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GİRİŞ 

Yüce Allah'a hamd,varlıklann efendisi Muh~mrned ve O'nun al ve ashabİna salat 
ve selam olsun. 

Edebi metinlerdeki dilbilimsel çalışmaları ve onlardan kurallar çıkarma girişimi, 
"stylistics" (anlatım bilim) denilen ve çağdaş filolojinin.özen,gösterdiğiişlerdendir. 

İki asırdari beri dilbilimsel araştırmalar hissedilir bir şekilde arttı ve dil ile 
edebiyat arasındaki sıkı bağa yöneliş çoğaldı. " 

Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim, ~u metinlerin en faslhidir. Zira O, Arapçanın 
tanıdığı ilk kitaptır. İlk devir ilim adamları, O'ndan kana kana içti, onu· inceleyip 

· araştırdılar. Araştırıcılar, O'nun i'dizı ve olağanüstülüğünün nedenledni ortaya 
çıkqrmaya, .O'nun belağat, fesahat ve beyan inceliklerini gözler ö.nüne serıneye devam 
ettiler~ · 

1 
• • 

' 
Anlam ve terkibde görünen özelliklerin belirginligi sebebiyle bu yüce kitaptaki 

"Qkuma lafızları" dilcilerin dikkatlerini çekti. Bilinmektedir ki, Hz.Peygainbere @ 

ilk inen ayet, okumayı (kıraat) emreden ayet olmuştur. Bu makalede Kur'an'ın ·. 
gizliliklerinden bir kısmını tanımayı amaçlayurak geçmiş bilim adamlarının anlam ve. 
istinbata yardım eden gayretlei-i ile Kur'an tabirlerindeki yeni yönleri 'ortaya. çıkaran 
çağdaş dil çalışma metodlarını ele aldım. · 

' Bu lafızları, dj) deki kök harflerine göre grup I andırarak ele almayı uygun gördüm. 
Araştırrtıam, bu maddelerden her birinin, onların Kur'an'daki kullanımına uygunluk 
arzedecek şekilde gerçekleşmiştir. 

Bu lafızların açıldaınalarını tefslr, hadis ve edebiyat kaynaklarından derledik. Yine 
onları incelerken Arapça sözlüklere, Kur'an'ın i'rabını yapan eserlere, kıraat ve saıf

. nahiv .. kaynaklarına başvurdum. 

Bu araştırmadaki hedefim, bu kelimelerden her birinin ,özellikle kullanıldığı 
yerleri araştırmak, bu! kelimelerin Kur'an'daki kalıplarını tesbit etmek ve isim olsun: 
fiil olsun bu kalıpların cümle içerisindeki belirgin özelliklerin ortaya çıkarmak 
olmuştur. · 

*Imam .. Muhammed b. Suud Islam Üniver.şitesi, Arap biJi Fakültesi Öğretim Üyesi. Söz konusu makale için . 
· Bbi.lmam Muhammed b. Suud Islam Universitesi, Arap Dili Fakülte Dergisi, l417,XVI, 127-192 .. · · 

** C.Ü.llnlıiyat Fakültesi, Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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' ' 

Allah Tealii'dan, Kur'an diline hizmetle bizi doğru yola ulaştırmasını, hata 
yapmaktan bizi korumasını ve bu' çalışmayı Rızasına uygun kılınasını .dilerirı:ı .. Zira 
başanya ulaşmak, ancak Allah'ni tevfiki iledir: O'na güvenip O'na yöneldim. · 

I.MADDE:TeLeVe (Tela) Kökü 

Kelimenin kök harfleri , tii, lam ve v.av harfleridir. Bu kök, ittibii etmek 
manasınadır. ı "Ona uyduın,onu izk~dim" anlamını verebilmek iÇin bu kök kullanılır.2 
Daha sonra bu kelimenin anlamı geni'şleyerek ;okuına'ya delalet etmiştir. Zira okuma 
işinde cümleleri ve ayetleri izlemek söz konusudur. 3 Dilciler, tilavet kökünün, kıraat 
anlamına gelmesi· konusun<;la umum:..husus ilişkisi hakkında farklı görüşler ileri 
sürmüşlerdir: Onlardan bir kısmı, tiliiveti ilahi olsun olmasın her söz için genel olarak 
kullanılabileceğini savunup bu görüşlerine Sa'leb'iri şu beytini delil getirmişlerdir: 

· ~ ... H.::~~ .y.c .~ U.A ~.ts:.. ...;,b,WI ı.$~ .ı..i ~_,.i 1~1_, 4 

Çoğu dilciler ise, onun sadece ilahi kitapları okuınada kullanıİabileceğini 
· söyleınişlerdir. Rağıb el-İsfeJıanf bu konuda şu açıklaınalarryapar: 

"Til ii vet, sadece Allah'ın kitaplarınıizlemek için kullanılır. Bu izleme işi bazen 
okumayı izlemekle olur, bazen .de o kitaplardaki emir, yasak, terğlb, terhlb gibi 

'' anlamian izlemek, onlara uymak için olur. 5 

Kanaatime göre,· İslam · gelene dek tilavet kö_kü,. okuma anlam.ına 
kullanılmamıştır. İshıının yeni a.nlamlar yüklediği diğer kavramlar gibi. Çünkü 
:cahiliyye dönemine ait hiçbir metinde tilavet kökünün okuma anlamına kullanıldığına 
şahit olmadım. Kur'an-ı Kerim'de ise, tilavet kökü hem Kur'iin'ı , hem de diğer kutsal 
kitaplarLükuma anlamına kullanilmıştır: · · · 

"Bana K~r'ftn'ı okurnam (etliive)emredildi." (27 Nemi 92) . 
' ' ' 

"De ki, Tevratı getirin ve onu okuyun (Fetlfiha}." (3 Alu Iınran 93) 
' ' 

Buradan tiliivetin ·asli ınanasinın uymak 1 izlemek olduğu anlaşılır. Bu da İslamın 
kelimeye yüklediği anlamdır.6 kelimenin meciizfmanasıise, kutsal kitapları okumaktır. 
Dini kullanım, tiliivetin her Çeşit okuma için genelleştirilrhesine izin vermemektedir .. 
İşin ilginç yanı yukardaki Sa'leb'in şiirinde olduğu gibi, kelimenin genel kullanıını yok; 
deQecek kadar azdır. · · . · . ' · · 

B liradan tiliivetin kıraatten daha özel bir hı~na taşıdığı sonucu çıkmaktadır. Bı.ina 
göre, her tilavet kıraattir, ama her kıı·aat· tilavet değildir. ·Nitekim AraJ.?çada 

. • ·~~ ı.::.ı_,.lı (Senin yazı~ı 9kudum.) denmez7. 

. . . . . . ' 

ı lbn Ffiris, Mckfiyisü'I-Lüğa, Kahire, ı969, I, 351. · · 
2ei-Firuzabfidl, ei-Kaııiiısu'l-Mulıit,·Beyrut, 1987, s, ı634, . 

. . }tb n Paris, age; ı, 35.1. . · . ... . · ... · . . · . . 

4"Çlrkinliği örten sözii işittiler,n~redeyse ~. kendisine. okun~nı (yUtıa) ,Yere serecekti." İbn MaıizOr, · 
· Lis'finü 'I-Aralı, Beyrut, 1970, XIV,· 104. Şair Iıurada,kötü bi( söz U söylem.e/okuma için tilavet kökünü 
kullanmıştır. · · · · · ·· · · · . · · ··· . ·· ······: · · ···. ' .. ··· .. 

5eı-lsfehfinl Rfiğıb, ci-Müfredfit Fi Garibi'l-Kur'fin; Kahire, ı 906;-s; ı OÖ; lbn Man zOr, age, XIV,! 04; eı 7' 
. Flriızabfidl, age, s, 1634. · · · . . · . · ·· · 
· 6 Ebfl Hfitim, 'tilavet' kelimesini Islami Arap kelimeleri içerisiride aıimamıştır. Bkz. Razi Alımed b. Hamdari' 

Ebil Hatim, ez-Zine, Kahire, 1956. · 
7 el-lsfehfiııl.age, s, 100. 

•ı, 
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TeLeVe kökünün kıraat rrianasına kullanılması, İslam la ·birlikte olmuştur dedik. 
Peki, dilde KaRaE kökünün tilavet manasma kullanıldığı olmuş m_udur?. Böyle bii· şey· 
söz. konusu .is~ bu, dilin aslından mıdır, yoksa başka diş sebeplerle !-ı"ıi oluşmuştur? 
Şimdi bu ~orulara cevap arayalım:. · · · 

\. 
Cahiliyyede Arap, KaRaE kökünü tilavet ınanasının dışında kullanmıştır. Onlar 

1 • ' ., •, ,• 

şöyle derlerdi: .hl ~ Ip ıJ iiWI o.t.ıı (Deve hiç döl tutınadı.)8 KaRaE kökünün 
,TeLeVe anlamına kulfanılınası ise A'ramice'den* etkilenıne sonucu olmuştur. Çünkü 
-A'ramic~'de kıraat, tilavet anlamına gelmektedir.9 

Bu yÜzden TeLfi kökü Arapçada KaRaE .anlaınınçı gelir. Ama KaRaE'nin TeLil. 
anlamında kullanılması, Ararniceden alınmadır. Bizim bu konuda söyleyeceklerimiz 
KaRaE maddesini incelerken ilerde gelecektir. · · 

TeLil. maddesi Kur'an'da KaRaE'den sonra en çokkullanılan köktür. Şöyle ki; biri 
ınastar, biri ism-i fiiil, atmış bir tanesi de fiil kalıplarında olmak üzere atmiş üç kere 
geçmektedir: Şimdi bunları gön!lim: · 

a-Mastar Kalibında Kullanılması: 

"Kendilerine kitab verdiklerjıniz, onı.i gerçek bir okuyuşla (Hakka tilavetih) 
okurlar.." (2 Bakara 12 1) 

Tilavet k_eliinesi geçişli (mi.iteaddi) TeLil. fiilinden mastar olup okuma . 
anlamınadır. Kıraat, kitabet mastarları gibi "fiiile" mastar kalıbındadır. Bu kalıp. 
genellikle bir meslek ve sanata delalet eden geçişli' fiilierde ku11amlır. B.una ·gör~ 
tilaavet, kıraat ve kitabet kelimeleri, sanki öğretilen bir meslek gibidirler. lO . 

. İzlemek (TeBiA) manasma gelen geçişli TeLil. fÜiinin ma~tarı ise, "füOI" 
kalıbında "Tülüv" olarak gelir. 11 Her ne kadar iki ayrı manadaki fiilin,. ism-i fail ve 
isın-i ınefOI kalıpları aynı olsa da mastarları farklı gelinektedir. Burada "tilavet" ile · 
"tUiavet" kelimeleri al·asindaki farkı da belirtmekte yarar vardır: Bunlardan ilki dediğimiz 
gibi, okuma anlamına ınastar, diğeri ise geriye kalan borç anla,ınınadır.12 Nitekim 

kelime, cürrile içinde şöyle kullanılır: ~.J'Yv ul> ~ı),--~ (Hakkımdan bir miktar 
daha kaldı.)13 

. Dilciler ve tefsirciler bu ayette geçen tilavet kt~limesinin açıklaması konusunda 
farklı görüşler ileri. sürdüler. Onlardan kimi, uyma 1 izleme anlamını veı'diler.Bu 
anlayışa göre ayetin ınanası şöyle olmaktadır: "O kitaba gerçek anlamda uyarlar ve 
gereği gibi onunla amel ederler."l4 · 

8lbn ManzOr, age, I, 126. . 
*Araınice, hale'n bazı lehçeleri. konuşulan yarı ölü Sfiıni dilin adıdır. S tiryan ice, doğu Arnınicesinin en 

bUyük koludur. Bkz:Diyıınct Islam Ansiklöpcdisi, lll, 267-268. 
9subhi Sfilih, Mcbalıis fi Ulümi'l-Kur'fiıi, Beyrut, 1965, s; 17, 19. 
l 0Hz.Peygaınberin Bedir esirlerinden okuma-yazma bilenlerini n, müslüman çocuklardan on kişiye okuina

yazınayı öğı'etınesj_ karşılığı serbest bırakılınası şeklindeki uygulaması da kifiibetin bir meslek oluşunu 
desteklemektedir. Ote yandan vahiy katibierinin sayısı da kırk üç kişiydi." . 

ll el-Firuzabfidi, age, s, 1634.. · . 
12ei-Hatib et~Tebrizi, Kcnzü'I-Hufffiz, Beyrut, 1895, 567, 840; Cevhı:;ri, cs-Sıhalı, Kahire, ty, VI, 2289; 

-lbn ManzOr, age, XIV, 104. . · · · . . 
' 1 3eiı-Sefilebi, ci-Eşbah vc'n-Nezair fi'l-Eıffizı'I•Kur'finiyyc, Kahire; 1984; s, 106. · 

14el-lsfehfini, age, 100; EbO Hayyfin, Tuhfctü'I-Erib biına fi'I-Kuran ıninc'I~Gıırib, Kahire, 1978, s, 5·7. 
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Kimi, kelimeye okuma (kıraat) anlamı vererek ~yeti "O kitabı' gerçek- bir. 
okuyuşla okurlar" şeklinde anlamışi ardır. ı~ 

Ebu Ubeyde, ayeti şöyle anlar: "Onlar kitabın hel al ini heliıl, haramını haram ·. 
hbul ederler."ı 6 · 

. Zemalışerf ise, kelimeye oldukça uzak mecaz! bir aniamyükleyerek ayeti şöyle 
anlar:" O kitabı hakkıyla okurlar. Yani,Hz.Peygamberin @özelliklerine dair o kitapda 
bulunan bilgileri değiŞtirip pozmadan okui-lar."17 · 

Hz. Ömer bu ayet hakkında şöyle der: "Orilar rahmet ayetinegeldiklerinde ~nu 
Allah'tan isteyenlenler, azab bildiren ayete geldiklerinde ise ondan Allah'a sığınanlardır." 

Hdsenü'l-Basrf'nin ayeti anlayışı ise şöyledir: ''Onlar 6 kitabın muhkemiyle amel 
eder; müteşabihine olduğu gibi inanır, kendilerine kapalı gelen yerleri de alimlere hava) e 

. ederler. Zini başanya ulaştırılan kimseler için .ittiba; manaları n aniaşılmasıyla 
gerçekleşir." 18 · 

Ayet hakkınd~ Gazilli'nin açıklaması ise şöyledir: "Gerçek bir okuyuşla Kur'ap'in · 
tilaveti, dil, akıl ve kalbin ortaklaşa gerçekleştirdil~leri eylemdiL Bu birliktelikte dile 
düşen, harfleri tertil .üzere hakkını vererek okumak; ak;Ia düşen manalim 11nlamak; kalbe 
düşen ise, emir ve yasak:lardan etkilenip ders almaktır. Böylece dil ağır ağır okur, akıl 
hükümlere teslim olur, kal b de öğüt alır." 19 · 

Ayetteki .;;J"j,;; ~ ıJA. ifadesi, ögelerinin yeri değiştirilmiş bit cümledir. 
Arapça gramer kaidelerine göre,cün:ılenin "Fiil+ Fail+ MefGJ ü Bih-i- Mefilı"ü Mutlak+. 

• • • '•-; 1, 

Na't" dizJsine göre; Ak. "i,J"j,;;· .YA şeklinde 'gelmesi gerekirdi. Fakat CÜ)JIIede na't 
olan "hakk" kelimesi, mastar olan }'tilavet" ketimeşinin önüne geçirilerek ona izafe·. 
edilmiştir. Meffil ü mutlak olarak da mansub okundu.20 Sonuçta ögelerin dizilişi şöyle 
olımişttir:"Fiil+ Ffiil+ Meffil ü Bih+ Meffil ü Mutlak+ I.Muzaf ileyh+ II:Muzafileyh'' · 

, Buna göre "hakk" kelimesinin hazfedilmiş bir mastanri ~ıfatı olması da:2l, hal 
olması da mümkündür. Bu takdirde ayetteki bu yari .cümlecik hal cümlesidir. Buna göre 
manaşöyle olur: · · . · · · 

"Onların okuyacaklarını takdir 1 .tahmin ederek onlara kitabı yerdik. Çmıkii kÜab 
verildiğinde onlar henüz-onu okuın.uyor~ardı."22 · ·· · 

b~İsm-i FaH. Kalibinda Kullanılniası 

Kur'an'da şu bir ayette de TeUi kökü isinci fail kalıbııida kullanılmıştır: "Zikir 
okuyaniara (et-Tfiliyat) yemin olsun ki .. ''(37 Saffat 3)23. · · 

. 15Bkz.ei-AJüsi,Rulıu;I~Meani,Beyrut, ty,I,372; EbüHayyan, age, s; 5(·. . . . . . 

· · :~EbO UbeydeMccazü'l'Kur'an;Kaıiire;-1970;,1;-'53c'·'-'·"'-''"''-'.""''~-~~-:··;·.:,"'~'~·.':''"":'·"'"';=····==;=C"'• 
Zemalışerl, cl-Kcşşaf, Kahire, ı953, I, ı26. . · · . . · · · . , · · . 

ı 8eı-Kuıtubl, el-Cami' H~Alıkaıiıi'l-Kur.'an, Kalıire,. ı934,.11, 95;96: ··-· . 
ı9ei-Kastaıanl, L~taifü'L-İşarat, 1392, ı, 327-328 .. 
20eı~Ukberl, et-Tibyfin 'fi İ'rabi'l-Kur'an, Kah i re, 1961, 1,'6 ı. 

· 2 ı el-Kaysi, Müşkil İ'rabi'I-Kur'an, ı984, ı, 1 10. · 22 • . . . . 
. eı-Ukberı, age, I, 6 ı. 

23 • .. 
Bkz.eı-AIGsl, age, I, 372 .. 

-~ .. ,. 

. ' ., 
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Ayette geçen "et-Taliy&t" kelimesi, okuma anlamına TeLa kÖkünden ism-i 
ffiildir, İlim adamlarının büyük ç.oğunluğu ayette geçen kelimenin "okuyucular" 
anlamına geldiğinde birleşmişlerdir. Buna göre ayetin anlaniı şöyledir: "İster melek, 
ister insan olsun Kur'an ve zikir okuyucuİapna yeniin olsun ki!" Bu okuyucuların 
melek ini yoksa insan ını olduğu konusunda farklı görüşler ileri si.irülınü.ştiir.24 · 

"Okuyucular" dan ınaksadın tek başına Cebrafl olduğu, meleklerin en büyüğü , 
oluşu ve sürekli askerleri ile birlikte hareket ettiği gözetilerek çoğul kalıp kullanıldığı 
da söylenmiştir. Yine, söz konusu kelime ile Allah'ın zikdni ve kitaplarıili cikuyan 
herkesinkastedilmiş olabileceği de ileri sürülmüşt"ür. Yanısıra bu kelimeden maksadın, 
Kur'an ayetleri veya Peygamberlerin @ kendisi olabileceği de söylenıniştir.25 .. 

