


 

 

 

 

 

 



 Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

ii 

ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU 

International Symposium on Religion and Language 

 

30 Kasım / November 2018 

 

Iğdır Üniversitesi / Iğdır University 

İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology 

 

Genel Koordinatör 

Osman Bayraktutan 

 

Editörler 

İlyas Altuner 

Osman Bayraktutan 

 

Kapak ve Tasarım 

İlyas Altuner 

 

ISBN 

978-605-83039-7-3  

 

Baskı ve Cilt 

Iğdır Üniversitesi Yayınları 

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü 

76000, Iğdır, TÜRKİYE 

Tel: 90-476-227-1599 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

iii 

ULUSLARARASI DİN VE DİL SEMPOZYUMU 

International Symposium on Religion and Language 

 

30 Kasım / November 2018 

Iğdır Üniversitesi / Iğdır University 

İlahiyat Fakültesi / Faculty of Theology 

 

Destekleyen Kuruluşlar 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü 

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Iğdır İl Müftülüğü 

 

Onursal Başkanlar 

Enver Ünlü (Iğdır Valisi) 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma (Rektör) 

 

DÜZENLEME KURULU 

 

Düzeleme Kurulu Başkanı 

Dr. Öğr. Üye. Osman Bayraktutan  

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri 

Dr. Öğr. Üye. Mehmet Emin Yurt  

Dr. Öğr. Üye. Mirpenç Akşit  

Arş. Gör. İlyas Altuner 

Arş. Gör. Nihat Demirkol 

Arş. Gör. Mustafa Karatay 

 

BİLİM KURULU 

 

Prof. Dr. A. Mohammed Faraj Mahmood, İnsani Gelişim Üniversitesi, Irak 

Prof. Dr. Dace Balode, Latvijas Univeristate, Litvanya 

Prof. Dr. Hasan Kaplan, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Mehmet Dağ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Ruhattin Yazoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Şehmus Demir, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 

Prof. Dr. Tuncay İmamoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Aladin Jenko, İnsani Gelişim Üniversitesi, Irak 

Doç. Dr. Ali Yıldız Musahan, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Mehmet Salih Gecit, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye 

Doç. Dr. Shovosil Ziyadov, Uluslararası İmam Buhari Merkezi, Özbekistan 



 Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

iv 

Doç. Dr. Suhaib Mustafa Taha Alhamıd, İnsani Gelişim Üniversitesi, Irak 

Yrd. Doç. Dr. Akhmet Yarlykapov, Moskova Devlet Enstitüsü, Rusya 

Yrd. Doç. Dr. Ali Jusubaliev, Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan 

Yrd. Doç. Dr. Ausame Salah Mohammed, İnsani Gelişim Üniversitesi, Irak 

Yrd. Doç. Dr. Kurdistan Salim Saeed, İnsani Gelişim Üniversitesi, Irak 

Dr. Öğr. Üye. Abdullah Özüçalışır, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Mehmet Emin Yurt, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Mirpenç Akşit, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Dr. Öğr. Üye. Osman Bayraktutan, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

 

KATILIMCILAR 

 

Abdulcebbar Kavak, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye 

Abdullah Özüçalışır, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Adnan Youssef, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Ahmad Alkhalil, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Alaaddin Yanardağ, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Ali Sevdi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye  

Amal Mohammed Hossein Nabhan, Yermuk Üniversitesi, Ürdün 

Bayram Demir, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Hasan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Isra Ahmed Saleh Ahmed, Hartum Üniversitesi, Sudan 

İbrahim Akgün, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

İsmail Başaran, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Koul Mamar, Şehit Hama Lakhdar Üniversitesi, Cezayir 

Mahmut Sönmez, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Mehmet Dağ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Mehmet Latif Bakış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye 

Mehmet Nuri Ayyıldız, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Mehmet Salih Geçit, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye  

Mehmet Seyid Geçit, Iğdır Üniversitesi, Türkiye  

Mirpenç Akşit, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Mohamad Ghanem Sharif, Musul Üniversitesi, Irak 

Moulay Hassan Hafidi, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Musa Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye 

Mustafa Harun Kıylık, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Nihat Demirkol, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Osman Bayraktutan, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 

Ruhattin Yazoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Sinan Özyurt, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye 

Tuncay İmamoğlu, Atatürk Üniversitesi, Türkiye 

Youssef Mohammed Benaceur, Sultan Mevla Süleyman Üniversitesi, Fas 

Zeki Tan, Iğdır Üniversitesi, Türkiye 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu 

International Symposium on Religion and Language 

Iğdır, 30 Kasım / November 2018: v-viii 
 

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

v 

___________________________________________________________ 

İÇİNDEKİLER 

 

 

 

01 

TANRININ DİLİNİ ANLAMAK, EVRENİN DİLİYLE 

ANLAMAK 

Îlyas Altuner 

 

15 

KAVRAMSAL ÇÖZÜMLEME,  WITTGENSTEIN VE DİN DİLİ 

PROBLEMİ 

Tuncay İmamoğlu 

 

29 

SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM AÇISINDAN DİL-KÜLTÜR İLİŞKİSİNİN 

FELSEFÎ BİR TAHLİLİ 

Ruhattin Yazoğlu 

 

37 

FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜNCE İLE OLAN 

İLİŞKİSİ 

Mirpenç Akşit 

 

57 

DİN, FELSEFE VE MAARİFİMİZDE YANLIŞ ANLAMLAR 

YÜKLENEREK KULLANILAN BAZI ÖNEMLİ KAVRAMLARIN 

DOĞRU TAHLİLİ VE ÖNEMİ 

Mehmet Latif Bakış 

 

83 

İBN HALDUN’A GÖRE MÜSLÜMAN BİLGİNLERİN DİLİ: ARAPÇA 

DİL BİLİMİ, BEDEVİ VE HADARİ TOPLUMLARIN LEHÇELERİ 

Alaaddin Yanardağ 

 

109 
YAHUDİLİĞİN SABİTELERİNDEN BİRİ OLARAK İBRANİCE 

İsmail Başaran 



 Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

vi 

115 

SECOND LANGUAGE LEARNING: THE ROLE OF LANGUAGE 

APTITUDE, ATTITUDE, AND MOTIVATION 

Sinan Özyurt 

 

123 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THE SIGNIFICANCE OF 

LISTENING AND LISTENING COMPREHENSION STRATEGIES 

Sinan Özyurt 

 

139 

İLİM VE TASAVVUF ALANLARINDA ARAPÇA VE FARSÇA 

DIŞINDAKİ DİLLERİN KULLANIMI: HOCA AHMED YESEVÎ VE 

AHMED-İ HÂNÎ ÖRNEĞİ 

Abdulcebbar Kavak 

 

157 
HUTBE DİLİNİN YENİDEN İNŞASI 

Zeki Tan 

 

171 
KIRÂATLERİN DİLSEL YÖNDEN İNCELENMESİ PROBLEMATİĞİ 

Osman Bayraktutan 

 

181 

SAHABE VE TABİÎN DÖNEMİNDE KUR'ANÎ BAZI KAV-RAMLARA 

YAPILAN YORUMLARA DAİR DEĞERLENDİRMELER (GARÎBU'L-

KUR'AN İLMİ BAĞLAMINDA) 

Osman Bayraktutan & Nihat Demirkol 

 

195 

NEZR KAVRAMI ÜZERİNE SEMANTİK AÇIDAN BAZI 

DEĞERLENDİRMELER 

Nihat Demirkol 

 

205 
ALLAH’IN VARLIK DELİLLERİNDEN OLAN DİL MUCİZESİ 

İbrahim Akgün 

 

211 

KUR’AN’DA CENNET, CEHENEM İLE YAPILAN TERĞİB VE 

TERHİB 

Mahmut Sönmez 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

vii 

229 
İNDİĞİ ORTAMA GÖRE KUR’ÂN’IN DİLİ VE USLUBU 

Mehmet Seyid Geçit 

 

249 
DİN’İN DİL’E ETKİLERİ 

Abdullah Özüçalışır 

 

265 
MECELLE’NİN DİLLE İLGİLİ KÜLLİ KAİDELERİ 

Bayram Demir 

 

303 

GRAMERİN FIKHİ HÜKÜMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MÂİDE, 5/6 

ÖRNEĞİ 

Mustafa Harun Kıylık 

 

323 

TEFSİR YÖNELİŞLERİ BAĞLAMINDA DİLBİLİMSEL VE SEMANTİK 

YÖNELİŞ ÜZERİNE BAZI MÛLAHAZALAR 

Hasan Yılmaz 

 

333 

KUR’ÂN ÂYETLERİNİN YORUMLANMASINDA DİLSEL/METİNSEL 

BAĞLAMIN ÖNEMİ: MUHAMMED ABİD EL-CÂBIRÎ ÖRNEĞİ 

Musa Güler 

 

349 

ARAP DİLİ GRAMERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİNDE DİNİN 

RÖLÜ 

Mehmet Nuri Ayyıldız 

359 

İSLAM DİNİNİN ANLAŞILMASINDA ARAP DİLİNİN ÖNEMİ VE 

ROLÜ 

Ali Sevdi 

371 
ABDULKÂHİR EL-CURCÂNÎ HAYATI ESERLERİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ 

Ali Sevdi 

 

395 

 بعض صور اإلعجــاز اللغوي في القرآن الكريـــم

 أحمد الخليل



 Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

viii 

411 
 مصادر النحويين لضبط قواعد اللغة العربية

 عدنان يوسف

 

423 

يب اللغويةمساهمة النص الديني في تطوير األسال  

 موالي الحسن الحفيضي

 

437 
 "أزمة الفكر الديني في السياق المعرفي اإلسالمي بين "األطروحة والمنهج والتوظيف

 يوسف محمد بناصر

 

453 

 مصطلحات خواتيم الشعرـ دراسة نقدية

 محمد غانم الشريف

 

483 

ف جالل الدين الرومي من شطحيات الشطح الصوفي بين إغراب أهله وإعراب أهل التحقيق له :موق
 الحالج

 قول معمر

 

499 

 دور اللغة العربية في تأصيل الدعوة الدينية: جهود بعض الموالي انموذًجا

 أمل محمد حسين النبهان

 

513 

 اللغة والدين

 إسراء أحمد صالح أحمد

 

527 

KUR’AN’IN ANLAM VE TELAFFUZA DAYALI OKUNMASI: YEDİ 

HARF RUHSATI 

Mehmet Dağ 

 

527 

İMÂM MATURİDÎ’NİN MU’TEZİLE ELEŞTİRİSİNDE KULLANDIĞI 

DİL VE ÜSLUP 

Mehmet Salih Gecit 

 

 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu 

Iğdır, 30 Kasım 2018: 01-14 

 
 

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

1 

___________________________________________________________ 

TANRININ DİLİNİ ANLAMAK, EVRENİN DİLİYLE 

ANLAMAK 

İLYAS ALTUNER 1 

 

Öncelikli olarak bu bildirinin başlığının ne demek olduğunu 

açıklamakla başlamak istiyoruz. Başlık aslında söylemek istedikle-

rimizin özetini yansıtmaktadır. Burada “Tanrının dilini anlamak, 

evrenin diliyle anlamak” ifadesinin kastettiği yani imlediği anlamı 

ortaya koymak amacındayız. Önce bu ifadenin ne demek olmadı-

ğını söyleyerek işe başlamak istiyoruz.2 Şimdi “Tanrının dili eşittir 

evrenin dilidir” söylemini kastetmediğimizi özellikle dile getire-

rek, birinci yanlış anlamanın önüne geçmememiz gerekiyor. Bura-

da söylemek istediğimiz şey, Tanrının diliyle evrenin dilinin, daha 

doğrusu bizim bilgi ve algı sınırlarımızın içindeki evren olgusunun 

imlediği dilin aynı şeyler olduğunun ima edilmediğidir. Çünkü biz 

bu evrenin sınırlarını tam olarak çizemedikçe onun bize kapalı 

yönlerini açıklığa kavuşturmadıkça Tanrı ve evreni aynı olgusal-

lıkta görme imkânından söz etmemiz mümkün değildir.3 İkinci 

olarak, “Tanrının dilini evrenin diliyle anlayalım” diye bir önerme 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Bir şeyin önce ne demek olmadığının gösterilmesi ve ardından doğru olanın ne 

olduğunun belirlenmesi öğretisi, Sokrates’in diyalektik yöntemidir. Biz de söylemi-

mize ilke olarak Sokratik diyalektik yöntemi örnek alarak başladık. Bu yöntem en 

güzel şekilde Theaitetos diyaloğunda ortaya konulur. Burada Sokrates, karşısındaki-

lerin bilgi tanımlarını olumsuzlama yoluyla yani ironi denilen alaycı yaklaşımla tek 

tek çürüterek sonunda doğru bilginin ne olduğu konusunda maiotik yani bilgiyi 

doğurtma işini gerçekleştirir. Bkz. Plato, Theaetetus, trans. Benjamin Jowett, The 

Dialogues of Plato, vol. IV, London: Oxford University Press, 1892, [Theaitetos, çev. 

Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2014]. 
3 Tanrıyla evreni ya da doğayı aynı olgusallıkta gören ilk filozof Ksenophanes’tir. 

Bkz. Hermann Diels & Walther Kranz, Die Fregmente der Versokratier: Griechisch und 

Deutsch, Berlin:  Weidmann'sche Verlagsbuchhandlung, 1954 [Kranz, Antik Felsefe: 

Metinler ve Açıklamalar, çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1994], B26-9.  
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de kurmuyoruz, ki bu da eksik bir anlatım olur. Çünkü biz, yuka-

rıda da belirttiğimiz gibi, Tanrının asıl dilinin evrenin dili olduğu-

nu söylüyoruz. Tanrının dilini evrenin diliyle anlamak dediğimiz-

de hem Tanrının dilini evrenin diliyle hem de başka şekillerde de 

anlayabiliyoruz anlamı ortaya çıkar. O nedenle asıl söylemek iste-

diğimiz şey, bizim kendi açımızdan yani kendi olgusallığımızdan 

hareketle olaya baktığımızda, Tanrının dilini anlamak için zorunlu 

olarak evreni anlamamız gerektiğini, bizim için onu anlamanın 

yalnızca evrenin dilini anlamakla mümkün olabileceğini kastedi-

yoruz. Yani evreni anlayamayan bir kimse Tanrının dilinden an-

lamış olamaz.4 Bunu bazı örneklerle ortaya koyacağız. Aynı za-

manda felsefe tarihi içerisindeki bazı anlama tarzlarından bahse-

deceğiz ve bir de aynı zamanda Tanrının dilini anlamak din dilini 

de anlamak olduğu için, din dili üzerinden Tanrının dilinin veya 

evrenin dilinin nasıl anlaşıldığını, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, özel-

likle Ortaçağ Hristiyan rahipler düşüncesinde ve İslam dünyasın-

daki bir takım anlayış tarzlarında bunun nasıl yanlış olduğunu 

kısaca göstermeye çalışacağız. 

Özellikle buradaki din dili kapsamını bizim anladığımız an-

lamda yalnızca semavî dinlere indirgemiyoruz, yani buradaki din 

dili dinsel referansla ortaya çıkan dilin oluşumunu ifade etmekte-

dir. Özellikle felsefenin ortaya çıktığı Yunanda, örneğin bir felsefe-

nin hemen öncesinde ortaya çıkan bir mitoloji anlayışı var. Dinler 

tarihine baktığımızda, bu ve benzeri mitoloji anlayışlarında, yine 

özellikle insanların ilkel zamanlarında bu tarz şeyler daha çok 

animalizm olarak ortaya çıkar. Olayların belli ruhlara atfedilmesi 

                                                           
4 Burada Spinoza’ya atıfta bulunmamız gerekir, çünkü Spinoza Tanrıyla doğanın 

bir ve aynı şeyleri temsil ettiğini, doğanın Tanrının görünüşlerinden başka şey 

olmadığını dile getirmektedir. Spinoza’ya göre Tanrının sonsuz sayıda özniteliği 

vardır, ancak bize bunlardan sadece ikisini, zihinle maddeyi algılama gücü vermiş-

tir. Dolayısıyla, insan Tanrının sonsuz niteliklerinden yalnızca bu ikisini anlayıp 

yorumlayabilir, böylece Tanrının dilinin yalnızca bize bakan tarafını anlayabilir. 

Tanrının diğer nitelikleri bizim algı sınırlarımızın dışında kalan nitelikler olduğun-

dan, bunları anlama ve kavrama yeteneğimiz yoktur. Bkz. Benedict Spinoza, Ethic 

Demonstrated in Geometrical Order, trans. William Hale White, New York: Macmillan 

& Co., 1883 [Etika, çev. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: Ülken Yayınları, 1984], I.   
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sonucu ortaya çıktığı varsayılan ilkel din anlayışlarının da din dili 

açısından önemi vardır. Yine mitolojik dönemde insanlar evrende-

ki belli olayların nedenlerini sorgulama girişiminde bulunmuşlar 

ve bundan dolayı klasik anlamda din ortaya atmışlardır. İlkel din 

anlayışı zamanla çoktanrılı dinlere evrilmiş ve insanlar zihinsel 

evrimlerini tamamladığında ise tektanrılı dine geçmişlerdir.5 Se-

mavî dinler daha otoriter, daha üstten konuşan ya da kaynağını 

üstten, doğanın üstünden alan bir referansla insanlara olayların 

nedenlerini açıklama girişiminde bulunmuşlardır.6 

Felsefenin ortaya çıkışı mitolojiye yani o dönemki din anlayı-

şına karşıt bir şekilde ortaya çıkmışken, daha sonraki evren anlayı-

şı ya da evreni okuma tarzları hep Tanrının evreni nasıl meydana 

getirdiğini anlama üzerine bina edilmiştir. İlk dönemlerde mitolo-

jinin doğaüstü güçleri ifade ederek olayları tamamen dinsel bir 

dille anlatma girişimine karşılık,7 ilk filozoflar olan doğa filozofları 

evrenin nasıl var olduğu üzerinde özellikle arkhe sorunuyla yani 

evrenin ana kaynağının ne olduğu sorunuyla ilgilenmişler ve ken-

                                                           
5 Burada elbette Dawkins’in dinsel evrimleşmesini, ilkel dinlerden çoktanrılı inanış-

lara, oradan da tektanrılı dine geçişin sonucunun bir Tanrı daha eksilterek ateizme 

varmak olduğu düşüncesine kesinlikle katılmıyoruz. Çünkü yazar, insan zihinleri-

nin rasyonel tamamlanma sürecinden değil, insanın biyolojik tamamlanma ile 

pozitivist sürece dâhil oluşundan bahsetmektedir. Bkz. Richard Dawkins, The God 

Delusion, London: Bantam Press, 2006 [Tanrı Yanılgısı, çev. Tuncay Bilgin Kalisto, 

İstanbul: Kuzey Yayınları, 2008], II.  
6 Elbette din dilinin iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Tanrı kavramının neyi imlediği 

iyi bilinmelidir. Öyleyse Tanrı kavramının imlediği bir nesnel varlığa atıfta bulun-

mamız gerekecektir. Bkz. Turan Koç, Din Dili, İstanbul: İz Yayıncılık, 1998, I. Oysa 

dinlerin Tanrısı dünyaya aşkın olduğundan, kendisine dünyada yer bulamayacak-

tır. Wittgenstein gibi söylersek, Tanrı dünyaya aşkındır, kendisini dünyada açığa 

vurmaz. Bkz. Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, trans. Charles 

Kay Ogden, London & New York: Routledge, 2000 [Tractatus Logico-Philosophicus, 

çev. Oruç Aruoba, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001], 6.4. 
7 Hesiodos'un Theogonia'sı, teolojik bir durumu yani dünyayı bir veya birden çok 

doğal şeye dayanarak felsefî bir açıklamaya kavuşturmayı değil de, belli kişilere 

dayanarak dinî bir açıklama yapmayı amaçlayan bir eser olarak durmaktadır. Bkz. 

Hesiod, Theogony, trans. Alexander William Mair, The Poems and Fragments, Oxford: 

Clarendon Press, 1908 [Tanrıların Doğuşu (Theogonia), çev. Sabahattin Eyuboğlu & 

Azra Erhat, Hesiodos: Eseri ve Kaynakları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

1977], 114-6. 
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dilerinden önce dinsel oluşum olarak görülen mitolojiye karşıt bir 

biçimde evrenin hareketinden ve evrenin nasıl var olduğu üzerin-

den bir Tanrı anlayışı benimsemişlerdir.8 Bir ilke, arkhe anlayışı 

benimsemişler, bu arkheye Tanrı adlandırması yapmışlardır. Yani 

evren tek bir ilkenin varlığıyla meydana gelebilecek bir okuma 

tarzıdır. Buradan, sözgelimi Thales’in her şeyin sudan meydana 

geldiği ve her yerin ruhlarla/Tanrılarla dolu olduğu söyleminden 

hareketle, ikisi arasındaki bağlantıyı okuduğumuzda bütün evre-

nin aynı şeylerden oluştuğunu, yani bütün evreni meydana getiren 

ilkenin bir ve aynı ilke olduğunu anlayabiliriz. 9 Böyle bir din dili 

okuması yapabiliriz ama daha sonraki dönemlere baktığımızda, 

evreni okuma biçimlerini insanlar yavaş yavaş bilim olarak oku-

maya ve anlamaya başlamışlardır.  

Daha sonra sözgelimi Yahudilik ve dolayısıyla sonradan onun 

bir takipçisi olarak Hristiyanlık ortaya çıkmış,10 özellikle Hristiyan-

                                                           
8 Seneca, kadim Yunan felsefesinden hareketle, doğa araştırmalarının insanı nasıl 

aydınlattığından ve doğanın, kendisini var edenin nasıl bir zat olduğunu bu araş-

tırmalar sayesinde bulmanın mümkün olduğunu belirtmektedir. Seneca dinin 

insanın içindeki karanlığı yok ederek onu aydınlığa çıkardığını, felsefe ve bilimin 

ise insanlardaki yanılgıları giderdiğini söylemektedir. Bkz. Lucius Annaeus Seneca, 

Natural Questions, trans. Harry M. Hine, Chicago: The University of Chicago Press, 

2010 [Doğa Araştırmaları, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Jaguar Kitap, 2014], I.2. 
9 Thales’in evrene ilişkin mitolojik açıklamaların karşısına bilimi çıkardığı ilk felsefî 

oluşum, doğa felsefesi olarak adlandırılmayı hak etmektedir. Her ne kadar evrenin 

ilk ilkesinin su olduğu ve bunun da ruhu temsil ettiği düşüncesi mitolojinin etkileri 

gibi görülse de, Tanrının evrenle bir ve aynı olgusallıkta oluşunun ilksel bir dene-

mesi olarak anılmalıdır. Thales’in her yerin ruhlarla ya da Tanrılarla dolu olduğu 

düşüncesi, evrenin bütün her yerinde Tanrıyı doğal nedenlerle tanıyabileceğimizi 

ima etmektedir. Bkz. Aristotle, De Anima, trans. John Alexander Smith, The Works of 

Aristotle, vol. III, ed. W. David Ross, Oxford: Clarendon Press, 1931  [Ruh Üzerine, 

çev. Ömer Aygün & Y. Gurur Sev, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018], I.5. 
10 Yahudi, Hristiyan ve İslam dininin teolojik anlayış tarzının iyi bir değerlendirme-

si için bkz. Harry Austryn Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Cambridge: Har-

vard University Press, 1976 [Kelâm Felsefeleri, çev. Kasım Turhan, İstanbul: Kitabevi, 

2001]. Yine Yahudi düşüncesinin en önemli filozoflarından Maimonides (Mûsâ ibn 

Meymûn) açısından kutsal kitapların nasıl anlaşılması gerektiği sorunu yalnızca 

gramatik değil aynı zamanda teolojik bir mahiyet de ifade eder. Bkz. Moses Mai-

monides, Delâletu’l-Hâirîn, thk. Hüseyin Atay, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Yayınları, 1974 [The Guide for the Perplexed, trans. Shlomo Pines, Chicago: 

The University of Chicago Press, 1963], I.  
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ların bilime karşı yaklaşımları ve bilim adamlarının ortaya koydu-

ğu evrensel gerçeklikler din-bilim veya bilim-felsefe çatışmasını 

meydana getirmiştir. Özelikle Ortaçağ Hristiyan dünyasına baktı-

ğımızda Skolastik ve daha öncesinde Patristik dönemde bir Platon-

cu okuma, bir Ptolemaiosçu evren ve kozmoloji okuması yapılmış-

tır.11 Din mensuplarının ellerinde kendilerine ait belli bir kozmoloji 

olmadığı için, bu kozmolojinin verdiği, öne sürdüğü bilimsel ku-

ramları din gibi algılayıp dini de onlarla pekiştirip insanlara sun-

ma gereği duymuşlardır.12 Burada şunu kesinlikle belirtmemiz 

gerekir ki, evreni bizim din yoluyla algılamamız mümkün değildir. 

Yani kanaatimiz o dur ki, evren din aracılığıyla asla algılanamaz, 

çünkü din yoluyla biz sadece din tarafından belli birtakım model-

lemeler olsun diye aktarılan evrendeki belli başlı örnekleri bilebili-

riz. Din dilinin bize bu örnekler yoluyla ima etmeye çalıştığı şey, 

akıl sahibi insanlar olarak bizlerin olaylardan ders ya da ibret al-

mamızdır. Yoksa dinsel söylemlerin kendisi bilimsel bir dil olmaya 

talip değildir. Dolayısıyla Tanrının dilinin anlaşılması için din 

diline gereksinim yoktur, hatta din dili Tanrının dilinin değil, Tan-

rısal söylemi sembolleştiren bir anlamlandırmanın dilidir.13 

                                                           
11 Ptolemaios’un evren anlayışı, kaynağını Aristoteles’in fizik görüşlerinden almış-

tır. Dolayısıyla sabit dünya görüşünün merkezinde yine Aristoteles durmaktadır. 

Aristoteles’in en büyük şarihi olarak İbn Rüşd de dünyanın hareketsiz oluşunu 

yalnız Aristotes’ten hareketle ileri sürmez, Kur’an ayetlerine de dayandırır. Bkz. İbn 

Rüşd, el-Keşf an Menâhici’l-Edille fî Akâidi’l-Mille, thk. Muhammed Âbid Câbirî, 

Beyrut: Merkez Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabiyye, 1998 [el-Keşf an Minhâci’l-Edille, çev. 

Süleyman Uludağ, Felsefe-Din İlişkileri, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1985], V. 
12 Platon’un evrenin meydana gelişi hakkında yazdığı meşhur diyaloğu, Timaios, 

hem Antik dönemi hem de Ortaçağ düşüncesini derinden etkilemiştir. Semavî 

dinlerin mensuplarının, dinlerindeki yaratılış anlatısına benzeyen ifadelerin izlerini 

bu eserde bulmalarından dolayı, bu esere kutsal kitap muamelesi yapmışlardır. 

Bkz. Plato, Timaeus, trans. Benjamin Jowett, The Dialogues of Plato, vol. III [Timaios, 

çev. Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2015]. Platon’un bu eserinin İslam 

dünyasındaki önemi ve ayrıca eserin Arapça ve Fransızca çevirilerinin karşılaştırıl-

ması için bkz. Fahrettin Olguner, Batı ve İslam Dünyasında Eflâtun’un Timaios’u, 

Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1990.  
13 Din dilinin gerçekliğin dili olmayıp sembolik bir anlatım tarzı olduğu düşüncesi 

İslam felsefe geleneğinin temel savlarından biridir. Fârâbî açısından din dili, insan-

lara gerçekliğin sembolleştirilerek anlatıldığı dildir. Gerçekliğin dili ise evrene ilke 

veren aklın dilidir, yani metafiziktir. Bütün evrenin en üst sınırında bulunan ve 
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Bu örnekler üzerinden bir evren okuması yaptığımızda, eğer 

evrenin diliyle Tanrının dili aynıysa, bu durumda Tanrının dilini 

yanlış okuyoruz demektir. İlk insanın nasıl meydana geldiği ile 

ilgili bir ayeti okuyup ardından yüz binlerce yıl sonraki bir örneği 

aynı anda, aynı mekân ve zamanda gerçekleşen bir olaymış gibi 

algılarsak, burada Tanrının dilini tamamen yanlış okumuş oluruz. 

Dolayısıyla önce evreni okumamız, evrenin sonucunda Tanrıyı 

okumamız gerekmektedir.14 Kur’an’da eğer “Yaratılışın nasıl oldu-

                                                                                                                        
derece bakımından en üstün olan varlık, İlk Gök, bu Mutlak Aklın etkisiyle hareke-

te geçer. Bkz. Fârâbî, Risâle fi’l-Akl, nşr. Maurice Bouyges, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 

1983 [Aklın Anlamları, çev. Mahmut Kaya, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, 

İstanbul: Klasik, 2003], 35-6. Yine İbn Rüşd dinde anlatılan şeylerin yalnızca retorik 

dille ifade edildiğini, gerçekliğin dilinin burhân yani mantık olduğunu savunur. Bu 

bağlamda İbn Rüşd, akla uygun görünmeyen ayetlerin tevil edilmesi gerektiğini 

dile getirir. Bkz. İbn Rüşd,  Faslu’l-Makâl fî Mâ beyne’l-Hikme ve’ş-Şerîa mine’l-İttisâl, 

nşr. Muhammed Ammâra, Kahire: Dâru’l-Maârif, 1983 [Faslu’l-Makâl, çev. Süley-

man Uludağ, Felsefe-Din İlişkileri, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1985], II. 
14 Burada varlığın ex nihilo yani yoktan yaratılmasıyla ilgili semavî dinlerin baskın 

anlayışı ile varlığın aşamalı olarak ve sürekli gelişerek meydana geldiği görüşün-

deki evrimci anlayış arasında derin bir uçurumun var olduğu görülmektedir. Yok-

tan yaratma düşüncesi sadece insanları değil bütün varlık dünyasını ilgilendiren bir 

problemdir. Günümüzde evrimsel biyoloji araştırmaları ve buna bağlı olarak antro-

poloji ve paleontoloji gibi bilim dallarındaki gelişmeler, canlıların oluşum evrelerini 

bize açıklamaktadır. Özellikle varlıktaki tekâmül ya da evrim düşüncesi çok eski-

lerden beri savunulsa da, İslam dünyasındaki evrim kuramı çalışmaları çok önce-

den önemli yol katetmiştir. Bu anlamda Nazzâm, Câhız, İbn Miskeveyh, İbn Hey-

sem ve İbn Haldûn’u anmamız gerekir. Câhız, türler üzerine çevresel faktörlerin 

etkisine örnek olarak yiyecek, iklim, sığınak vb. biyolojik ve psikolojik faktörlerden 

bahsetmektedir. Onun için bu faktörler aynı zamanda, yaşamda kalmak için türle-

rin zor yaşam mücadelesine etki etmekteydi. Değişen bir çevrede, bu yaşamsal 

değerlerin sahip olduğu bazı karakterler de değişmektedir. Birbirini izleyen nesille-

rin değişimi sürecinde karakterler, organizmalar çevreye daha iyi uyum sağlamak-

tadır. Onların yaşamı, karakterlerinin üreme yoluyla nesillere intikali ve üremedeki 

değişime sahip olma şeklindedir. Böylece Câhız, hayvanların çevresel faktörlere 

uyumu konusunda, kullanılan ve kullanılmayan organların değişimi düşüncesi 

üzerine kuramını temellendirmiştir. Bkz. Câhız, Kitâbu’l-Hayevân, thk. Abdusselâm 

Muhammed Hârûn, Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1996, IV, 1. İbn Haldûn cansız, bitki, hay-

van, insan ve melek olmak üzere beş varlık kategorisi belirlemiştir. Her kategorinin 

kendi içinde çeşitli seviyeler barındırdığını, bir alt kategorinin en üst seviyesinde 

yer alan bir varlığın, bir üstündeki kategorinin en alt seviyesindeki varlığa dönüşe-

bileceğini söylerken, hayvanlar kategorisindeki en üst seviyedeki varlık olan may-

munun ilkel bir insana dönüşebileceğini ileri sürer. Bkz. İbn Haldûn, Mukaddime İbn 

Haldûn, nşr. Étienne Marc Quatremère, Beyrut: Mektebet Lubnân, 1992 [Mukaddime, 
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ğunu anlamak istiyorsanız evrene bakın, yüzünüzü evrene çevi-

rin” tarzındaki ifadeyi nasıl anlamamız gerekir? Evrenin nasıl 

meydana geldiğini, hangi şeylerden meydana geldiğini ve sair 

üzerinde bir araştırma yaparak onun nasıl oluştuğunu anlarsak, 

evreni Tanrının ayeti olarak değerlendirirsek, Tanrının dilini an-

lamış oluruz.15 Eğer evreni anlayamıyorsak, evrenin dilini çözemi-

yorsak, o zaman yaradılışı asla çözemeyiz. Din bize yaradılışımızın 

sadece belli bir bölümünü örnek olarak verir, geri kalanını bize 

bırakır. Biz sadece o örneklikten hareketle, örneğin her şeyin sudan 

meydana geldiğini veya canlıların topraktan meydana geldiğini 

varsayarsak, insanların topraktan var olduğunu varsaydığımızda, 

Adem’i bahçede biten bir ağaç gibi algılamaya kalkarız.16 Çünkü 

                                                                                                                        
çev. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007], I, 1.6. 
15 Evrene ilişkin araştırmalar bilim ve felsefenin en eski problem alanlarından birini 

oluşturur. Klasik ereksel evren anlayışının yerini Newton’un yerçekimi yasalarını 

bulmasıyla birlikte nedensel evren anlayışı almış, sonrasında ise atomun parçalanı-

şından sonra atomaltı fizik araştırmalarıyla birlikte şimdiki kozmik tasarım geçerli 

olmuştur. Kuantum teorisinin evreni anlamada çok büyük adım olduğu tartışılmaz 

bir gerçektir. Maxwell, Planck, Einstein ve Schrödinger gibi fizikçilerin çalışmalarıy-

la evrenin görüngüsel dünyasına adım atmış olduk. Kuantum ve görelilik kuramı-

nın gelişimi hakkında bkz. Albert Einstein & Leopold Infeld, The Evolution of Phy-

sics, from Early Concepts to Relativity and Quanta, New York: Simon & Schuster, New 

1960 [Fiziğin Evrimi: İlk Kavramlardan İlişkinliğe ve Kuantumlara, çev. Öner Ünalan, 

Ankara: Onur Yayınları, 1994].  
16 Canlı varlıkların oluşumu hakkındaki ilk çalışmalar Anaksimandros ve Empe-

dokles’e aittir. Özellikle Anaksimandros karada yaşayan canlıların deniz canlıların-

dan evrimleştiğini, insanların atalarının suda yaşayan canlılar olduğunu ileri sür-

müştür. Bu görüşü bugün bile geçerliliğini sürdürmektedir. Bkz. Diels & Kranz, Die 

Fregmente der Versokratier (Antik Felsefe), A30. Biyoloji bilimini kuran ve ilk kez canlı 

varlıklar üzerinde araştırmalar yaparak onları sınıflandıran kişi Aristoteles olmuş-

tur. Ancak Aristoteles’in üreme konusundaki yaklaşımları her ne kadar bazı deği-

şimleri öngörse de, evrenin bütününde bitkisel ruhun varlığını öngörmesi ve varlı-

ğın kökenine bütünüyle ereksellik düşüncesini yerleştirmesi, anılan iki filozofun 

görüşlerinin önünde set oluşturmuştur. Bkz. Aristotle, Historia Animalium, trans. D. 

Wentworth Thompson, The Works of Aristotle, vol. IV, ed. John Alexander Smith & 

W. David Ross, Oxford: Clarendon Press, 1910, VIII.1. Konu hakkında önemli bir 

çalışma için bkz. Ş. Teoman Duralı, Felsefe-Bilimin Doğuşu: Aristoteles’te Canlılar ve 

Bilim Sorunu, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011, V. Modern dönemde yapılan araş-

tırmalar, insanın maymundan geldiğinden çok onunla aynı atadan geldiği tezinde 

karar kılmıştır. Bunun ilk adımını Darwin’in çalışmalarında bulmamız mümkün-

dür. Evrimsel biyoloji insan ırkının kesin olarak başka canlılarla ortak atadan ev-

rimleşerek günümüze geldiğini söylemekte ve bunu da fosillerin yaşı üzerinden 
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topraktan veya sudan kasıt, varlığa ilişkin elementtir. Yani bir şe-

yin eski dünyada toprak, su, hava, ateş gibi elementlerden varlığın 

meydana geldiği varsayıldığı için, insanlara bir örneklik olsun diye 

her şeyin bir elementten, o elementin de başka şeylerden meydana 

geldiğinin anlatılmak istendiğini bilmemiz gerekir.  

Onun için evrenin dili üzerinde onun matematik mi yoksa fi-

zik mi olduğu üzerinde pek çok tartışmalar yapılmıştır. Şimdi ev-

renin dilinin matematik olduğu, özellikle Pythagorasçı evren anla-

yışı17 veya daha sonraki dönemlerde Eukleidesçi anlayış18 ve özel-

likle Da Vinci ve Galileo’nun evrenin dilinin matematik olduğu 

şeklindeki söylemleri,19 onun dilini yani matematiği kavrayama-

yanların evrenin nasıl meydana geldiği hususunu anlayamayaca-

                                                                                                                        
kanıtlamaktadır. İslâm dünyasında özellikle dile getirilen maymundan insana geçiş, 

bu aşamada yerini ortak ata kavramına bırakmıştır. Aristoteles’in öngördüğü üzere 

türsel evrim ya da türler arası geçiş mümkün görünmemektedir. Bkz. Charles 

Darwin, The Origin of Species, New York: P. F. Collier & Son, 1909 [Türlerin Kökeni, 

çev. Sevim Belli, Ankara: Onur Yayınları, 2009].  
17 Pythagorasçılar evrendeki her şeyin özünün sayı olduğunu, bu nedenle varlıkla-

rın sayılarla temsil edildiklerini belirterek, varlıklar arasında matematiksel bir 

uyum olduğunu ve bunun da müzikle ortaya çıkarılabileceğini iddia etmişlerdir. 

Onlara göre matematik ve müzik, varlıkların ruhundaki Tanrısal uyum yasalarıdır. 

Bkz. Eduard Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy, trans. Sarah Frances 

Alleyne & Evelyn Abbott, London: Longmani Green & Co., 1886 [Grek Felsefesi 

Tarihi, çev. Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık, 2001], 50-1. 
18 Eukleides’in Elemanlar eserinin matematikteki başarısı, kendisinden sonraki 

dönemlerde hep bu matematik üzerinden bilim yapmayı olanaklı kılmıştır. Bu 

açıdan Eukleides geometrisi bugün de çok geçerli bir matematik anlayışıdır. Bkz. 

Euclid, The Thirteen Books of Euclid’s Elements, trans. Thomas Little Heath, Cambrid-

ge: Cambridge University Press, 1908, 3 vols. Eukleides’in Elemanlar eseri üzerine 

Batıda ve Doğuda pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi 

Tûsî’nin hem Eukleides’in hem de Ptolemaios’un matematik çalışmalarına yazdığı 

açıklamadır. Bkz. Nasîruddîn Tûsî, Tahrîr Usûli’l-Hendese ve’l-Hisâb, nşr. İhsan 

Fazlıoğlu, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2012. 
19 Evrenin matematik dille yazıldığını söyleyen Galileo, teleskobun keşfini yaparak 

evreni gözlemlemiştir. Galileo matematiği deneysel fiziğe uygularken, gününün 

standart matematiksel yöntemlerini kullanmaktadır. Onun çözüm ve kanıtlamaları 

Eukleides’in Elemanlar’ının beşinci kitabında geçen oran teorisine dayanıyordu. Bu 

kuram Galileo’nun ölümüne kadar kabul görmüş, sonrasında Descartes’in cebirsel 

yöntemlerine yerini bırakmıştır. Bkz. Galileo Galilei, Two New Sciences, trans. Still-

man Drake, Toronto: Wall & Emerson, 1989 [İki Yeni Bilim Üzerine Diyaloglar, çev. 

Yasemin Çevik, İstanbul: Elips Kitap, 2011].  
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ğını varsaydığı tezlerin dışında, evrenin dilinin fizik olduğu, fizik 

anlaşılmadan hiç bir şeyin anlaşılamayacağını ileri süren Bacon 

gibi filozoflar da vardır.20 Ama evrenin dilinin matematik olduğu 

çok daha isabetli olarak görülmelidir. Çünkü özellikle Galileo’nun 

yaptığı çalışmalar bize evrendeki fiziksel yasalarla yani doğa yasa-

larıyla insan zihninin yasalarının aynı şeyden doğduğunu ve aynı 

şeyleri söylediğini göstermektedir. Galileo böylece felsefenin ka-

dim sorunlarından birini, varlık ve oluş sorununu matematiksel bir 

düzlemde çözmüştür. Galileo burada doğa yasalarıyla matematik 

ilkelerinin birbirleriyle örtüştüğünü ve doğanın matematiksel ola-

rak anlaşılabileceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla insan rasyonel bir 

şekilde doğa yasalarıyla matematiksel yasaları birbiriyle özdeşleş-

tirebilir. Böylece biz de her bir doğa yasasının matematiksel bir 

ahenk üzerine bina edildiğini söyleyebiliriz.  

Bu anlamda din dilinin evren diliyle ortaklaşa bir yönde iler-

lediğini görebiliyoruz. Ancak karşımıza Ortaçağdan kalma şöyle 

bir sorun çıkıyor: Şimdi biz mevcut evren dilini yani bilim dilini 

dine, daha doğrusu dinin yorumlanmasına uyguladığımızda, ka-

bul ettiğimiz gerçeklikleri evren biliminin değişmesi üzerine tekrar 

değiştirmeyi kabul edebilecek miyiz? Özellikle İlkçağ ve Ortaçağ-

da Ptolemaios kozmolojsi etkindi ve Ptolemaios evrenin yer mer-

kezli olduğunu, güneşin de diğer gezegenlerle birlikte dünyanın 

etrafında döndüğünü varsayan bir anlayışa sahipti.21 Bu görüş, 

                                                           
20 Bacon matematikten çok mantık üzerinde durmuş, Skolastik düşünce ve bilim 

anlayışından kopuşun ilk çabalarını sergilemiştir. Aristoteles mantığının bir hayâl 

ürünü olduğunu, dolayısıyla insanın yüzünü doğaya çevirmesi gerektiğini söyle-

miştir.  Bacon, bilginin doğruluk ölçütünü sadece yararda görür. Ona göre doğa, 

yönetilebilecek ve insan amacına göre yönlendirilebilecek gerçek bir güçtür. Bu 

amaçla kendisinden önceki bilgilerin ilerleme adına bir şey sağlamadığı gerekçesiy-

le yeniden inşasını savunur. Doğa felsefesinin ilkelerini de Yeni Organon’da ortaya 

koyar. Bkz. Francis Bacon, The New Organon, ed. Lisa Jardine & Michael Silverthor-

ne, Cambridge: Cambridge University Press, 2000 [Novum Organum, çev. Sema 

Önal, İstanbul: Say Yayınları, 2012]. 
21 Bir astronom, matematikçi ve coğrafyacı olan Ptolemaios, dünyanın evrenin 

merkezinde olduğunu söyleyen Yunan görüşünü devam ettirmiş ve gezegenlerin 

hareketlerini hesaplamıştır. Ptolemaios Almagest adlı yapıtında dünya merkezli bir 

astronomi ve kozmoloji anlayışı sunmuştur. Bu anlayış yalnızca Batıda değil aynı 
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yerini daha sonra Kopernikos ve Kepler’in çalışmalarıyla birlikte 

güneş merkezli anlayışa bıraktıktan sonra,22 bu paradigma üzerin-

den Hristiyanlığı yorumlayan Hristiyan rahiplerin şiddetli karşı 

çıkışlarına maruz kalmışlardır. Çünkü insan bir kozmoloji okuma-

sını dogma haline getirdiğinde ve dini de onunla yorumladığında, 

bunun dogma haline getirilmesi ile din dilini asla değiştiremeye-

ceğini varsaymak zorunda kalacak ve tamamen gerçekliğin yani 

bilimselliğin ve evrenselliğin dışında kalmış olacaktır. Batıda kili-

senin evrensel kabul ettiği Ptolemaios kozmolojisinin çöküşüyle 

birlikte Hristiyanlığın tutunacak dalının kalmadığını gören kilise 

mensupları, bu görüşleri savunan filozof ve bilim adamlarını ceza-

landırmıştır. 

İslam dünyasında da buna benzer olaylar yok değildir, sözge-

limi müfessirler aynı şekilde dünyanın dönmediği hatta düz oldu-

ğu ve güneşin dünyanın etrafında döndüğü anlayışını benimse-

mişlerdir.23 Böyle bir şeyi inanç esası haline getirdiğimizde yani 

evrenin dili ile ifade ettiğimiz bilimsel bir veriyi, o an elimizde var 

                                                                                                                        
zamanda Doğuda da çok büyük kabul görmüştür. Almagest Batıda ve Doğuda 

defalarca çevrilip şerh edilmiştir. İslam dünyasında da gerçekten büyük etki bıra-

kan eser, bütün Müslüman bilim adamlarının astronomi çalışmalarının temel kay-

nağı olmuştur. Bkz. Claudius Ptolemaeus, Ptolemy’s Almagest, trans. Gerald James 

Toomer, London: Duckworth, 1984, I-II. İslam dünyasında Almagest’in daha ileri bir 

çalışmasını yapmaya çalışan Bîrûnî, gök cisimlerinin konumlarıyla ilgili gökyüzü 

cetvelleri hazırlamış, yerkürenin durağan değil ama hareketli olduğunu savunmuş-

tur. Bkz. Ebû Reyhân Bîrûnî, el-Kânûnu’l-Mes’ûdî fi’l-Hey’e ve’n-Nucûm, thk. Seyyid 

Hasan Bârânî, Haydarabad: Dâiretu’l-Maârifi’l-Osmâniyye, 1954-6, 3 cild. 
22 Kopernikos kendisinden önceki yer merkezli kozmoloji anlayışının yerine güneş 

merkezli bir anlayış getirerek astronomide büyük bir devrim yapmıştır. Öncelleri-

nin savunduğu görüşü, yerin sabit ve merkezde olduğu görüşünü reddetmiş, getir-

diği yeni anlayışla modern astronominin kurucusu olmuştur. Bkz. Nicolaus Coper-

nicus, On the Revolutions of Heavenly Spheres, trans. Charles Glenn Wallis, New York: 

Prometheus Books, 1995 [Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, 

İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017].  
23 Nasıl ki Batıdaki Kutsal Kitap yorumları hep Ptolemaiosçu astronomiye uygun 

yapıldıysa, aynı şekilde İslam dünyasında da bu anlayış kozmolojik ayetlerin tefsi-

rinde önemli rol oynamıştır. Müfessirlerin hemen hepsi yerin yatak yapılmasıyla 

ilgili ayetten hareketle dünyanın düz ve hareketsiz bir cisim olduğunda ittifak 

etmişlerdir. Burada yalnızca Râzî örneğini vererek yetinmek istiyoruz. Bkz. Fah-

ruddîn Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Kahire: Matbaatu’l-Behiyye, 1938, II, 102. 
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olan bilimsel gerçekliği dogma haline getirdiğimizde ve dini de 

onunla yorumladığımızda, bilimsel gerçeklik değiştiğinde sizin 

din anlayışınızın sabit kalması gerekecek ki, dolayısıyla sizin dini-

nizin de hiçbir geçerliliği dünyada evrensel olarak kalmayacaktır. 

Özellikle Ortaçağ Hristiyan dünyasındaki  mezhepsel tartışmalar, 

bilimsel tartışmalar bunu ortaya koyuyor. Bu görüşleri savunan 

bilim adamları, örneğin Kopernikos ve Newton bir rahiptir. Bu 

bilim adamları evreni anlamak ve evrenin anlayışından hareketle 

Tanrının dilini anlamak istemişlerdir.24 Yoksa bu insanların kilisey-

le bir düşmanlıklarının olması söz konusu değildir. Ama ortaya 

çıkan araştırmaların sonuçları, kilisenin veya o günkü din anlayı-

şının karşısında yer aldığı için, din adamları bu insanları din dışına 

itmişler ve aforoz etmişlerdir. Dolayısıyla Tanrının dilini anlamak 

için evrenin dilini anladığınızda Tanrının dilinin belli bir kısmını 

algılamış olursunuz. Ama o gerçeklik değiştiğinde Tanrının dilini 

başka bir şekilde anlamaya başlamanız gerekecek, ama bu körü 

körüne bir anlayıştan çok evrensel gerçekliğe uygun bir anlayış 

olmalıdır.  

Sonuç olarak diyebilirz ki, dinin tam da kendisi üzerinden bir 

evren anlayışı tasarlamak mümkün görünmemektedir. Çünkü 

böyle bir anlayış evreni tamamen dışarıda bırakacak bir sonuca 

varacaktır. Çünkü din, insanlardan evrene yönelmelerini, onu an-

lamaya ve anlamlandırmaya çaba göstermelerini istemektedir. 

Kutsal kitap metinleri, evreni Tanrının dilini anlamak için bir araç 

olarak görmektedir. Bu nedenle, evrenin dilini anlamakla Tanrının 

dilini anlamak arasında zorunlu bir koşutluk bulunmaktadır. 

                                                           
24 Newton’ın yerçekimi yasasını bulması, doğa biliminin en önemli keşiflerinden 

biri kabul edilir. Newton doğa felsefesini matematik ilkeler üzerine bina ederek 

açıklamıştır. Bkz. Isaac Newton, The Mathematical Principles of Natural Philosophy, 

trans. Andrew Motte, London: Benjamin Motte, 1729 [Doğal Felsefenin Matematiksel 

İlkeleri, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınevi, 2016], 2 vols. Newton ayrıca 

yaşamı boyunca gizemli varlıklara, kehanetlere ve İncil’e olan inancından hiç vaz-

geçmemiştir. Zaten kendisinin Kutsal Kitap ile ilgili bir yorum denemesi bulunmak-

tadır. Bkz. Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. 

John, New York: Feather Trail Press, 2009 [Kutsal Kitap’ın Yorumu, çev. Aytunç 

Altındal, İstanbul: Destek Yayınları, 2018]. 
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___________________________________________________________       

KAVRAMSAL ÇÖZÜMLEME,  WITTGENSTEIN VE DİN 

DİLİ PROBLEMİ 1 

TUNCAY İMAMOĞLU 2 

 

Tarihi, insanlık kadar eski olan din, en pratik anlatımıyla kut-

sala duyulan saygının bir ifadesi olarak tanımlanabilirse de bu 

tanım onun sadece bireysel yönüne vurgu yaptığından eksik ola-

caktır. Çünkü din sadece bireysel değil, mensuplarına kazandırdığı 

zihniyet yapısı ve sunduğu değerler ve semboller sistemiyle de 

sosyal ve fonksiyonel bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nitekim Max Scheler’in “Her dinsel eylem aynı zamanda bireysel 

ve sosyal bir eylemdir, bu yüzden bir tek Hıristiyan Hıristiyan 

değildir şeklindeki cümle büyük ölçüde tüm dinler için geçerlidir”3  

sözü, dinin bu yönüne vurgu yapan anlamlı bir ifadedir. 

Din, başlangıçtan bu yana insanlığın en önemli ilgi alanlardan 

birisi olmuştur. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki, dil ile ilgili 

felsefi çözümlemelerin gelişmesinden önceki dönemlerde, yani 

yirminci yüzyıl öncesi düşünce sistemlerinde filozoflar, teoloji ve 

felsefenin ortak konusu olan Tanrı, ahlâk, ruh, ölüm, ölümsüzlük 

vb. şeyler üzerinde çokça durmakla birlikte bunların bilişsel olarak 

anlamlı olup olmadığı konusunu gündeme getirmemişlerdir. Dil 

üzerinde felsefi analizlerin yoğunlaşmasıyla birlikte ise sözünü 

ettiğimiz konularla ilgili söylemlerin anlamları araştırılarak, dil 

çözümlemeleri yapılmıştır.  

                                                           
1 Bu yazı daha önce Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin 2011, 35. 

sayısındaki ‘Mantıkçı pozitivizm, Wittgenstein ve Din’adlı makalemizden 

üretilmiştir. 
2 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
3 Joachim Wach, Sociology of Religion, University of Chicago Press, Chicago,1944, 

s.29; ayrıca bkz, Tuncay İmamoğlu, Modern Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri, İz 

yayıncılık, İstanbul, 2013, s.58. 
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Bilindiği gibi, Aydınlanma felsefesinin ve İngiliz ampirizmi-

nin ardılı olarak,  Moritz Schlick’in öncülüğünde ‘Viyana Çevresi’ 

tartışmalarının dışında gelişen mantıkçı pozitivizmin iki temel 

özelliği bulunmaktadır. Bunlardan ilki, mantıkçı çözümleme ola-

rak felsefenin kavramsallaştırılması, diğeri de metafiziğin anlamsız 

olarak reddedilmesidir. Bu iki özelliğin birbirleriyle yakın ilişkisi-

nin olduğunu görmekteyiz. Mantıksal çözümleme, bütün bilgiyi, 

bilimsel ve günlük hayatla ilgili tüm iddiaları tahlil etmek ve bu 

tür iddiaların anlamlarını ve onlar arasındaki ilişkileri açıklamak 

anlamına geldiğinden, pozitivistlerin mantıksal çözümleme dü-

şüncesi, onları metafiziksel ya da dini iddiaların anlamsız olduğu 

sonucuna götürmüştür.4 Bilimi dilin anlamlı kullanımı için bir 

rehber olarak gören mantıkçı pozitivistler, ifadeleri anlamlı ve 

anlamsız diye belirleyebileceğimiz bir ölçütün varlığını gündeme 

getirerek, bu ölçütü doğrulanabilirlik kriteri diye adlandırdılar. 

Kavramsal çözümleyiciler ise, dili dışsal gerçekliğe bağlayan an-

lam ölçütü yerine, onun kullanımı üzerinde durmuşlardır. Onlara 

göre dini ve metafizik ifadeler, kullanıldıkları bağlam içersisinde 

bir anlam ifade etmektedirler. Wittgenstein’ın ikinci döneminde 

geliştirdiği “dil oyunları”nda yaptığı budur. Onun geliştirdiği bu 

dil oyunlarından hareket eden kavramsal çözümleyiciler, dini ifa-

delerin de kendilerine has bir mantığının olduğunu savunmuşlar-

dır. 

Biz burada Wittgenstein’ın metafizik ya da dinsel ifadelerin 

anlamlı olup olmadığı düşüncesini ele alırken onun felsefesinden 

çokça etkilenen mantıkçı pozitivizmden de söz etmek durumun-

dayız. 

 Şunu öncelikle ifade etmek gerekir ki, Wittgenstein’ı çağdaş 

teolojinin önemli unsurlarından birisi olarak zikretmek başta Witt-

genstein’ın kendisi olmak üzere herkesi şaşırtacak bir iddia olacak-

tır. Çünkü Wittgenstein bir teolog değil bir filozoftur ve onun yaz-

                                                           
4 William T. Blackstone, Dinsel Bilgi Sorunu, çev. Tuncay İmamoğlu, Ataç Yayınları, 

İstanbul, 2005, s.16 vd.; Gunnar Skirbekk, Nils Gilje, Felsefe Tarihi, çev. Emrullah 

Akbaş, Şule Mutlu, Üniversite Kitabevi, İstanbul, tsz., s.537. 
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dığı eserlerde teolojiye açıkça atıf yapan bütün içerisinde çok kü-

çük bir bölümü oluşturmaktadır. Ancak yine de teolojinin çağdaş 

bir anlamını elde etmek isteyen kişi, onun yaptığı çalışmaları bir 

dereceye kadar bilmek zorundadır.5  Malcolm’un da ifade ettiği 

gibi, Wittgenstein, herhangi bir dini inancı kabul eden ya da din-

dar kişiliği olan bir şahsiyet değildir. O bir anlamda dinin müm-

kün olduğu bir kanaat ve düşünceye sahiptir. O dine, kendisinin 

katılıp yaşamadığı ancak ona sempati ve büyük ölçüde ilgi duy-

duğu bir hayat tarzı olarak bakmaktaydı.6 Wittgenstein’ın özellikle 

ikinci dönem felsefesinde din bir hayat tarzı olarak görülmektedir. 

Ancak din ve metafizikle ilgili olarak birinci dönem felsefesinde 

ileri sürdüğü düşünceler mantıkçı pozitivizm denen akıma etki 

etmiştir. Maantıkçı pzitivistler, Wittgenstein’ın  birinci dönem 

felsefesini oluşturan Tractatus adlı eserinden esinlenerek din ve 

teolojiyle ilgili bir teori geliştiren ilk kimselerdir.  

Mantıkçı pozitivistler, olgu ve olaylara karşılık gelen ve de-

neysel olarak doğrulanabilen bir dil oluşturmaya çalışarak, muğlak 

ve belirsiz semboller içeren dilin yanlış olduğunu ileri sürmüşler-

dir. Onlara göre, bu belirsizlik ve yanlışlıklar modern mantığın 

yardımıyla ortadan kaldırılabilir. Dilin cümleleri ve terimlerinin 

anlamı ancak bu yolla açık hale getirilebilir. Russell’dan Rudolf 

Carnap’a,  Nelson Goodman’dan Willard Van Orman Quine’a 

uzanan bu tutumun başlıca amacı, dil eleştirisi yaparak, felsefeyi 

metafizikten arındırmaktır.7 Mantıkçı atomizm olarak da bilinen 

bu ideal dil, genellikle anlamın resim kuramı olarak tanımlanmak-

tadır. Örneğin birinci döneminde Russell’ın temsil ettiği ‘ideal dil’ 

anlayışı çevresinde bulunan Wittgenstein bize, bir resimdeki un-

surlarla onun resmettiği obje ya da sahnenin unsurları arasında bir 

tür uygunluğun var olduğunu söylemektedir. Ayrıca resim, dün-

                                                           
5 Donald Hudson, Wittgenstein’ın Din Felsefesi, çev. Ramazan Ertürk, A Yayınevi, 

Ankara, 2000, s.7. 
6 Hudson, a.g.e., s. 15. 
7 Ömer Naci Soykan, Felsefe ve Dil, Wittgenstein Üstüne Bir Araştırma, Kabalcı 

Yayınevi, İstanbul, 1995, s.47. 
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yadaki nesnelerin düzenini ve yapısını yansıtmaktadır. Wittgens-

tein’a göre, olguların durumu nesnelerin bir bileşimidir. Nesnele-

rin karşılıklı biçimlenmesi ise atomal gerçekleri yani olgu bağlam-

larını oluşturur.8 Dünyadaki atomal gerçeklerin yerini tutan ve bu 

gerçekleri resmeden atomal önermelerdir. Önermenin yapısının 

doğru olabilmesi için atomal gerçeklerin yapısını ya da dünyadaki 

olgu durumlarını resmetmesi gerekmektedir. Tüm anlamlı söylem-

ler, son çözümlemede atomal önermelerden ya da onların belirle-

nen ilişkilerinden çıkarılabilir.9 Bu yaklaşım, insanın olgu ve olay-

lar dünyası dışında anlamlı söylemler ortaya koyamayacağını gös-

termektedir. 

Yukarıda da görüldüğü gibi Wittgenstein’ın Tractatus’unda 

mantıkçı pozitivistlerin doğrulama ilkesine benzeyen bir şey bula-

biliriz. Wittgenstein’ın temel tavrı ‘bir önermenin anlamının, bu 

önerme tarafından tasvir edilen atomik gerçek veya gerçeklerden 

ibarettir’ şeklinde olduğuna göre, kendisinin de ifade ettiği gibi, 

bundan şöyle bir sonuç çıkmaktadır: “Bir önermeyi anlamak de-

mek, bu önerme doğru olduğunda durumun ne olacağını bilmek 

demektir”10. Yani bir önerme, sadece ve sadece onu doğrulayacak 

olan şeyi bildiğimizde anlaşılabilir. Örneğin, beyaz kağıt üzerinde 

siyah leke; yüzeyin her noktası için, beyaz mı siyah mı olduğunu 

belirterek lekenin biçimi betimlenebilir. Bir noktanın siyah olduğu 

olgusu, olumlu; beyaz olduğu, olumsuz bir olguyu karşılar. Yüze-

yin bir noktasını imlediğimde, bu, üzerinde yargıda bulunmak için 

ortaya konmuş bir varsayımı karşılar. Ancak bir noktanın siyah ya 

da beyaz olduğunu söyleyebilmek için, önce bir noktaya ne zaman 

siyah, ne zaman beyaz dendiğini bilmem gerekir.  ‘P’nin doğru 

olduğunu söyleyebilmek için p’ye hangi şartlarda doğru diyebile-

ceğimi belirlemiş olmalıyım; bunu yapmakla ben, sözü edilen 

önermenin anlamını belirlemiş oluyorum. Benzetmenin aksadığı 

                                                           
8 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, çev. Oruç Aruoba, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul, 1996, s.13, 19.  
9 Blackstone, Dinsel Bilgi Sorunu, s.33-34.   
10Wittgenstein, a.g.e., s.49.  
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nokta ise şudur: kağıdın bir noktasına beyaz ve siyahın ne olduğu-

nu bilmeden de işaret edebilirim. Oysa anlamı olmayan bir öner-

meyi hiçbir şey karşılamaz. Çünkü bu, hiçbir şeyi karşılamaz ki, 

böyle bir şeyin niteliklerine ‘yanlış’ ya da ‘doğru’ denebilsin; bir 

önermenin fiili ‘doğrudur’ ya da ‘yanlıştır’ değildir; tersine, ‘doğru 

olan’, fiili zaten içermelidir.11 Tasarımı doğrulayabilmek için, onu 

gerçeklik ile karşılaştırmalıyız. 12Bütün bunlara rağmen Wittgens-

tein ile mantıkçı pozitivistler arasındaki yakınlığın, göründüğü 

kadar kolay olmadığını belirtmemiz gerekir. Çünkü Hudson’un da 

ifade ettiği gibi13, Wittgwnstwin, önermenin gerçeklikle karşılaştı-

rılmasından söz ederken, gerçekliğin unsurlarının deneysel olarak 

gözlemlenebilir olmaları gerektiği hususunda net değildir. Bu 

yüzden kimileri Wittgenstein’ın buna işaret ettiğini söylerken, 

kimileri de böyle bir işaretin olmadığını ileri sürmüşlerdir. Dil ile 

tasvir edilen gerçekliğin deneysel olarak gözlemlenebilir olduğu 

ister kabul edilsin, isterse edilmesin Wittgenstein’ın, anlam konu-

sundaki kriterinin tamamıyla formel ve makul bir kriter olmasını 

amaçlamış olduğu kesin gözükmektedir. Mantıkçı pozitivistler, 

Wittgenstein’ın mantıksal anlam analizlerine ampirist bir bilgi 

teorisi ilave etmişlerdir. Buna rağmen Wittgenstein’ın analizleri, 

zorunlu olarak ampirizme işaret ediyor veya adres gösteriyor de-

ğildir. 

Ancak burada şunu ifade etmenin gerekli olduğuna inanmak-

tayız. Birinci döneminde Russell’ın ‘ideal dil’ anlayışını paylaşan 

Wittgenstein, metafizik üzerinde konuşulmasına karşı çıkmakla 

birlikte, yine de ona bir yer tanımakta ve mantıkçı pozitivistler gibi 

onun tamamıyla anlamsız ve saçma olduğunu söylememektedir.14 

Tractatus adlı eserinde Wittgenstein, metafiziği reddetmeyip, onun 

üzerinde konuşulmasını eleştirmekte ve metafiziği mistik olan 

                                                           
11 Wittgenstein, a.g.e., s.55-56. 
12 Wittgenstein, a.g.e., s.25. 
13 Hudson, a.g.e., s.30. 
14 Cafer Sadık Yaran, Günümüz Din Felsefesinde Tanrı İnancının Akliliği, Etüt 

Yayınları, Samsun, 2000, s.10. 
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diye nitelendirmektedir. Şu ifadeler ona aittir: “Dile getirilemeyen 

vardır gene de. Bu kendisini gösterir, gizemli olandır o.”15  Witt-

genstein’a göre, insanların mistik olan şeylere yönelimi, arzuları-

nın bilim tarafından tatmin edilemeyişinden kaynaklanmaktadır. 

Wittgenstein “tüm olanaklı bilimsel sorular yanıtlandığında bile 

yaşam sorunlarımıza daha hiç dokunulmamıştır”16 demektedir. 

Burada görüldüğü gibi Wittgenstein insanın dil ile ifade ede-

mediği bir alanın yani metafiziğin varlığını onaylamakta, onu an-

lamsız olarak görmemektedir. O, metafizik konusunda sadece 

susmayı önermektedir.  Yine Wittgenstein, “inançlı bir insanın 

ifade ettiği ‘Tanrı’ vb. kavramlara bir insan inanmayabilir. Fakat 

bu kavramların varlığını çürütmek mümkün değildir” demekte-

dir.17 Ancak Wittgenstein her ne kadar bunları ifade etse de, ideal 

dil ve doğrulanabilirlikle ilgili düşüncelerini ortaya koyduğu onun 

birinci dönemine ait olan Tractatus adlı eseri mantıkçı pozitivistle-

rin ilham kaynağı olmuştur. Wittgenstein’ın ilkelerinden hareket 

eden mantıkçı pozitivistler, bir ifadenin doğru olup olmadığını 

belirleme imkânının olmaması durumunda o ifadeyi tamamıyla 

anlamsız bularak reddetmişlerdir. Bir başka ifadeyle, mantıkçı 

pozitivistler, üzerinde konuşulamayan şeyin varlığına karşı çıka-

rak, onu anlamsız olarak nitelendirmişlerdir. Onlara göre, bir 

önerme ya da ifadenin bilişsel ya da bilgisel anlama sahip olup 

olmadığını belirlemede temel ölçüt, doğrulanabilirlik kriteridir.  

Burada görüldüğü gibi mantıkçı pozitivistlerde anlam sorunu, 

önermeler düzeyindedir. Ancak önermenin vokabüleriyle sentaksı 

arasında ayrım yapmak zorunludur. Bir önermenin anlamdan 

yoksun olmasının iki şekli bulunmaktadır: Önermenin kavramsal 

düzeninde kusur olması ve onun sentaktik düzeninde bir bozuk-

luğun bulunması.18 Bir önerme ya da ifade en azından ilke olarak 

                                                           
15 Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, s.169.  
16  Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus, s.169.  
17 Ludwig Wittgenstein, Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, 

Derleyen: Cyril Barret, Çev. A. Baki Güçlü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997, 

s. 95. 
18 Jean-Gérard Rossi, Analitik Felsefe, çev. Atakan Altınörs, Paradigma Yayınları, 
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empirik yoldan doğrulanabilirse anlamlı, aksi takdirde anlamsız-

dır. Mantıkçı pozitivizmde olgu önemli bir gerçeklik olup, olgusal 

ya da deneysel olmayan şeyin hiçbir anlamı yoktur.19 Mantıkçı 

pozitivist ilkenin ne anlama geldiği, mantıkçı pozitivizmin İngiliz 

temsilcisi olan A. J. Ayer’in onu ifade ediş şeklinden daha iyi anla-

şılabilecektir. Ayer şöyle der: “Bir önerme, eğer ve ancak doğrulu-

ğu deneyle kesin olarak saptanabilirse, o önermenin doğrulanabilir 

olduğu söylenir.”20 Bunun da anlamı, her deneysel varsayımın bir 

gerçek ya da olabilir deneyle ilgili olması gerektiğidir. Hiçbir de-

neyle ilgisi olmayan bir bildirim deneysel bir varsayım değildir ve 

bu yüzden de olgusal bir içeriği yoktur.21 Ayer ve diğer pozitivist-

ler, teolojik dilin deneysel doğrulanabilirlik ölçütünü karşılamakta 

başarısız olduğunu ve dolayısıyla hiçbir bilişsel anlamının olama-

yacağını düşünmektedirler. Onlara göre dilin bilişsel olması için, 

onun deneyden hareketle kanıt sunmanın ilke olarak mümkün 

olduğu konulardan, doğruluk ve yanlışlığın anlamlı olduğu mev-

zulardan söz etmesi gerekmektedir.22 Yani mantıkçı pozitivistler, 

bilimin kendi iddialarını deneyle doğruladığından anlamlı bulun-

duğunu, din ve metafiziğin ise bunu yapamadığı için anlamsız 

olduğunu ileri sürmüşlerdir.23 Örneğin, asit içerisine batırılan tur-

nusol kağıdının rengini değiştireceğini iddia eden bir bilim adamı, 

test sonuçlarını ortaya koyarak iddiasının doğruluğunu kanıtla-

maktadır: Bir parça turnusol kağıdı al, asit içerisine batır ve sonucu 

gözlemle. 

Ancak dini bir önermeyi ne tür bir empirik sınama yöntemiyle 

test edebiliriz? Örneğin “Tanrı Kudretlidir” vb. şeklindeki dini 

önermeleri nasıl tecrübe edeceğiz. İşte mantıkçı pozitivistlere göre 

                                                                                                                        
İstanbul, 2001, s.37. 
19 Frédérick Ferré, Din Dilinin Anlamı, çev. Zeki Özcan, Alfa Yayınları, İstanbul, 

1999, s.58. 
20 Alfred Jules Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis 

Yayınları, İstanbul, 1998, s.14. 
21 Ayer, Dil, Doğruluk ve Mantık,  s.19. 
22 Michael Peterson ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, Küre Yayınları, 

İstanbul, 2006, s.325. 
23 Ronal H. Nash, Is Jesus the Only Savior, Michigan, 1994, s.98-99. 
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bu tür ifadeleri test etmenin imkânı yoktur. Dolayısıyla böyle ifa-

delere doğru ya da yanlış olarak değil, anlamsız ifadeler olarak 

bakmak gerekmektedir.24  

Mantıkçı pozitivistler bu söylemleri ileri sürerken Wittgens-

tein’ın birinci dönem felsefesinden yola çıkmaktadırlar. Yukarıda 

da ifade ettiğimiz gibi, Wittgenstein’ın Tractatus adlı eserini kendi-

lerine rehber eden mantıkçı pozitivistler, Wittgenstein’ı da mantık-

çı pozitivist olarak okumuşlardır. Hâlbuki bu doğru değildir. Çün-

kü doğrulama ilkesinin geçerli olduğu varsayıldığında, mantıkçı 

pozitivistlerin metafiziği reddetmeleri, açık ve kendi içinde tutarlı-

dır. Ancak Wittgenstein’ın Tractatus’ta bu konuyu ele alışı bu ka-

dar açık ve net değildir. Elbette ki Wittgenstein da metafizik, teolo-

ji ve ahlakı dil ile ifade edilemeyen alana yerleştirir. Bununla bir-

likte bunun tam olarak ne anlama geldiği ya da bununla tam ola-

rak ne demek istendiği anlaşılması kolay bir durum değildir25. 

Wittgenstein ‘hakkında konuşamadığımız bir şeyi sessizce geçip 

gitmeliyiz’ derken konuşamadığımız bir alanın var olduğuna işaret 

etmektedir. Hakkında sessiz kalınacak bir şeylerin var olduğuna 

işaret ettiği gerekçesiyle mantıkçı pozitivistlerin bu ifadelerde be-

lirtilen hususu eleştirmeyi gerekli görmeleri Wittgenstwin ile man-

tıkçı pozitivistlerin temel ayrılık noktası olarak gözükmektedir.  

Öyleyse şunu ifade edebiliriz ki, Wittgenstein, mantıkçı pozitivist-

ler gibi metafizik alanın varlığını kesinlikle inkar etmemektedir. 

Onun karşı çıktığı şey metafizikle ilgili konuşmaktır. Ona göre 

metafizik vardır fakat insan ne kadar çaba ortaya koyarsa koysun o 

alanla ilgili açık ve belirgin ifadeler ortaya koyamaz. Bunun için 

yapılması gereken şey, metafizikle ilgili konuşmamak, susmayı 

tercih etmektir.  

Ancak şunu belirtmek gerekir ki, insanoğlunun bu tür konular 

karşısında susmayı tercih etmesi onu kesinlikle tatmin etmemek-

tedir. Örneğin metafizikle ilgili söylemleri bir kritiğe tabii tutan 

                                                           
24 Nash, Is Jesus the Only Savior?, s.99. 
25 Hudson, a.g.e., s.33. 
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Kant, bu söylemlerin tutarlılığını sorgulamakla birlikte, metafizi-

ğin bizatihi kendisinin varlığını onaylamaktadır. Kant, aklın bilgi-

sinin bir türünde, aklın bizzat kendisinin doğası tarafından emre-

dildiği için göz ardı edemediği, ama tüm güçlerini aştığı için de 

cevaplamaya muvaffak olamadığı sorular tarafından sıkıntıya 

sokulma gibi garip bir yazgısının olduğunu belirtmektedir. Kant’a 

göre, metafizik alandan gelen sorular ne geri çevrilebilirler, ne de 

denemelerle kanıtlamalar yapan bilimlerin verdikleri türden bilgi-

lerle yanıtlanabilirler.26  

Görülüyor ki, tıpkı Wittgenstein gibi Kant da metafizik söy-

lemleri sorgulamakla birlikte metafiziğin varlığını onaylamanın 

insan aklının garip bir yazgısı olduğu kanaatindedir. Metafizik 

karşısında insanın suskun kalmasının imkânsız olduğunu Witt-

genstein bir anlamda ikinci dönem felsefesiyle çok net olarak orta-

ya koymuştur. İkinci dönem felsefesinde Wittgenstein, ifadelerin 

anlamı üzerinde değil, bu ifadelerin kullanımları üzerinde dur-

maktadır.  

Ludwig Wittgenstein’ın ikinci döneminde yazdığı Philosophical 

Investigations adlı eserinin çağdaş dil felsefesi üzerinde çok etkili 

olduğu bilinen bir gerçektir. Çünkü çağdaş dönemde dil üzerine 

yazılan aşağı yukarı tüm felsefe kitapları Wittgenstein’ın bu eseri-

ne göndermede bulunmaktadır. Wittgenstein, ilk dönem çalışması 

olan Tractatus Logicus Philosophicus’u  ikinci döneminde yazdığı 

Philosophical Investigations ile bütünüyle reddetmektedir. Yukarıda 

da ifade ettiğimiz gibi, Tractatus’da Wittengestein, mantıksal an-

lamda mükemmel bir dil inşa etmeye çalışmıştır. Ona göre, muğ-

lak ve belirsiz sembolleri içeren ve sembollerin bileşimlerine imkan 

veren olağan dilimiz yanlıştır. Filozofun görevi, belirsizlik ve yan-

lışlıklardan arındırılmış ideal bir dil oluşturmaktır. Philosophical 

Investigations’da ise Wittgenstein, filozofun görevinin olağan dili 

                                                           
26 Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 

1993, s.45 vd; krş. Heinz Heimsoeth, Immanuel Kant’ın Felsefesi, çev. Takiyettin 

Mengüşoğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986, s.67; David West, Kıta Avrupası 

Felsefesi, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1998, s.32. 
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doğrulamak veya düzene koymak olduğu görüşünü reddetmekte-

dir. O, Philosophical Investigations’da olağan dilin, ideal bir dil içeri-

sinde yeniden şekillenmeye ihtiyaç duyduğu anlayışına karşı çıkar. 

O, gerçekte Tractatus’da ‘ciddi hatalar’ın olduğunu, bu hatalar 

arasında anlamın resim kuramının, dil konusundaki atomist anla-

yışın ve bir dilin mantıksal hesaplamalar konusunda apaçık bir 

yapıya sahip olması gerektiği anlayışının bulunduğunu ifade et-

mektedir. Dilin, resmetme veya isimlendirmeden çok daha başka 

bir fonksiyonu vardır. Onun birçok fonksiyonu ya da kullanımı 

bulunmaktadır. Bu çok yönlü fonksiyonları veya kullanımları be-

timlemek filozofun görevidir. Wittgenstein felsefeye biçtiği bu yeni 

görevde felsefeyi, doğruluk iddiaları ortaya atma değil ancak onla-

rı açıklığa kavuşturma girişimi olarak teşvik etmekte ve böylece de 

mantıkçı pozitivistlerden farklı düşündüğünü çok net olarak orta-

ya koymaktadır. Mantıkçı pozitivistler felsefenin görevinin, öner-

melerin anlamlı olup olmadığını belirlemek olduğunu savunurlar-

ken Wittgenstein felsefi problemlerin, dikkatsizliğin ve dilin kötü-

ye kullanılmasının sonucunda ortaya çıktıkları kanaatini taşımak-

tadır.27 Buna göre Wittgenstein dikkatimizi, bir önermenin anlamı-

nın ne olduğu fikrinden,  o ifadenin kullanımının ne olduğu fikrine 

yönlendirmekte ve bununla ilgi olarak şunları söylemektedir: “An-

lam sözcüğünü kullandığımız durumların geniş bir sınıfı için bu 

sözcük şöyle tanımlanabilir: Bir sözcüğün anlamı, onun dildeki 

kullanımıdır.”28 Wittgenstein’a göre, bu yer değiştirme işini ger-

çekleştirdiğimizde, birbirimizle anlaşabilir ve felsefi karışıklardan 

kaçınabiliriz, çünkü bu tür karışıklıklar; kullanımı, bağlamı veya 

sözcüklerimize anlam veren ‘dil oyunu’nu bilmemenin bir sonucu 

olarak ortaya çıkar. Bir ifadenin anlamının edimsel bir dil oyunun-

da onun kullanılması olduğunu bilmemekten dolayı, görünüşte 

açık olan ifadelerin nasıl anlaşılabileceği konusunda şaşırabiliriz. 

Wittgenstein bize sadece hatırlatmaktadır ki, olağan dil oyunları-

                                                           
27 Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.35-36. 
28  Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, çev. Deniz Kanıt, Küyerel Yayınları, 

İstanbul, 2000,  s.36. 
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mızda bu tür sözcükleri nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Filozof-

lar, dilimizi doğal bağlamından ve ona anlamını veren kullanı-

mından uzaklaştırdıkları için şaşırmışlar ve bu yüzden kendi ken-

dilerini kavramsal karışıklıklar içine sokmuşlardır.29 Bu tür kötü 

kullanımlar ortaya çıktığında Wittgenstein şu soruyu sormaktadır: 

“Ancak bu sözcükler şimdi ne için kullanılırlar? Onların uygulana-

cakları dil-oyunu kayıptır.”30 Bu kavramsal karışıklıklar ayrıca, 

Wittgenstein’ın ifadelerin ‘yüzeysel grameri’ olarak adlandırdığı 

şey tarafından yanıltılmanın da sonucudurlar. Yüzeysel gramer, 

bir kimsenin, dilin çok kompleks ve sayısız kullanımlarını gözden 

kaçırmasına, hatta dilin bütün kullanımlarını tek bir modele indir-

gemeye çalışmasına neden olur. Filozoflar belirli kavram veya 

ifadeler hakkında şaşırdıklarında, Wittgenstein onlara, kendi ken-

dilerine şunu sormalarını önerir: “Bu sözcüğün anlamını nasıl 

öğrendik? Ne tür örneklerden? Hangi dil oyunlarında? O zaman, 

bu sözcüğün bir anlamlar ailesine sahip olması gerektiğini görme-

niz daha kolay olacaktır”.31 

Wittgenstein felsefi problemlerin, dilbiliminden ya da kav-

ramsal karışıklıktan meydana geldiği kanaatindedir. Ona göre bu 

tür problemler “dil tatile gittiğinde”32 ortaya çıkar. “Bizi uğraştıran 

bu karışıklıklar, dil, tıpkı işlemeyen bir makineye benzediğinde 

ortaya çıkar, makine işlerken değil.”33 

Görülüyor ki, felsefi konuşma, dil araçlarının işlevsiz hale 

gelmesidir. Wittgenstein’a göre, bu, bir makineden bağlantısı ke-

silmiş tekerleğin fonksiyonsuz bir şekilde dönmesine benzemekte-

dir. O halde felsefi problemleri nasıl çözeceğiz? Burada Wittgens-

tein bize, kavramların ve onların rol veya fonksiyonlarının farklı-

lıklarını tanımlamamızı önermektedir. Problemli kavramlar, nor-

mal olarak fonksiyonlarını icra ettikleri şartlar içerisinde takdim 

                                                           
29  Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.35. 
30  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.69. 
31  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.58. 
32  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.34 
33  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.78; krş. Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.36. 
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edilmeli ve onların kullanımları ve diğer kavramlarla olan ilişkileri 

ortaya konulmalıdır. Çünkü Wittgenstein’a göre felsefe, kavramsal 

veya linguistik karışıklıkların dışına çıkmaya öncülük eden bir tür 

terapidir. Bu yüzden Wittgenstein şöyle demektedir: “Araştırma-

mız dilbilgisel bir araştırmadır. Bu tür bir araştırma, yanlış anla-

maları gidererek, problemimize ışık tutar. Sözcüklerin kullanımıy-

la ilgili olan yanlış anlamalara, başka şeyler içinden, dilin farklı 

bölgelerindeki ifade biçimleri arasındaki bir takım benzerlikler 

neden olmuştur”.34 Filozof yalnızca dilimizin işlevlerini betimle-

meye gereksinim duyar ve bizim bu işlevleri tanımamıza yardımcı 

olur. Geleneksel filozofları uğraştıran problemler, “yeni bilgi vere-

rek değil, bizim her zaman bildiğimiz şeyi düzene koyarak çözü-

lürler. Felsefe, zekamızın dil aracılığıyla büyülenmesine karşı bir 

savaştır.”35 

İşte Wittgenstein’ın bu sonraki dönem yazılarının, din dilini 

tahlil etmek için bir çok filozofa yeni bir yol açtığını görmek müm-

kündür. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Wittgenstein, dilin pek 

çok ‘dil oyunlarından’ ibaret karmaşık bir insani fenomen olduğu-

nu belirtmektedir. Dil oyunları mecazi, insanların bazı amaçlara 

erişmek için uyguladıkları tespit edilebilen bazı dilsel tavırları 

göstermektedir. Örneğin, emirler vermek, bir nesnenin görünüşü-

nü tasvir etmek, bir olay hakkında yorumlar yapmak, bir kuram 

oluşturmak, bir tecrübenin sonuçlarını tablolar ve diyagramlar 

halinde sunmak, oyun oynamak, bir pratik aritmetik problemini 

çözmek, teşekkür etmek, selamlamak, dua etmek, dilsel tavırlar-

dan bazılarıdır. Wittgenstein’ın takipçileri, bilim dilinden, cazibe 

ve aşk dilinden bahsetmeye başlamışlardır. Onlara göre farklı dil-

sel faaliyetler veya dil oyunları, insan dilinin bütün haritası içinde 

belirli bir yer işgal etmektedir. Her bir dil oyunu kendi sahası için-

de kelimelerin nasıl işlev göreceklerine dair belli kurallara ya da 

toplumsal anlayışlara sahiptir. Örneğin ‘katı’ kelimesi fizikteki katı 

                                                           
34  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.67. krş. Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.36-

37. 
35  Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, s.73. 
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maddelerden bahsederken başka bir anlama sahiptir. Ancak ahlak 

alanında bir insanın katı karaktere sahip olduğundan söz edilirken 

“katı” kelimesi birinciyle ilişkili fakat ondan farklı bir anlama bü-

rünmektedir. Dil oyunlarının kuralları hiçbir kitapta yazılı olma-

makla birlikte, ilgili dilsel toplulukların üyeleri tarafından nispeten 

şuursuzca takip edilmektedir. İşte bu kuralları ortaya çıkarmak 

filozofa düşen bir görev olmaktadır.36  

Wittgenstein’ı çıkış noktası olarak alan birçok çağdaş dil çö-

zümleyicisi, anlamı tam ve yeterli olarak gören pozitivist’in anlam 

kuramını reddetmektedir. Onlara göre pozitivistler belirli ifade 

türlerini saçma, anlamsız ya da bütünüyle coşkusal olarak görme-

de tamamıyla keyfi davranmışlardır. Talep edilen çok daha verimli 

bir yaklaşım, kullanımların, fonksiyonların ve dilin maksatlarının 

ciddi bir tahlilini yapmaktır, çünkü dil, değişik fonksiyonları icra 

etmek için kullanılmaktadır. Her şeyin olduğu gibi, din dilinin de 

kendine has bir mantığı vardır. ‘Her ifade kendi mantığına sahip-

tir’ sloganı, bu farklı fonksiyonları dikkatli bir şekilde gözden ge-

çirmede etkilidir.37 Blackstone, pozitivistlerin, bir bütün olarak terk 

edip,  bilinmeyen bir alana yerleştirdikleri din ve teolojiyi, çağdaş 

çözümleyicilerin ayrıntılı olarak incelediklerini, bununla birlikte 

bu çağdaş çözümleyicilerin, dinsel söylemin gerçekte birçok insanı 

şaşkınlığa uğrattığının da farkında olduklarını ifade etmektedir. 

Blackstone’a göre, bu farkındalıktan dolayı onlar, dinsel ifadeleri 

çözümleme çabasının, bizleri bu şaşkınlıklardan kurtararak dinsel 

dili anlamamıza yardımcı olacağını düşünmektedirler. Çağdaş 

çözümleyiciler, dinsel söylemin bütün bağlamlarının ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, dinsel iddiaların anla-

şılmasına yönelik vurgular ortaya koymuşlardır. Bu şekilde, dinsel 

söylemlerin fonksiyonu, dinsel söylemlerin değişik türleri, dinsel 

söylem için gerekli olan spesifik durumlar, bu söylemleri kanıtla-

mak için getirilen nedenlerin türü ve onları kanıtlama tarzı ön 

plana çıkarılmıştır. Bütün bu faktörlerin farkında olma, dinsel söy-

                                                           
36 Peterson ve diğerleri, Akıl ve İnanç, s.325. 
37 Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.45. 
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lemin mantığının farkında olmayla eş değer bir durumdur.38 Bu 

vesileyle dil çözümleyicileri, mantıkçı pozitivistlerin düştükleri, 

dilin temel fonksiyonunun gerçekliği resmetme olduğu hatasından 

kaçınmakta39 ve onlara yönelik çeşitli eleştiriler ileri sürmektedir-

ler. Bu eleştiriler, dini ifadelerin olgusal olabileceğini ve anlamlılık-

larını bu özelliklerinden dolayı kazanacaklarının a priori olarak 

reddedilemeyeceğini ve reddedilmemesi gerektiğini vurgulamak-

tadır.40 

Buraya kadar verilen bilgiler gösteriyor ki;  din ile ilgili felse-

fenin görevi, dini rasyonelleştirmeye, uzlaştırmaya ve hatta her-

hangi bir değerlendirmeye tabi tutmak değil, sadece din dilinin 

kavramsal ve işlevsel analizini, çözümlemesini yapmaktır. Felsefe 

dini eleştiremez, sadece dini söylemin fonksiyon icra ediş üslubu-

nu veya çalışma tarzını bize gösterebilir. Bu anlamda bir filozofun 

görevi, klasik metafizikçilerin modasına uygun bir tarzda kurgusal 

sistemler, sentezler veya dünya görüşleri icat etmek değil, kullan-

dığımız terimlerle ne kastettiğimizi ve bunu nasıl ortaya koydu-

ğumuzu açık seçik hale getirmektir. Bu düşünce,  din dilinin çok 

farklı  boyutları olduğunu göstermesi açısından son derece önem-

lidir. Bu düşünceye göre,  dilin çok çeşitli fonksiyonları vardır ve 

dini ifadeler boşlukta bulunmamaktadır. Onlar anlamlarını boşluk-

ta kazanmamışlardır. Onların anlamları, olgusal verilerle doğru-

lanmayla değil, belli bazı maksatlar için kullanılmalarında bulu-

nur.  Bu anlam teorisi, din diline uygulanabilir bir özelliğe sahiptir. 

Bu durumda dinin bir yaşam biçimi olduğu ve dini ifadelerin an-

lamlılığının yalnızca bu kendine has yaşam biçimi bağlamında 

değerlendirilebileceği söylenebilir. Burada yapılması gereken tek 

şey, dini terimleri, parçası oldukları yaşam biçimi içine yerleştir-

mektir.41  

                                                           
38 Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.46. 
39 Blackstone, Dinsel  Bilgi Sorunu, s.45.  
40 Turan Koç, Din Dili, Rey Yayıncılık, Kayseri, 1995, s.158. 
41 Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesi, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010, s.51-52. 
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SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM AÇISINDAN DİL-KÜLTÜR İLİŞ-

KİSİNİN FELSEFÎ BİR TAHLİLİ 

RUHATTİN YAZOĞLU 1 

 

Giriş 

Dilin, insan hayatında önemli bir yeri vardır. Zira dille insan, 

hem kendisi hem de kendi dışındaki insanlarla ve diğer varlık 

alanlarıyla ilişki kurar. Yine dille insan, bütün insanlar için ortak 

olan bir bilgi alanı oluşturur ve o alanı nesilden nesile dil yoluyla 

aktarır. Konfüçyüs, dilin bu önemini şu şekilde anlatmaktadır: “Bir 

memleketin idaresini ele alsaydım, yapacağım ilk iş, hiç şüphesiz 

dili gözden geçirmek olurdu. Çünkü dil kusurlu ise, kelimeler 

düşünceyi ifade edemez. Düşünce iyi ifade edilemezse, vazife ve 

hizmetler gerektiği gibi yapılamaz. Vazife ve hizmetin gerektiği 

şekilde yapılamadığı yerlerde âdet, kaide ve kültür bozulur. Âdet, 

kaide ve kültür bozulursa adalet yanlış yönlere sapar. Adalet sis-

temi bozulursa, şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nere-

ye varacağını bilemez. İşte bunun içindir ki, hiçbir şey dil kadar 

önemli değildir.” 

Buradan hareketle, şunu söyleyebiliriz: İnsanın dünyaya açıl-

masını ve dünyayla ilişki kurmasını, insanın temel niteliği olan dili 

sağlamaktadır. İnsanın insan olması, insanın kendi olması, kendi 

kimliğini bulması ve kendi bilincine varması da dile bağlıdır. İn-

san, yaşamına kendisi biçim veren bir varlıktır. Hatta kendi kültü-

rünü oluşturması da, kendi elindedir ve bu oluşumu sağlayan da 

dildir. Gelişmiş bir kültür, ancak gelişmiş bir dille kazanılabilir. 

İnsanın kimliğinin göstergesi, konuştuğu ve yazdığı dili olduğu 

gibi, bir milletin kimliğinin göstergesi de yine o milletin dilidir. 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
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Kimlik probleminin çok tartışıldığı günümüzde, dil-kültür ilişkisi 

sorunu da büyük ölçüde önem kazanmaktadır.  

       Bilindiği gibi, globalleşen bir dünyada yaşamaktayız. Batı 

dünyasında ortaya çıkan gelişmeler, dünyanın geri kalan kısımla-

rını da etkilemektedir. İşte biz de bu tebliğimizde, globalleşme 

sonucunda dil ve kültürümüzü muhafaza etmenin yollarını ortaya 

koymaya çalışacağız. Dilde ortaya çıkan değişimler, kültürü de 

etkilemekte belki de onun yozlaşmasına neden olmaktadır. Tebli-

ğimizde, dil ve kültürde değişen ve değişmeyen şeylerin neler 

olması gerektiğini etraflıca irdelemeye çalışacağız. 

Dil-Kültür İlişkisi 

Dille kültür arasındaki ilişkiler sorununun, özellikle XVIII. 

yüzyıldan bu yana, önem kazandığını görüyoruz. Herder, Wilhelm 

von Humboldt, Whorf gibi pek çok düşünür ve araştırıcı bu konu 

üzerinde önemle durmuşlardır. 

Ünlü dilbilimci, düşünür ve devlet adamı Wilhelm von 

Hulmboldt, dille kültür arasındaki ilişki konusuna, çalışmalarında 

geniş bir yer ayırmıştır. Bir ulusun dilinden, o ulusun kültürüne ve 

dünya görüşüne inilebileceğini savunan Humboldt, dilin bir ulu-

sun ruhunun dış görünüşü olduğunu belirtmekte ve “ulusun dili 

ruhudur, ruhu da dili” demektedir. Humboldt’a göre diller, ulus-

larla birlikte gelişirler ve onların tinsel özelliklerinden kurulurlar. 

Ulusların tinsel özellikleri çeşitli olduğundan, dillerin yapısı da 

birbirinden farklıdır.2 

K. Vossler’e göre dil, kültürün aynasıdır. Glinz ise dili top-

lumsal-tarihsel bir birleşim ve kurum olarak benimsemekte, onu 

bir toplumun yaşayışı içinde hukuk, iktisat düzeni, belirlenmiş 

kurallar ve geleneklerle karşılaştırılabilecek bir kurum olarak gör-

mektedir.3 

Kültüre gelince, o, bir toplumun tarihinde oluşan somut ve 

soyut bütün değerleridir. Bu durumu ifade etmek söz konusu ol-

                                                           
2 Bedia Akarsu, Wilhelm von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, İstanbul, 1998, s.52. 
3 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil (Ana Çizgileriyle Dilbilim), Ankara, 1995, I, 65. 
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duğunda da ilk akla gelen şey dildir. Dil, millet denilen sosyal 

varlığı birleştirir. Onlar arasında duygu ve düşünce akımını mey-

dana getirir. Milletler duygu ve düşüncelerini yazıya geçirince 

daha sağlam bir birlik meydana gelir. Çünkü yazı sayesinde duy-

gular ve düşünceler, hem zaman hem de mekân içinde yayılır. 

Kültür kavramının içine dil, gelenek ve görenekler, musiki, resim, 

mimarî, aile, hukuk sistemleri, çalışma tarzı, üretim, tüketim, ula-

şım ve inançlar girmektedir.4 

Bir millete mensup olan her fert, o milletin kültürünü, dilini, 

dinini, zevkini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini beraberinde 

taşır. Kültür fertleri aşan, fertlere biçim, yön ve kişilik veren bir 

varlıktır. Alman düşünürü Hegel, buna objektif geist (maddeleşmiş 

ruh) adını vermektedir. Hegel’in kültüre objektif geist demesinin 

sebebi, kültür sahasına giren her şeyde, insan ruhuna has, manevî 

bir değerin, duygu ve düşüncenin maddî bir hale gelmesidir.5 He-

gel’in objektif geist dediği şeye, daha sonra ise “kültür” denmiştir.6 

Kişiyi, nasıl kültürel gücü ayakta tutuyorsa, bir milleti de, dünya 

milletleri arasında ayakta tutan, ona canlılığını, sürekliliğini sağla-

yan kültür kaynaklarıyla bu kaynakların iletişim gücüdür. Kültüre 

dinamizmini sağlayan iletişimdir. İletişim olmazsa kültür durağan-

laşır ve aktivitesini kaybeder. Hangi toplumsal ortamda oluşursa 

oluşsun, üretilen kültürün aynı zamanda iletilmesi gerekir.7 

Kültür, insanın doğal varlığıdır. İnsanın yaşadığı her yer ve 

zamanda kültür, toplumsal konumu ne olursa olsun, kişilik meka-

nizmaları aracılığı ile çevreye yansır. Kültürel iletişim mekanizma-

ları, toplumda hem kültürü yayıcı, hem de yabancı kültürlerin 

yayılmasını da önleyici işlevler görmektedir.8 

                                                           
4 Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, İstanbul, 1999, s.22-24. 
5 G. W. F. Hegel, Tarihte Akıl, çev. Önay Sözer, İstanbul, 1995, s.67-68; Hermann 

Wein, Tarih, İnsan ve Dil Felsefesi Üzerine Altı Konferans, çev. İsmail Tunalı, İstanbul, 

1959, s.3 vd. 
6 Bkz. Wein, Tarih, İnsan ve Dil Felsefesi Üzerine Altı Konferans, s.14. 
7 İnal Cem Aşkun, “Kültürel İletişim Politikası”, Kurgu, Açıköğretim Fakültesi İletişim 

Bilimleri Dergisi,  (Ocak 1990), sayı:7, s.3. 
8 Bkz. John C. Condon, Kelimelerin Büyülü Dünyası (Anlambilim ve İletişim), çev. 
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Görüldüğü gibi dil ile kültür arasında sıkı bir ilişki vardır. İşte 

bunun için dikkatimizi çevirmemiz gereken şey, bu sıkı ilişkinin ne 

tür bir ilişki olduğudur. Dile kültür açısından bakacak olursak 

ortaya çıkan genel görünüş şudur: Dil, kültürü hem kurar hem 

geliştirir. Dil, genellikle hem toplumsallaşmayı hem de toplumsal-

laşmayla birlikte tarihsel sürekliliği sağlamakla, insan varlığını 

eksiksiz bir şekilde olanaklı kılar. Ortak bir dil konuşan bir toplu-

luğun üyesi olan insan, belli bir kültürün de üyesi durumundadır. 

Ağzından çıkan her sözcüğün, dille ilişkisi olan kültür ortamını da 

canlı tutmada katkısı vardır. Ancak dilin başarısı, yalnızca kültürü 

taşıyıp korumakla kalmaz; aynı zamanda kültürün zaman ve uzay 

doğrultularında genişleyip yayılmasını da sağlar. Bu arada, kuşku-

suz, dil de çeşitli değişimlere ve eleştirilere uğrar.9 

Bir bakıma kültüre dil açısından bakınca, şu özellikleri sapta-

yabiliriz: Bir bakıma kültüre götürüp de dilden geçmeyen hiçbir 

doğal yol yoktur. En küçük konuşma edimi bile düpedüz bir kül-

tür edimidir. Bu bağlamda kültüre özgü bütünlüğü sağlayan başlı-

ca kaynağın anadilde bulunduğunu gözden kaçırmamak gerekir. 

Çünkü kültürün sınırı genellikle dile bağlıdır ve dilce belirlenir.10 

O halde, dil ile kültür birbirine özce bağlıdır. Dil ile kültür 

ilişkisi, içerik ve biçimce son derece zengin bir iç içe örülmedir. 

Dilin güçlü ve yaygın etkisi kültürün her unsurunda kendisini 

gösterir. Ayrıca, kültürün belirgin damgasını taşımayan hiçbir 

dilsel kuruluşa ve hiçbir sözcüğe rastlanmaz.11 

Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi, başka bir açıdan da, şu şekil-

de açıklayabiliriz: Bir tespite göre ancak iki türlü gerçek vardır: 

Fizikî gerçek ve ruhsal gerçek. Bu anlayışa göre gerçek olan her 

şey, ya maddidir, ya da ruhsaldır. O halde, kültür bu iki gerçek 

çeşidinden hangisiyle ilgilidir? Elbette ikisiyle de ilgilidir. Yalnız 

                                                                                                                        
Murat Çiftkaya, İstanbul, 1995, s.56. 
9 Nermi Uygur, Kültür Kuramı, İstanbul, 1996, s.19-20; Thomas Stearns Eliot, Kültür 

Üzerine Düşünceler, çev. Sevim Kantarcıoğlu, Ankara, 1981, s.55. 
10 Uygur, Kültür Kuramı, s.21. 
11 Uygur, Kültür Kuramı, s.21. 
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kültürün gerçekliği bununla da bitmiş olmaz. Kültür, bir de bir 

anlamlar sistemi ve bir anlamlar dokusudur.12 

Kültürün bütününde gördüğümüz bu durumu, kültürün bir 

parçası ve bir görünüş biçimi olan dilde de, çok iyi görebiliriz. Dil 

de fizik yönü, ruhsal yönü ve bir de anlam yönü olan üç boyutlu 

bir yapıdır. Konuşurken çıkardığımız sesler ve havanın dalgalan-

maları, dilin fizik yönüdür. Konuşan karşısındakine birtakım ses-

ler göndermeseydi, anlaşma olamazdı. Ancak bu gönderilen sesle-

rin algılanmaları da gereklidir. Bu olay da dilin ruhsal yönüdür.13 

Ancak dilin gerçekliği bu son olayla bitmiş olamaz. Seslerin 

algılanması, henüz bir anlaşma değildir. Böyle olsaydı, bilmediği-

miz yabancı bir dilin seslerini sadece işitmekle bu dili anlamış 

olurduk. Konuşmada anlaşmayı sağlayan asıl etken anlamdır. 

Gerçi bu anlam, ruhsal yön ile birlikte bulunur ve ondan ayrıla-

maz. Çünkü gerek anlamın kazandırılması ve gerekse kavranması 

ruhsal edimlere dayanır. Bununla birlikte anlam, konuşmadaki 

ruhsal yönden başka bir şeydir. Ruhsal edimler belli bir zaman 

anında olup biterler. Anlamın ise, sonsuz değilse bile, sürüp giden 

bir formu vardır. Anlam belli bir zaman anına bağlı değildir.14 

Kültür, kendini ileriye kalıtım yolu ile değil, tamamıyla tinsel 

olan bir yol ile ulaştırır. Burada sürekliliği kuran, gelenektir (tradi-

tion). Tradition sözü, Latince tradere kökünden gelir; tradere devret-

mek ve aktarmak demektir. Gerçekten de kültür kendini aktarır.15 

Kültür değerleri, bireyin yeteneklerinin erişebildikleri yere kadar 

yayılabilir. 

Düşünme ve değerleri taşıyan yönü ile dil, kültürün öteki bir-

takım alanlarına sıkı sıkıya bağlı olur; onlarla birlikte ayakta durur 

ve onlarla birlikte değişir. Yaşayan bir kültür, bulunduğu durumu, 

söz hazinesi halinde biçimlendirir. Bu yüzden ölmüş bir dil bile, 

bize bir zamanki bir kültürün içeriğini bildirebilir. Filolojinin, tarih 

                                                           
12 Macit Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, İstanbul, 1997,  s.68. 
13 Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, s.68. 
14 Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, s.69. 
15 Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, s.67. 
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araştırmalarının belli başlı bir dayanağı olması bu yüzdendir.16 

Görüldüğü gibi, dil niçin değişime uğrar? sorusu, kültür ne-

den hareket ediyor? Kültürü hareket ettiren etkenler nelerdir? so-

rularına geri götürülebilir. Çünkü dil yalnız başına değişmez, için-

de yer aldığı kültürün bütününün devinimine ayak uydurur. 

Onun için kültürün bütününün bir andaki durumu dilde de ken-

dini açığa vurur. 

Kültürü yürüten ne sadece madde, ne de sadece idea’dır. Kül-

türün yapısında varlık çeşitlerinin hepsinin payı olduğuna göre, 

gidişinin belirlenmesinde de bunların yer yer ve zaman zaman 

rolleri olur. 

Kültür, bir toplumun bütün hayatıdır. Toplumun bütün hayatı 

derken kastedilen şey, edimlerin ve onların ürünlerinin toplamı 

olan bir miktar değil, bir yapıdır. Çünkü kültürü oluşturan unsur-

lar rastgele bir arada değildir. Kültür unsurları olan edimler ve 

ürünler, bir esasa göre, yapıda yer alır ve aynı esasa göre birbirle-

riyle ilişkiye girerler.17 İnsanın sembolik düşünme kapasitesinin 

ürünü olan dil, bir iletişim aracı olarak en önemli kültür unsuru-

dur. Bir milleti oluşturan insanlar duygu, düşünce ve hayallerini 

dil ile ifade ederler. Dil, insanın manevî varlığını hem en etkili 

biçimde ifade eder hem de insanın manevî varlığını algılanabilir 

bir sembolik sistemle muhafaza eder. Bu bakımdan, insan zihninin 

nitelikleri dili doğurur; fakat dilin sembolik sistemi, taşıdığı kültür 

birikimi ile insan zihninin gelişmesinde en büyük etken olur. İnsan 

zihninin eriştiği muhakeme tekniklerini, duygu inceliklerini ve 

hayal ufuklarını dil temsil eder.18 

Sonuç olarak diyebiliriz ki dil, hem düşüncenin, hem kültürün 

hem de eğitimin aracıdır. Düşünce, dile aktarılmadığı sürece bilgi-

ye dönüşemez. Bilgi, dilin aracılığı olmadan öğretilemez. Diğer 

yandan, kültürel iletişimde kullanılmayan bir dil kültür dili; bilim-

                                                           
16  Gökberk, Değişen Dünya Değişen Dil, s.71. 
17 Yılmaz Özakpınar, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, İstanbul, 1999, s.13. 
18 Özakpınar, İslâm Medeniyeti ve Türk Kültürü, s.121. 
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sel iletişimde kullanılmayan bir dil, bilim dili haline gelemez. Kül-

tür dili gelişmeden kültür; bilim dili gelişmeden bilim gelişemez. 

Demek ki kültür, dil, düşünce üçgeni sürekli olarak birbirini bes-

lemekte, birinin gerilediği durumda diğeri de doğal olarak gerile-

mektedir.
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___________________________________________________________       

FÂRÂBÎ DÜŞÜNCESİNDE DİLİN KÜLTÜR VE DÜŞÜN-

CE İLE OLAN İLİŞKİSİ 

MİRPENÇ AKŞİT 1 

 

Giriş  

Hicri II. asır ile III. asrın ilk yarısında yaşayan Arap dilbilimci 

Ebu Osman Amr b. Bahr b. Mahbub el-Cahız dili; insanların ko-

nuştuğu, rastgele oluşturulan lafızlardan ibaret yerli yerinde ve 

belirli kuralları olan ifadeler ya da cümleler şeklinde birleşen lafız-

lar olarak tanımlamıştır.2 

1. Dilin Oluşumu (Kökeni) 

Fârâbi ’ye göre bütün lisanlarda konuşma gücünün işlevine 

bağlı olarak oluşan sesler ortaktır. Dilleri birbirinden ayıran temel 

öğeler ise yine konuşma gücünün işleviyle ortaya çıkan harfler ve 

bunların dizilişinde ortaya çıkmaktadır. İnsan, zihnindeki anlam-

ları ifade etmek için ilk olarak işareti kullanır. Daha sonra bunları 

daha açık hale getirmek istediğinde ise sesi kullanır. İşaretle veya 

ses ile kastettiği şey başka bir kişi ile iletişime geçmesidir. Ayrıca 

işaret ve ünlem muhatabının zihindeki duyu algılarını da harekete 

geçirmektedir. Böylece nidanın temel işlevi, zihnindeki anlam, 

duyu algılarına işaret etmek suretiyle özlü bir şekilde ifade etmek-

tir. Diğer ses türleri ise anlamların ve duyu algılarının tek tek gös-

terilmesi ve işaret edilen her sınırlı şeyin başka biri için kullanıl-

mayan özel bir sesle gösterilmesi esasına dayanır. Ancak dilin or-

taya çıkışını ilk olarak, insanların birlikte yaşamaları neticesinde 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Yakub Civelek, "VII.-XI. Asır İslam Dünyasında DU Olgusuna Yaklaşımlar ve 

Batılı Dilbilimellerle Mukayesesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kur'an ve Dil/Dilbilim 

ve Hermenötik Sempozyumu, Van, 17-18 Mayıs 2011 (Bildiriler ve Müzakereler 

Kitabı), s. 221-222. 
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birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacı hissetmelerine bağlayan Fârâbî, 

insanların dilin kullanımı üzerinde anlaşarak uzlaştıklarını belirt-

mektedir.3 Fârâbi tabii bir ihtiyacın dili ortaya çıkaran en önemli 

etken olduğunu ifade etmektedir. Dilin ortaya çıkışını sözle ifade 

etmektedir:  

“Bir şeyi yapmak pek çok defa tekrarlandığında ondan alışkanlığa 

dayalı ahlak ve sanatsal bir meleke meydana gelir. İçinde olanı veya içinde 

amaçladığını başkasına bildirme ihtiyacı duyduğunda ilk önce istediği 

şeye delalet etmek onu anlatmayı istediği kimseler karşısında işareti kul-

lanmıştır; sonradan seslenmeyi kullanmıştır. Seslenmelerin ilki nidadır. 

Kuşkusuz maksadını anlatmak istediği kimse, nida sayesinde, anlatmayla 

kastedilen şeyin başkası değil işaret etmekle yetindiğinden böyledir. Sonra 

bunun ardında tek tek muhtelif seslenmeleri kullanır. Bunların tek tek her 

biriyle, kendisine ve duyularına delalet ettiklerinin tek tek her birine dela-

let eder. Her belirli duyulur nesne için belirli bir seslenme tahsis eder ve 

bu seslenmeyi, başkasında kullanmaz ve böylece (seslerden) her birinin 

karşısına koyar. O seslenmeler, ancak nefes havasının, boğazının bir par-

çasına veya parçalarına yahut ondaki parçalardan birine, burnunun içine 

veya iki dudağına vurulması ile oluşur. Bunlar nefes havasıyla vurulan 

organlardır. Dil bu havayı alıp ağzın içinin parçalarından her bir parça-

ya, diş köklerinin parçalarından her bir parçaya ve dişlere baskılar ve 

onunla o parçaya vurur. Bu nedenle dilin havayı baskılayıp vurduğu her 

bir parçadan belirli seslenme meydana delir. Dil, havayı, ağız kökünün 

parçalarından her bir parçaya taşır ve böylece bir biri ardında pek çok 

seslenme oluşur. İlk seslenmeler ünsüz harflerdir ve her bir harf bir harfi 

bağlamak suretiyle harfleri bir birine bağlamıştır. Böylece iki veya daha 

fazla harften lafızlar oluşmuş. İşte bu şekilde ilk önce harfler ve bu harf-

lerden oluşan lafızlar meydana gelir Bu ilk başta, onlardan rasgele birileri 

tarafından gerçekleştirilir. Onlardan biri,(başkasına hitap ettiği) esnada 

bir şeye delalet etmek istediğin de bir seslenmeyi veya bir lafzı kullanılır. 

İşiten de bunu muhafaza ederek o lafzı ilk icat edene hitap ettiği esnada 

aynısını kullanır. Böylece o ikisi, lafız üzerine anlaşmış ve uzlaşmış olur-

                                                           
3 Fârâbi, Kitâbu’l-Hurûf: Harfler Kitabı, (Çev. Ömer Türker), Litera Yay., İstanbul 

2008, 135-137. 
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lar ve toplum içinde yayılıncaya kadar başkalarına o lafızla hitap ederler. 

Her biri onu muhafaza eder ve onu o şeye delalet eden seslenme yapar.4” 

Bu şekilde Fârâbî dilin insanlık serüvenine çıkışını izah etmiştir. İlk 

olarak işaret diline dikkat çekmiştir. Fârâbî oluşma aşamasında ilk 

olarak işaretler ile dilin daha çok bedensel beyan (davranış dili) 

olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü gibi bedensel beyanda(davranış 

dili) ortak bir anlam dizgesi söz konusu değildir. 

Condillac da Fârâbî’ye benzer açıklamalar yapmıştır. “Condil-

lac, Principes Généraux de Grammaire pour Toutes les Langues adlı 

eserinin dillerin oluşumunu mülâhaza ettiği birinci bölümünde, yeryü-

zünde konuşulan bütün dillerin kökeninde, kendi adlandırmasıyla bir 

“davranış dili”nin bulunması gerektiğini savunur. Jestler, yüz hareketleri 

ve eklemli olmayan vurgular, işte insanların düşüncelerini birbirlerine 

aktarmada sahip olduğu ilk vasıtalardır. Bu işaretlerden oluşan dil, dav-

ranış dili diye adlandırılır. Ona göre, arzu, red, hazzetmeme, tiksinti, vb. 

şeyler, el-kol ve baş hareketleriyle, bedenin bütün hareketleriyle dışa vuru-

lur; ruhun her hissiyatı, bedenin tavırlarıyla dışa vurulabilir. Beden his-

sedilir biçimde, lâkaytlık, emin olmama, çözüm bulamama, dikkat kesilme, 

kaygı ve arzuyu bir arada, müteessir olduğu hislerin sırasıyla birbirine 

baskın çıkmalarına göre, güven, sevinç, kaygı, haz, acı, keder, neşe, umut, 

umutsuzluk, nefret, sevgi, öfke, vb. duyguları dışa vurur.5” Bu bakım-

dan, Condillac’ın iddası da Fârâbî’ ye benzemektedir. Dilin köke-

nine doğru gidildiğinde, orada karşılaşılacak ilk ifade biçimi, idea-

ları adlandıran ilk başta ‘sözler’ değil, duyguları dışa vuran eklem-

lenmemiş seslerden ibaret çığlıklar ve nidâlardır. Condillac’ın vur-

guladığı gibi, ideaları adlandırdığı eklemli sesler olarak kelimeler, 

dilin gelişiminin son safhasında oluştuğunu belirtmektedir.6Daha 

sonra dil denen şey tek bir lisandan gelişim aşamaları yukarıdaki 

gibi birbirleriyle paralel bir şekilde işlemektedir. İlk seslenmeler 

                                                           
4 Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, 72-75. 
5Condillac, Etienne Bonnot de Principes Généraux de Grammaire pour toutes les Langues, 

A.J. Ducour. Paris 1998, 6-7. 
6 Atakan Atınörs, “Rousseau’nun Dilin Kökeni Meselesine Yaklaşımı”, Bilig Dergisi, 

Sayı.63, 2012, 4. 
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ünsüz harflerdir. Fertler bu harflerin delalet etmesi istenilen şey-

lerde yetersiz kaldığını hissederek bu harflerle ünlü harfleri birleş-

tirmeye zorunlu kılmışlardır. Daha sonra biri ünsüz diğeri ünlü 

olmak üzere iki harften meydana gelen heceleri, kullanarak keli-

meler üretilmiştir. Herhangi bir isteğin veya duyulur şeye yönelik 

iradesini söz konusu harf ve kelimelerden ibaret seslenmeleri kul-

lanarak öbürüne iletmiştir. İşiten kişide aynı seslenmeleri taklit 

eder. Böylelikle genellik ve özellik kriteri açısında değişik anlamlar 

için farlı kelimeler türetilmiştir. Kelimelerin anlamlara benzerliği 

insan için açık hale geldiğinde ifade edilmeyen anlamlar kelimeler-

le taklit edilmeye başlanır. Sonra anlamlar arasında pek çok şeyi 

kapsayan kelimeler aranır ve böylece ortak kelimeler türetilmiş 

olur.7 

Zaman içinde ihtiyaç duyuldukça yeni kelimeler türetilmek 

suretiyle bu durumun devam ettiği varsayılmıştır. Fârâbî bu aşa-

maya ‘ortak duyum’ aşaması demektedir. Bu aşama ile birlikte söz 

konusu ortak duyumlardan hüküm çıkarma gündeme gelmekte-

dir.8  Şüphesiz Fârâbî’nin dilin kaynağını vahiy olarak gören ve 

lafzın anlamı öncelediğini öne süren nahivcilerin aksine bir tutum 

sergilemiştir. Bu konuda Fârâbî realist tutum benimsendiği ifade 

edilmiştir. Hareket noktasının ise, algıya konu olan nesnenin za-

man açısından daima algı ve algılayıcıdan önce olduğuna ilişkin 

gözlemi olduğu belirtilmiştir.9  

2-Dil ve Kültür İlişkisi  

Herder'e göre kültür, toplumların doğal durumdan çıkıp ken-

dileri için yararlı, kendilerine göre iyi ve doğru bildikleri amaçlara 

ulaşma ve bunları gerçekleştirme yolunda gösterdikleri tüm etkin-

likler ve bu etkinlikler sırasında meydana getirdikleri tüm ürün ve 

yaratımlardır. Dil, teknik, sanat, ekonomi, mitos, bilim, devlet, 

hukuk, siyaset, felsefe vb." kültürün öğeleri ve bileşenleridir. "Kül-

                                                           
7 Şenok Korkut, Fârâbî’nin Siyaset Felsefesi, Atlas Yay., Ankara 2015, 228-236. 
8 Fârâbî, Kitabu’ul Huruf, 138. 
9 Cabiri, M. Abid, Arap Aklının Oluşumu, (Çev. İbrahim Akbaba) , İz Yay., İstanbul 

1997,526. 
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tür", insanlığın tüm üretim ve yaratımlarını kapsar.10Böyle bir tarif 

aynı zamanda bir dışa vurma formudur. 

Bu formda onları konuşan bireylerin kültürleri arasında güçlü 

bir bağ bulunmaktadır. Kültür ve toplum arasında var olan ayrıl-

maz bağın ipleri şüphesiz dille örülmüştür. Dilin bu önemli ayrıl-

maz bağından dolayı kültür ve toplum hakkında bilgi edinebilme 

imkânını kolaylaştırmaktadır. Zira bir dilde neler varsa onu kulla-

nan toplum ve kültür de o dilde kendini bulmaktadır. Buna göre 

bir toplum ve uygarlığın bütün değerleri toplumun dilinde saklı-

dır.11  

Toplumun ruhu olan kültür dil ile izah edilebilir. Bu, yalnızca 

dille yetinerek bir toplumun kültürünün tahlil edilebileceği sonucu 

çıkarılmasa da dil, kültür konusunda pek çok ipucu verir. “Dilin 

yapısı üzerindeki etütler insanların gerçekle ilgili idrak ve yorumlarının, 

geniş ölçüde kullandıkları dile ait olduğunu ortaya koymuştur. Hatta 

sadece dilin yapısı sosyal gelişme yönlerini belirlemekte ve sınırlamakta-

dır.”12Dil aynı zamanda insanın çevresinde olup biten tüm olgu ve 

olayları duygusallıktan çıkararak anlam olarak toplumsal hayata 

sunmaktadır. Vendryes’in, “İnsan nesnelerin varlığını onları adlandı-

rarak, dünyayı düşünce düzlemine aktararak kavrayabilir ve karmaşaya 

düzen verebilir.”13İfadesi, dilsiz bir kültürün imkânsızlığını belirt-

mektedir.14Ortak bir dil konuşanlara özgü bir topluluğun üyesi 

olan insan, belli bir kültürün de üyesi durumundadır. 

İslam kültürünün muhatabı olan Müslümanlar için bu kültürü 

şekillendiren Kur’an yalnızca bir inanç sistemi ortaya koymamış, 

                                                           
10 Ruhattin Yazoğlu, “Dil Kültür İlişkisi”, Ekev Akademi Dergisi, Sayı. 11, 2002,ss 21-

43.s.34 
11Mehmet Zeki Serdaroğlu, Dil Felsefesi ve Düşünce Bağlamında Kelâm Ekollerinin 

Söylem Yapısı, (Yayınlanmamış Yüksek lisan Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal bilimler 

Enstitüsü, Diyarbakır 2014, 18. 
12 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, Savaş Yay., Ankara,1984, 128. 
13 Joseph Vendryes, Dil ve Düşünce, (Çev. Berke Vardar), Multilingual Yay., İstanbul 

2001, 21. 
14 Pitirim Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, (Çev. Mete Tunçay), 

Salyangoz 

Yay., İstanbul 2008. 227. 
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bununla birlikte tüm kültürel unsurları biçimlendirecek şekilde bir 

zihniyet dönüşümü iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Hatta bu durum 

Arap dilinin semantik gelişiminde de önemli bir faktör olmuştur.15 

Fârâbi’ de dili, kültürü oluşturan önemli unsurlardan biri olarak 

görmüştür. 

Fârâbî ’ye göre ilimler, ilmi terminoloji ve yöntemi bilgi doğ-

madan önce, toplum ve onun kadar eski olan din, dil ile gelenek 

gibi öğelerden oluşan kültür bulunmaktadır. Bu nedenle insanlar, 

sistematik ilimler ortaya çıkmadan önce, kültürle taşına gelen bil-

gileri kullanmışlardır. Bu nedenle hangi ilim olursa olsun evvelin-

de kültür bulunmaktadır. Fârâbî, kültür aracılığıyla toplum içinde 

kazanılıp kesin olmayan bilgilere avâmî bilgiler demiştir. Avâmî 

bilgiler sınırları belli bir ev ya da bölge gibidir, yapı ve biçimleri 

kendi varlıklarıyla tabiî bir uyum içindedir. Bundan başka bu tür 

bilgiler belirli bir nitelik ve doğa içinde bulunmak durumundadır. 

Bu özelliklerden oluşan avâmî bilgi, nicelik ve nitelikçe belirli bilgi 

(maârif) tasavvur ve hayalin oluşumuna zemin hazırlamakta ve 

ona hizmet etmektedir.16 

  “İlmi bilginin meydana gelişi, öncelikle kültür içinde insanın dil ile 

elde ettiği avâmî bilgilerle başlamaktadır. İlmi bilgi meydana gelmeden 

önce dil ile kültüre ait arka planının önemini ortaya koyduğu söylenebilir. 

Filozofun bilgi anlayışı gereği, çıkarım ürünü olan bilgiler, ilk bilgilerden 

meydana gelir.”17  

Fârâbî, içinde bulunduğu İslam kültürünü referans alarak bu 

toplumda ilmin kültürden kaynaklandığını, kültürün de vahiyden 

kaynaklandığını belirtmiştir. Dilin içerisinde şekillendiği medeni-

yet ile kültür, bütünüyle fertlerin zihni yapısı ile düşünme tarzları 

üzerinde etkilidir.18 

                                                           
15Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, (Çev. Selahattin Ayaz), Pınar 

Yay., İstanbul 1997, 15-55 
16 Fârâbî, Kütabu’l Huruf, 134-135. 
17 Sadık Türker, Dil ve Mantık İlişkisi, Kutadgubilig: Felsefe –Bilim Araştırmaları, 2002 

Sayı. 1, 137-175,146. 
18 Fârâbî, Siyâsetü’l Medeniyye, (Çev. Mehmet Aydın, Abdulkadir Şener, Rami Ayas) 
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 Filozofumuz bir yandan aklı referans alan düşüncenin evren-

selliğine öte yandan da dilin kültürel özgünlüğüne vurgu yapmış-

tır. Buna işaret eden Kutluer’e göre  

“En basit duygusal tepkilerden en soyut kavramlara kadar her şey 

inanç ve zihniyet dünyasıyla şekillenen kültüre özgü dil formları içinde 

sese, söze ve ifadeye büründüğüne göre, varlık ve oluş karşısında yaşanı-

lan duyu, duygu, sezgi, inanç veya akıl planındaki tüm algılama dene-

yimleri bu dile özgü formlar içinde aktarılabilir. Dolayısıyla inanç-kültür, 

söz-düşünce ve dil-kültür bağlamında yaşanabilecek herhangi bir doğru-

luk veyahut iletişim ve aktarım sorunu, bir zihniyet ve kültür sorunu 

olarak karşımıza çıkacaktır.”19  

Fârâbî ‘ye göre toplumsal hayattaki tekâmmül ile dildeki 

tekâmmülün birbirine paralel olduğu söylenebilir. Kültürel gelişim 

sürecinin en zirve noktası, bir toplumda felsefenin meydana gel-

mesidir. Buna paralel olarak dil de, farklı aşamalarda, sonunda 

felsefedeki burhan yönteminde kullanılabilecek bir düzeye gelin-

ceye dek giderek yetkinleşen bir yol izler. Dilin bu aşamaya gelme-

si ise varlıkla örtüşen doğru ve kesin bilginin tüm bireylere ulaş-

ması anlamına gelmektedir. Bu tür bir yayılımın temeli ise burhanî 

/ felsefî dilin geniş insan toplulukların anlayışına uygun şekilde 

biçimlenerek imgesel seviyede dönüşmesi mümkündür.20Böylece 

kültürlerdeki farklılaşma ilk önce dillerdeki farklılaşmayla kendini 

göstermektedir. 

 “Fârâbî’nin felsefesi göz önüne alınırsa, toplumların bilgi dizgeleri 

hakikat temelinde ayrımlaşmaz. Eğer kültürler arasında bu türden bir 

farklılık varsa bunun nedeni, bu toplumların henüz burhanî/felsefî dü-

şünme yöntemine ulaşmamış olmasıdır. Kuşkusuz bu anlamda kültürler 

arasındaki ayrımlaşma retorik, sofistik ya da diyalektik yöntemlerin kul-

lanımından kaynaklanmaktadır. Şu var ki tüm toplumların ortaklaşa 

                                                                                                                        
, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1980,70. 
19 İlhan Kutluer, Doğu ve Batı Dillerinden Türkçeye Yapılan Tercümelerin Getirdiği 

Sorunlar” I. Dini Yayınlar Kongresi, DİB. Yay., Ankara 2003,ss.53-64,s.56. 
20 Mustafa Yıldız, “Fârâbî’de Dil Mantık Kültür ve İlişkisi”, FLSF (Felsefe ve Sosyal 

Bilimler Dergisi), Sayı. 14, 2012, 93-120,s. 116-117. 
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katılımını oluşturan hakikat dizgesi, retorik ya da diyalektik temelli değil, 

burhan temelli bir hakikat dizgesidir. Bu açıdan burhan yöntemi, evrensel 

bir bilişsel yöntemdir ve gerçek felsefî bilgiyi ifade eder.”21 

Toplumu olanaklı kılan dil olduğu gibi dili de olanaklı kılan 

şüphesiz toplumdur. Genel olarak dil ile toplumun gelişiminde 

karşılıklı bir etkileşim her zaman olmuştur. Böylelikle dil anlamsız 

sesten öte uzlaşım sonucu ortak bir kanatın ürünü olarak toplumla 

var olmaktadır. 

Aynı zamanda dil bir toplumun kültürel değerlerini meydana 

getiren ve o toplumu ayakta tutan; sanatı, edebiyatı ve tekniği, 

ahlaki anlayışını, musikiyi, dünya görüşünü kısacası kültürel mi-

rası etkileşim halindedir22 Daha önce değindiğimiz gibi bir uzlaş-

ma temeli olan dil, her toplumda değişik bir dizgeselliğe kavuşur. 

Şayet lafızlar uzlaşma ürünü olmayıp doğal olsaydı, bu objeleri 

gösteren lafızların da bütün toplumlar için aynı olurdu. Çünkü 

toplumların dillerindeki ayrımlaşma lafızların işaret ettiği anlam-

larda değil, ses düzeyindedir. Öyle ki nesneleri gösteren lafızlar 

kaynağı olan ses organları, aynı bölgede yaşayanlarda birbirine 

benzer ve onların rahatlıkla çıkardığı sesler başka bir bölgede ya-

şayanlar için bu sesleri çıkarmak zordur. Böylelikle değişik yerler-

de yaşayan insanların duyularını ve duyguları gösterirken kullan-

dıkları lafızlar birbirinden farklıdır.23Fârâbî ‘ye göre ağızdan çıkan 

ve anlamlı sesler her toplumda farklıdır. Her toplumun dili, yazıla-

rının farklı olması gibi faklıdır.24 Fârâbî bu hususu şöyle bir izah 

getirir:  

“Başka bir barınak ve beldenin ahalisinin organları, onları organla-

rının yaratılışlarından farklı bir yaratılış ve mizaçta olduklarından, bun-

lar, dillerinin ağız içinin her bir parçasına doğru hareketi, diğer barınak-

taki ahalisinin dilinin (hareket ettiği) parçalara doğru hareketinden daha 

                                                           
21 Farabi, Kitâbü’s-Siyâseti’l-Medeniyye, 114. 
22 Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, 64. 
23 Yıldız, “Fârâbî’de Dil Mantık Kültür ve İlişkisi, 100. 
24 Mübahat Türker Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık ve Düşünce Öğretileri, 

Ankara Üniversitesi Dil ve     Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay., Ankara 1959, 108. 
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kolay olacak şekilde yaratılmışlardır. Bu takdirde bir kısmının diğerine, 

daha önce kendisine ve duyularına işaret ettiği şeyler arasında içindekini 

delalet etmek için alamet yaptıkları seslenmeler farklılaşır. Bu ise toplum-

ların dillerinin farklılaşmasının ilk sebebidir. Çünkü o ilk seslenmeler, 

ünsüz harflerdir (el-hurûf el mu’ceme). Bu harfler, ilk başta sınırlı sayıda 

alametler yapmaları nedeniyle, içlerinden geçenlerin tamamına delalette 

yetersiz kalmıştır. Bu sebeple her bir harfı bağlamak suretiyle harfleri 

birbiriyle birleşime sokmak zorunda kalmışlardır. Böylece iki (veya daha 

fazla) harften oluşan lafızlar olmuş ve onlar, bu lafızları da başka şeylerin 

alametleri olarak kullanmışlardır. Dolaysıyla harfler ve ilk lafızlar, işaret 

edilmesi mümkün olan duyulurlar ile işaret edebilir olan duyulurlara 

dayanan makullerin alameti olmuştur.”25  

Fârâbî ‘ye göre dillerin her toplumda değişik olması toplumla-

rın kültür düzeyini göstermektedir.  “Bir toplumda her ferdiyle dilin 

oluşumuna esas teşkil eder. Bu durumda bir toplumun yapısı mutedil, 

ilme yatkın ve zekâ düzeyi yeterli olması ya da olmaması doğrultusunda 

dil şekillenmektedir. Bu niteliklerden uzaklaştıkça dil sadece tabiattaki 

delaletine bağlı olarak gelişir. Kültür düzeyi yüksek toplumda ise dil, 

mevcut lafızların genel anlam sistemi içinde (semantik yapı) ortaya konu-

lur ve lafızların yeni lafızlarla anlamca farklılıkları bu doğrultuda tespit 

edilir. Eğer toplumun bütünü böyle bir özellikten yoksun ise bu işlevi o 

toplumun idareci ve bilginleri gibi üst sınıfa mensup kültürlü kimseleri 

yapar”.26 

Fârâbi’nin dilin oluşum ve gelişimine ilişkin bu tarihsel betim-

lemesinin amaçlarından biri de toplumsal ve kültürel üretimlerin 

dille ve dil sanatlarıyla ilgisini vurgulamaktır. Öyle ki Fârâbî’ye 

göre toplum hangi seviyede olursa olsun bilgi ile yönetilir ve dil 

her zaman bilginin taşıyıcısıdır. Temelde bilgi ile toplumsal hayat 

arasındaki ilişki bağlamında, toplumda hâkim olan bilginin niteli-

ği, toplumsal yetkinliğin de belirleyicisidir. Dolayısıyla bir top-

lumda dilin incelenmesi, mantıksal yapısının ve bilgi düzeyinin 

                                                           
25 Fârâbî, Harfler Kitabı, 74-75. 
26 Fârâbî, Harfler Kitabı, 138-139. 
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anlaşılmasında; mantıksal yapısının incelenmesi de toplumsal ve 

kültürel yapısının anlaşılmasında önemli bir işlev görür. Öyleyse 

bir kültürün şekillenmesinde önemli olan mevzu, o toplumda 

meydana gelen bilginin niteliği, hangi yöntemle elde edildiği ve 

nasıl ifade edildiğidir. Filozofa göre toplumsal hayatın ilk aşama-

sında dominant olan bilgi türü zorunlu ve temel ihtiyaçları karşı-

lamaya yönelik olan gündelik bilgi ve bu bilgilerden oluşan genel 

sanatlardır. Toplumsal hayatın en kâmil biçimi olan ‘erdemli top-

luda ise hâkim olan bilgi türü felsefe bilgisi ve birçok kültürel ha-

yatın belirleyicisi olan felsefe sanatıdır. Dolayısıyla hakikatin tam 

bir açıklıkla bilindiği ve ifade edildiği toplumların dili de buna 

paralel olarak felsefileşir. Bu yönüyle Fârâbî’nin bu görüşü Yeniçağ 

filozoflarından Giambattista Vico, Aydınlanma dönemi düşünür-

lerden Johann Gottrified Herder ve Alexander von Humboldt’tan 

önce dile getirilmiştir. Dilin gelişmesi ile aklın gelişmesi paraleldir. 

Yine bu ikisinin gelişmesi de toplumsal gelişmeye paraleldir.27 

Her bireyin dili toplumun ilim ve kültür düzeyine göre şekil-

lenir. Kültürden uzak bir toplumda, dil, sadece tabiattaki seslerin 

taklidinden öteye gidememektedir. Kültürlü toplumlarda ise dil, 

ihtiyaçlara göre mevcut lafızların kökeni dikkate alınarak geliştiri-

lir. Her toplumda kullanılan dil, kendilerinin en iyi bildikleri ve 

onları temsil eden simgelerle bezenmiş bir özellik göstermektedir. 

Dil kültürel özgünlüğü olan bir yapıdır. Kültür ile dil iç içe geçmiş 

bir yapıdır ve birbirlerini beslerler. Aynı zamanda kültürlü toplum 

nesnel anlam arayışına ulaşmaya çalışan toplumdur.   

3- Dil ve Varlık İlişkisi  

Dilin, varlık ile olan ilişkisi, onu felsefe ile ilişkilendirme zo-

runluluğunu doğurmuştur.28 Şüphesiz her dil ile varlığa bakmak 

mümkündür. Çünkü her dil, bir imkân alanıdır. Bu imkânları ger-

çekleştirmek ya da gerçekleştirememek, dilin taşıyıcısına aittir. Bir 

dilin olanak seferinden, güncel ve gerçek olan sefere geçebilmesi, 

                                                           
27 Yıldız,“Fârâbî’de Dil Mantık Kültür ve İlişkisi, 100-104. 
28 Sarp Erk Ulaş, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yay., Ankara 2002, 385-386. 
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dil taşıyıcının ya da dil taşıyıcıların görmesinin, düşünmesinin, 

varlık dünyası ile hesaplaşmasının bir işidir.29Varlığın ögeleriyle 

dilin ögeleri olan sözcükler arasında bu karşılıklı projeksiyonun 

tarihi, insanlık tarihi ile eşdeğerdir.30 

Aristoteles temelde süje ve süje olmaları bakımından temel 

cevherler üzerinde durmuş. Aristoteles “varlık nedir?” sorusuna 

cevap ararken şüphesiz varlığın çok katmanlı anlamlar yığınını 

içeren bir kelime olduğunun farkındaydı. O varlık ile ilgili a) Mas-

dar olarak einai (var olmak), b) bağlaç (copula) olarak kullanılan 

esti (dır) fiili, c) sıfat eylem  ya da ortaç olarak ov (varlık), d) isim-

leştirilmiş ortaç olarak ve tekil olarak kullanılan to on (varlık var 

olan) ve bunun çoğul kullanımı olan ta onta (var olan şeyler, varlık-

lar) son olarak da ismin ousia (madde)  tasif eder. 

Varlık konusunu tarihsel bakımdan, İslam felsefesinde ilk kez 

Fârâbî tarafından sistematik bir şekilde ele alınmıştır denilebilir. 

Fârâbî İslam düşüncesiyle uyum içinde olan varlık teorisini kurar-

ken mâhiyetin varlıktan ayrılması gerektiği sonucuna ulaşmış, 

ayrıca varlığı mümküm ve vâcib olarak ikiye ayırmak suretiyle 

Allah’ın varlığını bu formülle ispatlayan ilk düşünür unvanı almış-

tır.31  

Aynı zamanda Fârâbî, dilin varlık yapısını, dil ile bilgi, dil ile 

sezgisel kavrayış ve dil ile akıl arasında bağlantı kurarak tetkik 

etmiştir diyebiliriz. Dil felsefesinin konuları içerisinde yer alan bu 

problemi, felsefî bir bakış ile çözümlemeye çalışmıştır. Fârâbî’nin 

aklın bir aktivitesi olarak gördüğü dili, lingüistik bir sezgiden söz 

ederek dilin yapısını akıl ve sezgiyi birleştirerek meydana getir-

miştir. Bu sebeple de, dilin varlık yapısında, önemli işlevlere sahip 

olan varlık bildiren fiilleri, başka fiillerden ayırarak geniş bir şekil-

                                                           
29Takiyettin, Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, Doğubatı Yay., İstanbul 1968, 234; bknz. 

Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, Dergah Yay., İstanbul 2001, 133;bknz. Ruhattin 

Yazoğlu, Dil Kültür İlişkisi, Muhafazakâr Düşünce Dergi, Sayı. 5, 2005, 126.  
30 Claude Lévi-Strauss, Yaban Düşünce, (Çev. Tahsin Yücel), Yapı Kredi Yay., 

İstanbul 2000, 111. 
31 Mehmet Bayradar,  İslam Felsefesine Giriş, TDV Yay., Ankara 2009,125 
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de açıklamıştır.32 Yukarıda kısmen değinildiği gibi Fârâbi, dilin 

içyapısıyla akıl arasında yakın bir münasebet bulunduğunu kabul 

etmektedir. Özellikle kategorileri kendisine dayandırdığı soru 

harflerinde olduğu gibi dilin metafizik ve sezgisel bir tarafının 

bulunduğunu belirtmektedir. Çünkü Arapça’dan yargı bildiren 

cümle, ‘inne’ harfiyle oluşturulur. Diğer bir ifadeyle, bir şeyin nite-

liklerinin taşıyıcısının onun cevheri oluşu gibi; bir önermenin ko-

nusundaki cevher kategorisi ‘inne’ harfiyle dildeki ifadesine karşı-

lık gelmektedir. Yüklemin konuda bulunup bulunmadığını bu 

suretle bildirmektedir.33 

Fârâbî düşünce dünyasında dilin ontolojik yapısına, akıl ve 

sezgiye dayanarak bir izah getirir. İlkin varlık ve düşünme arasın-

daki bağı kurar. ‘Varlık vardır ve düşünüyorum’ cümleleri arasında 

kavramlar vasıtasıyla bir bağlantı oluşturur. Kuşkusuz kavramlar 

varlığının suretidir. Bu durumda, varlıkta ve düşüncede açığa 

çıkaran suret, varlık ve düşünenin iletişimini sağlar. Dilin varlığa 

gelmesi de aynı süreç içerisinde gerçekleşir.34  

Fârâbî iki çeşit sezgi kullanmıştır. İlkin, eşyanın kavranmasını 

sağlayan his akla taalluk eden hads, insanoğlunun dış âlemi ve 

eşyayı tanımasını sağlar. Başka bir değişle bilgi edinmede yardımcı 

görevini üstlenir. İkincisi ise, nazara bağlı olan bu sezgi eşyanın 

ilkelerini anlamaya yardım eder. Fârâbî’ye göre gerçek bilgi de 

bunun üzerine inşa ettiği tespitine de yer vermiştir.35 Bunlar, len-

güistik bir sezgiye sahip bireyin kelimelerin, duyumsanan âlemde 

kullanılışı ile konuşma içindeki kullanılışını yani iki ayrımlı kulla-

nılışı olan kelimeleri, içinde bulunduğu konuma göre belirleyerek 

kullandığını belirtir. 

 Duyumlanır âlemde, herhangi bir nesne için belirlenen keli-

                                                           
32Hülya, Altunya, Fârâbî’de Dil Felsefesi, (Yayınlanmamış, Doktora Tezi), Süleyman 

Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2003,82. 
33 Sadık Türker, Fârâbî’de Dil ve Mantık İlişkisi, Kutadgubilig, 146. 
34 Türker-Küyel, Mübahat, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık ve Bilgi Öğretileri, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay., Ankara 1968, 112. 
35 İbrahim Hakkı Aydın, Fârâbî’ de Bilgi Teorisi, Ötüken Yay., İstanbul 2003, 135. 
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me, sade bir işaretlemedir. Kelimenin tek gayesi, dikkati nesneye 

çekmek olduğundan dolayı hiçbir çekim eki ve i’râb kabul etmez. 

At, ağaç gibi cevherleri belirleyen kelimeler buna benzer. Diğer 

kategorileri belirleyenler; sıfat, fiil gibi karakteristik şekiller alırlar. 

Renk sıfatının şeklinin, beyaz ya da kırmızı olması gibidir. Fizik 

dünyanın dışındaki nesneleri belirleyen terimler ise konuşma ko-

şulları sonucuna göre şekillere sahiptirler. 

 Dilin ontolojik yapısını, bilginin oluşumu ile bağlantılı olarak 

dört basamak şeklinde inceleyen Fârâbî; ilk sırada nesne görülür 

ve “insan” demekle ya da onu parmakla göstermekle yetinilir. 

İkinci aşama; nesnenin ne olduğu hakkında yargıya ulaşmasıdır. 

Üçüncü aşamada ise “Bu adam”, “bu beyaz” gibi. “Adam beyazdır” 

ifadesine ulaşılır. Artık adam ve beyaz kavramları kavranmıştır. 

Dördüncü aşamada adamı adam yapan ve beyazı beyaz yapan şey 

kavranır. İnsandan, insanlık fikri elde edilir. Adın, düşüncenin 

bizzat nesnesi ve onun belli bir anlamda içeriğinin olması, bu saf-

hada ortaya çıktığı için dil ile varlık arasında sıkı bir ilişki söz ko-

nusudur. Fârâbî varlık mevzusunda tam bir realist tutum sergile-

miştir. Zihnin dışında olanlar ve zihinde olanlar olarak ayıran 

Fârâbî, zihinsel olgular ve edilgiler gibi birçok mantıki şeyleri zi-

hinsel varlıklar olarak gösterdiği gibi zihnin dışında herhangi bir 

varlığı olmayan şeylere ‘Anka kuşu’ ve ‘teke-geyik’ misalini vere-

rek bu sözcüklerin ne doğru ne de yanlış olduğunu 

tir.36Dil varlığı ifade yetersiz konumda olduğu için mantık devreye 

girmektedir. Varlığı mahiyetten ayırmıştır. Dilin varlık yapısında, 

önemli işlevlere sahip olan varlık bildiren fiilleri, başka fiillerden 

ayırarak geniş bir şekilde açıklamıştır. Dilin varlığa gelmesinde 

nesnel bir anlam ifade edecek şekilde anlam kazanmasının mantık 

ile olacağı sonucuna ulaşabiliriz. 

4- Dil ve Düşünce İlişkisi 

İnsan düşünen ve dil sahibi bir varlık olarak doğru düşünme-

                                                           
36 Fârâbî, Şerhu'l-Fârâbî li-Kitabi Aristuttılis fi'l-'İbare (Neşr. W. Kutsch-S. Marrow), 

Beyrut ı 1986,28-29. 
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nin de belli bir nizam içerisinde yapılmasını öngören yapısıyla 

karşımıza çıkar. Bu tasarımın yansımaları en uygun şekilde dilde 

kendini gösterir. Wittgenstein da gibi ifade etiği gibi dil ve dilin 

örüldüğü eylemlerden oluşan toplam dil oyunu olarak niteleyebili-

riz. Her düşünce belli bir dil oyunu içinde meydana gelir ve yine o 

oyun içinde anlamlandırılır. Çünkü insan, düşündüğü ve eğlediği 

zaman, dilden kopuk hareket etmiş olmaz, yani dil, semboller de 

dahil olmak üzere, düşüncenin ya da eylemlerin belirlenmesinden 

asıl durumda bulunan bir gerçeklik olarak kendini ortaya koyar. 

Dili olmayan insan, düşünmeden mahrum bir objeye benzer.37 Bu 

durumda “düşünce her ne kadar özsel anlamda dile bağlı kalmasa 

da” dil olmadan kavramsal çerçeveleri netleştirmeyeceği için dilin 

düşünceye olduğu kadar düşüncenin de dile gereksinim duymak-

tadır.38 

Dil ve düşünce karşılıklı olarak birbirini kurar ve geliştirir. Bu 

kurma ve geliştirme sürecinin vasfı toplumların düşünce dünyası-

nın vasfını da belirler.39 Kimi düşünürler de satranç gibi sözsüz 

düşünce örneklerini belirterek tüm düşünce ve zihinsel durumla-

rın dilsel olmadığını belirtirler.40 Wayne Dawis, “filozoflar, dilci ve 

psikologlar arasında düşüncenin, ‘her türden bilinçli zihinsel durumlar 

için kullanıldığını’ belirtir.41Öner’in verdiği bir tanımla konuyu bi-

raz daha açacak olursak düşünce: “İnsanın hüküm verme, akıl yü-

rütme, seçme, açıklama yapma, mukayese etme, tanımlama gibi fiilleri 

gerçekleştirme yetisidir.”42 Görüldüğü gibi dil-düşünce ilişkisi her 

zaman üzerinde önemle durulan alanlardan biri olmuştur. 

Dil düşünce ilişkisi İslam düşüncesinde çok erken bir dönem-

                                                           
37İlyas Altuner, Dil, Adlandırma ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme, Beytulhikme 

Felsefe Dergisi, Sayı:3, 2012, 77-78. 
38 İbrahim Bor, Analitik Dil Felsefesi Geleneğinde Dil Düşünce ve Anlam, Elis Yay., 

Ankara 2011, 46. 
39 Bedia Akarsu,  Dil-Kültür Bağlantısı, İnkılap Yay., 3.Bsk., İstanbul 2010,43. 
40 Gilbert Harman, Thoughts, New York, Princeton University, Press, 1974, 84. 
41 Wayne A. Dawis, Meaning, Expression, and Thought, Cambridge, Cambridge 

University Press 2003, 300. 
42 Necati Öner, Dil Üzerine, Divan Yay., İstanbul 1994, 52. 
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de gündeme alınmıştır. Aristoteles‘in nesnel, değişmez düşüncesi-

ni temele alıp, dili bu düşünceye tabi kılan anlayış, 8.yy da çeviri-

ler yolu ile İslam düşüncesine de geçmiş ve o dönemde Fârâbî 

tarafından da dikkate alınmıştır. Fârâbî’nin karşısında düşünceden 

ziyade dilin belirleyiciliğinin savunucuları olan dilciler vardı. Bu 

dilciler karşısında düşüncenin belirleyici olduğunu dikkate alan 

Fârâbi’ ye göre zihinde tertip edilenler lafızlar değil, makul mana-

lardır. Kuşkusuz halkın bildiği makul manalardan çok lafızlardır.43 

Kitâbu'l-Elfâz şöyle bir izah getirir; 

  “Fârâbî, mantık deyiminin, kökeni olan konuşma ve düşünmeyi bir 

arada gerektirdiğini,  dolaysıyla dilin, düşüncesiz ve düşüncenin de dil 

olmaksızın var olmayacağını vurgulamıştır. Dil ile düşüncenin, biri diğe-

rinden bağımsız olabileceği şeklinde Arap dilbilimci ile Süryani müret-

cimler tarafından savunulan iki karşıt tez, filozofumuz tarafından sentez-

lenmek istenmiştir. Buna göre konuşmanın asıl anlamıyla Türkçe yahut 

Yunanca gibi belirli bir dilin kurallarına göre gerçekleşmesi zorunlu de-

ğildir; çünkü konuşma insanda tabiî olarak bulunan dil yetisi sayesinde 

gerçekleşmektedir. Dolaysıyla herhangi bir dilin evrensel sayılmaması 

mümkün iken, dil yetisinin sayılmaması imkânsızdır. Zira dil yetisinin 

evrenselliği aynı zamanda düşünme gücünün de evrenselliği anlamına 

gelmektedir.”44 

Dil ile düşüncenin birbirini gerektirdiğini belirten Fârâbî ‘en-

nutk’ tabirinin düşünce ve konuşma için kullanılması -genel an-

lamda -bu benzerliği en iyi şekilde göstermektedir. İnsanı diğer 

canlılardan özellikle de hayvanlardan ayıran en temel fark dü-

şünmesi ve konuşabilmesidir.45Fârâbî ’ye göre dil yeteneği nasıl 

bütün insanlarda mevcut ise düşünce de öyledir. Zira değişik olan 

dillerdir, dili tabii güçler oluşturmaktadır. Düşünce ürünü olan 

şeyler de bir toplumdan diğerine göre farklılık gösterebilir ancak 

                                                           
43 Taylan Altuğ,” Dil Düşünce İlişkisi”, (Ed, Ahmet Cevizci), Felsefe Ansiklopedisi, 

Paradigma Yay., Ankara 2006, IV, 341-343. 
44 Fârâbî, Kitâbu’l-Elfâz, (tah. Muhsîn Mehdî), Beyrut, 1968, 86; krş.  Sadık Türker, 

“Fârâbî’ de Dil ve Mantık İlişkisi”, Kutadgubilig, 167. 
45 Akarsu, Wilhelm von Humboldt’da Dil Kültür Bağlantısı, 36. 
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düşünme gücü ve düşüncenin yasaları yalnızca bir topluma has 

olmayıp bütün insanları kapsamaktadır.46Böylece Fârâbî’  

nin insan zihnindeki ‘akılsalları/makulat’, ‘iç konuşma’, zihin-

deki ‘akılsalların’ ses biçiminde dışarı çıkmasını ise ‘dış konuşma 

‘olarak adlandırır. 

Nahiv, dilin doğru kullanımı ile ilgilenirken, mantık ise zihnin 

doğru işlemesinin kurallarıyla ilgilenir. Aynı zamanda mantık ile 

düşünce arasında ayrılmaz bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda 

mantıkla nahiv arasında olduğu gibi düşünce ile dil arasında da 

benzerlikler vardır. Fakat karşılıklı içerme yoktur.47 Türker Kü-

yel’inde işaret ettiği gibi Fârâbî de göze çarpan dil ve düşünce 

arasındaki ilişkilendirme çabasında ‘logos’ kavramını hem düşün-

ce (tin) hem de dil sınırlarını içine alacak şekilde kullanması Aris-

toteles’ten etkilendiğinin göstergesidir. Bu noktada dil, konuşma 

ve düşünce özdeştirler.48Dil düşünceyi belirlerse düşünce dilden 

dile farlılık arz edeceği için sabit bir anlam oluşmaz ve anlam bu-

harlaşır. 

Sonuç 

Dilin ilk önce seslerden ortaya çıktığı zamanla ortak bir anlam 

bütünlüğünde denk gelecek şekilde toplumlardan bir uzlaşının 

sonucudur. Fârâbi dilin oluşum aşamasında ilk olarak işaretler ile 

dilin daha çok bedensel beyan (davranış dili) olduğunu belirtmiş-

tir. Fârâbi bu aşamayı ortak duyum olarak adlandırmıştır. Fârâbi 

’ye göre dil ile kültür iç içedir. Dilin sadece kültürün ürünü olma-

dığını aynı zamanda dil zaman içinde değişebileceğini de ifade 

etmiştir. Dilin kültürlerden etkilendiği için ve her kültürün farklı 

bir anlam dünyası olduğundan nesnel bir anlam anlayışı dilden 

çok düşünce üzerine temellendirilmelidir görüşünü savunmuştur 

diyebiliriz.  

                                                           
46Arnaldez, Roger, Fârâbî’nin Felsefesinde Düşünce ve İfade, (Çev. İsmail Yakıt) , Türk-

İslâm Düşüncesi,s57. 
47 Bor, Analitik Dil Felsefesi Geleneğinde Dil Düşünce ve Anlam, 52. 
48 Türker Küyel, Fârâbî’de Düşünce –Dil Arasındaki İlşki, XI,59. 
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___________________________________________________________       

DİN, FELSEFE VE MAARİFİMİZDE YANLIŞ ANLAM-

LAR YÜKLENEREK KULLANILAN BAZI ÖNEMLİ 

KAVRAMLARIN DOĞRU TAHLİLİ VE ÖNEMİ 

MEHMET LATİF BAKIŞ 1 

  

 Giriş 

Söz sadece kavram ve öbekten ibaret değildir. Söz şekillendi-

ren bir mimar, eğiten bir muallim, yaşatan bir tabip veya öldüren 

bir cani gibi aktif ve etkin bir bilinçtir. Söz anlam ile anlamsızlık, 

iman ile küfür, sevgi ile nefret, edeb ile hayâsızlık arsındaki ince 

çizgidir. 

Söz savaş ile barışı belirleyen gerçek komutan; cennetten arza 

uzaklaştıran hakiki emîr; sevgili-yâr-yâren ve dostlar kazandıran 

sadık ve kırılgan bir yaverdir. 

Söz veya kelime, dilde kulağa bağlı olarak gelişen bir zengin-

liktir. İşitilen söz kulak yoluyla dimağa, kalbe ve fikre ulaşır. İşit-

me duyusunun sağladığı veriler (sesler, söz öbekleri, kelimeler) 

oranında zihin dünyamızda da anlamlar ve düşünce derinliği ve 

yoğunluğu oluşur. Fikirler zihin dünyamızda kelimelerle zemin 

bulabildiklerinden, ne kadar kelimeye sahip isek o kadar düşünce-

ye sahibiz veya ne kadar düşünebiliyor isek o kadar kelimeye sa-

hibizdir. Zihinde yer eden kelime ve düşüncelerin varlığının keli-

me kalıpları üzerinden tezahürü, sosyal olarak zorunlu bir iletişi-

mi, etkileşimi ve de sorumluluğu getirmektedir. Çünkü dil, Şair 

Filozof Heidegger’in de felsefesinde olduğu gibi, insanın yuvası-

dır. Boş laflar, basmakalıp ifadeler ve geyik muhabbetleriyle dilin 

zayıf düşürülmesi insanın özünün zayıf düşmesidir.2 Zira belli bir 

                                                           
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri  
2 G. Skirbekk. N. Gilje, Antik Yunan’dan Modern Döneme Felsefe Tarihi, (Çev. Emrah 
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anlamda biz dilin, yani kendi zamanımıza yaygın olan dilin (temel 

kavramların) kendisiyiz.3     Tek bir kelimenin doğurabileceği so-

nuçlar düşünüldüğünde, ilkel kavimlerin neden dilde sihirli bir 

güç gördüklerini daha rahat anlarız.  

Kipling’in Hintlileri, kendilerine insanlar ve eşyaya hükmetme 

imkânı verecek olan “tılsımlı kelime”nin peşindeydiler. Faust, 

cinleri çağırmaya ve kovmaya yarayan formülleri bulmak üzere 

simyacıların eski kitaplarını karıştırıyordu. Binbir Gece Masalla-

rı’ndaki “açıl susam açıl” sözü bir kapıyı açıveriyordu. Bu bir ma-

saldı, ama gerçek bir masaldı. Her toplumda, kapıları açan kelime-

ler ve kötü cinleri çağıran ifadeler vardır. Her hatip yemeğinin 

parasını bir “açıl susam açıl” ile öder; her ayaklanma tılsımlı bir 

kelimeyle patlak verir.4 Dil sadece iletişim değildir. Sadece bir ses 

ve söz öbeğini başka kulaklara ulaştırma aracı değildir; aynı za-

manda başka zihinlerde ve düşüncelerde bir etki ve ivme oluştur-

madır. Kullanılan kelimeler, fikirlerimizin yapı taşlarını oluştur-

duğu kadar, başka ruhları okşayıp uysallaştırma, biçimlendirme ve 

–ruhsal ve düşünsel anlamda- yeniden yaratmadır.  

Çoğunluğa göre dil konuşmadır. Çünkü kendimizi ancak ko-

nuşurken ifade ederiz. Kendimizi ifade etmekle de ne olduğumuzu 

başkalarına iletiriz. Böylece sadece bir şeyler hakkında konuşmak-

la kalmaz, ayrıca konuşma aracılığıyla kendimizi aktarırız. Bu 

daima böyle olageldi. Ancak kim ve nasıl olduğumuz ve ruh du-

rumumuz hakkındaki bu iletişim bilimsel dilden tutun da şiire 

kadar çeşitlenir.5  

Dil sadece bir iletişim vasıtası değil, hem felsefi sorunların yü-

reği ve hem de bir tür oyun olarak da değerlendirilmektedir.  

Sözcüklerin belirsizliği ve tembelce kullanılması gayet samimi 

duygularla tartışılan, ama doğru biçimde irdelense buharlaşacak 

                                                                                                                        
Akbaş, Şule Mutlu), Kesit Yayınları, İstanbul 2006, s. 577 
3 G. Skirbekk. N. Gilje, A.g.e., s. 401 
4 Andre Mourois, Yaşamak Sanatı, (Çev. Cemal Aydın), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 

1997, s. 18 
5 G. Skirbekk, N. Gilje, A.g.e.,  s. 577 
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olan nice meselenin ortaya çıkmasına yol açar. Bu oyun bize dilde 

neye izin verilemeyeceğini öğretir.6 Kullandığımız dilin bizim 

dünya görüşümüzü biçimlendirdiği bilinciyle ve özenle kelimele-

rin seçilmesine ve bu kelimelerin de amaçlarına muvafık bir doğ-

rultuda kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir. Oysa bazı kavram-

ları öylesine kolay kullanıyoruz ki, içini dolduramadığımız için o 

kolay söyleyişimiz oracıkta kalıyor… Tıpkı boş çuvalın dik dura-

maması gibi, hale tebdil etmeyen, içi tecrübeyle, bakışla, dokunuş-

la dolmayan kavramlar oracıkta kalıyor. Tüketiyoruz manayı, tü-

keniyoruz.7  Bilinmelidir ki dil özel değil kişiseldir; yani müşterek-

tir. Dili kendimiz yaratmayız; büyüdükçe kullanılan ortak bir dili 

benimseriz ve kendimizi ve dünyayı bu dil aracılığıyla anlamayı 

öğreniriz. Dil de tarihsel olarak değişebilir ve yaratılabilir.8 Dikkat 

edilmediği veyahut özen gösterilmediği takdirde dilin de değişip 

dönüşmeye müsait olduğunun bilinmesi gerekir. Bir sabitesinin 

olması kaydıyla dilde de, diğer pek çok şeyde olduğu gibi, bir ge-

lişmenin olması arzu edilebilir. Bu durum bireysel keyfiyete değil, 

toplumsal ihtiyaca binaen olabilecek bir şeydir. Bu sebeple, kalem 

ve kelamın bir fikrî uyum içinde olmasında ve bunların karşılıklı 

bir etkileşim halinde olduğunun bilinmesinde fayda vardır.  

Çoğu insan yazmak için kalem ve kâğıt yerine yazanla yazılan 

arasında kuramsal ve teknik gelişmişlik –çok az kişinin tamamıyla 

anladığı bir gelişmişlik- engelini temsil eden kelime işlemcileri 

kullanıyor. Bu durum genel gündelik yaşam için de geçerlidir.9 

Kelimelerin zihin, ruh ve inanç açısından bizleri temsiliyetine 

imkân verdiğimize göre, onların, bizi, arzumuza ve düşüncemize 

muvafık bir şekilde temsil edip edemediklerine dikkat etmek mec-

buriyetimiz bulunmaktadır. Kontrol altında ve disipline edilmiş 

bir temsiliyet, daha doğru anlaşılma imkânı vereceğinden; kelime-

                                                           
6 Alexander Moseley, A’dan Z’ye Felsefe, (Çev. Ali Süha), NTV Yayınları, İstanbul 

2014, s. 69 
7 Bilal Kemikli, Sen Sen Ol Sevgili Kızım, Hayykitap, İstanbul 2017, s.94 
8 G. Skirbekk, N. Gilje, A.g.e., s. 401  
9 G. Skirbekk. N. Gilje, A.g.e., s. 534 
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lerin, olması gereken disiplin çerisinde kullanılıp kullanılmadığı-

nın iyi tahlilinin yapılması şarttır. Bu itibarla, aşağıda bahse mevzu 

olacak yirmi civarında kavramın, olması gereken anlamı ile özen-

siz ve genel kullanımı arasındaki farkları izaha çalışacağız.  

Uzlet ve İnziva 

Sosyolojide bireyin kendi başına olmaklık durumunu ifade 

etmek için kullanılan yalnızlık kavramı, kısaca ‘bir kişinin toplum-

dan kendisini soyutlaması, başka bireylerle sürdürülebilir bir diya-

log geliştiremeyip kendi kabuğuna çekilmesi, asosyal yaşaması, bir 

başına olması’ gibi betimleyici ifadelerle karşılık bulur. Örnek ola-

rak da ilk dönem Hıristiyan keşişlerin daha iyi ve mahfuz bir inan-

cı yaşamak için, ölünceye kadar ibadetle meşgul olmak üzere, dağ-

ların uzak ve tenha kesimlerindeki mağaralarda yaşamayı seçme-

leri durumu gösterilebilir. Hıristiyan din adamlarının bu durumu-

nu ifade etmek için kullanılabilcek en uygun karşılık “inziva”dır.  

İnziva, duyumsadığı veya düşünndüğü veya arzu ettiği şeyi 

yaşamak imkânı bulabilmek ya da kendi inandığından emin ola-

bilmek adına toplumdan bütünüyle tecrit olmayı tercih etmeklik 

halidir. Burada, toparlandıktan sonra topluma yeniden dönme gibi 

bir düşünüş yer almamaktadır. Belki kelimenin tam anlamıyla 

asosyalleşmedir.   

İslam tasavvuf geleneğinde de “uzlet” veya “çile çıkarmak” 

yahut “erbain” vb. kavramlarla ifade edilen bir süreli yalnızlık veya 

süreli tekbaşınalık durumu söz konusudur. Tasavvuf kültüründe var 

olan bu tek başınalık hali ne bir asosyalleşme anlamında bir yalnız-

lıktır; ne de ne de inziva halidir. Dini tebliğin hayat boyu devam 

ettiği düşüncesini odağına alan İslam tefekkür geleneğinde uzlet, 

bir yeniden toparlanma, kendini okuma, kendinden emin olma, 

makam, hal, durum, tavır, kazanım ve sorumlulukların keyfiyeti 

hakkında bir tür “kendi kendisi ile ruhi ve fikri mütalaa” yaşaması 

halidir ki, bu durumun neticesi yeniden ve yine toplum ya da ce-

miyet olacaktır. Bu durumun İslam tasavvuf ve tefekkür gelene-

ğinde sayısız örnekleri ile karşılaşılabilmektedir. Tasavvuf ve felse-
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fe (tefekkür) geleneğinin en bilinen ve en renkli simalarından biri 

olarak Gazzali zikredilebilir. Müderrislik mesleğini bir süreliğine 

ve sessizce bırakıp terk-i diyar edip 10 yıl kadar bir süre daldığı 

derin tefekkür ve keşf hali, tam anlamıyla yukarıda zikrettiğimiz, 

neticesi cemiyete ivme kazandırmak olan uzletin ta kendisidir.    

Anlaşıldığı üzere, toplumda her tek başına fer için yalnız tabiri-

nin kullanılması uuygun düşmemekle birlikte; bireylerin bir arada 

oluşları ve yığın oluşturma halleri için sosyalleşme  ifadesinin kul-

lanılması da doğru olmamaktadır. Ve yine anlaşıldığı üzere inziva, 

özünü Hıristiyan çileciliğinden alan bir soyutlanma iken; uzlet 

kaynağını İslam’ın tebliğ düsturunun toplumsal sorumluluğu fik-

rinden almaktadır. Bu nedenle inziva bir gerçek yalnızlık olarak 

yaşanırken; uzlet sadece tek başınalık durumu olarak tezahür eden 

bir iç hesaplaşma, kendini yoklama, kendi kendisiyle sosyalleşme 

halidir. 

Kimlerin yalnız olduğuna dair kısa bir değerlendirme yapacak 

olursak; ‘kalabalıkların arasında yaşam mücadelesi verirken, için-

de olduğu kalabalıkla anlamlı ortak bir paydaş olamayan kimse 

yalnızdır’ diye bir değerlendirme yapılabilir.  

Goorge Simmel’in “Metropolis ve Zihinsel Yaşam” başlıklı 

makalesinde saptadığı gibi, insanın kendini bir büyük şehirde 

olduğu kadar yalnız hissettiği yer az bulunur.10 Yalnızlığın, büyük 

şehrin sıkış sıkış kalabalığından başka hiçbir yerde ve hiçbir suret-

te daha güçlü bir biçimde hissedilmediğini; bu nedenle, cismani 

yakınlık ve mekân darlığının mesafeyi ancak daha görünür hale 

getirdiğini ifade eden Simmel, bu yaklaşımıyla Tek Başınalık ile 

yalnızlıkın aynı şeyler olmadığı; inziva ile uzletin de birbirinin aynı 

olmadığı yönündeki değerlendirmemize katkı sunmaktadır. 

 

                                                           
10 Lars Svendsen, Yalnızlığın Felsefesi, (Çev. Murat Erşen), Redingot, İstanbul 2018, s. 

12; konu ile ilgili detay bilgi için ayrıca bkz; M. Latif Bakış, “Yalnızlık Terapisi ve 

Kapalı Mekânda Terapi Yöntemleri (Ev Kadınları ve Mahpuslar Örneği)” I. 

Uluslararası Tuz Terapi Çalıştayı, Iğdır 3-4 Temmuz 2017, ss. 40-48, s. 45  
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İrade ve Düşünce ya da İstemek 

Schopenhauer şöyle der: “Evreni oluşturan en derindeki özün 

‘irade’ olduğunu ve evrendeki bütün olguların doğanın belirsiz 

bilinçsizce işleyişinden tutun da insanoğlunun tamamen bilinçsiz 

eylemlerine kadar bu iradenin sadece somut karşılığı olduğunu 

kabul ettiğimizde, şu sonuca varmamız kaçınılmazdır. O iradenin 

kendi isteğiyle var oluşu terk etmesi ve kendi kendisini ortadan 

kaldırmasıyla birlikte bütün o olgular, evrenin içinde var olduğu o 

nesnelliğin bütün aşamalarında amaçsızca ve dur durak demeden 

gerçekleştirilen o aralıksız çaba ve uğraş da ortadan kalkar; arka-

dan gelen yaşam biçimlerinin çeşitliliği, bu biçimlerle birlikte ira-

denin bütün göstergeleri, en evrensel biçimleri, uzay ve zaman ve 

nihayetinde de iradenin en temel biçimleri olan özne ve nesne de 

ortadan kalkacaktır. İrade olmaksızın hiçbir kavram ve evren var 

olamaz.”11 İrade olmaksızın hiçbir kavram ve nesnenin var olama-

yacağı iddiasının temellendirilmesi, iradenin neliğine dair doğru 

bir tanımlama yapmayı gerekli kılmaktadır. Zira irade için bir tür 

‘tercihte muhayyer olmak’, ‘istemek’, ‘arzulamak’ ‘hükmetmek’, ‘dilemek’ 

ve hatta ‘sevmek’ gibi anlamların tercih edildiği görülmektedir. 

Oysa bu anlamların her birinin, sadece yaratılmışlar baz alındığın-

da kullanılabilecek ifadeler olduğu; yanısıra Yaratıcı ve benzersiz 

bir Varlık için bu anlamların tercih edilmesinin ciddi sorunsala 

dönüşebileceği anlaşılmaktadır. Mevcut anlamlandırılmış haliyle, 

irade için hem zamansallık, hem eksiklik, hem de muhtaç olmaklık 

gibi arızî haller düşünülmektedir. Oysa irade kavramı başlıbaşına 

ilahi bir benzersizliğin ilanı olarak ortada durmaktadır.  

İrade kavramının oldukça özensiz ve her yere çekilebilir bir 

şekilde kullanılması, hem teolojik, hem felsefî, hem de beşerî tec-

rübe açısından oldukça müşkil bir açmaza neden olduğu görül-

mektedir. 

Allah’ın bir şeyi irade ettiği zaman ona sadece “ol!” demesi ve 

                                                           
11 Lev Nikolayeviç Tolstoy, İtiraflarım, (Çev. Ümit Koz), İstanbul 2014, s. 51-52 
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onun da hemen oluvermesi12 ayetlerinde geçen ‘erade’ ifadesi, Al-

lah’ın hem yüceliğini, hem mükemmel yetkin oluşunu ve hem de 

benzeri ve zıddının olmadığını ifade eden çok özel bir kavramdır. 

Hiçbir dilde tam karşılığı bulunmayan bu kavramın, zamansallığı 

gerektiren “düşünmek” kelimesiyle tercüme edilmesi anlamın ve 

değerin görünmesini engellemektedir. Zira düşünmek, zaman 

içerisinde ve bir süreç dahilinde planlamayı, teori geliştirmeyi, 

kurgulamayı ve sebepler muvacehesinde düşünüleni gerçekleştir-

meyi ifade eder. Oysa sonsuz ve mutlak yetkin olmak ile zamana 

içkin olmak bir tenakuz ifade eder. Bu itibarla “erade” için karşılık 

olarak “düşünmek” ifadesi uygun düşmemektedir. Kendi tecrübi 

dünyamızdan kavramlarla olayları, olguları ve durumları anlama-

ya çalışan bizler, düşünmenin değerini ve ayırıcı vasfını taktir etti-

ğimizden olacak, iradenin düşünmek olduğu peşin kabulü ile bir 

tercüme aceleciliğini sergileriz. Kelam ilmi açısından ise irade, var 

olan alternatifler arasındaki muhayyer tercihimiz ve neticesinde de 

kader anlamında sorumluluk yüklenmemiz durumunu ifade için 

kullanılmaktadır. 

İstemek/dilemek kavramları da eradeye uygun düşmemekte-

dir. İstemek/dilemek, kendi içinde bir tür muhtaç olmak durumu-

nu, ihtiyacı olduğuna başka bir kuvvetin sahip oluşunu, dolayısıy-

la da eksikliği ve kusurluluğu anlam olarak içerdiğinden, Zât-ı Zül 

Celâl için bu ifade uygun düşmemektedir.  

Anlam dünyamızda bir karşılık bulmasını kolaylaştırmak 

amacıyla, en uygun kelime olarak düşünmek kavramı ile ifade ede-

cek olursak, irade etmek, irade edilenin hemen o anda gerçeklikte 

karşılık bulmasını; düşünülenin hemen gerçeklikte tezahür edişini 

ifade eder. bu tam bir yetkinlik ifade ettiğinden ve böyle bir varlık 

(Allah’tan başka) olmadığından, bu ifadenin ilahi bir gücün ve 

yetkiye sahip oluşun ilanı ve meydan okuyuşu olduğu anlaşılabi-

lecektir. O itibarla O’nun için hareket mecburiyeti düşünülmemek-

tedir. Düşündüğüne vasıl olmak için hareket etmek zorunluluğu 

                                                           
12 Bkz. Bakara, 2/117; Yasin, 36/82 
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ile mukayyet bulunan insan yapısının aksine ve yine arzusunu 

gerçekleştirmek için muharrik olmak zorunda olan genel varlıkla-

rın aksine olarak; O’nun, irade ettiğine sahip olması veya irade 

ettiğinin dış dünyada da tezahür etmesi için bir hareket düşünül-

memektedir.  

Hareket, bir yerde olup bir başka yerde olmamayı, bulunul-

mayan yere doğru br akış içinde olmayı, değişmeyi, dönüşmeyi; 

neticesinde de bozulmayı içerdiğinden; mükemmel bir varlık için 

bu tür nakisaların yakıştırılması mümkün değildir. Dolayısıyla da 

Mutlak Yetkin olanın harekete, zamana ve mekâna aşkın olarak bu 

iradeyi gerçekleştirebilme yetisine sahip oluşu, O’nun hareket 

etmeden hareket ettiren bir yetkinlikte olduğu düşüncesini do-

ğurmaktadır.  

Aristoteles ve Farabi’nin “Hareket Etmeyen Hareket Ettirici” 

diye tanımlama yapmalarının temelinde yatan düşüncenin, yuka-

rıda arzettiğimiz gerekçeler ile olabileceğini düşünüyoruz. Nite-

kim Ksenophanes’in aşağıda verdiğimiz gerekçelendirmesinden de 

bu yönde bir okumanın zorunlu ve kendiliğinden oluşmuş olabile-

ceği kanaatimizi güçlendirmektedir:     

Tanrı ... hep baki kalır 

Aynı yerde hiç kıpırdamadan durur, 

Yakışmaz ona yer değiştirmek 

Bir yerden bir başka yere gitmek13 

Burada Ksenophanes Homeros geleneğinin çizdiği tabloyu 

eleştirmektedir. Homeros'ta tanrıların hızlı hareket etmesi, tanrısal 

kudretin hakiki göstergesidir. Ksenophanes ise Tanrı'nın hareket-

siz olması gerektiğini ileri sürer. Ona göre bu hareketsizlik, yüceli-

ğin bir göstergesidir. " ... Yakışmaz ona yer değiştirmek, bir yerden 

bir başka yere gitmek" ifadesinden bu açıkça bellidir. (Aynı dini 

sezgiye, tanrıları bütün heybetiyle tahtlarında hareketsiz oturur-

                                                           
13 Werner Jaeger, İlk Yunan Filozoflarında Tanrı Düşüncesi, (Çev. Güneş Ayas), İthaki 

Yayınları, İstanbul 2012, s.75 
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ken gösteren, aynı dönemden heykel ve resimlerde de rastlıyoruz, 

ancak doğal olarak sanatçılar eserlerinde bu görüşü antropomorfık 

açıdan ifade etmek zorunda kalmışlardır.) Ayrıca, Tanrı'nın mut-

lak sükuneti ve hareket- sizliği, kaçınılmaz olarak, şeyler üzerin-

deki etkisi konusunda da değişik bir anlayışa yol açar: 

Hiç çaba harcamadan tutar her şeyi hareket halinde 

Sadece ve sadece zihninin gücüyle. 

En yüksek umutlarından sıyırıp en aşağılara atar, 

O acınası durumdaki sefil ölümlüleri. 

Yine de zor kullanmaz, kuşanmaz kudret zırhını. 

Çünkü zahmetsizce halleder tanrılar her şeyi. 

Yükseklerde, o kutsal tahtlarında, her nasılsa, 

Dilediklerini gerçekleştirirler.14 

Aiskhylos'un kullandığı, etkileyici ama neredeyse bayağı di-

yebileceğimiz "her nasılsa, bir şekilde" (nwç;) sözcüğü, aklıyla bu 

işin nasıl gerçekleştiğini kavrayamasa da, dini duygularıyla rahat-

lıkla algılayabildiği büyük ve çetrefilli bir fikirden son derece etki-

lendiğini göstermektedir.15 

İrade’nin hem temenni hem de arzudan tamamen farklı olu-

şunu dörder alt madde ile izah etmeye çalışan Macid Fahri; 

“a)irade fiilin meydana gelmesini belirlemesine rağmen, arzu belir-

lemez, b)irade bizzat kendi nesnesi olabildiği halde, temenni kendi 

nesnesi olamaz”16 diyerek, iradenin ayırıcı vasfını ifade ederken; 

iradenin zıddının olduğunu fakat arzunun zıddının olmadığını 

ileri sürmekle de, irade kelimesine “düşünme” veya “tercihte bu-

lunma” yahut “isteme” anlamlarını yüklemiş olduğu anlaşılmak-

tadır. Ve bu yönüyle o da irade kavramının kendine has vasfının 

olduğunu karıştırmış görünmektedir. Oysa irade kavramının ifade 

                                                           
14 Jaeger, a.g.e., s. 75-76 
15 Jaeger, a.g.e., s. 76 
16 Macid Fahri, İslam Ahlâk Teorileri, (Çev. M. İskenderoğlu, A. Arıkan), Lİtera 

Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 65 
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ettiği şey, yukarıda arz edildiği üzere, benzerinin ve zıddının ol-

mayışını ifade etmektedir. Bu da En Yetkin Varlık’ın var oluşunun 

ilanı olarak dilde tezahür etmiş bulunmaktadır.   

Hikmet ve Felsefe 

Felsefenin net, bir tek, kesin ve genel-geçer bir tanımının yapı-

lamayacağı kabulüyle birlikte; felsefe için yapılan ortak veya en 

yaygın tanım “bilgelik sevgisi”dir. Yunanca’da bilgelik anlamına 

gelen philo ve sevgi anlamına gelen sophia’nın bir arada kullanılma-

sıyla oluşan bu terkibin, anlamca içerdiği çok önemli bir ayrıntı 

vardır: “Felsefe bilgelik değildir, bilgelik sevgisine sahip olabil-

mektir”.  

Bilginin öğretilmesinin ve öğrenilmesinin mümkün olmadığı; 

ancak malumatın aktarılarak nesilden nesile devam ettirildiği; esas 

bilgeliğin bir farkındalık olduğu ve felsefenin de bu farkındalığı 

sevmekten öte bir durumunun bulunmadığı gibi yaklaşımların 

ortak kanaati, felsefenin hikmete dönük ve ona ulaşmaya matuf bir 

eylem ve amaç taşıdığıdır. Bilgelik ile bilgeliği sevmek aynı şeyler 

olamadığına göre, felsefe ve hikmet de aynı şeyler değillerdir, bir-

birlerinin yerine kullanılamazlar. Sorgulama, şüphe etme, tenkit ve 

kanıt getirmeye çalışma gibi uğraşıların tamamı felsefenin varoluş 

yöntemi olarak değerlendirilip; amacının da Hikmete ulaşmak ol-

duğu; böylece yetkinliğe ulaşmak olduğu ifade edilebilir.  

Hegel açısından hikmet alacakaranlığın sonunda doğar.17 

Çünkü hikmet sadece bilmek değil, en doğru bilgi ile en iyi fiili 

birleştirebilip, istenilen amaca ve gerekli koşullara en uygun bir 

biçimde eylemde bulunabilmektir. Başka bir ifadeyle hikmet, bir-

den çok sıfatı bir arada bulundurmak anlamına gelen çoğul ve 

dolayısıyla çok önemli bir sıfattır. Hikmet, amaca en uygun eylemi, 

en doğru ve iyi bir biçimde sergilemek olduğu için, gerektiğinde 

bilgi, kudret, iyilik ve benzeri öteki sıfatları birleştirebilmekte ve 

hatta deyim yerindeyse onların tek tek ele alındıklarında ortaya 

koymaları beklenen etkiyi kendi içinde sınırlıyabilmekte, Allah’ın 

                                                           
17 G. Skirbekk. N. Gilje, A.g.e., s. 405 
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evrenle ve insanla ilgili fiillerinin ortaya çıkmasında belki en etkili 

sıfat görevi görmektedir.18  

Her doğru kendini kavramsal yani ussal düzeyde açıklar. 

Doğrular ya da fikirler kavramlarla örülmüşlerdir de diyebiliriz. 

Zihnimizdeki kavramların her biri bir gerçekliği karşılar. Bu kav-

ramların tümünün elle tutulur ve gözle görülür nesnelerin kav-

ramların olması gibi bir zorunluluk yoktur. “Tencere” ve “tava” 

bir gerçekliğin yansısıysa “pişmanlık” da, “öfke” de bir gerçekliği 

yansısıdır. Her kavram bir gerçekliğin zihnimizdeki yansısıdır. 

Doğrunun varlığı gerçekliğin varlığındandır diyebiliriz. Bunun 

tersini düşünmek kesinlikle yanlıştır.19 Doğru ile Gerçek kavramla-

rının içerdiği mümeyyiz fark, Felsefe ve Hikmet kavramları için de 

geçerli olup, birinin diğerine önceliğinin bulunduğu hesap edilerek 

tasarruf edilmesine ihtimam gösterilmesi gerekmektedir. Nitekim 

düşünür, filozof ve hekim kavramlarının da buna bağlı olarak anlam 

farkları bulunmaktadır. Bu sadece bir anlamsal fark değil, eylemsel 

farkı da haber vermektedir. Toplumunun sorunlarına o an için 

pratik çözüm üretene düşünür denebilirken; palyatif tedbir geliş-

tirmekten daha fazla bir sorunsallar yumağını çözmeye çabalayana 

filozof; temel çözümü, sorunların tahlil edilmesinden sonra eylem-

leri ile kalıcı hale getirmeye; böylece aklı, nefsin ve ruhun basireti-

nin önünden perdeleri kaldırmaya çalışana da hekim, yani düşünüş 

ve eylemi hikemîye olan denmektedir. Birbirlerinin yerine ve geli-

şigüzel bir kullanım, bu kavramların anlaşılmasına değil, anlaşı-

lamamasına neden olmaktadır.   

Hukuk, Adalet ve Eşitlik 

Hukuk, hak müfred kelimesinin cem’i olup, esasen bir sahipli-

ği, iyeliği, kullanma selahiyetini ifade ederken; bu işin, amacına 

muvafık bir şekilde ve bir gayeye matuf olarak, dengeli, ölçülü ve 

ahenkli bir şekilde gerçekleştirilmesi durumuna da adalet denmek-

tedir. 

                                                           
18 Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, Dem Yayınları, İstanbul 2012, s. 109 
19 Afşar Timuçin, Gençler İçin Felsefe Tarihi, Bulut Yayınları, İstanbul 2011, s. 31 
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Hukuku adalet kavramıyla birlikte izah etmek mümkündür; 

ancak adalet, hukuku kuşatan bir kavramdır. Bu yönüyle başlı 

başına üzerinde durulması gereken bir husustur… Elbette adaleti 

hukukla temin ve tesis ederiz. Lakin adalet bahsinde, hukukun 

sınırları dâhilinde tesis edilemeyen boşluklar da kalır. Bu boşluğu 

bazen örf doldurur, bazen inanç. Hukukun çözmesi gereken bir 

mesele, kanunlar nezdinde hallolacaktır. Bazen o meselenin çözü-

müne mesnet olan kanun, vicdanları rahatlatacak nitelikte adaleti 

tesis etmeye kâfi gelmez.20 Böylesi durumlarda insanlar kanunun 

çözümlemelerine teslim olurlar, ama kanayan vicdanlarını sustur-

mak için sığınmaları gereken meşru limanları aramayı da bilirler: 

Örf, İnanç…  

Hukuk, normatif bir durumdur. Yasalarla ve müeyyidelerle 

kaim olur. Toplumsal düzenin muhafazası ve devamı için bu du-

rum yasa erki ile kayıt altına alınır. Yasaların karşısında herkesin 

savunu hakkını haiz olmasına ise eşitlik denir. Bu durum, her ke-

sin her yerde ve her işte mutlak eşit olduğu anlamına gelmez, gel-

memelidir. Zira, her durumda eşitlik adaletsizlik olarak tezahür 

eder.  

Modern dünyada adalet, hak ve yetke anlamında eşitlik kav-

ramı kullanılması yaygınlaşsa da; eşitlik bir dar saha çalışması 

olup, insanların, hayvanların, nebatatın, yani kısaca cümle varlık-

ların hukukunun sığ ve dar bir çerçeveye hapsedilmesini ve değer 

kaybını netice verdiğinden; kavramların, anlamlarına ve amaçları-

na uygun bir düzen içre kullanılması önem arzetmektedir. 

Ayrıca adalet ve yasa yahut kanun toplumsallığı içerirken, 

eşitlik bireysel olmayı ve sorumluluktan kaçınmayı anlam itibariy-

le içermektedir. Eşitlik kavramının alelade kullanımının yaygınlaş-

tırılması, gelecek dünya düzeni tasavvuru açısından oldukça müş-

kil neticeler gizlemektedir.  

Adalet kavramı siyasi isyanı, savaşı ve daha yaşanabi-

                                                           
20 Kemikli, a.g.e., s.30 
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lir(uyumlu-adil) bir düzeni özleyen sosyal hareketleri körükler.21 

Neticeleri itibariyle olumlu ve yapıcı olan adalet kavramının bu 

anlam içeriğine eşitlik kavramı sahip değildir. 

Birbirinden farklı ve çeşitli değerlerin bir arada, ortak bir amaç 

etrafında ve uyum içinde olması durumu adalet ile tanımlanır ve 

bu da İslâm’ın tek kelime ile tanımı demektir. İslam medeniyetinin 

en mümtaz ve müşahhas kimliği adalettir. Buna mukabil gayri İs-

lami medeniyet veya kültürlerde ise bireyselliği ve kayıtsızlığı 

içeren eşitlik daha ön plana çıkmaktadır.  

Gerek adalet, gerekse de eşitlik temelli ilkelerin hayata teşmili 

ve uygulamaya tatbiki ise yasalar (hukuk) ile gerçekleşmektedir. 

Bu uygulamanın kendisi ise müeyyide olarak isimlendirilir. Top-

lumsal birer boyutunun olması ortak noktasından dolayı her iki 

yaklaşımın da normatif bir temelinin olduğu söylenebilir. 

Hak ve Yetki 

Elbette insanlar arasında bir eşitsizliğin olduğu doğrudur. An-

cak bu eşitsizliğin kaynağı tek boyutlu olarak izah edilemeyecek 

kadar çeşitli ve çetrefillidir. Kimine göre doğa, kimine göre bilgi, 

kimine göre Tanrı, kimine göre aile, genetik kodlar, sosyal 

imkânlar, devlet yapısı vb. olarak bu zincir uzatılabilir. Ne var ki 

insanların varlıkça eşitliği üstüne binen, bilgice farklılığın yarattığı 

eşitsizlik haklarla değil adaletle giderilir. Burada haklardan kasıt 

yetkilerle sahip olmaklık yahut yetkilendirilmişliktir. Bu nedenle 

hak değil adalet istenmelidir; çünkü hak sonradan talep edilen 

değil, varlıkça sahip olduğumuz, insan olmaklığımızdan kaynak-

lanan doğal bir durumdur. Yine bu nedenledir ki, doğal olanı gasp 

eden sömürgeci kapitalizm, onu yapay olarak yeniden üreterek 

kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.22 Hak doğal bir aidiyeti ve 

meşruiyeti, yetki ise bir sonradan takviye edilişi ve meşrulaştırılışı 

ifade etmektedir. Hakk’ın temelinde doğal hukuk da yer alırken, 

                                                           
21 Alexander Moseley, A’dan Z’ye Felsefe, (Çev. Ali Süha), NTV Yayınları, İstanbul 

2014, s. 11 
22 İhsan Fazlıoğlu, Akıllı Türk Makul Tarih, Papersense Yayınları, İstanbul 2016, s. 129 
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yetkinin temelinde bir güç sultasının yatığı gerçektir. Normal şart-

larda sahip olunmayan şeyleri kullanma hakkı, bir yasayla yetki 

durumuna getirilmek suretiyle mümkün hale getirilebilmektedir. 

