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Beşinci Baskıya Önsöz

1994ye makale, 1995,de ise kitap olarak yayımladı
ğım Kuran Anlama*mn Anlam ı adlı bu risale 1998’e de
ğin dört baskı yapmış olmasına rağmen 6  yıldır neşre
dilmedi. İmkânsızlıklar nedeniyle değil elbette; bilâkis 
yazarının o pek iflah olmaz ‘karamsarlığı5 yüzünden.

Yaklaşık 15 yıl önce o genç yazar söyleyeceği ne var
sa, onları mümkün olabilecek en veciz surette söylemiş 
olduğuna inanıyordu ki halen bu inancını değiştirmiş de
ğil. Nitekim Kur9an Tedkzkleri D e rin d e n  yayımlanan di
ğer kitaplarda, — biraz da okurun taleplerini dikkate ala
rak—  kendi söylediklerini ‘açmaya’, hatta mümkün oldu
ğu kadar ‘aşmaya’ çalışmış, Kur’an’ı anlamanın temel ko
şullarını sabitlemek, kendilerini Kuran adtna aldatanlar 
karşısında bu toprakların çocuklarına yardımcı olmak 
maksadıyla elinden geleni yapmıştı.

Bu risalenin en önemli hususiyeti, yorumbilim’in XX. 
yüzyılda Batı’da yaşadığı tecrübenin sonuçlarıyla hesap
laşmak ve postmodernizmin — her moda gibi—  Kur’an’ı
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KU R'A N'I  ANKAM/VNİN ANKAMl

anlama-yorumlama faaliyetlerini menfî yönde etkilemesi
nin — mümkün olabildiğince—  önüne geçmekti.

Bu çalışma ilk neşredildiğinde, henüz soı*u(n)lar 
Türkiye’ye gelmemişti. Hvet, cevap ortadaydı atna so
rum lardan  pek haberi olan yoktu. Bu nedenle konuya 
kenarından köşesinden ilgi duyanlar, bilhassa İlahiyat 
camiası şaşkınlık içindeydi. Bazıları dudak büktü, bazıla
rı İncil yorumlarıyla filan (!) alâkalı görüp sırf birşeyler 
söylemiş olmak için reddetti, bazıları alelacele okuyacak 
birşeyler aradı durdu, lâkin bu hengâmede risalede dile 
gelenin sağlıklı bir değerlendirmesi bir türlü yapılamadı.

Zaman içerisinde — açıkça atıf yapmaktan kaçınıl
mış olsa bile—  bu risalenin tezleri yavaş yavaş kabul 
görmeye, terimleri kullanılmaya, hatta diğer İslâmî ilim
lere tatbik edilmeye başlandı. Risalenin muhtevası üzc-• .1

rine biı-iki tedkik yazıldığı gibi, birkaç akademik çalışma 
da yapıldı. Nitekim son 10 yıl içerisinde yayımlanan 
Türkçe Kur’an çalışmaları, hazırlanan yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları kronolojik bir okumaya tâbi tutula
cak olursa, bu gelişmelerin tasvirinde bir abam  bulun
madığım anlamak hiç de zor olmayacaktır.

Bütün bu olup bitenler sevindirici değil mi? Hayır! 
Hepsi de sadece bilgenin bedelim ödemeksizin ona u- 
laşabileceklerini sananların hüzünlü hikâyesi!

Risaleler bunca yıl aradan sonra tekrar yayımlanı
yor; zira hâlâ bu hikâyenin başlangıcını merak edenler 
ve özü gereği ‘bilmek’ isteyen bir adamın ödediği bede
lin vesikalarına ulaşmak isteyenler var.

Müddcamızı tekrarlayalım o halde: Tarihe dönmeyi is
temek, köklere dönmeyi istemek demektir!

Dücane Cündioğlu
/ Ocak 2004T Çengelköy
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Birinci Baskıya Önsöz

Kur'an Te d kik/eri ana-başlığı altında ve on risale o- 
larak neşretmeyi planladığımız dizinin bu ilk kitabında, 
Kur’an’ı anlamanın belli başlı ilkelerini temcllendirme- 
ye ve bazı örneklerden hareketle bu ilkelerin K ur’an 
yorumlarını nasıl etkilediklerini göstermeye çalıştık.

Bir metni anlama esnasında nelerin olup bittiği, o- 
kurla metin arasındaki ilişkinin “ne tür bir ilişki” oldu
ğu, okur’un metni anlamaya yöneldiğinde, metnin, ken
disinden neler bekleyebileceği, okurun, gerek kendisinin 
durduğu yeri, gerek metnin durduğu yeri, gerekse her i- 
kisini de çevreleyen durum ve koşullan bilmesinin, doğ
ru anlam’a ulaşmada nasıl bir rol oynabileceği şeklinde
ki suallere cevap aramaktan ibaret olan bu çaba, okurla
rın, Kur’an’a muhatap olduklannda karşılaştıkları ya da 
karşılaşabilecekleri sorunların tamamiyle üstesinden gel
mek iddiasında değildir; zaten bu, mümkün de değildir.