Kelimenin başındaki "fa" harfi, tertibe delalet eden a,tıf harfidir. Yemin eden ise, 
okuyucuların Rabbidir. Aynı ayetteki "zikran" kelimesi, ya isın-i ffiil olan "et-Tfiliyat" 
kelimesinin,· yahut da bu kelimenin manasından anlaşılan mastarın ınefGI ü 

bihidir. I.Jn_,)t; ı.::ıL:JWLi şeklindeki bu son yaklaşım, ·i:iyetin manasına daha 
uygun düşmektedir. 26 

. ~urad.a Kur'i:in.'ın camid (türememiş) bir kelimeyi değil de,· camid ismin 
özelliklerini de kapsayan müştak (türemiş) bir kelimeyi beliğ bir biçimde kullanmış 
olması dikkatimizi çekınektedir. Buradan hareketle, i bareye i.ıygun yorumlar ortaya 
konularak ileri görüşlü ilim sahiplerinin çıkarabileceği incelikierin anlaş'ılabilmesi için 
gayret gösterilmelidir. · · · 

TeLfi kÖkünden türetil~iş ve ism-i mevsfil manasına gelen beliriilik takısr·' 
bitişmiş et-Taliyat kelimesinin, hazfedilmiş cami d bir sığanın yerine konulmuş olması, 
bu mahzuf keliı:nenin farklı şekillerde takdir edilmesine yol açmıştır. Şüphesiz bu farklı 
anlayışlar, Kur'an metninin özelliklerinden kayniıklanınaktadır.Söylediğimiz gibi bunun · 
sebebi camid kalıp.yerine, müştak kahbın konulmuş olmasıdır. Kur'an'da benzer 
kullanımlar oldukça fazladır. İşte onlardan biri N azi at suresinin şu ilk ayetleridir: 

.l_,.olı.::ıl.r,..Uli. ~ı.::ıL:...ıWI_,.l.t::ı..!.;ı.::ıl.k..!ıWI_, .. Li~ ..::ılı:: jWI_, 

, Ebıl Hayyan27 , ilk ayette geçen "en-Naziat" keliriıesi. hakkında il.eri sürülen 
yedi' ayrı görüş olduğunu söylemiştir. Bunlar melekler, yıldızlar, nefısler, toplumlar, 
sertçe ç~kip alanlar, ölümle korkutanlar ve savaş atlarıdıı'. ' 

ikinci ayetteki "en-Naşitat" kelimesi, melekler, yıldızlar, ölümler, yabani 
sığırlar v~ nefısler diye tefslr edilmiştir. 

Üçüncü flyetteki ''es~Sabihat", melekler, yıldızlar, güneş-ay-gece-gündüz, atlar, 
hes ab, deniz hayvanları, gemiler ve ölümler diye açıklanmıştır. 

Dötdi.incü ayette geçen "es-Sabikat" kelimesi ise, genel olarak melekler, 
·gidişatı ü,stleıienleı', yedi yıldız diye anlaşılmıştır. 

24es-SuyGti, Mu'terikü'I:Akrfin, Beyrut, .1337, lll, 103. 
25Bkz.Kurtubi,age;xv, 62. · 
26Kurtubi,age, XV, 62; el-Ceınel, el-Fütiihfitü'l-İlfihiyye, Kahire, ly, lll, 527. 
27EbG Hayyfin, age,VIIl, 419. · 
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c-Fiil kalıbında kullanıhluisı: 

Tela kÖkü, Kur'an'da üçü geçmiş zaman kipi (mazl), yedisi emir kipi ve elli biri . 
geniş zaman kipi (muzari') olmak üzere toplam atınış bir kere geçmektedir. Muzari' 
kipinde olanların da üçü, I. tekil şahıs, beşi I.ço.\'; .. : ~ah ıs, kalanları ise diğer tek.il ve. 
çoğul şahıslar için kul'lanılmıştır.28 · - · · 

. . ' . 

Bu üç zaman kalıbında kulianılan TeLa köklı şu beş ınanaya gelmektedir: 

_ İzleme 1 uyma (ittiba), okuma (kıraat), inme (inzal), işleme 1 eylem (amel), 
aktarma (rivayet),29 Şimdi bunları' teker teker görelim: · · · · 

!-Kelime, sözlükteki asıl manası. olan izleme 1 uyına anlamına şu iki ayette-
kullanılmıştır: · 

"Güneş i izlediğinde ·(telaha) ~ya andolsun ki !"(91 Şeı~s 2).30 · 

'!Kendisini Rabbind~n bir şahidin izlediği (YetlGhü) kimse .. "(ll Hud 17). 
Ayetteki şahidden ınaksat Kur'an'dıc Buna göre m ana şöyledir: "Kendisine Allah' 
katından gelen Kur'an delil olarak onu izlemektedir." 

Adı geçen şı,ıhidden malesadın Cebraf!3I yahut Hz.Ali_olduğuda söylenmiştif}2 

R~gıb el-fs.felıtinf, ay eti şÖyle anlar: ;'Onu bir Şahit izlemekte, yani ona uymakta, 
onun sözünün gereğini yerine getirmektedir."33 · . _ 

2-Kelime, okuına manasma pek çok ayette kullanılmıştır. Bunla~dan bir. kaçinı 
görelim: · 

'_'De ·ki:Gelin Rabbinizin size neleri yasakladığını okuyay;m (etlfi). 1
' (6 Eiıam 

. ' . . ' 

tS I) 

- "Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda'(tüliye), J:ıu onların iman;ilı drtırır~" (8 
~~ . . 

_16). 
"De ki: Eğer Allaı-i dileseydi on~ size okumazdıı_n {Ma televtühü)." (lO Yuim~ . 

"be ki: Size O'ndan (Zülkameyn'den) bir hatıra okuyacağım (Seetlfi)."* (18 Kehf _ 
83) 

,; .. Bana Kur!fin oku'm~m (etlüve) emredildi.."{27 Neml92) 

"Allah'ın kltabını okuyanlar (yetlfine), nainazı ikame edenler .. "(35 Fatır 2~-) · 

3-İnme veya yine okuma manasma gelmesi şu _ayetlerde söz konusudur: . -. 

4cWk~. Muiıammed Fuad Abdülbaki, el-Mu'cemü'l-Müfelıres, Kahii·e, ty,TeLeVe Maddesi., . 29 . . . . .. :. - --- ·- . ·-·--- ------.-- , .............. -----------------------··----·-------··--·--:-·· ----·-··-
es-Seillebi, age, 1 07. · - ·: . · ·- · . 

30 Ayet te· geçen "Telfiha" kelimesini' _ eı~Ferra: Ay_ güneşten· ışık aldığ zaman .. ez-Zeccac ise; _ay güneş · . 
' · ·etrafında döndüğü zaman,çliye anlar. Bkz. Kurtiıbi, ıige, XX, 73. - · · ·- · - · · ·. : ·· · _ -·.: ·. -
31 Ukberi, age, ır, 36. · - , 

-32es-Suyfiti, age, III, 354. 
33eı-lsfehani, age, s, 100. . . - · - · 
*Ayette geçen "SeetiO" -kelimesi, beşinci şıkta ·söz konusu edilım "aktnracağıın" anlamına _da gelebilfr._ 

· -(Mütercim) · · · · · 

' ~: 

··ı, 
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"Bu söy.lenenleı:ei biz san~ ayetlerd~n indiriyoruz 1 okuyoru~ (net1Ghü) .. "(3Aiu. 
Iriıran 58) Rağıb, . ayette geçen "net!Ghü" kelimesini indiriyoruz diye anlamıştır.34 

"İman eden bir toplum için Musa ile Firavnun haberlerinden bir· kısmını sana 
. gerçek şekliyle indiriyoruz 1 okuyoruz (netlGhü)."* (28 Kasas 3) Seô.lebf, ayetteki 
. "netiGhü" kelimesini "indiriyoruz'' diye anlamıştır.35 · · · · 

"İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana doğri.ı olatak indiriyorlız 1 
okuyoruz (netlGha)." (2 Bakara 252) Dô.nıiğô.nf, ayetteki "net!Gha" keliıiıesi.ni 
"indiriydruz" diye anlamıştır.36 · 

4~Amel etme yahut okuma ınanasma gelmesi: 

"Onu gerçek bir okuyuşla okurlar (yet!UnehG)." (2 Bakanı .. 121)· Bu ayeti 
S~ô.lebf, "Onun gereğini gerektiği gibi yerine getirirler 1 yaparlar" şeklinde anlaınıştıL37 

5-Riv'ayet yahut okuma maliasma gelmesi: 

"Süleyman'ın hükümranlığı konusunda onlar; şeytanla.rın aktardıklarına (ma 
tetiG) uydular..'•38 (2 Bakai·a 102) Rağıb, ayetteki "tetiG" keliınesinin, şeytanların 
okuy'up aletardıkları şeyleri Allah'ın kitaplarından aldıklarını .sanınalarını bildirmek için 
kullanıldığını söyler. (Zira bu kök ilahi kitapları okumak için kullanılagelmiştir)39 

, ibn Abbas, söi konusu ayetteki "tetlG" keİiınesinin uymak 1 izlemek4o, Seô.lebt 
ve Kays/, rivayet etmek4ı, Ebu Ubeyde, hikaye etmek ve söylemek42, Dô.miğô.nt, 
yazınak43, Neysô.burf, okumak yahut yalan düzrnek anlamlarııia geldiğini44 söylerler. 

Söz burayQ gelmişken; "Or~da herkes geçmişte yaptıklariyla sinariir (tebiG)." (10 
Yunus .30) ayetinde geçen "teblG" kelimesinin bu şekilde okunup "sınanınak" anlamına 

. geldiği gibi, "aınel defterini okur" anhıinına "tetiG" şeklinde de okunduğunu45 46 
söyleyelim. 

İncelememiz .sırasında, dildeki genel özelliği ile birlikte 'fiil kalıplarında 
· kullanılan' "tda" kökünün, Kur'iin'da diğer okuma .lafızlarından farklı olarak şu iki 
·konuda özel bir şekilde kullanıldığını gördük: 

34eı-lsfehfinl~ age, s, 100. 
*Ayetıeki "netlilhü" keiıııesi, indirmek, okumak manalarma geldiği gibi, beşinci şıkta s.öz konusu edilen 

"aktaracağız" anlamına da gelebilir (Müt.) · · · 
35es-Seiilebl, ;i ge, s, ı 07. . . . . . . ' · 
36ed-Diiıııiğfinl, İslfıhu'l-Vücfih ve'n-Nezfıir fi'l~Kur'fıni'I-Kerim·, Beyrut, I 980, s, 88. 
37 es-Sefilebl, age, s. 107. · . . · · . 
38osman i:ı. Ebi'Şeybe'nin ayetteki "Vettebeil" (uydular) kelimesini "vettebiO" (uyunuz) şeklinde okuınuşs~ 

da bu doğru bir okuyuş değildir. Bkz.Haınze b. Hasen el-lsfehfiııl, et-Tenblh alfı- Hudfisi''tcTashif, 
Bağdat, 1967, s, 37. · · 

39el-lsfehfinl Riiğıb, age, s,' l 00. 
40tbn Atıyye, ci-Muharrcrü'I-Veciz, Kahire, 1974, 1,367. · 

· 41es-Seiileh1, age, 107; Mekki b Ebi Talib el-Kaysi, ei-Umde li Garibi'I-Kur'fın, 1984, s, 80. 42 • A • • Ebu Ubeyde; age, !,48. 
43ed-Daıııiğani, age, s, 36.. · · 
44en-Neysabilr1, Garfıibii'I-Kur'fin ve Rağfiibü'I-Fürkfın, Kahire, '1970,1, 386. 
45ei-Kays1, ci-Umdc, s, ı'52; U kber!, age, II, 28. · · · 
46söz konusu kelimeyi İbn Kesir, Niifi', Asım, Eb il Aııır ve lbn Amir "tebiO" diye okurken; Hamza ve 

Kisiii ."tetlil" diye okuımıŞiardır. Bkz.lbn Mücahid, Kitfılıii's-Sclıa ti'I'Kıraat, Kalıire, 1405; s, 325. 
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a-L.afzl birliktelik yahut benzeşme sebebiyle kelimedeki "vav" harfiiıin, "ya" 
harfine çevrilmesi. Örnek: "La edd" ve "La deraytü" kelimelerinde olduğugibi "U etll" 
ve "La teleytü" şeklinde gelmesi ... 47 . 

b-Şu iki nedenden dolayı kelimedeki "vav". harfii-ıin.hazfedilme~i: 

b 1-Sarfdan dolayı: Fiil cemi vavına bitiştiğinde sonundaki vavı düşei·. "Yetlfine" 
örneğinde olduğu gibi. Bu kullanım Kur'ftn'da yedi yerde geçer. · · 

. b2-Nahivden dolayı:Talep cümlelerinin cevabında geldiğinde kelimenin 
sonundaki vav harfi cezm alameti olarak düşer.Kelime Kur'an'da da bu şekiyde 

· kullanılİnıştır.Enam 151 de olduğu gibi. · · 

TELEVE FİİLİNİN GEÇTİGİ CÜMLE KALlPLARI 

Arapçay ı, kard~ş Sanı! dillerden ayıran en öneriıli özellik cümle kalıp larıdır. 
Çünkü Arapçada; diğer Sami dillerin herhangi birisinden daha çok özel ve çeşitli t}il 
cümle kalıpları vardır.48 , . . : 

Örnekler: J.ıı.i .U ı:ıiS.J.ıı.i ı:ıiS ..l.i.J.ıı.i ı:ıiS kalıpları.49 Bu kalıplarda bazen "Kane" 
yerine diğer kardeşlerinin kullanıldığı da olur. 

Kiır'an, beş ayrı yerde. televe fiilini bu kalıplarda ~ullanmıştır. Bunlardan birinde 

Tel eve, malum muzari kipi nde, zarf ile birlikte gelir: yl.::S' &o ...Y VA P .::.;5 Lo-' · (29 
· Ankebfit 48) · · 

Dört yerde ise, mecfıul m\.ızari kipinde ve car-mecrfir lte birİikte kullanmıştır: · 

M J:ı'ı,;41 ı.:;J\S .U (23 Müminfin 66) 50 

Bu kalıp, geçmiş zaman aralığında ahiyın devam ettiğini ifade eder.51 
Araştırmacılardan biri, bu kahbın Kur'an'da çokça kiıllanıldığını52 sadece Amme 
cüzünde (Kur'anıh son cüzü) beş yerde bu kahbın geçtiğini ortaya koymuştur.53 

"TeLeVe" KÖKÜNDEN MEÇHUL FİİL KALIBI YAPILMASI 

Ku,r'anda, bu kökten tü retilen fiil kalıplarını inceleyen bir araştırmacı~· bu fÜlin 
otuz yerde etken (malum) kahpta kullaı:ıılınış olmasına karşın yii-mi dört yerde ~dilgen 
(rnechul) kalıptakullanıldığını görür. Amacın doğrudan faille ilgili olmayışı 54nedenine 
yönelik olarak Kur'an, etken kalıp yerine edilgen kalıbı kullanır. 

. . ' . 

. : A7ef-lsfehfinl,nge,·s, IOO;tManzGr; age XIV, 104; lbn Mfilik,Şerlıü't·'Feslıil;l990;·1;-130;- · 
48Bürcuşt~rfisir, et-Tatavvüru'n-Nahvi, Kahire, 1981, s, 57. . · ·· 
49Mehdi ei-Mahzuınl, Fi'n-Nalıvi'I,Arabi Nakd ve Tevc'ilı, Beyrut, 1964, s, 148, 156, 
SO Ayrıca Bkz.23 MüıninGn 105;28 Kasas 45; 45 Casiye 31. · 
51 Mehc.li el-Mahziınıi, age, s, 156. · . 
52Haınid AbdUikadir, ıvleani'I-Madi fi'I-Kur'ani'l-Kerim, s, 67-69. 
53Mahınud Nahle, Di rasat Kur'finiyye fi Cüzi Amme, Beyrut, 1989, s, 23. 54 . ' . ' ' ' ' · Bkz.lbn )VIfilik, age, Il, 125-126. · .· 

/ 
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Nitekim bu edilgen kalıplarm kullanıldığı yerlerin hepsinde ayetln amacının, 
ayeti yahut Allah'ın Ritabını okuyan faille doğrudan ilgili olmadığı görülür. Aın,aç söz 
konusu edilen tilavetin ınüınin veya kafii-ler üzerinde oluşan etki, onların verdikleri 

·tepkilerin kısaca bilinmesi ve okuma sonunda elde edilen hukuki yasaların 
öğrenilınesidir. Şimdi şu örneklere bakalım: 

"Onlara Ralımanın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanİrlardı." (19 
Meryem 58) · 

"Onlara ayetlerimiz okunduğu zam'an dediler ki: Evet işittik, istesek biz de buni.ın 
benzerini söyleyebiliriz, bu öncekilerin masaHanndan başka bir şey değildir." (8 Erifal · 
31) . 

" .. Okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı;" (22 Hacc 30) 

Bu edilgen kalıpların Kur' anda kullanılınası sadece bu fiili e sınırlı değildir. Aynı 
amaca yönelik olarak pek \:Ok yerde benzer kalıplar kullanılınıştir... · 

. Burada dikkatimizi çeken bir husus da, Televe kökünün edilgen mazi kalılıının' 
tek bir ayettekullanılmış olmasıdır. O da Enffil silresi 2.ayetindedir. Buna karşılık kalan 
yirmi üç yerde kelime edilgen muzari kalıbında kullanılmıştır. Şimdi de bunun nedenini 
bulmaya çalışalım: 

. Bunun sebeb.i, ayetlerin yenilenme ve yeniden oluşuma delalet eden muzari kah bı 
kullanılarak yönlendirme, araştırma, hayret ve şaşkınlıkta kalınayı ısrarla isterneyi 
değişik açılardan gerçekleştirme hedefine yönelik olsa gerektir. Nitekim Allah Tealfi, ne 
güzel bıiyui:ur~ · 

;'Şayet Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirıniş olsaydık, şüphesiz onun Allah 
korkusundan 'parçalanarak baş eğmiş olduğunu görürdün." (59 Haşr 21) 

_ Burada Şu da gözüınüzden kaçmaınalıdır: Bu kökten bir tek ayette geçen edilgen 
ınazi 'kipi de aynı şekilde şiıtıdiki zamana ve çokÇa yenilenmeye delalet etrnektedir. 
Bunu da fiiiin başındaki şart 1 zaman edatı sağlamaktadır.55 

Televe kökünden geçen edilgen. cümleleri incelediğin~izde; söz. konusu 
cümlelerdeki ögelerin şu iki şekilde dizildiğini görürüz: · 

1-Fiil + Naib Fail (gi;ii zamir olar~k) + Car-Mecrur. On bir ay6tte bu şekilde 
' . ., . 

gelmiştir. ~ı):;; örneğinde olduğu gibi. (23 Müminun 66, 1 0]; 45 Casiye 31 )56 
• 1 

Bu ayetlerde fiil muzari kalıpta, iki yerde kendinden önce gelen "iza" zarfı ile; on 
yerde "ala" harf-i ceri ve onun ınecruru olan zamir ile; bir yerde de "tl" harf-i ceri ve 

. onun mecruru olan bir isimle geçmekted-ir. Cümleler kendilerinden önceki cümlelerle 
bağlantılı olarak gelmektedir. 

2-Fiil + Car-Mecrur + Naib Fail (isim olarak). On. üÇ ayette de bu şekilde 

gelmiştir. l.:.J~I~,)..:ı örneğinde olduğu gibi.(8 Enffil 31; 10 Yunus 15; 19 

. . . 
. . 