Sovyetler rejiminin yıkılışının da temelinde yatan bireysel yetki-

lendirilmelerin ödüllendirilmesi olayı, yani bir diğer tabirle yetkilendi-

rilme, hukuk ve adalet normlarının toplumdan bireye doğru bir 

eksen kayması yaşamasına netice vermektedir. Bu durum toplum 

açısından nizamsızlık, kaos ve çöküşü hızlandırıcı bir faktöre dö-

nüşmektedir. Cemiyetin nizamının bozulması, cemiyeti oluşturan 

fertlerin de bireysel dengelerinin yıkılışını içerdiğinden, bireyin 

kendilik varlığının ve dengeli bir haz algısının veya durumunun 

sürdürülebilirliği için; yetkinin hakka uyarlanması gerekliliği gö-

rülmektedir.  

Kendilik bilinci yetki ile değil, hak ile kaim olup; bu da yasa 

ile teminat altına alınınca adalet gerçekleştirilmiş olur. Adalet ise 

haddi zatında, birbirinden mufarık ve hatta birbirine zıt gibi görü-

nen çeşitliliklerin, ortak bir amaca ve ortak hedefe muvafık bir 

şekilde, birbiriyle uyum ve denge içerisinde olması hali olarak tarif 

edildiğinden; bu değerler bütününün devamlılığının sağlanması 

da insanlığa ve insana dönük ciddi ve köklü bir değer vermeklik 

olarak görülmelidir. 

Hürriyet ve Kayıtsızlık 

 Sartre’ın “biz seçen bir hürriyetiz, fakat hür olmayı seçmiyo-

ruz. Hürriyete mahkûm edilmişizdir, atılmışızdır. Yahut Heideg-

ger’in dediği gibi terkedilmişizdir”23 ifadesinde hürriyet ve seçme-

nin birlikte ve ayrı ayrı telaffuz edilmeleri, hürriyetin neliğine dair 

kayda değer bir gerçekliği göstermektedir: Hürriyet, seçebilme 

imkânıdır. Yani tek boyutlu ve mutlak tek düzelik içinde, bir alter-

natifler gerçeğinden söz edilemez. Alternatifsizlik hürriyet yok-

sunluğu anlamına gelmektedir. Seçebilme kuvvet-kudret-irade ve 

eyleminin olmaması, özü itibariyle erdemler varlığı olan insanın, 

en önde gelen hürriyet erdeminden mahrumiyetini haber vermek-

                                                           
23 Necati Öner, İnsan Hürriyeti, Vadi Yayınları, Ankara 1995, s.47 
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tedir. Hürriyet erdemi yoksa; buna bağlı olarak insanın erdemler 

toplamından mürekkeb bir gerçeklik oluşu da yok hükmünde ola-

rak kabul edilecektir. O nedenle hürriyet, insanın en düşkünü ol-

duğu başat değeri olarak bilinmektedir. Hürriyetin yokluğu, hür-

riyetle gelen ve hürriyete bağlı olarak varlığını devam ettiren de-

ğerlerin de yokluğunu içerdiğinden; egemenlik adına yürütülen 

savaşların temelinde yatan gerçek de hürriyet olarak ifade edilebi-

lir. 

 Bir bakıma kendilik bilinci olarak da zikredilebilir olan bu de-

ğer, varlıktan var olmaklığa doğru bir geçişin tezahür alanıdır. Bu 

kendilik bilinci, bir öteki bilincini veya öteki varlığı kabule götürür. 

Öteki ile kendi arasındaki münasebet, algılama ile algılanma müna-

sebetine benzer. Var olmaklık algılanmış olmaklıkla izah edilince, 

öteki ile kendi arasında da, birbirinin varlığının sebebi olma ve bir-

birinin değerini oluşturma gerçeğini ortaya koyar. Böylece var 

olmaktan söz edebilme imkânı, ötekinin varlığının kabulü şartına 

bağlanmış olur. Öteki ile kendi arasındaki farkındalık ve kabul, bir 

had ve hak düşüncesinin de oluşmasına neden olur. Hürriyet, öte-

kinin hukukunun başlandığı yere riayet etme bilinci ile tahdid 

edilme şeklinde tezahür eder. Buna riayet edilmeyiş durumu ve bu 

durumun da karşılıklı ve sınır tanımaz şekilde algılanması hürriyet 

yoksunluğunu ve kaosu doğurucu olduğu açıktır. 

 Hürriyet kavramında bir toplumsal sorumluluk düşüncesinin 

bulunduğu; buna mukabil, kayıtsızlıkta bir sorumsuzluk ve hürri-

yet eksikliği bulunduğu gerçektir. Hür düşünce gerekçesi ile Tanrı-

tanımazlık (Sartre örneği) iddiası veya toplum kabul etmezlik (so-

lipsizm örneği) türü yaklaşımlar; gerek toplumun, gerekse de bire-

yin –hürriyetten maksat edilen- düzenin ve işleyişin ve de var olu-

şun mahvına neden olduğu ileri sürülebilir. Dolayısıyla, hürriyet 

ifade ederken kayıtsızlık savunusunun yapılması, doğru bilgi ile 

izah edilecek bir husus olmayıp, belki niyet ile alakalı olarak de-

ğerlendirilebilir. Kavramların, amaçlarına ve anlamlarına uygun-

luk içerisinde kullanılması, düşüncenin ve ilmi çalışmaların değeri 

ve doğruluğu için önem arzetmektedir. 
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Tasavvur ve Tahayyül 

Neredeyse birbirinin yerine kullanılan kavram çiftlerimizden 

biri de tasavvur ve tahayyüldür.  

Hayal etmek anlamına gelen tahayyül, hayal kuvvesinde ger-

çekleşen, sınırsız ve ölçüsüz bir arzunun zihinsel ya da ruhsal ob-

jesi olarak ifade edilebilir. Arzu ile alakalı olduğu ileri sürülebilir. 

İmkânın eksikliği neticesinde sığınılan bir istencin ismi olarak da 

değerlendirilebilir. Bu bir tür terapi ve ihtiyaç olarak tezahür et-

mektedir. Her yaş-akıl ve eğitim seviyesinden insanlarda mutlaka 

bulunduğu bir gerçektir. Sorumluluk alanı söz konusu olmadığı 

için bir müeyyidesi bulunmamaktadır. 

Tahayülün ileri safhası olarak tefekkür, onun da üst derecesinde 

tasavvur bulunmaktadır. Tasavvur; soyut manalar üzerine elbise 

dikmektir. Yani mücerret manaları resmetmek ve somut hale ge-

tirmek demektir. Bu tefekkürün bir ileri merhalesi olup, mahal ve 

mekânı dimağ ve zihindir. 

Soyut olanı algılama güçlüğünden dolayı somutlaştırarak an-

lamaya çalışması, zihnin pratik yapısından ileri gelmektedir. Bu 

durum bir tür –zihinde- yaratmadır. Tasavvur, Arapça bir kelime 

olup “resmetmek” anlamında kullanılmaktadır. Resmetmek, sınır-

lamak ve belirgin kılmak anlamlarını da içermektedir. Bunu insan 

algısı, zihni ve düşünüşü ile bir arada değerlendirdiğimiz taktirde 

şunu anlamak olasıdır; tasavvur, sınırlandırarak ve kategoriye 

ayırarak hafızaya sunmaktır. Hafızanın kuvvet bulmasına imkân 

tanımaktır. Tasavvur, beraberinde tecessümü de getirmektedir. Bu 

durum iki şekilde anlaşılabilir: 1- İlkin muhayyel gibi duran basit 

varlıkların (mürekkeb olmayan varlıklar; Tanrı, ruh vb.) resme-

dilmesi; 2-İkinci olarak da, tasavuratta beliren düşüncenin fiziksel 

âlemde de gerçeklik karşılığının bulunması veya aranması… Birin-

cisi antropomorfizm riskini doğururken; ikincisi insanın düşünce 

yapısı, beklentileri ve arzuları hakkında fikir edinme imkânı verir. 

Tahayyül bireyin içsel dünyasında sükuneti yaşaması eylem-

sizliği olarak görülebilirken; tasavvurda insanın edimlerinin temel-
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lerini, kişilik ve karakter yapısını, dahası, insanın gelecekteki haya-

tı dizayn düşüncesini okuma durumu sözkonudur. Tasavvurun 

günümüz modern dünyasında ilk ürünleri, teknolojininde saye-

sinde, bilim kurgular olarak tezahür eder, sonrasında ise siyaset 

veya politika olarak hayata damgasını vurur. Bu nedenle insanın 

ne’liğine dair sorulacak soruya insana sayısınca cevap verebilme 

imkanı bulunsa da, bu konu özelinden ben insan için “tahayyül ve 

tasavvur ettiğidir” diye bir tanımlamada bulunmayı tercih ederim. 

Zira tahayyülün neticesi tasavvur, onun da neticesi reaite olarak 

tezahür eder.  

Kuşlara bakıp iç geçiren ve balıkların esrarına merak salan, 

uçma ve yüzme hayallerinin bu gün tezahürü, kuşları da balıkları 

da imrendiren başarılara imza atmak olarak gerçekleşmiştir. Pasif 

konumda bulunan tahayyülün pratik neticesi ve karşılığı bulunan 

hali tasavvurdur. Tasavvurat, zihni bir meleke ve üretim atölyesi 

gibi işlemektedir. Oraya yansıyanlar ve oradan yansıyanlar, ço-

ğunlukla hayatın gerçekliğinde tecessüm ederler. Hayat bulana 

dek sorumluluk sebebi olmayan bu iki kavramın, niyeti ve iradeyi 

yönlendirmek ve tezahür ettirmek gibi bir gerçekliğinin bulundu-

ğu da gerçektir. Eylem ise beraberinde mükellefiyeti doğurur.   

Toplumsallık ve Demokrasi  

Birtakım değerler bütününün etrafında kümelenen, birbirleri-

ni farkında ve ortak amaç ve idealleri besleyen bireyler toplamına 

toplum; bu toplumda yaşama şartlarına edinip benimseme ve ya-

şatma durumuna toplumsallaşma/sosyalleşme denmektedir. Top-

lumun anlamlı en küçük birimi ailedir. Aile ise, kendisini ve top-

lumu teşekkül ettiren bireylerin yetiştirilip donatıldığı ahlak atöl-

yesidir. Bu atölyenin kazandırmaya çalıştığı yetkeler sırasıyla beş 

temel erdem diye de zikredilebilir olan cesaret, şecaat, merhamet, 

adalet ve bilgeliktir. Bu beş temel değerin, ortak bir gaye ve hedef 

etrafında anlamlı ve uyumlu olarak bir arada olması ve devam 

etmesi haline en yüksek iyi diye de tabir edilebilecek olan adaleti 

oluşturur. 
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Toplumsallaşmada -yukarıda “hak ve yetki” başlığı altında 

zikredildiği gibi- bir kendi ve öteki bilinci ve varlığı söz konusudur. 

Dolayısıyla varoluş bu karşılıklı bilinç ve kabule bağlı olarak algı-

lanmaktadır. Bu durum hak, yetki, sorumluluklar ve sınırlılıklar 

gibi bir takım değerler kümesine işaret eder. Bu da insanın hem 

toplumsal varlık oluşunun bir işareti ve hem de devlet yapısına 

sahip olmanın kaçınılmaz gerekliliği hakkında bilgi olarak değer-

lendirilebilir. 

Toplumsallık bu meyanda, bir muavenet ve sorumluluklar 

ağını ifade eder. Değerlerin korunması için ferdi ve kamusal hu-

kuk işlevsel kılınır. Temel hak-hürriyet ve erdemlerin korunması 

yasal güvenceye alınır. Her bireyin, o toplumun temel dinamikle-

rine aykırı ve aleyhte olmaması kaydıyla, düşüncesini ifade etme 

ve edimde bulunma hakkı saklı tutulur. Hakkını bilmek haddini 

bilmekle dengelenir böylece. 

Oysa her ne kadar yukarıda zikredilen konuların teminatı ve 

banisi olarak demokrasi kavramına havarilik gömleği giydirilse de, 

temelde demokrasinin mantığı çoğulculuk üzerine bina edilmiştir. 

Çoğulculuk bir güç veya erk olarak kabul edildiğinde, güçlünün 

haklı olduğu gibi bir yaklaşım düşüncede yer eder. Böyle bir sis-

temde zayıf nüfuzlunun ya da nüfuzu bulunmayanın, tek başına 

olanın ya da güçsüz olanın haklılığını ortaya koyup savunacak bir 

merci veya yetke ya da kişi söz konusu olamamaktadır. Bu durum 

ancak eşitlik kavramıyla marine edilmeye çalışılsa da, adaletin 

tesis ettiğini söylemek büyük bir iddia olacaktır.  

Sulta’nın devamı nüfuza ve güce dayanmaktadır. Monarşik 

yönetimlerin devamlılık kaidesi de bu iki erke dayanmaktadır. 

Kraliyetin varlığının halen daha Büyük Britanya’da (İngiltere’de) 

devam ediyor oluşu, buna mukabil İngiltere’nin tüm dünyaya 

demokrasiye geçme çağrısı yapması, yönetmenin temelinde bu iki 

erkin bulunduğunun emaresi olarak mütalaa edilebilir. 

Kadın ile erkeğin, ortak bir akd’e bağlı olarak, ortak bir amaç 

etrafında uyum sağlaması, toplumun teşekkülünü netice veren aile 
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kurumunu oluştururken; bireysel farklılıkların ortadan kalktığı ve 

eşitlik söylemi üzerinden temellendirilen bir iş bölümü anlayışı, 

kadının aileyi derk etmesine neden olabilmektedir. Ve bu ikinci hal 

demokrasi olarak ve demokratik bir erdem olarak sunulmaktadır. 

Neticesi ile değerlendirildiğinde ise tezahür eden şey tam anlamıy-

la bir tehlikedir; bireyin kayıtsız olduğu, ailenin parçalandığı ve 

devletin zaafa uğradığı bir tehlike…  

Toplumda eğiticilik rolünü üstlenmiş bulunan kesimin özel-

likle kavramları doğru bir şekilde ve amacına/anlamına uygun 

olarak kullanmasının önemine dikkatlerin çekilmesi gerekmekte-

dir. Bilgiden ziyade bilincin önemi bu sayede daha iyi anlaşılabile-

cektir.  

Haklılık ve haksızlık ya da doğruluk ve yanlışlık düşüncesi, 

bireyselliğe ya da çoğunluğa bağlı olarak anlaşılabilir bir husus 

değildir. Oysa demokrasi, nicelik üzerine temellendirilmiş bir hak 

anlayışını içermektedir. Bu durum, değerlerin temelden sarsılması 

riskini içermektedir. Kadim şark kültüründe yer alan “Delilik Neh-

ri” masalında tam da bu durum oldukça bilge bir kurguyla işlen-

mektedir. Herkesin akıl seviyelerinin –delilikte- eşit olduğu çoğul-

cu bir toplumda, aklın muhafaza edildiği bireyin ya da bireylerin 

haklılığından söz edebilme veya sözünü dinlete bilme imkânı bu-

lunmamaktadır.   

Bireysellik ve Yalnızlık 

Haz alma, hüzünlenme, mutluluk ve sosyallik kadar yalnızlık 

da insani bir vaka olarak karşımıza çıkar. Sosyal varlık olarak ta-

nımlanmış olan insan için yalnızlık arzu edilen veya istenen bir 

durum değildir. Lakin yalnızlık halinin de eğlenme ve sosyalleşme 

kadar kendine has bir terapik yapısı vardır. “Yalnızlık Terapisi”nin 

iyi anlaşılabilmesi için yalnızlık tanımının vüzuha kavuşturulması 

gerekir.24 

 Yalnızlık, zannedildiği gibi bir tür “fiziksel tek başınalık” ol-

mayıp, bir tür ortak payda yoksunluğu ve/veya bilinçli bir duygu 

                                                           
24 Bakış, a.g.e.,  s. 42 
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ve düşünce paylaşımının eksikliğidir. Aralarında duygu, düşünce, 

bilgi ve kültür iletişimi bulunmayan insan topluluklarına kalabalık 

dendiği malumdur. Söz konusu kalabalıklar bireyin kendi ruhsal 

yolculuğunu gerçekleştirmeye mani ve bireysel düşünce derinliği-

ni doyasıya yaşamayı engelleyici veya kısıtlayıcı olduğundan sözü 

edilen kalabalıklardaki bireylerin durumu, arzu edilmeyen fakat 

gerçek olan yalnızlığın ta kendisidir.25 

 Yalnızlık, toplumsal perspektif açısından bir tür “kendi başı-

nalık” olarak değerlendirilir. Böylesi birhal, sosyal varlık olarak 

kabul gören ve tanımlanan insan için arzu edilmeyen bir durum 

olarak değerlendirilir. İnsanın sosyalleşmesinin böylesi bir duru-

mu ortadan kaldırabileceği; bu nedenle alabildiğine sosyalleşme 

eğiliminin gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülür. Hatta asosyal-

leşme tezahürü olarak öngörülen bu tür fiziksel “tek başınalık” 

anlamındaki yalnızlığın, insanın buhran ve bunalım gibi ruhî inkı-

razlara düşmesine ve neticesinde de ya aklî bir yitme veyahut da 

hayatına kıyma(intihar) gibi sonuçlara yol açabileceğine inanılır. 

Özellikle korkulan bu tarz bir yalnızlık halinin hiç de kişi için tera-

pik bir albenisi olamaz. Bu yalnızlık halinin karşıtı ise fiziksel top-

lumda bireylerden müteşekkil çoğunluk içerisinde varoluşunu/ 

yaşamını devam ettirmek olarak düşünülür. Yani kalabalıklar ter-

cih edilir. Böylece bireylerin birbirleriyle iletişimleri ve etkileşimle-

ri olacak. Bu da toplumsal devinim ve vezâifi temin edecektir. 

Ama bu beklenti gerçekleşemiyor. Sokaklara, çarşı-pazarlara ba-

kıldığında müşahade olunan da budur. Kalabalıklar sosyalleşme 

olarak algılanır. Oysa sosyolojik bir tahlile tabi tutulduğunda esas 

yalnızlığın, yani cendereli kimsesizliğin, kendi türünden veya baş-

ka türden herhangi bir varlıkla anlamlı ve ortak bir iletişim yok-

sunluğu olarak tanımlandığını görürüz. Dolayısıyla, kalabalıklarda 

bireylerin ortak ve bilinçli bir teşriki mesaileri olmadığından, bü-

yüyen kalabalıklarda yalnızlıkların da büyüyerek arttığı söylenebi-

lir. Niceliksel beraberliklere “kalabalık” dendiği ve bu da asosyal-

                                                           
25 Bakış, a.g.e.,  s. 42 
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lik ya da bir başka tabirle yalnızlaşma olarak telakki edildiğine 

göre; sosyalleşmenin şartı olan bilinçlenme ve gayelilik ilkesi nite-

liksel bir durum olarak kabul edilmelidir. Buna göre tek başınalık 

görünümü için “yalnızlık” tabirini değil de, “bireyin kendi kendi-

siyle sosyalleşmesi süreci” tanımını kullanmak daha doğru bir 

yaklaşım tarzı olsa gerektir. Ancak bunu da iki kavramın tanımını 

ve özelliğini belirterek ayırdını yapmak gerekecektir: İnziva ve 

Uzlet… Ancak yukarıda bu bahis geçmiş olduğundan,  konuyu 

tekrar açmayıp, dipnotta bildirilen adresten konuya dair teferruatlı 

bilginin alınabileceğini ifade etmekle iktifa edeceğiz.26 

Dikkat Dağınıklığı, Dikkat Çokluğu ve Ergenlik 

Türk eğitim sistemimizin Ortaöğretim sürecinde karşılaşılan 

önemli sorunlardan biri “Ergenlik”in ne’liğine dair tanım; bir diğe-

ri de “dikkat”e dair var olan algı yanlışıdır. Ergenlik ve Dikkat al-

gımız, bu iki kavramın yüklü olduğu anlam derinliğinin gözlerden 

kaçırılmasıyla varılan yanlış değerlendirmeler üzerine bina olmuş 

gözükmektedir. Sorumluluk alabilen kabiliyetinin gelişkinliğini, 

dolayısıyla yetkinleşip kendilik bilincinin farkına varışı ifade eden 

“Ergenlik” kavramı, daha çok bir tür bunalım evresi olarak takdim 

ediliyor görünmektedir: kimlik bunalımı, kişilik bunalımı, özgür-

lük bunalımı, arkadaş ve sosyal uyum bunalımı, aile ve otoriteye 

karşı varoluş bunalımı vb.. 

Ortaöğretim çağındaki bireylerin zihin açıklığı ve ilgilerinin 

çeşitliliği ve çokluğu hesaba katılmadan gelişigüzel yapılan “dik-

kat kaybı/dikkat eksikliği” tanımlaması da en az ergenlik için yapı-

lan tanım kadar hatalar içermektedir. “Dikkat çokluğu” olarak 

anlaşılması gereken bu münbit yapı, ileri yaşlarda tezahür etmesi 

beklenen alzhaimer hastalığının tanımı olan “dikkat kaybı” veya 

“dikkat yokluğu” ile tanımlanması, eğitimin sağlığı ve sürdürüle-

bilirliği açısından son derece talihsiz bir tutumu teşkil eder. 

Dikkat; bir işe, olaya, duruma veya düşünceye odaklanmak 

                                                           
26 Bakış, a.g.e.,  s. 43 
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demek olup; bu durumun en canlı bir şekilde kendisinden tezahür 

etmesi beklenen varlık da insandır. İnsan türü içerisinde de dikkat 

kesilme yeti-yetenek ve eğilimi en fazla gelişkin olması beklenen 

ise çocuk ve genç yaştaki bireylerdir. Her şeye sonsuz bir merak 

duygusuyla yönelen bu yaş grubundaki (ortaöğretim yaş grubu) 

bireyler, duyularından zihinlerine ulaşan hemen hemen her şeyi 

hafızalarına kaydederler. Tüm duyularıyla varlıklar âlemine mu-

hatap olan bu bireyler, birbirinden bağımsız gelişmekte olan her 

şeye aynı anda muhatap ya da ilgili olabilmektedirler. Bu ilgi onla-

rı davranışa sevk ederken, kendileri için öncelikli olması beklenen 

mevcut konulara karşı ilgisizlik görüntüsü tezahür eder. Bu du-

rum “dikkat çokluğu” olarak tanımlanıp, öğretmenlerin (eğitimci-

ler) de, ilgili olduklarının kendileri için önem sıralaması ve önce-

likli olanı belirli hale getirmeleri yönünde bir etkin rehberlik yap-

maları gerekmektedir. Nitekim eğitimcinin temel görevi salt bilgi 

yüklemek olmayıp, doğru bir yönlendirme ve rehberlik faaliyeti 

yürüterek bilinç oluşturmak olmalıdır. Öğrencide tezahür eden 

dikkat çokluğu ya da algı çokluğu, öğretmeni tarafından bir düze-

ne ve sıraya konularak bir sorumluluk ve özgüven tesisine vesile 

olmak yerine, bu durum dikkat kaybı gibi bir olumsuz anlam yük-

lemesi ile tanımlanıp tepki verildiği taktirde; yapısal ve zamansal 

olarak dinamik evreyi yaşamakta olan bu bireylerin, asosyal ya da 

uyumsuz veyahut da sorunlu bireyler olarak kendilerini yargıla-

malarına neden olmaktadır. Bu durumun olumsuz tanımlamalarla 

izah edilmesi, o bireylerin negatif telkinlere de maruz kalmalarını 

beraberinde getirmektedir. Erken bunama riski ile karşı karşıya 

oldukları zehabına kapılacak olan bu bireylerin, hayat ritimlerini 

vehimlerin kontrolüne verecek olmaktan şiddetle sakınmak ge-

rekmektedir. Zira “dikkat dağınıklığı” denilen şey aslında bir tür 

“dikkat kaybı” olup, ortaöğretim yaş grubundaki bireylerde rast-

lanması oldukça güç bir durumdur. 

Olay ve durumların, zihinde, olmaları gereken bir düzen içeri-

sinde olmamaları, bir tür zihinsel veya ruhsal kaos olarak ifade 

edilebilir. Buna bunama da denilebilir. Bu durumun erken yaşlar-



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

79 

da görülmesi olasılığı son derece zayıf olmakla birlikte; görülmesi 

halinde “erken bunama” tanısı konmakta ve tedavi sürecine yön-

lendirilmektedir. 

Oysa yukarıda zikrettiğimiz yaş grubundaki bireylerde teza-

hür eden hadise son derece farklı bir yapı arzetmektedir. Onların 

durumu için en uygun tanı ya da karşılık “dikkat çokluğu” ya da 

“ilgi çokluğu” olarak ifade edilebilir. Eğitimcilerin de dolayısıyla 

bu durum karşısındaki rol ve sorumluluklarının doğru bir rehber-

lik etmek olduğu hatırlatılmalıdır. Aksi taktirde yapısı gereği ha-

reketli, dinamik, canlı, ilgili, hür ve enerji dolu bu zihin sahipleri-

nin parlak kişiliklerinin bir tür hastalık veya yozluk olarak algı-

lanması, onların kendilerinden beklenen ahlaki yetkeye ulaşmala-

rının önünde ciddi bir sorun oluşturacak; yaşam kalitelerinin düş-

mesine, mutsuz olmalarına ve verimliliklerinin zayıflamasına ne-

den olabilecektir. 

Özellikle ergenlik döneminde bu ilgi çeşitliliği ve yoğunluğu 

oluştuğundan; olgunlaşmak, kemale ermek, yetkinleşmek ve so-

rumluluk almak gibi manaları ihtiva eden, bu dönemin belirteci 

durumundaki kavramın(ergenlik) da bir tür zihinsel, ruhsal ve 

sosyal uyum güçlüğü gibi algılanması da yukarıda mezkür bulu-

nan sorunların oluşmasına netice verecektir.   

Sonuç 

Peyami Safa der ki; “Bir milleti yok etmek isterseniz askerî is-

tilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, di-

ninden soğutmak ve dolayısıyla mânevî değerlerini, ahlâkını yozlaş-

tırmak kâfidir.” 

Esasen tüm bu manevi değerlerin erozyonu dil ile başlar ve 

öylece devam eder. Bir milletin dilinin yok olması, yasaklanması, 

kısıtlanması vb. durumların zorunlu neticesi, o milletin de yok 

olmasıdır. Dil çok önemli bir aidiyet bağı oluşturduğundan, varlı-

ğın sürekliliği de dilin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Yakın tarihi-

mizde belli inkılaplarla yaşadığımız köklü değişimlerin bu günkü 

neticesi, pek de arzu edilen ve özlenen bir netice değildir. Köklü 
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Değişim diye tabir ettiklerimiz iyi incelenecek olduğunda, burada 

bir değişim değil, tamamen bir yıkım ve tahribatın olduğu görüle-

cektir. Tarihimizi ile, din ve kültürümüz ile ve de tüm değerlerimiz 

ile bağımızın devamı ancak dil ile sağlanabildiğinden; dil, geçmiş-

gelecek ve şimdi ekseninde kurulmuş belki de en önemli köprü 

olarak vazife görmektedir. Bunun yıkılması, onun üzerine bina 

edilmiş her şeyin de yıkılmasını netice vermektedir. 

Bahsi geçen değişim veya dönüşümün yahut tahrip ve tahri-

fin, sadece inkılap(lar) ile tahdit edilmesi olayın görülmesini engel-

leyecektir. Kelimelerin ve kavramların, olması gereken yerde ve 

amacına muvafık kullanılmayışları da ciddi değişimleri doğur-

maktadır. Anlam daralmaları, anlam genişlemeleri zamanla dilin 

yapısı ve değişip gelişen zamanın şartları muvacehesinde mazur 

ve makul görülse de, ince ve derin anlam farklarına rağmen keli-

melerin kaba bir düzenle ve ortalama bir anlam için bir birinin 

yerine kullanılmaları da, yukarıda değinilen o istenmeyen zararlı 

neticeleri husule getirebilmektedir. 

Her kelime ve kavramın, düşünsel ve reel bir karşılığı bulun-

maktadır. İki farklı nesnenin aynı mekânı kaplaması fizik kurala 

aykırılık teşkil ettiği gibi; iki farklı gerçekliği ifade eden kavramla-

rın aynı anlam için kullanılmaları da mümkün değildir. Farklı 

olay, olgu ve durumlara karşı ortaya koyduğumuz tepkiye zihni-

yet dendiğini; zihniyetin bir ortak tepkiyi yani bir tür konsensüsü 

ifade ettiğini bildiğimiz takdirde; zihin ile zihniyetin en azından 

biri tikel bir diğeri de tümel olmak gibi bir farklılığının olması 

gerektiği bilinci ile kavramları kullanmamız gerektiğini bileceğiz. 

Yukarıda tefrik ederek irdelediğimiz ikili kavramların da, ye-

rinde ve amacına matuf kullanılmalarına özen gösterilmesi, eği-

timci bireylerin, toplumlarına karşı sorumluluklarının bir gereği 

olmalıdır kanaatini taşımaktayım. 
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İBN HALDUN’A GÖRE MÜSLÜMAN BİLGİNLERİN DİLİ: 

ARAPÇA DİL BİLİMİ, BEDEVİ VE HADARİ TOPLUMLARIN 

LEHÇELERİ 

ALAADDİN YANARDAĞ 1 

 

Giriş 

Günümüzde din felsefesi, din sosyolojisi ve din psikolojisinin 

öne çıkan konularının başında “Din Dili” kavramını görüyoruz. 

Din düşüncesi ve efkârı toplumda din algısının şekillenmesine 

doğrudan katkı sunar. Bu bakımdan konuşulan dil üretilen düşün-

cenin kendisidir. Konuşurken seçilen kelime ve kavramlar üslup 

ve ifade tarzları kişinin din algısının düzeyi hakkında fikir verir. 

Bu nedenle dilin zenginliği düşüncenin ve tefekkürün zenginliğini 

belirtir. Başka bir ifadeyle ne kadar çok kavram o kadar zengin 

tefekkür demektir.  

Modern sosyoloji toplumu meydana getiren sosyal grupların 

farklılaşmasını iletişim ve ilgi temelinde kavramsallaştırır. İletişi-

min en önemli aracı ise dil ve üsluptur. Dini düşünceler, sosyal 

inançlar, ideoloji ve fikirler, dua ve ibadetler, özdeğerler şüphesiz 

dil ile ifade edilir. Sosyoloji bilimi de kır-kent farklılaşmasını İbn 

Haldun’un bedevilik-hadarilik olgusuna yakın bir perspektifle ele 

almaktadır. 

İbn Haldun’un Müslüman toplumların medeniyetini anlatır-

ken kullandığı İlm-ül Umran, bedevilik ve hadarilik kavramlarını 

toplumsal yaşam, din ve dil (Arapça) açısından analiz ederken bu 

kavramların tarihsel sürecini ve hangi olgulara işaret ettiğini gör-

mek lazımdır. 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
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Umran İlmi Bağlamında Bedevilik ve Hadarilik 

İbn Haldun’un kullanımı itibariyle umran, toplumsal hayatın 

bütün tezahürlerinin (toplumsal hayat, toplumsal yapı, sosyal iliş-

kiler, asabiyyet, bedevilik, hadarilik, şehir, devlet, din, ekonomi, 

ahlak, meslekler, vd.) sergilediği bir zemin olması bakımından, 

belki de en önemlisidir. O, bu konuda şunları söyler: “Malum ol-

sun ki, tarihi hakikati âlemdeki umrandan ibaret olan insan cemi-

yetinden haber vermektedir. Bu âlemin umranı ve bu umranın 

tabiatına arız olan vahşilik, ehlileşme, asabiyyetler, insanların yek-

diğerinde galip olma yolları gibi haller ve bundan meydana gelen 

mülk, hanedanlıklar, bunların mertebeleri, kazanma, geçinme, 

ilimler ve sanatlar gibi şeylerden olmak üzere, tabiatı icabı umran-

dan doğan diğer ahvaldir.” Bir başka yerde ise  “şüphe yok ki in-

sani içtima (insanların toplum halinde yaşamaları) zaruridir. Filo-

zoflar bu hususu ‘insan tabiatı icabı medenindir’ sözleriyle ifade 

etmişlerdir. Yani insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. 

Hükemanın ıstılahatında bu içtimaa medeniyet adı verilir ki, um-

ranın manası da bundan ibarettir” şeklinde izah edilmiştir. Bu 

tanımlamada, aynı zamanda, İbn Haldun’un umran kavramına 

birden fazla anlam yüklediğine de tanık oluyoruz: toplum, top-

lumsal hayat, toplumsal organizasyon, kent yaşamı. Cemil Meriç 

bu anlamlara; “bir kavmin yaptıklarının ve yarattıklarının bütünü, 

içtimai ve dini düzen, adetler ve inançları” da ilave eder. 

Mukaddime’ye göre bedavet ve hadaret kelimelerine göçebe 

ve yerleşik olmak anlamlarını vermek pek de mümkün değildir. 

Çünkü İbn Haldun Mukaddime’de, bazı hallerde küçük yerleşim 

merkezlerinde toprağa bağlı olarak yaşayan insanları ve topluluk-

ları da bedevi olarak tarif etmiş; buna mukabil torağa bağlanma-

mış bazı göçebe topluluklarının da kendilerine has umranlarının 

olduğunu belirtmiştir. Buradan şunu söylememiz mümkün olmak-

tadır: Bedavet/bedevi terimleri İbn Haldun’un kendine has kendi-

sine has ilkel toplum tipini ifade etmektedir. Bu terimlerin aldığı 

manaya göre de hadaret/hadari tabirlerinin anlamı belirlenmiş 

olmaktadır. Bu bakımdan Rosenthal, Mukaddime tercümesinde 
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bu kelimeleri çevirmeden aynen kullanmıştır.2 

İbn Haldun’da Hadari Din Anlayışı  

İbn Haldun’un umran teorisinde hadariliğin kaçınılmaz bir 

süreç olduğu öne sürülmüştür. Bu sürecin bir çürüme ve yozlaşma 

süreci olduğunu da belirtmeliyiz. O, hadariliğin bedevi asalet ve 

ahlak üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hiç te olumlu bir ge-

lişme olmadığı kanaatindedir. Batıda 19. yy.da ortaya çıkan ro-

mantiklerde olduğu gibi İbn Haldun’da da medeniyetin insanı ve 

doğayı bozucu bir gelişme olduğu fikri hâkimdir. Bu noktada ka-

ramsar bir tablo ortaya koymaktadır. Burada tam bir paradoks 

vardır: Bedevi umranın gayesi hadari umrana geçmek, insanın 

amacı yerleşik düzene geçip insan olmak potansiyelini gerçekleş-

tirmektir. Hadari hayat ise devletin ve uygarlığın çöküşü ile sonuç-

lanmaktadır. Bu paradoksu aşmaya çalışmak anlamsızdır. 

Aynı süreci dini hayat ile ilgili olarak ta görmemiz mümkün-

dür. O, bunu şu ifadeyle anlatır: “Sonra hadari, ekseriya dini itiba-

riyle de bozulmuştur.” Burada İbn Haldun’un coğrafi ve iklimsel 

şartların insanların bedenlerinin şeklinde belirleyici olduğu gibi 

onların dindarlıkları huyları, mizaçları ve ahlaki özelliklerinin de 

belirleyicisi olduğu fikrini savunduğunu görüyoruz. Belirleyiciler-

den birisinin de ekonomi olduğu bariz bir şekilde görülmektedir. 

İbn Haldun, dini duygunun şiddeti ve bireyin dindarlık derecesi 

ile onun sosyo-ekonomik şartları arasında sıkı bir ilişki kurar. Ge-

nel olarak zenginlik ve fakirliğin kişinin dini duygularının ve iba-

dete düşkün olup olmamasının temel belirleyicilerinden olduğunu, 

şehir umranında zahitlerin az görünüyor olmasının sebebinin yi-

yeceklerde görülen bolluk ve çeşitlilik olduğunu düşünür.  

Lüks ve konforun onun ahlakını bozduğunu, bedenini gevşet-

tiği gibi dinini de bozacağını ve gevşeteceğini bildirir. İbn Haldun 

şehir hayatının dindarlığa etkisini değerlendirirken hayli eleştirel-

                                                           
2 Adem Efe & Selim Sezer, “İbn Haldun’un Hadârîlik ve Bedevîlik Ayrımı ve Bu 

Ayrımın İma Ettiği ‘Hadârî Din Dili’ İhtiyacı”, Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, 

ed. Mesut Okumuş & Ömür Dinç, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 2015, 

s. 198-199. 
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dir: ”Zira çok nadir haller müstesna yukarıda da ifade ettiğimiz 

gibi, (lüks ve konfor ile ilgili) adetler ve bunlara boyun eğme hali 

onu bozmuş, nefis de bu türlü adetlerden hasıl olan melekelerin   

oyasıyla boyanmış (bu çeşit kuvvetler ve itiyatlar sebebiyle kir-

lenmiş) tir. Evvela (fiziki) kudreti, sonra ahlakı ve dini itibariyle 

bozulan bir insanın aslında insanlığı bozulmuş, hakiki manasıyla 

onun üzerinde mesh (şekil değişmesi) vaki olmuştur, (yani hayvan 

süratine istihale etmiştir). İbn Haldun bu görüşünü özellikle bo-

zulmamış fiziki ve sosyal bir ortamla ilişkilendirir. 

Ayrıca İbn Haldun’un köylülere mal ettiği değerleri kentlilerin 

sanayileşme döneminden günümüze kadar geçen süreç içerisinde 

ekonomik, sosyal, kültürel, maddi ve manevi ortak kazanımları 

korumak için üretim ahlakı çerçevesinde içselleştirdiklerini söyle-

meden geçemeyeceğiz.  

Arapçada “Arabi” çöl ve badiyede yaşayan bedevi Arap ma-

nasına geldiği gibi, Türkçede de “Türkmen” kelimesi göçebe haya-

tı tercih edenler için kullanılmıştır. Çölde yaşayan göçebe Araplara 

Arabi, kırsal alanda yaşayan göçebe Türklere Türkmen denir. 

Kur’an’da 10 yerde bedevi anlamına Arabi kelimesi geçmektedir. 

Kur’an’daki ifadelere göre Arabi kişiler, eğitimsiz, kaba ve sert 

tabiatlı olduğundan onların tavır ve davranışlarında taşkınlık ve 

ölçüsüzlük hâkimdir. Bu yüzden bir ayette Arabilerin taşkınlık ve 

ölçüsüzlükleri sebebiyle imanlarının geçerliliğine teenni ile yakla-

şılması emredilmektedir: ”Bedeviler/Arabiler ‘iman ettik dediler. 

De ki : ‘iman etmediniz fakat boyun eğdik (İslam’a girdik) deyi-

niz.’ Henüz iman kalplerinize girmedi.” Münafıklıkta kötü bir 

tavır içinde bulunana bedevilerin Müslüman olanlarının da kaba-

lıktan kurtulmalarının da çok kolay olmadığı şu ayetten anlaşıl-

maktadır: “(Resulüm!) sana odaların arka tarafından bağıranların 

çoğu aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya 

kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu.” Çünkü 

Allah Resul’ünü, odasının arkasından bağırıp çağırarak rahatsız 

edenler bedevilerdi. 

Hadis’i şeriflerde köylülük ve bedeviliğin mesleklerin ve ya-
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şanılan çevrenin karakter üzerindeki etkisine işaret edilmektedir: 

“Tenha köylerde yerleşmeyin. Çünkü böyle yerlere yerleşenler 

mezarlara yerleşmişler demektir.” Mevlana, şehir kökenli bir sufi 

kimliği ile Mesnevi’sinde şehirliliği, şehirde yaşamayı teşvik eden, 

insanların yüzlerini ve yönlerini şehirden ve medeniyetten yana 

çevirmelerini özendiren ifadeler kullanmaktadır.3 

Millet-i İslamiyyede Hamele-i İlmin Ekseri Acem Olduğu 

Beyanındadır. 

Garaib-i vakı’attandır ki bu milletin aslı Arap ve Sahib-i şe-

ri’atı Arabi iken gerek ulum-ı şer’iyyede gerek ulum-ı akliyyede bu 

milletin zuhur eden hamele-i ilmin ekseri Acem olup Arap nadir-

dir. Ve eğer ki içlerinden neseben var ise de onlar dahi lisan u ter-

biye ve senedi talim hasebiyle acemîdir. Bunun sırr u sebebi budur 

ki bu millet-i memduhanın bidayet-i halde bedavet ve sadeliği 

hasebiyle sahibi ilm u sanat olmayıp ancak evâmir ü nevahî-i İla-

hiyyede ibaret olan ahkâm-ı şer’iyyeyi milletin ricalı sadırlarında 

hıfz ve nakl ederlerdi. Ve bu ahkamın me’hazi olan Kitap ve Sün-

net’i dahi Sahib-i Şer’den ve Ashabından ahz eyledikleri vech ile 

belirlerdi. Ve ol vakit kavmi Arap emri talim u tedvini bilmeyip 

buna ihtiyaçları dahi yok idi. Asrı Sahabe ve Tabiinde hal bu min-

val üzere cari olup ve vech ile Kitap ve Sünnet hamil u nakil olan-

lara “kurra” tesmiye ederler idi ki kitap okuyup ta ümmi olmayan-

lar demek olur. Çünkü Ashab-ı kiram ammetten Arap oldukların-

dan ümmilik ol vakit kendilerin de bir sıfatı ümmiyye  olmakla 

buna işareten hamelei Kur’an olanlarına “kurra” denilmş idi ki 

“Kitabullah’ı ve ehadis-i Nebeviyeyi okuyup bilenler” demek idi 

zira onlar ahkamı şer’iyyeyi ancak Kur’an ile ekseri mevaridinde 

ona şerh u tefsir olan ehadisten belirlerdi. Nitekim Sahibi Şeriat 

aleyhissalâtu veselam efendimiz hazretleri buyurmuştur ki “size 

iki şey bıraktım onlara temessük ettikçe dalâlette kalmazsınız biri 

Kitabullah ve diğeri benim Sünnetimdir demek olur. 

                                                           
3 Efe & Selim Sezer, “İbn Haldun’un Hadârîlik ve Bedevîlik Ayrımı ve Bu Ayrımın 

İma Ettiği ‘Hadârî Din Dili’ İhtiyacı”, s. 200-201. 
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Harun-ı Reşit eyyamında vakta ti zamanı saadet ba’îd ve silsi-

le-i nakl u rivayet medid olduysa tefasir-i Kur’aniyye vâz’ına ve 

zâyi olmak havfiyle ehâdîs-i Nebeviyyenin zabt u takyidine ve 

sonra hadis-i sahih ile mâ-dûnu olan merâtibi ehâdîsin beynini 

temyiz için nakilîn u ruvâtın ta’diline muhtaç olundu. Ba’dehu 

Kitab u Sünnet’ten ahkâm ı vâkı’âtın istihrâcı kesir ve bununla bile 

lisan dahi fasid olmakla kavaid-i nahviyye vaz’ına muhtaç olundu. 

Ve kâffe-i ulûm-u şer’iyye istinbât u istihraç ve tanzir u kıyas hu-

suslarında melekât kabilinden olup kendilerinde vesâil ü mukad-

demat olan diğer uluma muhtaç oldu ki kavanin-i Arabiyye ve ol 

istinbat ve kıyasın ve kesreti bida’u ilhâda mebni edille ile akayid-i 

imaniyye üzerine istidlalin kavaninidir. Bu suretle ulum-ı mezku-

renin kâffesi talimine muhtaç olan melekat kabilinden olmalarıyla 

cümle-i sanayi tahtında münderiç oldu. 

Ve bâlâda beyan etmiş idi ki bil-cümle sanayi lazıme-i mede-

niyet ve mesleki ashab-ı hadariyyettir. Sunuf-ı nas içinde taife-i 

Arap dahi ondan en ziyade ba’îddir. Binâen alâ zâlik ulum u fü-

nun ahval-i hadariyyeden olup Arap ondan ba’îd kalmıştır ve ol 

vakit ehli hadaru temeddün bulunanlar an-aslin Acem yahut rabı-

ta-i rikkiyetle onlara mültahık ve tavaif-i hadariyyeden olup ta ol 

vakit hadariyyette ve lazıme-i hadariyet olan sanayi u hirefte onla-

ra tabi olarak manen ve mealen Acem olanlar idi. Çünki Fürs dev-

letinden beri Acem halkından hadaret rişe-gir-i rusuh-u sebat ol-

duğundan onlar bu hususta akdem u akva idiler. Bu cihetle sınaat-

ı nahiv sahibi Sibeveyh ve ba’dehu Farisi ve onlardan sonra Zeccac 

olmuş idi. Ve bunların her biri neseben Acem olup ancak lisanı 

Arap içinde perverde olmalarıyla terbiye ve talim ve ihtilat-ı Arap 

ile lisan Arabi’yi tahsil ve onu fenni müstakil kılarak haleflerine 

tevdi eylediler ve keza ehli İslam için ehadis-i Nebiviyyeyi zabt u 

hıfs eden muhaddisinin ekseri Acem yahut lügat u terbiye hasebiy-

le müsta’cem idi ve keza ekseri müfessirin dahi böyledir Ve’l-hâsıl 

ulûmun zabt-u tedvinine ancak Acemler iktidar edip Nebiyy-i 

muhterem sallalahu aleyhi vesellem hazretlerinin kemal-i hikmet-i 

ittisamının misdaki zahiru aşikar oldu. 
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Ve ol vakit bedavetten çıkıp da şu hadararet u medeniyyete 

yetişmiş olan Arabların haline gelince Devlet-i Abbasiyye’de onlar 

erkânı devlet ve eshab-ı siyaset olduklarından riyaset u umuru 

onları meşgul edip ilim ile iştigale meydan bulamadılar Mâ’hâzâ ki 

ol vakit ilim meslek-i sanayi kabilinden olup rüesâ ise sanayi’a ve 

sanayi hükmünde olan ulumu marife kıyam u iştigalden istinkâf 

edildiklerinden tahsili ilme tenezzül dahi etmezlerdi bu cihetlede 

ilim ile iştigal dâ’iyyesini Acem ve müvelledinden bu yola salik 

olanlara terk ve suluk ve iştigallerinden dolayı haklarında hürmeti 

mürâ’âttan dahi hali olmayıp çünki kendi din u ilimleri olduğun-

dan ulemaya çendan nazarı ihtikar ile bakmazlardı hatta emri hü-

kümet bütün bütün Arap elinden çıkıpta Aceme müntakil olacak 

ehli mülk ü hükümet nezdinde ulum-ı şeriyye garip u bigane ve 

ashabı dahi onların nazarında hakır u bî-maye oldu. Zîrâ merâtib-i 

diniyye bahsinde beyan ettiğimiz vech ile ulum-ı şer’iyye ashabı 

onların nazarı itikad u itibarlarında kendilerine mülkü siyaset 

umurunda müfidi mühim olmayan şeyle meşgul oldukları bi’t-tab’ 

onları hiref ve sanayi-i saire ashabı gibi hor ve hakir gördüler işte 

hamele-i şeriatın kâffesini yahut ekserinin Acem olmalarına sebep 

şu takrir ettiğimiz mevâddır. 

Gelelelim ulum-ı akliyyeye; millet-i İslamiyye de bu ilimler 

dahi hamelei ulum ayrılıp da meydana çıktığı ve ilimler sınâ’at ve 

fen olarak müstakarr olduğu hengamda zahir olmağın Aceme 

muhtass olup Arap onları terk ve onlara sülükten insirafu istinkaf 

etmekte ulum-ı mezkureyi dahi ber-minval-i sabık sanayi-i saire 

gibi ancak Acemden mu’arrep yani tekarrup ile multehık-ı Arap 

olanlar hamil olarak acemden ve onların biladından  olan Irak ve 

Horasan ve Maveraunnehir’de hadaret u mamuriyyet daim oldu-

ğu müddetçe emsalu biladı İslamiyyede hâl u şan u minval üzere 

cereyan eyledi. Sonra vaktâ ki ol şehirler harap ve ilm u sanayi 

usulünde Cenab-ı Hakk’ın sırrı u hikmeti olan hadaret u medeni-

yet onlardan zail olduysa Acemi bedavet ihata etmekle ilim dahi 

bil külliye kendilerinden zail ve hadaret u maruyeti mevfur olan 

şehirlere muhtass u müntakim oldu. Ve elyevm mısr-ı Kahire ha-
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daretçe her yere fâik olamkla ümmi alemle eyvan-ı İslam ve meba’-

ı ulum ve sanayidir. Ve Mevarunnehir devleti hadaret u temme-

tümden hissedar olan olmakla ol diyarda dahi bazı mertebe hadart 

u mamuriyyet bakin ve payidar olmağın ol diyar halkının dahi 

hissedarı ulum ulumu sanayi oldukları inkar olunamaz. Ve onların 

ulemasından Sa’deddin-i Teftazani nam zatın beldeleri vasıl olan 

telifatın dakik kelamı bu babta bize delili kâfi olmuştur fakat ima-

mı Fahr-i Razi ile Nasuriddin-i Tusi’den sonra Acemler dahi 

Sa’deddin’den başka böyle mertebe-i nihayetten varmış kimseler 

görmedik. İşte şu tekallübat-ı rüzgâra nazar-ı intibah ve i’tibar ile 

bak. Alemde nasıl ba’is-i te’accüp olur haller görürsün. 

Li’l mütercim: canib-i şarkta Sadüddinden başka daha nice fu-

hul-i ulema gelmiştir. Ancak bud-ı mesafe hasebiyle onların ahva-

line müellif İbn Haldun layıkıyla vakıf olmamıştır.4                                                                         

Müslüman Bilginlerin Çoğunluğu Arap Değildi  

İster din konularında ister bilimsel konularda olsun, birkaç is-

tisna dışında Müslüman bilginlerinin çoğu, Arap değillerdi, Arap 

ırkına yabancı idiler (acemi). Kökeni Arap olanların bile dilleri 

başkaydı ve yabancı eğitim almışlardı, öğretmenleri de Arap değil-

lerdi. Ve bu, İslamiyet’in bir Arap dini olmasına ve bir Arap tara-

fından kurulmuş olmasına karşın böyleydi. Peki neden? Çünkü 

İslam’ın başlangıcında, bedeviliğin özensizliğinden ötürü ne bilim 

ne sanat vardı. O zamanlarda din yasaları yani tanrının buyrukları 

ve onun yasakları yüreklerde saklanıyordu. Kaynaklar-Kur’an ve 

Sünnet- Yasakaoyucu (Hz.Muhammed ‘as’) ve yoldaşları tarafın-

dan doğrudan aktarılmışlardı. 

O zamanlarda Müslümanlar Arap’tı. Bilimsel eğitim ya da ki-

taplar yazma sanatı ya da yapıtlar kaleme alma hakkında hiçbir 

fikirleri yoktu. Bunları gerçekleştirmede ne istekleri ne de bunlara 

gereksinimleri vardı. Peygamberin yoldaşları (sahabeler) zama-

nında da, onların hemen ardından gelenlerin zamanında da böyle 

                                                           
4 İbn Haldun, Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn, ter. Ahmet Cevdet Paşa, Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015, c. 3, s. 318-321. 
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oldu. Elbette ki Kur’an “okuyucuları” vardı, yani Kur’an okumayı 

bilenler vardı ve din yasalarını okuyup örenmekle ve din yasaları-

nı aktarmakla uğraşıyorlardı, ama Peygamberin Yoldaşları (saha-

beler), öteki bedeviler gibi genel olarak okur-yazar değillerdi, 

ümmi (ummi) idiler. Kur’an’ı bilenlere Kur’an “okuyucu”su (Kur-

ra) deniliyordu o zaman çünkü okuma biliyorlardı. Tanrı esiniyle 

Kur’an ve Sünnet okuyorlardı, zira din yasası, o zaman, anacak 

birkaç kişi tarafından biliniyordu. Gelenek, Kitap’ın tefsirini ve 

tefsirine hizmet ediyordu. Hz. Muhammedin (as) dediği gibi “Size 

iki şey bırakıyorum ki bunlara bağlı kalırsanız: doğru yoldan çık-

manıza yolunuzu şaşırmanıza engel olacaklardır, bunlar, Kur’an 

ve örnek olarak benim-yaşamımdır (Sünnettir). 

Harun er-Reşit’in hükümranlığı zamanında sözlü gelenek 

(başlangıç noktasından) o kadar uzaktı ki onu yitirmek korkusuyla 

Kur’an üzerine yorumları yazmak bunları da yazılı geleneğe koy-

mak zorunlu oldu. Bunun gibi, gerçek –sahici- olanları olmayan-

lardan ayırt etmek için iletim (isnat) zincirlerini ve onların ciddiyet 

derecesinde bilmek gerekiyordu. Daha sonra, Kur’an ve sünnetten 

git gide daha ayrık durumlara uygulanabilir yasalar çıkartılabile-

cektir. Ama dil (Arapça) bozulmaya başladığı için (aynı zamanda) 

gramerin temel ilkelerini koymak gerekli oldu. Böylece, bütün din 

bilimleri uygulamada, (sürekli) karşılaştırma ve örneksemeli dü-

şünme düzeni sayesinde (yasaların) üretim ve türetim sistemleri 

haline gelmişti. Beri yandan yardımcı bilimler icat etmek gerekti: 

yani Arap grameri, (yasaların) türetilmesi üzerine kurallar bilgisi 

ve benzeşim ve pek çok sayıda yenilikler ve mezhep sapkınlıkları 

yüzünden inanç dogmalarının savunulması. Bütün bunlar özel 

bilimler oldular; bunları iyi öğrenmek gerekiyordu, çünkü bunlar 

sanatlar kategorisine giriyorlardı. 

Sanatların yerleşik kültür ile bağını daha önce görmüştük: Be-

deviler sanatlardan en uzak olanlardır. O halde bilimler kentli oldu 

ve Araplar bunun dışında kaldılar. Gerçekten o zaman için tek 

yerleşik olanlar yabancılardı ve aynı anlama gelmek üzere, satın 

alıcılar ve kültür konusunda onları örnek alanlar, sanat ve meslek 
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uygulayıcıları da içinde olmak üzere. Pers İmparatorluğu zama-

nından bu yana yerleşik kültürün eski ve dayanıklı yerleşimleri 

bütün bu konuda en yetenekli olanlar onlardı. Bu da şöyle bir so-

nuç verdi: Gramerin kurucuları Sibeveyh, sonra el-Farisi (İranlı) ve 

ez-Zeccac, hepsi de İranlıydılar. Öğrenimlerini Arapça yapmışlardı 

ve Araplarla sürekli temasta olmaları nedeniyle Arapçalarını iyice 

geliştirmişlerdi. Bu dilin kurallarını icat ettiler ve grameri, gelecek 

kuşakların yararına kendi başına bir bilim haline getirdiler. 

Müslümanlar için (dini) gelenekleri koruyup sürdüren “hadis-

çiler”in çoğunluğu İranlı dil ve kültüründen gelme yabancılardı, 

çünkü onların bilimi Irak’ta ve komşu bölgelerde çok gözdeydi. 

Bunun gibi, hukuk biliminin, ilkelerine kendini vermiş ve bu dalda 

çok derinleşmiş bütün bilginler İranlıydı; bu çok iyi bilinen bir 

olgudur. Bu aynı zamanda diyalektik tanrıbilimciler için de ve 

Kur’an yorumcularının çoğu için de böyledir. Yalnız İranlılar, bil-

ginin saklanmasına ve bilimsel yapıtların yazılmasına bağlı idiler. 

Bu da Peygamber’in şu sözünün gerçekliliğini gösterir: “Eğer bilim 

arş-ı âlâya asılı olsaydı onu oradan almaya giden İranlılar olurdu!”   

Bu gelişkin parlak kültür ile temasa geçen ve onu kendi bede-

viliklerinin yerine geçiren Araplar, Abbasi hanedanlığı içindeki 

başat durumlarından ve nefes aldırmayan hükümet etme çabaları 

nedeniyle kendilerini bilime ve okumaya adamaktan yüz çevirdi-

ler. Onlar hükümet adamlarıydılar (ehl-üd-devlet), hanedanın 

savunucuları politikalarının uygulayıcılarıydılar. Beri yandan, o 

çağda, entelektüelleri hor görülüyorlardı, çünkü bilgi bir sanattı ve 

siyaset adamları her zaman, sanatları, zanaatları ve sonu bunlara 

varan her şeyi küçümsüyorlardı. Öyleyse, bunların hepsini bu 

işlerle uğraşmaya gönüllü olan yabancılara ve melezlere (muval-

lad) bıraktılar. Gene de Araplar, her zaman, ne de olsa kendi zen-

ginlikleri olan bir dini ve bilimleri işleyebilmeyi geliştirebilmeyi 

düşünüyorlardı. Demek ki hiçbir zaman bunları hepten düşük, 

zavallı bir düzeyde tutmadılar. Öyle ki, sonunda, Araplar, yaban-

cılar yararına, iktidarlarını kaybettiklerinde yabancılar dinsel bi-

limlerde kendilerine yer yapmadılar, çünkü bu onların kanında 
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yoktu. Siyasetçiler ve yöneticiler için hiç te ilgi çekici olmayan şu 

mesleklerle uğraşan bilginleri hor görüyorlardı. Bu yüzdendir ki, 

dinin yasaları konusundaki bilginlerin çoğunluğu Arap değillerdi. 

Rasyonel konulardaki bilimlere gelince, bu konular, Müslü-

manlarda ortaya çıktığında, bilginler ve yazarlar, daha öncesinden 

zaten ayrı bir grup oluşturuyorlardı ve öğretim bir sanat olmuştu 

bile. Rasyonel bilimler Araplar tarafından ihmale uğratılmış ve bu 

alan yabancılara ayrılmıştı. Yalnız Araplaşmış (muarreb) Persler 

bunları işliyorlardı, tıpkı (geri kalan) bütün öteki sanatlar gibi. 

Irak, Horasan ve Maveraünnehir gibi bölgelerde, yerleşik İran 

kültürü devam ettiği sürece bu durumda büyük kentlerde tutun-

du. Ama bu sitelerin çöküşünden sonra Tanrının, bilimleri ve sa-

natları geliştirmek için kullandığı bu kültürün de sonu oldu. Ve 

bedeviliğin yuttuğu Persler, bütün öğrenmiş olduklarını unuttular. 

Daha o zamandan, bilimlerin araştırılıp incelenmesi, ancak özel 

oarak gelişmiş bazı büyük kent merkezlerinde devam etmekteydi. 

Bugün, bu bakımdan Kahire değerinde hiçbir yer yoktur: Kahire 

evrenin başkentidir (umm-el- âlâm), İslam’ın kapısı (Îvân) ve bilim 

ve sanatın çeşmesidir. 

Maveraünnehir’de, biraz bir yerleşik kültür kalmıştır, bundan 

pek te yoksun olmayan yerel bir hanedan sayesinde. Demek ki 

belli sayıda bilimler ve sanatların varlığı inkâr edilemez. Bu olgu, 

buraya kadar gelip bize ulaşan bir ülkenin bir bilgini tarafından 

yazılan bir kitabın içeriği ile dikkatimizi çekmiştir. Bu bilginin adı 

Sadettin Taftazani’dir. Ondan sonra, İmam İbn el-Hatip ve Nas-

ruddin Tusi’den başka en yüksek yetkinlik derecesine ulaşmış 

başka Persler tanımıyoruz. Bütün bunlar iyice tartılmış ve değer-

lendirilmiştir.5 

Anadili Arapça Olmayan Okuyup Öğrenmekte Daha Büyük 

Zahmet Çeker 

Anadili Arapça olmayan bir kişi bilimleri öğrenmekte, (doğuş-

                                                           
5 İbn Haldun, Mukaddime, çev. Sevim Belli, Onur Yayınları, Ankara 2014, c. 3, s. 186-

189. 
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tan) Arapça konuşan birinden daha fazla güçlükle karşılaşır. Ger-

çekten, bütün bilimsel araştırmalar aklın ve imgelemin düşün ve 

görüşleri ile kullanılır, gerçekleştirilir. Sözcükler üzerinde çalışan 

ve malzemesi Kur’an’dan ve Sünnetten ve bunları açıklayan söz-

lerden çıkarılan yasal olan din bilimlerinde durum böyledir: bütün 

bunlar imgelem alanındandır. Keza usa ilişkin (rasyonel) bilimler-

de de aynıdır: bunlar da anlık-ta (idrak merkezinden-müdrikeden) 

doğarlar. Oysa dinler bilincin (zamir) içeriğinin, yani içerdiği an-

lamların bildirimlerin (maâni) yorumcusudur. (tercümanıdır). Bir 

birey bunları başka bir bireye ağızdan (bil-mushafaza) tartışma 

(münazara) yoluyla, öğretim ya da sürekli bilimsel araştırma yo-

luyla aktarır. Böylelikledir ki uygulana uygulana (mirân) iyi alış-

kanlıklar kazanılır. Oysa sözcükler ve cümleler bizimle ötekiler 

arasında, aynı zamanda, hem aracı hem de perdedirler. Düşünce-

ler arasında aracı olurlar ve onlara son damgalarını vururlar. O 

halde öğrenci, kelimelerin ifade ettikleri düşünceleri-fikirleri- ke-

limelerden özgür kılacak, açık edecektir. Bunun için ona gereken 

iyi bir formasyon, anlambilim (semantik) bilgisidir (delalet luğavi-

ye). Yoksa fikirleri nasıl bulup ortaya çıkarabilirdi ki her türlü kur-

gunun güçlüklerini yenmekten başka bir çare var mıydı? Ama eğer 

öğrencinin anlambilim bilgisi sağlamsa her sefer, bu kavramları 

ifade eden sözcüklerin dile getirildiğini duyduğunda kavramlar 

kendiliğinden onun aklına gelir. Bu süreç otomatiktir ver doğaldır, 

çünkü düşünceler (fikirler) ile anlama yeteneği (müdrike- idrak 

merkezi) arasındaki perde kaybolur ya da yukarı kalkar. O zaman, 

geriye, bu düşüncelerin araştırılması kalır. 

İşte, öğretim yüksek sesle (ağızdan) yapılığında ve bütün (ge-

rekli) açıklamaları sağladığında bu olur. Ama öğrenci, kitaplar, 

yazılı şeyler üzerinde çalışmak zorunda olduğu ve bilimsel sorun-

ları anlaması için harflerin biçimlerini deşifre etmesi, çözmesi ge-

rektiği zaman başka bir ekrana toslar; bu ekran, yazıyı zihinde 

biçimlenen seslerden ayıran perdedir. Gerçekte harfler eklemli dili 

itibari (saymaca) olarak yeniden üretirler: harflerin sistemi bilin-

miyorsa onları okumak olanaksızdır. Ve tam olmayan bir bilgi ile 
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harflerin şifreleri ancak yarı yarıya çözülebilir. Dolayısıyla, öğrenci 

yeni bir perde ile onu hedefinden ayıran daha uzak bir perde ile 

karşı karşıyadır, bu perde onu amacından: öğrenmekten ayırır. 

Ama o, eğer harflerin ve sözcüklerin anlamını sağlam bir şekilde 

tanımaya kendini alıştırmışsa bu işaretleri fikirlerden ayıran perde 

kalkar. Geriye artık sadece bu fikirleri (düşünceleri) taşıyan sorun-

ları anlamaya çalışmak kalır. Her dilde sözcüklerle yazı arasında 

aynı ilişki gözlemlenir. Bunu gençliklerinde öğrenenler ötekilerden 

daha sağlam bir formasyona sahiptirler.  

Müslüman imparatorluğu, eskiden, çok genişti ve birçok ulu-

su soğuruyordu. İslam’ın ve (kutsal) Kitabı açınlanması eskilerin 

bilgilerini süpürmüştü, öyle ki cehalet (ummiyye) başlangıçta 

Müslümanların eğilimi ve şiarı idi. Daha sonra kendi kültürlerine 

(hadara) ve özenli titizliklerini birlikte getiren halklar üzerinde 

Müslümanların egemenliği ve iktidarı geldi. Sözlü geleneğe daya-

nan dini bilimleri Müslümanlarda sanat oldular ve Müslümanlar 

da böylece sayısız kitap ve derleme yazdılar. Sonra yabancı bilim-

leri öğrenmek istediler. Çevirdikten sonra bunları benimseyip ka-

bul ettiler. Onları kendi kalıplarına göre bastılar. Kendi öz dillerine 

geçirttiler ve bu konuda yabancıları geçtiler. Sonunda, yabancı 

dildeki el yazmaları unutuldu, terk edildi ve dağıldılar. Sonunda, 

bütün bilimler Arap dilinde bulunur oldu ve bütün bilimlerin ki-

tapları Arapça yazıldı. Bu durumda, öğrencilerin Arap dilini ve 

yazısını öteki dilleri öğrenmeden önce öğrenmek zorunda oldular 

çünkü yabancı diller kaybolmuş ya da ilgi çekmez olmuşlardı (Ze-

hab el- İnâye). 

Gördük ki dil (lisan) dilin bir alışkanlığıdır (el-luğa, meleke fil-

lisan). Eh işte, yazıda öyle, aynen bir sanat, elin bir alışkanlığı. 

Doğuştan bu yana alışılmış olan Arapçadan başka bir dil konuş-

mak, alışkanlık nedeniyle, Arapça ’ya hâkim olmak konusunda 

zorluk yaratır. Bu besbelli. Sözcükler ve yazı yazma konusunda 

ancak yarım bir bilgisi olan düşüncelerinin dile getirmekte güçlük 

çekecektir. Arapça ancak, yabancı bir bölgesel dil ile kendini ger-

çekten ifade etmeye alışmadan önce Araplarla birlikte yetişen 
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küçük yabancılarda gerçek bir anadil gibi olabilir. Bu aynı zaman-

da yabancı bir alfabe ile yazmayı öğrenmiş olanlarda da böyledir. 

Bunun içindir ki yabancı kökenli bilginler, araştırmaları sıra-

sında ya da ders verirlerken doğrudan doğruya kitaplardaki açık-

lamaları kopya etmezler: bunları yüksek sesle okurlar. Böylece, 

(sözcükleri kavramlardan ayıran) perdeden daha az rahatsız olur-

lar. Ama, sözlü ya da yazılı olarak kendini çok iyi ifade eden biri-

nin yüksek sesle okumaya gereksinimi yoktur. Çünkü, onun için 

yazılı olanı anlamak ve sözcüklerden anlamlarını çekip açığa çı-

karmak ikinci bir özellik gibi olmuştur: onunla düşüncelere ara-

sında perde yoktur artık. Hatta şöyle de olabilir, ama seyrektir: 

Arap olmayan bir çok bilginde yoğun bir inceleme ve çalışmaya, 

sözün ve yazının yoğun ve sürekli pratiğine bağlı olarak sağlam 

bir (Arapça) bilgisi gelişebilir. Her hal ve durumda, bu düzeydeki 

bir yabancı aynı sınıftan bir Arap ile karşılaştırılacak olursa bu 

ikincisi daha etkin ve daha idmanlı olacaktır, çünkü öteki Arapça-

nın kendi anadili olmaması nedeniyle daha elverişsiz durumda 

bulunacaktır. 

Bununla birlikte bu aşağılık durumu ile daha önce de belirti-

len Müslüman bilginlerinin çoğunun Arap olamamaları arasında 

bir çelişki yoktur. Çünkü burada söz konusu olan yabancı kökenli 

insanlardır, yani uzun bir yerleşik kültür geçmişi dolayısıyla sanat-

lar ve bilimler pratiği söz konusudur. Oysa bu incelediğimiz bö-

lümde söz konusu olan çok farklı bir şeydir: “barbarlık”, (anadili 

Arapça olmayan) söz konusudur. Bu Greklerin derin bilgisiyle de 

çelişki halinde değildir, çünkü onlar bilimlerini kendi öz dillerinde 

ve kendi (ulusal) yazılarıyla öğreniyorlardı. Buna karşılık Arap 

olmayan Müslüman araştırmacı kendisinin olmayan kendisi ile 

bilgiler arasında bir perde oluşturan bir dil ve alfabe ile bilgi sahibi 

olmak, öğrenmek durumundadır. Bu uyarıcı not geneldir: Arapça 

konuşmayan: Acem, Türk, Berber ya da Fransız, bütün halklara 

uygulanabilir.6 

                                                           
6 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 189-191. 
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Arap Dil Bilimi 

Arap dilinin dört gizli yanı (püf noktası?- erkân)  vardır: lexi-

cographie=sözlükçülük (luğa), gramer (nahv), sentaks=sözdizim ve 

stilistik (beyân)=biçembilim-üslup, ve edebiyat (adab). Bütün bu 

kollar bilgini için vaz geçilmez, elzemlerdir. Çünkü Kur’an ve 

Sünnet, Arap dilinde olan bütün din yasalarının kaynağıdır ve bu 

yasalar, Peygamberin arkadaşları ve onların en yakın doğrudan 

izleyicileri tarafından yayılmışlardır. Dolayısıyla bunları kendi 

dillerinde açıklayabilmek gerekir. Demek ki geleceğin yasacılarını 

Arap dil bilimini bilmeye zorunlu kılan budur.  

Bilimlerin göreceli önemlerinde saptanabilecek ayrımlar, ay-

rıntılarıyla görüleceği gibi düşünceyi dile getirmekte açıklamakta 

az ya da çok yetenekli oluşlarına bağlıdır. Kısacası, birincisi ve en 

önemli olanı gramerdir, çünkü gramer kendini iyi ifade etmek ve 

anlaştırmak için izlenecek kuralları açık seçik bir biçimde verir. 

Özne (fail) ile nesne (mef’ul) arasında ayrım yapılmasına, nominal 

(mubteda) bir tümcenin (cümlenin) öznesi ile yüklemi arasında 

ayrım yapılmasına olanak verir. Bu olmadan kendini nasıl dile 

getireceğini bile bilemez insan.  

Sözlükbilgisi birinci sırada yer almak hakkına sahip olmalıydı, 

ama onun verileri değişmez, kendi (saymaca-itibari) anlamlarında 

donmuşlardır, oysa gramerde beklenmedik, rastlantıya bağlı bü-

künler (İ’râb-fleksiyonlar) bağlantıyı (isnad) gösterir, bağımlı olanı 

ve bağımlı olunanı gösterir. Bu bükünler (fleksiyonlar) tamamıyla 

değişirler, hiç iz bırakmadan. Dolayısıyla gramer sözlük bilgisin-

den daha önemlidir, çünkü sözlük bilgisinden yoksunluk karşılıklı 

anlaşmayı (tefâhum) engeller, bu da anlaşmanın işi değildir. Beri 

yandan, Tanrı daha iyisini bilir.7 

Gramer 

Bir dil (konuşulan dil) (luğa), bir söyleye’nin (mütekellim) dü-

şüncesinin anlatımıdır (ibare). Hareket ederek sözün aktarılması 

güdüsüne uyan dildir. Anlatım, anlatım yolu dil, bedensel organda 

                                                           
7 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 191-192. 
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yerleşmiş, kökleşmiş bir alışkı haline gelmelidir. Her halkta di-

lin(lisan)biçimlenmesi terimler düzenine (terminolojiye) (istilah) 

bağımlıdır. Bu anlamda Arapların dilbilim kullanımı olabilecekle-

rin en iyisidir. Arapça düşünceyi en açık bir biçimde dile getiren 

bir dil seslidir, çünkü, sözcüklerden başka ,tümlecin öznesini, do-

laylı ve tamlayıcı adıl durumları ayırt  etmek için(final)  sesli harf-

leri ve başka sözcüğe gerek olmadan hareketli eylem (fiil) köklerini  

(ef’al) kavrama (zevat) dönüştüren harfleri vardır. Bu gibi üstün-

lükleri sunan tek   işaret etmiş olduğu bir şeydir: “Tanrıdan anlam-

la en yüklü kelimeleri  ve en özlü, en veciz sözü aldım. “Arapçada, 

düşünce, sessiz ve sesli harfleri (harflerin)konumlarının yani bi-

çimlerinin sayesinde belirgin olarak ifade edilir. Arapların kendile-

rine anlamı öğretecek bir sanata gereksinimleri olmadığı, bu dille-

rinin bir alışkanlığıydı, her kuşak bunu gelecek kuşağa aktarıyor-

du, tıpkı bugün bizim çocuklarımıza geçirdiğimiz gibi. Bunun 

üzerine İslam’ın doğuşu oldu. Araplar(yabancı),milletlerin ve ha-

nedanların elinde olan iktidarın ele geçirmek için Hicaz’ı terk etti-

ler. Bu olanları Arap olmayan başka halklara temasa geçirdi. So-

nunda, Araplaşmış yabancıların işledikleri söz dizimi yanlışlarını 

etkisi altında (solecisme-muhalafa) onların dil alışkanlıkları da 

bozuldu, çünkü dil alışkanlığını doğuran işitimdir, kulaktır (es-

sam’ebu-l-malakat el-lisaniyye). Böylece Araplar başka türlü ko-

nuşmaya başladılar, çünkü bozuk, hatalı sözcük sıralanışlarını 

kullana kullana ana dilleri bozuldu. Bu gerilemeden korkan Arap 

bilginleri Kuran’ın ve çevirilerin zamanla anlaşılmaz bir hale gel-

mesinden korktular. Doğru kullanımın kurallarını saptadılar, ki 

simdi bunlar tümeller ve temel ilkeler olarak genellikle uygulan-

maktadırlar. Bilginler böylece sözün, konuşmanın bütün biçimleri-

ni  saptadılar ve onları örnekseme yoluyla sınıflandırdılar. Örne-

ğin,(rastlantıya bağlı)çekim ekleri(yalın durum)etkeni için -u; direk 

tümleç için -a; adıl (zamir)bir tümlecin öznesi için -u’dur.Bir anlam 

değişiminin bitişteki bir sesli harf değişimi ile karşılanması olarak 

kabul edilen biçim: rastlantıya bağlı bükündür (i’rab). Aynı şekilde 

bir anlamı değiştirmeyi zorunlu kılana da etken (amil) denir. Bun-
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ların hepsi gramercilerin yazıya geçirdikleri ve nahv (grammaire-

dil bilgisi) adını verdikleri terim bilimini oluşturur. 

İlk gramerci Kinane aşiretinden Ebul- Esved ed-Düeli oldu. 

Dilin evrimini dikkate alan Ali’nin yüreklendirmesiyle harekete 

geçtiği söylenir. Ali Ebul Esved’den Arapçayı korumasını istedi. 

Bu istek Ebul- Esved’i, yürek darlığı ile Arapçanın kesin, genel ve 

tümevarım (istikrâ) yoluyla çıkardığı kurallarını saptamaya çalışa-

rak bunu yapmasına yol açtı. Daha sonra, gramer üzerine bşka 

kitaplar da hazırlandı. Gereksinim, özellikle Harun er-Reşid za-

manında iyice kendini hissettirdi, çünkü Araplar dillerini yitirmek 

üzereydiler. İşte o zaman, El- Halil b. Ahmed el-Farâhîdî gramer 

sanatını yetkinleştirdi ve onu ayrı bölümler halinde sundu. Sibe-

veyh hocası olan odur. El- Halil b. Ahmed el-Farâhîdî ayrıntıları 

açıklığa kavuşturdu ve yerli yerine oturttu ve uygulamalı gösteri-

lerin ve örneklerin sayısını çoğalttı. Hepsi gittikçe artan sayıda 

Sibeveyh örneğinden esinlenen Ebu Ali el-Farisi’nin ve Ebu-l Ka-

sım ez-Zeccaci’nin kısaltılmış el kitapları geldi. 

İşte o zaman büyük uyuşmazlık (ihtilaf) baş gösterdi, Arapla-

rın iki eski büyük site-kentleri Kufe ve Basra gramercileri arasında. 

Hepsi bir çok kanıtlamalara ve kanıtlara baş vurdular. Tartışma 

(gramer) öğretiminin yöntemleri üzerinde yürütülüyordu. Gramer 

kuralları üzerine görüş ayrılıkları çekişmeleri Kur’an’ın binlerce 

ayetindeki sesli harflerle bitişler üzerine sürükledi: bu da öğrenci-

ler için uzun bir inceleme konusu oldu. Daha yakınlarda modern 

gramerciler kısa kesmek istediler. Böylece, kendilerine kadar ula-

şanları alıkoyarak sonu gelmez tartışmaların önemli bir bölümünü 

kısalttılar. Örneğin İbn Malik’in “Zahmetsiz Arapça” (Kitâb et-

Tahsil) adlı kitabında yaptığı budur. Başkaları yeni başlayanlar için 

b asit başlangıç kurallarıyla sınırlı kaldılar: bunun gibi Ez-

Zemahşeri, “Mufassal”ında ve İbn el Hacib, “Giriş”inde (Mukad-

dime) böyle. Çoğunlukla gramer mısralar halinde açıklanmakta: 

İbn Malik gramerden recez vezninde, bin mısralık biri küçük biri 

büyük iki şiir yaptı (elfiyye). Sonuç olarak, gramer el kitapları sayı-

sızdır. Hepsini tanımak olanaksızdır. Pedagojik yöntemlere gelin-



 Alaaddin Yanardağ 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

100 

ce, eskilerde ve çağdaş olanlarda Kufelilerde ya da Basralılarda, 

Bağdatlılarda ya da İspanyollarda aynı değildirler. 

Bugün, gramer, tam bir çöküş halindedir-tıpkı öteki bilimler 

ve sanatlar gibi, ki bu da uygarlığın gerilemesinin sonucudur. Bu-

nunla birlikte, yakınlarda, Mağripten, Mısır’dan gelen ve Cema-

leddin b. Hişam adında bir bilgine ait olduğu ileri sürülen bir elki-

tabı aldık. Yazar burada rastlantıya bağlı bükünleri (İ’râb), genel 

ve ayrıntı olarak veriyor. Sesleri, sözcükleri ve tümceleri (cümlele-

ri) inceliyor. Gramercilerin pek sevdikleri gereksiz yinelemeleri 

bulamazsınız burada. Kitabının adı el-Muğni fil-İ’rab’dır. 

Kur’an’ın beklenmedik çekim eklerinin bütün inceliklerini ve çok 

iyi düzenlenmiş temel kurallara göre bölüm bölüm ve kısım kısım 

sınıflandırmaları bulabilirsiniz orada. Biz bu yapıtta yazarının 

yeteneğinin ve onun konusundaki mükemmel bilgisinin bir sürü 

kanıtını bulduk. Onun yöntemi, bir ölçüde, Musul gramercilerinin, 

İbn Cinni’nin gramer öğretiminde izlediği terminolojiyi izlemiş 

olan öğretililerinin (tilmizlerinin) yöntemidir. İbn Hişam’ın çalış-

ması gerçekten dikkat çekicidir ve onun dile egemenliğini ve ko-

nusundaki kusursuz bilgisini ortaya koyar.8 

Klasik Arapça Nasıl Öğrenilir 

Zamanımızda, klasik Arapçanın yaygın kullanılımı kaybol-

muş bulunuyor, çünkü bu dil iyice bozuldu. Bütün bedevi Araplar 

artık Mudar’ın dilini, yani Kuran’ın açınlama dili olmayan arapça 

konuşuyorlar. Bu Arapça, yabancı unsurlarla bulaşması sonucu bir 

başka dil oldu çıktı. Bununla birlikte, diller edinilmiş alışkılar ol-

duklarına göre onlara da başka alışkanlıklar gibi bakılmalıdır. Kla-

sik Arapçayı kullanmak isteyenler, eski ve deyimsel (idiomatik) 

metinleri gerçekten derinlemesine bilmelidirler: Yani: Ku-

ran,(dini)gelenekler ile eskilerin ve kahramanların uyaklı düz yazı 

halinde ya da şiir olarak konuşmalarını, melez kökenli Araplara ve 

Arap olmayanlara (muvallad) karşı her konudaki özel söylemlerini 

bilmelidirler. Böylece, pek çok şiiri, düz yazıyı, sanki eskilerle bü-

                                                           
8 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 192-195. 
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yümüş yetişmişler ve onları örnek alarak kendilerini ifade etmeyi 

öğrenmişler gibi biriktireceklerdir. 

Bir de öğrenci, eskilerin aynı durumda kullanmış olabilecekle-

ri hüner ve üsluba benzeterek onların derinlemesine öğrendiği 

tümcelerini örnek alarak kendi öz düşüncelerini dile getirebilmeli-

dir. Öğrencinin alıştırmaları ve derin bilgisi Klasik Arapçanın uy-

gulanışını verecektir ona ve ilerledikçe Klasik Arapçayı kullanma-

ya alışacaktır. Bir de, Arapların beğenileri ve sözcük sıralayışları 

konusunda yeterli bir değerlendirmeye ve de çok yerinde bir yat-

kınlığa sahip olması, üste, kuracağı tümcelerin durum ve koşullara 

uygunluğu konusunda yeterli bir değerlendirme yapabilmesi ge-

rekir. Öğrenci özümseyerek öğrendiklerini kullandıkça başarıları, 

şiir ya da düzyazı (nesir) o ölçüde büyük olacaktır. Buralara ulaşır-

sa, bu Klasik Arapçayı biliyor demektir. İşte böyle öğrenilir klasik 

Arapça.9 

Dil-Anlatım Teknik Bir Alışkıdır 

Dil(lisan) teknik bir alışkanlıktır (el-luğa,malaka sina’iyye). 

Bütün diller tıpkı sanatlar gibi, kullanılarak edinilmişlerdir. Dü-

şüncelerin ifade etmeye hizmet eden dilin alışkanlıklarıdır bunlar. 

Alışkanlığın az ya da çok iyi derecede edinilmesine göre anlatım 

da az ya da çok doğru olur. Demek ki söz konusu olan tek tek ke-

limeler değil, cümledir. Başkalarıyla ilişki kurabilmek için diline 

egemen olmaya, uygun, yerinde tümceler kurmaya ve yazınsal 

bileşimler (terkipler) oluşturmaya iyice talim etmiş olmalısın. Bü-

tün bunlar dil uzluğunu, belagatı (belaga) oluşturur.  

Oysa alışkanlık yinelemekle-tekrarla-kazanılmaz. Bir ilk eylem 

ruhun özüne bir (yeni) yüklem verir; bunu yineleyerek bir “du-

rum” elde edilir, yani eğreti, geçici bir yüklem (simge); birkaç yine-

lemeden sonra alışkıya varılır, yani kökleşmiş bir yükle-

me(simgeye).Araplarda dillerinin iyi kullanımı hala bir erdem, bir 

saygınlık olduğu sürece her bir Arabın ötekilerin anlatımlarını, 

onların tümce kuruluşlarını anlamak için konuşmalarını dinlemek-

                                                           
9 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 210-211. 
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ten başka yapacak bir şeyi yoktu. İlk önce ayrı ayrı sözcükleri ve 

anlamlarını duyan, ve bunları ezbere öğrenen, daha sonra bütün 

tümceleri duyan ve ezberleyen bir çocuk gibi Arap her kişiden 

boyuna yeniden, yeni bir şey duyuyordu ve sürekli yineleme onda 

kökleşmiş bir alışkı yaratıyordu. Böyle çocuk, böyle Arap. Böyle-

likledir ki arapça deyimler ve lehçeler kuşaktan kuşağa aktarıldı ve 

yabancılar da çocuklar da bunları öğrendiler. Bunun içindir ki  

“Araplar doğal olarak dillerini konuşurlar” denir (el-luğa li-l’-

‘Arab bi-t-tab). Yani bu demektir ki, dil, Araplar için kazanılmış bir 

yetidir, ama ötekiler, bunu onlardan alanlar, onlar bunu hiç kim-

seden öğrenmediler. 

(Ne yazık ki) Mudar’ın soyundan gelenlerin dil bilimsel alış-

kanlıkları yabancılarla temas etmeleri sonucu bozuldu. Yükselen 

kuşak değişik anlatım kipleri (modes) duyuyordu: çok sayıda ya-

bancının Araplarla sık temas nedeniyle kendisi de bunları kullan-

mayı adet edindi, ama aynı zamanda Arap kullanımını duymakta 

da devam ediyordu. Öyle ki karışıklık geneldi Araplar iki kaynak-

tan da koyuldular, bu da onlara yeni bir alışkanlık verdi, birinci-

sinden daha alt düzeyde ve Arap dilinin bozulmasına (fesad) yol 

açtı. Eğer Kureyşilerin lehçesi daha doğru ve daha saf kalmışsa 

eğer, bu halkın her yönde yabancı topraklarından çok uzakta ol-

masındandı. Sonra komşu kabileler geliyordu: Sakif, Huzayl, Hu-

za’a, Benu Kinana, Gatafan, Benu Esed ve Benu Tamim. Buna kar-

şın Rabi’a, Lahm, Juzam, Gassan, Iyad, Kuda’a ve Yemen Arapları 

Kureyşilerden uzakta yaşıyorlardı ve Perslere, Bizanslılara ya da 

Habeşilere komşuydular. Böylece dilleri hatalı kusurluydu. Arap 

dil uzmanlarına göre, Kureyşi topraklarında uzaklıklarının az ya 

da çok olması lehçelerinin saflık derecesini değerlendirmek konu-

sunda kullanılmak üzere bir kural olarak kabul edilmektedir.10  

Yerleşiklerin ve Kentlilerin Lehçeleri 

Yerleşik yaşam sürdürenlerin ve kentlilerin dilleri bağımsız, 

Mudar’ın dilinden farklı farklı bir dildir. Gerçekten, yerleşik yaşa-

                                                           
10 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 204-205. 
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mın ve büyük kentlerin herkesin bilip kullandığı karşılıklı konuş-

ma dili (tahatub), ne Mudar’ın eski bölgesel dili (idiome)ne de 

(güncel) bedevi lehçesidir. Birincisinden de ikincisinden de uzakla-

şan bağımsız, özellikle ikincisinden bambaşka başka bir dildir. 

Özerk bir dil olması uğradığı değişimlerden ileri gelmektedir. Ve 

gramerciler bunu sözdizimi yanlışı (lahn) saymaktadır. Dilin lehçe-

leri kentlere göre ne kadar değişirse sözcük dağarcığı da kentlerin 

sakinlerine özgü bir karakter alır. Doğu lehçeleri Batı lehçelerinden 

ayrılır, Endülüs (İspanyol) Arapçası daha çok kendine özgüdür. 

Ama bütün bu insanlardan kendi öz dillerinde kendilerini ifade 

edebilirler ve düşüncelerini başkalarına aktarabilirler. Bu da zaten 

dillerin ve lehçelerin işlevidir. Çekimlere, ad çekimlerine (i’rab) 

gelince daha önce de gördük ki bunlar hiç karışıklığa uğramaz. 

Bununla birlikte eğer kent lehçeleri Klasik Arapçanın ağızla-

rından daha uzaksa, bu kentlerde, dili Arapça olmayan yabancılar-

la karışmalarındandır. Çünkü bir dil alışkanlığı ancak eğitimle 

kazanılır, ve burada söz konusu olan Arapçanın eski kullanımı ile 

yeni yabancı yöntemlerin bir karışımıdır. İnsanlar yabancıların 

konuşmalarını ne kadar çok duyarlarsa, o kadar alışkanlık edinir-

ler ve kendi ilkel bölgesel dillerinden uzaklaşırlar. Bu konuda İf-

rikya’nın (Cezayir-Tunus) Mağribin, İspanya’nın ve Doğunun 

büyük kentleri karşılaştırılabilir. İfrikya ve Mağribde Araplar, nü-

fusun büyük çoğunluğunu oluşturan (umran) Arap olmayan Ber-

berlerle karışmışlardır: yerinde olursa, Berber olmayan unsurlar-

dan oluşmuş kent ya da grup yoktur denilebilir. Dolayısıyla, yerli 

dil Arap dilinin önüne geçmiştir. Bunun sonucu, Berber dilinin 

egemen olduğu Mağribin lehçelerinin üstün geldiği karma bir dil 

olmuştur ve Mağribin lehçeleri klasik Arapçadan çok uzaktır. 

Gene bunun gibi, Araplar, Doğuda, Persleri ve Türkleri sava-

şımla kendilerine bağladılar. Onlarla karıştılar, çiftçiler, köylüler 

ve (özellikle)köleler, memurlar ve hizmetkarlar, dadılar ve analık-

lar aracılığıyla Pers dili (acemce) Türkçe kursu gördüler. Bu yüz-

den Arapça bozuldu ve herhangi başka bir dil oldu. İspanya’da da, 

sonunda, Müslümanlar, Galiçyalılar ve Franklarla ilişkileri yü-
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zünden aynı durumla karşı karşıya kaldılar. Bu ülkede bütün kent-

liler sonunda, Mudar’ın dilinden farklı özel bir lehçe (diyalekt) ve 

hatta-göreceğimiz gibi-yerel ağızlara bölünmüş özel bir lehçe 

edindiler. Yarımadadaki sapasağlam yerleşiminden dolayı belli bir 

ölçüyle bu artık (hemen hemen) Arapça değildi.11 

Kentsel ilişkiler ve kentsel yaşam üzerine ilk duran düşünür-

lerden biri Aristoteles’tir ancak kentsel yaşamın niteliklerini çok iyi 

gözlemleyip birçok ölçüt ileri süren ve bu ölçütleri günümüzde 

bile kabul gören düşünür kent sosyolojisinin kurucusu olan İbn 

Haldun’dur. İbn Haldun köy insanı kent insanı arasındaki temel 

farkın asabiyet (grup dayanışması) kavramında olduğunu vurgu-

lamıştır. Köyde yaşayanların asabiyetlerinin daha güçlü olarak 

koruduklarını, buna karşın kentlerin kentin sunduğu çekiciliklere, 

bolluklara, rahatlıklara kapılarak asabiyetlerini yitirdiklerini vur-

gular. Yine İbn Haldun’a göre kentsel yaşam insanları yabancılaş-

tırmaktadır. İbn Haldun’dan sonra F. Tönnies, H. Becker, Lois 

Wirth gibi sosyologlar da kentsel yaşam ile kırsal yaşamın temel 

özelliklerini vurgulayarak kent sosyolojisi ile ilgili çalışmalar yap-

mışlardır.12 

Kentler Birlik (Birliktelik) Anlayışı 

İnsanların doğasında, hatta başka başka kökenlerden gelen ki-

şilerde bile, birbirine yaklaşmak, ortaklaşmak vardır. Bununla 

birlikte bu bağlılık akraba olanlardaki kadar kuvvetli değildir ve 

bundan doğan birlik ruhu ( takım anlayışı ) kan bağlarından ileri 

gelen bağlılık kadar güçlü değildir. Kentlerde evlenmelerde kent 

sakinlerine birbirlerine yaklaştırır. Bu birleşmeler onları bir araya 

getirir ve sonunda akraba bağlarına yol açar. Bunlar, aşiretlerde ve 

ailelerde bulunan aynı dostluk ve aynı düşmanlık duygularını 

edinirler ve hatta gruplara ve şu ya da bu taraflara bölünürler.  

Bir hanedan batmak üzereyken ve onun gölgesi artık uzak 

                                                           
11 İbn Haldun, Mukaddime, c. 3, s. 209-210. 
12 Sezgin Kızılçelik & Yaşar Erjem, “Kent Sosyolojisi”, Açıklamalı Sosyoloji Terimler 

Sözlüğü, Günay Ofset, Konya 1992, s. 246. 
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eyaletlerin üzerine düşmez olurken kentlerdeki insanlar kendi özel 

işlerini ve kendi öz savunmalarına kollamak zorundalar. Öyleyse 

üst sınıflar (el-‘ilya’aliyye) ile alt sınıflar  (es-sifla) arasında (net) bir 

ayrımla bir konsey (şura) örgütler. Oysa insanın doğası kumanda 

etmeyi sever. Kendilerini merkezi iktidardan rahatsız oluş hisse-

den eskiler, hepsi ötekilere üstün gelemeye çalışırlar. Bu genel bir 

rekabettir.  Kendi taraftarları, kendi korunakları ve kendi müttefik-

leri olsun isterler. Bu amaç uğruna kendi paralarını bol bol fakir 

fukaraya saçarlar. Her biri kendi yandaşlarını oluştururlar. Her 

biri kendi partisini kendi tarafını yaratır. Üstün gelen rakiplerden 

kurtulmak, onlara eziyet etmek, ölüme ya da sürgüne göndermek 

için rakiplerine karşı döner. Sonunda, en üst otoriteyi gasp eder ve 

kendisiyle yarışanların pençelerini keser. Tek başına kentin efendi-

si olur. O zaman soya dayanan krallık kurduğunu sanır ama o da 

büyük hanedanlarda görülen aynı gelişme ve refah ile gerileme 

arasında almaşıklığı temsil eder.   

Bu zorbaların kimleri bile, savaşan ve koca arazileri ele geçiren 

aşiret, kabile ve aileler üzerinde hüküm sürdükleri havasını verir-

ler kendilerine. Taht üzerine yerleşirler. Bir ekipleri, kendi tayfaları 

vardır, büyük maiyetle ülkeyi dolanırlar, mühürleri vardır, belli 

bir etiket sahibidirler ve kendilerine “Hazretleri” (Mevla) dedirtir-

ler ki bu tamamıyla gülünçtür. Kendilerine, hiç hakları olmadığı 

şan ve şerefle verdirirler. Rejimin gerileyişini seyrederek ve kent 

içindeki bağlaşık aileler üzerinde kurmuş olabilecekleri yandaşlık 

anlayışıyla bu zırvalıkların peşinde sürüklenip giderler. Bu şefler-

den birkaçı, gene de, aşırılıklardan kaçınabilir ve gülünç olmamak 

için sade bir yaşam sürdürür. 

Daha önceleri de, zamanımız da Tunus Hafsidlerinin son gün-

lerinde, Cerid’ de Trablus’ ta, Gabes’ te, Tozeur’ da, Nafta’ da, 

Gafsa ’da Biskra’ da ve Zab’ da bu çeşitten vakalar görüldü. Mer-

kezi iktidarın silinmesi üzerinden bir on yıl kadar geçtiğinde böyle 

olaylar meydana geldi. O zaman yerel şefler kendi kentlerinde 

iktidarı ele aldılar ve yönetim ve vergi işlerini de kendi üzerlerine 

aldılar. İktidardaki nezaket, saygı ve bağlılık işaretlerini hiç esir-
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gemeyerek ona itaat ediyormuş gibi görünüyorlardı ama bunların 

hiçbirinde samimi değillerdi. Otoriterlerini kendi soylarının o za-

manki temsilcilerine aktarıyorlardı, onlar da prenslerin çocuklarına 

karşı acımasızlık ve zorbalık gösteriyorlardı. Kendilerini gerçek 

monarkların düzeyinde sanıyorlardı, oysa onlar yepyeniydiler ve 

ortak kökenden geliyorlardı. 

Gene aynı, Ziridlerin son zamanlarında, Ceridler ayrılık yarat-

tılar ve bağımsızlıklarını ilan ettiler. Sonuç olarak Muvahhid Sul-

tanı Abdel-Mü’in b. Ali tarafından tahttan indirdiler, ve Abd- el 

Mu’in  onları Mağribe sürdü ve onların egemenliğinden hiçbir iz 

bırakmadı. Aynı örnek Ceuta da, beni Abd- el-Mu’in için de söz 

konusu. Genellikle, bu zorbalar, siteye kendi Eskiler ve şefler deni-

lenleri sağlamış olan soylulardan ve büyük ailelerdendirler. Bazen 

daha alt konumdaki kişiler olabilirler. Bu durumda, tahta talip 

olan kişi halkın birlik ruhuna, takım anlayışına dayanır, eğer kader 

(mikdar) kendisine bu fırsatı verirse. O zamanda o da şeflerin ve 

büyüklerin otoritesini yıkar, çünkü onlar artık bütün taraftarlarını 

kaybetmişlerdir.13 

Kent Lehçeleri 

Bir kentte konuşulan lehçeler (lügat) ulusun ya o kenti ele ge-

çiren ya da kuran ırkın (cıl) diliyle (lisan) ilgilidir. Dolayısıyla bu-

gün, Doğunun ve Batının Müslüman kentlerinin hepsinde konuşu-

lan lehçeler Arap lehçeleridir, her ne kadar Mudar Araplarınca 

konuşulan dil bozulmuş ve rastlantıya bağlı, beklenmedik bükün-

lerini (i’rab) yitirmiş de olsa. Arap dilinin bu genel kullanımı Müs-

lüman fethinden ileri gelir. Çünkü din ve İslam yasası, madde 

olarak, (konu olarak) bir milletin varlığını ve krallık iktidarını taşı-

yan “biçimi” oluşturur. Oysa biçim maddeden öncedir. Ve din 

İslam yasasından doğar gelir, İslam yasası Arap dilindedir, çünkü 

Peygamber bir Arap’tı. O halde bundan şu anlam çıkar: Arapça, 

İslam topraklarında bütün öteki dillerin önüne geçmiştir.       

‘Ömer yabancılara kendi anadillerini kullanmalarını yasakla-

                                                           
13 İbn Haldun, Mukaddime, c. 2, s. 184-185. 
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mıştı: “Bu bir kurnazlık oluyordu” demiştir. İslam yabancı lehçele-

re başvurulmasını önlediği için ve Arapça Müslüman hanedanının 

taraftarlarının dili olduğu için, bundan yabancı lehçelerin her yan-

da dışlanması sonucu doğdu, çünkü halk hükümdarını örnek alır, 

onun dinini benimser. Arapçanın kullanılması İslamın bir sembolü 

ve Arapların bir üstünlüğü oldu. Yabancı uluslar, bütün kentlerde 

ve taşra illerinde kendi öz dillerini kullanmaktan kaçındılar ve 

Arapça onların kendi dilleri oldu. Sonunda, Arapça, sitelerde ve 

kentlerde konuşulan dil olarak kök saldı. Ve öteki diller yabancıla-

rın ve davetsiz gelenlerin dilleri olarak kaldılar. Ama Arapça da bu 

dillerle teması sonucu biraz bozuldu, her ne kadar kurallarının 

(ahkam) bir kısmında ve sözcüklerin son hecelerinde gramere uy-

gun bitişlerinde, ve hatta semantiğinde yani anlam biliminde (de-

lalet) aynı kalsa da. Bunlar yerleşik (hadari) olanların lehçesi deni-

len ağızlardır ve bütün Müslüman kentlerinin lehçeleridir. 

Beri yandan, zamanımızdaki Müslüman kentlerinin sakinleri-

nin çoğunluğu fetihçi Arapların lüks yüzünden gevşemiş torunla-

rıdır. Onların, sayıları yabancılardan daha fazla olan ataları onları 

topraklarından ve ülkelerinden etmişlerdi. Oysa diller kalıtımsal-

dır. Böylece, bugün(kentlerde) konuşulan Arapça, yabancılarla 

temas nedeniyle gitgide bozulmasına karşın, gene de kurucuların 

diline çok yakın bir dil olarak kaldı. Bu Arapçaya yani yerleşik ve 

kenti Arapların diline “yerleşik-sedentaire” denilmesi, Arapçılıkta 

(‘urubiyye) daha derin kök salmış olan bedevilerin dilinden ayır-

tetmek içindir. Buna karşılık, Doğuda, Deylemiler, onlardan sonra 

Selçuklular ya da Batıda Zenetler ve Berberler iktidarı aldıkları ve 

bütün Müslüman krallıklarını yönettikleri zaman Arap dili hemen 

hemen kaybolma derecesinde bozulmuştu. Bereket versin ki Müs-

lümanların Kuran’ı ve Sünneti, yani İslam’ı korumada gösterdikle-

ri özen sayesinde kurtuldu. Böylelikle yerleşik Arap lehçesi kent-

lerde tutundu. Ama ne zaman ki Müslüman olmayan Tatarlar ve 

Moğollar ve Doğunun hâkimi oldular. Arap dili de tamamıyla 

bozuldu, çünkü artık  onun lehinde işleyen din öğesi mevcut de-

ğildi. Şu Müslüman eyaletlerinde izi bile kalmadı: Irak (Acem ) , 
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Horasan, Fars, Hindistan ve Sinz (indus?), Maveraünnehir, Kuzey 

ülkeleri, Anadolu. Arapçanın şiir ve hitabet üslubu (üslup) nere-

deyse tamamıyla kayboldu. Öğretim, artık, biçem (üslup) ezbere 

alıkonularak Arap bilimlerinden alınan kuralların tekniğinden 

başka bir şey değildir. Ve birkaç ayrıcalıklıya indirgenmiştir. Buna 

karşılık, yerleşik Arap lehçesi, Mısır’da, Suriye’de, İspanya’da ve 

Mağribde geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü İslam tutun-

makta ve bunu gerektirmektedir. Demek ki bir biçimde korunmuş-

tur. Ama , (Pers) Irak’ı eyaletlerinde ve daha ötelerde izi bile kal-

mamıştır. Hatta bilimsel yapıtlar bile buralarda yabancı dillerde 

yazılmaktadır ve bu diller okul dilleri olarak kullanılmaktadırlar.14 

Kaynakça 

Efe, Adem & Sezer, Selim, “İbn Haldun’un Hadârîlik ve Bedevîlik Ayrımı 

ve Bu Ayrımın İma Ettiği ‘Hadârî Din Dili’ İhtiyacı”, Uluslararası İbn 
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İbn Haldun, Tercüme-i Mukaddime-i İbn Haldûn, ter. Ahmet Cevdet Paşa, 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015. 

Kızılçelik, Sezgin & Erjem, Yaşar, “Kent Sosyolojisi”, Açıklamalı Sosyoloji 
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14 İbn Haldun, Mukaddime, c. 2, s. 185-187. 
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___________________________________________________________       

YAHUDİLİĞİN SABİTELERİNDEN BİRİ OLARAK İBRANİCE 

İSMAIL BAŞARAN 1 

          

İbranice, Yahudiliğin ibadet dilidir ve İbraniceye bağlılık Ya-

hudi hayatının değişmeyenlerinden biridir çünkü tarih boyu bir-

çok sürgün yaşayan Yahudi milletini İbranice ayakta tutmuş ve bu 

dil sayesinde din ve kültürlerini yaşatarak varlıklarını sürdürebil-

mişlerdir. Bu yüzden özellikle dindar Yahudiler çocuklarına küçük 

yaşlarda İbranice öğretmekte ve Tevrat’ı ezberletmektedir. Bu da 

bize ibadet dili olan ve dolayısıyla kutsal sayılan İbranice’nin Ya-

hudiler açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

İbranice, bugün İsrail Devleti’nin resmi dilidir ve modern İb-

ranice diye nitelendirilen bu dil ülkede konuşulmaktadır ve Sami 

ailesi dilleri grubundandır (Kuzeybatı). Yahudilerin ataları İbrani-

ce’yi “Leşon ha-Kodeş” yani “Kutsal Dil” olarak nitelendirmişlerdir. 

Antik Mısır ve Babil’de yapılan arkeolojik kazılar sonucunda İbra-

nice’nin eski çağlardan beri kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kimi 

tarihçiler, bu dil grubunu konuşuldukları coğrafi bölgeye nisbeten 

Kenan Ülkesi Dilleri olarak da adlandırmışlardır.2 

İkinci Mabed döneminde Yahudilerin günlük konuştukları dil 

olan İbranice’nin yerini Aramice almış olmasına rağmen İbranice 

kutsal dil olma niteliğini sürdürmüş, mabette ibadet dili sonra 

sinagogda aynı şekilde kullanılmıştır. Aynı zamanda İbranice, 

Yahudiler arasında legal (hukuki) ve örfi konularda da yaygın 

olarak yerini almıştır.3  

                                                           
1  Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri 
2 Yusuf Besalel, Yahudilik Ansiklopedisi, c. I, Gözlem Yayın, İstanbul 2001, s. 231.  
3 David Bridger, The New Jewish Encyclopedia, Behrman House, New York 1962, s. 

194. 
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İbranice, sağdan sola yazılan bir dildir ve kelimelerde erkeklik 

ve dişilik mevcuttur. Birinci mabedin yıkılışından sonraki dönem-

lerde İbranice halk arasında popularitesini yitirmiş ve dini özelliği 

dolayısıyla din alimleri tarafından kullanılan ilim dili haline gel-

miştir (Laşon Hahamim).4  

Yahudiler tarih boyunca diasporada yaşadıkları yerlerde ora-

lara ait farklı dilleri konuşmuşlar aynı zamanda dini ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadıyla İbranice’den yararlanarak konuştukları 

dilleri değiştirmişler ve böylece ortaya çeşitli lehçe (veya diller) 

çıkmıştır. Bu diller arasında en meşhur olanları, Judeo-Arabic, 

Judeo-Spanish (Ladino) ve Judeo-German’dır. En son bağımsız bir 

dil olarak ortaya çıkan Yahudilere ait dil Yidiş’tir.5  

İbranice’nin İkinci Mabed döneminde bazen Yahudiler 

arasında konuşulmasının sekteye uğramasına ragmen, İbranice her 

zaman Yahudi tarihinde hayatta kalabilmiştir. İbranice’yi öğren-

mek daima Yahudi eğitiminin en önemli unsuru olmuş, orijinal 

dilde Tevrat çalışma ve ibadet ederken original dilde ibadet etme 

Yahudiler için hayatiyet arz etmiştir. Bundan dolayı İbranice, asır-

larca diasporadaki Yahudi varlığını en güçlü birarada tutan unsur 

olmuştur.6 Modern dönemde ise İbranice, özellikle Yahudi Aydın-

lanması (Haskala) ve Siyonist hareketler tarafından  zengin ve 

modern bir edebiyat oluşturularak tekrar yaşayan bir dil haline 

getirilmiştir. Ahad Ha-Am’ın7 şiirleri yaşayan dilin en dikkat çeken 

                                                           
4 Besalel, a.g.e., s. 231.   
5 Bridger, a.g.e., s. 194.  
6 Bridger, a.g.e., s. 195. 
7 1856 yılında, Kiev Skriva'da (Ukrayna) doğmuştur. Daha sonra Ahad Ha-am 

olarak tanınacak Asher Hirsch Ginsberg,Yahudi halkının manevi yenilenişi ile 

ilgileniyordu. Ahad Ha'am'a göre, Siyonizm Doğu Avrupa Yahudilerinin 

durumunu düzeltmekten çok Batı Avrupa Yahudiler'inin problemlerini çözebilir. 

Batıdaki Yahudi hem kendi kültüründen uzaklaşmış, hem de içinde yaşadığı 

topluma yabancılaşmıştır. Yahudi devletinin kurulması, bu Yahudiler'in ulusal 

kimlik problemlerini çözebilir ve böylece yaşadığı ülkenin kültürüne ayak 

uyduramama eksikliğini telafi eder. Dolayısıyla İsrael, Yahudi değerleriyle 

yoğrulmuş bir devlet olmalı, dünya Yahudileri için sadece bir anavatan 

olmamalıdır. Aksine, geçmişin dini ve kültürel ideallerini barındırmalıdır. Bkz. 

http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1366, 

http://www.sevivon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1366
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örnekleridir.8 Klasik Yahudilik (Rabbani Yahudilik M.Ö. II. Asır ila 

M.S. XVIII. Asır arası) anlayışına göre İbranice vahyedilen Tevrat 

baştan sona tüm harf ve kelimeleriyle vahiy mahsulüdür ve Yahu-

diliğin temel dogmalarındandır. Bu anlayışa, “Torah Min Ha-

Şamayim” doktrini denmektedir.9 Bu dogmayı destekleyen Tevrat 

ayetleri şunlardır; Sayılar 12 6-8’e göre, Tanrı şöyle der: “Ve dedi: 

şimdi sözlerimi dinleyin eğer aranızda bir peygamber varsa, ben, 

Rab, rü’yette ona kendimi bildireceğim, rüyada onunla söyleşece-

ğim. Kulum Musa öyle değildir; bütün evimde sadıktır; onunla 

remz ile değil, açıkça ağız ağıza söyleşeceğim ve Rabbin suretini 

görecek.” Çıkış 33:11’de Musa’ın Tanrı ile “yüzyüze tıpkı bir kim-

senin arkdaşı ile konuştuğu gibi” konuştuğu ifade edilir. Bu sebep-

le, Musa’ya gönderilen vahyin benzersiz olduğına inanılır. Bir 

Ortodoks Yahudi için Torah’nın güvenirliği meselesi saçma bir 

meseledir çünkü Torah doğrudan Tanrı tarafından verilmiştir.Bu 

nedenle Torah’nın her harfi doğru kabul edilmek zorundadır.10 

Tevrat’ın vahiy mahsülü olması dogması, İsa dönemindeki Fe-

risilik ve Sadukilik mezhebinden, İslam sonrası Rabbanilik ve Ka-

railik mezheplerine kadar, tüm klasik dönem Yahudi mezhepleri 

tarafından bu şekilde kabul edilmiştir. Rabbani kaynaklardan Miş-

na’da, Tevrat’ın vahiy mahsulü olduğunu (Torah Min Ha-

Şamayim) inkar edenin gelecek dünyada hiçbir yerinin olmadığını 

belirtmiştir. Mişna’nın bu ifadesi Talmud’da daha detaylıca açık-

lanmıştır. Talmud’da göre, Tevrat’ın tamamı Allah’ın vahyidir, 

fakat; içinden bir cümle Musa’ya aittir diyen kimse, “Tanrı’nın 

sözünü hor görenler” ayetinin kapsamına girer ve ahiretten nasip-

sizler grubuna dahil olacaktır. Hatta Tevrat’ın bir noktasını bile 

vahiy ürünü görmeyen kişiler ahirette nasipsiz kalacaklardır.11 

İbrânîce Ahd-i Atîk’in, Talmud’un ve Mûsevîliğin üçüncü bü-

                                                                                                                        
Erişim Tarihi: 31.08.18. 
8 Bridger, a.g.e., s. 195. 
9 Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, Pınar Yayınları, İstanbul 2010, s. 159. 
10 Dan Cohn–Sherbok, Yahudiliğin Kısa Tarihi, çev. Bilal Baş, İstanbul: İz Yayıncılık, 

2010, s. 23-24. 
11 Adam, a.g.e., s. 159 – 160. 
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yük dinî kaynağı olan Midraş’ın (hahamların kutsal yazılarla ilgili 

yorumlarını ihtiva eden külliyat) dili olduğu için kutsallık kazan-

mış ve asırlar boyunca gelişen bazı geleneklerde yarı mitolojik bir 

karaktere bürünmüştür. Bu geleneklere göre Allah’ın Tevrat’ı in-

dirdiği ve Tûrisînâ’da Hz. Mûsâ’ya hitap ettiği dildir; dünyadan 

önce yaratılmıştır; cennet sakinleri, melekler ve Allah’ın seçilmiş 

kulları, yeryüzüne cennetten inen Hz. Âdem’le Havvâ gibi bu dili 

konuşurlar. Saadiya Gaon ise dünyanın yaratılmasından sonraki 

ilk 1996 yıl içinde bütün insanların İbrânîce konuştuğunu ileri 

sürer. Ona göre insanların farklı dil konuşmaları ancak Bâbil Kule-

si’nin yıkılmasından sonra başlamıştır. Bu inancın Yahudi çevrele-

rinde Ortaçağ boyunca sürdüğü görülür. İbrânîce’nin harfleri ve 

gramer kuralları pek çok sırrı ve kutsallığı barındırır. Dua herhan-

gi bir dilde olabilirse de hahamlar ibadetin yalnız bu dilde yapıl-

ması gerektiğini vurgulamışlardır; Kitâb-ı Mukaddes’in başka bir 

dille yazılmasının da kutsallığını zedeleyeceğine inanılır.12 

İbranice’nin önemli olmasının diğer bir sebebi de, klasik rab-

bani literatüre göre Sözlü Şeriat (Oral Law) olarak adlandırılan, 

Yazılı Şeriat (Musa’nın İlk Beş Kitabı)’ın rabbani yorumu olan ve 

aynı Yazılı Şeriat gibi kutsal sayılan literatürün de dili olmasıdır. 

Talmud alimlerine göre, nasıl Yazılı Şeriat’ta Sina Dağı’nda Mu-

sa’nın Tanrı ile iletişim kurduysa, Sözlü Kanun da aynı şekilde 

hocasından talebesine aktarılmıştır. Onlara göre bu uygulama şu 

ayet esas alınarak icra edilmiştir. “Ve Rab Musa’ya dedi: Dağa 

yanıma çık ve orada bulun; ve taş levhalarını ve yazdığım şeriat ve 

emirleri öğretmek için onları sana vereceğim.”13 Burada kullanılan 

“emirleri öğretmek” konusuna Talmud alimleri Sözlü Şeriatı da 

dahil etmişlerdir. Dolayısıyla klasik Yahudilik dediğimiz rabbani 

Yahudilik anlayışına göre Sözlü Şeriat (Mişna, Talmud) aynı Tora 

gibi kutsaldır ve yazı dili de İbranice’dir.14 

                                                           
12 J. H. Hassan, “Ibrânîce”, TDV İslâm Ansiklopedisi,  

https://islamansiklopedisi.org.tr/ibranice (31.08.2018). 
13 Çıkış, 24; 12. 
14 Geoffrey Wigoder (ed.), The Encyclopedia of Judaism, New York: Macmillan 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ibranice
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Sonuç olarak Yahudiler için İbranice tarihin her safhasında 

hayatiyet arz eden bir konuma sahip olmuştur. Yahudiler bu dile 

dini, kültürel ve milli bir unsur olarak sahip çıkmıştır. Dini olarak, 

Tevrat’ın dili olması daha doğrusu Tanrı’nın Musa’ya Sina Dağın-

da bu dille vahiy göndermesi bu dilin esas en önemli tarafını oluş-

turmaktadır. Günümüzde bile dindar Yahudiler çocuklarına küçük 

yaşta bu dili öğretmekte ve Tevrat’ı bu dille ezberletmektedir. Kül-

türel olarak da İbranice önemli bir kültür aracıdır Çünkü Yahudi-

lere ait zengin bir İbranice tarihi literatür oluşmuştur. Kendilerini 

hem dini bir topluluk ve hem de millet olarak gören Yahudiler için 

İbranice, Milli olarak da çok önemlidir. Çoğu Yahudi bilginleri 

İbranicesiz bir Yahudi milletini köksüz bir ağaca benzetmişlerdir 

Çünkü milletler kendilerine ait değerlerle ancak ayakta kalabilirler.  

Özet olarak, kanaatimizce İbranice’nin muhafazası ile ilgili en 

önemli unsur “dini unsur” olarak görünmektedir. Hatta bugünkü 

İsrail İbranicesinin oluşturulmasında, Tevrat İbranicesi esas alın-

mıştır.15 
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___________________________________________________________ 

SECOND LANGUAGE LEARNING: THE ROLE OF 

LANGUAGE APTITUDE, ATTITUDE, AND MOTIVA-

TION  

SİNAN ÖZYURT 1 

 

Introduction 

Learning a second language is not easy work for many second 

language learners. While some of them are inclined enough to 

learn the second language desirably, a great majority of them do 

not have the intention of and willingness for learning it (Babaee, 

2012). In other words, learning the target language may not be 

somehow an important or ultimate goal worth putting some effort 

in for them. The primary reason behind this is believed to be L2 

learners’ various language aptitude levels, low motivation and lack 

of positive attitude toward English as a second language. That is to 

say, learners without sufficient motivation and positive attitude 

have difficulty in learning the target language efficiently even if 

they have relatively high levels of language aptitude. As Gass 

(2013) states, learners’ success or proficiency in English as a second 

language may result in failure or impedence due to lack of motiva-

tion or positive attitude as two affective factors in second language 

learning.  

In this sense, there has been a great emphasis on the signifi-

cance of language aptitude, motivation, and attitude in the field of 

language learning and process of language acquisition recently. In 

this sense, Sugino (2010) indicates that learning does not take place 

and comprehension is impaired without sufficient motivation and 

positive attitude in a task. According to Dörnyei (2001), motivation 
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and attitude are two of the most significant factors that affect the 

language learning process of language learners. He further sug-

gests that language learning is a challenging process that requires 

necessary motivation and positive attitude to occur accordingly. 

Sugino (2010) indicates that motivation and attitude influence 

learners’ autonomy, attention, effort, persistence, and willingness 

towards learning a language. Therefore, lack of these two factors 

affect learners in that they find it demanding to engage in the lan-

guage learning process and feel mentally blocked when it comes to 

perform a task properly in the target language. Considering this, 

the roles of language aptitude, attitudes toward language learning, 

and motivation are indicated in details as follows. 

1. Language Aptitude as a Significant Variable in Second 

Language Learning 

As stated above, aptitude in language learning is one of the 

most significant individual differences that teachers often experi-

ence in their classes. Language aptitude can be seen as a talent for 

language. Ellis (2005) defines language aptitude as "the special 

ability that people have, in varying degrees, for learning an L2" (p. 

140). This means that language aptitude is a natural cognitive abil-

ity, an individual potential, or something that is innate. In other 

words, some learners find it easier to learn a language by feeling 

more successful in learning it, while some others do not. As a 

teacher who has been teaching English for over ten years, I have 

witnessed many students having different levels of aptitude to-

wards learning English as a second language. In the first years of 

my teaching experience, I even used to think that all learners in my 

language classes had almost the same level of aptitude in learning 

English. In this sense, I would often ask all of them to fulfill the 

same language requirements in the same level.  

However, in time I have realized that each learner has differ-

ent language learning capacities, so my assumption regarding their 

aptitude was in fact some biased. In my opinion, an efficient strat-

egy to deal with any problems that might be caused by learners’ 
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diverse aptitude levels is the teachers’ role as facilitators in lan-

guage teaching. That is, responsive teachers try to construct lan-

guage teaching in a way that builds on students’ personal 

strengths. In doing so, they intend to help students realize their 

weaknesses in language learning and strengthen them through 

various authentic activities that promote their learning (Canagara-

jah, 2004). At this point, a central task of teachers who are respon-

sive is to initiate and create a classroom environment in which all 

students are encouraged to make sense of what they learn in the 

language classroom. In other words, students are enabled to con-

struct knowledge that helps them better understand themselves 

rather than merely to memorize predetermined information. In this 

way, learners will maintain more positive attitude towards learn-

ing English even if their aptitude in learning English is seemingly 

not in satisfying levels (Kumaravadivelu, 2006). 

2. The Role of Attitudes in Second Language Learning 

It is undeniable that learners’ attitudes play a significant role 

in second language learning. As McGroarty, M. (1996). claimed, 

good attitudes towards second language learning and the culture 

of the target language generate success in L2 learning. However, 

negative or biased attitudes towards L2 learning can impede and 

decrease learners’ willingness to learn the target language. This 

may result in unsuccess or failure in L2 learning on the part of 

learners (Mohammadi, Moenikia & Zahed-Babelan, 2010). Consid-

ering young learners’ L2 learning, Stipek (1995) indicates there is 

evidence that the attitudes of parents affect their children’s attitude 

in that they have not yet developed strong positive or negative 

feelings towards learning the second language. In this sense, 

Gardner (cited in Mclaughlin, 1985) found out that parents having 

positive attitudes towards French Canadians, the target language 

group in the study, could develop the same attitudes in their chil-

dren. Likewise, these children affected by the positive attitudes of 

their parents showed more proficiency in L2 than the children of 

parents having more unfavorable attitudes. Besides, the research-
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er states that young learners’ determination in language study and 

their willingness to participate in language classes were closely 

related to the attitudes they bring to school.  

Like most of the language teachers I have worked with 

throughout my teaching years, I have been offended with the reali-

ty that a great number of language learners possess a negative 

attitude towards learning English. Moreover, I have found myself 

get into several predicaments in which I have felt demoralized. I 

remember once I was teaching a significant topic as regard to how 

to write an effective essay in one of my writing classes at universi-

ty. All of a sudden, one of the students began to interrupt my talk 

by stating that he never liked learning English and practicing writ-

ing exercises in my classes. Having difficulty in understanding 

this, I made an effort to come up with a solution to help that stu-

dent to maintain positive attitude towards learning English. In 

attempt to do so, I talked to him individually about the reason 

behind his behavior for almost half an hour after the lesson. He 

admitted saying that he actually did not want to study at a univer-

sity where the medium of instruction is English, yet he had no 

choice but to start studying there at his parents’ request. In the 

weeks that followed, I tried to observe that student as well as some 

other students having almost the same attitudinal problems and 

gave them some different tasks in both pair work and group work 

so that they could change their attitude in a positive way.  

I have learned from that particular experience that educational 

systems should propose a remedial way of teaching and learning 

which takes place through dialogue in which teachers and students 

become critical co-learners by helping each other in any phase of 

language education. In such a problem-posing education, teachers 

are not an example of domination or oppression as in the tradi-

tional language classroom. Rather, they take any problems of their 

learners into account by motivating them to solve these problems 

as efficiently as possible. It is again in this dialogical context that 

all the individuals in the classroom are considered members of 
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one community in a way that everyone teaches and everyone le-

arns. In this way, a mutual acceptance and trust between the stu-

dents and the teachers could be created (Giroux, 1997) 

3. Motivation as an Affective Factor in Second Language 

Learning 

Similar to attitude as an affective factor, motivation is also an 

affective factor that plays a crucial role in determining success in 

L2 learning. As it is known, there is no learning without motiva-

tion. To this end, Gardner and Lambert (1972) suggest that there 

are mainly two kinds of motivation related to L2 learning. These 

are instrumental and integrative motivation. According to them, 

learners feel more instrumentally-motivated when their ultimate 

goal is to acquire the target language for their instrumental or 

practical goals such as doing a career, reading technical material, 

and translation. On the other hand, learners with integrative moti-

vation try to integrate themselves with the culture of the L2 group 

and become a part of that group in order to gain a new identity. 

Brown (cited in Porkaew, 2004) indicated that it is possible for L2 

learners to have both integrative and instrumental motivation with 

different expectations and contexts. It is this role of motivation that 

enhances learners’ willingness to succeed in learning English as a 

second language. On the other hand, learners begin to feel demoti-

vated and unwilling to learn English in the lack of sufficient moti-

vation.  

In this case, I believe that rewarding learners due to their 

achievements in language classes and creating situations in which 

students will feel a sense of accomplishment are two effective ways 

of increasing their L2 motivation. In other words, teachers need to 

give positive feedback and reinforcement on their successful work. 

Doing so can enhance their self-confidence and encourage positive 

self-evaluation. A student feeling a sense of accomplishment can 

have a better attitude toward directing his or her own studies and 

learning outcomes. When they feel their good work is appreciated 

by their teachers, they will undoubtedly feel more enthusiastic 
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and motivated for success in language learning.  

During one of my master researches in the previous years, I 

carried out a survey and some follow-up interviews with the par-

ticipants from my own classroom and several other classrooms in 

the preparatory school. Through this research, my aim was to ex-

amine and find out how effective rewarding was on learners’ mo-

tivation in language learning. The findings of the research indicat-

ed obviously that almost 87 % of the participants, even those who 

were demotivated in learning English, had more instrumental mo-

tivation by thinking that rewarding and positive reinforcement 

were two very effective means of enhancing their L2 motivation. 

The rest of the participants had integrative motivation in learning 

English as a second language. Considering this, I have understood 

that motivation, as an individual difference, is a significant factor 

that can be increased through rewarding and reinforcement at 

certain intervals.    

Conclusion 

Understanding learners’ individual differences during the 

process of language acquisition is considerably significant. As each 

learner in our classrooms has different characteristics, we need to 

show a multifaceted approach to our learners’ differences. What I 

mean with such an approach is to take our learners’ individual 

differences such as motivation, attitude, and aptitude into account 

during the whole process of language teaching. In an ideal lan-

guage education system, language teachers play an important role 

in constructing and shaping such a system. In this sense, they have 

an active role in constructing a classroom environment in which 

learners with different characteristics learn English as a second 

language by making sense of their learning experiences as critical 

learners. As facilitators of this efficient teaching and learning pro-

cess, teachers are supposed to show an effective approach to teach-

ing by promoting more reflectivity and sensitivity for the benefit of 

their learners. I think this can be possible if we, as language teach-

ers, encourage them to get in touch with their own critical think-
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ing and realize their individual differences, and share what they 

think about educational issues through their real life experiences.  
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___________________________________________________________ 

FOREIGN LANGUAGE LEARNING: THE SIGNIFICAN-

CE OF LISTENING AND LISTENING COMPREHEN-

SION STRATEGIES 

SİNAN ÖZYURT 1 

 

Introduction 

The acquisition of the four skills of listening, speaking, rea-

ding, and writing plays a major role in the successful learning of 

the second language (L2) for learners. Around the world, the ever-

growing importance of English language teaching has made it 

necessary for learners to have good communication skills in both 

social and academic surroundings. In order for an effective com-

munication to take place, there is undoubtedly a substantial bur-

den on the shoulders of EFL teachers in the teaching of these skills. 

Being aware of the significance of communication skills for EFL 

learners, EFL teachers need to teach language learners how to 

speak the target language with some fluency. However, like sever-

al other researchers prominent in the field of Second Language 

Acquisition (SLA), Rivers (1966) brought forward an idea saying 

that, “Speaking does not of itself constitute communication unless 

what is being said is comprehended adequately by another per-

son” (p. 196). 

1. The Significance of Listening 

Listening is one of the key skills that has a significant place in 

the constitution of communication in our daily life. As Flowerdew 

and Miller (1997) indicate, “it is an essential tool, which is one of 

the constructive aspects in the communication process, for com-

municating with other people” (p.21). Through the studies con-
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ducted by many researchers, it is understood well that the time 

allocated for listening is relatively more than the other language 

skills; that is, speaking, reading, and writing. In support of this, 

Mendelsohn (1994) states that “of the total time spent on commu-

nicating, listening takes up 40-50 %; speaking 25-30 %; reading, 11-

16 %; and writing, about 9 %” (p. 9). In accordance with this, a 

study conducted by Kurita (2012) indicated that female college 

students spent 42 percent of their total verbal communication time 

in listening while they spent 25 percent in speaking, 15 percent in 

reading, and 18 percent in writing. In another study conducted by 

Barker, Edwards, Gaines, Gladney, and Holley (1980) the promi-

nence of listening in communication is highlighted. In this study 

the results showed that the portion of time college students spent 

on verbal communication was 52.5 percent for listening, 17.3 per-

cent for reading, 16.3 percent for speaking, and 13.9 percent for 

writing. Brown (1994) stated that elementary students spend al-

most 60% of their classroom time in listening. According to Wil-

berschied and Berman (2004), listening is the primary means thro-

ugh which incoming ideas and information are taken in.  

In addition to its critical role in daily life communication, lis-

tening has a considerable place in education as well. According to 

Wolvin and Coakley (1997), both in and out of the classroom, liste-

ning uses up more of daily communication when compared to the 

other forms of verbal communication. Listening has been neces-

sary for students throughout all levels of their educational deve-

lopment and classroom instruction (Wolvin & Coakley, 1997; Fey-

ten, 1991). As Gilakjani and Ahmadi (2011) state, listening is used 

more frequently than the other language skills in the classroom 

environment. Considering this, it is no doubt that listening comp-

rehension plays a central part in the success of academic settings. It 

is now regarded as a significant factor that contributes highly to 

learners’ academic success (Duzer, 1997). On the other hand, Osa-

da (2004) suggests that listening has long been less emphasized 

than the other skills despite its inevitable importance in education. 
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After a long-time neglect, however, nowadays more attention is 

being given to listening, and it is regarded as a core skill contribu-

ting markedly both to the lives of people and also learners’ acade-

mic achievement. 

2. Listening Comprehension Problems that Learners Encoun-

ter 

There have been many research studies that have shed light on 

the fact that listening is the most difficult skill to acquire for lear-

ners (Ching-Shyang Chang & Read, 2007). This is primarily becau-

se there has been more emphasis and attention on the skills such as 

reading, writing, vocabulary, and grammar rather than listening as 

a receptive skill. Thus, learners who attempt to learn English as a 

foreign language usually face obstacles or difficulties in compre-

hending listening accordingly. In this regard, Underwood (1989) 

mentions seven obstacles or problems leading to inefficient liste-

ning comprehension on the part of listeners.  

The first one is that listeners usually have difficulty in control-

ling the speed rate of a spoken text or conversation. Underwood 

(1989) states many English language learners have the notion that 

they cannot control how quickly a speaker speaks, which in fact 

results in their inefficiency in listening comprehension. Often refra-

ining from mentioning this to the speaker or lecturer when missing 

a section of a listening recording, listeners feel somehow anxious 

or demotivated towards listening and communication in their clas-

ses (Tavil, 2010).   

The second problem is listeners are not usually given the choi-

ce of making the repetition of listening recordings. This is a signifi-

cant problem in listening comprehension. In other words, it is not 

dependent on listeners whether to play or replay any parts of a 

listening recording when they have a problem in their comprehen-

sion. Since teachers decide and control the repetition of a recording 

any time they want, very often listeners have difficulty in the con-

centration of completing listening tasks (Stepanoviene, 2012). And 
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therefore, teachers find it hard to understand whether listeners 

have covered any sections of what they have listened to or not.  

The third most common obstacle that listeners usually encoun-

ter is the one related to their lexical knowledge. As listeners gene-

rally have a limited vocabulary knowledge, they may sometimes 

stop and try to think about the meaning of an unknown word arti-

culated by the speaker or teacher during a conversation. This 

might in return cause them to miss the next section of the speech, 

and fall behind the listening comprehension progress (Hasan, 

2000). 

 As Gonzalez (1985) states, the fourth problem that listeners 

often face is listeners’ failure in recognizing the signals that show 

the speaker is moving from one point to another, giving an examp-

le, or making the repetition of a point. Gilakjani and Ahmadi 

(2011) highlight the fact that while listeners do not often have diffi-

culty in understanding discourse markers such as “firstly”, “se-

condly”, or “next” in formal situations or lectures, it is not usually 

the same in the case of signals. According to both of the researc-

hers, in informal situations and conversations signals are relatively 

more unclear or obscure because it is hard for listeners to unders-

tand them in different intonation patterns, sudden changes in 

pitch, pauses, gestures, and increased loudness. In particular, as 

they argue, listeners who are not proficient enough in listening 

comprehension may experience difficulty in relation to compre-

hending signals. 

Another problem listeners usually face in the process of liste-

ning comprehension is their lack of contextual knowledge. Duzer 

(1997) suggests that it is crucial for listeners to have common 

knowledge or contextual knowledge so that their communication 

gets easier. Although listeners can understand the meaning of a 

listening or spoken text superficially, they might have difficulty in 

understanding the text in part or whole if they are unfamiliar with 

the context of the text. Moreover, if listeners are from different 

cultures or personal backgrounds, they may even easily misapp-
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rehend nonverbal clues like gestures, nods, tone of voice, or facial 

expressions (Gilakjani & Ahmadi, 2011).  

The next most common drawback that listeners experince in 

listening classes is their lack of concentration in a foreign language. 

As stated by Richards (2005), even the shortest distraction or atten-

tion deficit can hinder listeners’ listening comprehension (LC) re-

markably. In accordance with this, Osada (2004) suggests that con-

versation is easier for listeners if they think the topic of the liste-

ning task or text is interesting. However, students often think that 

listening is tiresome although they are indeed concerned with lis-

tening activities. This is primarily because listening is a complex 

skill and it requires a great amount of effort on the side of the liste-

ner to follow through on the whole listening activity and unders-

tand its meaning throughly (Carrier, 1999).  

The last problem that listeners often find difficult to overcome 

is listeners’ preestablished habits or assumptions about language 

learning and listening classes. According to Cahyono and Widiati 

(2009), listeners usually tend to catch every sentence or understand 

every word in a particular listening task. They also state that teac-

hers expect students to understand every word in a listening re-

cording or conversation either by repeating or pronouncing each 

word attentively. Hence, students mostly tend to feel worried 

when they have difficulty in understanding the words or phrases 

in a recording. As a reult of this, their motivation and self-

confidence will be affected negatively. Considering this, it is cru-

cial for teachers to show tolearance of ambiguity and imperfection 

in terms of learners’ understanding (Underwood, 1989). 

3. Primary Effective Ways of Handling Listening Compre-

hension Problems 

Without the skill of listening, it is hard for language learning 

to take place, and hence no effective communication can be gener-

ated as expected.  In spite of its importance, it has been somewhat 

neglected or poorly taught for a long time (Hasan, 2000). It a well-
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known fact that a great majority of university students as L2 learn-

ers still regard listening as a big burden, and quite inevitably they 

have listening comprehension problems, which indeed affect their 

success in language learning process. Knowing the problems or 

difficulties that hinder learners’ effective comprehension of the 

oral messages or spoken texts is highly important for teachers to 

facilitate their learners’ listening comprehension skills. Consider-

ing this, there is a great need to first find out such problems effi-

ciently by consulting teachers so as to help learners to deal with 

these problems as effectively as possible. 

3.1. Promoting Motivation and Attention to Improve Liste-

ning Comprehension  

Learning a second language is not easy work for many second 

language learners. While some of them attempt to learn the second 

language desirably, a great majority of them do not have the inten-

tion of learning it. In other words, learning the target language is 

not somehow an important or ultimate goal worth putting some 

effort in for them. The primary reason behind this is believed to be 

lack of motivation and attention. That is to say, learners without 

sufficient motivation and attention do not learn the second lan-

guage effectively enough. The situation is the same in the case of 

four skills; namely, listening, speaking, reading, and writing. That 

is, the acquisition of the four skills is hindered in the case of no 

motivation or attention (Campbell, 2011).  

In this sense, there has been a great emphasis on the signifi-

cance of motivation in the field of language learning and the pro-

cess of language acquisition recently. Especially, when it comes to 

listening as a receptive skill, learning does not take place and com-

prehension is impaired without motivation to a task (Taylor, 1981). 

According to Pinner (2012), motivation and attention are two of the 

most significant factors that affect the language learning process of 

language learners, especially their listening skills. Similarly, Boyle 

(1984) states that motivation and attention play an important role 

in learners’ listening comprehension (LC). He further suggests 
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that listening comprehension is a complex activity that requires 

motivation and attention to occur accordingly. Sugino (2010) indi-

cates that motivation influences learners’ autonomy, attention, 

effort, persistence, and willingness towards learning a language. 

Therefore, lack of these factors affect listeners in that they do not 

comprehend a spoken text or listening task properly. 

Oroujlou and Vahedi (2011) state that language teachers can-

not teach listening skills effectively if they do not understand the 

relationship between motivation and its effect on listening com-

prehension. Both of the researchers put emphasis on the signifi-

cance of motivation and attention stating that they are two main 

determinants of second language learning and effective listening 

comprehension. In spite of this, a great number of learners unfor-

tunately lack motivation or motivation in their listening classes. No 

matter how hard teachers try, students’ passivity is found every-

where in the whole process of English learning (Boyle, 1984). In 

this regard, teachers need to bear in their minds that what their 

learners in fact need is mainly motivation and attention in order 

for them to construct the necessary listening comprehension skills 

(Oroujlou & Vahedi, 2011). At this point, teachers, as language 

facilitators, need to study out the potential reasons of their stu-

dents’ demotivation in listening classes, and enhance their motiva-

tion through some well-defined motivational strategies. 

Considering all these, it is highly significant to decide which 

strategies to use in order to enhance students’ motivation and at-

tention in listening lectures. Choosing the suitable strategies can be 

very effective to increase language learners’ external motivation 

and to create good attitude towards listening as a difficult skill to 

acquire (Mohammadi, Moenikia & Zahed-Babelan, 2010). There are 

quite a lot of motivational strategies that have been put into prac-

tice by language practitioners to promote students’ motivation in 

language classes as well as in listening classes. Related with this, 

many researchers and language practitioners have put forward 

various ideas in terms of which motivational strategies to use 
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during the process of teaching listening. (Campbell, 2011) and Pin-

ner (2012) are only two of such researchers who have made some 

recommendations to determine which motivational strategies to 

use for our students’ motivation in our language classes.  

3.2. Creating Situations in Which Students Feel a Sense of 

Accomplishment 

Generating a sense of accomplishment is a significant factor in 

motivating students. Teachers need to give positive feedback and 

reinforcement on listeners’ answers or work. Doing so can enhance 

their satisfaction and encourage positive self-evaluation. A student 

feeling a sense of accomplishment can have a better attitude to-

wards directing his or her own studies and learning outcomes 

(Özütürk, 2012). Teachers need to provide their students with posi-

tive comment or feedback in the process of listening process as 

they are more affected by teachers’ doing so. When they feel their 

good work is appreciated by their teachers, they will feel more 

enthusiastic and motivated for success in seemingly difficult listen-

ing tasks.  

3.3. Providing Pair and Group Activities to Develop Stu-

dents’ Confidence 

Students learn better by doing, making, writing, designing, 

creating, and solving. Passivity is a factor that decreases students’ 

motivation and interest and causes lack of positive attitude to-

wards language learning and its skills. According to Boyle (1984), 

small-group activities and pair work can increase students’ enthu-

siasm, involvement, and willingness toward participating in the 

class activities as well as listening tasks. This will most probably 

enhance students’ self-confidence by showing responsibility of 

being a part of the whole during these tasks. In group activities 

even the quietest students have the chance to express their ideas 

and feelings on a topic because they believe it is easier to speak to 

groups of three or four than to a whole class. In this case, students 

will feel less reluctant to speak to the whole class as long as they 
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keep their participation active.  

3.4. Connecting Language Learning to Students’ Interests 

Outside of Class 

It is considerably important that teachers do not limit their 

students only to traditional ways of learning. We, as teachers, need 

to encourage our students to integrate their classroom experience 

to their interests or activities outside of the language class so that 

they can develop their language skills more efficiently. For in-

stance, their activity of playing computer games can be linked to 

computer-assisted language learning. Similarly, choosing authentic 

listening materials or activities will facilitate their acquisition of 

listening comprehension to a great extent (Pinner, 2012; Campbell, 

2011). Such motivational teaching strategies can easily increase 

language learners’ motivation levels and positive attitude toward 

not only English language learning but also listening as a funde-

mantal skill in second language learning. 

4. Teachers’ Practices and Perceptions Regarding Learners’ 

LC Problems 

In order to find out what reported practices or solutions and 

general perceptions EFL teachers had regarding students’ listening 

comprehension problems, semi-structured interviews were con-

ducted with twenty English language teachers. The interviews 

were made with each of the teachers individually by noting down 

their utterances or answers during the interviews. The interviews 

consisted of two questions. With the first question, it was aimed to 

find out the feelings of students during a listening task or spoken 

text. With the second question, it was aimed to shed light on teach-

ers’ practices and solutions to overcome students’ aforementioned 

listening comprehension problems by considering the survey re-

sults. The findings gathered through this data would give answers 

to the second research question of the study: What are EFL teachers’ 

reported practices or solutions in order to cope with EFL learners’ listen-

ing comprehension problems? in the following sub-sections respec-
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tively. At this point, it is important to note that the teachers’ re-

sponses to the interview questions were more or less similar to 

each other. 

4.1. Students’ Listening Problems and Teachers’ Classroom 

Practices 

When the teachers were asked about students’ most common 

listening problems and their classroom practices, they stated dif-

ferent opinions and experiences in relation to this issue. Below are 

some examples of teachers’ responses regarding students’ above 

mentioned problems and teachers’ solutions for these problems: 

The general listening problems for Turkish university students 

are mostly the rate of speed when I talk and the accent I use. Turk-

ish students learn English in British accent, so when we speak in 

American accent, sometimes they get confused. And also, the vo-

cabulary we use sometimes causes them not to understand us cor-

rectly. Therefore, they lose the focus of the whole conversation 

content. In order to overcome this problem, I slow down my speed 

of talking in the classes and try to see if everyone catches up. Also, 

I point out the differences between British and American accents so 

that they could understand.  

One of the main problems they encounter in listening classes 

is lack of motivation or concentration. That is why, they sometimes 

feel reluctant to listen. Another common problem they face is that 

they usually have difficulty in catching the important cues or de-

tails in a listening text while trying to understand every single 

word in that text. As a solution for this, I try to motivate them by 

trying to make a connection between the topic they listen to and 

their own life. Moreover, I pause and replay the recording when 

they miss a particular section or do not understand it. 

 Students’ listening problems most commonly faced can be 

summed up as it follows:  

• Problems related to their background or contextual 

knowledge 
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• Problems related to the audio devices 

• Individual problems that might hinder their understanding 

and concentration 

• Noise that is usually made outside the classroom 

In order to deal with these problems, I check all the CDs and 

audio devices before going to the classroom so that I will not face 

any other problems during the lessons. 

The problems students mostly face in listening classes are 

poor quality tape recorders and classroom conditions. For exam-

ple, there is often acoustic confusion while a listening recording is 

being played at the same time as in another classroom. Also, as 

students usually have difficulty in distinguishing the ‘schwa 

sound’ from some other similar ones, they can not understand 

some words in a listening or spoken text right. In order to cope 

with this problem, necessary equipments for an ideal language 

classroom such as Itools should be established in all of the class-

rooms. When sometimes tape recorder is not enough on its own, I 

ask students to open the recording scripts if they have any prob-

lems with understanding the listening text. Also, if there is a prob-

lematic word, I write it down on the board. 

The most frequent listening problem students face in my les-

sons is the fact that they try to understand every word in a listen-

ing text. Besides, they generally do not know the meanings of the 

key words in a listening text, especially in a longer one. As a solu-

tion, I write the necessary key words on the board before the listen-

ing activity. And also, in a speaking activity I get their ideas about 

the subject in the listening text before they listen. 

I believe that students do not take listening classes seriously 

enough although it is a very significant skill in language learning. I 

also think that most of the teachers are unaware of the aim of this 

skill. In order to enhance this awareness, both teachers and stu-

dents need to shoulder the responsibility of giving necessary im-

portance to listening and listening activities more. 
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Considering all these stated above, it can be understood that 

listening is a problematic area in language learning and teaching. 

In spite of being a complex and challenging skill, it can be im-

proved quite efficiently by teachers through different methods, 

practices that are based on their teaching experiences, and some 

other necessary and effective additional measures (Richards, 2005).  

Conclusion 

As can be seen, the purpose of this study was to investigate 

EFL teachers’ perceptions of EFL learners’ listening comprehension 

problems and find out teachers’ classroom practices or solutions 

regarding these problems. According to the responses to the inter-

view questions, it is clearly understood that most of the EFL teach-

ers think that listening comprehension is a problematic area for 

EFL students. Although teachers believe that students face various 

kinds of problems in terms of listening comprehension, they also 

state that it is a skill that can be improved gradually if it is handled 

meticulously. What is important at this point is it should kept in 

mind that it is quite natural and normal that students have difficul-

ty in listening comprehension. This is because listening is a com-

plex and covert skill in nature (Vandergrift, 1999). However, the 

issue that is more important is to what extent EFL teachers and 

students are aware of listening comprehension problems and what 

teachers actually do in practice in order to deal with these prob-

lems (Hasan, 2000).   

Considering this, the various listening comprehension prob-

lems reported by teachers obviously show that there is a need for 

further studies. In order to understand the previously stated liste-

ning problems in detail, there is a need to conduct larger scale stu-

dies in different universities and schools in Turkey. In addition, 

students’ awareness of these listening problems and any potential 

reasons behind them may be investigated in more detail in order to 

suggest more grounded solutions. Besides, since listening compre-

hension strategies affect students’ comprehension to a considerable 

extent, a further investigation into their awareness of the liste-
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ning comprehension strategies and to what extent they know and 

use these strategies may be carried out. It will also definitely be 

useful to conduct a number of researches into a comparison of both 

teachers and students in terms of their perceptions of listening 

comprehension problems thoroughly for more enlightening results 

(Berne, 2004). 

Also pedagogically, teachers need to make some necessary 

improvements by raising their students’ awareness of listening 

problems and lead them into dealing with their listening problems 

more efficiently (Boyle, 1984). Further, teachers can foster their 

students to practice listening outside the classroom too if they are 

expected to improve this skill. Moreover, it can be ideal to provide 

students with different listening activities and texts with different 

accents. Recognizing different accents through such activities can 

gradually improve their listening comprehension skills, which will 

undoubtedly contribute to their accomplishment in second langu-

age learning. 
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___________________________________________________________ 

İLİM VE TASAVVUF ALANLARINDA ARAPÇA VE 

FARSÇA DIŞINDAKİ DİLLERİN KULLANIMI: HOCA 

AHMED YESEVÎ VE AHMED-İ HÂNÎ ÖRNEĞİ 

ABDULCEBBAR KAVAK 1 

 

Giriş 

İslamiyet’in doğuşuyla beraber Arapların konuşup yazdıkları 

Arapça, yarımadanın da sınırlarını aşarak geniş bir coğrafyada 

kullanılmaya başlamıştır. Bu durum Arapçanın farklı Müslüman 

toplumlar arasında kullanımını yaygınlaştırmakla kalmamış aynı 

zamanda Arap dilinin çok yönlü olarak gelişimine katkı sağlamış-

tır. İslam dünyasında Arapçanın yanında gelişme imkânı bulan 

ikinci bir dil ise Farsça olmuştur. Müslümanlar arasında ilim, sanat 

ve edebiyat alanlarında bu iki dilin kullanılması bir teamül halini 

almış ve bunların dışındaki diller uzun bir süre bu alanlarda varlık 

gösterememişlerdir.  

Sâmî kavimler arasında sayıca en yaygın olanı kabul edilen 

Arapların, kullandıkları Arapça Sâmî dillerin en zengini ve geliş-

mişidir.2 Bu dilin yazısı ise Güney Arabistan’da geliştirilen ve 

Müsned adı verilen yazı olup, zamanla yerini günümüze kadar 

gelen Arap yazısına bırakmıştır.  İslamiyet’in ortaya çıkışıyla bera-

ber Arap yazısı yeni dinî, siyasî ve toplumsal düzenin hemen her 

alanında oldukça önemli bir rol üstlenmiş ve hicretle beraber bü-

yük bir tekâmüle mazhar olmuştur. İslamiyet’in yayılmasıyla be-

raber Arapçanın kullanım ve etki sahası genişlemeye başlamıştır. 3  

                                                           
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Ahmet Subhi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 

1996, s. 41; Hakkı Dursun Yıldız, “Arap”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, III/272. 
3 Nihad M. Çetin, “Arap”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, III/276, 
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       Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Farsça ise, milattan 

önce yaklaşık 1500 yılına kadar Hintçe ile birlikte tek bir dil halin-

de olmuştur. Hint ve İran milletlerinin ayrışmasının ardından İran 

dili müstakil olarak gelişmiş ve Umandan Mezopotamya’ya, Kara-

deniz’in doğu kıyıları ve Kafkasya’dan Pamir yaylasına ve Sind 

bölgesine kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır.4 İran dilinin Fars-

ça olarak isimlendirilmesi ise Fars bölgelerinde gelişip eser verme-

sinden dolayıdır. Selçukluların resmi dil olarak kabul ettikleri 

Farsça, edebiyat dili olarak da büyük rağbet görmüş ve Anado-

lu’dan Orta Avrupa içlerine kadar tanınma imkânı bulmuştur.5 

İran’ın fethiyle beraber İslam dini bu coğrafyada yayılmaya 

başlamıştır. Bununla beraber İslam’ın ilk iki asrında pek çok Sasani 

devlet kurumu aynen ya da çok az değişikliklerle benimsenmiştir. 

Abbasîler döneminde İran’a ait resmi kıyafetlerden İran bayramla-

rına kadar pek çok tören Sarayda kutlanmaya başlanmıştır.6 

Arapça ve Farsça dillerinin İslam dünyasında ilim ve tasavvuf 

alanlarındaki etkisi, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Müslüman 

toplumların batılılaşma ve modernleşmeye başlamasıyla beraber 

azalmaya başlamıştır. Bu arada Arapça ve Farsçanın dışındaki 

dillerin kullanımıyla ilgili bazı girişimler de olmuştur. Bunlardan 

Türkistan’da yaşayan Hoca Ahmed Yesevî’nin Türkçeyi, Anado-

lu’nun İran sınırında Bayazıt Sancağında yaşayan Ahmed-i 

Hânî’nin ise Kürtçeyi tedrisat ve irşat alanlarında kullanma giri-

şimleri bu makalemizin ana mihverini oluşturmaktadır.  

1. İslam Dünyasında Arapça ve Farsça Dillerinin Yaygınlaş-

ması 

İslam’ın yayılmaya başlamasıyla beraber Kur’an öğretimi ve 

                                                                                                                        
283. 
4 Gene R. Gertwaıte, İran Tarihi, Çev. Fethi Aytuna, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2011, 

s. 2-3; Tahsin Yazıcı-Mürsel Öztürk, “İran”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, XXII/413. 
5 A. Naci Tokmak, “İran”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

İstanbul 2000, XXII/416. 
6 Osman Gazi Özgüdenli, “İran”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, XXII/397. 
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akabinde hadis-i şeriflerin okunup ezberlenmesi Arapçanın düzen-

li olarak hem Arap hem de Acem toplumları arasında yayılmasın-

da başlıca faktör olmuştur. Arapların açıki çekici ve müessir bir 

üsluba sahip olan Kur’an’ı devamlı bir şekilde okumaları dillerine 

etki etmiş, daha akıcı konuşmaya başlamışlardır. Zamanla 

Kur’an’ın bu üslubu dil ve edebiyatlarını da etkilemiş,7  İslami 

ilimlerin yanında Arap dili ve edebiyatı da gelişme kaydetmiştir. 

Bu arada pek çok şair ve edebiyatçı yetişmiştir. İlk dönem şairleri 

arasında Hassan b. Sâbit, Ka’b b. Züheyr (v. 24/644), Abdullah b. 

Revâha (v. 8/629), Ka’b b. Mâlik (v. 53/672) isimleri en çok bilinen-

lerdir.8  

Arap edebiyatında sonraki dönem çalışmalarına kaynaklık 

edecek tarzda önemli eserler telif edilmiştir. Ebû Osman Amr b. 

Bahr el-Câhiz’in (v. 255/869) el-Beyân ve’t-tebyîn, Ebû Abdillah ez-

Zübeyr b. Bekâr’ın (v. 256/870) el-Ahbâru’l-muvaffakiyyât, İbn Kü-

teybe’nin (v. 276/889)Uyûnu’l-Ahbâr, Ebu’l-Abbas Muhammed b. 

Yezîd el-Müberred’in (v. 285/898) el-Kâmil fi’l-luğa ve’l-edeb adlı 

eserleri9 bu edebî kaynakların sadece birkaçıdır. 

Müslümanların fethettikleri bölgelerde inşa edilen camiler ve 

açılan medreseler,  İslam dininin örgün ve yaygın öğretilmesinde 

öncü ve köklü eğitim kurumları haline gelmişlerdir. Bu mekânlar-

da Kur’an, Arapça ilimleri ve İslamî ilimlerin öğretilmesi düzenli 

olarak devam etmiş ve geleneksel bir hal almıştır.  

Farsçanın İslam dünyasında yaygınlaşması ise Arapçaya göre 

daha geç bir dönemde başlamıştır. Arapça ilmiye ve sufiye sınıfı 

mensuplarının hem ilim hem de edebiyat alanlarında kullandıkları 

dil iken, Farsça daha çok edebiyat alanında öne çıkmış ve zamanla 

bu alanda Arapçadan daha fazla bir prestij elde etmeyi başarmıştır. 

İslam dünyasındaki büyük ilim kültür merkezlerinin genelin-

de kabul gören Farsça manzum eserlerin ve divanların çoğalması, 

                                                           
7 Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, s. 111. 
8 Furat, Arap Edebiyatı Tarihi,  s. 117-132. 
9 Kenan Demirayak, Arap-İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi, Cantaş Yayınları, İstanbul 

2016, s. 15-19. 
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bunlardan bir kısmının yöneticilerin özel ilgi ve destekleriyle yay-

gınlaşması, Farsçayı edebiyat alanında saygın ve güçlü bir konuma 

yükseltmiştir. Farçanın bu denli yükselişinde ve yaygınlaşmasında 

tanınmış mutasavvıfların manzum eserlerini Farsça olarak kaleme 

almalarının etkisi inkâr edilemez. Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr (v. 

440/1049), Baba Kûhî-i Şîrâzî (v. 442/1050), Hâce Abdullah-ı Herevî 

(v. 481/1089), Ferîdüddin Attâr (v. 618/1221), Nâsır-ı Hüsrev (v. 

465/1073), Ömer Hayyâm (v. 526/1132), Muizzî (v. 518/1124), 

Am‘ak-ı Buhârî (v. 543/1149), Edîb Sâbir (v. 546/1152), Muhtârî-i 

Gaznevî (v. 513/1119), Sûzenî-i Semerkandî (v. 569/1173), Reşîdüd-

din Vatvât (v. 573/1177), Evhadüddîn-i Enverî (v. 585/1189), 

Hâkanî-i Şirvânî (v. 595/1199), Nizâmî-i Gencevî (v. 611/1214) Fars-

ça yazan şair ve edebiyatçılardan bazılarıdır.10  

O halde Arapça ve Farsçanın Müslümanlar arasında bu denli 

geniş bir kabule mazhar olmalarının temelinde üç hususun yer 

aldığını söyleyebiliriz. 

1. Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerinin Arapça oluşu. 

2. Yöneticilerin Resmi Olarak Arapça ve Farsça Dillerini Kul-

lanmaları ve Desteklemeleri. 

3. Dinî Eğitim Kurumlarında İlim Alanında Arapça, Edebiyat 

Alanında ise Farsçanın Kullanılması 

1.1. Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerinin Arapça oluşu. 

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” 11  

“Şüphesiz biz onu, düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an 

yaptık.” 12  

Yukarıdaki âyet-i kerimeler, Kur’an’ın Arapça olarak indiril-

diğinin vahiyle ifadesidir. Müslümanlar dünyanın her tarafında 

Arapça inen kutsal kitaplarını hem ibadet amacıyla camilerde ve 

evlerinde, hem de ilmî ve tasavvufî eğitim aldıkları medrese ve 

tekke ortamlarında okuyup anlamak için gayret etmişlerdir. Za-

                                                           
10 Tokmak, “İran”, XXII/419. 
11 Yusuf 12/2 
12 Zuhruf 43/3. 
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man içerisinde ortaya çıkan binlerce ciltlik tefsir, hadis, fıkıh, akaid 

ve tasavvuf eserlerinde en çok üzerinde durulan ve vurgu yapılan 

husus Kur’an âyetleri olmuştur. Kur’an’ı, yüzlerce ciltlik hadis 

mecmualarıyla, bunların şerh ve haşiyeleri takip etmiştir. Kur’an 

ve Sünnet hususunda Müslüman elitin gayretleri ve çalışmalarının, 

doğal bir sonucu olarak Arapça çok geniş bir coğrafyada gelişip 

yaygınlaşmıştır. 

1.2. Yöneticilerin Resmi Olarak Arapça ve Farsça Dillerini 

Kullanmaları ve Desteklemeleri 

Hz. Peygamber Arap yarımadasının dışındaki pek çok yöneti-

ciye gönderdiği İslam’a davet mektuplarını Arapça olarak yazmış-

tır. Hulefâ-yi Râşidîn, Emevî ve Abbasiler dönemlerinde Arapça, 

yöneticilerin konuşup resmi kurumlarda kullandıkları dildir. 

İslamiyet sonrası İran’da ilk kurulan bağımsız devlet olan Ta-

hirîler13 döneminde de Arapçaya önem verilmiş ve Arapça idarî ve 

toplumsal alanda öne çıkmıştır. Buna karşın Saffârîler, Samanîler, 

Gazneliler ve Selçuklular dönemlerinde ise Fars dili ve edebiyatı 

ciddi rağbet görmüştür.14Selçuklu döneminde Nizamülmülk’ten 

itibaren resmi yazışmalar ve bürokraside hep Farsça kullanılmış-

tır.15 

1.3. Dinî Eğitim Kurumlarında İlim Alanında Arapça, Ede-

biyat Alanında ise Farsçanın Kullanılması 

İslam toplumunda camiler, Hz. Peygamber’in Mescid-i Ne-

bevî’sini örnek alarak hem ibadet hem de dinin öğretilmesinde 

yaygın eğitim kurumları olarak hizmet vermişlerdir. Arapça ve 

İslami ilimlerin örgün olarak öğretildiği kurumlar ise medreseler 

olmuştur. Ashab-ı Suffe’nin kaldığı mütevazı hücreyle başlayan 

dinî eğitim, ilerleyen dönemlerde farklı büyüklükteki medreselerle 

devam etmiştir. Küttablar ve Dâru’l-hikmelerle zenginleşen İslamî 

                                                           
13 Yılmaz Karadeniz, İran Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul 2012, s. 40. 
14 A. Naci Tokmak, “İran”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

XXII/417-418. 
15 Osman Gazi Özgüdenli, “İran”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, XXII/398. 
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eğitim kurumları, Selçuklular döneminde Nizamiye Medreseleriy-

le ciddi bir kalite yakalamış ve Osmanlı döneminde Fatih Sultan 

Mehmed’in Sahn-ı Seman ve Kanunî’nin Süleymaniye Medreleriy-

le en parlak dönemlerini yaşamıştır. 

Medreselerde okutulan eserler Arapça ve İslamî ilimler ala-

nında tanınmış âlimlerin telif ettikleri ve genel kabul gören eserler 

olmuştur.  Nahiv ilminde Abdülkâhir b. Abdurrahman el-

Cürcânî’nin Avâmil, Takiyüddin Mehmed Birgivî’nin İzhâr, Mu-

hammed b. Abdurrahim el-Milanî’nin Şerhu’l-Muğnî, Nureddin 

Abdurrahman el-Câmî’nin el-Fevâidu’d-diyâiyye, Sarf ilminde İbra-

him b. Abdülvehhab ez-Zencânî’nin İzzî, Ömer et-Taftazânî’nin 

Sa’dînî, Meânî-Belagat ilminde Celaleddin Muhammed el-

Kazvînî’nin Muhtasaru’l-me’ânî, Akaid-Kelam ilminde Ebû Hafs 

Muhammed en-Nesefî’nin Şerhü’l-akâid, Tefsir ilminde Kadı 

Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl, Hadis ilminde İmam 

Nevevî’nin Riyâzü’s-sâlihîn, Siyer’de Hasan Mü’min eş-Şeblencî’nin 

Nûru’l-ebsâr, Mantık ilminde Kutbeddin Muhammed et-

Tahtânî’nin Şerhu’ş-Şemsiye en yaygın okunan medrese kitapları-

dır.  

Medreselerde ilim tahsilinin son döneminde okunan edebî 

eserler, çoğunlukla tasavvufî içerikli manzum Farsça eserler ol-

muştur. Bu meyanda Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin (v. 672/1273) 

Mesnevî’si, Şeyh Sa’dî-yi Şirâzî’nin (v. 691/1292) Gülistan’ı, Şebüs-

terî’nin (v. 720/1320) Gülşen-i Râz’ı ve Hafız Şîrâzî’nin (v. 792/390) 

ve Nûreddin Abdurrahman Câmî’nin (v. 898/1492) Divan’ı isimle-

rinden bahsedilmesi gereken başlıca Farsça eserlerdir. 

Tasavvufun kurumsallaşmasıyla beraber İslam dünyasında 

hızla yayılmaya başlayan tekkelerde, tasavvufî eğitim sürecinde 

okutulan kitapların büyük çoğunluğu Farsça yazılan manzum 

eserler olmuştur. Bu yönüyle tekkeler, okutulan Farsça edebî eser-

lerden dolayı, medreselerdeki eğitimi destekleyici bir kurum özel-

liğine sahip olmuşlardır. Bu durum zamanla medrese ve tekkelerin 

geleneksel uygulamaları haline gelmiştir. 
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2. Arapça ve Farsça Dışındaki Dillerin Kullanımı 

Arapça ve Farsçanın Müslümanlar arasındaki yaygın ve etkin 

kullanımından dolayı farklı dillerin kullanımı başlamışsa da uzun 

bir süre bu iki dilin tesiri devam etmiştir. Yeni kullanılan dil tek 

başına değil çoğunlukla Arapça veya Farsçanın yanında ikinci 

hatta üçüncü dil olarak kullanılmıştır.  

Burada âlim ve mutasavvıf kimlikleriyle öne çıkan iki farklı 

şahsiyetin iki ayrı dönemde iki ayrı dili Arapça ve Farsçanın yerine 

ikame etme girişimlerinden bahsedeceğiz. Bunlar 12. Yüzyıl muta-

savvıflarından Hoca Ahmed Yesevî ile 17. Yüzyıl mutasavvıfların-

dan Ahmed-i Hanî’dir. 

3. Hoca Ahmed Yesevî ve İlmî ve Tasavvufî Eğitimde Türk-

çeyi Kullanması 

Irak’ta Ebu’l-Vefâ-i Bağdadî (v. 501/1107), Abdulkadir Geylânî 

(v. 561/1165), Ahmed Rifâî (v. 578/1182), Ebu’l-Hafs Ömer Sühre-

verdî’nin (v. 632/1234), İran’da İshak Kâzerûnî (v. 426/1035), Ömer 

Halvetî (v. 800/1397), Necmeddin Kübra’nın (v. 618/1221), Kuzey 

Afrika’da Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin (v. 594/1198), Ahmed 

Bedevî (v. 675/1276) ve Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî’nin (v. 656/1258) ir-

şad faaliyetlerini yürüttükleri dönemde, Orta Asya’nın kalbinde 

Türkistan’da bir Türk âlim ve mutasavvıfı olan Hoca Ahmed Ye-

sevî, içinde göçebe kabilelerin de yer aldığı Türk obaları arasında 

tasavvufî eğitim yoluyla samimi bir İslam toplumu inşasına giriş-

miştir.  

Dinin öğretiminde tercih ettiği tasavvuf yolu, Hoca Ahmed 

Yesevî’yi İslam dünyasındaki diğer çağdaşlarına yaklaştırırken, bu 

yolda Arapça ve Farsça yerine Türkçeyi kullanması, telif ve irşad 

alanlarında onu diğer mutasavvıflardan ayıran önemli bir husus 

olmuştur. Türkçe olarak kaleme aldığı Divan-ı Hikmet adlı manzum 

eseri, Türkler arasında İslam ahkâm ve ahlakının yaygınlaşmasına 

olumlu katkılar yapmıştır. 

3.1. Hoca Ahmed Yesevî’nin İlmî ve Tasavvufî Kişiliği  

İslam dünyasında Miladi on ikinci yüzyılın en seçkin muta-
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savvıfları arasında yer alan Hoca Ahmed Yesevî, Doğu Türkis-

tan’ın Sayram kasabasında doğmuştur. İlk eğitimine babası Şeyh 

İbrahim Sayram’ın yanında başlamıştır. Daha sonra Sayram’da 

Şehabettin İsficâbî ve Buhara’da Şeyh Yûsuf Hemedânî’den (v. 

535/1140) ilim tahsil etmiştir.16  

Türkistan bölgesindeki medreselerin ardından İslam dünyası-

nın büyük ilim kültür merkezlerini de dolaşan Hoca Ahmed Ye-

sevî, gurbet diyarı olarak nitelediği bu merkezlerden ciddi bir ilim 

ve tasavvuf birikimi ile Türkistan’a dönmüştür. 

Kul Hoca Ahmed söylediği Hakk’ın yâdı 

İşitmeyen dostlarına kalsın öğüdü 

Gurbete düşüp öz şehrine döndü yine 

Türkistan’da mezar olup kaldım ben işte.17  

Arslan Baba ve Yusuf Hemedânî Ahmed Yesevî’nin manevî 

gelişiminde etkili olan iki önemli şahsiyettir. 27 yaşında iken ma-

nevî eğitim aldığı Yûsuf Hemedânî, aynı zamanda tarikatın sülük 

adabı ve İslam’ın zâhirî ve bâtınî kurallarını sistematik olarak öğ-

rendiği mürşididir.18 Yesi ve Buhara’daki medrese tahsili sırasında 

Arslan Baba ve Yusuf Hemedanî’den tasavvufî eğitim de alan Ho-

ca Ahmed Yesevî,19 bu manevî eğitimini farklı ilim kültür merkez-

lerine yaptığı seyahatlerde elde ettiği tasavvufî bilgi ve tecrübelerle 

daha da zenginleştirmiştir.  

Türkistan’a döndüğünde ilim tahsilini tamamlamış, manevî 

eğitimde belli bir bilgi ve tecrübeye ulaşmış bir mutasavvıf olarak, 

irşad faaliyetlerine başlamıştır. Hoca Ahmed Yesevî, medreselerin 

toplumun belli bir elit kesimine hitap eden yapısı ile medrese ve 

tekkelerdeki eserlerin ve eğitim dilinin Arapça olmasının, dinî 

                                                           
16 Hoca Ahmed Yesevî, Divan-ı Hikmet, Haz. Hayati Bice, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, Ankara 2015, s. 19 
17 Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 99 
18 Hayati Bice, Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî, İnsan Yayınları, İstanbul 2011, s. 

95-96. 
19 Necdet Tosun, “Yeseviyye”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, İstanbul 2013, XXXXIII/487. 
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eğitimin geniş halk kitlelerine ulaşmasını zorlaştırdığına kanaat 

getirmiştir. Bu nedenle Türkistan bölgesi başta olmak üzere Türkçe 

konuşulan bütün bölgelerde dinin tasavvuf yoluyla fakat halkın 

anladığı Türkçe diliyle anlatılmasının çok hayırlı sonuçlar getire-

ceğine karar vermiştir. Bu hedefine matuf olarak hazırladığı Divan-

ı Hikmet adlı eserini çok iyi bildiği Arapça ve Farsça yerine Türkçe 

olarak tanzim etmiştir. Kendisinin Arapça ve Farsça yerine Türk-

çeyi kullanmasına pek çok kişinin karşı çıktığını aktaran Yesevî, 

yaptığı bu işin çok yerinde olduğunu ve dinî ilimlerin Türk diliyle 

de aktarılabileceğini vurgulamaktadır. 

Hoş görmemekte âlimler sizin dediğiniz Türkçeyi 

Ariflerden işitsen açar gönül ülkesini 

Ayet hadis anlamı Türkçe olsa uygundur 

Anlamına yetenler yere koyar börkünü 

Miskin, zayıf Hoca Ahmed yedi ceddine rahmet 

Farsça dilini bilerek güzel söylemekte Türkçe’yi20  

Yaşadığı çağda dinî ve tasavvufî eğitim için toplumsal alanda 

görevli olan ilmiye ve sufiye sınıfı mensuplarının cahil, yetersiz ve 

samimiyetsiz kişiler olduğunu ifade eden Yesevî, sahte âlim ve 

sahte şeyh diye nitelediği bu kişilerin topluma yön vermekten aciz 

olduklarını tenkit ederek vurgular. 

Gönlüm katı, dilim acı, özüm zalim 

Kur’an okuyup amel kılmıyor sahte âlim 

Garip canımı harcayayım, yoktur malım; 

Hakk’tan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte 21 

Başına sarık vurur ilmi yok neye yarar 

Oku yok yayını çeker ahir zaman şeyhleri 

Alayından al eyler muameleni mal eyler 

Sahipsiz ömrünü yel eyler ahir zaman şeyhleri 22  

                                                           
20 Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 181 
21 Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 64 
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Bu alanlarda rehberlik yapacak kişilerin ilim ve tasavvufu 

mezcetmiş, iradeli, liyakatli, samimi ve müttaki şahsiyetlerden 

oluşması gerektiğini dile getirmektedir. 

Ondan sonra bir er gerek iradeli 

Olmuş olsa o bir erden icazetli 

Şeriatte doğru uygun kerameti 

Öyle erin eteğinden yapışmak gerek 23 

Başlattığı bu uygulamasında başarılı olan Hoca Ahmed Ye-

sevî, Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar, geniş bir coğ-

rafyada yaşayan Türkler arasında saygın bir yer edinmiştir. Ah-

med Yesevî, Türk halkları arasında vahdetin sağlanmasına, şer’î 

çizgiden uzak kitlelere İslamî hassasiyeti aşılamaya, nebevî sünne-

tin yaygınlaşmasına ve birlikte yaşama tecrübesinin tekâmülüne 

öncülük etmiştir.24 Bu nedenledir ki adı Ata Yesevî olarak25 nesiller 

boyu yaşatılmıştır. 

3.2. Hoca Ahmed Yesevî’nin Telif ve İrşad Faaliyetlerinde 

Türkçeyi Kullanması 

Arapçanın en çok alışverişte bulunduğu dillerden biri de 

Türkçedir. Türk-Arap temasları daha Hz. Ömer’in hilafetinin son 

yıllarından itibaren gittikçe artarak devam etmiştir.26Bununla be-

raber Türkler İslamiyet’in birçok unsurunu doğrudan doğruya 

Araplardan değil, Acemler vasıtasıyla almışlardır. İslam medeni-

yeti Türklere, İran kültürünün merkezi olan Horasan yolu ile Ma-

veraünnehir’den geçerek gelmiştir.27 Bu sebepledir ki Türkçenin 

medrese ve tekke ortamlarında ilim ve edebiyat dili olarak kulla-

                                                                                                                        
22 Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 129 
23 Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 186. 
24 Kadir Özköse, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Ensar Yayıncılık, Konya 2008, s. 57. 
25 Hüseyin b. Ali el-Kâşifî, Reşehatu ayni’l-hayât fî menâkıbi meşâyihi’t-tarîkati’n-

Nakşibendiyye ve adâbihimi’n-nebeviyye ve esrârihimi’r-Rabbâniyye, Dâru’l-Kütübi’l-

‘İlmiyye, Beyrut 2008, s. 42. 
26 Nihad M. Çetin, “Arapça”, DİA İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, İstanbul 1991, III/284. 
27 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, DİB Yayınları, Ankara 1993, s. 

21. 
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nılması ve bunun geniş halk kitlelerine ulaştırılması çok sonraları 

gerçekleşebilmiştir. 

Hoca Ahmed Yesevî’den yaklaşık bir asır önce 462/1070 Kaş-

gar’da Kutadgu Bilig adlı Türkçe eserin kaleme alındığı bilinmek-

tedir. Fakat bu eserin lisan vezin ve şekil açısından İran tesirinde 

kaldığını28 ve Divan-ı Hikmet’in dinî ve tasavvufî alanda Türkler 

arasında meydana getirdiği olumlu ve yaygın etkiyi sağlayamadı-

ğını belirtmek gerekir.  

Hoca Ahmed Yesevî Türkistan ve İran dışında yaşadığı çağın 

büyük ilim ve kültür merkezlerini dolaşmıştır. Bu merkezlerde 

aldığı ilmî ve tasavvufî eğitim ile var olan kültürel birikimi yerinde 

görme imkânına kavuşmuş ve ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübe ile 

Türkistan’a dönmüştür. Onun ilim ve tasavvuf alanında genel 

teamülün dışına çıkarak Arapça ve Farsça yerine Türkçeyi ikame 

etme gayretinin temelinde, ilim seyahatleri sırasında elde ettiği 

tecrübenin yer aldığını düşünüyoruz.  

Hoca Ahmed Yesevî, önemli bir kısmı İran ve Anadolu’ya 

kaymaya başlayan Türkmen boylarının, ferdi olarak değil kitlesel 

olarak dinî eğitimden istifade etmeleri için konuştukları dil olan 

Türkçenin kullanımını zaruret olarak görmüştür. Bu nedenle irşad 

faaliyetlerini ve sohbetlerini Türkçe yapmıştır. Öğretilerinin kalıcı 

olması için de halk arasında yaygın olan sözlü kültüre uygun ola-

rak manzum eseri Divan-ı Hikmet’i kaleme almıştır. 

4. Ahmed-i Hânî ve İlmî ve Tasavvufî Eğitimde Kürtçeyi 

Kullanması 

Ahmed-i Hânî’den önce Melayê Cizîrî olarak tanınan Şeyh 

Ahmed el-Cizîrî’nin (v. 1050/1640) yazdığı Divan’ı, Kürtler arasın-

da ciddi bir revaç bulmuştur. Medrese ve tekkelerin başlıca edebi 

kaynakları arasına giren bu Divan, tasavvufî Kürt edebiyatı ala-

nında da önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir.29 Fakat 

                                                           
28 Fuad Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 21. 
29 Abdulcebbar Kavak, “Melayê Cizîrî ve Tasavvufî Kürt Edebiyatının Gelişim 

Dönemi”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 2015, I/2, s. 56-57. 



 Abdulcebbar Kavak 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

150 

yazdığı eserleri ve tespitleri ile hem ilmiye hem de sufiyye sınıfı 

mensuplarının dikkatlerini çeken şahsiyet Ahmed-i Hânî olmuş-

tur.  

4.1. Ahmed-i Hânî’nin İlmî ve Tasavvufî Kişiliği 

Ahmed-i Hânî, Hakkâri Çukurca sınırları içinde yer alan Han 

ovasında meskûn Hânî aşiretine mensuptur. Ailesi 16. yüzyılda 

Safevî işgali sonrası Hakkâri’den ayrılarak Bayazıt Sancağına yer-

leşmiştir. Aile büyüklerinden Şeyh Abdurrahman Hânî, bölgenin 

hâkimi Mîr Necmeddin Mahudî tarafından Kale kadısı olarak 

atanmış ve bu görevini 940/1534 yılına kadar sürdürmüştür. Ah-

med-i Hânî, Bayazıt Sancağında ilmiye sınıfı içinde saygın bir yer 

edinen aile fertlerinden Molla İlyas’ın oğlu olarak 1061/1650 yılın-

da dünyaya gelmiştir.30  

      Medrese tahsiline ilk olarak abisi Molla Kasım’ın yanında 

başlayan Hânî, sırasıyla Muradiye Medresesi ve Gulgun İlim Med-

resesinde farklı hocalardan dersler aldı. Daha sonra bölgenin ta-

nınmış medreselerini dolaşan Hânî’nin Cizîra Botan’a uğradığı 

ardından İslam dünyasının önemli ilim kültür merkezleri olan 

Bağdat, Şam, Mısır ve İstanbul’a gittiği ve hac farizasını yerine 

getirmek için de kutsal topraklara yolculuk yaptığından bahsedi-

lir.31 

Ahmed-i Hânî yaşadığı bölgenin âlimleri gibi Sünnîliği be-

nimsemiş, İtikadî-Fıkhî olarak Eş’arî-Şafi’î mezheplerine bağlı 

kalmıştır. Osmanlı-İran sınırında stratejik bir geçiş noktasında 

kurulmuş olan Bayazıt Sancağı, aynı zamanda Rafızîliğe ve Şiâ 

propagandalarına karşı muhkem bir kale olmuştur. Burada yaşa-

yan âlim ve mutasavvıfların Sünnî kimliğine vurgu yapmaları bu 

                                                           
30 Sâdık Bahaeddin el-Amedî, Şu’arâu’l-Kurd, Matbaatu Mecma’i’l-İlmiyyi’l-Irakî, 

Bağdat 1980, s. 309; Tahsin İbrahim Doskî, Cevâhiru’l-me’ânî fî şerhi dîvâni Ahmed el-

Hânî, Sipîrêz, Erbil 2005, s. 17; Hamdi Abdülmecid es-Selefî, Tahsin İbrahim ed-

Doskî, Mu’cemu’ş-şu’arâi’l-Kurd, Dâru Sipîrêz, Erbil 2008, s. 90; Kadri Yıldırım, 

Nûbehara Bıçûkan Analiz ve Şerhi, Avesta Yayınları, İstanbul 2008, s. 15. 
31 el-Amedî, Şu’arâu’l-Kurd, s. 312-313; Enver Muhammed Ali, Ahmed el-Hânî, 

Sipîrêz, Erbil 2007, s. 15-16; Yıldırım, Nûbehara Bıçûkan, s. 17-18. 
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yönüyle anlamlıdır. Ahmed-i Hânî de Sünnî kimliğine bağlılığını 

şu beytiyle dile getirir.  

Refdê meke tû bi dil be Sunnî 

Ma bâluke veyhek! Ente minnî 

Gönülden Sünnî ol,  Reddetmeyesin 

Neyin var, yazıklar olsun sana, Sen bendensin 

Ahmed-i Hânî yaşadığı dönemdeki âlimlerin büyük çoğunlu-

ğu gibi medrese tahsili sonrası tasavvufa yönelmiş ve kendisini 

eğitebilecek bir mürşid aramaya başlamıştır.  

Zanî ku nebû muradê hâsil 

Bê xelwetê xassê şêxê kâmil 

Muradının hâsıl olmayacağını bildi (şüphesiz) 

Özel halvet ve Şêyh-i kâmilsiz  

Tasavvufî hayatı hakkında eserlerinde ketum davranan 

Hânî’nin hayatı hakkında bilgi veren kaynaklar da fazla bilgi akta-

ramazlar. Bununla beraber Hânî, on yedinci yüzyılda İran, Azer-

baycan ve Anadolu’da gittikçe yaygınlaşan Nakşibendiyye tarika-

tına mensup olduğunu bizzat kendisi şu mısralarıyla ifade eder. 

Me dî neqşek ji neqşê Neqşibendan 

Vebû qeydê di min yek yek ji zendan 

Bir nakış gördük Nakşibendilerin nakışlarından 

İçimin bağları tek tek çözüldü kollarımdan 

Ahmed-i Hânî’nin Mem û Zîn adlı eseri, onun tasavvufî dü-

şüncelerini serpiştirerek okuyucuya yansıttığı en tanınmış eserle-

rindendir. Bu eserinde Ahmed-i Hânî’nin iç dünyasındaki manevî 

hâl ve hissiyatını kavramlara dökerek yazıya geçirdiği ifade edi-

lir.32  

Ahmed-i Hânî’nin Haris b. Esed el-Muhasibî (v. 243/857) ve 

Abdülkerim el-Kuşeyrî (v. 465/1072) çizgisinde bir tasavvufî anla-

                                                           
32 Ali, Ahmed el-Hânî, s. 79. 
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yışa sahip olduğunu görüyoruz. Bununla beraber Ahmed-i Hânî, 

Nakşibendîlerin Müceddidiyye hariç diğer meşayıhının sahip ol-

duğu Vahdet-i vücûd anlayışına da karşı çıkmamıştır. 

Şêx û sofitî keramet, ilim, xwendin hem ‘amel 

Xilwet e hucrei terîqeta te şerî’et bê xelel 

Şeyhlik, sofilik ve keramet, ilim, okuma ve amel ile olmalıdır 

Medrese halvet yerin, tarikatın (ise) şüphesiz şeriat olmalıdır  

4.2. Ahmed-i Hânî’nin Telif ve İrşad Faaliyetlerinde Kürtçe-

yi Kullanması 

Ahmed-i Hânî’nin ilim ve tasavvuf alanlarında Kürtçeyi kul-

lanmasında iki önemli faktörün etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunlardan birincisi aynı Hoca Ahmed Yesevî gibi dinî ve tasavvufî 

kültürün geniş halk kitlelerine ulaştırılması düşüncesidir. İkincisi 

ise Kürtçenin de Arapça ve Farsça gibi medrese ve tekkelerdeki 

eğitim için yeterli bir dil olduğu ve bu dili kullanan Kürtlerin de 

diğer Müslüman toplumlar gibi ilim, sanat ve edebiyat konusunda 

mahir ve yetenekli bir toplum olduklarını ispat etme gayretidir. 

Hânî’ye göre eğer vefalı yöneticiler ve ilim erbabı Kürtçeye sahip 

çıkarlarsa, bu dilin Arapça ve Farsçadan geri kalmayacağı anlaşıla-

caktır. Bu zorlu şartlar içinde Kürtçeynin diğer dillerle rekabet 

edecek hale gelmesi için çok uğraştığını ifade etmektedir. 

Çibkim ku qewî kesad e bazar 

Nînin ji qumaşê ra xerîdar          

Ne yapabilirim ki pazar çok durgundur 

(Kürtçe) Kumaşın(ın) alıcısı yoktur 

İlm û hüner û kemal û îz’an 

Şi’r û xezel û kitêb û dîwan 

İlim, sanat, kemal ve irfan 

Şiir, gazel, kitap ve divan 

Safî şemirand vexwarî durdî 

Manendê durrê lîsanê Kurdî  
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Saf (şarabı) bırakıp tortuyu içti 

İnciye benzeyen Kürtçeyi seçti 

Ahmed-i Hânî dinî eğitimin temel kurumları olan medreseler 

ile tasavvufî eğitim merkezleri olan tekkelerde Kürtçe eğitim ya-

pılmasına bir başlangıç olmak üzere Nûbihara Bıçûkan adlı Arapça 

Kürtçe sözlüğünü yazmıştır. Diğer taraftan sözlü edebiyatın ve 

dengbêjlik geleneğinin etkili olduğu geniş halk kitlelerine ulaşa-

bilmek için ise Mem û Zîn adlı eserini ve Divan’ını kaleme almıştır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Kur’an Arapça olarak nazil olmuş ve Hz. Peygamber onu 

Arapça olarak tebyîn ve tebliğ etmiştir. İslam’ın Arap yarımadası-

nın dışında da yayılmaya başlamasıyla beraber, Müslüman olan 

farklı toplumlar, Kur’an’ı ve Hz. Peygamber’in söz ve davranışla-

rını, camiler başta olmak üzere toplumsal hayatın hemen her ala-

nında okuyup öğrenmeye başlamışlardır. Bu durum Arapça’nın 

İslam’ı kabul eden toplumlar rasında hızla yayılmasına sebep ol-

muştur. 

İslam dünyasında camiler, ibadet ve dinin yaygın öğretim 

mekânları olarak önemli bir merkezi rol oynarken, diğer taraftan 

ilim ve tedrisat için medreseler, tasavvufî eğitim için de tekkeler 

hizmet üreten kurumlar olarak öne çıkmışlardır. Kur’an’ın Arap 

diliyle nazil olması, hadislerin Arapça olarak yazılıp ezberlenmesi, 

Müslüman yöneticilerin Arapçayı resmi yazışmalarda ve bürokra-

side kullanmaları ve desteklemeleri, medrese ve tekkelerde eğitim 

öğretim dili olarak Arapçanın kullanılması, bu dilin gelişip yaygın-

laşmasında etkili olan başlıca amillerdir. 

Arapçanın Müslümanlar arasında yaygınlaşmasından bir süre 

sonra, entelektüel çevrede kendini kabul ettiren Farsça da ikinci bir 

dil olarak ve daha çok edebiyat alanında kullanılmaya başlanmış-

tır. Böylece ilim alnında Arapça, edebiyat alanında ise Farsça kul-

lanımı, geleneksel bir hal almış bir teâmül olarak Müslümanlar 

arasında kabul görmüştür. 

Arapça ve Farsçanın dışındaki dillerin kullanımı ise çok son-
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raları başlamıştır. İlim ve tasavvuf alanlarında ilk ciddi adımı atan-

lar içinde Hoca Ahmed Yesevî ile Ahmed-i Hânî isimlerinden bah-

sedilmesi gereken iki âlim ve mutasavvıf şahsiyettir. Hoca Ahmed 

Yesevî on ikinci yüzyılda Türkçeyi başta Türkistan olmak üzere 

geniş bir coğrafyada yaşayan Türkler arasında kullanılmasının 

yolunu açarken, Ahmed-i Hânî de on yedinci yüzyılda Kürtçeyi 

Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan’da yaşayan Kürtler 

tarafından ilim ve tasavvuf alanlarında kullanılmasını teşvik et-

miştir. Her iki mutasavvıfın da bu çalışmalarını yazdıkları eserlerle 

kalıcı hale getirdikleri görülür. Bu amaçla Hoca Ahmed Yesevî 

Divan-ı Hikmet’ini kale alırken, Ahmed-i Hânî, Nûbihar’a Biçûkan 

ve Mem û Zîn adlı eserlerini telif etmiştir. 
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___________________________________________________________ 

HUTBE DİLİNİN YENİDEN İNŞASI 

ZEKİ TAN 1 

 

Hem Kur'ân-ı Kerîm’de hem de Hz. Peygamber (s.a.s.) hadis-

lerinde Cuma gününe ve  cuma hutbesinin önemine dikkat çekilir. 

Kur'ân-ı Kerîm’de "Ey iman edenler Cuma namazına ezan ile çağrıldı-

ğınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye -hutbe ve namaza- gidin, alışverişi 

bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için hayırlıdır." (Cuma, 62/9) buyura-

rak Müslümanların cuma günü yaptıkları haftalık toplu ibadetin 

önemi üzerinde durulmakta ve Resûlullah döneminde yaşanan bir 

olay ışığında ibadet ciddiyeti ve mabet âdâbıyla ilgili bir uyarı 

yapılmaktadır. 

