültür, Adalet ve Güç. “İdeal Site”, bu üç 

sütun üzerine kurulmuştur. Eğer bunlardan 

biri eksik olursa ya da biri diğerlerine hük-

mederse ideal ve denge ortadan kalkar.

KU’RAN’DA HELÂK 
KAVRAMI, ÇOĞU 

ZAMAN ALLAH’IN BİR 
TOPLUMA VERDİĞİ 
BİR CEZA ŞEKLİNDE 

ALGILANMIŞTIR. OYSA 
HELÂK, TOPLUMLARIN 

HAK ETTİKLERİ BİR 
AKIBETTİR.
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Bu sözcüklerin Kur’an’da sıralanması olduk-

ça anlamlıdır. Aşağıdaki âyetten de görüle-

ceği üzere önce “kitap”, sonra sırasıyla “mi-

zan” ve “demir” gelmektedir. “Andolsun, biz 

elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve 

beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) 

indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsin-

ler. Kendisinde müthiş bir güç ve insanlar 

için birçok faydalar bulunan demiri yarat-

tık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah 

da kendisine ve Resûllerine gayba inanarak 

yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah 

kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Hadid, 

57:25). Bir toplumda adaletin sağlanması 

için ilk önce kitap ve mizan gereklidir. De-

mir ise, bunu ayakta tutmak için gerekli olan 

bir destektir. Başka bir deyişle demirle adalet 

sağlanmadığı gibi bir toplumun kitabi ilke 

ve değerlere uygun olarak yaşaması da sağ-

lanamaz. Ama bir toplum kitabi değerlere ve 

mizana sahipse, hem bunlarla inşa edilmiş 

düzeni korumak hem de kendini savunmak 

için kuvvete ihtiyaç duyacaktır.

Konumuz olan Hicr halkına dönecek olur-

sak, Semûd kavmi üzerinde yaşadığı sert ka-

yalıklara şekil vermiş ve maddi uygarlık ba-

kımından oldukça ileri bir düzeye ulaşmıştı. 

“Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, 

ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalık-

larda güven içinde bırakılacak mısınız?” “Bir 

de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsu-

nuz.” (Şu’arâ, 26:148-149). Üstelik tarihte 

Semûd medeniyeti ne ilkti, ne de sondu. 

Kendinden önceki birçok toplumun yolunu 

izlemişti. Kur’an, bu konuda birçok örnek 

vermektedir: “(Ey Muhammed!) Rabbinin, 

(Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benze-

ri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, 

vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Se-

mûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını 

görmedin mi?” (Fecr, 89:6-10). Dikkat edi-

lirse, sahip oldukları maddi gelişme onların 

sonunu hazırlamıştır. 

Bu üslupla Kur’an, aslında bir toplum ve 

uygarlık eleştirisi yapmaktadır. Önerdiği 

çözüm de, bunun diğer uç noktası olan saf 

manevi ve mistik bir toplum tarzı değildir. 

Çünkü Kur’an din adamlarının da toplumsal 

çürümeye yol açabileceklerini açıkça beyan 

etmekte ve bu bağlamda Yahudi/Hıristiyan 

din adamlarını eleştirmektedir. Kur’an, ideal 

sitenin temellerinin ne olması gerektiğini be-

lirli bir sıralama içinde açıklamaktadır: Kitap, 

Mizan ve Demir. Bu sıralama içinde Demir 

(güç-kuvvet, maddi kalkınma, siyasi otorite 

vs.), Kitap ve Mizan’la denetlenmiş bir güç 

kaynağıdır. Değilse tahrip edici, zulümkâr 

ve baskıcıdır. Bu yolu tutan toplumlar, ken-

di kendilerini tahrip etmişler ve helâki hak 

etmişlerdir. Ku’ran’da helâk kavramı, çoğu 

zaman Allah’ın bir topluma verdiği bir ceza 

şeklinde algılanmıştır. Oysa âyetleri dikkatle 

okuduğumuz zaman bunun toplumların hak 

ettikleri bir akıbet olduğu anlaşılacaktır. 

Kur’an’ın öngördüğü genel ilke ve bizden 

beklediği dua şundan başkası değildir: “Al-

lah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle 

yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik ken-

di yararına, kötülük de kendi zararınadır. 

(Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! 

Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! 

Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yükle-

diğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! 

Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! 

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim 

Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize 

yardım et.” (Bakara, 2:286). 



Muharrem BAYKUL

RECEP AYKAN 
ile ‘KUR’AN 

FİHRİSTİ’ 
ÜZERİNE 
SÖYLEŞİ

-On Yıllık Bir Emeğin Ürünü-

Muhterem Recep hocam, öncelikle kendi-
nizi kısaca tanıtır mısınız?