55Bkz:lbn Malik, age, I, 23. · · . . · 
56Diğerayetler için Bkz.4 N isa 127; 5 Milide I; 17 lsrfi 107: 22 Hacc 2; 28 Kasas 53; 29 Ankeb0t_51; 33 

Ahzab 34; 45 Casiye 8. 
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Meryem 73;. 22 Hacc 72; 34 Sebe ,23; 31 Lokınaı:ı 7;.46 Ahkfif 7)57 bunlardan birinde 
tiil ınazi, diğerlerinde muzari olarak gelmiştir. Bir ay etin dışında bu fiilierin hep;> i "izfi" 
zarfı.ndan sonra gelmiş .ve hepsinde adı geçen şartın cevabı da zikredilmiştir. Cevap 
cümlelerinirı on biri ınazı, biri ise muzari fiil cüınlesidir. Bu ayetlerde harf-i cer olarak 
"aHi" kullanılınış;ınecrur ise,zaınir olarak gelmiş, n~ib fail ise bir zaınire yahut bir isıne 

· ınuzaf olan "fiyfiC' kelimesi olmuştur. Söz konusu cümleterin hepsi kendilerinden önce . 
geçen cüınlelerle bağlantılı' ve tekidienmiş cüıhlelerdir.Tekid ise, önemine binaen 
cümlenin dir-ınecruı· ögesinin öne alınınası ile yapılmıştır. 

"TeLeVe" KÖKÜNDEN TÜREYEN FİİLİN MÜTEADDI OLMASI. 

Kur'an'da bu kök, ınazi, muzari ve emir kalıplarının tümünde ancak ınüteaddi 
(geçişli) olarak kullanılmıştır. Bu ~ullanım da şu üÇ şekilde kendisini göstermektedir: 

1 -Fiil + Fiiil + MefGI ü Bi h. 

, · .. ·w. L::.S:.ll .:. 1·". 58 Altı ayette bu dizin üzere geçmektedir. Ornek: ..,,..,., (2 Bakara 44)' . 

. Bu şekildeki kullanımların üçünde fiil ınuzari, üçünde emir kalıbında gelmiştir. 
Fail, dört yerde' gizli zamir, iki yerde bitişik zamir olmuştur. MefOl ise, iki yerde isim, 
üç yerdesıla cümlesi, bir yerde ise bitişik zriınir olmuştur. 

. ' 

2-Fiil + MefOI ü Bih (düşmüş) + Fail + Cfir"MecrOr. 

Örnek: ı:ı~ ~ ~ ~l..e-!JII).:ı Lo l~_ı.., (2 Bakara 102), Ayetteki '·'ma", 

ism-i me~sul olup aidi hazfedi1mişti~.Trikdir op Lo 59 olup zamiri n mercii ise . 
"sihir"· kelirriesidir. Cümlede mazi yerine, gelecek za~an kipi kulla~ılmıştır. '60 Kaje 

. ekolüne göre m ana: l).:ı ..::..;15. Lo şeklindedir.6 ı 

. · Ayetteki muzari fiilin mazi m~nasına geldiği de söylenmiştir. Nitekim Arapçada 
bu şekil kullanımlar çoktur. Ziytıd el-A 'cenz'in şu beytinde olduğu gibi: 

C ~~.J i~ L>l ı:ı~ J.ill . u,; Lo.ı.ı o ...rı-i ~Ip. ~I.J 62 Beytin ikinci. mısrasında . 

· · geçen niuzari fıil, m azi anlamında kullanıimıştır. 

, . .Söz konusu ayetin ~4 ~ J.;-. kısmı "Süleyınan!ın ·saltanat zamanında" 
şeklindeanlayanlar olmuştur. Bu anlayışa göre ibaredeki "ala" harf-i ceri "fi" manasına· 

. . ' .. ' . ' . . '·i '.· 

gelrıiektedir. Yanısır~ ayetteki l).:ı kelirriesinin· "yalan düzme" anlamına geldiğini. 
söyleyenler de olı~uştur. Nitekim J.uli~.l ~ .~ J_,ı; )~ örneği nd~ geç~n fi.il ,;ald;,. 

57oiğer ayetler için Bkz. 3 Alu lmran 101; 8 Enfaİ 2; 19 Meryem 58; 68 Kalem 15; 83 Mutaffifin 13'. 
58Diğer ayetle; iÇin Bkz. 3 Alil lmran 93; 6 Eniim 151; 18 Kelıf27; 27 Neml92; 29 Ankebut 45. 59 . . .. . . . .· . . . . 

ei-Cemel, age, I, 85. . . . . . . . . . 
60ei-Ukberi, age, s, 54; lbnü'I-Enbiiri, el-Beyan fi-Garibi İ'rfibi'-1-Kur'fin, Kal;ire, 1969, I, 113. 
~ . . . . .· 

lbn Atıyye, age, 1,·367. · . · · · . 
62"Kabrinin etrafını. gözyaşlarıyla· sula. Andolsunki o, k~n kardeş ve kurbanlar olmuştu." lbnü'l-Enbfiri, 

age, I, 113. · · · ' ·· · · ' • · 

•ı, 



Kur'an-ı Kerim Ok.uma (Kıraat) Lafızhm .209. 

. . . . . ' . . . . . 

harf-i ceri ile müteaddi yapılmıştır. Bu ikhıci anlayış daha doğruour. ZiraBasra ekolüne 
göre, fiilierde yorum yapıiıak, harflerde yorum yapmaktan daha iyidir. . ' - .. . ' 

Her iki anlayışa göre de,"TeUi" fiili, "ala" il,e mütea.ddi olunca , mecrurun 

okuriabilen bir şey olmasi gerekir. ı:ıl_,.ill ..l.ıJ ~ ı.::.ı_,.lı .(Zeyd'e Kur'an o~udum) 
örneğinde olduğu gibi. Halbuki ayette geçen mülk okunabilen' bir şey değildir. Halbuki 
tilavetin okuma yahut izleme anlamına gelmesi de hemen hemen aynıdır.63 

3-Fiil + Fail + Meffil +Diğer Ögeler. 

. Yedi ayette bu şekilde geçmektedir. Örnek: J.:L~ ~U. _,hi. (2 Bakara 252; 3 
Alu Imran 108; 45 Casiye 6) 64 

Bu şekildeki, kullanımların birinde fiil, olumsuzluk ma'sınd~n !)Onra mazi olarak 
gelmiş, kalanlarında ise muzari kalıbında gelmiştir. Altı yerde fail açık, birinde ise gizli 
zamir olmuştur. Yine altı yerde meffil, bitişik zamir; bir yei·de ise isim olarak 
gelmiştir. Diğer Ögelere .gelince, bir yerde sı fat; bir yerdemefOI-ü mutlak, diğer yerlerde . 
ise sıfat yahut hal cümlecikle:ri olarak gelmişlerdir. 

4-FÜI + Fflil +Car-Mecrur + MefOl ü Bih. 

Bu dizin, ·on altı. yerde geçmekle en çok kullanılan şekildir. Örnek: 

Lu\.,(l ~· I.,.L::.t (2 Bakara 151)65 

Bu yerlerden on üçünde fiil muzari, üçünde emir olarak gelmiştir. Fail ise, . 
ististasız hepsinde gizli zamirdir. Cfir-mecrur ise, "ala" harfine bitiŞik zamirden 
oluşmaktadır. MefOI ise66, on beş yerde isim, bir yerde ise, isın-i ınevsul ve sılası 
'olmuştur. , 

. · Bu şekildeki cüınlelerin hemen hepsi tekid ifade etıiıektedir. Çünkü car-mecrur, 
. ınefOiden önce gelmiştir. Burada üç cümle var ki, orilarda iki tekid ifadesi birlikte 
geçmektedir. Bunlardan biri takdim, diğeri ise zaid harf-i cer ile ınet'ulün mecrur olarak 
gelmesidir. Şimdi de bunları görelim: · 

·,_ ı:,jl.) U..O .u... l_,l;; Lo_, (lO Yunu~ 61) Cümlenincar-mecrurdanönce gelmes-i 
gereken mefulü ''İ<.ur'an" keliınesidir. Fakat tekid için, car-mecrur önce gelmiştir. Aynı 
şekil?e mefulüil başına g~len harf-i cer zaid olup tekid için gelmiŞtir.67 · 

. ' 

2- yl::S' U..O .ı.4i U..O 1_,1;; .;.;5 Lo_, . (29 Ankebut 48) Bu ayette de, "ki tab" kelimesi 
nieful olup başındaki heıf-i cer tekid iÇin gelmiş zaid harfdir. Car-ınecrur ise, ya "Kitab" 
kelimesinden hal, yahut fiilin car-mecruru oluptekid !çin mefulde:n önce gelmiştir.68 

<'i3eJ-Ferra, Mcfiniyü'l-Kur'fin, Beyrut, 1980, I, 63; el-Ukb~ri, ~ge, 1, 54; el-AIOsi, age, 1,337-338; ei
Cemel, age, I, 85. 

64Diğer ayetler için Bkz. 2 Bakara 121; 3 A.lmriın 258; 10 Yunus ı 6; 98 Beyyine 2. 
65Diğer ııyetler için Bkz. 2 Bakara 129; .3 A.ımriin 164; 5 Maide 27; 7 Araf 1 75; 10 Yunus 61, 71; 13 Rtı' d 

30; 18 Kehf 83; 28 Kasas 3, 45, 59; 29 Ankebut 48; 42 Şuara 79; 62 Cuma 2; 65 Talak ll.· 
· ul.:.S', ·l_;,_.f~, W, l.ul.ıl · . · 

66söz konusu mefuller: · • ıJ • - kelimeleri olarak gelmişlerdir. 
67 el-Ukberi, age, 11,30. . · · .· 
~· . ·' . . 

el-Ukberi, age, Il, 

. ı 
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3- ır''.r •l.ıJ ,:,.o~ I_,J.::; (28 Kasas 3) Ahfeş'e göi·e ayette geçen ·"min" harf-i. 
ceri tekid için gelmiş zaid bir harfdir.69 Buna göre ·:nebe"' kelimesi de mefuldür. Ukberi 
, hazfedilmiş"şey'en" kelimesi olduğunu ileri sürmüşse de, ilk gğrüş daha doğtupur. · ' ,, 

Çıkari sonuç ise, konumuz olan fiili n mefulünün başına gelen · "m.in" harf-i ceri, 
bu üç örnekteki gibi zaid olarak kullanılmaktadır. Bu çıkarım, dilcilerin "KaRaE fiilinin 
başına gelen "ba" harf-i ceri zaiddir" sözüne bir ilavedir.70 Bu üç kullanımla ilgili 
değerlendirmeleri me son verirken şunları söyleyebiliriin: · . . . 

1-TeLeVe kök:ünden türemiş bu şekildeki geçişli fiil cümlelerinin başlangıç 
cümlesi olan altısı hariç, kalan hepsi kendinden önceki cümlelerle bağl~ntılıdır. 

2-Aitı cümleden beşi de yukarBa üçü~cü şıkta açıklanan 'Fiil + Faii + Car

M~crur + Meful' kalıbına girmektedir. Örnek: C..,;~ l.ıJ r+# JjiJ' . (1 O Yu~us 71 f' 1 Bıi 
beş cümlenin dördünde fiil, emir; birinde is~ ıiıuzari kalıbında gelmiştir. Yine bunların ' 
·dörd ünde fiilden önce başlangıç vavı gelmiş, birinde ise fiilden önce hiç bir k~Iime ·· 
gelmeı~ıiştir. Bu cümlelerin hepsinde fail, gizli'zamirdir. · · ' 

. . 

3-Kendinden önceki cümlelerle bağlantılı ol~ayan bu cümleler,den diğeri ise, 
birinci şıkta açıklanan 'Fiil + Fail +Meful' · kalıbında gelmiŞtir.- O da şu 

ayettir: yl.::SQI u-o~~ ~JI Lo J.;l (29 .Al}k~but 45). Bu o fryette, başıhda. bir şey 
bulunmayan fiil emir ~kipinde, 'fail gizli zamir, meful ise ism-i· mevsul .ve on url · 
sılasıdır. • 

4-TeLeVe kökünden türetilen bu kullanımları ri hepsinde tezkir-te'nis (erkeklik
dişilik) konusunda fiil ve fail birbirine uymaktadır. 

TeLeVe KÖKÜ İNCELEMEMiZDEN ÇİI<:AN SONUÇLJ\:R 

!-Etken olsun edilgen olsun fiil, çokça "ala" .harf-i. ceri. ile birlikte kulHınılmıŞtır. 
Burada "fiil, diğer harf-i cerlerden biriyle değil de niçin özellikle bi.ı harf-i cerle · 
kullanılmıştır?" şeklinde bir soru akla gelebilir. Kan.aatiinize göre bunun sebepleri 
şunlar olabilir: . ' 

. .\ .... ·· .... : ' . . ' 

I a-Yukarda da söyledjğirniz gibi TeLeVe kökü, Kı.ı'r'an'dfl beş. anlamda , 
kullanılmıştır. Fakat bu fiil "ala" harf-i ceriıi'l~ birlikte kullanıldığında sadece"okuma" 
anlamına gelmektedir. Bu' harfle birlikte kullanılmadı~ında ise; "okuma" anlamına; 
gelebileceği gibi, izleme /ittiba anlamına da gelebilme)<tedir. · · 

. 1 b-Söz konusu harf-icerin asıl manası "istihi"(üzerin~ çikniak)dır. Kimi dilciler,. 
bu harfin yalnız bu manaya geldiğini ileri süterkem; kimi onun başka maiıalara.· 
gelebi)eceğini de söylemişlerdir.72 · · 

\i 

. i 

. i 

. lc~Adı geçen harf-i cerin diğer harf-i cerlerden ayrıldığı belirgin, bir yanı .· . . ·.·. 1 

·• · ·vard ır:Herşeydeır öıı:ce·bich1trfkimtzam·an''isiın;'kiirii"z~·ı11'ai1=tli1~~51fzen"'de~'harf~ölafaR ·····::··· ·:·:_~.- .... ~ 

@ . . . ,· ... 
el-Ukberi, age, 1, 212-213. .. .. · . · · . . 

70Eb0 Ali ei-Flirisi, cl-Izah, Kahire, 1969, s, 171; escSuyOti, Hemu'l-Hcvami', Kahire, 1337, I, 167. 
71Ayetleriçin Bkz. 5 Maide27; 7 Araf 175; isKa~as 3; 42 Şuara 69.' · ... , .. · · : 
72ei-Murildi, cl-Cinniyyü'd-Dani fi-Hıirufı'l-Mefini, Haleb, 1971, s, ı 04; ei-Milligi, Rasm:ı-Meba~i. 

Dııneşk, 1975; s, 372. · · · · · 

... 
.. · 

i" •./': 

·•ı, 

• 1 •• 

""ı· 
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kullanılabilınektedir. Harf olarak k u 1 1 a'n ı 1 ın as ı na 

ör~~k: ı.ı.U.A.ll ı.Jı:. ~ ıJAJ ..:.;1 w_,.:....ıii~U .İsiıiı olarak kullanılın'asıria örnek: ~ ıJA 
(onun üstünden) burada ''fevka" ınanasma isim olarak kullanılmıştır. Fiil olarak 

kullanılınasına örnek: 73 ).s...! J.ı:- · * 
• 1 

Buı:ada 'teUl fiilinin "aHi" haıf-i cefi. ile kulanılması gereken ~1·J""' 1 • ~~~ · 
gibi fiiliere katılınası mümkün ise de, "aHi" haıf-i cerinin başka bir harf-i cerle yer 
değiştirmesinin kesinlikle imkansız olduğu görülmektedir. Bu da fiilin, bu harf-i .cerle 

·çok özel 1 ince bir ınanayı yerine getirdiğini ortaya koymaktadır. · 

2-TeLeVe fiili Kur'fi!]'da harf-i cersiz geçişli olabilmektedir: Çünkü o geçişsiz 
(litz!ın) olarak hiç kullandınamıştır. Nitekim aynı fiilden harf-i cersiz olarak ism-i 

meful de türetilebilmektedir. P .r.:> ı:ıi_;.JI (Kur'itn okunanların en iyisidir)74 
örneğinde olduğu gibi. Yine fiile zarf ve mastar dışında, kendinden önce geçen bir isme 

giden, meful makamında bir zamir de bitişebiıınektedir. Örnek.: 4-ı_,l.! ~':/.1 (Okuduğum 
ayet..). Üstelik bu fiilin konuşmaya delalet etmesi, onu bir dinleyi'cinin bulunmasına 
muhtaç ·kılmaktadır. 

3-Til avet, bazen söz söyleme yerinde kullanılabilınektedir. Bu yüzden Ku fe 
ekolünün. "cümle sözün içerdiği ınananın tümünü hikaye eder" şeklindeki görüşüne 
göre,. ciiınl'ede kullanılınası uygun düşmektedir. Şimdi şu örneğe 

bakalım: ~ ~.J ~.ı> Lo J.rll)w J.i (6 Enam 151 ). Ayette geçen "mit" soru edatı 
kabul edildiğinde 75 "ha.rrame" fiilinin mefulü olmakta, "ınit"dan sonra gelen cümle de 
·~etlü" fiilininmefulü olınaktadır .. Çünkü burada tilavet fiili söz söyleme makamında· 
ki.ıllanılmıştır.76 . 

TeUl fiiline, citr-mecrur taalluk ettiğinde de aynı kural işletilebilir. Söz gelimi 

ıJ~ ..ı.l..Lo ı)ı:- ı:ı_:1~1 1).:.; Lo ~IJ (2 Bakara 1 02) ayetinde citr-rriecrı.ir , "söz 
düzıne" anlamına gelen ''tetlfi" fiiline taalluk etmektedir.77 

H.MADDE:DeRaSe KÖKÜ: 

Bu kök, sözlükte pek çok manaya gelir. İşte onlardan bir kaçı:78 

. a-Silmek, mahvetmek. Bu manada bufiil, geçişli ve geçişsiz olarak kullanılır. 
.. . . '1 ~ . ?'U ıı J.:i- ~ . . 
Ornek: f'"""J" ı..i"J (Resmi sildi.); .... ~ · J (Rüzgar onu mahvetti.) 

73Bkz. lbn Yatş, Şcrhu'l-Mufassal, Kalıire, VIII, 29. . 
* Metinçle fiil birinci babdan gösterilmiş ise de, birinci babdım gelen fıilin ıııazisi elifle yazılır. Halbuki 

iiçüncü babdan gösterilseydi daha doğru olurdu. (Müt.) 
74ez-Zeınahşe.rl, Esasüii-Bclağa, Beyrut, 1993, s,. 64. . . 
75söz konusu "ıııii"nın isın-i ıııevsul ve nıastariyye olması da ıııüınkündiır. Isın-i ıııevsul olarak algılanması 

en doğru olandır. · 
_76el-Aiilsl, age,VIII,53; ei-Ceınel, age, II, 186-187. 
77 ei-Ukbert; age, I, 54. · 
78Jbn Manzur, age, Vl,79; ei-Flruzabiidl, age, s, 701. 



Z12 Ali Akpınar 

b-Hayız görmek. Örnek: cl)l.:......_;~ . (Kadın hayız gördü,) 

c-Ezmek dövmek.Örnek: :ı.k.:LI ı..r"J~ .(Buğdayı harmanda dövdü.)79 

d-Eskitmek.Örnek: y_,.±JI ı..r".J~ (Eibiseyi eskitti.) 

B vd· k o·· · k :L:ı.ı.Jı IJ"";)~ (H b vd· d" ) e- oyun eg ırme . rne : ·· ayvanı oyun eg ır ı. 

· ·· · · wl:SJI · ~ · f-Okumak. Ornek: · ı..r"J (Kitapokudu.) 

1. 