Ayetin "Allah'ı zikretmeye gidin" diye çevrilen kısmında "Al-

lah'ı anmaktan” maksadın cuma namazının ayrılmaz bir parçası 

olan hutbe ile birlikte iki rekâtlık farz namaz olduğu genellikle 

ifade edilir. Hatta mezhep imamlarından Ebû Hanife buradaki 

"Allah'ı zikretme" ifadesine dayanarak, hutbenin rüknünü "Allah'a 

hamd, O'nu tesbih ve tehlil etmek" şeklinde belirlemiş yani bu şekilde 

okunan hutbenin asgari gereğinin yerine getirilmiş olacağına 

hükmetmiştir.2 Âyette dikkat çekilen bir diğer husus iktisadi faali-

yeti cuma namazı esnasında durdurmayı ve hemen akabinde de-

vam ettirmeyi ifade etmektedir. Fakat Râzî bir taraftan alışverişin 

günlük hayatın en yaygın meşguliyet türü olması diğer taraftan da 

ticaretle uğraşanların kendilerini kazanma arzusuna kaptırma 

ihtimalinin daha fazla olması sebebiyle bu örneğin seçilmiş oldu-

ğunu belirtir.3 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Kur’ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, haz. heyet, DİBYayınları, Ankara, 2003, V/274-

279. 
3 Râzî,  Fahruddin Muhammed b. Ömer, et-Tefsiru'l-Kebir (Mefâtihu’l-Gayb), Beyrut, 
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 Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'de yaşadığı yaklaşık onbir yıl-

lık dönemde hemen hemen her hafta hutbe irad etmiş ve bu hutbe-

ler topluma ayrı bir renk ve neşve katmıştır. Bu hutbelerin mesajla-

rı ile yetişen neslin hatıraları ile biz de manevi hayatımızı idame 

ettirmekteyiz. Resûlullah'ın birçok hadisinden cuma namazının 

diğer namazlardan daha güçlü bir farîza olduğu anlaşılmaktadır. 

Bunlardan biri şöyledir: "Her kim önemsemediği için üç cumayı terk 

ederse, Allah onun kalbini mühürler.” (Ebû Davud, "Salât", 210; Tir-

mizî, "Cum'a", 7) Cuma gününün değerini anlatan bir başka hadis-

te Peygamber (sas) şöyle buyurur: "Güneşin doğduğu en hayırlı gün 

cumadır. Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennet-

ten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, "Cum'a", 

18) Cuma gününe rağbeti artırma ve bunun faziletini bildirmede 

de "Cumada öyle bir an vardır ki eğer Müslüman bir kul o anı denk geti-

rir Allah'tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak 

verir" (Müslim, "Cum'a", 13-15) buyurur Peygamber (sas) 

Hz. Peygamber(s.a.s.)'in yetiştirdiği nesil hep onun Mescid-i 

Nebevide irad ettiği vaaz ve hutbelerle yetişti. Hz. Peygam-

ber(s.a.s.)'in söylediği her söz yaşadığı toplumda mutlaka bir prob-

lemi çözme adına söyleniyordu. Özellikle hayatında bir defa yap-

tığı ve ona da veda haccı denen hacta irad ettiği hutbe yaşadığı 

toplumda birçok probleme parmak basıyor ve onları çözüme ka-

vuşturuyordu. Kölelikten, kadın haklarına, toplumu bir ahtapot 

gibi saran faiz belasından, toplumun çimentosu olan imanın top-

lumda rüsuh peyda etmesine, insanları felakete götürecek olan 

şeytana kadar...! Hz. Peygamber(s.a.v.) Medine'de kaldığı dönem 

içinde yaklaşık olarak okuduğu beş yüze yakın hutbeden bize inti-

kal edenlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Halbuki 

sahabe-i kiram onun her sözünü alıp intikal ettiriyorlardı. Hadis 

mecmualarında nakledilmediğine göre Hz. Peygamber(s.a.v.)'in 

okuduğu ekser hutbeler Kur'ân-ı Kerîm kaynaklı idi.4 

                                                                                                                        
1982, XXX, 10.  
4 Gazali Muhammed, es-Sünnetu'n-Nebeviyyetu Beyne  Ehli'l-Fıkhi ve Ehli'l-Hadis, 

Daru’ş-Şuruk, Beyrut, 1989, s. 19. 
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Hutbe Kavramı 

Görüldüğü üzere bir dünya görüşünün, bir zihniyetin özlü 

ifadeleri olan kavramlar kültür, medeniyet ve düşünce sistemleri 

açısından çok önemlidir. Bundan dolayı, kendi kavramlarını oluş

turamamış düşünce ve medeniyetler kalıcı olamazlar. Ancak, şu 

husus özellikle hatırlanmalıdır ki kavramların yerli yerinde ve 

doğru olarak kullanılabilmesi ise onların ortaya çıktıkları tarihsel 

süreç ve bağlamın bilinmesine bağlıdır. Aksi takdirde kavramların 

hakiki delaletleri unutulmakta ve bir kavram kargaşası doğmakta-

dır. Bu ise tam bir düşünce kaosuna yol açmaktadır; dolayısıyla 

neyin nasıl ifade edilip anlaşılacağı bilinemez hale gelmektedir.5  

Hutbe: cuma ve bayram namazları başta olmak üzere bazı 

ibadet ve merasimlerin icrası esnasında topluluğa hitaben yapılan 

konuşmaya denir.6 Cahiliye devri Arap toplumunda çok yaygın 

olan bu konuşma sanatı, İslam döneminde de bir yandan sosyal 

hayatın bir parçası ve edebi sanatların bir türü olarak devam etmiş 

ve öte yandan dini bir muhteva kazanarak bazı ibadetlerin şekil 

şartı veya tamamlayıcı unsuru olmuştur. 

Hz. Peygamber (sas)’in yaşadığı coğrafyada “hutbe” kavramı 

vardı ve toplum tarafından da biliniyordu. Özellikle Araplar her 

yıl Ukâz, Mecennne, Zû’l-Mecâz gibi panayırlarda edebi değeri 

yüksek hutbeler okuyorlardı. Hatta her kabilenin hatibi vardı. 

Hatiplerden bazıları belli bir hadisede yaptıkları hitabetle meşhur 

olmuş, o adla tanınırlardı.7 Fakat yukarıda da geçtiği üzere Hz. 

Peygamber (sas) hutbenin içeriğini vahiy ile yeni ve farklı bir form-

la geliştirdi. Aksi takdirde hutbenin değişik ortamlarda icra edilen 

“hitabelerden” farkı olmazdı.  

                                                           
5 Özler, Mevlüt,  “Ehlü’s-Sünne ve’l-Cemâ’a, Oluşum süreci, Tarihsel-Teolojik 

Bağlamı ve Kimliği Sorunu”, Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet, Ensar Neşriyat, 

İstanbul 2006,   s. 23.  
6 Baktır, Mustafa "Hutbe", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/hutbe (11.12.2018).  
7 Kazancı, Ahmet Lütfi, Peygamber Efendimizin Hitabeti, Marifet Yayınları, İst. 1980, s. 

31-38. 
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Hutbe kavramının yeniden inşası vahyin eğittiği toplum için 

bir zaruretti. Çünkü vahyin nüzulünden önce kabileler halinde bir 

araya gelen Arap toplumu, vahyin nüzulünden sonra kabile anla-

yışının dominant olduğu, dini kimliğin çok da anlamlı olmadığı 

toplumda “Müminler ancak ve ancak kardeştirler.” (Hucurat, 49/10) 

ayetinde de beyan edildiği üzere dini üst kimliğin yanında kabile 

kimliğinin yok sayılmayarak yeni bir toplum modeli inşa edildi.8 

Hz. Peygamber (sas) ve Hutbe 

İslam medeniyetinin ilk tohumlarının Nebi’nin inşa ettiği ma-

bette atıldığı izahtan varestedir. Bu mabet sıradan mabet değil 

kurum haline gelen bir mabetti. Çünkü inşa edilen medeniyetin 

süreklilik göstermesinin göstergesi mabedin “kurumsal” hale geti-

rilmesine bağlıdır. Kurumsallaşmayan hiç bir fikir ve kurum gele-

ceğe taşınamaz.  

Hz. Peygamber (sas)in inşa ettiği Medine homojen olmayıp 

farklı inanç ve anlayışların yaşadığı bir şehirdi. Araplar, Farslılar, 

Bizanslılar vb. bir arada yaşıyorlardı. Bu farklılık ve çeşitlilik ca-

mide de görülüyor, hep beraber ve bir arada ibadet yapabiliyor-

lardı. Farklılıkların bir araya gelmesi o güne dek Araplarda görül-

meyen bir medeniyetin inşasının göstergesi idi. Bunun inşası top-

lumsal barış için bir gereklilikti. Çünkü medeniyetin temel özelliği 

de tek tip insanların değil farklılıkların beraber yaşatılmasıdır.9  

Parçalanmanın arttığı modern dünyada, bütünleştirmede ba-

şat rol oynayan ortak yerlerin başında camiler gelir. Farklı renkle-

rin; siyah, beyaz, sarı, esmer… Farklı ırkların; Arap, Türk, Kürt, 

Çerkez, Pomak… Farklı cinslerin; kadın, erkek, yaş guruplarının; 

yaşlı, genç… Farklı anatomik yapılara sahip; zayıf, şişman, uzun, 

kısa… Farklı mezheplerin; Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, Zeydiyye, 

İbadî, Caferi… Bütününün bir kubbe altında bir araya gelme-

si/getirilmesi vahdette kesretin kesrette vahdetin tezahür ettiği 

                                                           
8 Tan, Zeki, “Kur'ân’ı Anlamada Cahiliyenin Kitap İnancını Bilmenin Önemi”,  Iğdır 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:16, Yıl: 2018, Ekim,  Güz, s. 113-136. 
9 Tan, Zeki, “Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi ve Yeni Mabet Dilinin 

İnşası”, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 2017,   s. 109-123. 
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alternatifsiz kurum olan mabedin fonksiyonelliğinden kaynaklan-

maktadır.10 

Bu çerçevede hutbe dilini geliştirme ve yeni bir dini söylem 

oluşturma kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak hissettirmektedir. Söz ge-

limi bugün “fırka-i Nâciye”/fırak-ı dalle” eksenli bir dilin İslam içi 

çoğulculuğu Müslümanlar arası kavga aracı olmaktan çıkarıp, 

hepsi bir zenginlik unsuruna, güç kaynağına dönüştürmeye katkı 

sağlayamaz mı?11  

Camiye sığınan her insanı; dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi ne 

olursa olsun hepsini kuşatacak, kucaklayacak ve incitmeyecek bir 

dil kullanılmalıdır. “Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” fehvasınca 

cami cemaatinin de değiştiğini fikir ve inanç olarak tek düze ol-

madığını bilmek gerekir.  

Hz. Peygamber (sas) in mescidinde sol düşünceli, sosyalist, 

demokrat, liberal fikirli, kendisini laik olarak tanımlayan insanlar 

yoktu. Nakşi, Kadirî, Bektaşî vb. tarikatlara mensup Hanefi, Şafii, 

Maliki, Hanbeli, Zeydi, İbadî, Maturdî, Eş’arî, Şii, Sünnî, vb. mez-

hepler mevcut değildi.  Bütün bunlar bugünün birer sosyolojik ve 

kültürel gerçekleri, yarın daha farklı sosyo-kültürel olgularla karşı

laşabiliriz. Bunlardan herhangi birisi kendisini “en doğru” diğerle-

rini “batıl” ilan etmediği sürece problem olarak görülmemelidir.  

Günümüzde bunlar veya bunlara benzer fikir veya meşreplere 

mensup insanlar bulunmakta ve bunlar hutbe dinlemeye gelmek-

tedirler. Bunu da fırsata dönüştürüp toplumun birlik ve bütünlü

ğüne katkı sağlayabiliriz. Yoksa Osmanlı bakiyesi ve yetmiş iki 

milletin kendisine “Anadolu” bildiği bir coğrafyada Fransız dev-

riminin neticesi olan, kendisinin bile arşivlediği demode olmuş 

“ulusçuluk” anlayışını öne çıkaran bir dilin “birleştirici” olması 

mümkün değildir.  

                                                           
10 Tan, Zeki, “Kur’ân-ı Kerim’e Göre Toplumsal Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Mabet-

lerin Fonksiyonu” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Yıl: Güz, 2012, s. 

21. 
11 Aydın, Muhammed Şevki, Açık Toplumda Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ank. 2011, 

s. VII.  
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Sadece ulusçuluk değil, tek mezhep,  tek anlayış, tek ırk da-

yatması da anlamlı değildir. Tek tip anlayışı çok kültürlü dünyada 

karşılığı olmasa da İslam toplumları maalesef bunlarla gündem 

belirleyip oyalanıyor. Hâlbuki modern dünyada etkili ve yetkili 

olmak için daha çok adalet, hukuk, bilgi,  teknoloji, özgürlük, şef-

faflık ve denetimliliği etkin hale getirmek gerekiyor.12  

Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Böyle bir dilin var-

lığına sahibiz. Bu dilde vahyin dilidir. Hz. Peygamber (sas)’in me-

sajlarının muhteviyatı hep vahiy mihverlidir. Cenab-ı Hak Kur'ân-ı 

Kerîm'de:"...Benim uyarımdan korkabileceklere bu Kur'an aracılığıyla 

hatırlatmada bulun" (Kaf, 50/45) derken ferdin inşası ve toplumun 

yeniden yapılanmasında gündeme Kur'an'ın alınmasını istemekte-

dir. Alternatif olmayan bir mesajın yerine “başka metinlerin” ika-

mesi problem çözmediği gibi toplumda ayrıştırma meydana geti-

rir. Aşağıda geleceği üzere özellikle hutbe dilindeki aşırı politika 

vurgusu hutbenin dini bir kavram olarak neredeyse ve bütünüyle 

salt politikaya indirge(ni)rse; bu da hutbeye karşı tavır almaya 

kadar götürür.  

Samsun Ayvacık'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yıllık 

imam İmdat Atmaca, önceki hafta cuma namazı için kürsüde dini 

konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazın sonunda yaklaşan belediye 

başkanlığı seçimlerinde Ayvacık Belediye Başkanlığı için aday 

olacağını duyurdu. İmam Atmaca, "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. 

Köylerde ve Ayvacık merkezde büyük hizmetler yaptık. Yoksullara ulaş-

maya çalıştık, zor durumda olanlara yardım elini uzatmak için hep birlik-

te kenetlendik. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkürü yapma nedenim 

20 yıldan beri ilçemize hizmet ettiğimizi söyledik. Şimdi de Ayvacık mer-

kez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. Yaklaşan yerel 

seçimlerde belediye başkanı olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa 

ettim. Nasip olursa farklı bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret ede-

ceğim. Eğer ki nasip olmazsa başka bir camide görevimize devam edece-

                                                           
12 Tan,  “Farklılıkları Bir Arada Yaşatmada Camilerin Önemi ve Yeni Mabet Dilinin 

İnşası”,  s. 109-123. 
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ğiz" ifadelerini kullandı. İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde 

yaptığı konuşmanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. İma-

mın vaaz kürsüsünde yaptığı konuşma bazı sosyal medya kullanı

cılarının tepkisini çekti.13 Vahiy merkezli bir dilin inşası “gereklili-

ği” ortaya konmazsa mabedi siyasi propaganda merkezi yapan bu 

ve buna benzer manzaralar eksik olmaz.  

Kur'an’a baktığımızda vahiy her şeyden önce, "rehberdir", 

(Bakara, 2/2.) " Müjdeleyicidir", (Bakara, 2/97) "doğruyu yanlıştan 

ayırt edicidir" (Bakara, 2/185) "beyan edicidir", (Âli İmran, 3/138) 

"Mü'minler için şifa ve rahmettir" (İsra, 17/82) Nihayet Kur’an "İn-

sanlığı her türlü karanlıktan aydınlığa çıkaracak" (İbrahim, 14/1) 

bir kitaptır. Bütün bu özellikleriyle tarihte İslam medeniyetinin 

“ateşleyici gücü” olan Kur'an'ı Kerim, bugün de aynı misyonu 

taşımaktadır. Ancak bütün bu fonksiyonlarını icra edebilmesi, 

insanın Kur'anı anlama gayretiyle beraber gündeme gelebilir. 

Çünkü İslam medeniyetini geçmişte kuranlar, Kur’anı en iyi şekil-

de anlamış insanlardı. Bu gün de yeni bir İslam medeniyetinden 

bahsedebilmesinin ön şartı, Kur'anı anlamış Müslüman insanın 

yetişmesidir. Bunun da bir yolu ve vesilesi hutbelerdir. Çünkü 

yapılan çalışmalara göre Cuma günleri 20 milyon civarında Müs-

lüman Cuma namazı için toplanarak hutbe dinler.14 Bu durumu 

büyük bir avantaj olup fırsata dönüştürülürse toplumu vahyin 

içeriği ile buluşturmak için iyi değerlendirilmelidir. 

Fakat manzaray-ı umumiye iç açıcı değildir. Diyanet İşleri 

Başkanlığının yaptırdığı “Türkiye’de dini hayat araştırması”  araştır-

masında ülkemizde yaşayan kişilerin %99,2’si İslam dinine men-

sup olduğunu belirtmektedirler.15 Aynı araştırmada dinin ana 

kaynağı olan Kur’ân’ı Arapçasından “okumayı bilmediğini” söyle-

yenlerin oranı % 57’dir.16  

                                                           
13 http://www.karar.com/guncel-haberler/cami-imami-imdat-atmaca-baskan-

adayligini-cuma-vaazinda-duyurdu-1029563 :14.12.2018. 
14 Yazıcıoğlu, M. Said, Ne Yan Yana Ne Karşı Karşıya, Alfa Yayınları, İst. 2013, s. 267. 
15 Türkiye’de Dini Hayat Araştırması, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ank. 2014, (Özet) s. 3. 
16 Türkiye’de Dini Hayat Araştırması, (Özet) s. 31 

http://www.karar.com/guncel-haberler/cami-imami-imdat-atmaca-baskan-adayligini-cuma-vaazinda-duyurdu-1029563
http://www.karar.com/guncel-haberler/cami-imami-imdat-atmaca-baskan-adayligini-cuma-vaazinda-duyurdu-1029563


 Zeki Tan 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

164 

Müslümanların dinlerinin ana kaynağından habersiz oluşları 

onları başka yabancı ve yalancı kapılara yönlendireceği göz ardı 

edilmemelidir.  Anlamını anlamak ise hak getire... 

Aliya İzzet Begoviç şöyle der: “...Kur’an’sız yaşayamayan fa-

kat emirlerine uymaya da takati olmayan Müslümanlara daha 

makul görünmüştür. Nihayetinde, Kur’ân’ın hayata nasıl dâhil 

edileceğinden ziyade onu, anlam ve içerikten arınmış boş bir sese 

dönüştürdüler.” 

Geçmişten Günümüze Bazı Hutbe Örnekleri 

Diyanet İşleri Eski Başkanlarından M. Said Yazıcıoğlu hatıra-

tında şöyle bir anekdot anlatır: “... Dönemin Maliye Bakanı “vergi 

toplama”yla ilgili bir hutbe hazırlanıp camilerde okutulmasının 

vergi gelirlerini artıracağı düşüncesi ve gerekçesiyle bir talepte 

bulundu.  Kendisine bu uygulamayı kaldırdığımızı, ayrıca böyle 

bir hutbe okunmasının hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun tec-

rübe ile sabit olduğunu belirttim, ancak yine de kendisini ikna 

edemedim. Faydasına inanmadığım bu talebi elbette yerine getir-

medim...”17   

Tarihi süreçte olaylar bazı kurumların kendi vazifelerini baş

kalarına yıkmaya ve yaptırmaya kalktıklarında bariyerle karşılaş

ma şeklinde cereyan etmedi,  etmiyor. Halbuki her kurum ve fert 

üstüne düşen vazifeyi hakkıyla yaparsa toplum dünya ile yaraşır 

hale gelir.  

Geçmişte yapılan yanlış müdahaleler bir kaç örnek verildiğin-

de fazla izaha da gerek kalmayacaktır. 27 Mayıs darbesinden he-

men sonra Diyanet tarafından müftülüklere gönderilen talimatta, o 

yıllarda merkezi olmayan hutbelerde 27 Mayıs darbesinin övülme-

si açıkça istenmişti. 

O hutbelerden biri o sırada yargılanan Demokrat Partililere 

atıfla Yasin suresinin ayetleri okunarak başlamıştı: Ey Allah'ın 

kulları, sadede gelirsek; yüce Allah şöyle buyurmuştur: 'Artık bu-

                                                           
17 Yazıcıoğlu, M. Said, Ne Yan Yana Ne Karşı Karşıya, s. 268-269. 
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gün (hesap günü) hiç kimseye zerrece zulmedilmez ve siz ancak 

yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.”  

Hutbenin Türkçe bölümünde ise mesaj açık ve netti: 

"Aziz cemaat! 

Kahraman ordumuzun hummalı çalışmaları ve semereli gay-

retleri cümlemizin malumudur. Bu yolda bize düşen millî, dinî ve 

insanî vazifelerimiz vardır. Her şeyden evvel şunu bilmeliyiz ki 

Türk milleti cesur ve olgun ve necip bir millettir. Asla haksızlığa, 

adaletsizliğe tahammülü yoktur. Varlığını ve egemenliğini vatan 

ve millet uğrunda feda etmekten çekinmeyen ulvi bir millettir. Zira 

ecdadından aldığı tecrübe bunu iktiza ettirmektedir. Fatihlerin, 

Yavuzların, Yıldırım ve Atatürk’ün izinden giden kahraman bir 

milletiz. İşte Milli Birlik Komitesi ve âzası bu ulvi milleti temsil 

etmektedir.”18 

Toplumda meydana getirilen değişim ve dönüşümlerde hut-

beler aparat olarak sık sık kullanılmıştır.  

Konyalı muallim Hüseyin Refik “Şapka istimalinde (kullanıl-

masında) mahzur-i dini olmadığı”na dair bir hutbe kaleme aldı. 

Hutbe 1925 yılında Kasım ve Aralık aylarından Konya’nın camile-

rinde Cuma namazlarında hutbe olarak okundu. 

Hutbenin sonu bu coğrafyada Bizans’tan beri süregelen din-

devlet birliği geleneğinin veciz bir ifadesiydi: “Cümlemizin vatani, 

dini, siyasi her işimizi hal ve akde mebus ve vekil intihap ettiğimiz 

milletvekili dindaşlarımızın, ulü’l emr olan mübeccel hükümet-i 

Cumhuriyemizin dört dini delile ve memleketimizin asri ihtiyacına 

muvafık gördüğü medeni kisveyi giymemek dinen, aklen, siyase-

ten büyük mesuliyet gerektirir, başkaları için ibret olacak cezaları 

davet eder. Müslümanlık, Türklük iddiasında bulunan her fert 

yaşamak ister, Allah’a, Peygamber’e karşı kulluk vazifesini yap-

mak isterse bugünkü hükümetimizin emirlerini ifada zerre kadar 

                                                           
18 Kara, İsmail, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslâm, Dergâh Yayınları,  

İst. 2016, II/ 192-193. 
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bahane göstermemeli, can ü yürekten itaat ve riayet etmeli...”19 

Hutbe metninde geçen “...medeni kisveyi giymemek dinen, aklen, 

siyaseten büyük mesuliyet gerektirir, başkaları için ibret olacak cezaları 

davet eder...” sözleri tehdit, şantaj, baskı ve dayatmanın “hutbe dili”  

ile söylenmiş şeklidir.  

Diyanet, aynı zamanda bir devlet dairesi olunca, her devirde 

zaman zaman o günkü iktidarların istedikleri mesajlar Cuma hut-

belerinden halka duyurulur. 

Bunların en meşhurlarından biri 2001 ekonomik krizi sırasın-

da 31 Ağustos 2001 günü Cuma namazında Türkiye’deki bütün 

camilerden okunan “Türk lirası milli itibarımızdır” başlıklı hut-

beydi. Maliye bürokratlarının da eli değmiş gibi duran hutbe her-

halde İslam tarihinin en teknik ekonomi tabirlerinin bulunduğu 

Cuma hutbesiydi: 

“Muhterem Müminler! 

Bir ülkenin milli parası ise, o ülkenin diğer devletler nezdin-

deki milli onurunun sembolüdür. Artık uluslararası ekonomik 

hayatta, yabancı paralar karşısında milli paranın paritesinin yük-

sekliği, o ülkenin itibarının da göstergesi kabul edilmektedir. Mil-

letlerin tarihinde zaman zaman sıkıntılı ve zor dönemler olmuştur. 

Üzülerek müşahede etmekteyiz ki; milletimiz 30 yıldır ağır bir 

enflasyonist baskı altında yaşıyor. Ekonomimiz ciddi problemler 

ile karşı karşıya. Bu bağlamda döviz dengesinin istikrara kavuşa-

maması, döviz kurlarının aşırı derecede yükselmesi, milli paramı

zın değerinin gittikçe düşmesine ve sonuç olarak da vatandaşları

mızın her geçen gün biraz daha fakirleşmesine sebep olmaktadır. 

Artık maalesef milli paramız yerine evler, yabancı paralar ile kira-

lanmakta, çarşı pazarda insanımız döviz ile alış-veriş yapmaktadır. 

Ülkede emek-sermaye-istihdam ve üretim dengesi, yerini sadece 

döviz alınıp satılan bürolara bırakmıştır. Bu gidiş doğru değildir. 

                                                           
19 Kara, İsmail, Cumhuriyet Türkiye’sinde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yayınları, 

2008, s. 124-125;  
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Muhterem Müminler! 

Milletimiz, tarih boyunca pek çok sıkıntı ile karşılaşmış ve 

bunları omuzlayarak aşmıştır... Milli irademiz ile, bugün karşı 

karşıya olduğumuz bu ekonomik problemleri aşacağımızdan da 

kuşkumuz yok. Ancak; önce milli irademizin, milli hâkimiyetimi-

zin ve hükümranlığımızın en önemli göstergelerinden, sembolle-

rinden biri olan milli paramıza, Türk Liramıza gereken değeri 

vermeliyiz. Ürettiğinden fazlasını tüketen hem de borç alarak tüke-

ten değil, kısaca tüketim toplumu değil, üreten insanlar olmalıyız, 

paralarımızı dolara marka değil, dövize değil; üretime yönlendir-

meliyiz.” 

Bu hutbeden 18 yıl sonra yine ekonomik olarak sıkıntılı gün-

lerden geçerken, yine bir cuma hutbesinde minberlerden benzer 

ekonomik mesajları duyuldu. Diyanet’in merkezden hazırlayıp 

bütün camilere gönderdiği hutbede müminler “ekonomik saldı

rı”ya karşı koymaya çağrılmaktaydı: 

“Aziz milletimiz, dün en ağır şartlara rağmen yedi düveli dize 

getirdiği gibi, bugün de feraseti ve Allah’ın inayetiyle hainlere 

geçit vermeyecektir. Dün 15 Temmuz işgal girişimine göğsünü 

siper ettiği gibi, bugün de ekonomik ve teknolojik her türlü saldı

rıya korkusuzca karşı koymasını bilecektir. Nihayetinde hak ile 

bâtıl arasındaki savaşın adı, zamanı, zemini ve şartları değişmiş 

olsa da değişmeyen tek bir gerçek vardır ki, o da; “Ey iman eden-

ler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz O da size yardım 

eder, ayaklarınızı kaydırmaz” ilâhî fermanıdır... Maddi varlığımı

za, manevi değerlerimize, el emeğimize, ürünümüze, yavrularımı

zın yarınlarına sahip çıkalım. Tutumlu olmaya, sade ve mutedil 

harcamaya, israftan uzak durmaya her zamankinden fazla özen 

gösterelim.” 

Yazar Uğur şöyle bir değerlendirme yapar: “Hutbelerde gün-

cel meselelerden bahsedilmesinde bir tuhaflık yok. Keşke bütün 

imamlar bunu yapmakta özgür bırakılsa, merkezi sistem ve kont-

rol olmasa. 
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Ama herkesin vergileriyle dönen Diyanet tarafından, merkezi 

olarak güncel bir mesele hakkında bir hutbe irad edilecekse de 

Cuma namazlarının en popüler ibadetlerden olduğu, her kesim-

den, her görüşten insanların namaz için camiye geldiğini unut-

mamak gerek. 

Az sonra her fikirden insanın arkasında saf tutacağı bir ima-

mın okuduğu hutbenin dili her gün televizyonlardan duyulan, 

siyasilerin kullandığı, bir olayla ilgili politik bir tercihi yansıtan 

dilin aynısı olmamalı. 

Tabii bunlar ancak temenniler ve ilkelerin hatırlatılmasından 

ibaret. Yoksa iktidarlar ve niyetleri değişse de bin yıllık gelenekler 

kolay değişmiyor.”20  

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olup ehl-i tarik bir emekli 

general olan Sadettin Evrin’in yazdığı ve Diyanet yayınlarının 

bastığı kitabındaki şu paragraf fazla söze hacet bırakmıyor. "Haz-

ret-i  Muhammed için Kur'an-ı Kerim'de söylenen: Biz seni ancak 

âlemlere rahmet olarak gönderdik âyetinin 27 Mayıs 1960 inkıla-

bından bir ay sonra giren 1380 Hicri yılına tarih düşmesi içinde 

bulunduğumuz zamana ait bir işaret ve yukarıda belirtilen manevi 

rahmete bir beşaret addedilebilir."21 

Sonuç 

Hz. Peygamber (sas)’in inşa ettiği şehir Medine homojen ol-

mayıp farklı inanç ve anlayışların yaşadığı bir şehirdi. Araplar, 

Farslılar, Bizanslılar vb. Bir arada yaşıyorlardı. Bu farklılık ve çeşit-

lilik camide de görülüyor, hep beraber ve bir arada ibadet yapabi-

liyorlardı. Farklılıkların bir araya gelmesi o güne dek Araplarda 

görülmeyen bir medeniyetin inşasının göstergesi idi. Bunun inşası 

toplumsal barış için bir gereklilikti. Çünkü medeniyetin temel özel-

                                                           
20 Uğur, Yıldıray, “Ey Müminler Tl’ye Dönün” 

http://www.karar.com/yazarlar/yildiray-ogur/ey-muminler-tlye-donun-7780 ; 

11.12.2018. 
21 Uğur, Yıldıray, “Ehliyet, Sadakat, Diyanet” 

http://www.karar.com/yazarlar/yildiray-ogur/ehliyet-liyakat-sadakat-diyanet-4594; 

12.12.208. 

http://www.karar.com/yazarlar/yildiray-ogur/ey-muminler-tlye-donun-7780
http://www.karar.com/yazarlar/yildiray-ogur/ehliyet-liyakat-sadakat-diyanet-4594
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liği de tek tip insanların değil farklılıkların beraber yaşatılmasıdır.   

Hutbede camiye sığınan her insanı; dini, dili, ırkı, mezhebi, 

cinsiyetini kuşatacak, kucaklayacak ve incitmeyecek bir dil kulla-

nılmalıdır. “Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu” fehvasınca 

cami cemaatinin de değiştiğini fikir ve inanç olarak tek düze ol-

madığını kabullenmek ve bilmek gerekir. 

Caminin “alternatifi”  yoktur.  O halde camide “sivri ve fevri 

konuşmak” değil, hikmetle konuşmak; heyecan vermek değil “bi-

linç uyandırmak” ve vahyin ışığında “yeni ufuklara yelken aç

mak” esas alınmalıdır. 

Hutbeden az sonra her fikirden insanın arkasında saf tutacağı 

bir imamın okuduğu hutbenin dili her gün televizyonlardan duyu-

lan, siyasilerin kullandığı, bir olayla ilgili politik bir tercihi yansı

tan dilin aynısı olmamalı. 

Aşırı politika vurgusu hutbenin dini bir kavram olarak nere-

deyse ve bütünüyle salt politikaya indirger; bu da hutbeye karşı 

tavır almaya kadar götürür. 

Hutbeler Kur’ân pasajlarının okunduğu metinler olmalı, çün-

kü vahyin dili kuşatıcı olup hiçbir mezhebi,  ırkı, dili, rengi, cinsi-

yeti ile birbirine benzemeyenleri birbirinden korkmadan güven 

içinde “ötekileştirmeden kucaklar ve cem’” eder.  

Kur’ân bizden istediği: «…Senin yapacağın iş, sadece uyarıma ku-

lak verip yüreklerinde onun korku ve endişesini taşıyan kimseleri Kur’an 

ile irşad etmektir.» ( Kâf, 50/45)  
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KIRÂATLERİN DİLSEL YÖNDEN İNCELENMESİ 

PROBLEMATİĞİ 1 

OSMAN BAYRAKTUTAN 2 

 

Kur’ân-ı Kerîm, sahabeden ve tabiîn kurrâsından nakledilen 

okunuş şekilleriyle dil, özellikle lehçeler açısından bir hüccettir. 

Nahiv âlimlerinin kural koyma sürecinde tutunacakları ilk ve en 

önemli kaynak Kur’ân ve kıraatleridir. Başka yönleri bir tarafa dil, 

nahiv, sarf ve belagat ilimleri açısından ihticâc olması itibariyle 

üzerinde icmâ edilen en sahih metin Kur’ân-ı Kerîm’dir. Onun 

sahih senetlerle bize ulaşan kıraatleri de başka hiçbir delille kıyas-

lanamayacak kadar güçlüdür. Eğer bir kırâat resm-i Osmâniye 

muvafık ve isnad noktasında da bir eksiklik taşımıyorsa sahih 

birikimi içerisindedir. Bu noktada dil onun için tercih yapma nok-

tasında bir aygıt olarak işlev görebilir.  

Dil kurallarının oluşum sürecinde ekoller arasındaki fark ve 

tavırlar belirleyici bir rol üstlenmelerine neden olmuş, ikincil kay-

nak olan ve kurallarını oluştururken, dilciler, referasn olduğunu 

söyledikleri Kur'an ve sahih kırâat birikimine dil kaidelerini oluş-

turduktan sonra meydan okur hale gelmişlerdir. "Kıraatleri ihticâc 

ve istişhâd için kullanıp kullanmama veya dil kurallarının vaz 

edilme sürecinde dikkate alıp almama konusunda istisnaları ol-

makla birlikte Basralı dilciler ile Kûfeli dilcilerin tavırları farklılık 

göstermektedir. Basralı dilciler, vaz ettikleri kaidelerin dışına çık-

madığı sürece kıraatleri ya asıl delil olarak kabul etmişler veya 

diğer delillerin yanında kullanmışlardır. Vaz ettikleri kaidelerle 

                                                           
1 Bu yazı, "Kırâatlere Dil Mantığına Göre Yaklaşımlara Eleştirel Bir Bakış" adlı 

makalemizden istifade ederek hazırlamıştır. 
2 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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çeliştiği durumda ise üç tavır içine girmişlerdir; ya tevile başvur-

muşlar, ya zayıf kabul edip kıraati veya okuyanı eleştirmişler ya 

da görmezden gelmişlerdir.3 Kûfeli dilciler ise Basralı dilcilerden 

farklı olarak kıraatlerin tamamını kabul etmekle birlikte Arap di-

linde benzeri olan kıraatlerle ihticâcda bulunurken Arap dilinde 

benzerini bulamadıkları bir kıraat söz konusu olduğunda ya Ferrâ 

gibi kimi zaman reddetme yoluna gitmişler veya genelde olduğu 

gibi kabul edip üstüne kaide vaz etmişlerdir."4 Her iki yaklaşım 

tarzının da kendi içerisinde problemleri vardır. Önce kendileri bir 

kural ve kaide belirliyorlar. Bunu belirlerken kırâatleri de kullanı-

yorlar. Efradını câmi ağyarını mâni bir alan çizemedikleri halde, 

dilin dinamik yapısını öngöremedikleri halde, ellerindeki o anki 

malzemeye göre kırâatleri zayıf görebiliyor veya reddedebiliyorlar.  

Kırâatlerin birincil, dil kaidelerinin ikincil kaynak olduğu ve 

                                                           
3 Nahle, Mahmud Ahmed, Usûlu’n-nahvi’l-Arabî, Beyrut: Dâru’l-ulûmi’l-arabiyye, 

1987, s. 43; Bkz. Bâlvâlî, Muhammed, el-İhtiyâr fi’l-Kırâat ve’r-Resm ve’d-Dabt, Mağrib 

1997; Bennâ, Ahmed Abdurrahman, el-Fethu’r-Rabbânî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 

Beyrut tsz.; 

 Cündî, Ahmed Alemüddin, Lehcetü’l-Kur’âni’l-Kerîm Beyne’l-Fusha ve Lehecâti’l-

Kabâil, Hayliyyâtü Külliyyeti Dâri’l-Ulûm, Kahire 1970; Udayme, Muhammed 

Abdülhâlik, Dirâsât li Üslûbi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Dâru’l-Hadîs, Kahire, tsz.; Uşeybî, 

Beşîre Ali el-Ferec, Eserü’l-Ma’ne’n-Nahvî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm Bi’r-Rey, Bingazi 

1999; Zeccâc, Ebû İshak İbrahim b. es-Serrî, Me’âni’l-Kur’ân ve İ’râbuh I-V, (Nşr. 

Abdülcelil Abduh Şelebî), Âlemü’l-Kütüb, Beyrut 1988; ez-Zemahşerî, Ebû’l-Kâsım 

Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâikı Gavâmizi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t- 

Te’vîl, Riyad: Mektebetu’l-Ubeykân, 1998; İbn Cezerî, Gâyetü’n-Nihâye fî Tabakâti’l-

Kurrâ, Mektebetü’l-Hancî, Mısır 1932; İbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed, , en-

Neşr fi’l Kırâati’l-Aşr, Dârü’l Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut tsz.; Dimyâtî, Ahmed b. 

Muhammed, el-İthâfu Fudalâi’l-Beşer bi’l-Kırââti’l-Erba’ate Aşer, Âlemü’l-kütüb, 

Beyrut 1987; Ebû Şâme, el-Makdisî, el-Mürşidü’l-Vecîz, (Thk. Tayyar Altıkulaç), 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1986; el-Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. 

Ziyâd, Meâni’l-Kur’ân I-III, (Thk. Ahmet Yusuf Necâtî-Muhammed Ali en-Neccâr), 

Dâru’s-Surûr, Kahire 1955; Gündüzöz, Soner, “Kur’ânda Yerleşik Gramer 

Kurallarına Aykırı Dil Yapıları ve Kur’ân’ın Lehçe Haritası Üzerine Bir İnceleme 

(I)”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı. 6, Ankara 2002; Yonis İnanç, Teşekkül 

Sürecinde Nahiv-Kıraat İlişkisi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2015, s. 55-56. 
4 Nahle, Usûlü’n-nahvi’l-Arabî, s. 45; el-Hadîsî, eş-Şâhid, s. 47; Ahmed Alemüddin el-

Cündî, “es-Sırâ‘ beyne’l-kurrâ ve’n-nühât VII”, Mecelletü Mecmai’l-luğati’l-Arabiyye, 

sy. 39, Kahire: 1977, s. 121; İnanç, s. 56. 
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dilin oluşum sürecinde aralarında nasıl bir etkileşimin olduğuyla 

ilgili değerlendirme yapan İnanç bu konuda şunları söylemektedir: 

"Dil ve nahiv ile ilgili eserlerin neredeyse tamamında kıraatleri 

görmek mümkündür. Kıraatler, dile veya nahve dayanak teşkil 

eden en önemli şahit ve kural koyucunun kural koyma sürecinde 

asla müstağni kalamayacağı, muhatabın da asla görmezden gele-

meyeceği, dikkate almamazlık edemeyeceği bir kaynak olmuştur. 

Dilciler ve nahivciler telif ettikleri eserlerinde dil ve nahivle ilgili 

meselelerde kıraatlerden hep faydalanmışlar, görüşlerini destek-

leme ve karşıtlarının iddia ettiği görüşleri geçersiz kılma sürecinde 

kıraatlere çokça başvurmuşlardır. Dil kurallarının tespitinde kimin 

söylediği bilinmeyen bir şiire dayanmaktan ziyade Kur’ân’a daya-

nıp, Kur’ân ile ihticâc edilmesinin daha evla olduğunu belirtmiş-

lerdir. Kıraatler bazen yeni bir kural vaz edici olarak, bazen de 

önceden tespit edilen kuralı teyit edici olarak kullanılmıştır. Gerek 

nahiv gerekse tefsir eserlerindeki tartışmalı kıraatlerin ele alındığı 

kısımlar incelendiğinde kıraatlerin; meşhur ve yaygın kullanımın 

aksini mümkün gören yeni bir duruma imkân vermede veya ön-

ceden tespit edilen meşhur ve yaygın kuraldan istisna etmek sure-

tiyle yeni bir kurala ulaşmada temel belirleyici olduğu görülmüş-

tür. Bazen de hem yaygın kurala hem de yaygın olmayan kurala 

ait iki duruma da atıf yapmak suretiyle her iki kullanımın da ge-

çerli olduğunu göstermek üzere kullanıldığı görülmüştür. Bir baş-

ka ifadeyle kıraatler, bir nahiv kuralı için ya temel kaynak ya da 

teyit edici bir kaynak olarak kullanılmıştır. Kimi zaman da aynı 

âyet için rivayet edilen farklı kıraatlerden biri bir kuralı, diğeri 

başka bir kuralı temellendirmek üzere kullanılmıştır."5 

Dilin terch kriteri olduğu ve tespit kriterleri arasında geçmesi-

nin ne anlama geldiğini yukarıda anlatmıştık. Tespit kriterleri ara-

sında yer bulmuş gibi görünen dil şartına İbn Cezerî bir vecihle de 

olsa Arapçaya uygunluk eklemesi yaparak yelpazenin genişleme-

sini sağlamış, yanlış anlaşılmaların önüne set çekmiştir denebilir. 

                                                           
5 İnanç, s. 136-137. 
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"Bir vecihle de olsa Arapça’ya uygun olmayı, sahîh kırâat ilkele-

rinden saymakla birlikte kırâat konusunda en temel gereksinimin 

sahîh isnat olduğunu söyleyen, Arapça’ya uygunluğu bir şart ol-

maktan çıkarıp, sahîh naklin doğal bir neticesi mesabesine indiren 

ve yaptığı çalışmalardan dolayı kırâat ilminin önemli isimlerinden 

olan İbnü’l-Cezerî de birçok kırâatin bazı nahiv âlimleri veya onla-

rın çoğunluğu tarafından inkâr edildiğini söyleyerek nahivcileri 

eleştirmektedir. O, kendilerine tabi olunan selef imamlarının icmâ 

ile kabul ettikleri bu kırâatleri nahivcilerin inkâr etmelerine itibar 

edilmemesi gerektiğini söylemektedir."6 Kıraatlerin sahihliği için 

Arapçanın vecihlerinin tamamına değil, vecihlerinden birine uy-

gun olması şart koşulmuştur. O halde Arapçanın bir veçhine göre 

kural dışı olan kıraat, başka bir veçhine göre kurallara uygun ola-

bilmektedir. Kırâatlerin, dil kurallarının yaygın ve baskın olan 

veçhelerinden birine uymaması o kıraatlerin inkâr edilmesini hiç-

bir durumda haklı çıkarmaz. O kıraatlerin Arapça dil kurallarının 

çok bilinmeyen ve yaygın olmayan vecihlerinden birine karşılık 

gelmesi her zaman imkân dâhilinde olduğu asla unutulmamalıdır.7 

Elde olan verilere göre bir uygulama ve kullanım göremeyen dilci-

ler zaman içerisinde bir uygulama ve kullanımla karşılaşmaları 

mümkündür. O halde kırâatleri uyulması gereken bir sünnet anla-

yışı çerçevesinde değerlendirmeye devam etmeli ve sahih birikim 

içerisinde olup olmadığının sorgulamasını da kırâat âlimlerine 

bırakmalıdırlar.  

İbnü’l-Cezerî, İbn Âmir kıraatine ilişkin sözlerinden dolayı 

Zemahşerî’yi eleştirmekte, hakikatin onun söylediklerinden çok 

farklı olduğunu ifade ederek Kur’ân kırâatının karinin kendi isteği 

ve arzusuyla var olduğu düşüncesinden Allah’a sığınmaktadır. 

İbnü’l-Cezerî bir Müslüman için nakil olmaksızın sadece yazıda 

var olana istinaden bir kırâatı okumanın helal olmayacağını belir-

terek İbn Müneyyir den beri süregelen Zemahşerî’yi eleştirme 

                                                           
6 İbn Cezerî, Muhammed b. Muhammed, , en-Neşr fi’l Kırâati’l-Aşr, Dârü’l Kütübi’l-

İlmiyye, Beyrut tsz., c. 1, s. 16. 
7 İnanç, s. 142. 
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geleneğine katkıda bulunmaktadır."8 Dânî, sonraki dönemlerde de 

referans olarak alınan şu sözleriyle meseleye son noktayı koymak-

tadır: “Kırâat imamları Kur’ân kırâatlerinden herhangi birisi hakkında 

lügat açısından daha fasih oluşları ve Arap dilinin kurallarına daha uy-

gun oluşlarına göre bir muamelede bulunmamışlar, aksine sünnette sabit 

oluşlarına, rivayet ve nakil yönünden daha sahîh oluşlarına göre kırâatle-

ri değerlendirmişlerdir. Zira bir kırâat sahîh rivayetle sübut bulmuşsa ne 

Arap dilinin kuralları ne de lügatin fesahat ilkeleri bu kırâatin reddine 

sebep olabilir. Çünkü kırâat, kabulü gerekli olan, tabi olunması gereken 

bir sünnet ve müracaat merciidir.”9 

Hicrî XII. asırda yaşamış ed-Dimyâtî nisbesiyle de bilinen 

kırâat ve hadis âlimi Ahmed b. Muhammed el-Bennâ da Zemah-

şerî’yi ve En’âm 6/137. ayete ilişkin kırâati sebebiyle İbn Âmir’i 

eleştiren diğer zevatı eleştirmektedir. Gerek nazım gerekse nesir-

den örnekler vererek ve şâz kırâatlerden delil getirerek bu kırâatin 

Arapça’ya uygunluğunu ispata çalışan Bennâ son olarak şu değer-

lendirmeyi yapmaktadır: “Bütün bu izahatla, “bu kırâat çirkindir, 

hatadır vb.” diyen kimselerin hatalı olduğu ortaya çıkmıştır. Nesirde 

böyle bir kullanımın örneği yoktur diyene de itibar edilmez. Zira o nefy 

ederken, bu kırâati isnat edenler böyle bir kullanımın var olduğunu söy-

lemektedir. İspata itibarın nefyden öncelikli olduğu ittifakla kabul edilen 

bir husustur. Şayet bu eleştiri sahiplerine, cariye ya da çoban bile olsa, 

bazı Araplardan bu kullanımın nesirde istimal edildiğine dair bir rivayet 

nakledilse, ona kaynak olarak müracaat eder de heva ve arzusuna göre 

konuşmayan peygamberden nakleden sahabeden rivayette bulunan tabii-

nin nakline nasıl itibar etmez? Onların sözleri batıldır. İbn Âmir’in 

kırâati sabit olup bütün itirazlardan berîdir.”10 

Kırâatlere yaklaşımda dilbilim âlimleri ile kırâat âlimleri ara-

                                                           
8 İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, c. 2, s. 198, 224; Ali Temel, Dilbilimsel Tefsirlerde Kırâatlere 

Yaklaşım, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Ankara 2015, s. 46. 
9 Dânî, Ebû Amr Osmân b. Sa’îd b. Osmân b. Amr, Câmi‘u’l-Beyân fi’l-Kırââtisseb’, 

Dâru’l-Hadîs, Kahire, 2006, c. 2, s. 40-41; Temel, s. 42. 
10 Bennâ, Ahmed Abdurrahman, el-Fethu’r-Rabbânî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 

Beyrut tsz., c. 2, s. 33-34; Temel, s. 46-47. 
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sında yaşanan tartışmanın da esasında metodik farklılaşmadan 

kaynaklandığı görülmektedir. Bu konuda kârîlerin metodu ve 

dilcilerin metodu olmak üzere genel manada iki yöntem söz konu-

sudur. Her iki taraf belirlemiş oldukları yöntemlerle kırâatlere 

yaklaşmakta ve farklı okumaları buna göre değerlendirmektedir. 

Kırâat ihticâcında kırâat âlimlerinin dayandıkları temel metodik 

esaslar nakil ve rivayet, arz ve eda olarak kaydedilmektedir. 

Kırâatlerin bu esaslar üzerinde durduğu, bu esasları oluşturan 

zincirin Hz. Peygamber, Cibrîl ve Allah Teâlâ olduğu, Hz. Pey-

gamber’den sonra da tevatür ehlince naklin gerçekleştirildiği ifade 

edilmektedir."11 Kırâatler konusunda dilcilerin metodu ise semâ ve 

kıyastır. Dilciler tarafından daha fazla önemsenen yöntem olan 

semâ özellikle, lahn tartışmalarıyla başlayan dil kurallarının tespiti 

evresinde çöllerde yaşayan ve yabancılarla karışmamış bedeviler-

den saf Arapça malzemesinin derlenmesi şeklinde uygulanmıştır. 

Dilcilerin kullandıkları diğer bir yöntem olan kıyas metodu ise 

Araplardan işitilmeyen bazı dil kaidelerini, işitilen örneklere kıyas-

layarak ortaya koymayı ifade etmektedir."12 Görüldüğü üzere her 

iki metot aslında faklı amaçlarla ortaya konmuş metotlar gibi gö-

rünmektedir. Burada dilciler dilin kurallarını tespit için ortaya 

koydukları metodu kırâat alanında uygulamışlardır. Mehmet 

Dağ’a göre dil âlimleri ile kırâat âlimleri arasında yaşanan çatış-

manın asıl nedenini de bu alan karmaşası oluşturmaktadır. Ona 

göre burada asıl tartışılması gereken konu nahivcilerin dil malze-

mesini derlemek ve dilin kurallarını sistematize etmek için ortaya 

koydukları metodu kırâat alanında uygulamalarıdır. Hâlbuki her 

iki alan da mahiyet itibariyle birbirinden oldukça farklıdır."13 Bun-

ları detaylandırmak ve bu farkları ortaya koymak sorunun çıkışını 

ve çözüm noktasına aynı anda göstermesi bağlamında değerlidir. 

Bunun dört sebebi olabilir.  

                                                           
11 Kurtubî, el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân, c. 1, s. 52; Mehmet Dağ, Geleneksel Kırâat 

Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, İsam Yayınları, İstanbul 2011, s. 231. 
12 Temel, s. 94-95. 
13 Dağ, Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 231. 
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1- Dilin, bir kırâatin tespitinde kriter olarak algılanması ve bu 

kriter algılanmasının da herkesin kendi dil anlayışına göre olacağı 

şeklinde bir hedef kaymasına uğraması olabilir. Eğer dil tespit 

kriteri olarak kabul edilirse, bir anlamda dil naklin önüne geçmiş 

ve kırâatin sahih olup olmadığı dile göre şekil almıştır. Nakli ve 

Mushafı ikinci plana atıp dili ön plana çıkaran âlimlerin yaklaşım-

ları bu yöndedir.14 Olması gereken ise naklin ve mushafın ön plan-

da olması dilin tespit kriteri olarak değil tercih kriteri olarak varlı-

ğını devam ettirmesidir.  

2- Dilcilerin kırâatlere bir malzeme gözüyle bakmaları veya 

onlara dil mantığı ile yaklaşmaları ikileme girmelerinin ikinci ne-

deni olabilir. Dil için belirlenmiş olan ilkelerin kırâatlere de uygun 

olmasını beklemeleri mantıklı bir yaklaşım değildir. Çünkü dil 

kaideleri yokken kırâatler vardı. Sonradan olan şeylerin önceden 

var olan şeylere uygun olmasını beklemek mantıklı gözükmemek-

tedir. Kırâatlerin dayanağı Hz. Peygamber, dilin dayanağı bedevî 

Araplardır. İkisinin bir tutulması ve aynı malzeme olarak görül-

mesi de hoş değildir.15 

3- Kırâatleri dilsel açıdan eleştiren âlimlere göre belki de bu 

eleştiriler çok da önemsenecek bir durum değildir. Çünkü hedef 

kırâatlerin nakli boyutundan ziyade dayandığı dilsel referansların 

keyfiyetidir. Bu nedenle bir kırâati dilsel açıdan eleştirmek nakli ile 

ilgili bir probleme neden olmamakta, sadece dil birikimi içerisin-

deki yerinin diğerlerine göre kuvvetli olup olmadığını ortaya 

koymaktadır.16  

4- İkilemin sonuncu sebebi ise, eleştiriye tabi tutulan kırâatin 

senedinin zayıf kabul edilmesi ve senet açısından problem teşkil 

ettiğinin görülmesi olabilir. Örneğin eleştirilen kırâat ve râvîsi için 

“vehm” kavramının kullanılması,17 karşı tarafın senedinde bir 

                                                           
14 Dağ, Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 243. 
15 Dağ, Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 244-245. 
16 Dağ, Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 245. 
17 Uşeybî, Beşîre Ali el-Ferec, Eserü’l-Ma’ne’n-Nahvî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm Bi’r-

Rey, Bingazi 1999, s. 434. 
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problem görüldüğü hissini vermektedir.18  

Gelenek içerisinde bu eleştirilere cevaplar verilmiştir. Yapılan 

eleştiriler dil merkezlidir; ancak her ne kadar dil merkezli olursa 

olsun dilcilerin kırâatleri eleştirip reddetmelerinin haklı bir gerek-

çesi olamaz. Bu eleştiri tavrının da mantıklı ve bilimsel dayanakla-

rının olmadığı da gözden kaçmamaktadır. Bunu, yaşadıkları iki-

lemlerden rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir taraftan: “Kırâatler uyulma-

sı gereken sünnettir, önemli olan nakildir.” deyip diğer taraftan 

nakille ilgisi olmayan eleştirileri yapmak yerinde değildir.  Eleştiri-

len noktalar yedi harfin lehçeye dayanan ve geçici ruhsata binaen 

izin verilen okumalar üzerine olsa kimse bir şey diyemez, ancak 

lehçeye dayanmayan ve ruhsat mantığına uymadığını söylediği-

miz ve nakille sabit olan okumaların eleştiriliyor olması kabul edi-

lebilir değildir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi lehçeye dayanmayan 

kırâatler nakille sabittir ve insânî tecrübeye dayanmamaktadır. 

Kırâatler nakille sabittir fakat tercih argümanları insanîdir. Kırâat-

leri değerlendirenler kendi müktesebatlarına göre ve belirledikleri 

kriterlere uygun olup olmamasına göre değerlendirmişlerdir. 

Kendi birikimlerine uygun olmaması, ya da bir dil kriterine aykırı 

olması onun naklî temeli olmadığını göstermez.  

Sonuç 

Sonuç olarak dilbilimsel tefsirlerde genel olarak kırâatlerin 

eleştirel gözle incelendiğini ve sonraları sahih ve sağlam kabul 

edilecek olan kırâatlerin bile bu eleştirilere maruz kaldığını söyle-

yebiliriz. Buradan hareketle dilbilimsel olarak  kırâatlerin eleştiri 

konusu yapılmasında bir mahzur görülmediği sonucuna ulaşılabi-

lir. Eleştirilen noktalar yedi harfin lehçeye dayanan ve geçici ruh-

sata binaen izin verilen okumalar üzerine olsa kimse bir şey diye-

mez, ancak lehçeye dayanmayan ve ruhsat mantığına uymadığını 

söylediğimiz ve nakille sabit olan okumaların eleştiriliyor olması 

kabul edilebilir değildir. Kırâatleri incelerken tespit kriterleri ile 

tercih kriterlerinin birbirine karıştırıldığı kananaatindeyiz. Dil 

                                                           
18 Dağ, Geleneksel Kırâat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 246. 
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tercih kriteridir. Bir kırâati diğerine göre önceleme noktasında 

büyük bir vasıf verilmiştir kendisine. Yine sahih birikimi içerisinde 

olmayan kırâatleri dilsel yönden de zayıf olduğunu göstermek için 

dil kırâatlerde bir araç olarak kullanılabilir. Fakat dili tespit kriteri 

yapıp ardından ona uyup uymamasına göre kırâatleri eleştirmek 

doğru bir yaklaşım değildir. Aracı amaç haline getirme gibi hataya 

düşülmüş olunur. Kırâat imamları Kur’ân kırâatlerinden herhangi 

birisi hakkında lügat açısından daha fasih oluşları ve Arap dilinin 

kurallarına daha uygun oluşlarına göre bir muamelede bulunma-

mışlar, aksine sünnette sabit oluşlarına, rivâyet ve nakil yönünden 

daha sahîh oluşlarına göre kırâatleri değerlendirmişlerdir. Zira bir 

kırâat sahîh rivayetle sübut bulmuşsa ne Arap dilinin kuralları ne 

de lügatin fesahat ilkeleri bu kırâatin reddine sebep olabilir. Çünkü 

kırâat, kabulü gerekli olan, tabi olunması gereken bir sünnet ve 

müracaat merciidir. Asıl olan kırâat ikincil kaynak dildir.  
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SAHABE VE TABİÎN DÖNEMİNDE KUR'ANÎ BAZI 

KAVRAMLARA YAPILAN YORUMLARA DAİR DE-

ĞERLENDİRMELER (GARÎBU'L-KUR'AN İLMİ BAĞ-

LAMINDA) 

OSMAN BAYRAKTUTAN 1 &NİHAT DEMİRKOL 2 

 

Giriş 

Kur'an, nâzil olduğu dönemde belagat en üst seviyelerde idi. 

Kur'an'ın kendine has üslubu Arapların meşhur "mu'allakat-ı 

seb'a" diye isimlendirip Ka'be'ye asılan yedi şiirini geride bırakmış-

tır. Kur'an, o dönemde üslubunun mükemmel olmasının yanında 

kullandığı kavramlar ve bazı kavramlara yüklediği anlamlar ile de 

dikkat çekmiştir. Fakat anlam yüklediği kavramları tamamen söz-

lük anlamlarından koparmamıştır. Örneğin zekât kavramı İslami-

yet öncesi dönemde temizlik anlamında kullanılırken İslamiyet'le 

birlikte bu kavram fıkhi literatüre girmiş ve kişinin malından belir-

li bir kısmını vermek suretiyle malından temizlik yapmış sayıl-

maktadır. Diğer taraftan Kur'an'ın kullandığı kavramlar arasında 

Arapça olmayan bazı kelimeler olması nedeniyle sahabe ve tabiîn 

anlamakta zorlanmışlardır. Örneğin Hz. Ömer tarafından Abese 

suresinde geçen وفاكهة وابا ibaresi için "Fakihe'nin ne olduğunu bili-

yoruz, fakat Ebben nedir?" diye sormuştur. Yine İbn Abbas'da 

Kur'an'dan bazı kavramları bilmediğini ifade etmektedir. Bu kav-

ramlardan dolayı tarihten günümüze kadar  "Garîbu'l-Kur'an" 

çalışmaları ortaya çıkmıştır denebilir. 

Kur'an'ı anlamada öncelikli kişi Hz. Peygamberdir. Sahabe, 

Hz. Peygamber hayattayken Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili soruları 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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ve diğer konulardaki sorunların çözümü için Hz. Peygamber'e 

başvurmaktaydılar.  Hz. Peygamber'in verdiği kararlar onlar için 

kesin hüküm içermekteydi. Bundan dolayı Hz. Peygamber hayatta 

olduğu müddetçe Kur'an'ın anlaşılmama gibi problemi yoktu. Hz. 

Peygamber'in vefatından sonra ise dört halife ve sonrası dönem-

lerde fetihler genişlemiş yeni problemler ortaya çıkmış ve sahabe 

çıkan sorunları çözümü için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Sahabe-

nin Kur'an'ı tefsir etme konusunda iki özelliği onları ön plana çı-

kartmaktaydı.  

Birincisi; Kat'i imanları; ikincisi ise hâdiseleri müşahede edip 

sebeb-i nüzûllere vakıf olmalarıdır. Sağlam imanlarından dolayı 

akli delillere pek de ihtiyaçları yoktu. Hz. Peygamber'in vefatından 

sonra sahabenin feyz kaynağı kesilmiş ve onlar Kur'an ile baş başa 

kalmışlardı. Kur'an, Arapça nüzûl olmasından dolayı sahabe genel 

olarak Kur'an'ı anlamada problem yaşamamışlardır. Ancak bütün 

sahabenin Kur'an'ı aynı derecede anladığı söylemek mümkün de-

ğildir.3 Fakat Kur'an'ın farkı kabile ve toplumların kavramlarını da 

kullanmasından dolayı tefsir ilminde öne çıkan sahabeler dahi 

Kur'an'daki bazı kavramları anlamakta güçlük çektiklerinin ifade 

etmişlerdir. Biz de bu bildiride sahabe ve tabiîn döneminde bazı 

kavramlara yapılan yorumları "Garîbu'l-Kur'an" ilmi çerçevesinde 

değerlendirmeye çalışacağız.    

Garîbu'l-Kur'an, Tarihsel Süreci ve Önemi 

Garîbu'l-Kur'an terkibi Arapça'da  غريب االقرانşeklinde ifade 

edilmektedir. Sözlükte garîb; “vatanından uzakta yalnız ve tek 

başına kalan kimse,4 nadir olan, kendi cinsi arasındaki eşi ve ben-

zeri bulunmayan,5 yabancı, dilin veya kılıcın keskinliği, müphem 

                                                           
3 Mustafa Karagöz, Dilbilimsel Tefsir ve Kur'an'ı Anlamaya Katkısı, Basılmamış 

Doktora Tezi, Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Kayseri, 2009, s.100. ;İsmail 

Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yay. Ankara, 2015, s.59. ;Mehmet Demir, Kur'an'ı 

Anlamada Garîbu'l-Kur'an'ın Yeri ve Kurtubî'nin Garîbu'l-Kur'an'a Yaklaşımı, Harran 

Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Aralık 2018, sayı:40, s.212. 
4 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 1, s. 639. 
5 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 1, s. 640. 
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ve kapalı söz,6 anlaşılması güç, yadırganan söz”7 anlamına gelmek-

tedir.8 Garib kelimesi genel olarak dil içerisinde iki farklı şekli var-

dır; biri anlamı kapalı olan, tam olarak anlaşılmayan, kafa yorma 

sonucunda anlaşılabilen kelimeyi, diğeri ise, asıl tabi olduğu dil-

den uzaklaşıp şaz kalan kelimeyi ifade eder.9 Garîbu'l-Kur'an ise 

Kur'an'daki garîb lafızların tefsirini konu alan ilim dalı ve bu ko-

nuda yazılmış olan eserlerin ortak adıdır.10 Garîb ve Kur'an terkip-

lerinden meydana gelen garîbu'l-Kur'an Kur'an'da anlaşılması güç, 

müphem, muğlak, çeşitli Arap lehçelerinde ait ve muarreb (sonra-

dan Araplaşmış) lafızlara verilen isim olarak da tanımlamak 

mümkündür.11 Kur'an'ın Arapça nâzil olmasının yanında diğer 

kavimlerin ve toplumların dillerinden olan bazı kavramları kul-

lanması Garîbu'l-Kur'an ilminin temelini oluşturmuştur.   

Garîbu'l-Kur'an çalışmaları, çok erken bir devirde yani sahabe 

döneminde başladığı ifade etmek mümkündür.12 Çünkü Hz. Pey-

gamber Kur'an'ın kelime bilgisinden ziyade hükümleri açıklıyor-

du. Bundan dolayı sahabe ister istemez bazı kavramların ne anla-

ma geldiğini araştırma gereği duymuştur. Zaten bazı sahabeler de 

Kur'an'ın kullandığı bazı kavramlara nüfuz edemediklerini ifade 

etmektedirler.13 Sahabenin bu dönemde yaptığı garîb lafızların 

açıklanmasına dair çalışmalarda Arap şiirinin kullanıldığını gör-

                                                           
6 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 1, s. 640; es-Sicistânî, Garîbu'l-Kur'an, s. 37. 
7 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 5, s. 3224-3231; Cevherî, c. 1, s. 191-194; Zebîdî, c. 3, s. 

356-383. 
8 Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi, Muhtaru's-Sihah, Mektebetu'l-

Asriyye, Beyrut, 1999, s. 225. ; Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredat, Dımeşk, Dâru'l-Kalem, 

2009, 604-605. ; Demir, Kur'an'ı Anlamada Garîbu'l-Kur'an'ın Yeri ve Kurtubî'nin 

Garîbu'l-Kur'an'a Yaklaşımı, s.212. 
9 Aziz Siler, İbn Kuteybe'nin Garîbu'ı-Hadîs ve ez-Zemahşerî'nin el-Fâik fî Garîbi'l-Hadîs 

Adlı Eserlerinin Konulu Sözlükçülük Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Kahramanmaraş 2015, s. 30. 
10 Cerrahoğlu, "Garîbu'l-Kur'an" DİA.  
11 Demir, Kur'an'ı Anlamada Garîbu'l-Kur'an'ın Yeri ve Kurtubî'nin Garîbu'l-Kur'an'a 

Yaklaşımı, s.217. 
12 Harun Öğmüş, “Tefsirde Şiirle İstişhad Açısından Hicrî 2. Asrın Önemi”, Tarihten 

Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü içinde, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir 

Akademisi Araştırmaları, İstanbul 2009, s. 345, 353 vd., 357-358.  
13 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s.59. 
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mekteyiz. Bu mevzuda Arap şiiri ile istişhad eden ilk kişilerden bir 

tanesi Abdullah b. Abbas'tır. O garîb lafızlarının tespitinde Arap 

şiirini kullanmıştır.14 Garîbu'l-Kur'an ilminin yanında aynı konuyu 

ele alan "Mecâzu’l-Kur’ân”, “Me’âni’l-Kur’ân”, “Müşkilu’l-

Kur’ân”, “İ’râbu’l-Kur’ân” ve “Vücûh ve Nezâir” gibi çalışmalar 

yapılmış ve ilk lügavî tefsir ve Kur’ân Sözlükleri telif edilmiştir.15    

Bu bağlamda tarihî süreçte, Kur'an'a filolojik veya lügavî, dil-

bilimsel yönelişlerin yoğunluk kazandığı konulardan biri ve belki 

de en önemlisi, Kur’ân’ın kullandığı dil ve lafızlarıyla16 ilgili ilimle-

rinden biri olan "Garîbu’l-Kur’ân Tefsiri”dir. Klâsik dönem kay-

naklarında geçen “Ashâbu’l-Me’ânî şöyle dediler” ya da “Ehlu’l-

Me’ânî şöyle dediler” ifadesinden maksat ise, “Me’âni’l-Kur’ân” 

müellifleridir.17 

Kur'an'da Arapça dışında garîb kelimelerin olup olmaması 

hakkında ihtilaf vardır. Mesela Ebû Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna 

(Ö. 209/824), Şafi'i (Ö. 204/820) ve Taberî (Ö.310/923) Kur'an'da 

Arapça dışında yabancı kelimelerin olmadığını savunmaktadırlar. 

Diğer bir kısmı ise garîb kelimelerin varlığını kabul etmektedirler. 

Fakat insanların birbiriyle sürekli iletişimde olup etkilenmeleri gibi 

dillerde insanlar gibi birbirinden etkilenmektedirler. Kur'an ise 

Arap dili üzerine nâzil olmasından dolayı yabancı kelimelerin 

bulunması son derece tabiidir.18  

Garîbu'l-Kuran ilmine dair yapılmış eserlerin tamamının gü-

nümüze ulaştığını söylemek mümkün değildir.  Cerrahoğlu, İslam 

                                                           
14 Cerrahoğlu, "Garîbu'l-Kur'an" DİA. 
15 Muhammed b. Lutfî es-Sabbâğ, Lemahât fî Ulûmi’l-Kur’ân ve İtticâhâtu’t-Tefsîr, el-

Mektebu’l-İslâmî, Beyrut 1990, s. 219 vd., 231 vd., 241 vd.; Mehmet Kaya, İ’râb 

Değerlendirmelerinin Kur’an’ın Anlaşılmasındaki Rolü – Zemahşerî Örneği, Bir Medya 

Yay., Çorum, 2014, s. 193 vd., 199 vd., 206 vd., 214 vd., 433-438. Ali Bulut, Kur'an 

Filolojisiyle Alakalı Üç İlim Dalı ve Bu Dallarda Eser Veren Müellifler (Hîcrî İlk Üç Asır), 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 12, s. 391-408 
16 Ömer Kara, “Kur’ân Lafızlarına Dair İlimler”, Tefsir Tarihi ve Usulü içinde, 

AÜAÖF. Yay., Eskişehir 2013, s 156-183.  
17 Hasan Yılmaz, Modern Dönem Kur’ân Yorumunda Dilbilimsel Ve Semantik Yöneliş, 

Kafkas Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 7, Kars, 2017, s. 14-30.   
18 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 214.  
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Ansiklopedisinin "Garîbu'l-Kur'an" maddesinde şu eserleri zikret-

mektedir. "Abdullah b. Abbas, Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, İbn 

Sellâm el-Cumahî, İbnü’s-Sikkît ve İbn Kutluboğa’nın (İmam Mu-

hammed b. Suûd İslâm Üniversitesi’nde Ahmed b. Muhammed el-

Hammâdî tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır; Ri-

yad 1407) Garîbü’l-Kur'an'ları, Abdullah b. Yahya el-Yezîdî’nin 

Garîbü’l-Kur'an ve tefsîruhû adlı eseri; Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, 

Ahfeş el-Evsat ve Zeccâc’ın Me'ani'l-Kur'an'ları; Ma’mer b. Mü-

sennâ’nın Mecâzü’l-Kur'an'ı; İbn Kuteybe, İbnü’l-Mülakkın, Fah-

reddin et-Turayhî ve Mahmûd İbrahim’in Tefsîru Garîbü’l-Kur'an; 

Muhammed b. Uzeyz es-Sicistânî’nin Nüzhetü’l-ķulûb; Ahmed b. 

Muhammed el-Herevî’nin el-Garîbeyn fî’l-Kur'an ve’l-Hadîs; 

Mekkî b. Ebû Tâlib’in el-'Umde fî Garîbü’l-Kur'an; Râgıb el-

İsfahânî’nin el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur'an; Ebü’l-Ferec İbnü’l-

Cevzî’nin el-Erîb bimâ fî’l-Kur'an mine’l-garîb; Muhammed b. Ebû 

Bekir er-Razî’nin Ravzatü’l-fesâha fî Garibi’l-Kur'an adlı eserleri; 

İbnü’l-Müneyyir’in et-Teysîrü’l-'acîb fî tefsiri’l-Garîb başlıklı eseri; 

Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Tuĥfetü’l-erîb bimâ fî’l-Kur'an mine’l-

Garîb; Ahmed b. Yûsuf es-Semîn’in 'Umdetü’l-huffâz fî tefsiri eşre-

fi’l-elfâz; İbnü’l-Hâim’in et-Tibyân fî tefsîri Garîbi’l-Ķur'an; 

Süyûtî’nin Müfĥimâtü’l-aķrân fî mübhemâti’l-Kur'an; Hasaneyn 

Muhammed Mahlûf’un Kelimâtü’l-Kur'an, tefsir ve beyân; Mu-

hammed Şahin Muhaysin ile Şa’bân Muhammed İsmail’in el-Hâdî 

ilâ tefsiri garîbi’l-Kur'an; Hamdı Ubeyd ed-Dımaşkî’nin el-

Kur'an'il-Kerîm ve tefsîru Garîbihî adlı eserleri bu alanın başlıca 

örneklerindendir."19 

Garîbu'l-Kur'an çalışmaları Kur'an'ın anlaşılmasına önemli bir 

role sahiptir. Çünkü verilmek istenen mesajlar kavramlar üzerin-

den verilmektedir. Mesajın iyi anlamanın yolu kavrama yüklenen 

anlamın iyi bilinmesinden geçmektedir. Bundan dolayı garîbu'l-

Kur'an ilmi son derce önem arz etmektedir. Nitekim Hz. Peygam-

ber'de "Kur'an'ın i'rabını edininiz ve onun garîblerini araştırınız"20 

                                                           
19 Ceraahoğlu, "Garîbu'l-Kur'an" DİA 
20 Ebu Bekr Muhammed b. Ebi Şeybe el-Kufî, el-Musannef, Cidde, Dâru'l-Kıble, 
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buyurmaktadır. Hz. Peygamber lafızların anlamlarını öğrenmeye 

teşvik etmektedir. Ayrıca sahabe ve tabiîn arasında da garîbu'l-

Kur'an'ın anlaşılması ile iliği pek çok rivayet vaki olmuştur.21 Son 

dönem alimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen (öl. 1971) şu ifadeleri 

sarf etmektedir. "Bu ilim, Kur'an'ı Mübin'in garîb namiyle anılan 

bazı lafızların manalarını bilmeye hizmet eder. Şöyle ki: Kur'an'ı 

Kerim'in bazı lafızları ve terkipleri vardır ki, bunlar fusahây-ı 

Arab'ın edebî eserlerinde musta'mel ise de halk arasında şay'i de-

ğildir. Bu cihetle garîb adını alan bu lafızların ve terkiplerin mana-

larını bilmek müfessirler için pek elzemdir."22 

Sonuç olarak Kur'an'daki garîb lafızların doğru bir şekilde an-

laşılmaması Kur'an'ın vermek istediği mesajı da anlamaya engel 

olur. Bundan dolayı garîbu'l-Kur'an ilmi son derece öneme haiz bir 

ilim dalıdır.  

Şimdi de sahabe ve tabiîn dönemlerden kavramlarla iliği yapı-

lan te'vil ve değerlendirmeler üzerinden duracağız.  

1. Sahabe Döneminden Bazı Örnekler  

Sahabe Kur'an'ın anlaşılması ile ilgili bir problem yaşadığında 

hemen yanı başında bulunan Hz. Peygamber'e mevzuyu götürür 

ve Peygamber'in söylediği onlar için kesin hüküm ihtiva ederdi. 

Fakat Hz. Peygamber vefat ettikten sonra sahabe Kur'an ile baş 

başa kaldı ve Hz. Peygamber'in onları gösterdiği metot çerçeve-

sinde kendi gayretleri ile hüküm istinbâtında bulunmaktaydılar. 

Sahabenin kavramlarla ilgili sorular karşısında verdiği cevaplar 

zaman zaman te'vil, zaman zaman da yorum şeklinde olmuştur. 

Abdullah b. Abbas (öl. 68/687), Abdullah b. Mes'ud (öl. 32/652),  

Ubeyy b. Ka'b (öl. 19/640) tefsirde şöhret kazana sahabelerdir. Bun-

ların yetiştirdikleri talebeler kendileri gibi Kur'an'ı açıklamada 

önemli role sahiptirler. Farklı yorumlara şu örnekleri verebiliriz. 

Örneğin Fatiha sûresindeki  ََراَط اْلُمْستَِقيم  ,ayeti için İbn Abbas اْهِدنَا الص ِ

                                                                                                                        
2006, c. 15, s. 431.  
21 Geniş bilgi için bkz.: Demir, Kur'an'ı Anlamada Garîbu'l-Kur'an'ın Yeri ve 

Kurtubî'nin Garîbu'l-Kur'an'a Yaklaşımı, s.219. 
22 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1973, I, 119.  
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İbn Mes'ud ve sahabeden bir grup bundan maksadın "İslam" oldu-

ğunu ifade etmişlerdir. Bir kısmı ise "Kitabullah", "Ebu Bekr, Ömer, 

Osman, Ali ve Salihlerin yolu", "Hidayet üzerine sabit olan yol"23 

şeklinde açıklanmıştır. "Sırat-ı Müstakim" kavramı Arapça dışın-

dan olan bir kavram olmamasına rağmen sahabe arasında farklı 

yorumlanmıştır. Arapça olmayan kavramlar üzerine ise daha farklı 

algılamalar olmuştur. Mesela Hz. Ömer Abese sûresindeki   ًَوَفاِكَهة

كل  هذا قد علمناه، فما  .ayetleri okunurken şu ifadeleri kullanmıştır .…َوأَبًّا

؟ -Bunların hepsini biliyoruz. Fakat 'Ebben' nedir?"  diye sorar" األب 

ken İbn Abbas ise 'Ebben' kelimesini bir rivayette "yaş meyve" 

diğer bir rivayette ise "insanlar hariç canlıların yediği nebat" olarak 

açıklamıştır.24  

Sahabe de kendi içtihatlarına, anlayış farklarına göre 

Kur'an'daki kavramları anlamışlardır. İbn Haldûn'un (öl.  

803/1406) her sahabenin Kur'an'ı anlama derecesinin aynı olduğu-

nu25 ifade etse de biz aynı kanaatte değiliz. Çünkü sahabelerin 

eğitimleri, yaşantıları ve tecrübeleri farklıdır. Bu etkenlerin hepsi 

Kur'an'ı anlamada farklılıklara yol açmaktadır. Mesela ramazan 

ayında sahur vaktini ifade eden Bakara 2/187. âyeti sahaben birisi 

tarafından yanlış anlaşılmış ve Hz. Peygamber tarafından düzel-

tilmiştir. Âyette   َوُكلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِدِمَن

 Fecir vakti beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye (tan yeri" اْلفَْجرِ 

ağarıncaya) kadar yiyin ve için."26 şeklinde geçen beyaz ve siyah 

ipliği sahabeden birisi bunlardan muradın bir siyah ve bir de be-

yaz ipliği olduğunu Hz. Peygamber'e ifade edince Hz. Peygamber 

siyah ve beyaz iplikten muradın gök yüzünde fecr-i sadık vaktinde 

meydana gelen ve gece ile gündüzün birbirinden ayrılması için 

olduğunu kendisine izah etmiş ve yanlış anlaşılmasını düzeltmiş-

                                                           
23 Muhammed b. Cerir et-Taberî, Cami'u'l-Beyan an Te'vil'i Ayi'l-Kur'an, 

Müessesetü'r-Risale, Mısır, 2000, I, 169-175. 
24 Taberî, Cami'u'l-Beyan, XXIV, 228. ;İsmail b. Ömer ibn Kesir, Tefsiri'l-Kur'an'il-

Azim, Daru't-Tayyib, 1999, Beyrut, VIII,325.  
25 İbn Haldûn, Mukaddime, (Türkçe Tercümesi), İst., 1954, II, 503.; Cerrahoğlu, Tefsir 

Tarihi, 61. 
26 Bakara 2/187. 
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tir.27 Sahabenin Kur'an anlayışları bir olmadıkları gibi garîbu'l-

Kur'an mevzusuyla ilgili olarak da aynı durum söz konusudur. 

Mesela tefsirde şöhreti meşhur olan ve "Tercûmani'l-Kur'an" laka-

bını alan İbn Abbas bile Kur'an'da bazı kavramları bilmediğini 

ifade etmektedir. Mesela Mücahid'in (öl. 103/721) tarikiyle gelen 

rivayette İbn Abbas şöyle demektedir.  :ِمْن َطِريِق ُمَجاِهٍد َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل

تَانِي أَْعَرابِيَّاِن يَْختَِصَماِن فِي بِئْرٍ ُكْنُت ََل أَْدِري َما فَاِطُر السموات َحتَّى أَ    "Ben فَاِطُر السموات 

kelimesini bilmiyordum taki iki bedevinin gelip kuyu başında 

tartışmasına kadar." Kuyu başında tartışan bedevilerden biri diğe-

rine   أنا فطرتها "Ben yaptım" dedikten sonra İbn Abbas bu kavramı 

anladığını ifade etmektedir. Ayrıca İbn Abbas'a َوَحنَاناً ِمْن لَُدنَّا kavram-

larının sorulduğunu ve İbn Abbas'ın cevap vermediği, başka bir 

rivayette ise "Allah'a yemin olsun ki  ًَوَحنَانا kelimesini bilmiyorum" 

dediğini ifade etmektedir. İkrime'den gelen rivayette ise İbn Ab-

bas'ın Kur'an'da 4 kavram hariç hepsini bildiğini ifade etmektedir. 

Bu kavramlar   ِغْسِليٍن, اهٌ   َوَحنَاناً أَوَّ , قِيمِ     َوالرَّ  olduğu ifade edilmiştir.28   

Garîbu'l-Kur'an çalışmaları sistemli bir şekilde olmasa da sa-

habe döneminde başlamış, sahabenin bazı kavramları bilmemesi 

ve birbirlerine sorması, bir nev'i Kur'an'da garîb kelimelerin oldu-

ğunun kabul edilmesi olarak değerlendirilmiştir.  

2. Tabiîn Döneminden Bazı Örnekler 

Dört halife devri ve sonrasında İslam'ın toprakları genişlemiş 

ve diğer milletler İslam ve Arap toplumuyla tanışmışlardır. Özel-

likle de Emeviler döneminde Araplar ilimle uğraşmamış daha çok 

diğer toplumları idare etmek ile uğraşmışlardır. Arap olmayanları 

hakir görmeye başlamışlardır. Bunun sonucunda "Mevali" yani 

Arap olmayan diye bir sınıf ortaya çıkmıştır. Mevali grubunun 

ilimde rolü büyüktür. Özelliklede ilimde temayüz etmiş olan ta-

biîler mevali grubundandı.  Fetihlerden sonra şehirlere dağılan 

                                                           
27 Ebu Abdullah Muhammed b. Ebi Bekr el-Kurtubî, el-Cami' li Ahkâmi'l-Kur'an, 

Dâru'l-Kutubi'l-Misriyye, Kahire, 1964, II, 320. 
28 Ebu Abdullah Muhammed b. ez-Zerkeşi, el-Burhan fi 'Ulumi'l-Kur'an, Dâru'l-

Marife, Beyrut, 1957, I, 293. ; Celaleddin es-Suyuti, el-Itkan fi 'Ulumi'l-Kur'an, 

Heyeti'l-Misriyye, Mısır, 1974, II, 4. 
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sahabelerin yetiştirdikleri insanların çoğunluğunu mevali grubun-

dandır.29 Mesela Abdullah b. Ömer'in mevlası Nafi', İbn Abbas'ın 

İkrime, Benü Fihr'in Ata b. Ebi Rebah, Benu Vabile'nin Said b. Cü-

beyr, Zeyt b. Sabit'in ise Hasen b. Yesar idi.30 İbn Abbas, Abnu'z-

Zübeyr, Abdullah b. Amr el-As ve İbn Ömer (Abadile) vefat ettik-

ten sonra ilim bütün beldelerde mevali olduğu da ifade edilmekte-

dir.31 Yani bütün ilim beldelerinde âlim olanlar mevali idiler.  

Sahabeden ders alan tabiînler de Kur'an'daki garîb kavramlara 

zaman zaman farklı yaklaşımlar getirmişlerdir. Mesela İbn Ab-

bas'ın en sağlam tariklerinden sayılan Mücahid Yusuf sûresinin 

12/31. ayetinde geçen   َوأَْعتَدَْت لَُهنَّ ُمتََّكأ “Ve onlara mükellef bir sofra 

hazırladı.”   ُمتََّكأ kelimesini turunc olarak açıklamıştır. Ayetin deva-

mında geçen ين ا  Onlardan her birine bir bıçak“ َوٰاتَْت ُكلَّ َواِحدَةٍ ِمْنُهنَّ ِسك ّ۪

verdi.” Bıçak ibaresinden dolayı da bıçak ile kesilmesi gereken bir 

şey olduğunu düşünmüş ise de   ُمتََّكأ kelimesi Arapça'da turunç de-

ğil yemek yerken veya bir yerde otururken üzerine oturulan min-

der veya yastık olduğu anlaşılınca   ُمتََّكأ kelimesin Habeş'çe bir keli-

me olduğunu ifade etmekle te'vil yoluna gitmiştir.32  

Tabiîn'in Kur'an'daki kavramlara getirdikleri açıklamalar ba-

zen sahabeden farklı bir şekilde yorumlasalar da çoğunluk itibariy-

le aynı yaklaşımı sergilemişlerdir.33 Mücahid için yukarıda verdi-

ğimiz örnek farklı bir yaklaşım tarzıdır. Fakat sahabe ile aynı yo-

rumları yapan tabiînler de çoktur. Mesela Bakara sûresinin 2/238.  

ينَ َوقُ  ِ قَاِنتّ۪ وُموا ّلِِله  “Allah için kıyama durun.” ayetinin nüzûl sebebi ola-

rak Zeyd b. Erkam'dan gelen rivayete göre kendilerinin namazda 

konuştuklarını ve bunun üzerine bu ayetin nazil olup bizi namaz-

da konuşmaktan menedildiklerinin ifade etmektedir.   ُنُوتٌ ق  Kanut 

ise "uzun süre ayakta durmak, aynı hal üzerine devam etmek, itaat 

                                                           
29 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 91. 
30 Ahmed Emin, Fecru'l-İslam, Mısır, 1955, s.155. ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 91. 
31  Yakut el-Hamevi, Mu'cemu'l-Buldan, Beyrut, 1955, II, 354. 
32 Taberî, Cami'u'l-Beyan. XVI, 71. ; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 91-92 
33 İsmail Aydın, Filolojik Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi, Dokuz Eylül Üniv. Sosyal 

Bilimler Enst. İzmir, 2010, Basılmamış Doktora Tezi, s.73.  
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etmek"34 anlamlarına gelmektedir. Tabiînden İkrime (öl. 105/723 ) 

kanut kelimesinin itaat anlamında olduğunu ifade etmektedir.35 

Tabiîn'in kanut kelimesine getirdiği itaat anlamı sahabenin anlayı-

şıyla aynıdır. Çünkü gelen ayette namazda konuşmaktan men 

edilmişler ve sahabe emre muhalefet etmemiştir. Aynı zamanda 

kanut'un İbn Ömer'in tanımıyla "ayakta uzun süre durmak" anlamı 

da vardır. Nitekim İbn Faris (öl. 395/1004) kanut kelimesine ayakta 

durmak anlamını vermişlerdir.36  

Tabiînlerin Kur'an'daki kavramları açıklamaları zaman zaman 

farklı yaklaşımlar olsa bile genel itibariyle sahabe ile örtüştüğünü 

söylemek mümkündür. Farklılıkları sahabe ile aynı zamanda ya-

şamamış olmalarıdır. Bu ister istemez farklı yaklaşımlara sebep 

olacaktır. Çünkü dün ile bugünün problemi ve problemin çözümü 

dahi aynı olmayabilmektedir. Sahabe ile çok yakın veya aynı görü-

şü ifade etmeleri ise sahabe zamanına en yakın insanlar olmaları-

dır. Diğer bir ifadeyle sahabenin talebeleri olmalardır. 

Sonuç 

Garîbu'l-Kur'an çalışmaları Kur'an'ın anlaşılmasına önemli bir 

role sahiptir. Çünkü verilmek istenen mesajlar kavramlar üzerin-

den verilmektedir. Mesajın iyi anlamanın yolu kavrama yüklenen 

anlamın iyi bilinmesinden geçmektedir. Bundan dolayı garîbu'l-

Kur'an ilmi son derce önem arz etmektedir.  

Kur'an, nâzil olduğu dönemde belagatin en üst seviyelerde 

olmasına rağmen üslubuyla düşmanlarına meydan okumuş ve 

onları geride bırakmıştır. Kur'an'ın kullandığı kavramlara zaman 

zaman yeni anlamlar yüklemişse de kavramları tamamen sözlük 

anlamlarından koparmamıştır. Sahabe Kur'an'ın kullandığı kav-

                                                           
34 Ahmed Menâf Hasen el-Kaysi, Eseru Abdullah b. Ömer fi't-Tefsir, Dâru'l-Kutubi'l-

İlmiyye, Beyrut, 2006, 178. ; Aydın, Filolojik Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi, 74.  
35 Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed el-Ezherî, Tezhibu'l-Luga, Dâru İhya-i Turasi, 

Beyrut, 2001, IX, 65. 
36 Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Zekeriyyâ İbn Faris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Luga, Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1999, II, 459. ; Aydın, Filolojik Tefsirin Doğuşu ve Gelişimi, 

74. 
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ramları anlamakta zaman zaman zorluklar yaşamışlardır. Hz. Pey-

gamber hayatta olduğunda anlayamadıklarını Hz. Peygamber'e 

sormuşlardır. Hz. Peygamber'in vefatından sonra sahabe Kur'an ile 

baş başa kalmış ve anlayamadıkları kavramları birbirilerine sor-

muşlardır. Zaman zaman da hüküm istinbâtın da bulunmuşlardır. 

Hz. Ömer gibi sahabenin önde gelenleri, İbn Abbas gibi tefsirde 

meşhur olmuş sahabeler dahi Kur'an'daki bazı kavramları anlam-

dıklarını ifade etmişlerdir.  

Sahabe garîbu'l-Kur'an çalışmalarında şiir ile istişhat da bu-

lunmuşlardır. Bunların önde geleni Abdullah b. Abbas'dır. 

Kur'an'da garîb lafızların olup olmadığı konusu bazı ulemalar 

arasında tartışma konusu olmuşsa da sahabenin bazı lafızları an-

lamaması garîb lafızların olduğunu göstermektedir. Ayrıca insan-

ların birbiriyle sürekli iletişimde olup etkilenmeleri gibi dillerde 

insanlar gibi birbirinden etkilenmektedirler. Kur'an ise Arap dili 

üzerine nâzil olmasından dolayı yabancı kelimelerin bulunması 

son derece tabiidir    

Sahabenin Kur'an'ı anlama derecelerinin hepsinin aynı oldu-

ğunu ifade etmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü sahabe-

lerin yaşayışları, eğitim seviyeleri farklı idi. Bu da elbette Kur'an'ı 

anlama derecesini de etkileyecektir. Fakat bütün sahabelerin 

Kur'an'dan birçok ayeti anlayıp hayatına uyguladıktan sonra in-

sanlara öğrettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.      

Tabiîn dönemi de sahabe ile benzerdir. Onlarda da bazı kav-

ramlara farklı yorumlar getirilmiştir. Fakat çoğunlukla sahabe ile 

aynı çizgide olmuşlardır. Çünkü zaman olarak sahabeye en yakın 

dönemde yaşamışlar ve onlardan ders almışlardır. Farklı görüş 

ifade etmeleri ise zamanlarının farklı olmasından dolayı olabilir. 

Çünkü zamanın değişmesiyle problemler de değişmektedir. Tabiîn 

zaman zaman bazı kavramları te'vil yoluna da gitmişlerdir.  
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___________________________________________________________       

NEZR KAVRAMI ÜZERİNE SEMANTİK AÇIDAN BAZI 

DEĞERLENDİRMELER 

NİHAT DEMİRKOL 1 

 

Giriş  

Kavramlar verilmek istenen mesajı güzel ve anlaşılır kılarlar. 

Kavram elbiseyse anlam onun içindeki cesettir. Eğer "kavram ce-

settir" derseniz anlam onun ruhu olur. Kur'an'da her metin gibi 

vermek istediği mesajı kavramlar üzerinden vermektedir. 

Kur'an'ın diğer metinlerden farkı bazen kavramlara özel anlamlar 

yükler bazen de aynen kullanır. Özel anlam yüklediği kavramlar-

dan bir tanesi de "nezr" kavramıdır. Nezr adak anlamına gelirken 

aynı kökten türeyen nezîr ise uyarmak ve haber etmek anlamlarına 

gelmektedir.  

Kur'an her iki anlamı da kullamaktadır. Fakat mesajı verirken 

adak anlamı için daha çok  نذر şeklinde kavramı ifade ederken 

uyarmak, korkutup sakındırmak anlamları için ise انذر،نذير şeklinde 

ifade etmektedir. Kur'an'ın bu şekilde kullanmasının nedenlerin-

den bir tanesi de Arap dilinin yapısından da kaynaklanmaktadır. 

Nezr kavramı fiil olarak kullanıldığında adak adamak anlamına 

gelirken nezîr şeklinde sıfatı müşebbehe olarak kullanıldığında ise 

uyarıcı anlamına gelmektedir.  

Biz de bu çalışmamız da "nezr" ve aynı kökten türeyen "nezîr" 

kavramlarından hareket ederek her iki anlamın kullanımları çerçe-

vesinde adak anlamının farklı yönlerine dikkat çekmeye çalışaca-

ğız. 

 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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1. Nezr Kavramının Anlamı 

1.1. Sözlük ve Terim Anlamları 

Nezr kavramı Arapça'da نذر N-Z-R fiilinden masdardır. Söz-

lükte "Adak, diyet, kulun rabbi için üzerine gerekli kıldığı ibadet, 

sadaka, Yahudiler'in çocuklarını kiliseye bağışlamaları"2 gibi an-

lamlara gelmektedir. Nezr kelimesindeki adamak anlamı kişinin 

üzerine vacip olmadığı halde kendisine ibadeti, sadakayı veya 

herhengi bir şeyi kendisine vacip kılmasıdır.3 Aynı kökten türeyen 

nezîr ise bildirmek, uyarmak, korkutup sakındırmak, korkulu bir 

şeyi bilip sakındırmak, haber vererek sakındırmak, dikkatini çek-

mek, korku verip uyanık kılmak, düşmanla korkutmak, uyarmak, 

korkunç haber vermek anlamlarına gelmektedir.4  

Nezr kelimesinin çoğulu inzâr olarak gelmektedir. İnzârı ger-

çekleştiren kişiye munzir veya nezîr denilir ve "tehlikenin farkında 

olmayan topluluğa bu tehlike hakkında bilgi veren kimse"5 anla-

mına gelmektedir. 

İslam literatüründe "terğib ve terhib" diye ifade edilen iki kav-

ram bulunmaktadır. Terğib; teşvik etme, terhib ise korkutma, sa-

kındırma anlamına gelmektedir. Nezr kavramı, terhib yani korku-

tup sakındırma diye ifade edilen kısma girmektedir.6  

Nezr kavramının kökünden türeyen kavramları toplamda iki 

anlamda değerlendirmek mümkündür.  

Birincisi: نذر nezere şeklinde "kişinin ibadet türünden bir şeyi 

kendisine vacib kılmasıdır." Kişi bunu yapmakta muhayyerdir. 

                                                           
2 Halil b. Ahmet el-Ferahidî, Kitâbu’l-Ayn, Mektebet'u Lübnan, Beyrut, 2004, VIII, 

180. ; Ebu’l Fazl Cemaleddin İbn Manzur el-Ensari er-Rufaî, Lisanu’l-Arab, Beyrut, 

1994, V, 200. ; Muhammed Murtaza el-Haseni ez-Zebidî, Tacu'l-'Arus min Cevahiri'l-

Kamus, Turasi'l-Arabi, ts. XXIV, 198. 
3 Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredât'u Elfazi'l-Kur'an, Dâru'l-Fikr, Beyrut, ts., s.508.   
4 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab,V, 201. ;Muhammed b. Ebi Bekr b. Abdulkadir er-Razî, 

Muhtaru's-Sihah, Dâru’l Marife, Beyrut, 2010, İsfehânî, el-Müfredât , s.508. ; Ebu'l-

Ceyb es-Sa'di, el-Kamusu el-Fikhi lugaten ve İstilahen, Lübnan, 2011, s.435.  
5 Hayati Hökelekli, "İnzar mad.", DİA.  
6 Osman Demir, Hadisler Işığında Hz. Peygamberin İnzar Yönü, (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi) Erzurum Atatürk Üniv. Sosyal Bil. Enst. Erzurum, 2017, s.18. 
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Kendi ihtiyarıyla böyle bir duruma girmektedir. Mesela birisinin 

"şu işim olunca kurban kesecem" demesi gibi üzerine vacib olma-

dığı halde kensine şart koşmasıdır. 

İkincisi ise  انذار-نذور –ينذر -nezere-yenzuru-nuzur- inzar şek نذر - 

linde "işlenmesi muhtemel bir suçun cezasını önceden haber ver-

mek, bilip sakındırmak, ihtiyatlı davranmak, bir şeyi bildirip sa-

kındırmak, korkunç haber vermek, dikkatini çekmek, korku verip 

uyanık kılmak, zararlı şeylerin geleceğini bildirerek sakındırmak, 

ihtar etme" anlamlarına gelmektedir.7   

Aynı kökten olmasına ragmen nezr kavramı kişinin bir ibadeti 

kendisine vacib kılması anlamına gelirken inzar kavramıyla uyar-

mak, ihtar etmek anlamlarına gelmektedir. Nezr kavramı lugat 

olarak bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik 

bir niyette bulunma halini alırken terim olarak da bildirmek, kor-

kutup sakındırmak, ihtar etmek gibi anlamlara gelmektedir.  

1.2.  İslamiyet Öncesi ve Sonrası Dönemlerde Nezr Kavramı 

Nezr kavramının iki odak noktası bulunmaktadır. Biri niyet 

etmek veya adamak. Diğeri ise uyarmak, bildirmektir. İslamiyet 

öncesi dönemlerde nezr kavramının odak noktası adamak anlamı-

dır. Nitekim Yahudilerin çocuklarını kiliseye bagışlamaları, mabe-

de adamaları bunu göstermektedir.8 

Kur'an'da geçen Hz. Meryem'in mabede adanmasında nezr 

kavramının İslamiyet öncesinde adamak anlamında kullanıldığını 

göstermektedir. “Hani, İmran’ın hanımı şöyle demişti: Ya Rabbi! 

Karnımdaki çocuğu hür olarak sırf sana hizmet etmesi için ada-

dım. Benden kabul et. Şüphesiz Sen Semi’ - Alîm’sin.”9 

Rivayetlere göre İmran'ın karısı, Fakuz'un kızı Hanne'dir.10 

                                                           
7 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab,V, 201-203. ; Demir, Hadisler Işığında Hz. Peygamberin 

İnzar Yönü, s.20. 
8 Ferahidî, Kitabu’l-Ayn, VIII, 180. ; İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, V, 200. 
9 Al-i İmran 3/35 
10 Ebu'l Kasım Mahmud b. Ömer b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşaf, Dâru'l Kutub-i 

Arabi, Beyrut, 1987, I,355. ; Ebu'l Hasen Muhammed b. Ali el- Vahidi, el-Veciz fi 

Tefsiri'l-Kur'an'il-Azim, Daru'l Kalem, Dımeşk, h. 1415, I,208. 
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O'da Hz. Meryemin Annesidir. Hz. Meryem ise Hz. İsa'nın annesi-

dir. Rivayete göre Hanne, bir gün ağacın gölgesi altında otururken 

bir kuşun, yavrularını beslediğini gördü. Bundan esinlenen Hanne 

kendisinin de çocuğu olmasını arzuladı ve Allah'a kendisine çocuk 

vermesi için dua etti. Bu duadan sonra Hz. Meryem'e hamile kaldı. 

Hamileliği sırasında kocası İmran vefat etti. Hanne'de karnında 

bulunan çocuğu yani Hz. Meryem'i Allah'a adadı.11     Nesefi (ö. 

810)  buradaki hizmetin özgür olarak yapıldığını başkasının eliyle 

veya başkasının hizmetinde olmadığını halis olarak ibadete ve 

mabed'e adandığını ve bu tür adakların onlarda meşru olduğunu 

ifade etmektedir.12  

İslamiyet sonrası dönemlerde ise adak anlamı olmakla beraber 

adağın içeriğinde bir değişme olmaktadır. Allah'a veya onun yeri-

ne kabul edilen yüce bir güce saygı göstermek ve rızasını kazan-

mak amacıyla bir fedakârlıkta bulunmak yahut bir ibadeti yapmak 

için verilen söze adak yani nezr denir.13 Dinlere göre, adağın nite-

liği değişmekledir. Geçmiş dinlerde doğal afetlerden, fırtınadan, 

salgın hastalıklardan adak verilmekle halas olunacağına inanılırdı. 

Yine bazı anlayışlara göre; insanlar ilahlarının hoşnutluğunu ka-

zanıp, onlardan gelecek azaplardan korunmak için fedakârlıklarda 

bulunmaları, bu nedenle de hayvan, insan ve hatta öz evladını 

kurban edilmesi gerekiyordu. Nezr'in felsefesinde bir dileğin Allah 

tarafından yerine getirilmesini sağlamak veya yerine gelmesinden 

sonra ona şükran ifade etmesi yatmaktadır. Bazen bir kişinin tür-

besine bir şeyin adanması da söz konusu olur. Buna göre nezr yi-

yecek, kurban ve mum yakmak şeklinde adanabilir. Bu tür anlayış-

larda adak ile yaratıcının veya insanüstü bir gücün hoşnutluğu 

sağlanmak istenirken; biryandan da adak sayesinde bazı isteklerin 

kabul edilebileceği inancı göze çarpmaktadır.14 

                                                           
11 Muhammed b. Cerir et-Taberî, Cami'u'l-Beyan an Te'vil'i Ayi'l-Kur'an, Dâru'l-Hicr, 

Beyrut, 2000, VI,332. 
12 Ebu’l Berekat Abdullah b. Ahmed b. Mahmud en- Nesefi, Medariku’t-Tenzil ve 

Hakaiku Te’vil, Dâru’l Kelimi Tayyib, Beyrut,1998, I, 250. 
13 Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ensar Neşriyat, İst. 2015, s.455. 
14 Sami Şener, "Adak Mad." Sosyal Bilimler Ans.   
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İslam'ın konuya bakışı diğer dinlerden farklıdır. Öncelikle 

adak, dünyevi maksatlar için yapılmamakta ve adağın yapılması, 

Allah'ın rızasını kazanmayı hedef almaktadır. İslam'da adağın, 

kişinin dünyevi çıkarı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Allah rızası 

için Kur'an okumayı, sadaka vermeyi veya bir kurban kesmeyi 

kendi kendine adayan kişi bunu yapmak zorundadır. Adağın ya-

pıldığı şekilde yerine getirilmesi vaciptir. Ayrıca adak, günah ol-

mayan bir iş veya davranış olmalıdır. Türbelere mum, ip vb. şeyle-

ri bırakarak adamak, İslam dininde haram olan davranışlardandır. 

İslami çerçeve içinde yer alan adakta, kişinin Allah'ın rızasını ka-

zanmak üzere kendinden bir fedakârlık yaptığı ve bunun karşılı-

ğında ondan bir şey bekleyemeyeceği anlaşılmaktadır.15 Bir işe 

bağlı olarak yapılan adaklar varsa da, sırf Allah rızası için yapılan-

lar kadar samimiyeti ifade etmezler. İslâm'da adak kurban kesme 

şeklinde olabileceği gibi, inzivaya çekilme, oruç tutma gibi daha 

değişik şekillerde de olabilir. İslam hukuku açısından adaktan, 

adağı adayan kişinin yakınları yararlanamazlar. Bu da adağın İs-

lam toplumunda yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren 

bir unsur olduğunu göstermektedir.16 

2. Zıt Anlamlısı  

2.1. Beşir 

Nezr kavramının zıt anlamlısı beşir kavramıdır. Esasen beşir 

kavramı nezr kavramından türeyen inzar kavramının zıt anlamlı-

sıdır. Nezr kavramının  anlamlarını yukarıda iki kategoride değer-

lendirmiştik. Nezr'in ikinci anlamı olan bildirmek, korkutup sa-

kındırmak anlamlarının zıttıdır.17 

Beşir kavramı Arapça kökenli bir kavram olup sözlükte müj-

delemek, sevindirmek, ferahlandırmak, güler yüzlü olmak, seve-

cen olmak gibi anlamlara gelmektedir.18 Beşir kavramının  inzar 

                                                           
15 Muhammed Emin İrbili, Tenviru'l-Kulub, Çev. Halil Gönenç, Eser Neşriyat, İst. 

1984, s.354.  
16 Ahmet Özel, "Adak mad.", DİA. 
17 Fikret Karaman vd., Dini Terimler Sözlüğü, DİBY., Ank., 2006, s.68.  
18 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, IV, 63.; Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed el-Ezheri, 
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kavramıyla hem ortak yönü hemde zıt yönü bulunmaktadır. İki 

kavramın ortak yönü; haber etmek, bilidirmek anlamlarıdır. Zıt 

yönleri ise inzar  korkutarak haber etmek, beşir de ise müjdeleye-

rek, sevindirerek haber etme anlamı taşımaktadır.19  

Beşir ve mübeşşir, nezîr ve münzir tüm peygamberlerin ortak 

vasıflarındandır. Beşir kavramı nezîr kelimesi ile birlikte Kur'an'da 

8 ayette yer almaktadır.20 Beşir sıfatı Allah, Hz. Peygember ve  

Kur'an-ı Kerim için kullanılmıştır. Beşir kavramı sevindirici heber 

vermek anlamında kullanıldığı halde Kur'an'da "üzücü bir haberi 

ve elem verici bir sonucu" bildirmek için de kullanılmıştır. Mesela 

ْرُهْم ب عَذَاٍب اَ۪ليمٍ فَبَش     "Onları elem verici bir azapla müjdele!” ayette bahsedi-

lenler Hz. Peygamber devrinde yaşayan ehl-i kitaptır. Ataları, 

peygamberleri ve onların peşinden giden kimseleri öldürmüştü, 

onlar da buna rıza gösterdiler, ayrıca Hz. Peygamberi ve 

mü’minleri öldürmeye azmettiler. Bundan dolayı Allah, alayvari 

bir şekilde onları elim bir azabla müjdelemektedir.  

3. Nezr Kavramının Kur'an'da Kullanımı 

Nezr kavramı Kur'an'da türevleriyle beraber toplamda 130 de-

fa geçmektedir. Nezr kavramının anlamlarını yukarıda iki katego-

ride degerlendirmiştik. Her iki anlamı Kur'an'da kullanılmakta-

dır.21 Mesela Hz. Meryem'in annesi tarafından Allah'a adanması 

(Al-i İmran 3/35) ve susma orucu (Meryem 19/26) ile adanan ada-

kaların Allah tarafından bilindiğini bildiren Bakara 2/270. ayeti 

nezr kavramının birinci anlamına hamletmek mümkündür. Aynı 

kökten türeyip korkutmak, sakındırmak anlamları için ise Ahkâf 

46/21, Fussilet 41/13 ve Leyl 92/14. ayetleri referans gösterebiliriz. 

Saydığımız ayetlerin dışında daha pekçok ayet aynı şekilde her iki 

                                                                                                                        
Tezhibu'l-Lugat, Daru'l-İhya-i Turasi'l-Arabi, Beyrut, 2001, XI, 246. ; Ahmet Önkal, 

"Beşir mad." DİA. 
19 İsfehânî, el-Müfredât, s.508. 
20 Karaman vd., Dini Terimler Sözlüğü, s.68. 
21 Muhammed Fuad Abdulbakî, Mu'cemu'l-Müfehres li el-Fazi'l-Kur'an, Dâru'l-

Hadis, Kahire, 1946, 291-293. 
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anlamda kullanılmıştır.22  

Kur'an'da nezr kavramının adak anlamı daha çok  نذر şeklinde 

ifade edilirken uyarmak, korkutup sakındırmak anlamları ise 

 şeklinde geçmektedir. Nezîr kavramı hem peygamberler انذر،نذير

için hem de Kur'an için kullanılmıştır. Örneğin Müddesir suresinin 

74/2. ayetinde Hz. Peygamber'e insanların uyarılması emri verilir-

ken Ahkaf 46/21. ayetinde ise Hud (a.s)'ın kavmine uyarıda bulun-

duğu ifade edilmektedir. Kur'an'da Hz. Peygamber'in uyarıcı yö-

nüne 44 defa vurgu yapılmaktadır.23 Furkan suresinin 25/1. ayetin-

de ise nezîr kavramı Kur'an'a atfedilerek O'nun âlemlere uyarıcı 

olması için indirildiği ifade edilmektedir.  

4. Nezr Kavramının Hadislerde Kullanımı 

Nezr kavramının her iki anlamı hadislerde de kullanılmıştır. 

Hz. Peygamber'in uyarıcı yönü genelde nezr kökünden türeyen 

inzar kavramıyla ifade edilmektedir. Hz. Peygamber insanları 

cehennem, ahiret, kıyamet, kabir, hesab ile uyarmakta ve haber 

vermektedir.24 

Hadislerde nezr kavramının adak anlamıda çokça geçmekte-

dir. Mesela Buhari de "Ka'be'ye yürümeyi nezr eden kişi babı, Ca-

hiliyye de i'tikafa gireceği ile ilğili nezr edip sonra müslüman olan 

kişi babı"25 gibi çokça bablar bulunmaktadır. Bunula ilğili örnekler 

hadis kitaplarında mevcuttur. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Nezr kavramı temel iki anlam üzerinedir. Bunlar: Adak ve 

uyarmaktır. Nezr kavramının adak anlamı daha çok  نذر şeklinde 

ifade edilirken aynı kökten olmasına rağmen uyarmak, korkutup 

sakındırmak anlamları ise انذر،نذير şeklinde ifade edilmektedir. Nezr 

kavramının her iki anlamı hem Kur'an'da hem de hadislerde kul-

                                                           
22 Geniş Bilği İçin Bkz: Abdulbakî, Mu'cem, 291-293. 
23 Demir, Hadisler Işığında Hz. Peygamberin İnzar Yönü, 18. 
24 Geniş Bilgi İçin Bkz. : Demir, Hadisler Işığında Hz. Peygamberin İnzar Yönü, 62-263. 
25 Ebu Abdillah Muhammed b.İsmail Buhari,, el-Camiu’s-sahih, Dâru'l Taku'n- Necat, 

Dımeşk, 2001. 
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lanılmaktadır. Kur'an'da nezr'in adak anlamına Bakara 2/270. ayeti, 

uyarmak ve haber vermek anlamlarına ise Ahkâf 46/21, Fussilet 

41/13. ayetlerini referans göstermek mümkündür. Hadislerde ise 

Hz. Peygamber'in uyarıcı olduğunu vurgulaması ve "Ka'be'ye yü-

rümeyi adak edinen kişi babı" gibi babların hadis kitaplarında yer 

alması nezr kavramının her iki anlamının da hadislerde kullanıldı-

ğını ortaya koymaktadır.   

İslam öncesi toplumlarda da nezr kavramı vardı. Al-i İmran 

3/35. ayet bunu göstermektedir. Fakat İslam'ın konuya olan bakışı 

farklıdır. Diger dinlerde doğal afetlerden, fırtınadan, salgın hasta-

lıklardan adak verilmekle halas olunacağına inanılırdı. Yine bazı 

anlayışlara göre; insanlar ilahlarının hoşnutluğunu kazanıp, onlar-

dan gelecek azaplardan korunmak için fedakârlıklarda bulun-

maları, bu nedenle de hayvan, insan ve hatta öz evladını kurban 

edilmesi gerekiyordu. İslam da ise adak, dünyevi maksatlar için 

yapılmamakta ve adağın yapılması, Allah'ın rızasını kazanmayı 

hedef almaktadır. İslam'da adağın, kişinin dünyevi çıkarı ile bir 

ilgisi bulunmamaktadır. Ama günümüze Müslüman toplumlarda 

olan adak anlayışları eski toplumların adak anlayışlarına çok ben-

zemektedir.  Mesela ağaçlara dilek tutup ip bağlama ülkemizde 

yaygın olan bir durumdur. İstanbul büyük ada da dilek tutma 

gününün olması ve Müslüman olan bir toplum olmasına rağmen 

yüzlerce kişi bu saçma dilek tutma olayına katılması toplumun 

İslam'dan ne kadar uzaklaştığını göstermektedir.26 Bu tür şeyler 

İslam'da haramdır.   

Her nezîr aynı zamanda bir nezr'dir. Yani her uyarıcı aynı 

zamanda kendini Allah'a ibadete, O'nun yolundan gitmeye ada-

mıştır. Mesela her peygamber'in nezîr yönü bulunmaktadır. Pey-

gemberler bu uyarıcı görevini yerine getirirken kendilerini tama-

men Allah'ın vermiş olduğu göreve adamaktadırlar ve bunu ha-

yatlarının temel görevi olarak görmektedirler. Bundan dolayı 

nâzirler aynı zamanda kendilerini nezr eden kişilerdir. Peygember-

                                                           
26 Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=01HaMJ83jZs.   

https://www.youtube.com/watch?v=01HaMJ83jZs
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ler'in nezr anlayışı ise Al-i İmran 3/35. ayetteki anlamdadır. Özgür 

olarak kendilerini Allah'a adamışlar ve nâzirlik görevi ugruna 

hayatlarından vazgeçebilmeyi göze almışlardır. 

Bizim de nezr anlayışımız peygamberlerin nezr anlayışı gibi 

olmalıdır. Al-i İmran 3/35. ayet rehberliğinde Allah rızasını hedef 

alan adakların çerçevesinde hareket etmemiz gerekmektedir. Aksi 

takdirde dünyevi maksatlar için adak adamak gibi çakma, ikinci el 

inançlardan kurtulamayız. "Peygamber değiliz onlar gibi peygam-

berlik vazifemiz yok ki biz de kendimizi vazifeye adayalım" diyen-

lere karşı diyeceğimiz cevap şudur: Evet peygember degiliz fakat 

Allah, bize harama girmeyi nehyetmiş ve iyilik yapmayı insanlara 

karşı hoşgörüyü ise emretmiştir. Biz de Allah'ın bu emirlerine uy-

maya kendimizi nezr etmemiz gerekir. 
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___________________________________________________________ 

ALLAH’IN VARLIK DELİLLERİNDEN OLAN DİL MU-

CİZESİ 

İBRAHİM AKGÜN 1 

 

Enfüsî dairede üzerinde tefekkür edilmesi gereken hususlar-

dan biri de şüphesiz ki insanların dillerindeki farklılıktır. Nitekim 

Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime ile bu gerçeği şöyle dile getirmekte-

dir; "O'nun (varlık) delillerinden biri de dillerinizin değişik olması-

dır(ihtilafu elsinetikum). Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler 

vardır.”2 

Müfessirlerin büyük çoğunluğu dillerin farklılığını lehçe ve 

şivelerin farklılığı olarak ifade ederler.3 Zemahşerî'nin de dikkat 

çektiği gibi, nutkun sıfatlarında,  lafızların tonlarında, fesahat ve 

rekâkette tıpatıp bir benzerlik bulmak hemen hemen imkânsızdır.4  

Lisanların farklı oluşuna gelince, mesela; Arap ırkına mensup 

iki kişi kardeştirler. Aynı lehçe ile konuştuklarından, biri diğerini 

tanır. Öyle ki, bunların gözleri kapalı olsa ve birbirlerini görmese-

ler bile her biri, "Bu falancanın, bu da diğer falancanın sesidir." der 

ve o sesin sahibini tanır. Çünkü insan, düşman kendisine ulaşma-

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Rum, 22  
3 Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan an Te'vil-i Ayi’l-Kur'an, 

Daru’l- Fikr, Beyrut, 1995 

XII, 39;  Kurtubî, Ebu Abdillah Muhanmed b. Ahmed, el-Camiu li Ahkami'l-Kur'an, 

Daru'l- Kütübi'l-İlmiyye, 

Beyrut, 1993, XIV, 13;  İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, 

Kahraman Yay. İst. 1992 VI, 316;  Ebu's-Suûd, Muhammed b. Muhammed, İrşadu'l- 

Akli's-Selim ila Mezaye'l-Kur'ani'l-Kerim, Daru İhyai't-Turasil-Arabî, Beyrut, 1990 

VII, 56; Şevkanî, Muhammed b. Ali Muhammed, Fethu'l- Kadir, Daru İhyai't-

Turasi'l- Arabi, Beyrut, ts. , IV, 218 
4Zemahşerî, Carullah Mahmud b. Ömer, el Keşşaf an Hakaiki't-Tenzil, Daru’l-Fikr, 

Beyrut, 1983 III, 218 
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dan tehlikeden sakınması ve zaman geçirmeksizin dostuna yöne-

lebilmesi için, gerçek arkadaşını diğerlerinden tefrik etmek zorun-

dadır. Bu bazen göz ile olduğu gibi bazen de kulak ile olur; dolayı-

sıyla da Cenab-ı Hak, insanların seslerini farklı farklı yaratmıştır. 

Yukarıdaki açıklamayı yapan Razî'ye göre, bazıları ayetin bu 

ifadesiyle Arapça, Farsça, Rumca vb. dillerin farklılığının kast 

edildiğini söylemişlerse de, birinci açıklama daha doğrudur.5  

Elmalılı ise, daha geniş bir şekilde anlamakta ve şöyle demek-

tedir: "Lisanların ihtilafı" tabiri, genellikle lügatların farklılığından 

lehçe ve şive gibi hususî söyleyiş tarzlarının farklılığına kadar hep-

sine şamil olabilir. Arabın dili başka, Acemin dili başka, Türk'ün 

dili başka, Rum'un dili başka ve Freng'in dili başkadır ilh... Her 

kavmin dili başka başka olduğu gibi aynı kavimde muhtelif kabile-

lerin, zümrelerin de dillerinde başkalık vardır. Mesela: Yemen'linin 

ki ile Necid'lininki farklı olur.6 

Dikkat edildiğinde ayetin sonunda "Şüphesiz ki bunda bilenler 

için (alınacak) dersler vardır." diye ifade edildiği görülür. Bu ifadede 

birçok hikmet ve gayeler vardır. Elmalılı bu son ifadedeki hikmet-

lerden bazılarını şöyle izah eder: "Evvela; bütün bu farklılık ve 

ihtilaf, tabiatın sıradanlığını değiştirerek muhtelif tabiatlar yaratan 

Allah Teâlanın kudretini gösterir. Ve bütün bu ihtlaf içinde küllî 

bir nizam içinde koruyup idare etmesi de ilim ve sanatındaki ke-

mal ve hikmetini gösterir.  

İkincisi; demek ki dillerin ve renklerin ihtilafında birçok hik-

met vardır. Ve bu hikmetlerden biri de, intişar içinde bir tanışma-

dır. Böyle muhtelif lisanları ve ırkları muhtevi bir cemiyet teşkil 

edebilmek de ancak ilim ile mümkün olabilir. Demek ki bir insan 

ne kadar çok lisan bilirse Allah Teâlanın varlık delilleri hakkında o 

kadar çok malumat edinmiş olacaktır. Ve demek ki beşerin sima-

                                                           
5Razî, Fahreddin,  Mefatihu'l-Ğayb,   (et-Tefsiru’l-Kebir) Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

Tahran, ts.XXV, 111-112  
6 Elmalılı, Muhammed. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Eser Neşriyat İst. 1979 

VI, 3813 
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sıyla ilgili ilim de filoloji gibi mühim ilimlerdendir.7 

İnsanlar arasında en önemli iletişim araçlarından biri olan dil, 

aynı zamanda Allah'ın varlığını bildirmesi açısından daha da bü-

yük bir önem arz etmektedir. Ayrıca ilgili ayet-i kerimeden Al-

lah'ın insanları yeryüzündeki değişik milletlerin dilini öğrenmeye 

zımnî manada bir teşvikte bulunduğu manasını çıkarmak da 

mümkündür. Yer ve gökyüzü,  içindekilerle beraber kâinat kitabı 

olarak bize Allah'ı gösterir. İnsana lütfedilen lisan da O yüce Yara-

tıcıya işaret eder. Zira sadece maddi sebeplerle insanın konuşabil-

mesi, iç dünyasını dışa aktarabilmesi ve meramını ifade edebilmesi 

açıklanamaz. Maddenin manayı kavrayabilmesi düşünülemez. 

Lisan insana mahsustur. Cinler ve ruhanî varlıklar dışında, 

hiçbir canlı, insanınki gibi bir beyan kudretine sahip değildir. Bu 

canlıların bazılarının dili, beyni, sinir sistemi de olsa bizim kadar 

engin bir haberleşme sistemine sahip olmamaları, insana verilen 

ehemmiyeti ve onun, küllî bir muhatap olarak kabul edildiğini 

göstermektedir.8 

Konuşma çok karmaşık bir kabiliyettir ve bu kabiliyeti beynin 

sadece bir bölümü ile sınırlandırmak, onu bir bölgenin belirli bir 

fonksiyonu olarak görmek doğru değildir. Çünkü konuşma, fikir-

lerin söz, yazı, şekil, mimik ve hareketlerle anlama ve anlatabilme 

kabiliyetidir.9 

Kurtubî;  dillerin farklılığının lügat ve lehçe farklılığı olduğu-

nu ifade etmekle beraber farklı bir yaklaşımla dillerin farklı oluşu-

nun bir cihetinin de ağızdaki dilin bizzat kendisi olduğunu ifade 

eder10 ki, kanaatimizce, bu tespitle, mezkur ayette ağızdaki dilin 

anatomik yapısı üzerinde düşünmeye ve tefekkür etmeye de bir 

teşvikte bulunmuş olur. Kur'an'ın beyanı içerisinde üzerinde te-

fekkür etmemiz istenilen uzuvlardan birisi de, tefekkür vasıtası 

olan bizzat dilin kendisidir. 

                                                           
7Bkz. Elmalılı, a.g.e., VI, 3813-14  
8Alan, Yusuf, Lisan ve İnsan, İzmir, 1994, s. 7-8  
9 Alan, a.g.e. s. 9 
10 Kurtubî, a.g.e., XIV, 13 
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Bir ayet-i kerimede yine dilin insan hayatındaki mümtaz yeri-

ne ve Allah'ın büyük bir nimeti olduğuna dikkat çekilerek şöyle 

ifade edilir; "Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi?11 

Hücrelerin parmak uçlarındaki izlerin farklılığı gibi, dilin ana-

tomik yapısında da kişiler arasında farklılıklar olduğu bilinmekte-

dir. Her insanın ağzına yerleştirilen dilin insan hayatında ne kadar 

mühim bir rol oynadığı cahil- alim herkesin bildiği bir gerçektir. 

Konuşmayı temin eden dil olduğu gibi, yeryüzünde insanlığa rızık 

olarak takdim edilen bütün yiyecek ve içeceklerin ölçüsünü veren 

ve lezzetini tarif eden de yine dildir. 

Şüphesiz birkaç vazifeyi bir anda yapabilen organlarımızdan 

biri de dilimizdir. Konuşurken kelimeleri telaffuz etmekte kullan-

dığımız organlardan biri olan dil, aynı zamanda ağızdaki lokmala-

rı çevirmek suretiyle sindirim faaliyetine de yardımcı olur. Dilin 

bir diğer vazifesi de tat almaktır. İçindeki kaslar vasıtasıyla esnek 

bir hareket kabiliyetine sahip olan dilimizin üzerinde gördüğümüz 

kabarcıkların içinde tat tomurcukları yerleştirilmiştir. Tat tomur-

cuklarında da tat sinirlerinin uçları bulunur.12 

Dilin üstü kaygan doku ile kaplı olup dokunun içinde epitel 

hücreleri bulunmaktadır. Bu hücrelerdeki memecikler başlıca dört 

şekilde bulunur. Çanak, mantar, taç ve ipliksi.. Dil tatmaya yaradı-

ğı gibi lokmaları yutmaya da yarar. Ağıza alınan lokmaların tadı, 

tat alma sinirleri vasıtasıyla beyine ulaşır. Ağzın ön kısmında bu-

lunan bu uzuv vasıtasıyla zararlı şeyleri dışarı atmak mümkün 

olduğu gibi, acı, tatlı, ekşi ve tuzluyu, soğuk ve sıcağı, katı ve sıvı-

yı anlamak mümkün olur. Dil, dokuz bin kadar ince tat alma hüc-

releri ve sinirleri beyne ulaştırır. Sinirlerin sayısı kaçtır? Hacimleri 

ne kadardır? Tek başlarına ve toplu olarak duyu vazifesini beyinde 

nasıl yerine getiriyorlar? Sinir sistemi ise, vücudumuzu her taraf-

tan saran en küçük hücrelerden, aksların ulaştığı sinir uçlarından 

ve bunların birbirine eklenerek meydana getirdikleri sinir tellerin-

                                                           
11Beled,8-9  
12 (Heyet), İnsan Vücudu, Yeni Asya Yay. İst. 1979s. 70 
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den ibarettir. Bunlar omurilik ve beyin sistemiyle irtibat halinde 

bulunur. Cismin bir tarafına yapılan tesir- bu tesir isterse hava 

tabakasındaki hareket şeklinde olsun- sinir hücreleri ve telleri vası-

tasıyla beyne ulaşarak orada gerekli tepkinin doğması sağlanır. 

Sinirlerdeki uyarılar ve haberlerin hızı saniyede yüz metreye ula-

şır.13 Her birinin lezzeti farklı olan binlerce gıdanın tatlarını fark 

edebilecek bir kabiliyetin dilimizde mevcut olması bütün bu gıda-

ları bilip onların insan vücuduyla münasebetlerini hesaba katan bir 

Zât tarafından yapılan plan ve programın sonucudur.14 

Dil, hayattaki bilinen faydalarıyla birlikte, hayvanların dille-

rinden ayrı olarak, insanın bilhassa meramını ifade etmek için kul-

landığı bir alettir. Hatta gösteriş ve riya için söylediği bir lafı veya 

yalanı bile o dil ile söylüyor. Ve her iki dudak ki (insan) birbirine 

uygun olarak ağzını lüzumuna göre onlarla açar- kapar, söyleme-

sinde, yemesinde, içmesinde vs. birçok konuşmalarında onlardan 

yardım alır.15 Ve hatta en basit bir hareket olan üflemesinde bile 

yardım alır.16 

Dil ruhun aynasıdır. Fikirlerimiz bu aynadan kelimeler şek-

linde yansır. Yani genellikle kelimeler yardımıyla düşünürüz. Dil, 

bir taraftan düşünce neticesi meydana gelirken bizzat kendisi de 

düşünceyi meydana getirmektedir. Dilsiz tefekkür, sadece birta-

kım eşya hayallerinin zihinde canlandırılmasından ibaret kalır. (Bir 

yerin adresinin hayal edilmesi gibi) ki bu, son derece kısıtlı, şekil-

lere bağlı, görebildiğimiz dünya ile sınırlı bir müşahhas dil kalır.17 

Sonuç 

Hiç bir şeyde israf yapmayan Cenab-ı Hak, dilin yaratılmasın-

da da israf yapmamıştır. İnsana takılan bir dil vasıtasıyla binlerce 

                                                           
13 Kutub, Seyyid, fi Zilali'l-Kur'an, Daru'ş-Şuruk, Beyrut, 1992, XVI, 70 
14İnsan Vücudu, a.y.  
15Bkz. Elmalılı, a.g.e., VIII,   
16Alusî, Ebul-Fadl Şihabuddin Mahmud, Ruhu'l-Meani, Daru İhyai't-Turasi’l-Arabî, 

Beyrut, 1985,XXX 136; Nesefî, Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed, b. Mahmud, 

Medariku't-Tenzil ve Hakaiku't- Te'vil, Daru’l-Fikr, Beyrut, ts., IV, 358 
17Songar, Ayhan, "Dil ve Düşünce", Bilgi Dergisi, İst. 1966, XIX, 226 
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iş görülmekte, binlerce vazife yapılmakta ve binlerce fonksiyon 

icra edilmektedir. İnsanın duygu ve düşüncelerini kelimelerle ifa-

de etmekten bütün yiyecek ve içeceklerin tatlarının ayırt edilmesi-

ne kadar olan bütün bu fonksiyonlar insana takılan bir dil ile ya-

pılmaktadır. 
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___________________________________________________________       

KUR’AN’DA CENNET, CEHENEM İLE YAPILAN TER-

ĞİB VE TERHİB  

MAHMUT SÖNMEZ 1 

                 

Giriş 

Ra-ğı-be fiilinin tefil babına intikalinden türemiş bir isim olan 

“terğib”, bir kimseyi bir şeye teşvik etmek,2 etkileyici ifadeler ile 

herhangi bir şeye özendirmek, darb-ı mesel ve kıssalarla o şeye 

teşvik etmek, yumuşaklıkla bir alışkanlık kazandırmak anlamları-

na gelmektedir.3 Ayrıca terğib, dinin iyi, güzel, doğru ve faziletli 

kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmek demektir.  Terhib ise, 

korkma anlamına gelen ra-hi-be, fiilinin tefil babına nakledilmesi 

ile türetilmiş bir isim olup “korkutmak ve sakındırmak” manaları-

na gelmektedir.4 Terhib, bir kimseyi korkutarak sakındırmak ve bir 

şeyden kaçınmasını sağlamaktır.5 Ayrıca terhîb, dinin kötü, yanlış

ve günah olarak nitelendirdiği söz ve davranışlardan sakındırıp 

uzaklaştırmayı ifade etmektedir. 

Tergib ve terhîb terimleri Kur’an’da geçmemekle birlikte rağ-

bet ve rehbet köklerinden türeyen çeşitli kelimeler sözlük anlamla-

rıyla kullanılmışlardır.6 Enbiyâ Suresi 90. Ayetinde ise; bu iki keli-

me mastar olarak birlikte kullanılmıştır.  

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Ebu’l-Fadl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, İbn  Manzûr, Lisânu’l-Arab, 

Daru Sadır, Beyrut, 1968,  I,422. 
3 Mehmet Görmez, DİA, “Terğib ve Terhib md.” İstanbul, 2011, XXXX, 508-509 
4 İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, I,436. 
5 Mehmet Görmez, DİA, “Terğib ve Terhib md.” İstanbul, 2011, XXXX, 508-509 
6 Rağbet kökü ve türevlerinin kullanıldığı ayetler için bkz. Nisa, 4/127; İnşirah, 64/8; 

Tevbe, 9/120;Bakara, 2/130; Tevbe 9/59, 120; Meryem 19/46; Kalem 68/32; rahbet 

kökü ve türevlerinin kullanıldığı ayetler için bkz. A‘râf 7/116; Bakara, 2/40; Nahl, 

16/51; Mâide, 5/82; Tevbe, 9/31, Enbiyâ, 21/90; Kasas, 28/32; Hadîd, 57/27; Haşr, 

59/13. 
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Kelamın Kısımları ve Hitabın Tabakaları 

Kur’an-ı Kerim, ele aldığı meseleleri gayet üstün, metin ve 

haşmetli bir şekilde ele almıştır ki; buna “beyanındaki beraat” de-

nilir. Kelamın terğib ve terhib, medh ve zemm, isbat ve irşad, if-

ham ve ifham gibi kısımları ve tabakaları vardır. Bütün bu kısım 

ve tabakalarda Kur’an’ın beyanı en yüksek mertebededir.7 

Kur’an neye terğibte bulunmuşsa, gönülleri ona şiddetle mey-

lettirmiş, neden sakındırmışsa, nefsi de kanaate sevkedecek şekilde 

ondan uzaklaştırmıştır. Neyi methetmiş ise, onu göklere çıkarmış, 

neyi kötülemişse, onu yerin dibine batırmıştır. Neyi isbat etmişse, 

onu akla tam kabul ettirmiş, Neye irşad etmişse, insanı ona sevk 

etmiştir. Neyi anlatmak istemişse, onu kolayca anlatmış, zihne ve 

kalbe yerleştirmiştir. Hangi konuda muhatabı susturmak istemişse, 

onu tam olarak susturmuştur.8 Müminleri iyiliğe teşvik edip kötü-

lüklerden sakındıran her âyet, üslûp itibariyle tergîb ve terhîb kap-

samında değerlendirilebilir. Fakat bu konu çalışmamızın sınırlarını 

aşacağından dolayı sadece cennet ve cehennemle yapılan tergîb ve 

terhîb üzerinde duracağız. 

Teşbih, Temsiller ve Meseller ile Yapılan Terğib ve Terhib 

Teşbih, aralarında hakikaten veya mecaz yolu ile münasebet 

bulunan şeyleri birbirine benzetmek demektir.9 Mesela, “Ahmet 

cesarette arslan gibidir” denildiğinde Ahmet’in cesareti arslana 

benzetilmiş olmaktadır. Teşbih ile anlatımda bir takım incelik, 

nükte ve ibretler bulunur.10Teşbih, ifade edilmek istenen manayı 

canlı bir şekilde zihne yaklaştırarak11 zihinde daha kalıcı olmasını 

sağlar. İnsanlığa en son ve en mükemmel İlahî mesajı takdim eden 

Cenâb-ı Hakk,  Kur’ân’da insanlığı hidâyet ve kemâle davet için 

kullandığı önemli üslûplardan birisi de Kur'ân İlimlerinde "Emsa-

lü'l-Kur'ân" adıyla bilinen üslûp çeşididir. Kur'ân’ın muhataplarına 

                                                           
7 Şadi Eren, Kur’an Mucizesi, Selsebil Yayınları, İstanbul, 2016, s.195. 
8 Şadi Eren,  Kur’an’da Teşbih ve Temsiller, Akademi Yayınları, İzmir, 2006, s.195. 
9 Eren, Kur’an’da Teşbih ve Temsiller, s. 33 
10 Hamedan, Mahmut Musa, Edevatü’t-Teşbih, Mısır, 1992, s. 3 
11 Eren, Kur’an’da Teşbih ve Temsiller, s.34. 
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arz ettiği bu üslûp, ibret ve dersler ihtiva etmesi cihetiyle, adeta 

kıssaların bir uzantısı gibi görünürse de, Kur'ân bunları kıssalar 

içinde mütalaa etmemektedir. 

“Mesel” kelimesi, lügatte; bir şeyin benzeri, aynı şey, delil, 

hüccet, bir nesnenin sıfatı, ibret ve ölçü manalarına geldiği gibi; 

kıssa, hadis ve destan manalarını da ihtiva etmektedir.12 Ayrıca 

mesel halk arasında kabul görüp yayılmış teşbihe dayalı, içerisinde 

bir düstur ve hikmet taşıyan kinayeli veciz sözlerdir13 diye de tarif 

edilmiştir ki, bu tanıma göre mesel Türkçemizdeki atasözleri ma-

nasına gelmektedir. 

Aynı kökten türemiş olan “temsil”, bir kıssa veya söz beyan 

etmek demektir. Aynı zamanda çok cihetlerle yapılan teşbihe de 

temsil denir. Mesela, alim birisi hakkında “o bir deryadır” sözü bir 

teşbihtir. “O, hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin istifade 

ettiği bir denizdir.” ifadesi ise bir temsildir.14 Temsil, kalbe daha 

çok nüfuz eder. İnatçı hasmı susturmada daha etkili olur.15 Temsil, 

vehmi akla itaat ettirmeğe en latif bir vesiledir. Akıl ile bilinen 

gözden ırak şeylerin yüzünden perdeyi kaldırır, onları gözle görü-

lebilir bir şekle getirir. Bilinmeyeni bilinir ve tanınmayanı tanınır 

hale getirir.16  

Yine aynı kökten müştak olan “temessül” bir şeyin suretine 

girmek, onun gibi görünmek manasına gelir. Darb-ı mesel ise bir 

şeyi misal getirmek ve o şeyi mesel olarak zikretmek demektir.17 

Kur’ân’da birçok kelime, lügat ve kök anlamlarının sınırların-

                                                           
12-Bkz. Isfehanî, el-Müfredât, s.462; İbn Manzur, Lisânu'l-Arab, XI, 610-611; Asım 

Efendi, el-Okyanusu'l-Basit fi tercemeti’l-Kamusi’l-Muhît, Takvimhane-i Amire, İstan-

bul, 1272, IV, 83; İbn Sealibi Abdülmelik. el-Eşbâh ve'n-Nezâir, thk. Muhammed el-

Mısri, Kahire 1984, s.54. 
13-Ulutürk, Veli, Kur'ân-ı Kerim’de Meseller, EAÜİFD, 11.Sayı, Erzurum, 1993, s.76. 
14 Eren, Kur’an’da Teşbih ve Temsiller, s. 43 
15 Beydavi, Ömer b.Muhammed eş-Şirazi, Envarü’t-Tenzil ve Esrarü’t-Te’vil, hşy. el-

Kazuri, (I-V), Müessesetü’ş-Şa’ban, Beyrut, ts. I, 30 
16 Ebussuud, I, 50 
17-İsmâil b.Hammâd el-Cevherî,  es-Sıhah Tacu’l-Lugâtî ve Sıhâhü’l-Ârabiyye,  thk. 

Ahmed Abdü’l-Gafûr Attar, Darü’l-Kütûbi'l-Arab, Mısır, V, 1816, İbn Manzur, 

Lisânu’l-Ârab, XI, 612; Âsım Efendi, Okyanus, IV,89  
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da kalmak şartıyla, değişik siyaklarda, farklı anlamlarda kullanıl-

mıştır. Bu kelimelerden birisi de meseldir. Kur'ân ıstılahı ve Tefsir 

Usûlü İlminde ise mesel, hakikatte vuku bulmayan, ancak tezkir, 

va'z, teşvik, zecr, ibret, bir hareketi tasvib, kastedilen mananın akla 

yakınlaştırılması ve mananın hissedilir şekilde tasvir edilmesi gibi 

gayeler için Kur'ân'ın getirdiği misaller diye tanımlanır.18 Bu tanım 

kelimenin lügat anlamıyla tam uygunluk arzetmektedir.  

Meseller, Kur'ân'ın önemli üslup şekillerinden birisidir ki, bu 

tarz bir anlatım ile bir takım önemli hallerin, olayların, gerçekte 

meydana gelmeyen suretler ve darb-ı mesellerle tasviri yapılarak, 

muhataba ulaştırılması istenen mana ve mesajlar, anlaşılır bir tarz-

da sunulmaktadır.19 Bunların yanında Kur'ân-ı Kerîm'de mesel 

kelimesi kıssalar siyakında, kelimenin kök anlamı sınırları dahilin-

de ibret, örnek ve ders anlamında da bir çok defa kullanılmıştır.20 

Kur'ân’ın muhataplarına sunduğu temsilî ifadelerde tasvir 

edilen olaylar, tarihen vukuu mümkün olaylardır. Çünkü misal 

için de olsa, vukuu mümkün olmayan, insanlık tarihi ve gerçeğine 

ters düşen olaylar,21 ibret için tasvir ederek anlatmak, akıl ve man-

tıkla telifi mümkün olmayan bir durumdur.22 Bu gerçeğe binâen, 

Kur’ân’da temsilî olarak da olsa tasvir edilen olaylar gerçeğe uygun 

keyfiyetlerdir. Her şeyi ile gerçek olan Kur'ân’ın, farazi, hayalî ve 

insanlık gerçeğine aykırı olayları ibret için nazarlara arzetmesi 

düşünülemez.23 

Meseller, gaye itibariyle kıssalar gibi aynı hedefe hizmet eden, 

fakat unsurları ve yapıları itibariyle kıssalardan farklılıklar arze-

den bir üslûp şeklidir. Kur'ân'da meseller ifadesinden onların ga-

yesi gayet açık olarak anlaşılmaktadır. 

                                                           
18-Şengül, Kur'ân Kıssaları Üzerine, s.56; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1988, s.174 
19-Elmalılı Hamdı Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979. Hak 

Dini, I, 244 
20-Nur, 24/34; Yasin, 36/13; Zuhruf; 43/56, 57, 59 vd. 
21- Sadık Kılıç,  Mitoloji, Kitabı Mukaddes ve Kur'ân-ı Kerim, s.174 
22-Ulutürk, Kur’ân-ı Kerim’de Meseller", s. 95 
23-Şengül, Kur’ân Kıssaları Üzerine, s.77 
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"Bu misaller (yok mu?) İşte biz onları insanlar düşünsünler diye 

irâd ediyoruz”24 

"An dolsun ki biz bu Kur’ân’da insanlara her türlü misali, belki 

öğüt alırlar diye verdik.”25 

"İşte biz bu temsilleri insanlar için getiriyoruz, fakat onları ancak 

âlimler düşünüp anlayabilir.”26 

Bu âyetlerde de açıkça ifade edildiği üzere, mesellerin 

Kur'ân’da zikredilmesinin gayesi, başta insanların düşünüp, nasi-

hat ve öğüt almalarını sağlamaktır. Temsilî olarak anlatılan olayla-

rı derinlemesine inceleyerek onlardan ders ve ibretler çıkarmaktır. 

Fakat ne var ki, insanların ekserisi tefekkür ve düşünce melekesini 

yerli yerinde kullanamadıklarından dolayı beklenen müsbet neti-

ceyi elde edememektedirler. İşte her şeyde olduğu gibi bu mesel-

lerden de ancak iyice düşünen ve bilen insanlar gereği gibi fayda-

lanırlar. 

Cennet Nimetlerini Anlatmakla Yapılan Terğib  

Beka âleminin bir menzili olan cennet, lügatte örtmek, gizle-

mek manasındaki جن ’c-n-n’ kökünden isim olup bitki ve ağaçlarıy-

la toprağı örten bahçe manasına gelmektedir.27Allah’a iman edip 

Salih ameller işleyen kullarına iman ve amellerine mükâfat olarak 

ebedi saadet yurdu olan cennetle taltif edileceklerdir. Hz. Peygam-

ber (s.a.s) bir hadislerinde cenneti “ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ve 

ne de insanın hatırına gelmemiş bir yer”28 bir yer olarak tarif ederek 

oranın güzelliğine insanın dikkatini çekmiş ve ümmetinin oraya 

rağbet etmesini arzu etmiştir. 

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ahiret âlemindeki halleri tasvir 

                                                           
24-Haşr, 21 
25-Zümer, 27; Kamer, 22 
26-Ankebut, 43 
27 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, “cnn” madd. 
28 Ebu Abdillah, Muhammed b. İsmail, el-Buhari, “es-Sahihu’l-Buharî” el-

Mektebetü’l-İslamiyye, Mısır, ts 

Bedü’l-Halk,8; Ebu’l Hüseyn b. Haccac Kuşeyri, el-Müslim, Sahih-i Muslim, İhyau’t-

Turasi’l-Arab, Beyrut, ts. İman, 312; Ebu İsa Muhammed bin İsa et-Tirmizi, es-

Sünnenü’t-Tirmzi, thk. İbrahim, Utve,el-Mektebetü’l-İslamiyye, Mısır, ts. Tefsir,32/56.  
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ederken teşbih ve temsil sanatını kullanarak muhataplarına bilme-

dikleri bir âlemin garabetini dünyada alışıp ülfet ettiği şeylerle 

anlatmıştır. Her ne kadar âhiret nimetleri dünyadakinden çok fark-

lı olsa da onların muhatabın bildiği nimetlere benzetilerek anlatıl-

ması zaruridir.29 Zira insan bilip ülfet ettiği şeylere daha fazla ilgi 

duymaktadır.  

 Kur’an’da Cenab-ı Hak cennetin akıl almaz güzelliklerini teş-

bih ve temsillerle anlatarak kullarının oraya iştiyak duymalarını 

istemiştir. Bu cümleden olarak cennetin nehirleri şu şekilde tasvir 

edilmiştir:  

دَالَّت ياْلَجنَّة َمثَل  ع  تَّق ونَو  نْْنَهار أَف يَهااْلم  ن َغْير َماء م  نَْوأَْنَهار آس  ه يَتَغَيَّرْلَمْلَبَن م  َطْعم 

نْ م  لَذَّة َخْمر َوأَْنَهار   

ب ينَ نَْوأَْنَهار ل لشَّار  َصفًّىَعَسل م  مْم  نْف يَهاَولَه  َرة الثََّمَرات ك ل  م  نَْوَمْغف  مْم  ه وََكَمنَْرب  ه     

اَماء َوس ق واالنَّار ف يَخال د                                               يم  أَْمعَاَءه مْفََقطَّعََحم     

““Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaad edilen Cennetin durumu 

ise şudur: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakla-

rı, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. 

Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rab’leri tarafından bir mağfiret 

vardır. Bu nimetlere erişenler hiç, ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan 

içirilip bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?”30  

Bu ayette Cenab-ı Hakk, cenneti kullarına anlatırken insanla-

rın dünyada görüp ülfet ettiği ırmak ve meyveleri misal olarak 

zikretmiştir. Fakat bunların dünyadakilerden farklı olduklarını 

beyan etmek için de onların bozulmayan, tadı değişmeyen ve içen-

lere zevk veren ırmaklar olduklarını bildirerek kullarının oraya 

olan rağbet etmelerini istemiştir. 

Aynı şekilde insanın fıtraten arzu edip iştiyak duyacağı ağaç-

larla donatılmış yemyeşil mekân olan cennetin ağaçları da şu şe-

kilde tasvir edilerek dinleyenlerin cennete rağbet etmeleri isten-

miştir: 

                                                           
29 İbn Kuteybe, Te’vilü Müşkili’l-Kur’an, Kahire, 1973, s. 80. 
30 Muhammed, 47/15. 
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ين َوأَْصَحاب  ين أَْصَحاب َمااْليَم  ْدر ف ي.اْلَيم  ود س  ْخض  ود َوَطْلح .مَّ نض  ل  .مَّ ْمد ود َوظ  .مَّ      

َوََلَمْمن وَعة  َكث يَرة   .    ََلَمْقط وَعة  َهة  ْسك وب   . َوفَاك   َوَماء  مَّ

“Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar! Dalbastı 

kirazlar, Dolgun salkımlı muzlar, Yayılmış gölgeler... Şırıl şırıl akan 

sular... Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok 

meyveler içindedirler”31 

Bu ve benzeri ayetlerde cennetle ilgili olarak gölgelerden, dal-

lardan sarmaş dolaş olmuş koyu yeşilliklerden, meyveleri kolayca 

toplanabilen ağaçlardan bahsedildiği gibi; özel olarak nar, hurma, 

reyhan, kiraz, muz gibi ağaç ve bitkilerden de söz edilir.32 Cennette 

türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları,33  bağlar,34 dikensiz sedir 

ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları35  olduğu bildirilmiştir. 

Keza cennet ashabının yiyecek ve içecekleri de Kur’an’da zik-

redilerek insanların cennete olan iştiyakları uyandırılmaya çalışıl-

mıştır. Cennet meyveleri sayılırken bunların çeşit çeşit olduğu, 

muz ve kiraz ağaçlarının vurgusundan sonra da kuş etinin zikre-

dildiğini bilhassa Vakıa Suresi’nde görmekteyiz: “Bir de... tercih 

edecekleri meyveler... Canlarının istediği kuş etleri... Dalbastı kirazlar, 

Dolgun salkımlı muzlar… Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esir-

genmeyen birçok meyveler içindedirler.”36 

Dikkat edilirse burada ilk olarak meyve, ardından kuş eti zik-

redilmiştir. Bu durum nimetler içerisinde meyvenin diğerlerine 

üstünlüğü olarak da algılanabilir. Ayrıca dünyadaki gibi bir eksil-

me veya tükenme olmaması da yine Cennete ait şevkin artırılma-

sına dair bir özelliktir. Konu ile ilgili başka bir ayette de şöyle teş-

bih yapılmıştır: 

ف  مْتَْعر  ه  وه  ج  يم نَْضَرةَف يو  النَّع  ني ْسقَْونَ. ح م  ْخت وم يق رَّ مَّ ه . تَام  ْسك خ  ذَل كََوف يم 

 تَنَاف س ونَفَْليَتَنَافَس  .اْلم    

                                                           
31 Vakıa, 56/27-32 
32 Rahman, 55/12-68; Vakıa, 56/28-29. 
33 Rahman, 55/68. 
34 Nebe, 78/32. 
35 Vakıa, 56/28-29. 
36 Vakıa, 56/22-32. 
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ه  َزاج  نَوم  ب ونَب َهايَْشَرب َعْينا .تَْسن يم م  قَرَّ اْلم  . 

 “Sen onlara bakınca yüzlerinde, Cennet nimetlerinden yararlanma-

nın sevincini okursun. Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden 

şarap ikram edilir. Hitamı misktir, içildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte 

yarışacaklarsa insanlar, bu Cennet devletine konmak için yarışsınlar! O 

şaraba Tesnim içkisi de karıştırılır. Tesnim de, Allah’a yakın olanların 

içecekleri bir kaynaktır.”37 Rahiyk, hiç karışığı olmayan saf şarap, en 

eskisi, en hoşu da denilmiş ve hepsinin yakın manalar olduğu söy-

lenmiştir. 

İnsan Sûresi’nde bahsedilen zencefil karışımlı kadeh hakkında 

ise şu izahlar yapılmıştır: Zencebil, zencefil dediğimiz bilinen hoş 

kokulu baharatın ismidir ki, bazı içeceklere katılınca hoş bir lezzet 

ve koku meydana getirir. Önce kâfur katkılı kadeh, burada da 

zencefil katkılı kadeh denilmesinden ve birinde "içerler", öbüründe 

de "onlara içirilir" tabiri kullanılmasından iki tür kadeh anlaşılıyor 

ki birinin çalışarak kazanıldığına, diğerinin Allah vergisi olduğuna 

işaret olsa gerektir.38 Cennetliklerin içeceklerini bir özelliği de baş 

döndürmemesi, sarhoş etmemesidir: “Bu içkiden ötürü baş ağrısı 

çekmezler, sarhoş da olmazlar.” Yani, bu "içki" dünyadaki içkiler-

de bulunan iki zarardan ârî olacaktır. Sözgelimi dünyadaki içkile-

rin kokusu pis, tadı acı olur ve içildikten sonra mideyi etkilerler. 

Daha sonra beyine de tesir eder ve baş döndürürler, sonunda kara-

ciğerin işleyişini bozarak, vücudu hasta yaparlar. Hatta sarhoşluk 

etkisini kaybettikten sonra bile insan sersemleşir. İşte bunlar be-

denî zararlardır. İkincisi, insanlar içki içtikten sonra aldıkları alko-

lün etkisiyle ağızlarına geleni hiç düşünmeden söylerler. Bu da 

içkinin akıl üzerindeki tahribidir. İnsanlar bu zararlara sırf zevk 

alabilmek uğruna katlanmaktadırlar. Ancak Cennetteki içkinin 

"berrak, içenlere lezzet veren" bir özellik taşımasına rağmen, dün-

yadaki içkiler gibi zararlar ihtiva etmeyeceği bildirilmiştir.39 

Cennet ehlinin giyim kuşamı ve takıları da Kur’an’da insanı 

                                                           
37 Mutaffifin, 83/19-28 
38 Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, XI, 53. 104 
39 Seyit Ebu’l-Ala, el-Mevdudi, Tefhimü’l-Kur’an, İstanbul, 2001, V, 56. 
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imrendirecek şekilde tasvir edilerek şöyle buyrulmuştur:.  

مْ ث يَاب َعال يَه  ْضر س ند س  لُّواَوإ ْستَْبَرق خ  رََوح  نأََساو  ة م  َطه ورا َشَرابا َربُّه مَْوَسقَاه مْف ضَّ

“Üzerlerinde ince, yeşil ipekten ve atlastan elbiseler vardır, bileklerine 

gümüş bilezikler takılmıştır. Rabbleri onlara temiz içecekler sunmuş-

tur.”40 Ayetin metninde yer alan   sündüs" sözcüğü, "ince ipek" س ند س 

kumaş", َوإ ْستَْبَرق  " istebrak" sözcüğü ise "kalın ve astarlı kumaş" 

anlamına gelmektedir. Bu ziynet cennetlikler için kerem sahibi 

yüce Allah'ın cömert bağışıdır. 

Cennet Ashabının Sedirleri de Kur’an’da insanın aşk ve şev-

kini tahrik eden ve cennete olan arzuyu kamçılayan amillerden 

olup şu tarzda beyan edilmiştir:  

 “O Cennetlikler, astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her 

iki Cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır.”41 

Kur’an-ı Kerim burada astarların durumunu belirtip onların güzel-

liklerini anlatırken dış yüzlerinin durumunu saklı tutmuş ve böy-

lece insanların merakını uyandırmıştır. Bununla “Yaptıklarına 

karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse 

bilemez.” (Secde, 32/17) ayetinin gösterdiği gibi müşterilerin na-

zar-ı dikkatleri Cennetin akıl almaz güzelliklerine çekilmiştir.42  

Başka bir ayette;    ئ ينَ تَّك  ْضر َرْفَرف َعَلىم  ي  خ  َسان َوَعْبقَر  ح    buyrularak 

yastık, minder ve yatak gibi tefrişat malzemelerinin de çok güzel 

ve harika olduğu vurgulanmaktadır. 

Sedir, taht anlamında kullanılan bir diğer kavram da serirdir: 

ر ف يَها * ْرف وَعة س ر  وَعة *َوأَْكَواب .*مَّ ق َمْوض  َمْبث وثَة َوَزَراب يُّ.َمْصف وَفة *َونََمار  .  

“Orada üstün, kıymetli tahtlar... Hazırlanmış kadehler... Dizilmiş 

koltuklar, yastıklar... Yayılmış halılar ve döşemeler...”43 Serîr, üzerinde 

sevinç ve neşe ile oturulan taht, sandalye veya yatılan karyola ve 

köşk kabilinden şeylere denir. Yükseltilmiş denilmesinin sebebi de 

                                                           
40 İnsan, 76/21 
41 Rahman Suresi, 55/54. 
42 Ebu’s-Senâ Şihabuddin Mahmud, el-Alusi, Ruhu’l-Meâni fi Tefsiril-Kur’âni’l-Azim 

ve’s-Sebi’l-Mesânî, Daru İhyai’t-Türasi’l-Arabî, Beyrut, 4.bsk. 1985, XXVII, 118. 
43 Gaşiye, 88/13–16.  
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zeminden yüksekliği veya şerefi itibarıyladır. 

Taht anlamında kullanılan bir diğer kavram da erike olup 

ayetlerde44 çoğulu eraik olarak gelmektedir:  َعلَى ََلل  ف يظ  ْم ه  َوأَْزَواج  ه ْم

ونَ ؤ  تَّك  م  -Erâik" kelimesi, gölgeliklerle kaplı bir tür taht anla" .اْْلََرائ ك 

mına gelen ‘erîke'nin çoğuludur. Bu da müminlerin âhirette dünya 

kralları gibi tahtlarda oturacaklarını göstermektedir.45 

Cennet nimetleri anlatılırken nazar-ı dikkate arzedilen bir 

başka hususta Cennet ashabının hizmetçileri konusudur ki, bu 

konuda muhatapların cennete olan rağbetleri şu şekilde uyandı-

rılmağa çalışılmıştır:   

ْمو  َعلَْيه  نث ورا َويَط وف  ْمل ْؤل ؤا مَّ ْبتَه  ْمَحس  َخلَّد وَنإ ذَاَرأَْيتَه  مُّ ْلَدان   

 “Etraflarında ebedî Cennet çocukları dolaşır durur ki, onları gördü-

ğünde parlaklıklarından ötürü etrafa saçılan inciler sanırsın.”46 

Muhalledun ifadesi ile yaşlarının değişmeyeceği gençler kast 

olunuyorlar. Hz. Ali ve Hasan Basri'ye göre bu gençler, dünyada 

ne günahları ne de sevapları olmayan gençlerdir. Sevapları olma-

dığı için Cenneti, günahları olmadığı için de Cehennemi hak et-

memiş gayr-i müslimlerin çocuklarıdır. Onların ebeveyni de Cen-

nete girememiştir. Ancak Müslümanlara, çocuklarının da Cennette 

kendileriyle birlikte olacağı, Allah'ın bir va’didir.47 

Konu ile ilgili başka bir ayette ise;        مَْويَط وف  ْلَمان َعلَْيه  مْلَه مْغ  َكأَنَّه 

َمْكن ون ل ْؤل ؤ   

“Etraflarında kendi hizmetlerine tahsis edilmiş, sedef içinde saklı in-

ci gibi pırıl pırıl civanlar dolaşır.”48  Bu ifade de son derece güzellik 

belirtilmektedir. Onların el değmemiş, toz konmamış inciler gibi 

son derece parlak olduklarını49 anlatarak dinleyenlerin oraya olan 

merak arzuları uyandırılmak istenmiştir. 

                                                           
44 Kehf, 18/31; Yasin Suresi, 36/56. 
45 Mevdudî, Tefhim, IV, 112. 
46 İnsan, 76/19. 
47 Ebu Abdillah el-Kurtubi,  el-Cami li Ahkami’l-Kur’an, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

Beyrut, 1993, XX, 186-187. 
48 Tur, 52/24. 
49 Kurtubi,  el-Cami li Ahkami’l-Kur’an, XVII,133. 
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Cenab-ı Hakk Kur’an’da Cennet ehlinin birbirleri ile ko-

nuşmaları da zikrederek cennete olan arzu ve iştiyakı uyandırmak 

istemiştir. Konu ile ilgili ayette şöyle hitap edilmiştir:   

َناف يقَْبل نَّاك إ نَّاقَال وا ْشف ق ينَأَْهل  م  َعَلىبَْعض ه مَْوأَْقبَلَ     يَتََساَءل ونَبَْعض   

نْك نَّاإ نَّا يم اْلبَرُّه وَإ نَّه نَْدع وه قَْبل م  ح  الرَّ وم َعذَابََوَوَقانَاَعلَْينَاّللاَّ فََمنَّ    السَّم   

“Birbirlerinin yanına gelip şöyle sorup sohbet etmeye başlarlar.Biz 

dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler

olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu.Çünkü biz 

daha önce Allah’a dua ve ibadet eder, bizi ateşten korumasınıniyaz eder-

dik. Gerçekten O, berr’dir, rahîmdir (hayırların kaynağıdır,merhamet ve 

ihsanı boldur)” 50 

Durumları tasvir edilen cennet ehlinin bu nimetlere kavuşma-

larının sırrı, onların bu güne inanarak müteyakkız bir hayat sür-

dürmüş olmalarıdır. Rableri ile karşılaşmanın korkusunu içlerinde 

duyarak yaşamalarıdır. İşte o zaman Yüce Allah kendilerine bu 

nimeti lutfetmiş ve onları yakıp kavurucu zehir gibi vücuda sızan 

semum azabından korumuştur.51  

Cehennemin Dehşetini Anlatmakla Yapılan Terhib 

Kur’an’da cehennem, Allah’a ve resullerine inanmayan kâfir 

ve münafıkların veya inandığı halde Allah’a isyan edenlerin azap 

ve işkenceye maruz kalacakları mekân olarak tasvir edilmiştir. 

Yakıtı insan ve taşlar olan,52 Kâfirler,53 münafıklar,54 Allah’a karşı 

büyüklük taslayanlar,55 Allah’ın ayetleri ve peygamberleri ile alay 

edenler,56 Şeytanlar,57 günahkârlar58 ve müşrikler için hazırlan-

                                                           
50 Tur, 52/25-28. 
51 Mevdudî, Tefhim, V, 28. 
52 Bakara, 2/34; Tahrim, 66,/6 
53 Ali İmran, 3/12; Enfal, 8/36; İsra, 17/18; Kehf, 18/102; Ankebut, 29/54, 68; Mülk, 

67/6.   
54 Nisa, 4/140. 
55 Nahl, 16/28; Zümer,39/60. 
56 Kehf, 18/106. 
57 Meryem, 19/68; Sad, 38/85; 
58 Meryem, 19/86; Taha, 20/74; Rahman,55/43. 
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mış;59 kapıları60 ve bekçileri61 olan ceza yerinin adıdır. 

Kur’an-ı Kerim’de cehennem anlamını ifade eden “nar; (ışık 

saçan alevli ateş), harik; (yakıcı ve elem verici azap), hamim; (kız-

gın içecek veya kaynar su), yahmum; (zifiri ve kara duman), se-

mum; (dumansız öldürücü ve zehirli ateş) ve siccin (son derece 

dar zindan, cehennem kuyusu)  gibi başka kavramlar vardır.  

Allah’ın azamet, celal ve izzetine münasip bir zindan ve ha-

pishane olan cehennem ile ilgili insanı ürpertip sakındıran son 

derece dikkat çekici temsiller getirilmiştir. Mesela cehennemin 

yedi kapılı zindan olarak tasvir edildiği ayette şöyle buyrulmuştur:  

ك ل  أَْبَواب َسْبعَة لََها ْنه مْبَاب ل  زْم  َمْقس وم ء ج  د ه مَْجَهنَّمََوإ نَّ   *    ينَلََمْوع  أَْجَمع   

“Şüphesiz cehennem de o azgınların hepsinin varacakları yerdir. 

Oranın yedi kapısı vardır ve her kapıdan kimlerin gireceği belirlenmiş-

tir.”62 Ayette şeytana tabi olup onun yolunu takip edenlerin akibeti 

gözler önüne serilmektedir. Dünyada kanun ve nizam tanımayan 

suçluların cezalandırıldıkları ceza evlerinin farklı bölümleri oldu-

ğu gibi cehennemin de yedi kapısı ve her kapı için de belli grupla-

rın olduğu ifade edilerek dinleyenler bu şekilde uyarılmışlardır. 

Başka bir ayette ise, cehennem ateşi öfkeli bir şahsa teşbih edi-

lerek şöyle buyrulmuştur: 

نَْرأَتْه مإ ذَا يد َمَكان م  ع وابَع  اتََغيُّظ اَلَهاَسم  َوَزف ير  * َكذَّبَل َمنَْوأَْعتَْدنَاب السَّاَعة َكذَّب وابَلْ

ْنَهاأ ْلق واَوإ ذَاب السَّاَعة  ن ينََضي  ق اَمَكان ام  َقرَّ اه نَال كََدَعْوام  ث ب ور   

    “Fakat onlar kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr 

edenler için alevli bir ateş hazırladık. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden 

kendilerini görünce, onun öfkelenişini (müthiş kaynamasını) ve uğultu-

sunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun (cehennemin) dar bir 

yerine atıldıkları zaman, ‘ Ey Helak yetiş neredesin!” diye yok oluvermeyi 

isterler.”63 Ayet-i Kerimede ahreti inkâr edenlere karşı cehennemin 

                                                           
59 Enbiya, 21/29; Fecr, 89/33 
60 Zümer, 39/72; Mümin, 40/76; Hicr, 15/43-44.  
61 Mümin, 40/49. 
62 Hicr, 15/43, 44. 
63 Furkan, 25/11-13 
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öfke ve kızgınlığından dolayı korkunç sesler çıkardığı bildirilerek 

cehenneme beşeri bir şahsiyet verilmiş ve münkirleri biran önce 

cezalandırmak için yerinde duramaz hali gözler önünde canlandı-

rılmıştır.64 Mücrimler olarak oraya elleri boyunlarına bağlı olarak 

cehenneme atıldıklarını bildirmekle de dünyadaki suçluların kolla-

rına takılan kelepçelerle ceza evine götürülmelerini hatırlatarak 

insanları bu duruma düşmekten şiddetle sakındırmak istemiş ve 

bu tarz ifade ile Yüce Allah kullarına olan merhametini göstermek 

istemiştir. 

Aynı şekilde cehennemin dehşet, vahşet ve korkunçluğunu 

anlatan ayette de dinleyenler şu şekilde uyarılmıştır: 

واَخْصَمان َهذَان  مْف ياْختََصم  ينََرب  ه  وافَالَّذ  َعتَْكفَر  نْث يَاب َله مْق ط   نْي َصبُّنَار م  َفْوق م 

مْ ه  ء وس  يم ر  اْلَحم   

مْ ع َوَله  نَْمَقام  يد م  َحد  مْف يَماب ه ي ْصَهر     ل ود ب ط ون ه  َواْلج    

واأَنْأََراد واك لََّما ج  ْنَهايَْخر  نْم  يد واَغم  م  يق َعذَابََوذ وق واف يَهاأ ع  اْلَحر   

    “Şu iki hasım takım, Rab’leri hakkında çekişip durmaktalar. Dini 

inkâr edenlere ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden kaynar 

sular dökülür. Öyle ki onunla içlerinde olan her şey, bütün organları, 

hatta derileri bile eritilir. Bir de bunlara demirden topuzlar vardır. Her ne 

vakit cehennemden, onun bir ızdırabından çıkmak isterlerse, gerisin geri-

ye oraya itilirler ve kendilerine: "Çıkmak yok! İster istemez, bu yakıcı 

azabı tadacaksınız!" denir.65 Ayette kafirleri bütün unsurlarıyla çepe-

çevre kuşatan azabın dehşeti ifade edilmiştir. Elbisenin bedeni 

kuşatması gibi, ateşin de onları her taraftan kuşattığı bildirilerek 

orada maruz kaldıkları işkencenin korkunçluğu anlatılmış ve bu 

şekilde muhataplar cehenneme götüren fiiller işlemekten sakındı-

rılmışlardır.  

Cehennemliklere içecek olarak takdim edilecek olan, eritilmiş 

madene benzetilen  ‘mühl’den bahseden ayette şu şekilde buyrul-

muştur: 

                                                           
64 Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-İlm, Beyrut,1993, s.325; Eren, 

Kur’an’da Teşbih ve Temsiller, s.240. 
65 Hacc, 22/19-22. 
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نْاْلَحقَُّوق لْ نَْشاءَفََمنَْرب  ك مْم  ينَأَْعتَْدنَاإ نَّاَفْليَْكف رَْشاءََوَمنَْفْلي ْؤم  ال لظَّال م  مْأََحاطَنَار  ب ه 

ق َها س َراد   

يث واَوإ نْ ْهل ب َماء غَاث واي يَْستَغ  يَكاْلم  وهَيَْشو  ج  ْرتَفَق اَوَساَءتْالشََّراب ب ئْسَاْلو  م   

“ De ki: 'Gerçek Rabbinizdendir.' Dileyen inansın, dileyen inkâr et-

sin. Şüphesiz zalimler için, duvarları çepeçevre onları içine alacak bir ateş 

hazırlamışızdır. Onlar yardım istediklerinde, erimiş maden gibi yüzleri 

kavuran bir su kendilerine sunulur. Bu ne kötü bir içecek ve cehennem ne 

kötü bir duraktır!66  Ayette ifade edilen ve eritilmiş madene teşbih 

edilen ‘mühl’, içenlerin iç organlarını eriten kaynar bir su olduğu 

bildirilerek cehennem azabının dehşet, vahşet ve şiddeti değişik 

şekilde gözler önüne serilip muhataplar oraya girmekten sakındı-

rılmıştır.  

Yine cehennem ehlinin yiyeceği olan ‘zakkum’dan bahseden 

ayette ise bu durum şöyle açıklanmıştır: 

نْفََمال ئ ونَ اْلب ط ونََهام  ل ونَ      نََْلك  نَْشَجر م  َزقُّوم م  الُّونَأَيَُّهاإ نَّك مْث مَّ     ب ونَالضَّ َكذ   اْلم   

ل ه مَْهذَا ين يَْومَن ز  الد   ب ونَ     يم ش ْربَفََشار  اْله  ب ونَ      نَْعلَْيه فََشار  يم م  اْلَحم   

“ Sonra siz, ey sapkın münkirler! Mutlaka zakkum ağacından yersi-

niz. Karınlarınızı ondan doldurursunuz.  Onun üzerine kaynar su içe-

ceksiniz; öyle ki, susuzluk illetine tutulmuş kanmak bilmeyen develerin 

içişi gibi içersiniz.  İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet!”67 

Ayette ifade edilen zakkum ağacı, tadı acı ve yakıcı, kokusu pis ve 

siyah renkte son derece çirkin bir ağaçtır.68 Cehennemlikler açlıkla-

rını zakkum denilen en kerih bir yiyecekten mecburi olarak yiyip 

karınlarını doldurduktan sonra, susuzluklarını gidermek için ba-

ğırsakları parçalayan ‘hamim’den, yani kaynar sudan, suya doy-

maz develerin içmesi gibi içeceklerdir.69  

Aynı şekilde zakkum ağacından bahseden başka bir ayette de 

zakkum, maden tortusuna benzetilerek şöyle beyan edilmiştir: 

يم َكغَْلي  اْلَحم  ْهل  .    اْلب ط ون ف يل ييَغَْكاْلم  اْْلَث يم َطعَام  .  قُّوم َشَجَرةَإ نَّ  .   الزَّ  

                                                           
66 Kehf, 19/29 
67 Vakıa,56,/51-56 
68 Fahruddin er-Razi,  Tefsiû’l-Fahri’r-Razi, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1402/1981, XXIX,174. 
69 Ebussuud, VIII,196. 
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“Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. Maden tortusu 

gibi olup, kaynar suyun kaynaması gibi karınlarında kaynar.”70 Şüphe-

siz bu ve bunlara benzer teşbihlerde cehennemin korkunç ve insa-

nı ürperten bu hallerinin canlı bir resim gibi gösterilmesi, muha-

tapların korkutulup oraya düşmemeleri için yapılmış ilahi uyarı-

lardır. 

Keza Cenab-ı Hakk Kur’an’da kullarını cehennemle korkut-

mak için oranın ahvalini zikrettiği başka bir ayette ise şöyle buyu-

ruyor: 

مْ نْلَه  مْم  نْظ لَل َفْوق ه  نْالنَّار م  مَْوم  بَاَده ب ه ّللاَّ ي َخو  ف ذَل كَظ َلل تَْحت ه  بَاد ع  َفاتَّق ون ييَاع   

“Onlar için üstlerinden ateşten gölgeler ve altlarından ateşten gölge-

ler vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutuyor. Ey kullarım! Sadece 

benden korkun.”71  Ayette beyan edilen gölge, cehennemin dumanı-

nın gölgesidir ki, bilindiği üzere ateşin gölgesi kişiyi ateşten koru-

yamayacağı gibi aynı zamanda onun korkusunu artırır. Allah, 

kullarına olan merhametinden dolayı bu korkunç manzaraları göz 

önünde resmederek kullarını cehennem ile korkutup cennet yo-

lunda yürümeleri için uyarmaktadır. 

Sonuç 

Kur’an’da Cenab-ı Hak, kullarını dine davet için değişik üs-

luplarla delil getirmiş, bu bağlamda ‘terğib ve terhib’ metodunu da 

kullanmıştır. Bu yöntem daha ziyade iyilikleri emredip kötülük-

lerden uzaklaştırmada kullanılmıştır. 

Yüce Allah, kullarını iyiliğe davet ve kötülükten sakındırmak 

için teşbih, temsil ve misaller ile cennete davet ve cehennemden 

sakındırmak istemiş, bu gayenin tahakkuku için değişik yöntemler 

ile konuları ele almıştır. Cennetin güzelliğini değişik tarzlarda 

anlatarak kullarında oraya karşı bir iştiyak ve arzu uyandırmış; 

cehennemin vahşet, dehşet ve şiddetli azabını da gözler önüne 

sererek ondan sakındırmak istemiştir.  

                                                           
70 Duhan, 44/43-46 
71 Zümer, 39/16 
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Bütün bu anlatılan hususların neticesinde Cenab-ı Hak’kın 

kullarına çok merhametli olduğu; gerek cennet sahnelerinin tak-

dim edilmesinde ve gerekse cehennemin zindan ve kuyularının 

anlatmasının arkasında O’nun kullarına olan aşırı şefkat ve mer-

hametinin var olduğu anlaşılmıştır.      
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___________________________________________________________ 

İNDİĞİ ORTAMA GÖRE KUR’ÂN’IN DİLİ VE USLUBU 

MEHMET SEYİD GECİT 1 

 

Giriş 

İnsanlık alemini doğru yola iletme kılavuzu olan Kur’ân, 

Arapça olarak inmiştir. Muhatap aldığı kitlenin günlük hayatla-

rında konuşmuş oldukları dilin özelliklerini yansıtmıştır. Nâzil 

olduğu çağın ve bölgenin dil ve kültürünü temel almıştır.  

Kur’ân, kelime ve cümle bakımından Arapların dili ve 

belâğatına önem vermiştir. Çünkü Kur’ân, onların harflerinden 

kelimelerini, kelimelerinden de cümlelerini oluşturmuştur. Arapla-

rın kullanmış oldukları kaidelere göre kelime ve cümleler gelmiş-

tir. Kur’ân Arapların uslüp ve edebiyatına uygun gelmesine rağ-

men uslüp, beyan ve nazmıyla onları hayrette bırakmıştır.  

Kur’ân Cahiliyede kullanılan lafızları kullanmıştır ancak bu 

lafızları farklı anlam alanına aktararak kullanmıştır. Kur’ân’ın 

eşsiz üslubundan etkilenen Mekke müşriklerini şaşırtan şey, yeni 

anlam alanları idi. Yıllarca kullanmaya alıştıkları lafızlar önlerine 

farklı anlamlar ile çıkıyor eşsiz bir üslupla gündelik hayatlarına 

giriyordu. Kur’ân’a inananlar bu yeni anlam alanında kullanılan 

bu lafızları hemen yeni anlamları ile kullanmaya başlıyorlar fakat 

müşrikler buna direniyorlardı. Bu da aslında Kur’ân’ın yapmak 

istediği zihinsel, toplumsal ve inançsal değişimin bir parçası idi. 

Kur’ân’ın indirilmesi ile Arapça’nın gidişatında değişiklik olmuş-

tur. Kur’ân’ın edebi bir eser olmasının yanında beraberinde getir-

diği yenidünya görüşü ile bir anlam alanı oluşturmuştur.2  

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Muhammed Ersöz, Kur’ân’ın Dil Yapısı ve Kur’ân  Kelimelerini Terimleşmesi (Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 
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Örneğin, Salat, Zekat, Hac ve Sıyam kelimeleri istilahi anlam 

kazanmıştır. Lugat manaları istılah manaları uğruna terkedilmiştir. 

Hiç kimse bu kelimeleri değiştiremez ve tahrif edemez. Hac keli-

mesi de Araplar tarafından kastetme ve yönelme anlamında kulla-

nıyorlardı. Sonra şeriat, hacc ile ilgili şartları ilave etti. Zekatta da 

aynı şey geçerlidir. Araplar bu kelimeye ziyade etme/artma anlamı 

veriyorlardı. Şeriat bu kelimenin anlamına yeni anlam kazandır-

mıştır.  

Tüm müfessirler, Kur’ân’ın indiği ortamın konuştuğu dil üze-

rine anlaşılması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. Allah’ın 

muradı dışına ve nüzûl sonrasında kazandığı anlama yüklemek 

caiz görülmemiştir. 

Kur’ân’da garib bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimelerin 

Arapça olup olmadıkları hakkında bazı görüş farklılıkları olmuş-

tur.  Arap ve Arap olmayanların kullanmış oldukları bu garip ke-

limeler, müşterek kelimeler olarak kabul etmek gerekmektedir. Bu 

kelimeleri her ne kadar yabancılar da kullanmış olsalar da bu ke-

limeler Arap kültürünün de bir parçası haline gelmiş ve onların 

edebiyat potasında erimiştir.  Kur’ân’ın indiği ortam, garip olan bu 

kelimeleri sayıları az da olsa kullanmışlardır. Arapça olmayıp 

Araplar tarafından kullanılan bu kelimeler Kur’ân tarafından 

önem verilmiştir. Çünkü her ne kadar kelime yabancı da olsa Arap 

edebiyat ve kültürünün bir parçası haline gelmiştir.  

Kur’ân’ın, indiği ortama göre indiğini belirten Şâtıbî (v. 

790/1388) bunu şöyle dile getirmektedir: “Kur’ân Arap diliyle in-

miştir; yabancı bir dil ile inmemiştir. Dolayısıyla onu anlama çaba-

ları da yine ancak Arap dili vasıtasıyla olacaktır. Araplar söz konu-

su kelimeleri kullanıyorlar, manalarını anlıyorlarsa o takdirde 

böyle bir şeyi problem edinmenin anlamı yoktur. Çünkü yabancı 

kökenli de olsa bir kelimeyi Araplar kullanmışlar ve kendilerine 

mal etmişlerse artık o kelime kendi dillerinden olmuştur. Dikkat 

edilecek olursa Araplar hiçbir yabancı kelimeyi orijinal dilindeki 

                                                                                                                        
Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2014, s. 16. 
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telaffuzu üzere bırakmazlar. Bu durumda telaffuzu değişen kelime 

artık Arapçaya mal olmuştur. Yine Arapça kalıp dili olduğundan 

dile dahil olan yabancı kelimeler, eğer kalıba uyuyorsa olduğu 

gibi, uymuyorsa bazı değişikliklerle uydurularak alınmıştır. 

“Kur’ân Arapçadır ve onda yabancı kelime yoktur” derken kastı-

mız, Kur’ân gerek kelime manaları gerekse manaları ifadede kul-

lanılan üslup şekilleri konusunda Arapların kullandığı dille inmiş-

tir.”3  

Kur’ân belli bir ortam ve bir muhatap kitlesine inmiştir. 

Kur’ân’ın ilk muhatabı VII. yüzyılda yaşamış Mekke ve Medine’de 

yaşayan kabileler ile Yahudi ve Hıristiyan dinine mansup yabancı 

olmayan Araplardır. Bundan ötürü inen vahiy konuşan dilin özel-

liklerine yanı sıra başka medeniyet ve kültürlerin öğelerine de 

nazar vererek hitap etmiştir. Yani sosyal dokuyu dikkate alarak 

kelimeler üzerinde tevhidi mesajlarını iletmiştir. 

Allah Teâlâ son Kitâb’daki mesajlarını muhatap kitleye ulaş-

tırmak için Arap dilini bir vasıta olarak belirlemiş ve bu dilin sınır-

ları içerisinde göndermiştir. Her dil de doğal olarak içinde bulun-

duğu belirli bir çevrenin kültür ve hayat tarzını yansıtan bir özelli-

ğe sahiptir. Buna göre Arap dili de, özellikle Kur’ân’ın nâzil oldu-

ğu dönemdeki Hicaz bölgesinin dilsel ve kültürel özelliklerini ve o 

dönemde yaşanan hayat tarzını yansıtmaktadır. Dolayısıyla 

Kur’ân kelimelerinin anlam çerçevesi de, büyük ölçüde o dönemin 

sosyo-kültürel şartları altında şekillenmiştir.4 Bu durum, hem ma-

na hem de lafız açısından Kur’ân’ın alemlerin Rabbi tarafından 

indirildiğinin de bir göstergesidir.  

Kur’ân-ı Kerim hitap ettiği toplum için anlaşılır olabilmek için, 

indiği toplumun dili olan Arapça’yı kullandı. Vahiy bir beşer dili 

kullanmakla birlikte aynı zamanda o, Allah’tan gelen bir sözdür. 

                                                           
3 Ebû İshâk İbrahim b. Mûsâ b. Muhammed el-Lahmî el-Gırnâtî Şâtıbî, el-Muvâfakât, 

(Thk., Ebû Ubeyde Meşhûr b. Hasen Âlu Selmân), Dâru ibn Affân, Suûdî Arabistan, 

1997, II, 102. 
4 Dücane Cündioğlu;  Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlam’ın Tarihi, İstanbul 1997,  

s. 37.   
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Fakat insanlara anlaşılır olabilmesi için insanların anladığı bir vası-

tayı kullanarak, insanlara hitap etti. Kur’ân, milattan sonra yedinci 

yüzyılda konuşulan bir Arapça ile geldi. Bu söz konusu mekanda 

ve tarih diliminde konuşulan dilin aracılık ettiği bir kelimeler dün-

yasının, bir kavram dünyasının, bir kültürün, örfün bulunduğu 

anlamına da gelmektedir. İşte Kur’ân-ı Kerim de indiği topluma bu 

kültürü dikkate alarak ve hesaba katarak seslenmiştir.5 

Toplumun kullandığı dil doğal bir dil olsa da o dil kullanıldığı 

alanlara göre farklılıklar gösterecektir. Yani, her alanın ve disipli-

nin kendine özgü bir dili vardır. Herhangi bir alan ve disiplinden 

bahsetmek aynı zamanda o alanla ilgili bir dilden bahsetmek gere-

kir. Kur’ân, inmiş olduğu ortamın din, edebiyat, iktisat, hukuk ile 

ahlak dilini kulanmış ve büyük önem vermiştir. Şimdi tüm bunları 

örnekleriyle inceleyelim, inşallah… 

1. Din Dili 

Kur’ân’ın, üzerine yeni bir medeniyet inşa etmek istediği ve 

sonraki dönemde Kur’ân tarafından Cahiliye olarak adlandırılan 

dönemin insanları birçok ibadet ve ahlakî değerlere sahip idiler. 

Tabi böyle bir yapıya inen ilahi hitap da bu dinsel altyapıyı kul-

lanmış ve dini anlamdaki değişiklikleri bu lafızlar üzerinden de 

götürmüştür. Aynı şekilde vahyin nazil olduğu dönemin Arap 

toplumunda namaz, oruç, hac, zekat, kurban gibi ibadetler de bili-

niyordu. Kur’ân’daki birçok ayete konu olan nikah, talak, iddet, 

zıhar ve liân da İslamiyet'ten önce mevcut idi. Bunların hiçbiri 

İslam’la birlikte ortaya çıkmamıştır. Kur’ân bütün bu uygulamala-

ra Allah’a kulluk temelinde dini-ahlaki bir boyut kazandırmıştır.6  

Kur’ân’da emredilen ibadetlerin bir kısmı Arapların yaşamın-

da, kültüründe, örf ve adetlerinde mevcuttu; bir kısmı da aynı 

ortamda bulundukları Yahudiler tarafından yapıldığı için bilin-

mekteydi. Örneğin: Namaz, oruç, hac ve zekat… gibi. Tüm bunlar 

                                                           
5 Mehmet Paçacı, Kur’ân ve Dil-Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu, Bakanlar 

Matbaası, Erzurum, 2001,  s. 75.  
6 Mehmet Erdoğan, “Kur’ân Vahyinin Nüzul Dönemi Olgusallığıyla İlişkisinin 

Fıkhi Yorumu”, İslamiyat, VII-1, 2004, s. 66-68. 
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semavi dinlerde yer alan ibadet çeşitlerindendi. İslam da onların 

devamı ve son din olduğundan tahrif edilen ve şirk unsuru ilave 

edilen ibadetleri arındırarak yeni bir şekil ve ruh kazandırdı. 

Bazı İslamî kaynaklarda Ebû Zer el-Ğıfârî ve Zeyd b. Amr b. 

Nüfeyl’in Kâbe’ye yönelerek namaz kıldığı rivayet edilmektedir.7 

Araplar namaz kılıp kurban kesen bir millet idiler. Fakat bu ibadet-

leri putlar için yaparlardı. Bundan dolayı Hz. Peygamber’e (s.a.s) 

sırf Allah için bu ibadetleri yapması emredilmektedir. Ayrıca Ebû 

Müslim el-İsfahânî’ye göre Kevser sûresindeki   فصل لربك وانحر âyeti 

hiç namaz kılmayan bir topluma “namazı kıl” dememiş zaten na-

maz kılan topluma namazı ancak “Allah için kıl” vurgusu yapıl-

mıştır. Buna gerekçe olarak da o günün insanının namazın nasıl 

kılınacağını bildiğini ileri sürmektedir. Mâûn suresinde de “onlar 

gösteriş için namaz kılarlar” ayetine ilave olarak “sen namazı gös-

teriş için değil ihlas ile kıl” demektedir.8  

Salat lafzının yoktan ihdas edilmemiş, var olan bu lafzın, bazı 

kötü hasletlerden arındırıldıktan sonra aynen kalmıştır. Kelime 

aynen kalmasına rağmen kur’ân’da farklı kelimelerle anlam bağı 

oluşturularak lafızlara farklı boyutlar kazandırılmıştır. Örneğin 

Cahiliye döneminde basit bir anlama sahip olan zekat, Kur’ân’da 

namaz ile birlikte çokça birlikte kullanılmıştır. Böylece mali bir 

ibadet olan zekat ile bedeni bir ibadet olan namaz birbirlerinin 

tamamlayıcı unsurları olarak sunulmuştur.9  

Cahiliye döneminde hacc ibadeti de bilinmekteydi. “Allah için 

hacc ve umreyi tamamlayın…”10 âyetinde “yapın” emri yerine “ta-

mamlayın” denmiştir.  Bu durum da Kur’ân’ın üslubuna yansımış-

tır. Çünkü Araplar haccı bir araya toplanma, övünme, nefret etme, 

ihtiyaçlarını giderme ve sokaklarda toplanma amacıyla yapmak-

                                                           
7  İbn Sa’d, Muhammed, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut, 1960, IV, 220. 
8 Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Hüseyni et- Teymî, 

Mefâtîhu’l-Ğayb, Dâru İhyâi et-Turâsi’l-A’râbî, Beyrût, 1420 h. XXXII, 131. 
9 Şehmus, Demir, “Kur’an’da Zekat Kavramının Etimolojik ve Semantik Analizi”,  

Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, Erzurum, 2007, (9-30) s. 29-30. 
10 Bakara, 2/196. 
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taydılar. Böylece Allah her türlü şaibeden uzak halis bir ibadetle 

hacc yapmalarını emretti.11 Ayrıca onlar haccı yapıyorlar fakat 

Arafat’ta vakfe, şeytan taşlama gibi bazı bölümleri yapmıyorlardı. 

Bundan dolayı Ayet eksikleri tamamlamayı emretmiştir. Bazı riva-

yetlere göre cünüplük lafzı Cahiliyede mevcut idi ve müşrikler 

gusül abdesti alırlardı.  

Kur’ân, sadece amelî ve ibadî alandaki lafızları değil itikadî 

konulardaki lafızları da Cahiliye Araplarının bildiği lafızlar üze-

rinde kullanmıştır. İtikad ile ilgili hususlarda da bazı kelime ve 

kavramları islah edip şirk unsurlarını bertaraf etmiştir. 