Asırların birikimi sonucunda oluşan bir Tefsir ve 
Tefsir Usûlü literatürünün, yukarıda zikrettiğimiz tür
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KUR'AN’l ANtAMA'NIN AKI.AMI

den su a lle red ir// cevabı veremediğini, bu literatürün, 
sabırlı ve uzun araştırmalar neticesinde ciddi bir muha
sebesinin yapılması halinde ancak bir işlev görebilece
ğini söylemek lâzımdır. Çünkü Kur’an’a muhatab olan 
günümüz insanının, Kur’an’ı anlamak konusunda ciddi 
müşkilleri olduğu müsellem bir hakikattir; kendilerinde 
bu müşkillerin cevabını bulmamız gereken tefsir usûlü 
eserlerinin ise, maalesef bu müşkiller karşısında vere
cek muknî cevaplan bulunmamakta, bu nedenle de 
Kur’an’la bu çağın insanı arasındaki — zaten uzak o- 
lan—  mesafe, daha da açılmaktadır.

Kuran Tedkikkri adı altında neşredilecek olan risale
lerin, bu sorunları tüketmek gibi bir maksadının olma
dığını söylememiz de işte bu yaizdendir. Sorunlar bit
mez ve fakat hiç değilse bir yerden başlamak gerekir. 
Binaenaleyh Kur’an’ı anlamak gayretinde olanların da 
bu konuda ye’se düşmemeleri, bir ayetin ne anlama gel
diğini öğrenmek istedikleri kadar, ayetin niçin ve nasıl o 
anlama geldiğini de merak etmeleri gerekir. Çünkü böy
le bir tutum; hem Kur’an adına, akıllarına gelen herşe- 
yi söyleyen, dilediklerini diledikleri şekilde Kur’an’a da
yanarak öne süren kimselere mâni olmanın, hem de 
Kur’an adına, ancak sadece Kur’an’m istediklerini söy
lemenin en sağlıklı yoludur.

Rabbimize niyaz ve duamız, Kur*an*ı Anlama'm ti 
Anlam ı adlı bu eserin, bu yolda yürüyeceklere yardımcı 
olmasıdu*. Allah, uğrunda cehd edenleri, yollarına hida
yet edendir. O halde çaba bizden, tevfik O ’ndan!

Dücane Cündioğlu
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Kur’an’ı Anlama’nm Anlamı

Hangi güzelliği görsek, ona yâr olduk 
Hangi gü%efi görsek, giriftar olduk 

Güzelliğinin ululuğuyüzthtü gösterince 
Dört tekbir vurduk, hepsinden bizar olduk





I. Anlama ve Yorumlama’mn Mahiyeti

Bu çalışma, Kur’an’ı anlama-yorumlama faaliyetle
rini, “anlama ve yorumlama’nın mahiyeti ve hedefleri” 
açısından değerlendirmeyi kendisine konu edinmekte
dir. Konusu, tefsir usûlüne dair eserlerin konularıyla 
belli noktalarda kesişmekle birlikte, birtakım hususi
yetleri ve özellikle yöntemi bakımından klasik usûlden 
aynlmaktadu*.

Bilindiği gibi, Kur’an’ı anlama ve yorumlama çaba
lan, Kur’an’ın nüzulünden günümüze değin hiç durm a
mış ve bu faaliyetler, tarih boyunca farklı dönemlerde 
farklı şekillerde îfa edilegelmiştir. Nitekim yazılmış bu
lunan yüzlerce Tefsir kitabı, müslümanlann Kur’an’ı an
lamak konusundaki azimlerinin derecesini açıkça gös
termektedir. Bu faaliyetler bizzat K ur’an’a yöneldikle
rinde, farklı bakışaçılarına sahip birçok Tefsir kitabı vü
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K U R ’AN'I  AN LA M A 'N IN  AN LAM I

cuda gelmiş, bunun yanısıra tedkik konusu Kur*an*a da
ir bahisler olduğunda, bu bahisleri müstakil olarak ele 
alan kitaplar yazılmıştır. Nitekim daha sonraları bu ba
hisler Ulum'ul-Kuran adı altında toplanmıştır.

Tefsir kitapları, müfessir’in mezhebi ve meşrebi 
gereği farklı nitelikler arzetmiş ve ayetler, çeşitli mez- 
heb ve meşreblere mensub bu müfessirler tarafından 
farklı şekillerde ele alınabilmiş ve fakat asla birbirlerin
den "çok farklı’ olmamışlardır. Çünkü bu Tefsir kitapla
rı her ne kadar farklı mezheb ve meşreb sahiplerince 
yazılmış ise de asla birbirlerini tamamen görmezlikten 
gelmemişler, gelememişlerdir; dolayısıyla farklı okuma
lar ay m üslub içerisinde gerçekleşmiştir. Sözgelimi Mu- 
tezill müfessir Zemahşerî’nin (öl. 538/1143) Keşşaf ad
lı muhalled eseri, hem Şiilerin, hem de Süıınîlerin en ö- 
nemli kaynaklarından biri olmuş ve Keşşafhu farklı kül
tür havzalarında — bazı müdahalelerle birlikte—  tedris 
edilebilmiştir.

Müfessir’in Kur’an’ı tefsir ederken riayet edeceği e- 
saslar, büyük ölçüde yazılan Tefsir kitaplarının mukad
dimelerinde gösterilmiştir. Ancak bu esasları müstakil 
olarak ele alan ve tartışan daha hacimli kitaplar da yazıl
mış ve meselâ Zerkeşı’nin (öl. 794/1392) el-Burban, Su- 
yurî’nin (öl. 911/1506) el-İtkan adlı eserleri Ulum ul- 
Kur'aa adı altında Kur’an’a dair birçok bahsi ta‘dad ede
rek bu bahisleri ayrıntılı bir biçimde ele almışlardır. Bu
nun yanısıra dağınık bir biçimde çeşitli konuların ve ki
tapların içine serpiştirilmiş olsa da tarih boyunca kendi
sine tefsir ilmi denebilecek bir ilkeler manzumesi hep va- 
rolagelmiştir. Nitekim daha sonraları bu ilm’in kaidele
ri, asılları ve usûlleri Kavaid fi İ/m ’ti-Tefsir veya Mukaddi
me fi UsüPit-Tefsirbaşlıkları altında kitapların yazılmasına
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DÜOANtt OÜNDİo G U I

yol açmış ve tefsir dendiğinde onun bir ilmi ve usûlü de 
olduğu bilhassa belirtilmiştir.