Tüm bu ınanalarıo tek bir noktada örUiştüglinü söyleyebiliriz.O da, olayı 
üstlenmek ve onu tekrarlama)<tır. Sözgelimi, mahvetmek, hayız görmek, ezrnek ve 
boyun eğdirn:ıek söz konusu olayların peşpeşe tekrarlanmasını gerektirir .. Bu yüzden 
Zema!ışeri, bu kökün hakiki ınanasında "tekrarlamak" olduğunu, tekfarın olmadığı . · 
manaları n ise me_;ai olduğunu savunur.80 · · · · · .. · .. 

Okuma fiili de tekrara.delalet eden bir eylemdir. Ökuy~cu, öğr~~ebilınek için 
harf, kelime ve ci.iınleleri tekrarlar durur. Çünkü okumaktan kasıt öğrenmektir. Ragıb 

şöyle der:." rLJI ı.:;.....,J~ "cümlesi 'ezberlemekl~ onu elde etti ı~ (öğrendim' anlaınınadır, 
Bu ise ancak onu sUrekli tekr~rlaınakla ınümkündür.81 

Esrniif, okuma anlamına "diraset"in · DeRuSe köklinde bulunan ezme-dövme· 
ma.nasınd.an alındığını ve' sariki okuyucumin cüınleleri, diliyle öği.ittüğünü söyler.82 

Ebu'l~Hey:ıeıiı ise, okuma anl~ınına gel~n diraset'in keliınede bulunan 'elbiseyi 
eskitınek' ınanasından alındığını, okuyucunun da kelimeleri okuya okuya esk:ittiğiıii · 
söyler.83 

Kanaatiınize göre diraset kelimesi, İslam ile yeni bir ~nl~m kazanmıştır. Çünkü. 
İslam öncesi kel imerii n okuma arilam ı na ku ll an ı ldığın ı bi lınfyoruz. Bu yüzden, 
diriisetİn İslaıncjaki ınanası okuınaktır. · · '( ' 

Söz konus~ kök, Kur'an'da bir kere mastar, ·iki kereözel isim (İdris}; beŞ kere.- .. ·. 
fiil kalıbında olmak üzere sekiz yerde kullanılmıştır. Şimdi bunları görelim: 

' . ·. . . . 

1-Mastar Olar~k kullanılması: 

. ıJ:UW ~~J~ ~·li?~{.,.· '; .•. Do~rusu biz, onla~a indiı:i)enı'.~kuyup a~laırwktan 
'(diraset) gafildik..3 (6 Enam 156) · ·· .· · · · 

.Ayetteki diraset, DeRuSe kökünden türemiş olup kıraat, tilav~t, kitabet gibi· 
mastardır. Aynı kökten mastar "ders" olarak d~ geli~.84 ayette geç,en söz konusukeliine, 

'. ' 

. . ı . . . . : . . ' .. \ ·. 
79Bu anlamda kullanıının Yemaiıiyye dilinde 'ol(lu~u da söylenmiştir. Bkz.Ceıııil Said, Mu'ceı.nü Lüğfiti'.J"'· · 
. Kabfiil ve'l·Emsfir, 1398, 1; 96. · · · · 
80ez"Zemahşeri, Esfisü'.J-Belfiğa, s, 186. 
81 el"lsfehan1; age, s. 24 ı. · · · 82 • . . . 1 

't'. 

el~AIOs1, age, Vll,249. 
· . 83 Aynı yer. • · · . · ' . . · · 1 

·.· 

· 84ei-Feyy0m1, ei-Misbfihu'l·Münir, Knhire, 1977, DeRuSe maddesi. · ; ·. 

·'ı, 

~. 

• . .: 

·,.,·.i 
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okuma mana~ınadır. Ferra, kitabıokuyup anlamalat)85, Zemalışeri, okumaları86, Atasi, 
bizim dilimizde olmadığından ondaki kurtuluşumuzu sağlayacak şeyhiri anlamamız söz 
konusu değil, o yüzden onun ne olduğunu anlamıyoruz gerekçesiyle, ona iltifat 
etmemeleri87 diye anlamışlardır; · 

' . 
Söz konusu ibarenin başındaki "in", Basra ekolüne göre, şeddeli "inne"den tahfif 

edilmiş olup ismi, gizli zamirdi~.Buqa göre m ana "Şüphe'siz biz( 1.:5 L;l ), onların 
''d irasetinden gafildik" şeklindedir. Kufe ekolüne göre ise "i.n"oluınsuzluk bildiı:en edat 
olup maiıa şöyledir: "Biz onların dirasetinden ancak gafildik". 88 Bu iki görüşü 
aktardıktan sonra Zenıalişerl ~öyle der: 

Bu\·ada asıl olan dilcilerin yaptığı gibi "in"i, "enne"den tahfifedilmiş kabul· edip 
"eıihü künna'' şeklinde bir şan zamiri takdir etmektir. Çünkü dilcilere göre, tahfif 

. edilmiş ".inne"den sonra fiil cümlesi gelirse, b zaman o, isiınde ve zamirde amel 
etmez.89 · 

Tahfif edilmiş "inne" ve onun haberinin başına gelen fiirika (ayıraç) laını 

hakkında dilcileriiı uzun açıklamaları vardır. Fakat burası o ayrıntılara girme yeri 
değildir.90 . . . · 

A.yette mastar, ınefulüne muzaf olmuştur. Muzaf ileyh olan zaınir, ınanası 
dikkate alınarak ayette geçen "et-Taifeteyn" kelimesine racidir. Tıpkı şu ayetteki 

gibi: ~ ı_,...,L;Li Ipi~ ;11 ı:ro ı:,W. Lb ı:ıiJ (49 Hucurat 9){Ayetteki "ikteteiG" 
fiili, kendinden öiıce geçen "ettaifetan" Çiki taife) kelimesinin ınanası gözetilerek ikil 
değil, ·çoğul gelıni_ş.tir~) 

'Konumuz olan ayette iki taifeden kasıt, yahudi ve hristiyanİardır. Bu konuda 
başka görüşler de vardır. 91 

' 2-Özel İsim Olarak Kullamlması:. 

Kur'an, DeRaSe kökünden türemiş ldris kelimesini, bir peygamberin özel ismi 
olarak kullanmıştır. Söz konusu kelimenin. kökü hakkında dilciler ve tefsirciler farklı 
görüşler ileri sürmüşlerdir. Şöyle ki:. · · 

' . . . 
"0, Allah'ın·kitabını çokÇa okuduğu için ~ldris' diye isinılendirilıniştir" diyenler 

·vardır.92 · . · · · · · 
. . . 

Yelıb, b.Münebbili, kelimenin Süryanice olduğunu söylerken, kelimenin okuımi 
ınanasma DeRaSe kökünden türediğini savunanlar da olınuştur.93 

8 5et-Fıerra, age, I, 244. 
· _86ez-Zeıriahşeri, cl-Kcşşfıf, Kahire, 1953, II, 64. 

· 87et-AIOsi, age, V lll, 6 ı. 
88el~Kaysi, age, I, 278. 
B9ez-Zeınahşeri, ci-Kcşşfıf, ll, 64. 
90Bkz.el-Ezheri, Şcrlıu't-Tıısrilı, Beyrut; ty, ı, 230-232. , 
91 Bkz. Ehu Hayyaıı, cl-Dıılırıı'I-Mulıit; Kaİıire, 1978·, VIII, 1 Il; Kurtubl, age, XVI, 315-316. 
92lbn M!)nzur, age, VI, 80. . 
93es-Suyut(Mıı'tcrııkü'I~Akran, 1, 519-520. 
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Zebidf, İdris kelimesinin DeRaSe kökünden türetildiğine dair görüşün biı; 
kuruotudan ibaret olduğunu· söylemiş ve kelimenin Arapça olmadığını (a'cemi) 
savunarak şunları söyler: "İdris kelimesi çoklarının sandığı gibi DeRaSe kökünden . 
türemiş değildir. Aksine o, Peygamberimizin @ kırk dördüncü dedesi olan ve ismi 
Hanu/ı yahut Ehntılz olan idris peygamberin ismi olup a'cemi bir kelimedir.94 · 

. . 
Kur'an'da bu kelime şu iki ayette geçmektedir: 19 Meryem 56 ve _21 Enbiya .85. 

3. Fiil Kahbanda Kullanılması: 

Kur'an'da iki yerde mazi, ·üç yerde muzari kalıbında .olmak üzere. adı geçen 
kelime beş yerde fiil kalıbında kullanılmıştır. 

a-Mazi kahplar: 

. Kur'an, DeRaSe kökünü iki yerde, geçmiş zaman kipinde kullanmıştır. 

Bunlardan birinde fiil, faili zamir olarak mefulsüz bir şekilde geçmekte; digerinde ise 
faili cemi vavı olmak üzere mefulüyle bidik,te geçmektedir. 

Söz konusu kalıp, hakkında gelen ve manalaı·a yansıyan pek çok kıraat 
farklılıklaı:ı ile dikkatçekmektedir.Şimdi bunları görelim: 

ai- ..:.......)~ I),.,..Y_, .:.ı4~1 w_,......; I!.IJ.lS'_, · (6 Enam 105). Ebu Hayyan'ın da belirttiği 
üzere ayetteki 'Deraste' kelimesinde on ÜÇ kıraat (farklı okuyuş) vardır.95 İşte bunlardan 
birkaçı: · · 

aLl-Nafi', Asım, Hamze v~ Kisfif kıraati: "Deraste" (okudun öğrendin ) 
şeklinde.96 · 

. Ebu Ubeyde, kelimeyi "ds:nendin" 97; ibn Kuteybe, "kitapları okudun"98; 
Ferra,"yahudilerden öğrendin"99 manasına anlamışlardıi·. Taberi de,"okudun" anlamı 
vererek aynı kıraatİ seçıriiştir. Nitekim rrıüşrikler Peygamberimize @"sen onu önceden 
okudun" diyorlardı. 100 · 

al.2"ibn Amir kıraati: ''Derastet" şeklinde olup 101 bu okuyuşa görekelime 
eskidi, sildi, kesildi lO;!. manalarina gelir. Söz konusu ayetteki bu fiilin faili, ~'fiyat" 
kelimesine dörıen gizli zainirdir.Buna göre ayetin manası şöyle olur: "Açıkladığımız· 
ayetlere; eskimiş şeyler demeleri için, onları işte böyle tafsil ediyoruz .. " : . 

, r' • • / ' ' 

al.3-ibn K esir ve Eb ıl. Anır kıraati: "Dareste" şekli~dedir. 103 Bu okuyuşa göre 
mana şöyledir: " .. Sen yahudilerle, onlar da seninle. mücadele ettileL" 104 Ayıpkıraate 

94ez~Zebidi, Tficü'l-Arfis, K~hiı:e, 1360, age, IV, 149. 
95EbuHayyan, el-Balır, IV, 197. 
96lbn Mücahid, age, s, 2,64 .. 
97Ebu Ubeyde,age, I, 203. · 

.· 98lhiiKüteybe, Tcfsitii Gatibi'I;Kıit'iin. Ktilıire; .1958; es, 157.· 
99el-Ferra, age, 1, 349. 
100etcTaberi, Cllm!u'I-Bcylln, Beyrut, ı978, VII, 204. 
ı O ı Ib n Mücahid, age, s, 264. . ' . . · 
lD2e1-Ferra, age,l,349; e1-Kaysi,Müşkil, I, 246; lbn Kııteybe, age, s, ·157. · . · 
103Jbn Mücehid, age, s, 264; Ferri'i, .bu kıranti lbn·Abbas, Mii~ahid ve diğerlerine nisbet etmiştir. Bkz.e1-
, Ferra, age, I, 349. . . . 
104e1-Ahfeş, Mcllniyü'l-Kur'lln, Beyrut, 1985, 11,499. 
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. g'öre İbn Abbas, ay~ti şöyle yorumladı: "Sen yahudilere okudun, onlaı' da sana 
'· Okudular."·I05 Rağıb, '"Ehl-i kitabla yarıştın."106 Ukberi, "Ehl-i kitabla karşılıklı .r 

?kı.idun 1 müzakere ettin .. " 107 diye .anlamışlardır. 

1 .. Daha başka kıraatler de yardırl08: "Düriset" (okundu), ''Deruset" (eskidi), 
"DGriset" (karşılıklı okundu) bunlardan bir kaçıdır. 

' ' . . 

Çoğunluğun kıraatİ ;olan ilk okuyuş· şekline baktığımızda, cümlenin şu şekilde 
kurulmuş olduğunu görürüz: Fiil + Fail + Gizli Meful: 

• • 1 • • 

Buna göre fail, fiile bitişmiş zainir (ikinei tekil şahıs), 'icazdan dolayı. gizlenmiş 
·'olan · meful ise "yahudi kitapları" yahut "yahudilere" anlai}1ına 

( ~_;+.Jı J.t. ı ~~ı~) keıimeleridir.Cümle n as b mahallinde. olup megGI ü kavl 

(söylenen. söz) d!r. ı_,J~ fiilinin başındaki "lam" ise, dilcilerin sayrGret 
(dönüşümlü! ük) la ını ı 09 dedikleri harftirTıpkı şu · ayette olduğu 

• gibi: Wj>_ı ı_,~ ı*' ı:ı_N (28 Kasas 8) 

Örnek verdiğimiz söz konusu ayet, Hz.Mıısa'yı denize atılmış bir halde bulup 
alaıi Firavn ailesinden bahsederek ilerde o çocuğun kendilerine düşınan ve keder nedeni 
olacağını bildirmektedir. Halbuki onlar Çocuğu alırken, kendilerine düşman olsun diye 
alınaınışlardı. Fakat durum ilerde düşınanlık ve kedere dönüşecekti.. · 

~· 

.. "Ayetler, onların ders alınışsın demeleri için mi tasrif edildi" diye bir soru 
yöne! tilecek olursa, buna şöyle cevap verilebilir: Onları "ökumuşsun" demeye götüren 
şey, ayetleri n tilavetidir, tasrifi değil. ı lO 

. • 1 

. ' " 
Ayetteki "derasG" kelimesinin manası "okumaya devam ettiler"dir. "İçindekilerle 

amel etmeyi terketti ler" diye de anlaşılmıştır. 111 · 

. . Ebıt. Ubeyde, kelimeyi; kitapları okumak, ezberleınek ve onları anlamak, diye 
yoru.mlar. 1 12 · . · . · . 

Söz konusu kelime, "iddarasG" diye de okunmuştur. Bunun asıl kalıbı ise 
· ;'tedarasG" di.ir. 1 13' 
1 

1 05el-Ferl·a, age, I, '349. 
106eı"lsfehanl, age, 241. 
107 ei-Ukberl, age, 1, 256. 
108Bkz.el-Ukberi, age,!, 256; Ebu Hayyan, el-Balıru'I-Mulıit, IV,I97. 
109Bu Kil fe ekoliiniin verdiği isiındir, Basra ekolii ise ona "akıbet (sonuç) laıııı" demektedirler:· 
1 10e~-Zeccıic, Mefiniyü'l-Kur'fin, Beyriıt, ty, Il,307-30_8. Buna göre 'ayetteiı anlaşılan ınanayı Şöyİe 

özetleyebiliriz:"IŞte Biz ayetleri tiirlü türlü açıklıirız. Taki sen ayetleri onlara okuduğuğunda onlar; sen 
yahudi kitaplarını okumuşsun desinler .. " (Müt.) · · . · 

1 1 lel-lsfelııiııl, age, s, 241; el-Firuzabfidl, Besfiir Zevi't-Teınyiz, Kahire, 1982, 11,594. 
1 1 2Eb0 Ubeyde, age, I, 168 ' 
I 13ei-Ukberi, age, I, 272-273. 288. 
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. . K~limeyi ayet içerisinde incelediğlmizde1 fiil1n geçJşli olarakgeldiğini gÖrürüz. 
Fiili~ ,mefulü, ~·ma" ism-i~ nievsu~ü. v~ on~n ~ılas!.dır Ma na i~e tyledir; "G.~n.a~ların 
affı ıçın tevbenın şart olcluguna daır ıçınciekı hukmu okudulp.r .. ' ll · . · : . 

"Deras"ü" cüınlesinin, ayette geçen "verisfi . .'~ cümlesine atfedilcliği söylenrriiş; .. 
Zenıalışeri ise, "Elem yü:haz aleyhim" cümlesine atfedildiğini ilei'i sürmüştür. I 15 · . . 

b-Muzari Kalıplar: Şu Uç ayette de muzari katıbıncia kullanılm~ştır: 

~.':~JJJ r- 4J yl&l ı:,_,.J..ııı r- 4 ~Lı.J 1~_,5' ~J 
(3 Altİ 

Iınran 79) 
:·.' 

(34 Sebe44) .... ; 

ı:ı. 'Y"'.· cı.JJ ~ y w- _ < ı r' ı · · · (. , . ·. · r- ~& ;Kaleln 37) i 

Söz konusu kelime ilk ayette nakısfiil "kane'.' ile bi'rİikte kullanıtıı:ıış olup ~.ll· 
kalıp, yukarda söylediğimiz gibi olayın geçmişte_ de devam ettiğini anlatır. · · 

Her üç ayette de, fiil cemi kalıp ta kullanılmış ve okl;ımt a~lamıncl~dır. I 16 İİk • ' ,· 
'ayette meful hazfeciitmiş olup "tedrusfine'l-kitabe" cl,emektir: ltdnci 'fiyette .ıİieful,' · 
."kütüb" kelimesine giden : zanür, son ayette ise. ınecrıir.- iainir olup aslında 
''tedrusfinehG" şeklindedir. · · 

~lk ayette geç~n söz konusu kelime, şaz bir kıraatle v.e "iı:ıs~~Jara sürekli· .. 
oki.ıyorsun" anlamına "-tüderrisfine" şeklinele okunduğunu da burada belirtelim,I 17 

, Tüm bu mı:ızaı:i kullanı~larda DeRaSe kÖkünü n· geçtiği cijınle; ken.clinden · 
i:;incesi ile bağlantılıdır.(Önceki cümleleri n bir ögesiclir.) İlk ayet~e. "K:ane"nin,· haberi, 
diğer ikisinde ise sıfattır.. · · · 

'.; ,' 

. DeRaSe KÖKÜ İNCELEMEMiZDEN ÇII~AN SONUÇLAR-·,: .. 

. . 1-Kllr'an'daki tüm kullarnmlarda geçmiş yahüdi kitaplarını qkı.iriıa~nlriliııhadır;; ·. 
Sözlüklerde bu kökün Kur'an ile birlikte kullanıldığinda genelplarak"okumall anliunıria · 
geldiğini. görmekte isek de; Kur'an bunu ·yalnızca geçmiş kitapları okumaya: has · · 
kılmıştİr. · · · · · - · · · · · · · · · ····· ····· · ··· · · ········ , ·· 

•.· 

Lugatlarda · ı:ıi.)Jfı.i"'J . .) · (Kur'ail'ı okıidu I öğrendi) örneği hr almıştır:•· Şu 
b e y i t t e ·d e k e 1 i m e · · · · b u · · · ın a n *d a 

.. . . ·.. . : 1·, .. ' •,,_: 

. ki.ıllanılmıştıı~: yd ~ ı:ıl L!.)l ~ •)1J .ı.....ıJ~ ı:ıi.)ll üı_,..., ı.a., . • 1' 8 Sö~. ~on~~ u 
· fiilebitişen zami.r, ıneful ü 'bi h deği!; fi.iliri mastan na işaret. etleri mef~l ü riıutHıktır .. · 

\:',:." ·-·:·; 
i 

Il4ei:zeıri~h-şei·i; ·ıır;Ki!şŞ·ıır:ııi·, ı36.-c-··~-·····-:-···· -""''~·-=·-=•,.,,~~"'''·. ''""''''';"'""""='"'.. '"'' ·,~"~""=-~=L·.,.~ 
ı l?ez-Zemalışeri, el-Ke§şfif, III, I36.1lk anıa~ış~ göre ay~tin ıııaııasi: "Onlar kl.ıabı ıiıiras aldılar ve ... '·., .. - • .· .•.. · . i 

içinde~ileri sUrekli ·okudular;;" Zeınalışeri'ye göre ise ayetin ıııanasqöyıe olui':"Onlardaı.ı;·AIIal)'a·haktuıi · · ··,'·'c:·; 
başka bir şey söyıeıneyecekıerine dair kitap misak illinınadı mı? Omın' içiıldekini sllreJ<li okuınıidi lar ·· · · ını? ... "(MUt.) · . . . . . . . . . . . . . . . . 