Arap yarımadasında ve genellikle güney Arabistan da milat-

tan sonraki yıllarda var olduğu anlaşılan bir “Rahman” inancıyla 

da karşılaşılmaktadır. İslami dönemde olduğu gibi Cahiliye döne-

minde de rab ve ilah kelimelerinin aksine rahman kelimesinin 

çoğulunun bulunmaması bu kelimenin bir tek tanrıyı yani Allah’ı 

ifade ettiğini göstermektedir.12  

Cahiliyede dönemindeki en önemli problem, şirk olduğundan 

Allah lafzının yanlış algılardan tezkiye edilmesi için Allah lafzını 

yanlış yakıştırmalardan tenzih yolunu uygun görmüştür.13 Aynı 

şekilde “melek” lafzını da müşriklerin yükledikleri Allah’ın kızları 

gibi özelliklerden arındırmış fakat melek lafzı olduğu gibi bırak-

mıştır.14 

Kur’ân, Allah ve diğer gayb alanına ait varlıklardan ve me-

kanlardan bahsetmektedir ve bilgi verici özelliği olan bir dil kul-

lanmaktadır. 

“Üstlerinde olan rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emredilirse 

onu yaparlar.”15 âyetini anlamak için o günün algılarını bilmek ge-

                                                           
11 Zemahşerî, Ebu’l-Kâsım Mahmûd b. Amr b. Ahmed, el-Keşşâf an-Hakâiki 

Ğevâmidi’l-Tenzîl, Daru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1407 h., I, 304. 
12 Mustafa, Çağrıcı, “Arap (İslam’dan Önce Araplarda Din) “, DİA, İstanbul 1991, 

III, 317.  
13 Bakara, 2/116. 
14 Saffat, 37/149-150. 
15 Nahl, 16/50. 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

235 

rekmektedir. Yoksa Allah’a cihet isnat etme gibi hatalı bir yoruma 

gitme ihtimali söz konusu olur. Bu ayetle ilgili Şâtıbî şu yorumda 

bulunmaktadır: “Mekke halkı her ne kadar bir ve hak olan Allah’ın 

ulûhiyetini kabul ediyorlarsa da ayrıca yeryüzünde bulunan tanrı-

lar edinmekteydiler. İşte bu anlamdaki ayetler yukarıda olmanın 

Allah’a tayin ve tahsisi doğrultusunda inmiş, böylece onların tanrı-

larının yeryüzünde olduğu şeklindeki anlayışlarını reddetmiştir. 

Buradan Allah’a cihet nisbet etmeye delil kesinlikle olmaz. “Şi’râ 

yıldızının Rabbi de kesinlikle O’dur”16 demesinin sebebini Şâtıbî 

şöyle açıklar: “Bu gezegenin diğerleri içerisinde ayrıca zikredilme-

si, Arapların ona tapınmış olması sebebiyledir. Bunlar Huzâa kabi-

lesi idi ve bunu ilk kez Ebû Kebşe başlatmıştı. Araplar bu yıldız-

dan başkasına tapmamışlardı.”17  

Kur’ân, sadece Allah’tan, O’nun sıfatlarından, metafizik âlem-

den, kulların Allah karşısındaki tavır ve tutumlarından bahset-

memekte, aynı zaman da, insandan, insanlar arası ilişkilerden, 

evrenden ve evren-insan ilişkisinden, hukuktan, siyasetten bah-

setmektedir. Evet, bütün bunlardan bahsederken yine bir şekilde 

Mutlak Varlık’la irtibatlandırmaktadır; ancak bunların din dilinin 

işlediği konular arasına girmediği iddia edilebilir. Örneğin, insanın 

yaratılışından, anne karnında geçirdiği safhalardan bahseden âyet-

ler, içerik itibariyle, din dilinin ilgi alanının dışında kaldığı, pekâlâ 

iddia edilebilir. Ancak, genel anlamdaki “din dili”nin konuları şu 

ya da bu dinin dilinin ele aldığı konularla sınırlı olmak zorunda 

değildir. Aksine, dinin konu edindiği ve hakkında bir şeyler söyle-

diği her konu, din dilinin de konusu olabilir ve bu doğal olarak da 

böyle olur. Konuyu bir başka şekilde ifade edecek olursak, meselâ 

“Kur’ân’ın hemen her âyetinde onun öngördüğü ahlâki bağlama 

bir atıf söz konusudur. Ancak, bu durum Kur’ân’ın salt bir ahlâki 

dil kullandığı anlamına gelmez. Kur’ân’ın kullandığı bir takım 

kozmolojik iddiaları, salt ahlâki ifadelermiş gibi alıp öyle değer-

                                                           
16 Necm, 53/48. 
17 Şâtıbî, Muvâfakât, III, 262. 
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lendirmek, bizi son derece yanlış sonuçlara götürür.”18  

Görüldüğü üzere ortama göre inen ve ortama müdahale eden 

Kur’ân, sadece amelî ve ibadî alandaki lafızları kullanmakla kal-

mamış, itikadî konulardaki lafızları da Cahiliye Araplarının bildiği 

lafızlar üzerinde kullanmıştır. Ancak, İçi boşaltılmış veya şirkle 

doldurulmuş din dilinin kelimelerini berraklaştırmıştır. 

2. Edebiyat Dili 

Kur’ân, indiği ortamın dil ve edebiyatı üzerine nazil olduğunu 

şöyle belirtmektedir: “(Allah (c.c.)’ın emirlerini) onlara iyice açıklasın-

lar diye her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik.”19 Böylece 

Hz. Peygamber’in dili olan Arapça, Kur’ân’ın dili olmuştur.  

 Kur’ân, Arap Dili ve Arap Dili’nin üslup ve belâgatiyle nazil 

olmuştur. O nazil olduğunda Arapların hepsi, Kur’ân’ı anlıyorlar-

dı ve onun bütün ayrı ayrı kelime ve cümlelerdeki manaları bili-

yorlardı. Kur’ân, tevhîdi ve dinî husûsları olaylara uygun olarak 

açıklamak gayesiyle cümle cümle, ayet ayet inzal ediliyordu. 

Vahiy dili Arapça olunca, Cenab-ı Hak, o dönemin insanları-

nın kullanmış oldukları edebi uslubu kullanmıştır. Kur’ân’nın 

herhangi bir sayfasını açtığımızda mutlaka nahiv, sarf, meani, be-

di’ ve beyân ilmiyle alakalı hususların yer aldığını görmekteyiz. 

Daha sonraki dönemlerde bu ilimlerin gelişmesine de öncülük 

etmiştir. 

Kur’ân, ilk muhatabı olan toplumun dili Arapçayı kullanırken 

hiç bilinmeyen yeni kelimeler ve dil kuralları getirmemiş, bizzat 

dönemin insanlarının kullandığı dil malzemesi üzerinden hareket 

etmiştir. Hatta Şah Veliyullah Dehlevî’nin de dediği gibi Arapların 

başka topluluklarınkine benzemeyen vezin ve kafiye anlayışlarını 

bile Kur’ân kullanmıştır. “يعلمون، مؤمنين ،مستقيم” kelimeleri Arap dün-

yasına ve Arapçanın üslubuna uzak kişiler için kafiye olarak uy-

gun görülemez iken Arapçada birbirlerine uygundurlar.20  

                                                           
18 Turan, Koç, Din Dili Kur’an Dili, İz Yay., İstanbul, 2014, s. 282.     
19 İbrâhim, 14/4. 
20 Ahmed b. Abdirrahîm Veliyyullâh ed-Dihlevî, el-Fevzü'l-Kebîr fî Usûli't-Tefsîr, 
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Kur’ân dilinin Arapça olmasıyla beraber lehçesi bile ulema ta-

rafından önemsenmiştir. Dil âlimleri ve Kur’ân ilimleri ile uğraşan 

kişiler Kur’ân’ın Arap dili ve lehçesinin bu konudaki önemini bile-

rek çalışmışlardır. Çünkü Kureyş lehçesi bu dil için geniş bir daya-

naktır. Yalnız bu lehçe dile daha hafif, delalet açısından daha gü-

zel, söyleyiş olarak daha kolay ve insanlar arasında daha yaygın 

gördüğü kullanımları diğer kabile lehçelerinden almıştır. Bu ger-

çeği Kur’ân’ın inmesinden çok az bir zaman önceki son yıllarda 

Cahiliye şiirinden nakledilen şeyler desteklemektedir. Ravilerin 

rivayet etmiş oldukları şairlerin Ukaz, Mecenne ve Mucaz pazarla-

rında söyledikleri şiirleri ve hikmet sahiplerinin aralarında yaptık-

ları konuşmalar, bu konuyu daha bir açıklığa kavuşturmaktadır.21 

Kur’ân indiği ortamın deyimlerini de kullanmıştır. Bu deyim-

ler doğru anlamlandırıldığında Kur’ân metni de doğru anlaşılmış 

olur. Ele alınan metnin içeriği ve özelliği ne olursa olsun, o metni 

anlamak, o metin ile ilgili kavramları doğru anlamaya bağlıdır. O 

kavramlar yanlış yorumlandığında metin de yanlış yorumlanmış 

olur. Örneğin, Vakıa suresi 56/8-9. ayetlerindeki “sağdakiler ve 

soldakiler” ifadeleri o günkü anlam dünyası bilindiği takdirde 

doğru anlaşılabilir. O dönemde iyi insanlar için sağ; olumsuz hal 

ve davranışlar için sol yakıştırması yapılmakta idi. Bu ayeti doğru 

bir biçimde anlamlandırmak için indiği tarihin bağlamını yansıtan 

bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. İbnü’l-Esîr’in (v. 630/1233) verdiği 

bilgiye göre Tayra ve Zecr o günün Arapları arasında bildikleri 

ilimler arasında idi. Zecr, kuş uçurarak kuşun sağa uçması ile ha-

yır, sola uçması ile şer yönde kehanette bulundukları bir kehanet-

tir. Tayra ise bir kimsenin önünden geçen bir hayvanın sağdan 

geçmesi durumunda uğurlu, soldan geçmesi durumunda uğursuz 

sayılması inancıdır.22  

                                                                                                                        
Dâru’s-Sahve, Kahire 1986, s. 153.    
21 İbrahim Enîs, el-Lehecâtü'l-Arabiyye, Mektebetü’l-Ancelu'l-Mısriyye, Kahire 1965, s. 

40.      
22 İbn Esîr, Mübarek b. Muhammed e’l-Cezerî, en-Nihâye , Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 

2011. 

III, 150-152.  
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Görüldüğü gibi deyimleri anlamlandırmak oldukça önemlidir. 

Bilindiği üzere deyimler sözcükleri değiştirilip yerlerine -aynı an-

lamda da olsa- başka sözcükler konulamayan ve sözdizimi bozu-

lamayan, dilin kısa ve özlü anlatım araçları olan, amacı, bir kavra-

mı ya özel kalıp içinde, ya da çekici, hoş bir anlatımla belirtmek 

olan en az iki sözcükle kurulan ve genel kural niteliğinde olmayan 

kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerin çoğunda kalıplaşmış sözden 

çıkan anlam, sözcüklerin gerçek anlamları dışındadır. Bundan 

dolayı ayrı sözcükler ve aynı gramer biçimleriyle başka dile çevri-

lemezler.23  

Deyimler başka bir dile aynı kalıp ve sözcüklerle çevrilirse 

yanlış anlamalara yol açacaktır. Mesela, “Kâb-i kavseyn”24 ifadesi 

Arapların kullanım şekli bilindiğinde daha kolay anlaşılabilir. 

Araplar barış yapacak kabile reisleri yaylarını çıkarır ve üst üste 

getirerek karşılıklı olarak gererlerdi. Bu harekete ‘müsâye’a’ deni-

lirdi. Bu şekilde iki kabile arasında barış tesis edilmiş olurdu. İşte 

bu yakınlık, Cebrail ile Hz. Peygamber arasındaki yakınlığı ifade 

edilmek için kullanılmıştır.25  

Kur’ân’daki terimlerin ve deyimlerin o günkü anlamlarına 

ulaşıldığı zaman birçok kapalı husus açığa kavuşmuş olacaktır. 

Örneğin “odun hamalı” diye tercüme edilen “26”حمالة  الحطب ifadesi 

“dedikodu yapan kadın”27; “başımın saçı tutuştu” şeklinde tercü-

me edilen  أُْس َشْيبًا َواْشتَعََل الرَّ
28
  ifadesi “saçlarım ağardı”; “kemik gev-

şedi benden” şeklinde tercüme edilen  29َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي ifadesinin 

“yaşlandım”30; “kazıklar sahibi” olarak tercüme edilen  31 ذو االوتاد 

                                                           
23 Ömer Asım, Aksoy, Atasözleri ve Deyimleri Sözlüğü, İnkılap Yay., Ankara 1993, s. 

16-20.  
24 Necm, 53/9. 
25 Râzî, Fahruddîn Ebu Abdillah Muhammed, Mefâtihu’l-Ğayb, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-

Arabî, Beyrut 1997, XIV, 4. 
26 Tebbet, 111/4. 
27 Abdulcelil Bilgin, Kur’ân’da Deyimler ve Kur’ân’ın Anlaşılmasındaki Rolü, Pınar 

Yay., İstanbul 2003, s. 65-66. 
28 Meryem, 19/4. 
29 Meryem, 19/4. 
30 Bilgin, Kur’ân’da Deyimler, s. 112-113. 
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ifadesinin “mülk sahibi”, “güçlü bir saltanat sahibi”32; kulak hırsız-

lığı" şeklinde tercüme edilen “33”استرق السمع ifadesinin “kulak misa-

firliği” anlamlarının verilmesi Türkçe ifadelere daha uygun anlam 

yansıtmaktadır.34 

Vahiy dili indiği ortamın belağatını önemsemiştir. Burada bir-

kaç örnek vermek istiyoruz: 

 “Kur’ân îcâzın en güzelini  getirmiştir. Çünkü Kur’ân’da, 

Meânî ilminde açıklanan îcâzın yanında, diğer büyük bir îcâz daha 

bulunmaktadır. Bu da Kur’ân âyetlerinin büyük kısmının, çeşitli 

manaların elde edilmesine müsait oluşudur.”35 İbn Aşûr “Ey akıl 

sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır”36 âyetinin de Araplara 

göre en veciz kelam olarak bilinen "القتل للقتل انفو" (katil, katli daha 

uzaklaştırır) sözünün karşılığı olduğunu söylemektedir.37 

Vahiy dili mecazı da kullanmıştır:  ضربت عليهم الذلة والمسكنة âye-

tinde geçen ضرب علي ifadesi Türkçe mantıkla düşünüldüğünde 

üzerine vurmak anlamını çağrıştırmaktadır. Zemahşerî ve Râgıb 

da bu ifadenin bir mecaz olduğunu söyler. Buna göre ifadenin 

anlamının “kuşatmak, bürümek ve maruz kalmak” olduğunu söy-

lemişlerdir. Buradan da âyetin anlamını yenilgilerin, esaretin, ağır 

vergilerin, horluk ve hakirliğin Yahudileri kuşatması ve onlardan 

ayrılmayacağı olarak belirlemişlerdir.38  

 Darb-i mesele (atasözüne) şu ifade örnek gösterilebilir:  بما قدمت

                                                                                                                        
31 Sâd, 38/12. 
32 Bilgin, Kur’ân’da Deyimler, s. 80. 
33 Hicr, 15/18. 
34 Bilgin, Kur’ân’da Deyimler, s. 88-89. 
35 İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Dâru Sehnûn li’n-Nesr 

ve’t-Tevzî’, Tunus, ts., I, 121. 
36 Bakara, 2/179. 
37 İbn Aşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, I, 121. 
38 Zemahşeri, Ebü’l-Kâsım b. Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâikı Gavâmidi’t-Tenzîl 

ve Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Tahkîk: Abudurrezzâk el-Mehdî, Dâru İhyâi’t-

Türâsi’l-Arabî, Beyrut ts., I, 145; Ebu'l-Kâsım el-Huseyn b. Muhammed er-Râğıb el-

İsfehânî, el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur’ân, (Thk: Muhammed Seyyid Keylânî), Dâru'l-

Ma'rife, Beyrut, ts., s. 437.  
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 ifadesi lugat olarak “ellerinin önden gönderdiği sebebiyle”39 ايديهم 

anlamına gelmektedir. Fakat bu ifade Türkçe olarak kullanılmayan 

bir ifadedir. Taberî’nin bu noktada izahı oldukça önemlidir. “Bu 

ifade Arapların kullandığı bir darb-ı meseldir. İşlediği bir suç veya 

cinayetten ötürü tutuklanan bir kişiye bu ifade kullanılır ve ceza 

göreceği bildirilir. Burada suç ellere nisbet edilmiştir. Halbuki bu 

suç elin dışında başka bir organla da işlenmiş olabilir” demekte-

dir.40 

Vahyin indiği ortamda istiare de kullanılmaktaydı. Mesela; 

Zemahşerî, عملت ايدينا ifadesini41 ifadesinin elleriyle çalışanların ça-

lışmalarından istiare olduğunu söylemektedir. Bu deyimle Allah 

yaratmaya kendisinden başkasının güç yetiremeyeceğini ifade 

etmiştir.42  

İslâm öncesi Arap toplumunda yemin çok yaygındı. Kur’ân-ı 

Kerîm Araplar’ın bu âdetini muhafaza etmiş, çeşitli edat ve fiiller 

kullanılarak yapılan yeminler ile ilâhî hakikatleri teyit etmiştir. 

Bazen de yeminle, kendisi için yemin edilen şeyin değer ve önemi-

ne işaret edilmiş, ayrıca dinleyenlerin o şeye karşı dikkatlerinin 

çekilmesi hedeflenmiştir.43 

Örneğin, Kur’ân’da şu yeminler geçmektedir:  

 .َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ 

“Burçlar sahibi göğe yemin olsun.”44 

 .َوالسََّماِء َوالطَّاِرقِ 

“Göğe ve Târık’a yemin olsun.”45 

                                                           
39 Şura, 42/48. 
40 Taberî, Muhammed b. Cerîr b. Yezîd b. Kesîr b. Ğâlib el-Amulî Ebû Ca’fer, 

Camiu’l-Beyan fî Te’vîli’l-Kur’ân, (Thk., Ahmed Muhammed Şakîr), I-IV,  Müessetü’-

Risale, b.y., 2000, I, 472. 
41 Yâsin, 36/71. 
42 Zemahşerî, el-Keşşaf, IV, 27. 
43 Cerrahoğlu, Tefsîr Usûlü, s. 169; Celal Kırca, “Aksâmu’l-Kur’ân”, DİA, İstanbul, 

1989, II, 290. 
44 Bürûc,85/1. 
45 Târık, 86/1. 
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 .َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َواْلقََمِر إِذَا تَََلَها

“Güneşe, onun parıltısına ve onu izlediğinde aya yemin olsun.”46 

 .فَََل أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس اْلَجَواِري اْلُكنَِّس 

“Bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara yemin olsun.”47 

 .َوالنَّْجِم إِذَا َهَوى

“Battığı zaman yıldıza yemin olsun.”48 

Yüce Allah’ın yukarıdaki âyetlerde semâvî cisimlere yemin 

etmesinin sebebleri şunlardır:  

 “Bu (Bunlarla yemin etme sebepleri) şerefli olmaları, aydınlık-

ları, melekûtiyeti, deverân etmelerinin sürekliliği, Allah’a boyun 

eğmeleri, ilk Hakkı taleb konusunda dairesel ve irâdî hareketlerin 

hızlı olması, Allah’ın güzelliğinin parıltısı ve parıltısının yemin 

edilen şeylerin üzerinde olmasındandır. Şehvet, gazab ve kendi-

sinden aşağı olana iltifat etmek gibi hayvanî sebeplerden dolayı 

(Allah) yemin etmemektedir.”49  

Menzillerin yüksekliği, göklerin ilahî ufuka yakın ve rızkın 

geldiği yer olmasından dolayı Allahu Teâlâ’nın bu cisimlerin üze-

rine yemin etmektedir. Böylece Müşrikler putlar üzerine yemin 

ederken Allahu Teâlâ da ulvî cisimler üzerine yemin ederek onla-

rın ne kadar değerli olduklarını ve putların da ne kadar adi olduk-

larını muhataplara bildirmektedir. 

Kur’ân’ın dili, yalın ve birleşik ifadeleriyle, ıstılahlarıyla, üslu-

buyla, temsilleriyle, teşbihleriyle, istiareleriyle, mecazi ifadeleriyle, 

kısacası tüm özellikleriyle genel olarak peygamberimizin yaşadığı 

toplumun dilidir. 

3. İktisad Dili 

Allah’ın kitabı’na ilk muhatap olanlar Mekke ehli olmuştur. 

                                                           
46 Şems, 91/1-2. 
47 Tekvir, 81/15-16.  
48 Necm, 53/1. 
49 Sadrâ, Muhammed b. İbrahim, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Kerîm, İntişarat-ı Bonyad-i Hikmet-

i İslami Sadrâ, Tahran, 2000, VIII, 177-181. 
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Bilindiği üzere Mekke o zamanlarda bir ticaret merkeziydi. Adeta 

uluslarası bir pazardı. Civar ülkeler mallarını onun üzerinden pa-

zarlıyorlardı. Kabe ve hac menasik yerlerinin Mekke’de bulunması 

da, ziyaretçilerin akınına sebep oluyordu. Mekke’de yapılan edebî 

musabakaların (panayırlar/etkinlerin) de ticari hayat üzerinde 

etkisi bulunmaktaydı. Böyle ticaretle haşir neşir olan insanlara 

hitap eden dini metnin elbette onların ticarî kelime ve kavramları-

na da dikkat çekip kendi mesajını bu uslup ile anlatması gerekirdi.  

Biz Kur’ânî metinlere baktığımızda indiği ortamın iktisadî di-

linin çok güzel bir tarzda kullanıldığını görmekteyiz. Cenab-ı Hak 

hitap ettiği ortamın diline ehemmiyet vermiş ve muhatapların 

zihin yapısına uygun bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. Biz 

buna tenazula-i ilahiyye demekteyiz. Mesela, iştira, bey’, riba, 

kesp, deyn, ücret, mizan vb. iktisadi kavramlara çok yer verildiğini 

görmekteyiz. Diğer taraftan ziraat ile ilgili birçok kavram da yer 

almaktadır. Vahiy dili bu kavramları ele alırken sadece dünyevî 

açıdan ele almamaktadır. Davetini bu kelime ve kavramlar üzerin-

den anlatarak tevhid düşüncesini yerleştirmeye çalışmaktadır. 

Bazen bu kelimelerle kurmuş olduğu cümleleri ahlakla veya uhre-

vî boyutla ilişkilendirmektedir. 

Allah su, süt, şarap, bal, hurma ve üzümden bahsetmekte ba-

dem, ceviz, armut ve elma gibi Arap memleketlerinin dışında ye-

tiştirilen ürünlerden bahsetmemektedir. Kullanılan bu iktisadî 

dilin Kur’ân’ın anlaşılmasında bir Arabın dünyasında bakıldığı 

takdirde Kur’ân’ın tam anlaşılacağı ortaya çıkmaktadır. 

4. Hukuk Dili 

Kur’ân inmiş olduğu toplumunun hukuk alanında büyük bir 

ıslahat gerçekleştirmiştir. Nitekim Kur’ân’da Arap örfündeki hu-

kukî kurallara ilişkin ibka, ikmal ve ıslah örneği bulmak mümkün 

olmakla beraber içki, kumar, riba ve fuhuş gibi uygulamalar da 

ilga edilmiştir. Ayrıca İslam öncesi Arap kültüründe kısas, kasâme 

ve diyet gibi cezalar da vardı.50 

                                                           
50 Mehmet Erdoğan, “Kur’ân Vahyinin Nüzul Dönemi Olgusallığıyla İlişkisinin 
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Kur’ân’ın nüzulü esnasında Araplar arasında yaygın olan zı-

har meselesinin hükmü değişmiştir.  

Nitekim İslam öncesi cahiliye döneminde Arap gelenekleri 

içerisinde zihar denilen bir boşama biçimi vardı. Bir adam kendi 

hanımına öfkelendiğinde “sen annem-bacım gibisin” dediğinde eşi 

ona haram olmuş telaki edilirdi. Bu durum ona ne helal sayılırdı 

ki, aralarında evlilik bağı devam etsin; ne de boşanmış olurdu ki, 

kendisine başka yol arasın. Bu durum cahiliye döneminde kadınla-

rın karşılaştığı büyük problemlerden biriydi. Böyle bir olayla karşı-

laşan Huveyle ziharda talak kelimesinin de kullanılmadığını bildi-

ğinden dolayı bu konuyu tümden çözmek istedi. Böylece kadınlar-

la ilgili çok önemli bir sorunu Allah ve Resûlü’ne başvurarak hatta 

Resûlullah’la mücadele ederek halletme yoluna gitmiştir. Resûlul-

lah’la olan diyalog sonucunda Mücâdele sûresinin ilk dört âyetinin 

inmiştir. Her daim işiten ve bilen Cenabı Hak, bu kadınla Peygam-

beri’nin konuşmaları üzere bu konudaki problemi çözmüş ve 

hükmü genelleştirmiştir. 

“Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan 

kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (za-

ten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların anala-

rı değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüp-

hesiz onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylü-

yorlar. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kadınlarından 

zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle 

birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm 

ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim 

(köle azat etme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda iki ay 

oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. 

Bunlar Allah’a ve Resûlü’ne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar 

Allah’ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.”51 

                                                                                                                        
Fıkhi Yorumu”, İslamiyat, VII-1, 2004, s. 66-68. 
51 Mücâdele, 58/1-4. 
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Görüldüğü gibi zıhar kelimesinin aslında bir değişiklik yap-

madan, onun sadece hükmünü değiştirmiştir. Yani zihar yoluyla 

boşamayı kaldırmış,  her zıhar sözünü kullanan kişiye keffâreti 

şart koşmuştur. İbn Âşûr, “öyle sanıyorum ki bu tarz boşama, ya-

hudilerle sıkı sosyal ilişkiler içinde bulunan Yesrib (Medine) çevre-

sindeki Araplar’ın âdetiydi ve bunu eşlerini kendilerine kesin bi-

çimde yasaklama ifadesi olarak kullanırlarken yahudi geleneğin-

den etkilenmişlerdi.”52  

Zıharın evlilik bağını sona erdirme yetkisi Kur’ân tarafından 

onaylanmamış, sadece kefaret gerektiren bir yemin gibi kabul 

edilmiştir. Buna göre zıhar yapan erkek evliliğe son vermek isti-

yorsa normal boşama usulünü izlemek durumundadır. Hem bu 

yola başvurmama hem evlilik hayatına dönmeme, kadını zarara 

sokan ve zıharın Cahiliye dönemindeki sonuçları doğuran bir tu-

tum olacağından bu da Kur’ân’ın getirdiği hükümle bağdaşmaz. 

Böyle bir durumda zıhara, belli bir süre içinde aile hayatına dö-

nülmemesi halinde evliliğin sona ermesi sonucunu doğuran özel 

yemin hükmü uygulanır. Nitekim bu âyetin nüzulünden sonra 

zıhar lafzının “îlâ” hükümleri kastedilerek kullanıldığını gösteren 

örnekler bulmak mümkündür.53  

Kur’ân’ın kendisinde hayat olduğunu ifade ettiği “Kısas” lafzı 

da Cahiliyede mevcut idi.54 Hırsızlıkta el kesme cezası Cahiliye 

döneminde uygulanan bir ceza idi.55  Yol kesme cezası Cahiliyede 

uygulanmaktaydı.56 Kısas’tan vazgeçen maktul yakınlarına ödenen 

ve yaralama suçlarına karşılık ödenen miktar olan diyet lafzı da 

yine Cahiliyede bulunan bir lafızdır. Bu lafzın medlulü değiştiril-

memiş ve Cahiliyede olduğu gibi miktarı ise 100 deve olarak bıra-

                                                           
52 İbn Aşûr, Tahrîr ve’t-Tenvîr, XXVIII, 11. 
53 Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, 

Kur’ân Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ankara 2007, V, 262. 
54 Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 27. 
55 İbn Habîb, Ebû Ca’fer Muhammed, Kitâbu’l-Muhabber, Beyrut ts., s. 328. 
56 İbn Habîb, Kitâbu’l-Muhabber, s. 327-328; Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. 

Abdi’l-Kerîm b. Ebî Bekr Ahmed, el-Milel ve’n-Nihel, Müessetü’l-‘A’lâ li’l-Metbûât, 

Beyrût, 2006,  s. 702. 
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kılmıştır. Bu belirlemeyi ilk defa yapanların Ebû Seyyâre el-Advânî 

veya Abdulmuttalip olduğu rivayet edilmiştir.57   

Kur’ân’ın haram kıldığı birçok şey Cahiliyede kötü kabul edi-

liyordu. Örneğin Velîd b. Muğîre şöyle demektedir: “Rabbinizin 

evini inşada mallarınızın en helal olanını verin; faizden kazanılan 

veya kumardan elde edilen veya fahişe satmaktan kazandığınız pis 

mallardan vermeyin, Allah’ın evini habis mallardan koruyun. 

Çünkü Allah, helal olanı kabul eder.”58  

Araplarda kısas, diyet, hırsızın elinin kesilmesi cezaları oldu-

ğu gibi örtünme de köklü bir gelenek halinde idi. Yahudilikte de 

kısas bulunduğu gibi, faiz de yasaklanmıştı. Bazı hallerde zina 

eden kadın ve erkek taşlanarak öldürülmekte idi.59  

Tüm yukarıda bahsettiğimiz örneklerde görüldüğü üzere 

Kur’ân indiği ortamın hukuk dilini kullanmıştır. Onların hukuki 

sisteminden bahseden bu dil, bazen onların hukuktaki hükümleri 

iptal etmiş, bazen değiştirmiş bazen de olduğu hal üzerinde bı-

rakmıştır. 

5. Ahlak Dili 

Cahiliye döneminde her ne kadar ahlak yozlaştırılmış olsa bile 

bazıları tarafından iyi hasletler korunmuştur. İşte bundan dolayı 

ortama göre inen vahiy, onların ahlakla ilgili kelimelerini süslemiş-

tir. Kur’ân nüzul öncesinde Mekke Araplarının hukuk, estetik, 

siyasî ve dinî alandaki birikimlerini yok saymadığı gibi ahlâkî 

alana ait lafızları da korumuş ve övmüştür. Örneğin Cahiliyede 

cömertlik övülen bir özellikti. Bundan dolayı cömert kişiler hak-

kında kaynaklarda övgü ile söz edilen kişiler mevcuttur.60  

                                                           
57 İbn Hişâm Ebû Abdilmelik, es-Sîretü’n-Nebeviyye, Beyrut 1990, I, 177; Cevad Ali, 

el-Mufassal, VI, 225. 
58 el-Ezrakî, Ebu’l-Velîd Muhammed b. Abdillah b. Ahmed, Ahbâru Mekke ve Mâ Câe 

fîhâ mine’l-Âsâr, Mektebetü’s-Sekafeti’d-Dîniyye, Kahire ts., I, 127. 
59 Fatih Duman, İslamiyet Öncesi Arap Folklorunun Kur’ân’daki Yeri, (Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2006, s. 106.  
60 Ebü’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn Manzur, Muhtasaru 

Tarîhi Dımaşk li İbn Asâkir, (thk., Sekine Şehbani), Dâru’l-Fikr, 1984, II, 310.  
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İslam vahyi, selim akıl sahipleri tarafından kabul gören ve in-

sanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında herhangi bir zarara yol 

açmayan ve teamül haline gelen örf ve adetleri de insanî değerlere 

önem vermesi sebebiyle benimsemiştir. Bu yüzden onları bazen 

olduğu gibi bazen de yeni bir düzenleme ile uyulması gereken 

hükümler haline getirme suretiyle Kur’ân, benimsediği ilkeye so-

nuna kadar sadık kalmıştır.61 Nitekim İslam, Cahiliyeye ait fakat 

şirk ve zulüm bulaşmış unsurları arındırmıştır.62  

 Terazide eksik tartanları ticarî ahlak bakımında gayr-i ahlakî 

bulmuştur. Alırken tastamam, başkalarına satarken eksik tartanları 

yermiştir. Bu gerçeği anlatırken ahlakî olmayan bu durumu din 

dilini de kullanarak sunmuştur: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların 

vay haline! Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. 

Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp veya tartıp verdikleri zaman eksik 

ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün; insanların, alemlerin Rabbinin 

huzurunda duracakları gün için dirilteceklerini sanmıyorlar mı? 63 Cahi-

liye döneminde bazıları ölçü ve tartı hususunda hile yapmışlardı. 

İşte bu âyet onları eleştiren bir dil ve üslup ile inmiştir. 

Sonuç 

Kur’ân’ın burada yaptığı toplumun içerisinde mevcut olan din 

dili, ahlak dili, hukuk dili, iktisat dili ve benzeri terminolojileri 

yerine göre kullanmış, bunların tümünü düzenli bir biçimde bün-

yesinde taşımış ve kendine özel bir dil ve üslupta muhataplarına 

sunmuştur. Ortama göre inen Kur’ân dili, kendi ilahi mesajlarını 

muhataplarına iletirken onların kullanmış oldukları bir dil kul-

lanmıştır ki, anlaşılsın. Biz buna tenazülat-ı ilahiye demekteyiz. O, 

Din dilini kullanırken onların inanç ve ibadet kavramları üzerin-

den ve bilinen kelimelerle izah etmeye çalışmaktadır. İnançların-

daki kusurları dile getirirken sade ve şirkten uzak bir dille anlat-

maktadır. İbadetlerle ilgili kavramları süsleyerek şirk unsurlarını 

                                                           
61 Muhsin, Demirci, Vahiy Gerçeği, MÜİFV Yay., İstanbul 1996, s. 110. 
62 İsmail, Narin, Kur’ân ve Sünnet Açısından Kurban İbadeti, İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü,  (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2009, s. 71. 
63 Mutefiffîn, 83/1-6. 
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ortadan kaldırmaktadır. Araplar edebiyatın zirvede olduğu bir 

dönemde vahiyle tanışmışlardır. Kur’ân, Kullanmış oldukları tüm 

sanat ve uslübları kullanmıştır. Kendi ortamına inen o edebiyat 

diliyle onlara meydan okumuş ve anları hayrette bırakmıştır. İkti-

sadî hayatlarına yer verdikleri kelimeleri kullanarak öylesine bir 

etki bıraktırmıştır ki, onların inanç ve ahlak yapısını bu kelimelerle 

değiştirmiştir.  Hukuk dilini de kullanarak onların bazı yanlışlarını 

tashih etmiş, bazısına dokunmamış ve bazılarını da ortadan kal-

dırmıştır. İyi hasletlerini koruyarak ahlakî bir dil kullanmıştır. Her 

alanla ilgili kelime ve kavramlarını özenle seçerek mesajlarını in-

diği ortama yönlendirmiştir.  
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___________________________________________________________ 

DİN’İN DİL’E ETKİLERİ 

ABDULLAH ÖZÜÇALİŞİR1 

       

Giriş 

Kelime, gerek İslâm öncesi Arapçasında gerekse Kur’an ve 

Sünnette oldukça yaygın bir şekilde varid olmuştur. Bunun tabiî 

bir sonucu olarak da din sözcüğü İslâm tarihi boyunca, bütün çe-

şitliliğiyle ve farklı oranlarda yoğun olarak, kaynaklarda, ilmî ve 

edebî eserlerde, sözlü ve yazılı anlatımda, İslâmî ilimlerin anahtar 

terimlerinin en başında yer almıştır. 

Kıyamet'te herkese dünyada yaptıklarının karşılığının veril-

mesi, "Eğer siz ceza görmeyecek (din kökünden: "Medînin") olsay-

dınız.”2 Ayetinde olduğu gibi "iyi ya da kötü karşılık" anlamında-

dır.3 Şairin, "Ebediyen onun da benim de "dinim bu mudur?" sö-

zünde olduğu gibi "âdet ve alışkanlık" anlamındadır.4 "Filan kim-

seler kurallara boyun eğmezler (lâ yedinûne)" denirken ve hadis-i 

şerifte geçen: "Akıllı kişi nefsine hâkim olandır (dâne)" şeklindeki 

kullanımında "itaat, zillet ve bağlılık, üstünlük sağlamak, galip 

gelmek" anlamlarındadır.5 Başkalarını idare etmek üzere görev-

lendirilen birisinden: "Deyyentuhü'l-kavme" diye söz edilirken de 

"Egemenlik, mülk, hüküm (yönetim, yargı), gidiş, idare" anlamın-

da kullanılmaktadır.6 

Aynı kökten gelen ve yüce Allah'ın sıfatı ya da ismi olarak va-

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Vakıa, 56/86. 
3 el-Fîrûzâbâdî, Mecdüddin, el-Kamûsü’l-Muhît, Mektebetü’t-Ticaretü’l-Kübra, Mısır, 

Tsz, s. 1546; Ebü’l-Hasen İbn Side, el-Muhassas, Beyrut, Tsz, s. 155-156. 
4 Şehristânî, el-Milel ve'n-Nihal, Beyrut 1395/1975, S. 1/38. 
5 Mevdudî, Ebü’l-A'lâ, Kur'an'a Göre Dört Terim, "Din" Bahsi; Aynı Müellif, Tarih 

Boyunca Tevhid Mücadelesi, Çev.: Dr. N. Ahmed Asrar, Ankara, 1983, s. 300 vd 
6 Mevdudî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, s. 300 vd. 
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rid olan "ed-Deyyân", yapılan işlerin karşılığını veren, kahreden, 

yani istediğine zorlayan, egemen, hikmetle yöneten, hesaba çeken, 

hiçbir ameli karşılıksız bırakmayıp hayra da şerre de karşılık veren 

demektir.7  

Istılah Olarak Dinin Anlamı: "Yüce Allah'ın, kullarının kendisi 

vasıtası ile hakka ulaşmaları için peygamberleri aracılığı ile akıl 

sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna 

kavuşturan sistem, Allah'ın koyduğu hükümler." anlamındadır. Bu 

anlamıyla din hem inanç konularını hem de amelî konuları kap-

samaktadır.8 Her peygamberin getirdiği "millet" hakkında da kul-

lanılabilir.  

Allah'tan geldiği için (Allah'ın dini şeklinde) Allah'a; Peygam-

ber tarafından tebliğ edildiği için (Peygamber'in dini şeklinde) 

peygambere; ona uyup bağlandıkları için de (meselâ "Müslüman-

ların dini" şeklinde) ümmete izafe edilebilir.9 

İbn Teymiyye de terim olarak dini şöyle açıklamaktadır: 

"İslâm, İman, İhsan diye ifade edilen her üç kademe, "dinin kap-

samı içerisindedir. Çünkü sahih hadiste de belirtildiği gibi Hz. 

Cebrail (a.s) gelip bu konularda soru sorarak cevaplarını aldıktan 

sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "O, Cebrail'di. 

Size dininizi öğretmek üzere gelmiştir. Böylece o, bunların hepsi-

nin dininizin kapsamına girdiğini açıklamış oluyor. " Din ile Al-

lah'a itaat ve ibadet ettiği için "Allah'ın dini" denilir. Kula izafe 

edilmesinin sebebi ise itaat edenin o olmasıdır."10  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; "din", ıstılah olarak ta-

nıtılmak istenince; genelde "hak din" ve "son din" olan İslâm tanı-

tılmak istenmiştir. Bunun en önemli sebebi olarak Allah katında 

                                                           
7 el-Fîrûzâbâdî, Mecdü'd-Dîn İbnu'l-Esîr, en-Nihâye fi Garîbi'l-Hadis, Beyrut 

1399/1979, II, 148; Ebü’l-Hasen İbn Side, el-Muhassas, Beyrut, Tsz, s. 155-156. 
8 İsfehânî, Rağıb, Müfredatu Elfazi’l-Kur’an, thk,  Safvan Adnan Davudi, ed-Darü’ş-

Şamiyye, Beyrût, 2009, Din md hk, s.74; Tehânevî, Keşşâfu Istılâhâti'l-Fünûn, 

Kalküta,  İstanbul, 1404/1984, tıpkıbasım, s. 1/503. 
9 İsfehânî, Müfredat, din md hk, s. 74. 
10  İbn Teymiyye, Mecmû'u Fetâvâ İbn Teymiyye, s. 15/158. 
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geçerli tek dinin İslâm olması gösterilebilir. “Şüphesiz Allah katın-

da din İslâm'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten 

sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştü-

ler. Kim Allah'ın ayetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok 

çabuk görendir.”11 

Nerede insan varsa orada dil vardır. Bugün dünyada konuşu-

lan dillerin sayısı kesin olarak bilinmiyorsa da en az 3.000 civarın-

dadır. Bazı farklı tahminlere ve kişinin "dil" ve "diyalektik"! Tanım-

lamasına göre bu rakam 8.000'e kadar çıkabilmekledir. Dünyanın 

milyonlarca insanla dolu olduğu göz önüne alındığında bu sayı 

gerçekten de küçük kalır.12  

Dilin kültürle olan İlişkisi üç şekilde gerçekleşir:  

1-Dilin kendisi kültürün bir parçasıdır.  

2- Her dil, ilişkili olduğu kültürün bir indeksini sunar.  

3- Her dil ilişkili olduğu kültürle sembolik bir ilişki içindedir. 

Bu konuları biraz daha açalım.13 

I- Kültürün Bir Parçası Olarak Dil: Çoğu İnsan davranışları ile 

dil iç içedir. Bu yüzden dil, kültürün kaçınılmaz bir parçasıdır. 

Törenler, ayinler, şarkılar, öyküler, büyüler, lanetlemeler, ibadetler 

ve yasaların tümü konuşma (söz) eylemleri ya da konuşma (söz) 

olaylarıdır.14 Fakat sosyalleşme, eğitim, mübadele ve konuşma gibi 

karmaşık kültürel alanlar da tamamen dil içinde geçen olaylardır. 

Şu halde dil, kültürün sadece bir parçası olmakla kalmaz, aynı 

zamanda onun büyük ve can alıcı bir parçasıdır. Verili bir kültürü 

anlamayı ve nüfuz etmeyi amaçlayan herkes, o kültürün diline 

hâkim olmak zorundadır, zira ancak dil aracılığıyla kültürü yaşa-

mak ve ona dâhil olmak mümkündür. Diğer yandan, dil değişimi 

ya da bir kültürün yakından ilişkili olduğu dilin kaybedilmesi her 

ne kadar bir kültürel kimlik duygusu bilinçli ya da bilinçsiz bir 

                                                           
11 Al-i İmran, 3/19. 
12 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
13 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
14 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 



 Abdullah Özüçalışır 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

252 

tutum düzeyinde baki kalırsa da, bir kültür değişimine ve muhte-

melen kültürel sarsıntı ve tahribata işaret eder.15 

2- Bir Küttür İndeksi Olarak Dil: Dilin bir kültür indeksi ola-

rak rolü, onun kültürün bir parçası olarak rolünün (daha soyut bir 

düzeyde) bir yan ürünüdür. Diller ilişkili oldukları kültürlerde 

ortak olan organize edici deneyimi ya da düşünme yollarını sergi-

lerler. Kuşkusuz diller ilişkili oldukları kültürlerce kabul edilen 

zanaatlar, ilgiler değerler ve davranışlar için tanımlayıcı terimler 

temin ederler.16 Fakat bu tür açıkça indekslemenin ötesinde ve 

üstünde diller, aynı zamanda yukarıdaki atıfların içerisinde ortak 

olarak kategorize edilip gruplandığı yerel öbekler ya da tipolojiler 

de sergilerler. Renkler, hastalıklar, akrabalık ilişkileri, gıdalar, bit-

kiler, vücut organları ve hayvan türleri kültüre bağımlı tipolojiler-

dir. Bu demek değildir ki, belli dilleri konuşanlar kaçınılmaz ola-

rak sadece ana dillerinde kodlanmış olarak bulunan kategorileri 

tanımaya zorlanmıştır. Bu tür kısıtlamalar, kısmen de olsa etno-

kültürlerde ve onların ilişkili olduğu ana dillerde karşılaşılan-

lardan farklı kategoriler sunan matematiksel ve bilimsel diller ara-

cılığıyla zayıflatılabilir.17  

3- Bir Küttür Sembolü Olarak Dil: Dil mademki insanlığın en 

hassasça işlenmiş sembol sistemidir, o halde belirli dillerin içinde 

yer almaları ve belirli etno-kültürlerin sembolü olmaları tabiidir. 

Bu yalnızca, bir parçanın bütününü temsil etmesi olayından da 

ibaret değildir, aynı zamanda parçanın bütün için (ya da bütüne 

karşı) düzenleyici bir sembol halini aldığı, bazı durumlarda kendi 

başına bir amaç (ya da bir hedef) halini aldığı bir olaydır da. Dil 

hareketleri ve dil çatışmaları dillerden onlarla ilişkili kültürleri 

teşvik etmek (ya da yadsımak) ve savunmak (ya da saldırmak) 

üzere insanları harekete geçirici semboller olarak yararlanırlar.18 

 

                                                           
15 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
16 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
17 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
18 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Dil md hk. 
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Kur’an’da Dil 

Kur’an’da dil türevleri ile birlikte 24 defa varid olmuştur.19 

Arapça bir Kur’an olarak ise toplam 11 defa varid olmuştur.20 

Kur’an’da Dil’in bu kadar çok varid olması bile bize din ile dil 

arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin 

farklı olması da O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. 

Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.”21 

Allah'ın gücünün sonsuzluğunu gösteren büyük alâmetlerin-

den bazıları da yüksek ve geniş gökleri, alçak ve yoğun yerküresini 

yaratması; dillerin Arapça, Farsça, Türkçe ve Rumca gibi farklı, 

renklerin beyaz, siyah ve kırmızı gibi çeşitli oluşudur. Öyle ki, 

bütün insanlar Âdem’in (a.s.) soyundan olmasına rağmen hiçbir 

şahıs başka bir şahsa, hiçbir insan başka bir insana benzemez, 

Şüphesiz bunda, ilim, anlayış ve basiret sahipleri için alâmetler 

vardır.22 

“Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yo-

lu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?23  “Bir dil ve iki dudak.” 

Diliyle konuşup içindekini ifade etmesi ve dudaklarıyla yemek 

yemeye ve konuşmaya çalışması için Yüzüne ve ağzına güzellik 

vermek için. Hafız İbn Asâkir Şamlı Ebu Rebî’in hal tercümesinde 

Mekhûl'den nakleder ki, Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Allah Teâlâ buyurur ki: “Ey âdemoğlu; Ben sana, sayısını saya-

mayacağın ve şükrüne güç yetiremeyeceğin büyüklükte nimetler 

ihsan ettim. Sana ihsan ettiğim nimetler arasında kendileriyle gör-

düğün iki gözü yarattım. Ve onlar için bir örtü kıldım. Artık iki 

gözünle sana helâl kıldığım şeylere bak. Eğer sana haram kıldığım 

                                                           
19 Abdülbaki, Muhammed Fuat, el-Mu’cemü’l-Mufehres li elfazi’l-Kur’an’il-Kerîm, 

Darü’l-Ma’rife, Lübnan, 2012, s. 647. 
20 Abdülbaki, el-Mu’cem, s. 456. 
21 Rum, 30/22. 
22 Ebû Hayyan, Muhammed b. Yusuf (ö. 754/1353), Tefsirü’l-Bahru’l-Muhît, 30/22 hk, 

Darü’l-Kutubü’l-İlmiyye, Lübnan, 2010, s.  6/127.  
23 Beled, 90/8-10. 
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bir şeyi görürsen, o ikisini üst üste getir ve kapat. Senin için bir dil 

yarattım ve ona bir örtü halk ettim. Sana emrettiğim ve helâl kıldı-

ğım bir şeyi söyle. Haram kıldığım bir şey de diline gelecek olursa 

dilini kapat. Senin için mahrem bir yer ve onu örten bir örtü kıl-

dım. Mahrem yerini sana helâl kıldığım yere koy. Haram kıldığım 

bir şey sana sunulacak olursa, örtünü ört. Ey âdemoğlu; sen Benim 

gazabıma tahammül edemezsin, intikamıma dayanamazsın.”24 

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indir-

dik.”25  

“Böylece biz onu (Kur'an'ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. 

Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine 

uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir 

koruyucu.”26  

“İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Al-

lah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye 

onda tehditleri teker teker sıraladık.”27 Yani, Arapça Kur'an, onları 

düşüncesizliklerinden uyarabilir ve onlar unuttukları dersleri tek-

rar hatırlayıp doğru yoldan saptıklarını anlayabilir ve bunun so-

nuçlarını kavrayabilirler."28 

 “Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğri-

liği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.”29  “And olsun 

ki Biz insanlara bu Kur'ân'da -belki öğüt alırlar diye- öğüt kabul 

ederler diye gerek duyacakları -her misalden- örnekler getirdik. Bu 

da yüce Allah'ın: “Biz o Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”30 

buyruğu gibidir. Şu anlama geldiği de söylenmiştir: Bizim geçmiş 

ümmetlerin helak edildiğine dair sözünü ettiğimiz hususlar bunla-

                                                           
24 İbni Kesîr, Ebu’l-Fida İsmâîl (ö. 774/1372), Tefsirü’l-Kur’an’il-Azim, 90/8-10 hk, 

Dâru’l-Ma’rife, Beyrût, 1969, s. 5/643. 
25  Yusuf, 12/2. 
26  Ra’d, 13/37. 
27  Taha, 20/113. 
28  Mevdudî, Mevlana Seyyid Ebü’l-Ala, Tefhimü’l-Kur’an, 20/113 hk, İnsan Yayınları, 

İstanbul, Tsz, s. 3/142. 
29  Zümer, 39/28. 
30  En’am, 6/38. 
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ra bir örnektir.31 

"Hiçbir eğriliği olmayan" ile ilgili olarak en-Nehhas şöyle de-

mektedir: Bu hususta yapılmış en güzel açıklama ed-Dahhak'a 

aittir. O: Hiçbir ihtilaf ve tutarsızlığı olmayan, diye açıklamıştır. 

İbn Abbas'ın açıklaması da budur ve bu açıklamayı es-Salebî zik-

retmiştir. Yine İbn Abbas'tan nakledildiğine göre mahlûk değildir, 

diye açıklamıştır. Bunu da el-Mehdevî zikretmiş olup es-Salebinin 

belirttiğine göre es-Sûddî de böyle demiştir.32 

 “Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri 

genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gön-

derilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmez-

ler. Dediler ki: "(Ey Muhammed!) Bizi çağırdığın şeye karşı kalple-

rimiz örtüler içerisindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, seninle bi-

zim aramızda da bir perde vardır. O hâlde sen (istediğini) yap, 

şüphesiz biz de (istediğimizi) yapacağız.”33 

“Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin 

anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkın-

da asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup 

cennette, bir grup ise cehennemdedir.”34 

 "...Sana da böylece Arapça bir Kur’an vahyettik" buyruğu şu 

demektir: Biz sana ve senden öncekilere bu hususları vahy ettiği-

miz gibi, yine sana Arap dili ile güzel bir şekilde açıkladığımız 

Arapça bir Kur’an da indirmiş bulunuyoruz.35 

Bir başka açıklamaya göre de; Biz senin üzerine kavminin dili 

ile Arapça bir Kur’an indirdik. Tıpkı her bir peygambere kendi 

kavminin dili ile indirdiğimiz gibi. Anlam birdir. 

"Hem şehirlerin anasını..." yani Mekke'yi... Mekke'ye şehirle-

rin anası denilmesinin sebebi, yeryüzünün onun altında düzen-

                                                           
31  Kurtubî, Ebi Abdillah Muhammed, b. Ahmed el-Ensari, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' 

li Ahkâmi'l-Kur’an, 20/113 hk,  Darü’l-Kutubü’l-İlmiyye, Lübnan, 2010, s. 15/167-168. 
32 Kurtubî, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 20/113 hk, s. 15/167-168. 
33  Fussilet, 41/3-5. 
34  Şûra, 42/7. 
35  Kurtubî, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 42/7 hk, s. 15/374 
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lenmeye başlandığından dolayıdır. "Ve onun etrafında bulunan" 

diğer insanları uyarıp korkutasın, hem de kendisinde şüphe bu-

lunmayan" gerçekleşeceğinde tereddüt olmayan "toplanma günü" 

o da kıyamet günüdür "ile uyarıp korkutasın diye... vahyettik." 

Buna göre ifade; " Bir kısmının cennette olacağını, bir kısmının da 

cehennemde olacağını belirtip korkutasın diye..." takdirindedir.36 

 “Apaçık Kitab'a and olsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu 

Arapça bir Kur'an yaptık.”37 Sûddî: Biz onu... Bir Kur’an olarak 

indirdik, diye açıklamıştır. Mücahid, onu (Arapça olarak) söyledik 

diye, ez-Zeccâc ve Süfyan es-Sevrî ise onu böylece beyan ettik, diye 

açıklamışlardır.38 "Arapça..." onu Arap dili ile indirdik, demektir. 

Çünkü her bir peygamberin kitabı kendi kavminin diliyle indiril-

miştir. Bu açıklamayı Süfyan es-Sevrî ve başkaları yapmıştır. Mu-

katil de şöyle demiştir: Çünkü sema ehlinin dili Arapçadır. 

"Kitab" ile peygamberlere indirilmiş bütün kitapların kaste-

dildiği de söylenmiştir. Çünkü "Kitab" bir cins isimdir. Sanki yüce 

Allah indirmiş olduğu bütün kitaplara yemin ederek Kuranı Arap-

ça bir Kur’an kıldığını dile getirmektedir. Yüce Allah'ın "onu... 

Kıldık" buyruğundaki zamir sürede her ne kadar kendisinden 

henüz söz edilmemiş ise de Kur’an-ı Kerim'e aittir. Yüce Allah'ın: 

"Doğrusu Biz onu Kadir gecesinde indirdik"39  buyruğu gibi.40 

“Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ'nın kitabı 

da vardı. Bu ise, onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik 

yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitap-

tır.”41 

Din’in Dil’e Etkileri 

“Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka, 

"Onun ayetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir 

                                                           
36  Kurtubî, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 42/7 hk, s. 15/374 
37  Zuhruf, 43/2-3. 
38  Kurtubî, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 43/2-3. hk, s. 15/457-458. 
39  Kadr, 97/1 
40  Kurtubî, Tefsirü’l-Kurtubî, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 43/2-3. hk, s. 15/457-458. 
41  Ahkaf, 46/12. 
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kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?" derlerdi. De ki: "O, inanan-

lar için bir hidayet ve şifadır. İnanmayanların kulaklarında bir 

ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) 

onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar).”42 

       Biz bu Kur’an’ı, Arapça olmayan bir dille indirseydik el-

bette müşrikler şöyle diyecekti: Onun ayetleri, anlayacağımız bir 

dille açıklansa ve bizim dilimizle inseydi Bu, istifham-ı inkâridir.43 

Yani, Arapça olmayan bir Kur’an ve Arap bir Peygamber mi? Razî 

şöyle der:44 Peygamberin (s.a.v.) zor duruma düşmesini istedikleri 

için, kâfirlerin: "Kur’dan, Arapça olmayan bir dille inseydi ya" 

dediklerini anlatmışlardır. Onlara cevap verildi ki: İş sizin teklif 

ettiğiniz gibi olsaydı, yine itirazı bırakmazdınız. Daha sonra Razî 

şöyle der: Bana göre, gerçek şudur: Bu sûre baştan sona birbiriyle 

bağlantılı tek bir kelamdır. Yüce Allah, sürenin başında onların, 

"Bizi çağırdığın şeye karşı, kalplerimiz örtüler içindedir" dedikleri-

ni anlatmıştı. Burada Yüce Allah onlara şöyle cevap verdi: Eğer bu 

Kur'ân'ı, Arapça olmayan bir dille indirseydi, "Arapça olmayan bir 

kelâmı, Arap bir kavme nasıl gönderdin?" diyebilirlerdi. O zaman, 

elbette, "bizi çağırdığın şeye, kalplerimiz örtüler içindedir", çünkü 

"onu anlayamıyor ve manasını kavrayamıyoruz" demeleri doğru 

olurdu.45 Ama şimdi, Kur’an Arapça inmiştir. Onlar da Arapça 

                                                           
42 Fussilet, 41/44. 
43 Sabunî, Muhammed Ali, Safvetü’t-Tefasîr, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007; Safvetü’t-

Tefasîr Tercümesi, Tercüme ve Tahric Doç. Dr. Sadreddin Gümüş, Dr. Nedim Yılmaz, 

Yeni Şafak Yayınları, İstanbul, 1995, s. 5/529-530. 
44 Tefsîr-i kebir, 27/133, 41/44 hk, Fahreddin Razi’nin anlattığı bu görüş, en açık 

görüştür. Çünkü onlar, Kur’an’ın, Arapça olmayan bir dille inmesini teklif 

etmediler. "O Kur'ân'ı. Arapça olmayan bir dille indirseydik, şöyle derlerdi: “ayeti, 

bunun varsayım yollu olduğunun delilidir. Bizim tercih ettiğimiz bu görüş, büyük 

âlim Kurtubî ‘nin görüşüdür. Zira o, bu ayeti tefsir ederken şöyle der: Yani, Bu 

Kur’an' Arapçadan başka bir dille gönderseydik, onlar elbette, "onun ayetleri bizim 

dilimizle açıklansaydı ya, şüphesiz biz Arabız. Arapça olmayan bir dili anlamayız" 

derlerdi. Yüce Allah Kur’an’ı onların diliyle indirdi ki, i'câzın manası anlaşılsın. 

Çünkü Araplar, kelâmın nazım ve nesir türlerini en iyi bilenlerdir. Onlar, Kur’an’ın 

benzerini getirmekten âciz kalınca, bu, onun Allah katından indiğini gösteren en 

kuvvetli delil olur. 
45 Sabunî, Safvetü’t-Tefasîr Tercümesi, s. 5/529-530; Züheylî, Vehbe, et-Tefsirü’l-

Münir, 41/44 hk, Darü’l-Fikr, Dımaşk (Şam), 2005. 
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konuşanlardır. Artık Öyle söylemeleri nasıl mümkün olur?46 Şimdi 

anlaşıldı ki, bu ayet, nazım vecihlerinin en güzeli ile inmiştir. Ey 

Peygamber! Onlara de ki: Bu Kur’an, Mü’minler için sapıklıktan 

kurtarıcı; cehalet, şek ve şüpheye karşı da bir şifadır. Bu Kur’an a 

inanmayanlar var ya, onların kulaklarında, işitmelerine engel sa-

ğırlık vardır. Bundan dolayı, Kur’an okunurken gürültü yapmayı 

birbirlerine tavsiye ettiler. Kur’an, Mü’minler için bir rahmet oldu-

ğu gibi, kâfirler için bir bedbahtlık ve helak sebebidir.  

Nitekim Yüce Allah, mealen şöyle buyurmuştur: “Biz 

Kur’an’dan öyle bir şey, indiriyoruz ki, o, Mü’minler için şifa ve 

rahmettir. Zalimlerin ise, yalnızca ziyanlarını artırır”47 Şehzade 

şöyle der: Ayetlerinin açıklığı, delillerinin parlaklığı sebebiyle 

Kur’an, hakka iletici, şek ve şüpheyi giderici ve cehalet, küfür ve 

kuşku hastalıklarına karşı şifadır. Onun hakkında kim kuşkuya 

düşer de ona inanmazsa, onun kuşkusu ancak, nefsanî arzulara 

aşırı derecede uymasından ve kendisini kurtarıp mutluluğa ulaştı-

racak şeyleri araştırmamasından kaynaklanmıştır.48 

Kur’an’ı inkâr eden o kâfirler, kendilerine uzaktan seslenilen 

kimseler gibidir. Çünkü uzaktaki kişi, kendisine söylenenleri ne 

işitir, ne de anlar. Bu bir temsilî anlatımdır. İbn Abbâs şöyle der: 

Yüce Allah, onların, çağrı ve seslenmeden başka bir şey anlamayan 

hayvanlar gibi olduğunu anlatmak istiyor.49 

“Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik 

ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah, dilediğini 

saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, 

                                                           
46 Razî, Fahruddin, Muhammed b Ömer b. Hasan b. Hüseyin et-Teymî el-Bekrî, 

Tefsir-i Kebir Mefâtihü’l-Ğayb, Tercüme, Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, 

Sadık Doğru, Huzur Yayınevi, İstanbul, 2002, s. 27/133. 
47  İsra, 17/82. 
48 Beydâvî, Nasiruddin Abdullah b. Ömer Tefsirü’l-Beydâvî Envaru’t-Tenzil ve 

Esrarü’t-Te’vil, 17/82 hk, Şirketu Mektebe ve Matbaati Mustafa el-Babî el-Hâlebî, 

Mısır, 1955, s. 1-2/236. 
49 Kurtubî, Ebi Abdillah Muhammed, b. Ahmed el-Ensari, Tefsirü’l-Kurtubî, el-

Câmi' li Ahkâmi'l-Kur’an, 41/44 hk, Darü’l-Kutubü’l-İlmiyye, Lübnan, 2010, 
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hüküm ve hikmet sahibidir.”50 

Allah Teâlâ’nın, kullarına olan en büyük lütuflarından biri de, 

göndermiş olduğu Peygamberleri, kendilerine gönderilen kavimle-

rinin dilini konuşan insanlardan seçmesidir. Böylece Peygamber-

ler, kendi kavimlerine ilahi emirleri kolayca tebliğ ederler ve vazi-

felerini hakkıyla ifa etmiş olurlar. Kavimlerinin de bunları kabul 

etmemeye dair herhangi bir mazeretleri kalmamış olur.51 

       Bu hüküm, Hz. Muhammed (s.a.v.) dışındaki Peygamber-

lere aittir. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece Araplara değil, kıyamete 

kadar yaşayacak olan tüm insanlığa gönderilmiş bir Peygamberdir. 

Bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: "Ey Muhammed de 

ki: "Ey insanlar, şüphesiz ki ben, göklerin ve yerin hükümranı, 

kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hayat veren ve Öldü-

ren Allah’ın, hepinize gönderdiği bir elçiyim. O halde Allaha iman 

edin. Allah’a ve sözlerine iman edin. Okuyup yazması olmayan 

Allah’ın elçisi Peygambere de. Ona uyun ki doğru yola eresiniz.”  

       Peygamber efendimiz (s.a.v.) de kendisinin, bütün insan-

lığa Peygamber olarak gönderildiğini beyan eden bir Hadis-i Şeri-

finde şöyle buyurmaktadır: “Bana, benden önce hiçbir kimseye 

verilmeyen beş özellik verilmiştir. Ben, bir aylık mesafeden, düş-

manımın kalbine korku salmasıyla yardım olundum. Yeryüzü 

bana Mescid ve temiz kılındı. Ümmetimden kime namaz vakti 

kavuşursa onu kılsın. Ganimetler bana helal kılındı. Benden önce 

hiçbir kimseye helal kılınmamıştı. Bana, şefaat etme verildi. Önceki 

Peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderiliyordu ben ise 

bütün insanlığa Peygamber olarak gönderildim.” 52 

                                                           
50  İbrahim, 14/4. 
51 Taberî, Ebi Cafer Muhammed b. Cerir, Tefsirü’t-Taberî Camial-Beyan fi Te’vîl’i’l-

Kur’an, ed-Darü’l-Kütubi’l-İlmiyye, Beyrût, 1412, s. 5/98; Nesefî, Abdullah b. 

Ahmed, Tefsirü’n-Nesefî, Medârikü’t-Tenzil ve Hakaikü’t-Te’vil, 14/4 hk, Darü’n-

Nefais, Beyrut, Lübnan, 2009, s. 1-2/356. 
52 Müslim, Kitabü’l-Birr, Bab: 55, Hadis No: 2577;Tirmizî, Kitabü’l-Kıyâme, Bab: 48 

Hadis No: 2495; Taberî, Tefsiri, Tefsirü’t-Taberî Camial-Beyan fi Te’vili’l-Kur’an, 14/4 

hk,  s. 5/101-102. 
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Sonuç 

Bu ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi İslam dini son din 

olup bütün insanlığa gönderilen bir dindir. Allah’ın yanında tek 

makbul olan din İslam dinidir. İslam dini bütün dilleri etkilemiştir. 

İslam dinine giren bir birey veya milletin dini o milletin dilini etki-

ler. 

Örneğin Türk dili ve edebiyatını ele alacak olursak Türk dili 

ve edebiyatı İslam dininden etkilenmiştir. İslam dini sayesinde 

Türk dili ve edebiyatı gelişmiş ve zenginleşmiştir. İslam dini Türk 

diline yeni yeni kelimeler kazandırmıştır. Örneğin İslam dini şiar-

larından olan cami, minare, ezan, kürsü, vaaz, mihrap, minber, 

abdest, namaz ve oruç gibi kelime ve kavramlar İslam dini saye-

sinde Türk diline kazandırılmıştır. 

İslam dini aynı zamanda Türk edebiyatına da çok şey katmış-

tır. Örneğin, ilahi, kaside, naat-ı şerif, Hilye-i şerif ve Mevlid-i şerif 

gibi birçok edebi sanatını Türk edebiyatına kazandırmıştır. 

Yine İslam dininin eğitin ve öğretimi Türk dilinde yapılırken 

Birçok İslami olan kavram ve kelime Türk diline katkı sağlamakta 

ve Türk dilinin gelişim ve zenginleşmesini sağlamaktadır. 

Tabi Din’in Dil’e etkileri dedik ama Din’de Dil’in istifade eder 

ve yararlanır. Din’de Dil sayesinde muhatabına ulaşır. Dil sayesin-

de ibadetini yapar. Dil ile duasını yapar. 

Dil sayesinde İslam dininin eğitim ve öğretimi yapılır. Dil ile 

kitaplar yazılır. Dil ile kitaplar okunur. Kitaptaki bilgiler dil saye-

sinde anlatılır. 

Kısacası Din Dil’i besler. Dil Din’i destekler. 
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___________________________________________________________ 

MECELLE’NİN DİLLE İLGİLİ KÜLLİ KAİDELERİ 

BAYRAM DEMİR 1 

 

Giriş 

Bu bildirinin sunulduğu sempozyumun adının Din-Dil sem-

pozyumu olması hasebiyle kısaca din ve dil ilişkisine temas etmek-

te fayda bulunmaktadır. Din kelimesi gerek kelime anlamıyla ge-

rekse terim anlamıyla ele alındığında farklı mana ve tariflerle kar-

şılaşmak mümkündür2.  Bir tarif formatında olmasa da tarifte yer 

alan hususları Ömer Nasuhi Bilmen’in şu ifadelerinde bulmak 

mümkündür: “Gerçek din, Yüce Allah’ın bir kanunudur ve bir 

takım sağlam hükümlerin kutsal bir mecmuasıdır. Allah bunu, 

peygamberleri aracılığı ile insanlara ikram ve ihsan buyurmuştur. 

Bu kanun, insanları hayırlı olan şeylere götürür. İnsanlar, bu Allah 

kanunun buyruklarına kendi güzel irade ve arzuları ile uydukça 

doğru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermiş olurlar. Hem dün-

yada hem de ahirette mutluluğa ve selamete kavuşurlar.” 3 

Dil için de farklı tariflere rastlanılmaktadır4.  Ancak bu tarifle-

rin hiç birisinin dili tam anlatamadığı belirtilmekte ve dilin özellik-

leri şu şekilde sıralanmaktadır: Dil, bir iletişim aracıdır; evreni 

tanımlama aracıdır; bir düşünme aracıdır; bir sistemdir; canlı bir 

varlıktır; toplumsal bir öğedir5.  

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bilimleri İslam 

Hukuku Anabilim Dalı, baydemir25@hotmail.com 
2 Bk. Tümer, Günay, https://islamansiklopedisi.org.tr/din#2 (30.09.2018) 
3 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, Sadeleşttiren: Ali Fikri Yavuz, İstanbul, 

ts., s. 9. 
4 Dil ile ilgili farklı tarifler ve tariflere yapılan yorumla ilgili olarak bk. Emre, İsmet-

Alkayış, Fatih-Tuğluk, İbrahim Halil-Emre, Nermin, Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi, 

Ankara, 2008, s. 1-2. 
5 Gülsevin, Gürer-Boz, Erdoğan, Türk Dili ve Kompozisyon I-II, Konya, 2009, s. 3-4 

https://islamansiklopedisi.org.tr/din#2
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İnsanın dili olduğu gibi evrenin ve hayvanların dillerinden de 

bahsetmek mümkündür. Ayrıca dilin konuşma, yazı, beden dili 

şeklinde ayırımına gitmek de mümkündür.6  

İnsanı yaratan Allah (cc) insanı başıboş bırakmamış, insanın 

kendisini tanıması ve kulluk yapmasını onun yaratılışının amacı 

yapmıştır7. Bir birinden farklı şekillerde de olsa beşerle konuşmuş-

tur. Diğer ifadeyle beşerle iletişime geçmiştir8. Hikmek sahibi Al-

lah (c.c) insanlar tafından gönderilen mesajın net anlaşılması, diğer 

taraftan da gönderilen şeyleri tebliğ ve açıklama işini tam anlamıy-

la yerine getirebilmesi için, kısaca dil yönüyle karşılıklı ilteşimin 

mükemmeliyeti için gönderilen rasulün dilinin gönderildiği top-

lumla aynı olmasını dikkate almıştır.9 

Fıkıh usulü incelendiğinde temelde fıkıh usulünün Allah’ın 

hitabı olarak ifade edilen bu söz etrafında şekillendiğini söylemek 

mümkündür10. Aslında Allah’ın (c.c) mükelleflerin fiilleriyle ilgili 

hitabını konu edinen sadece fıkıh usulü değildir. Fıkıh veya füruu 

fıkıh olarak isimlendirilen, günümüzde bir yönüyle İslam hukuku 

olarak ifade edilen ilim dalı da ilahi hitabı konu almaktadır. Ancak 

bu iki ilim dalından fıkıh usulü mükellefin fiilleriyle ilgili hitabı 

anlama ve yorumlama, fıkıh usulündeki ifadesiyle istinbat kaidele-

rini tespit etmeye yönelik faaliyet gösterirken, füruu fıkıh usul 

ilminde tespit edilmiş bu kaideleri kullanarak birebir mükelleflerin 

hayatının değişik alanlarıyla ilgili şer’i hükümleri ilahi hitaptan 

çıkarmayı konu edinmektedir.11  

                                                           
6 Bk. Karaağaç, Günay, Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara, 2016, s. 39 vd. 
7 Zariyat 51/56. 
8 Şura 42/51. 
9 İbrahim 14/4. 
10 Fıkıh usulünde hükümle ilgili iki tarif yapılmaktadır. Bunlardan birisinde hüküm 

“Allah’ın hitabı” diğerinde ise “Allah’ın hitabının neticesi” olarak belirtilmektedir. 

Bk. Molla Hüsrev, Muhammed b. Feramuz Ali er-Rumi, Mir’âtu’l-Usûl fi Şerhi 

Mirkâti’l-Vusûl, İstanbul, 1966, s. 510, Şevkani, Muhammed b. Ali b. Muhammed, 

İrşâdu’l-Fuhul, Beyrut, ts., s. 5. İbn Abdişşekur, Muhibbullah, Fevatihu’r-Rahmut, 

(el-Mustasfa ile birlikte basım), Beyrut, 1322, I, 54. 
11 Şaban, Zekiyyüddin, Usulu’l-Fıkhi’l-İslami, el-Mektebetü’l-Hanefiyye, İstanbul, 

ts., s. 13-14. 
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Yukarıdaki ifadeler aslında din-dil ilişkisinin boyutunu ve 

önemini ifade ettiği gibi aynı zamanda hukuk dil ilişkisinin de 

değerini ortaya koymaktadır. Konumuz itibarıyla Mecelle’nin külli 

kaidelerinde de azımsanmayacak kadar dille ilgili külli kaidelerin 

varlığı, bahsedilen hususu farklı bir şekilde teyid etmektedir.12  

Osmanlı Devleti’nde 1868-1876 yılları arasında hazırlanan ve 

daha çok borçlar, eşya ve yargılama hukuku esaslarını içeren ka-

nun olan “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye”, kısa ve yaygın kullanımıy-

la “Mecelle”13 ile ilgili geçmişten günümüze birçok çalışma yapıl-

mıştır. Bunlar Mecelle’yi değişik yönlerden incelemiş bulunmak-

tadırlar. Bu çalışmanın amacı, söz konusu çalışmalarla ilgili bilgi 

vermek değildir. Bizim Mecelle ile ilgili çalışmamız söz, metin ve 

davranış vb. farklı yönleriyle bir iletişim vasıtası olan dilin hangi 

düzeyde olursa olsun anlaşılmasına ve anlamlandırılmasına yöne-

lik kaideleri tespitten ve onların kısa da olsa izahından ibarettir.   

Çalışmanın temel amacı Mecelle’de dille ilgili kaideleri tespit 

etmektir. Kaidelerin İslam hukukunda kaynak olması üzerinde 

durulmamamıştır. Açıklamalar ayrıntıya gidilmeden kısa tutulma-

ya çalışılmıştır. Konunun bildiri boyutlarını aşacak olması sebebiy-

le imkân nisbetinde örneklemelere gidilmemiştir. Bununla birlikte 

kaidenin günümüz Türkçesi ile nasıl ifade edilebileceği üzerinde 

de durulmuştur. Bazılarıyla ilgili öneri sunulmuş, bazıları için ise 

öneriye ihtiyaç duyulmamıştır. Bahsedilen son hususla ilgili ulaşı-

lan sonuçların tenkide açık olduğunu kabullenilmekle beraber, 

kaidelerin günümüzde daha yaygın olarak anlaşılması için buna 

ihtiyaç bulunduğu kanaatindeyiz.  

                                                           
12 “Mecelle’de Bulunan Hukuk-Dil İlişkisine Yönelik Küllikaidelerin 

Çözümlemeleri” isimli Yüksek Lisans çalışması yapan Mustafa Bülent Dadaş söz 

konusu kaideleri doğrudan ve dolaylı dille ilgili olmalarına göre taksim etmiş 

doğrudan ilişkili olanların onbir; dolaylı ilişkili olanların ise iki kaide olduğu 

tespitinde bulunmuştur. Fakat külli kaidelerin dille hangi yönden ilgili oldukları 

yeteri kadar değerlendirilememiştir. Bk. Dadaş,  Mustafa Bülent, Mecelle’de 

Bulunan Hukuk-Dil İlişkisine Yönelik Küllikaidelerin Çözümlemelerı (Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi) Urfa, 2005, s. 135. 
13 Geniş bilgi için bk. Aydın, Mehmet Âkif, “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye”, DİA, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/ mecelle-i-ahkam-i-adliyye (12.10.2018). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/
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Kaidelerin Arapça karışılıkları genel olarak ikinci maddeden 

itibaren Mecelle’deki kaideleri şerheden Ahmed ez-Zerka’nın14 

“Şerhu’l-Kavaidi’l-Fıkhiyye” isimli eserinden alınmıştır. Bundan 

amaç Türkçelerinin en yakın Arapça karşılıkları olmalarıdır. Zira 

kaideleri şerhedenlerin de zaman zaman belirttiği gibi, bu kaidele-

re kaynaklık eden eserlerdekilerle Mecelle’deki ifadeler bazen bir 

birine uymamaktadır15. Öyle anlaşılıyor ki kaideler Türkçeye çevri-

lirken birebir çevrilmemiş, üzerlerinde tasarrufta bulunulmuştur.   

Çalışmanın asıl amacının külli kaidelerin dilin hangi yönüne 

ve nasıl temas ettiğini belirlemeye yönelik olsa da asıl konuya 

geçmeden önce kısaca külli kaidelerin ne olduğu üzerinde dur-

makta fayda bulunmaktadır.  

Kâide “قاعدة” kelimesinin çoğulu, kavâid “قواعد” dir. “Kavaid” 

-kelimesinin de çoğuludur. Evin temel ”قاعد“ aynı zamanda  ”قواعد“

leri, sütunları, direkleri vb. manalarda kullanılmaktadır16. Kâideyle 

ilgili farklı tarifler bulunmaktadır17.  

Terim olarak kaide: “Cüz’iyyat-ı ahkâmı bilmek için, o 

cüz’iyyatın küllisine ya (da) ekserisine muntabık ve muvafık olan 

hükmü külli ya (da) ekserisidir.”18 

Yukarıdaki tarifin sahibi Mecelle Şarihi Ali Haydar Efendi (ö. 

1355/1935) kaidenin ıstılah tarifini verirken İbn Nüceym’in (ö. 

970/1563) el-Eşbah ve’n-Nezair’e şerh yazan Hamevi’yi (ö. 

1098/1687) referans göstermiş olsa da, verdiği tarif, ilgili yerdeki 

tarifle birebir örtüşmemektedir19. İslam Hukukunda Külli Kaideler 

adında bir çalışma yapan Mustafa Baktır, Ali Haydar’ın yaptığı 

                                                           
14 Baktır, Mustafa, İslam Hukukunda Külli Kaideler, (Basılmamış Doçentlik Çalışması) 

Erzurum, 1997, s. 26. 
15 Örnek olarak bk. Ali Haydar, Dürerü’l-Hukkam Şerhu Mecelleti’l-Ahkam Şerhu’l-

Kavaidi’l-Külliyye, İstanbul, 1330, s. 35, 132. 
16 İbn Manzur, Muhammed b. Mükerrem, Lisanu'l-Arab, Beyrut, 1414, III, 361. 
17 Ğazzi, Ebü’l-Haris Muhammed Sıdki b. Ahmed b. Muhammed Bornu, 

Mevsuatü’l-Kavâ'idi’l-Fıkhiyye, Beyrut, 2003, I, 20. 
18 Ali Haydar, s. 27. 
19 Hamevi’nin tarifi için bk. Hamevi, Ahmed b. Muhammed el-Hanefi, Ğamzu 

Uyuni’l-Besâir Şerhu Kitabi’l-Eşbah ve’n-Nezâir, Beyrut, 1985, I, 51. 
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tarifin Hamevi ve Güzelhisârî’nin tariflerinden mülhem olarak 

yapıldığı tespitinde bulunmaktadır20. 

Aynı zamanda Diyanet İslam Ansiklopedisine “Kaide” mad-

desini yazmış olan Mustafa Baktır, konuyla ilgili farklı tarifler ya-

nında farklı yönleriyle de külli kaideleri ele almıştır. Kaidenin ke-

lime manasına temas ettikten sonraki şu ifadeleri yukarıda verilen 

tarifi daha anlaşılır bir hale getirmektedir: 

“Fiziki âleme ait bu kavram tasavvurat düzlemine taşınarak 

iki ve daha fazla farklı olayın müşterek mahiyetini ifade eden ge-

nel hüküm, münferit meselelere ait hükümlerin dayandığı ana fikir 

ve cüz’îlerin hükümlerine uygun düşen küllî (tümel) önermeler de 

kaide adını almış, çeşitli ilimlerde bu anlamıyla yaygın bir kulla-

nım kazanmıştır. Buna bağlı olarak İslâm hukukunda da kaide 

kelimesi, bu dalın hemen her alanına uygulanabilen ve hukukun 

temel ilkelerini yansıtan özlü ve kuşatıcı ifadelerin, fer‘î meselele-

rin hükümlerini tamamen veya büyük oranda kuşatan tümel 

önermelerin adı olmuş, sınırlı bir alanda geçerliliği bulunan alt 

kaidelerden ayırmak için de “küllî kaide” veya çoğulu olan 

“kavâid-i külliyye” şeklinde adlandırılmıştır.”21 

Bu çalışmada, Mecelle’de yer alan kaidelerin fıkhın meselele-

rini kapsama boyutu tartışmalarına girmeksizin onların anlaşılma-

sı ve dille ilişkisi üzerinde durulacaktır. Takip eden kısımda Me-

celle’deki sıralaması esas alınacak, ancak numaralandırmalar yeni-

den yapılacaktır. 

1) Ukudda İtibar Makasıd ve Meaniyedir, Elfaz ve Mebaniye 

Değildir / بانيالعبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لاللفاظ والم   

Ukud, akdin; makasıd, maksadın; meani, ma’nanın; elfaz, laf-

zın; mebani, mebnâ’nın çoğuludur. Mana kasıt anlamındadır. 

Mebâni buradaki kulanımı itibarıyla vasıta demektir. Konuşan 

kimse meramını muhataba anlatırken sözü vasıta kılarak alet 

                                                           
20 Baktır, s. 5. 
21 Baktır, Mustafa "Kaide", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/kaide (14.10.2018)  
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edinmesi sebebiyle lafızlara/kelimelere mebâni denilmiştir.22 

Kelimelere verilen yukarıdaki manalar çerçevesinde günümüz 

Türkçesi ile kaide şu şekilde ifade edilebilir: “Akitlerde dikkate 

alınan, maksatlar ve manalardır; kullanılan lafızlar ve kelime ka-

lıpları değildir.” 

Bütün akitlerde dikkate alınıp amel edilecek olanın akitlerden 

kastedilen manalar olduğudur. Lafızların tebeddülü şer’i vaz’ ile 

konulmuş maksatlardan akitleri uzaklaştırmaz. Maksat ve mana-

lardan murat, bir akitte bulunup da ona başka bir akdin hükmünü 

kazandıran lafzi karinelerin belirlediği maksatları kapsayanlardır; 

borçlunun borçtan sorumlu tutulmasının beraatinin şart koşulup 

koşulmamasına göre havale lafzıyla kefalet, kefalet lafzıyla havale 

akdinin gerçekleşmesi gibi. Yine insanların bir birleriyle konuşma 

ıstılahında insanlara ait murat edilen örfi maksatlara şamil olan 

şeyler,  akdin yönünü belirlemede dikkate alınır. Zira fakihler her 

insanın sözünün kendi dili ve örfüne göre yorumlanacağını açıkça 

ifade etmişlerdir. Hatta şer’in dili ile o kişinin dili bir birine aykırı-

lık teşkil etse bile, örfte bazı akitlerin manasını ifade eden ama 

esasında o akitler için vaz’ edilmemiş lafızlarla da gerçekleşirler; 

bey’ ve şira’nın  almak ve vermek lafızlarıyla gerçeşleşmesi buna 

örnek teşkil etmektedir.23 

2) Kelamda Asıl Olan Manay-ı Hakikidir / االصل في الكالم الحقيقة 

Asıl; delil, râcih, süreklilik gösteren kaide gibi manalara ge-

lir.24 Bu kaidedeki anlamı diğerine ağır basan, tercihe şa-

yan/râcihdir. 25 

Kelam kelimesine karşılık olarak kavl ve hadîs kelimeleri ve-

rilmiş;  bir manayı içeren hitap, birbirini takip eden anlamlı sesler; 

                                                           
22 Ali Haydar, s. 35.  
23 Zühayli, Muhammed Mustafa, el-Kavaidu’l-Fıkhiyye ve Tatbikatuha fi’l-Mezahibi’l-

Erbaa, Dimeşk, 2006, I, 402-403. 
24 İbn Neccar, Takiyyüddin Ebu’l-Beka Muhammed b. Ahmed b. Abdi’l-Aziz, 

Muhtasaru’t-t-Tahrir Şerhu’l-Kevkebi’l-Münir, b.y.y, 1997, I, 39. 
25 İbn Neccar, I, 39, Karafi, Ebu’l-Abbas Şihabuddin Ahmed b. İdris, Şerhu Tenkihu’l-

Fusul, Şeriketü’t-Tab’ati’l-Fenniyyetü’l-Müttehide, b.y.y, 1973,   s. 120.       
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insanın içindekini kendisiyle ifade ettiği lafızlar topluluğu şeklinde 

de ifade edilmiştir26. Diğer bir ifadeyle söz söyleme, konuşma şek-

linde de ifade edilebilecek27 kelam, aslında günümüz Türkçesinde 

de hala yaygın olarak kullanılmaktadır. “Mecliste arif ol, kelamı 

dinle / El iki söylerse sen birin söyle" – Karacaoğlan”28 dizeleri 

kelimenin Türkçedeki kullanımına güzel bir örnek teşkil etmekte-

dir.  

Kaideyi, “Sözün anlaşılmasında tercih edilmesi gereken an-

lam, kelimenin hakiki anlamıdır” şeklinde ifade etmek mümkün-

dür. 

3) Tasrih Mukabelesinde Delalete İtibar Yoktur /  ال عبرة بالداللة

 في مقابلة التصریح

Kaidenin açıklanmasında fıkıh usulünde yer alan sarih ve de-

lalet kelimelerine verilen anlamlar üzerinde durulmuştur. Kaidey-

le ilgili verilen örneklere bakıldığında29 tasrih kelimesinden kaste-

dilenin sözlü açıklama; delaletten maksadın ise konuşmaksızın 

durumun bir şeyi ifade etmesi veya durumdan,30 konudan, söyle-

nen bir şeyden söylenmeyen bir şeyin anlaşılmasıdır, denilebilir. 

İlgili kaideyi “Bir şey direkt sözlü olarak ifade edilmişse o şey-

le ilgili direkt sözün bulunmadığı hususlardan çıkarılan anlamlar 

dikkate alınmaz” şeklinde anlamak mümkündür. 

4) Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur / غ لالجتهاد في ال مسا

    مورد النص 

Kaidenin Türkçe cümle diziliminden hareketle mevrid, nas, ic-

tihad ve mesağ kelimelerinin üzerinde durulacaktır.  

                                                           
26 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%82%D9%81/, ( 16.10.2018). 
27 Bk. Yavuz, Yusuf Şevki, "Kelâm", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/kelam--sifat  (16.10.2018). 
28 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KELAM, erişim tarihi 

(16.10.2018). 
29 Haydar, s. 63-64, Zerka, Ahmed b. Muhammed, Şerhu Kavaidi’l-Fıkhiyye, Dımeşk, 

2001, s. 141-142. 
30 Ğazzi, Mevsua, I, 213. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D9%82%D9%81/
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KELAM
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Mevrid: Verede (ورد)  fiilinden ism-i mekandır31.  “Verede” 

 kelimesi; hazır oldu, ulaştı ve bir yere gelmek vb. manalara  ”ورد“

gelmektedir32. Dolayısıyla mevrid kelimesinin anlamı da hazır 

bulunulan, ulaşılan ve gelinen yer olmaktadır. 

Nas kelimesi ayet ve hadisler için ortak olarak kullanılmakta-

dır. Ayet ve hadisler için ortak bir kullanıma sahip olmasının teme-

linde aslında iletişim vasıtası olan dilin ister yazılı ister yazısız 

olsun iki şeklini de nas kelimesinin ifade ediyor olmasının yanında 

özellikle metin haline dönüşmüş halleri için de kullanılmasıdır.33  

Kaidede geçen ictihad kelimesi terim olarak şöyle tarif edil-

mektedir: “Fakihin tafsili delillerinden şer’i ameli hükümleri çı-

karmak için bütün gücünü harcamasıdır.”  Tarifte yer alan fakih 

kelimesi müctehid anlamındadır34.  İctihadla ilgili farklı tarifler 

olsa da hepsi içtihadın hüküm çıkarma faaliyeti olduğunda ittifak 

etmektedirler35. 

Mesağ (مساغ) kelimesi, mef’alün (مفعل) kalıbında olup mazi ve 

muzarisi, sâğa-yesûğu ( يسوغ-ساغ ) şeklinde gelmektedir. Fiil olarak 

“kolay oldu” anlamını taşısa da kaide içinde olumsuzluk ifade 

eden edatla birlikte  “ال مساغ”: hiçbir geçit, hiçbir yol, geçerli kılacak 

hiçbir deli yoktur,36 anlamlarını taşımaktadır. 

Kaide günümüz Türkçesi ile “Nassın bulunduğu yerde ictihad 

geçerli değildir” şeklinde ifade olunabilir.  

“Mevrid-i nasda içtihada mesağ yoktur kaidesi”nin naslarla 

bağlantısının iki yönünün bulunduğu söylenebilir. Bunlardan biri-

si nasların bağlayıcılığıdır. Yani müctehid ictihadi bir meseleyi 

                                                           
31 Ahmed Muhtar Abdulhamid Ömer, Mu’cemu’l-Luğati’l-Arabiyyeti’l-Muasıra, b.y.y, 

2008, III, 2423.             
32 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B1%D8%AF/ (21.10.2018). 
33 Demir, Bayram, İslam Hukuk Metodolojisinde Kaynak Kavramı, Ankara, 2016,  s. 37-

38. 
34 Şaban, s. 407, Ebu Zehra, Muhammed, Usulu’l-Fıkh, İstanbul, ts., s. 379. 
35  Gazali, Ebu Hamid Muhammed b.Muhammed, el-Mustasfa min İlmi’l-Usul, b.y.y, 

1993,  s. 281, Hallaf,  Abdulvahhab, İlmu Usuli’l-Fıkh ve Hulasatu Tarihi’t-Teşri, Mısır, 

ts., s. 216. 
36 Ğazzi, Mevsua, VIII, 913. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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değerlendirip hüküm elde ederken naslara müracaat etmek zo-

rundadır. Araştırılan hükümle ilgili nas varsa muhakkak bu nasla-

rı değerlendirecektir. Onları yok sayarak direkt nas dışı çözümlere 

başvuramaz.37  

İkincisi ise dille alakalı yönüdür. Zira konuyla ilgili bir nas bu-

lunsa bile nassın ilgili hükmü göstermesi açısından fıkıh usulünde 

yer aldığı şekliyle içtihada açık naslar bulunduğu gibi içtihada 

kapalı naslar da bulunmaktadır. Başka bir anlatımla naslarda yer 

alan lafızlar dil itibarıyla aynı derece açık değildirler; Nassın Şa-

ri’in muradını net olarak ifade etmesi ve müçtehidin de o muradı o 

lafızlardan anlaması farklılık gösterebilmektedir. Naslarda yer alan 

lafızların/kelimelerin açıklık ve kapalılığına göre lafızlar ikiye ay-

rılmaktadır: manası açık lafızlar ve manası kapalı lafızlar.  Manası 

açık lafızlar zahir, nas, müfesser ve muhkem; manası kapalı lafızlar 

hafi, müşkil, mücmel ve müteşabihtir38. 

Kaideyi izah eden Ahmed ez-Zerka, ictihadın geçerli olmadığı 

lafızların müfesser ve muhkem lafızlar olduğunu belirtmektedir. 

Açık lafızlar grubunda yer alsa da zahir ve nas lafızlarda ictihad 

söz konusu olabilmektedir39.  

ez-Zerka’nın nassın bulunduğu yerde ictihadın yapılıp yapı-

lamayacağı yönündeki ayırımı açık lafızlar yönünden yapılmış bir 

ayrım olup, lafızlar yönüyle ictihadın yapılabileceği alanın tama-

mını kapsayabilecek yeterlilikte olduğu söylenemez. Hayrettin 

Karaman’ın “Nassın bulunduğu yerde ictihad” başlıklı yazısındaki 

şu değerlendirmelerin söz konusu alanı daha kapsamlı olarak de-

ğerlendirdiği söylenebilir: 

“İctihad, ‘konu ile ilgili âyet ve hadislerden (naslardan) amele 

dair hüküm (farz, vacib, mekruh, haram, şart, rükün...) çıkarmak 

için alimin yaptığı çaba’ olarak tarif edilir. Yalnızca bu tarife baka-

                                                           
37 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 147, Ğazzi,  Muhammed Sıdki b. Ahmed Bornu Ebü’l-

Haris,  el-Veciz fî İdahi  Kavâ'idi’l-Fıkhi’l-Külliyye, Beyrut, 1996,  s. 381, Demir, 

Bayram, İslam Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi, İstanbul, 2018, s. 54-66. 
38 Atar, Fahrettin,  Fıkıh Usulü, İstanbul, 2010, s. 209 vd. 
39 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 147. Benzer ifadeler için bk. Zühayli, Kavaid,  I, 499. 
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rak dahi ‘ictihadın, nassın bulunduğu yerde’ de yapılacağı sonu-

cunu çıkarmak mümkündür. Naslarda (ayetlerde, hadislerde) bir 

konu (mesela bir olayın hükmü) açıklanırken daima aynı üslub 

kullanılmamıştır; apaçık, üstü kapalı, detaylı, detaysız, doğrudan, 

dolaylı... anlatımlar vardır. Bir konu ile ilgili birden fazla nassın 

bulunduğu ve bunlar arasında bazen birbirini açıklama, bazen de -

ilk bakışta- çatışma ilişkisi bulunduğu da görülür. İşte bütün bu 

açıklama çeşitleri içinden belli bir meslenin dindeki hükmünü 

çıkarıp ortaya koymak için yapılan ilmi çalışma ictihaddır ve bu 

ictihad, nassın bulunduğu yerde yapılan ictihaddır”40. 

Yine nas kavramı içinde yer alan Sünnet’in sübutu ve hüküm 

elde etmede bu sübutun yeterlilik kriterleri de aslında bir yönüyle 

ictihad kapsamı içinde değerlendirilebilir. Ayrıca gerek Sünnet 

gerekse Kur’an naslarının delaletinin kat’iliği veya zanniliği de söz 

konusu olabilmektedir. Bahsedilen yönleriyle kaideyi daha da 

netleştirmek isteyen bazı müellifler kaideyi “Mevrid-i nasda icita-

hada mesaj yoktur şeklinde değil de “Kat’i nassın bulunduğu yer-

de ictihada mesağ yoktur/ال مساَغ لالجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي” şeklin-

de ifade etmişlerdir41. 

Sonuç olarak kaidenin iki hususu dile getirdiği söylenebilir. 

Birincisi nasların bağlayıcılığıdır. İkincisi ise ictihadın geçerlilik 

alanıdır. İkinci husus açısından kaide kendilerinden hüküm elde 

edilen nasların dil özellikleri yönüyle de ilişkilidir. Her ne kadar 

kaide çok genel olsa da kaideyle ilgili yapılan değerlendirmeler 

ondan kastedilenin, nassın kesin olmasıyla sınırlandırılmış olduğu 

yönündedir. Bu yönüyle aslında ilgili kaidenin “Kat’i nassın oldu-

ğu yerde ictihad yapılamaz” şeklinde ifade edilmesinin daha ye-

rinde olacağı söylenebilir. 

5) Adet Muhakkemdir / العادة محكَّمة 

Bu kaideden itibaren 11. Kaide dahil, bütün kaideler örf ve 

                                                           
40 http://www.hayrettinkaraman.net/makale/0435, erişim tarihi: 11.11.2018 
41 Hallaf, s. 216 vd., Zühayli, Muhammed Mustafa, el-Veciz fi Usuli’l-Fıkhi’l-İslami, 

Dımeşk, 2006, II, 312. 

http://www.hayrettinkaraman.net/makale/0435
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adetle ilgili kaidelerdir. Söz konusu kaideler örf ve âdetin farklı 

yönlerine temas etmekte ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. Baş-

lıkta belirtilen kaidenin açıklamasına geçmeden önce kısaca ko-

nuyla alakası açısından örf ve âdete temas edilecektir. Bu açıkla-

malar söz konusu diğer kaideler için de geçerli olacağı için oralar-

da ayrıca açıklamaya gidilmeyecektir. 

Türkçe telaffuzuyla örf; Arapça telaffuzuyla urf sözlükte cö-

mertlik, harcanılan-verilen şey, denizin dalgası, güzel, peş peşe 

olmak gibi manalara gelir.42  Adet kelimesine, her hangi bir gayret 

harcamadan yapılır hale gelen her alışkanlık ve tek bir şekil üzere 

tekrarlanan durum şeklinde anlam vermek mümkündür.43 

Terim olarak örf ve adet arasında fark olup olmadığında itti-

fak bulunmamaktadır. Aralarında fark olduğunu söyleyenler bu-

lunduğu gibi ikisini aynı anlamda kullananlar da bulunmaktadır.44 

Genel olarak İslam hukukçuları örf ve âdeti aynı manada kabul 

etmektedirler.45 Örfün adetle aynı manada kullanımına uygun 

olarak şöyle bir tarif vermek mümkündür: “İnsanların benimseyip 

alışkanlık haline getirdikleri işler veya duyulduğunda hatıra başka 

anlam gelmeyecek derecede özel bir anlamda kullanmayı adet 

edindikleri lafızlar”dır.46 

Örfü sahih-fasit; umumi-hususi; kavli ve ameli örf olmak üze-

re altı gruba ayırmak mümkündür.47  Sahih örf, şer’i bir delile mu-

halif olmayan; haramı helal, vacibi helal saymayan örftür. Fasit örf 

                                                           
42 Firuzabadi, Ebü't-Tahir Mecdüddin Muhammed b. Yakub b. Muhammed, el-

Kamusu’l-Muhit, Beyrut, 2005, I, 836. 
43 İbrâhim Mustafa- Ahmed Hasan Zeyyat-Hamid Abdülkadir- Muhammed Ali en-

Neccar, el-Mu’cemu’l-Vasit, b.y.y, ts.,s. 635. Ayrıca bk. Zebidi, VIII, 443. 
44 İzmirli, İsmail Hakkı, “Örfün İslam Hukukundaki Yeri”, Sadeleştiren: Osman Şahin, 

İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi, Konya, 2005, sayı: 5, s.207. 
45 Hallaf , s. 89; Zeydan, Abdulkerim, el-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, Beyrut, 2012, s. 201; Ebu 

Zehra, Usul, s. 273; Şaban, s. 195,  Zerka, Mustafa Ahmed, el-Medhalü’l-Fıkhil’I-

Âmm, Dımeşk, ts., I, 131; II, 880; Hayyat, Abdulaziz, Nazariyyetü’l-Urf, Amman, 

1977, s. 23; Şener, Mehmet, İslam Hukukunda Örf, İzmir, 1987, s. 101 vd., Karaman, 

Hayreddin, “Adet”, DİA, İstanbul, 1988, I, 369-370. 
46 Koçak, Muhsin-Dalgın, Nihat-Şahin, Osman, Fıkıh Usûlü, İstanbul, 2013, s. 156. 

Buna yakın bir tarif için bk. Kahraman, Abdullah, Fıkıh Usulü, İstanbul, 2010, s. 183. 
47 Kahraman, s. 185-186. 
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ise bahsedilen hususlara aykırı olan örftür.48  

Burada bahsedilen külli kaidelere dikkat edilirse her birinin 

örfün hangi yönünün hangi şartlarda dikkate alınacağıyla ilgili 

olduğu görülür. Dolayısıyla bu kaidelerin sahih örfü düzenlemek 

üzere tesbit edilmiş kaideler olduğu söylenebilir. Ancak bunların 

ötesinde örfün taksiminde asıl dille alakalı olanın kavli ve ameli 

şeklindeki taksim olduğu söylenebilir. Zira dilde sözlü ve yazılı 

anlatım dilin en belirgin yönü olsa da, insanın ilişki kurduğu bü-

tün varlıklar, durumlar, ilişkiler bir şekilde dil içerisinde kendine 

yer bulabilmektedir. Kâinatın dili, varlıkların dili, beden dili49, 

lisan-ı hal, lisan-ı kal vb. 

Gerçekten insanlar bir birleriyle sözlü olarak iletişim kurabil-

dikleri gibi fiili olarak da iletişim kurmaktadırlar. Mesela bir araba 

satışında taraflardan birisinin bu arabaya ne kadar istiyorsun de-

yip, diğerinin de 50.000 TL demesi üzerine, diğerinin 48.000 TL 

veririm şeklinde teklifini, tamam var hayrını gör diyerek cevapla-

ması sözlü bir iletişimdir. Satış akdinin sözlü gerçekleşmesinin 

örneğidir. Fırına giden birisinin raftan ekmeği alıp 1 TL vermesi ve 

fırından çıkması ise fiili bir iletişim örneği olup, fıkıhtaki ismiyle 

“teati” “karşılıklı alıp verme” ile gerçekleşmiş bir satış akdidir50.  

Sözlü iletişimde kullanılan kelime veya kelimeler grubu söz-

lük manasından başka bir manada veya sözlük anlamlarından 

sadece birinde kullanılması ve bu mananın herkes tarafından anla-

şılması şeklinde olursa sözlü örften bahsedilmektedir. Diğer taraf-

tan belirli bir uygulamanın halk arasında alışkanlık kazanması da 

ameli örfü ifade etmektedir51.  

Aslında örfle ilgili yukarıdaki ifadelerin bir anlamda dil ile 

toplumun karşılıklı bir birbirlerini etkileme yönüne ve aynı za-

manda dilin sürekli gelişimine parmak bastığı söylenebilir. Ancak 

                                                           
48 Hallaf, s. 89. Geçerli olan ve olmayan örf için bk. İbn Abidin, Muhammed Emin, 

Neşru’l-Arf, Mecmuatu’r-Resail, b.y.y, ts. II, 115 vd. 
49 Bk. Karaağaç, s. 45-68 
50 Krş. Kavli ve ameli örf, Kahraman, s. 157. 
51 Karaman, s. 157. 
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dille ilgili gelişim olurken dilin iletişim vasıtası olarak fonksiyonu-

nu icra edebilmesi  ve o dili anlamlandırabilmek için belirli kural-

lara da ihtiyaç bulunmaktadır.52 Dikkatle incelendiğinde örf ve 

adetle ilgili kaidelerin sözlü veya ameli olarak ortaya çıkmış bir 

örfün nasıl değerlendirilip, anlamlandırılacağıyla ilgili oldukları 

görülmektedir.  

Örf ve adetle ilgili bu izahlardan sonra “Adet Muhakkemdir” 

kaidesinin tahliline geçilebilir. Örf ve adet bir terim olup daha önce 

üzerinde durulmuştur.  Aslında kaideye yer veren Arapça eserler-

de “Muhakkeme” şeklinde ifade edilmiştir53. Bu şekildeki ifadenin 

mübteda haber uyumunun gözetmek için olduğu söylenebilir.  

Tef’il babından ismu’l-mef’ul olan “muhakkeme” “محكمة”   ke-

limesinin mastarı yönetici olarak atamak, sorumluluk vermek, bir 

konuyla ilgili hükmüne başvurmak, hakem tayin etmek manaları-

na gelir54. Nitekim Nisa Süresi 65. Ayette bu manada şöyle yer 

almaktadır:  

“ ْم حَ  هِّ دُوا فِّي أَْنفُسِّ ُموَك فِّيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُمَّ اَل يَجِّ نُوَن َحتَّى يَُحك ِّ ا فَاَل َوَرب َِّك اَل يُْؤمِّ مَّ َرًجا مِّ

 Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında“ ”قََضْيَت َويَُسل ُِّموا تَْسلِّيًما

çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hük-

me, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun 

eğmedikçe iman etmiş olmazlar”. 

Kaide ile ilgili açıklama yapan bazı müellifler, “muhakkeme” 

kelimesine şer’an amel edilir şeklinde mana vermektedirler.55 Ali 

Haydar ise daha ayrıntılı bir şekilde şu açıklamaları yapmaktadır:  

Hakkında nas gelmemiş olan şer’i hükmü ortaya koymak ve 

çıkarmak için örf ve adet hakem kılınmaktadır. Yani âdetin üzerine 

                                                           
52 König, Güray Çağlar, “Toplumdilbilim Açısından "Dil" Ve "Dil Türleri "Kavramları 

Üzerine 1”, Dilbilim Araştırmaları Dergisi,  Yıl 1991, Cilt 2, s. 62-62 
53 İbn Nüceym, Zeynuddin b. İbrahim b. Muhammed, el-Eşbah ve’n-Nezair ala 

Mezhebi Ebi Hanife en-Nu’man, Beyrut, 199, İbn Neccar, IV, 448. 
54 Ahmed Muhtar, I, 538. 
55 Merdavi, Ebü'l-Hasan Alaeddin Ali b. Süleyman b. Ahmed, et-Tahbir Şerhu’t-

Tahrir, Riyad, 2000, VIII, 3851.                     İbn Neccar, IV, 448.  Hasan b. 

Muhammed b. Mahmud el-Attar, Haşiyetü’l-Attar ala Şerhi’l-Celâli’l-Mahalli ala 

Cem’il-Cevami, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, b.y.y, ts., II, 392.        
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hüküm bina edilebilir olmasından dolayı niza durumunda adet, 

(nizayı çözecek) merci, (adetle sabit olan şey) hüküm olarak alınır. 

Böyle bir durumda âdetin umumi olması ile hususi olması arasın-

da fark yoktur.56  

Kaide günümüz Türkçesine daha yakın bir ifadeyle “Adet ha-

kem kılınır” şeklinde ifade olunabilir. 

6) Nasın İstimali Bir Hüccettir Ki Anınla Amel Vacip Olur/ 

ة یجب العمل بها  استعمال الناس حجَّ

Nas, insan kelimesinin çoğuludur.57  Aslında isti’mal ve hüccet 

kelimeleri hala günümüz Türkçesinde kullanılmaya devam etmek-

tedir.  İsti’mal kullanmak,  hüccet delil demektir. Yani insanların 

şer’e aykırı olmayan örf ve adetleri bir delildir; ihtiyaç duyuldu-

ğunda ona müracaat edilir ve onunla amel vacip olur. Diğer bir 

ifadeyle ona aykırı hareket edilmez.58   

7) Âdetin Delaletiyle Manay-ı Hakiki Terk Olunur /   الحقيقة

 تترك بداللة العادة

Bu kaidede geçen kelimeler günümüz Türkçesinde hala kulla-

nılmaktadır. Bununla birlikte kaide “Adetin delaletiyle hakiki an-

lam terk olunur”, şeklinde ifade edilebilir. Kaide içerisinde yer 

alan hakiki anlam terkibine temas etmekte fayda bulunmaktadır.  

Fıkıh usulünde lafızlar/kelimeler konulduğu manada kullanı-

lıp kullanılmaması yönüyle hakikat-mecaz; sarih-kinaye şeklinde 

dört kısma ayrılırlar. Hakikat lafzın konulduğu manada; mecaz ise 

konulduğu mananın dışında kullanılmasıdır.59 

Bir lafız anlamlandırılırken konulmuş olduğu hakiki anlamın 

terk edilip, mecazi anlamın adetin delaletiyle terk edilmesi şu se-

bebe dayanır: Aslında kelamda hakiki mana esas olsa da, zamanla 

bir kelimenin bu hakiki anlamının dışında başka bir anlamda kul-

                                                           
56 Ali Haydar, s. 93. 
57https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%A7%D8%B3/ (28.10.2018).  
58 Ali Haydar, s. 97, Atıf Bey, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye’den Kavaid-i Külliye Şerhi, 

İstanbul, 1327, s. 47. 
59 Zeydan, Veciz,  s. 221, 262, 263, 266. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D8%A7%D8%B3/
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lanımı yaygınlaşabilmektedir. İnsanlar o kelime kullanıldığında 

kelimenin ilk türetildiğindeki hakiki anlamını değil de sonradan 

kullanıldığı anlamı ilk olarak akıllarına getirir hale gelebilmekte-

dir. Sözlü örften kastedilen de budur. Böylece örf yoluyla kelime-

nin hakiki anlamı terk edilmiş, bir nevi mecazi anlamı hakikat gibi 

görev icra etmeye başlamıştır.60  

8) Adet Ancak Muttarid Yahut Galip Oldukta Muteber Olur 

 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت /

Bu kaide önceki iki kaide de bahsedildiği şekliyle adetin fonk-

siyon icra edebilmesi için gerekli şartı ortaya koymaktadır. Diğer 

bir ifadeyle dikkate alınabilmesi için âdete bir ölçü getirmektedir. 

Kaide de geçen “muttarid” “مطرد”  kelimesi dışındaki kelimeler 

günümüz Türkçesinde kullanımı olan kelimelerdir. “Muttarid” 

kelimesi farklı türevleriyle, bir birini takip etmek, devam etmek, 

müstakim olmak, kendi yönüne gitmek, sözün peş peşe gelmesi, 

suyun kesintisiz akması gibi manalara gelmektedir.61  İsmu’l-fail 

kalıbında olan bu kelime, kelimelere sıfat olarak kullanıldığında şu 

manaları kazandırmaktadır: “ ٌد ٌ “ ;daimi, sürekli iş ”َعَمٌل ُمطَّرِّ دَة قَاعِّ

دَةٌ    genel kural.62 ”ُمطَّرِّ

Kelimenin anlamıyla ilgili yukarıda anlatılanlardan “mutta-

rid” kelimesiyle adetin, sürekli, genel, aynı istikamette kesintisiz 

bir şekilde devam etmesinin kastedildiği söylenebilir. Durum bu 

yönde olmasa bile toplum içinde ağırlıklı bir şekilde varlığını de-

vam ettirmelidir. “Ğalip” olmasıyla kastedilen de budur.  

Kaideyi günümüz Türkçesiyle “Adet yerleşik veya yaygın 

olursa dikkate alınır” şeklinde ifade etmek mümkündür. 

9) Örfen Maruf Olan Şey Şart Kılınmış Gibidir /  المعروف عرفا

 كالمشروط شرطا

                                                           
60 Bk. Ali Haydar, s. 103, Atıf Bey, s. 49, Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 231. 
61 Zebidi, Muhammed b. Muhammed b. Abdi’r-Rezzâk, Tacu’l-Arus min Cevahiri’l-

Kamus, Dâru’l-Hidâye, b.y.y, ts., VIII, 322. 
62https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B7%D9%91%D8%B1%D8%

AF/ (10.11.2018). 
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Maruf Türkçede de kullanılmakta olup herkesçe bilinen, tanı-

nan, belli, sanlı manalarına gelir.63 İnsanlar uygulamalarında her 

hangi bir şart koşmaksızın bir uygulamayı örf ve adet haline ge-

tirmişlerse, bu uygulama açık bir şekilde şart koşulmuşçasına dik-

kate alınır. Örfün bu etkisini sınırlayan tek şey onun ilgili olduğu 

konuda nassa aykırı olmasıdır. İlgili olduğu konuda  nassa aykırı-

lık bulunmadıkça örf her yerde dikkate alınır.64  

Bu kaide günümüz Türkçesiyle “Herkes tarafından örf ve adet 

olarak bilinen şey, şart koşulmuş gibidir” şeklinde ifade olunabilir. 

10) Beynet’t-Tüccar Ma’ruf Olan Şey Beyinlerinde Meşrut 

Gibidir / المعروف بين التجار كالمشروط بينهم 

Bu madde önceki madde kapsamına girmekte diğer ifadeyle 

önceki madde bunu da kapsamaktadır. Ayrıca böyle bir maddenin 

zikredilmesi muamelat ve ticaretin şanına gösterilen önemden 

kaynaklanmaktadır.65 Diğer taraftan bu kaide örfün çeşitlerinden 

özel örfün kapsamına girip, özel örfün fonksiyonunu ifade etmek-

tedir.   

Nitekim özel örf: Muayyen bir ülke  veya bölge halkının veya 

muayyen bir çevrenin  bir davranışı veya bir lafzın hususi bir ma-

nada  kullanılmasını adet edinmesidir. Mesela ticaretle uğraşanla-

rın sattıkları mala karşılık şahit tutmaya ihtiyaç duymadan sattık-

larını hususi ticari defterlere kaydetmeleri bu kabil örftendir.66 

Bu kaideyi günümüz Türçesiyle “Tüccar arasında örf olan, 

aralarında şart koşulmuş gibidir” şekilinde ifade etmek mümkün-

dür. 

11) Örf İle Tayin Nas İle Tayin Gibidir /  التعيين بالعرف كالتعيين

 بالنص

Bu kaide “Nasın İstimali Bir Hüccettir Ki Anınla Amel Vacip 

                                                           
63http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b

f64d40b136a7.83886981 (10.11.2018).   
64 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 237. 
65 Atıf Bey, s. 53.  
66 Kahraman, s.186. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bf64d40b136a7.83886981
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bf64d40b136a7.83886981
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Olur”,  “Örfen Maruf Olan Şey Şart Kılınmış Gibidir”, “ Beynet’t-

Tüccar Ma’ruf Olan Şey Beyinlerinde Meşrut Gibidir” kaideleriyle 

mana ortaklığına sahiptir.67 Bir şeyi nas ile veya sarahaten tayin ve 

tahsis ne hüküm ifade ederse örfen tayin ve tahsis de aynı hükmü 

ifade eder.68  

12) Kelamın İ’mali İhmalinden Evladır / إعمال الكالم أولى من إهماله 

Kaidede geçen kelimeler Türkçede yer alsa da daha anlaşılır 

kılmak için kısaca manalarını açıklamakta fay da bulunmaktadır. 

Kelam, söz; i’mal, amel ettirmek; ihmal, göz ardı etmek; evla, daha 

uygun manasına gelir. Kaideyi bugünkü kullanımla “Söze bir an-

lam yüklemek onu göz ardı etmekten daha uygundur” şeklinde 

ifade etmek mümkündür. 

Kelam i’mal ettirilmediğinde, yani söze bir anlam verilmedi-

ğinde o söz; geçersiz, boş, saçma kabul edilmiş olur. Oysa akıl me-

lekesi yerinde olan birisi sözüne dikkat eder, saçmalıklardan, abe-

siyetten ve anlamsızlıktan korur. Onun hakkında esas olan bu-

dur.69 

Bundan sonraki iki kaide de yine sözün anlamlandırılmasıyla 

alakalıdır; kaidelerden birisi sözü anlamlandırma yollarından biri-

sine diğeri ise söze anlam verilemediğinde nasıl hareket edileceği-

ne temas etmektedir. 

13) Manay-ı Hakiki Müteazzir Oldukta Mecaza Gidilir /  إذا

 تعذرت الحقيقة یصار إلى المجاز

Müteazzir “ر -fiilinden ismu’l ”تعذر“ ”kelimesi, “teazzere ”متعذ ِّ

faildir. Zor, imkansız, muhal gibi manalara gelir.70 Kaideyi  “Haki-

ki anlamı anlamak mümkün olmazsa mecaza gidilir” şeklinde 

ifade etmek mümkündür.  

Lafzın gerçek manasının anlaşılması mümkün olmaz, çok zor 

                                                           
67 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 241. 
68 Atıf Bey, s.  53, Baktır, s. 54. 
69 Ali Haydar, s. 132,  Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 315, Yıdırım, Mustafa, Mecelle’nin 

Külli Kaideleri, İzmir, 2012, s. 142. 
70https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8

%B1/ (13.11.2018). 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D8%B1/
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olur ve hakiki anlamda kullanımı terkedilmiş olabilir. Bu durumda 

mecazi anlama başvurulur. Aksi takdirde sözün anlamsız sayılıp 

hükümsüz kalması gerekir ki bunun uygun olmadığı önceki kai-

dede belirtilmiştir.71 

Daha önce de belirtildiği gibi hakikat ve mecaz lafzın kullanı-

mıyla alakalı bir ayırımdır.72 Hakiki manayı anlamanın imkansız 

olması fakat mecazi anlamı anlamanın mümkün olması durumun-

da kesin olarak mecazi anlama yönelinir. Ebu Hanife’nin mecaza 

yönelmek için bu durumu yeterli gördüğü belirtilmiştir. Ona göre 

sözü doğru sayabilmek için yapılması gereken belirli hareket tarzı 

budur. Konuyla ilgili diğer görüşe göre ise mecazi anlama yönel-

mek için sadece hakikat anlamanın imkansız olması yeterli değil-

dir; ayrıca konuşan kimsenin mecazi anlamı kastettiğine dair delil 

olmalıdır.73  

14) Bir Kelamın İ’mali Mümkün Olmazsa İhmal Olunur /  إذا

 تعذر إعمال الكالم یهمل

Bu kaide ile önceki, bir birini tamamlamaktadırlar. Önceki ka-

ide sözün hakiki anlamını anlamak mümkün olmaması durumun-

da mecazi anlama yönelmek gerektiğini belirterek sözün i’maliyle 

ilgili bir kriteri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kelimenin 

birden çok ve bir birine aykırı hakikatlere delalet etmesi gibi du-

rumlar olabilir, diğer ifadeyle müşterek bir lafız olabilir. Aynı za-

manda manalardan birini tercihe bir sebep bulunmaya bilir.  Keli-

menin kullanılmakta olan bir mecazi anlama delaleti de bulunma-

yabilir.  Kelimenin delalet ettiği uygun mecazi bir anlamı olmadığı 

gibi, kendisine yüklenilen anlamın duyu organlarıyla elde edilene 

veya normal duruma veya adete aykırılığı gibi durumlar olabilir. 

Böyle durumlarda da  söze zoraki bir anlam yüklemesi yapılmaz; 

söz geçersiz kabul edilir, onunla amel edilmez.74 

                                                           
71 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 317, Yıldırım, s. 147. 
72 Zeydan, Veciz, s. 221. 
73 Birmavi, Şemseddin Muhammed b. Abdüddaim, el-Fevaidü’s-Seniyye bi-Şerhi’l-

Elfiyye, tahkik: Abdullah Ramazan Musa, Cize, 2015,  II, 372. 
74 Ali Haydar, s. 136, Zerka, Mustafa Ahmed, el-Medhalü’l-Fıkhiyyü’l-Âmm, 
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15) Mütecezzi Olmayan Bir Şeyin Bazısını Zikretmek Kül-

lünü Zikretmek Gibidir / ذكر بعض ما ال یتجزأ كذكر كله 

Mütecezi “ئ أَ “ ”ismu’l-fail olup, mazisi  “tecezzee ”ُمتجز ِّ  ;dir ”تجزَّ

kısımlara, parçalara, bölümlere ayrıldı, manasına gelir.75  Dolayı-

sıyla “mütecezzi” ismu’l-fail olarak kısımlara, parçalara, bölümlere 

ayrılan anlamlarını taşımaktadır. Kaideyi günümüz Türkçesiyle 

“Parçalara bölünemeyen bir şeyin bazısını söylemek tamamını 

söylemek gibidir” şeklinde ifade etmek mümkündür.  

Bu kaidenin kelamın i’mali/söze bir anlam yükleme kaidele-

riyle ilişkisi bulunmaktadır. Zira bölünemeyen bir şeyin bir kıs-

mından, parçasından söz ederek hukuki bir tasarrufta bulunan 

kişinin bu sözü ya o şeyin bölünememesi sebebiyle geçersiz kabul 

edilecek diğer ifadeyle söz ihmal edilecektir. Ya da bu kaidenin 

kabulüyle parçalara bölünemeyen bu şeyin bir kısmının söylenme-

si, o şeyin tamamının söylenmesi kabul edilerek söz anlamlı kabul 

edilecektir ki kaide bunu öngörmektedir.76   

16) Mutlak Itlakı Üzere Cari Olur. Eğer Nassan Yahut Dela-

leten Takyid Bulunmaz İse /  المطلق یجري على إطالقه ما لم یقم دليل التقييد نصا

 أو داللة

Mutlak ve takyid fıkıh usulünün de önemli konulardan birisi-

dir.  Fıkıh usulünde konu daha çok naslarda geçen lafız-

lar/kelimeler yönüyle ele alınmaktadır.77 Kaideyle ilgili örneklere 

bakıldığında verilen örneklerin daha çok kişilerin pratik hayatında 

hukuki sonuç bağlanan sözleriyle ilgili olduğu görülür.78 

Mutlak ile ilgili bir birinden farlı tarifler yapılmıştır. Bu tarif-

lerde iki temel hususun öne çıktığı söylenebilir. Bunlardan birisi 

onun mahiyete delalet ediyor olması, diğeri cinsinde şüyu özelli-

                                                                                                                        
Dımeşk-Beyrut-Cidde, 2012, II, 1014, Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 319, Yıldırım, s. 148.  
75 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A3/ 
76 Atıf Bey, s. 69. 
77 Bk. Demir, Bayram, “Naslarda Yer Alan Lafızlar Arası İlişki Açısından Fıkıh Usulünde 

Mutlak-Mukayyed” Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı Iğdır, 30 Aralık 2017, s. 103 

vd. 
78 Ali Haydar, s. 139-140. 
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ğidir. Bazı tariflerde temelde iki farklı yaklaşımı yansıtan söz ko-

nusu özelliklerin telif edilmeye çalışıldığı görülmektedir.79  Konu-

yu gereğinden fazla uzatmak anmlamına geleceğinden dolayı bah-

si geçen tarif ve ayrıntılara girilmeyecektir. Konunun anlaşılması 

açısından şu açıklamaların yeterli olduğu söylenebilir: 

Mutlak lafız, her hangi bir sıfatla nitelenmemiştir. Kendisiyle 

ilgili herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla lafız 

yalın olarak lügatteki/sözlükteki anlamını ifade etmektedir.  Mu-

kayyed lafzın ise, bir takım sıfat ve açıklamalarla lügattaki/ sözlük-

teki anlamının kapsamı daraltılmıştır. Gerçekten lafızlara eklenen 

sıfatlar onları bir taraftan açıklarken, diğer taraftan kayıtlamakta 

yani sınırlandırmaktadır. Böylece lafız daha dar bir anlam ifade 

etmektedir. Nitekim “erkek” lafzı yeryüzündeki bütün erkekler 

için kullanılabilirken, “Iğdırlı erkek” lafzı, Iğdırlı sıfatının eklen-

mesiyle daraltılmıştır; sınırlı olmayan “erkek” lafzı, sadece belirli 

bir ile ait olan erkeği ifade eder hale gelmiştir.80 

Mezkür açıklamalardan sonra kaidede geçen takyidin kelime-

nin anlamını sınırlandırma olduğu anlaşılmaktadır. Kaidenin de 

ifade ettiği üzere esas olan, mutlakın diğer bir ifadeyle her hangi 

bir şekilde sınırlandırılmamış bir kelimenin bu özelliğinin devam 

etmesidir. Kaide bunu ifade ettiği gibi aynı zamanda sınırlandırıl-

mamış bir kelimenin/sözcüğün sınırlandırılmasının iki şekilde 

olacağını da belirtmektedir. Bunlardan birisi nassan yani sözlü 

olarak diğeri ise delaletten olmaktadır. Yukarıda geçtiği üzere 

erkek lafzının “Iğdırlı” sıfatıyla takyidi/sınırlandırılması sözlü 

sınırlandırmaya örnektir. Sözün bağlamı, içinde bulunulan şartlar 

vs. delaleten sınırlandırmadır. Yazın ortasında bana bir elbise al, 

diyerek birisine para veren kimsenin sözünü, her ne kadar söz 

içinde geçmese de yaz mevsimi sınırlamaktadır. Bundan dolayı 

kendisine para verilen kimse, mevsime uygun elbise alma yetkisiy-

                                                           
79 Demir, “Naslarda Yer Alan Lafızlar Arası İlişki Açısından Fıkıh Usulünde Mutlak-

Mukayyed”, s. 114. 
80 A.g.e, s. 106-107. 
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le sınırlı hareket etmek durumundadır.81 

Mutlak lafzın durum ve şartlar vesilesiyle takyid edilmesine 

şöyle bir örnekte verilebilir: 

Orta halli geliri olan birinin, kendisine otomobil alması konu-

sunda vekalet verdiği kişi, müvekkilinin gelir düzeyinin üstünde 

olan marka ve modelde bir vasıta alamaz. Müvekkilinin içinde 

bulunduğu ekonomik durum, verilen vekâleti delaleten yani do-

laylı olarak takyid etmektedir. Hatta müvekkil, marka ve model 

belirleyip fiyat söylemeden “bana şöyle bir otomobil al” dese, “al” 

sözcüğü mutlak bir ifade olmasına rağmen vekil, piyasa değerinin 

üzerinde bir otomobil alamaz. Çünkü vasıtanın piyasa değeri, de-

laleten takyid edici bir durumdur.82 

Kaide günümüz Türkçesiyle “Sözlü veya delalet yoluyla sınır-

landırılmamış bir kelime mutlak olarak geçerli olur” şeklinde ifade 

olunabilir.  

17) Hazırda Vasıf Lağv ve Gaibdeki Vasıf Muteberdir /  الوصف

في الحاضر لَغو وفي الغائب معتبر
83  

Kaide günümüz Türkçesiyle “Sözleşmelerde, kişinin karşısın-

da duran şeyi vasfetmesi/nitelemesi dikkate alınmaz, ancak yanın-

da olmayan şeyi vasfetmesi/nitelemesi muteberdir”84 şeklinde ifa-

de olunabilir. 

Bir şeyi işaret ederek göstermekle o şey hakkında elde edile-

cek bilgi onu niteleyerek elde edilecek bilgiden üstündür. Fakat 

kişinin karşısında olmayan bir şeyi tanıtmak onun niteliklerini 

anlatmakla olur.85  

Mecelle’nin bizzat kendisi kaideyi açıklayan bir örnek ver-

                                                           
81 Benzer örnekler için bk. Ali Haydar, s. 139-140, Atıf Bey, s. 71. 
82 Yıldırım, s. 151. 
83 Kaidenin tamamının karşılığı Zerka’da olmadığı için Zühayli’den alınmıştır. Bk. 

Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 331, Zühayli, Kavaid, I, 381. 
84 Yıldırım, s. 152.  İlgili kaynakta sadece vasfetmesi geçmektedir. “Nitelemesi” 

açıklamak gayesiyle ilave edilmiştir. 
85 İbnu’l-Hümam, Kemaluddin Muhammed b. Abdilvahid, Fethu'l-Kadir, Daru’l-

Fikr, b.y.y, ts., V, 100, Tebyinu’l-Hakaik, III, 118. 
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mektedir. Günümüz Türkçesine yakın bir anlatımla örnek şöyledir: 

Satıcı satış akdinin yapıldığı yerde bulunan bir kır atı satacak 

olduğu halde şu yağız atı bin kuruşa sattım dese icabı/satış teklifi 

geçerli olup yağız at tabiri (yağız nitelemesi) geçersiz olur. Ama 

(satışın yapıldığı) meydanda olmayan bir kır atı yağız at diyerek 

satsa vasf/niteleme geçerli kabul edildiğinden dolayı satış akdi 

gerçekleşmiş olmaz.86  

Örnek dikkatle incelendiğinde kişinin karşısında duran şeyi 

nitelemesinin dikkate alınmama durumunun işaret edilenle, o 

işaret edilen şeyde bulunan vasıfların çatışması durumuyla sınırlı 

olduğu görülür.  

18)  Sual Cevapta İade Olunmuş Addolunur /  السؤال معاد في

 الجواب

Kaideyi günümüz Türkçesiyle “Soru cevapta tekrarlanmış sa-

yılır” şeklinde ifade etmek mümkündür. 

Bu kaide Arap dilinden alınmıştır.87 Hukukta, üzerine hüküm 

bina edilen dil kurallarının önemli bir yeri vardır. Bu kurallar iyi 

bilinmez ve iyi anlaşılmazsa onlara dayanılarak verilen hükümler 

de sağlıklı olmaz.88  

Kaideden anlaşılması gereken şudur: Kendisine soru soran 

kimseye cevap veren, kendisine ne sorulmuş ve ne söylenmişse 

onu cevabında söylemiş hükmündedir. Soru ve hitapta ne gibi 

kayıt/sınırlama var ise cevap da onunla sınırlandırılmış ve bir nevi 

o sınırlamaya cevap verilmiş olur.89 

“Okula gittin mi?” sorusuna verilen “evet” cevabının içinde 

“okula gittim” cümlesi tekrar edilmiş sayılır. İşte sıradan bir dil 

kuralının hukukla ilgisi burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü hü-

kümler, söz ve fiillere isnat edilir. Oysa sorulan soruya verilen 

                                                           
86 Madde, 65. Bk. Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), Metni ve 

açıklamaları kontrol eden: Ali Himmet Berki, İstanbul, ts., s. 25. 
87 Zühayli, Kavaid,  I, 31. 
88 Yıldırım, s. 154. 
89 Ali Haydar, s. 143. 
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“evet” cevabında hükme esas teşkil edecek cümle gözükmemekte-

dir. Verilen “evet” cevabının, sorudaki cümlenin tekrarı olarak 

kabul edilmesi halinde ortaya, üzerine hüküm bina edilebilecek bir 

söz çıkmış olacaktır.90 

19) Sakite Bir Söz İsnad Olunmaz. Lakin Marız-ı Hacette 

Sükut Beyandır / نال ینسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيا  

“Ma’rıd” “معرض”Türkçedeki yaygın kullanımıyla “marız”,  

“mescid” gibi ismi mekândır. Bir şeyin söyleneceği, ortaya kona-

cağı yer demektir.91 

Kaide günümüz Türkçesiyle “Susan kimseye bir söz isnat olu-

namaz. Ancak söz söylenilmesine ihtiyaç olan bir yerde susmak, 

beyan/açıklamadır” şeklinde ifade olunabilir.  

Kişinin iradesini beyan etmesinin tabii yolu lafızlar-

lar/sözcüklerdir. Lafzın dışında irade yazıyla, işaretle ve fiillerle de 

ifade edilir. Yine iradeyi ifade etme yollarından birisi de susma-

dır.92 

Burada iç içe iki kaide vardır. Bunlardan birisi susan kimseye 

söz isnad olunamayacağıdır. Diğeri ise ihtiyaç olduğu yerde sus-

manın bir açıklama, söz olduğudur. İkinci kaide birincinin istisna 

durumunu belirtmektedir yani onu sınırlandırmaktadır.93 

Pozitif hukukta da sükût yani susma belir şartlara bağlı olarak 

irade beyanı olarak kabul edilmektedir.94  

20) Mükatebe Muhataba Gibidir /  
95

الكتاب كالخطاب  

                                                           
90 Yıldırım, s. 154. 
91 Ali Haydar, s. 144. 
92 Zeydan, Abdulkerim, el-Medhal li Diraseti’ş-Şeriati’l-İslamiyye, Beyrut, 2002, s. 247-

251,  İrade beyanın akitlerdeki rolüyle ilgili geniş bilgi için bk. Özdemir, Ahmet, 

“Akitlerde İrade Beyanı”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: 

VIII, sayı: 2, s. 123-137 
93 Atıf Bey, s. 75. 
94 Belbez, Hikmet, “Akitlerde Sükûtun Ehemmiyeti”Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı:2, Mart 1944, s. . 230-231. 
95 Mazisi “fâa’la” “فاَعل” kalıbından olan mazi fiilin, “fiâlün” “فِّعَال” ve “müfâa’latün” 

-şeklinde iki kalıbı bulunmaktadır. Bk. Ali el-Carim, - Mustafa, Emin,  en ”ُمفَاَعلَة“

Nahvu’l-Vadıh fi Kavaidi’l-Lüğati’l-Arabiyyeti, ed-Daru’l-Mısriyye es-Suudiyye, b.y.y, 
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Mükatebe  “Kâtebe” “ َكاتَب” fiilinin mastarıdır ve kaidedeki ye-

rine uygun anlamı mektuplaşmak;96 muhataba  “مخاطبة” hazır olan 

kimseye söz söylemek demektir.97  Kaideyi günümüz Türçesiyle 

“Karşılıklı yazışma, karşılıklı konuşma gibidir” şeklinde ifade et-

mek mümkündür.  

 Kullanılan dilin alfabesindeki harflerin  suret ve şekillerinin 

açık ve okunaklı olması şartıyla ğaibten yani tarafların bir birini 

görmeden yapmış oldukları yazışma tarafların karşılıklı konuşma-

ları gibidir.98  Başka bir anlatımla iki kimse yüzyüze ve sözlü ola-

rak bey’, icare, kefalet, havale ve rehin vb. akidleri yapabilecekleri 

gibi gıyaben mektuplaşmakla da bunları gerçekleştirebilirler.99 

Allah Rasulü’nün  (s.a.v) bazen sözlü bazen de yazılı olarak 

tebliğini gerçekleştirmiş olması bunların ihtiyaca göre bir birinin 

yerini tutabileceğini göstermektedir.100  

Yazının söz yerine geçebilmesi için bir takım şartları taşıması 

gerekir: Öncelikle su üzerine, havaya yazılan yazılar gibi görün-

mez olmamalı; görünür olmalıdır. Aynı şekilde yazı ve üzerine 

yazı yazılan malzeme normal, alışılagelmiş olmalıdır.  Üçüncü 

olarak yazıyı yazanla kendisine yazı yazılan, diğer ifadeyle yazının 

tarafları belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu konunun zamanla değiş-

kenlik gösterebileceği söylenebilir. Yazıyı yazanın imzası veya 

mührü de yeterli olabilir.101   

Bu konunun örfe bırakılmış olması oldukça önemlidir. Esasen 

burada üzerinde durulması gerekenin gelişen ve değişen dünyada 

sözün yerini tutan yeni vasıtalarda akdin taraflarının bir birine 

                                                                                                                        
ts. II, 236. Mecelledeki kullanımın ikincisini; Arapça kaynaklarda kullanımın ise 

birincisini yansıttığı görülmektedir. 
96https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8

%A8%D8%A9/   (16.11.2018) 
97 Atıf Bey, s. 77. 
98 Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 349. 
99 Ali Haydar, s. 151.  
100 Ayni,  Ebû Muhammed Bedreddin Mahmûd b. Ahmed b. Musa Hanefi, el-Binaye 

fî şerhi'l-Hidaye, Beyrut, 2000, IX, 40. 
101 Ali Haydar, s. 151, Atıf Bey, s. 77, Zerka, Şerhu’l-Kavaid, s. 349. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9/
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karışmadan tereddüde meydan vermeyecek şekilde belirlenmiş 

olmasıdır. Aynı şekilde iradelerinin de karışıklığa meydan verme-

yecek şekilde belirlenebilirliğidir. 

21) Dilsizin İşaret-i Ma’hudesi Lisan ile Beyan Gibidir / 

 اإلشارة المعهودة لألخرس كالبيان باللسان

İşaret-i ma’hude; anadan dilsiz olanın el, baş, göz, kaş gibi 

uzuvlarından birisiyle alışılagelmiş ve bilinen işaretidir. Onun bu 

şekildeki işareti, konuşması konumunda olduğu için kabul edi-

lir.102 

Günümüz Türkçesiyle “Dilsizin bilinen işareti dil ile konuşma 

gibidir” şeklinde ifade edilebilir. 

Dilsiz, konuşma yeteneğinden yoksun bulunan kimse demek-

tir. Arapça’daki karşılığı ahrestir. Bu kelime Türkçe’de de ahras, 

ahraz şeklinde kullanılır. Sözlü beyanın önem taşıdığı dinî ve hu-

kukî meselelerde dilsizin konumu, hak ve görevleri İslâm hukuk 

kaynaklarında ayrıca ele alınmış ve dilsizle ilgili bazı özel hüküm-

lere yer verilmiştir.103 

Dilsizin işareti nikah, talak, köle azadı, satma ve satın alma, 

rehin, hibe, ibra, ikrar, yemin, yeminden kaçınma, vasiyyet, lian, 

kazf, müslüman olmak vb. konulardaki bütün tasarruf ve muame-

latında muteberdir.104   

Kaideye bir sınırlama getirilmemiş olmasından anlaşılan dilsi-

zin yazı yazmayı bilmesi ile bilmemesi arasında bir ayırım yapıl-

mamış olmasıdır.105 Ancak bu konunun İslam hukukunda tartış-

malı bir konu olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan dilsizin işareti 

kural olarak sözlü irade beyanı yerine geçiyorsa da belli konularda 

farklı hükümlere tâbi tutulmuştur.106  

                                                           
102 Zuhayli, s. 342. 
103Öğüt, Salim, "Dilsiz", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/dilsiz#1 (18.11.2018). 
104 Ğazzi, Veciz, s. 303. 
105 Ali Haydar, s. 153. 
106Geniş bilgi için bk. Öğüt, Salim, "Dilsiz", DİA, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/dilsiz#1 (18.11.2018). 
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Günümüzde işitme ve konuşma engelliler için özel okullar 

açılmış ve onlarla iletişim kurmak amacıyla özel bir işaret dili ge-

liştirilmiştir. Dolayısıyla hukuk gibi çok önemli bir konuda, dilsiz 

bir kimsenin işaret ve hareketlerini değerlendirmek için mutlaka 

konunun uzmanına başvurulması şart görülmelidir. 107 Diğer taraf-

tan fıkhın insanın hayatının her yönünü kuşatması sebebiyle böyle 

bir şart koşma alanının tespit ve sınırlandırılması için ciddi bir 

araştırma ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca söz 

konusu engellinin bahsedildiği gibi bir eğitim alıp almamış olması 

da göz ardı edilmemelidir. İradeyi dışa vuran vasıtlardan birisinin 

de yazı olduğu unutulmamalı, yazı yazıp yazamadığı da dikkatten 

uzak tutulmamalıdır.108   

22) Tercümanın Kavli Her Hususta Kabul Olunur /  یقبل قول

 109 المترجم مطلقا

Kaidenin ifade tarzı günümüz Türçesine çok yakın olması se-

bebiyle kaidede geçen kelimelerin açıklanmasına ihtiyaç bulun-

mamaktadır. Tercüme bir dilin başka bir dille ifade edilmesidir.110 

Bunu, bir dildeki kelime, söz, cümle vb. ifade tarzlarının başka bir 

dile aktarılması şeklinde de dile getirmek mümkündür. 

Tercüman, sözlerini tercüme ettiği kimsenin bedeli olarak de-

ğil, bizzat o kimsenin kendisi yani asıl olarak kabul edilir. Tercü-

manın asıl kabul edilmesinin ve sözlerinin de asıl davalının sözleri 

olarak kabul edilmesinin en önemli neticesi, kaidede belirtildiği 

üzere sözünün her hususta yani bütün davalarda kabul edilmesi-

dir.111 

                                                           
107 Yıldırım, s. 259. 
108 Nitekim, 12/1/2011kabul tarihli Hukuk Muhakemeleri Kanunun 263. Maddesi de 

bu doğrultudadır: “Tanık, sağır ve dilsiz olup okuma ve yazmayı biliyorsa, sorular 

kendisine yazılı olarak bildirilir ve cevapları yazdırılır; okuma ve yazma bilmediği 

takdirde, hâkim, kendisini işaret dilinden anlayan bilirkişi yardımıyla dinler.” 
109 Arapça ifadesinde “mutlakan” “مطلقا” ifadesi her hususta anlamında 

kullanılmıştır. Diğer ifadeyle bütün davalarda, beyyinelerde türcümanın kadın 

erkek ayırımına gidilmeden sözünü kabul olunacağı anlamına gelmektedir. 

Zühayli, Kavaid,  I, 573. 
110 Şaban, s. 35. 
111 İbn Nüceym, s. 109, Hamevi, I, 384 
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Tercümanın sözünün geçerli olabilmesi için onda birtakım 

şartlar aranmıştır. Serahsi tercümanın adil ve müslüman olmasının 

şart olduğunda görüş ayrılığı olmadığını belirtmektedir.  Ebu Ha-

nife ile Ebu Yusuf’a göre bir tercüman yeterli olmakla beraber sayı-

larının iki olması ihtiyata daha uygundur. İmam Muhammed ise 

tercüman sayısının iki olmasını şart koşmaktadır.112  Kaidede ter-

cümanın tekil olarak zikredilmesinde, bir tercümanın yeterli olaca-

ğı görüşünün tercih edildiği anlaşılmaktadır.113 

Hukuk Muhakemeleri kanunun 263. Maddesi birinci bendin-

de “Tanık Türkçe bilmezse tercümanla dinlenir” denilerek tercü-

manın hangi durumda kullanılacağına temas etmektedir. 

23) Şartın Sübütu İndinde Ana Muallak Olan Şeyin Sübutu 

Lazım Olur / المعلق بالشرط یجب ثبوته عند ثبوت الشرط 

Şart, usul-ü fıkıhta, füruu fıkıhta114 ve mantıkta115 yer alan bir 

terimdir. Fıkıh usulünde vaz’i hükmün çeşitlerinden birisi olarak 

kabul edilmektedir. Şart, hükmün varlığının kendisinin varlığına 

bağlı olduğu şeydir. Onun olmaması hükmün de olmamasını ge-

rektirir. Onun olmamasından dolayı şart koşulan şeyin olmaması 

gerekse de o, şart koşulanın hakikatının dışındadır.116 Kaidenin son 

cümle hariç şartla ilgili fıkıh usulünde yer alan mezkür ifadeleri 

farklı bir anlatımla ifade ettiği söylenebilir. 

Sübut, gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde orta-

ya çıkma anlamında Türçede kullanılmaktadır.117 Ek bir takım 

manalar yanında aynı manalar Arapça kullanımı için de söz konu-

sudur.118 Kastedilen anlamın Türkçe kullanımda ifade edilenler 

                                                           
112 Serahsi, XVI, 89. 
113 Ali Haydar, s. 155. 
114Boynukalın, Mehmet, "Şart", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sart--fikih#1  (19.11.2018). 
115Kaya, Mahmut, "Şart", TDV İslâm Ansiklopedisi, 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sart--mantik (20.11.2018). 
116 Hallaf, s. 118. 
117http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5

c08e1cc83e9a2.57900224 (20.11.2018). 
118https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA/ 

(20.11.2018). 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c08e1cc83e9a2.57900224
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c08e1cc83e9a2.57900224
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA/
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olduğu söylenebilir. İndinde, inde “عند”   zarfının Türkçede kulla-

nımıdır. Burada zaman zarfı olarak kullanılmış olup, manası dı-

ğında, diğinde şeklindedir.119 Ana, ona demektir.  

Muallak “معلق”, “alleka” “ َعلَّق” fiilinden türetilmiş ismu’l-

mef’uldür.120 Bir cümlenin kapsamına giren şeyleri diğer bir cüm-

lenin kapsadığı şeylerin meydana gelmesine bağlamaktır.121 İs-

mu’l-mefu’l olması dikkate alınarak kısaca “bağlanan, şart koşu-

lan” denilebilir. 

Bu anlatılanlardan sonra kaideyi günümüz Türçesiyle “Şart 

gerçekleştiğinde şarta bağlanan şeyin de gerçeşmesi gerekir” şek-

linde ifade etmek mümkündür. 

Belirtmek gerekir ki İslam hukukunda bütün işlem ve tasar-

ruflarda şart koşmak geçerli değildir. Öyleyse kaide genel görünse 

de onu şu şekilde sınırlı olarak anlamak gereklidir: Şarta bağlama-

nın geçerli ve meşru kabul edildiği hususlarda o şartın gerçekleş-

mesi durumunda o şarta bağlanan şeyin yani hükmün gerçekleş-

mesi gerekir. Şartın gerçekleşmesinden önce yani henüz şart ger-

çekleşmemişse ona bağlanan şey yok kabul edilir; sabit olmaz. Zira 

o şey şartın meydana gelmesinden önce sabit olsa, şart koşulan 

şeyin şartsız olarak meydana gelmesi gerekir.122 

Netice itibarıyla bu kaide Türçede de birleşik cümleler kapsa-

mında yer alan şartlı cümlelerin nasıl anlamlandırılacağını, bu 

cümlelerden ne şekilde hüküm elde edileceğini ifade etmektedir. 

Sonuç 

Allah (c.c) peygamberleri aracılığıyla insanlara dinler gön-

dermiştir. Dinin peygambere ve ondan insanlara ulaşmasında ileti-

şim vasıtası olarak dil kullanılmıştır. İletişimin kusursuz işlemesi 

için gönderilen peygamberle gönderildiği toplumun aynı dili ko-

                                                           
119https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B9%D9%86%D8%AF/(20.11.2018). 
120https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82/(20.1

1.2018). 
121 Atıf Bey, s. 91. 
122 Ali Haydar, s. 184. 
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nuşuyor olması hikmet-i ilahiyece dikkate alınmıştır. Mecelle’deki 

külli kaidelerin de ilişkisi olduğu fıkıh usulü ve fıkıh, ilahi hitabın 

mükelleflerin fiilleriyle ilgili olan yönünü kendi inceleme alanları 

bakımından ele almışlardır. 

Mecelle’deki dil ile ilgili olan külli kaideler bir taraftan nasla-

rın anlaşılması diğer taraftan da mükellefin iradesini ifade eden 

dilin farklı tezahürlerinden, söz, yazı, işaret gibi iletişim vasıtaları-

nın anlaşılması, yorumlanması ile ilgili ilkeleri belirlemektedirler. 

Hatta daha çok ikinci grupta yer alan hususları değerlendirmedeki 

pratik yönleri onları fıkıh usulündeki kendileriyle benzer ve ilişkili 

hususlardan ayırmaktadır, denilebilir. 

Fer’i mesele denilen, satım akdi, kira, evlilik gibi konuların, 

hatta bu ve benzeri başlıkların kapsamında yer alan birçok mese-

leyle ilgili çözümler sunan, hükümler içeren bu kaidelerin kapsam 

alanlarının boyutuna bakılmaksızın sadece dille ilişkileri yönüyle 

şöylece değerlendirmek mümkündür: 

Akidlerde kullanılan kelimeler değerlendirilirken kişinin kul-

landığı sözcükler ve ifade kalıplarıyla akdin kuruluş amacı ve ma-

hiyeti arasından her zaman bir uyum olmayabilmektedir. Böyle bir 

durumda ilgili kaide gereği akdin amacı ve yapılış hedefi öncelikli 

olmaktadır.  

İnsanlar tarafından kullanılan kelimelerin dilde hakikat ve 

mecaz şeklinde bir birinden farklı manaları olabilmektedir. İlke 

olarak bu manalardan hakiki anlamı tercih etmek gerekmektedir.  

Bir şey direkt sözlü olarak ifade edildiği zaman, o şeyle ilgili 

diretk sözün bulunmadığı hususlardan çıkarılan anlamlar dikkate 

alınmaz.   

Diğer taraftan hükümlerin kendilerinden çıkarıldığı ister sözlü 

isterse metin şeklinde olsun bir nas bulunuyorsa o konuda ictihad 

yapılamaz.  Bir taraftan Kur’an ve Sünnet naslarının bağlayıcılığı, 

diğer taraftan ise sözlü veya yazılı bir ifadenin konuyla igili husus-

lara net cevap vermesi durumunda farklı ictihad ve yorumların 

yapılamacağı anlaşılmaktadır. 



 Bayram Demir 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

294 

Canlı bir organizma gibi zaman içerisinde dilin kelimeleriyle 

ilgili farklı kullanımlara şahit olunabilir. Bir dil içinde gelişen bu 

durumu değerlendirme ve anlamlandırmanın külli kaidelerdeki 

örf ve adetle bağlantılı kaidelerce ele alındığı söylenebilir. İnsan 

iradesinin dışa yansımasının gerek sözlü gerekse fiili olarak farklı 

bir anlama evrildiği böyle bir durumda değerlendirme ölçütü ve 

hakem adet olmaktadır. Diğer bir ifadeyle insanların dili kullanım-

larını ve uygulamalarını dikkate alıp, üzerine hukuk inşa etmek 

gerekir. Hatta kelimelerin hakiki anlamlarıyla, zamanın ilerleme-

siyle o kelimelere yüklenmiş mecazi anlamların çatışması söz ko-

nusu olsa bile toplumda yerleşen, yani adet olan mecazi anlamı 

tercih etmek gerekir. Ancak bunun için âdetin yerleşik veya yaygın 

olması gerekir. 

İnsanların hukuki işlemlerinde her bir şeyi ayrıntılı şekilde 

söylemeleri ideal gibi görünse bile hayatın gerçekleriyle tam örtüş-

tüğü söylenemez. Ancak realitede karşılabilecek bu probleme çö-

züm sunan külli kaideler de vardır.  İşte bu minvalde hukuki bir 

işlem yapılırken şart koşulmamış olsa bile daha önce de belirtilen 

şartları taşıdığı bilinen ve söz konusu şartı öngören nitelikte bir örf 

varsa o, dikkate alınır; sanki hukuki işlem yapılırken şar koşulmuş 

kabul edilir. Bu daha özel bir örf olarak ticaretle uğraşanlar arasın-

da da olabilir.  

Örfle ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden dil-toplum etkile-

şimini görmek mümkündür. Bu etkileşimin örf ve adet adı altında 

nasıl değerlendirildiğini yine mezkur ifadelerden anlamak müm-

kündür. Birşeyi nas ile veya açık bir şekilde tayin ve tahsis neyi 

ifade ediyorsa örfle tayin ve tahsisin de aynı şeyi ifade ettiğinin 

ilgili külli kaidece belirtilmiş olması örf ve adetin dildeki yerini 

farklı bir düzeyde ayrıca ifade etmektedir. 

Buraya kadar çalışma konusu olan kaidelerin dil açısından 

değerlendirilmesinden net olarak anlaşılabilecek şeyin, söze bir 

anlam vermenin öncelikli olduğudur. Sözü yok saymayıp anlam-

landırma yollarından birisi, sözün hakiki ve mecaz ilişkisine bak-

maktır; hakiki anlamı anlamanın mümkün olmaması durumunda 
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mecazi anlama gitmek gerekir. Bununla birlikte söz bazen bu iki 

yola müracaatla da doğru ve makul bir anlam üzerine oturtulama-

yabilir. Böyle bir durumda onu ihmal etmekten başka bir yol yok-

tur. Ancak unutmamak gerekir ki sözü anlamlandırmak veya onu 

yok saymak, yani ihmal etme tercihine zorlayan durum sadece 

hakikat mecaz ilişkisinden kaynaklanmamaktadır. Bazen kelime-

nin gösterdiği anlamla anlaşılması gereken anlam arasındaki görü-

len çelişkinin sebebi hukuki tasarrufta zikredilen kelimenin bir 

şeyin o şeyden bölünemez bir kısmını zikretmekten yani, hukuki 

işleme konu etmekten kaynaklanmaktadır. Böyle bir problemin hal 

yolu olarak bölünemeyen bir şeyin bir kısmını söylemenin onun 

tamamını söylemek olduğunu kabulden geçtiği belirtilmektedir. 

Yapılan bu işleme anlam genişletmesi olarak bakmak mümkündür. 

Diğer bir durum da mutlak yani herhangi bir vasıfla sınırlandırıl-

mamış kelimelerin, bu özelliğinin hangi şartlarda devam edip et-

mediğidir. Esas olanın mutlak kelimenin muklaklığının geçerliliği 

olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte söz konusu mutlaklığın 

sözlü olarak veya sözün dışındaki bazı durumlarla sınırlandırılabi-

leceği öngörülmektedir. 

Hukuki işlemlemlerde karşılaşılacak problemlerden bir tane-

sinin de, işlemi yapanların anlatımlarıyla işleme konu olan şeyin 

özellikleri arasındaki uyuşmazlık olabilmektedir. Hukuki işleme 

konu olan şeyle igili iki durum olabilmektedir. Bunlardan birisi 

işlemin konusunun işlemi yapanların işlem esnasında huzurların-

da diğer ifadeyle görebildikleri bir konumda diğeri ise göremedik-

leri bir konumda olmasıdır.  Böyle bir durumda Mecelle’nin ilgili 

kaidesi birinci durumla ilgili çözümün kişinin anlatımını dikkate 

almamak; ikinci durumda ise dikkate almak olduğu tespitini yap-

maktadır. 

Sözlü ve yazılı anlatım şekillerinde kullanılan cümle türlerin-

den bir tanesi de soru-cevap  şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Ço-

ğu zaman soru cümlesi daha ayrıntılı bir şekilde bir çok hususları 

içermesine rağmen cevap kısaca evet-hayır veya bu anlamları ifade 

eden onaylama-reddetme  sözcükleri tarzında ortaya çıkabilmek-
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tedir. İşte böyle bir durumla alakalı olarak bahsedildiği şekilde 

onaylama veya onaylamama şeklindeki kısa cevapların sorudaki 

bütün ayrıntılara yönelik olduğu, kendisine hüküm bağlanması 

açısından bütünün cevapta tekrarlanmış kabul edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 

Cümlelerin anlamını tespitte soru-cevap cümlelerinin yanında 

bir de şart cümlelerine Mecelle’de yer verilmiştir. Şart gerçekleşti-

ğinde şarta bağlanan şeyin de gerçekleşmesinin gerekeceği öngö-

rülmüştür.  

İnsan iradesini, konuşma tarzında dışa vurduğu gibi bazen 

bunun konuşmama, susma şeklinde olması da düşünülebilir. Diğer 

taraftan konuşmayan kimsenin susması bir irade beyanı olmayabi-

lir. İşte bu ikileme Mecelle’nin külli kaideleri içerisinde yer veril-

miş, kural olarak susan kimseye söz isnad edilemeyeceği ancak bu 

susmanın konuşmaya ihtiyaç olunan bir yerde olması durumunda 

ikrar kabul edileceği dile getirilmiştir. 

Dille ilgili karşılaşılan ve özellikle hukuk açısından önem ar-

zeden bir husus sözlü ve yazılı anlatımların değeridir. Mecelle’de 

yer alan “Mükatebe muhataba gibidir” kaidesinde her ikisinin eşit 

olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Kişinin kendini ifade etmesi, iradesini ortaya koyması sözle, 

yerine göre susmayla veya yazıyla olabildiği gibi dilsizler açısın-

dan bu, işaret yoluyla olmaktadır. Dilsizin bilinen işaretinin ko-

nuşma kabul edilmesiyle aslında işaret dilinin hukuk içindeki ye-

rine temas edilmiştir. 

Aynı dili konuşanlar açısından dilin bir iletişim vasıtası oldu-

ğunun tartışmasız kabul edilmesi gerektiği söylenebilir. Fakat aynı 

dili konuşamayanlar açısından da konunun çözüme kavuşturul-

ması gerekmektedir. Bunun ise ancak tercüme yoluyla olabileceği 

söylenebilir.  Diğer bir husus ise tercüme yapan yani tercümanın 

sözünün hukuk içinde geçerlilik kapsamıdır. Mecelle’de bir külli 

kaide olarak “Tercümanın sözü her hususta kabul olunur” denil-

mek suretiyle bu iki hususa da açıklık getirilmiştir. 
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GRAMERİN FIKHİ HÜKÜMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 

MÂİDE, 5/6 ÖRNEĞİ 

MUSTAFA HARUN KIYLIK 1 

 

Giriş 

Mucizevi bir yönü olan dilin2 kural ve kaideleri tayin edilince-

ye kadar tamamen sözlü bir aktarımı söz konusudur. Kural ve 

kaidelerin bir bütün olarak o dile bakılarak tüme varım yöntemiyle 

sonradan tayin edildiği söylenebilir. Kur’ân dili olan Arapçaya 

bakılacak olursa Arap dili, kurallarıyla konuşuluyordu. Fakat bu 

kuralların sözlü veya yazılı bir tespiti söz konusu değildi. Hz. 

Ali’nin nahiv (sentaks) ilmine dair kuralları oluşturma görevini 

Ebu’l-Esved ed-Düeli’ye vermesiyle birlikte bu husustaki ilk ve en 

önemli adım atılmış oldu.3 İslam’ın yayılması ile birlikte Arap ol-

mayan Müslümanların Kur’ân’ı hatalı okumaları gibi gerekçeler-

den hareketle Irak valisi Ziyad b. Ebih, Ebu’l-Esved ed-Düeli’yi 

Kur’ân için söz konusu olabilecek hatalı okuyuşlara son verebile-

cek bir faaliyette bulunması için görevlendirir. Böylece Ebu’l-

Esved noktalardan oluşan ilk harekeleme stilini geliştirir.4 

Kur’ân-ı Kerîm'in Arap diline sağladığı en önemli katkılardan 

birinin Arap diline ait kodları (kural ve kaideleri) yazılı ve sözlü 

ifadeleri ile kayıt altına alması olduğu söylenebilir.  

 Arap dili ile nazil olduğu için Arap şiir ve günlük konuşmala-

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Bu ifade için bkz., Walter Porzig, Dil Denen Mucize, çev. Vural Ülkü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 1986. 
3 Cahiliye döneminde dünyaya gelen Ebu’l-Esved ed-Düeli’nin nahiv ilmini Hz. 

Ali’den aldığını rivayet edilir. Bkz., Zafer Kızıklı, “Ebu’l-Esved ed-Düeli’nin Arap 

Gramer Tarihindeki Yeri ve Önemi” Dini Araştırmalar, c. 9, 2006, s. 272-273. 
4 Kızıklı, age. s. 269-270. 
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rında yer alan bazı takdim-tehirleri, tekit, atıf, hazif ve ara cümlele-

ri Kur’ân’da da görmek mümkündür. Arap dil bilimcileri de zaten 

bunun aksini iddia etmemektedirler.5 Yukarıdaki bilgilerden de 

hareketle Arapça gramer kaidelerinin Kur’ân'ın nuzûlünden sonra 

tasnifinin kabul edildiği rahatlıkla söylenebilir.6 Bu tasnif yapılır-

ken Kur’ân merkeze alınarak Arap dili sözlü yapısıyla bir bütün 

olarak incelendi. Neticede fıkıh, hadis gibi disiplinlerde olduğu 

gibi Arapçada da hicri ikinci ve üçüncü asırda tedvin faaliyetleri 

hız kazandı. Istılahlar büyük oranda olgunlaştı. Neticede Arapça-

daki her kelimenin (isim, fiil ve harf) taşıdığı ve cümleye kattığı 

anlamlar hakkında genel bir şablon oluşmuş oldu. Dolayısıyla bu 

kelimeler Kur’ân’daki yerine göre farklı anlam ve yorumları 

mümkün kıldı. Kur’ân'da benzerleri bulunmakla birlikte çalışma-

nın sınırları da göz önünde bulundurularak burada sadece Mâide 

Sûresi’nin altıncı ayeti ele alınacak; kıraat ve nahvin hükümler 

üzerindeki etkisi izah edilecektir. 

1- Mâide Sûresi 6. Ayetteki Kıraat Farklılıkları ve Bunun 

Manaya Etkisi 

 Mâide Sûresi'nin altıncı ayeti, abdest ayeti diye de bilinir. Zira 

namazın şartlarından olan hadesten taharette söz konusu olan 

küçük hükmi kirliliğin kendisiyle giderildiği abdestin nasıl alına-

cağına dair hüküm bu ayetle tayin edilmiştir. Hanefî mezhebi bu 

ayette geçtiği haliyle abdestin farzlarının dört olduğunu ifade 

ederken, Şâfiî mezhebi nasları birlikte değerlendirerek ve bu ayette 

ilgili yerlerdeki atıf görevi gören "vav" harflerinin mutlak sıralama 

ifade ettiği gibi gerekçelerle bu farzların altı olduğu yönünde hü-

küm beyan etmişlerdir. Atıf harflerinin mutlak sıralamaya delalet 

etmesi abdestte tertibin farz olması hükmünü beraberinde getir-

miştir.7 Ayrıca yine aynı ayetten hareketle Şâfiî mezhebi yıkanması 

                                                           
5 Bkz., Mücteba Uğur, “Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnete Göre Abdestte Ayakların 

Yıkanması”, İslâmi Araştırmalar Dergisi, Ankara 1989, c. 3, sy. 2, s. 20-25; Remzi 

Kaya, “Kıraat Açısından Abdest Ayeti”, Uludağ Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, c. 8, sy. 5, 

1993, s. 257. 
6 Uğur, age., s. 24; Kaya, age., s. 261. 
7 Remlî, Şemsüddin Muhammed b. Ebi'l-Abbas Ahmed b. Hamza, Nihâyetu'l-
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ve mesh edilmesi gereken organların yıkanma ve meshinde ayet-

teki sıralamanın gözetilmesini abdestin farzları arasında zikreder-

ken Hanefî mezhebine göre bu tertip sünnettir.8 Fakat bu çalışma 

kapsamında asıl önem arz eden meselelerden biri de abdeste konu 

olan organlardan ayakların geçtiği أْرُجل kelimesinin mansûb veya 

mecrûr okunacağı yönündeki ihtilaftır. Bu çalışma, bu ayete gra-

mer/nahiv açısından bakıp farklılıkları ve bu farklılıkların ma-

na/hüküm farklılıklarını mümkün kılıp kılamayacağını izah etmeyi 

hedeflenmektedir. Söz konusu açıdan incelenmeden önce ayetin 

metnini burada vermek faydadan hali değildir: 

الِة فاْغِسلُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَكُ  ْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحواْ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّ

-Bu ayette atıf harflerinin manalarından kay بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إَِلى اْلَكْعبَيِن 

naklanan abdest alırken tertip (abdest organlarını yıkama ve mesh-

te ayetteki sıralamaya uyma) veya bu hususun şart olmaması şek-

linde hüküm farklılıkları söz konusudur.9 Ayrıca ellerin dirseklere 

kadar veya dirseklerle beraber10 yıkanması da yine إِلَى harfi cerine 

yüklenen anlam (intihâ-ı ğaye) ile ilgili fıkhi meselelerdendir. Fa-

kat biz burada nahivden kaynaklanan kıraat ve dolayısıyla hüküm 

farklılığının oluşup oluşamayacağını ele almaya çalışacağız. 

                                                                                                                        
Muhtâc ila Şerhi'l-Minhâc, I-VIII, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1984, I, s. 175; Kemaluddin 

Ebu'l-Beka, en-Necmu'l-Vehhâ fi Şerhi'l-Minhâc, (I-X), Dâru'l-Minhâc, 1. Baskı, 2004, 

yy., I, s. 333; Hısnî, Takiyyuddin Ebû Bekr b. Muhammed el-Hüseynî el-Hısnî ed-

Dımeşkî, Kifâyetü'l-Ahyâr fi Halli Ğâyeti'l-İhtisâr, (1. Baskı), Ali Abdulhamid Baltacı-

Muhammed Vehbî Süleyman, Dâru'l-Hayr, Dımeşk 1991, I, s. 26; Kurtubi, Ebu 

Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'ân, (I-XX), 2. Baskı, thk. 

Ahmed el-Berduni, Dâru'l-Kutubi'l-Misriyye, Kâhire, 1964, VI, s. 98. 
8 Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl Şemsü'l-Eimme, el-Mebsût, 

 Dâru'l-Ma‘rife, I-XXX, Beyrut 1993, I, s. 55; Zeylaî, Fahreddin Osman b. Ali, 

Tebyînü'l-Hakâik Şerh-u Kenzi'd-Dekâik, I-VIII, (1. Baskı), (thk. Ahmed İzzu İnâye), 

(Şilbî Hâşiyesi İle Birlikte), Matbaatü'l-Kübra el-Emîriyye, Kâhire 1893, II, s. 34. 
9 Cumhura göre bu ayetteki "vav" ve "fe" harfleri tertibe delalet ettiklerinden tertibi, 

yani abdestte yıkanacak ve mesh edilecek organları bu sıra ile yapmayı zorunlu 

kılar. Hanefîlere göre ise tertip değil vasıl manasında olduğundan sıra ile yapma 

zorunluluğu oluşmaz. Detaylı bilgi için bkz., İbn Kesîr Ebu’l-Fida İsmail, Tefsiru’I-

Kur’âni’l-Azim, 1. Baskı, thk. Muhammed Hüseym Şemsu'd-Din, Dâru'l-Kutubi'l-

İlmiyye, Beyrut 1419, III, s. 46; Serahsî, Mebsut, I, s. 55. 
10 Şirbînî, Şemsüddin Muhammed b. Ahmed el-Hatib, Muğni’l-Muhtâc ila Ma‘rifeti 

Meâni Elfâzi’l-Minhâc, I-VI, (1. Baskı), Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 1994, I, s. 174, 

177. 
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 Kelimesinin Okunuşu أْرُجل 

  Ayette geçen “ercul” lafzı birazdan da ifade edileceği üzere 

kıraat alimleri tarafından hem mansûb hem de mecrûr okunmuş-

tur. Bu tür okuyuşlar hem ayetin manasını hem de ilgili hükmü 

farklı kılmaktadır. Ayrıca bu husus Ehl-i Sünnet ile Şi’a arasında 

vaki olan fıkhi ihtilaflardan biridir. Zira Ehl-i Sünnetin tamamı söz 

konusu ayetten hareketle ayakların yıkanması hükmüne varırken11 

başta İmâmiye Şi’a’sı olmak üzere Şi’a, mesh hükmünü çıkarıp 

tatbik etmişlerdir. Dolayısıyla Şi’a’ya göre çıplak ayağa mesh farz-

dır.12 Şi’a bu hususta İbn Abbas, Enes b. Malik, İkrime, Şa’bi ve 

Ebu Ca’fer et-Taberî’den gelen rivayetleri esas almışlardır. Bir de 

burada Zahirilerin (ayakların hem yıkanması hem de mesh edil-

mesi gerektiği şeklindeki) görüşü ile Hasanu’l-Basri ve İbn Cerir 

et-Taberî’ye ait (kişinin çıplak ayağı yıkamakla mesh etmek ara-

sında muhayyer olduğu şeklindeki) iki farklı görüşü de burada 

zikretmek gerekir.13 

a) أْرُجل Kelimesini Mansûb Okuyanlar: 

 Kıraat alimlerinden “ercul” şeklinde nasb okuyanlar: Hicaz 

ve Irak kurralarından Nâfi, İbni Amir, Hafs (İmam-ı Âsım’ın ikinci 

ravisi), Kisâî ve Ya’kub nasb okumuşlardır. Böyle bir kıraat, bu 

kelimeyi “yıkanması gereken organlara” atfetmeyi ifade eder. Bu-

na göre ayet şöyle bir mana kazanır: “Ey iman edenler namaza kalktı-

ğınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar kollarınızı ve başınıza mesh edip 

topuklarla birlikte ayaklarınızı yıkayın.” Mâide, 5/6. ayete “  أَْرُجلَُكْم إِلَى

ينِ اْلَكْعبَ   ” şeklinde meal verildiğinde “Ayaklarınızı yıkayın.”14 anlamı-

na gelecektir.15 

 Ehl-i Sünnet alimlerinin bu ayetten kastın çıplak ayakları yı-

                                                           
11 İbn Âbidîn, Muhammed Emin b. Ömer b. Abdulaziz, Reddü'l-Muhtâr ale'd-Dürri'l-

 Muhtâr, I-VI, (2. Baskı), Dâru'l-Fikr, Beyrut 1992, I, s. 123. 
12 Hamenei, Ayetullah Seyyid Ali, 1. Fıkıh Dersleri, Çev. Yusuf- Derya Töre, Asr 

Yay., İstanbul 2013, s. 73. 
13 Uğur, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnete Göre Abdestte Ayakların Yıkanması, s. 17. 
14 Genelde mealler ayaklar için yıkayın ifadesini kullanmıştır. 
15 Bkz., Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu’l-Beyân, I-XXIV, 1. Baskı, thk. Ahmed 

Muhammed Şakir, Müessesetü'r-Risale, 2000, yy., VIII, s. 188-189. 
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kama olduğuna dair başta nasb okuyan kıraat olmak üzere çeşitli 

nakli ve akli deliller serdetmişlerdir. Nasb kıraati dışındaki nakli 

delillere baktığımızda yirmi dört ayrı tarikten Hz. Peygamberin 

abdest aldığında ayaklarını yıkadığına dair rivayetlerin bulundu-

ğu görülür.16 Bunlardan birkaçı şöyledir: 

 İbn Abbas’tan naklen rivâyet ettiklerine göre İbn Abbas ab-

dest aldı: Yüzünü yıkadı, bir avuç su alıp mazmaza ve istinşâk 

yaptı, bir eline su alıp diğer eliyle birleştirerek yüzünü yıkadı, bir 

avuç su alıp sağ kolunu yıkadı, sonra aynı şekilde sol kolunu yıka-

dı. Basını mesh etti. Bir avuç su alıp sağ yağını yıkayıncaya kadar 

azar azar döktü, bir avuç su daha alıp sol ayağını aynı şekilde yı-

kadı. Sonra “Rasûllullah’ı böyle abdest alıyorken gördüm.” dedi.17 

 Osman b. Affân’ı abdest alırken gördüm. Bir kap su istedi, el-

lerine üç defa dökerek yıkadı, sağ elini kaba daldırıp mazmaza ve 

istinşâk yaptı, yüzünü ve dirsekleriyle beraber ellerini üçer defa 

yıkadı. Basını mesh etti, ayaklarını topuklarına kadar üçer defa 

yıkadı. Sonra Rasûlullah söyle buyurdu dedi. “Kim benim gibi ab-

dest alır dünya islerini (namazla alakası olmayan şeyleri) aklına getirme-

                                                           
16 Bu rivayetler İbn Abbas, Hz. Osman, Abdullah b. Amr b. As, Ebu Hureyre, 

Abdullah b. Zeyd, Hz. Aişe, Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdullah es-Sunabihi, Kaysi, 

Mikdam b. Madikerb, Hz. Muaviye, Muavvuz binti Afra, Müstevrid b. Şeddad, 

Enes b. Malik, Bazı Sahabiler, Amr b. Abese ve Umame el-Bahili, Cabir b. Abdullah, 

Halid b. Velid, Yezid. Ebi Süfyan, Şurahbil b. Hasene, Amr b. As, İbn Ömer ve 

Hasan-ı Basri kanalıyla gelmiştir. Bu rivayetler ve bu rivayetlerin sened ve metin 

tenkidi için Bkz., Serdar Murat Gürses, Kütüb-i Sitte'deki Abdest Ve Çıplak Ayağa 

Meshle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi, MÜ. Sosyal Bil. Ens., Y. L. Tezi, İstanbul 

2009, s. 10-136. 
17 Buhârî, Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, I-VIII, Çağrı Yay., İstanbul 1992, 

Vudû’, 103. Yıkamayı ifade eden diğer rivayetler için bkz., Buhârî, Vudû’, 120, 123, 

126, 133, 135, 136, 139, 140, 143, 144; İlm, 47, 73; Savm, 19; Eşribe, 248; Müslim, 

Ebû’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc, Sahîhu Müslim, I-V, Çağrı Yay., İstanbul 1992, 

Tahâre, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 46, 52; Tirmizî, Ebû Îsa Muhammed b. Îsa, Sünenü’t Tir-

mizî, I-V, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Tahâre, 24, 31, 37; Nesâî, Ebû Abdurrahman 

Ahmed b. Şuayb, Sünenü’n-Nesâî, I-VIII, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Tahâre, 56, 68, 

69, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 91, 94, 100; İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. 

Zeyd, Sünenü İbn Mâce, I-II, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Tahâre, 6, 52, 54, 55, 56; Ebû 

Dâvud, Süleyman b. Eş‘as, Sünenü Ebî Dâvud, I-II, Çağrı Yay., İstanbul 1992, Tahâre, 

51, 53, 59, 66. 
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den iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur.”18  

 Abdullah b. Amr söyle demiştir: Rasûlullah’la bir yolculuk 

esnasında beraber bulunduk. Rasûlullah bizden ayrıldı. O'na ulaş-

tığımızda ikindi namazı vakti daralmıştı. Ayaklarımıza mesh ede-

rek abdest almaya basladık. Rasûlullah en yüksek sesiyle iki ya da 

üç defa. “Cehennemde yanacak topuklara yazık!” diye seslendi.19 

 Bu görüşü destekleyen rivayetlerden biri de şudur: “İbn Ömer 

demiştir ki: “(Bir gün) Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin Hz. Ali’nin yanında 

iken Kur’ân okuyordum. Hz. Ali’nin yanında onu meşgul eden birkaç kişi 

vardı. Derken (abdest ayetinin bir kelimesini) “erculekum” diye okuduk. 

Hz. Ali ile konuşanlardan biri “erculikum (olacak)” dedi. Hz. Ali bunu 

duydu ve şunları söyledi: “Senin dediğin gibi değil; Sonra da ayeti “Ya 

eyyuhellezine amenu iza kumtum ile’s-saltiti feğsilu vucuhekum ve eydi-

yekum ile’l-merafiki, ve erculekum ile’l-ka’beyni, ve’msehu bi-ruusikum” 

sırasıyla okudu ve şunları ekledi: “(Ayetteki) kelamda takdim ve tehir 

kabilindendir.”20 

 b) أْرُجل Kelimesini Merfû Okuyanlar:  

  Bu kelimeyi “erculukum” şeklinde merfu okuyanlar da ol-

muştur. Ne var ki Hasan-ı Basrî ve A’meş’ten şaz olarak ötre kıraa-

ti mevcuttur.21 

 c) أْرُجل Kelimesini Mecrûr Okuyanlar: 

 Nasb kıraati dışındaki kıraat imamlarından İbn Kesîr, Ebu 

Amr, Hamza ve Ebubekr Şu’be gibi imamlar "erculikum" şeklinde 

mecrûr okumuşlardır.22 Buna göre söz konusu ayetin manası “Ba-

                                                           
18 Buhârî, Vudû’, 120. 
19 Buhârî, Vudû’, 123. 
20 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 191; İbnü’l-Arabî, Kâdi Muhammed b. Abdillah, 

Ahkâmu’l-Kur’ân, 3. Baskı, I-IV, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 2003, II, 70-71; Suyu-

ti, Abdurrahman b. Ebi Bekr, ed-Durru’l-Mensur fi’t-Tefsir bi’l-Me’sur, Mısır 1314, II, 

s. 262; Uğur, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnete Göre Abdestte Ayakların Yıkanması, s. 21. 
21 Şihabuddin Seyyid Mahmud Ebu’l Fadl Âlusî, Rûhu’l-Meânî fi Tefsiri’l-Kur’âni’l-

Azim ve’s-Seb’i’l-Mesâni, I-XV, Beyrut, 1987, III, 73; Kurtubi, el-Câmi’, VI, 91. 
22 Bkz., el-Kıraatu’l-Aşru’l-Mutevatira, (Kur’ân Metninin Kenarında), 3. Baskı, 

Düzenleyen: Şeyh Muhammed Kureyyi, Dâru’l-Muhacir, Medine 1994, s. 108. 
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şınızı ve ayaklarınızı mesh edin.” olmaktadır.23 Ercul kelimesini 

mecrûr okuyan kurrâlar âyeti şu şekilde te’vil etmişleridir: Allah 

kullarına abdestte ayakları yıkamayı değil, mesh etmeyi emret-

mektedir. Böyle yaparak ercul kelimesini ruûs kelimesine atfetmiş-

lerdir.24 Taberî bu görüşle ilgili İbn Abbas ve Enes gibi sahabeler-

den rivâyetler nakletmektedir.25 Örneğin İbn Abbas’tan şöyle de-

diği nakledilmiştir: “Allah abdesti iki yıkama ve iki mesh üzerine farz 

kıldı. Görmüyor musun Allah, teyemmümü anarken (abdestte) yıkanan 

iki organın (yüz ile kolların) yıkanmasını mesh e çevirdi; iki meshi de 

olduğu gibi bıraktı.”26 Şu sözler de ondan rivayet edilmiştir: “İnsan-

lar (abdest alırken ayakları) yıkamaktan başkasından çekiniyorlar. Oysa 

ben, Allah’ın Kitabında sadece (ayakların) mesh edilmesini buldum.”27 

 Enes b. Malik Kur’ân’ın meshi; sünnetin ise yıkamayı getirdi-

                                                           
23 Süleyman Ateş (bkz., Süleyman Ateş, "Kur'ân ve Sünnet Işığında Abdestte Ayak-

ları Meshetme Veya Yıkamanın Hükmü", İslami Araştırmalar, c. 3, sy. 4, Ekim 1989, 

s. 191) ve Kadri Çelik bu şekilde meal vermişlerdir. Edip Yüksel, Mustafa İslâmoğ-

lu, Yaşar Nuri Ötürk, Sadık Türkmen de meallerinde “Ayaklarınızı yıkayın/mesh 

edin.” şeklinde mana vererek hem mansûb hem de mecrûr anlamına imkan tanın-

mışlardır. (Bkz., 

http://www.kuranmeali.org/5/Mâide_sûresi/6.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx) 

Burada şunu ifade etmek gerekir: Türkiye'de yaşayan Müslümanlar genellikle 

İmam-ı Asım'ın Hafs rivayetini esas almaktadır. Buna göre tanzim edilen nüshalar-

da ercul kelimesi mansûb okunur. Dolayısıyla bu nüsha esas alınacaksa burada 

ayeti "Ayaklarınızı yıkayın." şeklinde meal etmekten başka alternatif olmayacaktır. 

Bu anlamda erculekum şeklindeki nüshaların "Ayaklarınızı mesh edin." şeklinde 

meal edilmesi anlaşılır gibi değildir. Bir de daha objektif olduklarını göstermek için 

olsa gerek bu ayetin "Ayaklarınızı yıkayın/meshedin." şeklinde meal edilmesi de 

anlaşılır gibi değildir. Zira meali yapılan nüshada bu kelime ya "erculekum" ya da 

"erculikum" şeklindedir. Aynı anda ikisi de olamayacağına göre her iki anlamın 

birden neden verildiği izaha muhtaçtır.  
24 Bkz., İbn Bâbeveyh, Alî (ö. 329/940), Fıkhu’r-Rızâ (thk. Müessesetü Âl-i Beyt), Kum 

1406, s. 79; Şeyh Sadûk, Muhammed b. Alî b. el-Huseyn b. İbn Bâbeveyh, Men Lâ 

Yahduruhu’l-Fakîh (thk. Alî Ekber Gıfârî), Müessesetü Cemâatü’l Müderrisîn, Kum, 

ts. I, 43. 
25 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 152-158; Haci Önen, “Kıraatların Fıkhi Hükümlere 

Etkisi”, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sy. 2, s. 13. 
26 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, s. 197; San‘ânî, Ebû Bekr Abdürrezzâk b. Hemmâm b. 

Nâfi' el-Himyerî el-Yemenî, el-Musannef, I-XI, (thk. Habiburrahman el-A'zamî), el-

Meclisü'l-İlmî, el-Mektebetü’l-İslâmî, Beyrut 1983, Tahâre, I, s. 19. 
27 İbn Mâce, Tahâre, 56, 57. 
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ğini ifade etmektedir.28 İbn Aşur bu sözü esre okunan kıraate dair 

en güzel yorum olarak değerlendirmiş ve bundan hareketle Sünne-

tin Kur’ân’ı neshettiğini ifade etmiştir.29 Fakat bu ayetin iki farklı 

manaya da muhtemel olduğu ve bu ihtimallerin tayinin ise hadis-

lere bırakıldığı ifade edilerek bu görüşe itiraz edilmiştir.30 

 Yine Enes’e Haccâc’ın yaptığı bir konuşmada abdesti anlattı-

ğını ve ayaklara gelince de “İnsanın ayaklarından başka kirlenmeye 

daha fazla müsait olan organı yoktur. O halde ayaklarınızın altını, üstü-

nü ve topuklarını yıkayın” demesi hakkında ne düşündüğü sorulun-

ca Enes Allah’ın doğru söylediğini Haccac’ın ise yanlış söylediğini 

ve Yüce Allah’ın “Başlarınızı ve ayaklarınızı mesh edin.” buyurduğu 

şeklinde bir cevap vermiştir.31 Taberî’ye göre, abdestte ayakların su 

ile mesh edilmesi farzdır.32 Taberî’nin meshten kast ettiği ayakların 

yıkanırken ovulmasıdır. O halde ona göre ayakları ovmadan sade-

ce onlara su dökmek abdest için yeterli değildir. Ayakları ovmak 

da yıkamanın bir şartıdır. Taberî her ne kadar bu âyette iki kırâatın 

da doğru olduğunu kabul etse de o, mecrûr kırâatı tercih etmekte-

dir.33 Taberî’nin mesh konusunda ısrarcı olmasının bir sebebi de bu 

onun bu kırâat tercihi olsa gerek.34 

 Mecrûr okuyanların genelde şu akli delillerden hareket ettiği 

ifade edilmiştir: a) Atıf en yakınına yapılır.35 Dolayısıyla “erculi-

                                                           
28 Suyuti, Durru’l-Mensur, II, s. 262; Taberî, Câmiu’l-Beyân, V, 156. 
29 Muhammed Tahir İbn Âşûr, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I-XXX, Dâru’t-Tûnusiyye, 

Tunus 1984, VI, s. 131. 
30 Mustafa Öztürk, Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şîa Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, 

Ankara 2009, s. 333. 
31 İbni Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, III, s. 46-47; Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 195; İbn 

Ebî Şeybe, Ebûbekir Abdullah b. Muhammed b. İbrahim, el-Musannef fi'l-Ehâdîs 

 ve'l-Âsâr, I-VII, (1. Baskı), (thk. Kemal Yûsuf el-Hût), Mektebetü’r-Rüşd,  Riyad 

1989, I, 306. 
32 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 152-158. 
33 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 158-159. 
34 Önen, age., s. 13-14. 
مُْأْرُجلكُُ 35  kelimesinde “cer bi’l-civâr” söz konusudur. Bir diğer ifadeyle bu kelimenin 

esre ile okunuşu i’rab bakımından esre almasını gerektirecek herhangi bir amil 

sebebiyle değil; yanındaki kelimenin kesreli oluşundandır. Nahiv alimlerinden 

Sibeveyh, Ahfeş, Ebu’l-Bekâ ve diğer bazıları na’t ve atıfta bunu caiz görmüşlerdir. 

Bkz., Uğur, age., s. 18. Dolayısıyla kesra ile harekelenmesi hüküm doğurmayacaktır. 
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kum” kelimesi “biruûsikum” kelimesi üzerine atfedilmiştir. b) Hz. 

Peygamber ayaklarını farz olduğu için değil, sünnet olduğu için 

yıkamıştır. - Ayaklara mesh farz olmasaydı mesh üzerine mesh 

etmek caiz olmazdı. c) Yüce Allah iki uzvun yıkanmasını ve iki 

uzvun mesh edilmesini farz kılmıştır. Bunun ayetteki ince nüktesi 

“Yıkayınız.” fiilinden sonra gelen iki tümleçten ilki bir uzvu ikincisi 

iki uzvu (yani iki eli) gösteriyorsa, “Mesh ediniz.” fiilinden sonra 

gelen iki tümleçten ilki bir uzvu, diğeri iki uzvu kapsamaktadır. 

Eğer “erculekum” “Yıkayınız.” üzerine atfedilirse Kur’ân-ı 

Kerîm’deki ahenk bozulurdu.36 

 Mecrûr Okunması Gerektiği Yönündeki (Mesh) Görüşüne 

İtirazlar 

 Şi’a ve Hâricî alimleri istisna edilecek olursa,37 Ehl-i Sünnet 

alimleri iki kıraatten de ayakların yıkanacağının anlaşılacağını ileri 

sürmektedirler. Hz. Peygamber’in sünneti de bu kanaati teyit et-

mektedir. Çünkü akli delillerin dışında mesh edileceğini gösteren 

makul delil yoktur.38 Kaynak açısından bakıldığında mecrûr 

okunması gerektiği yönündeki görüşün delillerinden İbn 

Mâce’deki39 hariç hiçbiri güvenilir hadis kaynaklarında yer alma-

mıştır.40 İbn Kesîr de bu rivayetlerin birkaçını saydıktan sonra bun-

ların hepsinin cidden garip hadisler olduğunu ifade etmiştir. Zira 

bu hadislerin hemen hemen hepsi ya mevkuf (sahabi sözü) ya da 

maktu’ (tabii sözü) dur. Dolayısıyla İbn Kesîr buradaki meshten 

kastın hafifçe yıkamak olduğunu ifade etmiştir.41 

                                                                                                                        
Çünkü bu harekeyi bir nahiv kuralı olarak almıştır. Nitekim bu, Arapların meşhur 

bir kullanımı olup Kur’ân’da bundan başka örnekler de vardır. Bkz., Nevevî, Ebû 

Zekeriyyâ Muhyiddin Yahyâ b. Şeref, el-Mecmu’ Şerhu’l-Mühezzeb li’ş-Şirâzî, (thk. 

Muhammed Necib Mutî), I-XX, Riyad 2003, I, s. 447. 
36 Uğur, age., s. 23-24; Süleyman Ateş, Yüce Kur’ânın Çağdaş Tefsiri, II, s. 478; Kaya, 

age., s. 260. 
37 Seleften de bu ayetten ayakların mesh edilmesini vehmettirecek şeyler rivayet 

edilmiştir. Bkz., İbn Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, III, s. 46. 
38 Kaya, age., s. 261. 
39 İbn Mâce, Sünen, I, s. 156. 
40 Uğur, age., s. 22. 
41 Bkz., İbni Kesîr, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, III, s. 49; Uğur, age., 22; Kaya, age., s. 261. 
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 Görünüş itibariyle iki uygulama kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

iki uygulamanın ya ikisi de doğru, bunun neticesinde ayakların 

mesh edilmesi gerekir. Yahut birinin okunuşunun yanlış olabilece-

ği akla gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’deki abdest ayetinin yapısında 

yer alan “erculekum” kelimesinin kıraat açısından okunuşuna 

bakarak ayakları mesh etmek mümkün değildir. Çünkü söz konu-

su kelime mecrûr da, mansûb da okunsa ayakların yıkanacağı an-

laşılmaktadır. Kur’ân’da Yüce Allah yıkanacak yerleri belirtirken 

dirsekleri ve topukları zikretmekle, ayakları yıkamanın da farz 

olduğunu ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber’in sünneti de bu 

kanaati teyit etmektedir. Çünkü akli delillerin dışında mesh edile-

ceğini gösteren makul delil yoktur.42 

 Meshe dair rivayetler bir şeyin içindeki zikredilip mahallinin 

kastedilmiş olması kabilinden de anlaşılmıştır. Buna göre "Ayakla-

rını mesh etti." ifadesinden maksat ayakkabıya mesh etmek olacak-

tır. Ki bu da mest üstüne mesh olup43 abdestli iken alınan nafile 

abdestler için geçerlidir. Aksi takdirde abdestsiz iken alınan abdest 

için ayakları mesh etmek caiz değildir. Ayrıca yıkama yönündeki 

rivayetler meshe dair rivayetlerden daha fazla olduğu için çoğun-

luğun rivayeti tercih edilmelidir. 