İşte bizim bu çalışmamız, sadece Kur’an’ı anlamak- 
yorumlamak çabasında olan kimselerin sahip olmaları 
gereken vasıfların ya da anlaşılmak istenen kelâm’ın 
kendisine mahsus hususiyetlerinin sıralanması gibi bir 
çerçeveyle sınırlı olmak yerine, bu faaliyetin kendisiyle 
de ilgili olacaktır; yani bu çalışma — yukarıda da söyledi
ğimiz gibi—  Kur’an’ı anlama-yorumlama faaliyetlerini, 
“anlama ve yorumlama’nın mahiyeti ve hedefleri” açı
sından değerlendirmeyi konu edinecek, sadece nasıl an
laşılması gerektiğini değil, niçin öyle anlaşılması ve/veya 
anlaşılmaması lazım geldiğini de ele almaya çalışacaktır.

Bu çalışmada kullanılan bazı terimlerin ve meselele
ri ele alış biçiminin okuyucuya ‘alışılmamış’ gelecek ol
masının nedeni, konuyu birtakım yeni disiplinlerin te
rimleriyle değerlendirmesinden ya da sadece dilbilim’in 
son iki asır boyunca elde ettiği birikimi dikkate almak 
istemesinden ibaret değildir. Bu satırların yazarı, 
K ur’an’a sadece dilsel açıdan, dilbilim açısından yaklaş
mayı dönememekte, bilakis “dilsel bir olgu”, “dilsel bir 
metin” (nass-ı lugavî) olarak gördüğü Kur’an’ın lâzime- 
lerine işaret etmeyi de hedeflemektedir.

Islâm ilim geleneği içerisinde dilbilim çalışmalarının 
en verimli olduğu sahalar; bilgi’yi tasanvurat ve tasdikai 
olmak üzere iki kısma ayırıp tasavvurat kısmında lafızla
rı, kavram ve tanımlan ele alan î/mâ M antık, lafızların 
mânâya delâlet yolları üzerine çok geniş bir literatürü 
ortaya koymuş olan ÎJm4 Ustîl-i Fıkıh, müslümanlann 
yapmış oldukları geniş dilbilimsel çalışmaların önemli 
bir semeresi olan Ftkb’ul-Ljıga ve yine buna bağlı olarak 
Bedii, Beyan ve MeânPden müteşekkil Ilm-i Belagat idi.
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K U R ’AN'I  A N L A M A N I N  ANLAMI

Tüm bu ilimler, Tefsir İlmPnin oluşmasına katkıda 
bulunmuşlar ve tabiatıyla, Kur’an müfessirleri için bu i- 
limlerde derinleşmek bir zaruret olmuştu. Kur’an tefsi
riyle meşgul olan ulema’nın diPe yönelik bu ilgilerine 
meşruiyet kazandıran başlıca neden, K ur’an’ın evvele
mirde “dilsel bir m etin” oluşuydu. Dilsel bir metni an
lamak ve açıklamak, ister istemez diPin kendisine ait 
hususiyetleri bilmekle mümkün olabilirdi. Nitekim 
Hicrî IX. yüzyılda yaşamış Tefsir usûlcülerinden Ebu 
Abdullah el-Kâfiyecî’nin (öl. 879/1478), Tefsir’in 
muhtaç olduğu onbeş ilmin içine hangi ilim dallarını 
dahil ettiğini görmek bu bakımdan önemlidir.

Birincisi: Müfred lafızların konulduklan mânâya asıl 
itibariyle delâletlerini bilmektir. Bu da Lügat İlmi âk.

İkincisi: Bazı müfred lafızların diğerleriyle oLn mü
nasebetlerini bilmektir ki bu da iştikak İlmidir.

Üçüncüsü: Yapısı ve tasrifi bakımından müfred lafızla
ra arız olan hükümleri bilmektir ki bu da Sarf İlmi dir.

Dördüncüsü: Mânânın aslına delâleti bakımından 
terkib itibariyle lafızlara ânz olan Prab hükümlerini 
bilmektir ki bu da Nahiv İlmi d ir.

Beşincisi: ‘Mânânın mânâsı’ diye tabir olunan, mâ
nânın aslı için lazım olanı ifade etme yönünden ke
lâmın terkiblerinin özelliklerini bilmektir ki bu da 
Meâni ît  mi dir.

Altıncısı: Delâleün açık açık veya gizli, ziyade veya 
noksan olmasından meydana gelen ihtilaflar bakı
mından kelâmın terkiblerinin hususiyetlerini bil-*

mektir ki bu da Beyan İlmi dir.

Yedincisi: Manevî ve lafzî güzelliklerle sözü güzel
leştirme yönlerini bilmektir ki bu da Bedii İlmi dir.

Sekizincisi: Kur’an’ın zâtına taalluk eden şeyi bil
mektir ki bu da Kıraat İlmi dir.
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DÜCANK CÜNDİOGLU

Dokuzuncusu: Kur’an ayetlerinin nüzûl sebeplerine 
taalluk eden şeyleri bilmektir. Bu bilgi, nüzul sebep
leri hakkında tedvin edilmiş kitaplan mütalaa ile 
mümkün olur.