· ıJ6eı~tsfehfinl, age, 24ı ;ez·Zeınahşeri, el-Keşşaf, ı, 289; 
1 I 7 ez-Zemahşeri, eı-Ke§şfif, İli, 263. ! .'· 
ı ıseı-Ezhel'i, ŞerhU't·Tasrih ale't-Tevdih, ı, 326~327. . · ı' .··· 1 

' ',• 
· .. ; 

·•ı, 

. ,. 
' .. .... 1. ' ' 
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Zini . fiili n mefulü "ei~Kur'an" kelimesidir.Nit~ldm şu ayette de durum 

~aynıdır: ~,i:;.iı ~.ı~ . (Sen de onların yoluna uy) (6 :En am 90).119 
1 

2-Kur'an'daki. kullanımlarda bu kökten gelen fiiller ya mezkur bir meful . 
almaktadır, ya da mefulleri hazfedilmiştir. · 

3-Hem mas tar, hem fiil kullanımlarda bu· kök, tekil yahut çÖğul "kitab-kütüb" 
kelimelerinden sonra gelmektedir. · • · · · 

4-Özellikle nıazi kalıplarda olmak üzere, bu kökten türeyen fiilierde pek çok 
, kıraat farklılıkları görlilmektedir. . · 

5-Bu kökün geçtiği cümleler, hem kısalığı ve hem de kendinden önceki 
· cümlelerle bağlantılı bir şekilde kullal)ılmasıyla elikkat çeknıektedir. Bu kökten 
'nıüstakil bir cümle kullanılmamıştıı;·. 

IH.MADDE: RaTeLe KÖKÜ 

RaTeLe kökü, düz~nli olmak, dişierin düzgün bir biçimele sıralanınası· 
anlamlarına gelir. .. İnci gibi güzel, seyrek ve parlak elişler için "rat!" veya "rı tl". ile "sağr 
niürettel" kelimeleri kullanılır. Maddi şeylerin güzelliğini bildirmek iÇin kullanılan bu 
kök, sonraları· manevi olarak söz güzelliği için kullanılır olmuştur.. ·~sözü düzenli, 

güzel, açık aheste aheste sıraladı" anlamına i~ ı J:;~ denir.120-Kur'an'cla da bu soyu~·.·. 
ınanada kullanılmıştır. . . . 

· İslaının.kelimeye yüklediği bu yeiıi mana, genelleşerek 'Kui·'an için olduğu gibi, 

Kur'an'ın dışındaki sözler iÇin de kullanılır olmuştur. Nitekim Zemalışeri-, L!ı_;ıı Jij 
·cümlesirie iı'ıana verirken şunları söyler: Meciızi olarak aheste aheste okuımik, harflerin 
hakkını yere vere en güzel bir şekilde öku, .deınektir.l2 1, Sözlükte bu kelime, dişierin 
seyreklik ve düzgünlüğünü an.latınak için ku1Ianılır.122 · 

;Sözde tertll, genel bir nitelik olarak kelimenin tabi, doğru, düzğü'n ve aÇık bir 
şekilde ağızdan çıkma?ıdır.123 

ll9 Ayetin sonundaki zaınir fiili;ı masıarına işaret ed~r. Takdir ştiyledir: ~ı..ı+ı .ı..l;j~ ı ..l;jı Bki.el-
. Ukberi, age, 1, 252. · . . . · . . . 
120ez-Zeıııalışeri, Esfisü'l-Bclfiğa, s: 220; lbn ı'vıanzur, age, 'Xl, 265; ei-Finıznbfıdi, cl-Kfiınusıi'J.Muhit, . 
. s,l297. · 
121ez-Zeıııqlışeri, Esfisü'J·UcUiğa, s, 2ZO: 
122ez-Zeıııalışeri, ·cl-Kcşşfıf, Il, 96-97. · 
123el-lsfehiiııi, age, s, 273; lbn Manzlır, age, Xl,265. 
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Kur'an'daki tertil konusunda Zerkeşi şunları söylei:: "Kuı·'an okuyan her 
müslünıana, O'nu tertil üzere okumak •bir borçtur. O;ııun tertili ise, kelimelerine 
hakkını vermek, harflerini açik seçik çıkarmak, nefesi yetişmediğiıtde durup sonra· 
okumak ve harfleri birbirine katmamak..İşte tüm bunlaı: tertil in en alt sınırıdır." 124 

Aynı kavram hakkında Suyuti de şöyle der: "Bir cüzüıı tertil üzere okunması, iki 
cüzün tertilsiz okunmasından daha iyidir."1,25 . · 

Şunlar da bu konudaki Kastalantnin sözleridir: ;,Si.iratli bir şekÜde çok yer', 
okumaktan, tertil ve tedebbi.irle az okumak daha iyidir. Bazı ilim adamliırı şöyle güzel . 
bir tesbitte bulunmuşlardır: Tertil ve tedebbürl~ okuı_nanın sevabı,· nitelik b[lkımından 
çoktur. tertilsiz çok okumanın sevabı ise nicelik (adet) bakımından fazladır.bu şuna 
benzer: Bir kişi büyük bir cevheri infak eder, yahutdeğerli bir köleyi özgürlüğüne 
kavuşturur. Bir başkası ise çok sayıda parayı infa)< .ecler, yahut çok sayıda sı'radan 
köleleri özgürlüğüne kavuşturur. Her iki kişinin alacakları sevap nitelik ve nicelik 
açısından farklıdır." 126 · 

Nasıl değerlendirilirse değerlendiril sin, Kur'an okumacia tertil, acele etmeden O'nu 
aheste aheste, manalarını düşüne düşüne okumaktır.127 · 

Hz.Ali, tertili şöyle tanımlar: "'fertil, harfleri iyice çıkarmak ve ·okurken 
durulacak yerleri bilınektir."128 

Nevevf, Gazall gibi pek çok ilim adamı, Kur'an okumanın adabı koılusunda 
mi.istakil eserler vermişlerdir.129 

Kur'an'da RaTeLe kökü, ikisi. mastar, ikisi fiil ka·Jıbında olmak üzere dÖrt 
şe(<.ilde ve şu iki ayette geçmektedir: ·, 

a- "::)..;;.,; .:ıi)JI JJJ.J (73 Mi.izzemmil.4) Ayetteki tertiliin, acele etmeden, hakkını 
vererek aheste aheste okumak olduğunda dilciler ve tefsii·ciler görüş biı'liği · 
etmişlerdir. t30 ' . 

·b- "::)..;;.::; ~L:.lıJ.J 
- .r (25 Furkan 32) bu ayetteki tertil de, acelesiz, ağır ağır, üzerinde . 

dura dura ve ara vererek ok~maktır. Nitekini Km·'an, bir Çırpıcia değil, yirmi ki.isi.ir 
senelik uztin bir sürede inmiştir. · · · · 

. ,, . 

Bazı ilim adamlarımız, ayetteki tertilin açıklamak ve tefsir etmek olduğunu 
· söylemişlerdir. 131 

Bu köklin kullanıldığı cümle kalıplarını iiıcelediğiı:nizcle, cÜmle ogelerfnin şu 
şekilde diziimiş olduklarını görürüz: Fiil + Fail + Meflıl i.i Bih + rvreful ü Mutlak. . 

· -'24ezcZ~;·keş\', cl-Bürlı!ln.fi Ulfimi'l'Kur'!ln; Kalıire;· 
125es-Suy0lf, cl-İtldin li Ulfimi'l-Kur'!ln, Beyrut, 1973, I •. 
126el-Kastaliini, Lct!lifü'l-İş!lr!lt, I, 220-221. · .. 
127el-Kurtubt, cl-C!lıni' Ii-Aiık!lıni'I-Kıir'!ln, XIX, 37. 
128el-Kastıiliini, age, I, 220 . 

. 129es-Suy0tl, Mu'tcrakü'l-Akr!ln, II, 123. 
130Bkz.el-Kayst, cl-Umde li Garibi:I-Kur'!ln, 321; et-Taberi, age, XIX, 8. 
131ez-Zeıııahşeri, ci,Keşş!lf, II, 96; el-Kurtubl, age, XIX, 37. · 

'ı 

··ı, 
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Bunlardan birinde {iii emir kahbın da, diğerinde ise m azi kalıbındadır .. İlkindefail 
gizli zaniir; ikincisinde ise bitişik zamirdir. Meful ü Bih, birineide açık isim (Kur'an), 
.ikincide ise zamiı·diL Meful ü Mutlak, her ikisinde de fiiliıi kendi mastarıdır (tertil). Her 
iki kullanıında da cümleler, meful ü in utlak ile. peK:iştirilmiştir. 

RaTeL~ KÖKÜ İNCELEMEMiZDEN . ÇlKAN SONUÇLAR 

1-Kur'an~da RaTeLe kökü, ara vererek üzerinde durarak ve açıklayarak okuma 
·anlamına gelen kcipsamlı bir kavramdır. Bı.i yüzden aleacele Kur'an okuyan bir kimse 
için "okudu" denirama, "tertil etti" denriıez. Burada kıi·aat ile tertil, belirgin bir şekilde 
birbirinden ayrılmaktadırlar. Nitekim şu hadisde bu keiimeiı::r özenle seçilip ayrı ayrı 
kullanılarak aralarındaki fark açık bir şekilde. ortaya çıkmıştır: . 

4:ı Ip A.ıl ).1 ~ ..ı.W;.:.o L)Ü ~.UI ı) J.;.; .;..;S· W' J.;.;..ı•ı,;J)..ı [)I!L)I,)JI ~Ld J~.at 

"Kur' an sahibi için kıyaİnette şöyle denir: Oku ve yüksel! Dünyada tertil ettiğin 
gibi tertil et. Şüphesiz senin makamıri (dünyada} en son okuduğun iiyetin 
yanındadır." 132 

· 2-Üzerinde dura dura okuma anlamına tertile, bu manavı İslam kazandırmıştır. 
Zira kelimenin sözlükteki anlamı, dişierin düzgün ve seyrek ölmasıuır. 

3·Kur'ari'dalci' bu köklin kullanıldığı iki kısa cümle de, önceki cümlelerle 
'bağldntılıdır. Cümielerin başındaki atıf harfi bunun kanıtıdır. Yine kısa cümleler mana 
bakımından bir yönü ile diğerine paraleldir.133 

. ı 

. 4~Kıraatçilere göre, dört çeşit okuma ~ardır: .Tahklk, hadr, tedvli· ve tertiL 
Bunlardan tertllin manaları üzerinde. durduk. Diğer üçünü de kıraatçiler şöyle · 
tanımlamışlardır: 13,4 .. · ' . . . 

Talıkik: A~tırma ve eksiltmeksizin bir şeyde mubalağa yapmaktır. Kıra'~tçile~e . 
göre bu, medlere hakkını vermek; hemzeyi hakkıyla okumak, harekeyi tani yapmak, 
harfleri birbirine ka tıp karıştırmadan tane tane çıkatmak ve d ura d ura okumaktır. . . 

. · Hadr: Med harflerini ·ve ğunıie sesini yutmadan, harekeleri birbirine 
karıştırmadaiı, sahih olmay'an bir kıraatteki aşırılıklam kaçmadan, medleri ve idğamları 
kısa tutarakbiraz süratli bir okuyuşla okumaktır. 

Tedvir: Çoğu kıraatçilere göre, tahkik ile hadr arasmda orta bir okuyuştur. . 

· Peki, tahkik ile tertil arasındaki fark nedir? 

132et-Tirınizi, Sıihilı, Xl,36. 
133Mahınud Fehıni Hıcfizi, Ilınü'l-Lüğati'I-Arabiyye, Kuveyt, 1973, s, 147. 
134Bkz. ei-Kastrilfiııl, nge, 1, 21.8-219. · 
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Kastalanf, bu soruya 'şöyle cevap verir: 'Tahktk, eğitim, alıştırma ve üzerinde 
dunnakla olur. Tertil ise, i.nceliklerin tizeril)de. durınak ve onları düşünmekle·olur. Buna 
göı:e, her tahklk, aynı zamanda tertlldiİ·; am~ her tertll, tahkık de~ilclir." 135 · · 

IV.MADDE:KaRaE KOJKÜ 

KaRaE kökü, sözlükte şu aşağıdaki manalara gelir: 136 

I-Doğurmak. Örnek: J.oU.I..:.ıl.) (Kadın doğurqu,) 

/ . 2-Toplamak, bir araya getirmek. Örnek: ...W)\...., .üWI..:.ıl.) L. (Deve karnında hiç 
yavru toplam.adı/ gebe olmadı.):·· · 

3-0kumak. Örri~k: ı:.ıljJII.) (Kuı''iin okudu.) Bi.ı, genellikle ı:iu kelimenin 
kullanılageldiği sözlük m·anasıdır. Fakat burada, buı1Iardan hangisini bu kökün asıl 
·manası olarak saymalıyız, şeklinde bir soni akla gelebilir. Bu' meyanda şunları 
·söyleyebiliriz: · · 

ibnii'l-Esir, bu kökün .asıl manasının "toplamak" olduğu görüşündedir. O'na 
göre, her toplanan şey ,için bu kök kullanılabilir. 137 O'ndan önce de Rağıb, bu görüşü 
kabul etmiş fakat toplanan her şey için. bu kökü n kullanilaımiyad1ğını ileri sürerek 
şunları söylemiştir: "Kur'iin'da kıraat, harflerin ve kelimelerin bir ai·aya gelmesidir. · 
Fakat bu kelime, her toplanan şeyi anlatmak için kullanılmaz. Söz gelimi, bir· 
toplumun toplandığını anlatmak için, bu kök .kullanılınaz. Buna göre, ağızdan çikan bir. 
tek haıfiçin de "kı'raat" denmez.l3.8 · 

Burada kelimenin maddi şeyled toplama alanından, manevi şeyle'ri toplama 
alanına kaydı ği görülmektedir. Nitekim okuyucu; ke.lime ve cümleleri bir araya getirip 
birbirine ekiediği zaman onları okumuş olur. . . 

İb1i Ftif·is, KaRaE ile, yine toplama anlamına gelen KaRaYe maddesini ayni 

kökten kabul etqiiştir. Nitekim· Arap, "bl_;! i ı) • Ul .;..,..) (Suyu havuzda topladım) 
der.13 9 Kıraatİn okuma mahasına gelmesinin Aramfce bir kuiianım olduğu da ileri ' 
·sürü lmüştür. Çünkü Maınicede kıraat? okuma anlaınaınadır)40 · 

. .. Kamiatimize ·göre; Arapçada kıraatil1; okuma. anl11mına ilk olarak kullanılınası 
Kur'an'ın gelişi· ile birlikte olmuştUr. Zira Ararhicede bu, kelime mevcı.it olsa bile, 
Kur'an'dan önce ArajJÇada bu kelime, okuma anlamına kullanılmamıştır. Kelimenin · 

. Araınicede kullanılan bir kt~lime olması, tanuiı'nen diller an~sı. kısmi uyuı'rıla ilgilidir . 
. Çünkü KaRaEkökü; yapı ve çatı açısından Arapça asıllı bir kelimediL B·u konuda Eb ıl · 
Ubeyde şunları söyler: 

r3se·ı~Küstiı.lfiiiı. age,i. ııs-2'19. ···• · · c ; · • ·. · .. . · 

13.6Bkz.lbıı Fal-is, age, V, 79; ez-Zemiıhşeri, Esilsü'I-Belfiğa, s, 449; es-Sağilnt, ei-Abilbü'z"Zillıır, Bağdat; 
1977, KaRaE maddesi; lbn Maıizur, age;I,l28; ei-Ftruzabildt, ei-Kilınus,.s, 62. ' 

137lbııMaıızur,age,l,l29. ·. , . ·· · · .. ··, · 
138 . . . .•• 

el-lsfelıaııı, age, s, 606. 
139lbıı Ffiris, age, V; 7E-79. . . . , . ·. . . . · 
140Kitabetin de aynı şeki)de Ararnice ~sı ll ı bir kelime olduğu ilei·i sUriiiııı(iŞtnr. Bkz: S.ubtit es-Siili11, age, s, 

f7. . . . . 

•ı, 
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"Bazen farklı dillerdeki lafızlar yapı ve mana açısından birbirleriyle uyuşabilirler. 
Ay11ı lafızlar, yakın man.alaı·a gelc:bilirler. Örneğin, "ei-İstebrak" kelimesi, Aı:apçada 
"kalın ipek atlas" diinel(tir. Farsçadaaynı mana için "istebrah" keliınesi kullanılır. Yine 
"cevher" anlamı mi "firind" 141; bardak anlamına gelen "kOz" kelimesi, hem Arapçada 
hem de Farsçada kullanılmaktadır. Bunun örnelderi pek çokur. 142 

KaRaE kökti, Kur'an'daki okuma l~fızlarının en çok kullanilanıdır. Nitekim ri 
seksen altı kere geçmektedir. :1;3u kök, Kur'an'da rnastar-\re fiil, olmak üzere iİd kalıpta 
kullanılı'nıştır: Şimdi bunları göreU~: · · · 

İ-MAST AR KALIBINDA KULLANILMASi 

KaRaE kökünden şu kalıplarda mastar gelir: "Kıraet, Kür'an, Kar' . 143" 
' . . \ 

Kur'an'da bu kalıplardan sadece "Kur'an" yetmiş yerde kullanılır. Kur'an'daki bu 
kahbın kullanıldığı ayetleri inçelediğimizde, bu knlıbın şu üç ınanada kullanıldığını 
görmekteyiz: · · 

a-Ailah'ın kitabının özel ismi olarak: Genellikle bu ınanada kullanılmış olup 
atmış. altı yerde· geçer. Peki, öyleyse Kur'an'a niçin bu isim verildi sorusuna cevap 
aramaya çalışalım: · · 

Kaynaklani 144 başvurarak ilim adamlaı·ının bu konudaki görüşlerini özet olarak 
verelim: 

a 1 ~Kur' an, içerisinde birbirlerine~ giriniş biı' halde kıssalar, emfr-nehiy, tehdit, 
.. ayetler ve sureleii topladığı ndan: yahut ilahi kitapların meyveleriiii derlediğinden 'bu 

is·lni almıştır. İli m adamlarımızın çoğu bu görüştedir. Bu. görüş, kelimenin sözlük· 
ınanası olan "toplamak" ile örtüşmektedir. · ' 

a2"Kur'an, herhangi bir köt~n türememfş, aksine Allah kelamı için özel olarak. 
konul.niuş bi ı: isimdir. İncii;Tevrat isimleri gibi. Bu görüşün sahiplerine göre Kur'an 
kelimesi heınzesizdir. İmanı Şafi'den rivayet edildiğine göre, o, ismail b. Kostantin'e 
Kur'an okumı.ış; o, şLınları söyleıniştir: . "Kuran hemzesiz bir isimdi ı·. O, KaRaE 
kökünden de türememiş fakat.Tevrat,İncil gibi All~h'ın kitabına özel olarak verilmiş bir 
isinidir.." Eba· Bekir b. Müdilıid el-Mukrf de, Ebü.Anıi· b. et-Alfi'nın, I(urfin kelimesini 
heınzesiz okuduğUnu, söyler. 145 e · 

Kur'an kelimesinin hemzesiz. olarak okunuşu, Arap lehçelerinden Medine. yahut: 
Basra lehçelerirıden birine göre olabilir: Nitekim KUr'an'da hemzel i ve hemzesiz okunan· 
benzer kelimeler vardır. Cibrll, Mikall gibi. · 

a3-ToplaııJak manasına gelen KaRaYe kökünd~n .ti.iretilıniştir. Bu kelime 
üzerinde· yukarda durulmuştu.· . 