Zonguldak’ın şirin bir kıyı köyü olan Tür-
kali’de doğmuşum. İlkokulu köyümde, 

Ortaokulu Işıkveren’de, Endüstri Meslek 
Lisesi’ni de Zonguldak Merkez’de bitirdim. 
Daha sonra Almanya’ya gittim. 30 yılı aşkın 
bir zamandır Almanya’da yaşamaktayım. 

Almanya’da muhtelif işlerde çalıştıktan sonra 
Köln’de Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avru-
pa Projesi‘nde İktisat, Essen Üniversitesi’nde 
İş İdaresi, Berufsförderungszentrum Es-
sen’de Endüstri Ticareti, Benedict-Fremds-
prachen Akademie’de İngilizce, Fransızca 
ve Bilgisayar, ayrıca özel okullarda Arapça, 
Ulumu’l-Kur’an, Ulumu’l-Hadis, İslam Dü-
şüncesi ve Dünya Düşünce Tarihi okudum. 

Bir fihrist çalışmasına neden gerek duy-
dunuz?

Almanya’nın Essen kentindeki üniversite-
nin mescidinde Kur’an dersleri yapıyorduk. 
Arkadaşlarla Kur’an fihristi yapmaya karar 
verdik. Herkesin kafasında başka bir fihrist 
oluşturma tekniği vardı. Benim kullanmak 
istediğim teknik çok daha kapsamlı ve za-
man alan bir çalışma olacaktı. Bu çalışma-
mı bitirmeden önce benim canımı almaması 
için Allah’a her gün dua ederdim. Allah’a 
hamdolsun, bu çalışmam Müslümanların 
hizmetine sunuldu ve Pınar Yayınları’ndan 
6-7 baskısı yaptı. 

S Ö Y L E Ş İ
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Hocam, tekniğinizi bir iki örnek üzerin-
den açıklayabilir misiniz?

Memnuniyetle, mesela şu âyeti arıyor olalım: 
“Allah katında canlıların en kötüsü, düşün-
meyen, sağır ve dilsizlerdir.” Bu âyet meali-
nin içindeki her kelimenin altında bu âyeti 
bulmak mümkündür. Ayrıca diğer bütün 
âyetlerin yerlerini de aynı kelimenin (başlı-
ğın) altında görmek mümkündür. Yukarıda 
verdiğimiz örnekteki âyeti bulmaya yaraya-
cak olan kelimelerimiz (kitaptaki başlıklar) 
şunlardır: 

- Can/ Canın alınması/ Canlılar

- Hayvan/ Hayvanlardaki Faydalar/ Hayvan-
lar Gibidirler

- Sağır/ Duymayan

- Kötü/ Kötülük/ Şer

- İşittirmek/ Duyurmak

- İşitmek/ Duymak/ Dinlemek

- Dil/ Dilsiz/ Dil Uzatmak

Hocam, kitabınızda 140 sayfalık oldukça 
geniş bir ‘İçindekiler’ kısmı var. İçindeki-
ler kısmını neden bu kadar hacimli tut-
tunuz? 

Bu bölüm alfabetik olup oldukça zengin-
dir, binlerce kelime içermektedir. Bu keli-
meler aynı zamanda kitabın ana başlıkla-
rıdır. Bir konuyla ilgili bütün âyetleri aynı 
başlık altında bulmak mümkün. Bu metod 
Kur’an’daki bütün âyetler için geçerlidir. 
Kur’an Fihristi, bu kelimelerden oluşan or-
talama 800 ana başlık ve bu başlıklar altında 
alt alta sıralanmış yaklaşık 10 bin konu ve 
50 bin âyet numarası içermektedir. Dünya-
da bu kadar kapsamlı ve kullanışlı başka bir 
Kur’an Fihristi olduğunu zannetmiyorum. 
Kitap olarak 17 yıldır Pınar Yayınları’nda ya-
yınlanmakta olan Kur’an Fihristi adlı çalış-

Aslında bu kitabı kendim için yazmıştım. 
Daha sonra, neden diğer Müslümanlar da 
kullanmasınlar ki, diye düşündüm ve daha 
da geliştirdim. Çalışmayı kitaplaştırma fikri-
ni ise ilk olarak kız kardeşim düşündü. Böy-
le bir kitap hazırlamamın en önemli nedeni; 
aradığım her âyeti bilgisayar gibi kitaptan 
anında bulmak isteyişimdir. O günlerde 
Kur’an’la tanışmamızın ilk heyecanlarıy-
la öğrendiğimiz doğruları insanlara hemen 
ulaştırmak istiyorduk. İnsanlarla her konu-
da fikir alışverişi yapıyor, muhtelif dergiler-
de makaleler yazıyor, seminerler veriyorduk. 
Bu tür faaliyetlerde bize âyetleri hemen bul-
duracak, bize zaman kazandıracak bir çalış-
ma gerekiyordu. O da bu çalışmada kullan-
dığımız teknik idi. 