 Yüce Allah çok ince bir nükte ile yıkanacak organları ve mesh 

edilecek organı sınırlamaktadır.44 Hz. Peygamberin sünnetine ba-

kıldığında ayakların hükmü ile ilgili nakillerin ayakları yıkama 

üzerinde birleştiği görülür.45 Hz. Peygamber bir topluluğun içinde 

bulunan bazı kişilerin abdest aldığını, fakat bunların ayaklarını 

kuru bıraktığını görünce, “Vay şu ökçelerin ateşten haline!” buyura-

                                                           
42 Bkz., Önen, age,, s. 14; Kaya, age., s. 261. 
43 Ehl-i Sünnet alimlerine göre abdestte ayakların meshine dair rivayetlerin çoğu 

mest üzerine mesh hükmünü içermektedir. Bu vb. ifadeler için bkz., Ebû Davud, 

Tahâre, 160; İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. 

Muhammed b. Kudâme el-Cemmâîlî el-Makdisî, el-Muğnî, I-X, Mektebetü'l-Kâhire, 

1968, I, s. 296; İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm, II, 96; Subkî, Muhammed b. 

Muhammed Hattab, el-Menhelü’l-Azbü’l-Mevrûd, Beyrut, ts., I, s. 130. 
44 Kaya, age., s. 261. 
45 Buhârî, Vudû’, 1, 28; Müslim, Tahâret, 25, 26; el-Cezerî, İbnü’l-Esir Mübarek b. 

Muhammed, Câmiu’I-Usül Min Ahadisi’r-Rasül, Beyrut 1980, VIII, s. 78-80.  
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rak peşinden “Abdesti eksiksiz alınız.”46 hadisi bunlardan biridir. 

Nadiren çıplak ayakların meshine dair gelen rivayetlerden, yapılan 

meshin bir mesh değil, abdestli kişinin serinlemek için yaptığı veya 

ayaklara yapılan meshin suyun azlığından dolayı hafifçe yıkama 

olduğu anlaşılmaktadır.47 Hadis kaynaklarına bakıldığında, 

Rasûlullah'ın abdest alış şekli çok kuvvetli senetlerle gelmekte, bu 

durum zamanımıza kadar nesilden nesile devam ederek uygulan-

maktadır. Hz. Peygamber Müslümanlara öğretmek amacıyla gün-

de beş defa abdest almış ve ayaklarını yıkamıştır. Ender denilecek 

miktarda da hiç kuru yer kalmamak kaydıyla hafifçe mesh ettiği 

rivayetine de kaynaklarda yer verilmiştir.48 Hz. Peygamberin ayak-

larını mesh ettiğine dair rivayetler çok az olup bu rivayetlerin tü-

mü abdestli iken tekrar abdest aldığını gösteren rivayetlerdir. Ab-

destsiz iken ayağını yıkamadan mesh ederek abdest aldığına dela-

let edebilecek hiçbir hadis de yoktur. Bulunanlar ya onun abdestli 

iken tekrar abdest aldığında ayaklarını hafifçe yıkadığına delalet 

eden rivayetlerdir49 ya da sıhhat açısından zayıf rivayetlerdir.50 

 Aslında mesh konusundaki rivayetlerin hemen hepsi mevkuf 

                                                           
46 Bu vb. ayakların yıkanması şeklindeki rivayetler için bkz., Buhârî, Vudû’, 1, 27, 

28; İlm, 3, 28, 32, 60; Müslim, Tahâret, 10, 25, 26; İbn Mâce, Sünen, Tahâre, 6, 55, 56; 

Tirmizi, Tahâre, 2; Ebû Davud, Tahâre, 46; Nesai, Tahâre, 88; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, II, s. 203; Cezerî, Câmiu’l-Usul min Ahadisi’r-Rasul, VIII, s. 76, 78, 82. 
47 İbnu’l-Esir, VIII, s. 139-143; Kaya, age., s. 263. 
48 İbn Mâce, Sünen, I, s. 156 (Hadis No: 458); Kaya, age., s. 264. 
49 Örneğin Rasûlullah’ın ayaklarını mesh eder gibi hafifçe yıkadığını gösteren bir 

hadis şöyledir: "Hz. Ali insanlara va’z-u nasihatta bulunmak için Rahbe’de durdu. Kendi-

sine su getirildiğinde elleriyle birlikte kollarını, yüzünü yıkadı. Başını ve ayaklarını mesh 

etti ve “Abdestsiz olanın abdesti budur.” dedi." Bkz. Taberî, VI, s. 116; Hz. Ali’nin bu 

uygulamasının Hz. Peygamber’den öğrenildiği şekilde olduğuna şüphe yoktur. 

Allah Resulü’nün abdestli olduğu zaman tekrar abdest aldığı bilinmektedir. Anlaşı-

lıyor ki o böyle abdestli olduğu halde tekrar abdest alırken ayaklarını normal şekil-

de yıkamamış; mesh eder gibi hafifçe yıkamayı tercih etmiştir. Mesh üzerine mes-

hin dayanağı da zaten abdestli iken giyilmesi değil midir? Bkz. Uğur, age., s. 26. 
50 Hz. Peygamberin ayakları üzerine mesh ettiğine dair rivayet hem senet hem de 

metin açısından muzdariptir. Bkz., Azîmabadî, Muhammed Eşref b. Emir, Avnü'l 

Ma'bud Şerhu Süneni Ebi Davud, I-XIV, Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrut 1415, I, 191. 

İbn Abbas'ın “Ben Allah’ın kitabında meshten başka bir şey bilmiyorum." rivayetinin de 

münker olduğu ifade edilmiştir. Bkz., Safâü’d-Davvî Ahmet el-Advî, İhdâü’d-dîbâce 

Şerhü Süneni İbn Mâce, (nşr. Mektebetu Dârü’l-Yakin), I-V, Bahreyn 2001, I, 248. 
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ya da maktu olduğundan Hz. Peygamber’in konuyla ilgili açık 

sözleri ve uygulamalarını bildiren rivayetler karşısında değerleri 

olmadığı için üzerlerinde durmamak gerekirdi. Ne var ki abdest 

alırken ayakları yıkamayıp mesh etmek gerektiğini savunanların 

getirdikleri delillerin sahabi sözü olmaktan öte gitmediğini ifade 

etme zorunluluğu söz konusudur. Aslında Taberî’den sonra Şi’a 

yanlısı olan alimler hariç esre kıraati üzerinde duran yoktur. Bun-

da ısrar edenler, Arapçada bir kelimenin uzağa değil, yakına atfe-

dilmesi gibi bir gramer kaidesinden hareketle “erculikum” kelime-

sinin, yakınındaki “biruûsikum” kelimesine veya mahalline atfe-

dilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca Hz. Peygamberin ayak-

larını yıkaması farzı yerine getirme değil sünnet içindir, ayakları 

mesh farz olmasaydı mest ve çoraplar üzerine de mesh hükmü51 

konulmazdı gibi akli deliller de ileri sürmüşlerdir. Fakat bu deliller 

de çeşitli açılardan geçersiz sayılmıştır.52 

 Mücteba Uğur; İmâmiye Şi’asından başlayıp Taberî’den M. 

Cemaleddin el-Kâsımi’ye gelinceye kadar bütün kesre kıraatini 

esas tutarak meshi savunanlar yıkamaya delalet eden bunca nassı 

bırakarak tamamen akli’ delillere dayanmayı tercih etmelerinin 

farklı bir sebebi olduğunu ifade ederek bunun altında belki de 

“siyasi sebepler” yattığını ima etmek istemiştir.53 Ayrıca mesh ri-

vayetleri oldukça karışıktır. Bir defa Hz. Peygamber’e ait değildir. 

Şi’a imamlarından nakledilmiştir. Hepsi de hadis usulü açısından, 

güvenilir rivayetlere aykırı olduklarından şazdır. Dolayısıyla zayıf-

                                                           
51 Caferi alimleri mest üzerine mesh etmeyi haram görmüşlerdir. Hatta Sünni bir 

uygulama olan bu uygulamanın ruhsat olarak bile uygulanması caiz görülmemiştir. 

Kuleynî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Ya‘kûb b. İshâk er-Râzî (ö. 328/329), el-Usûl 

mine’l-Kâfî (Ta’lik: Alî Ekber el-Ğifarî-Murtâzâ Ahundî), I-VIII, Dâru’l-Kütübi’l-

İslâmiyye, Tahran 1388, I, 292-329; Bkz., Şerîf Murtâzâ (ö. 436/1044), Resâilü’l-

Murtâzâ (thk. Seyyid Ahmed Huseynî), I-IV, Kum 1405, I, 209; Tûsî (ö. 460/1067), el-

Hilâf (thk. Komisyon) Müessesetü Neşri’l-İslâmî, Kum 1407, I, 97; Ayetullah el-

Uzma Seyyid Abdulkerim Musavi Erdebili, Tam İlmihal, Göksu Matbaası, İstanbul 

2010, s. 62; Abdülhüseyn Şerefuddin, Mesâil-u Fıkhiyye, Çev. Fahrettin Altan, Mihr 

Yay., Kum 1999, s. 122. Enteresandır ki Ehl-i Sünnet mest üzerine mesh etme 

hükmünü Hz. Ali’den gelen rivayetlere bina etmiştir. Bkz., Müslim, Tahâret, 85. 
52 Detaylı bilgi için bkz., Uğur, age., s. 22-25. 
53 Bkz., Uğur, age., s. 23. 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

315 

tır. Şii kaynaklarda yıkamaya dair rivayetler de mevcut olduğu 

halde dikkate almamışlardır.54 Şi’a, abdestte ayakların yıkanması 

gerektiğine dair rivayetleri şu gerekçelerle sahih bulmamaktadır: 

a) Kur’ân’a ve Ehl-i Beyt imamlarının icmasına ters düştüğü için b) 

Ayakları yıkamaya dair rivayetler sahih olsaydı tevatürle nakle-

dilmiş olurdu c) Bu rivayetlerin ravisinin tanınmamış olması ya da 

hıfzının kuvvetli olmayışı.55 Aynı zamanda ayetle sabit olan mesh 

hükmü hadislerle nesh edilemeyeceği için Ehl-i Sünnetin bu hu-

susta hata içerisinde olduğunu ifade etmişlerdir.56 Tabersî de “ ويل

 hadisi ile abdestte ayakların yıkanması ile ilgili rivayetleri ”لألعقاب

kabul etmekle birlikte bu rivayetlerden dolayı Kur’ân’ın zahiri 

anlamından dönmenin caiz olamayacağını ve bunun kati bir bilgi 

olmayıp zan ifade ettiğini söylemektedir.57 

 Abdestte ayakları yıkamanın farz olduğu görüşünü benimse-

yen Ehl-i Sünnet âlimleri öncelikle "ercul" kelimesinin üstün kıraa-

tini esas alarak söz konusu kelimeyi "eydiyekum" üzerine atfetmiş, 

sonra da esre kıraatini yıkama anlamına gelecek şekilde izah etme-

ye çalışmışlardır.58 Bu görüşün asıl dayanağı âyet değil, Peygam-

ber’den (s.a.v.) ayaklarını yıkadığına dair gelen rivâyetler ve ayak-

                                                           
54 Uğur, age., s. 27. 
55 Şerefuddin, Mesâil-u Fıkhiyye, s. 98. 
56 Şerefuddin, Mesâil-u Fıkhiyye, 99. 
57 Ebû Ali el-Fadl b. el-Hasan et-Tabersî, Mecmeu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, I-X, 

Müessesetü’l-A’lemî li’l-Matbûât, 1995 Beyrut, III, s. 288-289. 
58 Gerek Ehl-i Sünnet, gerekse İmâmiye Şi’ası tarafından ittifakla kabul edilmiş bir 

usûl kâidesi vardır. Bu kâideye göre bir âyette mütevâtir iki kıraat birbirine zıt 

düşerse iki âyet hükmünde kabul edilir. Asıl olan delillerle amel etmek olduğundan 

mümkünse her iki kıraatle de amel edilir; mümkün olmazsa tercih yapılır. Tercih de 

yapılamazsa âyetle amel etme imkânı ortadan kalkacağı için Sünnet’e müracaat 

edilir. Sünnet’teki rivâyetler de birbirine zıt düşer ve tercih yapılamazsa, Ehl-i 

Sünnet’te sahâbenin, Şîa’da Ehl-i Beyt’in görüşlerine başvurulur veya kıyasa gidilir. 

Bu kâideden hareketle abdest âyetindeki ercul kelimesinin üstün ve esre kıraatleri 

iki âyet hükmünde sayılarak birleştirme yönüne gidileceği ileri sürülmüştür. Bkz., 

Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, V, s. 110. Ehl-i Sünnet’e göre üstün kıraatinde ercul kelimesinin 

âmili iğsilû (yıkayın) emridir. Esre kıraati de ona göre te’vil edilir yani orada da 

emir “yıkayın” olur. Detaylı bilgi için bkz. Ayşe Ulya Özek, Mâide Sûresi 6. Ayet 

Bağlamında Ayağa Mesh Meselesi, İst. Üni. Sos. Bil. Ens.,Yayımlanmamış Y. L. Tezi, 

İstanbul 2013, s. 40-51. 
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larını mesh edenlere yapmış olduğu iddia edilen tehditkâr59 uyarı-

lardır.60 

 Cessâs’a göre ayakların yıkandığı meşhur ve mütevatir riva-

yetlerle sabittir.61 Rasûlullah'ın fiili uygulamaları da beyan kabilin-

den olduğu için vucub ifade eder. Bundan dolayı Cenâb-ı Hak'kın 

bu ayetteki muradı yıkamaktır. Hz. Peygamberin topuklarını yı-

kamayan bir kavmin cehennemde ayaklarının yanacağı şeklindeki 

tehdit içeren ifadeleri ancak bir farzın terki söz konusu olduğu 

zaman tahakkuk eder. Abdest, yıkamaya verilen isim olup mesh 

değildir. Mesh caiz olsaydı Rasûlullah muhakkak bu hususu açık-

lar kapalı bırakmazdı. Allahın meshteki muradı yıkamadaki gibi 

olmuş olsaydı meshin yıkamaya denk bir kuvvette olması gerekir-

di. Ayakların yıkanması yönündeki rivayetler kadar mesh ile ilgili 

rivayetler nakledilmediğinden Mâide Sûresi altıncı ayetten meshin 

murad edilmediği anlaşılır.62 

 Dört mezhep de abdestte ayakların yıkanmasının farz olduğu 

kanaatindedir.63 Mecrûr şeklinde kıraatler olsa bile bu meshten 

kasıt yıkama derecesinde bir meshtir.64 Mâlikîler bunu mest üzeri-

ne mesh olarak anlamıştır.65 Eğer mest üzerine mesh söz konusu 

değilse o zaman yıkama anlaşılmalıdır.66 Ayakların, mesh organı 

olan baştan sonra zikredilmesi yıkamada israftan sakındırmak 

                                                           
  .Bkz., Buhârî, İlm, 3; Vudû’, 27; İmam Malik, Muvatta, I, s. 19 ويل لألعقاب من النار 59
60 Özek, Mâide Sûresi 6. Ayet Bağlamında Ayağa Mesh Meselesi, s. 53-54. 
61 Tahâvî'ye göre de bu tür hadisler mütevatirdir. Ayrıca Tahâvî, tevatür derecesin-

deki bu hadisler, mesh ile ilgili diğer rivayetleri neshettiği kanaatindedir. Bkz., 

Tahâvî, Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed, Serh-u Meâni’l Âsâr, (I-IV), Kâhire 1968, I, 

s. 35. Fakat meshe dair rivayetler sahih kabul edilmediği için neshten bahstemenin 

mümkün olmayacağı da ifade edilmiştir. Bkz., Abdulvehhâb Hallâf, İlm-u Usûli’l-

Fıkh, Lübnan 1947, s. 40. 
62 Bkz., Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, III, s. 351. 
63 Merğînânî, Ebû’l-Hasan Burhaneddin Ali b. Ebî Bekr, el-Hidâye fi Şerhi Bidâyeti'l-

 Mübtedî, (thk. Tallâl Yûsuf), Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, Beyrut, ts., I, s. 1; Ne-

vevî, Mecmû', I, s. 447; Karâfî, Ebü'l-Abbas Sehabeddin Ahmed b. İdris, ez-Zahîre, 

(nşr. Muhammed Haccî), IXIII, Beyrut 1994, I, s. 261. 
64 İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, I, 142. 
65 Karâfî, ez-Zahîre, I, s. 261. 
66 İbnu'l-Arâbî, Ahkâmü'l-Kur'ân, II, s. 122. 
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içindir.67 Dört mezhep de abdestte ayakların yıkanması gerektiği 

hususunda hem nakli hem de akli deliller getirmişlerdir.68 

Sonuç 

Gramerin/nahvin fıkhi hükümler üzerindeki etkisinin görül-

düğü bariz örneklerden biri de Mâide Sûresi'nin altıncı ayetinde 

gözlenmektedir. Atıf vazifesi gören "vav" harflerinin içerdiği ma-

na, abdestte tertibin farz oluşu gibi bir neticeyi mümkün kılmıştır. 

Ayrıca "ercul" lafzının atfedileceği mahal abdestte ayakların yı-

kanması veya meshi gibi anlamları mümkün kılabilmektedir. Kıra-

atlere gelince "erculekum" kıraatinin yanı sıra "erculikum" kıraati 

de mevcuttur. Fakat Hz. Peygamber Kur'ânı en iyi bilen, yaşayan 

ve tebyin eden kişi olduğu için hayatı boyunca "erculekum" kıraati 

doğrultusunda ayaklarını yıkamış, icma da bu yönde vaki olmuş-

tur. Ne var ki Ehl-i Sünnet alimlerine göre abdestte ayakların mes-

hine dair rivayetlerin çoğu mest üzerine mesh hükmünü havidir. 

Nadiren de olsa ayakların mesh edilmesi yönündeki rivayetler bu 

meshin, abdestli olan birinin tekrar abdest alması durumunda 

serinlemek amacıyla yapıldığı veya yıkama denebilecek bir mesh 

olduğu şeklinde izah edilmiştir. "Erculikum" kıraati her ne kadar 

çoğunluk alimler tarafından yine yıkama anlamına gelecek şekilde 

yorumlanmışsa da bu kıraate, zarurete binaen ruhsat hükümleri 

çerçevesinde tatbike imkan sunması açısından bakılmasının daha 

uygun olacağını düşünüyoruz.  

Bu şekilde hem "ercul" kelimesinin mecrûr okunduğu kıraatler 

hem de nadiren de olsa meshe dair rivayetler daha iyi anlaşılmış 

olacaktır. Bu çalışmanın sınırları göz önünde bulundurulduğunda, 

kıraatler etraflıca ele alındıktan sonra gramerin fıkhi hükümler 

üzerindeki etkisini inceleyecek bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu 

söylemek mümkündür.  

 

                                                           
67 Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Ebu’l Berekât en-Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl ve 

Hakâiku’t-Te’vîl, Eda Neşriyat, (I-III), İstanbul 1993, I, 430. 
68 Detaylı bilgi için bkz., Gürses, age., s. 172-176. 
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___________________________________________________________       

TEFSİR YÖNELİŞLERİ BAĞLAMINDA DİLBİLİMSEL VE 

SEMANTİK YÖNELİŞ ÜZERİNE BAZI MÛLAHAZALAR 

HASAN YILMAZ 1 

 

Giriş 

Tefsir disiplini, Kur’ân’ın ayetlerini açıklarken bazı ilimlerden 

istifade etmektedir. Bu ilimler, büyük oranda nakil kaynaklı ve 

dilbilim çerçevesinde toplanabilecek türden ilimlerdir. Bunlardan 

dil bilimleri, tefsirde dilbilimsel ve semantik yöneliş başta Kur’ân 

olmak üzere dinî kaynakları doğru mefhum etme, dil kaynaklı 

anlama meselelerinin asgariye indirilmesi amacına yönelik gelişti-

rilmiştir. Dilbilimsel ya da lügavî tefsirde, Kur’ân lafızlarının an-

lam alanları öncelikle dil, dilbimsel ve semantik yöneliş açısından 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Tefsir yönelişleri içinde yer alan dilbilimsel ve semantik yöne-

liş, Kur’ân cümlesi ve ilgili ayetin nüzul döneminde kastettiği an-

lamı tespit etmeye çalışmaktadır. Bir bakıma kök manayı bulma ve 

keşfetme ameliyesidir. Bu sebeple tefsir, öncelikle dilbilimin çerçe-

vesine konulabilecek yöntem ve bilgileri kullanır. Bir ayetin zahirî 

anlamına, ayette kullanılan kelimelerin anlamlarını bilmek ve aye-

tin cümle yapısını ‘sarf – nahiv - belâgat’ gibi klâsik dil bilimlerinin 

kuralları çerçevesinde doğru çözümlemekle ulaşırız.  

Tefsir ilmi Kur’ân'ın kullanmış olduğu kavramlara sahih açık-

lamalara yapma hedefindedir. Kur'an metninin anlaşılıp yorum-

lanması bakımından önem kazanan ‘kavram tahlili, dilbilim (lengüis-

tik), semantik (anlambilim), semantik analiz metodu, etimoloji (kökbilim), 

göstergebilim (semiyotik) ve hermenötik (yorumbilim)’ gibi modern 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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bilimlerin verilerinden de istifade ederek geliştirilmesi2 gerektiği 

kanaatindeyiz. 

1. Semantik Nedir? 

Anlambilim bir dilbilim dalı olarak değerlendirilir ve “dillere 

özgü anlamların tasvir edilmesi” biçiminde tanımlanır. Ancak anlam-

bilim anlamın incelenmesi; kelimelerin anlamının incelenmesi; 

cümlelerin anlamının incelenmesi olarak üç farklı biçimde dilbi-

limci ve anlambilimciler tarafından ele alınmaktadır. Bir diğer 

tanımlamaya göre anlambilim; dilin anlam yönünü inceleyen bir dilbi-

lim disiplinidir, yani anlamın bilimidir, anlamı çeşitli boyutlarıyla tahlil 

eden çağdaş bir bilimdir. Buna göre semantik bir dilde anlam çalışması-

dır. Anlam çalışmasının yanı sıra gramer çalışmasını da kapsadığını ifade 

etmek mümkündür. 

Semantik çağdaş dilbilimin bir dalı olup; dilbilimsel anlamı 

araştırmaktan ibarettir. Bir dil sistemi içerisindeki kelimelerin açık-

lanması ve yorumlanmasıdır. Böylece yapılan her tanımda ortak 

olan ‘anlam’ kavramı, günümüzdeki semantik çalışmaları temel-

lendirmektedir. Semantik mana ile ilgilenen bir bilim olmasından 

dolayı, manası olan her şey semantiğin konusudur.    

Bu bağlamda semantik; bir dilin anahtar kelimeleri üzerinde 

yapılan analitik bir çalışmadır. Kelimelerin tarihi seyir içinde ka-

zandığı ya da kaybettiği manalar bakımından yapılan kavramsal 

bir tahlildir. Anlambilimi çalışmalarının başlangıcından beri 

araştırmacılar, genellikle kelimeleri tek tek ele alarak anlam 

yönünü incelemişlerdir. Daha sonra bu kelimelerden hareket 

ederek kavram çekirdeğine ulaşmaya, anlam değişikliklerini ve 

sebeplerini belirlemeye çalışmışlardır. Özellikle kelimelerle 

ilgilenen çağdaş dilbilimin iki büyük dalı bulunmaktadır: Bunlar 

da, kelimelerin kök anlamlarını inceleyerek tespit etmeye çalışan 

etimoloji ve kelimelerin manaya delalet yönlerini analiz eden se-

mantik ilmidir. 

                                                           
2 Kılıç, Sadık, “En İdeal Tefsir En Gerçekçi Tefsirdir”, İslâm’da Sembolik Dil içinde, 

İnsan Yay., İstanbul 1995, s. 32-33, 47.  
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2. Dilbilimsel ve Semantik Yönelişe Genel Bir Bakış 

Modern dönemde dil, tarih ve metod konusunda geliştirilerek 

Kur’ân’a uygulanmaya çalışılan bazı bilimler, Kur’ân tefsiri ala-

nında çalışanların nazarı dikkatlerini celb etmiştir. Bu disiplinler 

de tefsirin kendi metodu çerçevesinde kullanabileceği bilimler 

arasında görülmüş ve Kur’ân’ın tefsir edilmesinde bunlardan ya-

rarlanılmaya çalışılmıştır. Yine bu dönemde bazı bilimler daha 

yeni ortaya çıkmış ve gelişme göstermeye başlamışlardır. Bu bilim-

ler kaynağı esasen batıdır. Batı'da ortaya çıkmış ve batı kültürünün 

ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmişlerdir. Fakat bu bilimler fark-

lı metotlarla çalışmasına rağmen Müslümanlar tarafından Kur’ân’ı 

açıklamada kullanılmışlardır. Bunlar Kur’ân’ın açıklanmasında 

gerekli görülen dil, anlam ve tarih alanlarını konu alan bilimlerdir. 

İşte dilbilimsel ve semantik yöneliş3, bu bilim ve metotlardan bir 

tanesidir. 

Bu çerçevede Kur’ân’ın tefsir edilmesi konusu, çok yönlü ve 

zor bir iştir. Tefsir ameliyesi, birkaç aşamada gerçekleşmektedir. 

Bu aşamaları şöyle sıralayabiliriz. 

 Birincisi: Kelime ve terkip seviyesinde başlar4. Bu anlamda bir 

ayetin bütün kelime ve ifadelerinin sözlük anlamlarının ve sarf 

kalıplarının bilinmesi ile başlamaktadır.  

İkincisi:  Sentakstik yapılanma, cümle olarak çözümlemeyle 

birlikte gramatik anlam boyutuna geçilir.  

Üçüncüsü: Retorizmin beyanî ve bediî açılımlarıyla anlam de-

rinleştirilir. Kelimelerin açıklanmasından sonra ibâre, sonra cümle, 

ayet, pasaj ve nihayet metin düzeyine geçilerek tefsir eylemi işi 

devam ettirilir5.  

                                                           
3 Polat, Fethi Ahmet, “Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlamada Yeni Yönelişler”, Tefsir 

Tarihi ve Usulü içinde, Ed. Bahattin Dartma, AÜAÖF. Yay., Eskişehir 2013, ss. 234-

258.  
4 Râğıb el-Isfahânî, Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, (Müfredât 

Mukaddimesi), neşr. Muhammed Seyyid Keylânî, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, ts., s. 6; 

Kılıç, Sadık, “En İdeal Tefsir En Gerçekçi Tefsirdir”, s. 32-36. 
5 Ebû Hayyân, Muhammed b. Yusuf el-Endelûsî, el-Bahru’l-Muhît, Dâru’l-Fikr, 
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Dördüncüsü ise lafız seviyesindeki çözümlemeden sonra aye-

tin içerik cihetinden sınırları, destekleyici ve açıklayıcı ayet ve ha-

dislerle desteklenip genişletilmesidir.  

Bütün bunlar için, bütün müfessirlerin ittifak ettiği gibi, tefsir 

çalışması yapanın ‘müfessirin nitelik ve şartlarıyla, müfessirin 

donanımları’yla6 mücehhez olması gerekir. Müfessirin donanımını 

şöyle sıralayabiliriz.  

Birincisi: Müfessirin leksik, etimolojik, filolojik, lengüistik, dil-

bilimsel,  semantik, morfolojik, sentakstik, fonetik ve retorik yönle-

riyle Kur’ân Dili Arapça’ya hâkim olması, 

İkincisi: Kıraat; sünnet, sebeb-i nüzûl, âsâr, önceki müfessirle-

rin birikimi ve ahbâr (kıssalar) başta olmak üzere Kur’ân’ı beyan 

edici rivayetler ilmine vakıf olması,  

Üçüncüsü: Elfâz (müfredât) bahsi esas olmak üzere usûl ve 

metodolojiyi bilmesi,  

Dördüncüsü ise açıklamaya yardımcı vazifesi gören diğer 

İslâmî bilimlere de vâkıf olması gerekmektedir.  

İşte Kur’ân tefsiri faaliyeti, yukarıda tefsircinin bilgi birikim ve 

donanımı, ayrıca tefsirin temel parametreleri bağlamında sunulan 

çeşitli husular dâhil, bütün unsurlarıyla çok yönlü bir işlemdir.     

3. Dilbilimsel Tefsir ve Semantik Üzerine Bazı Mûlahazalar 

Tefsir ilmi Kur’ân’ın dilbilimsel açıdan çözümlemesini yapan 

bir disiplin olduğu için, çağdaş semantik bilimi ile örtüşen yanları 

bulunmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın 

                                                                                                                        
Beyrut 1999, I, 12-17; Hâlid Abdurrahman el-Akk, s. 79-83, 96-105; Ahmed Sa’d 

Hatîb, Mefâtîhu’t-Tefsîr, Dâru’t-Tedmuriyye, Riyad 2010, II, 853.; Aydın, İsmail, 

Kur’ân İlimleri ve Tefsir Usûlü, Tibyan Yay., İzmir 2014;       
6Bkz. Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, el-

Mektebetu’l-‘Asriyye, Beyrut 1972, II, 153-181; Suyûtî, Celâluddîn Abdurrahman, el-

İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, neşr. Fevvâz Ahmed Zümerlî, Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, Beyrut 

2010, s. 357 vd., 448 vd., 853-876; Zurkânî, Muhammed Abdulazîm, Menâhilu’l-İrfân 

fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1988, II, 58-60; Zehebî, 

Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Dâru’l-Hadîs, Kahire 2012, I, 229-

240;Koçyiğit, Hikmet, Müfessirin Nitelikleri Üzerine, Pınar Yay., İstanbul 2015.  
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başlarında modern dönemin durumlarına göre gelişen bu bilimin 

konu edindiği dilbilime, anlambilime dair çeşitli meseleler İslâm 

düşünce ve medeniyetinde olduğu gibi İslâm öncesi Yunan 

felsefesinde ‘şu ya da bu anlama gelmek, dilde bir manayı gösteren 

veya anlam aktarmak’ manasına gelen bir kelimeden türemiştir. 

Bu çerçevede semantiği Kur'an ilimleri ile ilişkisi bakımından 

tanımlamaya çalışırsak semantik; bir dilin anlamlı en küçük ögesi 

olan kelimenin kök anlamından başlayarak, dildeki diğer 

kelimelerle oluşturduğu anlam ilişkisini eşzamanlı ve zaman içer-

isinde geçirdiği anlam olaylarını, mana değişmelerini artzamanlı 

semantik metotlarla inceleyen bir dilbilim dalıdır. Bu bakımdan 

Kur’ân İlimleri arasında bulunan ‘Vücûh ve Nezâir, Garîbu’l-

Kur’ân’, Fıkıh Usûlünde ‘Lafızların Manaya Delalet Keyfiyetleri’7, 

Belâgat İlminin önemli bir dalı olan ‘İlmu’l-Me’ânî’ ve benzeri alt 

konu başlıkları ile semantik ilminin bazı örtüşen yanları bulun-

maktadır. 

İşte bu sebeple erken dönem Kur’ân yorumundan itibaren 

modern dönemde de, Kur’ân’a filolojik yaklaşımların8 daha yoğun-

luk kazandığını ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda tarihî sü-

reçte, Kur’ân’a filolojik veya lügavî, dilbilimsel yönelişlerin yoğun-

luk kazandığı konulardan biri ve belki de en önemlisi, Kur’ân’ın 

dili ve lafzıyla9 ilgili Kur’ân İlimlerinden biri “Garîbu’l-Kur’ân”dır. 

Yani “Garîbu’l-Kur’ân Tefsiri”dir. Bunun yanında “Mecâzu’l-

Kur’ân”, “Me’âni’l-Kur’ân”, “Müşkilu’l-Kur’ân”, “İ’râbu’l-Kur’ân” 

ve “Vücûh ve Nezâir” gibi çalışmalar yapılmış, ilk lügavî tefsirler 

ve Kur’ân Sözlükleri telif edilmiştir10.  

Bu tür tefsirlerin yazılmasındaki en temel amaç, Kur’ân’ın an-

                                                           
7 Hâlid Abdurrahman el-Akk, s. 357-374.  
8 Jansen, J. J. G., Kur’ân’a Bilimsel Filolojik Pratik Yaklaşımlar, çev. Halilrahman Açar, 

Fecr Yay., Ankara 1993.   
9 Zerkeşî, II, 196-216, 254 vd., 300 vd.; Suyûtî, s. 285 vd., 433-448, 506 vd., 551 vd., 

564 vd., 876 vd.; Hâlid Abdurrahman el-Akk, s. 150-152, 265 vd., 321 vd., 341 vd., 

375 .  
10 Muhammed b. Lutfî es-Sabbâğ, Lemahât fî Ulûmi’l-Kur’ân ve İtticâhâtu’t-Tefsîr, el-

Mektebu’l-İslâmî, Beyrut 1990, s. 219 vd., 231 vd., 241.  
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laşılması konusunda dille ilgili anlama sorunlarının giderilmesidir. 

Çünkü Kur’ân’ı anlama ve lafızlarını anlamlandırmada ana prob-

lem, genelde dil problemidir. Ondan sonra bilgi ve yöntem 

problemiyle ilgili meseleler gelmektedir11. Arap dilinde ilk filolojik 

faaliyetler, Kur’ân-ı Kerim’in doğru okunması ve anlaşılması gay-

esine bağlı olarak doğmuştu. Özellikle de hicrî II. asırdan itibaren 

dilciler, yoğun bir filolojik faaliyete girişmişler; her biri Kur’ân’ın 

ayrı bir yönüne ağırlık veren çeşitli eserler telif etmişlerdir12. 

Mesela “Me’âni’l-Kur’ân” terimi, Kur’ân’da manası anlaşılamayan 

kelime ve ifadeleri konu edinen ilim dalının adıdır.  

Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik filolojik ya 

da lügavî faaliyetlerin, çok erken bir devirde yani Sahabe döne-

minde başladığını belirtmek mümkündür13.            

Kur’ân’ın dilbilimsel tefsirini veya filolojik yorumunu yaparak 

Kur’ân’ı daha doğru anlamak, Kur’ân lafızlarının semantik alan-

larını dil ve anlam açısından sahih bir biçimde ortaya koymaktır. 

Kur’ân tefsiri ve yorumu açısından meseleye bakıldığında, yoğun-

luğu farklı olsa da bütün bu çalışma ve yaklaşımlar, filolojik 

yönelişlere dayalı lügavî tefsir, dilbilimsel yorum türünün ilk nüv-

elerini teşkil etmektedir. Kur’ân’ın anlaşılmasının öncelikli 

şartlarından birisi, Kur’ân Dili Arapça’nın14 bütün özellik ve 

incelikleriyle, fesahat ve belâgatıyla birlikte en üst seviyede bilin-

mesidir15. 

                                                           
11 Kırca, Celal, “Kur’ân’ı Anlamada Dil Problemi”, Kur’ân Mesajı İlmî Araştırmalar 

Dergisi, 1998/9, ss. 34-60.  
12 Bulut, Ali, “Filolojik Tefsirle Rivâyet Tefsirinin Buluşma Noktası: Zeccâc’ın 

Meâni’l-Kur’ân’ı”, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü içinde, İlim 

Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları, İstanbul 2009, s. 313-315, 

321 vd., 329.  
13 Öğmüş, Harun, “Tefsirde Şiirle İstişhad Açısından Hicrî 2. Asrın Önemi”, Tarihten 

Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir 

Akademisi Araştırmaları, İstanbul 2009, s. 345, 353 vd., 357-358.  
14 Ayetler için bkz. Yusuf, 12/2, 43; Ra’d, 13/37; İbrahim, 14/4; Nahl, 16/103; Tâhâ, 

20/113; Şu’arâ, 26/195; Zümer, 39/28; Fussilet, 41/3, 44; Şûrâ, 42/7-8; Zuhruf, 43/3; 

Ahkâf, 46/12. .   
15 Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-

Hadîs, Kahire 2010, I, 33-36; İbn Âşûr, Muhammed et-Tâhir, Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-
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Kur’ân yorumunda ilk dönemlerden başlayarak günümüze 

kadar yapılan tefsir çalışmalarında, Kur’ân’ın öncelikli olarak dil 

çerçevesinde anlaşılmaya çalışılması, dilbilimsel açıdan tahlil ve 

izah edilmesi de bunun tabii bir sonucudur.               

Değerlendirme ve Sonuç 

Tefsir yönelişleri içinde yer alan dilbilimsel ve semantik yöne-

liş, Kur’ân cümlesi ve ilgili ayetin nüzul döneminde kastettiği an-

lamı tespit etmeye çalışmaktadır. Bu sebeple tefsir öncelikle dilbi-

limin çerçevesine konulabilecek yöntem ve bilgileri kullanır. Bir 

ayetin zahirî anlamına, ayette kullanılan kelimelerin anlamlarını 

bilmek ve ayetin cümle yapısını ‘sarf – nahiv - belâgat’ gibi klâsik 

dil bilimlerinin kuralları çerçevesinde doğru bir şekilde çözümle-

mekle ulaşırız.  

 Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik filolojik ya 

da lügavî faaliyetlerin, çok erken bir devirde yani Sahabe döne-

minde başladığını belirtmek mümkündür. Kur’ân-ı Kerim, herke-

sin kâbiliyeti ölçüsünde yararlandığı bir kaynaktır. Zira her müfes-

sir, mahir olduğu sahadaki bilgilerine göre Kur’ân’ı anlayıp yo-

rumlamaya çalışmış, sonuçta değişik tefsir çeşitleri ortaya çıkmış-

tır. Böylece hicrî II. asırda dirayet tefsirinin ilk örneklerinden olan 

filolojik, dilbilimsel tefsir çeşidi gelişmeye başladı. İşte bu tefsir 

çeşidinin, Arap diliyle ilgili ilk çalışmaların tefsir ilmine bir yansı-

masından ibaret olduğunu ifade etmek mümkündür.    

Tefsir disiplini, Kur’ân’ın cümle ve ayetlerini açıklarken bazı 

ilimlerden yararlanmaktadır. Bu ilimler, büyük oranda nakil kay-

naklı ve dilbilim çerçevesinde toplanabilecek türden ilimlerdir. 

Bunlardan dil bilimleri, tefsirde dilbilimsel ve semantik yöneliş 

başta Kur’ân olmak üzere dinî kaynakları doğru anlama, dil kay-

naklı anlama meselelerinin asgariye indirilmesi amacına yönelik 

geliştirilmiştir.  

                                                                                                                        
Tenvîr, Dâru Suhnûn li’n-Neşr, Tunus 1997, I, 18-23; Zehebî, I, 229-230, 232, 235-236; 

Mennâ’ el-Kattân, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1994, s. 

196-213. 
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Tefsir ilmi, Kur’ân’ın dilbilimsel açıdan çözümlemesini yapan 

bir disiplin olduğu için çağdaş semantik bilimi ile örtüşen yanları 

bulunmaktadır. Özellikle 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başla-

rında çağdaş dönemin durumlarına göre gelişen bu disiplinin ken-

dine konu edindiği dilbilime, anlambilime dair çeşitli meseleler 

İslâm düşünce ve medeniyetinde olduğu gibi İslâm öncesi Yunan 

felsefesinde de ele alınmıştır. Çağdaş dilbilimci ve anlambilimciler, 

semantik bilimini ‘Felsefî Semantik, Dilbilimsel Semantik ve Genel 

Semantik’ olarak üç kısımda mütalaa ederler. Bu tasnife ‘Kur’ân 

Semantiği’ni de ilave etmek mümkündür. Zira bu alanda pek çok 

çalışma yapılmaktadır.  

Sonuç olarak, Kur’ân’ın dilbilimsel tefsirini veya filolojik yo-

rumunu yaparak Kur’ân’ı daha iyi mefhum etmek, Kur’ân lafızla-

rının semantik alanlarını dil ve anlam açısından sahih bir biçimde 

ortaya koymaktır. Kur’ân tefsiri ve yorumu açısından meseleye 

bakıldığında, yoğunluğu farklı olsa da bütün bu çalışma ve yakla-

şımların, filolojik yönelişlere dayalı lügavî tefsir, dilbilimsel yorum 

türünün ilk nüvelerini teşkil ettiğini belirtmek mümkündür. 

Kur’ân’ın anlaşılmasının öncelikli şartlarından birisi, Kur’ân Dili 

Arapça’nın bütün özellik ve incelikleriyle, fesahat ve belâgatıyla 

birlikte en üst seviyede bilinmesidir. Bu nitelik aynı zamanda mü-

fessir olmanın da en temel olmazsa olmaz şartlarından biridir. 

Kur’ân yorumunda ilk dönemlerden başlayarak günümüze kadar 

yapılan tefsir çalışmalarında, Kur’ân’ın öncelikli olarak dil çerçe-

vesinde anlaşılmaya çalışılması, dilbilimsel açıdan tahlil ve izah 

edilmesi de bunun tabii bir sonucudur.               
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___________________________________________________________       

KUR’ÂN ÂYETLERİNİN YORUMLANMASINDA DİL-

SEL/METİNSEL BAĞLAMIN ÖNEMİ: MUHAMMED 

ABİD EL-CÂBIRÎ ÖRNEĞİ 

MUSA GÜLER 1 

 

1. TEFSİRDE BAĞLAM YÖNTEMİNİN KULLANILMASI  

Sözlükte “bağlam” şöyle açıklanmaktadır: “Her hangi bir ol-

guda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı. Bir dil 

birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda 

söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen 

birim veya birimler bütünü, kontektst.”2 

 Bağlam dış ve iç bağlam diye iki kısımda ele alınabilir. 

Kur’ân’ın genel nüzûl sebebine dış bağlam; Kur’ân’ın âyet ve sûre-

lerinin belli bir tertipte ele alınmasına da iç bağlam denilmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında dış bağlam Kur’ân’ın hayatla olan bağını, 

vahyin sebebini göstermekte; İç bağlam ise mana ve maksadın 

lafızla olan bağını açıklamaktadır. İç bağlam/metinsel bağlam laf-

zın lafızla, cümlenin cümle ile, âyetin âyetle ve parağrafın parag-

rafla olan ilişkisini göstermektedir. Vahyin anlam ve maksadını 

ortaya çıkarmada metinsel bağlamın önemi büyüktür.3   

Bilindiği gibi mevcut mushaf tertibi ne tematik, ne de kronolo-

jiktir.  Bunla birlikte bazı durumlarda aynı konuyla ilgili âyetleri-

nin peş peşe sıralandığı görülmektedir. Bu sebeple anlama ve yo-

rumlama faaliyetinde bu nokta dikkate alınmalıdır. Yani; muradı 

ilahinin ne olduğunun anlaşılması için âyetlerdeki lafızların, içinde 

geçtikleri âyet gruplarıyla birlikte ele alınması zorunludur. Aksi 

                                                           
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri 
2 Komisyon, Türkçe Sözlük, I, 128-129. 
3 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 19, 37. 
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durumda temelsiz ve keyfi yorumlar ortaya çıkacaktır. Nitekim 

kendi düşüncelerini Kur’an’a onaylatmaya çalışanlar ekseriyetle 

siyak-sibak bütünlüğünü göz ardı etmişlerdir.4 Bu anlayışla hare-

ket edenler Kur’ân âyetlerine parçacı yaklaşarak görüşlerinin doğ-

ruluğuna delil bulmaya çalışırlar. Bu yüzden “âyetler bağlamından 

koparılmadan mızrakların ucuna geçirilemez” sözü bağlamın 

önemini açıkça ortaya koymaktadır. 5  Oysa Kur’ân metni bir bü-

tündür ve bu bütünlükten maksat âyetlerin cümle bütünlüğü,  

parçaların bir birini tamamlaması ve bilgi bütünlüğüdür.6  

Kur’ân’da bağlam olgusu birkaç açıdan ele alınabilir. Bir âye-

tin kendi içerisindeki bütünlüğü, âyetler arasındaki siyak ilişkisi ve 

sûreler/farklı konular arasındaki siyak ilişkisi şeklinde tasnif edil-

mesi mümkündür.7  Bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere 

Kur’ân’ı anlamanın önemli bir yöntemi de bağlamı dikkate alarak 

okumadır. Çağdaş mütefekkirlerden Muhammed Abid el-Câbırî 

de, Kur’ân’ın doğru yorumlanması için bağlamın önemli olduğuna 

dikkat çekmiş ve bu yöntemi, nüzûl sırasına göre hazırladığı Feh-

mu’l-Kur’ân adlı tefsirinde uygulamaya çalışmıştır.     

Câbirî, Kur’ân âyetlerini yorumlarken sık sık bağlam vurgusu 

yapmaktadır. Ona göre Kur’an’da iki tür bağlam bulunmaktadır: 

Özel bağlam ve genel bağlam. Özel bağlam nassla ilgili olan bağ-

lamdır. Bu da peş peşe gelen âyetlerin birbiriyle olan ilişkisini dik-

kate almaktır. Genel bağlam ise bir sûrenin farklı âyetleri arasında 

veya farklı sûrelerdeki âyetlerin tekrarlandığı tarihi bağlamdır. 

Buna göre Câbirî, âyetleri yorumlarken dilsel, kültürel ve tarihsel 

bağlamı üç temel unsur olarak dikkate almaktadır.8  Diğer bir ifade 

ile ona göre Kur’ân âyetlerinin bağlamı şu üç hususun birlikte 

değerlendirilmesi neticesinde tesbit edilmektedir.  

1. Siyak-sibakı gözetmek, yani ele alınan âyeti öncesindeki ve 

                                                           
4  Halis Albaysak, Kur'an 'ın Bütünlüğü Üzerine, 46. 
5 İslamoğlu, a.g.e., 58. 
6 Demirci, Tefsir Usulu, 297. 
7 Mustafa Ünver,  Kur’ân’ı Anlamada Siyakın Rolü, 110-116. 
8 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 11-12. 
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sonrasındaki âyetlerden meydana gelen pasajla beraber yo-

rumlamak; 

2. Âyetin nüzûl şartlarını dikkate almak, yani içerisinde geç-

tiği sûrenin nüzûl sırasındaki yerini dikkate alarak yorum-

lamak; 

3. Âyetin diğer âyetlerle ilişkisi ve muhatap kitlesini açığa çı-

karıp yorumlamak. 

Câbirî, tefsirinde bağlama sık sık dikkat çekmekte, bağlam sa-

yesinde doğru anlama ulaşmaya çalışmaktadır. Ona göre Kur’ân 

âyetlerinin yorumunda karşılaşılan sıkıntıların bir sebebi de âyeti 

bağlamından koparmaktır.9     

Câbırî’nin, Kur’ân âyetlerini yorumlarken bağlamdan nasıl 

yararlandığını örneklerle incelemeye çalışacağız.    

2. BAĞLAMDAN YARARLANMA USÛLÜ 

Müfessir, âyetlerin yorumunda bağlamdan çeşitli şekillerde 

faydalanmıştır. Bunları birkaç başlık halinde ele alabiliriz. 

2.1. Âyetin Bir Bütün Olarak Ele Alınması   

Kur’ân’ın herhangi bir âyeti, bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

Aksi takdirde, yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır. Câbirî, âyetle-

ri kendi bütünlüğü içinde ele almanın gerekli olduğunu düşün-

mekte ve bu hususa riâyet edilmediği takdirde kimi zaman hatalı 

anlamlara sebebiyet verilebileceğini belirtmektedir. Örneğin Tevbe 

sûresi 191. âyetini ele alalım:  

َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم َواَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث اَْخَرُجوُكْم َواْلِفتْنَةُ اََشدُّ ِمَن اْلقَتِْل َوََل 

ََكاِفٖرينَ قَاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتّٰى يُقَاتِلُوُكْم ٖفيِه َفِاْن َقاتَلُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم َكٰذِلَك َجَزاُء الْ تُ   

 “Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden 

(Mekke'den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı, adam öldürmekten 

daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadık-

ça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) 

onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir.”10  

                                                           
9 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 89-90. 
10 Tevbe, 9/191. 
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Câbirî, yukarıdaki âyetin tefsirinde, âyetin parçalanarak tefsir 

edilmesinin hatalı anlama sebep olduğunu şöyle açıklamaktadır: 

Bazı kimseler âyetin ilk kısmını, yani  َواْقتُلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفتُُموُهْم cümlesini 

ele alıp “müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün” şeklinde genelleştir-

mektedirler. Hâlbuki âyet, bir takım özel şartlardan bahsetmekte-

dir. Çünkü devamında gelen  َواَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث اَْخَرُجوُكْم “Sizi çıkardıkla-

rı yerden siz de onları çıkarın” ibaresi bunu göstermektedir. Müfessir, 

 ifadesinde ise “fitne”nin zülüm ve baskı anlamına َواْلِفتْنَةُ اََشدُّ ِمَن اْلقَتْلِ 

geldiğini ifade etmektedir. Yani, bu âyette geçen fitne kelimesinin 

“müşriklerin müminlere Mekke’de her türlü baskı uygulamaları ve onları 

oradan çıkarmaları savaştan daha kötüdür” anlamında kullanıldığını 

belirtmektedir.11 Ona göre Abdullah b. Cahş birliğinin Mekke ile 

Taif arasında seyreden bir Kureyş kervanını ele geçirmesi de müş-

riklerin Müslümanları yurtlarından çıkarmalarına karşılık bir ham-

le olarak görülebilir.12 

2.2. Âyetin Siyak-Sibakıyla Ele Alınması  

Kur’ân âyetlerinin birbirinden bağımsız ele alınması, bir takım 

hatalı anlamlara sebep olabilmektedir. Zira Kur’ân âyetleri bir 

birleriyle ilişkili olup aralarında bir kopukluk söz konusu değildir. 

Bu sebeple âyetler tek başına değil, siyak-sibak bütünlüğü içerisin-

de ele alınması gerekmektedir. Câbırî de bu hususu göz önünde 

bulundurarak âyetlerin ele alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Örneğin En’am sûresi 38. âyetini ele alaiım: 

ْطنَا فِى اْلَِكتَاِب ِمْن َوَما ِمْن َدابٍَّة فِى اَْلَْرِض َوََل َطائٍِر يَٖطيُر بَِجنَاَحْيِه اَِلَّ اُمَ  ٌم اَْمثَالَُُكْم َما فَرَّ

 َشْیٍء ثُمَّ اِٰلى َرب ِِهْم يُْحَشُرونَ 

“Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her 

tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap'ta 

hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna topla-

nıp getirilecekler.”13 

Câbirî, âyeti öncesi ve sonrasından bağımsız ele alarak yorum-

                                                           
11 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 67-68.  
12 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 16. 
13 En’am, 6/38. 
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layan müfessirlerin bağlamı göz ardı ederek âyete hatalı mana 

verdiklerini belirtmekte ve bu şekilde düşünenleri eleştirmektedir. 

Çünkü ona göre ثُمَّ اِٰلى َرب ِِهْم يُْحَشُروَن “Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna 

toplanıp getirilecekler” ibaresi üzerinde çokça düşünen müfessirler 

buradaki هم “onlar” zamirinin hayvanlara da raci olduğunu düşü-

nerek sanki mükellef varlıklarmış gibi hayvanların da haşredilip 

edilmeyeceği, hesaba çekilip çekilmeyeceği konusunda tartışmakta 

ve bu konuda bazı hadisleri kullanmaktadırlar.  

Câbirî’ye göre yöntemleri son derce çarpık olan bu müfessir-

ler, ilgili hadisleri destekleyecek Kur’ân ifadelerini arayacaklarına, 

bu hadisleri kendi yorumlarına destek amacıyla kullanmaktadırlar. 

Câbirî, âyetin sibak-siyakını (bağlamı) dikkate alarak yorum yap-

makta ve “Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla 

uçan her tür kuş, sizin gibi birer türdürler. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik 

bırakmadık”  ifadesinin de “Allah her türlü delili göstermeye kadirdir, 

ama onların çoğu inanmazlar” ifadesi gibi anlaşılması gerektiğini 

söylemektedir. Dolayısıyla buradaki “onlar” zamirinin hayvanlara 

değil, müşriklere yani Allah’ın bu kudretini anlamayanlara raci 

olduğunu ifade etmektedir.14    

Câbirî kendi görüşünü desteklemek amacıyla Kurtûbî’nin tef-

sirinden şu bilgiyi nakletmektedir: “Kurtûbî’nin belirttiğine göre 

bir grup şöyle demiştir: Âyette sözü geçen toplanma/haşr olayı 

kâfirler ile alakalıdır. Aradaki geçen açıklamalar ise ara söz niteli-

ğinde olup kanıtlayıcı ifadeler sadedindedir. Konuyla ilgili rivâyet 

edilen hadisten maksat ise hesap ve kısasın önemini gösteren tem-

sili bir anlatım mahiyetindedir. Yani herkesin hakkını alacağı ve 

bundan kurtulmanın imkânsızlığı anlatılmak istenmektedir. Söz 

konusu âyetteki ifadeyi anlamak için aklını kullanamayan sefihleri 

düşünmek bile yeterlidir. Böylelerinden kalem kaldırıldığı düşü-

nüldüğünde mesele anlaşılmaktadır.”15     

                                                           
14 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 47.  
15 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 312-313.  Kurtûbî ise Ebu Hureyre’nin rivâyet ettiği 

hadisi gerekçe göstererek şu yorumu yapmaktadır.  Her ne kadar ahkâm 

konularında hayvanlar sorumluluk sahibi değilse bile, kendi aralarındaki 
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2.3. Aralarında Çelişki Olduğu Sanılan Âyetlerin, Bağlama 

Göre Değerlendirilmesi   

Kur’ân’da asla çelişki söz konusu değildir. Aralarında zıtlık 

varmış gibi görünen kimi âyetlerin doğru anlaşılması, ilgili âyetle-

rin kendi bağlamlarına göre ele alınması ile mümkündür.  

Câbirî de Kur’an’da birbiriyle çelişiyor gibi görünen kimi âyet-

lerin uyum içerisinde olduklarının, bağlamları sayesinde anlaşıla-

bildiğini söylemektedir. Ona göre bazı müfessirler âyeti, sadece 

lafızlarından yola çıkarak ve bütünlüğünden kopararak ele aldık-

ları için bu tür sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Örneğin, Hz. Pey-

gamberin davetinde yeni bir sürecin başlangıcı anlamına gelen 

Hicr sûresi 94. âyete geçen   ُفَاْصَدْع بَِما تُْؤَمر “Sana emredileni açıkça hay-

kır”  ِاْلُمْشِرٖكيَن  َواَْعِرْض َعن   “ve müşriklerden yüz çevir” ifadeleri ile 95. 

âyet  َاِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْهِزيٖ ن  “Biz alaycı müşriklerin hakkından geliriz” görü-

nüşte çelişmekte olduğunu söylemektedir. Câbirî, bu ifadeler ara-

sındaki çelişkiyi, yani bir taraftan müşriklerden yüz çevirmeyi 

emreden, diğer taraftan daveti haykırmayı emreden ifadeler ara-

sındaki çelişkiyi giderecek bir yoruma rastlamadığını belirtmekte-

dir. Madem Allah; Peygambere karşı çıkan müşriklerin hakkından 

gelecektir, o halde daveti haykırmanın anlamı ne ki? Neden müş-

riklerden yüz çevirme emredilmektedir? şeklindeki soruların ya-

nıtsız kalmasından yakınmaktadır. Ona göre, müfessirler parçacı 

yaklaşımı ve çelişkili rivâyetleri esas alarak tefsir yapmaya alışık 

oldukları için bu tür sorulardan kaçınmaktadırlar. Câbirî, metnin 

genel ve tarihsel bağlamı dikkate alındığında şu hususların vurgu-

lanması gerektiğini belirtmektedir. 

1. Müdessir sûresi 1. âyet “Ey örtüsüne bürünen peygamber! 

kalk ve uyar”  indirilinceye kadar bireysel ve gizli davet sü-

reci devam ediyordu. Zannedildiği gibi bu dönem Hicr 

sûresi 94. âyetin “sana emredileni açıkça haykır ve müşrikler-

den yüz çevir” inmesine kadar sürmüş değildir.  

                                                                                                                        
meselelerde sorumlu tutulacaklardır. Bkz.:Kurtûbî, el-Câmiu li-Ahkâmil’l-Kur’an,  VI, 

421. 
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2. Müdessir sûresi’nin inmesi ile gizli davet dönemi son bul-

muş, açık davet dönemi başlamıştır. Bu dönemde Hz. Pey-

gamber Necm sûresi’ni, Abdullah b. Mesud ise Rahmân 

sûresi’ni Kâbe’de açık bir şekilde okumuştur. Bununla bir-

likte Kâbe’de açıkça namaz da kılınmış, kimi zaman müş-

riklerin alaylarına, kimi zaman da saldırılarına maruz ka-

lınmıştır. 

3. Gelen vahiyler, ahiret, hesap günü, cennet-cehennem ko-

nularına yoğunlaşınca müşrikler daha sert tepki vermiş; 

özellikle güçsüz olanlara yönelik her türlü şiddeti uygula-

maktan geri durmamışlardır.  

4. Nihâyet vahiy şirki ve putperestliği sert bir dille kınamaya 

başlayınca, müşrikler de tepkilerini genişletmişlerdir. Bir 

yandan Ebu Talib’i aracı kılıp Hz. Peygamberle uzlaşmaya 

çalışırlarken bir yandan onu ölümle tehdit ediyorlardı. Bü-

tün bunlar Hz. Peygamberi kararlılığından vazgeçireme-

yince ipler tamamen gerilmiş; şiddetin ve sıkıntının boyutu 

üst seviyeye ulaştığında Hz. Peygamber Müslümanların 

Habeşistan’a hicret etmelerine izin vermiştir.  

5. Açık davet dönemi Hicr sûresi 94. âyetin “Sana emredileni 

açıkça haykır ve müşriklerden yüz çevir” inmesi ile başlama-

mıştır. Hicr sûresi ile davet hac mevsiminde çevre bölge-

lerden gelen ve panayırlarda bulunanlara anlatılmaya baş-

lanmış; yani ilahi davetin boyutu Mekke’nin dışına çıkımış, 

çevre kabilelere açılmıştır. Bu sûrede yer alan 95. âyeti  “Biz 

alaycı müşriklerin hakkından geliriz” ile de Kureyş’in artık es-

kisi gibi Hz. Peygamberi muhasara altına alamayacakları, 

onun davetini engelleyemeyecekleri söylenmek istenmiştir. 

Nitekim İslam’a düşmanlık yapan Kureyş ileri gelenlerin-

den bir kısmının aniden öldüklerine dair kaynaklar ittifak 

etmişlerdir.           

Müfessir, âyetteki “sana emredileni açıkça haykır” ifadesinin ta-

rihsel bağlamına dikkat çektikten sonra “emredileni açıkça haykır” 
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ibaresini yorumlamıştır. Ona göre âyetin lafzî manasını metnin iç 

bağlamından, yani devamında gelen  “müşriklerden yüz çevir” iba-

resinden ayrı düşünmek yanlıştır. O halde hem müşriklerden uzak 

durmak hem de onlara çağrıyı haykırmak nasıl olur? Zaten bu 

çağrı hep onlara yönelik değil miydi? Müfessirler hep  “onlara iltifat 

etme” şeklinde mana vermişler ama kime yöneleceğine dair bir şey 

söylememişler, aradaki ilişkiye hiç değinmeden “alaycıların hakkın-

dan biz geliriz” âyetini açıklamaya başlamışlardır. Câbirî’ye göre 

“müşriklerden yüz çevir” emrinin anlamı, “artık Kureyş ile zaman 

kaybetme” demektir. Çünkü Kureyş ileri gelenleri başlangıçtan beri 

şiddetli ve amansız bir şekilde yeni dine karşı çıkmış; her türlü 

eziyeti Müslümanlara reva görmüşlerdir. Ayrıca kabile başkanla-

rının gerek bu davranışları ve gerekse diğer Kureyşlileri de etkile-

meleri ve onları abluka altına almaları nedeniyle isteseler de ina-

namazlardı. Ayrıca davete karşı duran ancak ani ölümle ortadan 

kalkan Kureyş ileri gelenleri16 de olmadığına göre davetin çevre 

kabilelere açılması gerekli olmuştur. İşte Hicr sûresi ile başlayan 

bu durum  “Hz. Peygamber kabilelere yöneliyor” şeklinde İslami 

davette yeni bir aşama17 olarak geçmektedir.18   

2.4. Bağlamdan Yararlanarak Âyetteki Zamirin Raci Olduğu 

Kelimenin Tesbit Edilmesi 

Kur’ân’ın sahih anlaşılması ve yorumlanmasında zamirler ve 

mercilerin önemli bir yeri vardır. Zamirlerin merciî hususundaki 

farklılıkların bir kısmı Kur’ân’ın kendine özgü metinsel formun-

dan kaynaklanırken diğer bir kısmı ise müfessirlerin öznel tutum-

                                                           
16 Velid b Muğire, As b. Vail, Udeyy b. Kays, Esved b. Muttalip ile Esved b. Yegus. 

Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II,15. 
17 Hz Peygamber’in kabilelere yönelmesi Kureyş müşriklerini daha da rahatsız eder, 

böylece Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile ilişkilerini kesip onları muhasara 

altına alırlar. Hz. peygamber ve aşireti de Ebu Talip mahallesinde mahsur 

bırakılırlar. Hz. Peygamber’in tavsiyesi ile Müslümanlardan 83 kişi Habeşistan’a 

hicret eder. Bu durum peygamberliğin yedinci senesinin başında, yani  “sana 

emredileni açıkça haykır” emrinden bir buçuk yıl sonra yaşanmıştır. Kureyş’n 

uyguladığı muhasara üç yıl sürmüştür. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 17-22. 
18 Câbirî, Fehmü’l-Kur’an, II, 11-17, 40-41. 
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larından kaynaklanmaktadır.19 Câbırî de âyetleri yorumlarken 

zamirin neye işaret ettiğini bağlam sayesinde tesbit etmeye çalış-

maktadır. Câbirî’nin bağlam yardımıyla zamirin raci olduğu keli-

meyi bulması ve buna göre âyete farklı anlam vermesi hususunda 

pek çok örnek görmek mümkündür. Örneğin Hicr sûresi 9. âyeti 

ele alalım:  

ْكَر َواِنَّا لَهُ لََحاِفُظونَ  ْلنَا الذ ِ  اِنَّا نَْحُن نَزَّ

“Şüphesiz o Zikr'i (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da 

elbette biziz.”  

Câbırî, bu şekilde âyete verilen manayı hatalı görmekte; mü-

fessirlerin bu ibarede zamiri “Zikr’e” döndürmelerini eleştirmekte 

ve bu durumun bağlama uygun düşmediğini ifade etmektedir. 

Ona göre bağlam dikkate alındığında âyetteki zamirin Hz. pey-

gamberi işaret ettiği görülecektir. O halde âyetin anlamının şu 

şekilde olması gerekmektedir:  

“Şüphesiz Kur'’an’ı (Muhammed’e) biz indirdik biz! Onu (sizin 

bahsettiğiniz mecnunluktan) koruyacak olan da elbette biziz.” 

Câbırî’ye göre bu âyet, sûrenin ilk on beş âyeti bağlamında ele 

alınması gerekmektedir. Çünkü; bu pasajda Kureyş’in yeni din 

karşısında takındıkları inkârcı tavırlarından, onların iman etmek 

istemeyişlerinden ve Hz. Peygamber’e mecnun diyerek onu etkisiz 

hale getirme faaliyetlerinden söz edilmektedir. Buna göre 6. âyette 

ْكُر ِانََّك لََمْجنُوٌن  َل َعلَْيِه الذ ِ  dedi ki: ‘Ey kendisine (Kureyş)“ َوَقالُوا يَا اَيَُّها الَّٖذى نُز ِ

Vahiy indirildiğini iddia eden ( Muhammed) Sen kesinlikle delisin!” 

denilirken ve 7. âyette ise  اِدٖقيَن -Eğer doğ“ لَْو َما تَاْٖتينَا بِاْلَمٰلئََِكِة اِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

ru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene” denilmektedir. 8. ve 9. 

âyetlerde ise yüce Allah onlara şöyle cevap vermektedir: “Biz, me-

lekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara 

mühlet verilmez, Şüphesiz Kur’an’ı (Muhammed’e) biz indirdik biz! Onu 

(sizin bahsettiğiniz mecnunluktan) koruyacak olan da elbette biziz”20  

                                                           
19 Geniş bilgi için bkz.:  Emrullah Ülgen, Kur’ân’ın Yorumlanmasında İ’rabın Rolu, 

215 vd. 
20 Hicr, /6-8. 
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Câbirî, bağlamı dikkate alarak pasajda “Allah müşriklerin me-

lek isteklerine cevap olarak melekleri indirip onları helak etmek 

yerine, onlara doğru yolu gösterecek olan Kur’ân’ı indirmeyi tercih 

etmiştir. Yani, Kur’ân Allah tarafından indirilmiştir, Peygamber de 

mecnun değildir, biz onu mecnun olmaktan koruruz.” denildiğini 

belirtmektedir. Müfessire göre eğer “onu koruruz” ifadesindeki 

zamir Kur’ân’a döndürülse âyet siyak-sibakından koparılmış olur. 

Çünkü pasajda konu Kur’ân değil, Hz. Peygamber’dir.21 

Yaygın kanaate göre söz konusu zamir Kur’ân’a racidir. Bu 

âyet Kur’ân’ın korunmuşluğuna delil gösterilmektedir. Örneğin 

çağdaş müfessirlerden Muhammed İzzet Derveze ile Mehmet Zeki 

Duman da genel kabul gören görüşü tercih ederek buradaki zami-

rin Kur’ân’a raci olduğunu düşünmektedirler. Âyetin tefsiri bağ-

lamında her iki müfessir de Kur’ân’ın korunmuşluğuna dair geniş 

açıklamada bulunmuşlardır.22   

Örnek 2: Fussilat Sûresi 52. Âyeti  

ْن ُهَو ٖفى ِشقَاٍق بَٖعيدٍ  قُْل اََراَْيتُْم اِْن َكاَن ِمْن ِعْندِ  ِ ثُمَّ َكفَْرتُْم بِٖه َمْن اََضلُّ ِممَّ ّٰللاّٰ  

“De ki: "Ne dersiniz? Eğer o (Kur'an) Allah katından olup da siz de 

onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden 

daha sapık kim olabilir?  

Câbirî’ye göre müfessirler âyette geçen   َٖكفَْرتُْم بِه “onu inkâr etti-

niz” ifadesindeki zamirin 41. âyette geçen Zikr’e (Kur’ân)  işaret 

olduğunu söylerler. Bu durumda “Eğer bu Kur’ân Allah katından ise 

                                                           
21 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 33-34. Konuyla ilgili Fahruddin Er-Razi de tefsirinde iki 

görüşe yer vermektedir. 1. Zamirin Kur’an’a raci olduğu görüşü 2. Zamirin Hz. 

peygambere raci olduğu görüşü.   Razi’nin belirttiğine göre ikinci görüş Ferra’ya 

aittir. İbnu’l-Enbarî bu görüşü şöyle savunup takviye etmiştir: “Allah Teâlâ, 

inzâl'dan, vahiy'den bahsettiğine ve indirilen şey de, kendisine vahiy indirilen 

kimseye delâlet ettiğine göre, bu zamirin ondan kinaye, ona raci olması güzel olur. 

Çünkü o, malûm bir şey olmuştur. Yüce Allah, “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir 

gecesinde indirdik” (Kadr, 97/1) ifâdesi de kullanım olarak buna benzemektedir. 

Çünkü buradaki huve zamiri, daha önce bahsedilmemiş olmasına rağmen, Kur'ân'a 

râcidir. Onun, malûm ve meşhur olması sebebiyle, ondan zamirle bahsedilmiştir.”  

Razi ise birinci görüşü âyetin zahirine daha uygun görüp tercih etmektedir. Bkz.: 

Razî, Mefatihü’l-Ğayb, XIX, 164. 
22  Derveze, Tefsiru’l-Hadîs, IV, 37 vd; Duman; Beyânu’l-Hak, II, 74.   
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ve siz de onu inkâr ettiyseniz?” şeklinde olur ki bu cümlede gereksiz 

tekrar meydana gelmiş olur. Diğer taraftan “onu” zamirini 

Zikr/Kur’ân ile ilişkilendirmeyi bağlama aykırı gören Câbirî, iki 

cümle arasında ara söz niteliğinde bir ifade bulunmadığı için 

“onu” zamiri bir önceki âyette geçen   َُّواِذَا َمسَّهُ الشَّر “ona bir şer dokun-

duğunda” ibaresindeki “şer”e raci olması gerektiğini düşünür. Ona 

göre bu durumda âyetin anlamı da şöyle olur: 

“De ki: "Ne dersiniz? Başınızdan musibeti kaldırması için dua etti-

ğiniz Allah, nimetlerine karşılık nankörlük ettiğiniz Allah değil midir? O 

halde sizden daha sapkın kimse var mıdır?”  

Bu âyeti bağlamıyla birlikte değerlendiren müfessir şu yoru-

mu yapar: “İnsana bir nimet verildiğinde cimri kesilir, şükretmez 

ve onun Allah’tan geldiğini düşünmez; ama ona bir sıkıntı gelince, 

bu sıkıntının giderilmesi için bütün gücüyle Allah’a yalvarır. İşte 

bu durumda şu soru sorulur: Peki, başınıza inen ve hemen kur-

tulmak için dua ettiğiniz musibetlerin, nimetlerini inkâr ettiğiniz 

Allah’tan geldiğini hiç düşünmüyor musunuz?  Öyle ise sizden 

daha sapkın kimse var mıdır? Çünkü siz onun yolundan uzaklaş-

tığınız halde başınızdaki musibeti gidersin diye Ona yalvarıyorsu-

nuz.”23  

2.5. Mekkî Sûrelerde Medenî Âyetler; Medenî Sûrelerde 

Mekkî Âyetlerin Bulunduğuna Dair Görüşlerin Bağlama Göre 

Değerlendirilmesi  

Tefsir ilminde sûre ve âyetlerin Mekkiliği ve Medeniliği konu-

su önemli görülmüştür. Sûrelerin Mekkî ve Medenî oluşlarını bil-

menin yararları üzerinde durulmuş ve bu konuya önem verilmiş-

tir.24 Câbirî, bağlamı gerekçe göstererek bu konuda yaygın olan 

görüşten farklı düşünmektedir. Ona göre âyetler bağlamları dâhi-

linde ele alındıklarında, Mekkî sûreler içerisinde Medenî âyet bu-

lunmadığı gibi Medenî sûreler içerisinde de Mekkî âyet bulunma-

dığı net olarak görülecektir. Bunun aksini savunan çeşitli rivâyetler 

                                                           
23 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 113-114. 
24 Mesut Okumuş, Kur’ân ilimleri, Tefsir El Kitabı İçinde, 316.  
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tahminden kaynaklanmaktadır.25 Örneğin Hadid sûresi ilk dokuz 

âyetinin Mekkî olduğu;26 diğerlerinin ise Medenî olduğu ile ilgili 

rivâyetlere yer veren müfessir, insanın kendisini bu rivâyetlere 

kaptırıp, bunların sahih olup olmadıklarını tartışmaya girmesine 

gerek olmadığını söylemektedir. Müfessire göre burada temel alı-

nacak şey rivâyetlerin senetlerinden öte sûrenin kendi metni olma-

lıdır. Sûrenin bazı âyetlerini bu rivâyetlere uydurmaya çalışmak 

yerine âyetleri ölçüt alıp rivâyetleri buna göre değerlendirmek en 

doğru yöntemdir. Zira Kur’ân’ı böylesi derin ihtilaflardan tenzih 

etmek gerekmektedir. Bununla birlikte müfessirimize göre 

Kur’ân’ın sadece rivâyetlerle değil, bağlamı dikkate alarak okun-

ması gerekmektedir. Bu metod okuyucuyu şöyle bir sonuca götü-

recektir. Müfessirlerin Mekkî olduklarını düşündükleri “sûre giri-

şi” kısmını itikadi konuların yer aldığı sûrenin mukaddimesi ola-

rak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle bu metodla okuma sûrelerin 

başındaki kısmı itikadi esasların yer aldığı mukaddime şeklinde 

anlamamızı sağlayacaktır. Çünkü bu yapısal durum sûrelerin ek-

seriyetine uymaktadır. Bu yapısal duruma göre sûreler mukaddi-

me ile başlar, sonra oradaki konular tahlil edilir, akabinde bu ko-

nular detaylandırılır ve sonuç bölümüne geçilir. Sûrelere bu şekil-

de yaklaşıldığı takdirde bu sûrelerle ilgili rivâyetlere yer kalmaya-

cağı görülür.27 Örneğin Medenî sûrelerden Teğabûn sûresi’nin 14 

ve 15. âyetlerinin Mekkî olduğuna dair rivâyetler bulunmaktadır. 

Şimdi müfessirin söz konusu âyetlere ve ilgili rivâyete yaklaşımını 

görelim: 

ا لََُكْم فَاْحذَُروُهْم َواِْن تَْعفُوا َوتَصْ  فَُحوا يَا اَيَُّها الَّٖذيَن ٰاَمنُوا اِنَّ ِمْن اَْزَواِجَُكْم َواَْوََلِدُكْم َعُدوًّ

َ َغفُور َرٖحيمٌ  َوتَْغِفُروا َفِانَّ ّٰللاّٰ  

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman ola-

bilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve 

bağışlarsanız şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

                                                           
25 Bkz. Câbiri, Fehmu’l-Kur’ân, III, 35-36. 
26  İbn Atiyye, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, V, 231; İbn Aşûr, et-Tahrir 

ve’t-Tenvir,  XXVII, 353-354. 
27 Câbiri, Fehmu’l-Kur’ân, III, 263-264. 
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ُ ِعْنَدهُ اَْجٌر َعٖظيمٌ   اِنََّما اَْمَوالَُُكْم َواَْوََلُدُكْم فِتْنَةٌ َوّٰللاّٰ

“Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise 

büyük bir mükâfat vardır.” 

Bu âyetlerin Mekkî olduğunu söyleyenler şu rivâyeti esas al-

maktadır. İbni Abbas’tan rivâyet edildiğine göre, Müslüman olup 

Medine’ye hicret etmek isteyenlerden bazıları akrabaları tarafın-

dan engellenmiştir. Bunlar da ailelerini cezalandırmak ve hicret 

etmek istediklerine dair yemin etmişlerdir.  Bunun üzerine bu 

âyetler inmiştir. Câbirî bu rivâyeti bağlamla uyumlu görmemekte 

ve bu âyetleri önceki âyetlerle28 birlikte ele alarak yorum yapmak-

tadır. Ona göre bu âyetlerde Medine’ye hicret eden Müslümanlara 

hitap edilmektedir. Bunların ailesinden, eşinden ve çocuklarından 

iman ettiği halde hicret edemediği için Mekke’de kalan ve müşrik-

lerin baskısından kurtulamayanlar üzerinden hicret eden mümin-

lere şantaj yapıldığından ve bu durumda olan müminlerin bu tür 

baskılar karşısında dikkatli olmaları, şartlara teslim olmamaları, 

olumsuz tepki vermemeleri, müşriklerin baskı yapmak için kul-

landıkları akrabalarını affetmeleri, onlara karşı hoş görülü olmaları 

gerektiği belirtilmektedir.29  

Görüldüğü gibi Câbirî, sebeb-i nüzûl rivâyetlerinden ziyade 

bağlamı esas almakta; buna göre Medenî sûredeki bu âyetlerin 

Mekkî değil, Medenî olduğunu düşünmektedir. Buna bağlı olarak 

âyetleri daha farklı yorumlamaktadır.   

2.6. Âyetlerin Sûre ve Kur’ân Bütünlüğüne Göre Değerlen-

dirilmesi  

Cabirî, âyetlerin daha iyi anlaşılması için sûrenin kendi iç bağ-

lamına ve diğer sûrelere bakmayı önemsemektedir. Ona göre âyet-

ler birbiriyle irtibat halinde olduğu için bu usûlle kelimelerin doğ-

ru anlamına ulaşmak daha kolay olmaktadır.  Örneğin Hud sûresi 

1. âyetine yaklaşımını görelim: 

لَْت ِمْن لَُدْن َحَٖكيٍم َخٖبير  الَر ِكتَاٌب اُْحَِكَمْت ٰايَاتُهُ ثُمَّ فُص ِ

                                                           
28 Bkz.: Teğabun, 11-15.      
29  Câbiri, Fehmu’l-Kur’ân, III,  331. 
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“Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan 

ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, 

sağlam ve açık) kılınmış, bir kitaptır.” 

Câbırî, mezkur ayette geçen ٰايَاتُه “âyetleri” kelimesinin anlamı 

konusunda ihtilaf olduğunu söylemektedir. Ona göre buradaki ٰايَاتُه 

“âyetleri” kelimesinin Kur’ân âyeti anlamında değil, işaret, alamet 

anlamında kullanılmaktadır. Zaten âyet lafzının Kur’an’da istisna-

sız alamet, delil, mucize, anlamında kullanıldığını ifade eden 

Câbirî’ye göre, bu sûrede de Allah’ın varlığı ve yeniden dirilişin 

gerçekleşeceği konusu kıssalar, örnekler ve delillerle ortaya kon-

makta ve insan aklına yaklaştırılmaktadır. Bu sebeple Câbirî’ye 

göre âyetin30 anlamı şöyle olmalıdır:   

“Elif Lâm Râ.( Ey Muhammed deki; Bu) Kitap; Allah’ın varlığına ve 

ahiretin hak olduğuna dair delilleri, hikmet sahibi ve herşeydan hakkıyla 

haberdar olan Allah tarafından eksiksiz, sağlam ve açık bir şekilde ifade 

eden bir kitaptır.”31 

Müfessire göre, Kur’ân’da herhangi bir âyet yorumlanırken 

konuyla yakından ilgili diğer âyetlerin de göz önüne alınıp bunla-

rın bir arada yorumlanması zorunludur. Aksi halde Kur’ân’ın ana 

hedefine aykırı yorumlar ortaya çıkacaktır. Başka bir ifade ile 

Kur’an bütünlüğü dikkate alınmadan âyetlere yaklaşılması nede-

niyle birbirine zıt manalar ortaya çıkacaktır. Âyetlerin Kur’ân bü-

tünlüğüne göre yorumlanması gerektiğine dikkat çeken Câbirî, 

buna dair pek çok örnek zikretmiştir: Örneğin; Ankebut sûresi 48. 

âyetini ele alalım:   

نَِك اِذًا ََلْرتَاَب اْلُمْبِطلُونَ َوَما ُكْنَت تَتْلُوا ِمْن قَْبِلٖه ِمْن ِكتَاٍب َوََل تَُخطُّهُ بِيَٖمي  

“Sen şu Kur’ân’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle 

yazmıyordun. (Okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar, 

şüpheye düşerlerdi”32 

Câbirî, mezkûr âyeti delil göstererek Hz. Peygamber’in okur-

                                                           
30 Hud, 11/1.   
31 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 354.  
32 Ankebut, 29/48.  
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yazar olmadığını söyleyen müfessirleri Kur’ân bütünlüğünü göz 

ardı ederek âyeti tefsir ettiklerini iddia etmekte ve bu yorumu ya-

panları eleştirmektedir. Müfessire göre söz konusu âyeti doğru 

anlamak için şu iki hususa dikkat etmek gerekir:         

1. Bu âyeti hem içinde geçtiği pasajdaki yedi âyetle33 hem de 

aynı konuyla ilişkili diğer âyetlerle34 beraber ele almak gerekmek-

tedir. Câbirî’ye göre müfessirler bu hususla ilgili söz konusu âyeti 

anlamakta zorlandıkları için araya ilgisiz konuları yerleştirerek 

kendi çerçevesinden uzaklaştırmışlardır.      

2. Âyetin nüzûl zamanı ve şartlarını bilmek gerekmektedir. 

Ankebut sûresi’nin Mekke döneminin sonlarında; yani Hz. Pey-

gamber Medine’ye hicret etmeye hazırlandığı bir dönemde indiği 

dikkate alınırsa bu âyeti anlamak daha kolay olacaktır. Zira Medi-

ne’de bazı Yahudi kabileleri bulunmaktaydı ve Müslümanların 

Medine’ye hicret etmeleri düşünüldüğünde bunlarla kuracağı 

ilişkide takip edecekleri üslûp gösterilmesi gerekiyordu. Bilindiği 

gibi birçok konuda onların kutsal Kitabı ile Kur’ân ters düşmek-

teydi ve Müslümanlarla mücadeleye girişecekleri belliydi. Zaten 

daha önce de Hz. Peygamber’i denemek için müşriklere bazı soru-

ları sorma fikrini vermişlerdi. İşte bu ve buna benzer bazı âyetler 

Hz. Peygamber ve müminlerin Yahudilere karşı benimsemeleri 

gereken üslûbu açıklamaktadır.35   Bu hususları göz önünde bu-

lunduran Câbirî, söz konusu âyeti şöyle anlamlandırmaktadır:  

“Sen şu Kur’an’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle 

yazmıyordun. (Şâyet Tevrat’ı veya İncil’i okuyup onlardan bir şey yazan-

lardan olsaydın)  O takdirde (Ehli kitaptan) batıl peşinde koşanlar şüphe-

ye düşerlerdi.”36 

Yukarıdaki açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Câbirî âyeti 

tefsir ederken bağlamı, yani âyetin nüzûl zamanını, nüzûl ortamını 

                                                           
33 Bkz.: Ankebut, 29/46-52. 
34 Bkz.: Furkân, 25/4-5; Şura, 42/52; Nahl, 16/103;Yunus, /10/20. 
35 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 91. 
36 Câbirî, Fehmü’l-Kur’an, II, 362-363. 
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ve diğer âyetlerle olan ilişkisini ve âyetin içinde geçtiği pasajı dik-

kate almaktadır. Buradan hareketle “Hz. peygamber okuma yazma 

bilmiyordu” şeklindeki görüşe katılmamaktadır. Ona göre söz ko-

nusu âyette Hz. Peygamberin okur-yazar olmadığı değil; daha 

önce hiçbir kitap okuyup yazmadığı ifade edilmektedir. 
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ARAP DİLİ GRAMERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİ-

ŞİMİNDE DİNİN RÖLÜ 

MEHMET NURİ AYYILDIZ 1 

 

Dinimiz islam’ın ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerim’i sağlam ve 

doğru anlayabilmenin en önemli temel kaynağı Arap dilidir. Zira 

Allah (c.c) islâm dininin temel kaynağı olan yüce kitabımız Kur’ân-

ı Kerim’i son elçisi Hz. Muhammed (s.a.v)’e içinde yaşadığı toplu-

luğun dili olan Arapçayla indirmiştir. Bu açıdan müslümanlar, 

inançlarının temel dayanağı olan Kur’ân’ın lisanı olan Arapça öğ-

renmeyi, bir vazife şeklinde kabul etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerim’in 

kendisiyle inzal olduğu Arap dili ise, dil aileleri içinde Sami dille-

rin arasında yer almaktadır. Daha dini mübini İslam’ın doğuşun-

dan öncede Arapça, Arapların konuştuğu bir dil olmanın yanı sıra 

belagat ve fesahat açısında ulaşa bilecek en zirve seviyeye ulaşmış 

bir dil olarak diğer Sami diller arasında yer almaktaydı. İslami-

yet’tin gelişinden önce Güney Arapça ve Kuzey Arapça olarak 

ikiye ayrılan Arap dili; İslamiyet’in doğuşundan sonra ayrı bir 

ehemmiyet elde etmiştir. Daha sonraları İslamiyet’in Arap yarıma-

dasında yayılmasıyla birlikte Kuzey Arapça geçerli bir dil haline 

gelmiştir. 

İslamiyet’in Arap yarım adası dışına yayılmasından sonra ve 

Arapların Arapça bilmeyen topluluklar ve milletlerle karşılaşması 

sebebiyle hayat tarzlarında bazı değişimler, dillerinde ise bazı bo-

zulmalar olmuştur. Hatta bu dil bozulmaları günlük konuşmaların 

dışında Kur’an-ı Kerim’in bile yanlış okunmasına sirayet etmiştir. 

Daha sonra konuşmalardaki fahiş hataların yaygınlaşması üzerine 

dil uzmanlarının bir takım önlemler almasını zorunlu kılmıştır. Bir 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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başka ifade ile yapılan bu hatalar Arap gramerinin ortaya çıkması-

nı gerektirmiştir.  

Arap Dili 

Sami dilleri arasında yer alan Arapça, Mısır dilini de içinde 

bulunduran Hami – Sami kökenli bir dildir.2 

Sami dilleri kendi arasında iki büyük kola ayrılır.3 Bu kollar: 

Doğu Kolu (Bâbil ve Asur dillerinin bağlı olduğu Akad’ca) ve Batı 

kolu (Fenike, Nebati ve İbrani dillerini içine alan Ken’ani diller ve 

Arami dilinin yer aldığı kuzey batı gurubu ile eski ve yeni lehçele-

riyle Habeş’çe, Güney ve Kuzeybatı Arapçası’nın teşkil ettiği Sami 

diller gurubu) dur.4 

Arapçanın tarihi gelişimi ve yayılma aşamaları bir plan içeri-

sinde şöyle gösterilebir: Eski Arapça, Klasik Arapça, Orta Arapça, 

Yeni (Modern) Arapça ve Devamlı gelişen mahâlli Lehçeler 5Bazı 

araştırmacılarda Arapçanın tarihi gelişimi ve yayılma aşamalarını, 

Eski Arapça, Orta Arapça veYeni (Modern) Arapça diye tasnif 

etmişlerdir. Bu tasnifi yaparken şu metodu izlemişlerdir; Cahiliye 

döneminde oluşan şiir ve rivayetlerden başlayarak Abbasiler dö-

neminin başına kadar olan arapçaya, Eski Arapça; Abbasilerin 

başlangıcından itibaren kullanılan arapçaya, Orta Arapça; günü-

müzde kullanılan arapçaya ise, Yeni Arapça demişlerdir.6 

Arap Dili Gramerinin Doğuşu ve Gelişmesi 

İslamiyet’in arap yarımadası dışına yayılmasından sonra ve 

                                                           
2 Hüseyin Ahmed, ez-Zeyyâd, Târîhu'l-Edebi’l-Arabî, Dâru’l-Nehdâh, Mısır tsz.13-14; 

Ahmet Suphi Furat,  “Arap Edebiyatı Tarihi”, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 

1996, 41; Kenan, Demirayak, Arap Edebiyat Trihi –I Cahiliye Dönemi, Fenomen 

Yayınları, Erzurum 2012, 31; M.Nihad, Çetin, “Arap”, DİA, TDV. Yayınları, İstanbul 

1991, III, 282; İsmail Demir, Hâtim et-Tâ’î Hayatı, Eseri ve Edebî Kişiliği, (Basılmamış 

Doktora Tezi), AÜSBE, Erzurum 2002, 34-35. 
3 Şevkî Dayf, Tarihu'l-Edebi’l-Arabî el-ʻAsru’l-Cahilî,  Dâru’l Meârif, Kâhire tsz. I, 22-

26. 
4 Dayf, Tarihu'l-Edebi’l-Arabî el-ʻAsru’l-Cahilî, I, 22-26; Cevad Ali, el-Mufassal fi 

Tarihu'l-Arab Kable'l-İslam, Beyrut 1993, VIII,  530. 
5 Cevad Ali, age., VIII. 525-537, 624-733; Demirayak, age., 32-33; Çetin, “Arap”,III, 

282. 
6 Demirayak, 34. 
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Arapların arapça bilmeyen topluluklar ve milletlerle karşılaşması 

sebebiyle hayat tarzlarında bazı değişimler, dillerinde ise bazı bo-

zulmalar olmuştur.7  

Reşid Rıza Tefsiru’l Kur’an-i’l Kerim adlı eserinin mukaddime-

sinde bu konuyu şöyle dile getirmektedir: “Arapça yazılmış eserlere 

baktığımızda başta dil kaideleri olmak üzere Arapçanın doğru bir şekilde 

eserlere yansıtıldığını görebiliriz. Aslında bu usulüne uygun konuşmalar 

Arap dili kuralları konulmadan öncede vardı. Çünkü bu doğru konuşma 

ve yazma melekeleri tabiat gereği değil tamamen semaʻ ve taklitten ibaret-

ti. Acemlerle (Arap olmayan toplumlar) birlikte yaşamış Arapların dille-

rindeki bozulmalar buna örnek teşkil edebilir. Başka bir örnekte, Arapla-

rın usulüne uygun konuşma ve yazmaları fıtri olsaydı hicretten sonra elli 

yıl içerisinde dilleri bozulmazdı.8  

Bu dil bozulmaları günlük konuşmaların dışında Kur’an-ı Ke-

rim’in bile yanlış okunmasına sirayet etmiştir.9 Daha sonra ko-

nuşmalardaki fahiş hataların yaygınlaşması, dil uzmanlarının bir 

takım önlemler almasını zorunlu kılmıştır.10 Bir başka ifade ile 

yapılan bu hatalar Arap gramerinin ortaya çıkmasını gerektirmiş-

tir. Daha açıklayıcı bir tabirle şöyle diyebiliriz, Kur’an-ı Kerim’i 

doğru okuma hassasiyeti Arap dili gramerinin doğmasına büyük 

etkisi olmuştur.11 

Nahiv İlminin Ortaya Çıkışı ve Ortaya Çıkış Sebepleri 

İlk dönemlerde nahiv kelimesi nahiv ilmini içine aldığı gibi 

sarf ilminide kapsamaktaydı.12 O dönemlerde nahiv geniş anlamıy-

                                                           
7 Abdurrahman b. Muhammed, İbn Haldûn, Mukadime’tü İbn-i Haldûn, Müessesetü 

Kütübi’s-Sekafiyye, Mekke 2005, I, 249;  Saʻid el-Efğanî, min-Tarihi’n-Nahv, Dâru’l-

Fikr, Beyrut tsz.7-8. 
8 Reşid Rıza, Tefsir’u Kur’ani’l Kerim, Daru’l- Menar, Mısır 1947, 22. 
9 Muhammed el-Tantâvî, Neşetü’n-Nahv ve Tarih’u-Eşheri’n- Nuhât, Dâru’l- Meʻarif, 

Kahire, tsz. 18; Selami Bakırcı - Kenan Demirayak,  Arap Dili Grameri Tarihi, AÜFEF,  

Yayınları, Erzurum 2001, 17-18;Çetin, “Arap”, III, 296. 
10 el-Efğanî, Min Tarih’n-Nahv, 8. 
11 Hıdır Musa Muhammed Hammûd, en-Nahvu ve n-Nuhat el-Medarisu ve l- Hasâis 

Dâru’l-ʻAlemi’l-Kütüb, Beyrut 2003, 10. 
12 Hasan Hindâvî, Menâhicu’s-Sarfiyyîn ve Mezâhibuhum, Dâru’l –Kâlem, Şam 

1989,14. 



 Mehmet Nuri Ayyıldız 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

352 

la gramer karşılığında kullanılıyordu. Fakat III. (IX) yüzyılda sarf 

ilmi hemen hemen ayrı bir ihtisas sahası kazanıp ayrı bir ilim dalı 

olarak ilimler arasında yer almaya başladı.13 Nahiv ilmi hakkında 

“Bu ilimden yüz çevirmenin neredeyse Allah (c.c)’ın kitabı Kur’an-ı 

Kerim’den yüz çevirmekle eşdeğer” olduğunu söyleyen Abdulkadir el-

Cürcani (ö.471/1078) bu ilmi önemsemeyenleri ağır bir dille eleşti-

rerek bu ilmin önemini belirtmiştir.14 Aynı şekilde İmam Suyûti’ de 

(ö.911/1505) şunları dile getirmektedir: “İʻrab’ta müşterek müfredatın 

açıklanabilmesi için arap dilinin bilinmesi gerekir. Zira iʻrab’ın değişme-

siyle manalarda değişir”.15 

Kaynakların belirttiğine göre yabancılarla karşılaşmanın yo-

ğun olması sebebiyle dilin bozulmasının yoğun olarak yaşandığı 

yer Basra olduğundan nahiv ilminin Basra’da ortaya çıktığı, 

tekâmüle eriştiği ve oradan da yayıldığı söylenilmektedir.16Nahiv 

ilminin yazılması ve kaidelerinin bir araya toplanmasının sebebi-

ninde yapılan dil hataları (lehn) olduğu aktarılmaktadır.17 

Yapılan bu dil hatalarına Hz. Peygamber (s.a.v) ve Hz. Ebube-

kir (r.a) döneminde az rastlanırken, Hz. Ömer (r.a) döneminde bu 

hataların daha fazla olduğu görülmektedir.18Hz. Hz. Peygamber 

(s.a.v) döneminde yapılan dil hatalarına şu örneği verebiliriz. Hz. 

Peygamber, huzurunda gramer açısından hatalı konuşan biri için; 

  Kardeşiniz yanıldı onu irşâd edin.” demiştir.19“  أَْرِشدُوا أََخاُكْم فَإِنَّهُ قَْد َضلَّ “

Hz.Ömer (r.a) döneminde yapılan dil hatalarına ise şu örnek-

leri verebiliriz:  

Hz. Ömer (r.a) bir gün ok atışlarında hedefi tutturamayan bir 

                                                           
13 Çörtü, Arapça Dilbilgisi Sarf, İFAV. Yayınları, İstanbul 2014. 22; Çetin, “Arap”, III, 

296. 
14 Abdulkâhir el-Cürcânî, Kitâbu Delâilu’l-İ‘câz, Nşr, M. Reşîd Rıdâ, Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, Beyrût 1984, 23. 
15 Celâlüddîn Abdurrahman, es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân, Nşr. Mustafa Dîb 

el-Buğâ, Beyrut 2000 II, 1209. 
16 İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA, TDV, Yayınları, İstanbul 2006, XXXII, 300. 
17 el-Efğanî, Min Tarih’n-Nahv, 8. 
18 el-Efğanî, Min Tarih’n-Nahv, 8-9.  
19 İbn Cinnî, el-Hasâis, tahk.: Muhammed Ali en-Neccâr, Dârüʹl-Kütübiʹl-‘Arabî, 

Beyrut 1952, c. I, s. 8. 
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grubun yanından geçiyordu. Hedefi tutturamamaları Hz Ömer 

(r.a)’in hoşuna gitmedi. Bunun üzerine onlarda, Hz. Ömer (r.a) ’e 

ok atmada acemi olduklarını yani bu işi yeni öğrendiklerini an-

lamca ifade eden ( َاِنَّا قَْوٌم ُمتَعَل ِِمين) “Yeni öğreniyoruz” dediler. Hz. Ömer 

(r.a)’de onlara “Vallahi, sizin dilde (konuşmada) yaptığınız hata bana ok 

atmadaki hatanızdan daha ağır geldi” dedi.  

Zira kullandıkları ( َاِنَّا قَْوٌم ُمتَعَل ِِمين) cümlesi, arap dili kurallarına 

göre yanlış bir kullanımdı. Bu cümlenin doğru kullanımı ( اِنَّا قَْوٌم

 -şeklinde olmalıydı. Bir başka seferde ise Ebu Musa el (ُمتَعَل ُِمونَ 

Eşʻari, Hz. Ömer (r.a)’e göndermek üzere kâtibine bir metup yaz-

dırır. Mektup (ِمن أبُو ُموسي) “Ebu Musa tarafından gönderilmiştir ” ifa-

desi ile başlamaktadır. Bunu gören Hz. Ömer (r.a) Ebu Musa el- 

Eşʻari’ye mektubu yazan kişinin yazım işlerinden alıkonulmasına 

dair cevap yazar.20  

Çünkü dil kurallarına göre (ِمن أبُو ُموسي) kullanımı yanlış bir 

kullanımdır. Doğru kullanımı  (ِمن أبِي ُموسي) şeklinde olmalıydı. 

Yukarıdaki kısmen değindiğimiz dil hataları yaygınlaşmaya 

başlayınca, Arap dilini korumak ve Arap olmayanlara Arap dilini 

öğretmek amcıyla iʻrab ve iʻrab kaideleri hakkında çalışmalar ele 

alındı. Bu çalışmalar neticesinde nahiv ilmi zamanla ortaya çıktı.21 

Nahiv ilminin başlangıcı hakkında çeşitli rivayetler mevcuttur.22 

Söz konusu rivayetlerin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Hz. Ömer (r.a) döneminde Medineye gelen bir Arap: “Bana 

Hz. Muhammed’e indirilen Kur’an’dan bir kısmını kim okuyabilir?” der. 

Bunun üzerine orada bulunanlardan biri Tevbe süresini okumaya 

başlar. Fakat üçüncü ayetteki  ( ِ اْْلَْكبَرِ  ِ َوَرُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحج   َوأَذَاٌن ِمَن َّللاَّ

َ بَِريءٌ   Haccı ekber gününde Allah Resulunden“(  ِمَن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُهُ  أَنَّ َّللاَّ

bütün insanlara bildirilir: Allah ve resulü Allah’a ortak koşanlardan 

beridir”.23 Ayetindeki ( َُوَرُسولُه) kelimesini (  şeklinde meksur (  َوَرُسوِلهُ 

                                                           
20 el-Efğanî Min Tarih’n-Nahv, 9. 
21 el-Efğanî Min Tarih’n-Nahv, 26. 
22 M.Reşit Özbalıkçı, Kur’ân ve Hadisin Arap Gramerindeki Rolü, Yeni Akademi 

Yayınları, İstanbul 2006, 34. 
23 Tevbe: 9/3. 
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okur. Kur’an okunmasını isteyen arap bu okuyuştan sonra “Şayet 

Allah (c.c) Rasulünden beriyse bende ondan beriyim” der. (Zira   َُوَرُسولُه  

kelimesi َوَرُسوِله   şeklinde esreli okunması durumunda “Allah Müş-

riklerden ve Rasulünden beridir” diye yanlış bir anlam ortaya çık-

maktadır.) Bu olayı duyan Hz. Ömer (r.a) o kişiyi yanına çağırarak 

olayı sorar. O da kendisine okunan Kur’an-ı okuyup daha sonra 

söylediği sözleri tekrarlar. Hz. Ömer (r.a) o kişiye okuyuş şeklinin 

yanlış olduğunu söyleyerek doğru okuma şeklini öğretir. Bu olay 

üzerine Arapçayı ve Arap dilini iyi bilmeyen kimselerin Kur’an 

okumamasını emreder.24 Kur’an’ın muhafaza edilebilmesi için Ebu 

Esved ed-Düeli (ö. 69/688) ’ye Nahiv ilmi ile ilgili bilgileri yazma-

sını ister.25   

2. Diğer bir rivayete göre ise Nahiv ilmi bilgilerini ilk olarak 

ortaya koyan kişinin Hz. Ali (r.a) olduğu yönündedir. Hz. Ali 

(r.a)’yi bu ilmi ortaya çıkarmaya sevk eden sebep ise bir bedevinin 

Hakka suresinin 37. ayetindeki ( َََل يَأُْكلُهُ إَِلَّ اْلَخاِطئُون) “Onu da günahkar-

lardan başkası yemez”26 Ayetindeki ( َاْلَخاِطئُون) kelimesini ( -şek ( اْلَخاِطِئينَ 

linde yanlış okumasıdır. Bunun üzerine Hz. Ali Ebu’l-Esved ed-

Düeli’ye üzerinde Nahiv ilmiyle alakalı bir takım bilgiler bulunan 

bir kağıt vererek ona “kendi fikirlerini de ilave ederek bu metodu takip 

et” demiştir.27 

3. Başka bir rivayete göre ise Ebu’l-Esved ed-Düeli Basra’da 

sıcaklığın çok fazla olduğu bir vakitte kızının yanına gelince, kızı 

-Bâb acım sıcaklık nede fazla” diyeceğine, bunun ye“ (يا أبَتِي ما أَشدَّ الَحرَّ )

rine (  يا أبَتِي ما أَشدُّ الَحِر) Bâbacım sıcaklığın en fazla olduğu vakit hangisi-

dir.” Anlamındaki bir cümleyle ifade eder. Kızının kendisine sıcak-

lığın en fazla ne zaman olduğunu sorduğunu sanan Ebu’l-Esved 

ed-Düeli “( نَاِجر َشْهرُ  )  sefer ayı” diye cevap verir. Kızı babasına: “Ben 

sıcaklığın ne kadarda fazla olduğunu belirtmek için söylemiştim, sıcaklı-

                                                           
24 el-Tantâvî, age.,25; Ebu’l-Berekât A.Rahman b. Muhamme İbnü’l-Enbârî, 

Nuzhetü’l-Elibbâ fi Tabakâti’l-Üdebâ, Thk. İbrahim es-Samirrani, Mektebetu’l-Mennâr, 

Ürdün 1985, 19-20. 
25 el-Tantâvî, 25. 
26 Hakka: 69/37.  
27 Şevkî Dayf, el- Medarisu’n-Nahviyye, Dâru’l-Meârif, Kâhire 1992, 14. 
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ğın en çok olduğu vakti sormamıştım” deyince, Ebu’l-Esved ed-Düeli 

bu olay üzerine Nahiv ilmiyle uğraşmaya başlamıştır.28 Hatta bu 

olay üzerine Ebu’l-Esved ed-Düeli’nin Nahiv ilminde ele aldığı ilk 

konu, Taʻaccub ( التعجب باب )  konusu olmuştur.29 

Yukarıda bir kısmına işaret edilen sebepler ve bunların dışın-

da Arap dili tarihi ile ilgili yazılan kitaplara baktığımızda, Arap 

dili gramerinin ortaya çıkışı ve gelişimine sebep olan olaylarda 

dinin rolünün olduğu görülmektedir.  

Sarf İlminin Ortaya Çıkışı ve Ortaya Çıkış Sebepleri 

Nahiv ilmi hicri birinci yüzyılda Basra’da önemli bir yol kat 

ederken, sarf ilmi ise nahiv ilmi ile birlikte işlenilmekteydi. Bu 

sebeple Arap dilinin önemli bir dalı olan sarf ilminin ortaya çıkma-

sı geç olmuştur.30 

İlk dönemlerde nahiv ilmine oranla sarf ilmine olan ilgisizliğin 

en belirgin ve göze çarpan husus, sarf ilminin genelde nahiv kitap-

larının en sonunda ve pek az yer verilmesiyle göze çarpmaktadır. 

Öyle ki sarf ilmi neredeyse nahiv ilminin bir parçası olarak görül-

mekteydi.31 Örneğin kadim dilcilerden Sibeveyhî ve Radıyyuddin 

el-Esterabâdî gibi âlimler sarf ilmini nahiv ilminin bir bölümü ola-

rak kabul etmişlerdir. Nitekim daha öncede belirttiğimiz gibi ilk 

gramer kitabı olarak günümüze kadar ulaşan Sibeveyhi’in “el-

Kitab” nın ikinci bölümü sarf ilminin bir kısım konularını kapsa-

maktadır.32  

Sarf ilmi ile alakalı Ebu Osman el-Mâzi nî’nin (ö.249/863) “et-

Tasrif” adlı kitabı zamanımızda ulaşan ilk müstakil sarf kitabı ol-

ması hasebiyl el- Mâzi nî bu ilmin kurucusu sayılmıştır.33 Ancak 

son dönem ilim adamlarının ele aldığı sarf ilmi ile ilgili eserlere 

baktığımızda, sarf ilminin kurucusu Kufe dil bilimcilerinin önde 

                                                           
28 el-Efğanî, Min Tarih’n-Nahv,10. 
29 el-Enbârî, age.,21. 
30 Bakırcı - Demirayak, Arap Dili Grameri Târihi, 187. 
31 Bakırcı - Demirayak, Arap Dili Grameri Târihi, 188. 
32 Kılıç, “Sarf”, XXXVI, 136. 
33 Kılıç, “Sarf”, XXXVI, 136. 
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gelenlerinden olan Muaz el-Herra’nın (ö.187/802) olduğu görül-

mektedir.34 Nitekim Suyuti de el-İktirah adlı kitabında sarf ilmini 

ilk defa Ebu’l-Esved ed-Düeli’nin eserlerine istinaden ortaya çıka-

ran kişinin Muaz el-Herra oduğunu belirtmektedir. Hatta Suyûti, 

kurucunun Muaz el-Herra olduğu hususunda ittifakın bulundu-

ğunu da dile getirmektedir.35 Sarf ilminin ortaya çıkmasının sebebi, 

nahiv ilminin ortaya çıkış nedeni gibi dilde yapılan bir takım yan-

lışlar (el-lehn) olduğu ve bu yanlışların dini argümanlara sirayet 

etmesini engellemek için ortaya çıktığını söylenebilir.36 

Arap dili, Arap olmayanların islamla tanışması sonucu bir ta-

kım bozulmalara maruz kalmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde 

arap olmayanlar da bu dili muhafaza etmek için gramerle ilgili 

belirlenen kuralların korunması adına kitaplar yazarak bu dilin 

korunmasında büyük çabalar sarf etmişlerdir. Arap dilinin muha-

fazası için arap olmayanlar tarafından yazılan kitaplar yazıldığı 

günden günümüze dek islami ilimlerle ilgili klasik eğitim veren 

yerlerde okutulmaktadır. Örneğin arap dili grameri ile ilgili okutu-

lan el- Fevaidu’l-Diyaiye (Meşhur olan ismi Molla Câmî) Fars asıllı 

Nurettin Abdurrahman Câmî’ nin, Terkib adlı kitap kürt asıllı Mol-

la Yunus’un, İbni Hişamın Kâvaidu’l- İrâb’ına yazılan Hellul Mea-

kıd adlı şerh de Türk asıllı olan Tokadî’nin kitabıdır.  

Sonuç 

Sami dil ailesi gurubuna mensub olan Arap dili zamanla bo-

zulmalara maruz kalmışsada, dil bilimciler tarafından geliştirilen 

bir takım kurallarla korunma altına alınmıştır. Yapılan bu çalışma-

lar sonucunda ortaya konulan kurallar, genelde Arap dilini, özelde 

ise Kur’an-i Kerimi korumak için geliştirilmiş birtakım (Nahiv, 

Sarf, ve Belağat) ilimlerdir. Bu açıdan baktığımızda Arap dilinin 

gelişimesinde dinin rolünün büyük bir etkisi olduğu görülmekte-

                                                           
34 İbn Atiye, Ebu Muhammed Abdulhak, el-Muharreru’l-Veciz fi-Tefsiri’l-Kitabi’l-Aziz, 

Thk. Abdusselam Abduşşafi Muhammed, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993, 8-9. 
35 Celâlüddîn Abdurrahman, es-Suyûtî, el-İktirâh fî İlmi Usûli’n-Nahv, Thk. 

Abdulhakim Atiyye, Dâru’l-Beyrutî, Şam 2006, 159. 
36 Mustafa Kırkız, Dilbilim Tekniği Açısından Arapçanın Korunmaya Alınışı, 328. 
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dir. Zira ilk dönemlerde ortaya konulan bu kuralların asıl maksadı, 

Öğrenim ve öğretimde gerek konuşma ve gerekse yazıda kolaylay-

lıklar sağlamaktı. Bunun yanı sıra, ortaya konulan bu kurallarla 

Arapların Arap olmayan topluluklarla karışmaları sonucu ortaya 

çıkan dil hataları (lahn) tehlikesinden korumaya yönelik olmuştur. 

Daha sonraları bu çerçeve git gide genişleyerek bu kurallar müsta-

kil birer ilim (Nahiv, Sarf, ve Belağat) dalına dönüşmüştür. 
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___________________________________________________________ 

İSLAM DİNİNİN ANLAŞILMASINDA ARAP DİLİNİN 

ÖNEMİ VE ROLÜ 

ALİ SEVDİ 1 

 

Giriş 

Arapça, geniş bir coğrafi alana yayılmış yaklaşık 200 milyon 

insanın konuştuğu bir dildir.  Arapça stratejik öneminden başka, 

dini, tarihi, kültürel, ekonomik, siyasi, fikri, edebi ve askeri yön-

lerden büyük bir önem taşımaktadır.  

İslam dini, dil olarak Arapça’yı seçmiş ve onu ibadet dili 

yapmıştır. Kur’an ve hadisle tanışma ve buluşma ancak Arapça 

yolu ile mümkün olmaktadır. Arapça İslam kültürünü takdim 

eden bir kap hükmündedir. Müslümanların dinlerini doğru öğ-

renmeleri için İslam dinin temel iki esasını teşkil eden Kur’an-ı ve 

Sünnet Arapça olduklarında gerçek anlamda onların anlaşılması, 

Arap dilini iyi okumaları ve anlamaları gerekir. Bütün bu özellik-

lerden dolayı Arapça, esasen Arapların dili olmaktan öte, artık 

İslam’ın ve Müslümanların dili haline gelmiştir. 

a) Arap Dili 

Bugün yeryüzünde konuşulan 2796 dil olduğu söylenmekte-

dir. Bunlardan biri olan Arapça, nasıl ve nerede ortaya çıktığına 

dair birçok açıklama bulunsa da bu dil, ana yurtları Arabistan ola-

rak kabul edilen Arapların Anadili olup, Sami dil ailesinin güney-

batı grubunda yer alır.2 Bu ailede Arapçanın yanında Fenikece, 

Asurca, Aramca, İbranice dilleri de bulunmaktadır. Ancak bu 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Abdurrahman Fehmi, Mederesetu’l-Arab, İstanbul 1304/1888, s. 18; Nihad M. Çetin, 

"Arap" (Edebiyat), Tiirkiye Diyanet Vakfi islam Ansiklopedisi, İstanbul, 1991, III, 282 
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grupta Arapçaya en yakın olan dil Habeşçe’dir.3 Sami diller tabiri-

ni ilk olarak, 1781’de August Ludwig Schlozer kullanmıştır. İbn 

Hazm ise ondan bin yıl önce Aramca, İbranice ve Arapçanın aynı 

kökten geldiğini belirtmiştir.4 Bu dilin temel kaynakları, Miladi VI. 

Asırdaki cahiliye şiiri, peygamberlik ve Rasit halifeler döneminde 

yazılan mektup ve anlaşmalar özellikle fasih dilin özelliklerini bir 

arada bulunduran bir metin olan Kur’an-ı Kerim’dir. 

Arapçanın tarihi gelişimi, Eski (Kadim) Arapça, Klasik Arap-

ça, Orta Arapça, Yeni (modern) Arapça ve Mahalli Lehçeler başlığı 

altında beş ana devrede incelenmektedir. Detaylı bir şekilde bunla-

ra Nihad M. Çetin’nin yazdığı DİA Arap Edebiyatı maddesine 

bakılabilir.5  

Dar bir coğrafyada ve Arapçanın en mükemmel bir şekilde 

kullanıldığı bir zaman diliminde miladi 610 yılında indirilen 

Kur’ân-Kerîm, fesehâtı, belâğatı ve diğer mucizevi özellikleriyle 

tüm insanları ve cinleri benzerini getirmekten aciz bıraktığı gibi,6 

Kelime, cümle, kavram, atasözü ve deyimler bakımından ciddi bir 

şekilde zengin olan Arapçaya yeni bir hüviyet de kazandırmıştır. 

Arapçanın bütün özelliklerini ve inceliklerini taşıyan Kur'an-ı Ke-

rim, Arapçanın dil ölçüsü ve esaslarının tespitinde delil olarak 

kabul edilmiştir. İslâm ile Arapçanın bir araya gelmesiyle Arap 

diline yeni kavramlar ve anlamlar girerek, güçlü bir dil 

olan Arapça İslâm ile daha da güçlendi. Dünyanın her bir yanında 

okunup öğrenilen bir dil hâline geldi. İslâm Arapçaya yeni kav-

ramlar katarak, Arapça kelimelerin bazılarına ait hakîkî manaları 

şer’î manalara nakletti. Buna göre İslâm Dini; Namaz, oruç ve 

hac gibi kelimelerin lüğavi anlamlarını şer’î anlamlara nakletti. 

                                                           
3 Çetin, "Arap" (Edebiyat), TDVİA, III, 282; Selehattin Fettahoğlu, “Din Eğitiminde 

ve Dini İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü ve Yeri”, ilimlerin Teşekkülü ve İslamî 

İlimler Arası İlişkiler (Uluslararası Sempozyum), 28-30 Nisan, Bişkek-Kırgızistan 

2014, s. 54-60. 
4 İbn Haldûn, Veliyyu’d-Dîn Ebû Zeyd Abdurrahmân b. Muhammed, Mukaddime 

(Terc. Z. Kadiri Ugan), İstanbul 1991, II, 174-176. 
5 Çetin, "Arap" (Edebiyat), TDVİA, III, 282-296. 
6 Bakara: 2/ l3: Yunus: 10/38: Hud: 10 /38; ; İsra: 17 /88; Tur: 52/33-34. 
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Mü’min, Müslim, kâfir, fasık ve münafık gibi kelimelere yeni anlamlar 

yükledi. Yine İslâm Arap diline; Hilâfet, velayet, vezir, kadâ, hicâbe ve 

hisbe kelimelerinde olduğu gibi idari ve siyasi anlamları 

olan kelimeleri kattı. Kur’ân ve Sünnet’in sahih bir şekilde anlaşıl-

ması için çalışmalar yapan İslâm âlimleri nahiv alanındaki çalışma-

larıyla Arap diline; fail, meful, âmil, ilga, ta’lik, mudaf, mudafu’n-ileyh, 

merfu, mensub ve mecrur gibi yeni kavramları kazandırdı. Hadis 

ilmi nedeniyle Arapçaya; sened, metin, illet, merfu, mürsel, munkatı, 

me’sûr ve mütevâtir gibi kelimeler dâhil oldu. Fıkıh ve fıkıh 

usûlü alanlarında; vacip, müstehab, haram, mekruh ve mubah gibi 

kelimeleri, Belâğatta ise; bedî’, beyan, meânî, cinas, teşbih, istiâre, 

kinâye, müsned, müsnedü ileyh gibi kavramları kazandırdı. Netice 

itibariyle İslâm ile Arapça adeta birbirinden ayrılması mümkün 

olmayan et ve tırnak gibi oldu. 

Klasik Arapça diye de isimlendirilen bu dönemin eldeki en 

eski yazılı metinleri, Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberin (s.a.s.} ha-

disleri ve Arap Divanıdır. İlerleyen yıllarda, fetihlerin tabii sonucu 

yabancı unsurlarla karşılaşan Arapça, özellikle Farsça, Yunanca, 

Latince ve Serberi dilinden etkilenmiş, bu dillerden Arapçaya çok-

ça kelime ve terim girmiştir. Bu dönem orta Arapça olarak isim-

lendirilmektedir. 

Nahiv (gramer), Sarf (morfoloji) ve Beleğat (retorik) gibi dil bi-

limlerine gelince, bunlar; İslam fetihlerinin genişlemesiyle, tedrici 

olarak insanların fasih Arapçanın konuşulduğu yerlerden uzak-

laşmaları, değişik milletlerin grup grup Allah’ın (c.c.) dinine gir-

meleri sonucu, fasih Arapçanın orijinal seslerinden, irabından ve 

kelime yapısından uzaklaşma seklinde başlayan “dil hatalarına” 

karsı insanların direnmesi, karsı çıkması için ortaya konan sözlük-

ler ve dil kurallarıdır. Bütün bu ilimler; dinin öğrenebilmesi ve 

topluma ulaştırılabilmesi, çağın gereksinimlerine cevap verebilme-

si için sağlam bir dil olmasını amaçlamaktadır.7  

                                                           
7 İbn Cinnî, Ebu’l-Fath Osman, el-Hasâis (Thk. Muhammed Ali en-Neccâr), Mısır 

1986, I, 35; İbnü’n-Nedim, Ebu’l-Ferec Muhammed b. İshak, el-Fihrist, Beyrut, ts. s. 

60; es-Suyûtî, Abdurrahman b. Ebî Bekir, el-Müzhir fî ‘Ulûmi’l-Luga ve Envâu’hâ, 
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b) Arap Dilinin Önemi 

Arapça, gerek konuşulduğu coğrafyanın genişliği, gerek bu 

coğrafyanın dünyadaki stratejik önemi bakımından her geçen gün 

daha fazla önem kazanmaktadır. Arapça günümüzde Arap Yarı-

madasından, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar pek çok 

alanda yüz milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. Arap-

çanın konuşulma alanları 23 Arap ülkesi, 10 Afrika ülkesi, Nijer ve 

Çad gibi Arap olmayan ülkeler olarak belirtilmektedir. Bu bakım-

dan Arapça, bazı araştırmacılar tarafından haklı olarak ‘Doğunun 

Latincesi’ olarak anılmaya başlanmıştır. Fakat Arapçanın önemli 

olmasının altında yatan asıl neden, Bilindiği gibi Allah Teâlâ’nın 

Kur’an-ı Kerîm’i, Muhammed (a.s) nebimize apaçık bir Arapça 

diliyle indirmiş olması ve Müslümanların ortak dili haline gelmiş 

olmasındadır.  

Arapçanın İslâm’ın dili olması, İslâm’ın doğuşundan ve 

Kur’ân-ı Kerim’in apaçık Arap diliyle indirilişinden beri, tarihî 

hadiselere şahit olan herkesin anlayabileceği sağlam ve değişmez 

bir hakikattir. Arapça yerellik elbisesini çıkarmış, etnik ve milli 

aidiyetlerini bir tarafa bırakmıştır. Arapça, Arap yarımadasının dar 

sınırlarının arkasında gizlenmişken bu sınırları aşıp ne zaman ve 

nerede olurlarsa olsunlar Müslümanların ortak dili haline geldi. 

Dolayısıyla Arapça, insanları İslâm’a ulaştıran bir yol haline geldi-

ği gibi İslâm da Arapçayı insanlarla buluşturan bir yol oldu. İnsan-

lar, İslâm ile Arapçayı, Arapça ile İslâm’ı tanıdı. Bu noktadan 

Arapça, din eğitiminde büyük önem taşımakta, Arapça olmaksızın 

bir din eğitiminden bahsetmek imkânsızlaşmaktadır. Kuran ve 

                                                                                                                        
Beyrut 1998, II, 246; Tantâvî, Muhammed, Neşe’tu’n-Nahv ve Târîhu Eşheri’n-Nuhât, 

Dâru’l-Maarif, Mısır 1995, s. 16; Şevkî Dayf, el-Medârisu’n-Nahviyye, 88. Baskı), 

Dâru’l-Maarif, Kahire 1968, s. 11-12; Gümüş, Sadrettin, Seyyid Şerif Cürcânî, İstanbul 

1984, s. 21; Nihad M. Çetin, "Arap" (Edebiyat), Tiirkiye Diyanet Vakfi islam Ansiklope-

disi (DiA), İstanbul, 1991, III, 296; Hulusi Kılıç, "Basriyyiln", DiA, İstanbul, 1992, V, 

117; Ahmed Emin, Duha’l-İslâm, Beyrut, “ts”, II , 284; Fettahoğlu, “Din Eğitiminde 

ve Dini İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü ve Yeri”, 54-60. 
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sünnetin dili olan Arapçanın iyi öğrenilmesi demek, dinin temel 

metinlerine doğrudan ulaşmak anlamına gelmektedir. 

Müslümanlar, farz-ı kifâye olarak gördükleri Arapça öğreni-

mine ilk yıllardan beri başlamışlardır.8 Nitekim İslam dünyasında 

eğitim ve öğretimin temeli Hz. Peygamber (a.s) dönemine kadar 

geriye götürülebilir. İslam’ın ilk dönemlerinde dinin temel ilkele-

rini öğrenme kaygısı, Müslümanları camiye yöneltmiş, Hz. Pey-

gamber (a.s) ve çevresindekileri de doğal olarak bir öğretmen ko-

numuna yükseltmişti. Bu öğretim tarzı, daha sonraları, başta 

Arapça öğretimi olmak üzere bilimsel faaliyetlerin yapıldığı ku-

rumların cami ve çevresinde gelişmesinde etkili olmuştur. Hz. 

Peygamber (a.s) döneminde Medine’de Kur'an eğitimi yapan 

Dâru’l-Kurrâ’nın dışında, Mescid-i Nebevî ve Suffa bilimsel faali-

yetlerin yapıldığı ilk yerler olarak görülebilir.9 

Abbasiler döneminde ise mahalle mektebi anlamına ge-

len “küttâb” kurumu ortaya çıkmıştır. Karahanlı, Selçuklu ve Os-

manlılar buna Sıbyân mektebi diyorlardı. Osmanlılar bu tip mek-

teplere, “daru taʻlîm, dâru’l-ʻilm, muallimhane, mahalle mektebi, 

taş mekteb, mekteb-i ibtidaiye” gibi adları da vermişlerdir. Bu 

kurumlar Arapça başta olmak üzere İslâmî ilimlerin öğretildiği 

yerler olan medreselerin bir alt kademesini teşkil ediyordu.10 

Müslümanlar, Kur'an okumada, namazda, ezanda ve duada, 

hacda ve umrede, düğünde ve cenazede, iyilik ve musibette, hasta-

lıkta ve sağlıkta, şükürde ve hamdde hep Arapçayı kullanır. Bu-

nun en açık örneği tüm İslam âlemi çapında ezanın, selâmın, tesbi-

                                                           
8 Taşköprîzâde, Ahmet b. Mustafa, Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde fî Mev-

zu‘atu’l-‘Ulûm, Dâru Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1985, I, 182; Seyyid Abdullah el-

Hüseyni: Şerhu’ş-Şafiye, Hacı Hüseyin Matbaası, 1273, 2-3; Zeynizade, Hüseyin b. 

Ahmed, Kâfiye Mu‘ribi, Dersaadet, 1273, 3; Fettahoğlu, “Din Eğitiminde ve Dini 

İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü ve Yeri”, 54-60. 
9 Ünal Taşkın, “Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, I/3, 2008, s. 351. 
10 Yahya Suzan, “Medreselerde Arapça Öğretimi, Medrese ve İlahiyat Kavşağında 

İslâmî İlimler” (Uluslararası Sempozyum): 29 Haziran - 1 Temmuz 2012 cilt: I, s. 

599-614; Fettahoğlu, “Din Eğitiminde ve Dini İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü 

ve Yeri”, 54-60. 
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hin, tehlilin, tahmidin ve tebliğin tüm Müslümanlar için aynı an-

lamı taşımasında ileri gelir. Dünyanın her yerinde, bir Müslümanla 

karşılaştığımızda ve Selamün Aleyküm dediğimizde hep aynı kar-

şılığı alırız: Aleyküm selam. Bu anlamda Arapça bir milletin de-

ğil, İslâm kültürünün dili haline gelmiştir. Muhammed Hamidul-

lah ise başka bir yönden Arapçayı değerlendirmekte ve onu bütün 

Müslümanların ana dili olarak nitelemektedir. 

Arapçanın İslâm ve İslâmî ilimlerdeki önemini ortaya koymak 

açısından bazı İsâm âlimlerin görüşlerini zikretmek faydalı olacağı 

kanaatindeyiz. Mesela: Tâbiîn kuşağı müfessirlerinden İbnu’l-

Mucâhid (ö. 103/721), Arap dilini bilmeyen birinin tefsir yazması-

nın doğru olmayacağını belirtmektedir. İmâm Mâlik (ö. 179/795) 

de Arapçayı bilmeden tefsir yazana bazı müeyyidelerin uygulan-

masını savunmaktadır. İmam Şafiî,  “Her bir Müslümanın bütün 

gücüyle Arap dilini öğrenmesi gerekir ki böylelikle Allah’tan baş-

ka ilah olmadığına ve Muhammed’in de O’nun kulu ve Rasûlü 

olduğuna şahitlik etmiş olsun.” 

ibn Hazm, Kur'an Arapçadır. Onu Arapça bilmeyenin anlama-

sının yolu yoktur11  Allah, Kur'an-ı Kerim'i Peygamberine (s.a) 

Arapça indirdi. Nahiv ve Lügat ilmini bilmeyen Allah'ın bize ken-

disi ile hitap ettiği ve dinimizi açıkladığı dili bilmiyor demektir. 

Arapça bilmeyenin Allah'ın dininde bir kelime bile fetva vermesi 

haramdır. Müslümanların da böyle birinden fetva istemesi haram-

dır. Allah'ın bize hitap ettiği lisanı bilmeyenin bilmediği şeyle fetva 

vermesi ona haramdır. 

Tefsir ilminde âlim olanın Arapça Lügat, Nahiv, Sarf, Beyan, 

Fıkıh Usulü, Kıraat ilmi gibi ilimlere vakıf olması gerekir. Tefsir 

âliminin Kur'an Ayetlerinin nüzul sebepleri ile nâsih ve mensûhu-

nu da bilmesi gerekir. Âlimlerden bazıları bunlara bazı ilaveler 

yapmıştır. Örneğin, Zeccac ve Vahidi Garlbü'I- Kur'an'ı, Salebi 

Kısas'ı, Zemahşeri Beyan ilmini, Razi Kelam ve akli ilimlerden 

                                                           
11 İbn Hazm, Ebû Muhammed Ali, Resâili İbn Hazm el-Endelûsî, Müessesetu’l-

Arabiyye,  1980, 3/162. 
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konu ile ilgisi olanları zikretmiştir.12 Sayısı on beşe ulaşan bu ilim-

leri Suyûtî icmal etmiş olup bu ilimlerin ilk yedisi Arapça dil bili-

minin -Lügat, Nahiv, Sarf, iştikak, Meani, Beyan, Bed i- kısımları-

dır ve ilki Lügat ilmidir.13  

Dilin esaslarına vakıf olmayan, kelimelerin, ibarelerin lügat ve 

mecâzî manalarını anlamayan, mukteza-i hali, muhtelif beyan 

üsluplarını bilmeyen bir kimse, Kur'an-ı Mübin'in lafızlarını, ter-

kiplerini tahlil edemez.14 Malik b. Enes (r.a.) "Arapçayı bilmeyen ve 

Allah'ın Kitabı'nı tefsire kalkışanı ibret verici bir ceza ile cezalandı-

rırdım," demektedir. Mücahid de "Allah'a ve ahiret gününe inanan 

bir kimseye Arapçayı bilmeden Allah'ın Kitabından konuşması 

helal değildir, demiştir.15  

Zerkeşi, Ebü'I-Leys'den naklen, Arap dilini ve nüzul sebebini 

bilene tefsir yapması caizdir. Ancak tefsir konusunda söz söyleme 

zorunda kalan ve dilin hususiyetlerini bilmeyenin tefsir yapması 

caiz değildir Ancak işittikleri kadarını söyleyebilir. Bu da tefsir 

değil hikâye olur demektedir.16  

Gazali, Arapçayı anlayabilecek ve onun kullanış şekillerini bi-

lecek kadar, sözün icaz, tadvil, izmar- hazif- ibdal, takdim, tehir, -

bilmesi gerektiğine işaret etmektedir.17  

Şatıbi özetle, islam Şeriatı Arapçadır. Yabancı bir dil ile onu 

anlamak imkân dâhilinde değildir. Kur'an'da yabancı kelime yok-

tur. Bu minval üzere inmiştir. Kur'an-ı Kerim Arapça nazil olmuş-

tur. Onu anlama talebi özellikle aynı yolla olur. Çünkü Kur'an 

Arapçadır. Arap diliyle gelmiştir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'i 

                                                           
12 ez-Zerkeşî, Bedruddîn, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru İhyai’l-Kutub, Beyrut 

1957, 1/13. 
13 es-Suyuti, Celaluddîn, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Hey’etu’l-Mısriyye 1957, 4/213 

vd. 
14 Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi, Bilmen Yayınevi, İstanbul “ts”, 1/141. 
15 ez-Zerkeşî, el-Burhân, 1/292; es-Suyûtî, el-İtkân, 4/213; Fettahoğlu, “Din Eğitiminde 

ve Dini İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü ve Yeri”, 54-60. 

 
16 ez-Zerkeşî, el-Burhân, 2/163. 
17 el-Gazalî, Ebû Hamid, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Dâru’l-Ma’rife, Mısır “ts”, l/292. 
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anlamanın bundan başka bir yolu yoktur. Kur'an-ı Kerim' i anla-

mak isteyen ona bu yolla yaklaşmalıdır. Arap dili diğer dillerden 

tamamen farklıdır. Çünkü Arapça dil ve üslup bakımından diğer 

dillerden ayrılır.18  

İmam Şafii, Kitabın nazil olduğu ve sünnetin varit olduğu bu 

dili bilmeyen bir kimse, bilmediği bir konuda söz söyleme külfeti-

ne girer de söylediği doğruya muvafık olursa -bilmediği halde 

doğruyu bulursa- bu övülmez. Doğru ile yanlış arasındaki farkı 

bilmeyen kişi bilmediği konuda söz söylemeyi tekellüf ederse ma-

zur görülmez.19  

ibn Haldun, şeriat ehlinin Arapça bilmesi zarurettir. Çünkü 

şer'i hükümlerin kaynağı Kitap ve Sünnettir. Onlarda Arap dili ile 

yazılmıştır. Bunları nakleden sahabe ve tabiin de Arap'tır. Fakih 

olmak isteyenin Arapçanın fıkıh la ilgili kısımlarını bilmesi gere-

kir.20 

Şatıbi, müçtehidin içtihat etmesi için Arapça bilmesinin gerekli 

olduğunu beyan etmektedir. Arapça Şeriatın {Kitap ve Sünnetin} 

metinlerini anlamaya ve naslardan doğruyu çıkarmaya vesiledir. 

Çünkü bu şeriat Arapça geldi. Allah, "Hakikat Biz onu {O'nun 

manalarını} anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık,"21 ve "Bu 

{Kur'an'ın dili} ise {bütün fesahat ve belagati ile} apaçık Arapça bir 

dildir,"22 buyrulmaktadır. Arapça, Kitab ve Sünnetin anlaşılmasına 

vesile olunca, Şeriat ilmi talebesine onu bilmek vacip olur. Çünkü 

"vesileye makasıdın ahkamı aynen uygulanır.23  

Âlimlerin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere İslâm'ın ve kay-

naklarının doğru bir şekilde anlaşılması hususunda Arapça son 

derece önemli bir yere sahiptir. Arapça bilinmeden Kur’ân’ın ve 

                                                           
18 eş-Şatıbî, İbrâhîm b. Mûsâ, el-Muvâfakat, Dâru İbn Affân 1997, 2/101 vd. 
19 eş-Şafi'i, Ebû Abdillâh Muhammed b. İdrîs, er-Risâle, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1990, 

1/50. 
20 İbn Haldun, Abdurrahmân b. Muhammed, Mukaddime, 545; Fettahoğlu, “Din 

Eğitiminde ve Dini İlimlerin Tahsilinde Arapçanın Rolü ve Yeri”, 54-60. 
21 Zuhruf Suresi, 43/3. 
22 Nahl Suresi, 16/103. 
23 eş-Şatıbi, el-Muvafâkat, 4/114 vd. 
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Sünnet’in anlaşılması mümkün olmadığı gibi şer’î hükümlerden 

istinbatta bulunmak da imkânsızdır. 

Bütün bu özelliklerden dolayı Arapça, esasen Arapların dili 

olmaktan öte, artık İslam’ın ve Müslümanların dili haline gelmiş-

tir. İşte bunun içindir ki asırlar boyunca Haçlıların ve Oryantalist-

lerin Arapçaya yönelik tüm saldırılarına rağmen, Arapça nispeten 

sarsılmışsa da Hz. Peygamber (a.s) zamanındaki safiyetini koru-

maya devam etmektedir. Bu sebeple, eğer Kur’an-ı Kerim-i, hadis-

leri anlamak ve dini hükümleri insanlara en doğru şekilde aktar-

mak istiyorsak, Arapçayı çok iyi bir şekilde öğrenmek ve öğret-

memiz gerekir. 

Bütün bu mülahazalar çerçevesinde modern dünyada sadece 

günlük olarak değil, bilimsel, kültürel ve her türlü sosyal alanda 

kullanılan ve çok geniş bir coğrafyada konuşulan Arapçanın, gerek 

dini eserleri ve kültürel mirası anlamak, gerekse de bir iletişim dili 

olarak kullanılmak üzere, hızlı ve etkin bir şekilde öğrenilmesi 

günümüzde çok daha fazla önem kazanmıştır.  

Sonuç 

Kur'an-ı Kerim Arapça nazil olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.) 

de Hadis-i Şeriflerini Arapça irad buyurdular. Müslümanlar na-

mazda Allah'a Arapça nazil olan Kur'an'ın diliyle yaklaşmaktadır. 

Bu sebeple Müslümanların din ve ibadet dili Arapçadır. Müslü-

man âlimlerin yazdığı eserlerin dili de Arapçadır. Din Eğitimi ve 

ibadet alışkanlığı edinmede Arapçanın önemi ve rolü büyüktür. 

Din ve ibadet eğitimi, müntesiplerinin mensup olduğu dinin kutsal 

metinleri üzerinden yapılmaktadır. Bir Müslüman için içinde 

Arapçanın olmadığı bir dini hayat düşünülemez.  

Arapça Kur'an ilimlerinin doğuş sebebidir. Şer'i ilimlerin te-

melinde Kur'an ve Sünnetin anlamına ulaşma ihtiyacı yatmaktadır. 

Kıraat, Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Usul gibi temel İslâm ilimlerde ya-

zılmış eserler Arapçadır. Dini kaynaklara ulaşmak için Arapça 

bilmek bir ön şarttır. Arapça bilmeden din ilminde âlim olunamaz. 

İslam âlimleri Kur'an Dilinde âlim olmayı, Kur'an ve Hadis konu-
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sunda söz sahibi olunabilmesinin ön şartı saymışlardır. Arapça 

bilmeyenin din âlimi olmasının imkânsızlığı kanaati kabul gör-

müştür. Vakıa da bu kanaati doğrulamaktadır. Zira Arapça bilme-

yen birdin âlimi bilinmemektedir. Bu tespitler sonucu: Arapça, Din 

Eğitimi ve İslami ilimlerin tahsili konusunda önemli bir yere sahip-

tir. İslam Dinin anlaşılması ve İslam Medeniyetinin kaynaklarına 

inmek için Arapça bilmek zaruri ve önemli bir ihtiyaç ve dini haya-

tın tanzimi için de şarttır. 
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___________________________________________________________ 

ABDULKÂHİR EL-CURCÂNÎ HAYATI ESERLERİ VE 

İLMİ KİŞİLİĞİ 

ALİ SEVDİ 1 

 

Giriş 

Büyük dil, nahiv ve belagat âlimi Abdulkahir el-Curcânî 

(471/1078) Arap dili alanında yazdığı eserlerle çığır açmıştır. Bu 

eserlerden çoğu günümüze ulaşmamış olsa da Delâilu’l-İ’câz, 

Esrâru’l-Belâğa, el-Cumel ve el-‘Avâmilu’l-Mie adlı eserleri haklı bir 

şöhret kazanmıştır. Bu eserler İslam dünyasının belli başlı ilim 

merkezlerinde okutulmuş ve hâlen okutulmaya davam edilmekte-

dir. O, dini bilimdeki engin bilgisine dil alanındaki dehasını; felse-

fe, psikoloji, mantık ve edebiyat bilgilerini de katarak genelde ede-

bi metnin belagatini, özelde Kur’nın belagat ve i’câzını ispatlama-

ya çalışılmıştır. Onun nahiv, edebiyat ve şiirle ilgili fikirleri başlı 

başına birer teori kabul edilmiş ve özel çalışmalara konu edilmiştir.  

1.Hayati 

a) Kimliği ve Eğitimi        

Arap dili ve belagatinde ünlü olduğu halde Abdulkâhir el-

Curcânî hakkındaki biyografik bilgiler son derece kısıtlı ve azdır. 

İsmi, Abdulkâhir bin Abdurrahmân bin Muhammed el-Curcânî, 

künyesi ise Ebû Bekr en-Nahvî’dir. Fârisî asıllı olup birçok âlim, 

fukaha, muhaddis ve üdebanın yetiştiği ve çıktığı Curcân’da doğ-

du.2 Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle beraber, hicri 

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 el-Kıftî, Cemâluddin Ebu’l-Hasan Ali b. Yusuf, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, 

(tah. Ebu’l-Fadl İbrahim), Dâr’l-Fikri’l-Arabiyyi, Kahire 1986, II, 188; İbnu’l-‘İmâd, 

Ebu’l-Fellâh Abdu’l-Hayy b. Ahmed, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, (tah. 

Mahmûd Arnâvûd), Dâru İbn Kesîr, Beyrut 1987, V, 308-309; el-Muheymir, Fuâd 

Ali, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî en-Nahviyye fi Delâilu’l-İ‘caz, Dâru’s-Sakâfe li’n-
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IV. asrın sonu ve V. asrın başında veya hemen öncesinde doğduğu 

ihtimali kuvvetlidir.3 Curcân: Ünlü bir şehir olup, Taberistan ile 

Horasan arasında bulunur.4 Bugün İran topraklarında yer alan ve 

X. yüzyılın başlarında önce Gazneliler ardından da Büyük Selçuklu 

Devlet’inin hâkimiyet kurduğu bir zaman diliminde önemli ilim ve 

kültür merkezlerinden biriydi.5  

Birçok İslam âliminin biyografisinde rastlanan ilmî seyahatler 

onda rastlanmaz. Çünkü Abdulkahir el-Curcânî, doğduğu Curcân 

şehrinde tahsilini ve bütün hayatını nihayete erdirdiğini görüyo-

ruz.6 Arap dil bilgisini, doğduğu şehirden ( Curcân) dışarı çıkma-

dığı için sadece meşhur âlim Ebu Ali el-Farisi’nin yeğeni ve talebe-

si Ebu’l-Hüseyin Muhammed b. Hasan el-Farisi’den aldığı vurgu-

lamaktadır.7 Ayrıca üstün bir edebiyatçı olan Kadı Ebu’l-Hasan Ali 

                                                                                                                        
Naşr ve’t-Tevzî’, Kahire 1983, s. 10; Nasrullah Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-

Curcânî”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1988, I, 247. 
3 ‘Abbûd Halîfe, ‘Alaketu ed-Dersu’n-Nahviyye bî Dersi’l-Belâğiyyi ‘İnde Abdulkâhir el-

Curcânî (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi) el-Cumhuriyeti’l-Cezaiririyye Vizaretü’t-

Ta’limi’l-Âli Ve’l-Bahsi’l-İlmiyyi Cami’etu Ebî Belkâyed, Cezair 2010, s. 79; Mehdi 

Ferit, el-‘Avâmilu’l-Nahviyyeti fi Lugati’l-Arabiyyeti min Hilâli Kitabi’l-‘Avâmilü’l-Mieti 

li’l-İmam Abdulkâhir el-Curcânî, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), el-Cumhuriyetu’l-

Cezâiriyye Vizaretu’t-Ta’limu’l-Âli Ve’l-Bahsu’l-İlmiyye Câmi’etu’l-Cezairî, Bûzrîâ 

2010, s. 84. Doğum yılı kesin olarak bilinmediği gibi ailesi hakkında da yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Kaynaklar bu durumu yoksul olması veya insanlardan uzak bir 

hayat sürmesi sebebiyle yöneticilerle ilişki ve temasının bulunmamasına 

bağlamaktadırlar. (Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 14; Numan Konaklı, 

Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları (Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana 

Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, İstanbul 2015, s. 5.) 
4 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî Belâğatuhu ve Nakduhu, Vekâletu’l-Matbûât, 

Beyrut 1973, s. 11; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 10. 
5 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 5-6. 
6 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 188; es-Suyyûtî Hafız Celâluddin 

Abdurrahmân, Buğyetu’l-Vu‘at,(tah. Muhammed Ebu’l-Fadıl İbrahim), Daru’l-Fikr, 

Kahire 1979, II, 107;el-Ezherî, Hâlid el-Cercâvî, el-Avâmilu’l-Mietu’n-Nahviyye fî Usûli 

‘İlmi’l-‘Arabiyye, (tah. el-Bedrâvî Zehrân), Daru’l-Mearif, Kahire ts, s. 39. 
7 el-Kıftî, İnbâhu’r-Ruvât ‘alâ Enbâhi’n-Nuhât, II, 188; es-Suyyûtî, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 

107; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, V, 308-309; İbnu’l-Enbârî, 

Ebu’l-Berekât Kemaluddîn Abdurrahman Muhammed, Nuzhetu’l-Elibbâ fi 

Tabakâti’l-Udebâ’, (tah. İbrâhîm Sâmirânî), Mektebetu’l-Menâr, Ürdün 1985, s. 264; 

Kilâb, Ahmed Âtıf Muhammed, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî fî ‘Ardihi el-

Mesâili’n-Nahviyye Dirâseten Tahliliyye, (Yüksek Lisans Tezi), el-Câmi’atu’l-
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b. Abdülaziz el-Curcânî’den ders aldığı da rivayet edilmektedir. 

Curcânî âlimliğinin yanında, dini konuların yaşanması hususunda 

hassas ve mütedeyyin bir kişiydi. Ayrıca kaynaklar onun itikatta 

Eş’arî ekolüne bağlı bir mütekellim, fıkıhta Şâfiî mezhebine bağlı 

bir fakih olduğunu belirtir.8 

Tahsilini bitirdikten sonra Curcân’da ders vermeye başlayınca 

şöhreti kısa zamanda yayıldı. Ondan ders okumak isteyen ilim 

meraklıları Curcân’a akın etmeye başladılar.9 Selçuklu Veziri Ni-

zamülmülk başta olmak üzere ileri gelen birçok kimseye kasideler 

yazdıysa da onlardan beklediği ilgiyi göremedi. Rahat bir yaşam 

sürmediği, bundan dolayı da karamsar ve insanlara karşı kötümser 

olduğu şiirlerinden anlaşılmaktadır.10 

b) Hocaları 

el-Curcânî, yukarıda da belirtildiği gibi bütün tahsil hayatı 

boyunca kendi şehri ve memleketi olan Curcân’da kaldı ve burada 

hem eğitimini gördü hem de ders verdi.11 Ders aldığı hocaları ara-

sında en meşhurları şunlar sayılır: 

1. Ebû Hasan Muhammed b. Hüseyin b. Abdulvâris en-Nahvi 

el-Farisî (ö. 421/1030): Ebû Ali el-Fârisî’nin kız kardeşinin oğludur. 

İlim ve fazilet sahibi olup, zamanın nahiv bilginlerindendi. Nahiv 

ilmini dayısından öğrendi.12 Abdulkâhir el-Curcânî, bu üstadının 

yanında Ebu Ali el-Farisî’nin el-Kitabu’l-Îzâh eserini okumuş. Hat-

                                                                                                                        
İslâmiyye, Kısmu’l-Luğati’l-Arabiy, Gaze 2013, s. 5; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir 

el-Curcânî”,DİA, İstanbul 1988, I. 247. 
8 es-Suyyûtî, Buğyetü’l-Vu‘at, II, 107; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men 

Zeheb, V, 308-309; 
9el-Ezherî, Şerhu’l-‘Avâmilu’l-Mie, s. 39. 
10Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”,DİA, I, 247. 
11Gâlip Yavuz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, (Basılmamış Mas-

tır Tezi), el-Câmiatu’l-‘Alemiyye, Külleyetu’l-Lüğati’l-Arabiyyi İslamiyetu’l-Abâd, , 

İslamabâd 1987, s. 13-14. 
12 es-Seâlibî, Ebû Mansûr Abdülmelik b. İsmail, Yetimetu’d-Dehr fî Mehâsini Ehli’l-

‘Asr, (tah. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid), Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut 

1973, 384-386; ez-Ziriklî, Hayruddin, el-Âlâm Kâmusu Terâcime lî Eşheri’r-Ricâl ve’n-

Nisâ mine’l-Arab ve’l-Müst’âribîn ve’l-Müsteşrikîn, Dâru’l-‘İlmi, Beyrut 1985, VI, 99, 

Yavuz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 13. 
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ta kitabın yöntem ve içeriği o kadar hoşuna gider ki bu kitaba şerh 

olarak otuz ciltlik el-Muğni adındaki eserini yazar,13 bunu el-

Muktesid fî Şerhi’l-Îzâh isimli bir muhtasar14 ve el-Îcâz isimli yine 

başka bir muhtasar eser olmak üzere üç çalışma yapar15. 

2. Ebu’l-Hüseyin Muhammed b. Hasan el-Farisî (ö. 421/1032): 

Ebu Ali el-Farisî’nin yeğeni, öğrencisi ve nahiv âlimidir. Curcânî 

nahiv ilmini ondan öğrendi.16 Ebu’l-Hüseyin, nahiv tahsilini ta-

mamlayana kadar dayısı Ebû Ali el-Fârisî’nin yanında ayrılmamış-

tır. Ebû Ali el-Fârisî’nin nahiv birikiminin talebesi Ebu’l-Hüseyin 

el-Fârisî üzerinden Curcânî’ye intikal ettiği ve Curcânî üzerinde 

etkisi bulunduğu söylemek mümkündür. 

3. Kadı Ebu’l-Hasan Ali b. Abdülaziz el-Curcânî (ö. 

392/1001):17 Bu zatın asıl ismi Ali b. Abdülaziz b. Ali b. İsmail el-

Curcânî Ebu’l-Hasan, Sahib b. İbad zamanında “Reyy” şehrinin 

kadılığını yapmış, kabiliyetli bir edebiyatçıdır. Abdulkahir el-

Curcânî, meclisinde ondan bahsedince onunla övünürdü.  Hicri 

392 yılında Çarşamba günü vefat etmiş.  Mezarı Curcân şehrinde-

dir.18 

c) Öğrencileri 

Farklı alanlardaki geniş ilmi birikimi ve özellikle nahiv ilmin-

deki şöhreti onu yaşadığı dönemde geniş coğrafyada meşhur hale 

getirmiştir. Bu bağlamda ondan ders almak ve ilmi birikiminden 

istifade etmek isteyen pek çok ilim taliplisi Curcân şehrine akın 

etmiş ve kendisine öğrencilik yapmıştır.  Ona karşı gösterilen bu 

                                                           
13 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn ‘an Asâmi’l-Kutub ve’l-Funûn, Daru İhyâi’l-Türâsi’l-

Arabiyyi, Beyrut 1991, I, 212; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 5. 
14 İbnu’l-Enbârî, Nuzhe, I, 265; Kutubî, Fevâtu’l-Vefeyât, II, 370; es-Subkî, Tabakâtü’ş-

Şâfiiyye, V, 149; es-Suyyûtî, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 106; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir 

el-Curcânî, s. 11. 
15 Kâtip Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 212; İsmail Paşa, Hediyyetu’l-Ârifîn, I, 606; Kilâb, 

Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 6. 
16 Ferit, el-‘Avâmilu’l-Nahviyye, s. 84; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 5; 

Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 13. 
17Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA,  s. 247. 
18el-Ezherî,  Şerhu’l-‘Avâmilu’l-Mie, S. 39; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-

Curcânî ve’l-Birgivî, s. 14; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 11-12. 
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ilgi vefatına kadar sürmüştür. Buna bağlı olarak çeşitli kaynaklar-

da Curcânî’den ders alan bazı öğrencilerin isimleri yer almaktadır. 

Bunların en meşhurları ise şunlardır: 

1. Ali b. Zeyd el-Fasihî en-Nahvî (ö. 516/1149): Dönemin ünlü 

dilcilerinden olan meşhur bir bilgindir. Fasihi lakabıyla ünlü olma-

sının sebebi ise, Ebu’l-Abbâs Sa’leb’in el-Fasîh adlı eserini çok 

okuması ve araştırmasına dayandırılmaktadır.19 Nahiv ilmini Ab-

dulkâhir el-Curcânî’den alıp, birçok öğrenci grubu kendisinden 

öğrenim görmüştür.20  

2. Ebu Nasr Ahmed b. İbrahim b. Muhammed eş-Şecerî en-

Nahvî el-Fakih (ö. 490): Dönemin önde gelen ediplerinden ve aynı 

zamanda da ünlü lugat âlimlerden biridir. Birçok eseri olup, Ab-

dulkahir el-Curcânî’nin yanında “ المقتصد” eserini okumuştur.21 

3. Ebu Zekeriyâ Yahya b. Ali b. Muhammed b. el-Hatib et-

Tebrîzî ( ö. 502/1109): Nahiv, lugat ve edebiyatçı bir âlimdir. 

Curcânî’nin yanında Arap edebiyatını okudu. Eserlerinden bazıları 

şunlardır: Tefsirü’l-Ku’rani’l-Azim ve İrabuhu, Şerhu’l-Hamase, Şer-

hü’l-Müfeddeliyat, Şerhu’l-Lemii li İbni Cini, Şerhu Divani’l-

Mütennebi,el-Kâfi fi’l-Urud ve Tahzibu İslahi’l-Mantık’tır.22 

4. Ebu’l-Muzaffer Muhammed b. Ebî Abbâs Ahmed b. Mu-

hammed el-Ebyûrdî (ö. 507/1113): Edebiyatçı, lügatçi, şair ve tarih-

çi kimliği yanında, Ebyûrd diyarının önemli Kurralarındandır. 

Arapçayı Abdulkahir el-Curcânî’den öğrendi. Arap dili ve Edebi-

yat ilminde mahir bir âlimdir. Birçok eser yazmıştır. Bunlardan 

                                                           
19 Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 7. 
20 el-Kıftî, İnbâhu’r-Ruvât ‘alâ Enbâhi’n-Nuhât, II, 188; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî 

Ahbâri men Zeheb, V, 308-309; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 13. 
21es-Suyyûtî, Buğyetü’l-Vu‘at, I, 320; el-Kıftî, İnbâhu’r-Ruvât ‘alâ Enbâhi’n-Nuhât, II, 

190; es-Subkî, Tacuddin Ebû Nasr Abdulvehhâb b. Ali Abdilkâfi, Tbakatü’ş-

Şafiiyyeti’l-Kubrâ ( tah. Mahmut Muhammed ed-Denâhî, Abdulfettâh Muhammed 

el-Hâvî), Daru’l-ihyâi’l-Kutubi’l-Arabiyyi, Beyrut-Lubnan 1964, IV, 27; Kilâb, Men-

hecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 6;  Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 

13. 
22es-Suyyûtî, Buğyetü’l-Vu‘at, II, 338; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 7. 
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bazıları şunlardır: Tarihu Ebyurd, Muhtelif ve Nehretü’l-Hiyaz’dır.23 

d) Vefatı 

Abdulkahir el-Curcânî, daha önceden de belirdiğimiz gibi ha-

yatı boyunca doğduğu Curcân şehrinde ikamet etti, eğitimini bu-

rada tamamladığı gibi, müderrisliğini de burada yaptı. Bununla 

beraber vefat edene kadar hem öğrenci yetiştirme hem de eserler 

yazmaya devam etti. Ömrünü eğitim ve ilim yolunda tüketti. 

İhtilaflarla beraber, büyük ihtimalle hicri 471 (1078-79) -bazı 

kaynaklarda hicri 474- yılında Curcân’da vefat etti24 ve burada 

defnedildi. 

2. Eserleri 

Çok yünlü ve üretken bir müellif olan el-Curcânî, tefsir, sarf, 

nahiv, belagat ve lugat gibi farklı ilim dallarında önemli eserler 

telif etmiştir.25 İran asıllı olmasına rağmen hiçbir eserini Farsça 

yazmayıp, Arapça olarak kaleme almıştır. el-Curcânî her ne kadar 

belagat ilimler mütehassısı olarak tanınırsa da O, hemen hemen 

zamanında medreselerde okutulan bütün ilimlerde eserler yazmış 

bir âlimdir. Bu arada Arap dili ve edebiyatı sahasında da dil ve 

edebiyat anlayışına esas teşkil edecek derecede güçlü eserler mey-

dana getirmiştir. 

el-Curcânî kanaatimizce Arap dili ve edebiyatı sahasında o 

günkü şartlar muvacehesinde yapılması gerekeni ve yapabilecek 

                                                           
23Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‘cemü’l-Müellifîn Terâcimu Müsennifi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 

Muessesetu’r-Risâle, Beyrut 1993, VIII, 314; es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu ‘at, II, 197; 

Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 7. Ayrıca geniş bilgi için bakınız: 

Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 16-17. 
24el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189; Es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 

107; es-Subkî, Tbakatü’ş-Şafiiyyeti’l-Kubrâ V, 149; Çelebi, Keşfu’z-Zunûn ‘an Asâmi’l-

Kutub ve’l-Funûn, Dâru İhyâ’i’t-Turasi’l-‘Arabî, Beyrut 1991, s. 1179; Kehhâle, 

Mü‘cemu’l-Muellifin, V, 310; el-Bağdâdî, İsmail Paşa, Hediyetu’l-‘Ârifîn, Dâru İhyâi’t-

Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1951, I, 606; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, 

V, 308-309; Hacımüftüoğlu,“Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA,  I. 247; Matlûb,  

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 24; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 12; 

Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 15. 
25 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 35. 
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olanı yapmış ve bu sahada önemli eserler meydana getirmiştir.26 

el-Curcânî’nin Arap dili ve edebiyatı sahasında yüksek bir seviye-

ye ulaştığını, hatta kendinden öncekileri tenkit edebilecek kudrete 

sahip olduğunu söylenebilir. Tabakât ve terâcim kitaplarının belir-

tiğine göre el-Curcânî, birçok eser yazmıştır. Sahasında benzeri 

görülmemiş bu eserlerinin çoğu günümüze kadar ulaşmış, bir 

kısmı ise maalesef ulaşmamıştır. Burada el-Curcânî’nin eserlerini 

günümüze ulaşanlar ve ulaşamayanlar şeklinde sınıflandırıp ince-

lemek istiyoruz. 

2.1. Günümüze Ulaşanlar 

1. el-‘Avâmil: ‘Avâmilu’l-Mie diye de isimlendirilir.27 Eserin 

ismi çoğu nüshalarda ve kütüphane kataloglarında el-‘Avâmilu’l-

Mie, el-‘Avâmilu’l-Curcânîyye veya el-‘Avâmilu’l-‘Atika şeklinde 

geçmektedir. Kelime ve cümlelerin irabına tesir eden yüz âmilden 

bahseden muhtasar bir gramer kitabıdır.28 ‘Avâmil risaleleri ara-

sında en çok şöhret bulmuş olan ve kendinden sonraki eserlere 

kaynak risalelerden biri sayılan el-Curcânî’nin bu eseri, gramer 

kitapları arasında nahivi avâmiller açısından temsil eden önemli 

bir eser ve kaynaktır.  Hiç şüphesiz bu eser, Arap gramerini çok 

kısa bir şekilde özetleyen bir kitap olduğundan, Arap filolojisinde 

önemli bir yere sahiptir. Mahiyeti itibariyle Arap gramerine bir 

giriş, bir önsöz olarak telakki edebileceğimiz bu eser, ilk planda 

mübtediye öğretilmesi gerekli mevzuları veciz bir şekilde sunmak-

tadır.29 

                                                           
26İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, V, 308-309; Muheymir, Felsefetu 

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 12. 
27 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 188; es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 

106; Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1179; el-Bağdâdî, Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; İbnu’l-

‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, III, 79. 
28el-Bağdâdî, Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”, 

DİA, I. 248. 
29 Dursun Hazer, “ Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders 

Kitapları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2002/I, S. 289; el-

Ezheri, Şerhü’l-‘Avâmilu’l-Mie, s. 16-17; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 

15-16; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 18-20. Ayrıca geniş bilki için bkz: 

Ali Sevdi, Arap Gramerinde Avâmil Geleneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
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2. el-Cumel: el’Avâmil’e Curcânî’nin yazdığı şerhtir.30 Müelli-

fin, gramere dair muhtasar ve meşhur bir kitap olan ve el-

Cürcâniyye31 diye de bilinen bu eserini et-Telhis adıyla kendisi şerh 

etmiştir. Kâtip Çelebi, tarihi süreçte bu eser üzerine yazılan yakla-

şık on dört şerhin isimleri ve müelliflerini kaydeder.32  Türkiye’nin 

değişik kütüphanelerinde el-Cumel, el-Cumel fi’n-Nahv ve el-

Cumelu’l-Curcâniyye başlıklı yazmalarını bulmak mümkündür. 

Eser Yüsrî Abdullah Abdülganî tarafından tahkik edilip yayınlan-

mıştır (Beyrut, 1990).33 Beş fasıldan (bölümden) oluşur. Birinci fasıl 

mukaddime, ikinci fasıl ‘avâmilu’l-ef’al, üçüncü fasıl avâmilu’l-

huruf ve beşinci fasıl ise avâmilu’l-esmai’l-hamis fi eşyai münferi-

deyle ilgilidir.34 

3. Kitap fi’t-Tasrif: Sarf (morfoloji) ilmi hakkında bir eserdir. 

Bazı kaynaklar da “ el-Umde fi’t-Tasrif” adıyla da zikredilir.35 Ese-

rin Süleymaniye Kütüphane ’sinde (Lâleli, nr. 3740) bir nüshası 

bulunmaktadır.36 

4. Kitabu’l-Muktesid ( Muktasad veya Muktadab) fî Şerhi’l-

İzâh: Ebu Ali el-Farisi’nin nahve dair yazdığı otuz ciltlik el-Muğnî 

adlı şerhin üç cilt halinde özeti olup nahiv ilmine yöneliktir.37 

                                                                                                                        
Yüzüncü yıl Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı, Van 

2015, s. 40-54. 
30 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189. 
31 el-Bağdâdî, Hediyetü’l-‘Ârifîn, I, 606; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 

14; Yavuz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 19;  Muheymir, 

Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 20. 
32 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 602-603. Ayrıca bkz: Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-

Curcânî, s. 14. 
33 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 18. 
34el-Harranî, İbrahim, Tuhfetu’l-İhvani’l-Medresiyye fi Terâcimi b‘âdi Musennifi’l-

Kutubi’l-Dirâsiyye,1427, s. 12. 
35 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1170; es-Suyyûtî, Buğyetu’l-Vu‘ât, I,310. 
36 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA, I. 248; Yavuz, el-‘Avâmilu’n-

Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 22. 
37 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 212; el-Bağdâdî, Hediyetü’l-‘Ârifîn, I, 606; es-Suyyûtî, 

Buğyetu’l-Vu‘ât, I, 252; İbnu’l-Enbârî, Nuzhe, I, 265; Kutubî, Fevâtu’l-Vefeyât, II, 370; 

es-Subkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, V, 150; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 13; 

Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 17; Muheymir, Felsefetu 

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 17-18. 
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Kâzım Bahr el-Mercân tarafından tahkik edilerek iki cilt olarak 

neşredilmiştir. (Bağdat 1982).38 

5. Muhtasaru’l-Îzâh: Ebu Ali el-Farisî’nin el-İzâh isimli eseri-

nin muhtasar bir şerhi’dir. Aynı zamanada bu eser Îcâz olarak da 

isimlendirilmiştir. 39 Kazım Bahr el-Mercan tarafından tahkik edi-

len eser iki cilt olarak neşredilmiştir.40 

6. el-Miftâh: Sarf ilmine dair küçük hacimli bir eserdir.41 Bu 

kitap Ali Tevfîk Hâmed tarafından tahkik edilerek neşredilmiştir. 

(Beyrut 1987). Eser Muessesetu’r-Risâle Yayınevi tarafından 

Kitâbu’l-Miftâh fi’s-Sarf adıyla yayınlanmıştır.42 

7. et-Tekmile: Bazı kaynaklarda et-Tetimme olarak geçmekte-

dir.43 Adından anlaşıldığına göre başka bir eserin eksiklerini ta-

mamlayıcı konumundadır. Fakat hangi eserin devamı olduğu hak-

kında tabakât ve terâcim kitaplarında herhangi bir bilgi mevcut 

değildir.44 Ancak Bedrâvî Zehrân’a göre el-Îdâh adlı eserinin te-

timmesidir.45 Tarık Necm Abdullah tarafından tahkik edilip et-

Tetimme fi’n-Nahv ismiyle yayınlanmıştır. (Mekke 1405/1984).46 

8. Muhtâru’l-İhtiyâr fî Fevâid-i Mi’yâri’n-Nuzzâr: Bedi ve 

beyan ile kafiyeye dair olan eserin Köprülü (nr. 1392) ve Süleyma-

niye (Fatih, nr. 4094) kütüphanelerinde birer nüshası vardır.47 

9. Kitâbu ‘Arûz: Şiir ölçülerinin kurallarını içeren bir kaside-

                                                           
38 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA, I. 248. 
39 Çelebi, Keşfü’z-Zunûn, I, 212. 
40 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”,DİA,  I. 248. 
41 es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 106; Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, II, 1169; el-Bağdâdî, 

Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA, I. 248. 
42 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 18. 
43 ez-Ziriklî, el-‘Alâm, IV, 174. 
44 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 188; Numan Konaklı, Abdulkâhir 

Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 19; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye 

Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 18; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 25. 
45 el-Bedrâvî, Abdulvehhâb Zehrân, Hâlid el-Cercâvî el-Ezherî,  el-Avâmilu’l-

Mietu’n-Nahviyye fî Usûli ‘İlmi’l-‘Arabiyye, “Mukaddime”,  Dâru’l-Mearif, Kahire ts, 

s. 34; Ayrıca bkz: Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 16. 
46 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 19. 
47 Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 24; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-

Curcânî”, DİA, I. 248. 
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dir.48 Eser Sâhib b. Abbâd’a (ö. 385/995) ait olan ve Muhammed 

hasan Ali Yâsin tarafından tahkik edilen el-İknâ fi’l-Arûz ve Tahri-

cu’l-Kavâfî isimli eserin zeylinde basılmıştır. (Bağdat 1960).49 

10. Durecu’c-Durer fî Tefsiri’l-Âyi ve’s-Suver: Kur’an’ın sure 

ve ayetleriyle ilgili bir eser olup, Kur’an tefsiri üzerine bir kitap-

tır.50 Talat Salah el-Ferhân ve Muhammed Edîp Şâkir tarafından 

tahkik edilerek iki cilt halinde yayınlanmıştır. (Amman 2009).51 

11. er-Risâletu’ş-Şâfiye: Ku’ran-ı Kerim’in i‘cazına dair olan 

bu risalenin Delâilu’l-İ‘caz’dan daha önce yazıldığı tahmin edilmek-

tedir. Bu kitapta nazım görüşü ağırlıklı olarak işlenmektedir. Ese-

rin ağırlık verdiği bir diğer yön de Arapların Kur’an’a karşı koya-

mama nedenin ilahi bir engelleme (sarfe) olduğunu ileri süren 

görüşün eleştirisidir. Eser, Muhammed Halefullah ve Muhammed 

Zağlûs-Sellâm tarafından Rummânî (ö. 384/999) ve Hattâbî’nin (ö. 

388/998) aynı konuya dair iki risalesiyle birlikte tahkik edilerek 

Selasü Resâil fi İ‘câzi’l-Ku’ran adıyla neşredilmiştir. (Kahire 1956).52 

12. el-Muhtar min şi’r ( min devavin) el-Mütenebbi ve’l-

Buhtüri ve Ebi Temmam: Adı geçen üç şairin şiirlerinden derlen-

miş bir antoloji olup, Abdülaziz el-Meymenî tarafından Abdul-

kâhir el-Curcânî’ye ait bazı şairler, Efvehü’l-Evdi, Şenfera’l-Ezdi 

divanları ve az bilinen dokuz kaside ile birlikte et-Taraifü’l-Edebiyye 

mecmuasında neşredilmiştir.53 

13. Delâilu’l-İ‘caz fî ‘İlmi‘l-Me‘â‘ni: Curcânî’nin belâğatın 

temel konulları ve icâzın mecazı hakkındaki bilgisini gösteren en 

                                                           
48 Kutubî, Salâhuddîn Muhammed b. Şâkir, Fevâtu’l-Vefeyât, (Tah. İhsân Abbâs), 

Dâru Sâdır, Beyrut “ts”, II, 370.  
49 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 19. 
50 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 745; el-Bağdâdî, Hediyetü’l-‘Ârifîn, I, 606; Yavuz, el-

‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 22. 
51 Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 19. 
52 Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 28; Matlûb,  Abdulkâhir el-Curcânî, s. 

36-38; Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 19-20; 

Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 24; Hacımüftüoğlu, “ 

Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA, I. 248. 
53 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”,DİA,  I. 248. 
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önemli eserlerindedir.54 Ku’ran-ı Kerim’in i‘cazının kelimelerinde 

değil de nazmında olduğunu söyleyerek birçok belagat konularını 

işlediği orijinal bir eserdir.55 Kazvini bu kitap hakkında şöyle di-

yor: “Ku’ran’ın icazı hakkında yazılmış en güzel kitaptır. Bu üs-

lupta hiçbir kitap yazılmamıştır. Bu kitabı okumayan, müzakere 

etmeyen onun inceliğini, değerini ve Ku’ran-ı Kerim’in mucizeli-

ğini anlayamaz.”56 

14. Esrâru’l-Belâğa fî İlmi’l-Beyân: Curcânî bu eserinde klasik 

gelenekte mevcut beyan ilmini farklı ufuklara taşımaktadır. Dola-

yısıyla kendisinden önceki çalışmalardan da faydalanarak belagat 

ve şiirin beli başlı meselelerini ana hatları ile ortaya koyduğu bir 

eserdir.57 

(Delâilu’l-İ‘caz) ve (Esrâru’l-Belâğa) kitapları çok değerli eser-

ler olup, meânî ve beyân ilimlerinde birer harikadırlar. Özellikle 

bu asırda Arap edebiyatının yükselmesine öncülük edip kaynak 

olmuşlardır. Bu iki eser bir dönem Menâr Okulu tarafından büyük 

bir ilgi görmüş, Muhammed Abduh (ö. 1905) tarafından Ezher 

Üniversitesi’nde belâğat alanında öğrencilere ders kitapları olarak 

okutulmuş ve neşredilmişlerdir.58  Dolaysıyla Curcânî’den sonra 

gelen birçok âlim, bu kitaplardaki yüksek bilgileri toplayarak eser-

lerini süslemişler ve bu iki alanda bu eserleri kendilerine dayanak 

kabul etmişlerdir. Sanki onun bu iki kitabı, onların gıdası olmuş ve 

böylece Kur’ân-ı Kerîm’in i’câzının güzelliğini anlayabilmişlerdir.  

2. 2. Günümüze Ulaşmayanlar 

1. el-Muğnî: Nahiv konusunda yazılmış önemli eserlerden biri 

                                                           
54 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189; Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 259. 
55 Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 26; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-

Curcânî ”,DİA, I.  248; Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 45. 
56el-Harrânî, Tuhfetu’l-İhvan el-Medresiyye, s.11. 
57Abdulkâhir el-Curcânî, Esarâru’l-Belâğâ, (tah. Muhammed el-Fadilî), el-Mektebetu 

Asriyye, Beyrut 2014; el-Bağdâdî, Hediyetü’l-‘Ârifîn, I, 606; Muheymir, Felsefetu 

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 28. 
58 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 37; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-

Curcânî, s. 17-19;  Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 

20. 
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olan bu kitap Abdulkahir el-Curcânî tarafından, Ebû Ali el-

Farisî’nin el-Îzâh eseri üzerine yazılmış 30 ciltlik bir kitaptır.59 Her 

ne kadar bu eserin herhangi bir nüshasına ulaşamıyorsak da ancak 

bütün tabakat ve alan kitapların bu eseri Curcânî’nin eserleri ara-

sında saymaları geçmiş âlimlerin ona verdikleri önemini ortaya 

koymaktadır. 

2. el-İcâz: el-Curcânî’nin, çok beğendiği ve hoşuna gittiği Ebû 

Ali el-Fârisî’nin el-Îcâz adlı eserinin muhtasarı olup nahiv ile ilgili-

dir.60 Kâtip Çelebi’nin işaret ettiğine göre İbn hâcib (ö. 641), el-

Muktefâ li’l-Mubtedî adında bir şer bu eser üzerine yazmıştır.61 

3. et-Telhîs: Kayıp olduğu düşünülen bu eser, Curcânî’nin, el-

Cümel kitabına yazdığı bir şerhtir.62 

4. et-Tezkire: Curcânî’nin dağınık halde olan meseleleri -

isminden de anlaşıldığı üzere- hatırlamak amacıyla yazdığı bir 

eserdir.63 

5. Şerhu’l-Fatiha: Fatiha süresinin tefsiriyle ilgili olup, kalın 

bir cilttir.64 Bunun dışında bu eser hakkında başka bir bilgiye ula-

şamadık. Her halde bu eser Curcânî’nin tefsir yöntemini ve dil 

nazariyesinin tatbikini ifade ediyordur.65 

                                                           
59 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 212; el-Bağdâdî, Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; İbnu’l-‘İmâd, 

Şezeratu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, V, 308-309; İbnu’l-Enbârî, Nuzhe, I, 265; Kutubî, 

Fevâtu’l-Vefeyât, II, 370; es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu‘at, I, 106; Kilâb, Menhecu İmâm 

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 13; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-

Birgivî, s. 16; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 16-17. 
60 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 212; el-Bağdâdî, Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; es-Subkî, 

Tabakâtu’ş-Şafiiyye, V, 149-150; Kahhâle, Mu‘cemu’l-Muellifin, V, 210; Kilâb, Menhecu 

İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 14; Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî ”,DİA, I.  

248; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 24. 
61 Çelebi, Keşfu’z-Zunûn, I, 212. 
62 es-Subkî, Tabakâtü’ş-Şâfiiyye, V, 150; İbnu’l-Enbârî, Nuzhe, I, 265; Kutubî, Fevâtu’l-

Vefeyât, II, 370; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb, V, 308-309; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-

Nahviyye Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 21; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, 

s. 24. 
63 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye 

Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 18;  Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 25. 
64 es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şafiiyye, V, 150; el-Bağdâdî, Hediyetu’l-‘Ârifîn, I, 606; Kutubî, 

Fevâtu’l-Vefeyât, I, 213; İbnu’l-‘İmâd, Şezeratu’z-Zeheb, III, 340. 
65 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 24; Yavûz, el-‘Avâmilu’n-Nahviyye 
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6. el-Mu’tazıd: Curcânî’nin, Ebu Abdullah Muhammed b. 

Yezîd el-Vâsitî’nin Îcâzu’l-Kur’an adlı eseri üzerine yazdığı büyük 

bir şerh olduğu tahmin edilmektedir.66 Bazıları bu eseri Îcâzu’l-

Kur’an67 veya Îcâzu’l-Kur’ani’l-Kebîr/ Şerhu’l-Kebîr68 olarak adlan-

dırmışlardır. 

7. eş-Şerhu’s-Sâğir: Curcânî’nin, el-Vâsitî’nin Îcâzu’l-Kur’an 

adlı eseri üzerine yazdığı ikinci ve muhtasar bir şerhtir. el-

Vâsitî’nin bu eseri bize ulaşmadığı gibi, el-Curcânî’nin bu iki eseri 

de bize ulaşmamıştır. Bu eser üzerine iki şerh yazması el-

Curcânî’nin bu kitaba verdiği önemini yansıtmaktadır.69 

8. el-Miftâh: Konusu hakkında malumat bulunmayan bu eser, 

tabakât ve terâcim kitaplarınca sadece ismi zikredilmektedir.70 

Bu eserlerinden kendisinden sonra gelen ilim çevreleri çokça 

istifade etmiş ve halen de istifade etmektedir. İlmi çevrelerin onun 

eserlerine verdiği ehemmiyet, bize bunların ne kadar kıymetli ol-

duklarını açıkça göstermektedir. 

3. İlmi Kişiliği 

Abdulkâhir el-Curcânî ömrünü boşa geçirmeyen, vaktini iyi 

değerlendiren kelam, felsefe, psikoloji, fıkıh, tefsir ve dil bilimleri 

gibi zamanın birçok ilimlerine vakıf olan çok yönlü ve üretken bir 

âlimdir. el-Curcânî, daha hayatta iken şöhreti ufukları doldurmuş 

ve eserleri bütün İslam dünyasında, özellikle İran ve Anadolu’da 

yayılmıştı. Ondan sonra gelenler, onun söz ve görüşlerini birçok 

konuda hüccet kabul etmişlerdir. 71 

                                                                                                                        
Beyne’l-Curcânî ve’l-Birgivî, s. 22; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 28. 
66 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 35. 
67 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189. 
68 es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şafiiyye, V, 150. 
69 Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 36. 
70 es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şafiiyye, V, 150; Kutubî, Fevâtu’l-Vefeyât, I, 213; İbnu’l-‘İmâd, 

Şezeratu’z-Zeheb, III, 340; Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî, s. 47; Muheymir, 

Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 28. 
71 es-Suyyûtî, Buğyetu’l-Vu‘at, I, 320; es-Subkî, Tbakatü’ş-Şafiiyyeti’l-Kubrâ, V, 19; 

Kahhâle, Mu‘cemu’l-Müellifin, VIII, 314;  Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 

12. 
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 Bütün kaynaklar onun zeki, çalışkan, muhakik ve müdekkik 

olduğunda; derin anlayışlı, ince görüşlü, fesahat sahibi, ibaresi 

güzel, münazara, mubahasa ve ihticac yollarını çok iyi bilen; mü-

nazara esnasında kuvvetli ve makul konuşan biri olduğunda itti-

fak ederler. İmâmu’n-nuhât, edebiyat nazariyatçısı ve âlimu’l-luga 

gibi değişik lakaplarla anılan el-Curâni, sarf ve nahiv alanında 

yenilikler yapmış ve özellikle Kur’an’ın mucizeliğinin keyfiyeti 

üzerine önemli görüşler ileri sürmüştür.72 Kendisi Eşârî kelam 

ekolüne mensup bir âlim olarak zamanında yapılan Kur’an’ın 

mahlûk olup olamaması gibi kelâmî tartışmalara katılmıştır. Ken-

dini, Kur’an’ın mahlûk olmayıp Allah’ın kelamı olduğunu ispat-

lamak zorunda hissetmiştir.73  

Aynı zamanda nahiv ilminin inceliklerini çok iyi bildiğinden 

dolayı dünyanın her tarafında ondan ilim almak için öğrenciler 

akın ettiler. Bütün bilginler onun bu alanda uzman olduğunda 

ittifak etmişler. Bunun sebebi ise bu alanda ister nahiv ister sarf 

olsun birçok eser bırakması ve bu alana akli bir yöntem geliştirme-

sidir.74 “Curcânî’den önceki dönemde dil üzerine konuşan bilim 

çevreleri kendi uzmanlık alanları çerçevesinde bilgi üretirken, 

dolaylı olarak dil felsefesi konularına değiniyorlardı. Ancak 

Curcânî dili merkeze alarak doğrudan dil olgusu üzerine bir naza-

riye ortaya koymuş ve bir anlamda İslam bilim tarihinde dil felse-

fesi çalışmalarının temelini de atan kişi olmuştur.”75 

Aynı zamanda Bir dil teorisyeni olarak el-Curcânî, Arap dili 

alanında önemli çalışmalar yapmış, kendi dönemindeki “klasik dil 

öğretimi”nin önüne geçerek “yeni/modern dil öğretim” tarzını 

                                                           
72 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”,DİA,  I. 248. 
73 Kehhâle, Mu‘cemu’l-Müellifin III, s. 202; Matlûb, Ahmed, Abdulkâhir el-Curcânî 

Belagatuhu ve Nakduhu, Vekaletu’l-Matbuât, Kuveyt 1972, s. 66; Kadir Kınar, “Ab-

dulkâhir el-Curcânî’nin Nazm Teorisi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

Sayı: 13, 2006, s. 67. 
74 Mehdi Ferîd, “ el-‘Avâmilu’n-Nahviyye”, s. 83-84; Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir 

el-Curcânî, s. 12. 
75 Ahmet Aytep, “Dil, Söz, Fesâhat: Abdulkahir el-Curcânî’in Nazariyesi”, İslam 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 39, 2018, s. 167. 
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geliştirmiş ve takdire şayan bir teori (‘Avâmil Teorisi) geliştirerek 

nahiv alanında yeni bir çığır açmıştır. Curcânî özellikle nahvin 

gereksizliğini savunanlara karşı bu teorisi alışılmışın aksine farklı 

açıklamalarla temellendirmiş, Arapçanın kolayca öğretilmesi ve 

Kur’an’ın mucizevî yönünü bu teori ile savunmuştur. Bu teoriye 

göre dil, farklı boyut ve temel esasların değişim ve etkileşimi ile 

meydana gelmektedir. Bu ise isim ile ismin, isim ile fiilin veya harf 

ile isim ve fiilin bir araya gelmesi ile oluşan terkip sonucunda 

oluşmaktadır. Yani âmil, ma’mul ve i’râb birlikteliği ile meydana 

gelmektedir. Nahiv olmadan Kur’an’ın anlaşılamayacağını dile 

getiren ve tarihe ‘alimu’l-luğa olarak geçen Curcânî, bu görüşünü 

her fırsatta dile getirmiştir. Curcânî yaşadığı dönemde, “nahivden 

uzak durmaları yaptıklarının en kötüsüdür.” diyerek nahiv ilmini 

küçümseyenleri eleştirmiştir.76 

Bazı kaynaklarda Abdulkahir el-Curcânî’nin “İmâmü’n-

Nuhât” (nahivcilerin imamı) diye tanınması, sarf veya nahiv saha-

sında yeni bir şey koymuş olmasından dolayı değil, dilin bütün 

inceliklerine vakıf bulunması ve özelikle nahvi bir “ Arap mantığı” 

niteliğinde ele alması sebebiyledir.77  

Curcânî nahiv ilminde olduğu gibi belagat ve edebiyat eleşti-

risi alanında da seleflerinin eserlerini okumuş ve onların fikirlerini 

incelemiştir. Bilindiği üzere Curcânî nahiv ilminde olduğu gibi 

belagatçı kimliği de meşhurdur. Belagat ilmi geleneğinde onun için 

“eş-Şeyh” ve “eş-Şeyhu’l-Belâğa” nitelemeleri yapılır. Her ne kadar 

el-Câhız (ö. 2245/868) sınırlı anlamda belagati tanımlamaya çalış-

mışsa da bu ilmin daha sistemli bir hal alması el-Curcânî ile olmuş 

ve buna öncülük ettiği bilinmektedir. Diğer taraftan Curcânî Arap-

çanın nahiv sistemini daha geniş dilbilimsel açılımlara elverişli bir 

şekilde ele alarak belagat ilminin meânî dalının doğuşuna zemin 

                                                           
76 Ahmet Gezgin, “’Avâmil’e Yapılan Şerhler Bağlamında İbrahim el-Kûrânî’in 

‘Avâmil Tekmilesi”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, 2017, s. 20; el-Ezherî, 

Şerhu’l-‘Avâmilu’l-Mie, s. 4-26. 
77 Hacımüftüoğlu,“Abdulkâhir el-Curcânî”, DİA,  I. 247. 
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hazırlamıştır. Bu nedenle belagat ilminin kurucusu sayılır.78 Bu 

açıdan “Belagat şeyhi” unvanı ile anılmayı hak ettiğinde kimsenin 

tereddüdü yoktur. Zira el-Cahiz’dan79 bu yana hiçbir belagat âli-

minin bu alanda Curcânî kadar tefekküre dayalı güçlü bir tenkit 

zihniyetine sahip olduğu söylenemez. Onun Esraru’l-Belâğa ve 

Delâ’ilu’l-İ‘caz adlı eserlerini Fahreddin er-Râzi gibi bir âlimin tel-

his etmesi, Curcânî’nin bu sahadaki otoritesini göstermeye yeterli-

dir.80 

Abdulkahir el-Curânî hayatından bahseden birçok kaynak 

ondan övgüyle bahsetmiş ve farklı sıfatlarla nitelendirmişlerdir. 

Bunlardan birkaçı şöyledir:  

-es-Selefi ( ö.h.576) Mu‘cem kitabında şöyle der: “Abdulkahir 

el-Curcânî takvalı, kanaat sahibi bir şahıstır. Hatta bir gün namaz 

kıldığı esnada bir hırsız eve girip onun gözü önünde evde olan her 

şeyi aldığı halde namazını bozmamıştır.”81 

-Tacuddin Ebî Nasr b. Ebdilkâfi es-Subkî ( v.h.771): “ Abdul-

kahir el-Curcânî, nahiv ilmini Curcân şehrinde öğrendi. Takvalığı 

ve tevazuluğu yanında, hemen hemen her konuda âlimlerin baş-

vurduğu bir kaynaktır.”82 

-el-Yafii‘î ( ö.h. 768), “ Curcâni’nin belagat ve meânî ilmindeki 

görüşleri onun büyüklük, dindarlık ve başarılığının bir göstergesi-

dir.” 

-es-Suyyûtî ( ö.h.911) “Curcânî gramer ve belagat âlimlerinin 

en meşhur ve büyüklerindendir.”83 

-Hayruddîn ez-Zıriklî ( ö.h.1936, m.1976) “ O, belagat ilminin 

                                                           
78 el-Kıftî, İnbâhur-Ruvât ‘alâ Enbâahi’n-Nuhât, II, 189; Konaklı, Abdulkâhir Curcânî’nin 

İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları, s. 12; Derya Adalar Subaşı, “ Arap ve Türk 

Belağâtında Meâni İlmine Genel Bir Bakış”,Uluslar arası Sosyal Araştırma Dergisi, Iss: 

1307-958, s. 10. 
79 Derya Adalar Subaşı, “ Arap ve Türk Belağâtında Meâni İlmine Genel Bir Bakış”, 

s. 10.   
80 Hacımüftüoğlu, “ Abdulkâhir el-Curcânî”,DİA, I. 247. 
81 el-Harrânî, Tuhfetu’l-İhvan el-Medresiyye, s. 11. 
82 es-Sıbkî, Tabakatu’ş-Şafiiyyeti’l-Kubra, V, 149. 
83 es-Suyyûti, Buğyetu’l-Vu‘at, II, 106. 
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temelini atan ve İmamü’l-luğattır” der.84 

-el-Mu‘cemu’l-Muellifin sahibi Ömer Rıdâ Kahhâle ise Abdul-

kahir el-Curcânî hakkında şöyle der: “ O, nahivci, belagatçı, hatip, 

fakih ve müfessirdir.”85 

-Zekeriya b. Muhammed el-Kazvinî ( ö.h.1283) ise “ Curcânî, 

takvalı, faziletli, edebiyatçı ve belagat ilmini iyi bilen; aynı zaman-

da onun yazdığı İ‘câzu’l-Kur’an eseri benzeri yazılmamış son de-

rece güzel bir üslupla yazılmıştır. Onun bu eserini okumayan 

Curcânî’nin onun ne kadar derin görüşlü bir kişi olduğunu anla-

yamaz.”86 

Curcânî’nin bağlı olduğu ekole gelinci, kendisi eserlerinde na-

hivde bağlı olduğu ekolu açıkça belirtemez, fakat yazmış olduğu 

el-‘Avâmilu’l-Mie’sindeki ibarelerden, kullandığı ıstılahlardan ve 

verdiği örneklerden Basra ekolüne daha yakın olduğu açıkça görü-

lür.  

Nahivcilerin hayatından bahseden ulaşabildiğimiz bütün ta-

bakât kitapları, Abdulkahir el-Curcânî’nin nahiv ilmini Ebû Ali el-

Farisî’nin yeğeni olan Ebû Hüseyin’den aldığı üzerine ittifak eder-

ler. Bu Curcânî’nin Basra ekolüne bağlı olduğunun bir işaretidir.87 

Eserlerinden birçok yerde Basra ekolüne işaret ederek “ 

صحابناأ ” cümlesini kullanması diğer delillerden biridir.88 

Felsefetü Abdulkahir el-Curcânî kitabın yazarı Fuâd Ali Muhey-

mir şöyle der: “ Abdulkahir el-Curcânî’nin hayatından bahseden 

bütün teracim kitapları onun hangi ekole bağlı olduğunu açıkla-

mamaktadırlar. Ancak bu onun bağlı olduğu bir mezhep ve ekolun 

olmaması anlamına gelmez. Birçok delil onun bir mezhep ve ekole 

mensup olduğuna işaret eder. Onun “ Delâilu’l-Î‘caz” eserini ince-

lediğimizde Curcânî, Sibeveyhi ve görüşlerini birçok yerde zikre-

                                                           
84 ez-Ziriklî, Hayruddin, el-A‘lâm s. 48.  
85 el-Kahhâle, Mü‘cemu’l-Muellifin, III, 202. 
86 el-Harrânî, Tühfetu’l-İhvân el-Medresiyye, s. 11. 
87 Yavûz, el-‘Avâmilu’l-Nahviyye Beynel-Curcânî ve’l-Birgivi, s. 67; Muheymir, Felsefetu 

Abdulkâhir el-Curcânî, s. 14. 
88 Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir el-Curcânî, s. 11. 
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der ve kendine dayanak olarak kabul eder. Buna benzer Ebî’l-

Hasan, Ahfeş es-Seğir, Zeccac ve İbnu Sirac ve onların dışında 

birçok Basra ekolünden kişinin görüşlerini de delil olarak getirir. 