. l 4 lel-Firiııd kelimesi, cevlıer ıııaııasııı~dır. 
142Ebil Ubeyde,age,,l, 180; er-Rfizl, ez-Zine,l, 138. 

·. 143lbıı Maıızur, age, ı. 128. · · 
I44Bkz. lbn Fiiris, iıge,V, 78; ei-Ezlıeri, age, IX, 271-272; el-lsfelıiiııl, age, s, 606; el-Bağdadi,Tfirilıu 

· · Bağdfid, Beyriıt, ty, ll, 62; es-Sağiiııl •. age, s, :146; ·ibn Maiızur, age, I, 128; ei-Fırlızabiidi,Besfiir, IV,263; 
ez~Zerkeşi, age, I, 278; es-Su yil ll, .el-Itkfin, I, 51. · 

145ei-Bağdfıdl, age, II, 62. · "" 
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a4-Kutrub'un anlattığına göre, okuyucu içindekini açıklayıp ortpya çıkardığından 
Kur'an denmiştir. Nitekim Arar, "Deve gebe olup hiç yavrulaınadı" d«rken bu kökü 
kullanmıştır. Aynı şekilde okuyucüda, içindekini ortaya çıkardığıhdan, okuduğu şeye 
Kur'an denmiştir. · · -

aS-Son dönem bazı ilim adamları,_ Kur'an'ın ortaya koyma ve aç.ıklaına ~nlamına 
_KaRaE k0lrHnden türetildiğini ileri sürmüşlerdir. Nitekim okuyucu, Kur'an'ı çıkarıp 
ortaya koyan kimsedir. Ortaya çıkıp göründüğünden hayız kanına da "ei-Kur'ü"; vakti 
tayin etine k, ortaya çıkınakla olduğundan vakit için de "ei-Kar'ü" 9enıniştir. 

,·_, 

ı:ı6-Diğer bir kısım da, bir şeyi bir şeye katıp ekleme ınanasma KaRaNe 
kökünden türediğini. söylemiştir. Kur'an da, su re, ayet ve harfleri bir araya 
getirmektedir. Hac ve uın~enin birlikte yapıldığı hac çeşidine de "Kıran" denmiştir. Eşarf 
bu görüşted ir. '· - · · 

Öte yandan Allah Tefila, Kur'an için elli beş kadar isim kullanmıştır. Kur'an ın . 
isimlerini doksan küsüre çıkaran ilim adamları da vardır.146 Burada bu isimlerden · 
dördünü vermek istiyoruz: . . . 

. · 1-el-Kitab: Kur'an, ç~şitli ilimleri, kıssa ve haberleri en güzel bir biçimde 
topladığı için bu isimle isiınlertdirilmiştir. Zira sözlükte kitab, toplamak, birbirine 
katmak anlaınınadır.147 · 

2-el-Büthan ı48: Kaınus sahibi, bunu "berhene··· kökünden ı49; başkal'an· js·e 
kesınek manasma "BeRaHe" kökünden türetınişfir. Bu son görüşe göre, kelimenin 
sonundaki "nun" harfi kelimenin aslından değil, ziyadedir. Habeşçede, açıklama ve 
aydınlatma manasma "bürhan" kullanılmaktadır. ı5o Zenıahşeri; kelimeyigüzel-nazik 
kadın aniamma gelen "birehrehe" kelimesinden türetıniştir. Ona göre, bu kelimeden 
değişiklikler yapılarak sonradan "berhene" kelimesi ttiretilm iştir. ı5ı · , 

3.:ez-Zikir: Özbeöz Arapça bir kelime olan ezcZikir, Kur'an'da yirmi kadar 
farklı anlamda kullanılmıştır. Bir tek surede birden fazla ınanaya geldiği bile olmuştur. 
Enbiya suresi 105. ayette Tevrat.anlamına kullanılrı:uştır. Riigıb, kelimenin manalarını 
ve l(ur'arı'daki kuilarııın alarılarını doyurucu bir öiçinide ele almış; yine Ffruzabiidf, 
Besair adlı eserinde kelimeyi ~nine boyurıiı irıcelemiştir. ı52 , 

. IA6_ez:ze·rK~Şi, age, c· 273:. ---~ .. ·--·------------·--.:--·.:__~_:_. _____ .::; __ ...::::.:.:-. 
ı47es:suyilti, el-İtkfin; I, 50. · · . 

- ı 48 Kur'iiıı'da bu kelime, ımidze-vehıyet, delil-hüccet; Kuf'iiıı-ıiübüvvet, aıilaıiılannda kullaniliniştır. 
Bkz.ei-Fi'ruzabadi, Besair, ll, 242. · · 

149ei-Fi'ruzabfidi, el-Kaınfis, s, lS23. , 
ISOcore Zeydan, el-luğatü'l-Arabiyye Kain Hay, Beyrut, ı 980, 18. · r 

ıs ıez-Zeıııahşeri, Esfisü'l•Belağa, s, 38. · . 1 
ıs2ei-Fi'ruzabfidi, Besair, ll, 123; el-lsfehiini, age, s, 256-260. 
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4-ei-Furkan:. Furkan kelimesi, Ararnice astllı bir kelime olupl53 tefrika 
ına,na·sına gelir. Kur'an'ın bu isimle anılışı, onun hak. ile batılın an;ısını ayırt ettiğini 
belirtın~k içindir. Ebil Ubeyde, Kur'anin bu isimle adlandırılışıiıa sebep olarak onun; 
hak ile batılı, müslüman ile kafi ri birbirindery ayırt etmesini gösterir. ı 54 

Hangi isimle isi.ınlendirilirse isimlendirilsin Kur'an şu şekilde tanımlanmıştır: 
Allah Rasülüne iridirilen, ımıshaflarda yazılı, tevatür yoluyla bize kadar ulaşıtıış olan ve 
okunınası ile ibadet edilen eşsiz (niuciz) kelaındır. Hakikat ehline gi1re, Kur'an, tüm 
hakikatleri özet olarak kuşatan ilahi ilimdir. IS5 

Yukarda da söylediğimiz gibi, Kur'an için özel isim olarak atmıŞ altı yerde bu 
kelime kullanılmıştır.l 56 Bu yönüyle, ·bir kelimenin gayr-i mü nsarif sayılabilmesi için 
gerekli olan iki Şarttan alemlik ve elif-niln iluvesi, Kur'an kelimesinde bulunduğundan 
kelime gayr-i ınünsarif olmaktadır.* . 

Kur'an kelimesi çeşitli irab şekillerinde Kur'an'da geçmektedir. O genellikle 
ınefill, bedel gibi cümlenin yan ögesi olariık kullanılmış .olup, ana öge olarttk 
kullanılınası nadirdir ... 

·b-Okuma manasma mastar olarak: iki yerde kur'an kelimesi bu asli manasında 
kullanılmıştır: 

bl- .ı.;l_;_,_, ~ l.:Jc ı:ıl "Şüphesiz onun toplanınası ve okunınası Bize aittir." 
(75 Kıyaıne 17) .·. 

Ebl1 Ubeyde, ayetteki "kur'aneh" kelimesini, "onun te'Iifi" olarak anlall!ışl57; 
· Kut'tubl, "onun gönlünde toplanmasını, sonra senin onu okuınan ı Biz ·sağlayacağız" 158 

diye mana vermiş; Hazin. "unutınayacağın bir şekilde onu sana Biz okuyacağız ey 
Muhamıned!"159 diye anlamıştır. 

2_ .ı.; ı_; ci u bu ı.; ı~.u 
Kıyame 18) 

"Onu okuduğumuzda, sen onun okuyuşuna uy." (75 
1 

Ayeti açıklarken Zemalışeri şunları söyler:"Ayette geçen 'kur'an', okumak 
anlamına ınastardır. Mana şöyledir: 'O oktınanı muhafaza etmeye bak, acele. etme. 
ezberlenınezse kalmaz, · endişesini içinden at. Onu • ezberleıneni sana Biz 
sağlayacağız." 160 

ı 53 Subhi es-Salih, age, S, 20 . 
.. 1 54Ebfi Ubeyde, age, ı, 17-·1 8; ll, 278. ·. 
1 55ei-Curcilni, et-Ta'rifiit-, Beyrut, 1983, s, 174. 
1 56Bunlardan elli altısıııdı; marife, kalan onunda ise ıiekre olarak gelmiştir. 

. * Kur'an'daki kullanımlarda ise, kelimenin sonundaki nun harfi, kök harnerinden sayıldığından kelime 
y~>]r-i ~ünsarif sayılmamışve nekre kullanımlarda tenvin almıştır. 
- Ebu Ubeyde, age, 1, 18. 

1 58ei-Kuıtubi, age, XIX, 106. ' · 
1 59ei-Hazin, Tefsir,IV, 235; en-Neysabfiri, Gariiibü'I-Kur'iln, XXIX, 109. 
1 60ez-Zemahşeri, ei-Keşşiif, IV, 165. . . 
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. İbn Abbas, kur'an kelimesini ittiba etmek şeklinde aniayarak ayete şöyle mana 
verir: "Onu okuyal'ak sana açıkladığımızda, sen o açıkladıklarımıza uy, onunla ainel 
et.•il61 · 

Ebu Ubeyde de, aynı görüşü payıaşarak ayeti şöyle manalandırır: "Onu al, onu 
· yaşa, ona·saril,." 162 

Katô.de de, ayeti "onun hüküm ve yasalarına uy" diye anlamıştır. 1 63 

Herhalde ayetteki "kur'aneh" ibaresi ne, önceki ayette Hô.zi11'in de dediği gibi l64 . 
"okuma" manasını yüklemek; "ittiba 1 uyma" manasmı yüklemekten daha doğrudur. 
Zira ayetin konumu, Kur'an'ın helal ve haramina uymayı emretme yeri değil, Cebriiii'in 
okuyuşunu bitirihceye dek onu dinle~ne emrinin verildiği. yerdir. Nitekini bu ayetle 
uyarıldıktan sonra Peygamberimiz @, Cebriiii kendisiıie vahiy getirdiğinde bir iyice· 
d_inler, O, okumayı bitirince,Hz. Peygamber @ okunimı anlamış ve ezberlemiş olurdu. 

Bu iki ayete baktığımızda, KaRaE kökünden üç kelimenin peşpeşe sıralandığı nı 
görürüz. ·Bu di..ıruin, Kur'an'daki okuma Jafızlarından sadece bu maddey~ has bir 
durumdur. 

c-Sal at /.namaz manasına: 

Kur'an kelimesi ':Zikri cüz, iradeye kül" kuralınca naniaz için kullanılmıştır. Zira 
kıraat /okuma, nainazın bir parçasıdır. Kelimenin, namaz anlamına· kullanılması, şü bir 
ii y e t t e i k i k e r e s ö z ·k o n u s i.ı o 1 m u ş t u r : 

ı~~ wl5 _r.ı.Ajı ı:_, ı_; ı:_,Lr,llı ı:_ıı_;_, J.;UI ~ Jı ~ı ~_,JJ.l ö_,LJı ~ı , Gü n e ş i n 

. kaymasından, gecenin kararıilasına kadar namazı ve özellikle sabah namazını kıl. Çünkü 
sabah namazıŞahidlenmiştir." (17 İsra 78) • · ·· · · 

Dilci ve tefsircilerin ayette geçen "kur'an" kelimesinin anlaınına dair görüşler.i 
farklı farklıdır. Onlardan çoğu kelimenin "okuma" manasma olduğuna·kaniqirler, 'Ayeti' 
açıklarken Zenıahşeri şunlari söyler: 

· "Kur'anü'I-Fecr", sabah namazıdır. Okuma anlamına "kur~ari" denilı~iŞtir. Çünkü ' 
okuma J kira at, · namazın bir ruknüdür: Ni teki~ namaz, ruku, sücud ve kunut diye d~ 
adlandırılmıştir. Bu, kıraat naınazin ruknü değildir, diyen İbn Aliyye ve et~Asanı.'ın 
aleyhine bir delildir.'ıl65 · . · . . . · .· . 

Eb ıl Hayyan'ın 166 ·hocası İbn Atıyye~deıi nakle~tiği gibi, bu ay etin beş vakit 
.namaza işaret ettiği konusunda, tefsirciler göruş birliği i.çerisindedirler; Ayetteki 
"dülukü'ş-şeıns" (güneşin öğle vakti kayması) ifadesi, öğle· ve ikindi ye; :·ğ~seku'I-Jeyl". 
(gecenin kararıiıası) ifadesi, akşam ve yatsıy~; "kur'anü'l-fecr" ifadesi, sabah namazınci 
işaret eüıwktedir. Buna göre ayet, beş vakit namazın hepsini kapsainaktadır. 

.. Ebıl Hgyya11, şi..ınları söyler: 

· 16lel-lsfehani, age, s, 606, 
162Ebü Ubeyde, age, 1,.2. 
163ei-Kurtubl, age, XIX, 106. 
164 .. 

el-Hfizın, age, IV,335: 
1 65ez-Zeınahşeri, ei-KeŞşaf, I, 535-536; · 
166Ebü Hayyan, age, VI .• 70. . 

. . ' ' 
" -·- ·~. "~----::.. ..... .----··- ~--···-··-··-'·-···:-
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'.'Sabah namazı, kıraat anlamına "kur'an'' kelimesi ile özellikle vurgulanınıştır. 
Çünkü uzun ve sesli okuma ile kıraat, sabah namazıılı yüceltnıektedir." 16? · 

EbıiAbdillalı er-Razf168 ayetteki "kur'anü'l-fecr" ifadesinin "sabah nama~ı" 'olarak 
anlaşılmasınİn yanlış olduğunu ileri sürmüştür. Şöyleki; bu anlayış sÖzü delilsiz 
olarak hakiki manasından mecazi ınanaya götürmektedir. Halbuki ayetin devaınında 

.;.U ~Li "-ı~ J.:.l.ll 0-"J . "geceden de kalk. ve sana özei:bir namaz olarak teheccüd 
kıl" buyurulniuştur. Teheccüd ile sabah namazının gece_ olma~ı ise imkansızdır. 
Ayetteki "bihi" zamiri, önceki ayette geçen "kur'anü'l-fecr"den kinayedir. Buna göre, 
bu ifadeden maksat, sabah namazında da teheccüdde de okunan Kur'an'ın bizatihi 
kendisidir. 

"Kur' ari" kelimesinin hem namaz, hem de okuma anlamına .gelmesi nin mümkün 

olduğu ayetlerden biri de şu ayettir: ı:ıi.)JI &-o~ Lo lji.)Ü "O halde namazadan 1 
Kur'an'dan kolay geleni oku~un." (73 Ivlüzzemmil 20) 

Aynı. şekilde,. Şeyh. 'ceme[l69, Kur'an kelimesinin şu iki ınanaya da 
gelebileceğini söyler: · · 

1-Naınaz: Okuma, namazın bir parçası olduğundan, namazdan kıraat diye söz 
edilmiştir. Tipkı "zikr-i cüz iradey-i kül" kaidesince namazdan kıyam,ruku', ·sücud diye 

. . söz edildiği gibi. · 

. 2-0kuma: Buna 'göre adı geçen ayetin ınanası şöyle olur:· "Geceleyin namaz 
kıldığınizda kolayımza geleni okuyun~" 

.Kurtubf de, bu ikinci gör~şü tercih ederek gerekçesini şöyle açıklar: "ÇüllkÜ bu 
anlryış, lafzı zahirine hriınletınektir. Diğer görüş ise, bir şeyin bir parçasını, o şeyin 
tamamına Isim vermek olup ınecazdır ... · .. 170 

Kıraatkelimesinin, okuma anlamına kullamlmasr, sadece Kur1an 1a has bir şey 
değildir. Hadislerde .ve Arap şiirin'de de aynı manada kullanılmıştır. Söz 'konusu 
hadislerden biri şöyledir: "Denizde hapsedilmiş şeytanlar vardır ki, onları Hz. Süleyman 
bağlamı'ştır. Onu.r.ı çıkıp insanlaraKur'an okumasından (tekrai.i) endişe edilir." 171. 

Şiirde kullanılıtıası.na örnek, Hassan b. Sabit'in 172 şu be,ytidir: 

173 

isra ·süresi 78. ayetinde geçen "kur'anü'I-fecr" ifadesi i.iç şekilde i'rab . 
edilebilmektedir:l-74 Bunlardan ilki, fiilin mansubu olan'" es-salah" kelimesine 

· · atfedilerek niansubokunmasıdır. Mana; "namazı ve özellikle sabah n aniazinı kıl',' olur. 

167Ebu Hayyan, age, VI, 70 .. 
168 . Ebu Hiıyyan, age, VI, 70. 
169 : . . ei-Ceınel, age, IV, 433. 
170ei-Kurtubi, age, XIX, 54. · 
17l ei-Kurtubi, age, i, 12. 
172Hassfin b.Sabit, Divan, 1978, s, 248. 
I73"Tesbih ve okumalarlu geceyi bölen ,,ak sakallılarla Allali'a kurban oldular .. " 
174ei-Ukberi, age,il, 90; Ebhu Hayyan, age, VI, 70. 
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İğra kaidesi ge~eğince mansub okunurs~ ınana; .:,.,ll ı .:ı ı.; ~j. • "namazı kıl, 
sabah narnazına da sarıl" olur. Ahfeş ve Ebıı'l~Beka bu görüştedider. Basra ekolü ise, 
isim fiilierinin zaıniı·de amel ederneyeceği gerekçesiyle bunu kabul etmezleı:~ 

Üçüncü olarak; gizli bir fiilin mansubu olarak düşünülebilir. Buna göre takdir 

_r.<lJı.:ıı.} )ı "özellikle sabah namazını tercih et", yahut ~ı ı:; ı.; ~l.:.:Jı.J "Biz sana 
sabah namazını verdik" olur ... 

11-FİİL KALIBINDA KULLANILMASI: 

Kur'an, KaRaE kökünü altısı mazi, beşi muzari ve beş-i emir olmak üzere ~m 
altı fiil kalılıında kullanmıştır. Şimdi.bunları görelim: 

ı.:Mazi ~ahpta kullanılması: 

Bu kullanım hem etken, hem de eçlilgeri olarak kullanı lmakla, diğer İnuzari ve 
emir kullanımlarından ayrılır. Kalıp etken olarak şu dizin şekillerinde de kullanılır: . 