Onuncusu: Peygamberlere ve geçmiş zamanlara ait, 
Kur’an surelerinin ihtiva ettiği kıssaları şerhetmektir

ı4
ki bu da Asar m Haberler ilmidir.

Onbirincisi: Hz. Peygamberden (s.a) ve vahye şahid 
olan sahabeden, ittifak ve ihtilaflı olarak nakledilen, 
mücmeli beyan veya mübhcmi tefsir eden hadislerin 
zikridir ki bu da Hadis İlmidir.
Onikincisi: Nâsih ve mensûhu, umum ve hususu, 
mücmel ve mübeyyeni, muhkem ve müteşabihi, za
hir ve müevveli, mantûk ve mefhumu, iktiza, işaret 
ve delâleti, icmâı ve şer‘î kıyası, kıyasın nerelerde sa
hih olup olmadığını bilmektir ki bu da Usâl-i Fıkıh 
ilmi d ir.

Onüçüncüsii: Dinin ahkâm ve âdâbı ile nefse, akra
baya ve rcâyaya ait olan üç siyaset âdabını bilmektir 
ki bu da Fıkıh ve Ahlâk ilmi dir.

Ondördüncüsü: Aklî delilleri, hakikî burhanları, tak
sim vc tahdidi, aklî olanlarla zarurî olanlar arasında
ki farkı ve bunlar gibi olan diğer şeyleri bilmektir ki 
bu da Na^ar ve Kelâm İlmi dir.

Onbeşincisi: Mcvhibe İlmi dir. Bu öyle ilimdir ki Allah 
Teâlâ, ilmiyle amel edenleri ve Allah’tan sakınıp ih
sanda bulunanları ona vâris kılar. (Kâfiyecî, 1989: 
52-53)

Burada, tefsirde kendisine ihtiyaç duyulan ilim dalla
rı muvacehesinde sıralanan onbeş ilim dalından ilk seki
zinin {lügat, iştikak,, sarf, nahiv, meanî, beyan, bedf ve kıra
at) doğrudan, iki tanesinin ise (usûl-i fıkth ve kelâm) do
laylı olarak dilbilimle alâkalı olduğuna bilhassa dikkat e- 
dilmelidir. Çünkü yukarıdaki listenin tefsirle ilgili olarak
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ortaya koyduğu bu ilimler tasnifi ve bu tasnifte yet alan 
ilimlerin çoğunun (2 /3 ’sinin) diTle alâkalı olması, 
Kur’an'ı anlama ve yorumlama esnasında karşılaşılabile
cek müşkiller hususunda önemli imalar içermektedir*.

K ur’an Allah'ın kelâmı, O 'nun konuşması, O 'nun sö- 
%ii olduğuna göre, evvelemirde diTie alâkalıdır, dilsel bir 
olgu’dur. K ur’an’ın bu özelliği ise, onun “dilsel bir ol
gu” olarak yerini tayin etmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. 
İşte bu nedenle dıly belki Kur'an'ın amacı değildir, ama 
amacının ifadesi ve bu ifade biçiminin kendisidir. Bura
da dil ile sırf “Kur'an’m lisanı” (=Arapça) kastedilme- 
mektedir; zira Kur'an Allah'ın kelâmı’dır, Allah'ın lisanı 
değil! Kelâm, lisan’dan bağımsız bir olgu değil, lisan’da, 
lisan’la gerçekleşen bir olgudur. Kur’an’ın “dilsel bir ol
gu” şeklinde tavsif edilmesi halinde, onun ancak “dille, 
dilin tabiatıyla açıklanabilir” olduğu da söylenmiş ol
maktadır ki işte bizim bu tedkik aracılığıyla dile getir
meye çalıştığımız hususlardan biri de budur.

Meseleye biraz açıklık getirmek istersek şu örneği 
verebiliriz: Bir roman veya şiir metni, sırf “edebî bir ol
gu” şeklinde değil, meselâ “tarihi bir vesika” olarak ele 
alınabilir ve amacı dışında da pekâlâ kullanılabilir. Öyle 
ki o şiir artık bize şiir söylemez, bizi hüzünlendirip se
vindirmez ve fakat meselâ bize Hititliler dönemindeki 
üretim araçları ilişkisine dair bilgi verir, M.Ö filan yılda 
falan hükümdarın öldüğünü bildirir, üzerine yazıldığı 
papirüs veya tablete hangi tekniklerle kaydedildiğini, vs. 
gösterir. Çünkü “metnin amacı dışında kullanılması” 
demek, amacına uygun dilin dışına çıkarılması demek
tir. Metin nasıl amacından saptığında, artık söylemekte 
olduğunu söylememeye, bir anlamda başka şeyler söy
lemeye başlarsa, aynı şekilde sahip olduğu dil ve üs-
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iub’un dışına çıkrığında da aynı sapmalar gerçekleşir ve 
sık sık duyduğumuz “Kur’an bilim kitabî değildir” veya 
“Kur’an tarih kitabı değildir” türünden itirazlar — haklı 
olarak—  yükselmeye başlar.