Bütün bunlar Curcânî’nin Basra ekolüne bağlı olduğunun işareti-

dir.”89 

Curcânî’nin gramerle ilgili eserlerini, özellikle el-‘Avâmilu’l-

Mie adlı eserinde Basra ve Küfe ekolleri arasındaki ihtilaflı mesele-

leri incelediğimizde onun Basra ekolünün görüşlerini tercih ettiği-

ni görüyoruz. Örneğin harfi cerler konusunda Curcânî bunların 

sayısını 17 olarak zikreder.90 Bu da Basra ekolünun görüşüdür. 

Çünkü Küfeliler harfi cerlerin sayısını 20 olarak kabul ederler. 

Basra ekolü mensupları, fiil olarak kabul ettikleri “ نعمو بئس ” mesele-

sinde; Küfeliler ise bu iki kelimeleri isim ve mübteda olarak kabul 

ederler.91 Curcânî ise Basralılar ekolu gibi bunları fiil olarak kabul 

eder ve şöyle der: “ 92”افعال المدح والذّم 

Curcânî, fiili muzarinin âmili ref halinde, ismin yerine geçme-

sini olarak kabul eder ve şöyle der: “  العامل فى الفعل المضارع وهو وقوعه

قع زيدضاربموقع االسم نحو زيد يضرب ويضرب زيد في مو ”93 Bu görüş Sibeveyhi 

ve Basralıların görüşüdür; Küfelilere göre ise fiili muzarinin raf 

halinde âmili, onun nasp ve cezm âmillerden soyutlanmış olması-

dır. Curcânî’ye göre fiili muzari ister bir olsun ister iki olsun onları 

cezm eden, cezm edatıdır, harftir. Bu da Basra ekolünün görüşü-

dür; oysa Küfe ekolüne göre ceza fiili şart fiilini cezm eder.94 

Curcânî, mübteda ve haberin âmillerini “ ibtida” olarak kabul 

eder ve şöyle der: “ العامل في المبتدإ والخبر وهو كونه مبتدأ وخبرا نحو زيد منطلق” 

                                                           
89 Muheymir, Felsefetu Abdulkâhir el-Curcânî, s. 14; Kilâb, Menhecu İmâm Abdulkâhir 

el-Curcânî, s. 11. 
90 el-Curcânî, el-‘Avâmilu’l-Mie, s. 1; el-Curcânî, el-Cumel, (tah. Ali Haydar), Dımışk 

1972, s. 25. 
91 ez-Zebdiyyî, Abdulletif b. Ebi Bekr eş-Şerciyyi, İ’tilâfu’n-Nusreti fi İhtilafi Nuahati’l-

Kufeti ve’l-Basreti, Mektabetu’n-Nehdeti’l-Arabiyyeti, Beyrut ts, s. 115. 
92el-Curcânî, el-‘Avâmilu’l-Mie, s. 17. 
93el-Curcânî, el-‘Avâmilu’l-Mie, s. 20. 
94 el-Enbarî, Kemâluddin Ebî’l-Berakât Abdurrahmân b. Muhammed b. Ebi Said, el-

İnsâf fî Mesâili’l-Hilâf, ( Tah. Muhammed Muhyiddin Abdulhamit), Matbaatu es-

Saade, Mısır 1955, s. 184. 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

389 

aynı şekilde bu görüş de Basra ekolünün görüşüdür; Küfeliklere 

göre ise mübteda haberde haber de mübtedada amel eder.95 

el-‘Avâmilu’l-Mie penceresinde Basra ve Küfe ekolleri arasın-

daki diğer ihtilaflı görüşlerini şu şekilde özetleyebiliriz: 

-Basra ekolüne göre “ اكذ ” nın temizi üstün olmak zorundadır, 

ister “min” harfi cer ister izafetle olsun mecrur olması caiz değil-

dir; Küfe ekolüne göre ise “Keza” nın temizi mecrur gelmesi caiz-

dir, sadece atıf ve nekre durumda üstün gelmesi gerekir. Örneğin: 

“ ااشتريبت كذا وكذا ثوب ”meselesinde olduğu gibidir. 

-Basralılara göre “حاشا” harfi cerdir; Kufelilere göre ise fiili ma-

zidir.96 

-Basralılara göre harfi cer olan “من” kelimesi mekân için kulla-

nır; Küfelilere göre ise “Min” bir gayenin başlangıcı içindir bu ister 

zaman olsun ister mekân olsun ikisi için de kullanılır.97 

-Basralılara göre “ ّرب” harfi cerdir; Küfelilere göre ise isim olup 

mübtedadır. Örneğin: “ رّب قتل عار” aslı “ كثير قتل عار” manasındadır.98 

-Bir kısım Basra ve Küfelilere göre müstesnada amel eden “ İl-

la”dır. Ancak Basra ekolünün çoğuna göre burada amil “ İllâ” nın 

vasıtasıyla ya fiil ya da fiilin manasını taşıyandır. 

-Basra ekolüne göre “ كم”in temizi sadece müfret gelir; Küfeli-

lere göre ise onun temizi müfret gelebildiği gibi cümle de gelebi-

lir.99 

-Basra ekolüne göre şek ve yakin fiilleri kendisinden sonra ge-

len iki ismi nasp edip, nesne yaparlar; Küfelilere göre ise ikinci 

isim hal olduğu için üstündür.100 

Dolayısıyla Basra ve Küfe ekolleri arasındaki bu ihtilaflı gö-

rüşleri göz önüne aldığımızda ve Abdulkahir el-Curcânî’nin el-

                                                           
95 ez-Zebdiyyî, İ’tilâfu’n-Nusreti, s. 30. 
96 ez-Zebdiyyî, İ’tiâfu’n-Nusreti, s. 177-178. 
97 ez-Zebdiyyî, İ’tilâfu’n-Nusreti, s. 142-143. 
98 ez-Zebdiyyî, İ’tilâfu’n-Nusreti, s. 144. 
99 ez-Zebdiyyî, İ’tiâfu’n-Nusreti, s. 41-42. 
100 ez-Zebdiyyî, i’tilâfu’n-Nusreti, s. 121. 
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‘Avâmilu’l-Mies’ini incelendiğimizde onun bu eserini Basra ekolüne 

göre yazdığını görürüz. Bütün bunları göz önüne alarak Abdulka-

hir el-Curcânî her nekadar Bağdat ekolü nahivci temsilcilerine 

öğrencilik yapmış ise de, Basra ekolüne mensup nahiv kitapları 

okuması ve onları incelemesi onun nahiv ilmi felsefesini oluştur-

muştur.101 Netice olarak Curcânî’nin bağlı olduğu nahiv ekolü 

Besra ekolü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Sonuç 

Abdulkâhir el-Curcânî, ilim dünyasınca yeterli kabul görmüş 

bir âlimdir. O, Arab dili ve edebiyatında İmâm ve en büyük üstâd 

kabûl edilmektedir. el-Curcânî için bazıları bizzat “Belâğat ilminin 

babası” deyimini kullanmıştır. Arabçanın lügat, sarf, nahiv, meânî, 

beyân gibi âlet ilimlerinde, zamanının âlimleri arasında en ileri 

gelenlerdendir. Yazdığı eserlerle ilim adamlarının ufkunu açmış ve 

birçok çalışmaya önayak olmuştur. O, “Delâilu’l-İ’câz” adlı eseriy-

le meânî ilminin, “Esrâru’l-Belâğa” eseriyle de beyân ve bedî ilmle-

rinin temellerini atmıştır. Daha sonra gelen âlimler onun bu eserle-

rindeki değerlendirmeleri üzerine belâğat ilimlerini sistemleştir-

mişlerdir.  

Abdulkâhir el-Curcânî, söz dizim estetiğine büyük kıymet at-

fetmesi sebebiyle nahiv ilminin kendisine bir sıfat olarak verilme-

sine zemin hazırlamıştır. Nazm teorisini temel olarak nahiv mana-

larının gözetilmesine dayandırmıştır. O, bunu yaparken nahvi bir 

kurallar ve kralların bilinmesi olmaktan çıkarmış, bu kuralların 

durumun gereğine uygun olarak nerede, nasıl, niçin uygulanması 

gerektiğinin yollarını öğretmiştir. Bu tavrıyla adeta nahiv ilmiyle 

belâğat ilmini mezcetmiştir. 

Özellikle tabakât ve terâcim sahipleri Curcânî’nin, ilmi yetkin-

liği konusunda övücü ifadeler kullanmış, onunla ilgili olarak Arap 

dili ilimlerinde mahir, edebiyatı özümsemiş, geride birçok eşsiz 

                                                           
101Ahmed Atıf Muhammed Kilab, Menhecu el-İmam Abdulkahir el-Curcânî fî Arzihi el-

Mesailü’n-Nahviyye Diraseten Tahliliyyeten, ( El-Camietü’l-İslamiyye Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Gazze ts, s. 11. Geniş bilgi için bkz: Sevdi, Arap Gramerinde 

Avâmil Geleneği, s. 34-37. 
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eserler bırakmış, dönemin hocaları ve öğrencileri yanında üstün 

bir yere sahip kişi tabirleriyle anılmışlardır. 
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___________________________________________________________ 

 بعض صور اإلعجــاز اللغوي في القرآن الكريـــم

 1 أحمد الخليل

 

 مدخل 

لحمد هلل رب العالمين , أنزل خير كتبه على خير رسله ، و جعله بلسان عربي مبين ا
رام و على التابعين إلى يوم و الصالة و السالم على النبي األمي و على آله و صحبه الك

 الدين .

أودع المولى في كتابه عز و جل أسرار البيان و جعله علما على معالم الهدى و 
رسالة خالدة على مر الزمان ثابتة ال تتغير و تحجى به الناس على مختلف ملكاتهم و 

 تعدد قدراتهم ليظل آية للعالمين .

األلباب و سلب العقول و األبعاد ، لما فيه  فقد أنزل اهلل هذا الكتاب العظيم فبهر به
من خلق و جالل فآمنت بعض النفوس و عاند بعضها شقاء و ضالال ، إال أن كل من 

 الفريقين وقف مبهورا من بيان القرآن و عظمته و اعترف بعظمة بيانه و إعجازه .

طب الناس وهذا األثر الذي يتركه القرآن في نفوس سامعيه ذكر اهلل طبيعته فقال يخا
ُدوِر َوُهًدى جميعا :  ِبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَِّما ِفي الصُّ ن رَّ ْوِعظَةٌ ِمِّ " يَا أَيَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّ

ِّْلُمْؤِمِنيَن " (                         57) سورة يونس ،     َوَرْحَمةٌ لِ      

أعلى درجة في العضاد  فالقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة وهو أحسن الحديث و
 و أرفع رتبة في البالغة.

،  "الم"عندما نزل القرآن على الناس، نزل بلغة العرب فكانت اآليات تنطق بلغتهم  
وكان من المعروف بأن العرب من أشد الناس تفاخرا وكبرياء بلغتهم، فتحداهم "كهيعص" 

  اهلل بأن يقولوا كالما مثل هذا القرآن فقال متحديا العرب :

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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ِ ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَِّبْعُه ِإن ُكنتُْم َصاِدِقيَن   ْن ِعنِد اهللَّ ") سورة "ُقْل َفْأتُوا ِبِكَتاٍب مِِّ
(49القصص ،   

 فعجزوا عن ذلك فجاء التحدي بصورة أخرى أسهل من األولى :

ْثِلِه ُمْفَتَريَاٍت "  ( 13) سورة هود ،  "ُقْل َفْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِِّ  

 فعندما انقلبوا خائبين جاء التحدي الفاضح الدال على عجزهم :

ْثِلِه " ن مِِّ ( 23) سورة البقرة ،  "َفأْتُوْا ِبُسوَرٍة مِِّ  

:  (2)فأثبت القرآن عجزهم التام في هذا  

تُوَن ِبِمْثِلِه َولَْو " ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَن يَْأتُوْا ِبِمْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن الَ يَأْ 
(   88) سورة اإلسراء ،  َكاَن بَْعُضُهْم ِلَبْعٍض ظَِهيراً "  

فبدؤوا بالتشكيك في القرآن ، وقالوا أنه مجمع لألخبار واألساطير األولى ،  فأتوا 
 -صلى اهلل عليه وسلم-بالنضر بن الحارث وأقعدوه عند النبي وكلما أراد أن يتكلم 

ويبدأ بسرد القصص واألساطير التي واجهها في أسفاره وترحاله ، بالقرآن فليقاطعه 
 وبالفعل نجحت الخطة في بداية األمر و سر بذلك النضر أيما سرور وكان يقول متباهيا : 

(3)" بم محمد أفضل مني ؟ هو يحدث بأساطير وأنا أحدث بأساطير "  

 فنزل قول اهلل الفصل:

ِليَن  (  5) سورة الفرقان ، اْكَتَتَبَها َفِهَي تُْمَلى َعَلْيِه بُْكَرًة َوأَِصيالً " "َوَقالُوا أََساِطيُر األَوَّ  

وبعد أيام ؛ بدء الناس بالملل ، وبدأ يتناقص مجلس النضر الواحد تلو اآلخر ، 
وتجمعوا عند النبي ليرفعوا راية النصر للقرآن فليس القرآن قصصا فحسب وإنما جامع 

؟ وماذا نقول للذين أُذهبت قلوبهم بالقرآن ؟ أيعترفون أنه من  لكل شيء ، فما الحيلة اآلن
 اهلل فتذهب مكانتهم ويبين كذبهم ؟

ال واهلل؛ فأشيعوا أن النبي يأخذ القرآن من رجل اسمه )) الرحمن (( في اليمامة وهو 
 رجل أعجمي  عجبا واهلل !

ه عن ابن عباس ، فمن ذلك ما رواه الحاكم وغير(4)جاء ذلك في كتب السيرة والسنة
رضي اهلل عنهما: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقرأ عليه القرآن 

                                                           
 2/116الزركشي : البرهان في علوم القـرآن ،  - 2
 138/ 2ابن هشام : السيرة النبوية،   - 3
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فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك ماالً! 
ني من قال: لم؟ قال: ليعطوكه فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله، قال: قد علمت قريش أ
أكثرها ماالً، قال: فقل فيه قوالً يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له، قال: وماذا 

أقول؟! فو اهلل ما فيكم من رجل أعلم باألشعار مني وال أعلم برجزه وال بقصيده وال 
بأشعار الجن مني، واهلل ما يشبه الذي يقول شيئًا من هذا، واهلل إن لقوله الذي يقول حالوة 

عليه لطالوة وإنه لمثمر أعاله مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، وإن 
قال: ال يرضى عنك قومك حتى تقول فيه! قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر قال: هذا 

، ( 11)المدثر " َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا " سحر)يؤثر يأثره عن غيره(، فنزلت:  

ِبيٌن "  لَِِّساُن الَِّذي  (،  103) سورة النحل ، يُْلِحُدوَن ِإلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ مُّ
 فانقلبوا على أدبارهم خاسرين .

هذا هو موقف العرب من بالغة القرآن  وفصاحته واكتماله وتناسقه  ، عرفوا أنه من 
نعتهم من اإليمان ، فأي مصير اهلل وأنه ال أحد يستطيع أن يأتي بمثله ، ولكن عزة اإلثم م

 لهم بعد أن عرفوا الحق وحادوا عنه ؟

م العرب كالمهم إلى نوعين؛ شعر ونثر   ، ولكل منهما أنواع ، فعندما جاء (5)َقسِّ
القرآن وحي اهلل الخالد ؛ اضطر العلماء إلى تقسيم الكالم إلى ثالثة أنواع ، شعر ونثر 

استقام تحت النثر .وقرآن، ألنه ما استقام تحت الشعر وما   

 وسأتطرق في اإلعجاز اللغوي إلى نوعين من اإلعجاز :

 اإلعجاز البياني و  اإلعجاز التصويري .

 أوالً : اإلعجــاز البيانــي 

القرآن عجيب التأليف ، متناه في البالغة إلى الحد الذي عجز عنه الخلق ، لم ينظم 
هه، وتباينت مذاهبــه، خارج عن على بحور الشعر وال على طريق السجع، تصرفت وجو

المعهود من نظام جميع ما عرف العرب في القديم والـحديث، لــه أسلوب خاص ال 
يشاركه به أحد في كل ما هو في بالغة العرب في القديم والحديث ، ولنبدأ في نـماذج 

 اإلعجاز البياني :

( 43") سورة الشورى ,  ورِ "َولََمن َصَبَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك لَِمْن َعْزِم األُمُ   

                                                                                                                        
 2/107شام، ابن ه - 4
 .68مساعد بن سليمان الطيار: التفسير اللغوي للقرآن الكريم،  - 5
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( 17) سورة لقمان ،  "َواْصِبْر َعَلى َما أََصابََك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر "  

أما في " لَِمْن َعْزِم األُُموِر " في  التوكيدنالحظ أن في اآلية األولى استخدم حرف 
ُموِر " ما السر في ذلك؟اآلية الثانية فلم يستخدم حرف التوكيد فقال " ِمْن َعْزِم األُ   

وهو شيء  -كالمرض مثال  -هناك نوعان من الصبر ، صبر ليس لك فيه غريم 
وهو شيء ملموس، فكان  -كأن يظلمك شخص ما  -محسوس، وصبر لك فيه غريم 

الشيء المحسوس الذي ال تراه ولكن تحس به يحتاج إلى صبر وهذا " ِمْن َعْزِم األُُموِر " ، 
(6)" لَِمْن َعْزِم األُُموِر"موس يحتاج إلى صبر قوي شديد فكان ذلك  ولكن الشيء المل  

ْن َعَذاِب"  ْتُهْم نَْفَحةٌ مِِّ سَّ ( 46) سورة األنبياء , "َولَِئن مَّ  

يبين اهلل لنا الضعف البشري أمام عذاب اهلل ، فاختار كلمة "مستهم" وهي أقل 
وذكر "من" وهي تفيد التبعيض ،  درجات اإلصابة ، واختار " نفحة " ليدل على ضعفها ،

وقال "ربك" الرحيم يا محمد ، وكل ذلك يدل على أقل درجات العذاب ، فإذا كانوا ال 
يستطيعون الصبر أمام هذه الدرجة من العذاب، فكيف بالعذاب الذي وعد اهلل به 

 الكافرين؟

ِ اثَّاَقْلتُْم " "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا َما لَُكْم ِإَذا ِقيَل لَُكُم انفِ  ) سورة التوبة ، ُروْا ِفي َسِبيِل اهللِّ
38 )  

النفور يدل على شيء يستوجب السرعة ، وكان مقابل هذا شيء تثاقل البعض عن 
النفور فجاء القرآن بأسلوبه البديع ليبين لنا شدة التثاقل واالنجذاب إلى األرض بقوله :  

 "اثِّاقلتم" ، فتدل على حب الركون لألرض .

َة أَْعُيٍن " يَّاِتنَا ُقرَّ ( 74) سورة الفرقان ، " َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِِّ  

( 30سورة يوسف ،  "اْمَرأَُة اْلَعِزيِز تَُراِوُد َفَتاَها َعن نَّْفِسِه")   

ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواجاً   ( 21") سورة الروم ,  "َوِمْن آيَاِتِه أَْن َخَلَق لَُكم مِِّ  

( 10") سورة التحريم , أََة نُوٍح َوِاْمَرأََة لُوٍط "ِاْمرَ    

 فمتى تستعمل كلمة امرأة ؟ ومتى تستعمل كلمة زوجة ؟

                                                           
 .1/48محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن الكريم،  - 6
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من فهمنا لآليات، تستخدم كلمة زوجة عندما تكون العالقة مبنية على المودة 
والرحمة من جانب والتكاثر من جانب آخر، أما إذا انقطعت العالقة كما حدث مع امرأة 

. 7ز بخيانة الشرف وامرأة نوح وامرأة لوط بخيانة العقيدة سميت امرأةالعزي  

" َوَكانَِت اْمَرأَِتي وقد وضح هذا األمر في قصة زكريا حيث يقول تعالى بلسانه :
                                                                             (5)سورة مريم ، َعاِقراً "   

رأتي ووصفها بالعاقر التي ال تنجب، فرد اهلل تعالى بقوله :فقال ام   

(90) سورة األنبياء ،  "َفاْسَتَجْبنَا لَُه َوَوَهْبنَا لَُه يَْحَيى َوأَْصَلْحنَا لَُه َزْوَجُه"   

 فأسماها زوجة  ألنها تحققت العالقة بالتكاثر، فسبحان اهلل الحكيم العليم .

  َويَْسِقيِن * َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو يَْشِفيِن * َوالَِّذي يُِميُتِني ثُمَّ يُْحِيينِ " َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِني 
( 79،80،81) سورة الشعراء،   

قول اهلل على لسان إبراهيم ، فعندما تحدث عن الطعام والشراب قال "هو" ، وعندما 
ة لم يقل تحدث عن الشفاء من المرض قال "هو " ولكن عندما تحدث عن الموت والحيا

 "هو" ، فما هو السر؟ 

في مواطن الطعام والشراب قد يتبادر إلى الذهن أن الذي أطعمك وسقاك فالن من 
الناس حين أتى لك بقليل من الطعام، وكذلك عندما تذهب إلى الطبيب قد تظن أنه هو 

أما  الذي شفاك ، فاحتاج األمر أن يؤكد أن الطعام والشراب والشفاء من اهلل بكلمة "هو "
 عندما تحدث عن قضية الموت والحياة فال أحد يشك أنهما من عند اهلل  .

( 85" ) سورة يوسف ، "تَاهلل تَْفَتأُ تَْذُكُر يُوُسَف َحتَّى تَُكوَن َحَرضاً   

-قالها أبناء يعقوب ألبيهم عندما ما اكتفى بعشرة أوالد وإنما تعلق قلبه بيوسف 
يناه من الحزن، فيعيبون عليه هذا القول فيقولون: فظل يبكي حتى ابيضت ع -عليه السالم

 واهلل ستظل تذكر يوسف حتى تهلك .

ولكن فرق كبير بين ما نقوله من كالم البشر وبين ما يذكره القرآن، فوصف هذه 
الحالة الغريبة يحتاج إلى وصف غريب واختيار غريب الكلمات حتى تتحقق الغرابة في 

 الموقف .
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م وهي أقل الكلمات استعماال وأكثرها غرابة، واستخدم "تفتأ" واستخدم "تاهلل" للقس
ولم يختر من أخوات كان غيرها ألنها أقلهم استعماال وأكثرهم غرابة، واستخدم "حتى 

.(8)تكون حرضا" أي تهلك فاختار أقل كلمات الهالك استعماال وأكثرها غرابة   

" الغريب "تكون حرضا" فجاءت اآلية لتوضح الوضع الغريب "تاهلل" الغريب "تفتأ
 الذي يعيش في يعقوب عليه السالم .

ِ َفالَ تَْسَتْعِجُلوُه")  ( 1سورة النحل، "أَتَى أَْمُر اهللِّ  

فاستخدم القرآن فعل للداللة على غير زمنه، فـ "أتى" فعل ماضي، وكلمة 
 "تستعجلوه" تدل على المستقبل ، فما هو السر في ذلك؟

ولكنه ال يحكم اهلل، نحن لدينا ماضي وحاضر  الجواب هو أن الزمن يحكمنا
ومستقبل ، أما اهلل فهو الذي خلق الزمان والمكان فال يحكمه زمان وال مكان، فالماضي 
والحاضر والمستقبل مكشوف عنده بالسواء فعندما يتحدث عن مستقبلنا فإنه بالنسبة إليه 

 كأنه ماضي، ألنه أعلم به .

ْن إْمالٍَق نَّْحُن نَْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهمْ "َوالَ تَْقتُُلوْا أَْوالَدَ  ( 151" ) سورة األنعام , ُكم مِِّ  

( 31" ) سورة اإلسراء ،  " َوالَ تَْقتُُلوْا أَْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق نَّْحُن نَْرُزُقُهْم َوِإيَّاُكم  

ء واألبناء كلتا اآليتين تنهى عن قتل الولد من الفقر، وكلتاهما تشير إلى أن رزق اآلبا
من اهلل، ولكن هناك اختالف في نهاية اآليتين ، فاألولى "نرزقكم وإياهم" فقدم اآلباء على 

 األبناء، أما الثانية "نرزقهم وإياكم" قدم األبناء على اآلباء ، فما هو سر االختالف؟ 

ء فلنُزل أي تفكير يقودنا إلى أن هذا الشيء ترادف ، ألن اآلية األولى تخاطب الفقرا
وتنهاهم عن قتل الولد بسبب الفقر، فألنه فقير وجب "نحن نرزقكم" أيها اآلباء الفقراء 

"وإياهم"، بينما اآلية الثانية تخاطب األغنياء وتنهاهم عن قطع النسل خشية وقوع األوالد 
في الفقر، فلما كان الحديث عن األبناء الذي قد يعانون الفقر وجب " نحن نرزقهم وإياكم 

: " 

(  179") سورة البقرة ، لَُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ يَْا أُوِلْي األَْلَباِب لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن  "وَ   

قد حاد بعض الكتاب عن الصواب حين قارنوها بقول العرب : " القتل أنفى للقتل 
أبلغ "، وقالوا أنها أبلغ من قول اهلل تعالى، وقد وضح كثير من العلماء أن قول اهلل تعالى 
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حكمة، نذكر اثنين على وجه السرعة  24وأحكم، وأوجدوا من الحكم فيه فيما يزيد عن 
(9) :  

لم يقل اهلل "ولكم في القتل حياة"  ألن القصاص ليس بالضرورة أن يكون قتال ،  -
وإنما جعلت الشريعة لولي المقتول القرار، إن شاء يقتل أو شاء يغفر أو يأخذ الدية ، 

ارات عدة فليس بالضرورة القتل ، و اآلية صرحت بالهدف وهو فشمل القصاص خي
 "الحياة" ولم تصرح الحكمة بالهدف الحقيقي وهو الحياة وإنما نفت القتل.

"  ِ َي ِإلَـَهْيِن ِمن ُدوِن اهللِّ ُ يَا ِعيَسى اْبَن َمْريََم أَأَنَت ُقلَت لِلنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمِِّ َوِإْذ َقاَل اهللِّ
َحانََك َما يَُكوُن ِلي أَْن أَُقوَل َما َلْيَس ِلي ِبَحقٍِّ ِإن ُكنُت ُقْلتُُه َفَقْد َعِلْمتَُه تَْعَلُم َما ِفي َقاَل ُسبْ 

 نَْفِسي َوالَ أَْعَلُم َما ِفي نَْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلغُُيوِب * َما ُقْلُت لَُهْم ِإالَّ َما أََمْرتَِني ِبِه أَنِ 
ِقيَب اْعُبُدوْا اهللَِّ  ا تََوفَّْيَتِني ُكنَت أَنَت الرَّ ا ُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّ  َربِِّي َوَربَُّكْم َوُكنُت َعَلْيِهْم َشِهيداً مَّ

ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإن تَْغِفْر لَُهْم َفِإنََّك أَنَت  ِ َشْيٍء َشِهيٌد * ِإن تَُعذِِّ  َعَلْيِهْم َوأَنَت َعَلى ُكلِّ
(       118، 116،117"  )سورة المائدة،  ْلَحِكيمُ اْلَعِزيُز ا  

 العزة والحكمة في آية تتحدث عن المغفرة ؟  ما هو إعجاز ذلك ؟

عيسى عليه السالم يقول هلل تعالى إن عذبتهم فإنهم عبادك واألمر يعود إليك، وإن 
ر يا رب تغفر لهم فلن يسألك أحد يا رب لم غفرت فأنت العزيز الحكيم ، فكأنه يقول اغف

 ولن يسألك أحد لم غفرت، فأنت حكيم في قرارك عزيز ال تراجع .

 سر دخول الالم على جواب لو الشرطية  :

اِرُعوَن * لَْو نََشاء قال اهلل تعالى :  ا تَْحُرثُوَن * أَأَنتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّ "أََفَرأَْيتُم مَّ
(  65 - 63) الواقعة،  كَُّهوَن "لََجَعْلنَاُه ُحطَاماً َفظَْلتُْم تَفَ   

"أََفَرأَْيتُُم اْلَماء الَِّذي تَْشَربُوَن * أَأَنتُْم أَنَزْلتُُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُوَن * و قال :   
(  70-68" ) الواقعة ، لَْو نََشاء َجَعْلنَاُه أَُجاجاً َفَلْواَل تَْشُكُروَن   

كريمة امتناًنا عظيًما من اهلل تعالى على عباده بالزرع الذي تضمنَّت هذه اآليات ال
يحرثون، والماء الذي يشربون ، وهي دليٌل على عظمة اهلل تعالى، وكمال قدرته، ومطلق 

ا تَْحُرثُوَن مشيئته، وشدة حاجة الخلق إليه سبحانه ، وقوله تعالى :  أََفَرأَْيتُُم  -"أََفَرأَْيتُم مَّ
ْشَربُوَن " اْلَماء الَِّذي تَ   
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استفهام يراد به التقرير، والتوبيخ، دلَّ عليه وجود الفاء عِقب الهمزة ، ومعناه : 
ا تحرثون من أرضكم، فتضعون فيه البذر  اِرُعوَن " خبروني عمَّ : "أَأَنتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّ

ِن أَْم نَْحُن اْلُمنِزلُوَن "، وعن الماء، الذي تشربون "أَأَنتُْم أَنَزْلتُُموُه ِمَن اْلُمزْ   

منبُت  -ياربنا -والجواب الذي ال يملكون غيره في الموضعين هو قولهم: أنت
ل الماء من السحاب، ونحن ال قدرة لنا على ذلك .  الزرع من الحب، ومنزِِّ

فيقال لهم: إذا عرفتم ذلك، وأقررتم به، فكيف تكفرون باهلل العلي القدير، وأنتم 
وتشربون ماءه، ثم تعبدون غيره؟ ولَم ال تلزمون أنفسكم اإلقرار بتوحيده  تأكلون رزقه،

سبحانه، وطاعته، والتصديق بالبعث شكًرا له تعالى على نعمه، التي ال تعدن وال تحصى 
 عليكم ؟

اِرُعونَ ونقرأ قوله تعالى  ا تَْحُرثُوَن * أَأَنتُْم تَْزَرُعونَُه أَْم نَْحُن الزَّ " ، فنجد  " أََفَرأَْيتُم مَّ
 فيه لمحة من لمحات اإلعجاز البياني؛ حيث كان الظاهر أن يقال :

أأنتم تحرثونه أم نحن الحارثون؟ أو يقال: أفرأيتم ما تزرعون؟ بدالً من: أفرأيتم ما 
تحرثون؟ فيتطابق الكالمان،  ولكن كال القولين يُِخلُّ بمعنى الكالم، ونظمه، وبياُن ذلك 

فرًقا؛ وهو أن الحرث يكون أوائل الزرع، ومقدماته، من إثارة أن بين الحرث، والزرع 
األرض، وطرح البذر فيها، وقد يتبع ذلك سقُيه، وتعهده بالرعاية ، أما الزرع فهو ما يترتب 

ائه، واستغالظه، واستوائه على سوقه، وانعقاد الحب على الحرث، من خروج النبات، وإنم
ا َتْحُرثُوَن " يعني: أن ما تبتدئون به من األعمال، أانتم  في سنبله  ،  فقوله تعالى " أََفَرأَْيُتم مَّ

تُبلغونها المقصود، أم اهلل تعالى ، وال يشك أحد في أن إيجاد الحب في السنبل، ليس 
 العلي القدير، وفي ذلك إشارة منه سبحانه إلى البعث بفعل الناس؛ وإنما هو بفعل اهلل

 والنشور!

" لو نشاء لجعلناه حطاًما " " لو نشاء جعلناه أجاًجا" وفي قوله تعالى  

لمحة أخرى من لمحات اإلعجاز البياني؛ حيث كان الظاهر أن يقال: لو شئنا، بدالً 
إال على الفعل الماضي؛ فإن  -عند النحاة والمفسرين -من: لو نشاء؛ ألن )لو(، ال تدخل

دخلت على فعل مستقبل، وجب تأويله بالماضي،  ولهذا تأولوا ) لو نشاء ( في هاتين 
اآليتين، وفي غيرهما على معنى : ولو شئنا وعلى قولهم يكون الفعل) نشاء ( مستقبالً في 

 اللفظ، ماضًيا في المعنى  .

 ولعل الصواب في ذلك أن يقال :
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دوات الشرطية، التي تربط بين جملتين؛ بحيث تجعل بين إن) لو ( من األ
مضمونيهما تالزًما، لم يكن مفهوًما قبل دخولها، وهذا ما يُعبَّر عنه بالتعليق الشرطي؛ وهو 

، ووعديٌّ ..  نوعان: خبريٌّ

ا  ًنا جواًبا لسؤال سائل: هل وقع كذا؟ أو يكون ردًّ أما الخبريُّ فهو الذي يكون ُمَضمَّ
قد وقع كذا. فهذا يقتضي الُمِضيُّ لفًظا، ومعنى، وال يِصحُّ فيه االستقبال  لقول قائل:

، ومن األول قوله تعالى :(10)بحال  

ُ لََهَدْينَاُكْم " ِ ِمن َشْيٍء َقالُوْا َلْو َهَدانَا اهللِّ ْغنُوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اهللِّ )سورة  " َفَهْل أَنتُم مُّ
(11إبراهيم ،  

( 13" ) سورة السجدة ،  " َولَْو ِشْئنَا آلتَْينَا ُكلَّ نَْفٍس ُهَداَهالى  : ومن الثاني قوله تعا  

فهذا تعليق بـ) لو ( زمنه الماضي؛ ألنه خبريٌّ  .   

أما الوعديُّ فالغرض منه هو التعليق المحض المجرد من أيِِّ معنى آخَر، وهذا 
كما في قوله تعالى:} لو يقتضي االستقبال، وال يصلح فيه الُمِضيُّ بحال من األحوال؛ 

 نشاء {، في اآليتين السابقتين .

وفي قوله تعالى في الزرع " لجعلناه حطاًما " ثم في قوله تعالى في الماء " جعلناه 
 أجاًجا " 

إعجاز آخر من إعجاز القرآن؛ وهو إدخال الالم في األول، ونزعها منه في الثاني؛ 
لعقوبة أشدَّ منها؛  -وهي جعل الزرع حطاًما -ةفأفاد دخولها في األول تأخير وقوع العقوب

 كما في قوله تعالى :

يَّنَْت َوظَنَّ أَْهُلَها أَنَُّهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها أَتَاَها أَْمُرنَ  ا " َحتََّى ِإَذا أََخَذِت األَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ
(    24" ) سورة يونس ، ِباألَْمِس  لَْيالً أَْو نََهاراً َفَجَعْلنَاَها َحِصيداً َكأَن لَّْم تَْغنَ   

وكثيًرا ما تدخل هذه الالم على جواب) لو ( ، فتدل على المماطلة في جعله واقًعا؛ 
 كما يشير إليه قوله تعالى في صفة الكافرين:

ْن َهـَذا ِإالَّ أََساِطيُر " َوِإَذا تُْتَلى َعَلْيِهْم آيَاتُنَا َقالُوْا َقْد َسِمْعنَا لَْو نََشاء لَُقْلنَا ِمْثَل َهـَذا إِ 
ِليَن " (  31) سورة األنفال ،   األوَّ  
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ى ) الم التسويف ( ألنها تفيد  والزركشيُّ يسمي هذه الالم )مسبوقة ( وينبغي أن تسمَّ
ما يفيده كلٌّ من)السين، وسوف(، من داللة على التسويف تارة، والمماطلة تارة أخرى في 

.  (11)إيقاع الفعل  

 -وهي جعل الماء أجاًجا -ن الثاني فيفيد التعجيل بوقوع العقوبة فوًراأما نزعها م
 أي: جعله كذلك لوقته دون تأخير .

"لو نشاء وكال الفعلين مرتبط بمشيئة اهلل تعالى  ، يدلك على ذلك أن قوله تعالى :
 جعلناه أجاًجا "

 -ا لوقتهقيل على طريقة اإلخبار؛ ألن جعل الماء المشروب المنزل من المزن أجاجً 
لم يشاهد في الواقع؛ ألنه لم يقع، بخالف  -أي: شديد الملوحة، والمرارة، والحرارة

فإنه كثيًرا ما وقع كونه حطاًما، بعد أن كان أخضَر  -أي: يابًسا متكسًرا -جعل الزرع حطاًما
 يانًعا ، وهذا ما عبَّر عنه تعالى بقوله :

َ أَنَزَل ِمَن  َماِء َماًء َفَسَلَكُه يَنَاِبيَع ِفي األَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج ِبِه َزْرعاً " أَلَْم تََر أَنَّ اهللَّ السَّ
اً ثُمَّ يَْجَعُلُه ُحطَاماً ِإنَّ ِفي َذِلَك لَِذْكَرى ألُْوِلي األَ  ْخَتِلفاً أَْلَوانُُه ثُمَّ يَِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفرِّ ْلَباِب " مُّ

(  21) سورة الزمر ،   

م منه اإلخبار .فلو قيل: جعلناه حطا ًما؛ كما قيل: جعلناه أجاًجا، تُُوهِِّ  

ومما يدل على ذلك أيًضا أن دخول الالم على جواب ) لو (، ال يكون إال في 
األفعال، التي ال يُتخيَّل وقوعها؛ ولهذا كان جعل الماء المنزل من المزن أجاًجا لوقته، قبل 

، من جعل الزرع  (12)درة اهلل تعالىأن يصل إلى األرض، ويستقر في أعماقها أدلَّ على ق
 حطاًما، وإن كان الكل أمام قدرة اهلل سواء . 

ولهذا عقَّب سبحانه على األول بقوله " فظلتم تفكهون "  وعقَّب على الثاني بقوله " 
 فلوال تشكرون "  فتأمل هذه األسرار البديعة، التي ال تجدها إال في البيان األعلى !

:ويري ثانياً: اإلعجاز التص  

التصوير هو األداة المفضلة في أسلوب القرآن, فهو يعبر عن الصورة المحسة 
المتخيلـة عن المعنى الذهني، وصور الحالة النفسية والحادث المحسوس والمشهد 
المنظــور, وعن النموذج اإلنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها 

                                                           
 .2/119، البرهان في علوم القـرآن الزركشي: - 11
 .220 فاضل السامرائي: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، - 12
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جددة، فإذا بالمعنى الذهني هيئة، وإذا بالحالة النفسية لوحة، فيمنحها الحيــاة والحركة المت
وإذا النموذج اإلنساني شاخص، وإذا الطبيعة مجسمة، وإذا الحوادث والمشاهد والقصص 

والمناظــر يرجعها لنا فيجعلها شاخصة حية، فإذا أضفت لهذا المشهد وهذه الصورة 
يعرض أمامك .الحـــوار فكأنك تتخيل مشهد من مسرحية أو فيلم   

:  (13)التصوير إلى قسمين -رحمه اهلل-ويقسم لنا سيد قطب   

المعاني الذهنية ، يخرج لنا األشياء والمواقف بصورة حية محسوسة ، وإليكم بعض 
 النماذج :

يريد اهلل أن يبين لنا أن الذين كفروا ليس لهم أمل في الجنة، وأن قبولهم في الجنة 
عبر عنها القرآن بأعجاز بليغ في صورة فنية رائعة بقوله تعالى أمر مستحيل ، هذه األلفاظ ي

: 

َماِء َوال يَْدُخُلوَن  بُوا ِبآيَاِتنَا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها ال تَُفتَُّح لَُهْم أَْبَواُب السَّ " ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ
(40") سورة األعراف , ي اْلُمْجِرِميَن اْلَجنََّة َحتَّى يَِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِِّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَك نَْجزِ   

فيرسم لنا القرآن صورة إنسان يمسك بحمل غليظ "الجمل" ويحاول أن يدخله في 
فتحة إبره "سم الخياط" فهل يمكن ذلك؟ يستحيل ! فتخيل ذلك لتعبر بها عن استحالة 

 دخول الكفار الجنة .

وا ، وأنها ليست بشيء ويصور لنا القرآن صورة فنية عن أعمال هؤالء الذين كفر
مهما كثرت أعمالهم ، ألنها خلت من اإليمان فال قيمة لها ، وال يستطيعون جمعها ألن 

 اهلل قد شتتها .

يُح ِفي َيْوٍم َعاِصٍف اَل  ْت ِبِه الرِِّ " َمثَُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ
ا َكَسُبوا  اَلُل اْلَبِعيُد يَْقِدُروَن ِممَّ ( 18" ) سورة إبراهيم ، َعَلى َشْيٍء َذِلَك ُهَو الضَّ  

فهؤالء الكفار يوم القيامة يحاولون جمع أعمالهم كمن يحاول جمع الرماد المتطاير 
 مع الريح في يوم عاصفة .

وصور لنا صورة المشرك الذي يحاول أن يجمع األموال واألنصار والمناصب 
 فيقول تعالى :

يُح ِفي َمَكاٍن " َومَ  َماِء َفَتْخطَُفُه الطَّْيُر أَْو تَْهِوي ِبِه الرِِّ ِ َفَكأَنََّما َخرَّ ِمَن السَّ ْن يُْشِرْك ِباهللَّ
(  31"  ) سورة الحج ، َسِحيٍق   
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فهو كالذي سقط من السماء فجاء طير سريع وخطفه فجأة ، فال أحد يعلم أين ذهب 
ريح فأنزلت فيه مكان بعيد جدا ليس له نهاية ، به ، أو كالذي سقط من السماء فجاءت 

 فهذا الشخص ليس له بداية "خر من السماء" وليس له نهاية "في مكان سحيق ."

 ويصور لنا صورا ألقسام المتصدقين ، فيقول واصفا المرائي :

ي يُْنِفُق َمالَُه ِرئَاَء النَّاِس " أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تُْبِطُلوا َصَدَقاِتكُْم ِباْلَمنِِّ َواألََذى َكالَّذِ 
ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمثَُلُه َكَمثَِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تَُراٌب َفأََصابَُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصلْ  ًدا ال َوال يُْؤِمُن ِباهللَّ

ُ ال يَْهِدي اْلَقْوَم الَكاِفِرين  ا َكَسُبوا َواهللَّ ( 264سورة البقرة ،  " )يَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّ  

فالُمرائي كالحجر اليابس "صفوان" الذي عليه طبقة رقيقة من التراب فيخيل للناس 
أنها أرض خصبة صالحة للزراعة ، ولكن عندما يصيبها المطر "الوابل" ينكشف الحجر 

 ويظهر للناس أنها أرض غير طيبة .

 ويصف لنا صورة المتصدق المخلص بقوله :

ِ َوتَْثِبيًتا ِمْن أَْنُفِسِهْم َكَمثَِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة " َوَمثَُل الَّذِ  يَن يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اهللَّ
ُ ِبَما تَْعَمُلوَن بَِصيرٌ  " ) سورة أََصابََها َواِبٌل َفآتَْت أُكَُلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن لَْم يُِصْبَها َواِبٌل َفطَلٌّ َواهللَّ

( 265، البقرة   

والمتصدق المخلص  كالبستان الذي ينبت على تل مرتفع يكون كله تراب من أوله 
إلى آخره "ربوة" فإن أصابها المطر "الوابل" أعطت ضعف ثمارها  ، حتى ولو كان المطر 

 خفيفا "الطل" فإنها ستعطي الثمار  وال فرق عند اهلل بين كثير وقليل إذا صلحت النية .

يصور لنا بها خلجات النفس ، وما يدور في خلد الناس في بعض المعاني النفسية 
 األحوال ، نذكر بعضا منها :

يكشف اهلل لنا عن حال الذي هيِّأ اهلل له العلم فتركه وفر منه وانشغل بالدنيا 
 وملذاتها، فيقول تعالى واصفا إياه بصورة رائعة :

ْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * " َواْتُل َعَلْيِهْم نََبأَ الَِّذي آتَْينَاُه آيَاتِ  نَا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفأَْتَبَعُه الشَّ
تَْحِمْل َولَْو ِشْئنَا لََرَفْعنَاُه ِبَها َولَِكنَُّه أَْخَلَد ِإلَى األَْرِض َواتََّبَع َهَواُه َفَمثَُلُه َكَمثَِل اْلَكْلِب ِإْن 

بُوا ِبآيَاِتنَا َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلَُّهْم َعَلْيِه يَْلَهْث أَْو تَْتُرْكُه يَْلَهْث ذَ  ِلَك َمثَُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ
( 176،  175" ) سورة األعراف ، َيَتَفكَُّروَن   

 فهذا حال من ترك العلم ولهث وراء الدنيا .

ويضرب اهلل لنا مثل المؤمن الذي لم يستقر اإليمان في قلبه ، فهو متزعزع العقيدة 
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في الدنيا.راغب   

َ َعَلى َحْرٍف َفِإْن أََصابَُه َخْيٌر اْطَمأَنَّ ِبِه َوِإْن أََصابَْتُه ِفْتنَةٌ  " َوِمَن النَّاِس َمْن يَْعُبُد اهللَّ
ْنَيا َواآلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْلُخْسَراُن اْلُمِبيُن  (  11" ) سورة الحج ، اْنَقَلَب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الدُّ  

أنه على طرف الهاوية فعند أول اختبار له يسقط فيها .. فذلك ليس له فيصفه اهلل 
 ربح ال في الدنيا وال في اآلخرة .

 ويمثل لنا يوم القيامة، ذلك اليوم المفزع وما يحدث فيه من بعث وحشر للناس : 

ًعا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن األَْجَداِث َكأَنَُّهْم َجَراٌد ُمْنَتِشرٌ  ( 9) سورة القمر ، " "ُخشَّ  

وإنه لمن أعجب المناظر التي تفيد الكثرة منظر الجراد المنتشر المتزاحم ، فالناس 
 يوم الحشر كالجراد المنتشر في األرض .

كما وصف لنا يوم القيامة بقوله :   

(  27إلنسان ، " ) سورة ا" ِإنَّ َهُؤالِء يُِحبُّوَن اْلَعاِجَلَة َويََذُروَن َوَراَءُهْم يَْوًما ثَِقيال  

فيا عجبا من هذا الوصف ! من يستطيع وزن اليوم ؟ يزنه من خلقه ، ويدل لنا على 
 شدته على النفوس ؟

، فعندما وضع سيدنا (14)ومن أعجب ما هو موجود في القرآن أسلوب قص المناظر
يوسف عليه السالم صواع الملك في متاع أخيه "بن يامين" وأخذه بحجة السرقة وحالوا 

يسترجعوه فلم يفلحوا ، عندها اجتمعوا وذكروا بعضهم بالوعد الذي وعدوه أباهم أن 
 بحماية أخيهم فقال كبيرهم  :

" اْرِجُعوا ِإلَى أَِبيُكْم َفُقولُوا يَا أَبَانَا ِإنَّ اْبنََك َسَرَق َوَما َشِهْدنَا ِإال ِبَما َعِلْمنَا َوَما ُكنَّا 
اْلَقْريََة الَِّتي كُنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتي أَْقَبْلنَا ِفيَها َوِإنَّا لََصاِدُقوَن * َقاَل بَْل ِلْلَغْيِب َحِفِظِين * َواْسأَِل 

ُ أَْن يَْأِتَيِني ِبِهْم َجِميًعا ِإنَُّه ُهَو اْلَعِليمُ  لَْت لَُكْم أَْنُفُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى اهللَّ  َسوَّ
( 81،82،83  " )سورة يوسفاْلَحِكيُم   

فمن بعد ما ذكر ما حصل معهم في مصر انتقل مباشرة إلى رد فعل يعقوب عليه 
السالم  ولم يحتج إلى ذكر أنهم رجعوا وقابلوا أبيهم فشعر بفقدان ولده فسألهم عنه 

 فقالوا إنه سرق .. إلى آخر األحداث .

 و في الختام :
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عليه سواء في نظمه أو إعجازه تبين لنا أن األسلوب القرآني ال يعلو وال يعلى  
البالغي  و البالغة لوحة فنية جمعت أنواعا من محاسن القرآن و زادها القرآن زينة و 

جماال و منحها اتساعا كبيرا ، و ما اهتمام العرب بالكالم البليغ و احتفائهم به إال دليل 
 على ملكتهم اللغوية الكبيرة .

لموسيقي المبدع من اهلل سبحانه في وحتى لو سمعه غير العربي فدن الجرس ا
اآليات يجذب لسماعه غير العربي فالقرآن الكريم ال تنقضي عجائبه، وال تُحدُّ وجوه 

إعجازه، لذا فقد طفق العلماء قديماً وحديثًا ينظرون في أسرار القرآن العظيم، وفي ذكر 
ه إعجاز القرآن العظيم وجوه إعجازه، واإلشارة إليها، واإلشادة بها، فذكروا كثيراً من وجو

. 

ولكن ليس ألحد أن يقصر وجوه إعجاز القرآن الكريم على ماذكره السابقون، بل ال 
بد أن نعلم علمًا يقينيًا أن القرآن وإعجازه ال يقف عند حدٍِّ معين فعلى الرغم من كثرة ما 

من بحر ما ُكتب عن اإلعجاز القرآني في القديم والحديث على السواء، فإنه ما يزال قطرة 
ينبغي أن يُكتب للكشف عن هذه الجوانب التي ال تبلى على كثرة التردد، إذ كلما أمعن 
الباحثون النظر فيه، وأخلصوا النية له، وامتلكوا وسائل البحث الجاد من علم بالتراث، 
وفقه في اللغة، وبصر باألساليب، وذوق أدبي مرهف، صقلته القراءة الواعية المتنوعة 

عن عطاء سخي ال ينفد، ومعاٍن جديدة تُؤكد إعجازه . تكشف لهم  

 المراجع :

 القرآن الكريم . -  1

ابن هشام : السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت   - 2 
 هـ.1411

 م.1988الزركشي : البرهان في علوم القـرآن ، دار الفكر، دمشق    -3

في القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة سيد قطب: التصوير الفني   -4
 م.16/2001ط

صالح عبد التواب : الصورة األدبية في القرآن الكريم. الشركة المصرية للنشر،  -5
 م .1995القاهرة  

عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(: اإلعجاز البياني للقرآن، دار المعارف،  -6
 م.3/1984القاهرة ط



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

409 

بيانية في نصوص من التنزيل، دار عمار، عمان  فاضل السامرائي: لمسات  -7
 م.2003

 م.2011محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن، دار أخبار اليوم، القاهرة   -8

محمد السيد جبريل : عناية المسلمين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم,  -9
 .هـ 1421مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة،

مساعد بن سليمان الطيار: التفسير اللغوي للقرآن الكريم، دار ابن الجوزي،   -10
 هـ .1421الرياض 
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___________________________________________________________ 

 مصادر النحويين لضبط قواعد اللغة العربية

 1 عدنان يوسف

 

 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى 
 آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أجمعين وبعد:

ة اهلل تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتغير كان وتدا لحفظ اللغة العربية إن كفال
فقد كان مرجع النحاة األول في وضع قواعد اللغة فبحفظ اهلل للقرآن حفظت اللغة من 
الزوال، إال أن انفتاح العرب على العالم بسبب نشر دينهم ودخول األقوام إلسالم وميل 

هناك دافع لتعلم مبادئ اللغة العربية، غير أن لكنة العجم تلك األقوام لتعلم الدين كان 
أصابت بعض العرب الذين خالطو العجم، فألجل ذلك هب العلماء لوضع األسس 

 والقواعد وجمع مصاد اللغة لحفظ ألسنة الناس من اللحن .

مصادر النحويين لضبط قواعد اللغة العربية" بدراسة ما  وقد قمت في بحثي هذا"
 ه العلماء من المصادر لضبط القواعد ، وقد جاء بحثي على الشكل التالي:اعتمد علي

 الباب األول:  تاريخ النحو.

 الفصل األول: أسباب وضع النحو.

 الفصل الثاني: واضع النحو.

 الباب الثاني: مصادر النحو.

 الفصل األول: السماع ومصادره.

 الفصل الثاني: واضع النحو.

 سامه.الفصل الثالث: القياس وأق

 الفصل الرابع: االستصحاب.

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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 الباب األول: تاريخ النحو:

 الفصل األول:  أسباب وضع النحو:

إن دخول العجم أفواجا في اإلسالم كان سببا كافيا في ظهور اللحن في اللغة،      
فقد جاءت روايات وقصص كثيرة تفيد هذا المعنى من زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ة المتعاقبة بعده، فقد روي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم سمع رجال وسلم مرورا باألزمن
، وروي أن أبا بكر رضي اهلل عنة 3( 2قرأ فلحن فقال صلى اهلل عليه وسلم:) ارشدوا أخاكم

قال: ألن أقرأ فاسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن، وقيل مّر عمر بن الخطاب رضي اهلل 
لوا: إنا قوم متعلمين، بدل متعلمون ، فغضب منهم عنه بقوم يسيئون الّرمي فقرعهم فقا

وقال: واهلل لخطؤكم في لسانكم أشد علّي من خطئكم في رميكم، ثم انصرف عنهم، 
فقالت: ما أشد الحر،  4وجاءت في رواية أن أبا األسود الدؤلي دخل على ابنته بالبصرة
أمير المؤمنين علي بن  فقال: شهر ناجر، فقالت: يا أبتي إنما أخبرتك ولم أسألك، فأخبر

أبي طالب بما حصل بينه وبين ابنته، وقال: ذهبت لغة العرب لما خالطت لغة العجم، 
وأوشك إن تطال عليه الزمن أن تضمحل، فأمر بصحيفة وأملى عليه النحو، والقصص 

وقيل: إن الشعوب المستعربة أحّست 5كثيرة ذكرتها على سبيل المثال ال االحصاء،
رسم لها أوضاع العربية في إعرابها وتصرفاتها حتى تتمثلها تمثال مستقيما، بالحاجة لمن ي

وتتقن النطق بأسأليبها نطقا سليما، وكل ذلك معناه أن بواعث متشابكة دفعت دفعا إلى 
فمن المعلوم أن لكل لغة حرف تدور في أكثر كالمها كنحو 6التفكير في وضع النحو،

للعين، وقال األصمعي: ليس للروم ضاد، وال  7امقةاستعمال الروم للسين واستعمال الجر
للفرس ثاء، وال للسريان ذال، قال ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن كانت في بيت 

                                                           
، دار الكتب العلمية بيروت، 2002، س2الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا  ، ط  - 2
 (.3643، رقم  2/477)
 .16قاهرة، ص، دار المعارف ال1995، س2محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر نحاته ط  - 3
البصرة: وهي بصرتان واحدة في العراق واألخرى في المغرب وهنا المقصود التي في العراق وسميت بصرة لغلظتها  - 4

، دار صادر 1977وشدتها وقيل سميت بصرة ألن فيها حجارة سوداء صلبة. ياقوة الحموي، معجم البلدان، طبعت س
 . 430، ص1بيروت، ج

، دار الكتب العلمية بيروت، 2008، س2ه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ط محمد المختار ولد أبا - 5
 . 43ص

 .12، دار المعارف القاهرة، ص7شوقي ضيف، المدارس النحوية ط - 6
م السريانية الشرقية. سليمان الموصلي، الجرامقة: هم من أصول األرامي أو النبطي وهم من سكان الجزيرة والشام لغته - 7

 .81، ص1، دار الكتب العلمية بيروت، ج 2013تاريخ الموصل، تحقيق عبد الخالق الموصلي، طبعت س 
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 شعر لم يستطع المنشد إنشادها إال ببعض االستكراه، فمن ذلك قول الشاعر:

 8قرب قبر حرب قبروقبر حرب بمكان قفر                              وليس            

 وهذا إذا كان نطقه يستهجنه العرب فكيف بالعجمي الذي تعلم العربية حديثا.

وكان كثيرون من أبناء العرب ولدوا ألمهات أعجميات، فكانوا يتأثرون بهن في       
نطقهن لبعض الحروف وفي تعبيرهن ببعض األساليب األعجمية، وهكذا انتشرت جرثومة 

أربعة لم يلحنوا في جد وال هزل  9ون من ال يلحن، قال األصمعي:اللحن، حتى صار يعدّ 
، والحجاج 13وابن القرية 12والحجاج بن يوسف، 11وعبد الملك بن مروان، 10: الشعبي،
، وكل ذلك جعل الحاجة تمّس في وضوح إلى وضع قواعد يستند عليها  14أفصحهم

وعه في تالوة آيات ليعرف بها الصواب من الخطأ في الكالم خشية دخول اللحن وشي
 15الذكر الحكيم.

                                                           
 .65، ص 1، مكتبة الخانجي القاهرة، ج1998س 7الجاحظ، البيان والتبيان، تحقيق عبد السالم هارون، ط - 8
بن ُقريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، وُسّمَي األصمعي نسبًة إلى جّده األصمعي: هو أبو سعيد عبد الملك  - 9

أصمع، وهو من قبيلة باهلة من قيس، ويعدُّ األصمعي من أعظم الراوين الثقات ألخبار العرب وأشعارهم، وهو أحد أعظم 
هـ. شمس الدين 215مات سنةعلماء العرب في اللغة واألخبار والشعر، وتتلَمذ على يد علمائها كأبي عمرو بن العالء

  .2579، ص2، بيت األفكار الدولية، ج2004الذهبي، سير أعالم النبالء، ترتيب حسان عبد المنان، طبعت س
رضى اهلل عنه وكان  عمر بن الخطاب هـ في خالفة 19  الشعبي أبوعمرو عامر بن شراحيل الشعبي ولد أبوعمرو سنة - 10

هـ. أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء وطبقات  104الكوفة،وتوفي فيها سنة يُضرب به المثل في الحفظ. ونشأ في
 .310، ص4، دار الفكر، ج1996األصفياء، طبعت س

انتقل إليه الحكم بعد موت أبيه نقلت الدواوين في  646عبد الملك بن مروان األموي القرشي ولد بالمدينة سنة  -  11
بية اشتهر بشدته في الحكم أول من صك الدنانير في اإلسالم توفي في دمشق سنة زمنه من الفارسية والرومانية إلى العر

 .165، ص4، دار العلم للماليين بيروت، ج 15. الزركلي، األعالم، ط 705
 التاريخ اإلسالمي م فهو قائد عسكري، ومن أشهر الشخصيات في 660الحجاج بن يوسف الثقفي ولد سنة  -  12

، خطط المدن،  األموية ، طاغية متجبر أشتهر بالفصاحة والبالغة والخطابة لعب دوراً كبيراً في تثبيت أركان الدولةوالعربي
وحاصر مكة وهدم الكعبة بالمنجنيق، ورويت فيه روايات مبالغ فيها تدل على الرعب الهائل الذي  ،  واسط وبنى مدينة 

، 1995م. علي بن حسن بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق محب الدين العمروي طبعت س 714خلفه توفي سنة 
 .113، ص12دار الفكر بيروت، ج

أحد البلغاء الفصحاء، اشتهربالخطابة حتى صار يضرب  أيوب بن زيد بن قيس بن زرارة الهاللي، هو :ابن القرية -  13
ية. وقد شهد له بالتفوق في الفصاحة والخطابة علماء كبار، وهو من األعراب األميين،  المثل به؛ فيقال: أبلغ من ابن الِقِرّ

، فاتصل بالحجاج في العراق، فأُعجب الكوفة إلى موضع يقال له: عين التمر غربيعاش في العصر األموي، وكان يترّدد 
غير أنه لم ، بفصاحته ومقدرته على تصريف الكالم والبيان؛ فأوفده على الخليفة عبد الملك بن مروان؛ ليسمع من كالمه

 .37، ص2. الزركلي، األعالم ، ج703ينجو من بطش الحجاج حيث أمر بقتله سنة 
 .17محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر نحاته ، ص -  14
 .12شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص -  15

https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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ومن أجل ذلك هّب الغيورون على اللغة العربية إلى وضع قواعد نحوية تحمي     
 ألسنة الناس من اللحن.

 الفصل الثاني: واضع النحو: 

تكاد تجتمع جميع الروايات على تحديد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأنه     
أسس هذا العلم ثم أسند اتمام ما بدأ به إلى أبي  هو صاحب اللبنة األولى في وضع

األسود الدؤلي، فقد روى أبو األسود الدؤلي أنه دخل على أمير المؤمنين علي بن أبي 
 16طالب فرأه مطرقا في التفكير فسأله بما يفكر، فأجابه: إني سمعت ببلدكم هذا لحنا

إن فعلت هذا فقد أحييتنا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية فقال له أبو األسو: 
وأبقيت فينا هذه اللغة، وأتبع كالمه أنه قدم إليه بعد أيام، فدفع إليه أمير المؤمنين صحيفة 
مكتوب فيها: بسم اهلل الرحمن الرحيم، الكالم كله اسم وفعل وحرف واالسم ما أنبأ عن 

س باسم وال المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى لي
فعل، ثم قال ألبي األسود: تتبعه، وزد فيه ما وقع لك، وأعلم يا أبا األسود أن األسماء 
ثالثة: ظاهر ومضمر، وشيء ليس بظاهر وال مضمر، فجمعها أبو األسود وعرضها على 

وبعضهم  17أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوته،
ية وقالوا هذا من فعل الشيعة ومنهم من أسندها إلى أبو األسود شكك في هذه الروا

حيث 18الدؤلي،ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك حتى قيل واضع النحو هو ابن هرمز،
تطرب الروايات في واضع النحو، ولكنها تكاد تتفق على رواية التي بين علي بن أبي 

  19طالب وأبو األسود.

 الباب الثاني: مصادر النحو:

إن القرآن المحفوظ في الصدور والمدون في المصاحف يعتبر مجمع لغوي     

                                                           
 في اللغة. اللحن: الخطأ -  16
 .24محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، ص  -  17
، وقد تتلمذ ابن  التابعين ابن هرمز: هو عبد الرحمن بن هرمز ولد بالمدينة المنورة وهو ينتمي إلى الطبقة الثانية من -  18

الذين أدركهم كان ابن هرمز يتحرى الدقة في دراسته ، ورغم أنه أخذ الحديث عن  الصحابة هرمز على يد عدد كبير من
عنه "  السيوطي، وفي هذا يقول  أبي هريرة رضي اهلل عنه أكثر من صحابي جليل إال أنه كان أكثر مالزمة للصحابي الجليل

أقام  قريش لم الناس بأنسابكان أع " الذهبي هو صاحب أبي هريرة ، و كان من العلماء الثقاة في علم األنساب وقال عنه
ني، .  ابن حجر العسقالهـ  117سنوات ( وتوفي بها في عام 7-5عبد الرحمن بن هرمز باإلسكندرية سنوات قليلة ) مابين 

 .340، ص3، والزركلي، األعالم، ج290، ص6، دار الكتاب اإلسالمي القاهرة، ج1993تهذيب التهذيب، طبعت س 
 .14شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص  -  19

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://www.marefa.org/117_%D9%87%D9%80
https://www.marefa.org/117_%D9%87%D9%80
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غني للغة العربية فهو حافل بالقواعد واألصول النحوية التي استنبطها العلماء منه، وكذلك 
الحديث الذي روي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، وهو أفصح العرب، وكذلك فصحاء 

سالمي حتى زمن هارون الرشيد حيث  يعتبر الشعر العرب األحياء، والشعر الجاهلي واإل
كان في يد  20ديوان العرب، وعندما بدأ علم النحو يتنشط في البلدان وخاصة في العراق

 .21المشتغلين بالنحو ثروة غنية من المصادر ليعودوا إليها ويستنبطوا القواعد منها

ن إال إن أهم الكتب التي درست أصول النحو هي: الخصائص الب    
واالقتراح في علم أصول النحو 23ولمع األدلة في أصول النحو البن األنباري،22الجني،

ومنها اقتصر على األصول األربعة التالية: السماع، أوالنقل، واإلجماع، 24للسيوطي،
 والقياس، واستصحاب الحال.

 

                                                           
العراق: قيل سميت بهذا االسم ألنها سفل عن أرض نجد ودنا من البحر، وقيل العراق الطير وهو جمع َعَرَق والعرقة  -20

ير ، وقيل لدنوها من البحر ، وقيل العراق شاطئ البحر ألنها على شاطئ دجلة والفرات مدا حتى وصال إلى ضرب من الط
البحر، وقيل معربة من إيران شهر وقيل من كلمة ايراه الفارسية بمعنى الساحل ، ياقوت الحموي، معجم البلدان، طبعت 

 93، ص4، دار صادر بيروت، ج1977س
، الناشر األطلسي، مطبعة افريقيا الشرق دار البيضاء، ص  1983، س 2أصول النحو العربي، ط محمد خير الحلواني، - 21
21. 

، ونشأ وتعلم النحو فيها هـ  322عام بالموصل عالم نحوي كبير، ولد المشهور بـابن جني أبو الفتح عثمان بن جني -22 
أن ابن جني قرأ األدب في صباه على يد أبي علي الفارسي حيث توثقت الصالت  ابن خلكان ويذكر األخفش على يد

بينهما، حتى نبغ ابن جني بسبب صحبته، حتى أن أستاذه أبا علي، كان يسأله في بعض المسائل، ويرجع إلى رأيه فيها. على 
في النحو واللغة وقد  في اللغة إال أنه كان كثير النقل عن أناس ليسوا بصريين المذهب البصري عالرغم أن ابن جني كان يتب

. ابن حجر العسقالني، تجريد الوافي بالوفيات، ط هـ  392وكانت وفاته سنة .يرى في النحو ما هو بغدادي أو كوفي، فيثبته
 .160، ص5، تحقيق شادي آل نعمان، مؤسست الريان بيروت، ج2013،س 1
 هـ -  304هـ  272أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن األنباري ألنباري: اإلمام الحافظ اللغوي ذو الفنونابن ا -23 

. مجير الدين عبد الرحمن  عن سبع وخمسين سنة هـ  328في ليلة األضحى ببغداد سنة المقرئ النحوي مات أبو بكر
، 3، دار النوادر دمشق، ج2011، س1الحنبلي، تاريخ المعتبر في أنباء من غبر، تحقيق بإشراف نورالدين طالب، ط

 .174ص
يوطي : هو الحافظ عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان السيوطي ، الس - 24

هـ ، وَنَشأَ َيِتيمًا ، وحفظ القرآن دون سن الثامنة ، واْشَتَغَل بالعلم من  849ويلقب بجالل الدين وكنيته أبو الفضل ولد سنة 
، فرحل إلى بالد الشام والحجاز والهند والمغرب ، وله مصنفات كثيرة في شتى  ِصَغِره ، َوَكثَُرت رحالته في طلب العلم

الفنون فألف في التفسير والحديث والفقه والسير والتاريخ وقد اشتغل بالجمع والتأليف ولكثرة جمعه يوجد في كتبه 
كانت وفاته رحمه اهلل سنة كتاب تقريبا ، و 600الصحيح والضعيف والموضوع والحق والباطل ويقال إن مصنفاته تقارب

ه، مصطفى عبداهلل القسطنطيني العماني المعروف بالكاتب جلبي وحاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول،  911
 .248، ص2، مكتبة إرسيكا إسطنبول، ج2010تحقيق عبد اهلل األرناؤوط، طبعت س
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 الفصل األول: السماع ومصادره :

حجة لغوية ويعتبر المرجع القرآن الكريم: ال خالف بين العلماء بأن القرآن  -1
األول لقواعد اللغة العربية فهو أفصح مما نطقت به العرب ، حتى أن ابن 

 .25الجني أجاز بقراءات الشادة منه أيضا

الحديث النبوي الشريف: من األمور المقطوع بصحتها أن النبي هو أفصح  -2
قوية لما العرب ؛ غير أن العلماء المتقدمين لم يستدلوا بالحديث النبوي إال ت

الذي اعتمد على الحديث على أنه مثل  26في القرآن حتى قدوم زمن ابن مالك
من بعده، ويرجح عدم اعتماد المتقدمين  27القرآن في الحجية واتبعه ابن هشام

بالحديث جواز العلماء رواية الحديث بالمعنى ، فلوال هذا الجواز لكان حتى 
النبي صلى اهلل عليه وسلم أفصح  المتقدمين مثّله مثل القرآن في الحجية ألن

 .28العرب

كالم فصحاء العرب: أي ما أثر عن العرب من شعر ونثر قبل اإلسالم وبعده،  -3
ومن المعلوم أن الشعر ديوان العرب غير أن العلماء جعلوا قواعد ألخذ الشعر 
وكالم العرب قواعد مكانية وزمانية فالمكانية حددوها بالبادية فسافروا من 

ى البوادي ، وكذلك من فصحاء الحضر وهم فئة اتخذت من ضواحي أجلها إل
وغيرهم، أما الزمان  31واألخطل 30والفرزدق 29المدن مستقرا لها كأمثال جرير

                                                           
د الحليم النجار وعبد الفتاح شلبي طبعة وزارة ابوالفتوح عثمان بن الجني، المحتسب، تحقيق علي ناصيف وعب - 25

 .11، ص1، مطبعة األهرام القاهرة، ج1994األوقاف المصرية س
هو عالم نحوي كبيرمن  )1274-1203   (ابن مالك: محمد بن عبد اهلل بن مالك الطائي، المعروف بابن مالك -26 

، ووضع مؤلفات كثيرة، أشهرها بمدينة دمشق ، وهاجر إلى الشام، واستقرباألندلس أعظم علماء القرن السابع الهجري، ُوِلد
لبغدادي، هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من "، إسماعيل باشا األفية ابن مالك" األلفية، التي ُعِرفت باسم

 .116، ص2ج دار الكتب العلمية بيروت،،2017كشف الظنون، اعتنى به محمد عطا، طبعت س 
أشهر  ابن هشام: أبو محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل بن هشام األنصاري المصري من - 27

، 4م، الزركلي، األعالم، ج 1360 -هـ 761توفي   مغني اللبيب ،قطر الندى وبل الصدى  ، شذور الذهب  مؤلفاته
 .147ص

، مكتبة 1997س 4عبد القادر عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد السالم هارون، ط  - 28
 .10، ص1الخانجي، ج

بني  من بني كليب بن يربوع من قبيلة شاعر هـ،650هو أبو حرزة جرير بن عطية اليربوعي التميمي ولد سنة  ر:جري -  29
  .119، ص2، الزركلي، األعالم، ج 728توفي سنة .من أشتهر في فن الهجاء المدح نجد، ولد في بادية تميم

م  وكنيته أبو فراس وسمي الفرزدق لضخامة 658الدارمي التميمي ولد سنة   فرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة -  30
وتجهم وجهه ومعناها الرغيف، ولد الفرزدق في كاظمة لبني تميم، اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء توفي سنة 
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فحددوه بنحو ثالثمائة سنة مائة وخمسون قبل اإلسالم ومائة وخمسون بعده 
 32قريشوشترطوا التواتر في الروايات لقبولها غير أن أغلب الرواة فضلوا لغة 

 .33على غيرها في درجة قوة اللهجة مع األخذ من غيرها أيضا

استخلص علماء النحو من ما جمعوه من كالم العرب قواعدهم الثابته وأحكامهم 
 االستثنائية 

 الفصل الثاني: اإلجماع ومصادره:

إجماع الرواة: بأن يتفق الرواة على كالم كبيت شعر أو نثر، ومن ذلك ُرّد قول     
الذي خالف الكوفيين والبصريين بأن جعل )كما( مثل )كيما( مستشهدا  ألنباريابن ا

    بالبيت التالي:

 34اسمع حديثا كما يومًا تحّدَثه              عن ظهر غيب إذا ما سائل سأال

حيث قال: ال حجة لهذا البيت مخالفا الكوفيين والبصريين، بأنه بالرفع وليس 
 .35ير أن كالمه مخالف لما أجمع الرواة وال حجة معهبالنصب )كما يوما تحدثُه( غ

إجماع العرب: وهو مما جعله السيوطي أصال بأن يجتمع القبائل العربية عليه،  -1
 أي أن تكون مرويه على نحو إعرابي في لغة جميع العرب .

إجماع النحاة: والمقصود اجتماع المدرستين الكوفية والبصرية، كإجماعهم  -2

                                                                                                                        
 .93، ص8م، الزركلي، األعالم، ج728

خطل لكثرة سفاهته وخطل في شخصيته وهو من قبيلة ألاألخطل: هو ابومالك غياث بن غوث التغلبي وسمي با -  31
أشتهر باهجاء والمديح . تغلب من ربيعة التي كانت تسكن العراق في أعالي الفرات والجزيرة مابين الموصل والفرات

 123، ص5، الزركلي، األعالم، ج708ووصف الخمر توفي سنة 
ختلف في أصل االنبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ،  ينتمي إليها ،العدنانية المضرية الكنانية القبائل قريش: هي إحدى - 32

قريش  وهو ،كنانة بن النضر بن مالك بن فهروقيل نسبة إلى  قريش األكبر، وهو ،كنانة بن ضرنقريش فقيل: نسبة إلى 
 .947،ص3، مؤسسة الرسالة، ج1994س 7ة، طاألوسط، عمر كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديث

، الناشر األطلسي، مطبعة افريقيا الشرق دار البيضاء، ص  1983، س 2محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، ط - 33
23. 
،عدي بن زيد العبادي ، ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار المعيبد، - 34 طبعت  البيت لعَِدّي بن زيد الِعبَاِديُّ
 .103، وزارة الثقافة واإلرشاد، دار الجمهورية بغداد، ص1965س
، مطبعة 1961س 4عبد الرحمن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، ط - 35

قيق سعيد ، وعبد الرحمن بن محمد األنباري، اإلغراب في جدل الإلعراب ولمع األدلة، تح 588ص2السعادة القاهرة ج
، 1987، ومحمود نحلة، أصول النحو العربي، ط األولى س 66، مطبعة الجامعة السورية، ص1957األفغاني، طبعت س

 .163دار العلوم العربية بيروت، ص
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 .36اسم( بأنها للتعويضعلى همزة في كلمة )

 الفصل الثالث: القياس وأقسامه:

هو األصل الرابع بعد القرآن والسنة واإلجماع، ويقصد به إلحاق أمر غير      
 منصوص عليه بحكم أخر منصوص على حكمه لالشتراك بينهما في علة الحكم، ويشمل:

بي إسحاق القياس االستقرائي: يعتبر عميد القياس االستقرائي عبد اهلل بن أ -1
الحضرمي فقد كان منهجه تحديد الظواهر اللغوية المطردة وجعلها مقاييس ال 
تصح مخالفتها وال الخروج عليها ووقف بالمرصاد لكل من يخرج منها، وله 

 مع الفرزدق مواقف كثير من هذا النوع، أنه لما سمع الفرزدق ينشد قوله:

 37الناس إاّل مسحتا أو ُمَجلَُّف  وعضُّ زماٍن يا بن مروان لم يدع             من

 قال له: على أي شيء ترفع )ُمَجّلف(؟ فقال : على ما يسوءك وينوءك.

القياس الشكلي: يعتبر ابن األنباري عميد هذا النوع حيث نضج هذا النوع  -2
واكتمل على يديه ثم السيوطي من بعده وحدد ابن األنباري لكل قياس أربعة 

والحكم ، وذلك مثل أن تركب قياسًا في الداللة  أشياء: األصل والفرع والعلة
على رفع ما لم يسم فاعله، فتقول اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب أن 
يكون مرفوعا قياسا على الفاعل، فاألصل هو الفاعل والفرع ما لم يسم فاعله، 
فالعلة الجامعة هي اإلسناد، والحكم هو الرفع وعلى هذا النحو تركيب كل 

 اس من أقيسة النحو.قي

 الفصل الرابع: االستصحاب: 

فقد اعتبر كل من ابن األنباري والسيوطي هذا أصال للنحو غير أن األنباري     
يعتبره من أضعف األدلة ال يجوز التمسك به ما لم يوجد دليل آخر يسنده، ومن األمثلة 

نها ما شابه االسم، وهذا عنه تقول في فعل األمر: األصل في األفعال البناء وإنما يعرب م
 . 38الفعل لم يشابه االسم، فكان باقيا على أصله في البناء

ويعتبر علم النحو من العلوم المتشاركة فيها األجيال المتعاقبة إلى أن وصل إلى     
يومنا هذا وكل يدلي بها بدلوه ويدرسها من زاوية فهي ليست حكرا على القدامة فكم من 

                                                           
 .81، دار العلوم العربية بيروت، ص1987، س1محمود نحلة،  أصول النحو العربي، ط -  36
 .386، دار الكتب العلمية بيروت،ص1987، س1علي فاعور، ط الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح وضبط -  37
  142،143محمود نحلة، أصول النحو العربي، ص -38
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العلم بنظم جميل فريد زادوا على من سبقهم بنمط ودراسة جديدة  المحدثين أبانوا هذا
من غير تنقيص في فضل المسبقين ففضلهم ال يضاهيه فضل فهم الذين جمعوا وبّوبوا 

 وأبانوا وهاجروا من بلد لبلد من أجل جمعه وتدوينه

 الخاتمة:

الت الحمد هلل الذي تتم به الصالحات والصالة والسالم على صاحب خاتم الرسا
 سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: 

اللغة العربية هي أغنى لغة في هذا العالم من حيث مفرداتها وغزارة معانيها، 
وبجهود جبارة تمكن العلماء من ضبط قواعدها، فجمعوا مصادرها وألجل ذلك هاجروا 

واستخلصوا من إلى البوادي ووضعوا شروط قاسية لقبول الروايات واألمثال واألشعار، 
هذه المصادر ضوابط اللغة لتحمه من اللحن، ومن أجل ذلك تعددت المدارس اللغوية 
في األمطار وكل مدرست أصبحت تباهي بمنهجها وضبطها لقواعد اللغة فأصبح تالميذ 
تلك المدارس مراجع للغويين من بعدهم، وبدوري أبنت تلك الصادر التي تبناها علماء 

بعضها، فأرجو أن أكون ببحثي هذا قدمت توضيحا عن مصادر النحو على خالف في 
النحويين لقواعد اللغة ليكون بحثي هذا قطرة تضاف إلى البحوث التي تخدم اللغة 

 العربية، والحمد هلل رب العالمين.

 

 المصادر والمراجع

، تحقيق شادي 2013،س 1ابن حجر العسقالني، تجريد الوافي بالوفيات، ط  -1
 ت الريان بيروت.آل نعمان، مؤسس

، دار الكتاب 1993ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب، طبعت س  -2
 اإلسالمي القاهرة.

، دار 1996أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، طبعت س -3
 الفكر.

أبوالفتوح عثمان بن الجني، المحتسب، تحقيق علي ناصيف وعبد الحليم  -4
، مطبعة 1994ة وزارة األوقاف المصرية سالنجار وعبد الفتاح شلبي طبع

 األهرام القاهرة.

إسماعيل باشا البغدادي، هداية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من  -5
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،دار الكتب العلمية 2017كشف الظنون، اعتنى به محمد عطا، طبعت س 
 بيروت.

ة ، مكتب1998س 7الجاحظ، البيان والتبيان، تحقيق عبد السالم هارون، ط -6
 الخانجي القاهرة.

، 2الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عطا  ، ط  -7
 ، دار الكتب العلمية بيروت.2002س

 ، دار العلم للماليين بيروت.15الزركلي، األعالم، ط  -8

سليمان الموصلي، تاريخ الموصل، تحقيق عبد الخالق الموصلي، طبعت س  -9
 روت.، دار الكتب العلمية بي2013

شمس الدين الذهبي، سير أعالم النبالء، ترتيب حسان عبد المنان، طبعت  -10
 ، بيت األفكار الدولية.2004س

 ، دار المعارف القاهرة.7شوقي ضيف، المدارس النحوية ط -11

عبد الرحمن األنباري، اإلغراب في جدل الإلعراب ولمع األدلة، تحقيق سعيد  -12
 سورية.، مطبعة الجامعة ال1957األفغاني، طبعت س

عبد الرحمن األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين  -13
 ، مطبعة السعادة القاهرة.1961س 4والكوفيين، ط

عبد القادر عمر البغدادي، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق عبد  -14
 ، مكتبة الخانجي.1997س 4السالم هارون، ط 

بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار  عدي بن زيد العبادي ، ديوان عدي -15
 ، وزارة الثقافة واإلرشاد، دار الجمهورية بغداد.1965المعيبد، طبعت س

علي بن حسن بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق محب الدين العمروي  -16
 ، دار الفكر بيروت.1995طبعت س

، مؤسسة 1994س 7عمر كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ط -17
 رسالة.ال

، دار 1987، س1الفرزدق، ديوان الفرزدق، شرح وضبط علي فاعور، ط -18
 الكتب العلمية بيروت.
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مجير الدين عبد الرحمن الحنبلي، تاريخ المعتبر في أنباء من غبر، تحقيق  -19
 ، دار النوادر دمشق.2011، س1بإشراف نورالدين طالب، ط

، دار 1995، س2محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر نحاته ط  -20
 المعارف القاهرة.

، 2محمد المختار ولد أباه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ط  -21
 ، دار الكتب العلمية بيروت.2008س

، الناشر  1983، س 2محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، ط -22
 األطلسي، مطبعة افريقيا الشرق دار البيضاء.

، دار العلوم العربية 1987، س1ط محمود نحلة،  أصول النحو العربي، -23
 بيروت.

مصطفى عبداهلل القسطنطيني العماني المعروف بالكاتب جلبي وحاجي خليفة،  -24
سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تحقيق عبد اهلل األرناؤوط، طبعت 

 ، مكتبة إرسيكا إسطنبول.2010س

 ، دار صادر بيروت.1977ياقوت الحموي، معجم البلدان، طبعت س -25
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___________________________________________________________ 

 مساهمة النص الديني في تطوير األساليب اللغوية

 

 1 موالي الحسن الحفيضي

 

ي الشريف والشعر ومصادر األدب ثالثة وهي القرآن الكريم والحديث النب
حمد صلى اهلل عليه اهلل عز وجل أوحى به إلى نبيه م كالمالجاهلي، والقرآن الكريم هو 

وسلم، وأما السنة النبوية فهي كل ما أُثر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أقوال 
وأفعال وتقريرات، وهما نّصان دينيان وشرعيان يحمالن من األحكام واآلداب 
والمعامالت واألخالق ما يحمالن، لكنهما عند األدباء يعتبران نصين أدبيين باعتبارهما 

ومجاز واستعارة بيان وبديع متنوعة من ال البالغة ربية تحمل في طياتها أساليبنصوصا ع
وسجع وغيرها.. وهم بذلك ال ينزعون عنهما الصبغة الدينية حاشاهم بل ينظرون إلى 

حيث ليس من هّم األديب  هذه النصوص من منظور أدبي؛ أي من حيث اللغة واألسلوب.
قرآني تناول الفقيه والمحدث والمفسر، ألن ما يهمه أن يعنى عناية أو أن يتناول النص ال

هو الدراسة األدبية فحسب دون الدراسة الشرعية؛ إذا اعتبرنا أن هذا النوع من الدراسة 
تأثرت اللغة على مر العصور بأسباب كثيرة الشرعية قد تكفل به علماء الشريعة. ولقد 

اعتبارا من الصدر األول مرورا  ةوذلك ما بين عصر الجاهلية واإلسالم بفتراته المختلف
 األمويين إلى العباسيين فالعثمانيين.بعصر 

إن العالقة التي تربط بين اللغة والدين عالقة ال يمكن الفصل بينها بأي وجه من 
ستمرار الوجوه، فاللغة هي قالب الوحي وترجمانه، كما أن الوحي هو السبب الرئيسي ال

اهم الدين اإلسالمي بنصيه القرآن والسنة في تطوير وازدهارها. ولقد سرها تطواللغة و
فنون الرسالة وقصة وغيرها من مقامة وأساليب اللغة الشعرية والنثرية من خطابة و

 2ية.األدب

                                                           
1 Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 

، 1، العدد: 2تحليلية، مجلة إيكنا إيسالميكا، المجلد:  واألموي؛ دراسة واإلسالمي الجاهلي نسرين طاهر ملك، النثر 2
 . بتصرف.113، ص: 2014يونيو  –يناير 
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وكذا الرسالة  وسنكتفي في بحثنا هذا بالتطرق إلى الحديث عن الشعر والخطابة
في العصر هما وخصائصهما ات، ونشير إلى سمباعتبارها نوعا من أنواع الفنون النثرية

 واإلسالمي والفرق بينهما، وكيف تطور هذان الفنّان مع مر العصور. الجاهلي

 النثر في العصر الجاهلي:

 نيالجاهلي أن على جاهلية صحيحة تدل وثائق ال تتوفر بين أيدي المهتمين باألدب
فقد عرفوها،  لكتابة؛يعرفوا ا لم أنهم ذلك عرفوا الرسائل األدبية وتداولوها، وليس معنى

الشعرية والنثرية،  األدبية صعوبة وسائلها جعلتهم ال يستخدموها في األغراض غير أن
 الدارسين فإن ذلك، ومع 3األغراض السياسية والتجارية في استخدموها فقط ثم ومن

أن أقدم وثيقة أدبية ينحصر عمرها بين مائة  ذكروا العربي األدبي للتراث المحققين
 األدبي النثر أنواع منسنة إلى مائتي سنة قبل بعثة النبي صلى اهلل عليه وسلم. ووخمسين 

 :الفترة تلك في
واإلرشاد والتفاخر،  النصح الجاهلي العصر الخطابة في كانت مهمةالخطابة: 

 في تعقد كانت حيث الدماء؛ ومحاولة حقن السلم إلى والدعوةة المنافر وكذلك
 ساعدة بن قيس ونجد الملوك واألمراء، الوفود علىد عندما تفو والمحافل األسواق
 التميمي صيفي بن واكثم البكري عباد بن والحارث بن ربيعة ولبيد عمرو بن وسهيل

 .الجاهلي العصر خطباء أشهريتصدرون قائمة 

مواضيع متعددة ووقائع متنوعة يسرد فيه الشاعر أحاسيسه وشعوره،  تناولي: وشعرال
 يتخذ كان الجاهلي شاعرفال وهكذا ال يغلب عليه طابع الخيال،ويستمده من الواقع و

 القبيلة وتاريخ الوعظ واإلرشاد األسواق والمجمعات ليسرد شعره الذي قد يتضمن
 ها ويفتخر بها وبشجاعتها.مجادها وأوبطوالت

 سمات الخطابة في العصر الجاهلي ومميزاتها:

ه مع الطبع، فليس فيه تكلف وال بجريان –على قلته  - 4يمتاز النثر في الجاهلية
فهو قوي اللفظ متين التركيب قصير ، زخرف وال غلو، يسير مع أخالق البدوي وبيئته

المعلوم أنه  ومن الجملة، موجز األسلوب قريب اإلشارة قليل االستعارة سطحي الفكرة.
ما كنا كثيرا وغزيرا أيضا خالف بل كان  كما كان لهم شعر، نثر جاهليتهم في كان للعرب

                                                           
 .19 ، ص: 1960، س: 3النثرالعربي، دارالمعارف، ط:  في ومذاهبه الفنشوقي ضيف،  3
 المقصود بالنثر الجاهلي هنا هو الخطابة واألمثلة والحكم التي جرت على ألسنتهم ودونت. 4
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 5،الشعر من حفظوا ما إلى بالقياس يذكر شيئا النثر من يحفظوا لم الرواة ولكن ،نعلم
إال بعض الخطب  يخطر ببالنالذلك عندما نتحدث عن النثر في العصر الجاهلي ال 

 .والتي كان من حظها الحفظ والتداول أو التدوين والرسائل فقط

 تقلبات هذا يومنا إلى العصور مأقد منذ شهد العربي النثر أنّ  المعروف ومن
 قد تغيرها بعض إن حيث النثرية والفنون واألصناف األساليب مختلف في كثيرة تجلت

كان هذا الفن في عصر الجاهلية شكلها وأسلوبها ومضمونها مع مرور الزمن؛ وقد 
بحيث إنه كان يلقى من أجل الثأر للقبيلة أو هجاء قبيلة أخرى، وكانت هناك  ؛محدودا

كثرة وسباب ودواعي الستمرار هذا النوع من النثر حيث الحرب والحض على القتال أ
وكذلك اشتغالهم بالتجارة  ،الخصومات وما ينجم عنها من تحالفات ومعاهدات سلم

وقد  ،وتوافر األسواق لذلك، فيجدونها فرصة للتفاخر والتباهي باألنساب واألحساب
 مراءعلى الملوك واألاألسفار والوفادة  كثرة أنيدخل بعضهم في منافرة مع غيره، كما 

مما جعل عرب  كثيرةالوفود الباستقبال  وقد عرفت مكة، ساهمت في حفظ فن الخطابة
، وقد اشتهر بعض سادة العرب بالوفادة والسفارة، واشتهر الجاهلية يبرعون في هذا الفن

خطبة حرض فيها هانئ بن قبيصة الشيباني في وقيس بن خارجة ومنهم عروة بن عتبة 
  7.مما ساهم في استمرار فن الخطابة وتطوره 6ر.قومه على قتال الفرس في يوم ذي قا

وإذا كان الشاعر لسان قبيلته في العصر الجاهلي فغالبا ما كان الخطيب آنذاك سيد 
العرب ما للشعر في نفوس المستمعين من أثر فعمدوا  كأدر، فقد حكمائهمقومه أو أحد 

 خطبهم.مقاالتهم وبه إليه يزينون 

 مميزات الخطابة في العصر الجاهلي:

ومن مميزات خطب الجاهلية الِقصر بشكل عام إذا ما قمنا بمقارنتها بخطب عصر 
ن العرب كانوا بطبعهم مفطورين على أاإلسالم، ويبدو أن سبب هذه الظاهرة يكمن في 

النثر العربي إال حين أخذ  أداء أفكارهم بعبارات موجزة، وما ظهرت اإلطالة واإلطناب في
العرب يخالطون األعاجم، كما أن الخطبة تبدأ بالغرض الذي دعا إليها من غير أن يعمد 

 8ال يعمد إلى خاتمة يتكلفها أو يلخص فيها أهم ما جاء في الخطبة،ويد، هصاحبها إلى تم
                                                           

 .32ص:  ،15ط:  مصر، القاهرة المعارف، دار حسين، طه :الجاهلي األدب في 5
، ص: 1، ج: 1926، س: 2ر األمالي )النوادر(، دار الكتب المصرية، ط: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، شذو 6

167. 
 . بتصرف.20،  ص: 2007، ط: 5240فنون النثر العربي القديم، جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية رقم المقرر  7
 .22،  ص: 2007ط:  ،5240فنون النثر العربي القديم، جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية رقم المقرر  8
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قصر صر سوره وسجعها وطباقها وولذلك نجد القرآن المكي قد سلك نفس السبيل في قِ 
 ؛، لكي يؤثر في عرب الجاهلية بنفس أسلوبهم الذي يتبعونه، فكان بذلك معجزااآياته

نُس َواْلِجنُّ َعَلٰى ، قال تعالى: "بحيث إنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ
َذا اْلُقْرآِن اَل َيْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو كَ  ولقد تحدى  9".اَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًراأَن َيْأتُوا ِبِمْثِل َهٰ

القرآن العرب مرات عديدة في ميدان اللغة، حيث يقول: "أَْم َيُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأتُوْا ِبَعْشِر 
ن ُدوِن اهلّلِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقين" ْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم ّمِ تعالى وقال  ،10ُسَوٍر ّمِ

 11."ُقْل َفْأتُوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلهِ أيضًا: "

أن يسلك في خطبته سبيل التمثيل وإيراد الحكم ليؤثر في  يحبوالخطيب الجاهلي 
ن يسلك سبل الجدل المنطقي والبراهين العقلية كما تفعل اليونان أمستمعيه بدال من 

التمثيل باألرض كما أن القرآن الكريم يورد أسلوب  12،وغيرها من األمم األخرى
ويورد القصص تماشيا مع أسلوبهم لكي يكون أقوى في  ،والسموات والجبال والنجوم

 .التأثير

 :أثر القرآن في اللغة العربيةو اإلسالم صدر عصر في النثر

، لذلك أصبحت له وأفكاره اإلسالم مبادئ عن األقوى المدافع هو النثر كان
، وسنتناول في هذا البحث على الخصوص مكانة قوية وقيمة عالية في نفوس الناس

 اهلل صلى الرسول اتخذها؛ حيث إن ظهور اإلسالم كان بالخطابة، فقد والكتابة الخطابة
 يلقاه من وكل قريش من قومه على يعرض، الحنيف الدين إلى للدعوة أداة وسلم عليه

 مةبالحك ربه سبيل إلى داعيا الناس في يخطب ذلك أثناء في وهو في األسواق،
عظمة  من لهم يصور بما ضميرهم يوقظ أن طاقته بكل الحسنة، محاوالً  والموعظة

 الروحية الكماالت من يمكن ما كل الكون ويستشعروا مدبّر وجبروت خالقهم
 ، وكان يخطبواآلخرة الدنيا السعادة في لهم تتم حتى نسانية،واإل جتماعيةواال

 أِزمة به ملك ما من الفصاحة أوتي وقد الهداية، نور إلى الوثنية ظلمات من إلخراجهم
هش له تما  ويختار منها يديه، بين بشخوصها موقوفة واألساليب المعاني كأنما القلوب
 ه صلى اهلل عليه وسلم فيخطبدة وتدغدغ العواطف، فضال عن األفئ له وتصغي األسماع

                                                           
 .88سورة اإلسراء، اآلية:  9

 .13سورة هود، اآلية:  10
 .38سورة يونس، اآلية:  11
 المصدر السابق. 12
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 13الجمعة واألعياد..
وعثمان  الخطاب بن وعمر ديقالص بكر األربعة أبو الراشدون الخلفاء كان وهكذا

 الفصاحة من الذروة في أجمعين عليهم اهلل رضوان طالب أبي بن وعلي عفان بن
 اهلل صلى الرسول وبيان ،وترهيبه بترغيبه القرآن بيان نفوسهم في إذ سرى والبالغة،

 بمجامع وأخذ نفوسهم أجزاء إلى البيان هذا وتسرب بمواعظه وتشريعاته، وسلم عليه
 في وذلك الفاتحة للجيوش الوصية سنة هذه الموعظة بجانب استنوا كما ،قلوبهم

 معاملة في السامية السمحة وتعاليمه اإلسالم روح عن يصدر، كل ذلك كان وصاياهم
 يمثلوا يغدروا وال وال يخونوا ال أن إليهم يطلب إذ عليهم، يغلبون لمن المسلمين

يستحلوا  وال ازرع يفسدوا وال امرأة، وال راكبي اشيخ وال صغيراً  طفالً  يقتلوا وال بقتيل
 بكر أبي وصية كله ذلك صوريالنصارى، و للرهبان يتعرضوا وال لمأكلة إال ماال

 14الشام. مشارف إلى رهسيّ  حين زيد بن أسامة لجيش الصديق

 خصائص الخطابة في العهد اإلسالمي وأسباب تطورها:

لى ما يثير الشعور ويحمل على وللخطابة خصائص تعرف بها من ذلك أنها ترمي إ
اإلقناع، ولذا تكثر فيها عالمات المخاطبة والتعجب واالستفهام وضرب األمثال 
والشواهد والتالعب بالمعاني، والميل إلى اإليقاع في تركيب العبارات، وما إلى ذلك مما 

يم، يستفز المشاعر ويستهوي القلوب، على أن أعالها قدرا ما التزم جادة البيان السل
 15وجودة المنطق، وكان قائما على نصاعة التفكير وجمال التصوير.

ليس في تاريخ العرب الطويل حدث أبعد أثرا من ظهور اإلسالم، ألنه حمل مفاهيم 
جديدة جعلت العرب ينظرون إلى الحياة بشكل مختلف عما ألفوه في جاهليتهم، 

هائل حياتهم االجتماعية فباإلسالم توحد العرب دينيا وسياسيا، وأصاب التطور ال
والسياسية والعقلية، وطبيعي أن يتأثر األدب شعره ونثره باإلسالم وحياته الجديدة، 

 ويالحظ أن مظاهر التطور في النثر أظهر منها في الشعر وأوضح.

ولعل تطور الخطابة فاق تطور غيرها من فنون النثر ألسباب عديدة منها أن الرسول 

                                                           
، 1، العدد: 2تحليلية، مجلة إيكنا إيسالميكا، المجلد:  واألموي؛ دراسة واإلسالمي الجاهلي نسرين طاهر ملك، النثر 13

 .115، ص: 2014يونيو  –يناير 
، 1، العدد: 2تحليلية، مجلة إيكنا إيسالميكا، المجلد:  واألموي؛ دراسة واإلسالمي الجاهلي هر ملك، النثرنسرين طا 14

 .116، ص: 2014يونيو  –يناير 
 399، ص: 2000س:  6أنيس المقدسي، الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة، دار العلم للماليين، ط:  15
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ذ الخطابة أداة للدعوة إلى اإلسالم قبل الهجرة وبعدها، وأن صلى اهلل عليه وسلم اتخ
ومعروف أن الخطابة وسيلة  16اإلسالم فرض بعض الخطب كخطبة الجمعة واألعياد.

مثلى لالتصال بالناس الذين يراد استمالتهم والتأثير فيهم، وقد سار الخلفاء على نهج 
ستمالة الناس لسإسالم؛ حيث الرسول صلى اهلل عليه وسلم فاتخذوا الخطابة وسيلة ال

كانوا يتفنّنون في صياغة الخطبة مستلهمين من القرآن ومسترشدين بخطابة النبي لما لها 
من دور هام في استمالة الناس، ولما لها من تأثير في الحض على القتال أو في الدعوة 

 إلى الصلح.

واالرتقاء بها؛ إْن  وال ننسى كذلك ما للقرآن الكريم من أثر كبير في تطور الخطابة
من حيث الموضوع أو من حيث الشكل واألسلوب، فبمقدار ما كان الخطيب يستلهم آي 
الذكر الحكيم ويقترب من األسلوب القرآني بمقدار ما كانت خطبته أشد وقعا في النفوس 
وأكثر تأثيرا في االستمالة، ومن أجل ذلك كانوا يسمون الخطبة التي تخلو من التحميد 

بتراء، والخطبة التي تخلو من اقتباس آي الذكر الحكيم والصالة على الرسول صلى خطبة 
 17اهلل عليه وسلم خطبة شوهاء.

وقد نشطت الخطابة في العهد اإلسالمي في المساجد نشاطا عظيما، فقد كانت 
تعقد حلقات للوعاظ والُقصاص، وكان الناس يتحلقون من حولهم فيما يشبه احتفاالت 

ان منهم الرسميون الذين تعينهم الدولة للخطابة في أيام الجمع ومنهم غير األعياد، وك
الرسميين، وهم الجمهور األكبر، وكانوا يستمدون في وعظهم وقصصهم من القرآن 
الكريم والحديث النبوي وقصص األنبياء والمرسلين.. وكان كثير منهم يذهب مع 

ة الدينية في نفوس الجيوش المجاهدة للوعظ في الحرب وبث روح الحماس
 18المجاهدين.

 الشعر في العصر الجاهلي ومميزاته:
اء على األطالل ككان شعراء الجاهلية يصدرون قصائدهم بالتغني بالخمر والب

في صلب الموضوع الذي قد  بعد ذلك ووصف الناقة وكذا وصف المحبوبة ثم يدخلون
الصلح بين قبيلتين، عقد  من أجل وألسلم ل على قتال وحرب أو دعوةتحريضا  إما يكون

 ساهم في كل ذلك  أو هجوا لقبيلة أو مدحا لملك وهكذا..

                                                           
 .99 - 98،  ص: 2007، ط: 5240لقديم، جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية رقم المقرر فنون النثر العربي ا 16
 .6، ص: 2، ج. 1948الجاحظ، البيان والتبيين، ط:  17
 .527، ص: 2شوقي ضيف، تاريخ األدب العربي؛ العصر العباسي الثاني، دار المعارف بمصر، ط:  18
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الصحراء وخشونة العيش وحرية الفكر وطبيعة  طبيعتهم التي نسجها السكن في
، كل أولئك طبع الشعر الجاهلي والبساطة سذاجة، مما أضفى عليهم البداوة والالجو

 19بطابع خاص ومازه بسمة ظاهرة.

صه الصدق في تصوير العاطفة وتمثيل الطبيعة، فال تجد فيه كلفا فمن خصائ
بالزخرف وال تكلفا في األداء، فكثر لذلك اإليجاز وقل المجاز وندرت المبالغة، 

 من خصائص شعرهم، ووضعفت العناية بسياق الفكر على سنن المنطق واقتضاء الطبع
ظة والقوة البادية في طباعهم متانة التركيب وجزالة اللفظ لتأثرهم بمظاهر الغل كذلك

 ونظام اجتماعهم.

بذكر األطالل والديار ألنهم أهل خيام  في شعرهم االبتداء ذلك ومن مظاهر
ومضارب، فال يكاد الشاعر يمر بمكان حتى يذكر عهدا قضاه فيه وأحبة ترحلوا عنه، 

يل التنوع الجملة كثير التشابه قل فيوالشعر الجاهلي  فتهيجه الذكرى فيحييه ويبكيه.
 20يجري في حلبة واحدة من السماع والتقليد.

 الشعر في العصر اإلسالمي:

وقد تغير الشعر وتهذبت معانيه، فبدأ الشعراء المسلمون يكتبون القصائد ويتغنون 
بأشعار الجهاد في سبيل اهلل، فظهر شعر جديد سمي شعر الفتوح، وبدأ األدباء والشعراء 

لون من النبع الصافي الذي هو القرآن ویسیرون علی هدیه في عصر اإلسالم يأخذون وينه
 21في خطبهم وأشعارهم وکل آثارهم األدبّیة، فهو معجمهم األدبي واللغوي.

لقد أثر القرآن في معاني الشعر وفي موضوعاته أيضا، فطالما كان الغزل من 
شعراء الموضوعات األساسية التي اهتم بها العرب في أشعارهم، إال أن الغزل عند 

المسلمين اتصف بالبراءة والطُّهر والنقاء مما هّیأ لظهور الغزل العذري والذي أضفی علی 
المرأة وعالقتها بالرجل لونا من القدسّیة واالحترام، فجمیل حین یشكو آالمه وعذابه في 

 ، فيقول:بدل أن يغرق في وصف المحبوبة حبه یضرع إلی ربّه شاکیا

 ی حبیب یروعكووال بد بمن ش  س حبهاال إلی النا كوشأإلی اهلل 
 م خاشعًا یتضرعكفـــأمسی إلی   أال تتقین اهلل فــیمــن قــتــلـتــه

                                                           
 23 – 22دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص:  تاريخ األدب العربي، أحمد حسين الزيات، 19
 23 – 22تاريخ األدب العربي، أحمد حسين الزيات، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص:  20
 المصدر السابق. 21
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 العودة منها أنت تعطي وتمنع   فیا رّب حببني إلیها وأعطني

وقد تغير أسلوب الشعراء في اإلسالم عن الجاهلية، ففي الرثاء ظهر تأثير اإلسالم 
 مر اهلل وقضائه، یقول جریر في عمر بن عبد العزیز:على مراثيهم والتسليم أل

 22وقمت فیه بأمر اهلل یا عمر   حملت أمرا عظیما فاصطبرت له

حزنا  عليهما حزنت ها صخر ومعاوية في الجاهليةاأخو قتلوكذلك الخنساء حينما 
أعواما طويلة وندبتهما بشعرها الحزين، وأسرفت في ذلك حتى امتأل  شديدا وبكتهما

 بشعر مبكي حيث تقول:ها ديوان

 على حدِث االيَّاِم إالَّ كماهيهْ   لينا وما تبلى تعاٌر وما ترى بُ 

 عليَك بحزٍن ما دعا اهلَل داعيهْ  فأقَسْمُت ال َينَفّك دمعي وَعْوَلتي 

الشهيرة: هم بل قالت عبارتها لم ترثه أبناؤها األربعةولكنها بعدما أسلمت واستشهد 
 .باستشهادهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته الحمد اهلل الذي شرفني

والحق أّن القرآن قد أثر في نفوس الشعراء تأثیرا قویا، وال یزال هذا األثر یتعمق في 
ومما الريب فيه أن القرآن قد أثر في شعر العرب إيجابا، فازدهر  نفوس العدید منهم.

ارك التي تدور بين المسلمين الشعر العربي بتأثره بالقرآن الكريم خصوصا في المع
والمشركين، بل إّن من يطالع قصائد الشعراء المخضرمین یجد أن شعرهم یصدر عن قیم 
اإلسالم الروحیة التي انبروا للدفاع عنها، وکان في مقدمتهم شاعر الرسول صلى اهلل عليه 

مون من وسلم حسان بن ثابت وکعب بن مالك وعبد اهلل بن رواحة وغیرهم، وکانوا یستله
 القرآن ما یعینهم علی هجاء المشرکین.

شغل المسلمون بالقرآن وفرغوا له فتأثروا به في نظام حياتهم من المسجد إلى 
البيت مرورا بالعمل، فسرى هديه فيهم مسرى الروح، وأثر في ألسنتهم وأفئدتهم 

ه خالط من القوم فإن –وهو ما يعنينا اآلن ذكره  –وأنظمتهم، فأما تأثيره في اللغة وآدابها 
قلوبا قاسية فأالنها، وطباعا جافية فأرقها، فكسب ذلك اللغة عذوبة في اللفظ ورقة في 

 23التركيب ودقة في األداء وقوة في المنطق..

 تطور الرسالة أو الكتابة بشكل عام من العصر الجاهلي إلى العصر اإلسالمي:

 اهلل صلى الكريم الرسول على نزلت آية أول منذ وفّضلها بالكتابة اإلسالم نوه
                                                           

 .303العصراالسالمي، ص:  22
 90ة، ص: تاريخ األدب العربي، أحمد حسين الزيات، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهر 23
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 القرآن في تتردد ، وهكذا24"ِاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق " جل شأنه: فقال عليه وسلم،
 اهلل صلى الكريم الرسول وعمل 25،والصحف والقرطاس واللوح القلم والكتاب كلمات

 لنراه حتى أجمعين، اهلل عليهم رضوان أصحابه بين الكتابة نشر على اجاهد وسلم عليه
 26.المدينة نصبيا من عشرة الكتابة حذقوا ممن قريش أسرى بعض فداء يجعل

وقد تغير األسلوب في مجموع الرسائل السیاسیة أو األوامر الرسمیة التي جرت بین 
الخلفاء الراشدین وقادتهم أو ما تكاتب به القادة أو ما کتبوه إلی کبراء الروم وغیرهم أو 

في صدر اإلسالم كذلك وتولّد  ،ي أثناء حروبهم أو فتوحاتهمما عقدوه من العهود ف
فيما  علیه مخاطبات الخلفاء والقادة مثالوأحسن  ،ضرب من اإلنشاء من أبلغ ما یكون

 بينهم وبين شعوبهم.

تطورا ملحوظا بسبب تعقد أمور الدولة ور الالحقة وقد تطور هذا الفن في العص
إلى ُكتاب هذا الفن ليتم تعيينهم في الدواوين مما وتشابكها، فأصبحت هناك حاجة الدولة 

دفع بالكتاب إلى المنافسة فيما بينهم، ودفع الناس إلى تشجيع أوالدهم على دخول هذا 
الباب وإتقانه، للتفوق في الكتابة والبراعة فيها، مما أدى إلى ازدهار الرسائل الديوانية في 

 كانت إذ هائلة؛ تطوراتالحقبة  حيث حصلت في تلك 27،كما وكيفا العباسي العصر
 أبدع فقد الرسائل؛ هو هنا الحديث في وما يعنينا شيء، كل في ونماء ازدهار حقبة

 أديب من أكثر ونبغ للبيئة المحيطة، عائد وهذا وتطويرها، استخدامها في العباسيون
 في يفوق الشعر فنا الرسائل وأصبحت الحقبة، تلك في صيته ذاعو رسائل وكاتب
 28ه.اختصاصات ويأخذ األحيان بعض

 أغراض الرسالة من العهد الجاهلي إلى العهد اإلسالمي:

اإلسالم اتسعت األغراض  ومع مجيءكانت للرسالة أغراض محدودة وضيقة، 
دعوية وغيرها، حيث بعث الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم سياسية والفصارت منها ال

 ها إلى اإلسالم.كسرى والمقوقس وغيرهم يدعوهم فيلرسائل 

تطور هذا الفن انطالقا من عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حيث كانت ولقد 
                                                           

 .1سورة العلق، اآلية:  24
 .129ص:  المعارف، دار م، 2002 العشرون الطبعة اإلسالمي، العصر -العربي األدب تاريخ شوقي ضيف، سلسلة 25
 والنشر للطباعة العربية النهضة دار الموسى، عبدالحميد انور :اإلسالم صدر عصر في واألدبية الحضارية المعالم 26

 .27 – 25 ص م، 2013 ،لبنان بيروت والتوزيع
 .3ينظر بحثي تحت عنوان: "الرسائل اإلخوانية المنظومة" ص:  27
 .130 – 126: أنيس المقدسي، تطور األساليب النثرية، انظر الصفحات 28
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الرسالة في عصره عبارة عن جمل قصيرة تحتوي في نصها ما كان يريد إيصاله ألهل 
 29.الديانات األخرى من أفكار ودعوتهم إلى اإلسالم

أسلوب القرآن مع ما  بين رنةمقاال عقد منانطالقا التحّول  ولقد تمكنا من فهم ذلك
قد أدرك العرب هذا اإلعجاز في األسلوب ف ،وصل إلینا من تراث األدب الجاهلي

، ألجل ذلك وظفوه توظيفا القرآني، وعلموا أنه يختلف تمامًا عّما سمعوه من فصحائهم
ولقد واسعا واستفادوا منه، ويظهر كل ذلك من خالل ما وصلنا من كتابات تلته مباشرة، 

كر لنا القرآن كيف أن بلغاء العرب من المعادين لسإسالم لم يستطيعوا رغم ما يملكون ذ
ا على مبارزة النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن البالغة واإلعجاز وفنون اللغة من أن يتجرؤ

لنا القرآن ذلك في  حكى ، إذفي ميدان بالغة القرآن وإعجازه اللغوي الذي أتى به الوحي
وقال: "إن له  المغيرة عندما سمع بضع آيات من القرآن فتأثر ببالغتهقصة الوليد بن 

لحالوة، وإن عليه لطالوة، وإن أعاله لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليحطم ما تحته، 
، فعاتبته قريش على ذلك وطلبوا منه أن يقول في القرآن شيئا، وإنه ليعلو وال يعلى.."

َر ثُمَّ فذكر لنا القرآن ذلك حيث قال تعالى َر ثُمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ : "ِإنَُّه َفكََّر َوَقدَّ
وسمع أحد الجاهليين  30".َنَظَر ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر ثُمَّ أَْدَبَر َواْسَتْكَبَر َفَقاَل ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يُْؤَثرُ 

ال ولكني سجدت  :قال ؟!أأسلمت :، فسئلفسجد 31ْصَدْع ِبما تُْؤَمُر﴾َفا﴿ قول اهلل تعالى:
 32.لفصاحة اآلية

لما فتح المسلمون األمصار واختلط العرب بغيرهم من العجم دخلت العجمة في و
ظهرت علوم التفسير كما وظهرت المعاجم، والقراءات النحو علم اللغة العربية، فظهر 

ينه، ولفهم إعجازه وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه لفهم مضام
وقد ظهرت ، البياني وضعت علوم البالغة، ولمعرفة أحكامه تفّرع عنه علم الفقه وأصوله

وبذلك يكون الدين قد  هذه العلوم كلها لخدمة الدين ولصيانة لغة القرآن إعرابا وقراءة،
کلها إنما ینبغي التأکید علی أّن العلوم االسالمیة  ، كماساهم في تطوير علوم اللغة العربية

 قامت لخدمة القرآن الكریم.

                                                           
، وانظر فنون النثر العربي 40، ص: 1لالطالع على رسائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم انظر جمهرة رسائل العرب، ج:  29

 .43، ص: 2007، جامعة القدس المفتوحة، ط: القديم
 .24 – 18سورة المدثر، اآلية:  30
 .94سورة النحل، اآلية: 31
 .﴿َفاْصَدْع ِبما تُْؤَمُر﴾ فسجد وقال: "سجدت لفصاحته" :وذكر أبو عبيدة: "أَنَّ أَْعَراِبيًّا َسِمَع َرُجاًل َيْقَرأُ  32
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ه ومن هنا نستطیع القول بأّن القرآن الكريم منطلق الحركة العلمية التي نشأت حول
بمرور الزمن، والدافع المحرك وراء كل النهضة العلمية التي شهدها العالم اإلسالمي منذ 

وبسبب الدين فبسببه ظهرت التفاسير والموسوعات الحديثية، ، القرن الهجري األول
ظهرت االختالفات أ ظهرت المذاهب الفقهية؛ حيث إن االختالف في فهم المعاني العربية

 في الفهوم ومن هنا ظهر االختالف في استنباط األحكام.

لقد حافظ الدين على اللغة، فلوال القرآن الكريم الندثرت اللغة العربية كغيرها من 
العربية هي اللغة الوحيدة التي لها عمر طويل،  اللغة، حيث إن سائر اللغات التي اندثرت

فالعربي يستطيع أن يفهم اليوم اللغة العربية التي ُدونت قبل ألف وأربعمائة سنة، وهذا ال 
 اتيتوفر في سائر لغات العالم، فأهل تلك اللغات األخرى البد لهم من دراسة تلك اللغ

وبقاء اللغة العربية حّية إلى يومنا ، اوثقافتها ويجب أن يبلغوا مجهودا عظيما حتى يفهموه
 .دهااعدأسماءها وأالقرآن، فلواله لبادت هذه اللغة كما بادت لغات ال نعلم  ههذا سبب

ولقد ساهمت اللغة أيضا في تغيير المصطلحات القديمة وظهور مصطلحات جديدة 
، ولما جاء بدلها؛ حيث كانت كثير من المصطلحات العربية متداولة بمفهوم يعرفه الجميع

أطلقها  -التي هي الدعاء في معناها اللغوي –اإلسالم تغير الكثير منها، فقد أطلق الصالة 
 على الصالة المعروفة عند المسلمين اليوم، وكذلك الحج الذي يعني االجتماع أو التجمع

، والزكاة التي تعني الطهارة أطلقت على المال الذي يجب على على الشعيرة المعروفة
من المفاهيم  ي صرفه للفقير، وهكذا بالنسبة لمصطلح الكفر والنفاق وغيرهاالغن

 والمصطلحات.

قيام والركوع تكبير والالكلقد وسع القرآن دائرة اللغة باستحداثه األلفاظ الدينية 
عبادة اهلل والمنافق،  والكافروالفاسق المؤمن فضال عن مصطلح والسجود والوضوء 

من األلفاظ الكثيرة التي تزخر بها قواميس اللغة وغيرها  ،والبعث والعقاب والثواب
كذا وعنه،  ومعاجمها.. واقتضائه علوما جديدة كالنحو والصرف واالشتقاق لدفع اللحن

المعاني والبيان والبديع لتقرير اإلعجاز فيه، وعلمي اللغة واألدب لتفسير غريبه وتوضيح 
والقرآن هو الذي  .نباط أحكام الشرع منهوالحديث وأصوله والفقه والتفسير الست ،مشكله

األصقاع  شتىالقرون العديدة حتى وصلت إلينا ونشرها في لهذه ضمن بقاء تلك العلوم 
ْكَر َوِإنَّا لَُه َلَحاِفظُوَن"البعيدة مصداقا لقوله تعالى: " ْلَنا الّذِ وحفظ القرآن  ،33ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

                                                           
 9سورة الحجر، اآلية:  33
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 34يستلزم حفظ لغته.

انت هناك ألفاظ كره اإلسالم مدلولها وأحبط آثارها فبطلت ك وفي المقابل فقد
مهمتها وانقضى عملها، وأصبحت ال تالئم الحياة الجديدة، ومن تلك األلفاظ عم 

وهذا جانب من اآلثار الرائعة التي  ،صباحا، أو عم مساء، فقد أبدلها اإلسالم بلفظ السالم
وال نستطيع أن نحصي فضل وأساليبها، أحدثها اإلسالم في لغة العرب ومعانيها وألفاظها 

 .اللغة العربية علىاإلسالم  وأثر

وإذا نظرنا إلى القرآن الكريم على أنه نص أدبي، وأردنا أن ندرس مصطلحاته نجد 
أنه يتمتع ببالغة عالية عجز عن أن يأتي بها كفار قريش رغم ما يتمتعون به من فصاحة قل 

رغم ما فيه من صور وفلغته سلسة وأسلوبه عذب أعجزهم، فسمي بالمعجز ألنه  نظيرها،
 ،يتمتعون به من سليقةعلى الرغم مما  سهلة إال أن العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثله

 .إن القرآن الكريم أحدث تحّوال كبيراً في أسلوب اللغة العربيةيحق لنا القول ولذلك 

ث كان العرب في لقد ساهم الدين اإلسالمي في توحيد وتطوير اللغة العربية؛ حي
شمال الجزيرة العربية حين بزوغ اإلسالم يتكلمون بلهجات متعددة وإن كانت لغة قريش 

ثم توغلت  ،والقرآن نزل بلهجة قريش فوّحد شمال الجزيرة على هذه اللغة ،شائعة بينهم
لقرآن الفضل ، فللغة القرآن إلى الجنوب فأصبحت الجزيرة العربية كلها تتكّلم بهذه اللغة

وظلت اللهجة القریشّیة في انتشارها  ،وبقائها حيةوانتشارها ي توحيد اللغة العربية ف
تكتسح ما یقابلها من لغات، فاتخذتها شعوب عدیدة لسانا لها، وأصبح لسانها األدبي من 
أواسط آسيا حتى المحیط األطلسي یعبرون به عن مشاعرهم، فكان كل ذلك بفضل 

بّیة من الضیاع، وجعلها لغة حّیة خالدة منتشرة في بعض ریم، الذي حفظ العركالقرآن ال
 35.أقطار األرض

ومن أثر الدين اإلسالمي في اللغة العربية أيضا أنه غير من مجرى الحياة األدبية 
تغييرا كبيرا وواسعا، وال يرجع ذلك إلى ما اقتبسه المسلمون من البالد المفتوحة من ثقافة 

 لمدنية والحضارة، ألن العرب كانوا قبل اإلسالم ماوعلم وأدب وفن، وال إلى آثار ا
أعداء الدعوة،  مقارعةيزالون يؤثرون البداوة والخشونة ولم يكونوا قد فرغوا بعد من 

ونضال خصوم اإلسالم، وإنما يرجع ذلك كله إلى المصدر األول لثقافة المسلمين الدينية 
الكتاب المعجز، الذي أحال خشونة والعقلية واالجتماعية واألدبية، وهو القرآن الكريم 

                                                           
 90أحمد حسين الزيات، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص:  تاريخ األدب العربي، 34
 .24، ص: 2005عبد الحميد علي عبد الرحمن، ط:  35
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األلسنة سهولة ووضوحا وبالغة، وأورث  خشونةوبّدل  ،الطباع عذوبة وسالسة وقوة
العرب وضوحا في التفكير ودقة في التعبير والتصوير وروعة في الحجة، ودقة في 

 36األسلوب وشرفًا في الغرض، ونبال في المقصد.

جاء اإلسالم وللعرب لهجات مختلفة، إن أثر اإلسالم في اللغة جد خطير، فقد 
ولهجة قريش لها منزلة بين هذه اللهجات بتأثير األسواق ومواسم الحج، ولنفوذ قريش 
الروحي واالقتصادي بين العرب، وقد نزل القرآن الكريم بلغة قريش فأيد هذه اللغة 

نشر اللغة  وأصبح لها السيادة والغلبة، ثم جاءت الفتوحات اإلسالمية الباهرة فأدت إلى
العربية في شتى البالد المفتوحة وصارت هي اللغة الرسمية فيها، وصارت لغة الدين 

 والسياسة والثقافة في هذه البالد.

 خاتمة:

تأثیر کبیر في تطور  من آثار الدين اإلسالمي على اللغة العربية أنه كان لظهورهإن 
اظه في لغة المسلمین شعرا و نثرا، وأسالیبها وألفاظها، حتى لقد ظهرت أسالیبه وألف اللغة

 کتابة وخطابة.

وزادت أغراض اللغة بتأثير اإلسالم، وما نشأ عنه من نظام ومدنية وعمران وثقافة، 
فقد استعملت في شرح العقيدة اإلسالمية والدعوة إليها وحجاج خصومها واستنباط 

الناس، وفيما  أحكامها، كما استعملت في حفظ نظام الحكم ونشر األمن والعدل بين
استدعته حياة الحضر الجديدة وشئون الثقافة والمعرفة، وفي إرشاد الناس إلى إحكام 

عن عقول تصدر دينهم وتذكيرهم بأوامره ونواهيه، وبعد أن كانت اللغة في الجاهلية 
 نطق عن عقول استضاءت بهدى القرآن وتأدبت بأدب اإلسالم.محدودة صارت تُ 

ة الدقة والتفكير والفهم والعمق، بما أفاده المسلمون من وقد ظهرت في معاني اللغ
ثقافة القرآن واإلسالم ومن خبرة وتجربة وإدراك صحيح للحياة، كما اتسعت مادة 

وفي روعة وجمال  ،المعاني باتساع المشاهدات والمعنويات، وتعددت صور الخيال
أسلوب اللغة فقد شاعت التعبير بتجدد وتعدد صور المشاهدات والتي كانت مادة له، أما 

فيه العذوبة والسالسة، وأخذت بأطرافه القوة والجمال والوضوح، وروعة التأثير وقوة 
الحجة وتأجيج العاطفة والتهاب الشعور ودقة اإلحساس األدبي، وذلك لتأثرهم بالقرآن 

، ولم سليمة طباعهم وألسنتهم وملكاتهمفأصبحت وبالغته مما رقق من نفوسهم القاسية 

                                                           
 .الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي، أثر اإلسالم في اللغة واألدب، موقع خطباء اإللكتروني 36
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ولم  ،العفيف الذي يصدر عن فطرة سليمة وعاطفة دينية المهذباألسلوب تقبل إال د تع
حياة تأثير ال لنا يصورتحول بذلك األسلوب مما ف ،الفجور في األسلوبتعد تستسيغ 

 تأثر ببالغة القرآن.التأدب بأدب اإلسالم والعن  الدينية عليهم، كما ينم ذلك

 المصادر والمراجع:

 رواية حفص.القرآن الكريم، 

، 2أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي، شذور األمالي )النوادر(، دار الكتب المصرية، ط: 
 .1 ، ج:1926س: 

 .2، ج. 1948الجاحظ، البيان والتبيين، ط: 

بمصر، ج:  المعارف دار اإلسالمي، العصر ي؛العرب األدب تاريخ شوقي ضيف، سلسلة
 .2002، س: 20ط:  ،2

، دار المعارف بمصر تاريخ األدب العربي؛ العصر العباسي الثاني، سلسلةشوقي ضيف، 
 .2ط:  ،4ج: 

 .1960، س: 3بمصر، ط:  المعارف العربي، دار النثر في ومذاهبه شوقي ضيف، الفن

أنيس المقدسي، الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثة، دار العلم للماليين، 
 .2000: س 6ط: 

 .ي، تطور األساليب النثريةأنيس المقدس

 .تاريخ األدب العربي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، أحمد حسين الزيات

 .15ط:  مصر، القاهرة المعارف، دار الجاهلي، األدب فيطه حسين، 

 دار ،اإلسالم صدر عصر في واألدبية الحضارية المعالم ،الموسى الحميد عبد نورأ
 لبنان. بيروتع، والتوزي والنشر عةللطبا العربية النهضة

، ط: 5240فنون النثر العربي القديم، جامعة القدس المفتوحة، برنامج التربية رقم المقرر 
2007. 

 .24، ص: 2005عبد الحميد علي عبد الرحمن، ط: 

تحليلية، مجلة إيكنا  واألموي؛ دراسة واإلسالمي الجاهلي نسرين طاهر ملك، النثر
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___________________________________________________________ 

"األطروحة والمنهج  أزمة الفكر الديني في السياق المعرفي اإلسالمي بين
 "والتوظيف

 1 يوسف محمد بناصر

 

 تمهيد

يتكشف المعنى في النص الديني من خالل مدافعته لإلنسان وللوقائع التي تقع خارج 
ذلك الكشف يتطلب عقال منفتحا يمتلك الجرأة والمنهج، عقال  النص، وانتظام توليد

مشتمال على معطيات مختلفة، يتتبع ويجمع كل المعاني األصلية والتبعية؛ التي يغفل عنها 
 الدارسون باعتبارها هامشية في عالقتهما بالمعنى الكلي.

اته وسوره، وعندما يقع إن الخطاب القرآني تتـزاحم فيه المعاني بين ثنايا مفرداته ولغته وآي
احتكاكه بالعقل أو الواقع أو حتى الثقافة االجتماعية..،تتكشف تلك المعاني شيئا فشيئا، 
لذلك فأغلب عمليات االجتهاد واالستنباط ال تمّكن من حصر المعنى بالقدر الذي 

ن يحصل به االرتواء اإليماني عند المومنين، وربما ألن القلب المطمئن يهفو نحو السكو
 بدون كثير مقدمات عكس العقل القلق.

إن آليات العقل ومناهجه ال تبقى صامدة أمام كثافة ما يحويه النص المقدس من مواضيع 
الختالفها وتنوع أساليبه وشساعة دالالت مفرداته وجدة لغته، إال إذا كانت عملية التعقل 

ي الوصول إليه قد حددت مسبقا هدفا وموضوعا يتم تحت ضوء النص وتوجيهه المقصد
وفق حاجات المؤمن وتحديات عصره، فيستنطق النص، ليستنبط الحكم أو على األقل 
توضح رؤية النص الخاصة لموضوع البحث أو النازلة، ونجاح عملية االجتهاد عموما 
تعني الوصول لفهم معين عن طريق النظر العقلي والمنهج النظري بطرق أصولية لغوية 

لية االجتهاد والنظر في النص اإلسالمي تتطلبان جرد النصوص وعم ،…ومعرفية مركبة 
وحصرها؛ ليحاصر المعنى ويحاصر معه الحكم المبحوث عنه والمحتمل تصديقه 
للنازلة، لتأتي بعد ذلك عملية الصياغة بعد الترجيح ليقوم الحكم مستقال بذاته، وقد يكون 
                                                           
1 Sultan Mevla Süleyman Üniversitesi, Edebiyat ve İnsan Bilimleri Fakültesi 
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وازل مشابهة، وربما يتجاوزها قاعدة أو قانونا مرجعيا ينظم عمليات أخرى متعلقة بن
لغيرها، ومن خالل هذه العملية تتولد الثقافة والمعرفة اإلسالميتين، كما يتولد الفكر 
الديني ويتأسس، كما تظهر جسور التواصل الممكنة مع معارف أخرى من خالل 
تمظهرات وتقاطعات المناهج واآلليات المعرفية والثقافية..، والتي تتداخل في ذهنية 

 باحث وتشكل نصه الموازي وهي نتاج قراءاته.ال

ولكن المالحظ أن استفحال األزمة التي أصابت عقل األمة اليوم، جعلتها تشكك في كل 
المناهج المعاصرة الوافدة على السياق المعرفي اإلسالمي، بل تدفع تلك الخلفية السلبية 

راءاتهم للنص اإلسالمي، بعض الباحثين ليتحاملوا على الذين يوظفون هذه المناهج في ق
ويعتبرون تلك القراءات خارج السياق المعرفي اإلسالمي الكالسيكي، ومن األسماء التي 
وظفت تلك المناهج المعاصرة في قراءة النص الديني نذكر محمد أركون الجزائري 
ويوسف صديق التونسي ونصر حامد أبو زيد المصري وعبد المجيد الشرفي التونسي 

الجابري المغربي وعبد الكريم سروش اإليراني وفضل الرحمن الباكستاني ومحمد عابد 
 ومحمد أبو القاسم حاج حمد السوداني ومحمد شحرور السوري..وغيرهم كثر.

إن الفكر الديني اإلسالمي المعاصر يواجه مشكلة مع الثقافات المعاصرة، لعدم مساهمته 
مناهج األصيلة في الثقافة اإلسالمية، في التعارف والتقارب بين المناهج المستحدثة وال

من  -رغم أن التاريخ اإلسالمي شهد توظيفات للمناهج المنطقية اليونانية واإلغريقية...
في صياغة الفكر وتأسيس علم الكالم والمنطق  -طرف علماء ومفكرين وفقهاء إسالميين

كالنا: ما هو والمباحث األصولية، من هذا المنطلق المأزوم نطرح سؤاال يعبر عن إش
تصور الفكر الديني اإلسالمي المعاصر للمناهج الغربية الوافدة؟ وما مدى مساهمته إما 
في التعارف والتقارب الثقافي؟ لنتعرف على نظرة الفكر الديني اإلسالمي للثقافات 

 العالمية.
إنتعشت الحركة الفكرية وتراكمت البحوث في المسائل المنهجية كما توالدت أسئلة 

ة في مجال فلسلفة العلوم، ولكن بقيت حركة الكتابة في الدائرة الدينية محافظة على مهم
نسقها التقليدي وعلى مباحثها الفقهية المعتادة، حتى أمست كانها تكرر نفسها بشكل 
اعتيادي، ومن المفارقة أن توسم بأنها تجديدية أو أنها تجيب عن مستجدات الحياة 

لب الياتها ومفاهيمها وحتى قياساتها الجزئية والتفصيلية من المعاصرة؛ لكونها تستعير أغ
الماضي البعيد، دون أن تستطيع العقول التي توظفها االنعتاق من ماضويتها سواء بالتثوير 

 أو التحديث.
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إن الفكر الديني اليوم، يعيش مخاضا على مستوى قيمة المنتوج المقدم كما يعرف 
هي أداة اإلنتاج، فال تكاد وحدة البحث في الدراسات اضطرابا في منهجية التفكير التي 

اإلسالمية بالجامعات العربية على االقل تقنع بمستواها العلمي، وال بما تقدمه من مشاريع 
رغم ما في هذا الرأي -بحثية جذرية ونوعية، مقارنة مع ما تقوم به وحدات بحثية أخرى، 

ة والعلوم االنسانية األخرى، بل أصبح ، من مثل قسم العلوم العلمي-من مجازفة ونسبية
التشكيك في قدرة التفكير الديني في تقديمه للجديد أمرا عاديا، بحكم أن مجاله كل يوم 
يشهد حوادث ونوازل متعددة ال يتم اإلجابة عنها، مما يفرض على المشتغلين 

ب ما والمتخصصين في الفكر الديني إجابات موضوعية ونوعية، بدل االكتفاء باستصحا
في التاريخ أو المدونات الفقهية سواء بذريعة أنه:"ليس باإلمكان أبدع مما كان"،أو بوسم 

بأنه فكر يستمد قوته من مرجعيته المتعالية  –بما يتضمنه من اجتهادات -الفكر الديني 
 إذن في البحث خارجه أو االقتباس من سياق آخر. -فال خير-ومن النصوص المطلقة 

 وسؤال المنهجيةالتفكير الديني 

ال تزال مقولة سعدي الشيرازي لألعرابي تولد األسئلة في ذهني، كما تنمي الحيرة في 
داخلي، لتجعلها حيرة ممتدة لتنسحب على األمة التي أنتمي إليها، لقد قال سعدي 
الشيرازي لألعرابي:"إني أخاف أن ال تصل إلى الكعبة أيها االعرابي، فإن الطريق الذي 

ي بك إلى تركستان"، وبناء على هذه المقولة رأى علي شريعتي أن المنهج سلكته يفض
سبب التقدم وليس النبوغ الفكري، إذن فالكثير منا يتخبط في طريق مملوءة بالبدهيات 
والمسلمات، ومقتضى الحال أن السائر في الطريق المعبد ال يشك، يتبع العالمات 

لو كانت العالمات والرموز تعني غير ما  والرموز ليصل للوجهة المطلوبة، ولكن ماذا
نعتقده؟ ماذا لو اكتشف االنسان تفطنا، وقبل أن يصل إلى وجهته أن الطريق وعالماته 
مزيفة؟ أتكون لديه الشجاعة للعودة للبداية والصبر على شق طريق آخر؟ الطريق هنا هو 

ليست حصاد المنهج، والمقصد هي الخالصات والنتائج التي تكون حصاد السنين، و
لحظات، هنا مكمن الخطر ونهاية التعب. ألن أهمية األمر في خاتمته. ومما سبق، يبدو 

 2بينا أن االشكالية بالتأكيد يخدمها ]بيت[ سعدي الشيرازي المتقدم، فمهما كان أرسطو
عظيما في نبوغه، لن يفضي به الطريق الى كعبة الحقيقة، طالما كان يخطو في طريق 

                                                           
اإلسكندر األكبر. كتب في  قبل الميالد( فيلسوف يوناني قديم كان أحد تالميذ أفالطون ومعلم 322 -384أرسطو ) - 2

 .الحيوان، واألحياء، وأشكال الحكم ق، وعبادةمواضيع متعددة تشمل الفيزياء، والشعر، والمنط
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بليدا فسيصل هناك، ألن قافلته تحدو برمال  3مهما كان فرنسيس بيكونتركستان...، و
على هذا األساس لن تنفع المقولة التراثية التي تردد كثيرا:"كل  4تحترق بشمس الكعبة.

الطرق تؤدي إلى بكة"، والتي ارتبط توظيفها عموما بمنهجية الشعوب اإلسالمية في 
مار مسالك متناقضة ومتباعدة وشاقة الوصول للحقيقة بشكل ارتجالي، بدل خوض غ

ولكن ممنهجة للوصول إلى الحقيقة. وبحكم أن نرجسية امتالك الحقيقة قد علق بالذهنية 
االسالمية، فقد فقدت األمة فضولها المعرفي الذي يسمح بالبحث في مسالك مختلفة عن 

ناقضة ال حقائق أخرى أو على األقل عن مزيد من توضيح للحقيقة، فبقيت كل الطرق مت
فتخلفت األمة عن مسلك الحقيقة ثم عن وجهة الرقي، ولم تصل بعد  !! توصل إلى بكة

ًة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا ُشَهَداء الى ما يمكنها من أن تكون بحق أمة الشهـود ] َوَكَذِلَك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشهيداً  ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس ]والخيـرية 5[َعَلى النَّاِس َويَُكوَن الرَّ ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

 ، ألن اآلخر تقدمها بخيريته ومساهماته اإلنسانية.6[تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعْن اْلُمنَكرِ 

أظن أن األمر في أساسه يحتاج إلى نفسية شجاعة، قادرة على مراجعة ونقد مسارات 
منذ قرن ونيف، لربما نتعرف  -على األقل -ت النهوض الفكري والحضاري الذي سلك

على حقيقة الطريق الذي نحن عليه والمسافة التي تفصلنا عن االلتحاق بالركب 
الحضاري، وأعتقد أن هذا لن يتحقق إال باالنطالق وفق منهجية جديدة، ليكون الوصول 

 موفقا ومقاربا للصواب.

الوجهة والمنهج وعالقتهما بالتفكير  واألمر الذي يجعلنا نطرح المزيد من االسئلة على
الديني، هو مرور أزيد من قرن ونيف على جهود االحياء والنهوض التي قام بها رواد 
النهضة العربية؛ دون أن يكون تأثيرهم كبيرا في صنع مسار نهضوي لألمة، بله في صياغة 

ولتكون مقوالت جديدة حضارية وفكرية تصلح الواقع العربي واالسالمي المتردي، 
مقوالتهم أساسات تصورية للبناء الحضاري الذي يصوغه المسلم للعالم والكون، وذلك 
باإلجابة عن ما يستجد من إشكاالت وأسئلة ونوازل أخالقية وروحية واقتصادية وحقوقية 

                                                           
[ فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي، معروف بقيادته للثورة العلمية 1626] Francis Baconفرانسيس بيكون  -3 

ب " . من الرواد الذين إنتبهوا إلى غياب جدوى المنطق عن طريق فلسفته الجديدة القائمة على " المالحظة والتجري
 األرسطي الذي يعتمد على القياس.

ـ عبد الرزاق الجبران، علي شريعتي وتجديد التفكير الديني، بين العودة للذات وبناء األيديولوجية، دار االمير،  4
 .135،ص:1،2002ط
 .143البقرة :  - 5
 .110ال عمران - 6

http://ar.wikipedia.org/wiki/1626
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وسياسية مختلفة ومعقدة. بذلك فقط قد يعلن العقل المسلم إنتماءه للعالم المعاصر ويبين 
 ية والفكرية ومقدرته الحضارية بتقديم مساهمته الفاعلة.كفاءته العلم

إن العقل المسلم يحتاج اليوم، في ظل األوضاع الحضارية المتأزمة، وفي ظل هذه 
الدينية على وجه -التوجهات العالمية المضطربة، يحتاج أن يضع معارفه كلها 

ممكنة التي ، ليتم الكشف عن الفراغات ال! موضع تساؤل: ما الجدوى ؟ -الخصوص
ستفتح متنفسا متجددا لعودة اإلبداع في إنتاج المعرفة الدينية، بدل اإلستمرار في قبول 
الوضع على ماهو عليه أو الهروب المتكرر للتاريخ، للبحث عن أجوبة ما، فهذه 
المحاوالت ال تساعد على الرقي باإلجابات، وال تؤسس منهجية علمية تصاغ على 

التعقيدات المعاصرة، تدفع الجميع بقوة نحو مستقبل مضطرب،  ضوئها المعرفة، كما أن
ولو بالتعلق بما يقدمه اآلخر من بدائل للنجاة، ونحن في األخير، وكما يقول الباحث 
المغربي عبد السالم بنعبد العلي؛ نحتاج الى أسئلة تضع وضعنا في مأزق إلثبات الكفاءة، 

 7الوضع مستقر وسالم.أكثر من استفسارات تؤكد أن الحالة عادية و

لقد كان القرآن الكريم في نظر المسلمين األوائل معينا يغرفون منه على إيقاع مشاكلهم 
الحية، وقد توهم من جاء بعدهم أن تلك الجرعات هي للظمأ األبدي، ال لخصوص 
الحاجة الظرفية، فعجز هؤالء عن حل مشكالت عصورهم حتى عصرنا هذا، وكل ما 

صيغهم ونستلهم طرائقهم وحلولهم، فالعودة إلى المنابع ال تعني أن نفعله أننا نكرر 
ندخل نفق التاريخ وعيوبنا مثبتة على الماضي، بل هي اكتشاف المنبع الحي، فليست 
الشريعة، مستنقعا راكدا يمضي إليه المرء لينهل منه ماء آسناـ وإنما هي نهر غزير يخصب 

سالميين اليوم من منهجية الجيل األول من فأين العقل والتفكير اإل 8ضفتيه بتدفقه.
الصحابة والتابعين الذين كانت لهم القدرة على االنفتاح على النص المؤسس، كما 
امتلكوا الجرأة على التعامل معه، فغيروا الواقع العربي اآلسن إلى حالته التي شهدها 

ية معرفية قرآنية التاريخ. ذلك العقل المستنير والمرن والمستوعب أكسب األوائل منهج
متينة ومبدعة، فكانت الحصيلة معارف متراكمة، وحراك علمي زاخر، ومباحث متزاحمة 
في مختلف العلوم، كما قاموا بتثوير المعارف الوافدة على السياق المعرفي اإلسالمي، 
بهذا الصدد يعتبر األستاذ حسن جابر؛ أن العودة لإلعتماد على القرآن الكريم بكليته، قد 

                                                           
 .66ـ51،ص:1،2008م بنعبد العالي،في االنفصال،دار توبقال للنشر،طـ ينظر:عبد السال 7
، نقال عن: حسن جابر، تصور منهجي 127،ص1،1996ترجمة وجيه أسعد ندار عطية ـ ط ـ غارودي روجيه، االسالم، 8

 .37.ص: 2006السنة 9لفهم القران،المنطلق الجديد،العدد
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اعد على تكوين معرفي متناسق ومؤتلف يكون نتاجه ووضوح الكثير من المعاني يس
 9والمقاصد التي انحجبت الرؤية حولها.

أما على مستوى ما تراكم من خزانات عامة، ومن كتب ومقاالت في مختلف مجاالت 
 المعرفة والعلوم؛ من علم العقيدة والتفسير والكالم إلى علوم الحديث والفرق واألنساب
واللغة والفلسفة...، فيحتاج أغلبه لمراجعة دقيقة، ثم بعد تلك العملية البد من جرأة 
منهجية تجعل إمكانية الفصل بين الصالح والطالح واضحة وممكنة، وإذا لم تكن 

أضعف  -الشجاعة المنهجية تسعفنا لنمارس الفصل بيننا وبين الموروث السلبي، فلتسعفنا
رونة استيعابية عن كل المظاهر التي نعدها نكدة في تاريخنا، بم 10على االنفصال -اإليمان

لنبقي على ما ينفع اإلنسان، ونزكي امتداده وصيرورته بين الناس وفي معارفهم، وأما الزبد 
 فلتعصف به رياح التجديد والنقد، ولتفصل فيه عقول المبدعين.

لتتحول عنده القضية إلى  على ما يبدو أن العقل العربي/ اإلسالمي اكتشف مأساته متأخرا،
مسألة اخالقية وسياسية، وهو تصور يكاد يكون إطالقيا في صدقه، لوال أن الشعور 
باإلختالل وحسن النية في إرادة التغيير؛ ال يكفيان للتعبير عن نفسية صحية لدى كل فرد 
في المجتمع، ألن السؤال يبقى مطروحا بصيغ مختلفة، أهمها هل يعيش كل فرد نفس 

عور أو يطرح نفس األسئلة؟ بله هل لديه تلك اإلرادة الصادقة في تقديم مساهمته في الش
، فهو متعلق بإمكان اجتماع اإلرادة الثاني، أما اإلشكال أوال تشكيل واقع مختلف؟ ،هذا

الجماعية على تغيير الوضع المزري واالنتقال لوضع أحسن، ولكن بأي تصور وبأي 
تحتاج إلى منهج واضح  -أو كيفما كانت -ة أو تقنية منهج ؟ ألن أي انطالقة فكري

ومالئم، وفي السياق المعرفي اإلسالمي إلى اآلن تم اإلكتفاء باللجوء إلى عبارات اآلسى 
 والحزن أو الحنين للوضع التاريخي المفقود.

إن سؤال المنهج اليزال يطرح ويفرض نفسه بقوة كل لحظة في الواقع العربي، رغم أن 
مغربي األستاذ عبد السالم بنعبد العالي له رأي مخالف إذ يعتبر أن مسألة الباحث ال

المعرفة ليست متعلقة بإشكالية منهج وكذلك التغيير فيقول:"نحن ال ديكارتيون إذ ألن 
قضيتنا ليست "قضية منهج"، مسألة المنهج ليست عندنا باألولوية التي أعطاها إياها 

تعد مسألة منهجية، وإنما غدت قضية أخالقية سياسية، ديكارت، مسألة المعرفة عندنا لم 

                                                           
 .39،ص: 2006، السنة9العدد  مجلة المنطلق الجديد، ،ينظر: د.حسن جابر، تصور منهجي لفهم القران - 9

 .1،2008للمزيد من التوضيح لمفهوم االنفصال،ينظر:د.عبد السالم بنعبد العالي،في االنفصال،دار توبقال للنشر،ط- 10
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قضية المعرفة ال تكمن عندنا في البحث عن خطاب الحقيقة وتحديد منهج الوصول إليه، 
 11والقواعد التي توجهه وإنما في تقصي ما يتولد عن الخطابات من مفعوالت الحقيقة".

ي لوضع خريطة للطريق، وهي ولكن في األخير، حاجتنا للمنهج تبدو أشبه بحاجة األعراب
أشبه عموما بوضع خريطة لألمة، وإذا تنبه األعرابي أو نُبه إلى أن طريقه غير موصلة 
لوجهته المحددة منذ البداية فسلم، فهنالك من وصل به األمر للسير بعيدا ليكتشف أنه 

 يسير في غير الطريق الهادي والموصل لوجهته المقصودة.

دم إدراك خطأ اإلختيار ثم تضيع الوجهة والمجهود، هو رسالة ومثال آخر يدعم خطورة ع
مصطفى عبد الرزاق الموجهة لمحمد عبده، حيث يقول:"أنني نظرت في أمري بعد أن 
قضيت في الجامع األزهر، وأضعت ما أضعت من صحتي وشبابي في طلب العلم، فلم 

يرة وال يبعث العزيمة أجد ثمنا لما بذلت إال حشدا من الصور والخياالت ال يضيء البص
 .12وال يعد للسعادة في الحياة الدنيا وال في االخرة"

التي تخرج صفوفا من  -فكم واحد من المتخرجين من جامعات الوطن العربي 
، اكتشف في األخير، أن شبابه ذهب جفاء، وكم من مدعي للتجديد في حقول -المعطلين

لخطابة، والوعظ، والحماسة، وتنميط معرفية وخاصة الدينية منها، اكتشف أنه يمارس ا
مشاعر الناس الدينية والوجدانية...، لَيقل بعدها وضع إيمانهم مقارنة مع رسوخ إيمان 

وددت لو " المقلدين والعجزة، هؤالء الذين قال عنهم اإلمام الفخر الرازي رحمه اهلل:
جائز "فيما يحكى عنه خرجت من هذا األمر كفافًا ال لي وال علي ، اللهم إيمانا كإيمان الع

في قصة مشهورة حدثت له مع عجوز. هذا تقريب لما يمكن أن يحدث للفرد عندما يتيه 
في طريقه للكشف عن الحقيقة. أما إذا وصل األمر إلى أن يكون ذلك وضع شعب بأكلمه 
أو أمة من األمم، دون أن تكتشف في آخر المطاف حقيقة الزيف الذي وقعت فيه، 

ترنح داخله، فالوضع أمر وأفظع، ألنه يجسد عمق المأزق ويفضح والتخلف الذي ت
 "اإلعاقة المحرجة".

وخالصة القول؛ أنه ما يزال سؤال المنهج محدودا في الفكر االسالمي المعاصر،    
ومازال المهتمون به لم ينتبهوا إلى أن المعرفة دون منهج هي ركام من المعلومات 

ية قيمة أو وظيفة، ونتقاسم وجهة النظر مع الباحث المفككة، الفاقدة ألي رابط، وأل
 المغربي د.محمد همام؛ فيما أجمله من أسباب غياب سؤال المنهج، والتي يتلمس أهمها:

                                                           
 .48.ص: 1،2008ـ ينظر:عبد السالم بنعبد العالي،في االنفصال،دار توبقال للنشر،ط 11
 .200ء الخامس من المجلد الثاني، من مجلة المنار، ص:نشرت الرسالة في الجز - 12
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طغيان  -1
الثقافة التراثية ذات الهم الكمي، وحضور هاجس التكديس واالمالء والحفظ والتلقي 

 .13السلبي
استيعابها بأقل جهد وفي وقت أقل. لم تكن  فتركيز العلوم واختصارها؛ بحيث يمكن      

هذه العملية في حقيقتها، سوى استجابة حضارية لمواقف فرضت على العقل العربي 
 .14االنسحاب إلى الداخل، واالعتصام داخل حدود علوم النص

افتقاد  -2
االستقاللية الفكرية الالزمة تجاه التراث،وعدم القدرة على فرز قطاعاته المعرفية 

 ة، وكشف االطارات المنهجية والمفاهيمية لكل قطاع على حدة.المختلف
تهميش  -3

بحوث وكتب ودراسات قديمة، ذات طابع منهجي ككتب آداب البحث والمناظرة 
والجدل وتاريخ العلوم...فبقيت منسية ولم تخرج للتحقيق وال للدراسة، فانقطع التواصل 

تاج والكسب المعرفيين لعلماء مع هذا التراث المنهجي، الذي كان يوازي ويرصد االن
المسلمين عبر مراحل التاريخ، إذ يتابع بالنقد والتقويم ويرسم له الحدود المنهجية 
الضابطة، واليمكن تحصيل االجتهاد في اصطناع المناهج ووضع النظريات مالم تحصل 

 .15معرفة شاملة بمناهج المتقدمين من علماء االسالم في شتى العلوم
عدم انفتاح  -4

كر االسالمي المعاصر على قطاعات معرفية حديثة...، وعدم ضبط التعامل العلمي مع الف
المعارف والظواهر، كفلسفة المعرفة ونظرية المعرفة وعلم المناهج، وتاريخ العلوم 
 والمنطق، والفلسفة، وعلم نفس المعرفة، وعلم اجتماع المعرفة، واللسانيات والتأويليات.

تحقير سؤال  -5
رفة، بوعي أو بدونه، عند عموم المهتمين بالشأن اإلسالمي المعاصر، المنهج والمع

 16وطغيان الهم الدعوي ذي النفس الخطابي والحماسي، المحدودين.

                                                           
 .9.ص:1،ط2003ينظر: د.محمد همام،المنهج واالستدالل في الفكر االسالمي،دار الهادي،ط.- 13

 5.ط2000ينظر:د.نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص،دراسة في علوم القران، المركز الثقافي العربي،.ط. - 14
 .بتصرف.11ص:
 .9،مرجع سابق ص:2003همام،المنهج واالستدالل في الفكر االسالمي،دار الهادي،ط.ينظر: د.محمد  - 15
 .10،مرجع سابق ص:2003ينظر: د.محمد همام،المنهج واالستدالل في الفكر االسالمي،دار الهادي،ط. - 16
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وهو ما يعتبره األستاذ نصر حامد أبو زيد فترة تحول الخطاب، من كونه علميا مهمته  
الى  -حسب رأيه -الحقيقة، إلى خطاب مهمته الوعظ واإلرشاد، ويرجع ذلك التحول

 17اختالط بين مفهوم العالم والواعظ والخطيب في ثقافتنا الدينية.
عدم وجود  -6

لغة مشتركة بين تخصص الدرسات االسالمية ومختلف التخصصات في العلوم االنسانية 
 االخرى، وغياب التوجيه الالزم لبحوث الطلبة لالشتغال على قضايا آنية ومحددة.

غياب تناول  -7
االسالمي في معاهد متخصصة وعلمية، مما يجعل الجهل به عاما بين طلبة قضايا الفكر 

التخصص العلمي،كما يقوقع البحث في الفكر اإلسالمي في كلية اآلداب والعلوم 
 .18اإلنسانية

 التحرر اإلنساني بـ"النص"

 أو اللحظة الحضارية اإلسالمية، لحظة إنسانية.

ساسي لبناء حاضر ومستقبل هذه األمة، إن االنغالق على الذات ليس هو الضمان األ 
ألن اإلنسانية اليوم تزداد انفتاحا على مختلف المكتسبات المعرفية والعلمية والتقنية التي 
تساهم كل الشعوب في انتاجها، كما يزداد االقتباس، وتزداد معه رحلة المفاهيم والقيم 

كتف بالتمركز حول بين مختلف الشعوب، والحضارة الغربية على وجه الخصوص لم ت
ذاتها إال بعدما استطاعت استقطاب العقول المفكرة والمبدعة من مختلف البقاع، بله 
االستمداد من رحيق كل ثقافة وشعب، ما وفر لها القوة واالستمرار والتجدد، لتكون 
بنائيتها المعرفية وقيمتها االبداعية متقدمة، فجلبت أنظار الثقافات الهامشية لتتمثل 

وذج الجديد، والمصاغ بشكل مثير، والمقدم على أنه نهائي وكامل، هكذا قد تبدو األنم
الحضارة الغربية في شكلها الحاضر. والجغرافية الثقافية اإلسالمية إلى اآلن تفضل وضع 
الهامش ومصاف الثقافات التابعة، أو ما يصطلح عليه بـ:"جغرافية الجنوب"، مما جعلها 

حضاري الغربي في صيغته الحديثة بقوة، وجعل العقل المسلم تنفتح على األنموذج ال
يهاجر إما لإلرتماء في حضن التاريخ الماضي، للبحث عن منهجية تساعده على تحدي 
االشكاالت التي تعترض طريقه اليوم، وفي غالب االحيان يفضل اإلكتفاء بقبول ما يصدر 

اإلسالمي، كما يقول الباحث عن اآلخر النموذجي، وهنا يتجلى شقاء الوعي العربي/ 
                                                           

 .26ص: 5.ط2000د.نصر حامد أبوزيد، مفهوم النص،دراسة في علوم القران، المركز الثقافي العربي،.ط. ينظر: - 17
 .6.ص:1998.سنة 1ينظر: عبد المجيد الشرفي، تحديث الفكر االسالمي،، منشورات الفنك، الدار البيضاء، ط- 18
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المغربي د.علي أومليل؛ ألنه يرحل عن ماضي مدان ليلتحق بفترة ماضية مصطفاة ثم يعود 
ويصف 19إلى مجتمعه، فيدعوه إلى أن يقوم بنفس الهجرة ليبدأ منها بناء المستقبل.

هما الباحث المغربي؛ د.محمد عابد الجابري العقل العربي سواء السلفي أو الليبرالي بأن
يمارسان القفز على التاريخ بدل صنعه:"فالسلفي يراها في العودة إلى طريقة سلف األمة 
قبل ظهور الخالف، والليبرالي، في العودة إلى مبادئ االوربية ولنقل قبل ظهور 
االستعمار، فالليبرالي العربي بشر بالنهضة والتقدم بواسطة مركبات ذهنية تنتمي إلى 

بالنظر لما تقدم يمكن القول أن التفكير 20خارج تاريخه جاهزة". الحاضر االوربي وجدها
اإلسالمي ال يجب أن تلتبس عنده الرؤية، لدرجة أن يتبنى منهاجية االخر المعرفية ونظرته 
للكون واإلنسان، أو يسير على نهجه المرجعي الملتبس بمقوالت متعارضة مع سياق 

لك المقوالت، سيقع ضحية مسلماته الثقافية الذات التاريخي والوجداني، ألنه إن إعتنق ت
والعقدية ويضحي بأغلب األسس التي راكمها العقل االسالمي عبر تاريخه، باإلضافة إلى 
أن التفكير بواسطة ثقافة ما، معناه التفكير من خالل منظومة مرجعية تتشكل إحداثياتها 

موروث الثقافي والمحيط األساسية من محددات هذه الثقافة ومكوناتها، وفي مقدمتها ال
االجتماعي والنظرة إلى المستقبل، بل النظرة إلى العالم، والكون واإلنسان كما تحددها 

 21مكونات تلك الثقافة.

لقد حرر الوحي اإلنسان من الخرافة والخوف والجهل، وحرر الوحي المجتمع القرشي   
مجتمع قادر على مدافعة  من نمط عيشه البدائي، ونقله من مجتمع هامشي آبائي قبلي إلى

الحضارات المتمركزة على هامش الجزيرة العربية، فحركية اإلسالم بصفته دينا وعقيدة 
جديدة وفاعلة، لم تكتف ببناء عقيدة بالل الحبشي الذي صمد تحت تعذيب سادات 
قريش مستعينا بكلمة يتمتمها:"أحد ..أحد"، بل تحولت الذهنية العربية فيما بعد من ذهنية 

رتبطة بالصحراء والبداوة وأخالقهما الى ذهنية منفتحة على جماليات أخرى؛ تتجلى م
على مستوى السلوكات االجتماعية والتربوية والوجدانية..، من تلك السلوكيات ما كان 
امتدادا ألخالق قريش والعرب، ومنها ما أسسه النص القرآني وتوجيه الوحي، ومنها ما 

ري مع أقوام أخرى وحضارات مجاورة. إن النص المؤسس إنتقل بحكم االحتكاك الحضا
لعب دورا تربويا في بناء "اإلنسان العربي"، ليتحمل بعدها أعباء الدعوة، مبشرا بالعقيدة 

                                                           
ينظر: نورالدين أفاية، المجتمع العربي بين الذهنية المهاجرة وتحدي الحداثة، قراءة ألعمال علي أومليل، مجلة  - 19

 .191-177-.ص:31.32الوحدة العربية،أعداد 
 .38-36.ص:1985ينظر: محمد عابد الجابري،الخطاب العربي المعاصر، بيروت ،دار الطليعة، ط - 20
 .15ينظر: د.محمد همام، المنهج واالستدالل في الفكر االسالمي، مرجع سابق،ص: - 21
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اإلسالمية في اآلفاق، بل أثر القرآن في فاعلية ومسؤولية العربي البسيط؛ فجعله يستوعب 
ي تحولت فيها البشرية لتعيش على إيقاع دوره ورسالته واللحظة التاريخية العربية الت

مختلف وتشهد تحوال جذريا؛ حتى أن العالم تحول إلى ناطق بالعربية، ودارت الدول 
والمجتمعات البشرية حينذاك في فلك العواصم االسالمية، تلك المركزية في التاريخ 

دة العباد اإلسالمي تأسست على مبادئ راقية، ألنها كانت تستهدف تحرير الناس من عبا
إلى عبادة رب العباد، وجعلت الناس سواسية كأسنان المشط في الحقوق والواجبات، فال 
فرق بين عربي وعجمي إال بالتقوى، في جميع معطياته وأبعاده، فاإلنسان وحده تركت له 
الفرصة لإلختيار كي يعبر عن حاجاته ورغباته بإرادة حرة، ويتحرك بكل حرية ، فمتى 

الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، تضيع الحرية واإلرادة، ويحترق  استعبد الناس
اإلنسان في نار الجبروت واالستعباد، فمبدأ الحرية اإلنسانية الذي جاء به االسالم يصرخ 
عاليا؛ لتسقط كل الوصايات التي تثقل كاهل اإلنسان، ولتحرق كل أشكال االستعباد، 

كمسلة، أو كقيمة معيارية عليا، جاء الدين  -لجبران كما يقول عبد الرزاق ا-فاإلنسانية 
واألنبياء ألجلها، ال تحتاج إلى معابد وال إلى أزياء، يميزهم عن اآلخرين وينفي به 

 22عضويته الوجودية واإلنسانية.

هي عليه من تخلف علمي  اليوم، تعيش الشخصية اإلسالمية مرحلة حرجة، بين ما
قه على أرض الواقع، ثم يضاف تحدي الغرب الذي وحضاري، وبين ما تصبو إلى تحقي

يحاول بكل قوة تنميط كل الثقافات، وخاصة اإلسالمية التي يسمها بأبشع الصفات،بدءا 
باإلرهاب والتطرف إلى االنغالق والوحشية...، فكيف يمكن لهذه الشخصية التي تعيش 

جه االتهامات من تحت هذه الظروف، والتي افتقدت لثقة الذات واآلخر، أن تقف في و
وهي أصال مترددة  ! ثم التخلص من "فوبياها" وترددها في الدخول في مجازفة مع اآلخر؟

في اإلقبال على أي إصالح أو تحول يدفع بها لتكون لها القدرة للمشاركة في صياغة 
وصنع القرارات الدولية؛ إلثبات الذات وفاعليتها في صنع عالم مختلف ومشترك،بعيدا 

أحادية وتمركزات حول الذات، أو اندماج حد الذوبان. أي بديل يمكن أن  عن قطبية
يقدمه مثقف مسلم ال يتجزأ من بنية مأزومة تعيش على وقعه أمته، هذه األخيرة التي تقف 
في منتصف الطريق مشدوهة مرتابة من هول ما يقع كل يوم من تحوالت حولها أو في 

ة الركب الحضاري وتلخيص المسافات والفوارق داخلها، حالة "عجز وارتياب" بين مواكب
الزمنية والمعرفية بينها وبين اآلخر، وبين المحافظة على مراكماتها التاريخية وهدوء 

                                                           
 .134.ص:1،ط.2007ينظر: عبد الرزاق الجبران، الحل الوجودي للدين،انقالب المعبد،االنتشار العربي،ط- 22
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هي إعادة صياغة بناء الشخصية اإلسالمية  -اآلن-تحولها وتدرجه. فاألولوية األولى 
والنفسية تعتمد على إعادة  عقلية ونفسية، فالعقلية تبنى بإعادة بناء المعرفة اإلنسانية،

وعندما يتم صياغة تصور جديد وواضح 23صياغة الفنون واآلداب والعلوم والمناهج...،
لما نود أن نكون عليه حقيقة، ونمتلك إرادة تغيير أنفسنا لألفضل، وقتها فقط، يمكن أن 

ات نقول بأن العقلية اإلسالمية استرجعت قدرتها على الفهم واإلبداع وتجاوزت المطب
 والحواجز النفسية والمعرفية التي حاصرت انطالقتها. -التي تزيد اتساعا-الزمنية 

عمل العقل الفقهي للجيل األول على توجيه الفكر والمعرفة اإلسالميين وجهة القيم 
األخالقية واإلنسانية، فأسس لثقافة االنفتاح على النص المؤسس، وعلى الواقع المتغير، 

لكن تحولت وجهته فيما بعد للبحث إلستنباط األحكام الفقهية واستوعب جدلياتهما، و
والتعبدية، بشكل ملفت للنظر،لتبدأ عملية أخرى في تاريخ المعرفة اإلسالمية، وهي 
مرحلة المدونات الفقهية التأصيلية والمنافحة عن توجهات المذهب أو العرق القرشي، 

لعالم إلى جغرافية مؤمنة وكافرة، ودار واألحقية التاريخية في الخالفة، ثم مرحلة تقسيم ا
حرب ودار سلم...، فاحتكم العقل الفقهي لمعايير جديدة لقراءة النصوص، وازداد 
هاجس البحث عن حكم فقهي أكثر منه البحث عن إظهار القيم واألخالق اإلنسانية النبيلة 

بت والمشتركة، رغم أن النص المؤسس تحدث عن عدد محدود من األحكام، ولكن أ
حماسة الفقهاء إال أن تتضخم تلك األحكام على حساب قيم الحقوق والحرية اإلبداع 
والتسامح واإلختالف...، فكانت قوة األحكام الفقهية في تكرار مباحثها، وازدهار 
مدوناتها، فاكتسبت قدسيتها وثبوتيتها واستمرارها عبر الزمان بذلك.وهو ما يؤكده الباحث 

لجبران بقوله؛ أن النبي صلى اهلل عليه وسلم،لم يعود حوارييه على أن العراقي عبد الرزاق ا
عكس الفقهاء في  -يجمدوا على حرفية األشياء فيما يراه كي ال يكون التقديس تجميدا،

، وإنما كانت معهم األشياء منفتحة على األشياء والدين أولها،يقولون مالديهم -أحكامهم
ص...، أي أنهم كانوا يتعاملون مع الدين كمجموعة قيم بإسم الخير،قبل أن يقوله بإسم الن

إن 24منفتحة، وليس كمجموعة أحكام تعبدية لذا كانوا يجتهدون به على أساس تلك القيم.
الدين القيم والمنزل من عند رب العالمين سبحانه،لم يأت لبناء المعابد ويقيم الطقوس 

ا كانت عودته ومجيء النبي ويجدد الشكليات األخرى في المجتمعات اإلنسانية،إنم
من أجل التحرير و البناء والتوجيه...، عودة لنشر القيم وإذكاء  -وغيره من األنبياء-األمين 

                                                           
ينظر:د.طه جابر العلواني، أبعاد غائبة في فكر وممارسات الحركات اإلسالمية المعاصرة،المعهد العالمي للفكر - 23

 .بتصرف.76ص:1997-2-اإلسالمي،ط
 .بتصرف.81ينظر:عبد الرزاق الجبران، الحل الوجودي للدين، مرجع سابق،ص:- 24
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السالم وبعث األمل في النفوس وإشاعة اإلبداع ومعه اإليمان، كما كانت الرساالت تحفز 
ية واألنبياء الوعي اإلنساني نحو أفق أرحب وتصقل أذواقه وتحسنها. األديان السماو

والرسل يؤكدون ألتباعهم على األخوة التي تجمع جميع األنبياء، وهو تأكيد ألخوة 
اإلنسانية كافة،بعيدا عن الترابط الحزبي والطائفي والمذهبي..، إنهم يؤكدون على أن 
االختالف سنة وصيرورة مالزمة لإلنسان، تقتضي التميز واإلغناء، ثم الخروج عن 

عصبة للبشر بين منتج للمعنى وغير منتج له، وممتلك للحقيقة تصنيفات ضيقة ومت
وغيره..، إذ بكل بساطة، ذلك عينه يمثل الخروج الطبيعي على مفهوم اإلنسانية عينه 
كقيمة أولية للدين، بإعتباره مفهوما يعبر في أهم جهاته، عن التجاوز لكل الحدود التكتلية 

"النص الديني اإلسالمي" عموما ال ترفض أي إن طبيعة  25في الدين، والعرق واإلنتماء.
تنميط للكائن اإلنساني أو سلب لقدراته اإلبداعية، لتجعل قيمة عمله وتفكيره في قدرته 

ًة َواِحَدًة ، َواَل يََزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن ، ِإالَّ على التميز واإلختالف] َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ
ِحَم َربُّ  ِلَك َخَلَقُهمْ َمن رَّ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف ] 26[َك ، َوِلَذَٰ َوِمْن آيَاِتِه َخْلُق السَّ

ِلَك آَليَاٍت ِلّْلَعالِِمينَ  ، وهو ما يتعارض مع زعم أدونيس  27[أَْلِسنَِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ، ِإنَّ ِفي َذَٰ
ا األديان الوحدانية حين قال أن النص الديني :"حاضن للحقيقة" و"مالكها"وخصوص

هذه المزاعم تتنافى مع  28الثالثة، وقوله أن الرؤية الدينية تختص لوحدها بالحقيقة...،
احتضان اإلنسان للحقيقة أيضا، فمنذ األزل وهو يتلقاها من المتعالي؛ متجلية وحيا 

أْلَْرِض آَيَاٌت ]َوِفي ا 29[َوَعلََّم آَدَم األَْسَماء ُكلََّهاوإلهاما وحتى وجذبا ومحاكاة...، ]
، فالخلق اإلنساني محتاج"للنص المقدس" لينعشه 30[ِلْلُموِقِنيَن ،َوِفي أَْنُفِسُكْم أََفاَل تُْبِصُرونَ 

ويجدد نفسه ويحفزه لإلبداع والعطاء، وهو في بعض األحيان ال يجد في نفسه القدرة 
مرة لمرآة تذكره للكشف عن الحقائق إال إذا انعكست له في عالم براني، إنه بحاجة مست

 بحقيقته الجوانية لتعكس عنه/ له الحقائق والمعارف وتوجهه إليها.

                                                           
 .140ابق،ص:ينظر:عبد الرزاق الجبران، الحل الوجودي للدين،مرجع س- 25
 .119-118هود:- 26
 .22الروم:- 27
 .11،ص: 2009-1ط -ينظر:أدونيس،الكتاب الخطاب الحجاب،دار اآلداب- 28
 .31البقرة :- 29
 .20ريات.االذ- 30
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إن القرآن في كليته يرسم موقفا محددا من الحياة، ونظرة ملموسة إلى العالم،وهو ينادي 
، 31كذلك بأن تعاليمه ال تحمل ]أي تناقض داخلي فيما بينها[،بل هي متماسكة ككل

/اإلنسان/ الواقع؛ سيدفع بتأسيس حضارة متوازنة، تستحضر فالحراك وفق جدليات الوحي
األبعاد الثالثة، مما ال يصادر الوجدان والحاجات الروحية لإلنسان بالتحيز للقيم المادية، 
وفي اآلن ذاته ال يغرق في روحانية مطلقة، وهو ما اكتشفته أوربا التي بدأت بالنقد ثم 

إلمساك بالمحور في الحضارة،أي النظام الكوني العدمية، فاستدارت مرة أخرى لمحاولة ا
الذي يحدد موقع اإلنسان الجدلي عبر ذاكرته بين الغيب والطبيعة، بحسب تعبير المفكر 

 .32السوداني، المرحوم محمد أبو القاسم حاج حمد

 -الحضارة اإلسالمية منذ تنـزالت الوحي والتأسيس األول، وظفت األبعاد الثالث ]الغيب
طبيعة[، وتم تزكية هذه الجدليات في مختلف الوقائع التي اعترضت رسول اهلل ال-اإلنسان

صلى اهلل عليه وسلم وصحابته، فلما تحول الوحي للهامش تحول معه اإلنسان إلى 
الهامش،إذ برزت القضايا التاريخية كمؤثر موجه سلبي لمسار الحضارة اإلسالمية وفاعلية 

حكام الفقهية أو ترتيبها في مدونات، وتحول األصل اإلنسان المسلم، وتضخم إستنباط األ
ُسوُل يَاَرِبّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َهَذا اْلُقْرآَن الذي هو النص إلى فرع، وصدق قوله: ] َوَقاَل الرَّ

، وأمسى اإلنسان مضطهدا مثقال خائفا وتائها، بدل أن يتحرر ويرفع عنه الحرج 33[َمْهُجوًرا
جد الطريق السوي، وامتدت مرحلة الكمون الفكري والتخلف والغل ويعيش في سلم وي

الحضاري...، ولو كان الوضع التاريخي اإلسالمي يرجع سبب ذلك إلى التحول السياسي 
واالجتماعي المنحرف، ثم تحول الخالفة الراشدة إلى ملك عضوض ثم إلى 

فق مع األوضاع االستبداد،كل ذلك ضيق السبل على الفقهاء،مما جعلهم يبدعون منهجا يت
التي كانت تضيق بكل تحررية، وترفض إعمال العقل وال تسمح إال بالعمل في الوضع 

  34القائم.

ففي مرحلة انحراف الدورة الحضارية اإلسالمية، اشتد الخناق على الناس، وحصر 
اإلبداع، فتخلفت العقول ومعها التفكير ،فما كان إلنتاج تلك المرحلة إال أن يزكي الوضع 

                                                           
ينظر: فضل الرحمن، اإلسالم وضرورة التحديث،نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية،ترجمة إبراهيم العويس،دار - 31

 .16ص:. 1993-1الساقي،ط
-1-ينظر: محمد أبو القاسم حاج حمد، األزمة الفكرية و الحضارية في الواقع العربي،دار الهادي،ط - 32
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 .30الفرقان:- 33
 .بتصرف.66ينظر: جمال البنا،تثوير القران،دار الفكر اإلسالمي،بدون تاريخ،ص: - 34
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ائم، ويخضع لسياقه التاريخي،فأضفى المزيد من الشرعية على الجبرية، وصادر اإلرادة الق
والحرية اإلنسانية ليكونا خارج المفكر فيه، فتجمد النص ومعه اإلنسان، وهو ما يتكرر 
اليوم، مع بعض الالهوتيين والوضعانيين، على مستوى تفسير "النص المقدس"،فالعقل 

ات التاريخية لينـزلها في الواقع الراهن دون معرفة بسياقاتها، الالهوتي يستحضر التفسير
 35والوضعيون ال يقبلون باعتبارها خروجا على تاريخية النص.

إن "النص المقدس" يختزن بين طيات كلماته ثورة من المعاني السامية والقيم النبيلة، 
الوحي يحفز العقل ويخط صور الحياة، بشكل يكون فيها اإلنسان هو الخليفة والسيد. إن 

اإلنساني نحو التفكير اإليجابي ويقوي مخياله، كما أنه يزكي إيمانه ويصقل 
فاعليته.والنص القرآني نزل بدوره للعالمين للتذكير وإطالق مسارات جديدة في التدبر 
والتفكر باستحضار الكليات المتماسكة، والمؤثرة في الكون والتي هي الغيب والطبيعة 

ظف النص المؤسس من أجل اثبات تصوراته والتأثير في المتلقين لغة فريدة واإلنسان، وو
تحدى بها فطاحلة الفصحاء العرب، واكتست المفردة القرآنية داللة ومعنى خاصا، وقدم 
القران لغة ونصا إبداعيا رفيعا أذهل العقول وحير بإعجازه النبغاء. وال يجب أن يتحول 

ن تلك الجدليات المركبة، بحكم تخلف التفكير ذلك المقصد الرباني في الربط بي
اإلنساني والتدين المزيف، إلى مقصد سلبي يقف حجر عثرة أمام صيرورة الرقي 
الحضاري اإلسالمي ويسيج إبداع العقل المسلم، ويهيمن على طبيعة الدين المحرر 

ق انطالق والفاعل، وبدل اإلستفادة منها تصبح تلك التركيبة المنسجمة حجر عثرة في طري
نهضة واعية، وأظن أن أزمة تفكيرنا ونتاجه إنما وقعت بعد تفكيك تلك األبعاد التي 
تشكل الوعي اإلنساني الناضج. إن العقل المستلب والفاقد القدرة على التغيير واإلبداع 
والنقد. إن المستسلم لسلطة تاريخية أو سياسية أو لسلطة معرفية سواء كانت معرفة 

ية أو اجتماعية أو علمية أو لسلطة اكتسبت قوتها وسطوتها من مجرد مقدسة أو سياس
تفسير ديني ميتافيزيقي أو مادي، ال يمكن له أن يحقق مهمة اإلستخالف والتكريم، وال 
يمكن أن يبصم في اإلرث الحضاري والمتغيرات التاريخية اإلنسانية، ولن يقدم لتاريخه 

يمنح لمجتمعه إذا وضع في موضع المسؤولية غير  غير النكبات ولهويته غير الهزائم، ولن
ُ اْلَحقَّ القهر واالستبداد والظلم. وصدق اهلل العظيم إذ قال:"  ِلَك يَْضِرُب اهللَّ َكَذَٰ

                                                           
 .39ص: -1دار الهادي، ط.ط.الكونية،.ينظر:محمد أبو القاسم حاج حمد،ابستيمولوجية المعرفة  - 35



 يوسف محمد بناصر 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

452 

ِلَك يَْضرِ  ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض ، َكَذَٰ بَُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء ، َوأَمَّ ا الزَّ ُب َواْلَباِطَل،َفأَمَّ
ُ اأْلَْمثَالَ   .36"اهللَّ
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 دراسة نقدية :رمصطلحات خواتيم الشع

 1محمد غانم الشريف 

 

 المقدمة
فالشعر ديوان العرب وقوامه في عصر ما قبل اإلسالم ووجود الشعر وهيمنته في تلك 

الكريم ليعجز  الفترة يدل على فصاحة العرب وتمكنهم من األداة التي جاء بها القران
ببالغته وفصاحته جميع الشعراء والبلغاء والفصحاء، وعلى الرغم من ذلك فإن الشعر بقي 
متحفظًا بقيمته الفنية ومكانته بعد نزول الوحي وبعثة النبي صلى اهلل عليه وسلم، مع ما 
كان من قواعد وأسس جديدة تمثلت بالموقف الصريح من الشعر والسيما موقف القران 

م والمصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وتم توجيه الشعراء الى منظومة جديدة في الكري
التعامل مع الحيثيات الجديدة لتوجه الدين االسالمي والجدير بالذكر أن العالقة قائمة 
كانت وال زالت بين الشعر والقران الكريم حتى ان كثيرا من الصحابة رضي اهلل عنهم 

من القران الكريم أنشده شعرا، من هذا المنطلق فقد كانت  كانوا إذا سئلوا عن تفسير آيات
دراسة الشعر ذات نفع وأهمية في هذا الميدان والسيما خواتيم الشعر ونهاياته ، كيف وان 
المصطلح لعب دورا مهما في ديمومة الشعر وانسيابيته بل أن استقرار المصطلحات 

 وكينونته. الشعرية كانت الدافع الرئيس الذي جعل للشعر كيانه
 التمهيد

لقد كان علماء التراث واعين إلى حٍد كبير حيال مسألة المصطلح وما يشكله من ثقل على 
الساحة األدبية والنقدية، لذلك فقد وضعوا شروطًا لصياغته، وكانوا ايضًا على علم 
باإلشكاليات التي قد تصاحبه في وضعه مروراً بانتشاره حتى استقراره "فسعوا إلى تلمس 

، ومن (2)مجموعة من اإلجراءات الكفيلة بمصير االختالفات والتعدد والتعارض"
إجراءاتهم على المصطلح "إنهم كانوا ميالين إلى وضع المصطلحات في سياقها التاريخي 
الزمني واصطفاء المصطلح السابق تاريخيًا وإيالئه األولوية التي يستحقها،  إذا كانت 
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، فقد كانوا يمنعون أي اجتهاد يصل بهم إلى تعدد (3)متوافرة فيه شروط االصطالح"
التسميات وإكثارها ألنهم على علم أن ذلك سيعمل على خلق إشكاليات تواجه 
المصطلح أو المفهوم والسيما أن الساحة االصطالحية آنذاك كانت تعاني من مصطلحات 

، فاإلحساس كثيرة فلكل علم مصطلحاته، وكانوا في ذلك الوقت يؤسسون لعلوٍم كثيرة
بالحاجة هو الذي دفعهم إلى التعبير واالختراع في مجال االصطالح، واألمثلة في نقد 

 هذه التوجهات معروفة عند القدماء، كما نقد اآلمدي صنيع قدامة.
يمكن القول إن مسببات اإلشكالية االصطالحية في النقد العربي القديم تعوُد في غالب 

التوظيف واإلطالق، "فالمنهج والمصطلح وجهان  أمرها إلى عدم وضوح المنهج في
لورقة نقدية واحدة، ال يحسن الحديث عن أحدهما بمعزٍل عن اآلخر، وكل منهما شاهد 

، وحين نتحدث عن المنهج تجدر اإلشارة إلى (4)على وجود اآلخر وباعث على ظهوره"
ـنه كان هناك أننا من الصعب أن نجد ناقدا تحدث عن منهج وضع المصطلح، وال ننكر أ

مالمح وفرضيات في كيفية وضع المنهج لكنها في حقيقة األمر   ال ترقى إلى أن تسمى 
 منهجا.

إن السمة األساسية التي اتسم بها المصطلح النقدي العربي القديم أنه ولد من رحم الثقافة 
يار نفسها، وارتبط معها ارتباطًا حضاريًا، فالبيئة العربية أدت دوراً مهمًا في اخت

المصطلحات للمفاهيم المطروقة آنذاك، "فالمصطلح في األبنية الثقافية ال يركب تركيبًا أو 
يأتي من الخارج، وإنما ينبثق انبثاقًا من رحم المنابع األصلية لتلك الثقافة، لهذا فإننا 
نقول: إن الثقافة العربية بمصطلحاتها ومفاهيمها ... تختزن الكثير من الدالالت والرموز 

 .(5)واإليحاءات"
إلى جانب ذلك نجد أن عدداً من النقاد القدامى بدؤوا بإطالق تسميات متعددة على 
المفهوم الواحد، وهذا ما أوقعنا في إشكالية  تعدد التسميات التي تعد األبرز في 
إشكاليات النقد القديم، "ومن المعلوم أن اختالف األسماء والمسميات غموض يسوق 

عظيم في الدراسة والتحليل واالستنتاج، بل إنه يفسد العملية التواصلية  حتمًا إلى فسادٍ 
فتحت الباب المذموم أمام  –تعدد التسميات لمفهوم واحد  –، وهذه اإلشكالية (6)برمتها"

إطالق تسميات عديدة على مفهوم واحد، مما أشكل على الدارسين في كيفية التعاطي مع 
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عليها، هل رقت هذه التسميات  ق لفظة المصطلحات هذه التسميات، وهل يصح لنا إطال
إلى الدرجة االصطالحية، ولغرض إزالة اإلبهام في التعامل المصطلحات والتسميات نجد 
الفرق بين االسم والمصطلح أن "المصطلح يطلق ويراد منه تحديد ماهية الشيء ال 

أو عالقة، بينما االسم تسميته، أي بيان تركيبه ويجوز أن يكون المصطلح اسمًا أو رمزاً 
(، فالمصطلح يهيمن عليه 7يراد به تحديد رمٍز معين من غير نظٍر إلى بيان الماهية")

مخزونه المعرفي وحمولته الثقافية، ألن ارتفاع المستوى الداللي يزداد كلما استقر 
مية المصطلح وكثر تداوله، والفرق بينه وبين التسمية كبيراً جداً من حيث التنظير، فالتس

تتمتع بمعنى معجمي يسيره السياق أما المصطلح فال يحكمه السياق إنما يحكمه العقد 
القرائي بين علماء التخصص، فهو يتمتع بشحنة داللية تميزه عن الكلمة أو االسم فضالً 
عن إن "أهم ما يجلي الفرق بين اإلشارة اللغوية والمصطلح في النقد العربي القديم 

قة بين معناه المعرفي والمصطلح هو وقوع األُولى في درجة الصفر مصطلح قائم على عال
الداللي حالة إفرادها، وحتى  إذا ما دخلت في معترك التداول فإنها تشكل داللتها حسب 
العالقات السياقية ...، أما المصطلح فهو إشارة لغوية تخصصت داللتها لتعمل بداللة 

 .(8)دها في سياقات مختلفةثابتة في كل األحوال، حال تفردها أو تعد
ومعناه المعجمي، ألن العرب عندما أرادوا أن يؤسسوا العلوم من خالل مصطلحاتها 
نظروا في المعاجم العربية واختاروا التسمية األقرب داللة إلى المحتوى المفهومي، لذلك 
نشأت عالقة بين المصطلح والمفهوم قائمة على التقارب الداللي المعجمي، وهذا ما 
جعل المفهوم الواحد تسميات عدة وال نقول مصطلحات، ألن المصطلح ال يرقى إلى 
الدرجة االصطالحية حتى يُعد إعداداً من قبل المختصين في الحقل العلمي المحدد 
ليكون بعد ذلك االتفاق عليه وإطالقه في سوق التداول لينال شيوعه أو موته، أما التسمية 

لالستعمال، وال تحتاج إلى اتفاق أو زج في االستعمال،  فال تخرج من الدائرة المعجبة
ألنها لفظة مستخدمة قد تواضع عليها علماء اللغة على إنها مفردة معجمية وليست مفردة 

 اصطالحية.
لقد تنبه علماء اللغة ونقادها إلى ظاهرة تعدد التسميات التي خلقت نوعًا من عدم 

كس، يقول ابن حزم "واألصل في كل بالء الوضوح على مستوى المفهوم الواحد أو الع
وعماء وتخليط وفساد، اختالط األسماء، ووقوع اسم واحٍد على معاني كثيرة، فيخبر 

                                                           
 .137د الرزاق احمد محمود الحربي، علم الوضع، دراسة في فلسفة اللغة بين علماء أصول الفقه وعلماء اللغة، عب (7)
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المخبر بذلك االسم وهو يريد أحد المعاني التي تحته، فيحمله السامع على غير ذلك 
 .(9)المعنى الذي أراد  المخبر فيقع البالء واإلشكال"

دم تعدد التسميات يؤكد جليًا أن علماء اللغة والنقد كانوا على إن هذا الحرص على ع
علٍم بعواقب هذا األمر إذا لم يلق االهتمام وعدم التساهل في إطالق التسميات الكثيرة 
على مسمى واحد، ألن هذا من شأنه أن يحدث إرباكا لدى المتلقي، فيقع الخلط 

 واإلشكال.
صعوبات عديدة، فعلى الرغم من إنهم وعوا واجه المشتغلون بالعملية االصطالحية 

وتنبهوا إلى أهمية المصطلح وخطورته وما يشكله على الساحة الثقافية والمعرفية، إال أن 
عدداً منهم لم يهتموا ولم يكترثوا بإطالق أكثر من تسمية على مفهوم واحد، وهذا ما أكده 

االستفتاح بقوله: "برغم ميشال العاصي عن الجاحظ في حديثه عن مصطلحات االبتداء و
احتفال الجاحظ بجودة االبتداء والقطع، وبرغم ترحيبه واستحسانه لبراعة بعض الناثرين 
والشعراء في استخدامها، فإنه لم يهتم قط بتوضيح مدلولهما ولو باإلشارة إلى شيء من 

، فعدم اكتراث البعض إلى توضيح المصطلح ومفهومه، يشكل حالة من (10)ذلك"
االصطالحية، بسبب تعدد التسميات وغياب المفاهيم، األمر الذي سيعمل على الفوضى 

خلق مرادفات للمصطلح األصل، والترادف في المصطلح أمر مذموم، وهناك من يذهب 
إلى منعه، ألن المصطلح بوصفه يمتلك رصيداً معرفيًا، ووجود التالزم بينه وبين مفهومه، 

مصطلح أو تشاركه في المعنى ونطلق عليها أن فمن الصعب أن تحل لفظة أُخرى بدل ال
هذه من باب الترادف أو المشترك اللفظي، هذا أمر صعب الحدوث وإن حدث سبب 

إذا دخلت في مجال   –أية لفظة  –إرباكًا واضحًا للعملية االصطالحية برمتها، ألن اللفظة 
من المعنى االصطالح واتخذت مفهومًا لها أصبحت في الدائرة االصطالحية فخرجت 

المعجمي السياقي إلى المعنى االصطالحي التداولي، وهذا األمر   يتطلب اتفاقا وشيوعا 
ثم استقرارا بين المختصين، أما  إذا أطلقنا تسمية أُخرى على هذا المفهوم فسيختلط علينا 
األمر ويشكل، السبب اللفظة الثانية التي عمد بعض النقاد القدامى إلى إطالق بعضها على 
عدد من المصطلحات باقية في رصيدها المعجمي، غير داخلة في مجال االصطالح، وهنا 
تكون اإلشكالية الحقيقية بتنازع المفهوم بين المصطلح المتفق عليه تداوليًا وبين لفظٍة أو 
تسميٍة أطلقها ناقد معين على المفهوم ذاته، فهل يمكن للترادف أن يقع بين اللفظ 

واب كال، ألن ذلك ال يستند إلى قاعدة اصطالحية وال يجيزه أحد والمصطلح؟ حتمًا الج
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من العلماء، فالتسميات مهما تعددت فمن الصعب أن نجد تطابقًا تاماً بينها، ربما يكون 
بينها تقارب في الداللة المعجمية، أي أن تكون اللفظ المطلق على المفهوم الذي استقر 

لة بعد تجريد المصطلح من اصطالحيته مصطلحه متقارب مع المصطلح من حيث الدال
 وإرجاعه إلى المعنى المعجمي، هنا يقع التقارب.