• •• . l 

a-Fiil + Fail + Meful ü bih . Uç yerde bu di:~inde kullanılır: 

. ·ı :ıı -ı· n,; 
· l.l~ <,;;./~ ~ _(16 Nah197) 

.:ıı.)Jı..:.ıl_,sı~ı.J · . 
(17 Isra45) 

b~..;ı -ı~u · · · 
· JJ (75 Kıyaıne 18) 

Görüldüğü üzere .. bu ayetlerde fiil, şimdiki_ ve gelecek zalnrina delalet eden "iza" 
şart ed atından sonra gelmektedir.175 Faiı; bitişikzam ir olup ilk ikisindeHz.Peygaınbere 

· @ hitap (Sen); diğerinde ise, birinci' çoğul şahıs zaıniridir. Üçüncü ayette fiili n, birinci 
çoğul zamire isnat edilmesi mecazdır. Çünkü gerçek okuyucu ·Cebrail'dir. Bu okuruayı 
vahyetme, ezberleme ve cemetme işini üstlenen ise Allah Teiiliidır. Hz.:peygampere @ 

düşen ise, sadece Cebraili- izlemektir. 

Yine bu iiyetlerde.fiil geÇişli olup ilk ikisinde "ei~Kur'an" kelimesini; son.ayette 
ise aynı kelimeye giden zamiri meful olarak almıştır; Söz konusu dizinde şart cümlesi 
iki yerde "fa" harfinden sonra gelmiş olup inşa! cü nil e, diğerinde ise ihbar! ç:üııiledir. . 

b-Fiil + Meful ü bih + Fail + Car-MecrGr. 

·ş u .. ayet te.. b u Cl iz i h d e. ge Im i ştir:· 

.. -... ~_tA~},;_l.S' ~~ bı~ ~~~ıi,1::ZJI,tıJt.~-~;;·,J,., ____ .. "Eğer o.hu,~ ac.emJedrı 1 Z6 
birine indirseydik de o, kendilerine okusaydı yine iman etmeyeceklerdi."(26 $uara 198~ 
199) 

' . . 

l75Bkz.lbn Malik, Şcrlıu't-Tc.Shil, ı,: 120. · .. · . . . .. ' · .· .· · . 
176"el-A'ceınfin" kelimesi "a'ceiniy" yahut "a'cem'-' kelimesinin ç~ğuludıır. Bkz.elcCeınel, age, III,'293. 

' .. . . 
. · ·· .. 

•ı, 
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Bu ayette KaRaE fiili, önce meful ü bihini, sorira da harf-i cerli mefulünü 
almıştıc Fiili n ·faili ise, Hz.Peygambere@ gide11 gizli .zaınirdir. 

ı 

Şu iki ayette de fiil, edilgen olarak kullanılmıştır: 
1 

.I.JJ4>..; ~ l_,.;:....::ı;l_, .U l_,......:;....,l.S I.JI.}JI •.} 1~1_, . "Kur' arı okunduğunda onu . · 
dinleyin ve susun. Taki nierhaınet olunasınız." (7 A'raf 204) 

I.JJ~ "1 !JI.)JI ~ •.} 1~1_, "Karşılarında Kur'a~ okunduğunda secde etmezler.'' 
(~4 İnşikak. 21) 

İki örnekte de fiil ınazi olmasına rağmen, devamlılık ve gelecek zaman bildiren 
şart edatı "izil"pan sonra gelmiştir. Cümlenin hedefi, faili bildirmekten çok, kıraat 
ol'ayının oluşum· h:lr!irınek olduğundan friil anılı:nainıştır. Her iki cüınlede de naib-i 
fail, aslen ması"r olup daha sonra Allah kelaınına özel isim olan "el-Kur'an" 
keliınesidir. ilk cümle, tekidi gerektiren bir kor.umda olmadığı için tekidsiz gelirken, 
ikincisi tekid konuımında olduğundan harf-i cerli ıneful, ınefi.ıl ü bihden önce getirilerek 
ınana pekiŞtirilmiştir 

İlk ayette şartın cevabı, başında "fa" bulunan eniir cümlesidir. Şart cümlesinin 
bağımsız başlangıç cümlesi olara!< değerlendirilmesi de, kendinden önceki cüınle ile 
bağlantılı olarakda, kendinden önceki cümle ile bağlantılı olarak değerlendirflınesi de 
mümkündür. · 

İkinci ayette ise, şartın cevabı olumsuz muzari cümlesidlr. Şf!rt cümlesi daha 
önceki ayette geçen hal cümlesine inatuf haldir. · 

İlk ayetteki .J l_,......:;....,l.S ibaresinde geçen zaıniı·in Kur'an'a yahut lafza,i eelale 
ait oluşu tartışınalıdır. İlk görüşüe göre mana, "Kur'an için dinleyin"; ikincisine· göre 
ise,"Allah için dinleyin" olur. Zamirin başındaki harf-i cerin zaid, yahut "ila" harf-i ceri 
ınanasma olduğu söylenmiştir. Buna göre ise ınana, "Kur'an'ı dinleyin" yahut, "Kur'iin'a 
kulak verin"olur.I77 · 

2-Muzari Iüilıbında Kullanılması: 

. KaRaE kökünden muzari'fiil, ilcinci harfinin fethası ve damnıesi ile iki. babdan da 
gel.ebil ir. 178 Kur' an, birinci şekilde ve beŞ yerde bu fiili kul i anmış olup fıil, harf-i 
çersiz meful almıştır. Bu kalıptaki kullanım dizini iki şekilde gelmiştir: · · 

a-Fiil + Fail + Meful-ü bih. Şu iki ayette bu şekilde kullanılmıştır: . 

y~I!Jj.).; ''Onlar kitabi okurlar.'' (lO Yunus 94) 

r-8-il.::S' I.Jj.).; "Onlar kitabiarını okurlar.'' (i 7 İsra 71) 

Her iki kullanıında da, fiil çoğul olarak gelmiş ve ıneful, bir isim olmuştur. 

177el-Ceıııel, age, IV, 51 1. 
178 .. 

Bkz.lbn Manzur, age, 1, 128. 
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b-Fiil + Meful-ü bih + FatL Şu üç ayette bu şekilde kullanılmıştır: 

"_ünu Biz okuru,z.'':(l7 İsra 93) 

cl..rt•J'. "Onu senin okuman için .. " (17 İsrha IOq) 

ıJJ J).:...ı "Onu sana: Biz okuyacağız." (87 A'la 6) 

Bu ayetlei·de fail, gizli zamir olup meful ise, fiile qitişik açık zamir ohnuştur. 

3-Emir Kahbın d~· .Kullanıl~asi: 

Bu kalıp, Kur'an'da altı yerde gççmektedir. Bu kalıp, dört ayrı dizinde kendini 
göstermektedir: · · · 

a-Fiil + Fail + Car-mecrur. Bu şeklideki ayet: 179 ~ I:?JJI ı.!LJ r--1 ·ı_; ı. "Oku 
yaradan Raobinin adıyla.3 (96 Alak l) Ayetteki "ba" harf-i cerinl döit şekilde . 
yorumlamak mümkündür:180 

al-Hal m_anasına gelmesi. Buna göre maria şöyledir: '''Rabbinin ~diyla açılış. 
yaparak 1 başhiyarale oku." Bı.i anlayışa göre' ayet, herşeye Allah'ın adıyla başlamanili 
gereği ne dikk<lt çekınektedir. · · · 

. a2-Zaid olinası. Mana şöyledi;·: "Rabbinin adını ol(u." nitekim IviüminGn.sfiresi 

· 20. ayetinde de aynı haıf zaid olarak kullanılmiştır.( ~JJ~ ~·) Şiiı~de de aynı şekilde 
kullanılm;ştır:' J..F'4 .:ılA~- .?.'t...,H ~:_,.... cr""l.::.ıt.J ~ fl.).l &A> * ' . 

a3-Yardım dilerne (istihane) anlamına gelm-esi. Buna göre· mana şöyledir:. 
"Rabbi inin adıyla yardım dileyerek sana yahye'dileni oku." . . 

.. a4-"Ala" harf-i cerinin manasma gelmesi. Mana Şöyledir: '1Rabbinin adı Uı~re. 
oku." Nit'ekim Hfid suresi 4L ayetinde de, ayni· manad_a 

ki.ıllanılınıştir: . ~j_.j .1+-.?.'-" .JJI r--1 1?,) JLi.J i 81 ;;qedi .ki: Biniri All~h'ın adı 
üzere, geminin gitmesinde de, demir atmasında da;" ' . 

· Ayetteki .Rribbitı iSmiiıd~.n maksadın 'Kui·'ftn olduğunu söyleye11Ier ele·, 
· olmuştur.182 · · ·· 

. · Konumuz olan ayette geçen. fiili n faili, gizli ikinci tekil şahıs iamiridir. Yukarda· 
v.erdiğimiz farklı yorumlara göre fiil, geçişli yahutgeçişsiz olabilmektedir. . · ' ·. · .· 

'· 

.. b-Fiil + Fail + Başlangıç cümlesi. bu şekildeki ayet şöyledir: ~.J~I ı!LJJ L.il . .. ' . 
•''Oku,Rabbin·kerem··· s~hibİdir. ':'(96_ Ala k 39) ·ayettek,i·''okuıt~~i;•bir'önC.ekic-'!oku~--::·;·'--····· ""';~:'':· 

• • ' \ •• ,, 1 • ' • • ', 

179 Şöz konusu ay~t ilk inen 'ayet olup H~.Aii'ıiin mushafının b~ :sui·e ile b~şiadı~ı ~·iva;~t edilmiştir: · · 
l 80ei-Ukberi, age, ll, 290; ei-Kurtubt, age, XX., ıl 7; ei-Cemel, age, IV, 560. , . : · * . . ' . . . . . ' ' 
~'Onlar ipek misali asil kadınl~rdır. Yoksa SIJreler okumayan göz çukurlııi:ı kum öıtilliller değildir~" 

·. l 8 l Besıııeledeki "is ın" kelimesi çok kullanıldığı içinelifsiz yaz'ılır. · 
l82eı~Kiıİtub\. age, XX, 117 ··.· · · 

. · ... 
•ı, .. ,, 

• .. 
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cüİnlesinin tekidi olup cümle anlarnca bitmiş~ yeni bir-cU m le başlamıştır. Önceki mazi · 
ye muzari kalıplarından farkli olarak fiilin faili mukadder olup cünile, tekid cümlesi 

·olarak gelmiştir. · - · 
. . . ', . . . 

İki fiyette de "oku" emrinin tekrar edilmesi, ya "oku ve okuduğunu tebliğ et" 
tınlapun'ıı tebliğ için; yahut "öğrenmek için oku ve öğreJmek için oku" anlamınadır.En · 
uygu rı yoruıri 'ise; ilk e'mrin "o kumayı iyi bir şekilde gerçekleştir" anlamına gelmesi ve 
"Rab,bin adıyla;' ifadesinin ikinci "oku" emri ile alakah olmasıdır. Buna göre mana 
şöyle olur: "Okuınayı güzel blr şekilde yerine getir, Rabbin adıyla oku." .İlk eİ11rin 

. güçlü bir okuyucu , ikinci emrin fiili bir okuyucu ·olmaya işaret etmesi de 
ıııüıiıkündür. Nitekini, ilk einiı:den sonra "rıisanın 'alaktan yaratıldığına", ikinci eınirden.· 
so h ra '_'Rabbi n kerem saJıibi 'oluşuna ve yazıyı insana öğrçti'şine" dikkat çekilmiştir. 183 

e-Fi il+ Fail + Meful-ü bih. Bu dizin şu üç yerde geçmektedir: 

..ıl.ıl.:6' 1.)1 "Kitabını oku." (17 İsrfi 14) 

. ~Lo IJI.)ü 

iki sefer geçmektedir.) 
"Kolayınıza geleni okuyun .. " (73 Müzzeınınil 20 Ayette 

· İlk fiyette friil, gizli ınuhatab (ikinci tekil Şahıs) zam id, diğer ayette ise, cemi' 
vavıdır. tık ayette meful açık i.sim, diğer ikisinde isın-i mevsuldür. . . 

d-İki farklı fimil + Fail + Meful-i.i bih. Bu dizindeki ayet 

.·şöyledir: 4.l.:$IJ(,i,liJLA. "Alın okuyun kitabımı!" (69 Hakka 19) ayetteki ''kit.fibiyeh" 
kelimesinin.ilk fiiİ "hfiO" fiilinin mi 184 yoksa ikinci fiil "İkraO" kelimesinin mi 
mefulü olduğu tartışmalı'dır. Kufe ekolüne göre kelimenin fiili, önce geçtiği için ilk. 
fiildir. Bu görüşe göre, ikinci fiile meful olmak üzerç bir zainir takdir edilir. Basra 
ekoli.ine göre ikinci fiil onun.aınilidir: Bu görüşe göre, birinci fiil için meful takdir 
ed'ilii·. "kitflbiyeh" keiiınesinin aslı "kitabım" anlamına "kitilbl" kelimes,idlr. Ayet 
Sonlarındaki ses benzerliğine (fasıla) uygun olması'İçin, kelimenin sonuna sekte hası 
getirilniiştir. · · 

.{aRaE KÖKÜ İNCELEMEMiZDEN ÇlKAN SONUÇLAR 

1-0kuına lafızlarındaı'ı en çok kuHamlan kök bı.; köktür:. 

2-Bu kökten gelen fiilierin on altı yerde geçişli,-a]tı yerde isel85"alfi" harf-i ceri 
· .. ile kullanıldığıgörülfnüştür. · 

3-Kur'fin'daki okuma lafızlarından, sadece bu kökten fiil kalıpları başlangıç 
cümlelerinden sonra kullan.ılınıştır. · 

183Bkz;Neysfib0ri, age, XXX. 133l · . ·. . 
184söz konusu kelimenin normal fiil olması da, isim fiil 'olması dn milmkUndllr. Her iki takdirde de kelime 
.. "nlın"·ımınnsııiadır. bkz. lbnU'I-Enbfiri, ei-Müzekker ve'I·Milennes, Beynıt, 1986,.1, 359-360. 
185Bkz. 17 lsrii ı 06; 26 Şıınrfı 199; .s4lnşikfik :21. · · · · · 
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· 4~0n farklı cümle yapısıyla b,aŞIFıya~ l86 Kur'an sOrrlerinden beş sure "de" (kıil) 
. emri iJel87, bir sure de "oku" (ikra') emri ile başlamaktadır. . · . . . • 1, 

S" Kur'an okunınası ile ilgili konulardan biri olan istiaze (euzü) ile ·başlayarak .. 
okuma emri Kur'an'da sadece bu kök .· kullanılarr,ık gelmiştir: 

~)l,:ı~l ı:ro .ill~ .Lı.w...ü ,:ıi.)JI-::;1_} I~IJ 

şeytandan Allah'a sığın." (16 Nahl 98) 
"Kur'fin okudugunda kovulmuş· 

. Söz konusu ayet Hz.Peygamberin @·şahsında ümmete seslenmektedir. İli m . 
adamları Kur'an okumada "euzü" çekm-enin gerekliliği konusunda birleşmişlerdir. fakat 
onlar, okuma öncesi mi, yoksa sonrası inı ·çekileceği konusunda farklı görüşler ileri ' 

. s4rmüşleridir.188 bu görüş ayrılığı gramer kirailanndan kaynaklanmaktadır. Şöyleki, 
bazı ilim adamları "fezteız billah" ibaresindeki "ffi" harfinin özellikle şart cümlesinin 
cevabında tertibi gerektirdiğini gerekçe göstererek istiaze.nin okumadan sonra yapılması 
gerektiğini savunmuşlardır. Gerçekten de, istiaze emrinirı geçtiği cevap cüınlesi, Kur'an ·· 
okumadan ba:lıseden _şaı:t cümlesinden sonra gelınişÜı:.* 

T ~-, 

Kimi ilim adamları da, istiazenin kıraate vesile_olduği.ı~u, vesi_lenin ise öncelik 
hakkının bulunduğunu, ayetin başındaki "iza" edatının iki cümleyi bitiştirınek için 
geldiğini ve Arapçada benzer kullanımların olduğunu gerekçe· göstererek istiiızenin 

· Ükuıiıaya başlarrıadan 'önce yapılması gerektiğiJ!İ iler.i ·si.irınüşlerdif. Bu görüşe ,göre· · ,, ·· 
ınana şöyledir: "Kur'an okumaya başladiğında kovulinuş şeytandan Allah'a sığın (euzü 
çek)." · ' 

6-Araınicede "Karl" kelimesi 189 İnananlara Kitab-ı Mukaddesi okumak iÇin kabul 
edilmiŞ. din adamlığı rütbel_erinden birinin adı olarak kullanılir. Milattan qnce 500 
yıllarında Amınicenin .doğunun tüm eski bçldelerinde İbrani.ce ve :r>:enanicenin yedne 
kullanılan resmi dil olduğu bilinı_:nekted!r.1 90 - Arapçada bu kelime, Bz.Peygarilber@ 
zamanında bu asli ınanayı almıştır. Nitekim o dönemde sahabiden bir grup ''kurr~" diye 
şöhret bulmuştur. Hadisde bunlara işaret edilerek "Kur' anı şu dört kişiden alınız .. " l9l · -\ 
buyuruhnuş, Bi'ri Ma u ne katliamında kendilerine "Kurrfi" denilen yetmiş sahabi, şe h id 
düşmüştür.1 92 · · : · . · . - ~ , · · 

?~Burada Kur'an okuma şekillet-iyle ilgili bir kıs11iı kavramJiii- :nitelendidHrkeri 
diğer qkuma lafızları değil de,-KaRaE kökünün kullanıldığinı IJelirtmeliyiz.Söz geliini 

. . - . . .·. ,_. , ··. / • .. 
186 On dört su re sena, yirı~i dokuz sure hece harfleri, ~n su re iıiila: yirmi üç su re- ihbarİ cümle, on beş · 

s tire kasem, yedi su re "izi\" şart ed atı, altı su re istifam, Uç su re duıı, bir süre ta'lil ve altı su re de e mr ile 
oiışliııııaktiıdır. . . , , ... 

187Bunlar72 Cin,l09 Kiifırun,IJ2lhlas, 113 Felak ve 114 Niis sureleridir. . ·. . 
I88Bkz. ei-Kastalfi~l, Letfiifü'I-i§a~at,· ı, 306. Kastalani'nin ,iılın adamları ·euzüıiüh vücubunda 

birleŞmişlerdir görlişü söz götürmektedir. Şöyleki, bir kere onlar ittifak değil ihtilaf,etmişlerdir. Onlaı'dan · 
. çoğu müstehab olduğunu söylerken bir kısım vacib olduğunu ileri sUrmUşlerdir. Tercih edilen- görüş de· 

ilk görüştür. Bkz. lbnü'l-Cezerl, en-Neşr fi'I~Kıraati'I-Aşr, Kalıire, ty, 1, 257. 
* Bu görilşe göre ıiıaııa şöyledir: "Kur'iin okuduktan soıira eOzü çek", Bu anlayış; okıimanın asillıedefinin 
.. okudüğunu aniayıp .gereğini.yerine .getirme olduğu.göz.önilnd!!c.buluııdurulmsa,, __ okuduğıınu~anlay_un=; ............. . 
kişinin , anladıklarını uygulayabilmesi için; önündeld en büyük·engelin şeytan .olduğu si:ımıciına götürür. · 
Gerçekten d~, o~uma ve doğru anlamanın önündeki en önemli engel şeytandır. Ama anladıklarını 
uygulamanın önilndeki en buyük engel de şeytaqdır. Işte· bu yiizden lıerhalükarda kovulmuş· şeytana · · 
karşı Allah'ı yardıma çağırmalıyız.' (Milt) 

189el-Eb Rufiiil, Garfiibü'l-Lüğiıti'l-Arabiyye, Beyrut, ty, s, 200. 
I9°Ayıii yer. · , 
191elcKirmani, Şerlıu Salıihi 1ı~nııhari. 1937,-XIX, 16. 
192el"Askaliinl, Fetlıu.'I-Bfiri, IX, 38, 42. . . 