Sizin çalışmanızdan önce de değişik 
Kur’an fihristleri vardı. Bu fihristin di-
ğerlerinden farkı nedir? Sizi bu fihristi 
çıkartmaya sevkeden başka nedenler ol-
malı?

Az evvel de kısaca bahsettiğim gibi, diğer 
fihristlerin kullandığı metodun klasik ve dar 
kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Aradığı-
nız âyetleri ve konuları rahatlıkla bulamı-
yorsunuz. Biz, çalışmamızın diğerlerinden 
daha kapsamlı olmasına çabaladık. Aradığı-
mız her âyeti hemen bulabileceğimiz şekilde 
bir teknik kullandık.

KUR’AN’LA 
TANIŞMAMIZIN İLK 
HEYECANLARIYLA 
ÖĞRENDİĞİMİZ 

DOĞRULARI İNSANLARA 
HEMEN ULAŞTIRMAK 

İSTİYORDUK.
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mamız en azından 12 farklı bilgisayar prog-
ramına ilham kaynağı olmuş olup dünya 
çapında Kur’an’a dair zihin yoranların istifa-
desine sunulmuştur. Fihristimizin basılı ha-
line Pınar Yayınları’ndan, kitap satış siteleri 
ve seçkin kitapçılardan ulaşılabilir. Ümmete 
mal olmuş eserimize ücretsiz olarak ulaşmak 
da mümkündür. Meraklıları Android işlem-
ci cep telefonlarına, iPhon ve tabletlere APP 
olarak ücretsiz indirilebilmektedir. Google 
Play’e ya da App Store’a “Hasenat” yazmak 
yeterlidir. PC’lere de bu sayfadan (ücretsiz) 
indirmeniz mümkün: www.hasenat.com

Çalışmanız kaç yıl sürdü? Kur’an fihristi 
beklediğiniz düzeyde ilgi gördü mü?

Altı yıl çok yoğun çalıştım. Yayınlandıktan 
sonra da kitabı geliştirme ihtiyacı duydum. 
Bir kaç baskı yaptıktan sonra 8 arkadaş ki-
taptaki 55 bin âyet numarasını tam 4 ayda 

kontrol edebildik. Bu çalışma toplam on yı-
lımı aldı diyebilirim.

Yaklaşık 10 bini aşkın başlık çerçevesinde 
âyetlerin 55 bin defa ayrı ayrı ele alınışı, 
Kur’an’da aranılan herhangi bir konunun, 
âyette geçen bir kelimeden hareketle rahat-
lıkla bulunabilir olması, harf dizinine göre 
kelime ve konuların tasnif edilmesi Kur’an 
Fihristi’ne olan teveccühü artırdı. 

Kur’an Fihristi ilk basımından bugüne top-
lumumuzun Kur’an’a yönelişlerinde, onu 
merakla inceleyip tanımanın, araştırmaların-
da temel başvuru kaynağı olarak kullanma-
larında yoğun ilgiyle karşılaştı. Çok şükür ki 
önemli bir boşluğu doldurduğuna şahitlik 
ettik, ediyoruz.

“Gerçekten size Allah’tan bir nur ve apaçık 
bir Kitap geldi.” (Nisâ 4/15) âyetinde vur-
gulanan Kur’an’ın apaçıklığını gözler önü-
ne seren Kur’an Fihristi adlı eserimizin, bu 
alandaki çalışmalara katkılarda bulunması 
en büyük duamızdır.

Recep hocam, Almanya’daki yoğun çalış-
malarınız arasında bizlere de zaman ayır-
dığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah 
razı olsun.

Bana kitabımı tanıtma imkânı verdiğiniz için 
asıl ben teşekkür ederim.

Allah Kur’an’ı okuyan, anlamaya ve yaşama-
ya çalışan her mü’minden razı olsun. Âmiin.  

ÇALIŞMAM BİTMEDEN 
ÖNCE BENİM CANIMI 

ALMAMASI İÇİN ALLAH’A 
HER GÜN DUA EDERDİM.
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