Bu itirazlarla dile getirilmek istenen hususlardan bi
ri a) “Kur’an — meselâ—  tarihten ibaret değildir” şek
linde iken, diğeri de b) “Kur’an — meselâ—  tarih kitabı 
değil ki meseleleri tarih kitapları gibi ele alsın” şeklinde
dir; yani itirazların bir yönü muhtevasına,, diğeri ise bu 
muhtevanın işleniş biçimine ilişkindir. Hakikatte de 
Kur’an, tarihi “tarih kitapları” gibi ele almaz. Amaç ta
rihî bilgi vermek değil, belki tarihî bilgileri başka bir a- 
maç için hatırlatmak, kullanmaktır. Bu tıpkı, Kur’an’ın 
gökle ilgili mefhumları oldukça sık bir biçimde kullan
masının, onun, muhataplarına astronom ice dair bilgi 
vermek istediğini göstermeyip onların hidayetlerini sağ
lamak istemesine benzer. Kurian’da kullanılan ‘dil5, bu i- 
lim dallarının dili değildir; zira Kur’an’ın hedefi bu ilim
lerin hedefi değildir. O halde Ktır’an bu ilimlerin ölçü
lerine vurulabilir bir metin de değildir.

Kur’an’ın bir tarih veya astronomi ya da bir ab ki
tabı olmadığı şeklindeki ifadeler, “K ur’an bir gramer ki
tabı değildir” itirazını da içerirler ki bu da gayet tabiidir. 
Ancak unutulmamalıdır ki Kur’an bizatihi dilsel bir me
tindir (nass-ı lugavî), dille alâkalıdır; dolayısıyla K ur’an’ı 
anlamak veya yorumlamak; bir kelâm’ı, bir söz’ü, bir li
sanda dile gelmiş bir ifadeyi (dilsel bir metni) anlamak 
ve yorumlamak demektir. Bu durumda hâdise, bir key
fiyet meselesi olmaktan çıkmakta, hâdisenin kendisi 
(mahiyeti) daha önemli hale gelmektedir.

İşte çalışmamızın niteliğini, filolojik olmaktan çıka
ran en önemli nokta da burasıdır. Çünkü filoloji^ metnin
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diline (lisanına), o dilin imkânlarına ilişkindir, ötesini 
görm e2 , göremez; zira araçları ve amacı sınırlıdır.

II. Anlama Faaliyetinin Kavramsal Araçları

Bu çalışmamızda kullanılan bazı terimlerin sınırları
na açıklık getirmek, maksadın anlaşılmasına ve dolayı
sıyla yanlış anlaşılmamasma yardımcı olacağı için bu te
rimlerin en önemlileri kısaca izah edilecektir.

a. Anlatan-Anlatım-Anlatılan

Anlama faaliyeti, ‘anlam’ın ortaya çıktığı süreçtir ve 
bu nedenle de bir ucunda ‘söyleyendin (muhatıb’ın), di
ğer ucunda da ‘kendisine söylenenin (muhatabin) bu
lunduğu iki yönü vardır. Anlatan öznc’den hareketle 
bu çaba <anlatım> (hitab) adını alır ve anlatılanım kav
ranması, anlatım in  kavranmasıyla da alâkalıdır. Anlam  
ise bu iki tarafın (söyleyen ile kendisine söylenen) ara
sında, yani ‘söylenen'dedir. Söyleyen taraf, anlam i ilet
mek isteyen (hitab eden) taraf olduğundan, ‘anlatan' 
konumundadır; söylenen de ‘anlatılan’...

Anlam'ın ‘anlatılan' şeklinde tavsif edilmesi, onu 
anlatan bir özne'nin (hitab edenin) bulunduğunu gös
terir. Hâdisenin istikameti burada anlatan'dan kendisine 
anlatılan’a doğrudur, çünkü ‘anlam’ artık iletilmek istenen 
$ey durumundadır.

b. Anlayan-Anlama-Anlaşılan

.Anlama faaliyeti'ni, “anlamin ortaya çıktığı süreç” 
şeklinde tanımlamış ve fakat anlatan özne'den hareketle 
bu çabanın ‘anlatım’ adını aldığını söylemiştik. Bu çaba 
anlayan özne’den harekede adlandınldığında artık anla
ma adını alır ve ilgili sürecin “anlama faaliyeti” şeklinde 
nitelenmesinin sebebi, dolaylı (ikincil) muhatapları gere- 
ğincedir. Kendisine söylenen tarafa gelince, o, ‘anlam’ı
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elde etmek isteyen taraf olduğundan, ‘anlayan* (anlamak 
isteyen) konumundadır; söylenen de ‘anlaşılan’...

Anlam’ın ‘anlaşılan’ şeklinde tavsif edilmesi, onun 
bir muhatabı, bir anlamak isteyeni olduğunu gösterir. 
İstikamet burada anlamak isteyen’den anlatan’a doğru
dur, çünkü ‘anlam’ artık elde edilmek istenen birşeydir.

c. D oğru  Anlam -Yanlış A nlam

Ortada bir anlaklım ve bir de anlaşılan varsa ve bu 
ikisi birbirine tekabül etmiyorsa, yani anlatılan ile anla- 
şılan farklı anlamlar içeriyorsa ya da ortada bir anlatı
lan ve fakat birden fazla anlaşılan varsa ve bu anlaşılan-

birbirlerinden farklı ise, hiç kuşku yok ki bu takdir
de ortada bir yanlış an!am(a) var demektir. Yanlış an- 
lam’ın olduğunu söylemek, doğru anlam’ın varlığını 
da içereceğine göre, anlam her ikisini de içerebilir. O 
halde anlam’ın doğruluğunıin (veya yanlışlığının) öl
çüsü nedir? Yukarıdaki kavramlara başvuracak olursak 
‘doğru anlam’ hangisidir: anlatılan mı, anlaşılan mı?