,, 

.. · ... 
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. "hadr" ve "tahzi'n" kavramları şu şekilde açıklanmıştüır: V~)\.; 1_;, ı.l_,ill..::...;-~> 
193 . . . 

8-KaRaE kökünden mastar olan "ei-Kur'an'! kavramı Allah'ın kitabının özel 
. adıdır. Başındaki ''el'; takısı, kelimenin asıl manasını hissettirmek içindir. Tıpkı kişinin 
faziletini bildirmek için, faziletli bir kişiye FeDaLe kqkünden ~·el-Fadl" denilmesi 
gibi.l94 . . 1 

V.MADDE: ıv,IeNeYe KÖKÜ 

· MeNeYe kökü, sözlükte pek çok manaya gelir. Bunlardan birkaçı:l95 1 
1 -Ta k d i r e tm e k : B ir b e y t i n d e ş a i r ş ö y 1 e d e r : 

~UI ~ ı.r. Lı Lı::J. ır· . . .J...;I..:...J ·~ uJ~ 'i.J * 
2-Kader: Bir b~şka şair de şöyle der:: 

3-Belaya uğratarak denemek: 1~ ı..ro (Bela ya uğratarak d~nedi.) denir. · 

4-İsm-i ·mekan· manasına, kan ak'ıtıld1ğı için Me kk e de bir mevkiy~ '.'Mina" 
· denmiştir. · · 

5-İnsan suyu için söylenen i'meni" kelimesi de bu köktendir. 

6-Bir şeyi arzulam ak~ temenni etmek. 

· 7-Yalan. düzmek, uydurmak. Bir sözünde. Hz. Osman şöyle der: 

~1 ..i.:.o .~._:ı 'i.J ~.Lı 1(Müslümarl olalıdan beri ne hiç incittim, ne de hiç yalan.·· 
söyledim.) · · 

· 8-0ku'mak ve yazmak. y\.::.(JI u-ii (Kitabı okuyup yazdı.) denir. 196 

Kur'an'da bu kök, çıkuma anlamına kullanılmiştır:197 Bu kullanıll) da Kur'an'iı 
hastır. Şimdi, Kur'an okumanın "temanna" yahut "üinniye" diye isimlendirilmesinin 
nedel}lyrini araştıralım: 

'193 . ·1bn Manzur, age, V, 244; XVI, 266. 
, 194ei-Ezheri, Şerlıu't-Tasrilı, 1, 152. . 

195Bkz. lbn Faris, age, V, 377; el-lsfehfin!, age, s, 722; ez-Zeıııalışeri, Esusü'l-Belllğa, s, 606; lbn Manzur, 
age, XV, 294; ei-Firuzabfidl, ci-Kaıııfis, s, 173 I. · . . · 

* "Kaderi n senin için takdir ettiği ortayri çıkana dek, kesinlikle bir şeyi yapmayacağı ın, deme." 
. * "Eb O Aınr'ııı hayatına yemin olsun ki, kader ~nu, sağanak yağınurların hel ak ettiği bir olaya sür.ükledi." 

"Zenginlik yahut gece-gündüzün kaderi (getirecekleri) bana yetene kadar hayatın zirvesine ulaşana• dek 
ıalışacağı ın:" · , · . 

19 lbn Manzur, cümlenin sadece okudu, ınanasma geldiğini söyler. Bkz. age, XV, 294. 
197Bkz. 2 Bakara 78; 22 Hac 52. 
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Bu konuda, dilcilerin pek Çok görUşü vardır, aı~ıa kan:aati·ı,riizce bunları~ ikisi 
zikre değerdir. · · · · · 

a-Ezlıerf'nln 1 9 8 Şu görüşüdik "Okumaya, üıııniye rlenmiştir. Çünkii Kur'fln .. 
okuyucusu, rahmet ayetine gelince rahmet umaı~, azab ayetine. gelince de ondan . 
korunmak ister." · 

Bu gÖrüŞe göre, kelimeni~ bir şeyi arzulanrak,. temenni' etme. n~~nası . 
gözetil miştir. Mekkf el-Kiıysf gibi bazı bilim adamları da Ezherf ile flY!JI. 
görüştedirler. 199 

2-fim Fll.ris'in görüşü: Okumaya "temeli na". den miştir. Zii·a keliınede .takdir 
manası· vardır. Niteiın Hac 52. ayette "illa iza teırıenna" ( tıncak okuduğu zaman .. ) .. 

· denilmiştir- ki, bunda "takdir" anlamı, vardır. Çünkü Kur' an, her ayetin yeriniri takdir.· 
. edilip tayin edildiği kitaptır.200 . · · . . ·· . . . 

. . 
Rllgıb da,aynı görüşü paylaşır. Ona göre, "temennl" her bir şeyin bizzat tf!kdi~ .· ... 

·eJilmesi olup bu, ikiye ayrılİr: Biri tahmin ve zandan 'kaynaklanan takdird ir. Yalan da · 
bu çeşittendir. Diğeri·ise, görme ve temellendirmeden kaynaklanan takdirdir ki, okuma 

· da bundandır. Ragıb, bu açıklamaların-ardından adı geçeri ayethakkında Şunları söyler:. 

"Hz.Peygamber ,®, çoğu' zaman C.ebrail'in geti!·diği vahyi ezberleyeınern 
endişesiyle aceleyle okurdu .. Ta:Jci bu konijda "aceleyle dilini. depretme." (75 Kıyaıne 16)' 
ay eti geldi. işte onun bu okuyuşu ~·terriennl" diye adhındırıldı.. Şeytanın bu gibi 

.· durumlarda ayetleçe kendi düzmelerini karıştırabileceğine dikkat çekildi. Nitelçi ın. Hz~ • 
Peygamber @ de, acelenin· şeytandan _kaynaklflndığı·nı açiklamıştır.20 1 . ' ·.. . 

Bu görüşte ol~ınlardan biri de, Zıpnahşed'dir. o, Ha;slln b. Silbit'in Hz. Osman 
hakkındaki şu · ıiıersiyesını bu görüşü desteklemek . için rtakleder: 

~:.ı~ J,..jl ~_,_,b ı,li ~- J,.,.ı.J.ıı yl.:S' :.fi. . 2o2 Zenıalışerf;'sözleriiıe devamla şöyle 
der: ','Takdir etmek anlamı gözetilerek "temennl".kelirııes! türetilmiştir. Şöyle ki,·. 
temennl; kendi içinde takdir olunur, umulan şeyleri bağrında toplar. Söz söyleyen yahut 
okuyan da, kelimeleri birbirinin ardından belir,leyip sıralar. "203 ' 

·· Ka.riaatirriize göre, temennl kelimesini n. asli manalirı ile bağiantıli olarak ()ki.ırna 
manasma gefişi hakkında ileri sürÜlen . gö~üşlerin en tutariısı da budur: Bu, ''kıraau~· 
topla~a manası .vardır. Çünkü onda, harf;·keliıiıe ve cüınieler. bir çıraya ge~irilmektedir~·~ ;, . 
şeklinde~i .sözümüzü de desteklemektedir. aynı şekilde temenrti de; topl~nan keliiııelı::ri ..• 
sıralamak, miktarını 1 yerini belideyip düzenlemektir. Bu yüzden okuma manasına. ' 
kullanılmıştır. . , ·. · · ' 

.'Yaptığımı~ incelemeler sonucu, MeNeYe kökü Kur'an.'da204 şı.ı beş ılnuıada• 
· kullanıldığını gördük: · · 

l98el-Ezheri, Tehzibü'I-Lü~a, 1967, XV, 534; lbn Manzur, age, xv: 294. 
1'99et-Kaysi, ci-Umdc fi-Garibi'I-Kur.'iln, s, 79. .' . ' .. · .• 
200lbn Paris, age,' V, 277.. • 
20leı-lsfehi.lni:, age, s, 723.'' · · · · · 
202 "O, Allah'ın kitabını, Davfid'un ZebOr'u okuyuşu gibi,geceıiin başında ieeiıni.il\! okurdu.". 
203ez-Zeınahşeri, ci-Kc§şfif, 1,1 17. · ·. · ' · -: . 
204siı kök Kur'an'da yirini iki yerde kullanılmıştır. 

' ' 1' . ··,.·. -.... 

.. ,, 

... 

'', ,: 

ı', •, 

':\ 
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. ' 

1-Yalari ve batı I sözler: jLo~l ~~-' "Onl~ı-ı batı.l sözler aldattı.'; (57 Hadid 
14) 

- 'l.olı.ı.UJ . . ·. - . . . 
2-Kuruntular: ~ "Bunlar, onların kuruntularıdır." (2 Bakara 111) 

Kureyşlehçesine göre, kelimenin ''batıl sözler" anlamına geldiği de söylenmiştir.205 
. . 

, 3~Bir şeyi arzulamak ve dilemek (temenni):' ..:ı_,.lll_,.:...::j " .. Ölümü. temenni 
· edin;" (2 Bakara 94) · 

4-Meni: ı;r. ı,;.o ·ı.:ro ·lll::ı.i ~ ıJI "(İnsan) dökUien bir nutfe meni deği i miydi? 
(75 kıyame 37) 

5-0kumak: .Söz konusı,ı kök, okuma ınanasma iki 'yerde ve üç kere 
kullanılmıştır. Şimdi bunları görelim: 

' 
"Bunların bir de ümml 

olanları vardır, kitap bilınezler, ancak bir takım kurun tu yığın ı kurar ve sırf zan. ardında 
dolaşırlaı·." (2 Bakara 77) 

"el-Emani" kelimesi, Ferrifnın dediğfgibi,2o6 iki şekilde okunur ve iki manaya 
gelir. arap "emaniye" ve ''eınaniyye" şeklinde şeddesiz ve şeddeli okur. Şeddeli okuyuş 
daha doğru ol anıdır. Çünkü '1effill" kalıbıiıda cemi yapıldığında kelimenin Şt":ddeli olması 

-gerekir.,:2°7 · · · . . 

. ;'Üniniye" okuı-iıak ve uyduruk söi arilarnma gelir Nitekim, insanlan kışkırtan. 

_İbn 'Dq'be için bedeviler, şöyle demişlerdir: ~ • ·.·i • ~ r14.:i.l.JJ • ıf.. 208 

. Buna göre· ayetteki bu kelime, üınmileriiı. Allah'ın-kitabından d~ğil de c 

büyüklerinin sözlerinden dinlediklerine işaret etmektedir. Fen·a, bu. son anlayışın daha _ 
açık olduğunu söyleri-ı iştir. 209 · 

' . . ' . . 

Dilci ve tefsiri::ilerin çoğu, ayetteki "einaniy" kelimesinin okuma anlamına 
geldiğini savunmuşlardır. buna göre mana: "Onlar ancak, okuduklarını. biliiler.-'i210 
şeklindedir. · 

Ragıb; ayeti şöyle anlar: "Onlar ancak anlamadan okuduklaniıa uyarlar. Şöyle ki, 
ıiıanayı anlamadan okuma, sahibini tahmin üzere.üınniyyeye (kuruntuya) götürür."2ll 

. . . 

205ceınil Said, age; 1, 291. 
20~el-Feı:rfı, age, 1, 49. - · . · 
207Tahfif için keliıiıenin sonudaki cemi yası düşürülür. Biiyük gemi ~nlaıııına "ei-Garfigir" kelimesinin 
· "ei-Garfigır" şeklinde okunınasi gibi. 
208"Bu senin rivayet ettiğin bir şey ıni, yoksa uydurup düzdliğÜn bir şey nı i?" 
209e!-,6.1ıfeş, age, 1, 297 .. 
21 0ei-Ezheri, Tchzibü'l-1-üğ:ı, XV, 534; ez-Zeınahşeri, cl-Kc~~fif, 1, 117; es-Suyuti, Mu'tcrakü'l-Akrfin, I, . 

530. . . . . . 

211 el-lsfehfini. age. s, 722. 
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Denildi ki, emaniy, onların bilginlerinden işitip körükörüne kabullendikleri 
çeşitli yalanlardır. Nitekim."yalan uydurdum, yalan naklettim" anlamını karşılamak için 

. bu kökün kullanıldığı yukarda geçmişti...212 · · · 
. . 

Kelimenin yalan anlamına, "el-meyn" den dönüştürülerek elde edildiği de 
söylenmiştir.2 13 

Ayetteki "ümmiyyfin" kelimesi, sonra. gelmiş mübteda; önceki kelime ise 
haberdir. Alifeş'e göre, kelimenin zarf olarak merfu okunınası da caizdir. "La·ya'lemfin" 
cümlesi ise bu kelimenin sıfatıdır, "ve'i~Emaniyye" ifadesi, munkatı' istisnadır. Çünkü 
emani, istisna edildiği,(mustesna minh), ilim cinsinden bir şey değildir.Bun1dald "illa" 
kelimesi, ;'lakin" anlamınadır. Buna göre ayetin mana~ı şöyledir: "Kitap bilmezler, 
fakat bir takım kuruntular kurarlar ... "214 · · · . · . · ·· · 

Sb- ~1 c,i ı:ı~l ~~ ~,;(1~1 "ııi ~ '.IJ JJ-WiJ u..a ı.!iY iJ-o W...) Lo:,' ii B iz, 
senden önce ne bir rasül;' ne de bir n ebi göndermedik ki, bir temenni ,kurduğünda, şeytan· 
onun ümniyyesine bir şeyler katmış olmasın .. " (22 Hac 52) 215 · · 

• Bu ayette söz konusu ettiğimiz kök, biri mazi kahpta, diğeri isimkalıbında 
olmak üzere iki şekilde geçmektedir. Şimdibunları inceleyelim:· · · ·· · · 

1-Fiil olarak kullanılması: "Temenna": 

. Çoğu dilci ve tefsi'rcilere göre,, kelimenin ayetteki manas·ı okı.ımaktır.21 6Suyutl, 1 
• 

bu fiile şu üç manayı yüklemiştic Nefsin ariuladığı şey, okumak ve yalan.217 . ·. ·. ~· · 

Ayetteki fiil, onuşimdiki ve gelecek z~mana dönüştüren şart edatındanisonra .. 
gelmiştir. Fail, gizli zamir; meful ise hazfedilı;niştir; Şartın cevabı, "fÜ~a'ş~Şeytan;;'' 
cümlesidir. Yoksa "illa iza temenna" ibaresi c.evap deği 1, istisnadır. Cümieniri' · . 
tamamının "nebiy" kelimesinin sıfatı olduğu da söylenmiştir:218 

•, ',. 

2-İsim olarak kull~riılması: "Üıriniyye'.'. 

Ayette geçen bu kelimenin ,;okuma'; anlamına geldiğini tüm tefsirciler 
söylemiştir219 Suyutl, bu kelimeye de, yukarda geçen üç. manayı yükleriıiştir;22Q . . . . ' ' . 

. Kureyşlençesinde, ;'ümniyye'.' kelimesi, ideal, düşünce deniektir.221 . . ' . ' 

212 . . erı-NeysfibOrl', age, 1, 351. 
213et-Cevheri, es-Sılıfilı, ll, 516. . . . 

-,r·· 

! 
. 1 

·.1 

' 

214et-Ukberi, age, 1, 45. · . i . · . . . 

2! 5 Ayett~ki söz konusu kelimelerin "okıimiı" .anlamına geldigine dair tefsircilerin görüşleriiçin Bk~.en~ .. . , 1 

21 ~e1ı;~~_(lrl', ~~e, )(V III, 1_1 I-_
1
I I~L ........ ~. . .. : ........... c : .• ; .. cc_.~ . ..c•.••-'·=..c. .. c ... :.. ..... • . .o.=•==;_,"-'~'~=c.:-'·'······ ....... : .......... :• L ............ :.i 

. ei-Ezher!, age, XV, 534; el- sfehfinl', rige, s, 722; İbn Kuteybe, Tcfsiru Garibi'I·KurJdn, V, 462; ez- · · ;: ·~ 
Zemahşerl', el-KC§§fif, lll, 37; EbO Hayyan, cl-Balıru'l·Mulıit; VI, 382. · · · · · · · · ' ' 

217 es-SuyOti, age, Il, 266. · ·· · ·. · · 
218et-Ukberi, age; Il, 266. . . · · · · 
219et-lsfehfinl', age, s, 722; ez-Zemahşe~i, el-Keşşfif; III, 37; et~Taberl', age, XVII, 131-134; el-Kurtubi, ~ 

age, XII, 82. · · . . · · . . ,·. • ,. . · . · · · 
220 . " . . . . ' . 

es-SuyOtı, age, Il, 266. , . · . 
. 221 Ib n HasnOn, cl-Luğfit fi'I-Kur'fini'l·Kerim, •1972, s, 35. 

,. ,. . .. 
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Kelime ayette, Peygamberimize @ yahut genel olarak peygambere giden bir 
zamire muzaf olarak gelmiştir. . ' . . . . .· 

SONUÇ 

Bu araştırma bir takım özel ve genel sonuçlar sopa ermiştir. Özel sonuçları biz, 
·bu okuma Iafızlarından herbirinden söz ederken belirttik. Genel tesbitlerimizi de 
aşağıdaki şekilde, özet olarak sunabiliriz: 

. 1-Kur'an'da geçen okuma kavramları şu beş maddedir: TeUNe, DeRaSe, 
RaTeLe, Ka:RaE, MeNeYe. 

2-Bunlardan Kur'an'da en çok kullanılanı KaRaE köküdüı~. Onu sırasıyla TeLeVe, 
DeRaSe, RaTeLe ve MeNeYe kökleri izlemektedir. 

3-Kur'an'daki okuma· Jafızları, kendilerinde söz konusu olan Kur'an i kıraat 
farklılıklarının çokluğu,ile dikkat çekmektedirler: 

4cKur'an'da kullanılan bu okuma lafızları, genellikle maddi manalardan, soyut 
manevi manalara kaymıştır. . ' 

S-Kur'an'daki bu okuma Iafızları, "müşterek lafızlar" olarak şöhret bulmuşlardır. 

6-Söz konusu bu lafızlaı:ın fiil kalıplarında kullanılması daha fazladır. 

7-Bu lafızların, öncesi ile bağlantılı kısa vebirbirine paralel manada cümlelerde 
kullanılmış olması ki bu, yüce ve ilahi tislübün kendisiyle belirginleştiği bir husustur. 

8-Bu Jafızların fiil kalıpları, daha çok şart e.datlarıyla birlikte kullanılmıştır. · 
Kullanımda en fazla pay ise "iza" edatının olmuştur.· · · 

9-Söylenen sözdeki hedefin, failin dışındakilerle ilgili olduğunu bildirmek için, 
' fiiller genellikle, meçhul kalıplarda kullanılmıştır. 

10-Bu köklerden türetilen fiil kalıplarının "Kane yefal" kalıbı gibi mürekkeb 
. kalıplarda kullanılması, okuma olayının geçmiş~e dev.amlılığı111 bildirmektedir. 

ll-Bu lafızların geÇtiği cümlelerde, çeşitli tekid araçları kullanılmıştır. 

12-Yine bu köklerden türetilen fiil kalıplarının yer aldiğı cümlelerde, çokça 
olumsuzluk edatı "ma" kullanılmıştır.' · 

·Bitirirken, başimya u'laştırdığı için Alemierin Rabbine hamdederiz. 