أما فيما عدا ذلك فمحال أن يكون هناك ترادف بين التسمية والمصطلح، وتمثل هذه 
 الظاهرة إشكالية  بارزة في النقد العربي القديم.

صطلح في عدة علوم، ومن إشكاليات المصطلح في النقد العربي القديم استخدام الم
ولكل علم خصوصيته، والمصطلح إذ يطلق على مفهوم ما في علم ما فانه يشكل بطبيعة 
الحال مسألة متكاملة من حيث المصطلح والمفهوم وال ترادف، ولكن المصطلح  إذا 
أُطلق على مفاهيم متعددة، ولكل مفهوم حقله العلمي، فهنا أيضًا سيتسبب ذلك بشيء من 

م الدقة، فالمصطلح واحد والمفاهيم متعددة، ويقع هذا األمر   نتيجة للتهجير اإلرباك وعد
االصطالحي من حقل علمي إلى آخر فتتعدد المفاهيم وتبقى التسمية واحدة. وإْن حدث 
مثل هذا األمر   فسيقع التداخل المحالة ويصعب التفريق في أننا على أي مفهوم نتحدث، 

بين المتخاطبين ويقع الخلط والتداخل بين العلوم التي  مما يشكل عائقًا أمام التواصل
 استخدمت المصطلح برمزه اللغوي ال بمفهومه االصطالحي.

 مصطلحات
 )التخلص، االستطراد، الخروج، المقطع، الخاتمة( 

 
مازالت الدراسات الحديثة المختصة بالنقد العربي القديم تدلو بدلوها في ميادين متعددة، 

ة االصطالح في النقد القديم تحتل الصدارة من بين هذه الدراسات لما والسيما أن مسأل
فيها من أهمية وتأثير في العملية النقدية برمتها، ولعل ما يميز االصطالح في النقد القديم 
عن النقد الحديث أمور عديدة، ولكن ما يهمنا أن نعيد قراءة تراثنا القديم قراءة دقيقة 

اإلشكاليات التي عانى ويعاني منها النقد القديم والعمل  ومتفحصة للوقوف على مواقع
على إنضاج هذه الدراسات التي اتخذت المصطلح النقدي عنوانًا لها، بغية الوصول بالنقد 
القديم إلى قراءة تستطيع من خاللها الوقوف على محددات المصطلح النقدي وكيف 

إلى القارئ بوصفه مصطلحًا له تعامل معه النقاد القدامى، وكيف يمكن لنا أن نوصله 
خصوصية في اإلطالق والتسمية، ولنبرهن له على ان النقاد العرب القدامى كانوا على 
درجة من الوعي تجاه مسألة االصطالح، إال إننا ال ننكر أنَّ أي عمل نقدي بهذه الضخامة 

قول أن النقد البد له من أن يعاني من مشكالت تعتريه في العملية النقدية، ولكن يمكن ال
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العربي بحاجة إلى دراسات دقيقة متخصصة، وألجل ذلك عمدت هذه الدراسة إلى تناول 
عدد من المصطلحات التي أثارت إشكالية  اصطالحية بين النقاد القدامى، ويمكن أن 
تدرس هذه المصطلحات وحدة واحدة وهي )التخلص، االستطراد، الخروج، المقطع، 

اخل بالدرجة األولى، وما فيها من إرباك من يتعاطى معها من قبل الخاتمة( لما فيها من تد
النقاد، إذ وصل األمر ببعضهم أن يطلق التسميات األربع على مفهوم واحد، وهذا ما ال 

 يمكن قبوله في الدراسة االصطالحية.
 مصطلح التخلص:

ة من كل ولو بدأنا بالتخلص: فهو في اللغة مشتق من الفعل )خلص( "والتخليص: التنجي
منشب، تقول: خلصته من كذا تخليصًا: أي نجيته تنجية فتتخلص، وتخلصه تخلصًا كما 

، وفي االصطالح، هو مصطلح نقدي قديم أشار إلى (11)يتخلص الغزل  إذا التبس"
ضرورته أصحاب التخصص لما فيه من جمالية على القصيدة وتسلسل وترتيب في 

التخلص قد استعمله بعض النقاد القدامى األحداث، وتجدر اإلشارة إلى أن مصطلح 
 وأطلق عليه )التخليص( والمصطلح واحد.

وقد ذكره الجاحظ دون أن يقف عند مفهومه، يقول ميشال عاصي: "والعجيب ان الجاحظ 
الذي قامت عبقريته األُسلوبية على االستطراد، وحسن االنتقال والتخلص يكاد ال يولي 

الشعر والنثر اهتمامًا يذكر، بل يكتفي باإلشارة العابرة إليها، هذه الوسيلة التقنية في صناعة 
 .(12)والمالحظة بأن التخلص يجب أن يتم باقتدار دونما أي تكلف البتة"

أما ابن طباطبا العلوي فقد ذكر التخلص ومواضعه دون التطرق إلى مفهومه واكتفى 
لتي أرادوها من مديٍح أو بقوله: "ومن األبيات  التي تخلص بها قائلوها إلى المعاني ا

هجاء أو افتخار أو غير ذلك ولطفوا في صلة ما بعدها بها فصارت غير منقطعة 
 .(13)عنها"

ويمكن من خالل ما ذكره ابن طباطبا صياغة مفهوم ِبدائي للتخلص، وهو االنتقال من 
غرٍض إلى غرض آخر في القصيدة من غير أن يتبين أن هناك قطعًا في سياقها، وتحدث 

                                                           
 لسان العرب، مادة )خلص(. (11)
، وينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، 148 – 147مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ،  (12)

 . 77مجدي وهبة وكامل المهندس، 
 .111عيار الشعر،  (13)
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 (14)بن طباطبا ايضًا عن التخلص وذكر المواضع التي يتخلص منها وفصل القول فيهاا
 مع ذكر عدد كبير من األمثلة الشعرية لعدد من الشعراء القدامى والمحدثين.

أما الخطيب القزويني فقد اتضح عنده مفهوم التخلص بصورة دقيقة عندما قال: 
به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع "التخلص: وتعني به االنتقال مما شبب الكالم 

رعاية المالءمة بينهما، ألن السامع يكون مترقبًا لالنتقال من التشبيب إلى المقصود كيف 
يكون، ف إذا كان حسنًا متالئم الطرفين حرك من نشاط السامع وأعان على إضفائه إلى ما 

ق فقد تحدث عن ، وأما ابن رشي(15)بعده، وان كان بخالف ذلك كان األمر بالعكس"
، (16)التخلص والخروج واالستطراد دفعة واحدة، وافرد لكل مصطلح مفهومًا خاصًا به

 .(17)والحق التخلص بالخروج، فقال "ومن الناس من يسمي الخروج تخلصًا وتوصالً"
ولكن ابن رشيق بعد أن تحدث عن الخروج واالستطراد يقول في التخلص "وأولى الشعر 

 تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى األول،  بأن يسمى تخلصًا، ما
 .(18)أو اخذ عن غيره، ثم رجع إلى ما كان فيه"

ويورد ابن رشيق مثاالً على التخلص قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر بها إلى النعمان بن 
 المنذر ]من الطويل[:

 على النحر منها مستهّل ودامع  فأسـبل منـي عبـرًة فرددتـها
على حين عاتبت المشيب على 

 الصبا
ا أصح والشيب وازع   وقلت ألمَّ

 ثم تخلص لالعتذار فقال ]من الطويل[:
غاف تبتغيه األصابع  ولكنَّ همـًا دون ذلك داخـالً   مكان الشَّ

 أتاني ودوني راكس فالضواجع  وعيد أبي قابوس في غير كنهه
 ثم وصف حاله عندما سمع من ذلك فقال ]من الطويل[

قش في أنيابها السم ناقع  فبـت كأني سـاورتني ضئيلة  من الرُّ
ُد من ليل التمـام سليمها  لحلي النـساء في يديه قعاقـع  يَُسـهَّ

ها ُقـه طـوراً وطوراً تراجع  تناذرها الراقون من سوء ُسّمِ  تَُطّلِ

                                                           
 .113 – 112ينظر: عيار الشعر،  14))

 .393/ 1اإليضاح في علوم البالغة،  (15)
 .240 – 239/ 1ابه، ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآد (16)
 .241/ 1المصدر نفسه،  (17)
 .241/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (18)
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ذي كان فيه فوصف الحية، والسليم الذي شبه به نفسه ما شاء، ثم تخلص إلى االعتذار ال
 فقال: ]من الطويل[:

 (19)وتلك التي تستك منها المسامع  أتاني أبيَت اللَّعن انك لمتني
ويضيف ابن رشيق بعد استشهاده بهذه األبيات  قوله: "وقد يقع من هذا النوع شيء 
يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة، ثم يعود بعد 

، ويسمي ابن الزملكاني (20)يه من النسيب، ثم يرجع إلى المدح"ذلك إلى ما كان ف
التخلص، تخليصاً، وهذه ايضًا إشكالية  تضاف إلى إشكالية  المفهوم بوصفها تؤثر في 
رسم المصطلح وشكله، فالتخلص والتخليص بينهما فرق لغوي ذكره أصحاب المعاجم، 

خرج من التغزل إلى ذكر الممدوح وعلى الرغم من ذكره له فقد حدد له مفهومًا "هو أن ن
 .(21)مع امتزاج بين النوعين بحيث يتالءمان تالؤم أجزاء النوع الواحد"

أما ابن أبي اإلصبع فيرى أن التخلص: "هو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من 
نسب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهٍد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح، وقد 

، أما ابن األثير فيرى التخلص (22)ك بين بيتين متجاورين، وقد يقع في بيت واحد"يقع ذل
"ان يأخذ مؤلف الكالم في معنى من المعاني فبينما هو فيه إذ اخذ في معنى آخر غيره 
وجعل األول سببًا له فيكون بعضه آخذاً برقاب بعض من غير أن يقطع كالمه، ويستأنف 

، ويبين الطيبي مفهومه للتخلص (23)مه كأنه افرغ إفراغا" كالمًا آخر بل يكون جميع كال
بعد أن أطلق عليه تسمية ثالثة وهي )الَمخلص( وأشار بأّن "حسنه أن يخرج من معنى إلى 

، وتحدث ابن حجة الحموي عن التخلص ايضًا وقال: "هو أن يستطرد (24)معنى الرابطة"
ه، بتخلص سهل يختلسه الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوح

اختالسًا رشيقًا دقيق المعنى، بحيث ال يشعر السامع باالنتقال من المعنى األول إال وقد 
وقع في الثاني، لشدة الممازجة وااللتئام واالنسجام بينهما، حتى كأنهما افرغا في قالب 

تدرج ، وأما حازم القرطاجني فقد قسم التخلص إلى أمرين أو نحوين: "نحو ي(25)واحد"

                                                           
 ، وفي الديوان: فكففت مني عبرة فرددتها.81ـ 80ـ 79ديوان النابغة الذبياني،  (19)
 .242/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (20)
 .254لى صناعة التوسل، ، وينظر: حسن التوسل إ183التبيان في علم البيان،  (21)
 .433تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران،  (22)
، وينظر: تطور المصطلحات النقدية والبالغية في األدب المملوكي، 244/ 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  (23)

 .273ابن األثير الحلبي أنموذجا، روال سلطان كوافحة، 
 .382في البيان،  التبيان(24) 
 .239/ 1خزانة األدب وغاية االرب،  (25)
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إلى ما يراه التخلص إليه، وينتقل بتلطف إليه مما يناسبه ويكون منه بسبب، ونحو ال يكون 
التخلص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما يناسبه ويشبهه ولكن بالتفات الخاطر حيزاً 
من حيز، ومالحظته طرفًا من طرف، فيتعطف إلى ما يريد التخلص إليه بما يكون مناقضاً 

 .(26)الفًا ... من غير مقدمة تشعر بذلك أو واسطة تنظم بين الطرفين"له أو مخ
وألجل محاورة هذا المصطلح وتبيان ما فيه من إشكالية يمكن أن تقسم على محورين: 
األول في التسمية، فقد توزعت أسماؤه على ثالثة مصطلحات: التخلص، التخليص، 

ربي القديم ولدينا أمثلة عليه مثل المخلص، وهذا األمر وان كان وارداً في النقد الع
االبتداء، والمبدأ والمبادئ، إال انه الشك من أن يحدث إرباكا وعدم دقة في العملية 
االصطالحية لكون العملية االصطالحية إذا أرادت أن تستقيم في عملها فالبد من توفر 

الق واتساع مصطلح واحد يقابله مفهوم واحد، وإال فان النقد إذا قبل بمثل هذا اإلط
 الترادف فسيؤدي إلى اللعب بالمصطلحات حسب األهواء أو المدارس.

أما على مستوى المفهوم، فمن خالل ما تقدم من آراء للنقاد نجد ان مصطلح التخلص 
كان مصطلحًا موزعًا بين االستطراد تارة والخروج تارة أخرى، فعند البعض الخروج يمثل 

اآلخر يترادف االستطراد مع التخلص، مع عدم تبيان االستطراد والتخلص، وعند البعض 
عدد األبيات  التي يقع فيها التخلص، فالسؤال المشروع في التخلص هو: أين يقع في ثنايا 
القصيدة؟، وكم يستغرق من األبيات؟ هل يمكن أن يقع في بيت واحد؟، إن كان التخلص 

أبيات التخلص، أسئلة يمكن يقصد به االنتقال من غرض إلى آخر، فإلى أي غرض تنتمي 
على طريقها أن تصل إلى مفهوم واضح غير مربك للتخلص، فلو بدأنا بمكان التخلص 
في القصيدة لوجدنا أن له أماكن متعددة، إذ ليس باإلمكان أن يكون للقصيدة الواحدة 
تخلص واحد في أماكن متعددة، ألن القصيدة بطبيعتها وهيكلها البنائي تتكون من أجزاء 

دة بدءاً بالمقدمة ولكل مقدمة عنوانها فإما طللية أو غزلية أو ما شاكل ذلك دخوالً إلى ع
غرض القصيدة، ومروراً بالتعددية في أغراض القصيدة الواحدة، وانتهاًء بالخاتمة، وما 
يمكن تحديده هو ان التخلص ومن خالل ما تبين من مفهومه، انه يوجد في النهايات، 

هي تتسم بالصدارة البد لها من نهاية، والتخلص ينبهنا إلى هذه النهاية بمعنى ان المقدمة و
والى ابتداء الجزء الذي يليه، ويمكن ان يكون التخلص موجودا في نهاية كل غرض في 
القصيدة وفي الوقت ذاته هو بداية كل أول  يلي تلك النهاية وال يمكن ان يعد جزءاً من 

الغرض المبتدأ، وله عبارات وألفاظ تمكنه من  الغرض المنتهي، إنما يعد جزءاً من

                                                           
 .319منهاج البلغاء وسراج األدباء،  (26)
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االنتقال بسالسة ولطف. واختلف النقاد في تحديد عدد األبيات  التي يستغرقها التخلص 
اختالفًا يمكن ان يعزى إلى ما وجدوه من شعر بين أيديهم، فهناك من الشعراء من تخلص 

ن هذا العدد، ألن التخلص ببيت واحٍد أو بيتين، ومن الصعوبة أن نجد من تخلص بأكثر م
يتوقف على قدرة الشاعر وقوته في إمكانية تخلصه، فالشاعر الحذق المتمكن يستطيع أن 
يتخلص من مقدمة إلى غرض ببيت واحد وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرته 
وتمكنه، وقد يتخلص ببيتين  إذا تطلب األمر   ذلك، أما  إذا تعددت أبيات التخلص فيعد 

 ذا عيبًا على الشاعر، لعدم تمكنه من ضبط آلية االنتقال بأقل ما يمكن من األبيات.ه
ولعل ما يؤيد ما ذهبنا إليه من ان آلية التخلص تنبني على قدرة الشاعر وتمكنه من ورود 
ألفاظ نقدية فيها طابع الحكم مثال )براعة وحسن( وهذه األلفاظ تبعث على ان التخلص 

ون بارعًا وحسنًا في كل األوقات، وان األمر   متوقف على قدرة ليس بالضرورة ان يك
الشاعر في صياغة البيت واختيار ألفاظه وصياغة تراكيبه بصورة يجعله منصهرًا في ثنايا 
القصيدة يمر بسالسة وبراعة من دون اإلحساس بأن هناك قطعًا أو توقفًا، لذلك قد يقع 

ير موفق باختيار األلفاظ المناسبة، وما إلى شاعر ما بسوء تخلص أو قبحه،  إذا كان غ
 ذلك.

وخالصة التخلص أنه مصطلح نقدي يراد منه الربط بين أجزاء القصيدة الواحدة ومراعاة 
ذلك الربط بدقة وسهولة مع عدم إحساس السامع بهذا االنتقال، يكمن في بيت واحد 

على له. يضفي جمالية وهذا اقل مستوى له، ويجوز أن يكون في بيتين وهذا المستوى األ
 على النص الشعري  إذا أُتقنت صنعته بوصفه يمتلك أداة الربط بطريقة محكمة.

 مصطلح االستطراد :
(، وأما 27أما االستطراد لغة فهو: "من اطّرد الشيء اطراداً،  إذا تابع بعضه بعضًا")

لتخلص اصطالحا فيعد من المصطلحات النقدية التي تقاربت في مفهومها مع مصطلح ا
والخروج وكذلك االلتفات، إال إن بعض الفروق الطفيفة يمكنها أن تجعل االستطراد 
مصطلحًا خالصًا واضحًا غير مربك وال إشكاليا وغير متداخل في مفهومه مع مفاهيم 
أُخرى ربما أشكل علينا فهمها، ولو استعرضنا في األسطر بعض مفاهيم االستطراد بوصفه 

فاهيمه حسب ما رأى ذلك عدد من النقاد القدامى، فاالستطراد مصطلحًا تعددت صياغة م
عند أبي هالل العسكري: "هو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينا يمر فيه يأخذ معنى آخر ... 

، ويستعرض العسكري نماذج من االستطراد ال يتسع (28)وقد جعل األول سببًا إليه"
                                                           

 .3/456( معجم مقاييس اللغة، 27)
 .448كتاب الصناعيين، الكتابة والشعر،  (28)
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بأن "هذا الباب يقرب من باب حسن المجال لذكرها، إال انه في نهاية األمر   يقول 
 . (29)الخروج"

ولم يبين كيفية اقترابه من حسن الخروج، وهذا األمر   من شأنه ان يفتح مجاالً للتساؤل 
عن كيفية التقارب ومفهومه، إذ ان التقارب في المصطلحات من شأنه ان يفتح الباب 

وا ان الخروج هو لبعض النقاد بالقول بالترادف كما حصل عند البعض الذين قال
 االستطراد أو انه جزء منه أو يرادفه مع التخلص وتأتي تباعًا.

أما ابن رشيق فقد تحدث عن االستطراد وبين ماهيته وناقش تقاربه مع بعض 
المصطلحات مع رفضه القاطع لما يسمى ترادفه مع التخلص أو الخروج إذ يقول عنه: 

نما يريد غيره فان قطع أو رجع إلى ما "وهو ان يرى الشاعر انه في وصف شيء، وهو إ
 .(30)كان فيه، فذلك االستطراد، وان تمادى فذلك الخروج"

ثم يورد قول أكثر الناس من االستطراد بقوله "وأكثر الناس يسمون الجميع استطراداً، 
، فرؤيته لالستطراد تختلف عن رؤية غيره في قوله: وأكثر الناس (31)والصواب ما بينته"

يع استطراداً، فهو يرفض أن يكون االستطراد خروجًا ألنه أنشأ قاعدة يمكن يسمون الجم
السير عليها في ضبط مصطلح االستطراد وتحديده وتفريقه عن مصطلح الخروج، وذلك 
في قوله السابق، إذ يرى إن ثمة أمراً بين االستطراد والخروج وهو التمادي، ألن التمادي 

لخروج، والسبب في ذلك أن االستطراد عملية فنية لدى الشاعر يخرج االستطراد إلى ا
تطرأ على القصيدة أو على البيت وفي نيتها الرجوع إلى ما كانت عليه قبل الولوج فيه، 
فان كل هذا االستطراد مطوالً وتمادى الشاعر فيه تبين للقارئ ان الشاعر تمادى في 

ي أو ما شابه ذلك. وهذه استطراده وال نية لديه للرجوع إلى ما كان فيه من غرض شعر
التفاتة رائعة من ابن رشيق في الفصل بين االستطراد والخروج وله السبق في ذلك، وقد 

إذ يقول ]من   (32)ذكر ان "أوضح االستطراد قول السمؤال، وهو أول  من نطق به"
 الطويل[:

 إذا ما رأته عامر وسلول   ونحن أناس ال نرى القتل ُسبَّة
 (33)وتكرهه آجالهم فتطـول  النا لنايقرب حـب الموت آج

                                                           
 .100، وينظر: المصطلح النقدي قضايا وإشكاالت، عبد الرزاق جعنيد، 451المصدر نفسه،  (29)
 .1/373في محاسن الشعر وآدابه،  العمدة (30)

 .373/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،  31))
 .374 -373/ 1المصدر نفسه،  (32)
 .12ديوان السمؤال،  (33)
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ويقول ابن رشيق ايضًا: "ومن جيد االستطراد قول دعبل بن علي الخزاعي ويروى لبشار 
 ]من الطويل[: (34)بن برد وهو أصح"

 على دهره إن الكريم معين  خليلي من كعـٍب اعينا أخاكـما
 مخافة أن يرجى نداه حزين  وال تبخال بخل ابن قزعة انه

 (35)فلـم تلقه إال وأنت كمـين  جئته في الفرط أغلق بابه إذا 
ويضيف في سياق سرد األبيات  التي استشهد بها على االستطراد فيقول: "وانشد البحتري 

]من  (36)أبو تمام لنفسه في صفة فرس، واستطرد يهجو عثمان بن إدريس الشامي"
 البسيط[

ان َـّ انعلى الجراء ا   وسـابح هطـل التعـداء هتـ  ميـن غـير خوَّ
 فخـل عينيك فـي ظمـآن ريَّان  أظمى الفصوص وما تظمى قوائمه

 تحت السنابك مـن مثنى ووحـدان  فلـو تراه مشيـحًا والحصـى زَيمُ 
 (37)من صخر تدمر أو من وجه عثمان  أيقنـت ان لـم تثبـت ان حافـره

ا االستطراد أو قال "فقال له أتدري ما هذا من الشعر؟، قال: ال ادري، قال: هذ
، وقال ابن رشيق ايضًا واصفًا فعل االستطراد بقوله "أصل االستطراد: أن (38)المستطرد"

يريك الفارس انه فر، وإنما فر ليكر وكذلك الشاعر، يريك انه في شيء فعرض له شيء، 
، ويرى احد النقاد فعل (39)لم يقصد إليه فذكره، ولم يقصد قصده حقيقة إال إليه"

راد "فرصة ينتهزها الشاعر ليفلت من قيد الغرض مؤقتًا ثم يعود إليه دون أن يخل االستط
، فضالً عن أن االستطراد يعد (40)ذلك بخطابه من ناحية شكله وال من ناحية معناه"

طريقة يستخدمها عدد من الشعراء للتخلص من الرتابة في الغرض أو الموضوع، مما 
لص من الملل وهي ايضًا تدفع بالقصيدة إلى عنصر يؤثر إيجابًا في المتلقي بجعله يتخ

المفاجأة أو الصدمة كما يسميها البعض في لفت نظر المتلقي وهو أشبه ما يكون بمغادرة 
 قصيرة ثم الرجوع إلى األصل.

                                                           
 .374/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (34)
 .615ديوان بشار بن برد،  (35)
 .374/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (36)
 .4/434م، ديوان أبي تما (37)

 .375/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  38))
 .376/ 1المصدر نفسه،  (39)
 .162في ماهية النص الشعري،  (40)
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وذكر الحاتمي في مفهومه لالستطراد قوله "هو أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه 
خبار أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحًا أو قدحًا أو بطريق التشبيه أو الشرط أو اإل

وصفًا أو غير ذلك ... والبد من ذكر المستطرد به بإسمه بشرط أن ال يكون جرى له ذكر 
، وبهذا التحديد للحاتمي في ذكر االسم تبيان وتوضيح في (41)في الكالم قبل ذلك"

جهة أُخرى، إذ ليس في  التفريق بين االستطراد من جهة والخروج أو التخلص من
مصطلحي الخروج أو التخلص ذكر لشرط أن يذكر االسم صريح الصورة واضح المعنى، 
ويحدد الطيبي مفهومه لالستطراد بقوله: "وهو أن تكون في شيء من الفنون ثم سنح لك 

، وقوله الفنون تحيل إلى احتماالت عدة، وما الذي (42)فن آخر يناسبه فتورده في الذكر"
من ذكره للفنون، هل قصد بها الشعر والنثر أم انه قصد األغراض الشعرية أو قصده 

الموضوعات الشعرية التي بدورها تدخلنا في إشكالية  مباشرة مع مصطلح التخلص، ألن 
التخلص هو انتقال من غرٍض إلى آخر أو من جزٍء إلى آخر من غير إحساس المتلقي 

طراد بوصفه مصطلحًا نقديًا الغرض األساس منه بذلك، وهذا األمر   ال ينسجم مع االست
هو إعالم السامع بأن هناك انتقالة واضحة حصلت في قصيدة شعرية أو فن نثري، الغاية 
من االنتقال عدم خضوع المتلقي للرتابة والتسلسل في السمع على مستوى الشكل 

لية فيه من دون والمعنى، واألمر اآلخر في التخلص واالستطراد أن األول تجري االنتقا
رجعة إلى الغرض الذي كان فيه، أما االستطراد، فهو مصطلح قائم على الكر والفر، فهو 
ما خرج إال ليعود، ألن غايته األساس عدم التمادي في االستطراد وإنما االكتفاء بما يمكن 

ه عن طريقه جذب انتباه القارئ إلى ان أمراً ما طرأ على العمل الشعري من شأنه أن ينب
المتلقي إلى ان هذا األمر حصل ولكن لفترة قليلة ال تتجاوز األبيات  القليلة وسيعود إلى 

 أصل الغرض المقصود الذي كان فيه.
أما ابن حجة الحموي: فقد تحدث عن االستطراد وقارن بينه وبين التخلص، فقال 

رج منه "االستطراد أن تكون في غرٍض من أغراض الشعر توهم انك مستمر فيه، ثم تخ
إلى غيره، لمناسبة بينهما، والبد من التصريح باسم المستطرد به، بشرط أن ال يكون قد 

 .(43)تقدم له ذكر ثم ترجع إلى األول، وتقطع الكالم، فيكون المستطرد به آخر كالمك"
ويضيف ابن حجة في حديثه عن االستطراد بأن فرق بينه وبين التخلص، فقال: "االستطراد 

رجوع إلى الكالم األول، وقطع الكالم بعد المستطرد به، واألمران معدومان يشترط فيه ال

                                                           
 .227، وينظر: حسن التوسل إلى صناعة الترسل، 13تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،  (41)
 .320التبيان في البيان،  (42)
 .102/ 1وغاية االرب،  خزانة األدب (43)
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في المخلص، فانه ال يرجع إلى األول، وال يقطع الكالم بل يستمر إلى ما يخلص 
، وعلى الرغم من تفريق ابن حجة بين االستطراد والتخلص فإننا نجده يتحدث (44)إليه"

شاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر عن حسن التخلص فيقول: "وهو أن يستطرد ال
، وفي هذا النص نجد أن ابن حجة يسمي حسن التخلص (45)يتعلق بممدوحه ..."

استطراداً، متناسيًا انه فرق المصطلحين تفريقًا نقدياً، ولعل ابن حجة في حديثه عن 
التخلص قد استعمل لفظة االستطراد بمفهومها المعجمي وليس االصطالحي، ألن 

ام المعجمي يصلح في هذا الموضع ألن التخلص يقع فيه االستطراد، بمعنى االستخد
المغادرة، أي مغادرة الموضوع أو الغرض الشعري، ولكنه ال يصدق على وصف 

 التخلص باالستطراد االصطالحي لألسباب التي قيلت والفروق بين المصطلحين.
النقاد القدامى، وغيرها التي ويمكننا بعد هذه المفاهيم الواصفة لمصطلح االستطراد عند 

لم نذكر لمطابقتها الشديدة في المفاهيم فضالً عن كثير من المعاجم األدبية التي تحدثت 
عن االستطراد بوصفه مصطلحًا نقديًا، واستقت مفاهيمه من الكتب النقدية القديمة، 

ترك معه بوسعنا أن نقول: إن االستطراد بوصفه مصطلحًا نقديًا يتقارب مع التخلص ويش
في الطريقة المتبعة في مفارقة الغرض الشعري على مستوى القصيدة، إال إنهما مختلفان 
في اآللية والتطبيق، فاالستطراد مفارقة مع عودة ألسباب يمكننا أن نصفها بالمفاجئة أو 
التنبيه أو إبعاد الملل والرتابة عن المتلقي أو ما شاكل ذلك، أما التخلص فهو خروج على 

ض أو الجزء أو البنية في القصيدة من غير عودة أو رجوع إلى ذلك الغرض، فهو الغر
 مفارقة وانتقال إلى غرض آخر.

أما حجم االستطراد فيمكن أن نحدده بحدين أدنى وأعلى، أما الحد األدنى لالستطراد 
عن  (46)فيمكن أن يكون في شطر من البيت في القصيدة، مثال ذلك ما أورده ابن رشيق

 بن شهاب المازني، ]من الطويل[ مخارق
ُب   ترى ضيفها فيها يبيت بغبطةٍ   (47)وضيف ابن قيس جائع يتحوَّ

وأما حده األعلى فيكون في ثالثة أبيات من الشعر، ودليل ذلك ان االستطراد، ال يسمى 
استطراداً من غير رجوع إلى الغرض أو الموضوع الذي كان فيه، والشاعر حين يشرع في 

كون متنبهًا إلى سرعة العودة إلى ما كان عليه ألنه إذا تمادى في ذلك وأكثر االستطراد ي

                                                           
 .102/ 1المصدر نفسه،  (44)
 .329/ 1المصدر نفسه،  (45)

 .374/ 1ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  46))
 .1/374ورد البيت في المصدر نفسه،  (47)
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سيضطر حينئذ إلى عدم الرجوع وعندئٍذ ال يسمى هذا استطراداً وإنما خروجا، ألن عنصر 
المفاجأة وغيرها من عناصر االستطراد قد فقدت قيمتها النقدية لذلك من غير الممكن أن 

 يسمى هذا الفعل استطراداً.
أما مجيئه في سياق القصيدة فهو محبب ويبعث على حسن االستقبال، ولكن قد تخلو 
بعض القصائد منه، فهو ليس في منزلة المصطلحات من ضروريات القصيدة ومن هيكلية 

 بنائها، إال إن االستطراد ليس كذلك.
 

 مصطلح الُخروج :
. وقيل خروج السحاب أما مصطلح الخروج، فهو في اللغة "أول ما ينشأ من السحاب ..

 .(48)اتساعه وانبساطه"
وأما اصطالحًا فبدءاً نشير إلى ان هذا المصطلح من المصطلحات التي أصابها التهجير 
بين الحقول العلمية، فالخروج مصطلح استعمل في علم العروض والقافية، واكتسب 

 .(49)متحركة"مفهومًا وموقعًا في علم القافية حصراً فهو"حرف متولد من هاء الصلة ال
ولكن الخروج في الدراسات النقدية القديمة قد اكتسب مفهومًا آخر مغاير تمامًا لما كان 
عليه في علم العروض والقافية، ولعل السبب في هجرة العديد من المصطلحات النقدية 
القديمة هو مالءمتها المعجمية للمدلول االصطالحي الجديد، لذلك نجد ان مصطلح 

استعمل في المجال النقدي لم يفارق معناه االصطالحي مدلوله الخروج عندما 
ِلَك َيْوُم ٱْلُخُروجالمعجمي، فقد وردت هذه اللفظة في كتاب اهلل عز وجل  قال  (50)َذَٰ

ابن منظور "أي يوم يخرج الناس من األجداث، وقال أبو عبيدة: يوم الخروج من أسماء 
ة والبعث، لذلك نجد أن مصطلح الخروج ، فالخروج فيه صفة المغادر(51)يوم القيامة"

بوصفه مصطلحًا نقديًا قد اكتسب معاني عدة يقارب بعضهما عند عدٍد من النقاد 
مصطلحات التخلص واالستطراد، إال انه لم يطابقها فقد ورد هذا المصطلح عند أبي 
العباس ثعلب "وقال في حسن الخروج على بكاء الطلل، ووصف االبل، وتحمل 

وفراق الجيران، بغير )دع ذا( و )عد عن ذا( و )اذ كر كذا( بل من صدٍر إلى األضعان، 

                                                           
 لسان العرب، مادة )خرج(. (48)

 .81ريج القوافي، الصاحب بن عباد، ؛ وينظر: اإلقناع في العروض وتخ128كتاب القوافي، أبو يعلى التنوخي،  49))  
 .42سورة ق، اآلية :  (50)
 لسان العرب، مادة )خرج(. (51)
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، وقد أورد ثعلب أبياتا عدة اشتهر بها على (52)عجٍز ال يتعداه إلى سواه، وال يقرنه بغيره"
 حسن الخروج، مثال ذلك: قول حاتم الطائي يمدح بني بدر ]من الكامل[ :

 (53)بني بدرهاتي فحلي في   إن كنت كارهًة لعيشتنا
فالخروج عند ثعلب ال يتعدى البيت الواحد، وانه يكون من صدٍر إلى عجز دون أن 
يتجاوزه، مبينًا ان الخروج يجري بطريقة خفية غير معلنة من خالل األلفاظ التي تنبه لذلك 
الخروج وقد أورد ألفاظًا من شأنها أن تنبه القارئ إلى مغادرة الغرض الذي هو فيه، أما 

الل العسكري قال: "كانت العرب في أكثر شعرها تبتدئ بذكر الديار والبكاء عليها أبو ه
والوجد بفراق ساكنيها، ثم  إذا أرادت الخروج إلى معنى آخر ... قالت: فدع ذا وسل 

ثم اخذوا  –الهم عنك بكذا ... كما قال ...، ف إذا أرادوا الممدوح ... قالوا: إلى فالن 
قول مناقض تمامًا لما قاله أبو العباس ثعلب عن حسن الخروج ، وهذا ال(54)في مديحه"

ووصفه بأن يكون بغير هذه األلفاظ التي ذكرها أبو هالل إال إذا كان ما قصده أبو هالل 
هنا اللفظة المعجمية وليس االصطالحية، ألن الخروج بوصفه مصطلحًا نقديًا ال يريد أن 

 رج في المعنى وعدم جذب انتباه المتلقي.يظهر بصورة جلية للقارئ، وإنما يريد التد
والجدير بالذكر إن أبا هالل قد صنف الخروج على صنفين متصل ومنفصل، "فأما 
الخروج المتصل بما قبله فقليل في أشعارهم ... فمن القليل ... قوله دجانة بن عبد قيس 

 ] من الطويل[التميمي : 
 عم المتبـذلوكـان قديمـًا نا  وقال الغواني قد تضمر جلـده
 وهّز الغواني من شميط ُمرّجل  فال تأس إني قد تالفيت شيبتي

 (55)يميـن الغالم الملـجم المتدلل  بمشـرفة الهادي نبـذ عنانها
، فالخروج المتصل عند أبي (56)فوصل وصف الفرس بما تقدم من وصفه الشيب وصالً"

المعنى القائم في القصيدة هالل، هو استطراد عند بعض النقاد لما فيه من خروج على 
بقصد التنبيه والمفاجأة ثم الرجوع إلى الوصف الذي كان فيه، ففي األبيات  السابقة، 
وصف للرجل الذي تحدث عنه دجانة، إال إن هذا الوصف اعترضه فجأة وصف الفرس، 
في شطر واحٍد فقط، فانصهار وصف الفرس في ثنايا وصف الرجل وشيبته هو الذي 

                                                           
 .60قواعد الشعر،  (52)
 ، وفي الديوان: إن كنت كارهة معيشتنا.54ديوان حاتم الطائي،  (53)
 .513كتاب الصناعتين الكتابة والشعر،  (54)
 .513عر ، وردت األبيات  في كتاب الصناعتين الكتابة والش (55)
 .514المصدر نفسه،  (56)
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ل خروجًا متصال، وقسم من النقاد القدامى ال يسمون هذا الفعل خروجًا، سماه أبو هال
دا، فوصف الحصان طارئ على إنما يسمونه استطرادًا ألن فعل االستطراد هنا واضح ج

القصيدة، واستغراق وصف الحصان شطراً واحداً يشير إلى فعل االستطراد، بوصفه قائما 
على المغادرة للحظة من الزمن ثم العودة إلى الغرض أو الموضوع الذي بدأه قبل 

 االستطراد.
مى بوصفه وأما الخروج المنفصل عند أبي هالل، فهو الخروج المعروف عند النقاد القدا

ال يفكر في رجعٍة إلى الغرض إنما يستمر في خروجه إلى نهاية القصيدة أو إلى نهاية 
 الغرض قبل الشروع بغرض جديد.

أما ابن رشيق فقد بدأ مصطلح الخروج عنده في اشد الوضوح، إذ بين معناه أوالً ثم فرق 
خروج فهو عندهم بينه وبين االستطراد من جهة والتخلص من جهة أُخرى فقال "وأما ال

شبيه باالستطراد، وليس به، ألن الخروج إنما هو أن تخرج من نسيب إلى مدح، أو غيره 
، ويورد أمثلة على ذلك، كقول حبيب في (57)بلطف تحيل، ثم تتمادى فيما خرجت إليه"

 المدح: ]من البسيط[
وع منتقماً   صب الفراق علينا صب من كثب  عليه إسحاق يوم الرَّ

م أهل األرض مخَتَرماً     م الذي سمته هيبتـهسـيف اإلما  (58)لما تخرَّ
، وفي هذا إشارة إلى الفرق (59)قال ابن رشيق "ثم تمادى في المدح إلى آخر القصيدة"

البسيط بين االستطراد والخروج، فاألول هو خروج قليل مفاجئ ثم عودة، أما الخروج 
لموسوم بالخروج ولكنه يخالفه في الحقيقي فهو يشبه االستطراد من حيث فعله األول ا

عدم الرجوع والتمادي في الغرض الذي خرج له، وقد ينهي القصيدة وهو على حاله تلك 
 في التمادي.

ويبين ابن رشيق ايضًا مسألة أُخرى ربما أشكلت على عدٍد من النقاد كما هو الحال مع 
، (60)وتوصالً" الخروج واالستطراد، فيقول: "ومن الناس من يسمي الخروج تخلصاً 

ويورد ايضًا أمثلة على هذه الظاهرة ولكنه يستدرك ما ذكره معترضًا على هذه التسمية التي 
تجعل التخلص مرادفًا للخروج بقوله "وأولى الشعر بأن يسمى تخلصًا ما تخلص فيه 
الشاعر من معنى إلى معنى، ثم عاد إلى األول، أو اخذ في غيره، ثم رجع إلى ما كان 

                                                           
 .239/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (57)
 .1/239وردت األبيات  في العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،  (58)
 .472، وينظر: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، أبو محمد القاسم السجلماسي، 239/ 1المصدر نفسه،  (59)
 .241/ 1لشعر وآدابه، العمدة في محاسن ا (60)
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، ويورد أمثلة على هذه الظاهرة، ويضيف ابن رشيق في حديثه عن الخروج قوله: (61)فيه"
"وقد يقع من هذا النوع شيء يعترض في وسط النسيب من مدح من يريد الشاعر مدحه 
بتلك القصيدة، ثم يعود بعد ذلك إلى ما كان فيه من النسيب، ثم يرجع إلى المدح، كما 

مادى فيه منقطعاً، وذلك تحوله في وسط النسيب من فعل أبو تمام وإن أتى بمدحه الذي ت
 قصيدة له مشهورة ]من الكامل[

 والظلم من ذي قدرٍة مذموم  ظلمتك ظالمـة البريء ظلـوم
 منها طُُلوٌل بالّلِوى ورسوم  زَعَمت هواك عفا الغداَة كما َعَفْت 

 أَجٌل وأن أبا الحسـين كريمٌ   ال والذي هـو عالـم أنَّ النـوى
 نفسي على ِإْلٍف سواك تحوم  لُت عن َسنَن الوداد وال َغَدتمازُ 

 ثم قال بعد ذلك:
ماك مقيم  لمحمد بن الهيثم بن شبانةٍ   (63)"(62)مجد إلى جنب الّسِ

ويعارض ابن رشيق هذا النوع من الخروج بوصفه استطراداً متماديًا ولكنه أخل بقواعد 
تين، فان تمادى سمي ذلك خروجاً، أما في االستطراد القائمة على البيت الواحد أو البي

هذه األبيات  فقد تمادى الشاعر لكنه يعود إلى النسيب ليوهم المتلقي انه سيخرج من 
القصيدة، يقول ابن رشيق: "وكانت العرب ال تذهب هذه المذاهب في الخروج إلى 

دع ذا( و )عد المدح، بل يقولون عند فراغهم من نعت اإلبل وذكر القفار، وما هم بسبيله )
عن ذا(، ويأخذون فيما يريدون، أو يأتون بأن المشددة ابتداء الكالم الذي يقصدونه. و إذا 
لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصالً بما قبله وال منفصالً بقوله )دع ذا( و )عد( ونحو 

 .(64)ذلك، سمي طفراً وانقطاعًا"
 قول البحتري : ]من الكامل[ وقد أورد مثاالً على ما اسماه الطفر أو االنقطاع

 لكنَّ قلبي بالرجـاء ُموكَّـل  لوال الرجاء لمتُّ من الم الهوى
عية لم تزل في سـيرةٍ  َّة مذ ساسها المتوّكِل  إن الرَّ  (65)ُعمريـ

ولعل محاورة ابن رشيق لتقارب هذه المصطلحات الثالثة )الخروج، االستطراد، 
نها، فضالً عن الشواهد الشعرية التي تعطي التخلص( قد أوضحت الفروق الدقيقة بي

                                                           
 .241/ 1المصدر نفسه،  (61)
 .3/289ديوان أبي تمام،  (62)

 .242/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  63))
 .243 -242/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، (64) 
 .3/160ديوان البحتري،  (65)
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بدورها برهانًا على ما ذكره، والسيما أن ابن رشيق ال يكتفي بذكر ما قاله السابقون، إنما 
يصّوب ويخطّئ، ثم يخرج بنتيجة يمكننا أن نقيم عليها قاعدة للفصل بين هذه 

ابن رشيق قد المصطلحات، ووضع حد لكل مصطلح بداية ونهاية، والجدير بالذكر ان 
أضاف إلى مصطلح الخروج حكمًا نقديًا موازيًا لألحكام التي أُلصقت باالستهالل 
والتخلص، مثل )براعة، حسن(، فقد أضاف ابن رشيق إلى الخروج لفظ )لطافة( في إشارة 
إلى وجوب االيجابية في الخروج معلالً ذلك بقوله "الن حسن االفتتاح داعية االنشراح، 

 .(66)ولطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح" وفطنة النجاح،
، (67)أما أسامة بن منقذ، فيقول: "ويستحب أن يكون الخروج والتشبيب في بيٍت واحد" 

وهو ما أشار إليه أبو العباس ثعلب، وأما حازم القرطاجني فقد جعل مصطلح الخروج 
ل: "وقد قسم الناس المصطلح األعم وأدرج تحته مصطلحي االستطراد والتخلص، فقا

الخروج من جهة ما ينحى به منحى التدرج، أو االنعطاف من غير تدرج، إلى تخلص 
وفي هذا الرأي بغض النظر عن  (68)واستطراد، وتخيروا مما وقع للشعراء في ذلك ..."

جهة الكل والجزء فالخروج يجتمع مع االستطراد والتخلص في مفهوم المغادرة إال إنه 
ي اآللية التي تجري عليها المغادرة، وبالطريقة التي من شأنها أن توضح يختلف معهما ف

للقارئ أن في قصيدة ما هناك خروج واستطراد وتخلص، فال ضير من اجتماع هذه 
المصطلحات الثالثة في قصيدة واحدة، بشرط التفريق بين كل مصطلح وكل مفهوم، أما 

ى معنى الخروج لكل من االستطراد إذا اعتمدنا هذا التقسيم بوصفه تقسيمًا يدل عل
 والتخلص فعندئذ ال باس من أن يتضمن مصطلح الخروج كال من االستطراد والتخلص.

 مصطلح المقطع :
ـــذ المقطـــع: أي اآلخـــر  فهـــو لغـــًة "ومقطـــع كـــل شـــيء ومنقطعـــة: آخـــره، ... وشـــراب لذي

 .(69)والخاتمة"
الخاتمـة والنهايـة، ولكـن اختلـف أما مصطلح المقطع : فقد ورد عند النقاد القدامى بداللـة 

في تحديد معناه ومبناه، على صيغة اإلفراد والجمع، فقد ورد عند أبي هالل العسكري في 
قوله "وقلما رأينـا بليغـًا إال وهـو يقطـع كالمـه علـى معنـى بـديع، أو لفـٍظ حسـٍن رشـيق، قـال 

 لقيط في آخر القصيدة :

                                                           
 .224/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (66)

 .288البديع في نقد الشعر،  67))
 .322منهاج البلغاء وسراج األدباء،  (68)

 لسان العرب، مادة )قطع(. (69)
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 خير العلم ما نفعافاستيقظوا إنَّ   لقد محضُت لكم ودي بال دخلٍ 
، وفــي استشــهاد أبــي هــالل داللــة علــى ان القطــع أو (70)فقطعهــا علــى كلمــة حكمــٍة بليغــة"

المقطــع هــو الفقــرة األخيــرة مــن الشــطر فــي قولــه )إنَّ خيــر العلــم مــا نفعــا( بوصــفه إياهــا 
بالحكمة البليغة، ولكن السؤال هنا هل جميع الشعراء يستخدمون حكمًا ومواعظ وما إلـى 

في نهاية قصائدهم؟، كيف يمكن التعامل مع الحكمة  إذا جاءت في سـياق القصـيدة،  ذلك
ونحن من خالل حديث أبي هـالل الـذي جعـل للقطـع مالزمـة وهـي قولـه: الفقـرة األخيـرة 

وعلـى الـرغم  (71)من البيت الذي يختم به الشاعر قصيدته وهـذا مـا نستخلصـه مـن حكمـه
المقطــع( بأنــه الكلمــات األخيــرة مــن البيــت مــن توظيــف أبــي هــالل العســكري لمصــطلح )

األخيــر فــي القصــيدة، وهــذا فيــه داللــة علــى ان للقصــيدة مقطعــا واحــدا، إال ان ابــن رشــيق 
ــة فقــال:  ــى درجــة التفصــيل والتفضــيل والمقارن ــه عــن المقطــع إل تحــدث وأطــال فــي حديث

بعينهـا،  "اختلف أهل المعرفة في المقاطع والمطالع، قال بعضهم: هـي الفصـول والوصـول
، وفـي حديثـه إشـارة إلـى صـيغة (72)فالمقاطع أواخـر الفصـول والمطـالع أوائـل  الوصـول"

الجمع التي وردت فيها لفظة المقطع، وهي تحتوي على داللة معينة لدى ابن رشيق الـذي 
 تقوم فكرته على ان للقصيدة مقاطع عدة وليس مقطعا واحدا، 

المصــطلح بقولــه "وقــال غيــرهم: المقــاطع  ويتــابع ابــن رشــيق قولــه عــن الخالفــات فــي هــذا
، وفي هذا القول داللـة مغـايرة (73)منقطع األبيات وهي القوافي، والمطالع أوائل األبيات"

لمــا عليــه مصــطلح المقطــع الــذي يــأتي عنــد أبــي هــالل فــي آخــر القصــيدة، ألن القــول بــأن 
لها مقـاطع متعـددة  المقطع هو آخر البيت سيجعلنا نتعامل مع أبيات القصيدة بأجمعها بأن

ــي  ــات المقدمــة وفــي المــتن أو الموضــوع وف ــذ ســيرد المقطــع فــي أبي حســب أبياتهــا، عندئ
الخاتمة، وليس له من اختصاص في مواضع الخاتمة كما عنـد النقـاد اآلخـرين، ولكـن هـذا 
الرأي ربما يكون األضعف من بين اآلراء التي تحدثت عن المقطع وما يشكله من حضـور 

 صيدة العربية.وموقع في الق
ويتــابع ابــن رشــيق تسلســل األقــوال واآلراء المختلفــة بحــق مصــطلح المقطــع بقولــه: "ومــن 

ــاس مــن يــزعم ان المطلــع والمقطــع أول  القصــيدة وآخرهــا" ــرفض هــذا (74)الن ، ولكنــه ي

                                                           
 ، ولم اعثر على الديوان.443كتاب الصناعتين الكتابة والشعر،  (70)
 .97مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ،  (71)
 .222/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (72)
 .222/ 1المصدر نفسه،  (73)
 .223/ 1نفسه، المصدر  (74)
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الــرأي رفضــًا صــريحًا فيقــول: "ولــيس ذلــك بشــيء، النــا نجــد فــي كــالم جهابــذة النقــاد  إذا 
وا: حسنة المقاطع، جيدة المطالع، وال يقولون: المقطع والمطلع، وفـي وصفوا قصيدة، قال

هــذا دليــل واضــح ألن القصــيدة إنمــا لهــا أول واحــد وآخــر واحــد، وال يكــون لهــا أوائــل 
، وفي هـذا الكـالم يضـعنا ابـن رشـيق أمـام خيـارين، األول: أن يكـون المقطـع (75)وأواخر"

ع وآخـره مقطـع، والثـاني أن يكـون للقصـيدة والمطلع: في البيت الواحد المستقل أوله مطل
مقطع ومطلع أي أول  وآخر، ولكنه يعترض علـى التسـمية بصـيغة المفـرد بالنسـبة للمقطـع 
والمطلع، مشيراً بذلك إلى ذكـر جهابـذة النقـاد علـى ان للقصـيدة الواحـدة مطـالع ومقـاطع، 

لبـدايات وأيـن تنتهـي أي بدايات ونهايات، مقدمات وخواتم، ولكن السؤال، أين تبدأ هذه ا
وأين تبدأ هذه النهايات وحتمًا سـتنتهي بنهايـة القصـيدة، وهـذا حتمـًا سـيقودنا إلـى إشـكالية 
موضعية مـع المقطـع والمطلـع كيـف يمكـن حسـمهما عنـد النقـاد القـدامى، وربمـا يحـق لنـا 
 القول إن القصد من المطالع على صيغة الجمع هـي مطـالع أبيـات المقدمـة، إذ ان المقدمـة
في القصيدة العربية يجوز لها تعدد أبياتها حسب ما يرتضي الشـاعر لنفسـه، وكـذلك الفعـل 
ــًا واحــداً، فعندئــذ  ــيس بالضــرورة ان تكــون بيت مــع الخاتمــة، فالخاتمــة قــد تتعــدد أبياتهــا ول

 سيكون لنا مقاطع بعدد أبيات الخاتمة للقصيدة الواحدة.
يخ أبــا عبــد اهلل محمــد بــن إبــراهيم بــن ويضــيف ابــن رشــيق قــوالً آخــر فيقــول: "وســألت الشــ

السمين عـن هـذا، فقـال: المقـاطع أواخـر األبيـات، والمطـالع: أوائلهـا، قـال ومعنـى قـولهم: 
متمكنـًا غيـر قلـق،  –وهـو القافيـة  –ان يكـون مقطـع البيـت  –حسنة المقاطع جيدة المطالع 

دته ان يكـون داالً علـى جو –وهو أول  البيت  –وال متعلقًا بغيره، فهذا هو حسنه والمطلع 
، وفي هـذا الكـالم عـودة جديـدة البـن رشـيق فهـو يؤكـد (76)ما بعده كالتصدير وما شاكله"

أنَّ المقطع والمطلع مصطلحان مختصان بالبيت الشعري المستقل، وليس بالقصيدة ككل، 
ويكمن ذلك في قوله عن المقطع بأنـه يسـاوي القافيـة، والمطلـع بأنـه يسـاوي التصـدير وان 

كون فيه كمال قال ليدل على ما بعده من معنى للمتلقي، ويروي ابن رشـيق عـن الجـاحظ ي
، كـــان يقـــول: النـــاس موكلـــون (77)روايـــة قـــال فيهـــا "وروى الجـــاحظ أنَّ شـــبيب بـــن شـــيبة

بتفضيل جودة االبتداء، وبمدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة القطـع، وبمـدح صـاحبه، 
ارفــــع مــــن حــــظ ســــائر البيــــت أو  –مــــة واحــــدة وان كانــــت كل –وحــــظ جــــودة القافيــــة 

                                                           
 .223/ 1المصدر نفسه،  (75)
 .223/ 1، العمدة في محاسن الشعر وآدابه (76)
شبيب بن شيبة بن عبد اهلل التميمي المنقري األصمعي، أبو معمر، اديب الملوك، وجليس الفقراء، واخو المساكين من  (77)

 .3/156نظر: األعالم، الزركلي، أهل البصرة، كان يقال له )الخطيب( لفصاحته، وكان شريفًا من الدهاة. ي
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، فيعلق ابـن رشـيق علـى روايـة الجـاحظ قـائالً: "وحكايـة الجـاحظ هـذه تـدل (78)القصيدة"
، وهــذه (79)علــى المقطــع آخــر البيــت أو القصــيدة وهــو بالبيــت أليــق لــذكره حــظ القافيــة"

رشـيق  المحاورة التي قادها ابن رشيق حـول هـذين المصـطلحين لهـي كفيلـة بـأن تضـع ابـن
ــى المقطــع والمطلــع بأنهــا مختصــان بالبيــت الواحــد ولــيس  فــي مقدمــة مــن دافــع عــن معن
بالقصــيدة اجمــع، ومــا ذكــره المطــالع والمقــاطع بصــيغة الجمــع إال ألنــه أراد أن يثبــت أنَّ 

 للقصيدة مقاطع ومطالع بعدد أبياتها وال شيء سوى ذلك.
ين خلفـوا ابـن رشـيق التضـحت صـورة عـن أما لو استعرضنا اآلراء التي أدلى بها النقاد الـذ

مفهــوم أوســع للمقطــع ومــا يــدل عليــه، فقــد ورد هــذا المصــطلح عنــد أُســامة بــن منقــذ وهــو 
يتحدث عن المطالع والمقاطع، فبعد أن فرغ مـن ذكـره للمطـالع ومـا يجـب ان يكـون عليـه 

لك ينبغـي الشاعر التفت بقوله عن المقاطع فقـال: "وينبغـي أن يحتـرز الشـاعر فيهـا ... وكـذ
أن تكون أواخر القصائد حلوة المقاطع توقن النفس بأنـه آخـر القصـيدة، ... ولـذلك ينبغـي 
ان يكون مقطع البيت حلواً، وأحسنه ما كان على حرفين مثـل )منهـا بهـا( حطـه السـيل )مـن 

، وابـن منقـذ مـن أنصـار ابـن رشـيق فـي (80)عِل( )وليلة معًا( وتفريـق األحبـة )فـي غـِد( ..."
ــه، إ ــة أو رأي ــه مختصــًا بالبيــت الواحــد المســتقل وفــي القافي ــى ذكــر المقطــع بكون ذ يعمــد إل

الكلمات القليلة في حروفها وهذا يبنيه فـي قولـه: "ومنـه أن يكـون فـي آخـر البيـت حرفـًا ال 
 :]من الطويل[يحتاج إلى إعراب واو أو ياء، أو ياء إضافة أو ياء جماعة كقوله:

 (81يصحو)صحا القلب من سلمى وقد كاد ال 
 او تكون الفاصلة الئقة بما تقدمها كقوله ]من البسيط[ :

 (82)وفي اللقاء  إذا نلقاهم بَُهُم"   هم البحور عطاًء حين تسألهم
فــابن منقــذ اكثــر تقليصــًا للمقطــع مــن جانــب الحروف،ألنــه يفضــل ان يكــون مقطــع البيــت 

ل أنَّ أُسـامة ابـن منقـذ هـو ومنقطعه أي آخره حرفًا واحداً، األمـر   الـذي سيقضـي إلـى القـو
ايضًا ممن يقـول ان القصـيدة لهـا مقـاطع ولـيس مقطـع واحـد، أمـا ابـن األثيـر فيسـميه براعـة 
القطع. ويلزم قائله بقوله: "هو أن يكون آخر الكالم الذي يقف عليه المترسل أو الخطيـب 

 يط[ :أو الشاعر مستغربًا حسنًا لتبقى لذته في األسماع كقول أبي تمام ]من البس

                                                           
 .112/ 1، وينظر: البيان والتبيين، أبو عمرو الجاحظ، 223/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (78)
 .224 – 223/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،  (79)
 .287 – 286البديع في نقد الشعر،  (80)
 مى التعانيق فالثقل.، وعجزه: وأقفر من سل96ديوان زهير بن أبي سلمى،  (81)
 .287 – 286المصدر نفسه،  (82)
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صفر الوجوه وجلت أوجه   ابقيت بني االصفر المصفر كأسهم
 (84)"(83)العرب

فاإلشارة في هذا النص تبين ان القطع أو المقطع كما يسميه النقـاد اآلخـرون هـو نهايـة فـي 
القصيدة ونهاية آخر الكالم وليس إلى آخر كلمٍة في البيت مما يدل على ان ابـن األثيـر قـد 

 زء من الخاتمة ككل، أي خاتمة القصيدة.فهم القطع على انه ج
أما الطيبي فقد جعله ضمن الشروط التي ينبغي للمـتكلم ان يتـأنق فيهـا، وأورده فـي خاتمـة 
أربعة مطالب تمتلك بالمطلع، والمخلص، والمطلب، ثم قال "ورابعهما: المقطع، وحسنه 

ال أبو الطيـب ]مـن البسـيط[ أن يختتم الكالم بما يعي السامع ]به رفيقًا[ والنفس تشويقًا : ق
: 

وشرف الناس إذ سواك   قد شرف اهلل ارضًا انت ساكنها
 (86)"(85)انساناً 

 ثم قال "وأحسن المقاطع ما آذن بانتهاء الكالم، قال الفزعي ]من الطويل[ :
 (87)وهذا دعاء للبرية شامُل"  بقيت بقاء الدهر يا كهف اهله

فــي القصــيدة يجــب علــى الشــاعر االنتبــاه إليــه فــالطيبي يــورد المقطــع علــى انــه جــزء مهــم  
واإلحســان فيه،ألنــه يمثــل خاتمــة لثالثــة مطالــب قبلــه، ولــو تمثلنــا المطالــب التــي نــادى بهــا 
الطيبــي لتبــين لنــا ان المقطــع هنــا يــدل علــى خاتمــة القصــيدة،  إذا اعتمــدنا التصــنيف الــذي 

دمــة حتمــًا ســينتهي بــالمقطع ارتضــاه لنفســه تراتبيــًا، فالــذي يبــدأ بــالمطلع ويقصــد بــه المق
 ويقصد به الخاتمة.

وأما ابن حجة الحموي فقد اعتمد المقطع على انه الخاتمة أليـة قصـيدة تحلـل وأورده فـي 
حديثــه عــن حســن الختــام فقــال: "حســن الختــام: هــذا النــوع ذكــر ابــن أبــي اإلصــبع انــه مــن 

شــي مســماه )حســن مســتخرجاته، وهــو موجــود فــي كتــب غيــره بغيــر هــذا االســم، فــان التيفا
المقطــع( وســماه ابــن أبــي اإلصــبع )حســن الخاتمــة(، وهــذا النــوع الــذي يجــب علــى النــاظم 
والناثر ان يجعاله خاتمة لكالمهما، مع أنهما البد ان يحسـنا فيـه غايـة اإلحسـان، فانـه آخـر 

                                                           
 .87/ 2ديوان أبي تمام،  (83)
 .255حسن التوسل إلى صناعة الترسل،  (84)
 .97ديوان المتنبي،  (85)
 .387التبيان في البيان،  (86)
 .35/ 2ي، ، وينظر: بغية اإليضاح لتخليص المفتاح في علوم البالغة، عبد المتعال الصعيد387المصدر نفسه،  (87)
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، فابن حجة يبـدو واضـحًا فـي (88)ما يبقى في األسماع وربما حفظ من دون سائر الكالم"
مصطلح المقطع وهـو يرادفـه بحسـن الختـام أو الخاتمـة فـي إشـارة إلـى ان المقطـع طرحه ل

 مختص بخواتم القصائد وليس األبيات.،
ولم يبق لنا سوى اإلشارة إلى بعض األحكام النقديـة التـي اسـتخدمت فـي وصـف المقطـع 

ة كلفظة )براعة وحسن( وهما حكمان نقديان استخدمهما غالب النقـاد القـدامى فـي اإلشـار
 إلى األفضلية التي يكون عليها المقطع من خالل مجيئه في ثنايا القصيدة.

أما المقطع، فبعد هذه المحاورة بين النقاد القدامى ووصوالً إلى عدٍد من اآلراء التي بينـت 
وجهات نظر اصحابها وتوجهاتهم، يمكننـا القـول ان المقطـع يـراد منـه اإلشـارة إلـى خاتمـة 

ــين االخيــرين مــن القصــيدة، وهــذا مــا يــذهب إليــه الباحــث،  القصــيدة والــى البيــت أو البيت
والسبب في ذلك ان البيت الواحد من الصعب ان نحمله ماال يحتمل من ألفاظ وتسـميات 
فضــالً عــن وصــفه وتجزئــة أوصــاله إلــى أوصــاف ربمــا ال يحتملهــا البتــة، فمــن الصــعب أن 

سه مقدمة، وفـي المقابـل يكـون داالً يحوي البيت الواحد مطلعًا واستهالالً وهو في اآلن نف
على االنتهاء موصوفاً بالخاتمة يحتوي على المقطع التي هي القافية، أو حرف الروي على 
رأي احدهم وقد سبقت اإلشارة إليـه، هـذا السـبب هـو الـذي جعلنـا نـذهب إلـى القـول بـأن 

ه التــي المقطــع مصــطلح نقــدي مخــتص بالخاتمــة موضــعًا ومعنــى، يتحــدد معنــاه مــن كيفيتــ
يكون عليها ومن صـيغة مجيئـه فـي القصـيدة، وهـو فـي النهايـة داالً علـى االنتهـاء والخـروج 

 من القصيدة اجمع.
 

 مصطلح الخاتمة :
أما مصطلح الخاتمة : فهو في اللغة من "ختم الشيء يختمه ختماً، بلغ آخره .... . 

االصطالح النقدي، ، أما في (89)وخاتمة: عاقبته وآخره، ... وخاتمة السورة: آخرها"
فالخاتمة تمثل جزءاً مهمًا ال يمكن إغفاله في العمل األدبي سواء كان ذلك العمل شعرياً 
أم نثريًا، لما تضفيه من جمالية على النص بتنوعه، والخاتمة إذ تدرس وتبحث في هذا 

ح الباب من المصطلحات اإلشكالية التي تقاربت مفاهيمها فيما بينها، نؤكد على ان مصطل
الخاتمة يعد من المصطلحات التي اتخذت مفهومًا واضحًا في النقد القديم من حيث 
الموقع والمضمون، على الرغم من إطالق بعض التسميات عليها غير تسمية الخاتمة، إال 
إنها وبصورٍة واضحة استطاعت أن تحافظ على تماسكها وان تلتزم بمفهومها، وان هذه 
                                                           

 .493/ 2خزانة األدب وغاية االرب،  (88)
 لسان العرب، مادة )ختم(. (89)
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لفعل الذي تشكلت منه لفظة )الخاتمة(، وعلى المستوى التسميات لم تخرج من نطاق ا
االصطالحي والنقدي، فقد وردت الخاتمة عند ابن رشيق في قوله "قيل لبعض الحذاق 
بصناعة الشعر: لقد طار اسمك واشتهر، فقال: ألني أقللت الحز، وطبقت المفصل، 

، في (90)وأصبت مقاتل الكالم، وقرطست نكت األغراض بحسن الفواتح والخواتم"
إشارة إلى أهمية الخاتمة وموقعها في النص، فالخواتم مقابلة للفواتح إيذانًا بالبداية 
والنهاية، ويضيف ابن رشيق قوله عن الخاتمة وأهميتها : "وخاتمة الكالم أبقى في السمع 
والصق بالنفس لقرب العهد بها، فان حسنت َحُسَن، وان قبُحْت َقُبَح، واألعمال 

، فحديث ابن رشيق يدل داللة واضحة على ان (91)("كما قال رسول اهلل )بخواتيمها، 
المقصود من الخاتمة: هو انتهاء النص، على الرغم من اختالفه، بين شعٍر ونثر، وما يؤيد 
هذا المذهب ان الجرجاني يقول في وصف الشاعر "والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين 

فإنهما المواقف التي تستعطف أسماع الحضور االستهالل، والتخلص، وبعدها الخاتمة، 
، فالخاتمة في هذا النص ال تلتبس مع مصطلحات أُخرى (92)وتستميلهم إلى اإلصغاء"

في تحديد موقعها عند النقاد، فابتداًء باالستهالل وصوالً إلى التخلص وانتهاًء بالخاتمة، 
نص، اما القرطاجني لهو من النصوص التي تدل داللة واضحة على موقع الخاتمة في ال

فيحذر من اإلساءة في الخاتمة لما فيه من أذى بالغ للنص فيقول: "الخاتمة منقطع الكالم 
، (93)وخاتمه، فاإلساءة فيه معفية على كثير من تأثير اإلحسان المتقدم عليه في النفس"

ويقول ابن أبي اإلصبع: "يجب على الشاعر والناثر ان يختما كالمهما بأحسن خاتمة، 
فإنها آخر ما تبقى في األسماع، وألنها ربما حفظت من دون سائر الكالم في غالب 

، ويشير بعد (94)األحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحالوتها وجزالتها"
ذلك إلى الخاتمة ومقارنتها عند القدماء والمحدثين فيقول: "وأما حسن الخاتمة في الشعر 

وأكثر ما عني بذلك المحدثون، فمن المجيدين في ذلك أبو فقليل في أشعار المتقدمين، 
 نؤاس، حيث قال في خاتمة قصيدة مدح بها االمين، ]من الكامل[ :

 (96)"(95)وتقاعست عن يومك األيام  فبقيت للعلم الذي تهدي به
                                                           

 .224/ 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه،  (90)
 .229/ 1، المصدر نفسه( (91
 .14/ 1( الوساطة بين المتنبي وخصومه، الجرجاني، (92

 .285منهاج البلغاء وسراج األُدباء،  (93)
 .616، الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن في صناعةتحرير التحبير  (94)
 .68ديوان أبي نؤاس،  (95)
 .618، في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير  (96)



 محمد غانم الشريف 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

478 

وتجدر اإلشارة إلى ان مصطلح االنتهاء عند النقاد الذين أطلقوه على بعض خواتيم الشعر 
ة إلـى المسـاواة بـين االنتهـاء والخاتمـة مقيـاس ال يصـح وال يسـتقيم، والسـبب فـي في إشـار

ذلـك ان الخاتمـة فيهــا داللـة واضــحة علـى الختـام واالختتــام، وهاتـان اللفظتــان فيهمـا وفــي 
معنيهما إشارة جمالية تدل على القبول واالطمئنان من ان العمل الذي وردت فيـه الخاتمـة 

بمــا وصــفت بالحســن أو البراعــة كمــا عنــد بعــض النقــاد الــذين ســيؤول حتمــًا إلــى خاتمــة ر
ارتضوا ان يضيفوا بعض األحكام النقدية على لفظة الخاتمة، وأما االنتهاء فليس بالضرورة 
ان يحيل إلى خاتمة جيدة أو حسنة، وربمـا أحـال إلـى انتهـاء غيـر محمـوٍد وسـيء، كمـا فـي 

ان بالنسـبة لـنفس المتلقـي مـن هـذه اللفظـة، االنتهاء من معاٍن ربمـا تحيـل إلـى عـدم االطمئنـ
ــان مــع الخاتمــة فــي المعــاني النفســية  ــة واالنتهــاء مصــطلحان نقــديان، ولكنهــا يفترق فالنهاي

 للمتلقي والمعاني الجمالية.
ويشير احمد مطلوب إلى ان "االنتهاء، وجودة القطع وبراعة المقطع وحسن الخاتمة، كلها 

فس عند ختام القصيدة أو الكلمة ليبقـى اثرهـا عالقـًا فـي فن واحد، الهدف منه ان يحرك الن
 .(97)النفوس"

وهذا ال يختلف عليه احد في ان هذه المصطلحات هي تنتمي إلـى حقـل معرفـي هـو النقـد 
وتتقارب في مفاهيمها في انها تدل علـى االنتهـاء والخاتمـة، ولكـن مهمـا قربـت مفاهيمهـا، 

لمطابقة، األمر الذي يجب النظر إليه وعدم القول فهي تبقى بعيدة كل البعد عن الترادف وا
 في انهما سواء في المعنى وان اختلف المبنى.

 
 

 خاتمة البحث
لحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات وبعد هذه الرحلة مع مصطلحات شعرية لها األثر ا

في توجيه الخطاب الشرعي في عصر ما قبل اإلسالم والعصر االسالمي وما شهده عصر 
ان البحث في ميدان االصطالح أمر  -تدوين يمكننا أن نضع أهم ما توصل اليه البحث: ال

يحتاج الى دراية ومعرفة بالقول والكلم وأن يكون صاحب البحث متمكنا من المعاجم 
اللغوية وما تقصده الكلمة من معنى وهل للمعاني ألفاظ متعددة أم العكس؟ ، وان هذا 

يقته بزمنه الخاص، ألن األلفاظ قد يصيبها التغيير وال سيما الميدان يعتمد الفهم على حق
تلك التي تعتمد المجازات، وان هذا التغييرات يمكن أن تقع في النص الشعري أما النص 
                                                           

 .329/ 1معجم المصطلحات البالغية وتطورها، احمد مطلوب،  (97)
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المقدس المتمثل بالقران الكريم والسنة النبوية المطهرة فأمرها يختلف ألن النص فيهما 
ان  -ت في النصوص وان اختلف الفهم. يدل على التشريع، والتشريع من شأنه الثبا

الترادف والتماثل مصطلحان ال تقبل بهما اللغة العربية وان قال بعضهم بقبوله فهو ليس 
محط اجماع، فالقران الكريم ليس فيه مرادفات وكذلك ألفاظ السنة، فالقاعدة المشهورة 

ساس ال يمكن كل زيادة في المعنى تؤدي بدورها الى زيادة في المعنى، على هذا األ
القول بالترادف أو التماثل، ويمكن أن نطلق على هذه المصطلحات )متقاربات مفاهيمية( 

ان الدراسات  -وهذا يمكن أن يصدف على ألفاظ القران الكريم وكذلك الشعر. 
االصطالحية تبقى حية وال تنضب مادتها بسبب ما يعتريها من انشاءات وابتكارات على 

والبالغية وحتى اللغوية لذا ليس من السهل التحكم بالعملية المستويات النقدية 
 االصطالحية إال بعد ضبط االداة والتمكن منها

 ثبت مصـــادر البحث

إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدكتور يوسف وغليسي، الطبعة 
.2008ن، لبنان، األُولى، منشورات االختالف، الجزائر، الدار العربية للعلوم ناشرو  

 .1969األعالم، خير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، دار الماليين، بيروت، 

هـــ(  ، 385اإلقناع في العروض وتخريج القوافي، الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد )
تحقيــق: الشــيخ محمــد حســن آل ياســين، الطبعــة األُولــى، مطبعــة المعــارف، بغــداد، 

1960. 

لـــوم البالغـــة، جـــالل الـــدين محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن القزوينـــي الخطيـــب اإليضـــاح فـــي ع
ــــ(، شـــرح وتعليـــق وتنقـــيح: الـــدكتور محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، الطبعـــة 739) هـ

 .1985السادسة، منشورات دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

ــن منقــذ) ــديع فــي نقــد الشــعر، أســامة ب ــدكتور احمــد احمــد بــدوي 584الب ــق: ال ـــ(، تحقي هــ
كتور حامد عبد المجيد، الطبعة األُولى، مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده، والد

 مصر، د. ت.

بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغـة، عبـد المتعـال الصـعيدي، الطبعـة السـابعة 
 .2005عشر، مكتبة اآلداب، د.م، 

ق: عبـد السـالم هـارون، هــــ(، تحقيـ255البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )
 . 1985مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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التبيــان فــي البيــان، الطيبــي، تحقيــق: الــدكتور توفيــق الفيــل وعبــد اللطيــف لطــف اهلل، الطبعــة 
 .1986األُولى، دار ذات السالسل، الكويت، 

تور هــ(، تحقيق: الدك651التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، ابن الزملكاني)
احمــد مطلــوب والــدكتورة خديجــة الحــديثي، الطبعــة األُولــى، مطبعــة العــاني، بغــداد، 

1964. 

ــــي اإلصــــبع  ــــن أب ــــرآن، اب ــــان إعجــــاز الق ــــر وبي ــــي صــــناعة الشــــعر والنث ــــر ف ــــر التحبي تحري
ـــ(، تحقيــق: الــدكتور حنفــي محمــد شــرف، الطبعــة األُولــى، مطــابع 654المصــري) هــ

 .1963شركة اإلعالنات الشرقية، القاهرة، 

تطـور المصــطلحات النقديـة والبالغيــة فـي األدب المملــوكي، ابـن األثيــر الحلبـي انموذجــًا، 
 .2009روال سلطان كوافحة، الطبعة األُولى، دار الكندي، اربد، االردن، 

هــــ(، تحقيـق: اكـرم 725حسن التوسل إلى صناعة الترسـل، شـهاب الـدين محمـود الحلبـي)
 .1980للنشر، العراق، عثمان يوسف، د.ط، دار الرشيد 

خزانة األدب وغاية االرب، ابن حجة الحموي، تحقيق: عصام شعيتو، الطبعة األُولـى، دار 
 .1987ومكتبة الهالل، بيروت، 

ديوان ابي تمـام، بشـرح الخطيـب التبريـزي، تحقيـق: محمـد عبـدة عـزام، الطبعـة الثالثـة، دار 
 . 1976المعارف، القاهرة، 

 : احمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.ديوان أبي نؤاس، تحقيق

ديــــوان البحتــــري، شــــرح وتحقيــــق وتعليــــق: حســــن كامــــل الصــــيرفي، الطبعــــة الثالثــــة، دار 
 .1977المعارف، القاهرة، 

 ديوان بشار بن برد

 .1981ديوان حاتم الطائي، الطبعة األُولى، دار صادر، بيروت، 

 .1942ر الكتب المصرية، القاهرة، ديوان زهير بن أبي سلمى، دا

 .1955ديوان السمؤال، تحقيق وشرح: محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، 

 ديوان المتنبي

 .1969ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، 

مـاء اللغـة، الـدكتور عبـد علم الوضع، دراسة فـي فلسـفة اللغـة بـين علمـاء أصـول الفقـه وعل
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الرزاق احمد الحربي، الطبعة األُولى، مركز البحـوث والدراسـات اإلسـالمية، بغـداد، 
2006. 

هــــ(، تحقيـق: 456العمدة في محاسن الشعر وآدابه، أبو علي الحسـن بـن رشـيق القيروانـي)
 .2001محمد عبد القادر احمد عطا، الطبعة األُولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

عيار الشعر، محمـد بـن احمـد بـن طباطبـا العلـوي، تحقيـق وتعليـق: الـدكتور طـه الحـاجري 
والــدكتور محمــد زغلــول ســالم، الطبعــة األُولــى، المكتبــة التجاريــة الكبــرى، القــاهرة، 

1956. 

في ماهيـة الـنص الشـعري، إطاللـة أسـلوبية مـن نافـذة التـراث النقـدي، محمـد عبـد العظـيم، 
 .1994مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة األُولى، ال

هــ(، تحقيق وتقدير وتعليـق: الـدكتور 292قواعد الشعر، أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب)
 .1966رمضان عبد التواب، الطبعة األُولى، دار المعرفة، القاهرة، 

قيــق: مفيــد قميحــة، هــــ(، تح395كتــاب الصــناعتين، الكتابــة والشــعر، أبــو هــالل العســكري)
 .1984الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ــوخي) ــو المحّســن التن ــد اهلل أب ــاقي عب ــد الب ــو يعلــى عب ـــ(، 747كتــاب القــوافي، القاضــي أب هـ
تحقيق: الدكتور عوني عبد الرءوف، الطبعة الثانية، مطبعة الحضارة العربية، القـاهرة، 

1978 . 

هــــــ(، طبعـة مراجعـة ومصــححة بمعرفـة لجنــة مـن األســاتذة 711لسـان العـرب، ابــن منظـور)
 .2003المتخصصين، دار الحديث، القاهرة، 

المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، أبــو الفــتح ضــياء الــدين الموصــلي، الملقــب بــابن 
هــ(، تحقيق: محمد محي الدين عبـد الحميـد، المكتبـة العصـرية، بيـروت، 637األثير)
1995 . 

النقدي، قضـايا وإشـكاالت، الـدكتور عبـد الـرزاق جعنيـد، الطبعـة األُولـى، عـالم المصطلح 
 .2011الكتب الحديث، اربد، االردن، 

معجـم المصـطلحات البالغيـة وتطورهـا، الـدكتور احمـد مطلـوب، مطبعـة المجمـع العلمـي 
 .1983العراقي، بغداد، 

المهنــدس، الطبعــة معجــم المصــطلحات العربيــة فــي اللغــة واألدب، مجــدي وهبــة وكامــل 
 الثانية، مكتبة لبنان، لبنان، د. ت.
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هــــ(، تحقيق: عبد السالم 395معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا)
 .1979محمد هارون، الطبعة األُولى، دار الفكر، بيروت، 

، دار مفــاهيم الجماليــة والنقــد فــي أدب الجــاحظ، الــدكتور ميشــال عاصــي، الطبعــة األُولــى
 العلم للماليين، بيروت، دون تاريخ.

هــــــ(، 745المنـــزع البـــديع فـــي تجنـــيس أســـاليب البـــديع، أبـــو محمـــد القاســـم السجلماســـي)
 .1980تحقيق: عالل الغازي، دار المعارف الجديدة، الرباط، 

ــاء، حــازم القرطــاجني) ـــ(، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن 684منهــاج البلغــاء وســراج األدب هـ
 .1966بعة األُولى، درا الكتب الشرقية، تونس، الخوجة، الط

نظرية المصطلح النقدي، الدكتور عزت محمد جاد، الطبعة األُولى، الهيئة المصـرية العامـة 
 .2002للكتاب، مصر، 

الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي عبد العزيز الجرجاني، تحقيق وشـرح: محمـد أبـو 
 .  1966المكتبة العصرية، بيروت، الفضل ابراهيم و علي محمد البجاوي، 

 ثبت البحــــــوث

إشــكالية المصــطلح فــي الفكــر العربــي المعاصــر، الــدكتور محمــد محفــوظ، مجلــة الكلمــة، 
 .1995، لسنة: 8لندن عدد: 

من بنود االصطالح في التراث اإلسالمي، الدكتور محمد إقبال عروي، مجلة آفاق الثقافة 
 .1998، لسنة 22والتراث، دبي، اإلمارات، عدد 
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___________________________________________________________ 

موقف جالل : الشطح الصوفي بين إغراب أهله وإعراب أهل التحقيق له
 الدين الرومي من شطحيات الحالج

 1 قول معمر

 

  مقدمة

يعتبر التصوف اإلسالمي معلما من معالم الحياة الروحية في اإلسالم وميراثا روحيا 
وتجربة جوانية قائمة على  -صلى اهلل عليه وسلم–عملية والتأملية لشخص النبي للحياة ال

المكابدة والمجاهدة المولّدة لألذواق والمواجيد المختلفة، وقد حاول أساطينه ومؤسسوه 
أن يرسموا معالمه وحدوده من خالل تلك المراحل )الداخلية والخارجية( التي يقطعها 

وهو ما يُصطلح عليه بالمقامات واألحوال، إذ يسعى  السالك في طريق الحق عز وجل
 عن طريقالسالك إلى هدف واحد وهو فناؤه عن حظوظ نفسه تحقيقا لخلوده وبقائه 

عن الطبائع والصفات، لذا كان البقاء المتولّد من رحم الفناء الّتحّقق بالكماالت والفناء 
ن لعبد موّحد يتعّرض إلى االرتقاء "والفناء والبقاء، هما نعتاأسمى ما يسعى إليه السالك 

 ."في توحيده من درجة العموم إلى درجة الخصوص

ولما كانت المقامات في التصوف مكابدة وبذال للمجهود كانت األحوال وهبا من 
عين الجود ومعاني ترد على القلب من غير طلب وال اكتساب، ولما كانت المعاني التي 

ت العبارات عاجزة عن ترجمتها وحّدها ووصفها، حّلت في الصدر ضيوفا من الغيب كان
فالمعنى في هذه الحالة أكبر من العبارة، وهو ما ُينتج عجزا عن الوصف الدقيق للمعاني 
الواردة على القلب أو حّد الصورة التي انطبعت في القلب، وفي هذه الحال تصدر بعض 

هو ما يُعّبر عنه عند القوم ومضطربة وفي غاية اإلغراب –الكّمل  –العبارات من أصحابها 
 "عبارة ُمستغربة في وصف فاض بقوته، وهو في اصطالح أهل التصوف: ب الشطح.

 وهاج بشّدة غليانه وغلبته" اللمع / الطوسي.

                                                           
1 Şehit Hama Lakhdar Üniversitesi, İslami İlimler Enstitüsü, Dini Usul 
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 أو عبارة أبي يزيد البسطامي )سبحاني( ومثالها عبارة الحالج الشهيرة ) أنا الحق(.

بيرا بين سلطتين سلطة الظاهر وعلى هذا المعنى شكلت هذه العبارات جدال ك
)الفقهاء( وسلطة الباطن)أهل التصوف( بين طائفة ترى أن مثل هذه العبارات كفر صريح، 
وطائفة ترى فيه توحيدا صحيحا، وإلى الرأي الثاني ذهب جالل الدين الرومي شاعر 

رات فقّدم لنا قراءة عرفانية عميقة لتلك اإلشارات والعبا هـ(،672الصوفية األكبر)ت 
بتسليط الضوء على المضامين التوحيدية لتلك العبارات، وهو بهذا المسلك حاول أن يرّد 

 هذه الروافد والجداول المعرفية إلى نبعها ومصدرها، 

 وعلى ضوء هذا األمر نطرح التساؤالت التالية :

 ما هي مميزات التجربة الصوفية وماهي أبرز معالمها؟ -
وما موقف أهل التصوف من هذه  صوفي؟ما المراد بالشطح في المعجم ال -

 العبارات؟
 هل تحمل عبارات الشطح مضامين توحيدية أم على العكس من ذلك؟ -
 ما موقف جالل الدين الرومي من تلك الشطحيات؟ -

 المبحث األول: مميزات التجربة الصوفية وأبرز معالمها:

 المطلب األول: في مفهوم التصوف:

الحادثة في الملة كما يرى العالمة ابن خلدون  يُعتبر التصوف من العلوم توطئة:
وأصله أن طريقة أهله كانت موجودة عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعين 

 2.وأصلها العكوف على العبادة واالعراض عن الدنيا والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور

بأصل كلمة  والبحث في مفهوم التصوف له منحيان منحى فيلولوجي )لغوي( متعلق
خر متعلق بالداللة صوفي ومتصوف وفي زمن ظهور المصطلح، والمنحى اآل

، وإن كان الجانب األول 3االصطالحية للتصوف اإلسالمي كما وضعها أساطين التصّوف
قد أخذ حّيزا كبيرا من اهتمام الباحثين خصوصا من المستشرقين الذين حاولوا رّد 

تعكس الخلفية األيدولوجية ألصحاب هذا التيار  المصطلح إلى أصول أجنبية، وهي رؤى
محاولة منهم نفي أي جّدة أو ابتكار أو عبقرية للحضارة اإلسالمية، وقد دافع ثّلة من 

                                                           
2 ، 2004، 01مقّدمة ابن خلدون، ابن خلدون، تح: عبد اهلل محّمد الّدويش، دار البلخي+ مكتبة الهداية، دمشق، ط  انظر: 

.225، ص 02ج   
3 .27التصوف الثورة الروحية في اإلسالم، أبو العال عفيفي ،دار الشعب للطباعة والنشر، بيروت ،بدون تاريخ، ص انظر :   
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العلماء عن أصالة الفكر اإلسالمي كالشيخ مصطفى عبد الرازق وعبد الحليم محمود 
 وعلي سامي النشار.

 : لغة:1الفرع 

وأبرز االشتقاقات  –الصوفي  –ا في أصل الكلمة تضاربت األقوال قديما وحديث
التي ذكرت في هذا الباب هي كاآلتي : أنه مشتق من الصوف تارة ومن الصفاء، ومن 
الصف األول، ومن أهل الصّفة وإلى رجل اسمه صوفة، وإلى صوفة القفا، وإلى الصوفانة 

 .4) نبتة بالصحراء (، وإلى الكلمة اليونانية سوفيا

لمصادر األولى للتصوف هذه األقوال وتمت مناقشتها ورّدها، من وقد تضمنت ا
هـ( في الرسالة، حيث ذهب إلى أن هذه االشتقاقات 465ذلك ما أورد اإلمام القشيري)ت 

)باستثناء الصوف( ال تقتضيها اللغة وال تستقيم، فالقول بأنه من الصفاء غير صحيح ألن 
صفة فالنسبة تكون ُصّفي، والنسبة إلى الصّف النسبة تكون صافي، والقول بأنه من أهل ال

األول غير صحيحة ألن النسبة إليها تكون َصّفي، أما القول بأنها نسبة إلى رجل يسمى 
صوفة فقد رّده الباحثون ومنهم علي سامي النشار قائال:" ولكن إذا كان اإلسالُم قد لِحَق 

لحَق به اإلسالُم فأْين ذهَب  ببني صوفة وعرَف المؤّرخون اسَم شيِخ هذا البطِن الذي
 .5البطُن بعد ذلك، هْل تمّزَق بنُو صوفة شذر مذر وعفا عليهم الّتاريخ ؟؟..." 

وأمام هذا اإلشكال ذهبت أغلب مصادر التصوف األولى إلى أن االشتقاق األقرب 
خر يُدفع به كل آالذي أخذت منه الكلمة هو الصوف، وإن كان القشيري يرى رأيا 

هذه المسألة بقوله: "وليس يشهُد لهذا االسِم من حيُث العربّية قياس وال  اعتراض عن
 .6اشتقاق، واألظهر فيه أنّه كالّلقب..."

فيما نقله عنه فضيلة الشيخ األكبر عبد الحليم  ىوهو ما اختاره عبد الواحد يحي
َف فيه فقد اختل -صوفي –محمود في كتابه عن المدرسة الشاذلية: "أّما أصل هذه الكلمة 

اختالًفا كبيرا، ووضعت فروض متعّددة، وليس بعضها بأولى من بعض، وكلُّها غيُر 
 .7مقبولة، إنّها في الحقيقة تسميٌة رمزيّة..." 

تحليل الكلمة داخل المعجم  أحدهماوتأخذ هذه التحليالت اللغوية منحيان، 

                                                           
4 بتصرف.  27انظر : التصوف الثورة الروحية، مرجع سابق ،ص    
.41،ص 03نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم، علي سامي النشار، ط دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ج  5  
.312رسالة القشيرية، ص ال  6  
.350، بدون تاريخ، ص 03نقال عن عبد الحليم محمود، قضية التصوف، المدرسة الشاذلية، دار المعارف، مصر، ط  7  



 قول معمر 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

486 

لما أصيال في اللغوي العربي وفيه تأكيد على أصالة التصوف اإلسالمي واعتباره ع
سقاط الكلمة على الثقافات األجنبية والتراث الخارجي إ وثانيهماالحضارة اإلسالمية 

يونانية(، وهو رأي ذهب إليه أغلب المستشرقين، ومال إليه  -مسيحية –بوذية –)هندوسية 
بعض علماء اإلسالم كما نجد ذلك عند أبي الريحان البيروني في كتابه عن الهنود، 

 .8يجاد النقاط المشتركة بين حكماء الهند وصوفية المسلمينومحاولته إ

 : اصطالحا:2الفرع 

 توطئة:

إن الوقوف على معنى التصوف من الناحية االصطالحية دخول في عمق التجربة 
الصوفية، إذ قصارى ما انتهت إليه مختلف التعريفات هو التعبير عّما اختلج في الصدر، 

الحّق عز وجل والحت عليه منه األنوار، من هذا  مما كابده وشاهده من سلك طريق
المنطلق يمكن تفسير ذلك التعدد والتنوع في التعاريف االصطالحية للتصوف اإلسالمي، 

 لذا يشير الشيخ زروق الفاسي في قواعده إلى هذا األمر بقوله:

ه إلى "وقد ُحّد الّتصّوف ورسم وفّسر بوجوه تبلُغ األلفين مرجعها كّلها لصدق الّتوجّ 
 .9اهلل تعالى، وإنّما هي وجوه فيه واهلل أعلم"

يفّسر لنا هذا الثراء في المعنى بعبارة  –عمدة أهل التصوف  –ونجد اإلمام القشيري 
"وتكّلم النّاس في الّتصّوف ما معناه ؟ وفي الّصوفي من هو ؟ فكلٌّ عّبر بما وقع له  دقيقة:

"...10. 

إشارة دقيقة إلى الحقيقة الّذوقية للتصوف  وفي قوله:] فكلٌّ عّبر بما وقع له[
اإلسالمي، هذه الحقيقة ال تعني أن الصوفية أرباب أحوال فقط إنما كانوا أرباب أعمال، 
وهو ما أشار إليه أبو حامد الغزالي في تجربته الّروحية مؤكدا أن الصوفي هو الوارث 

تهم في ظاهِرهم وباطِنهم إّن جميَع حركاتهم وسكنا"… الحقيقي لمشكاة النبوة بقوله: 
 .11األرض نوٌر يُستضاُء به" مقتبسٌة من نوِر مشكاِة النُّبّوِة وليس وراء نوِر النُّبّوِة على وجه

                                                           
8 ، 1403، 02تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو الريحان البيروني، عالم الكتب، بيروت، ط 

.27ص  
.21،ص 02،2005الفاسي، تح: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان،ط قواعد التصوف، زروق  9  
.312الرسالة القشيرية، ص   10  
 1المنقذ من الّضالل والموصل إلى ذي العّزة والجالل، أبو حامد الغزالي، قدم له: علي ملحم، دار ومكتبة الهالل، ط  11

.05، ص1993،  
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وهو ما أكّده الطوسي من قبل في كتابه اللمع وجوابه عن سؤال متعلق بعد 
هم تخصيص الصوفية بعلم أو حال كما جرت العادة في مختلف العلوم وقول الطوسي أن

 .12معدن جميع العلوم، ومحّل جميع األحوال المحمودة واألخالق الشريفة ..." 

وهذه الوراثة التي تكّلم عنها الغزالي والعلوم التي أشار إليها الطوسي هي وراثة 
 ./04َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم القلم لقوله تعالى: 

التصوف الذين شّكلت أقوالهما  وسنكتفي بذكر تعريفين لَعلمين يُعتبران من أقطاب
 بذرة لمدرسة التصوف خالل القرن الثالث للهجرة :

الّتصّوف أخالق  : عّرف التصّوف بقوله: 13تعريف محمد بن علي القّصاب -1
 14.كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام

البشر وفي هذا التعريف بيان لمصدر األخالق ومنبعها وهو الرجل الكريم سيد 
، والزمان الكريم هو عصر النبوة والرسالة، والقوم الكرام هم صلى اهلل عليه وسلممحمد 

، وفي هذا التعريف تأكيد على استمداد أهل التصوف من -رضي اهلل عنهم–الصحابة 
مشكاة ونور النبوة، لذا كان الصوفية الوارثين الحقيقين ألحواله وأخالقه، لذا نجد القرآن 

ِ َوالَِّذيَن  بمكانة هذا الرجل الكريم وصحبه في قوله تعالى : الكريم يقرّ  ٌد َرُسوُل اهللَّ ُمَحمَّ
ِ َوِرْضوَ  ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اهللَّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركًَّعا ُسجَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ اًنا َمَعُه أَِشدَّ

ْنِجيِل َكَزْرٍع ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر  ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإْلِ السُّ
اَر َوَعَد ا اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ رَّ ُ أَْخَرَج َشْطأَُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّ هللَّ

اِلحَ   .29الفتح/ اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًماالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 -رضي اهلل عنهم -"وهذا الوصف الذي َمَدَح اهللُ به الصحابةَ  وجاء في تفسيرها:
 .15مطلوٌب من جميع المؤمنين..."

                                                           
12 عبد الحليم محمود+طه عبد الباقي سرور،دار الكتب الحديثة بمصر+مكتبة المثنة ببغداد انظر: اللمع للطوسي، تحقيق: 

بتصرف. 40، ص  1960،ط   
13 من أهل الطبقة الثانية صحب شيخ الطائفة اإلمام الجنيد ، كان الجنيد يقول : " وكان الجنيد يقول " الناس ينسبوني إلي  

بقات الصوفية ،السلمي ، تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب سري، وإنما أستاذي هذا يعني القصاب "انظر: ط
.وانظر: طبقات األولياء، ابن الملّقن ،تحقيق: نور الدين شريبه،  مكتبة 129،ص 1998، 01العلمية، بيروت ،لبنان،ط

.136، ص 1994، 02الخانجي، القاهرة ،ط   
14 .45انظر :اللمع في التصوف ، ص    
15 .408،ص 05سير القرآن المجيد ،جالبحر المديد في تف   
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 :16الجنيد -2

ذكرت مصادر التصّوف أقواال عّدة لسيد الطائفة االمام الجنيد، منها قوله وقد سئل 
"تصفية القلب عن موافقة البريّة ومفارقة األخالق الطبيعّية  ف ما هو فقال هو:عن التصوّ 

خماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلّق إو
بالعلوم الحقيقّية واستعمال ما هو أولى على األبديّة، والنصح لجميع األمة، والوفاء هلل 

 .17في الشريعة "  صلى اهلل عليه وسلمتباع رسول اهلل على الحقيقة، وا

ومن أقواله أيضا في حديثه عن الصوفي الحقيقي وصفاته وأخالقه فقد مثّله 
باألرض التي يُطرح عليها كّل قبيح وال يخرج منها إال كّل مليح، أو كاألرض يطؤها البَّر 

 .18والفاجر، وكالسحاب يُظّل كّل شيء وكالمطر َيسقي كل شيء 

إن هذه التعاريف التي حّد بها اإلمام الجنيد التصّوف تحمل مضامين أخالقية 
تربوية، فالتعريف األول جمع فيه بين تصفية الباطن التي ُتثمر تغيير الصفات الطبيعية وهي 
قوى النفس الغضبية والشهوانية، وإخماد الصفات البشرية بإطفاء نار شهوتها وإسكات 

األمر بالمعروف والنهي  إي بمكارم األخالق، مع استصحاب مبدصوتها، والتخلق والتحل
عن المنكر، وهو ما يدّل عليه مصطلح النُصح لجميع األمة، وبهذا َيخرج التصوف من 
كونه عزلة وانفرادا وتقوقعا، وفيه رّد على الرؤى التي تجعل من التصّوف طقوسا ورسوما 

في قوله الوفاء هلل على الحقيقة، واتباع  ال عالقة لها بالفعل االجتماعي والسياسي، أما
في الشريعة دعوة إلى اإللتزام بأحكام الشريعة أمرا ونهيا  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

أّن هذا العلم مقّيد " والمستمّدة من نور الوحي كتابا وسنة، وهو ما أكد عليه الُجنيد بقوله:
 .19بالكتاب والّسنّة "

ل تلك األوصاف التي قّدمها الجنيد عن الصوفي ) ومما يُالحظ أيضا من خال
المطر( فهو توظيف وتوصيف جميل، إذ أن اجتماع هذه األوصاف  –السحاب  –األرض 

أو المقدمات طريق للحياة المتجلّية في الزرع والنبات والعمران والخير الوفير، وهذا حال 
صلى اهلل عليه قول الرسول الصوفي نّفاع لغيره وأمته ووطنه يبني وال يهدم، وفي هذا ي

                                                           
16 د أَبُو اْلَقاِسم الخزاز ،يَُقال َلُه القواريري  أَصله من نهاوند ومولده ومنشؤه بالعراق َصحب الّسري اْلُجَنْيد ب  ن ُمَحمَّ

ة اْلَقْوم وسا قِطي واْلَحارث المحاسبي َوُمَحّمد بن القصاب اْلَبْغَداِدّي َوَغيرهم َوُهَو من أَِئمَّ دتهم َمْقُبول على َجِميع السَّ
.129اأْلَْلِسَنة توّفي سنة سبع َوِتْسعين َوِمائَتَْيِن. انظر: طبقات الصوفية ،السلمي، ص   

17 .09التّعّرف لمذهب أهل التّصّوف، الكالباذي، تصحيح: آرثر جون آربري، مكتبة الخانجي، القاهرة، بدون تاريخ، ص    
18 بتصرف. 313ية ،ص انظر هذه الصفات في :الرسالة القشير   

.  19اُنظر في ذلك: التّعّرف لمذهب أهل التّصّوف، ص   19 
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خير الناس أنفعهم » :صلى اهلل عليه وسلم   وقوله ،20 «اْلُمْؤِمُن َكاْلَغْيث »  وسلم
 21.«للناس

يظهر من خالل هذين التعريفين المضمون األخالقي التربوي والمضمون 
االجتماعي التواصلي للتصوف اإلسالمي، وهذه هي حقيقته في ظل الصور النمطية 

التي رسمتها بعض الكتابات عن التصوف اإلسالمي من كونه عزلة واستقالة من الكثيرة 
الحياة وإهماال للبعد الفيزيائي والنفسي لإلنسان، وهي صورة ساهمت بشكل كبير في 

هـ( 309التأصيل لمسلك اإلدانة واإلقصاء الذي تعّرض له كبار الصوفية كالحالج ) سنة 
ك الشريعة بل ودعوة إلى هدمها من خالل أقواله بدعوى أن جميع أقواله منافية لمسل

وهذا الُبعد وشطحاته، وقد كانت أقواله وعباراته في عيون المحققين عين التوحيد، 
أجاب حين سئل يوما عّمن يسير في الماء  22التوحيدي نجده عند أبي سعيد بن أبي الخير

تسير على الماء وبعضها  ويطير في الهواء فرّد على هذه الدعوى بقوله أن بعض الحيوانات
هو الذي يعيش مع  -صوفي -يطير فهذه األشياء ال قيمة لها، والرجل الجدير بهذا االسم

وهو أيضا ما عبر  ،23الناس ويتعامل معهم ويختلط بهم وال يغفل لحظة واحدة عن اهلل 
ة (، "إّن الّتصّوف ليس من أجل ) اجتناب ( تعقيد ) الحياعنه جالل الدين الرومي بقوله 

 24بل الّتصّوف ألنّه ليس من موجوٍد حّقٍ سوى اهلل" 

 الشطح في المعجم الصوفي و موقف أهل التصوف منه المطلب الثاني:

 الشطح في المعجم الصوفي :1الفرع 

قال صاحب التعريفات :"الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى، تصدر 
زالت المحققين، فإنه دعوى حق يفصح من أهل المعرفة باضطرار واضطراب، وهو من 

                                                           
20 أورده ابن الّصالح في فتاويه ولم يجزم بصّحته"، فتاوى ابن الّصالح، تح: موّفق عبد اهلل، مكتبة العلوم والحكم، عالم  

.162/  01، ج 1407، 01الكتب، بيروت، لبنان، ط   
21 : كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوني، رواه القضاعي عن جابر. انظر 

.393،ص 1351مكتبة القدسي ،ط   
22 فضل اهلل بن أحمد بن على الميهنى، الزاهد العالم، أبو سعيد بن أبى الخير، صاحب األحوال والكرامات، مات سنة  

.272 أربعين وأربعمائة ببلده. انظر: طبقات األولياء، ص  
23 انظر: أسرار التوحيد في مقامات أبي سعيد ،محمد بن المنور،ترجمة: اسعاد عبد الهادي قنديل ،الدار المصرية للتاليف  

بتصرف. 228والترجمة،بدون تاريخ ،ص   
24 .348/  02اُنظر: المثنوي، ج     
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 25بها العارف، لكن من غير إذن إلهي، بطريق يشعر بالنباهة " 

ويعّرفه الطوسي أحد أعمدة وأساطين التصوف بقوله:" عبارة ُمستغربة في وصف 
 26وجد فاض بقوته، وهاج بشّدة غليانه وغلبته" 

اللغوي من كون الشطح ويُقدم لنا الطوسي مقاربة لغوية بين المعنى االصطالحي و
في لغة العرب هو الحركة ولذا يُسمى ما يُنخل به الدقيق مشطاحا لتحركه عند النخل، 
وفيضان ماء النهر عند حافتية، فُيقال شطح النهر، فكذلك عند غلبة الوجد على السالك 

 27تتحّرك مواجيده ويُثار باطنه فيتلفظ بعبارات ُمستغربة من سامعيها 

ات التصوف يُعّرف الشطح بأنه تعبير عما تشعر به النفس حينما وفي معجم مصطلح
ويأتي نتيجة وجد  تصبح ألول مّرة في حضرة األلوهية، فتدرك أن اهلل هي وهي هو...

 .28عنيف ال يستطيع صاحبه كتمانه، فينطلق باإلفصاح عنه لسانه.." 

الدعاوي  اأحدهمويقسم اإلمام أبو حامد الغزالي الشطح إلى صنفين من الكالم 
الطويلة العريضة في العشق مع اهلل تعالى والوصال ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور 

الحالج الذي صلب ألجل إطالقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله أنا الحق 
 29وبقول أبي يزيد البسطامي سبحاني وهذا فن من الكالم عظيم ضرره في العوام 

كون الشطح حال نفسية وروحية يمّر بها السالك  يتضح من خالل هذه التعريفات
وُشعلة من المواجيد واألذواق التي تضطرم بداخل قلبه الذي يُعتبر مستودع األسرار 

اإللهية والفيوضات الربانية، لذا نجد أرباب التصوف في تعريفهم للحال يُحيلون إلى 
لى القلب من غير تعمد أن الحال معنى يرد ع مصدره اإللهي، فيذكر القشيري في رسالته

وال اجتالب وال اكتساب من طرب أو حزن أو بسط أو انزعاج، فهي مواهب من الحّق، 
تأتي من عين الجواد والمقامات، وهي كاسمها تحّل بالقلب وتزول في الوقت، وفي هذا 

 المعنى أنشد بعضهم:

 وكّل ما حال فقد زاال لو لم تحل ما سميت حاال 

                                                           
25 .127،ص 1983، 01لبنان ،ط –التعريفات ،الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية بيروت    
26 .453اللمع ،الطوسي، مصدر سابق ، ص   
27 .453انظر :المصدر نفسه ، ص    
28  –مادة  497م.ص  1999، 01موسوعة مصطلحات التّصّوف اإلسالمي، رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط  

.-شطح  
29 .36 ،ص01بيروت،بدون تاريخ، ج –انظر:إحياء علوم الدين ،أبو حامد الغزالي، دار المعرفة    
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 30يأخذ في النقض إذا طاال   ا انتهى انظر إلى الفيء إذا م

ومن أشهر العبارات التي سجلتها كتب التصوف والتاريخ ورسمت لنا لوحة عرفانية 
للشطح الصوفي عبارة الحالج الشهيرة )أنا الحق( التي أسالت حبرا كثيرا وكان ثمنها 

ل مع هذه ه، وقد تباينت اآلراء في التعام309رأس الحالج في مشهد مأساوي ببغداد سنة 
اللغة الجديدة بين قراءة ظاهرية حرفية تمسك بها البعض فأداه قوله إلى تكفير صاحبها 
وهو رأي غّذته السلطة السياسية الفاسدة في بغداد في ذلك الوقت في خالفة المقتدر باهلل 
وال نريد في هذا المقام تحليل الواقع السياسي واالجتماعي في عصر الحالج فهذه الفكرة 

مجالها ووقتها بقدر ما نريد تحليل هذه اللغة الجديدة وما حملته في طياتها من  لها
مضامين توحيدية وإصالحية في الوقت نفسه، والتيار اآلخر الذي قّدم لنا قراءة عرفانية 
وتوحيدية لقول الحالج أرباب التحقيق من أهل التصوف وقدموا لنا قراءة واعية وعميقة 

القراءة تُسعفنا أن نجعل من الحالج نبأ عظيما كما عبر عن ذلك طه لعبارته الشهيرة، هذه 
فيقول:" كان الحالج نبأ  –الحالج شهيد التصوف اإلسالمي  –عبد الباقي سرور في كتابه 

عظيما في أفق التصوف اإلسالمي، وال يزال الناس يتساءلون عن النبأ العظيم، الذي هم 
السحر والشطح اآلثم المتطلع إلى فناء وخلود  فيه مختلفون، هبط به خصومه إلى هاوية

عن طريق االتحاد والحلول وارتفع به محبوه إلى أفق البهاء المقدس، وإلى معارج 
 .31البطولة الخارقة للناموس..."

قراءة في تخريج جالل الدين  –: عبارة الحالج من اإلغراب إلى اإلعراب 2الفرع 
 :-الرومي

لدين الرومي في تخريجه لعبارة الحالج نُسجل هنا قبل أن نقف مع موالنا جالل ا
مالحظة استوقفتنا أشار إليها األستاذ طه عبد الباقي سرور في كتابه عن الحالج الذي سبق 

 ذكره وهي صمت مؤرخي الحياة الصوفية 

في االسالم حول مأساة الحالج، ومن هؤالء الطوسي صاحب اللمع والكالباذي 
اشى ذكر اسم الحالج، وحتى كتب التراجم وطبقات الصوفية في كتابه التعرف الذي يتح

ومن الغريب الذي استوقفني  32،مر أصحابها بسيرته في حذر مصطنع وتجاهل متعمد
في رسالته لترجمة الحالج رغم أنه يُعتبر أكبر  هـ (465أيضا تجاهل االمام القشيري )ت 

                                                           
بتصرف. 92انظر: الرسالة القشيرية،ص   30  
31 .07، ص 2017طه عبد الباقي سرور، دار المحروسة ،مصر ، ط  الحالج شهيد التصوف اإلسالمي،   
32 .13انظر: المرجع نفسه، ص    
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اؤل والبحث بعمق في عالقة مؤرخ للتصوف ورجاالته، وهو أمر يدفع إلى الغرابة والتس
 السلطة السياسية بما كتب ودّون عبر مراحل التاريخ اإلسالمي.

هـ( من الذين دافعوا 672يُعتبر موالنا جالل الدين الرومي شاعر الصوفية األكبر )ت 
عن الحالج دفاعا مستميتا وقّدم لنا قراءة توحيديّة من ُصلب لغة اتسمت باإلغراب وعاش 

في ُغربة واغتراب، وموالنا جالل الدين الرومي تُغني ُشهرته عن ترجمته،  أصحابها بسببها
إذ يعتبر الحب اإللهي مفتاحا . وإن كان الحالج قد بذر بذرة المحبة في التراث الصوفي

لفهم شخصية الحالج فهو الذي شكل مالمحه الروحية وكون معارفه الذوقية وجعله 
ء في محبوبه األسمى تحقيقا للخلود والحياة الحالج معراجا صعد عليه من أجل الفنا

 33.المتجددة

ما تؤّكُده  وهو األمر الذي دعا إليه موالنا جالل الدين الرومي في آثاره كلها وهو
المستشرقة آنيماري شيمل في دراستها عن موالنا الّرومي، ُمؤّكدة أنّه في ظل أيًضا 

عالم اإلسالمي ُوجَد أولياء وشعراء وقادة الظّروف المأساوية و: "في ُكّلِ زاوية من زوايا ال
يهدمه  صوفّية كبار، قاُدوا النّاس في ظالم الكوارث الّسياسّية واالقتصاديّة نحو عالٍم لم

الّتغّير، كاشفين لهم سرَّ العشق القاسي وُمعّلمين إيّاهم أّن إرادة اهلل المجهولة وُحّبُه يمكُن 
 .34أن يتجّليا في الّشّدة واالبتالء أكثر منه في الّسعادة والّرخاء"

فالهدف من تجربة الّرومي الّصوفية سيادة اإلنسان على ُكّلِ األكوان كما كان من 
ُكّله حنيُن الّروح إلى أصلها وتربية اإلنسان لكي يكون جديًرا بالعودة من قبل، فالمثنوي 

هـ  642فقد كان لدورة االضطراب التي مرَّ بها موالنا سنة  ،35منفاه إلى موطنه األصلي
بعد الّلقاء الخالد بشيخه شمس تبريز أثًرا كبيًرا في كتاباته، فكان العشق الموضوع الّرئيس 

وانه شمس تبريز خاصة، ولهذا نحا الّرومي منحى جديًدا في تاريخ ألعماله عاّمة ولدي
الّتجربة الّروحّية لإلنسان، حين جعل العشق قطب الّرحى ومركز الّدائرة في حياة اإلنسان، 

 .36وعالقته بالحق من ناحية وبالعالم من ناحية أخرى

يقة بقوله وفي المثنوي يبين لنا جالل الدين الرومي منزلة العشق في عبارات عم

                                                           
33 .173الحالج شهيد التصوف اإلسالمي، مرجع سابق ، ص    

.48الّشمس المنتصرة، ص   34 
35 بتصّرف. 582، ص 04،ج 1996شتّا على المثنوي، المكتبة العربّية الّشرقّية، ط اُنظر: تعليقات الّدسوقي    
36 ص 2008اُنظر: قصائد مختارة من ديوان شمس تبريز، محّمد الّسعيد جمال الّدين، الهيئة العاّمة المصريّة للكتاب، ط  

بتصّرف. 35  
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:"ولو أنّي تحّدثت في العشق على الّدوام لمّرت مائة قيامة وهو غير تام، ذلك أّن تاريخ 
القيامة محدوٌد بزمان وأين يكون الحّد حين يكون وصف اإلله، وإّن للعشق خمسمائة 

، بل يرى موالنا أّن وصفه 37جناح، وكلُّ جناٍح يمتدُّ من فوق العرش حتى طباق الثّرى"
 .اء مجمالً دون تفصيل في بيانه، فلو فّصل فيه الحترقت األفهام واحترق الّلسانالعشق ج

وعن هذا العشق ونار هذه المحبة تكلم الحالج من قبل عن محبوبه األزلي الذي 
 كانت حروف كلماته عبيرا للمعشوق كريح يوسف ليعقوب الضرير، يقول الحالج:

 وفكري بها هام قلبي  وتالشت بها همومي38أحرف أربع 

 ألف تألف الخالئق بالصن  ـــع والم على المالمة تجري

 39ثم الم زيادة في المعاني    ثـــــــــــــم هاء بها أهيم وأدري 

هذا الهيام وهذه المحبة اإللهية الخالدة جعلت الحالج ينطق بعبارة جعلت الكثير 
دم إيقاظ الفتنة، لذا من العارفين يصمتون عندها خوفا من سيف الظاهر وحقنا للدماء وع

نجد جالل الدين الرومي عند غلبة الوجد واستيالء الوارد اإللهي عليه يُمسك لجام لسانه 
لئال ينزلق بعيدا خوفا من سوء الفهم والتأويل قائال :" إنني غريق عشق قد غرق فيه عشق 

ت األفهام األولين واآلخرين، ولقد وصفته بإجمال ولم أفصل في بيانه، ولوال هذا الحترق
 40.واحترق اللسان كما أني المتالئي بالقول قد لزمت الصمت"

وفي كتابه "فيه ما فيه" في حديثه عن عبير المعشوق يشير إلى مزلق االستطراد في 
شرح أحوال العشق والمعارف اإللهية ألنه ال يمكن في نظره التحدث عن هذه األسرار 

إلى هذا الحد انكسر رأسه، وبين الرومي أن واألحوال إلى الخلق بل حتى القلم إذا وصل 
والخيط هنا إشارة  ،41من ال يرى الجمل فوق المئذنة كيف يرى خيط شعر في فم الجمل

إلى المعاني واألسرار الدقيقة والجمل هنا إشارة إلى الولي والمئذنة هنا رمز للشريعة 
 وأحكام الظاهر.

                                                           
. 242/ 05اُنظر: المثنوي، ج   37 

38 . إشارة إلى كلمة لفظ الجاللة اهلل   
39 .263، ص 1993انظر هذه األبيات في : شرح ديوان الحالج ،مصطفى كامل الشيبي، منشورات الجمل ، بغداد ، ط    
40 ، 01مثنوي جالل الّدين الّرومي، الّرومي، ترجمة: محّمد عبد الّسالم كفافي، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت، ط 

.238، ص 1756،بيت رقم :01، مج 1966  
41 دمشق،  -بيروت + دار الفكر -ما فيه، جالل الّدين الّرومي، ترجمة: عيسى علي العاكوب، دار الفكر المعاصرانظر : فيه  

بتصرف. 156، ص 2002، 01ط  
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والظلم وأن قتله كان لسبب لذا يرى الرومي أن مقتل الحالج كان بسيف الغدر 
"فحينما يكون الحكم في يد المعربدين، فال جرم أن ذا  سياسي ال ديني، يقول الرومي:

وحينما يكون الحكم في يد غدار فال شك أنه يقضي بشنق  يكون في السجن... 42النون
 43المنصور ..."

عاشق  كانت عبارة الحالج )أنا الحق( في نظر موالنا جالل الدين الرومي حديث
 واله، وعبارات المحب 

العاشق كلها عشق، فإن تحدث في الفقه كان حديثه زهدا ونطقه بالكفر توحيد 
 .44ويقين، وإن كان الزبد يبدو قبيحا فهو صافي لصفاء أصله وهو كالشتم من شفة الحبيب

ويعطينا موالنا جالل الدين الرومي تخريجا جيدا لعبارة الحالج تحمل مضامين 
ي مقابلة بين عبارته الشهيرة )أنا الحق( وعبارة فرعون )أنا اهلل( بقوله:] إن قول توحيدية، ف

أنا الحق كان على شفة المنصور نورا وكان قول أنا اهلل على لسان فرعون زورا[، ويمثل 
الرومي لذلك بعصا موسى التي كانت في كفه شاهدا لنبوته وفي كف السحرة هباء 

ضع عبارات العارفين والمحققين أمام العوام كحال من يضع ووباال، لذا يرى الرومي أن و
آلة الصائغ أمام االسكافي أو في يد الزارع أو وضع التبن أمام الكلب أو العظام على 

 .45 مائدة الحمار، فقول المنصور أنا الحق كان رحمة عليه وقول فرعون أنا كان لعنة

ظاهر فهو في نظر الرومي حتى وإن كان قول الحالج خطأ بعين أهل الشريعة وال
خطأ المحبين وهو أفضل عند المحبوب من فصاحة الغرباء، ويمثل الرومي لذلك بقصة 

وكيف كان ينطق حي على الصالة بقوله )هي( واعتراض بعض  -رضي اهلل عنه –بالل 
وجواب النبي لهم أن )هي ( من  -صلى اهلل عليه وسلم-الصحابة عليه وشكواهم للنبي

 .46مائة حي ألنه كان عاشقا هلل  بالل أفضل من

وهذه الفكرة لها حضور كبير جدا في تراث الرومي، ومن أكبر النصوص التي تدعم 
رأى –عليه السالم –هذه الفكرة قصة موسى والراعي في المثنوي وملخصها أن موسى 

راعيا على الطريق يردد في مناجاة طويلة مما جاء فيها :"يا إلهي أين أنت حتى أصبح 
                                                           
42 ه.245توّفي سنة ذو النون المصري     
43 ، 01، طمثنوي جالل الّدين الّرومي، الّرومي، ترجمة: محّمد عبد الّسالم كفافي، المكتبة العصريّة، صيدا، بيروت 

.147،ص 02، مج 1966  
44 ،  344ص 2880، بيت رقم :1مثنوي جالل الدين الرومي، تحقيق كفافي ،مصدر سابق ، ج   
45 .254وانظر أيضا ص  47-46، ص 2انظر: مثنوي جالل الدين الرومي، تحقيق كفافي ،مصدر سابق ، ج  
46 بتصرف. 40،ص 03،ج 1996المثنوي،تحقيق :دسوقي شتا ، المكتبة العربّية الّشرقّية، ط انظر:    
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دما لك وأمشط رأسك وأغسل ثيابك وأقتل ما بها من القمل وأحمل الحليب إليك أيها خا
 47العظيم وأقبل يدك اللطيفة و......" 

ياه بالكفر والهذيان إعليه السالم على هذا الكالم واصفا –وكيف اعترض موسى 
وندم الراعي على كلماته وعتاب الحق لموسى قائال له:" لقد أبعدت عني واحدا من 
عبادي إنني وضعت لكل إنسان سيرة ووهبت كل واحد مصطلحا للتعبير يكون في نظره 
مدحا في حين انك تراه ذما، ويكون على لسانه شهدا وفي مذاقك سما، ولست أنظر إلى 

 48اللسان والمقال بل انظر إلى الباطن والحال "

تخريج  يصور لنا هذا النص التجربة الدينية بين المحبة والعشق االلهي وبين
المتكلمين لها الذين جعلوا االيمان عبارات وألفاظا، فالراعي كان متمسكا بالتجربة 
والمكاشفة، وفهم موسى بعد عتاب اهلل له أن حقيقة اإليمان أمر وراء الكلمات واأللفاظ 
المتداولة عند المتكلمين وال بد من إشعال نار العشق في جو الروح لتحترق الكلمات 

لراعي هنا كان رمزا للعارف الذي ال يعلم شيئا عن دقائق الكالم الفلسفي والعبارات، فا
 .49بل كان يعيش التجربة الخام مع اهلل تعالى 

وعليه كانت التجربة الصوفية تجربة حياة مليئة بالعشق والمحبة والمواجيد 
أن أهل التصوف رغم  -رحمه اهلل–والعواطف السامية، لذا يرى الشيخ محمد الغزالي 

عض شطحاتهم إال أنهم أثاروا هذا المبحث الجّواني، في حين نجد الفقهاء كتبوا ب
المجلدات في غسل األطراف، والمتكلمون عقدوا الفصول في الشؤون اإللهية، وعجزوا 

 .50أن يرفعوا الناس إلى حضرة اهلل بأسلوب علمي محكم 

قاربة موضوعية وإن كانت عبارة الحالج )أنا الحق( قد جعل منها البعض فكرة لم
وهو ما ذهب إليه المستشرق الفرنسي –عليه السالم –ومنهجية بين الحالج والمسيح 

نيكلسون حول فكرة الالهوت والناسوت استنادا إلى  لويس ماسنيون فيما ينقله عنه رينولد
 بعض أبياته التي يقول فيها:

 أنا أهوى ومن أهوى أنا  نحن روحان حللنا بدنا

                                                           
47 .178،ص  2مثنوي جالل الدين الرومي، تحقيق كفافي ،مصدر سابق ، ج   
48 بتصرف. 182-181،ص  2مثنوي جالل الدين الرومي، تحقيق كفافي ،مصدر سابق ، ج   
49 ، ص 2009، 01انظر: الصراطات المستقيمة ،عبد الكريم  سروش ، ترجمة: احمد القبانجي، دار االنتشار العربي،ط  

وما بعدها بتصرف. 220  
.97ركائز اإليمان بين العقل والقلب ،محمد الغزالي،دار الشروق ،بدون تاريخ، ص   50  



 قول معمر 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

496 

 ته  وإذا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصرته أبصرتناإذا أبصرتني أبصر

"وهذا المذهب في التأله الشخصي على الشكل الخاص الذي طبعه به  قائال:
الحالج بينه وبين المذهب المسيحي األساسي نسب واضح، لذا كان هذا المذهب عند 

 51المسلمين كفرا من شر أنواع الكفر ..." 

فيه ما فيه يناقش الرومي قول مسيحي ) أن عيسى هو اهلل( وجواب  وفي كتاب
الرومي له قائال :" ...كذب عدو اهلل، وحاشا هلل، هذا كالم من سكر من نبيذ الشيطان 
الضال الذليل المذل المطرود من جناب الحق وكيف يجوز أن يكون شخص ضعيف 

ذراعين حافظا لسبع يهرب من مكر اليهود من بقعة إلى بقعة وصورته أقل من 
 52سماوات..." 

فالمسيح عليه السالم بشر من ماء وطين وتراب وعبد هلل، والحالج عاشق محب 
وعبد هلل ولم يدع األلوهية، وعليه فوهم الحلول من قول الحالج أنكره أهل التحقيق لذا 

:" يدافع الرومي عنه نافيا وهم الحلول واالتحاد، وفي المثنوي يقول في عبارة صريحة
إنني لست من جنس الملوك فما أبعدني عن ذك وإنما أنا مستضيء بنور تجليه ولما كان 
جنسنا مغاير لجنس مليكنا، فقد أصبحت ذواتنا فانية في سبيل ذاته وحينما فنيت ذواتنا 

 53بقي فردا..." 

وفيه تغدو  -صبغة اهلل–ويمثل الرومي لقول الحالج )أنا الحق( بوعاء الوحدانية 
لونا واحدا، فإذا وقع أحد في وعاء الحق وأمرته بالقيام أجابك أنا الوعاء، وحاله  األلوان

ويقول بلسانه  -الحمرة–كحال الحديد الذي حاز لون النار فبإدخاله النار يكتسب لونها 
أنا النار ومن كان شاكا في ذلك فليضع يده فوقي] وما النار وما الحديد أال فلتغلق شفتيك 

 54المشبه[  وال تهزأ بلحية

ويقدم لنا الرومي بعدا توحيديا لقول الحالج ) أنا الحق( ففي كتابه فيه ما فيه في 
بعنوان "األستار الضعيفة لألنظار الضعيفة" في تفسير قول ]عندما يصل الهوى  52الفصل 

وبيان الرومي أن المحبة والعداوة والكفر واإليمان  إلى الغاية تغدو المحبة عجاوة تامة[،

                                                           
51 وما  139،ص  2002، 02ترجمة: نورالدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط اُنظر: الّصوفّية في اإلسالم، نيكلسون،  
.بعدها بتصرف  

52 .186فيه ما فيه ،ص     
53 .127-126،ص 02جالل الدين الرومي، تحقيق: كفافي، ج مثنوي    
54 بتصرف ،وما بين ]  [ نقل حرفي . 143-142، ص 02المصدر نفسه ،ج   
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العالم جميعا موجبة للثنائية فلكل منها طرف محب ومحبوب، وفي عالم العشق  هذه
اإللهي والتوحيد الخالص ال مجال للثنائية ]وهكذا فإن منصورا الحالج عندما بلغت 
محبته للحق نهايتها صار عدوا لنفسه وأفنى نفسه، إذ قال "أنا الحق" أي: أنا فنيت وبقي 

ونهاية العبودية، إذ تعني العبارة " هو وحده"، فالدعوى الحق وحده وهذه غاية التواضع 
والتكبر تكونان في أن تقول " أنت اهلل وأنا العبد، ألنك بقولك هذا قد أثبت وجودك أيضا 

 .55ويلزم من ذلك الثنائية[ 

لذا يعيب موالنا الرومي على أولئك الذين يتمسكون بظاهر العبارات ظنا منهم أنهم 
تواري خلفها وهذا وهم وخيال، فعالم الخيال أوسع من عالم أمسكوا بالمعنى الم

رات والمحسوسات المتولدة من الخيال، وعالم الخيال نفسه ضيق جدا بالنسبة  المصوَّ
وحقيقة المعنى محال أن تُعلم من اللفظ  -عالم الغيب –إلى العالم الذي يأتي منه 

ا برؤيتك شيئا يتحرك فتجري وراءه والعبارة، ويمثل الرومي لدّقة المعاني وصعوبة إدراكه
لكي تراه وليست رؤيتك له بسبب تحركه، فكذلك نطق اإلنسان وعباراته يهّيجك لطلب 

 .56المعنى برغم من أنك ال تراه على الحقيقة 

 خاتمة:

إن اللغة التي استعملها أهل التصوف والعرفان للتعبير عن مواجيدهم وأحوالهم 
يحاء وموغلة في العمق واإلغراب لذا شّكلت صدمة ألهل كانت لغة مغّلفة بالرمزية واإل

الظاهر الذين لم يجدوا حرجا في وصم أصحابها بالزندقة والكفر والمروق من الشريعة، 
في حين نجد موقفا مباينا وقراءة عميقة ألصحاب الذوق والمواجيد من أهل العرفان 

 .خالصا وعشقا سرمديا كجالل الدين الرومي الذين رأوا في هذه العبارات توحيدا

لذا ال بد من استصحاب المسلك الموضوعي في قراءة المصطلح الصوفي 
باستصحاب أدواته ومصادره من أجل التعامل مع لغته ورمزه، وهذه الضجة التي أحدثتها 
أغرب العبارات في التراث العرفاني والروحي اإلسالمي ) أنا الحق(، لم تكن في حقيقة 

ذعا وُمبطنا للحياة السياسية آنذاك، تلك الحياة التي تأله فيها البشر أمرها إال نقدا ال
والطغاة فكان ثمن هذا الطغيان رأس الحالج، وال عجب أن نجد موالنا جالل الدين 
الرومي يوظف قصة فرعون وموسى في مواضع كثيرة من تراثه، والحديث عن الفناء 

لية والخارجية تحقيقا إلنسان الخالفة والبقاء حديث عن كسر كل األصنام واآللهة الداخ

                                                           
55 وما بعدها بتصرف ،وما بين ]  [ نقل حرفي . 276انظر: فيه ما فيه ،ص    
56 . بتصرف.277انظر: المصدر نفسه ، ص    
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  وأمة الشهادة وتفعيال للتصوف في مناحي الحياة كلها .

ومما تنبغي اإلشارة إليه أن دفاع الرومي عن الحالج والتخريج اإليجابي لعبارته 
نوع من مد جسور التواصل المعرفي وحفظ للعهد والوفاء الروحي، إذ تظهر صورة 

ر عاشق محب هلل ضحى برأسه ومات شهيدا في سبيل هاته الحالج عند الرومي كأكب
المحّبة في حين نجد صمتا ُمطبقا عند الكثيرين ممن أرخوا للحياة الصوفية كالطوسي 
والقشيري والكالباذي، وهو ما يُحيلنا إلى إثارة تساؤل مركزي حول دور السلطة السياسية 

ل ما هو التفسير المنهجي آنذاك في كتابة وتدوين التراث الصوفي، أو على األق
 والموضوعي لهذا اإلقصاء ؟ 
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___________________________________________________________ 

 جهود بعض الموالي انموذًجا :دور اللغة العربية في تأصيل الدعوة الدينية

 1 أمل محمد حسين النبهان

 

 المقدمة 

الحمد اهلل والصالة والسالم على من بُعث لهذه األمة بلسان عربي مبين، وله الحمدد 
د بقدرته لسان إتباعها لتوحيده جل وعال، الذي جعل القرآن  الكريم معجزته الخالدة ووحَّ

ولددا الحمددُد ربددي مددن أعوددم كددأنا ومددا أطددرم له ددا بددأن له دد  بهددذه المعجددزة، فكاندد  
عالمية كاملة وصامدة في وجه من أراد اجتثاثها فقّيَض لحمايتها القاصي والداني من أبناء 

إطراهدا  لتصدبب بدذلا لغدة العلدم والددين والتدرا   العربية وغيرهم ممن واالهم طواعيدة ال
والحضارة، وم تاًحا للمعرفة وسبيالً ل هم الخهاب اإللهدي، والتعدرع علدى فحدوا رسدالة 

 اإلسالم ومراد اهلل تعالى، طونها ذاطرة األمة، ودعاء ت كيرها . 

عتبددر واللغدة العربيددة هدي لغددة التنزيدل للددنأل اإللهدي األةيددر للبودرية جمعدداء، والدذي ي
أقدم وأهم وثيقة تاريخيدة ورد  بدالتواتر أ أي مدا رواه الجمدُن عدن الجمدن، الدذي ال يحيدل 
العقل تواطأهم على الكذب، والتي ت يد علم اليقينأ وهذا النأل هدو القدرآن الكدريم الدذي 

 . (2)ما يزال التواتر مستمًرا طتابة وح ًوا وتالوة إلى يومنا هذا

اندد  اللغددة العربيددة مزدهددرة مكتملددة النمددو موددترطة بددين أمددا بعددُد، لمددا جدداء اإلسددالم ط
العرب جميًعا يتخذونها أداة للتعبير عن آدابهم، لهذا نزل القرآن الكريم بها، فلم تكدن لغدة 
قريش وحدها، بل طان  اللغة الموترطة للعرب جميًعا، غير أن نزول القرآن الكريم بها قد 

أرطانهدا ودعاممهدا. َفددُدعم  اللغدة العربيدة عددن زادهدا ازدهداًرا فددود ازدهارهدا وبدذلا ثبتدد  
طريددا الدددين الحنيددر ، فارتقدد  بددذلا منزلتهددا العويمددة، ونالدد  الوددرع بددأن تكددون وعدداًء 

 حاوًيا للدين الحنير وما تكاد تن ا عنه، إذ ُهما وجهاِن لعملٍة واحدة. 

                                                           
1 Yermuk Üniversitesi 

. 9، ص2006هد/1427، 1:حسنة، عمرعبيد، العربية تواجه التحديا )طتاب األمة(، قهر، دار الكتب القهرية، ط(2)
 )بتصرع(
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ة لغة عالمية ولما طان هذا االرتباط الوثيا ما بين اللغة والدين  أصبح  اللغة العربي
ةالل قرنين من الزمان، وذلا بعد أن أصبح  ال توحا  اإلسالمية تجوب األمصار ومدا 
وراء األمصدددار، مدددن مغدددارب األرر إلدددى مودددارقها، حتدددى طانددد  الدولدددة اإلسدددالمية تضدددُم 

 العراد والوام ومصر وكمال إفريقيا. 

اًجددا وإذا باللغددة فأقبددل الندداُي فددي هددذه المندداطا علددى الدددين الحنيددر ودةلددوا فيدده افو
العربيددة محددور إعجدداز القددرآن الكددريم، وهددو المعجددزة الكبددرا لسسددالم، فأقبددل الندداي فددي 
األمصار على اللغة العربية أيًضا، بل وال نُغالي حين نقرر أن إقبدالهم علدى اللغدة فدي بعدض 

 .(3)هذه المناطا أسرع من إقبالهم على الدين 

لددوطن العربددي فقددن، ولكنهددا لسددان الدددين، إذن فاللغددة العربيددة ليسدد  لسددان كددعوب ا
ووعدداء رسددالة اإلسددالم، فالمسددلم الددذي يقهددن أوروبددا ويتحددد  اإلنجليزيددة، أو ال رنسددية، 
وطدذلا الصديني والهنددي والترطدي ال يقددرقون القدرآن وال يقيمدون الصدلوا ، وال ي ذنددون 

الالً ربمدا يكدوُن أعودم إال باللغة العربية، فهم يعرفون لها قداستها الروحية، ويكنون لها إج
مدددن إجدددالل متحددددثيها العدددرب، وذلدددا ألنهدددم يعلمدددون أنهدددا م تدددا  للتعدددرع علدددى أصدددول 

 اإلسالم. 

وليس أدل على أن اللغة العربية في حياة الددعوة وتأصديلها تعندي الددين وأصدوله بمدا 
سوع نراه من جهدود المدوالي فدي اللغدة حيدث ربهوهدا باألصدلين الكدريمين للددعوة فدأل وا 

ي  إعددراب القددرآن والمعداني واالكددتقاد، والمجدداز والوقددر واالبتدداء وغيرهددا الكثيددر مددن فد
 .(4)الموضوعا  التي لها الصلة الوثيقة بين اللغة العربية وأصوله الدعوة 

 موكلة البحث:

 تتمحور موكلة البحث في الس ال المحوري التالي:  

  ما هو دور اللغة العربية في تأصيل الدعوة الدينية؟

 ويت رغ عن الس ال المحوري األسئلة ال رعية اآلتية: 

 ما فضل اللغة العربية على سامر اللغا ؟  .1
 ما هي السما  العالمية للغة العربية؟  .2

                                                           
 ، )بتصرع(.276م، ص 1978:أنيس، إبراهيم، اللغة بين القومية والعالمية، مصر، دار المعارع، د ط ،(3)
هد/ 1425حسن، عماد علي عبد السمين، الموالي ودورهم في الدعوة إلى اهلل تعالى، بيرو ، دار الكتب العلمية،  :(4)

 . )بتصرع(. 252م، ص 2004



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

501 

 ما مكانة اللغة في الدعوة الدينية؟  .3
 ما هي جهود الموالي في اللغة والدعوة؟  .4

 أهداع البحث: 

 في تأصيل الدعوة الدينية؟  يهدع هذا البحث إلى بيان دور اللغة العربية 
  . بيان فضل اللغة العربية على سامر اللغا 
  .بيان السما  العالمية اللغة العربية 
  .توضيب مكانة اللغة العربية في الدعوة الدينية 
  بيان جهود الموالي في اللغة والدعوة 

 أهمية البحث:

بدين اللغدة والددين تكمن أهمية البحدث فدي الوصدول إلدى مددا التدرابن واالت داد مدا  
الحنير، وبيان أهمية طالهما لآلةدر، فدي ترسديت وتثبيد  مكانهمدا فدي ردل الصدراع القدامم 

 حول طمس هوية اللغة والدين.

 منهجية البحث:

تتبع  الباحثة المنهج االستقرامي التحليلي المعتمد على استقراء النصوص المتعلقدة 
 بالبحث وتحليلها. 

 مخهن البحث: 

 بتقسيم البحث طاآلتي:  قام  الباحثة

 المبحث األول: عالمية اللغة العربية، ومكانتها في الدعوة.  -
 المهلب األول: فضل اللغة العربية، على سامر اللغا .  -
 المهلب الثاني: السما  العالمية للغة العربية.  -
 المهلب الثالث: مكانة اللغة في الدعوة الدينية  -
 ي اللغة والدعوة. المبحث الثاني: بعض جهود الموالي ف -
 المهلب األول: جهود الموالي في اللغة )سيبويه(.  -
 المهلب الثاني: جهود الموالي الدعوة)ابن جرير الهبري(.  -
 

 

 المبحث األول
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 عالمية اللغة العربية ومكانتها في الدعوة الدينية

 المهلب األول: فضل اللغة العربية على سامر اللغا  . 

ارن من أي لغة ُوجد  على هذه البسديهة أقدول هدذا لديس غلدًوا إن اللغة العربية ال تُقَّ 
و ُ بل واقًعا جاء من قوله تعالى:  اأْلَِمديُن َعَلدى َقْلِبدَا  }َوِإنَُّه َلَتنِزيُل َرّبِ اْلَعاَلِميَن َنَزَل ِبِه الدرو

ِبدديٍن  ِلَتُكددوَن ِمددَن اْلُمنددِذِريَن ِبِلَسدداٍن َعَرِبددّيٍ  (، إذ لدديس ُهنددا  195-192)سددورة الوددعراء،  مو
لسدان  امتددد  بمثدل مددا امتدد  بدده اللسدان العربددي، لمددا لده مددن فصداحة وقددوة فدي البيددان الددذي 
عجز  عنه أي لغة أةرا. ويك ي العربية فضالً بأن كرفها اهلل تعالى فجعل ةهابه لعبداده 

 بها. 

فالباحددث فددي طيددان الدددعوة اإلسددالمية يتأطددد لدده أن البوددرية جمعدداء تلتقددي عنددد لغددة 
 .(5)واحدة ضرورة أن جمين البور مدعوون إلى االنضواء تح  راية الدين اإلسالمي

ومدن ُهنددا سدداهم  مرطزيددة اللغددة العربيددة فددي دفددن السددياد الحضدداري اإلسددالمي نحددو 
األمام بوكل إيجابي، والسيما في حرطة الترجمة واالن تا  على الثقافا  األةرا للعالم، 

د حاسددمة فددي رفددد الحضددارة اإلسددالمية، بحكددم واقددن وكددكل  اللغددة العربيددة نقهددة انهددال
انتوارها الواسن لدا المجموعا  البورية التدي بلغهدا االنتودار هدذا طدان قدد أسدهم بودكل 
مباكر في نقل العادا  والم داهيم العربيدة إلدى الدبالد الم توحدة. والواقدن أن األمدر طدان قدد 

القدرآن، وهكدذا وجدد المسدلمون مدن غيدر  ارتبن إلى حّدِ بعيد بالعامل الديني، فالعربية لغدة
 العرب أن سهم يتوجهون وبكل كغر نحو تعلمها.

ا الباحثددة فددي هددذا الصدددد إلددى موضددوع التقددارب بددين اللغددة العربيددة واللغددا    وتُعددّرِ
األةددرا الموجددودة فددي المحددين المجدداور، بحكددم الجددذور السددامية لهمددا. ويمكددن اإلكددارة 

التي انتور  في ساحل بدالد الودام حيدث فرضد  التهدورا   إلى التوابه من اللغة اآلرامية
اإلدارية أهمية توجه العناصر غير العربية نحو تعلم العربية، طمحاولة السدتمرار العمدل فدي 
دواوين الحكومة التي سيهر  عليها في بداية نودأتها، العديدد مدن الكتداب ال دري والدروم 

ي بدل أن العلدوم الدينيدة المرتبهدة بدالقرآن واألقباط، ولم يقتصر األمر علدى المجدال الدوري 
الكددريم طانددد  وجهدد  عنايدددة الكثيددر مدددن األعددداجم نحددو تعميدددا الدددري ووضدددن القواعدددد 
واألصول للغة العربية، ولعل هذا األمدر ي صدب عدن مكندون بدروز العديدد مدن األسدماء غيدر 

أن سدهم  العربية ابدع  وأجاد  فدي مجدال دراسدة اللغدة العربيدة فدي حدين لدم يكدن العدرب

                                                           
 . 352م، ص 1972جتماعية في اإلسالم، بيرو  ، دار الكتاب اللبناني، د. ط، :عبد ربه، عبد الحافظ، الثورة اال(5)



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

503 

بحاجة لهذه القواعد. هذا من جهة اللغة أما من جهة الدين فقد توجده غيدر العربدي للتعمدا 
 .(6)باللغة العربية ألداء فروضه وإتمام التعاليم الدينية على أطمل وجه

وال بد للحديث في هدذا المقدام حدول اللغدا  التدي اصدهدم  بهدا اللغدة العربيدة بعدد 
لوقدد   حيددث قضد  اللغددة العربيددة بعدد صددراع طويددل علددى ال دتب وطاندد  سددامدة فدي ذلددا ا

اإلغريقية العالمية في طل بدالد الودام والعدراد، والتدي ةرجد  مدن هدذا الصدراع سدالمة لدم 
تكددد تتددأثر بودديء مددن ةصددامأل اللغددة اإلغريقيددة. وطددذلا الوددأن عندددما اصددهدم  العربيددة 

وانعزلدد  فددي بعددض مندداطا  تقهقددر  البربريددة أمددام العربيددة، –بالبربريددة فددي كددمال إفريقيددا 
الصحراء ولم تكدد تتدر  البربريدة فدي ألسدنة المتكملدين بالعربيدة فدي هدذه المنداطا إال آثداًرا 

. وغيرها مدن اصدهداما  اللغدة العربيدة مدن اللغدة (7)ضئيلة يدرطها الدارسون لهاتين اللغتين
  وتقهقر  أمام لغة ال ارسية واآلرامية والقبهية والرومانية والالتينية. ولكن جميعها تهاو

 الدين الحنير. 

وجدداء فضددل اللغددة العربيددة علددى سددامر اللغددا  بددأن انتوددارها طددان بارتباطهددا بالدددين 
الحنير ذلا االرتباط الدذي يتمثدل فدي القدرآن الكدريم والسدنة النبويدة المههدرة، ممدا جعدل 

بالددين  منها لغة تسدمو علدى غيرهدا مدن اللغدا  التدي عرفهدا التداريت. ذلدا ألن مدن تمسدا
 تمسا بلغته أيًضا، يصهنعها في العبادة والمعامال . 

وتنوه الباحثة إلى أن عوامل سمو وأفضلية هذه اللغة السيما تعود أيًضا إلى انتوارها 
السددمب بعيددًدا عددن اإلطددراه والعنددر الددذي يمكددن لدده أن يتمثددل فددي السددلهان السياسددي، ممددا 

بذا  سدماتها وهدذا مدا سدوع يدتم عرضده  جعلها لغة صالحة لكل عصٍر وعلٍم فهي عالمية
 في المهلب القادم إن كاء اهلل. 

 المهلب الثاني: السما  العالمية للغة العربية: 

لقد طان بين تهور العربية وبين انتوار الدين تزاوا غريب، ألن الدين طان ي تب أمدام 
ا مددن اللغددة الهريددا ويمهددد لهددا فددي ن ددوي الندداي وفددي عقددولهم حتددى أصددبح  جددزًءا حًيدد

 ضميرهم المسكن ومثلهم العليا. 

ولما طان الدين يعتمد صوًرا معجزة من فنون هذه اللغدة مثدل ال دن التدولي ممثلدًة فدي 
آيا  القرآن الكريم، فقد طان جزًءا من إيمان الجماعة أن تحافظ على طل مدواد هدذا ال دن 

                                                           
، 1: )راجن( الربيعي، إسماعيل نوري، العرب واإلسالم. قراءة في سياقا  الحضاري والمعرفي، األردن، دار حامد، ط(6)

 . 30ص  -28م، ص 2002
 ر سابا. . مصد287ص  -277أنيس، اللغة بين القومية والعالمية ، ص  ( 7)
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سدب  اللغدة العربيدة القولي وصوره، سدواء فدي لغتده أو فدي قواعدده أو فدي أسداليبه. ومدن اطت
هذه الحصانة العالمية التي تحول بينها وبين أن تذوب أو تتوعب. حيث صمد  في وجه 

 التيارا  اللغوية المختل ة . 

إن هذا العامل وهذه السمة طان  وراء تحقيا العالميدة للغدة العربيدة وإليده يعدود أطبدر 
 . (8)ال ضل في وقاية اللغة، فكان ملجأها حين تعصر بها المالحن

ومددن السددما  العالميددة للغددة العربيددة أنهددا لغددة ديمقراطيددة ال تخاطددب الكبيددر بخهدداب 
والصددغير بخهدداب آةددر، وال تخلددن بددين ضددمير الم ددرد والجمددن، والكثيددر مددن األسدداليب 

 األصيلة في العربية التي سوَّ  بين الناي في الخهاب والغيبة والتكلم. 

ناع كعوب متعددة لها، منذ أن اسدتقر  الدولدة وتُعّد سعة انتوار اللغة العربية واصه
العربية في أواةر القرن الثاني وأوامل الثالث من الهجرة، من أهم السما  العالمية، حيدث 
مّر حينئٍذ على انتوار العربية في أقهار عدة كعوب مختل ة زمن طاع لصبغ تلا الوعوب 

 افة وحضارة. بالصبغة العربية، فأةذ  بالهابن العربي ديًنا ولغة وثق

ممدا أدا إلددى انصددهار طددل تلددا الوددُعوب فددي البوتقددة العربيددة، وتددألر منهددا فددي نهايددة 
المهاع كعب عربي واحدد، ويددين بددين واحدد، ويصدهنن لغدة واحددة هدذا وقدد أصدبح  
مددن أوسددن اللغددا  انتودداًرا فددي العددالم ويعددّدها المحدددثون مددن اللغددويين ثالثددة لغددا  العددالم 

 . (9)ارها وسعة مناطقهاالحديث من حيث انتو

ومددن السددما  التددي وسددم  اللغددة بالعالميددة وجعلدد  منهددا قددوة ثابتددة ندددرة الت دداو  
القدددامم بدددين مدددا يكتدددب ومدددا يُنهدددا مقارندددة مدددن اللغدددا  العالميدددة األةدددرا مثدددل اإلنجليزيدددة 

 . (10)وال رنسية 

ي أيًضددا أن اللغددة العربيددة وهددي فددي أوا نهضددتها قددد رحبدد  بكثيددر مددن األل ددا  التددد
اقترضتها من اللغا  األةدرا، واسدتغلتها فدي المصدهلحا  العلميدة ولغدة الكدالم، ولكنهدا 

. وتدرا الباحثدة مدن دالال  (11)لم تُسمب لها إال فدي الندادر باقتحدام حصدون األدب العربدي
عالمية اللغة أنها قد ساير  التقدم العلمي، فاستهاع  في فجر العصر الحديث، أن تأةذ 

                                                           
إذا انور: فيصل، ككري، المجتمعا  اإلسالمية في القرن األول، نوأتها، مقوماتها تهورها اللغوي واألدبي، بيرو ، دار  ( 8)

 . 280م، ص 1978، 4العلم للماليين، ط 
 . )مصدر سابا(. 280ص  – 279أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ص  ( 9)
 . 40م، ص 1961هد/ 1380، 2دراسا  في الدعوة والدعاة، مصر، دار الكتب الحديثة، طالغزالي، محمد، من اهلل  ( 10)
 . )مصدر سابا( . 280أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ص  ( 11)
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. وهذه السما  جميًعا (12)لعلوم العسكرية والهندسة والهب والزراعة دورها في مداري ا
جعل  منهدا لغدة العصدر والعلدم، حيدث توافدد عليهدا جميدن مدن أرادوا أن ينهلدوا مدن فديض 
الدين الحنير، وليس فقن بل طانوا معوالً لبناء أسس وتأصيل الدعوة لهذا الدين الحنيدر 

 اآلتي: وهذا ما سوع تناقوه الباحثة في المهلب

 المهلب الثالث: مكانة اللغة في الدعوة الدينية: 

إن المتتبددن لم هددوم اللغددة ليجددد الكثيددر الكثيددر مددن المعدداني، الصددحيحة وغيددر ذلددا، 
ولكددن فددي هددذا المقددام تكت ددي الباحثددة بددرأي اإلمددام الغزالددي حددين قددال : أ إنهددا أداة للتعبيددر 

ن ع  . (13)قلي وعاط ي بعيد اآلمادأ ووسيلة للت اهم بين أصحابها، وهي أساي تجمو

وتعتبر اللغة العربيدة فدي حيداة الددعوة الدينيدة هدي الدرو  لهدذه الددعوة، وليسد  فقدن 
 -معجزة الدعوة الخالدة –أداة للتواصل والتخاطب أو الت اهم، فالصلة الوثيقة بين القرآن 

قرآن الكدريم ال وأحاديث النبي العربي صىلى اهلل عليه وسلم تنمي وتغذي هذه الدرو ، فدال
يقددرأ إال بالعربيددة، فهددو اللسددان الددذي كدداء اهلل تعددالى أن يخددتم بدده طالمدده الكددريم الددذي أنزلدده 

 على عباده. 

ومدن ُهنددا نجدد لزاًمددا علدى الدددعاة أن يهتمددوا باللغدة العربيددة درًسدا وفهًمددا، وأن ينوهددوا 
 . (14)وم القيامةب ضلها على سامر اللغا ، وأنها من ضمن النعيم الذي سوع نسأل عنه ي

ُهنددا تددرا الباحثددة أهميددة انكبدداب وانهددالد المددوالي مددن غيددر العددرب لهددذا الدددين علددى 
اللغة وتعلمها واسدتعراب لسدانهم إذ ال تدتم الددعوة إلدى اهلل تعدالى دون اللسدان العربدي وال 

 فامدة لتعلم اللغة دون اإليمان بالمعجزة الخالدة التي نزل  بهذه اللغة. 

إلددى اإلمددام الغزالددي حيددث بدديَّن لنددا أن كددعور المسددلمين ب ددرامض اإلسددالم وُهنددا نعددوُد 
عليهم جعل نواطهم األدبي يتخذ عدة طراما تنتهدي طلهدا بخدمدة ديدنهم ومنهدا علدى سدبيل 
االهتمام باللغة أن طان  هنا  نهضدة كداملة آلداب اللغدة العربيدة وقواعددها حتدى سداور  

 . (15)علوم اللغة علوم الدين في ن س درجتها

وفي هذا المقام لنا من اإلمام ابدن تيميدة وق دة فهدو مكاندة اللغدة فدي الددين وتأصديلها، 
وإرجاعها إلى قواعدها حيث يرا أن اعتياد الخهاب بغير العربية التدي هدي كدعار اإلسدالم 

                                                           
 .135م، ص 1969عبد الرحمن، عاموة، لغتنا والحياة، مصر، دار المعارع،  ( 12)
 ، )مصدر سابا(. 45د. الغزالي، من اهلل، ص  ( 13)
 . )مصدر سابا(. 252حسين، الموالي ودورهم في الدعوة إلى اهلل تعالى، ص  ( 14)
 . 38الغزالي، من اهلل، ص  ( 15)
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 ولغة القرآن حتى يصبب ذلا عادة للبلد وأهله فهو مكروه. 

سكنوا أرر الوام ومصر، وطاند  لغدة أهلهدا ويبين لنا أن المسلمين المتقدمين، لما 
رومية، وأرر العراد وةراسان، ولغة أهلهما فارسية وأهل المغدرب، ولغدة أهلهدا بربريدة، 
فقد عّودوا أهل هذه البالد اللغة العربية، حتى غلب  على لغة أهل تلا األمصار، مسلمهم 

اد الخهداب باللغدة العربيدة، وطافرهم ويوضب اإلمام ابن تيمية أن االعتياد األحسن هدو اعتيد
حتى يتلقنها الصغار في البيو  والكتاتيب فيوهر كدعار اإلسدالم وأصدله، ممدا يسدهل ذلدا 

 على أهل الدين في تعلم فقه معاني الكتاب والسنة وطالم السلر. 

 ونكاد نجزم بهذا الكالم ونقول بأن اللغة العربية هي الهابن العام للدعوة الدينية. 

ويل دد  أنوارنددا اإلمددام إلددى نقهددة هامددة جددًدا وهددي أن اعتيدداد اللغددة يدد ثر فددي العقددل 
والخلددا والدددين، تددأثيًرا قوًيددا بّيًنددا ويدد ثر أيًضددا فددي موددابهة صدددر هددذه األمددة مددن الصددحابة 

 .(16)والتابعين وموابهتهم تزيُد العقل والدين والخلا

ستعراب المدوالي الدذي طدان وفي هذا المهلب تنوه الباحثة بهرع من األفكار حول ا
يتم بداالةتالط اليدومي بدالعرب، وقدد طدان الكثيدر مدن المدوالي الدذطور قدد آل بده األمدر إلدى 
الخدمددة فددي بيددو  السددادة العددرب وفددي أعمددالهم وأراضدديهم، وفددي مختلددر المرافددا التددي 

وطددذلا مددإلل اإلمدداء إلددى الخدمددة المنزليددة  –بحسددب رددروفهم  -يقدددرون علددى القيددام بهددا 
ًبدا، بدادارة كد ون البيد  مددن طعدام وكدراب وغيرهدا مددن األعمدال المنزليدة، فكاند  هددذه غال

العوامل ط يلة فدي زيدادة احتكدا  المدوالي بالحيداة العربيدة وبلسدان العدرب، فيزيدد ذلدا مدن 
 . (17)القدرة على االستيعاب وال هم والمحاطاة 

تتسدم بالعالميدة فدي  ونخلأل بالقول إلى أن الدعوة الدينية جاء  للنداي طافدة والتدي
، ولما طان  ال توحا  اإلسالمية التي أد  إلى (18)لغتها وتعاليمها وكرامعها وطل أسسها 

اتصددال العددرب بددأقوام آةددرين فددي األمصددار لهددم لسددان غيددر لسددانهم، وكددا الت دداهم بيددنهم 
 رهر  أهمية ومكانة اللغة العربية طوحدة أساسية وطمقوم من مقوما  الدعوة الدينية. 

كان  هذه العوامل وغيرها الورارة الحاسمة التي انهلا منها الموالي نحدو التدألير ف

                                                           
 ،728ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم في مخال ة أهل الجحيم، د. م مهابن المجد، د. ط،  ( 16)
 . ) بتصرع(. 207ص  – 206ص  
م، 1988هد/ 1408، 1من الجاهلية إلى أواةر العصر األموي، دموا، دار ال كر، طالمقداد ، محمود، الموالي الوالء  ( 17)

 . )بتصرع(. 162ص 
 . 177، ص 176راجن: أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ص  ( 18)
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والتصددنير وضددربوا لنددا أفضددل األمثلددة لدديس فقددن فددي مجددال الدددين بددل وأبدددعوا فددي مجددال 
اللغدة وال يتسدن المقدام ُهندا إال لدذطر بعددض جهدودهم الجبدارة والتدي أضداف  الكثيدر الكثيددر 

 ية. إلى المكتبة العربية الدين

 وهذا ما سوع تناقوه الباحثة في المبحث القادم إن كاء اهلل تعالى.  

 المبحث الثاني

 بعض جهود الموالي في اللغة والدعوة

 المهلب األول: جهود الموالي في اللغة )سيبويه(: 

إن ةدمة العربيدة، طوعداء للت كيدر، ووسديلة للتعبيدر، جداء مدن غيدر العدرب أطثدر بكثيدر 
ب أهددل اللسددان، وإن جدداء الكثيددر مددن المعدداجم والقددواميس اللغويددة أو ممددا جدداء مددن العددر

االصهالحية التي توكل حراسا  للغة ولمعهود العرب في الخهاب، جاء  في معومهدا 
من غير العرب، وبذلا لم تعد العربية لغة العرب طعنصر وجنس وإنمدا أصدبح  لغدة طدل 

هددا عقيدتدده وديندده وقرآندده وتالوتدده مسددلم، يعتددز بهددا ويحددافظ عليهددا ويخددر لتعلمهددا  ألن ب
. فدي حدين (19)وكخصيته وعبادته وتاريخه الثقافي، وأنه األحا في ةدمتها والح ا  عليهدا

طددان المنتوددر بعددد دةددول المددوالي فددي اإلسددالم أن يتعلمددوا اللغددة العربيددة طلغددة ثانيددة بجددوار 
د  طدان، العكدس لغاتهم األصدلية، وأن يكوندوا أزهدد النداي فدي اللغدة العربيدة، لكدن مدا حد

 تماًما. 

حيث أقبل الموالي على اللغة العربية. إقباالً منقهن النوير في تاريت اللغا  الغازيدة، 
حتدى رأيندا مدنهم أسداتذة أجدالء وكديوًةا للعربيدة سداهموا فدي وضدن  –وجعلوها لغدة حيداة 

ا قواعدها والح دا  عليهدا بدل ُوجدد مدنهم مدن ندافس العدرب فدي هدذا المجدال وال يسدُن هدذ
المقام في الت صيل إنما نذطر باإلجمال كيت النحاة وإمام العربية : أبو بوير بدن عثمدان بدن 
قنبددر، المعددروع بسدديبويه، مددولى بنددي الحددار  ابددن طعددب، وقيددل مددولى آل الربيددن بددن زيدداد، 

 وإنما سمي سيبويه ألن أمه طان  ترقصه وتقول له ذلا، ومعنى سيبويه )رامحة الت ا (. 

بتداء أمره يصدحُب أهدل الحدديث وال قهداء، وطدان يسدتملي علدى حمداد وقد طان في ا
بن سلمة، فلحن يوًما فرّد عليه قوله فدألر ذلدا، فلدزم الخليدل بدن أحمدد فبدرع فدي النحدو، 

                                                           
 ، )مصدر سابا(. 16حسنة، طتاب األمة، ص  ( 19)
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 . (20)ودةل بغداد ونارر الكسامي وقد توفي وله اثنان وثالثون سنة 

لمددة، فمتدى تعلدم فما أعجدب طيدر بلدغ هدذا الوديء مدن العلدم، ولدم يعمدر إال هدذه ا
وجمن علمه الذي غمر الدنيا بالمعرفة. حيدث ُعدرع طتابده مدن قدديم الددهر إلدى يومندا هدذا 
ه باسدم معدين  باسم الكتاب أو طتاب سيبويه، ومدن المقهدوع بده تاريخًيدا أن سديبويه لدم يُسدّمِ
على حين طان العلماء في دهره يضعون لكتدبهم أسدماء وقدد يكدون أعجدل عدن تسدميته بدأن 

ي كدداًبا فلددم يددتمكن مددن معداودة النوددر فيدده، فلدديس للكتدداب مقدمدة ولدديس لدده ةاتمددة مددن تدوف
 . (21)جاللة قدره وإحكام بنامه

والمتتبددن آلراء العلمدداء العوددام بهددذا العددالم الجليددل ليددرا الكثيددر الكثيددر مددن األقددوال 
ابدن طثيدر: أ والمدامب التي تُبرز أهمية الحصيلة العلمية لهذا اإلنجداز العوديم حدين قدال فيده 

وقددد صددنر فددي النحددو طتاًبددا ال يلحددا كددأوه، كددرحه أممددة النحدداة بعددده فددانغمروا فددي لجددج 
 . (22)بحره، واستخرجوا من درره، ولم يبلغوا قعره

وُهنددا نختصددر الحددديث مددن الدددطتور عبددد السددالم هددارون محقددا طتدداب سدديبويه حددول 
مدن عصدرنا هدذا أن الكثيدر أسلوب الكتاب الذي فيه طثير من الغمور، حيث يواجه قارمده 

من المصهلحا  الجزمية وطثيًرا من عباراته النحوية قد غير  وأصبح  الكتدب المتدأةرة 
 الموضوعة في النحو ذا  طابن أسلوبي يباين طابن سيبويه. 

طما أن لسيبويه عباراته الخاصة التي تحتاا إلى األلر والممارسة. ويقول أيًضدا، إن 
علمدداء علددى ةدمددة هددذا الكتدداب ومددا ح وتدده دور الكتددب مددن تعاقددب األجيددال وتعاقددب ال

مخهوطا  طتب النحو، وما نوره العلماء من الترا  النحوي، وما أثيدر حدول الكتداب مدن 
مناقوددا  ومجددادال  فددي مختلددر طتددب العربيددة وطتددب الثقافددة اإلسددالمية، إن طددل هدد الء 

الكتدداب وتعددرع  باإلضددافة إلددى مددا أكددر  إليدده مددن قبددل وهددو ضددرورة التمددري بأسددلوب
مصدددهلحاته، يجعدددل مدددن قدددراءة سددديبويه متعدددة نافعدددة، ون ًعدددا ممتًعدددا ويضدددن أساسدددًا سدددليًما 
للدراسا  النحوية المعاصرة التي طثيًرا ما انحرف  عن جادة السبيل  ألنها لدم تقدر وق دة 
الخووع إزاء الجهد العبقري الجبدار  لندزن مدا صدنن األسدالع وزن الحدا، ونقددر صددقهم 

                                                           
 م، 1985هد/ 1405، 1الكتب العلمية طابن طثير، أبو ال داء الحافظ، البداية والنهاية، بيرو ، دار  ( 20)

 . 182/ ص 10ا
 . 23/ ص 1، ا 3م، ط1983هد/ 1403هارون، عبد السالم، طتاب سيبويه، د. م، عالم الكتب،  ( 21)
 . )مصدر سابا(. 182/ ص  1ابن طثير، البداية والنهاية، ا ( 22)
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 . (23)في عدل وإنصاعوذطاءهم 

وفي هذا القدر تكت ي الباحثة بذطر بعض فضامل وأنوار هدذا الجهدد العوديم إذ يعتبدر 
المددوالي هددم مددن أوامددل مددن وضددن األحجددار األساسددية فددي علددوم اللغددة العربيددة لغددة القددرآن 

 الكريم، بل وبرعوا فيها أطثر من أصحاب اللسان العربي. 

 الدعوة )ابن جرير الهبري(:  المهلب الثاني: جهود الموالي في 

عندما جاء اإلسالم دعا الناي إلى التعارع والتقارب، وحثهم على ذلا بقوله 
 تعالى: 

ن َذَطٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُطمْ  ُكُعوًبا َوَقَباِمَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أَْطَرَمُكْم  } َيا أَيوَها النَّاُي ِإنَّا َةَلْقَناُطم ّمِ
ِ أَ   (. 13)سورة الحجرا ، آية  َعِليم  َةِبير    ْتَقاُطْم ِإنَّ اهللََّ ِعنَد اهللَّ

فأةدددذ العدددرب هدددذا الدددنأل وأةدددذوا يجوبدددون األرر لتحقيدددا هدددذا المبددددأ القرآندددي، 
ويتخذون منه أساًسا لدعوتهم، ولعل ال توحا  اإلسالمية طان  أعوم عوامدل المدزا بدين 

مددوالي إال أن نزحددوا إلددى التجمعددا  العددرب ومددا حددولهم مددن المجتمعددا  فيمددا طددان مددن ال
العربيدة واةتلهدوا بأهلهددا، فمدا طددان مدن هددذا االةدتالط إال وقددد حقدا توحددد األمدة للقيامددة. 

 . (24)بمهمتها على أطمل وجه وهو نور الدعوة الدينية

وطمددا اعتدددنا براعددة المددوالي فددي طافددة العلددوم ومنهددا علددوم الدددعوة الدينيددة. واةتددار  
 لنموذا لهذا الجهد اإلمام ابن جرير الهبري. الباحثة بأن يكون ا

وهددو محمددد بددن جريددر بددن يزيددد بددن طثيددر بددن غالددب، اإلمددام أبددو جع ددر الهبددري، طددان 
مولددده سددنة أربددن وعوددرين ومددامتين، وطددان أسددمر، واسددن العينددين ملدديب الوجدده مديددد القامددة 

ه الت سدير فصيب اللسان رحل إلى اآلفاد فدي طلدب الحدديث، وصدنر التداريت الحافدل، ولد
 الكامل الذي ال يوجد له نوير. 

لدده م ل ددا  فددي األصددول وال ددروع. ومددن أحسددن ذلددا تهددذيب اآلثددار ولددو َطُمددل. لمددا 
 احتيج معه إلى كيء.

ومن م ل اته طتابه الموهور في تاريت األمم والملو  وطتاب فدي الت سدير لدم يصدنر 
 مثله أحد. وطتاب سماه تهذيب اآلثار. 

وفروعه طتب طثيرة، وت رد في مسامل ح و  عنه. تدوفي اإلمدام  وله في أصول ال قه

                                                           
 )بتصرع( )مصدر سابا(.  33ص  -32هارون، طتاب سيبويه، ص  ( 23)
  . )مصدر سابا(.145نور: حسين الموالي ودورهم في الدعوة، ص ا ( 24)



 أمل محمد حسين النبهان 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

510 

الجليل وق  المغرب، عوية يوم األحد، ليومين بقيا مدن كدوال، مدن سدنة عودر وثالثمامدة. 
 رحم اهلل تعالى هذا اإلمام ال ذ القدير.  (25)وطان قد جاوز الثمانين بخمس سنين 

وطان ابن جرير الهبري  (26)وهو من قال عنه صاحب كذرا  الذهب )الحبر البحر( 
داعية بمعنى الكلمة طما قال عنه الخهيب البغدادي: أ طان أحد أممدة  –رحمه اهلل تعالى  –

العلماء: يحكم بقوله، ويرجن إلى رأيه لمعرفتده وفضدله. وطدان قدد جمدن مدن العلدوم مدا لدم 
راءا  بصديًرا يوارطه فيه أحدد مدن أهدل عصدره، وطدان حافًودا لكتداب اهلل تعدالى، عارًفدا بدالق

بالمعاني، فقيًها في أحكام القدرآن عالًمدا بالسدنن وطُرقهدا، وصدحيحها وسدقيمها، وناسدخها 
ومنسددوةها، عارًفددا بددأقوال الصددحابة والتددابعين، ومددن بعدددهم مددن الخددال ين فددي األحكددام 

 . (27)ومسامل الحالل والحرام عارًفا بأيام الناي وأةبارهم

ر القلم عداجًزا عدن وصدر محاسدن وفضدامل هد الء وبهذا الَكّم الهامل من العلم يق
العلمدداء الددذين طغددى جهدددهم علددى أصددحاب اللسددان العربددي. وتخددتم الباحثددة هددذا البحددث 

 بالنتامج والتوصيا  التالية: 

 الخاتمة:

 النتامج:

 من ةالل هذا البحث توصل  الباحثة الى النتامج التالية:

 غة أطثر من العرب ان سهم.د بروز العلماء الموالي في علوم الدعوة والل

د استنتج  الباحثة أن اللغة والددين همدا وجهدان لعملدة واحددة ال ين دا طالهمدا عدن 
 األةرا.

د ان عالمية اللغة انبثق  من عالمية هذا الدين الحنير، حيث ازدهر  اللغة بازدهار 
 رسالة االسالم.

 التوصيا :

وتأصدديل لغددة الدددين الحنيددر، توصددي الباحثددة بتكثيددر الجهددود المبذولددة نحددو تعميددا 
 والوقوع في وجه الحمال  المعادية للدين متمثلة في الهجوم على لغته العالمية.

                                                           
 . )مصر سابا(. 156/ ص 11ابن طثير، البداية والنهاية، ا ( 25)
هد/ 1399، 2أبي ال ال ، عبد الحي بن العماد الحنبلي، كذرا  الذهب في أةبار من ذهب، بيرو ، دار المسيرة ط ( 26)

 . 260/ 2م  ا1979
 ،1م، ط1997هد / 1417بكر أحمد بن علي، تاريت بغداد، بيرو ، دار الكتب العلمية، البغدادي، أبي  ( 27)
 . 161/ ص2ا 
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___________________________________________________________ 

 اللغة والدين

 سراء أحمد صالح أحمدإ
1 

 

 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

 تبعه بإحسان إلي يوم الدين أما بعد:

ها كل قوم عن أغراضهم فقد لما كانت اللغة هي األصوات واأللفاظ التي يعبر ب
كانت اللغة من أهم األدوات المتمثلة في بناء أي حضارة، كما أنها مثلت جانبا مهما في 

حياة البشرية على مر العصور حتى شبهها الكثير بالكائنات الحية لما لها من أثر وتأثير في 
. كما نجد أن حياة الناس، كما أنها أخذت في التطور والتشكل شأنها شأن الكائن الحي

اللغة في بعض المجتمعات كانت أبرز أداة لرقي شعوبها كاللغة اإلغريقية والفارسية 
 والهندية والعربية وغيرها. 

ولما كان الدين كذلك هو اإلعتقاد الروحي لكل ملة على وجه األرض تستمد منه 
لتنظيم حياتها كان القوة الروحية واألوامر التي تسير معاشها وتستنبط منه كل ملة قوانينها 

الدين كذلك من أهم الركائز التي ترتكز على ها أي حضارة، وكان هو الموجه األساسي 
 للبشرية عبر التاريخ. 

أما عندما نتكلم عن عالقة الدين باللغة فإن العالقة وثيقة، بل إنها على درجة من 
التي تترجم الوامر  العالقة بحيث اليمكن الفصل بينهما، ألن اللغة هي األداة األساسية

 الدينية للبشر. وما من رسول جاء إال خاطب قومه بلسانهم ولغتهم. 

وفي هذا البحث سنتناول عالقة اللغة بالدين وأهميتها وبالتحديد اللغة العربية 
ومكانتها في الدين اإلسالمي، وألهمية الموضوع نجد أن كثيرا من العلماء والباحثين قد 

في محافل شتى خصوصًا في مجال مكانة اللغة العربية في القرآن تناولوا هذا الموضوع 
 ألنها اللغة التي نزل بها الوحي. 

                                                           
1 Hartum Üniversitesi 
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 تعريف اللغة لغًة:

 تعريف اللغة معجمًيا: هي من )لغا يلغو بكذا، أي: تكلم به(. 
 لغا يلغو لغًوا: بطل، وألغاه: أبطله

 والجمع: لغات ولغى

 اللغة اصطالحاً:

 . 2بها كل قوم عن أغراضهم واللغة هي أصوات يعبر

 سمعت لغاتهم: أي إختالف كالمهم. 

 3. ويسمى أهل اللغة باللغويون واللسانيون واأللسنيون

عرفها ابن جني بأنّها )أصوات يعّبر بها كّل قوم عن أغراضهم(. ووصفها ابن خلدون 
للعبارة عن بقوله )اعلم أّن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان 

المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنظر إلى 
المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب. وعرفها ابن حزم بأنها )ألفاظ يعبر بها عن 

 المسميات، وعن المعاني المراد إفهامها، ولكل أمة لغتها(. 
 الدين في اللغًة:

عاٍن كثيرة ِللفظ "ِدين" بلغ بها بعُضهم ُزهاء عشرين معًنى وتزيد. في معاجم العربية م
وأحسُن َمْن جمع هذه المعاني ابُن منظور في لسان العرب والمرتضى الزبيدي في تاج 

 العروس. لكن فيها ما هو مولٌَّد بعُضه من بعض، وفيها ما هو مجازي، وبعضها ُمتداخل. 

ين في الّلغة من الِفعل َدانَ   أي اعتنق واعتقد بفكٍر ما أو مذهٍب ما وسار في  الِدّ
 ِركابه وعلى هداه. 

معناه الحكم القاضي. سئل بعض السلف –)دين(: الديان من أسماء اهلل عز وجل 
علي بن أبي طالب فقال كان ديان هذه األمة بعد نبيها، أي قاضيها وحاكمها. والديان 

الحساب، ومنها تقول: )دنته بفعله دينًا أي وهو أيضًا بمعنى الجزاء والمكافأة و 4:القهار
 5جزيته(: ومن هذا قوله تعالى:"مالك يوم الدين"

                                                           
 ) 2 .(انظر لكلمة اللغة في معجم لسان العرب

 ) 3 .(انظر لكلمة اللغة في معجم المعاني الجامع
 ) 4 .(انظر لكلمة الدين في معجم لسان العرب

(4(سورة الفاتحة، اآلية) . 5 ( 
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اإلنقياد والطاعة والخضوع، ومنها سميت شريعة اهلل دينًا، قال تعالى: "الإكراه في 
 6الدين"

 7القضاء: منه قوله تعالى: "ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك"

 : فتقول دنته أي سسته وملكته. وأيضًا بمعنى السياسة والملك

 تعريف الدين إصطالحاً:

يدور حول محور التوحيد، واإلستسالم والتسليم الكامل هلل تعالى، وعبادته قوالً 
وفعالً، واإليمان بما جاء في كتاب اهلل، والسنّة النبويّة الشريفة، واإللتزام بالعقائد 

 حّددتها الشريعة. واألحكام، والتشريعات، واألوامر والنواهي التي 

 8وقال األلوسي الدين اإلقرار بوحدانية اهلل تعالى والتصديق بها

  9وقال الفيروز آبادي : الدين هو التوحيد

 عالقة الدين باللغة :

لما أرسل اهلل تعالى إلى كل قوم رسوال فكان كل رسول يخاطبهم بلسانهم وبلغتهم 
ن اللغة جزء اصيل ال ينفك عن الدين فال التي ينطقون بها، فمن هنا نستطيع أن نقول بأ

، فاللغة هي أداة إما يفهم الدين إال من خالل اللغة التي تترجم تلك األوامر اإللهية للعباد
إلثبات حقائق الدين وإما وسيلة إلنكار هذه الحقائق الدينية كما فعل بعض الفالسفة 

، كما فعل ود إله لهذا الكونالملحدين في إستخدامها لتعميق الفكر اإللحادي وإنكار وج
الفيلسوف اليوناني" بروديكوس"حيث انطلق في فكرة إلحاده عن طريق فكرة التحليل 

 . 10اللغوي

وعندما نتكلم عن اإلسالم نتكلم عن اللغة العربية التي إختارها اهلل تعالى لهذا  
في األديان  الدين الختامي الذي ختم به األديان والشرائع والذي جمع وشمل على ما جاء

السابقة له. فكانت العربية هي لغة القرآن ولقد إختارها اهلل لهذا الدين ألسباب عديدة 

                                                           
(256(سورة البقرة، اآلية) . 6(  

(76(سورة يوسف، اآلية) . 7(  
، 4(محمود شهاب الدين أبو الثناء الحسيني األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني ، ج:

(227ص:) . 8 ( 
(227، ص)4موس المحيط ، ج:(انظر القا . 9 ( 

(شرف الدين عبد الحميد أمين، الفيلسوف اليوناني برود يكوس: الدين واللغة، بحث محكم، قسم الفلسفة والعلوم 
م(2012-4-2ية، ن)موقع مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث(، ت)ناإلنسا . 10 ( 
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 سنذكرها في هذا البحث إن شاء اهلل. 

ويصف مالك بن نبي المجتمع العربي قبل كمال اإلسالم، فيقول: "إن لكل شعب 
لفراعنة مثالً كان لهم إهتمام هواية يصرف إليها مواهبه الخالقة، طبقًا لعبقريته ومزاجه، فا

بفنون العمارة والرياضيات ، يدلنا على هذا ما بقى منها بين أيدينا من آثارهم العظيمة، 
تلك اآلثار التي أثارت إهتمام رجال العلم، مثل األب )موور( الذي خصص أحد كتبه 

اضية لدراسة تصميم الهرم األكبر وما يتضمن من نظريات هندسية غريبة، وخصائص ري
كانيكية عجيبة. كما أن اليونان مغرمين بصور الجمال، على ما أبدعة فن )فيدياس( يوم

 وبآيات المنطق والحكمة على ما جادت به عبقرية سقراط. 

أما العرب في الجاهلية فقد كانت هوايتهم في لغتهم، فلم يقتصرواعلى إستخدامها 
إنما كان العربي يتفنن في في ضروريات الحياة اليومية، شأن الشعوب األخرى، و

إستخدام لغته، فينحت منها صوراً بيانيًة ال تقل جماالً عما كان ينحته )فيدياس( في 
المرمر. وما كانت ترسمه ريشة )ليوناردو دوفانشي(المعلقة في متاحف العالم الكبرى. . . 

ف منهم فالعرب كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة األوثان، وقد سمعنا من أستخ
 . 11بأوثانه، ولم نسمع قط منهم من استخف ببيانهم"

وعلى الرغم من أن بالد العرب قد عرفت العديد من اللغات إلى جانب اللغة 
العربية إال أنها اضمحلت وإندثرت مع مرور الزمن وبقيت اللغة العربية هي اللغة الشائعة 

ع بالحياة واإلزدهار في تلك في تلك األقطار العربية المترامية األطراف وأخذت تتمت
األقطار، يقول إسماعيل راجي الفاروقي: "لنا أن نستخلص إذن أن العربية التي نزل بها 

الوحي كانت لغة جميع العرب في شبه الجزيرة العربية، وأن المكيين وعرب الجنوب قد 
أن  إكتسبوها في األزمنة الخوالي نتيجة إلنتقال السكان إلى تلك المناطق، وأخيراً 

 12الصحراء هي مولد ومهد تلك القبائل الرحل، مثلما هي مهاد لغتهم العربية"

وهناك العديد من األسباب التي ميزت اللغة العربية عن غيرها من اللغات حتى 
جعلتها أهالً ألن تكون لغة القرآن الكريم، هنالك بالطبع حكم يعلمها اهلل بال شك 

العلماء لتبين الخصائص األبرز التي تتميز بها إلختيار هذه اللغة، كما اجتهد بعض 
 العربية. ومن تلك الخصائص:

                                                           
(61م(، ص)2000بور شاهين، ن)دار الفكر(، ب)دمشق، ت)(، تر:عبد الص4(مالك بن نبي:الظاهرة القرآنية، إعادة ط) . 11(  

(، تر:عبد الواحد لؤلؤة، ن)مكتبة 1(إسماعيل راجي الفاروقي ولميس لمياء الفاروقي، أطلس الحضارة اإلسالمية، ط)
(60(، ص)1998العبيكان(، ب)الرياض(، ت) . 12(  
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: من خصائص العربية أنها تستوعب الخبرات الجديدة ألن الكثير من األلفاظ أوالً 
دخلت إليها وإستوطنتها وأصبحت عربية بالممارسة "فالعربية ليست بدعة من اللغات 

التأثير، وهي جميعا تقرض غيرها وتقترض منها، متى اإلنسانية، فهي جميعًا تتبادل التأثر و
. بل إن مقدرة 13تجاورت أو اتصل بعضها ببعض على أي وجه وبأي سبب وألي غاية"

لغة ما على تمثل الكالم األجنبي تعد ميزة لها وخصيصة لها، إذ هي صاغتها على أوزنها 
 فيها. وأنزلتها على أحكامها وجعلته جزء ال يتجزأ من عناصر التعبير 

: من خصائص العربية أنها تحتوي على تغيرات التاريخ كما أشار لذلك د. ثانياً 
عمار القاسمي، فالشعر الجاهلي يحمل الكثير من عناصر الوعي التاريخي التي دفعت 

 . 14لإلهتمام باأليام واألنساب

فقد الحظ العلماء مناسبة حروف العربية لمعانيها، ولمحوا في العربية القيمة 
لتعبيرية الموحية، فلم يعنيهم من كل حرف صوته، بل عناهم من صوت هذا الحرف أنه ا

معبر عن الغرض، فكل حرف في العربية يستغل ببيان معنى خاص ما دام يستغل بإحداث 
 . 15صوت معين

: تتميز العربية بخاصية جوهرية وهي ثالثية الحروف، أي أن كلمات اللغة  ثالثاً 
منها ثالثة حروف صوامت، منها تتكون الكلمات، تدعى بعملية تتكون من جذور في كل 

. فبتغير حركات الصوامت الثالثة حسب قاعدة معينة 16)التصريف، التوريق، اإلشتقاق(
وإلضافة حرف صامت أو أكثر في شكل سابق أو الحق أو داخل مع تغير حركة الكلمة، 

 صورة الوعي عند متكلميها. فمن خالل هذه العملية يتشكل للب وقلب اللغة كما يعكس 

: من خصائص العربية إرتباطها الوثيق بالشريعة اإلسالمية، فمتى ما ذكرت رابعاً 
العربية تبادر للذهن الدين اإلسالمي والقرآن الكريم المعجز البيان. يقول اإلمام الشاطبي: 

ق الفهم، ألنهما "إذا كانت الشريعة عربية فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية ح
سيان في النمط ما عدا وجوه اإلعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئًا في 

فهم الشريعة، أو متوسطًا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، 

                                                           
(315م(، ص)2009بيروت(، ت)(، ن)دار العلم(، ب)3(صبحي الصالح:دراسات في فقه اللغة، ط) . 13 ( 

(د. عمار القاسمي:جدلية العالقة بين اللغة والدين والتاريخ في الجزيرة العربية ومصر والهالل الخصيب. قبل كمال 13) 
الجزائر، –(، قسنطينة 1(، العدد)7اإلسالم وتمام النعم، مجلة دراسات ، جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، مج)

(14ص) .  
(142(دراسات في فقه اللغة، مرجع سابق، ص) . 15(  

(14( المرجع السابق نفسه، ص) . 16(  
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ما كان فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، ك
فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم فقد 
نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. وكل من قصر فهمه لم يكن حجة وال كان 

. فاللغة العربية هي لغة ما يزيد على المليار مسلم والتي تدرس في كثير من 17قوله مقبوالً"
 المية في البالد العربية وغيرها في الشرق والغرب. المدارس اإلس

: للغة العربية عالقة بسعة الذهن وحركة الفكر، فقد ذكر )كريس فريث( أن خامساً 
 33صوت، وفي اإليطالية يوجد  40طريقة للتعبير عن  1120في اللغة اإلنجليزية يوجد 

تخدمون مناطق في المخ صوت، فالذين يتكلمون اإلنجليزية يس 25طريقة فقط للتعبيرعن 
. والشيء نفسه بالنسبة للغات األوروبية األخرى، فهي تقوم 18ال يستخدمها اإليطاليون

على النحت، عدد أصواتها محدود وعدد التعبير عن هذه األصوات محدود أيضًا. أما 
اللغة العربية فهي لغة إشتقاق، إذ إرتبطت بالقرآن الكريم يصبح لديها ماال نهاية من 

رق للتعبير عن ما ال نهاية من األصوات، وهذا ما تؤكده اآلية الكريمة، قال تعالى:" ُقل الط
ْثِلِه لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل أَن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبمِ 

 خصائص العقل.  خاصية أساسية من 20. فيصبح التكوثر19َمَدًدا"

: من خصائص العربية أن العرب قاموا بتطوير الخط العربي حتى أصبح من سادساً 
أرقى الفنون وأهمها عند العرب وغيرهم ، فما زال مجمع اإليريسكا في تركيا قائمًا على 

 هذه الحركية في تطوير الحرف العربي والخط العربي. 

 مكانة اللغة العربية في الدين اإلسالمي:

قد أدرك األئمة األقدمون أهمية اللغة العربية في فهم كالم اهلل تعالى وكالم رسوله ل
صلى اهلل عليه وسلم، فهذا اإلمام الشافعي يقول عنه زوج ابنته: )أقام الشافعي علم العربية 

                                                           
(، 1997(، ن)دار بن عفان للنشر والتوزيع(، ب)المملكة العربية السعودية(، ت)1(، ط)5(الشاطبي: الموافقات، مج)

(53ص) . 17 ( 
(، المركز القومي للترجمة، ب)القاهرة(، 1جالل، ط)(كريس فريث:تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني، تر:شوقي 

(46(، ص)2012ت) . 18 ( 
(109(سورة الكهف ، اآلية) . 19(  

يرتبط بالوحي عن  هيتجاوز حدود ى(التكوثر )هو وجدان الكثرة الممكنة مع الوحدة الظاهرة(، فالعقل محدود وحت19)
يكون لفعله معنى، وإذا قصد يجب أن يطلب الفعل  ىحتطريق القلب فيتجدد على الدوام فيكتسب خاصية العقل والقصد 

م(، 1998(، ب)بيروت(، ت)1النافع، راجع طه عبد الرحمن اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط)
(19-18ص) .  
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، أي 21وأيام الناس عشرين سنة، فقالنا له في هذا، فقال ما أردت بهذا إال إستعانًة للفقه(
ن سنة يتبحر في اللغة العربية ليفقه ويفهم القرآن والسنة، وال يستغرب منه هذا ظل عشري

 . 22فهو الذي يقول :"أصحاب العربية جن اإلنس، يبصرون ما ال يبصره غيرهم"

وكثير من علماء الدين يقولون: )من تكلم في الفقه بغير علم تكلم بلسان قصير(. 
الفهم الصحيح إال من خالل اإللمام بعلوم اللغة فمن أراد أن يفهم هذا الدين ال يصل الي 

العربية ، ألنها اللغة التي نزل بها كتاب اهلل تعالى، وهي اللغة التي خاطب بها رسول اهلل 
، وقال  23صلى اهلل عليه وسلم قومه، قال تعالى:"إنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون"

، ففهم كتاب اهلل وإستنباط  24يعلمون"تعالى:" كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
األحكام منه ال يكون إال لمن عرف العربية وألم بعلومها المختلفه. فهي من العلوم 

المهمة جداً في علم التفسير، وفي علم الفقه وفي علم الكالم وعلم الحديث وكل العلوم 
لتي ينبغي فيها على المتعلقة بالدين لذلك كانت مكانة العربية في اإلسالم مهمة للدرجة ا

كل مسلم تعلمها ولو اليسير منها على األقل ما يمكنة من تالوة آيات اهلل بصورة صحيحه 
 هذا في أدنى حد. 