Anlama faaliyeti’nin mahiyetini konuşmaya başladı
ğımızda, artık doğru anlam’ı nasıl elde edebileceğimizi 
tartışmaya başlıyoruz demektir. Bu çalışmanın amacı da 
böyle bir taruşmayı başlatmaktır zaten.

d. Söz’ün Tabii B ağlam ı

Anlam’ın doğru veya yanlış olmasının sözkonusu 
olduğu her durumda, anlam'’ı doğrulamak ihtiyacı orta
ya çıkar. Anlam, onu anlatan’ın ilettiği birşev olduğun
dan, doğru anlam anlatılan’dan ibarettir; yani anlam, an
cak anlatan’a sorularak doğrulanabilir. Anlam’ı anla
tan’a doğrulatmak konusunda şu muhavere’yi misal o- 
larak vermek mümkündür:

Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurdu:
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—  Bana ateş (cehennem) gösterildi. Bir de ne göre

yim içindekilerin çoğu küjr etmiş kadınlar! [ d A  *uaı ]

—  Allah’ı mı ///ü retm işler? [ i ]

—  (Hayır!) Kocalarına karşı nankörlük etmişler, ihsan’a

karşı nankörlük etmişler... [ û U ^ v i û A j j ^ 'û A ]  
(Buhari, K  2, B. 19, Had. no: 29)*

Görüldüğü gibi bu konuşmada, Hz. Peygamberim 
(s.a) sözü tam anlaşılamamış ve muhataplarından biri 
kendisine bir sual sormak suretiyle onun muradını doğ
ru bir biçimde anlamaya çalışmıştır. Çünkü konuşmakla 
söylenen söz anlaşılmadığında ya da yanlış anlaşıldığın
da, anlam’ı doğrulayacak tek yetkili mercii anlatandır.2

Şayet söyleyence “ne demek istiyorsun? 53 diye soru- 
lamıyor ve anlaşılanların hangisinin doğru olduğu, biz
zat onun işaretiyle tasdik cdilemiyorsa, söz’ün tabii 
bağlamına başvurmak gerekir. Tabii bağlam ise; söylenen 
{ne söylendiği), kendisine söylenen {kime söylendiği), 
söylenme sebebi {niçin söylendiği), söz’ün zaman ve 
mekanı {ne %awan ve nerede söylendiği) gibi elemanlar
dan oluşur.

* Bu çeviri Buhari şârilıi İbn I bıcer (1402: 1/70-71) ile Kirmn- 
nî’nin (1933: 1/134) izahları dikkate alınarak yapılmam*: “Kir
manı kefere kökünün, biri küj)\ diğeri küfrün olmak üzere birbi
rinden iki farklı masdan olduğunu belirtmekte, ilkinin />/w/, ya
ni inancın karşıtı olduğunu, diğer taraftan, çoğu  halde f/ikr, yani 
‘minnettarlığın’ zıddı durumundaki İkincinin ise genellikle ‘bir 
bağışa (nimete) karşı nankörlük* dem ek olduğunu söylem ekte
dir” (Izutsu, 171-172)

2 Bu örnek avnı zamanda konuşmn’nın vazıh m etne nisbetle ne tür 
bir farklılık taşıdığını da gösterir ve tabii bağlan/ın değeri yazılı 
m etinlerde daha Bir önem  kazanır.
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SÖz’ün sahibine “ne demek istiyorsun?” diye soru- 
lamadığında, ister-istemez söz hakkında “Bu (söz) ne 
anlama geliyor?” suali sorulacaktır ki işte bu durumda 
doğru anlam’ı kur(tar)mak için söz’ün tabii bağlamPna 
ihtiyaç var demektir. Söz’ün tabii bağlamı çerçevesin
de zikredilen elemanlar ile herşeyden önce söz’ün ori
jinal formu, ilk muhatabları, ilk işlevi, ilk zamanı ve ilk 
mekânı kastolunmaktadır.3

• Anlaman mahfazası mevkiindeki orijinal form (la
fız) sabit olmadığında artık anlam da ortada değil de
mektir. Nitekim burada Tevrat ve İnciPin orijinal lafız
larına duyulan ihtiyacın önemi hatırlanmalıdır.

4

• İlk muhataplar da önemlidir ve doğru unlum onların 
anladıklarıdır; zira yanlış anlasalardı, anlatan özne buna 
müsaade etmez ve anlaşılan*! doğrulamayarak onu yeni
den İfade ederdi.

• Tabii bağlam’ın diğer elemanları olan söz’ün söy
lenme sebebi, muhatabı, zamanı ve mekânı gibi unsur
ların, anlam’ın ortaya çıkmasındaki rollerini — meseleyi 
basite indirgemek suretiyle—  şu misâlde göstermek 
mümkündür:

Bilindiği gibi Kur*an*da geçen kiifr ( jis )kelimesi a. 
‘örtmek*, "gizlemek*, b. (şükretme’nin zıddı anlamında) 
"nimet-i küfran’ ve c. (iman etme’nin zıddı anlamında) 
"inkâr etmek* gibi mânâlara gelmektedir. Kur’an*da ol
dukça sık kullanılan bu kelimenin aşağıdaki kullanımın
da doğru anlamı teşhis etmek için sözünü ettiğimiz ele
manlara ihtiyaç vardır:

3 Dolay/t veya ikincil muhataplar ı\erken kastettiğimiz, ilk muhatap
ların dışın dakılerdiı*.
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: “... Sonunda yaptığını yaptın. Sen kâfirlerdensin 

( (jjjkiJi o-* o]İ)” . (Şuâra: 19)

Hem bu cümlenin, hem de bu cümlede geçen kâfi
mi (tekili: kâjir) kelimesinin anlamını tayin için şu sual
lerin cevabı verilmelidir:

Bu sö%ü kim  söylüyor? Firavun.

Kime söyleniyor? Hz. Musa’ya.

Nerede ve ne flaman söyleniyor? Hz. Musa (a.s) nübüv
v e te  mazhar olduktan sonra Mısır’a geri döner ve 
tebliğ için Firavun’un sarayına gider; işte orada ve o 
sırada.

Niçin söyleniyor? Hz. Musa’nın daha önce (Mısır’dan 
kaçmadan) önce kazara bir Kıptî’yi öldürmesine 
(Kasas: 15) telmih maksadıyla.

Burada, sövdün tabii bağlamı dediğimiz hususlar dik
kate alınmadığı sürece bu ibarenin anlamını ve ibarede 
geçen kâfirin kelimesinin vurgusunu tayin etmek çok 
güç olacaktır. Ancak bu elemanlar bir araya geldiğinde 
maksad zahir olur ve kâfirin kelimesinden kastedilenin 
de bildiğimiz anlamıyla mümin'in zıddı mânâsında kâ

firim  değil, şükdven zıddı anlamında nankörün kastedil
diği ortaya çıkar. Oysa daha önce misal verilen hadiste, 
söz’ün anlamı, onu söyleyen’in kendisine sorularak 
doğrulanabilmiş ti.4

Kısaca sö^ün tabii bağlamı, anlam’ı muhafaza eden 
en emin m erdidir ve anlaşılan, anlatan’a başvurularak

4 Burada tabii bağlamın diğer elemanlarından olan orijinal lafa  
(=  söylenen) m eselesi de dikkate alınmalıdır; zira bu kelimenin 
yerine, yanlışlıkla fâs/k  kelimesi yazılsaydı, anlamı tayin ve tesbit 
imkânı kalmazdı.

K U R ’AN'I  ANLAMA’N I N  ANLAMI
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doğrulanamadığı takdirde, ancak bu merciilere başvu- 
rulmak suretiyle doğrulanabilir. Değilse, m olsa gulcA

III. Anlama Faaliyetinin İstikameti

Günümüzde gittikçe artan bir sıklıkla kullanılmaya 
başlanan “Kur’an’ın anlatım teknikleri” tabiri, asknda 
Kur’an’dan muhataba doğru bir istikameti öngörür ve 
dolayısıyla bu istikametin keyfiyetini ortaya koymayı a- 
maçlamış her türlü çaba, Kur’an’ın muhatabına ilettiği 
anlam"uı formlarıyla ilgili olmak durumundadır. Oysa bu 
çerçevedeki çalışmaların çoğu, “K ur’an’a dair” diyebile
ceğimiz hususiyetlerle değil, muhatab’ın sahip olması 
gereken formasyonla ilgilidir ve bu yüzden de bu tür 
bir uğraşı tanımlayacak tabir, esasen “anlatım teknikle
ri” yerine, “anlama teknikleri” şeklinde muhatab’a dair 
olanı işaretlemek zorundadır; zira bu ikinci tabir, mu* 
hatabdan Kur’an’a doğrudur ve muhatabın bir ön-ha- 
zırlık içerisinde olması gereğini, hatta muhatabın, bir 
bakıma, anlamak istediği metnin hususiyederini bilebil
mek için, anlama’nın (geçici olarak) anlatım’a tekad- 
düm ettiğinin farkında olması gerektiğini îma eder.

Anlama, anlatım’a tekaddüm ettiğinde, anlayan üze
rine şu projeksiyonların yapılması gereklidir: Anladı
ğım şey, aslında anlayabildiğim (—anlama imkânımın 
olduğu) şeydir; anlamadığım da anlayamadığım...

• Anlamadığımı niçin anlayamıyorum?

• Anladığımı da — bazı durumlarda—  niçin ancak 
yanlış (anlam) olması halinde anlayabiliyorum?

• Anlamadığımı, anlayabileceğim yeni bir forma sok
tuğumda, zımnen söylenen (şey) i anlamadığımı itiraf 
etmiş olmuyor muyum?
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• Bu işlemi, ‘yorum’un öznelliği’ ilkesiyle savun
mam mümkün müdür? Mümkün ise, mümkün olan 
şey, — her zaman—  doğru olan şey midir?

• ‘Anlamadığım’ ile ‘anlayamadığım’ arasındaki farkı 
nasıl bilebilirim? Yani anlamadığımda, hatta anlatama
dığımda, hâlâ (doğru) anlama imkânlarım yok mudur?

• Anladığım /çy’in, bana anlatılan şey ol(ma)ması ö- 
nemli midir? Niçin?

“Anlam, neyse odur” dediğimizde, bu sualler —  
(doğru) anlam’a ulaşmak isteyenler için—  önemlidir. 
Çünkü ////r/Z anladığımızı bilmiyorsak, ne anladığımızı da 
biliniyoruz demektir. Eğer “anlam benim anladığımdan 
ibarettir” (=ne olsa gider) diye düşünüyorsak, o zaman 
bu sualler — ve pek tabii ki cevaplan da—  önemli de
ğildir. Çünkü anlatılanın değil anlaşılanın önemli olduğu 
yerde, nasıl anlaşıldığı önemli değildir; o halde ne anla
şıldığı da önemli değildir.