  :تفسيرهآن ولقرا فهم في لعلميةا مكانتهاو لعربيةا للغةا
للغة العربية أهمية كبيرة في علوم الدين المختلفة كما ذكرنا ذلك سابقاً، وعندما 

حديث عن القرآن وعلومه تزداد األهمية كما أجمع بذلك كل علماء الدين، وبما يكون ال
أن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، قال تعالى:" إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا لعلكم 

 ومعانية لفاظهعلى أ رجا نهأ نييع اهذو بينم بيعر نبلسا آنلقرا هللا لنزأ فقد، 25تعقلون"
وإشتقاقه على لسان العرب الفصيح، قال اإلمام الشافعي بعد أن ساق ، وأساليبة، وإعرابة 
 . 26"فأقام حجته بأنه كتاب عربي مبين" هذه اآلية ونظائرها:

، وأن هلمراد عادمستو، ولوحيه اً مظهر بيلعرا نللساا نيكو أن لىتعا هللا رختاا قدو
 أفصح لسانهم كون منها:  لحكمة هادمر غبالوإ لشرعه ًًالأو المتلقين هم بلعرا نيكو

                                                           
(.41، ص)2(اإلمام البغدادي ، الفقيه المتفقه، ج  21(  

(150الحسين بن على الرازي ، آداب الشافعي ومناقبه ، ص)(أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن بن  . 22 ( 
(2(سورة يوسف، اآلية) . 23(  

(3(سورة فصلت، اآلية) . 24 ( 
(2(سورة يوسف، اآلية) . 25(  

هـ(، 1399(، ن:مكتبة دار التراث، ب:القاهرة، ت)2(محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تر:أحمد محمد شاكر، ط)
(72ص) . 26(  
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 . 27للمعاني، مع إيجاز لفظه ، وأسهلها إنتشاراً، وأكثرها تحمالاأللسن

ومن ثم تعتبر معرفة لغة القرآن من أهم األدوات لفهمه وتفسيره، وال يصح فهمه 
وتفسيره إال بمعرفة اللسان الذي نزل به، لذا على المفسر المعرفة التامة بقواعد اللغة 

 28هاالعربية وداللتها وأصول

 كيف أثر اإلسالم في اللغة العربية وأدابها:
لقد غير اإلسالم من مجرى الحياة األدبية تغييراً كبيراً وواسعًا؟ وال يرجع ذلك إلى ما 
اقتبسه المسلمون من البالد المفتوحة من ثقافة وعلم وأدب وفن، وال إلى آثار المدنية 

يؤثرون البداوة والخشونة ولم يكونوا والحضارة، ألن العرب كانوا قبل اإلسالم مايزالون 
 قد فرغوا بعد من قراع أعداء الدعوة، ونضال خصوم اإلسالم

وإنما يرجع ذلك كله إلى المصدر األول لثقافة المسلمين الدينية والعقلية واالجتماعية 
واألدبية، وهو القرآن الكريم الكتاب المعجز، الذي أحال خشونة الطباع عذوبة وسالسة 

ّدل حوشية األلسنة سهولة ووضوحًا وبالغة، وأورث العرب وضوحًا في التفكير وقوة وب
ودقة في التعبير والتصوير وروعة في الحجة، ودقة في األسلوب وشرفًا في الغرض، ونبالً 

 في المقصد. 
إن أثر اإلسالم في اللغة جد خطير، فقد جاء اإلسالم وللعرب لهجات مختلفة، ولهجة 

ن هذه اللهجات بتأثير األسواق ومواسم الحج، ولنفوذ قريش الروحي قريش لها منزلة بي
واالقتصادي بين العرب، وقد نزل القرآن الكريم بلغة قريش فأيد هذه اللغة وأصبح لها 
السيادة والغلبة، ثم جاءت الفتوحات اإلسالمية الباهرة فأدت إلى نشر اللغة العربية في 

الرسمية فيها، وصارت لغة الدين والسياسة  شتى البالد المفتوحة وصارت هي اللغة
 والثقافة في هذه البالد. 

وزادت أغراض اللغة بتأثير اإلسالم، وما نشأ عنه من نظام ومدنية وعمران وثقافة، فقد 
استعملت في شرح العقيدة اإلسالمية والدعوة إليها وحجاج خصومها وتبين مراميها 

نظام الحكم ونشر األمن والعدل بين الناس، واستنباط أحكامها، كما استعملت في حفظ 
وفيما استدعته حياة الحضر الجديدة وشئون الثقافة والمعرفة، وفي إرشاد الناس إلى 
إحكام دينهم وتذكيرهم بأوامره ونواهيه، وبعد أن كانت اللغة في الجاهلية عن عقول 

 م العظيم. محدودة صارت تنطق عن عقول استضاءت بهدى القرآن وتأدبت بأدب اإلسال

                                                           
(33(، ص)1984(، ن:الدار التونسية، ب:تونس، ت)1اهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج)(محمد الط . 27(  

28  
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وقد ظهرت في معاني اللغة الدقة والتفكير والفهم والعمق، بما أفاده المسلمون من ثقافة 
القرآن واإلسالم ومن خبرة وتجربة وإدراك صحيح للحياة، كما اتسعت مادة المعاني 

باتساع المشاهدات والمناظر والمقوالت والمعنويات، وتعددت صور الخيال وفي روعة 
ر، بتجدد وتعدد صور المشاهدات التي ينتزع منها، والتي كانت مادة له، أما وجمال التعبي

أسلوب اللغة فقد شاعت فيه العذوبة والسالسة في جزالة، وأخذت بأطرافه القوة 
والجمال والوضوح، وروعة التأثير وقوة الحجة وتأجيج العاطفة والتهاب الشعور ودقة 

وذلك لتأثرهم بالقرآن وبالغته مما رقق من نفوسهم القاسية فسلمت اإلحساس األدبي، 
طباعهم وألسنتهم وملكاتهم، ولم تقبل إال السمع المهذب من األساليب، وبتأثير اإلسالم 

ر في وبطل سجع الكهان وأضرابهم ممن يستنبئون الحصى ويزجرون الطير، وبطل الفج
ة قوية، ويصور حياة روحية واسعة، وينم األسلوب فصار عفا كريما ينطق عن عاطفة ديني
 عن تأدب بأدب اإلسالم وتأثر ببالغة القرآن. 

وقد كانت هناك ألفاظ كره اإلسالم مدلولها وأحبط آثارها فبطلت مهمتها، وانقضى 
عملها، وأصبحت ال تالئم الحياة الجديدة، ولم تلبث سنة الوجود أن لفتها في األكفان، 

 حاً، أو عم مساًء، فقد أبدلها اإلسالم بلفظ السالم. ومن تلك األلفاظ عم صبا
وهناك ألفاظ أخرى أحبها اإلسالم وأوجد لها معاني بجانب ما تحمله من معنى وتدل 

ه من مرمى كالصالة والصيام والزكاة والركوع والسجود والمؤمن والكافر والفاسق، يعل
ومعاجمها، وهذا جانب من اآلثار  وغيرها من األلفاظ الكثيرة التي تزخر بها قواميس اللغة

الرائعة التي أحدثها اإلسالم في لغة العرب ومعانيها وألفاظها وأساليبها، وأثار اإلسالم في 
 اللغة العربية أكبر من أن يحصى ويعد. 

  القرآن في تطور اللغة العربية واألدب العربي: أثر
"نستطيع  لقرآن الكريم:ا ىاهلل دراز في مقدمة كتابة مدخل إل يقول د. محمد عبد

دراسة القرآن الكريم من زوايا مختلفة. ولكننها جميعًا يمكن أن تنتهي إلي قضيتين 
أساسيتين هما: الفكر واللغة. فالقرآن الكريم كتاب أدبي وكتاب عقيدة في الوقت نفسه 

 وبنفس الدرجة. 

غة العربية فبإعتباره كتاب لغوي وبالغي تتطلب دراستة دراية واسعة وعميقة بالل
 .29التي أنزل بها نصه األصلي"

                                                           
(د. محمد عبداهلل دراز، مدخل إلي القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، تر:محمد عبد العظيم على ، مراجعة:د. 

الكتاب في األصل أطروحة علمية نال بها م(، هذا 1984-هـ1404السيد محمد بدوي، ن:دار القلم، ب:الكويت، ت: )
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سالم تأثیر کبیر في تطور اللغة العربیة و أسالیبها و ألفاظها لتتشرب فکان لظهور اإل
قرائح المسلمین بروح القرآن، وحفظهم کالمه وإعجابهم به. فال غرو أذا ظهرت أسالیب 

. ویذکر جرجي زیدان أسباب القرآن وألفاظه في لغة المسلمین شعراً و نثراً، کتابًة وخطابةً 
 ذلك التغییر إلی قسمین: تغییر في اإلسلوب و تغییر في األلفاظ. 

اإلسالم ضرب من اإلنشاء من أبلغ ما یکون.  ذکر جرجي زیدان أنّه تولّد في صدر
وأحسن األمثلة علیه مخاطبات الخلفاء والقادة، وکلها من السهل الممتنع. . ویقول: تجد 

رات السیاسّیة و الخطب و نحوها علی إسلوب صدر اإلسالم في کتب أمثلة من المخاب
الفتوح والغزوات، کفتوح الشام للواقدي ، وفتوح البلدان للبالذري، ومنها جانب کبیر في 
خطط المقریزي عن فتوح مصر. وتجد معظمها مجموعًا في کتاب فتوح الشام للشیخ أبي 

ن أهل أواسط القرن الثاني للهجرة طبع في اهلل األزدي البصري م إسماعیل محمد بن عبد
، و قد شاهدنا فیه ما لم نشاهده في غیرها مما وصل إلینا من کتب 1854کلکته سنة 

الفتح. . فإنّه عبارة عن مجموع المخابرات السیاسیة أو األوامر الرسمیة التي جرت بین 
لی کبراء الروم وغیرهم. الخلفاء الراشدین و قادتهم أو ما تکاتب به القادة أو ما کتبوه إ

أوما عقدوه من العهود في أثناء حروبهم في الشام إلی فتحها وفتح أجنادها. .  کأنها 
 30األصول التي أخذت أخبار الفتح عنها

وبقاء اللغة العربية حّية الى يومنا هذا مدين دون شك للقرآن، فلواله لبادت هذه 
قرآن الکریم نمط باهر معجز ببیانه و بالغته، اللغة كما بادت اللغات األثرية القديمة. و ال

أعجز الجمیع علی أن یأتوا بمثله قال تعالى:" ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َواْلِجنُّ َعَلى أَن 
 .31َيْأتُوْا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن الَ َيْأتُوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا"

ي شمال الجزيرة العربية حين بزوغ اإلسالم يتكلمون بلهجات متعددة كما كان العرب ف
ذكرنا ذلك سابقًا وإن كانت لغة قريش شائعة بينهم. وكان الجنوبيون يتكلمون بلغة حمير. 
والقرآن نزل بلهجة قريش فوّحد شمال الجزيرة على هذه اللغة ثم توغلت لغة القرآن الى 

ة كلها تتكّلم بهذه اللغة. فالقرآن له الفضل في توحيد الجنوب فأصبحت الجزيرة العربي
اللغة العربية وانتشارها و بقائها. و ظلت اللهجة القریشّیة في إنتشارها تکتسح ما یقابلها 

من لغات، فاتخذتها شعوب عدیدة لسانًا لها، وأصبح لسانها األدبي من أواسط آسيا حتى 

                                                                                                                        
 ) 29 .المؤلف درجة الدكتوراة في اآلداب مرتبة الشرف في باريس

  )30(زیدان، جرجي، 2005، ص)210(
(88(سورة اإلسراء، اآلية) . 31 ( 
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قولهم ، فكان كل ذلك بفضل القرآن المحیط األطلسي یعبرون به عن مشاعرهم و ع
الکریم، الّذي حفظ العربّیة من الضیاع، وجعلها لغة حّیة خالدة منتشرة في بعض أقطار 

 . . 32األرض
کما أسهم القرآن إسهامًا فّعاالً في ظهور معاٍن لم تكن معروفًة من قبل مثل:الفرقان و 

والزکاة و الرکوع والسجود. ولم الكفر و اإلیمان و اإلشراك و اإلسالم والصوم والصالة 
یقف األمر عند هذه المعاني فقط، بل کان للقرآن مضمونه الذي لم یكن یعرفه العرب 

فشرع للناس ما ینبغي أن تكون علیه  -والبعث والعقاب و الثواب–کالدعوة إلی عبادة اهلل 
 حیاتهم و ما یسودهم من عالقات. 

العربّیة من حواشي اللفظ وغریبه، وأضفی ونستطیع القول بأّن القرآن هّذب اللغة 
علیها لونًا من الطالوة، مع وضوح القصد والوصول إلی الغرض ، فاللفظ أصبح علی قدر 

 المعنی. 
من هذا النبع الصافي أخذ األدباء ینهلون ویسیرون علی هدیه في خطبهم وأشعارهم 

 .33وکل آثارهم األدبّیة، فهو معجمهم األدبي واللغوى
القول بأّن القرآن الكريم منطلق الحركة العلمية التي نشأت حول القرآن  و نستطیع

بمرور الزمن، والدافع المحرك وراء كل النهضة العلمية التي شهدها العالم االسالمي منذ 
 القرن الهجري االول. 

لصيانة لغة القرآن إعرابا و قراءة نشأت علوم النحو والقراءات، و لفهم مضامينه ظهرت 
التفسير و أسباب النزول و الناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه، و لفهم علوم 

إعجازه البياني وضعت علوم البالغة، ولمعرفة أحكامه تفّرع عنه علم الفقه و أصوله. 
 وینبغي التأکید علی أّن العلوم االسالمیة کلها إنما قامت لخدمة القران الکریم. 

ل منزلة العلماء وّفر ِقيمًا جديدة في المجتمع و تأكيد القرآن على العلم و تفضي
المسلم تحّث على المعرفة في حقولها المختلفة، فكان له الفضل في كل ما دّوَن بلغة 

القرآن من علوم في الفلك والطب والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم التي ترتبط 
 بفهم تركيب االنسان و الطبيعة. 
ضافة الى ماتقّدم ـ تحّوال كبيرًا في أسلوب اللغة العربية، و والقرآن الكريم أحدث ـ إ

نستطيع أن نفهم هذا التحّول من مقارنة أسلوب القرآن مع ما وصل إلینا من تراث األدب 
                                                           

  )32 .(عبدالحمیدعلى ، عبدالرحمن، 2005، ص)24(
(24(المرجع السابق، ص) . 33 ( 
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الجاهلي. ولقد أدرك العرب الجاهليون هذا اإلعجاز في األسلوب القرآني، وعلموا أنه 
 يختلف تمامًا عّما سمعوه من فصحائهم. 

قد ذكر لنا القرآن كيف أن بلغاء العرب من المعادين لإلسالم لم يستطيعوا رغم ول
ما يملكون من البالغة واإلعجاز وفنون اللغه ، من أن يتجرؤا على مبارزة النبي )ص( في 

ميدان بالغة القرآن وإعجازة اللغوي الذي أتي به الوحي. ولقد ذكر لنا القرآن ذلك في 
عندما سمع شيء من القرآن وتأثر ببلغاته ، فعاتبته قريش على قصة الوليد بن المغيرة 

ذلك وطلبو منه أن يقول في القرآن شيئًا، فذكر لنا القرآن ذلك قال تعالى:" ِإنَُّه َفكََّر 
َر*ثُمَّ َنَظَر * ثُمَّ َعَبَس َوَبَسَر*ثُمَّ أَْدبَ  َر * ثُمَّ ُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر*َفُقِتَل َكْيَف َقدَّ َر َواْسَتْكَبَر* َفَقاَل َوَقدَّ

، ولقد تحدى القرآن العرب مرات عديدة في ميدان اللغة :"أَْم 34ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر يُْؤَثُر"
ن ُدوِن اهلّلِ إِ  ْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم ّمِ ن ُكنُتْم َيُقولُوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأتُوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر ّمِ

 . 36، قال تعالى أيضاً:"قل فأتوا بسورٍة مثلة"35َصاِدِقين"

ومن المعروف أن الشعر عند العرب هو من أهم الفنون التي تميز بها العرب قبل 
اإلسالم وبعده ، وكان الشعر مرجع العرب األول للغة والبالغة إال أن جاء اإلسالم وأنزل 

الغتهم، ومما الريب فيه أن القرآن قد اهلل القرآن بلسان عربي مبين فاق إعجاز العرب وب
أثر في شعر العرب إجابًا ، فازدهر الشعر العربي بتأثره بالقرآن الكريم خصوصًا في معركة 

اإلسالم مع المشركين، بل إّن من یقرأ شعر الشعراء المخضرمین یجد أنّه یصدر عن ِقیم 
هم شاعر الرسول حسان بن اإلسالم الروحّیة التي انبروا للدفاع عنها ، وکان في مقدمت

ثابت وکعب بن مالك و عبداهلل بن رواحة وغیرهم، وکانوا یستلهمون من القرآن ما 
 :یعینهم علی هجاء المشرکین، یقول عبداهلل بن رواحة

 شهدت بأّن وعد اهلل حّق 
 . 37و أّن النار مثوی الکافرینا

 :ه العمیقوأیضًا نری هذه األبیات ألبي الدرداء حیث یتجّلی فیها إیمان
 یرید المرء أن یؤتی مناه

 و یأبی اهلل إال ما أرادا

                                                           
(24-18(المدثر، اآلية) . 34(  

(13رة هود، اآلية)(سو . 35(  
(38(سورة يونس، األية) . 36(  

  )37(ضیف ، شوقي: العصراالسالمي، ص )68(
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 یقول المرء:فائدتي و مالي
 38وتقوی اهلل أفضل ما استفادا

ویذکر األستاذ الکبیر الدکتورشوقي ضیف اشعاراً من أحد الشعراء حیث یوصي 
 أبنائه بتقوی اهلل وبّر الوالدین:

 أوصیکم بتقی اإللـــه فـإنّــه
 من یشاء ویمنعیعطي الغائب 

 وببر والدکم و طـاعة أمــــره
 39إّن األبّر من البنین األطــلوع

وإذا القرآن أثّر في معاني الشعر فقد أثّر أیضًا في موضوعاته فطالما كان الغزل من 
الموضوعات األساسية التي أهتم بها العرب في أشعارهم ، إال أن الغزل عند شعراء 

هر والصفاء والنقاء مما هّیأ لظهور الغزل العذري والذي المسلمين اتصف بالبراءة والطُّ 
أضفی علی المرأة وعالقتها بالرجل لونًا من القدسّیة و األحترام فجمیل حین یشکو اآلمه 

 وعذابه في حبه یضرع إلی ربّه شاکیًا :
 إلی اهلل اشکو ال إلی الناس حبها
 وال بد بمن شکوی حبیب یروع

 قــتــلـتــهأال تتقین اهلل فــیمــن 
 فـــأمسی إلیکم خاشعًا یتضرع
 فیا رّب حببني إلیها و أعطني

  40العودة منها أنت تعطي و تمنع
بل إّن الغزلیین جمیعًا عذریین وغیر عذریین یستلهمون في غزلهم بعض األلفاظ 

 اإلسالمّیة کالعفو والغفران ، یقول ابن أبي ربیعة
 فدیتک أطلقي حبلی و جودی

 41عفو غفورفإّن اهلل ذو 

                                                           
(68(المرجع السابق نفسه، ص) . 38(  
(69(المرجع السابق نفسه، ص) . 39(  

  )40 (عبدالحمیدعلى ، عبدالرحمن، 2005م، ص)26(.
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وغيرها من النماذج في مختلف مواضيع الحياة، فمثالً في الرثاء ظهر تأثير اإلسالم 
 على مراثيهم والتسليم ألمر اهلل وقضائه، یقول جریر في عمر بن عبدالعزیز

 42حملت أمراً عظیمًا فاصطبرت له وقمت فیه بأمراهلل یا عمر

اً قویًا، وال یزال هذا األثر یتعمق في والحق أّن القرآن قد أثر في نفوس الشعراء تأثیر
 نفوس العدید منهم حتی یومنا هذا. 

ولم يقف الحد ألثر القرآن في تطوير شعرالعرب وأدابهم فقط بل حتي أمتد إلي 
فنونهم وحرفهم اليدوية ومعمارهم، فنجد أثر القرآن واضحًا في ذلك حيث كان القرآن 

ك الخط الذي يحتوى على آيات القرآن أو سببًا في تطور الخط العربي وإستخدام ذل
معانيها أو أحاديث النبي كذلك في فنون العمارة فكان الخط العربي مميزاً للعمارة 

اإلسالمية في كل بقاع األرض وال زالت الشواهد العمرانية للمسلمين شاهدة على ذلك، 
لبعضهم وفن فزين المسلمين مساجدهم وكثير من معمارهم بهذا الخط الذي أصبح حرفه 

 يدرس في الشرق والغرب. 

 :الخاتمة
إن العالقة بين اللغة والدين عالقة ال يمكن الفصل بينهما بأي وجه من الوجوه، فاللغة 

 هي ترجمان الوحى كما أن الوحي هو السبب الرئيسي إلزدهار اللغة وثراها. 
كد علما الشريعة ورها ، كما أذولن يفهم الدين أحد إال بعد التبحر في علوم اللغة وج

ه في هذا الموضوع وتأكيداً لما ذكره العلماء في شأن اللغة يذلك. وأهم ما نريد أن ننوه عل
ومكانتها في فهم علوم الشريعة ، أنه يجب الحرص على تعلم هذه اللغة والتبحر فيها 

 مها لألجيال لما لها من أهمية في فهم الموروث الديني للمسلمين. يوتعل

تمام بتجويد مناهج تعلم اللغة العربية في المؤسسات العلمية المختلفة نا اإلهيفعل
وبخاصة المعنية منها بعلوم الشريعة، وكذلك ال بد من اإلهتمام بضبط اللغة العربية في 

ة لتقليل اللحن حاللغة اليومية المستخدمة واإلهتمام بإستخدام األلفاظ السليمة والصحي
لزيادة ربط المسلمين بدينهم وتقريبهم من لغة الوحي الذي طرأ على اللغة العربية و

نا كذلك أن نكرم منزلتها يبنزول القرآن بها عل ىالمبينة. فبما أن العربية لغة كرمها اهلل تعال
 بيننا. 

 

                                                                                                                        
  )41 (العصراالسالمي، ص)177(.
  )42 ( العصراالسالمی، ص)303(.
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___________________________________________________________ 

KUR’AN’IN ANLAM VE TELAFFUZA DAYALI OKUN-

MASI: YEDİ HARF RUHSATI 

MEHMET DAĞ 1 

 

Giriş 

Kur’an, tarihin belli bir döneminde Arap dilini konuşan ve si-

yasal, sosyal, kültürel yaşam biçimlerini bu dil ekseninde şekillen-

diren Arap toplumuna inmiştir. Kendisi Arapça bir dil kullandığı-

nı ve vahyin de bu dilin özelliklerine göre şekillendiğini belirtir. 

Aralarındaki ontolojik farklılığa bağlı olarak vahyin kaynağı ilahi 

olsa da kullandığı dilin, toplumun düşünce biçimini de yansıtan 

dilsel kalıplara göre belirlendiği görülür. Buna bağlı olarak Arap 

dilinin tüm argümanlarını kullanan vahiy dili, Arapçanın tüm 

edebi özelliklerini ve inceliklerini de bünyesinde barındırır. Nite-

kim Kur’ân’ın Arap diliyle indirildiği konusu, kendisinin açıkça 

ifadelendirdiği2 ve herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konudur. 

Arap dili de, Kur’ân’ın indirildiği dönem açısından, çok sayıda 

lehçeden oluşan bir yapıya sahipti.3 Hz. Peygamber ve kavmi ise 

Kureyş lehçesini kullanmaktaydı. Bunun bir neticesi olarak, konu, 

“Her Peygamberin kendi lisanıyla gönderildiğini”4 beyân eden âyet ile 

birlikte ele alındığında, ulemâ tarafından, Kur’ân’ın Arap Dili’nin 

Kureyş lehçesine göre nâzil olduğu sonucuna tabii olarak ulaşıl-

mıştır.5 Esas Kureyş lehçesi olmakla birlikte daha sonra anlatılacağı 

                                                           
1 Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
2 Yûsuf, 12/2; Ra’d, 13/37; Nahl, 16/103; Tâhâ, 20/113; Şu’arâ, 26/195; Zümer, 39/28; 

Fussilet, 41/3, 44; Şûrâ, 42/7; Zuhruf, 43/3; Ahkâf, 46/12. 
3 Cündî, Ahmed Alemuddîn, Lehcetü’l-Kur’âni’l-Kerîm Beyne’l-Fusha ve Lehecâti’l-

Kabâil, Havliyyatü Külliyeti Dari’l-Ulûm, Kahire, 1969-1970, s. 170-175.  
4 İbrahîm, 14/4. 
5 Bâkıllânî, Ebî Bekr, Nüketü’l-İntisâr li Nakli’l-Kur’ân, Tah: Muhammed Zeğlûl 

Selâm, Menşeetü’l-Me’ârif, İskenderiye, ts., s. 386;  
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gibi bir takım sosyolojik saiklere bağlı olarak vahyin diğer lehçeler-

le de seslendirilmesine ruhsat verilmiştir. İşte bu ruhsat yedi harf 

olarak nitelendirilen rivayetlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Şim-

di vahiy dilinin anlaşılmasına ve daha kolay seslendirilmesini ifa-

de eden ve Kur’an ve Kıraat tarihinde üzerinde en çok tartışılan bu 

meseleyi ve tarihsel arka planının ele almaya çalışalım.  

Yedi harf olgusu kendiliğinden ortaya çıkmış bir mesele de-

ğildir. Hz. Peygamber’den bu hususta nakledilen rivayetlerin vü-

rudu da sebepsiz değildir. Yedi harf rivayetlerinin arka planında 

ciddi bir tarih ve sosyoloji bulunmaktadır. Şimdi yedi harf mesele-

sinin tarihsel çerçevesini kısaca ele almaya çalışalım.  

Yedi Harf: Tarihsel Çerçeve 

Kur’ân’ın Arap diliyle indirildiği konusu, kendisinin açıkça 

ifadelendirdiği ve herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konudur. 

Arap dili de, Kur’ân’ın indirildiği dönem açısından, çok sayıda 

lehçeden oluşan bir yapıya sahipti. Kureyş lehçesinin, diğer lehçe-

lere karşı ortak dildeki rolü/ etkisi veya ortak dilin esasını Kureyş 

lehçesinin oluşturması, coğrafi, dini ve iktisadi gibi bir takım ne-

denlere bağlanmıştır. Hz. Peygamber ve kavmi de Kureyş lehçesini 

kullanmaktaydı. Dolayısıyla peygamberin Kureyş lehçesini kul-

lanması; Kureyş lehçesinin ortak dildeki baskın hususiyetleri; söz 

konusu lehçenin en büyük mucize olan Kur’an’ı taşıyabilecek sevi-

yeye ve olgunluğa ulaşması ve prensip olarak “Her Peygamberin 

kendi lisanıyla gönderildiğini” beyân eden âyet Kur’an’ın Kureyş 

kabilesinin lehçesiyle inmiş bir metin olduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır. Burada sorulması gereken soru şudur: Kur’an’ın 

Kureyş lehçesi dışında kalan diğer arap kabilelerinin lehçeleri ile 

ilişkisi nasıldır ve hangi boyuttadır? 

Tarihsel olarak baktığımızda, nüzûlünün başladığı dönemler-

de, Kur’ân’ın, Kureyş lehçesine göre nâzil olduğu anlaşılmaktadır. 

Kur’ân’ın indirildiği Mekke döneminde, inen âyetlerin farklı form-

larda okunduğunu belirten hiçbir haber ve rivâyete rastlanmamak-

tadır. Bu da, gâyet tabiidir. Çünkü Mekke toplumu lehçeler yö-
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nünden homojen bir yapı arz etmektedir. Mekke’de bulunan kabi-

lelerin tamamı, Kureyş kabilesine bağlıdır ve bu lehçeyi konuş-

maktadır. Dolayısıyla Kur’ân âyetlerinin hem nüzûlü, hem ta’lîm 

ve tilâveti, hem de yazımı, bu dönemde Kureyş lehçesine göre 

olmaktaydı.  

Peygamberin davetinin, Mekke’nin sınırlarını zorlayıp dışarı-

ya yönünü çevirmeye başlaması; çevre kabilelerle dirsek temasına 

geçmesi; örneğin Akabe biatıyla Medineli Evs ve Hazreçlilerle 

görüşmesi ve en nihâyetinde Medine’ye hicret etmesi sonucunda 

İslâm toplumu içerisinde Kureyş lehçesi dışında lehçelere sahip 

olan Araplar ve Arap dilinin çeşitli lehçelerini konuşan Yahudi, 

Hıristiyan, Habeşli, İranlı, Rum vb. bir çok etnik ve dini bünyeye 

sahip insanlar, Müslüman olarak bu toplumun içine dâhil olmuş-

lardır. Bu aşamada tek lehçeye (Kureyş) sahip Mekke toplumunda 

görülmemiş olan “telaffuz”, “anlam” ve “hata” temelli bir kısım 

problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Şöyle ki, tüm Arap dilin-

deki lehçelerde müşterek olan noktalarda bir sorun çıkmamasına 

karşın, metnin içindeki bazı Kureyşî unsurlar, öteki lehçeye sahip 

Müslümanların anlamasını, öğrenmesini ve telaffuzunu zorlaştırı-

yordu. Buna bu insanların, aynı zihni ve entelektüel yapı ve kabili-

yete sahip olmadıklarını; bunlar içerisinde çocuk, yaşlı, kadın ve 

kölelerin mevcut olduğunu ve bunların ilâhî mesajı okuma, algı-

lama ve anlama yetilerinin birbirinden oldukça farklı olduklarını 

eklersek, ortadaki bu sorunun ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır.  

Kur’ân mesajının anlaşılmasını önceleyen ve tek hedef gören 

Hz. Peygamber, ortaya çıkan bu ciddi problemi görmüş ve bir 

kısım lehçelere göre okunmasının bir gereklilik olduğunu kavra-

mıştı. Yedi harf ile ilgili hadîslere bakıldığında, Hz. Peygamber’in 

Cebrâil vasıtasıyla Allah’tan böyle bir müsaade istediği ve Allah’ın 

da buna, “Kur’ân yedi harf üzere nâzil olmuştur, kolayınıza geleni oku-

yun” şeklinde müspet cevap verdiği görülmektedir. 

Tarihsel olarak yedi harf ruhsatının Medine döneminin sonla-

rında verildiği, çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. En önemli 

argüman, -yukarıda genişçe bahsettiğimiz- önceleri böyle bir me-
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selenin olmaması ve sosyal şartların zorlaması neticesinde böyle 

bir ihtiyacın ortaya çıkmış olmasıdır. Buna ilaveten hadîslerdeki 

bazı unsurlar, bu olgunun Medine’de başladığı anlayışını destek-

lemektedir. Bu unsurlardan ikisi, hadisin vürûd yerinin Medine 

olduğuna; birisi ise kabaca vürûd zamanına işaret etmektedir. 

Hadîsin birinde geçen “Benî Ğıfar gölcüğü” Medine sınırları içinde 

bulunan bir mekândır; yine hadîslerde yer alan “mescid” kelimesi 

de, hadisin Medine’de vârid olduğuna işaret etmektedir. Buna 

karşın, bir rivâyette Hz. Ömer’in kendisiyle tartıştığı Hişâm’ın 

Mekke’nin fethinde Müslüman olan bir şahıs olması hasebiyle, 

ilgili ruhsatın Mekke’nin fethi yılı olan 630 tarihlerinde verildiği 

anlaşılmaktadır.  

İlgili ruhsatın tarihsel şartlar ve ilgili rivâyetlerdeki ipuçların-

dan hareketle Medine döneminde başladığı görülmekle birlikte, 

Mekke döneminde olduğunu iddia edenler de olmuştur. Bunların 

öne sürdüğü bir argüman, Mekkî sûrelerin Medenî sûrelerden çok 

olduğu; kırâatların ise sadece Medenî sûrelerde değil, Mekkî sûre-

lerde de bulunduğu şeklindedir. Bu argümanın tutarlı bir tarafı 

bulunmamaktadır. Çünkü yedi harf ruhsatının, Medine’nin son iki 

yılında verildiği görüşü benimsendiğinde, bu durumda, ilgili 

okumaların, bu mantıkla, sadece bu iki senede nâzil olan âyetlerde 

geçerli olması gerekir, Mekke dönemi şöyle dursun, 10 yıllık Me-

dine dönemini de içermezdi. Oysa bu izin, tilâvet izni olduğu için, 

ruhsat sadece sonradan inen vahiyler için değil, önceden inmiş 

olanları da içermektedir. Bu görüştekilerin diğer bir argümanları 

ise, Hz. Peygamber’in, “Cebrâil bana bir harf üzere okutunca yedi harfe 

ulaşıncaya kadar artırmasını istedim” şeklindeki hadîsidir. Bu hadis-

ten yola çıkarak, Hz. Peygamber’e Kur’ân’ın ilk olarak Mekke’de 

nâzil olmasının, kırâatların da Mekke’de nâzil olmasını gerektirdi-

ğini söylemektedirler. Ancak hadîsin metni, bunun Mekke’de ol-

duğuna dair bir ifadeyi içermediği gibi, Mekke toplumunun lehçe-

sel açıdan homojen bir yapı arz etmesi ve yedi harfi gerektirecek 

bir ortamın/sorunun olmaması, bu hadîsin Mekke ile irtibatlandı-

rılmasının önünde ciddi bir engel olarak gözükmektedir. Üstelik 
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böyle bir analojinin mantıkî bir tarafı da bulunmamaktadır. 

Yedi harf ruhsatını Mekke dönemi ile ilişkilendirenlerden biri 

de Cabiri’dir. Ona göre İslam daveti başlangıçta gizli bir şekilde 

yürütüldüğü için çoğunlukla Mekke ve çevresi dışına taşmıyordu. 

Ancak aleni davete geçildiğinde İslami davetin alanı hızla genişle-

di. Mekke’nin hem ibadet hem de ticaret merkezi olması hasebiyle 

dışardan birçok insan gelmekteydi ve Hz. Peygamber onlara dave-

ti ulaştırmaya çalışıyordu. Hz. Peygamberin yaptıı bu görüşmeler-

de onlara Kur’an’dan ayetler okuyordu. Kur’an dinleyen Kureyşi 

olmayan bu insanların, Kur’an’ı en az Kureyşliler kadar anladığı 

kuşkusuzdur. Ancak sorun onların bu Kur’an ayetlerini dinlemele-

ri ve anlamaları değil, onların dinledikleri bu Kur’an metnini gerek 

kendi aralarında ve gerekse başkalarına aktarırken metni yeniden 

üretmeleridir. Bu durumda onlar muhtemelen kendi lehçelerine 

göre okuyacaklardır… Cabiri’nin bu yaklaşımı her ne kadar rasyo-

nel bir temele dayansa da, pratik bir değer ifade etmemektedir. 

Çünkü Hz. Peygamberin bu davetine, bu çabasına tarih kaynakla-

rının verdiği bilgilere göre olumlu tepki veren Yesrib halkıdır. Bu 

da nübüvvetinin 11. Yılında gerçekleşmiştir. Yesrib halkı ise aynı 

bölgenin insanları olması hasebiyle Mekke ile aynı lehçeyi kullan-

maktadır, lehçesel bir farklılık bulunmamaktadır. Yemenden gelen 

gruplarla çok az fark bulunmaktadır. 

Yedi Harf Hadisleri ve Kaynak Değeri 

Kur’ân’ın yedi harf ile indirilmesi ve okunmasıyla ilgili olarak, 

Hz. Peygamber’den değişik tariklerle ve değişik varyantlarla gelen 

birçok hadîs bulunmaktadır. Bu hadîslerin sayısı, -mükerrerler 

hariç- 70’i bulmaktadır. Bütüncül bakıldığında bu rivayetlerin iki 

ana tema üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hadislerden bir 

kısmı vahiy lafızlarının kıraati ile alakalı iken; bir kısmı ise anlam 

ile alakalıdır. Kıraat ile alakalı olan rivayetlerde de, yedi harf ruh-

satının verilişi farklı muhtevalarla karşımıza çıkmaktadır. Bunlar-

dan bazıları yedi harf toleransının, iki veya daha çok kişi arasında 

çıkan ihtilafa mebni olarak; bazılarında gerekçeler ileri sürülerek; 

bazılarında ise Cibril (as) aracılığıyla kademeli olarak verildiğini 
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ifade eder. Kur’an’ın anlamıyla alakalı olan rivayetlerde ise kav-

ram farklılıkları hariç mahiyet benzerliği görülmektedir. 

Bu hadisleri (anlamla alakalı olan yedi harf rivayetleri hariç) 

rivâyet eden sahâbe sayısı hakkında farklı yaklaşımlar vardır. Bazı-

larına göre 15; bazılarına göre ise 25’dir. Senet bakımından da üçte 

ikisinin sahîh olduğu söylenmiştir. Ebû Ubeyd ise, bu rivâyetlerin 

biri hariç, diğerlerinin tamamının mütevâtir olduğunu iddia etmiş-

tir. Çağdaş müelliflerden bir kısmı da, yedi harf ile ilgili hadîslerin 

kaynak tespîti ve değerlendirmesini yaparak, söz konusu rivâyet-

lerin ilk döneme ait hadîs kaynaklarında yeri, sıhhat durumu ve 

hadîslerin ortak paydası olan “Kur’ân yedi harf üzere indirildi” ifade-

sinin epistemolojik değeri ve mütevâtir olup olmadığı yönündeki 

iddialar üzerinde bir takım çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar 

neticesinde müellifler, söz konusu hadîslerin ortak ibaresi olan 

“Kur’ân yedi harf üzere indirildi” kısmının, manen mütevâtir oldu-

ğunu ortaya koymuşlardır.6 

Yedi Harf Hadîslerinin İçerik Analizi ve Tarihsel Verilerin 

Değerlendirilmesi 

Yedi harf hadislerine bakıldığında bunların birçoğunun iki 

veya daha çok kişi arasında çıkan ihtilafa bağlı olarak bu ruhsatın 

verildiğini tekrar eden bir mahiyet arz ettiği görülmektedir. Yine 

bazı rivayetlerde Hz. Pegyamber Cebrail’e (as) yedi harfin gerekçe-

lerini aktarır ve bunun karşılığında kademeli olarak bu ruhsatın 

gerçekleştiğini ortaya koyar. Hadîslerin birçoğunda, ihtilaf edilen 

âyetlerdeki farklı okuma örneklerinin yer almaması ve Peygambe-

rimizin de, “yedi harf üzere indirildi; kolayınıza geleni okuyun” şeklin-

de muğlak bir ifade kullanmasından dolayı, yedi harfin ne olduğu, 

ruhsatın nelere yönelik olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. 

Örneğin, hadîsin birinde Hişâm, Furkân Sûresini okur; ama hem 

Hişâm’ın okuduğu, hem de Hz. Ömer’in itiraz ettiği okuma tarzla-

                                                           
6 Kârî, Abdulazîz b. Abdulfettâh, “Hadîsü’l-Ahrufi’s-Seb’a”, Mecelletü’l-Külliyati’l-

Kur’âni’l-Kerîm ve’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, sy.: 1, Medine, 1402, s. 27-57; Aşıkkutlu, 

Emin, “Kırâat İlminin Temellendirilmesinde Ahruf-i Seb’a Hadîsi”, Kur’ân ve Tefsîr 

Araştırmaları IV, Ensâr Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 97, 98-99. 
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rının ne olduğu rivâyette açık değildir. Ubey’in hadîsinde, birisi-

nin, bilmediği bir kırâatı okuduğunu; bir başkasının ise bu kişinin 

kırâatından da farklı bir kırâat okuduğunu; kendisinin ise bam-

başka bir kırâat okuduğunu söylüyor; ama okunan pasajların neler 

olduğunu açıklamıyor. Ubey’in diğer bazı rivâyetlerinde de du-

rum aynıdır. Ama Ebû Talha’nın bir rivâyetinde, Hz. Peygam-

ber’in, “ihtilaf edilen iki okuma”nın neticesinde, “rahmet âyetini 

azab, azab âyetini rahmet kılmadıkça, Kur’ân’ın bu okumalarının hepsi 

doğrudur”7 buyurduğunu; Ubey’in bir rivâyetinde ise, “eğer sen 

‘ğafûren rahîmen’ yahut ‘semi’en alîmen’ yahut “alîmen semîan” dersen, 

azab âyetini rahmet, yahut rahmet âyetini azab kılmadıkça, bu doğru-

dur”8 dediğini; Ubey’in bir diğer rivâyetinde “طعام االثيم” âyetindeki 

“esîm”i (Duhan, 44/44) “yetim” diye okuyan bir kişiye, Peygam-

ber’in, “طعام الظالم” diye okuyabileceğini söylediğini görüyoruz. 

Hz. Peygamber’in bu ifadeleri için sahâbe’nin şu örnekleri 

açımlayıcı bir rol oynayabilir. İbn Mes’ûd’un “Bu, sizden birisinin, 

“gel” anlamında ‘اقبل، هلم، تعال’ demesi gibidir.” sözü; Enes b. Mâlik’in 

Müzzemmil sûresi 6. âyetindeki “واقوم قيال” bölümünü “واصوب قيال” 

diye okuyunca, oradakilerin “واقوم” şeklinde düzeltmeye kalkışma-

ları üzerine, onun “ اهدى-اصوب-اقوم ” kelimelerinin aynı olduğunu9 

söylemesi; Hz. Ömer’in Cuma, 9. âyetindeki “فاسعوا” yerine 

 ,i okuduğunun İmâm Mâlik’e sorulması üzerine onun da”فامضوا“

“caizdir… bu tür ihtilaflarda bir beis görmüyorum.”10 demesi; yukarıda 

Ubeyy rivâyeti olarak verdiğimiz “طعام االثيم” yerine Peygamberin 

 önermesinin bir yansıması olarak İbn Mes’ûd’un ”طعام الظالم“

“esîm”i okuyamayan birine bunun yerine -zâlim’i değil de-, 

“fâcir”i kullanmasını söylemesi…11 Buna ilaveten Safvân b. 

                                                           
7  Ahmed, Ahmed b. Hanbel, Müsned, Çağrı Yay., İstanbul, 1992. IV, 30 
8 Ebû Dâvûd, Vitr, 22. 
9 Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-

İlmiyye, Beyrut, 1988, I, 36. 
10 Ebû Şâme, Makdîsî, el-Mürşidü’l-Vecîz, Tah: Tayyar Altıkulaç, TDV Yay., Ankara, 

1986, s. 104-105. 
11 İbn Arabî, Ebî Bekr Muhammed b. Abdullah, Ahkâmü’l-Kur’ân, Tah: Ali 

Muhammed el-Becâvî, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabi, Beyrut, ts., 1691-1692. 
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Assâl’ın, Hz. Peygamberi Meryem 12 âyetinde geçen “يحيى” keli-

mesini imâle ile okurken işitmesi üzerine Hz. Peygamber’e “Ey 

Allah’ın Rasulü imâle ile okuyorsunuz. Halbuki imâle Kureyş lügati 

değil” deyince, Hz. Peygamber’in, “O da dayılarımız Benî Sa’d’ın 

lügatidir” diye buyurmuş olmasını zikredebiliriz.12 

Yukarıda verdiğimiz örnekler muvacehesinde, Hz. Peygam-

ber’in koyduğu en açık formül, rahmetin azab, azabın rahmet 

olarak ifade edilmeden; âyetteki kelimenin anlamını değiştirme-

den, aynı anlamlı başka müterâdifleri ile Kur’ân kelimelerinin 

okunmasıdır. Bu sadece müteradif kelimeleri değil, aynı zamanda 

hataya karşı töleransı da ifade etmektedir. Çünkü rivayette örnek-

lendirildiği şekliyle birinin ‘ğafûren rahîmen’ yerine ‘semi’en alîmen’ 

demesi bir kolaylıktan değil hatadan dolayı olabilir. İkinci bir 

formül ise, fonetikler konusunda Peygamberimizin imâle örneğiy-

le verdiği formüldür. Bu iki gerekçelendirmenin okumalara yan-

sıması, muhtemelen, genel itibariyle bir kelimenin müterâdiflerini 

kullanma şeklinde olmakla beraber, âyetin manasına etki etmeyen 

tüm okumaları içereceği; Kureyş dışındaki fonetik farklılıkların 

kullanılmasında bir mahzur olmayacağı şeklinde olabilecektir. 

Yedi harf rivâyetlerine bütüncül olarak baktığımız zaman, söz 

konusu meselenin temelinde, tamamen ihtiyaca binaen ortaya 

çıkan bir izin ve Kureyş lehçesine ait bazı telaffuz özelliklerini 

seslendiremeyen şahısların, vahiyle karşılaşmasında ortaya çıkan 

zorluklar yatmaktadır. Peygamberimiz bunu çok ince bir şekilde 

ortaya koymuş, -İslâm’a giren insanların genç, kabiliyetli, zeki 

olanlar; Kureyş lehçesiyle okunanları öğrenme ve telaffuz etmede 

zorlanmıyorlar ise de- toplumdaki öğrenme, belleme ve söyleme 

kabiliyeti düşük olan yaşlıların, çocukların, okuma-yazma bilme-

yenlerin ve cariyelerinin buna güç yetiremeyeceklerini ve becere-

meyecekleri olgusunu ön plana çıkararak, meselenin gerekçesini 

arz etmiştir. Dolayısıyla yedi harfin temelinde toplumsal şartlar-

                                                           
12 Bu ve benzer rivâyetler için bkz. Sehâvî, Ali b. Muhammed, Cemâlü’l-Kurrâ ve 

Kemâlü’l-İkrâ, Tah: Ali Hüseyin el-Bevvâb, Mektebetü’t-Türâs, Mekke, 1987, II, 498. 
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dan kaynaklanan anlama ve telaffuza dayalı “zorluk” bulunmak-

tadır. Bunun yanında hadîslerden öğrendiğimiz ikinci bir husus 

ise, yedi harf ile hedeflenen hususun, bu zorluğu aşma, “kolaylık” 

unsuru olduğudur. İlgili hadîslerde bu, “teysîr”, “tahfîf” ve 

“tehvîn” kelimeleriyle sıkça vurgulanmaktadır. Sonuçta yedi har-

fin temelinde “güç yetirememeden kaynaklanan sıkıntılar”; hede-

finde ise “kolaylaştırıp insanları mesaja ulaşmasını ve telaffuzunu 

sağlayabilme” vardır. Genel formatını düşündüğümüzde, bu hede-

fe binaen konulan yedi harfin başlangıcında bir harf olması hase-

biyle bu fazlalaştırmada bir icbar ve azimet değil, bir iznin söz 

konusu olduğu anlaşılır. Yani, aslolan Kureyş lehçesidir; ötekilere 

ise sadece izin verilmiştir.  

Şimdi bu iznin mantığı, işleyişi ve nereye kadar olduğu üze-

rinde durmak gerekmektedir. Hadîslerde ifadesini bulduğu şekliy-

le yedi harf denilen okuma biçimleri, gerçekten indiriliyor muydu? 

Yoksa başka bir durum mu söz kousuydu? Bunlar nelerdi? Bunla-

rın hepsini Hz. Peygamber, okuyor ve ta’lîm yoluyla herkese biz-

zat okutuyor muydu? Rivayetlerde geçen “İnzâl”, “ta’lîm”, “ikra” 

kelimeleriyle, ilk anda yedi harf ruhsatı verilen okumaların hepsi-

nin Kur’ân olarak nâzil olduğu; bunların hepsini Peygamberin 

okuduğu; hatta bunları insanlara öğrettiği ve okuttuğu anlaşılmak-

tadır. Geleneğe baktığımızda da, tabii olarak ulemânın, bunları bu 

şekilde anlamlandırdığı görülmektedir. Ne var ki, hadîslerde ge-

çen “inzâl” kelimesini, tıpkı bir harfin vahiy olarak indirilmesi gibi 

indirildiği şeklinde anlamamızı; ayrıca bundan çıkan farklı okuma-

ları “ta’lîm” ve “ikrâ” kavramlarıyla, birebir aktarıldığını düşün-

memizi engelleyecek birçok unsur bulunmaktadır. 

Tarihsel olarak, Medine döneminin son iki yılına kadar 

Kur’ân, bir harf (Kureyş) üzerine nâzil olmuştur. Son iki yılın baş-

langıcında da “yedi harf” ruhsatı konmuştur. Ruhsatın temelinin, 

farklı lehçelerde konuşan insanların telaffuz ve anlama zorluğu 

olduğunu; ruhsatın amacının ise bunları aşmak olduğunu zihni-

mizde tutmalıyız. Durum şudur: asıl olan bir lehçe vardır; diğerleri 

ise bu ruhsata binâen okumadır. İnzâl açısından düşündüğümüz-
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de, son iki yıla kadar inen vahiyler inmiştir; geriye az bir yekun 

kalmıştır. Bu noktada can alıcı sorular ise şunlardır: Daha önce 

inenler, yedi harf ruhsatı verilince tekrar mı inzâl oldu? Yedi harf 

ruhsatından sonra inenler, her bir lehçeye göre ayrı ayrı defalarca 

mı indi? Ne var ki, böyle bir nüzul işlemi olduğuna dair tarihsel 

hiçbir bilgiye ve veriye sahip değiliz. Öte yandan işin işleyişine 

döndüğümüzde, Hz. Peygamber’in, lehçeleri dikkate alarak, farklı 

okumaları bizzat yaptığına dair bir bilgimiz olmadığı, telaffuz ve 

anlama probleminin ortaya çıkması durumunda böyle bir eylemin 

icra edildiğini görüyoruz. Yine Peygamberimizin bizzat kendisi-

nin, Kur’ân lafızları içinde potansiyel olarak yedi harfe göre bütün 

okumaları, ihtiyaç olmadan, durup dururken ve bütününü icra 

ettiğine dair bilgiye de sahip değiliz; zaten bu, mümkün de gö-

zükmemektedir. Çünkü ihtiyaç ortaya çıkınca ruhsat devreye so-

kulmaktadır. Burada Hz. Peygamber’in lehçe temeline oturan, yedi 

harf olgusunda iki temel alan olan “müterâdifler” ve “fonetikler” 

konusunda hepsini okuma yerine, işin yapılış şeklini ve formülünü 

gösterdiğini; sonrakilerin de bunu tatbik ettiklerini söyleyebiliriz.  

Sonuç 

Yedi harf ruhsatı Hz. Peygamber döneminde vahiy dilinin, 

Kureyş lehçesinin dışındaki diğer lehçelere göre seslendirilmesine 

verilen izindir. Bu izin Yüce Allah’ın emri veya Hz. Peygamberin 

direktifleriyle verilmiştir. Bu iznin temel mantığı ise Kureyş lehçe-

sini seslendirmekte zorlananlara kendi lehçelerine göre okuma izni 

verilmesidir. Zira vahyin temel hedefi, ilke ve mesajlarını insanlara 

ulaştırmaktır. Bunun için de okunması ve anlaşılması gereklidir. 

Sosyolojinin farklılığı da dikkate alındığında bu ruhsatın Kur’an 

okuma ve öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi yaygınlaşmasına da hiz-

met ettiği aşikârdır. Bu kendi lehçesine göre okuma toleransı, Hz. 

Osman döneminde kaldırılmış olsa da, özellikle yazıya yansıma-

yan sadece telaffuz niteliği olan okumalar devam etmiş ve daha 

sonraki süreçte kıraat farklılıklarının fonetik kategorisinin temelini 

oluşturmuştur.  
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İMÂM MATURİDÎ’NİN MU’TEZİLE ELEŞTİRİSİNDE 

KULLANDIĞI DİL VE ÜSLUP 

MEHMET SALİH GECİT1 

 

Giriş  

İslam dünyasında İslam tarihi boyunca birçok mezheb ve fır-

kanın, dini hareket ve akımın çıktığı ilmî çevrelerin malumudur. 

Bunlardan bir kısmı itikadî ve siyasî, bir kısmı fıkhî ve toplumsal, 

bir kısmı da tasavvufî niteliktedir. İslam tarihinde ortaya çıkan 

dini ve sosyal oluşumlar içerisinde en çok dikkat çeken fırkalardan 

birisi de Mu’tezile fırkasıdır. Bu çalışmamızda Mu’tezile hakkında 

İmâm Matûridî’nin yaptığı eleştiriler ve bu eleştirilerinde kullan-

dığı dil ve üslubu ele alacağız.  Ele aldığımız bu konu her ne kadar 

tarihî geçmişi uzun olan bir konu olsa da günümüz bilimsel gün-

demi açısından da son derece önemlidir. Zira günümüzde hem 

Matûridîlik ve İmâm Matûridî, hem de Mu’tezile ve Mu’tezilî 

âlimler olduğundan farklı şekillerde gösterilmektedir. Hatta bu 

konudaki bilimsel makale, tez ve eserler üzerinde dikkatli bir araş-

tırma yapılırsa görülecektir ki, herkesin kendisine göre bir 

Matûridîliği ve herkesin kendi anlayışına göre bir Mu’tezilesi bu-

lunmaktadır. Hâlbuki tarihte belli bir Matûridîlik ve belli bir 

Mu’tezililik vardır. Bu nedenle burada temel kaynaklarına inerek 

Matûridîliğin gerçekliğini kendi eserlerinden, Mu’tezile’nin gerçe-

ğini de kendi âlimlerinin yazdığı eserlerden hareketle ortaya koy-

mak gerekmektedir. Çünkü ülkemizde son yıllarda sanki 

Matûridîlîk Fırkası, Ehl-i sünnet ve’l-Cemaat anlayışına bağlı müs-

takil bir mezhep değil de İslâm toplumunun ana omurgası olan 

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’tan ayrılan Mu’tezile’nin bir kopyası, bir 

                                                           
1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri 
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devamı veya onu merkeze alan bir alt gurubu gibi gösterilmekte-

dir. İmâm Matûrîdî de Nazzâm, Allâf, Câhız, Kâdı Abdülcebbâr 

gibi nakle değer vermeyen ve aklı nakle hâkim kılan bir âlim gibi 

gösterilmektedir. Öyle ki Kelâm Tarihini hakkıyla bilmeyen oku-

yucu ve seyircilerin zihninde Matûridî’nin Mu’tezile mezhebi 

mensubu bir şahıs olduğu vehmi uyanmaktadır. Bu tür taraflı mü-

talaalar ve gerçekçi olmayan ifadeler yüzünden insanların zihnin-

de birçok düşünce bulanıklıkları doğmakta, hilaf-ı hakikat olan 

tasavvurlar oluşmaktadır. İşte bu konuda bizim ifade ettiğimiz 

görüşlerin temellerine inmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede ha-

reket ederek İmâm Matûrîdî kimdir, nasıl düşünmektedir, din 

anlayışı nasıldır ve bilgi kaynakları nelerdir, savunduğu ve eleştir-

diği görüşler nelerdir, dini görüşlerini açıklarken takip ettiği metot 

ve kullandığı dil ve üslup nasıldır şeklindeki sorulara net cevaplar 

vermemiz gerekmektedir. Biz de bu çalışmamızda böyle bir bakış 

açısıyla hareket ederek İmâm Matûridî’nin Mu’tezile eleştirisinde 

kullandığı dil ve üslubu inceleyeceğiz. 

1. Matûrîdî ve Mutezile 

İmâm Matûrîdî ile ilgili birçok araştırma yapıldığı için burada 

kişisel hayatı ve ilmi kişiliği yerine düşünce tarzını ortaya koyan 

temel vasıflardan üç tanesine dikkat çekeceğiz: 

1.1. Ebu Hanife’nin Tevhid ve Tenzih Görüşüne Sahip Çı-

kan Mütekellim:2 İmâm Matûrîdî Ebu Hanîfe ve Ahmed b. Han-

bel’den sonra Ehl-i sünnet’in en önemli teorisyeni olarak gösterilen 

âlimdir. İmâm Matûrîdî (v. 333/944)’nin yetiştiği ilmî çevrede ted-

risatla uğraşan âlimlerin ilmî silsilesinin İmâm Ebu Yusuf ve Mu-

hammed b. Hasan eş-Şeybanî aracılığıyla Ebu Hanîfe’ye dayandığı 

araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur.3 Matûridî’nin çalış-

maları ve mücâdelesi neticesinde kendisi Ebu Hanîfe’nin temsil 

                                                           
2 Bkz. Mehmet Salih Gecit, İslam Kelamında İmamet-Siyaset Tartışmaları, (Basılmamış 

Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2012, s. 173. 
3 Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Kitâbu’t-Tevhîd (Sunuş), İSAM Yay., Ankara 

2003, s. XVI-XVII; Bekir Topaloğlu, Kelâm Ilmi, Damla Yay., İstanbul, 2010, s. 113; 

Topaloğlu-Aruçi, s. XVII. 
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ettiği itikâdî anlayışın, başka bir ifâdeyle “Ehl-i sünnet”in “reisi” 

olarak tanınmıştır. Bu nedenle kendisine nisbet edilen “Matûridîy-

ye” ismi, Ebu Hanîfe’ye yapılan nisbetin itikâdî yönünü temsil 

etmiş, “Hanefîyye” nisbetinin de sadece fıkhî bir nisbet olarak 

İmâm Azam’a ait sayılmasına neden olmuştur.4 Zira Matûridî, 

Hanefî ekolünün itikâdî yönünü sistemleştirmiştir. Onun dönemi-

ne kadar Hanefîlik sadece fıkıh değil, kelâm alanında da söz sahibi 

idi. Bununla birlikte Matûridîlik anlayışının müstakil bir mezhep 

olarak bulunmadığı ve Hanefiliğin kelâmî ve siyâsî bir fırkadan 

çok fıkhî bir mezhep olarak oluşum safhasında olduğu erken dö-

nemlerde İmâm Ebu Hanîfe’nin itikad anlayışı mezhepler arası 

sınıflandırmada müstakil bir fırka olarak değil, iman konusundaki 

görüşünün yakın olması sebebiyle Mürcie fırkasının bir alt grubu 

olarak tanıtılmıştır.5 Zamanla Matûridî’nin ve talebelerinin çalış-

maları neticesinde Ebu Hanîfe’nin benimseyip talebelerine anlattı-

ğı görüşler, bir itikadî fırka sayılacak derecede sistematiğini ve 

metodolojisini kurmuş olduğundan dolayı müstakil bir fırka ola-

rak telakki edildi ve Hanefilik ile Matûridîlik arasında böyle bir 

ayırım meydana geldi.6 

Ebu Hanîfe ile Matûridî’nin itikadî çalışmalarına baktığımızda 

net olarak şunu söyleyebiliriz: İmâm Matûrîdî Ebu Hanife gelene-

ğine sahiptir ve Ebu Hanîfe’nin itikad esasları ile ilgili inançlarını 

şerh etmiştir. Bu açıdan bakıldığında müstakil bir mezhep kur-

maktan çok adeta Fıkh-ı Ekber’in bir şarihi olarak karşımıza çık-

maktadır. Nitekim Matûridî’nin”Kitâbu’t-Tevhîd” adlı kitâbına 

bakıldığında, bu kitâbın “Fıkhu’l-Ekber”in bir şerhi mahiyetinde 

olduğu, ya da Fıkh-ı Ekber’de ele alınan konuların felsefî ve kelâmî 

geniş açıklaması niteliğinde olduğu görülmektedir. Zira konuların 

ele alınış metodu ve sıralanışı da büyük çapta birbirine benzemek-

                                                           
4 Topaloğlu-Aruçi, s. XVIII; Topaloğlu, Kelâm Ilmi, s. 114-115. 
5 Ebu’l-Hasan el-Eş’arî, Makâlâtu’l-İslâmiyyîn ve İhtilâfu’l-Musallîn, Tahk. Ahmed 

Câd, Dâru’l-Hadîs, Kâhire, 2009, s. 84-85.                                                                                                                                                 
6 Yüceer, Kelâm Fırkalarında Yöntem, Tablet Yay., Konya, 2007, s. 126. 



 Mehmet Salih Gecit 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

540 

tedir.7 Burada şu hususa dikkat çekmek gerekir: Ebu Hanîfe İslâm 

tarihinde tevhid konusunu ele alırken, tevhidi tenzih açısından ele 

alan ilk müelliflerden birisidir. Günümüzde tevhid konusuna ten-

zih açısından yaklaşmanın Mu’tezile fırkası tarafından icad edildi-

ği ve sadece Mu’tezileye has bir görüş olduğunu ima eden görüşler 

ileri sürülmekteyse de böyle bir fazileti sadece onlara mal etmek 

doğru değildir. Elbette ki Mu’tezile âlimleri de öteden beri tevhid 

konusunu tenzihi bir şekilde ele almışlar. Ancak tenzih anlayışını 

geliştirip bize sunan âlimlerden birisi olarak Ebu Hanife’yi zikret-

mek de gerekmektedir. İşte İmâm Matûrîdî de bu tenzih anlayışını 

Ebu Hanîfe’den alarak devam ettiren, geliştiren ve bir düşünce 

ekolüne dönüştüren bir önemli şahsiyet olarak tarihe damgasını 

vurmuştur. 

Matürîdî’nin, eserlerinde Ebû Hanîfe’nin fikirlerini nakledip 

benimsemesi, bunların Kur’an’a uygun olduğunu belirterek doğru-

lamaya çalışması ve eleştirenlere karşı savunması,8 ayrı-

ca Mâtürîdiyye’nin önemli kelâmcılarından Ebü’l-Muîn en-

Nesefî’nin Ebû Hanîfe’yi ekolün önderi (imam) olarak göstermesi, 

ilâhî sıfatların tenzihçi bir yaklaşımla ilk defa onun tarafından 

incelendiğini, kelâmcıların daha sonra ona uyduğunu belirtmesi 

ve Mâtürîdî’nin kelâmda ve fıkıhta Ebû Hanîfe’ye uyduğunu açık-

ça ifade etmesi, Ebû Hanîfe’nin Mâtürîdiyye’nin görüşlerine öncü-

lük yaptığını kanıtlayıcı mahiyettedir.9 

Burada Ebu Hanîfe ile ilgili bir yanlış anlaşılmayı gidermek 

için şu hususu belirtmek gerekir: Yukarıdaki ifadede Eş’arî’nin 

bahsettiği “Mürciî” kelimesi Ebu Hanîfe konusunda bir mezhebe 

mensubiyeti değil, iman konusunda kişinin imanını Allah’a havale 

ve irca eden veya mü’min kişinin cennete veya cehenneme girmesi 

hükmünü ahirete te’hîr eden bir tavrı ifade etmektedir. Zira hem 

Eş’arî’nin kitabında Ebu Hanîfe hakkında verdiği örnekler, hem de 

                                                           
7 Bkz. Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd (Topaloğlu-Aruçî Baskısı), s. 5-10 (Fihrist Bölümü). 
8 Maturidî, Kitâbü’t-Tevĥîd, s. 483, 593, 615. 
9 Ebu’l-Muîn en-Nesefî, Tasıratü’l-Edille Fî Usûli’d-Dîn, Tahk. Hüseyin Atay, DİB 

Yay., Ankara, 1993, 1/37-39, 42, 192, 209 vd. 
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İmâm Matûridî’nin “Mürci’ diye isimlendirilen kimsenin hangi fikir 

çerçevesinde bu isimler adlandırıldığı konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Bununla birlikte dilciler ircanın “te’hîr” manasına geldiği 

konusunda fikir birliğine varmışlardır.”10 sözü Ebu Hanife hakkında 

söylenilen “mürcilik” ifadesinin lügat anlamını ifade ettiğini ortaya 

koymaktadır. 

1.2. Din anlayışında Akıl ve Nakil Dengesi Kuran Mütekel-

lim: Dini konularda sadece nakille yetinen Selefiyye’nin metotları 

İslam inanç esaslarını inkâr eden zındık, mülhid ve münkirlere 

karşı ikna açısından zamanla yeterli görülmediğinden bunu telafi 

etmek için Mu’tezile merkezli rasyonalist bir bakış açısı ve aşırı 

akılcı metotlar kullanılmaya başlanmıştır. Ancak nakli ihmal edip 

aklı öne çıkaran Mu‘tezile’nin din konusunda geliştirdiği görüş ve 

anlayışları da aynı şekilde zamanın zorlu şartları karşısında isabet-

li bulunmadığından muasırı Eş’arî gibi Mâtürîdî nakille aklı uzlaş-

tırma yöntemini uygulayıp geliştirmiştir. Nasları ihmal etmemekle 

birlikte itikadî esasların yanı sıra İslâm’ın bütün ana ilkelerini aklî 

bilgilerle yoğun bir şekilde temellendirmeye çalışmıştır. Nasları 

akılcılık ve hikmet felsefesi diye nitelendirilebilecek bir düşünce 

yapısının ışığında tahlil ettiği Kitâbü’t-Tevĥîd ve Te’vîlâtü’l-Ķur’ân 

adlı eserleri, onun Sünnî kelâm yöntemini başarılı bir şekilde uy-

gulamakla kalmayıp bunları akıl-nakil dengesi açısından ileri bir 

merhaleye ulaştırdığını, böylece hem selefin görüşlerini kelâmî bir 

metoda, hem de Mu’tezile’nin metot ve anlayışlarını tadilat ve 

tamirata kavuşturan üstün bir kelâmcı olduğunu kanıtlamakta-

dır.11 

Buna göre İmâm Matûridî, din anlayışında ve itikadda akıl ile 

nakil arasındaki dengeyi savunan ve sağlayan bir büyük mütefek-

kir ve Ebu Hanife’nin aynı şekildeki metodunu gelecek nesillere 

aktaran bir âlim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani İmâm 

Matûrîdî akla da gereği kadar değer vermiştir, nakle de gereği 

                                                           
10 Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 575-576. 
11 Hülya Alper,İmâm Maturidî’de Akıl-Vahiy İlişkisi, İz Yay., İstanbul, 2009, s. 49-96. 
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kadar değer vermiştir. Ne nakli akla feda etmiştir, ne de aklı gere-

ğinden fazla naklin önüne geçirerek her şeyi akıl açısından değer-

lendirme şeklindeki bir tavra girmemiştir. Kendi anlayışı içerisinde 

elbette ki en çok bağlı olduğu delil ve kaynak, nakildir. Buna göre 

aklı, naklin bir anlaşılma aracı olarak kabul etmiş ve ihmal etme-

miştir. Yani eski dönemde Selefiyenin bir kısım aşırı unsurları ve 

Haşeviye gibi bazı mezheplerin akla fazla itibar etmemesi, hatta 

zaman zaman aklı din konusunda gereksiz görmesi gibi bir tavra 

takınmak yerine aklı da çok aktif bir şekilde kullanmıştır. 

Şu da bir gerçektir ki İmâm Matûridî’nin aklı en çok karşısın-

dan kullandığı mezhep, Mu’tezile’dir. Elbette ki Mu’tezile çağı-

mızda akılcı bir mezhep olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar 

günümüzdeki rasyonalistlerin gösterdiği gibi olmayıp, aklın nakil 

karşısındaki rol ve değeri açısından diğer mezheplere oranla akla 

daha fazla değer biçmiş ise de, nakil konusundaki tavrının günü-

müz akademisyenlerinin bildirdiği kadar anti nakilci bir mahiyet 

arz etmediği kendi kitapları üzerinde yapılan araştırmalardan 

anlaşılmaktadır. Zira Mu’tezile’de de nakil son derece önemlidir 

ve bu mezhep sadece akla değer veren, akıl karşısında nakli değer-

siz ve işlevsiz gören, hatta nakli kabul etmeyen bir İslam mezhebi 

değildir. Ama akıl ile nakil arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken 

akla fazlaca pay verme şeklindeki bir tavrı takınmıştır. Bunu ya-

parken de nakli tamamen reddetmemiştir. Burada göz önünde 

bulunduracak husus şudur: Hak ve hakikate ulaşmak için hem 

nakil, hem de akıl konusunda doğru olan tavır neyse, onu göster-

mek gerekir. Ancak bu doğruyu tesbit etmeye çalışırken, bazı İs-

lam mezhepleri dengeyi tam net bir şekilde kuramamış, bir kısmı 

nakil konusunda, diğer bir kısmı da akıl konusunda aşırı tavırlar 

takınmıştır. İşte Matûridî’nin bu konuda gösterdiği tavır, ne Ceb-

riyye, Haşeviyye, Müşebbihe gibi aklı işlevsiz kılan bir anlayışı, ne 

de Felasife, Zenadıka, Dehriyye, Kaderiyye ve Mu’tezile gibi her 

şeyi akla bağlayan bir anlayışı savunmaktır. Böylece denge sağla-
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ma adına İslam tarihine olumlu ve değerli bir etki bırakmıştır.12 

1.3. Din-Siyaset konusunda mu’tedil tavrı takınan âlim: 

Matûridî’nin siyasî konularla ilgili görüşlerini değerlendiren son 

yılların liberalist ve sekülarist yazarları, onu da kendileri gibi din-

siyaset ayırımcısı, daha doğru bir ifadeyle laik ve sekülarist bir 

anlayışı savunduğunu açıkça ilan etmektedirler.13 Sönmez Kut-

lu’nun “Diyanet-Siyaset Ayırımı” diye adlandırdığı bu temayül, 

Maturidî’nin düşüncesinde Sahâbe arası ihtilâflar hakkında Ehl-i 

sünnet’in sergilediği tarafsızlığın ideolojik bir bakış açısıyla değer-

lendirilmesinin bir örneği olarak görmek gerekmektedir. Buna 

rağmen Kutlu ve fikirdaşları Matûrîdî’nin eserlerinin köşe bucak-

larında rastladıkları çok cılız bazı işâretlerden hareketle konuyu 

farklı yöne taşımakta, Maturidî’nin sahabe arasında cereyan eden 

olaylara ilişkin görüşlerini veya kendi zamanındaki bazı itikadî 

tartışmalarla ilgili tutumunu siyasi bir bakış açısıyla değerlendire-

rek ve günümüz politik grupları arasındaki çatışmalara benzeterek 

diyanet-siyaset ayırımına kadar götürmektedirler. Kanaatimizce 

bu tavır, yakın tarihteki sağ-sol çatışmasından etkilenme hadise-

sinden kaynaklanan bir yanılgıdan ibarettir. Halbuki İmâm 

Matûridî, siyasetin insan hayatında ne denli önemli ve etkili oldu-

ğunu bilmeyecek bir âlim değildir. Zira onun da dini inançları 

çerçevesinde oluşan bir siyasî anlayışı vardır ve var olmasının 

önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle biz onun siyasî 

bakış açısını zamanın hükümdarlarına karşı takındığı tavırlardan 

ve Ehl-i Sünnet dışındaki diğer fırkalar hakkında sergilediği tav-

rından öğrenmekteyiz. İmâm Matûridî’nin kitaplarını dakik bir 

şekilde inceleyen ilim adamları, onun bu kitaplarında dinî ve mez-

hebi anlayışı açıkça ifade ettiği gibi siyasî tavrını da açıkça ortaya 

koyduğunu ve zamanın hükümdarları ile farklı siyasi grupların 

adeta silahşörlüğünü yapan fırkaları tenkit ettiğini görmektedir. 

                                                           
12 Matûrîdî’nin akıl-nakil ilişkisi konusundaki görüşleri hakkında fazla bilgi için 

bkz. Hülya Alper, İmam Maturidî’de Akıl-Vahiy İlişkisi, s. 15-218. 
13 Bkz. Sönmez Kutlu, İmâm Maturidî ve Maturidîlik, Otto Yay., Ankara, 2011, s. 36-

37. 
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Ancak bu konudaki eleştirilerini bir siyaset adamı havasında değil, 

bir ilim adamı ve din önderi kimlik ve kişiliği içerisinde yürütmüş-

tür. Bu nedenle güncel siyasete girmek yerine dinî ve siyasî anlayı-

şının dayandığı temel ilkeler bazında hareket etmiştir. İşte 

Matûridî’nin “siyâsî tavırlar arasında siyâsî tavra girmeme” veya 

“siyâsî taraflar karşısında tarafsız kalma” şeklinde nitelenebilecek bu 

ilmî temâyülü,14 kitâbının her tarafına hâkim olmuş, neticede 

onun, fırkalar arasında cereyan eden ihtilâfları siyâsî arka plana 

inmeden ve arkadaki siyâsî mütaalaları yansıtmadan, başka bir 

ifâdeyle ele aldığı konuların ve kelâmî başlıklar altında zikrettiği 

sorunların müslümanlar tarafından tartışılmasını sağlayan siyâsî 

faktörlere değinmeden, Ehl-i sünnet ile diğer fırkalar arası tartış-

maları felsefî ve mantıkî zemine taşıyarak sırf aklî ve mantıkî 

muhâkeme metodunu kullanarak meseleleri açıklamasına neden 

olmuştur. Bu sebeple diğer fırkalara verdiği cevaplar ve onlara 

yönelttiği eleştiriler, hep aklî/mantıkî zemindedir. Zikredilen âyet 

ve hadisler de aklen ve mantıken ulaşılan sonuçları delillendirme 

ve temellendirme maksadını taşımaktadır. Ama bu görüntü, 

Matûridî’nin düşünce yapısında siyâsetin ve siyâsî düşüncenin 

etkisiz olduğu, ileri sürdüğü iddiaların ve savunduğu görüşlerin 

sırf dinî ve itikâdî mahiyetli yalın mülahazalar olduğu anlamına 

da gelmemektedir.15 Bu nedenle son yıllarda daha da belirginleş-

miş şekilde Ebu Hanîfe’nin eserlerinde siyâset konusunun işlenişi 

hakkında yapılan araştırmalarda ileri sürülen değerlendirmelerin 

aynısını Matûrîdî hakkında tekrarlamak yanlış olmaz. Buna göre 

Matûrîdî, kitâbında “imâmet” ve “hilâfet” konusunu müstakil bir 

konu olarak ele almamış olsa da, siyâset konusundan tamamen 

uzak kalmış değil, aksine siyâsî mütalaalarını kitâbın muhtelif 

yerlerinde ve değişik konular vesilesiyle serpiştirilmiş vaziyette 

sunmuştur.16 

 

                                                           
14 Bkz. Maturidî, Tevhîd, s. 364. 
15 Gecit, İmamet-Siyaset Tartışmaları, s. 173-175. 
16 Bkz. Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 5-10 (Fihrist Bölümü). 
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2. Matûrîdî Mutezilî miydi? 

Mâtürîdî’nin aklî bilgilere güvenip bunları dini düşünceyi te-

mellendirmede fazlaca kullanması, Mu‘tezile’nin kelâm yöntemini 

aynen benimsediği anlamına gelmez. Zira eserlerinde i‘tizâlî gö-

rüşleri titizlikle eleştirmiş ve bu konuda müstakil eserler yazmıştır. 

Günümüze kadar gelmeyen Beyânü vehmi’l-Mu’tezile, Reddü 

evâ’ili’l-edille li’l-Ka’bî, Reddü’l-Ka’bî fî va’îdi’l-füssâķ, Reddü 

‘Uśûli’l-ĥamse li-Ebî ‘Amr el-Bâhilî bunlardan bazıları-

dır. Mâtürîdî, Reddü Kitâbi’l-İmâme li-ba’zi’r-Revâfız17 adlı ese-

rinde de Şîa’nın imâmet merkezli din anlayışını eleştirmiş, er-Red 

‘ale’l-Ķarâmiŧa’da Gâlî-Bâtınî inançları reddetmiştir.18 İsâbetli din 

anlayışının Ehl-i sünnet (kelâm) yöntemiyle belirleneceğini savu-

narak Allah’ın müslümanları mutedil bir ümmet yaptığını bildiren 

âyetle19 itidalin en hayırlı bir durum olduğunu ifade eden hadisi 

buna delil getirmiştir.20 Böylece sadece nakle veya yalnızca akla 

dayanmanın yeterli olmadığına, dolayısıyla Selefiyye ve Mu‘tezile 

yöntemlerinin iki aşırı ucu temsil ettiğine dikkat çekmiş, isabetli 

yöntemin naklî ve aklî bilgileri uzlaştıran Sünnî yöntem olduğunu 

vurgulamak istemiştir.21 

Buna rağmen günümüzde hem İmâm Ebu Hanîfe’yi, hem de 

İmâm Matûridî’yi âdeta bir Mutezile âlimi olarak pazarlayan, bu 

                                                           
17 Sönmez Kutlu Matûrîdî’nin imâmet konusunda kitap yazmadığını, Kitabu’t-

Tevhid’de de imamet bahsinin bulunmadığını ileri sürerek Maturidî’nin diyanet-

siyaset ayırımına gittiğini söylemekte, adeta onu laik bir düşünür gibi 

göstermektedir. Halbuki kaynaklarda İmamiye Fırkasının imamet anlayışını tenkit 

ettiği müstakil bir eser yazdığı geçmektedir. O halde bu “laikimsi nazariye”nin 

yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
18 Bekir Topaloğlu, Kitabu Tevhid Tercümesi, (Ebu Mansur el-Maturidî), İsam Yay., 

İstanbul, 2016, s. 28. Sönmez Kutlu Matûrîdî’nin imâmet konusunda kitap 

yazmadığını, Kitabu’t-Tevhid’de de imamet bahsinin bulunmadığını ileri sürerek 

Maturidî’nin diyanet-siyaset ayırımına gittiğini söylemekte, adeta onu laik bir 

düşünür gibi göstermektedir. Halbuki kaynaklarda İmamiye Fırkasının imamet 

anlayışını tenkit ettiği müstakil bir eser yazdığı geçmektedir. O halde bu “laikimsi 

nazariye”nin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
19 Bakara 2/143. 
20 Matûrîdî, Kitâbü’t-Tevĥîd, s. 507-508. 
21 Şükrü Özen-Bekir Topaloğlu, “Matûrîdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., 

İstanbul, 2003, 28/146-157. 
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iki Ehl-i Sünnet öncüsü âlim adına Mu’tezile düşüncelerini meşru-

laştırmaya gayret gösteren, Mu’tezile’yi sevimli göstermek uğruna 

hem Mu’tezile’ye, hem de bu iki önemli şahsiyete haksızlık yapan 

kişi ve gruplar türemiştir. Bunların kendi kişisel görüşlerini bilim 

olarak kabul ettirerek ders kitaplarına, hakemli makalelere, kelâm 

kitaplarına, ansiklopedilere, hatta İslam mezhepler tarihiyle hak-

kında yazılan kitaplar arasına sokuşturmaları, Matûrîdî ve 

Matûrîdîlik ile ilgili olarak zihinleri karıştırmakta, “aynanın beyaz 

değil, siyah yüzünü ayna olarak göstermiş oldukları” şeklinde bir imaj 

üreterek büyük bir bilgi kirliği oluşturmaktadır. Hâlbuki yukarıda 

belirtildiği gibi hem Ebu Hanîfe, hem de Matûridî, Mutezilî dü-

şüncelerin İslam toplumu içerisinde yer edinmemesi için en büyük 

mücadeleyi vermiş şahsiyetlerdir. Şayet tarihte bu iki şahsiyet ol-

masaydı, Mu’tezile bugün daha etkin ve daha büyük bir mezhep 

olarak yaşayacaktı. Dolayısıyla Mu’tezile’nin tarihe karışmasına ve 

sadece kitabî bir bilgi olarak kalmasına sebep olan çabalar, en az 

Eş’arî kadar, belki de daha fazlası Matûridî’ye de aittir.  Hatta 

Eş’arî daha Mu’tezile fikriyatını savunan ve onun sözcüsü duru-

munda olan bir müntesip iken, İmâm Matûrîdî ondan yarım asır 

evvelinden itibaren Mu’tezile düşüncelerini eleştiren bir mütekel-

lim olarak da görülmelidir.22 Merhum Bekir Topaloğlu bu hususu 

şöyle anlatmaktadır: “Matûridî’yi Basra’da Ebu’l-Hasan el-Eş’arî takip 

etmiş, başka bir deyişle bir süre sonra kendisiyle giyâbî arkadaşlık yapma-

ya başlamıştır.”23 

Yukarıda belirtildiği üzere İmâm Matûridî, Mutezile görüşle-

rini paylaşmak ve savunmak bir tarafa Mu’tezile’yi en çok eleştiren 

ve aklî metotları en çok Mu’tezile’ye karşı kullanan bir mütekel-

limdir. Zira Mu’tezile’nin en çok değer verdiği esas neyse, ona 

cevap verirken, muhatabın karşısında münazara yaparken müna-

zara ilminin ön gördüğü bir metot olarak o muhatabın kendi delil 

ve argümanlarıyla ikna edilmesi, ileri sürdüğü iddialarının değer 

verdiği ve dayandığı deliller ile çürütülmesi gerekmektedir. İşte 

                                                           
22 Bekir Topaloğlu, Kitabu Tevhid Tercümesi s. 20.  
23 Topaloğlu, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 22. 
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böyle bir ihtiyaçtan dolayı Matûridî, Mu’tezile mezhebine karşı 

gerçekten de son derece derin bir aklî seviyeyi kullanarak, büyük 

bir felsefî birikime dayanarak, mantık ve kelâm metotlarını son 

derece güçlü bir şekilde kullanarak Mu’tezile’yi eleştirmiştir. 

3. Mu’tezile’nin Usul-i Hamsesi 

Meseleyi ele alırken Mu’tezile’nin tanıtılması konusunda da 

genel bir malumat arz etmek gerekmektedir. Bilindiği gibi 

Mu’tezile bütün külliyatını, metot ve sistemini beş temel esas üze-

rine kurmuştur. Bunlar da tevhid, adalet, el-menzile beyne’l-

menzileteyn, emr-i bi’l-ma’ruf-nehy-i ani’l-münker ve vaad-

vaiddir. Başlangıçtan itibaren Mu‘tezile kelâmcıları İslâm dininin 

temel ilkelerini “usûl-i hamse” başlığı altında ele almışlardır. 

Hayyât, Mu‘tezilî kabul edilmek için beş esasın kabulünün şart 

olduğunu belirtir.24 Kādî Abdülcebbâr da muhaliflerinin usûl-i 

hamseyi benimsemediklerini kaydederek Mülhide, Muattıla, Deh-

riyye ve Müşebbihe’nin tevhid, Cebriyye’nin adalet, Mürcie’nin 

va‘d ve vaîd, Hâricîler’in menzile beyne’l-menzileteyn ve İmâmiy-

ye’nin emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker esasına muhalefet ettik-

lerini bildirir; bunların birine dahi muhalefet edenin bazan kâfir, 

bazan fâsık, bazan da muhtî (hatalı) olacağını kaydeder.25 Kâdî 

Abdülcebbâr, Mu‘tezile’nin esaslarını Şerĥu’l-Uśûli’l-ħamse’de 

beş, el-Muġnî’de tevhid ve adalet olmak üzere iki, el-Muħtaśar fî 

uśûli’d-dîn’de tevhid, adalet, nübüvvet ve şerâi‘ olmak üzere dört 

esas halinde taksime tâbi tutmuştur.26  

Mezhebin bu beş temel prensibinin ve bu beş temel prensip et-

rafında böyle güçlü bir düşünce ekolünün gelişmesine sebep olan 

etkenleri bir araya getirdiğimizde diğer fer’î sebeplerle birlikte şu 

iki güçlü sebep de ortaya çıkmaktadır:  

a. İslam toplumunun bünyesinden kaynaklanan, bu toplumun 

iç dinamiklerinden, kendi içindeki tartışmalarından doğan konu-

                                                           
24 Topaloğlu, “Matûrîdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, s. 151-157. 
25 Kâdî Abdülcebbar, Şerĥu’l-Uśûli’l-Hamse, Tahkik ve Tercüme: İlyas Çelebî, TYEK 

Yay., Ankara, 2013, 1/204-242. 
26 Topaloğlu, “Matûrîdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, s. 151-157. 
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lardır. Örneğin Mürtekib-i kebîre, Allah’ın sıfatları, iradî fiiller, 

Kur’an’ın mahlûk oluşu vb. tartışmalar üzerinde içteki dinî, eko-

nomik, siyasî ve fikrî ihtilâflar.  

b. Bir diğer etken de İslam toplumuna dışarıdan gelen ve müs-

lümanların gündeminde yok iken sonradan dış kültürlerin etkisin-

den kaynaklanarak sızan tartışmalardır.  Örneğin varlığın mahiye-

ti, cevher, araz, hareket, sükûn gibi konuların Müslümanların 

gündemine girmesinin en önemli sebebi, bu konular üzerindeki dış 

etkenler bu türdendir. Yunan Felsefesinin Abbâsî döneminde 

Arapçaya tercüme edilmesi, bununla birlikte İslâm coğrafyasının 

genişlenmesi, bu sebeple de Yahudîlerin, Hıristiyanların, Mecûsîle-

rin, bu tür büyük dinlerle birlikte eski dinlerden kalma bazı irili 

ufaklı dinlerin veya dinî hareketlerin, başka dinlere sahip küçük 

mezheplerin İslâm coğrafyası içerisinden kendine yer bulması, 

felsefî, dinî, iktisadî ve itikadî tartışmalara müdahil olup kitap 

yazmaları, âlimler yetiştirmeleri, tartışmada yer almaları sebebiyle 

İslâm toplumu ve İslâm âlimleri dışarıdan gelen problemleri, tar-

tışma konularını ve gündem maddelerini, hatta şüphe ve itirazları 

cevaplandırmak üzere bu tür tartışmalara girmişlerdir.  

Bu tür tartışmalar Mu’tezile Mezhebi gibi akılcı ve büyük bir 

mezhebin ortaya çıkmasına, oluşum ve gelişim sürecinin çok kısa 

bir sürede bitmesine neden olmuştur. Buna rağmen Mu’tezile 

mezhebi aslında günümüzde bazı ilahiyat fakültelerinde yazılan 

makale, tez ve bildirilerde belirtildiği gibi sanki sadece Cebriye 

anlayışına ve toplumun kaderci bir istikamete girmesine yönelik 

bir tepki olarak çıkmış bir mezhepmiş gibi gösterilmektedir. Yani 

İslam toplumu belli bir dönemden sonra bir büyük kaderciliğe 

düşmüştür, Mu’tezile bu kaderci anlayışı ortadan kaldırmak için 

bir tepki hareketi olarak gelişmiştir şeklinde anlatılmaya çalışıl-

maktadır ki, bu, kısmen doğrudur. Bütün her şeyi buna bağlamak 

ise doğru değildir.  

Tarihî vakıaların daha çok desteklediği anlayış şudur: 

Mu’tezile nasıl ki Cebrî anlayışa karşı bir tepki olarak doğmuşsa, 

aynı zamanda Seneviyye, Dehriyye, Sümeniyye, Mülhide, 
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Zenâdıka, Felâsifeye karşı, bir diğer taraftan da Yahudî, Mecûsî, 

Hıristiyan teolojisine karşı cevap vermek üzere de çıkmıştır. Ancak 

Mu‘tezilîler’in bütün bu gelişmeler ve hareketlenmeler konusun-

daki tutumu felsefî ve dinî görüşleri aynen benimseme veya taklit 

etme şeklinde değil cevaplama, dönüştürme, yeniden inşa etme ve 

reddetme tarzındadır.27  

Bununla birlikte başlangıçta İslâm’ın tevhîd anlayışını diğer 

din ve mezheplere karşı sağlam bir şekilde, Kur’an ve akla muva-

fık olarak izah etme çabası içerisinde iken zamanla birçok kesimle 

tartışmalara gire gire asli hüviyetinden uzaklaşmış, temel prensip-

lerini çiğnemiş, kendi dengesini kaybederek birçok konuda akla 

aykırı, mantık açısından çelişik, hatta Kur’an’a uygun düşmeyen 

birçok iddiayı ileri sürme durumuna da kaymıştır. İşte İmâm 

Matûridî’nin devreye girdiği nokta burasıdır. İmâm Matûridî, 

Mu’tezilenin akıldan hareket ederek bir noktadan sonra akla aykırı 

bazı istikametlere yönelmesi, birçok gayr-ı aklî iddiaları gündeme 

taşıması, Kur’an ve tevhîd ölçüsü ile yola koyulmuşken bu iki esası 

zedeleyen görüşleri ileri sürmüş olması karşısında akıl ile nakil 

arasında dengeyi sağlayan bir tavrın takınması gerektiğini hatır-

latmak gibi uygun bir zamanda son derece önemli bir görev üst-

lenmiştir. Böylece tarihî akışa müdahele ederek Cebriyye’nin tefrit 

ve Mu’tezile’nin ifratına bir tadilat yapma gereği hissetmiştir. Kı-

sacası vasat yola bağlı bir denge unsuru olacak görüşleri ifade 

etmiştir.  

4. Matûridî’nin Mutezile’yi Eleştirme Metodu 

İmâm Matûridî’ye göre “bütün insanların, üzerinde birleşecekleri 

dinlerinin ve sığınacakları temellerinin bulunması gerekli olduğuna göre, 

dinin öğrenilmesinde başvurulacak vasıtalar da iki olup biri nakil, diğeri 

de akıldır.”28 Buradan hareketle Matûridî’nin Mu’tezile yaptığı eleş-

tirilerinde kullandığı metotları genel itibarıyla iki başlıkta ele al-

mak mümkündür: 

                                                           
27 Topaloğlu, “Matûrîdî”, TDV İslam Ansiklopedisi, s. 151-157. 
28 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 40. 
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4.1. Nakli İstidlal Metodu: İmâm Matûridî’ye göre “nakil ve 

haber, hiçbir topluluğun güvenle uygulamaktan ve başkalarına da tavsiye 

etmekten müstağni kalamayacağı yöntemlerden biridir.” 29 Ona göre 

eşyanın hakikatini kabul edenlerle birlikte bütün gruplarıyla bir-

likte sofistler bile bu konuda müttefiktir. Umera ve ulema da bü-

tün iş ve düzenlerini bu esasa bağlamışlardır.30 Matûridî’nin Kita-

bu’t-Tevhid’in ilk sayfalarında açıklamaya çalıştığı nakil-akıl ilişki-

sinden anlaşılan netice şudur: Nakil dinde nasıl ki bir vasıta ise, 

akıl da bu esasla örtüşmesi gereken bir başka vasıtadır. Böylece 

Allah’ın gönderdiği ve peygamberin getirdiği hakikatlerin insan 

nezdinde doğru anlaşılması sağlanmış olur.31 Nitekim şöyle de-

mektedir: “Yaratıcı sözü edilen görevliye (peygambere) öyle bir belge ve 

kanıt vermelidir ki insanlar bu kanıt sayesinde onu, kendilerine imâm 

yapmak ve dirliklerini ona bağımlı kılmak gibi özel lütuflara mazhar kıl-

dığını anlasınlar.”32  

İmâm Matûrîdî nakle o kadar değer vermektedir ki, sadece 

masum olduğu mucizelerle isbatlanmış peygamberin ağzından 

direkt olarak duyulan haberlere değil, aynı zamanda peygamber-

den mütevatir rivâyetle gelen haberleri ve müçtehitlerin üzerinde 

icma ettikleri bilgileri de masumiyet derecesinde görmektedir. 

Nitekim Kitabu’t-Tevhid’de şöyle demektedir:  

“Peygamberden bize ulaşan haberler, yanılmaları ve yalan söyleme-

leri muhtemel bulunan kişilerin dilinden ulaşmaktadır. Çünkü onlar 

peygamberler gibi doğruluk ve masumiyetlerini kanıtlayacak herhangi bir 

delil ve belgeye sahip değildirler. Böyle bir haberin gereği incelemeye 

alınmasıdır. Eğer bir haberin yalan olmasına hiçbir şekilde ihtimal veril-

miyorsa, kendisine böyle bir haber ulaşan kimsenin yapması gereken şey, 

onu masumiyetine açık belge bulunan birinden (peygamberden) bizzat 

duyduğu bir söz gibi telakki etmesidir. İşte mütevatir haberin vasfı bun-

dan ibarettir. Şöyle ki tek tek ravilerden hiçbirisinin masumiyeti hakkında 

                                                           
29 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 40. 
30 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 40. 
31 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 40-41. 
32 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 41-42. 
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herhangi bir delil bulunmuyorsa da, tamamının naklettiği haber bu dere-

ceye ulaşınca artık her birinin doğruluğu ortaya çıkmış ve böyle birinin 

yalan söylemeyeceği hususu sübut bulmuştur. İctihad yoluyla varılan 

fikir birliğinde de durum aynıdır. Müçtehitlerden tek tek her birinin ha-

taya düşüp yanılması ihtimal dahilinde bulunmakla birlikte, onların icma 

etmesi, ancak iradesini duyurma hikmetine bağlı olarak kendilerini buna 

muvaffak kılan Allah sayesinde imkan dahiline girmiştir. Zira Allah’ın 

lütfu olmaksızın beşerî görüşlerin ittifakı söz konusu değildir.”33  

İşte bu sebepten dolayı İmâm Matûridî, her ne kadar kitapla-

rını yazarken ve görüşlerini açıklarken uzun uzun aklî ve mantıkî 

istidlal yollarını kullanmış olsa da, aslında söz konusu izahların 

arka planında nakil, Kur’an ve mütevatir hadislerden süzüp çıkar-

dığı inanç esaslarını ispat etme çabasını vermektedir. Yoksa aklî 

muhâkeme gücünü kullanarak yeni bir dinî esas icad etme yoluna 

tevessül etmemektedir. Esasen Matûridî’nin akla böyle bir rol veya 

yetki biçmesi, kendi itikadî anlayışı açısından da mümkün değil-

dir. Zira o da tıpkı Ebu Hanife gibi “imanın artmadığını ve eksilmedi-

ğini” savunmaktadır.34 İman esaslarının kemmiyet açısından art-

mayacağını ve eksilmeyeceğini benimseyen birisinin kendi aklî 

muhakemesine dayanarak şeriat belirleme veya inanç esaslarını 

koyma işine tevessül etmesi, mümkün değildir. O halde 

Matûridî’ye göre nakil esas kaynaktır, akıl da onu anlamanın, hatta 

ona intisab etmenin vasıtasıdır. Hatta Kur’an tefsiri ile ilgili olarak 

İmâm Matûrîdî şöyle demektedir:  

“Te’vîl ile tefsir arasındaki fark şudur: Tefsîr, sahabeye aittir. Te’vîl 

ise fukahaya aittir. Bunun manası da şudur: Sahabîler âyetlerin nazil 

olduğu sebep ve olaylara şahid olmuş, hakkında Kur’an’ın nazil olduğu 

işi bilmişlerdir. O halde âyetin tefsir edilmesi, onların gözleriyle görüp 

şahitlik yaptıkları olaydan daha önemlidir. Çünkü o, murad edilen hakika-

tin bizzat kendisidir. Buna göre âyeti tefsir etmek demek, tıpkı nüzulünü 

görmek gibidir. Böyle bir yetki konusunda ancak âyetin nüzulüne şahid 

                                                           
33 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 48-49. 
34 Bkz. Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. ; 565-591; Nesefî, Tabsıratü’l-Edille, 2/416-

420.  
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olana müsamaha gösterilebilir. Bu bağlamda denilmiştir ki: “Her kim ki 

Kur’an’ı kendi re’yiyle tefsir ederse, cehennemdeki yerine hazırlan-

sın!”35  

Matûridî’nin aklî istidlal metoduna baktığımızda şu başlıklara 

uygun bir istidlal yöntemi uyguladığını görmekteyiz: 

a. Kur’an âyetleriyle istidlal: Bu başlık altında kısa birkaç ör-

nek vereceğiz. Matûrîdî Mu’tezile’nin mürtekib-i kebire hakkında-

ki görüşlerini eleştirirken şöyle demektedir: “Yasakladığınız küçük 

günahlardan kaçınırsanız, büyük günahlarınızı örteriz.”36 Âyeti, 

Mu’tezile’nin vermek istediği manada alınamaz. Mu’tezile bunu 

örtülmüş değil, bağışlanmış anlamına almaktadır. Halbuki örtülen 

günah, onu işleyenin güzel bir davranışta bulunması yoluyla sili-

nen günahtır. Cenab-ı Hakkın şu beyanlarında dile getirildiği gibi 

“Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.”37,  “Eğer harcamalarınızı 

Allah için yaparsanız …. Allah da bu sebeple günahlarınızı örter.”38, 

yine Allah’ın “Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün!”39 mealindeki ilâhî 

beyanı da aynı konuya delil teşkil eder. Nisa Sûresindeki âyet 

(4/31) ise Mu’tezile telakkisi doğrultusunda hüküm taşımaz. Hatta 

bu âyet, Mu’tezile ile Havâric’in anlayışını reddeden bazı yönlere 

sahiptir.”40 İşte görüldüğü üzere, Matûrîdî Mu’tezile telakkisini 

tenkit etmek için âyetlerden çok aktif bir şekilde istifade etmekte-

dir. 

b. Hadislerle istidlal: Matûrîdî görüşlerini isbat etmek ve 

muhalif görüşlere cevap vermek için hadislerden de istidlal etmek-

tedir. Her ne kadar Kitabu’t-Tevhîd adlı kitabının başında mütevatir 

hadislerin kesinlik ifade ettiğini ve ahad haberlerin bu seviyede 

olmadığını ifade etmişse de, bu ifadesinden hareketle ahad hadis-

leri delil olarak kabul etmediği söylenemez. Zira bu konudaki sözü 

                                                           
35 Ebu Mansûr el-Matûridî, Te’vîlâtu Ehli’s-Sünne, Tahk. Mecdî Baslû, Dâru’l-Kutub 

el-İlmiyye, Beyrût, 2005, 1/249. 
36 Nisa, 4/31. 
37 Furkan, 25/70. 
38 Bakara, 2/271. 
39 Tahrim, 66/8. 
40 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 509-510. 
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şöyledir: “Diğer bir haber de vardır ki ilim gerektirmede ve Rahmet Pey-

gamber’inden gelen bir hak olduğuna şehadet etmekte bu dereceye ulaş-

maz. Onunla amel etmek veya hiç dikkate almamak gibi iki alternatif söz 

konusudur. Bu da râvilerin durumlarını iyiden iyiye incelemeye, haberin 

muhtevasından çıkacak sonucu değerlendirip kesinlikle sabit olan nas 

çerçevesinde olabilirliğini belirlemeye bağlıdır. Bu işlemlerden sonra ağır 

basan tarafla amel edilir.”41  

İşte bu sözlerinden anlaşıldığı gibi İmâm Matûridî, âhâd habe-

rin sened  (ravilerin durumları) ve metin (haberin muhtevası) açı-

sından değerlendirilmesi, bunun neticesinde “ravilerin halleri ve 

haberin muhtevası kesin delille mukayese edildiğinde ortaya çıkan kanaa-

te”42 göre amel edilmesi taraftarıdır. Nitekim kendisi de bu şekilde 

davranarak muhaddislerin ve diğer âlimlerin nezdinde meşhur 

olan birçok ahad hadisi kullanmıştır. Hatta İmâm Matûridî, onun 

anlayışını pozitivist ve rasyonalist bakış açılarına mesned kabul 

eden günümüz akademisyenlerinin galip ekseriyetinin uydurma 

kabul ettiği birkaç hadisi de kullanmaktadır. Örneğin “Kaderiyye bu 

ümmetin Mecusileridir.”43 “Güneş her doğduğu gün Hz. Cebrail arşın 

ziyasından bir avuç getirir ve onu güneşe giydirir, tıpkı birinizin gömle-

ğini giyişi gibi.”, “ay arşın nurundan bir avuçtur.” gibi günümüz aka-

demisyenlerinin mevzu olarak nitelendirdiği bir takım hadisleri de 

rivâyet etmiştir.44 Aynı şekilde “Bana bir karış yaklaşana bir arşın 

yaklaşırım.”45 hadisini “Ona yaklaşmaya yol arayın”46 âyetine arz ede-

rek buradaki yakınlığın “her şeyi koruyup hıfzetmek” anlamında 

olduğuna delil olarak kabul etmiştir. Bunu yaparken de söz konu-

su âyet ve hadise “Rabbin her şeyi koruyandır.”47, “O her şeye vekil-

                                                           
41 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 49. 
42 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 49. 
43 Bu hadisin kaynakları ile sened ve metin tahlili için bkz. Yavuz Köktaş, 

“Kaderiyye ve Mürcie İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”, Hadis Tetkikleri 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2003, ss. 113-143. 
44 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 130-134. 
45 Buhari, tevhid, 15,50; Müslim, Zikir, 20-22. 
46 Maide, 5/35. 
47 Sebe, 34/21.  
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dir.”48, “herkesin yapıp kazandığını gözetleyip muhafaza eden..”49 âyetle-

rinin anlamına göre te’vîl etmektedir.  

Matûrîdî Mu’tezileyi eleştirirken âyetlerden istifade ettiği gibi 

hadislerden de istidlal etmiştir. Örneğin rü’yetullah konusunda 

En’am, 6/103, Araf, 7/143, Hud, 11/45-47, Kıyâme, 75/22-23 âyetler-

den hareket ederek Allah’ın ahirette görüleceğini ifade ettiği gibi, 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in “Kıyamet gününde ayı gördüğünüz gibi 

Rabbinizi göreceksiniz. Onu görmekte haksızlığa uğratılmayacaksınız.”50 

hadisiyle istidlal etmiştir.51 Bu hususları açıklarken şöyle demekte-

dir: “Allahu Teâlâ’nın “Güzel davrananlara daha güzel karşılık ve bir de 

fazlası vardır.”52 âyeti hakkında varit olan birçok haberde “ziyade” kav-

ramının “Allah’a bakmak” ile tefsir edildiği rivâyeti gelmiştir.”53 Kitabı 

Tevhid’de hadis sayısı az olmakla birlikte, Tev’îlâtu’l-Kur’an’da ele 

aldığı hadis sayısı gâyet fazladır. Bunların bir kısmını da 

Mu’tezile’nin görüşlerini tenkit ederken istidlal amaçlı olarak de-

ğerlendirmektedir.54 Aynı şekilde Akîde Risâlesi’nde bid’at ve heva 

ehli olan fırkaların cehenneme gireceğini belirtirken, 73 fırka hadi-

siyle istidlal etmektedir.55  

b. Selef âlimlerinin sözleriyle istidlal: Matûridî, mensubu 

olduğu Hanefî geleneği aracılığıyla müçtehid imamlar, etbau’t-

tabiîn, tabiîn ve sahabeye kadar müteselsilen giden bir hoca şece-

resine sahiptir. Dile getirdiği ve rivâyet ettiği görüşler, başta Ebu 

Hanîfe olmak üzere, bu silsilede adı ve emeği geçen selef âlimle-

rinden öğrenmiştir. Bu sebeple Mu’tezile’yi eleştirirken bu zatların 

sözlerinden ve görüşlerinden de istifade etmekte, bunları istidlal 

                                                           
48 En’am, 6/102. 
49 Ra’d, 13/33. 
50 Buharî, Tevhid, 42; Müslim, İman, 299. 
51 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 139-1”43. 
52 Yunus, 10/26. 
53 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 142. 
54 Maturidî’nin Mu’tezile ve diğer fırkalara karşı istidlal ettiği hadislerin tümünün 

indeksi için bkz. Ebu Mansûr el-Maturidî, Kitâbu’t-Tevhîd, Tahk. Bekir Topaloğlu-

Muhammed Aruşî, İsam Yay., Ankara, 2003, s.667-668. 
55 Tâcuddîn es-Subkî, es-Seyfu’l-Meşhûr fî Şerhi Akîdeti Ebî Ma nsûr, tahk. Mustafa 

Saim Yeprem, TDV Yay., Ankara, 2011, s. 52. 
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yöntemi içerisinde değerlendirmektedir. Örneğin İbn Abbâs, Ali b. 

Ebî Talib, İbn Ömer, Ammar b. Yasir gibi zatların isimlerini zikre-

derek onları referans olarak vermekte,56 bir meselede “İbn Ab-

bas’ın “insanlar yedinci gün yaratılmıştır.” sözünü57 delil göstererek 

Mu’tezile’ye cevap vermektedir. Yine Mu’tezile’nin rü’yetullahı 

red etmesi üzerine onlara cevap verirken, “Birden fazla haberde ayet-

te geçen “ziyade”nin Allah’a bakmakla tefsir edildiği rivâyeti gelmiştir. 

Tefsirde belirtildiği üzere ziyade başka manaya da alınabilir, fakat rü’yet 

manası vermek akla ilk gelen bir durum olmasaydı, âyeti isabetli sayılacak 

bu alternatife yormak mümkün olmaz ve rivâyet edilen söz konusu haber 

reddedilirdi.”58 Buradan da açıkça anlaşıldığı gibi, haberlerle ve bu 

haberleri belli bir süzgeçten geçirerek kabul etmekte, ayrıca bunları 

bizlere rivâyet eden selef âlimlerinin sözleriyle istidlallerde bu-

lunmaktadır. 

4.2. Akli İstidlal Metodu (Re’y ve Nazar Yolu:): Matûridî’nin 

bir diğer istidlâl yöntemi ise, aklî istidlâldir. Ehl-i Sünnet’in selef 

anlayışından sonra en çok aklî istidlâl yöntemini kullananlar ara-

sında yer almakta, hatta ilk sıralarda bulunmaktadır. Eş’arî müte-

kellimlerden Bakıllânî, Cüveynî, Seyfeddîn Amedî, Râzî, Cürcânî 

ve Taftazânî’nin felsefe ile imtizâç etmiş olan halef dönemi 

kelâmına oranla bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, daha 

imtizâç devri başlamadan evvel son derece derin ve aktif bir man-

tıkî istidlal yöntemi kullandığı görülmektedir. Matûrîdî’nin bu 

zatlardan tek farkı, daha sonra kelâm ilmi bahisleri altında ele 

alınan felsefî konulara fazla dalmamasıdır. Ancak Mu’tezile ile 

girdiği tartışmalarda üst seviyede aklî istidlâl yöntemi kullandığı 

çok bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. 

Matûrîdî’nin düşünce dünyasında nakil önemli olduğu gibi, 

akıl da önemlidir. Hatta üç bilgi kaynağından birisidir. Ancak her 

akıl değil, “müstakil akıl” ona göre bilgi kaynağıdır. Nitekim Akide 

Risalesi’nde şöyle der: “Kendisi sebebiyle ilmin vaki olduğu sebepler 

                                                           
56 Bkz. Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, (Topaloğlu-Aruşi), s. 679-681. 
57 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 134. 
58 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 142. 
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üçtür: Selim havaslar, müstakim akıllar ve sadık kullardan sadır olan 

haberler. Gerçi Sofistler, bu üç sebebi kabul etmemişlerdir. .. Akıl hakkın-

da, onun doğru veya hatalı istidlalde bulunduğunu söylemişlerse de, 

durum onların dediği gibi değildir. Zira hata, akıldan değil, yanlış nazar 

ve istidlalden kaynaklanır.”59 Kitabu’t-Tevhîd’de de şöyle der: “Akıl 

yürütme yoluyla bilgi edinmenin gerekliliği birkaç esasa dayanır. Onlar-

dan biri duyu ve haberle gelen bilgide istidlale olan zarurî ihtiyaçtır. Yine 

haberlerin yanılma ihtimali ile yanılmama ihtimalini birbirinden ayırma-

ya olan ihtiyaç vardır. Yine peygamberin mucizesi ile sihirbazın sihrini 

birbirinden ayırt etmede de aklî istidlale ihtiyaç vardır. Nitekim Allah 

(c.c.) da kendi katından harikulade delillerle sabit olmuş şeyleri bu akıl 

yürütme yöntemine bağlı olarak delillendirmiştir. Bu konuda birçok âyet 

(Fussilet, 41/53-54; Gaşiye, 88/17-20; Bakara, 2/164; Zariyat, 51/20-21) 

istidlale teşvik etmiş, duyulur âlem aracılığı ile duyulmayan şeyleri an-

lamayı gerekli kılmış, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi emretmiş ve bu yön-

temin kişileri gerçeğe vakıf kıldığını, onlara isabetli yolu gösterdiğini 

haber vermiştir.”60 Matûrîdî bu konuda uzun açıklamalar yapmak-

tadır. Bu konuda tüm meramını ortaya koyan şu cümlesi bizim için 

yeterli ve oldukça anlamlıdır: “Belirtmeliyiz ki akıl yürütmeyi inkâr 

eden kimsenin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka bir kanıt 

yoktur.”61 

Buna göre Mu’tezile hem nakilden aldığı görüşlerini isbat edip 

açıklamak, hem de din içi ve din dışı rakiplerinin görüşlerini ten-

kid edip cevaplamak için aklı çok aktif bir şekilde kullanmış ve 

akla yeterince değer vermiştir. Özellikle de Mu’tezile’ye karşı aklı 

kullanmış ve onların akla verdikleri rolün yanlış olduğunu isbat 

etmiştir. Örneğin kabir azabının hak olduğunu isbat etmeye çalı-

şırken şöyle demektedir: “Ebu Hanîfe (r.a.) “kabir azabını kabul etmi-

yorum.” diyen kimse, Cehmiyye ve Halikiyye (helak olanların) tabakasın-

dandır.” Demiştir. Bilinmelidir ki, bu mesele başka bir meselenin füruu-

dur. Cehmiyye, Kaderiyye ve Mu’tezile aklı, işitme, görme, koklama, 

                                                           
59 Sübkî, es-Seyfu’l-Meşhûr (Akide Şerhi), s. 4. 
60 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 49-50. 
61 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 50. 
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dokunma ve tat alma gibi altıncı bir his olarak kabul etmişler ve meseleleri 

kendi akıllarınca ispatlamaya çalışmışlardır. Onlar, “biz, ölünün bizim 

görünen âlemde elem çektiğimiz gibi elem çekmediğini görüyor ve müşa-

hede ediyoruz. Görünmeyen âlemde de böyledir.” diyorlar. Dolayısıyla 

kabir azabını ve cansız varlıkların tesbih etmesini inkâr etmişlerdir. Yine 

bunun gibi mizanı, sıratı, büyük günah işleyen mü’minlerin cehennem-

den çıkacağını, mi’racı ve rü’yetullahı inkâr ediyorlar. Biz, onları redde-

diyor ve diyoruz ki, akıllar, acizlik, zayıflık, yorgunluk ve yok olma gibi 

hallerin görüldüğü muhdes şeylerdir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) 

şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yarattıkları hakkında düşünün, ama yara-

tıcı hakkında düşünmeyin.”62 Onlar vehimlerinin zevali ve akıllarının 

şaşkınlığı sebebiyle Allah hakkında düşünmeye ihtiyaç duymazlar. Oysa 

yemin olsun ki akıl, sebeplerin  (illetlerin) idrak edildiği merkezdir. Bun-

dan dolayı aklî alanın dışında kalanlar için değil, sadece idrak edilebilen 

makulat için geçerlidir. Akledilemeyenler ile karşılaşınca vahiy vaki olun-

caya kadar susar. Hastalıklı olmayan sâlim bir akıl ise, vahye tabi 

olur. Böylece akıl ve vahiy, fayda ve zarar veren şeyler hususunda 

ittifak etmiş olur. Kaderiyye ve Mu’tezile, aciz ve yorgun akıllarıyla 

Rabblığın özünü idrak etmek istediler. Ancak akılları hastalandı, aciz 

düştü. Bundan dolayı bilgiyi ortadan kaldırdılar.”63 Burada da anlaşıl-

dığı gibi, her ne kadar günümüzde bazı çevrelerce İmâm Matûrîdî 

tıpkı Mu’tezile gibi akılcı bir mütekellim şeklinde takdim ve tasvir 

ediliyorsa da Matûridî’nin akla verdiği değer ile akıl konusundaki 

tarif, yorum ve anlayışlarıyla Mu’tezile’ninki bir değildir.  

İmâm Matûridî’nin aklî istidlal yönteminin dayandığı şekil ve 

suretleri kısaca üç maddede özetlemek mümkündür: 

a. Mantık kuralları: Matûridî’de güçlü bir mantık yeteneği 

bulunmaktadır ve dha önce de belirttiğimiz gibi mantık kabiliyeti-

ni en çok Mu’tezile karşısında kullanmaktadır. Bu konuda birçok 

örnek verilebilir. Ancak burada Matûridî’nin mantık kurallarını 

kullandığı konuların ana başlıklarını belirtmekle yetineceğiz. Kita-

                                                           
62 Suyutî, Câmiu’s-Sağîr, 3347. 
63 Ebu Mansur el-Maturidî, İslam İnanç Esasları (Fıkh-ı Ekber Şerhi), Terc. Adnan 

Bülend Baloğlu-Murat Memiş, Bilge Kültür Sanat Yay., Ankara, 2013, s. 56-57. 
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bu’t-Tevhid’in Mukaddime’si ile ilk bölümlerine bakıldığında dini, 

delile dayanarak bilmenin gerekliliği, nakil ile aklın dinin tanın-

ması için esas teşkil etmesi, bilgi edinme yolları, bilgi elde etme 

yollarını inkâr edenlere cevaplar başlıkları altında mantık ilminin 

teorik kısmını ilgilendiren birçok ilke ve kural zikredilmekte, sağ-

lam bir mantık formasyonu kazandırılmaktadır. Bununla birlikte 

âlemin yaratılışı, cevher ve cismin hudûsu, Allah’ın zat ve sıfatla-

rının ezelîliği, ilahi fiillerin mahiyeti, insan fiillerinin ilahi filler 

açısından değeri, madum, mevcut, mümkin ve muhal varlıklarla 

ilgili açıklamalar, tevhidin isbatı, ilahi varlığı isbat etme yolları, 

Dehriye, Sümeniye, Sofestaiyye, Mülhide ve Zenadıkaya cevaplar, 

Mu’tezile, Havaric, Mürcie, Müşebbihe, Şia ve diğer İslam fırkala-

rına reddiyeler, nübüvvet, sem’iyat, kaza ve kader, mürtekib-i 

kebire, iman ve islam kavramlarının mahiyeti konularında mantık 

ilminin tatbikatı gâyet güçlü bir şekilde icra edilmektedir.64 Bu da 

İmâm Matûridî’nin mantık ilminden uzak olmadığını göstermek-

tedir. Hatta Kitabu’t-Tevhid’de Aristo’nun Mantık Kitabı’ndan şöyle 

bahsetmektedir. “Aristotalis, Mantık diye isimlendirdiği kitabında on 

babdan (Kategori) bahsetmiştir. Ayn, mekân, sıfat, zaman, aded, izafet, 

sahiplik, nisbet (النصبة), failiyet, mefuliyet bölümleridir. Hiç kimse bu on 

şeyden hariç olan bir şeyden bahsedemez.”65 Burada söyleyeceğimiz 

husus şudur: Matûrîdî mantık ilmini çok güçlü bir şekilde işletmiş-

tir ve daha çok Mu’tezile’ye karşı da kullanmıştır. 

b. Felsefi görüşler: İmâm Matûrîdî de kelâmî ve felsefî konu-

ları tartışırken konunun tarafları olarak Mutezile, Cebriyye, Mur-

cie, Haşeviyye, Haricîyye, Kerramiyye, Müşebbihe, Mücessime 

gibi müslüman fırkaları, Mecûsîlik, Hristiyanlık ve Yahûdîlik gibi 

dinlere atfedilen inançları ve Müneccime, Mülhide, Markiyuniyye, 

Karamıta, Sabiiyye, Zenâdıka, Daysâniyye, Dehriyye, Seneviyye, 

Ashâbu’s-Sebt, Ashâbu’l-Heyûla gibi dinî ve felsefî fırka ve yapı-

lanmaları ele almakta,66 onların muhtelif iddialarını cevaplandırıp 

                                                           
64 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 37-600. 
65 Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, (Topaloğlu-Aruçî), s. 224. 
66 Maturidî, Tevhîd, s. 683-687. 
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red etmektedir. Bütün bu gruplarla yapılan tartışmalar büyük 

oranda aklî ve naklî istidlal metodları kullanılarak felsefî ve kelâmî 

düzeyde sürdürülmüştür. Burada Matûridî’nin yaşadığı çağda 

etkili olan felsefî grupların tümüyle tartışmalara girdiğini görmek-

teyiz.  

Matûridî’nin felsefi tartışmalarda kullandığı bir diğer birikimi 

de o zamanın felsefe platformunda yaygın olan, buna binaen teolo-

ji ve akide konusunda da kullanılan kavramlarda görülmektedir. 

Örneğin cevher, araz, cisim, madde, ezel, ebed, zaman, mekân, 

mevcud, ma’dum, mümkin, muhal, zat, sıfat, madde, heyula, 

uzunluk, genişlik, derinlik, renk, tad, duyular, koku, sertlik, yu-

muşaklık, sıcaklık, soğukluk gibi kelimeler de çok yoğun bir şekil-

de kullanılmıştır. Ancak Aristo’nun bazı düşüncelerini tenkit 

ederken de şöyle demektedir: “Başkasını hevasına tabi kılıp peşinden 

sürükleyen ve kendisini hekim (filozof) olarak isimlendiren bu adamın 

sözü batıldır.”67 Bu ifade ile başlayan cümlenin ardından Aristo’yu 

âlemin kendisinden yaratıldığı asıl madde veya şey hakkında dört 

sayfa boyunca tenkit etmekte ve ona felsefî temelli güçlü cevaplar 

vermektedir.68 Bundan sonra Mu’tezile âlimlerinden Muhammed 

b. Şebîb ile Nazzam’ın Aristo’dan naklettikleri bazı görüşlerden 

bahsetmiş, Aristo’ya verdikleri cevapların bir kısmını kabul etmek-

le birlikte diğer kısmını da reddetmiştir.69 Bütün bunlardan sonra 

Matûridî’nin hem Aristo, hem de ona cevap yetiştirmeye çalışan 

Muhammed b. Şebîb ve Nazzâm’ın iddia ve istidlallerini bir bütün 

olarak değerlendirip temyiz etme kudretine sahip derin bir felsefî 

birikimi ve üstün bir zekâsının bulunduğuna rastlamaktayız.  

c.  Münazara ilmi: Münazara ile ilgili olarak TDV İslam An-

siklopedisinde şu bilgiler geçmektedir: “Sözlükte “bakmak, dü-

şünmek” anlamındaki nazar kökünden türeyen ve “karşılıklı olarak 

bakmak, birlikte düşünmek” mânasına gelen münâzara kelimesi, te-

                                                           
67 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 37-600; Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, 

(Topaloğlu-Aruçî), s. 224. 
68 Bkz. Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, (Topaloğlu-Aruçî), s. 232-235. 
69 Maturidî, Kitabu’t-Tevhîd, (Topaloğlu-Aruçî), s. 234-236. 
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rim olarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve 

kurallarını araştırıp belirleyen ilmî disiplini ifade eder. Kur’an’da 

münâzara kelimesi geçmemekle birlikte nazar kökünden türeyen 

bazı fiillerle düşünmenin temel bilgi kaynakları arasında yer aldı-

ğına dikkat çekilmiş, fikrî tartışma ise cedel kavramı ile ifade edil-

miştir. Ayrıca tartışmaların en güzel şekilde yapılması istenmiştir. 

Bir düşüncenin doğruluğunu ortaya koymak için gözlem ve deney, 

kıyas ve karşılaştırma yöntemlerinden faydalanılır. Düşüncenin 

yanlışlığını göstermek için de her şeyden önce iddiaya karşılık 

delil talep etme, iddianın doğruluğuna dair kanıt isteme, iddianın 

veya gereğinin gerçekle çeliştiğini gösterme, ihtimalleri göz önün-

de bulundurup tartışmaya açma, muarızı şüpheye düşürme, soru-

cevap yoluyla ileri sürülen görüşü çürütme, kararlı bir tavır takı-

nıp kesin bir ifade kullanma, muhatabın samimiyetsizliğini ve 

dolayısıyla haksızlığını ortaya koymak amacıyla sahte davranış 

içinde bulunan tarafa müştereken beddua etme, darbımesel ve 

kıssalar zikretme gibi yöntemlere başvurulur.”70 

“Tarihi verilerin bildirdiğine göre münâzara disiplini kelâm 

ve fıkıhta mezheplerin teşekkülüne bağlı olarak oluşmuştur. Farklı 

itikadî ve fıkhî mezhepleri benimseyen âlimler arasında erken 

dönemlerden itibaren çeşitli meclislerde ve özellikle Abbâsîler 

devrinde halifelerin saraylarında hem müslüman âlimler hem de 

müslüman âlimlerle Yahudi, Hıristiyan, Mecûsî, mülhid gibi deği-

şik din ve akımlara mensup âlimler arasında ilmî tartışmalara giri-

şilmiş, bunlardan faydalı sonuçlara ulaşabilmek için tartışma âdâbı 

ile kurallarına ihtiyaç duyulmuş ve “ilmü âdâbi’l-bahs ve’l-

münâzara” (ilmü’l-münâzara) adıyla bir ilim dalı oluşmuştur. Bazı 

âlimlerin kullandığı “ilmü’l-cedel” tabiri ise rağbet görmemiştir.”71  

“Münâzara esnasında bazan sâilin (soru soran), bazan da mu-

allilin (istidlal yapan) başvurduğu hükümlerle ilgili kurallar şun-

lardır:  

                                                           
70 Yusuf Şevki Yavuz, “Münazara”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yay., Ankara, 

31/576. 
71 Yavuz, “Münazara”, 31/576. 
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a) Engelleme (men‘): Öne sürülen iddiaya delil isteyerek veya 

delilin öncüllerine itiraz ederek muârızı reddetmek.  

b) Delili bozma (nakz): Gösterilen delillerin öncüllerine itiraz 

etmeden yeni bir delille onu çürütmek.  

c) İddiaya karşı koyma (muâraza): Öne sürülen iddianın zıd-

dının doğruluğunu kanıtlamak suretiyle doğrudan doğruya iddia-

yı çürütmek.”72 

“Sâil, delili bozma veya iddiaya karşı koyma şıklarından biriy-

le hareket etmek istediği takdirde muallil konumuna gelir, muallil 

de sâilin yerini alır. Sözü edilen üç kuralın her birinde sâil ve mu-

allilin çeşitli görevleri mevcut olup bunlar klasik münâzara kitap-

larında sayılmaktadır. Bir iddianın reddedilmesi onun yanlışlığını 

göstermekten çok iddiada kapalılık bulunduğuna işaret eder, deli-

lin bozulması ise onun yanlışlığını gösterir. Bu sebeple mukabil bir 

delille bozulan delilin yanlışlığına hükmedilir. Ancak delilin yanlış 

olması ilgili iddianın yanlışlığını gerektirmez, sadece iddia o delille 

kanıtlanmamış sayılır ve başka bir delile ihtiyaç duyulur. İtirazla-

rın en zayıfı engelleme ise de gerçeğin ortaya çıkmasına daha çok 

katkıda bulunduğundan en yararlı itiraz sayılır.”73 

İşte İmâm Matûridî’nin bütün kitapları münazara ilminin bu 

metotlarının tümünü kullanmıştır. Esasen kelâm ilmi, baştan başa 

bir münazara ilmi olarak görülebilir. Zira kelâm ilmindeki tartış-

malar münazara ilminin yukarıda bahsedilen ilke ve esaslarının 

tümünü çok aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu nedenle iyi bir 

kelamcı, aynı zamanda iyi bir münazaracıdır. Bu nedenle İslam 

bilim tarihinde münazara metotlarını en aktif şekilde kullanan 

kelamcılar da Mu’tezile mezhebi kelamcıları olmuştur. Bununla 

birlikte tarih, bu metodu onlardan alarak kendilerine karşı daha 

aktif ve daha güçlü bir şekilde kullanan Matûridî’yi çıkarmıştır. 

İmâm Matûrîdî hem diğer fırkalar, hem de diğer din mensuplarına 

karşı bu metotları kullanmıştır. Bu metotları aynı zamanda 

                                                           
72 Yavuz, “Münazara”, 31/576. 
73 Yavuz, “Münazara”, 31/576. 
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Mu’tezile’ye karşı o kadar aktif ve çok kullanmıştır ki, örnek ver-

mek yerine baştan sonra kitaplarını mütalaa etmeye havale etmek-

le yetiniyoruz. 

5. Mâturîdînin Eleştirdiği Mutezili Âlimler:  

Burada İmâm Matûridî’nin eleştirdiği Mu’tezilî âlimlerin adla-

rını zikredersek, onun yaptığı eleştiri ve bu eleştirilerin bilimsel 

değer ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. İmâm Matûrîdî Mu’tezile 

mezhebinin görüşlerini eleştirirken aynı zamanda onların en meş-

hur âlimlerden bir kısmını da isim isim zikretmekte ve Mu’tezile 

fırkasını onlar üzerinden eleştirmektedir. Burada Kitabu’t-Tevhid 

başta olmak üzere diğer kitaplarında tenkit ettiği birkaç âlim ismi-

ni zikredeceğiz. 

◦ 1. Hasan Basrî  

◦ 2. Ebû Huzeyl el-Allâf  

◦ 3. İbrahim b. en-Nazzâm 

◦ 4. Ebû Ali el-Cübbâî 

◦ 5. Cafer b. Harb 

◦ 6. Ebû’l-Kasım el-Kâ’bî el-Belhî 

◦ 7. Ebû Îsâ el-Verrâk 

◦ 8. İbnu’r-Râvendî  

◦ 9. Ebû Bekir el-Asamm 

◦ 10. Muhammed b. Şebîb 

◦ 11. Ahmed b. Sehl Ebû Zeyd el-Belhî (ö. 322/934)  

◦ 12. Ömer el-Bâhilî74 

Matûrîdî bazı konularda Hasan-ı Basrî’nin Mu’tezile’nin bazı 

görüşleriyle örtüşen sözlerini ele alarak bir takım kritikler yapmış-

tır. Ancak Hasan-ı Basrî ‘ye karşı son derece edepli bir dil de kul-

lanmıştır. Hatta zaman zaman Hasan-ı Basrî’nin bazı görüşlerin-

                                                           
74 Maturidî’nin bu âlimlerle ilgili görüş ve değerlendirmeleri için bkz. Kıyasettin 

Koçoğlu, Mâturîdî’nin Mutezile’ye Bakışı (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, s. 71-93. 
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den hareketle Mu’tezile ve Kaderiye’nin bazı iddialarına cevaplar 

da vermektedir. Yukarıda ismi geçen âlimler içerisinden daha çok 

Ka’bî’yi ve Muhammed b. Şebîb’i eleştirmektedir. Nitekim Kitabu-

Tevhîd okunduğunda sanki Ka’biye yönelik bir reddiye gibi yaz-

dığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde birçok Mu’tezile âlimleri hakkında 

itirazlar, cevaplar, hatta reddiye kitapları yazmıştır.  

6. Matûridî’de Mutezile Eleştirisinde Kullanılan Dil ve Üs-

lup: 

Matûridî’nin Mu’tezile’yi eleştirirken kullandığı kendisine öz-

gü bir dil ve üslup da vardır. Bu üslubunu birkaç başlık altında 

tasnif ettiğimizde şu maddeleri arz etmek mümkündür: 

a. Tenkit Dili: İmâm Mâturîdî, eserlerinde İslam tarihinde or-

taya çıkmış ve isim yapmış siyasi ve itikadî mezhepler ve onların 

fikirlerini ele alarak onlara ciddi eleştiriler yöneltmektedir. Bunla-

rın başında, Havâric, Rafıza, Mürcie, Kerramiyye, Cehmiyye, Ka-

ramita, Ehl-i Hadis (Haşviyye), Müşebbihe, Cebriye, Kaderiye, 

Neccariye ve Mücessime gelmekte olup eleştirilerden en fazla na-

sibini alan Mutezile olmuştur. O, mezhepleri tartışırken, mezhep-

ler arasındaki fikir benzerliklerine de atıflarda bulunmaktadır. 

Özellikle Mutezile’yi Zanadıka, Batıniye, Seneviyye gibi İslam dışı 

fırkalarla alakalandırarak eleştirmektedir.75 Buna göre Matûridî, 

Mu’tezile’yi bilimsel olarak aklî ve felsefî çerçevede tenkit etmiştir 

ve onların görüşlerini teker teker ortaya koyarak cevaplamaya 

çalışmıştır. Sadece Mu’tezile’yi tenkit etmemiş, bunlarla birlikte 

yukarıda adı geçen grupları da yoğun bir şekilde tenkit ederek 

kendi sistematiği ve metodolojisi çerçevesinde iddialarına cevaplar 

vermiştir.  

b. İstifade Dili: İmâm Mâturîdî, Mu’tezili âlimlere, sadece 

eleştirmek için yer vermemiştir. Bazen bunlardan bir kısmının 

fikirlerini kendi lehinde kullanmaktadır. Başka bir ifadeyle belirtir-

sek, “Matûrîdî sadece M’utezile’yi tenkit etmekle uğraşıp da onların 

doğrularını görmezden gelmiştir” şeklinde bir iddia ve ifade onun 

                                                           
75 Koçoğlu, MAturidî’nin Mu’tezile Eleştirisi, s. 76. 
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hakkında gerçekçi olmaz. Zira doğru bulduğu görüşleri kimden 

gelirse kabul etmeye hazır bir hakikat avcısı olarak kendini isbat 

etmiştir. Buna örnek olarak Hasan Basrî gösterilebilir. Çünkü adına 

sık sık rastlanan Hasan Basrî’nin fikirlerinden büyük bir kısmını 

olumlu karşılamış ve kendi fikirlerine temel olarak kullanmıştır. 

Aynı tavrı, Ebû Bekir el-Asam içinde geçerlidir. Cafer b. Harb, 

Muhammed b. Şebib, Nazzam, Eb İsa el-Verrak ve Ka’bî gibi kişi-

lerin fikirlerini ise ciddi şekilde eleştirmektedir. Mâturîdî’nin Te-

vilât’ında en çok bahsettiği kişilerden birisi Hasan Basrî’dir.76 Onun 

fikirlerini, bazen Mutezili fikirler içerisinde değerlendirip eleştirir-

ken, bazen de Mutezile’den ayrıldığı noktaları açısından bahset-

mektedir. Genellikle Hasan Basri’nin fikirlerini, kendi fikirlerine 

temellendirme ve bazı konuları açıklamada kullanmaktadır.77  

Burada göstereceğimiz bir başka örnek de şudur: Matûrîdî 

Ka’bi’yi çok yoğun bir şekilde eleştirmesine rağmen onu bazı gö-

rüşlerinden dolayı tebrik de etmiştir. “İlahi fiillerin ihtiyarî olduğu 

hakkında” başlığı altında şu ifadeleri kullanmaktadır: “Ka’bî şöyle 

demiştir: Allah’ın fiilleri ihtiyaridir. Zira tab’an iş yapanın fiili bir türde 

olup çeşitlilik arz etmez. Ka’bî’nin söylediği güzel olup tevhid ehlinin 

mezhebi de budur. Ne var ki onun mensubu olduğu mezhebine göre bu 

sözün bir anlamı yoktur.”78 Bu örnek de tıpkı diğeri gibi çok bir açık 

şekilde şunu göstermektedir: Matûrîdî eleştirdiği bu zatlardan 

aynı zamanda istifade etmiş, onlardan sadır olan doğru ve güzel 

fikir ve bilgileri de açıklıkla kabul etmiştir.  

c. Tenkir Dili: İmâm Mâturîdî, Mutezile’yi Ehl-i Tevhîd kabul 

etmekte ve Havâric, Ravâfıza, Müşebbihe, Mürcie gibi fırkalarla 

fikir benzerliklerinden hareketle onları sert bir dille eleştirmekte-

dir. Hatta zaman zaman Hristiyanlık, Yahudilik, Senevilik ve Me-

cusilik gibi dinlerle benzerliklerini ortaya koyarak, onlardan uzak 

                                                           
76 Mâturidi, Te’vîlâtu’l-Kurân, cilt -1, s. 34, 67, 83, 92; cilt -2, 8, 10, 19, 24, 192, 223; 

cilt- 3, s. 21, 23, 36, 58, 187; cilt -4, s. 15, 22, 39, 48, 56; cilt -5 ( 2006), s. 7, 8, 13, 20, 23, 

32 vs. 
77 http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf, sayfa 45. 
78 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 117. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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durmayı tavsiye etmektedir. Mâturîdî’nin Mutezile’ye yönelik 

eleştiri ve ithamları, nadiren tekfir etme noktasına vardığı söylen-

mişse de bunları onları toptan tekfir etmek yerine, bazı fikirlerinin 

onları küfre düşürebileceği tehlikesine işaret etme ve uyarma şek-

linde yorumlamak daha doğrudur.79 Bu nedenle onun Mu’tezile 

hakkında kullandığı dili “tekfir dili” olarak değil de “tenkir dili” 

olarak kabul etmek daha uygun gelmektedir. Ancak burada şu 

nüans farkına dikkat çekmek gerekmektedir: Maturidî kitaplarında 

Ka’bî, Nazzâm, Allâf gibi Mu’tezilî alimlerin adlarını zikrederken 

hiç birisi hakkında “kafir oldu” veya “küfre düştü” dememiştir. Bu-

nun yerine onların görüşlerini incelerken “Mu’tezilenin bu görüşü 

seneviyyeye yakındır.” veya “onların bu görüşleri meculiğin şu görüşü-

ne benzer.” demiştir. Bu da şahıs hakkında değil, düşünce hakkında 

hüküm verdiğini, şahsı tekfir etmekten kaçındığını göstermektedir. 

d. Tefsîk ve Tadlîl Dili: Matûrîdî bazı konularda daha ağır 

bir tavır sergilemektedir. Bir yerde Kâ’bî’nin Allah’ın sıfatlarıyla 

ilgili görüşünü aktardıktan sonra Kâ’bî’yi kastederek “Batıl kimsele-

rin vasfettiği hususlardan Rabbimiz beridir” demektedir.80 Yine Mâtu-

ridi başka bir yerde Kâ’bî’nin “rahmetin Allah’ın bir sıfatı olamayaca-

ğı” görüşünü aktardıktan sonra, Kâ’bî’yi kastederek şu şekilde 

kötüleyici bir ifade kullanmaktadır “Bu sersem ve şaşkın kimseye 

sıfatları bildiren şey nedir ki Allah’ın sıfatlarını tefsir etmeye kalkışı-

yor?”81 Ayrıca başka yerlerde “Kâ’bî’nin biraz anlayışı olsaydı” veya 

“bunları anlamaktan beri olan Kâ’bî” demekte, hatta bir konuyu açık-

larken “Her ne kadar Mutezililer buna layık insanlar olmasa da”82 veya 

“Mutezile’nin imâm diye peşine takıldığı bu adamın seviyesine bakın! 

Nihâyet bu adam kıyamet gününde kavminin önüne düşer ve yolları olan 

cehenneme götürür” 83 “Bu şaşkın adam sıfatların konumunu nereden 

                                                           
79 Maturidinin Mutezileye Bakışı, acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/202/489.pdf, sayfa 

157. 
80 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 86. 
81 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 87. 
82 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 382. 
83 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 88. 
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öğrenmiş ki, ilahi sıfatları yorumlamaya çalışıyor.”84 “Şimdi biz, 

Ka’bî’nin bu tür ahmaklığının devamını da anlatmalıyız ki, aziz kardeşle-

rim, Allah’ın size lütfettiği marifet-i ilahiyye nimetine şükredesiniz.”85 

“Mu’tezile’nin İmâm diye peşine takıldığı bu adam…”86 “Ka’bînin söyle-

diğini inceden inceye düşünen kimse, onun Müşebbihe ekolünün yönte-

mini benimsediğini anlar.”87 diyerek tahkir edici ifadeler kullanmak-

tadır. Bu da gösteriyor ki bölgede bilimsel tartışmayla birlikte ideo-

lojik mücadele de söz konusu olmuştur. Ayrıca bölgedeki Kâ’bî ve 

Mu’tezile etkisi ileri derecededir ki Mâturidî bu kadar ciddiye 

almış ve onu düşüncede önemli bir rakip olarak görmüştür.88  

Burada Matûridî’nin Kitabu’t-Tevhîd’de Mu’tezile hakkında 

kullandığı birkaç ifadeyi nakledelim:89 

1. Mutezile diğer dinlerin mensuplarına benzerler. (s. 151) 

2. İtizal ekolü diğer din saliklerinin düşüncelerinin ürünüdür. 

(s.151) 

3. Mutezile Allah'tan başka varlıklara ezelîlik vermiş olup tev-

hidi reddetmektedir. (s. 152) 

4. Mutezile'nin tellakisinde âlem kadimdir. (s. 152) 

5. Mutezile'nin tellakkisi Dehriyye'nin Allah'ın varlığını kabul 

eden kesiminin telakkisine yakındır. (s. 152) 

6. Mutezile alemin kıdemini savunanların görüşüne ayak uy-

durmuştur. (s. 153) 

7. Mutezile telakkisine göre âlem harici bir tesir olmaksızın 

kendi kendine varolmuştur. (s. 153) 

                                                           
84 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 112.  
85 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 112. 
86 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 113. Maturidî’nin bu sözü şu manaya 

gelmektedir: KA’bî ve Mu’tezile rü’yetullahı inkar ve red ederken, Allah’ın 

görülmesini maddenin görülmesine benzeterek red etmişledir. Dolayısıyla teşbihe 

düşmüşlerdir. Böylece tevhid ve tenzih diyerek yolan çıkıp teşbih durağına varan 

bir mezhebe dönüşmüşlerdir. Bkz. S. 150-151. 
87 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 150. Maturidî 
88http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf, sayfa 43,44. 
89 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 151-156. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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8. Mutezileye göre Allah ezelde rahman ve rahim değildi, bu 

tür sıfatlarını sonradan kazanmıştır. (s. 154) 

9. Mutezile mecusiler gibi düşünmektedir. Mecusilerin hayır 

ve şer tanrısının isimlerini irade ve ihtiyar diye değiştirmiştir. (s. 

155) 

10. Kaderiyye bu ümmetin mecusileridir. (s. 155) 

11. Mutezilenin irade ve kadar konusundaki görüşleri zındık-

ların, tabiatçıların, müneccimlerin, iki tanrı fikrine inananların ve 

çok tanrılı anlayışa sahip olanların görüşlerinin aynısıdır. (s. 155) 

12. Mutezilenin iddiasına göre Allah Teâla yarattığını sevk 

edemiyen biridir. (s. 156) 

13. Mutezile ekolü son tahlilde Zenadıka mezhebinin aynıdır. 

(s. 157) 

14. Mutezile mezhebi İslam ehlinin anlayışına değil, eninde 

sonunda Dehriyye ve Zenadıka’nın anlayışına uyum sağlar. (s. 

157) 

Bu ibareleri Mu’tezile mensuplarının tümünün zındık, dehri, 

mülhid olduğunu ilan etmeye yönelik ifadeler değil, onlardan olan 

farklı âlim ve mütekellimlerin savundukları farklı görüşlerin var-

dığı neticeye ve sebep olduğu tehlikeli sonuçlara dikkat çekmeye 

yönelik ifadeler olarak değerlendirmek mümkündür. 

5. Matûridî’nin Eleştirdiği Mutezili Görüşler 

İmâm Matûridî, Ehl-i sünnet ve’l-cemaat akidesine aykırı gör-

düğü Mu’tezilî görüşlerin büyük bir bölümünü tenkit etmiştir. 

Kitabu’t-Tevhîd’in fihristine baktığımızda bilgi kaynakları, dini 

bilgiyi elde etme vesileleri, akıl-nakil ilişkisi, Allah’ın zat ve sıfatla-

rı, zat-sıfat ilişkisi, fiilî, haberi, zatî ve selbî sıfatlar, özellikle kelâm 

sıfatı ve Kur’an’ın mahlukiyeti meselesi, ilahî fiillerin iradî olup 

olmadığı, arş, kürsî, yed, vech gibi sıfatların te’vili, rü’yetullah, 

ma’dum, mevcud, ma’lum, şey, cisim, cevher, araz, zaman, mekân 

ve bunların Allah’a nisbeti, kaza, kader, kesb, ihtiyar, istitaat konu-

ları, nübüvvet, nebinin sıfatları, iman, İslam, büyük günah, cennet, 



 Mehmet Salih Gecit 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

568 

cehennem gibi konuların tümü hakkında tartışmaya girdiği gö-

rülmektedir. Ancak biz burada örnekleme bağlamında birkaç 

önemli konuyu ele alacağız. 

5.1. Zat - Sıfat İlişkisi: Mu’tezile İlahi isimler dışında sıfatların 

bir varlıklarının olmadığını, Allah’ın zatıyla âlim, zatıyla kâdir ve 

murid olduğunu savunan yaklaşım sergilemiştir.90 Başka bir ifa-

deyle zat üzere zaid mana olarak sıfatı kabul etmemiştir. Ehl-i 

Sünnet görüşü olarak geçen ve sıfatların Allah’ın zatıyla ne aynı ne 

de gayrı olduğunu öngören diğer yaklaşım ise Eş’arî ve Mâturidî 

kelamcılar tarafından temsil edilmiştir.91 Bu konu hakikaten 

Mu’tezile ile Ehl-i sünnet arasındaki en zor ve girift tartışma konu-

sudur. Ayrıca iki anlayışın birbirinden ayrıldığını en bariz şekilde 

ortaya koyan bir konudur. Buna göre Mu’tezile ile Ehl-i sünnet’in 

bütün hususiyetleri, anlayışlarının ana kodları, savundukları esas-

larının temel karakteristiği ve münazara metotları ile istidlal yön-

temlerinin mahiyeti konusunda bilgi sahibi olunmak istendiğinde, 

her iki grubun zat-sıfat ilişkisi konusundaki anlayışı ve kendi ara-

larındaki tartışmalarını bilmek yeterli hale gelmektedir. Zira kelâm 

ilminde çok önemli ve zor bir konu olarak nitelendirilen ve Mute-

zile ile Mâturîdîler arasında son derece önemli bir problem olan 

sıfatlar ile zat arasındaki ilişkinin tesbiti uzun tartışmalara sebep 

olmuştur.92 İşte İmâm Matûrîdî de Kitabu’t-Tevhîd’in yarısından 

fazlasını bu konuya ayırmış ve Mu’tezile’ye yönelik tenkitlerinin 

en ağır olanlarını bu konularda sunmuştur.93 

5.2. Kelamullah: Mutezile, Allah’ın ezelde mütekellim olma-

dığını, nihâyet kendisi için bir kelam yaratıp onunla konuştuğunu, 

bununla birlikte Allah’ın kelamının hadis olduğunu ve zatı ile 

kaim bulunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla Kuran’ın ses, harf, 

âyet, süre ve cüzlerden müteşekkil olduğunu, Allah’ın kelamının 

                                                           
90 Eş’ari, Makâlât, 109-115; Şehristani, el-Milel, 1/33-34.  
91 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 44. 
92http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 62, 63. 
93 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 55-329. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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tertib ve te’lif edildiğini ve başkası ile kaim olduğunu, tenzil ve 

inzal gibi hudus alametleriyle nitelendiğini belirterek, onun mahluk 

olduğunu iddia etmiştir. Nitekim “Allah’ın mütekellim olması 

demek, kelamı bir mahalde, mesela Levhi Mahfuz’da, Cebrail’de 

ya peygamberde yaratması demektir, dolayısıyla Kuran mahluktur 

ve Allah’ın kelamı ezelde sabit değildir”94 Kadı Abdulcebbar, ke-

lamın mahiyeti ve unsurları itibariyle bir bütün olduğunu, onu 

zihni ve lafzi diye ayırmanın doğru olmadığını, zihinde canlandırı-

lanlarla kelam denilemeyeceğini, kelam tabirinin ancak harf ve 

seslerden oluşan kümeler için kullanılabileceğini vurgular.95 Ebu 

Hanîfe’nin Fıkh-ı Ekber’de Allah’ın sıfatlarından kısa bir şekilde 

bahsettikten sonra kelâm sıfatını bütün teferruatıyla birlikte ele 

alması, Matûridî’nin de onun görüşlerini şerh edip daha da siste-

matik bir şekilde geliştirmesi sebebiyle, Matûridî’ye ait eserlerde 

Kur’an’ın mahlukiyeti konusu, ilâhî bir sıfat olan kelâm’ın ezeliyeti 

bağlamında ele alınmakta, böylece Mu’tezile mezhebine hem ten-

kitler yapılmakta, hem de cevap verilmektedir.96 

Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldığında görülmektedir 

ki, Mâturidiler nefsi olan kelamın yaratılmamış; lafzi olan kelamın 

yaratılmış olduğunu kabul etmişlerdir. Mutezile ise kelam-ı nefsiyi 

kabul etmediğinden böyle bir ayırıma gitmemiş ve Kelamullah’ın 

yaratılmış olduğunu söylemiştir. Mâturidiler harflerin ve seslerin 

mahlûk olduğunu, fakat “Kelam-i Nefsi” denilen ilahi kelamın 

mahlûk olmadığını savunmuştur.97 Zira Mâturidi’ye göre Allah’ın 

kelamı harfler ve seslerden ibaret olmasına rağmen, Allah’ın ezeli 

sıfatı olan Kur’an “kelâmullah” olması itibarıyla, Allah’ın zatiyle 

kaimdir. Allah Kuran’ı harf ve kelime olarak yani lafızla gönderdi. 

Bu harf ve kelimeler, kelamı ilahiyi taşımaktadır. Bu nedenle 

Kur’an’ın hem lafzı hem de manası Allah’a aittir. Ancak bu lafızla-

                                                           
94 Eş’ari, Makâlât, 109-115; Şehristânî, el-Milel, 1/33-34. 
95 Kadı Abdülcebbar, Şerhu’l-Usulu’l-Hamse, s. 532-534. 
96 Bkz. Ebu Hanîfe, el-Fıkhu’l-Ekber, Terc. Hasan Basri Çantay, DİB Yay., Ankara, 

1980, s.9. 
97 Toprak - Gölcük, Kelam, s. 222. 
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rın insan boğazında meydana gelen bir takım titreşimler neticesin-

de ses ve harf şeklinde zühur ederken bunu işitmemize vesile olan 

maddî unsurlar mahluktur. Âyetlerin lafız ve manasının kendisi 

ise mahluk değildir.98 

İşte İmâm Matûrîdî de eserlerinde bu görüşü savunarak 

“Kur’an mahluk değildir.” demekte ve Kur’an’ın mahluk olduğunu 

savunan Mu’tezile’yi tenkit etmektedir. Bu tenkit aynı zamanda 

günümüzde Kur’an’ın lafız olarak Hz. Muhammed’e, mana olarak 

da Allah’ın Hz. Muhammed’in muhayyilesine yüklediği küllî an-

lamlar denilebilecek “vahy”e dayalıdır şeklindeki görüşlere cevap 

mahiyetindedir. Zira bu durumda “vahiy” dinî literatürdeki vahiy 

olmaktan çıkar, feylesofların sezgi, tasavvufçuların ilham, biyolog-

ların içgüdü, psikologların halisünasyon ve şizofreni, tabiatçıların 

ve materyalistlerin deha ve zeka dedikleri şeye dönüşmektedir.  

5.3. İlahi Fiillerin İhtiyariliği: Allah’ın fiillerinin ihtiyari ol-

duğu konusu kelam tarihinde Salah-Aslah ve Hüsün-Kubh konu-

larıyla birlikte işlenmiş ve uzun uzun tartışılmıştır. Bu tartışmada 

Ehl-i Sünnet kelamcıları ile Mu’tezile kelamcıları tarafından farklı 

şekil ve düzeyde aklî ve naklî deliller kullanılmış uzun uzun sözler 

sarf edilmiş ve birçok kitap veya kitap bölümleri yazılmıştır. İşte 

bu İmâm Matûrîdî de tartışmanın tarafları arasında Sünnî bir âlim 

ve mütekellim olarak hayli görüş beyan etmiştir. Örneğin Kitabu’t-

Tevhîd’de kaza ve kader konuları ile mürtekib-i kebîre konusu 

çerçevesi altında tartışılan bu mesele hakkında 220 küsur sayfalık 

yer ayrılmıştır ki bu da kitabın üçte biri mesabesinden 50 (elli) 

sayfa fazladır. Buna göre Matûridî’nin esas tartışması, Mu’tezile ile 

yaptığı tartışmadır.99 

Burada Mu’tezile’nin fiillerle ilgili görüşünü özetle arz etmek 

gerekmektedir: Mutezile bu konuda: “Allah Kerim’dir, cömerttir. 

İkramına cömertliğine nihâyet yoktur. Kullarına aslah olanı, en iyi ve 

                                                           
98 Mâturidi, Kitâbü’t-Tevhid, s.83.  

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 77-79. 
99 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 329-551.  

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf


Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

571 

faydalı olanı vermezse, bunu onlardan mahrum etmiş olur. Vermemek, 

mahrum bırakmak cimriliktir. Oysa Allah hakkında cimrilik düşünmek 

imkânsızdır” diyerek en iyiyi insan için yaratmanın gerekliliğine 

vurgu yapmıştır.100 Matûrîdî bu konuda Ka’bî’nin “Allah’ın fiilleri 

ihtiyârîdir. Zira tab’an iş yapanın fiilî bir türde olup çeşitlilik arz 

etmez.” sözünü beğenmekte ve şöyle demektedir: “Ka’bî’nin söyle-

diği bu söz güzel olup tevhîd ehlinin mezhebi de budur. Ne var ki o un 

mezhebine göre bu sözün bir anlamı yoktur.”101 Bundan sonra 

Mu’tezile’nin genelinin görüşünü tenkit edip onlara bir çok açıdan 

cevap vermektedir. 

Matûrîdî bu konudaki görüşünü şöyle özetlemektedir: “Bize 

göre ilahî fiillerin hür seçimle gerçekleştiğinin delili yaratıkların farklı 

mahiyetlerle varlık alanına çıkması, hikmete bağlı olması ve Allah’ın 

birliğine klavuzluk etmesidir. Bu hususlar her şeyin kendi mahiyetiyle 

oluşmasının hür bir seçimle gerçekleştiğini gösterir.”102 İmâm Mâturidi 

bu konuda Allah fiillerini bir hikmete göre yaptığı ve yapacağı 

görüşündedir. Allah’ın aynı zamanda böyle bir hikmete göre hare-

ket etmek mecburiyetinde olmadığını da ilave eder. Çünkü Allah 

müriddir, hürdür, istediğini yapandır. Aynı zamanda mecburiyet 

fikri Allah’ın iradesinin mutlak olmasına da aykırıdır.103 

5.4. Allah’a Mekân İsnadı: Mu’tezile esasında tevhîd ilkesine 

zede veren itikadî ve dinî görüşlere cevap vermek, uluhiyyet ko-

nusunda tenzihe bağlı bir tevhid anlayışı geliştirmek üzere yola 

çıkarken, zamanla kendi prensiplerinden uzaklaşıp kendi kendi-

siyle çelişen görüşleri ifade eden bir mezhebe de dönüşmüştür. 

Örneğin tevhid konusunun veya zat-sıfat ilişkisinin normal sınırı-

nın üzerinde bir vurgu ile açıklanması gayreti, Allah’a mekân izafe 

ettiği eleştirisine maruz kalmasıyla sonuçlanmıştır.  

İşte bu çerçevede baktığımızda İmâm Matûridî’nin onlara yö-

                                                           
100 Kadı Abdülcebbar, Şerhü-Usuli’l-Hamse, s. 510-590. 
101 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 117. 
102 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 117. 
103 (http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 86, 87. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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nelik bu tenkiti dikkatimizi çekmektedir. Bu konuda İmâm 

Matûridî’nin Ka’biye yönelik eleştirisinde görmekteyiz. 

Matûridî’nin nakline göre Mu’tezili Kâ’bi bu konuda, “Allah’ı her-

hangi bir mekânın içermesi mümkün değildir, çünkü ezelde Allah vardı 

fakat mekân yoktu. O yarattığında mekâna ihtiyacının doğması da müm-

kün değildir, çünkü O’nun için değişikliğe maruz kalmak söz konusu 

olamaz. Allah, bilen ve koruyan anlamında her mekândadır” demiştir.104 

Mâturidi Kâ’bi’nin bu sözlerini doğru bulmaktadır, çünkü bu ko-

nuda onunla aynı görüştedir ve onu doğrulamaktadır.105 Bu görü-

şü itibarıyla Müşebbihe ve Mücessime gibi nasların zahirî ifadele-

rinden hareket ederek Allah’ın zatı ve sıfatları konusunda teşbih 

ve tecsim iması veya izharı yapan gruplara karşı Mu’tezile’ye ya-

kınlaşmaktadır. Zira Mâturidi’ye göre de Allah’ın bir mekân olan 

arşta zatıyla bulunduğunu veya her yerde mevcut olduğunu söy-

lemek, arşın Allah’ın zatını aşıp kuşattığı veya Allah’ın arşı kuşat-

tığı anlamına gelir ki her ikisinde de onu sınırlamak, cisimlendir-

mek anlamları çıkmaktadır. Bunun kabul edilmesi durumunda 

yine bölünme, büyüklük, yükseklik, küçüklük kavramları işin içine 

girmektedir. Bu Allah’a ölçü vermek olur, Allah bunlardan mü-

nezzehtir. İstiva âyetini yani azamet ve yüceliğin söz konusu edil-

diği âyetin manasını fiziki yüksekliğe yormak isabetli değildir. 

Çünkü Allah, “Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra 

da arşa istiva edendir”106 buyurmaktadır. Matûridî’ye göre bu tür 

âyetlerin te’vîlinde “Onun benzeri hiçbir şey yoktur.”107 Âyetini esas 

almak gerekmektedir. Buna göre Matûrîdî de Mu’tezile gibi haberi 

sıfatların yorumunda te’vîlin bir takın düşünsel sorunları gidere-

ceğini ön görmektedir. Ancak bu konuda Mu’tezile’ye yönelik iki 

tenkidi bulunmaktadır. Birincisi zat-sıfat ilişkisi konusunda vaki 

olan uzun tartışmalardır. İkincisi de Ka’bî’nin ve aynı görüşü pay-

                                                           
104 Mâturidi, Kitabü’t-Tevhid, s. 115. 
105Mâturidi, Kitabü’t-Tevhid, s. 115.  

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 97. 
106 Yunûs, 10/3. 
107 Şûrâ, 42/11. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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laşan Mu’tezilî âlimlerin “Allah’a mekân izafe etmeme” konusundaki 

bakış açısının “ilahî fiiller” konusunda göz ardı edilerek bir tutar-

sızlık ve çelişiklik örneği göstermeleri hususundadır. Nitekim şöy-

le demektedir: “Ka’bî mekân konusunda böyle bir telakkîyi reddet-

tiğine göre bu red, değişikliğin daha büyük olduğu ilahî fiil husu-

sunda tercihen söz konusu olmalıdır. Ka’bî’nin Allah’ın bilici 

(âlim)  manasında her mekânda olduğunu söylemesi, hayret gerek-

tirir. Âlim, onun zatının ismidir. Hâlbuki Ka’bî’ye göre “Allah za-

tıyla hiçbir mekânda değildir.” Aynı şekilde Ka’bî Allah’a gerçek ma-

nada bir ilim nisbet etmez ki “oradadır” dediği mekâna ulaşmış 

olsun. Ka’bî’nin sözündeki çelişkiyi anlamak için düşünmelisiniz. 

… Buna göre Ka’bî’nin “Allah ilmiyle her yerdedir.” sözü, “zatıyla her 

mekândadır” manasına bürünmüştür. Bu ise çelişkili bir sözdür.”108 

Gerçekten de Matûridî, Ka’bî’nin ve Mu’tezilî düşüncenin bu ko-

nudaki metodolojisinin gerçek mahiyetini ortaya koymuş, kendi 

kendisiyle ne derece çelişki içine girdiğini derin bir anlayış ile isbat 

etmiştir. Zira bir taraftan sıfatların zat üzere zaid bir mana olmadı-

ğını, bu sebeple sıfatların Allah’ın zatı ile mündemic olduğunu 

iddia etmek, diğer taraftan da sıfatları zat dışında zaid manalarmış 

gibi izah ederek onun her mekânı ilmiyle ihata ettiğini iddia et-

mek, aslında Allah’ın zatının her mekâna hülûl ettiği anlamına 

gelmektedir ki Mu’tezile’nin bu çelişkisi, aklî istidlal yöntemlerini 

asıl mecrasından çıkararak nasıl tersyüz ettiğini göstermektedir. 

5.5. Rüyetullah: Ehl-i Sünnet ile Mu’tezile arasındaki hem ko-

nusal, hem de metodolojik ihtilaflardan bir diğeri de “Allah’ın cen-

nette Müslümanlar tarafından görülüp görülmeyeceği” tartışması üze-

rindeki görüş farklılığıdır. Bu görüş farklılığı da yukarıdakiler gibi 

her iki mezhebin varlığını dayandırdığı kodlama sisteminin ve 

temel argümanlarının ne derce farklı olduğunu ortaya koyması 

açısından oldukça önemlidir. İşte İmâm Matûrîdî de bu konuda 

Mu’tezile’ye çok sert aklî ve naklî tenkitler yöneltmiştir. 

 Öncelikle Mu’tezile’nin konuyla ilgili görüşünü özetlemek 

                                                           
108 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 136-137. 



 Mehmet Salih Gecit 

 

 

Int. Symposium on 

Religion and Language 

November 30 2018 

574 

gerekmektedir: Mutezile, Allah’ın âhirette görülemeyeceğini ifade 

etmekte, onun görülmesinin mümkün olması için aşağıdaki koşul-

ların oluşması gerektiğini ileri sürmektedir:  

a) Görülen varlık bir mekânda bulunmalıdır;  

b) Görülen varlık bir yönde bulunmalıdır;  

c) Gören ile görülen şey arasında gerekli bir mesafe olmalıdır;  

d) Görme olayının gerçekleşebilmesi için görülen varlıktan 

yansıyan ışınların göze kadar gelmesi gerekir. Ancak bütün bunlar 

Allah hakkında düşünülemez. Demek oluyor ki Allah’ı görme 

olayının gerçekleşmesi için Allah’a mekân, yön, mesafe, ışık yan-

sıması gibi cisimlere has özellikler izafe edilecektir. Halbuki Allah 

mekândan münezzeh olup O’nun için yön ve mesafe söz konusu 

edilemez.109 Onların mezhebin esas temeli halinde tasarladıkları 

“tevhid prensibi”ne göre Allah’ın sıfatları beşerin sıfatlarına hiç bir 

şekilde ve surette benzerlik göstermez. Bu anlamda Mutezile, Al-

lah’ın âhirette gözle görülmesi olayının akla ve mantığa göre im-

kansız olduğunu ileri sürmektedir. Mutezile bu görüşünü “Gözler 

O’nu idrak etmez, fakat O bütün gözleri idrak eder” 110 âyetine dayandı-

rır. 111 

Mâturidi, Allah’ın gözle görülmesi konusunda: “O’nun görül-

mesi gereklidir, haktır, ancak bu rüyet idraksiz ve tefsirsiz olacaktır” 

diyerek O’nu görmenin keyfiyetsiz bir şekilde olacağını ifade et-

mektedir.112 O: “Zira keyfiyet, ancak bir suret veya şekle sahip kimselere 

has bir özelliktir. Bunun için, bu gibi şeylerden münezzeh olan Allah’ın 

görülmesi, oturma ve kalkma, dayanma ve yaslanma, ayrılma ve birleşme, 

karşılaşma ve terk etme, kısa ve uzun, aydınlık ve karanlık, durma ve 

hareket etme, uygun ve zıt veya içerde ve dışarıda gibi insan aklına gelebi-

lecek bütün vasıf ve şekillerden hiçbirine benzemeyen bir durumda olacak-

tır”113 Matûridî’nin rü’yetullah görüşü, Ehl-i Sünnet’in ittifak ettiği 

                                                           
109 Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l-Usulu’l-Hamse, s. 248-261. 
110 En’am, 6 / 103. 
111 Kadı Abdulcebbar, Şerhu’l-Usulu’l-Hamse, s. 248-261. 
112 Mâturidi, Kitâbü’t-Tevhid, s. 120 . 
113 Mâturidi, Kitâbü’t-Tevhid, s.134. 
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bir görüştür. Özellikle Fıkh-ı Ekber, Tahavî Akîdesi, Nesefî Akaidi, 

Sevad-ı A’zam gibi Hanefî ve Matûrîdî geleneğin tüm akaid metin-

lerinde de benimsenmektedir. İşte bu görüşü İmâm Matûrîdî hem 

naklî, hem de aklî deliller ile isbat etmektedir.114 Matûridî’nin say-

falarca yaptığı bu izahları bir cümle ile özetlediğimizde şöyle bir 

ibareyi istinbat etme imkanımız doğmaktadır: Dünyada Allah’ın 

varlığını İstidlal yoluyla bilmek mümkün olduğu gibi, ahirette 

O’nun görülebileceğini bilmek de mümkündür. Nitekim kendisi 

şöyle demiştir: “Allah’ın hem bilinmesi, hem de görülmesi mümkün-

dür.”115  

5.6. Kaza Ve Kader Meselesi: Ehl-i Sünnet ile Mu’tezile ara-

sındaki en önemli tartışma konusu ise kaza ve kadar meselesidir. 

Bu sebeple öncelikle kader konusundaki Mu’tezilî görüşü özetleye-

lim: Mutezile genellikle insanın, fiillerinde irade hürriyetine ve 

bunları yapacak kudrete sahip olduğunu söylemiştir. Çünkü insan 

fiillerinden dolayı ya mükafat ya da ceza görür. Kendisinin yap-

madığı işlerde ise mükafat ve ceza söz konusu değildir. Eğer insa-

nın fiillerini Allah yaratırsa, insan kendisi yapmadığı için bu fiil-

lerden sorumlu tutulmaması gerekir. Bu bağlamda hidâyet ve da-

lalet insana aittir ve onları Allah yaratmamaktadır. Mutezililer bu 

tezlerini savunurken, müşriklerin kendilerini savunmak için “Eğer 

Allah dilemeseydi şirk koşmazdık”116 dediklerini delil getirmekte ve 

eğer kulun fiillerini Allah yaratsaydı müşrikler bu sözlerinde haklı 

olur ve şirkleri sebebiyle cezalandırılmazlardı, demektedirler.117 

Mâturidi ise Ehl-i Sünnet anlayışını savunan bir mütekellim 

olarak kaza ve kader konusunda Mu’tezile’den farklı düşünmek-

tedir. Bu nedenle de insana ait olan bir iradenin var olduğunu 

söylemekle birlikte irade sonucu meydana gelen bütün fiilleri, 

yaratma anlamında Allah’ın yarattığını prensip olarak kabul et-

                                                           
114 Bkz. Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 139-151. 
115 Bkz. Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 145. 
116 En’am, 6 / 148. 
117 http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 100-102. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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mektedir. Çünkü kulların fiilleri de Allah’ın mahlûkudur. Nitekim 

Kuran’da “Allah sizin de işlediklerinizin de yaratıcısıdır”118 denmekte-

dir. Bu anlamda insan fiillerinin yaratılması Allah’a, fiilin işlenme-

si ve kesb edilmesi ise kullara aittir.119 Ama ihtiyari fiillerin de Al-

lah tarafından yaratılmış olması hiçbir şekilde fiilin kullara aidiye-

tini ortadan kaldırmaz.120 Buna göre Mu’tezile de tıpkı Cebriyye 

gibi kendi görüşüne uygun şekilde te’vîl edilebilecek âyetleri gün-

deme getirip, söz konusu âyetlerin bahsettiği konunun başka bo-

yutlarını da izah eden âyetleri gündem dışı bırakarak tek taraflı 

değerlendirmelerde bulunmaktadır. Matûrîdî ise, bir kulun işlediği 

fiili üzerinde etkili olan ve onun meydana gelmesini sağlayan iki 

role de dikkat çekmektedir. Buna göre fiilin üzerinde etkili olan bir 

unsur ilahî kudrettir ki bunun adı yaratmadır, diğeri de aynı fiilin 

üzerinde etkili olan beşerî kudrettir ki buna da istitaat, kesb, fiil adı 

verilmektedir. O halde bir fiilde Allah’ın rolü vardır, buna yaratma 

(halk), kulun rolü de vardır, buna da yapma (kesb) adı verilmekte-

dir. İşte âyetler de bu iki boyuta işaret etmektedir. Yani 

Mu’tezile’nin delil kullandığı âyetler, fiildeki beşerî role, Cebriy-

yenin kullandığı âyetler de ilahî role dikkat çekmektedir. Ehl-i 

sünnet ise ikisini birlikte değerlendirip bir fiilin iki ayrı realitesini 

gündeme getirmektedir. 

5.7. Şefaat: Şefaat konusu çağımızda da gündeme getirilen bir 

konudur. Aynı şekilde asırlar önce de gündeme getirilmiş, tartı-

şılmış, netice olarak tüm mezhepler tarafından müsbet olarak ka-

bul edilmiş, ancak bazı tefarruat hükümleri açısından ihtilafa me-

dar olmuştur. Nitekim Mu’tezilî kelamcı Kâdı Abdülcebbâr bile 

şöyle demektedir: “Hz. Peygamber’in ümmetine şefaat edeceğinin sabit 

olduğu hususunda ümmetin arasında ihtilaf yoktur. İhtilaf, şefaatin kim-

lere olacağı konusundadır. Bize göre şefaat tövbe eden mü’minler içindir. 

                                                           
118 Saffat, 37/96. 
119 Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, s. 358-359. 
120Mâturidi, Kitâbu’t-Tevhid, 358. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-

Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 109-112. 

http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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Mürcie’ye göre ise namaz ehlinden fasıklar içindir.”121 Buna göre şefaati 

inkâr eden hataya düşmüş olur. Ancak şefaat, günahkârlara ve din 

düşmanlarına değil Allah dostlarına ve sevap ehline tahsis edilmiş-

tir. Büyük günah işleyenler tövbe etmedikleri sürece şefaate nâil 

olamazlar. Zira tevbe etmeden kişiler cennete girme şansını yitir-

mişlerdir ve onlara şefaat edilemeyecektir. Mu’tezile’ye göre bu 

husustaki rivâyetler sahih sayıldığı takdirde tövbe şartına bağlı 

olarak kabul edilmelidir.122 

Mâturidi, Ehl-i Sünnet’in diğer âlimleri gibi müminlerden bü-

yük günah sahibi olanlar için de şefaati benimserken, Mu’tezile 

büyük günah işleyip tevbe etmeden ölenlerin mü’min vasfını yi-

tirmesi sebebiyle şefaate uğramalarını kabul etmemektedir. 

Mu’tezile’nin iddia ettiği üzere şefaatin, sadece günahı olmayan 

veya tevbe etmiş bulunan kimselerin cennetteki makamlarının 

yükseltilmesi tarzında telakki edilmesi, Kuran ve hadiste şefaatle 

ilgili beyanlara ters düştüğü gibi, şefaatin tamamıyla asılsız, batıl 

bir vehimden ibaret olması neticesini doğurur. Ayrıca Mâturidi’ye 

göre kişi şefaate, işlediği günah ile değil, yapmış olduğu taat ve 

iman ile layık olur. Netice olarak Mâturidi Allah, küfürden kaçınan 

ve şefaat edilmelerine razı olduğu kimselere, izin verdiği kimsele-

rin şefaat edeceklerini haber vermiştir.123 Tüm akaid metinlerinde 

de şefaatin hak olduğu beyan edilmektedir. Matûridî de bu düşün-

cede olup şefaatin hem aklen, hem de naklen sabit olduğunu sa-

vunmaktadır. 

6. Mu’tezile’yi İsimlendirmede Hadisle İstişhad 

Kelamî fırkalar arasındaki görüş ayrılıkları ve metot tartışma-

ları, zamanla birbirlerini bir takım isimlerle anmalarına sebebiyet 

vermiştir. Bu isimlendirmelerin bir kısmı ilk çıktığında “zem” ma-

                                                           
121 Kadı Abdülcebbar, Şerhu Usûlü’l-Hamse, terc. İlyas Çelebi, TYEKB Yay., Ankara, 

2013, 2604. 
122 Kadı Abdülcebbar, Şerĥu’l-Uśûli’l-Hamse, s. 689-

691; http://www.islamansiklopedisi.info/ Kādî Abdülcebbâr maddesi. 
123 Mâturidi, Kitabü’t-Tevhid, s. 587-590; Mâturidi, Te’vilâtu’l-Kuran, cilt- 2, s. 154-155; 

cilt -9, s. 272-273) Bkz. http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-

content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-eleştirisi-Kelam.pdf , sayfa 164. 

http://www.islamansiklopedisi.info/
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
http://www.maturidiyeseviotagi.com/wp-content/uploads/2015/03/Maturidinin-Mutezile-ele%C5%9Ftirisi-Kelam.pdf
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nası kastedilmemekle birlikte, zamanla itham ve kınama anlamla-

rına da kavuşturulmaktadır. İşte “Kaderiyye” ismi de bu şekilde 

ortaya çıkmış bir isimlendirme olarak görülmektedir. Ehl-i Sünnet 

kelamcıları, kaderi inkâr anlamına gelen ifadeler kullandıkları için 

Mu’tezile’ye kaderiyye adını vermiştir. Mu’tezile âlimleri ise bu 

isimden hoşlanmamakta, bu ismin asıl olarak muhalifleri olan ve 

kaderi kabul edenlere yakıştığını söylemişlerdir. Örneğin Kadî 

Abdülcebbar şöyle der: “Bil ki bize göre “kaderiyye” sadece Mücbire ve 

Müşebbihe’den inarettir. Muarızlarımıza göre ise Mu’tezile’dir. Biz, 

onlara bu lakabı veriyoruz. Onlar ise bizi bu lakapla çağırıyorlar.”124  

İmâm Matûrîdî de bu ismi onlar için kullanmakta ve Kaderiy-

ye ile ilgili isimlendirmelerinde bazı meşhur hadislerden de istifa-

de etmektedir. Örneğin şu hadisi nakletmektedir: “Ümmetimden iki 

sınıfa şefaatim nail olmayacaktır. Bunlar Kaderiyye ve Mürciedir.( صنفان

ة والمرجئةمن أمتى ال تنالهم شفاعتى: القدري )”125 İmâm Matûridî, bu hadisi de 

Ka’bî’nin ve Kaderiyyenin görüşlerini red ederken zikretmekte, 

hadisten sonra şu yorumu yapmaktadır: “Hadiste geçen bu adlan-

dırma (nisbet), Hz. Peygamberden nakledilen habere istinaden ümmetin 

bütünü tarafından tevârüs edegelen bir isimlendirmedir. Buradaki “kade-

riyye” kavramı, Allah’dan kaderi nefyetmeleriyle tefsir edilmiştir. Konu-

nun aslı ise şudur: Mürcie, yaratıkların (halkın) fiillerinin hakikatini 

Allah’a ircâ edenlerdir. Kaderiyye ise bu fiillerin tedbirini Allah’tan nef-

yedip bu konudaki tedbirin tümünü yaratıklara (halka) ait sayanlar-

dır.”126 İmâm Matûrîdî aynı hadisi “ircâ” bahsinde de zikretmekte, 

bu hadisten istifâdeyle hem Kaderiyyeyi (Mutezileyi) ve Mürcieyi, 

hem de Cebriyyeyi eleştirmektedir. Ancak hadisin başında “Şayet 

bu merfu haber sâbit ise, Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur. ( ثم إن ثبت

 ifâdesini kullanmaktadır.127 Burada ”(الخبر المرفوع أن رسوال هللا صلعم قال

                                                           
124 Kadı Abdülcebbar, ŞErhu Usûli’l-Hamse, Terc. İlyas Çelebi, 2/722. 
125 Bkz. Tirmizî, Kader, 13; İbn Mâce, Mukaddime, 9; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 4/208; 

Aliyul’l-Kârî, Mirkâtu’l-Mefâtih Şerhu Mişkâti’l-Mesâbih, Dâru’l-Fikr, 2002, 1/180. 

Maturidî bu hadisi iki yerde zikretmektedir. Bkz. Kitabu’t-Tevhîd (Topaloğlu-

Aruçi), s. 507, 617. 
126 Matûrîdî, Kitabu’t-Tevhîd (Topaloğlu-Aruçi), s. 507. 
127 Matûrîdî, Kitabu’t-Tevhîd (Topaloğlu-Aruçi), s. 617. 
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daha önceki sayfalardan daha temkinli ve tedbirli davrandığını 

görmekteyiz. 

Bir diğer hadis de “Kaderiyye bu ümmetin mecûsîleridir. ( القدرية

 şeklindeki hadistir.128 Bu hadisi Mu’tezilenin şu ”(مجوس هذه األمة

görüşünün Mecûsîlerin görüşleriyle benzediğini belirterek naklet-

mektedir: “Mutezile dediler ki: Allah (c.c.) önceden vardı. Daha sonra 

ondan, kendisiyle âlemin oluştuğu irâde zuhûr etti.” İmâm Matûridî, 

Mu’tezile’nin kaderiyye olarak isimlendirilmesi konusundaki ha-

disi açıklarken, özellikle onların insan fiili üzerindeki yaratma 

rolünü insana vermesi, hayırlı fiilleri Allah’a, şerli fiilleri de kula 

nisbet etmesi sebebiyle, çift tanrı anlayışına düştüklerine söyle-

mekte, dolayısıyla hadisin bahsettiği kaderîlerin onlar olduğunu 

savunmaktadır. 

İmâm Matûrîdî Kadî Abdülcebbar’ın gündeme getirdiği “esas 

kaderiler, bizim muarızlarımızdır.” görüşünün kendi zamanındaki 

Mu’tezilîler tarafından iddia edilmesine karşı da şöyle cevap ver-

mektedir: “Kaderiyye –ki i’tizal ismini alanlardır- inanç ve söylem açı-

sından ilgimizin bulunmayışına rağmen bize cebir telakkisini nisbet et-

mişlerdir. Onların bu konudaki gerçek dışı davranışı Kaderiyye ismini 

bize izafe edişlerindeki davranışına benzemektedir. Şimdi biz, iki mezhebi 

karşılaştırmak suretiyle cebre hangimizin daha layık olduğunu ortaya 

koyacağız. Böylece insanlar Kaderiyye konusunda anlattığımız gibi 

Mu’tezile’nin cür’etini ve korkunç düşüncesizliğini öğrenmiş olacak-

tır.”129 

Böylece biz, İmâm Maturidî’nin Mu’tezileyi isimlendirme ko-

nusunda Sünnî alimlerin öteden beri istidlal ettikleri bazı hadisler-

den istifade ettiğini, bunları aynı zamanda aklî olarak da yorumla-

yarak onların hallerine ne kadar muvafık düştüğünü isbat etmeye 

çalıştığını görmekteyiz. İşte tam burada, modern hadis araştırmacı-

larının senedini sorunlu gördüğü bu tür hadisleri “vakıaya uygun-

luk” esasına göre kabul ederek istidlal ve isti’mala medar gördüğü 

                                                           
128 Ebu Davûd, Sünen, 4691.  
129 Maturidî, Kitabu Tevhid Tercümesi, s. 479-480. 
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anlaşılmaktadır. 

7. Maturidî’nin Maveraunnehirden Kovduğu Mu’tezilî Dü-

şüncelerin Orta Asya’ya Maturidîlik Adı Altında Yeniden İthali 

Bu çalışmamızı bitirirken son derece trajikomik bir hadiseye 

dikkat çekme gereğini duyduk. Buraya kadarki malumattan anla-

şıldığı gibi İmam Maturîdî’nin en büyük gayreti, yaşadığı beldele-

re sızmaya çalışan Mu’tezilî ve Kaderî düşünceler karşısında bir 

tampon hareket başlatmaktır. Ama günümüzde Suûdî Arabistan 

merkezli Vehhâbilik ve aşırı Selefîlik anlayışlarının sızdırılmaya 

çalışıldığı Orta Asya ülkelerine ve İmam Maturidî’nin beldelerine 

diğer bazı merkezler tarafından da Mu’tezililik yaydırılmaya çalı-

şılmaktadır. Burada Türkiye’ye gelip ilahiyat eğitimi verilen Orta 

Asyalı bir öğrencinin nasıl yetiştirildiği ve kendi kökünden nasıl 

uzaklaştırıldığını ortaya koyan ifadelerini sunacağız. Bu öğrenci 

şöyle demektedir: “Doğrusu Sünnî düşüncenin ideolojik savunucuları 

olarak da değerlendirilebilecek olan Bağdadî ve Sehristanî gibi mezhepler 

tarihi yazarlarının Mutezileyi Ehli-Bidat olarak nitelendirmeleri mezhep 

tutuculuğundan kaynaklanır. Bu yüzden her ne kadar Mutezile mezhebi, 

zamanında ehli-bidat olarak ilan edilmişse de, bu tavır kanaatimizce ideo-

lojiktir. Zira aklı ve Kuran’ı referans alan, temel ilkelerini bu iki esasa 

dayandıran, tevhid ve adalet130 gibi Kuran merkezli ilkeler konusunda 

özellikle hassas davranan bir düşünce ve inanç sistemini bidat ehli olarak 

görmek mezhepsel tutuculuktan baska bir sey değildir.”131  Aynı araş-

                                                           
130 Yalın ifadelerle dile getirildiğinde cazibesine dayanılamayacak derecede etkili 

olan “tevhîd” ve “adalet” kavramlarının Mu’tezile fırkası açısından ne anlama 

geldiğini düşündüğümüzde aslında yazarın ifade ettiği düşüncelerden hareketle 

Mu’tezileyi tertemiz kabul etme konusunda hüsnü niyetimizin kurbanı olduğumuz 

anlaşılacaktır. Ama ne yazık ki son yıllarda oluşturulan bir takım algı operasyonları 

neticesinde, Mu’tezile’nin beş prensibi günümüzde Mu’tezile’nin yüklediği 

anlamlar yok farz edilerek “Kur’anî Kavramlar” olarak gösterilmekte, böylece Ehl-i 

Sünnet’in bu prensipleri esas kabul etmediği iddia edilerek Kur’an merkezli 

düşünmediğinin delili sayılmaktadır. Hâlbuki Ehl-i sünnet’in bu beş temel 

prensipten dördüne isim olarak verilen tevhid, adalet, emr-i bi’l-maruf- nehy-i ai’l-

münker, vaad ve vaid kavramlarının Kur’anî anlamlarına değil, Mu’tezile’nin bu 

kavramlara yüklediği anlam ve hükümlere itirazı vardır. 
131 Yuldus Musahanov, Maturidi’nin Mu’tezile Elestirisi, (Ebu’l-Kasım el-Kâ’bî el-Belhi 

bağlamında), Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
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tırmacı, eserinin sonuç bölümünde şu itirafı da yapmaktadır: “Ma-

turidi,  Ka’bî’yi ve Mutezile fırkasını önemsemiştir. Mutezile’yi zaman 

zaman başka fırka veya dinlerle benzerliklerini dile getirerek eleştirmekte-

dir. Maturidi’nin pek çok konuda, Mutezile’nin fikirlerini eserlerinde 

tartışmasına ve hakarete varan elestirilerde bulunmasına bakılırsa Mute-

zili bilginlerin ve Ka’bî’nin görüşlerinin bölgede etkili olduğu anlaşılmak-

tadır. Maveraunnehir’de Mecûsîlik, Hıristiyanlık ve Zerdustilik veya 

bunların etkisinde kalan pek çok inanç sistemi varken Maturidi’nin bü-

tün emeğini Mutezile’ye yoneltmesi de, bölgedeki Mutezile etkisinin ileri 

seviyelerde olduğuna işaret olsa gerektir.”132 Yazarın kendisi de İmam 

Maturidî’nin Mu’tezilî düşünceyi Maverunnehir’e sokmamak için 

büyük uğraşlar verdiğini itiraf ettiğine göre, “Matûrîdî’nin 

Mu’tezile Eleştirisi” adı altında adeta “Mu’tezilî bir Maturidî” portre-

si çizmeye gayret göstermesi, eserini “Tebrietu’l-Mu’tezile” veya 

“Zemmu Ehl’i-Sünne” şeklinde tasarlaması, ideolojik saplantıların 

bilimsel gerçeklikleri ne derece örttüğünün isbatıdır. Başka bir 

açıdan da Mu’tezile’nin modern çağda kovulduğu topraklara Ma-

turidîlik adı altında yeniden ithal edilmeye çalışıldığının trajiko-

mik bir ifadesidir. 

Sonuç 

Günümüzde din ve dini görüşler konusunda büyük bir bilgi 

kirliliği bulunmaktadır.  En meşhur ve en popüler akademisyenler 

bile kendilerini ideolojik ve sübjektif bakış açılarına kaptırarak 

birçok bilimsel gerçeği ters yüz etmekten çekinmemekte, olanı 

olduğu gibi göstermemek için büyük uğraşlar vererek hiç olmadığı 

gibi göstermektedir. Bu bilgi kirliliğine maruz kalan hakikatlerden 

birisi de Matûrîdî ve Matûridîliktir. İmâm Matûrîdî ömrünü 

Mu’tezile’yi eleştirmek, Müslümanları Mu’tezile yayılmacılığı 

tehlikesine karşı uyarmak için eleştirel kitaplar yazmakla geçirme-

sine rağmen bazı çevreler tarafından tam bir Mu’tezilî gibi göste-

rilmektedir. Hatta son yarım asırdır Matûridîlik, Eş’arilikten çok 

                                                                                                                        
sü, Ankara, 2009, s. 12. 
132 Musahanov, Maturidi’nin Mu’tezile Elestirisi, s. 166. 
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Mu’tezile’ye yakın gösterilerek Eş’arilik Fırkasının diskalifiyesi için 

Matûridîlik Fırkası bir öncü grup ve saldırgan birlik gibi kullanıl-

mıştır. Böylece tarihi vakıalar da ters yüz edilerek Mu’tezile’ye 

karşı görüş ve gayret birliği yapan Ehl-i Sünnet’in bu iki fırkası 

karşı karşıya getirilmiş, Eş’ariliğin gözden düşürülmesi için adeta 

Matûrîdî ve Mu’tezilî saldırısı başlatılmıştır. Bize göre bu gayretler 

ne Maturidîliği, ne de Mu’tezile’yi aslı ve olduğu gibi yansıtma-

maktadır. Biz buna daha çok “Neo Maturidîlik” ve “Neo Mutezilizm” 

adını vermeyi yeğlemekteyiz. İşte burada bağımsız düşünen, olay-

ları ve görüşleri ideolojik değil, reel bakış açısıyla değerlendiren 

çalışmalara büyük bir ihtiyaç hissedilmektedir. Yaptığımız bu ça-

lışma böyle bir boşluğu doldurmak gayesini taşımakta ve netice 

olarak da tarihin şahitlik yaptığı şu gerçekleri ifade etmektedir: 

1. İmâm Matûrîdî Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat itikadına bağlı, 

Sünni bir âlimdir. 

2. İmâm Matûridî, itikadi görüşlerini hem nakli, hem de akli 

delillerle ispat etme çabasındadır. 

3. İmâm Matûridî, Ehl-i sünnet dışındaki mezheplerin tümüne 

karşı tenkitler geliştirmiştir. 

4. İmâm Matûridî’nin geliştirdiği tenkitlerin en sert olanı 

Mu’tezileyi hedef almıştır. 

5. İmâm Matûridî’nin akli delilleri kullanması ve akla değer 

vermesi, onun Mu’tezile itikadını savunduğu anlamına gelmez. 

6. İmâm Matûridî’ye göre akıl, bir din esası değildir, dinin an-

laşılmasının bir vasıtasıdır. 

7. İmâm Matûrîdî dinin temel rükünleri konusunda 

Mu’tezile’den farklı düşünmektedir. 

8. İmâm Matûridî kelâmî ve felsefi görüşlerinin hemen hemen 

tümünde Mu’tezileden farklı düşünmektedir. 

9. İmâm Matûridî, Mu’tezile’ye en büyük ve en akılcı tenkitler 

yönelterek Horasan ve Maveraunnehir’den onu adeta kovmuştur. 

10. Bütün bunları belli metot ve üsluplar çerçevesinde bir ilim 



Uluslararası Din ve Dil Sempozyumu / Iğdır Üniversitesi  

 

 

Uluslararası Din ve 

Dil Sempozyumu 

30 Kasım 2018 

583 

adamı ve büyük bir kelamcı nosyonu ve misyonuyla gerçekleştir-

miştir. 

O halde çağımızda Matûrîdî ve Matûridîlik üzerinden hareket 

ederek onu bazen ırkçı, bazen laik, bazen de aşırı rasyonalist ve 

Mu’tezile karakterli bir kelâmcı olarak göstermeye yönelik çalış-

malar, başka bir ifadeyle Mutezilî düşünceleri Matûridîlik şemsi-

yesi altında sevimlileştirip meşrulaştırma gayretleri bilimsel objek-

tiflik ve akademik nesnellik ilkesi açısından sorunlu olduğu gibi, 

aynı zamanda sübjektif ve tarafgir yorumlardan ibaret gözükmek-

tedir. Bu çalışmamızın ortaya koyduğu gibi, Matûridî’yi önce aşırı 

rasyonalist gösterip ileriki aşamalarda pozitivist ve deist anlayışla-

ra alet etmenin imkânı bulunmamakta, böyle bir tavır ahlakî ol-

mamaktadır. O, bütün yazdıklarıyla Kur’an ve Sünnet’e bağlı, 

sahabe, tabiun ve selef âlimlerinin akidesine müntesip, Ebu Hanîfe 

çizgisinin bir devamcısı olarak müctehid imamlara bağlı, muvah-

hid, Müslüman ve Sünnî bir mütekellim olarak kendisini tanıtmak-

tadır. Bizim de onun kendisi için belirlediği bu çizgisine saygı gös-

termemiz, yeni yeni Maturidî tipolojilerini üretme cür’etini gös-

termememiz gerekmektedir. 
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