Anlama faaliyeti, “ söylenen (şeyf (=anlam’ı) kavra
mak süreci” şeklinde tanımlandığında, bu faaliyetin öz
nesinin durduğu yer, hiç kuşku yok ki bu sürecin başı
dır, başlangıcıdır. Anlam , bu özne’nin elde etmeye çalış
tığı şey olduğu sürece, anlaşılan (ve/veya yorumlanalı) şek
linde tavsif edilmek durumundadır. Çünkü burada an- 
!amy— onu anlamak isteyen kimse açısından bakıldığın
da—  kaçınılmaz olarak anlama faaliyetinin objesidir, 
kendisine ulaşılmak istenen bir /eydir. Oysa anlamy ‘elde 
edilmek’ değil, ‘iletilmek’ istenen (bir şey) olarak ele a- 
hndığında, istikametin söylenen (/*y)den muhataba 
doğru bir seyir izlediği, izlemesi gerektiği (böylelikle 
gerçek özne’nin varlığı) itiraf edilmiş olur ki anlatımda 
esas olan da budur; zira burada “iletilmek istenen
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şcy”in formu, onu söyleyen tarafından verilmektedir ve 
bu halde (doğru) anlam, anlatılan, yani söyleyeıiin mu- 
rad ettiği anlam’dır.

IV. Anlamhn Öznelleştirilmesi

Burada, anlatımın anlatılanı, anlama’nın ise anlaşıla
nı tevlid ettiği sürecin tamamını "anlama faaliyeti’ olarak 
adlandırmamız halinde ise, "anlamak isteyen’ konu
mundaki özne, umumiyetle anlama faaliyeti mn âdeta tek 
öznesi durumuna geçmekte ve — kaçınılmaz olarak—  
aynı zamandayorumlayan da olmaktadır. İşte bu, anlatı- 
laıiı öıyıe/ kılan (anlaşılan yorum Uman haline geti
ren) bir durumdur ve anlama faaliyetinin daha henüz 
başında iken öznelliği itiraf edilmiş bir anlam’ın, doğru 
anlam olduğunu savunmak ise mümkün değildir. O hal
de yapılacak iş, — zorunlu olarak—  anlam’ın doğrulu
ğunu bir kenara iterek onun öznelliğini savunmaya kal
maktadır ki Kur’an ayetlerinin her harfinde binlerce an
lam olduğunu iddia eden bu türden yaklaşımlar, an- 
lam’ın doğruluğundan ümidini kesmiş kimselerin sojistik 
bir biçimde anlam'*ın öznelliğine, hatta yorum'tın özgürlüğü
ne meşruiyet arama girişimlerinden başka bir değere sa
hip değillerdin İşte bir misal!

Ebu Nuaym’m, Abdurrahmân b. Ziyâd h. En'am ’- 
dan naklettiğine göre Hz. Musa’ya,şöyle denilir: “ Ey 
Musa! Ki tabiat içerisinde Ahmed’in Kitabı, içinde 
sür bulunan bir kaba benzer, çalkaladıkça yağı çı
kar.” (Suyutî, 1987: 11/1034)

Bu yaklaşım, o denli ilginç neticeler vermiştir ki za
man zaman Kur’an’m m  söylediği, hiç ama hiç önemli 
olmamıştır; zira anlam, artık onun ne söylediği olmak
tan çıkmıştır. Öyle ki Kur’arı herşeyden söz edebilirdi 
ve fakat muhataplarmuı istediği herşeyden...

DÜCA NU.CÜNO İO Ğ l.U

27



KUlVAN’l ANLAM ANIN ANLAMI

Hatta bunun tersi de olmuştur; yani Kur’an — bu 
zihniyete göre—  ancak muhataplarının istediklerini 
söyleyebilirdi; istemediklerini değil!

Tefsir Tarihi’nin ortaya koyduğu misaller, bu müda
halelerin ilginç örnekleriyle doludur.

• İnsanoğlunun ay’a gidebilme imkânı ve hatta git
mesi, kelâm-ı ilahî’nin mevzu edineceği bir husus olma
mıştır; zira bu, a) Muhataplarını sırat-ı müstakim’e hi
dayet etmeyi hedeflemiş bir hitab’ın maksadı açısından 
önemli değildi, b) Kur’an’ın nazil olduğu dönemdeki 
muhatapları için ise anlamlı değildi.

Olsun!.. Bugün insanoğlu ay’a gitmişse ve bu olay 
artık bizim için önemli ve anlamlı bir keyfiyet taşıyorsa?... 
K ur’an gibi İlahî bir kelâm bu olay hakkında da konuş
sa, bunun kime ne zararı olur? Bilakis münkirîn’in kol 
gezdiği şu ortamda kelâm-ı İlahî onun hakikatlerine su
samış olan halka daha cazip hale gelmez mi?

Bu ve benzeri düşünceler esas alındığında, geriye 
yapılacak bir tek iş kalıyordu; o da Kur’an’ı bu konuda 
konuşturmak Nitekim bu da yapıldı ve Kur’an’ın bu ko
nuda da konuştuğu meraklılarına gösterildi. Birçok aye
tin yanısıra şu ayet de (İnşikak: 19) delil olarak öne sü

rülmüştür: <jJa lİJİa (jjSjOl .5

Evet, yukarıdaki sözlerimizi tekrarlayacak olursak; 
Kur’an herşeyden söz edebilir ve fakat muhataplarının 
istediği herşeyden... Hatta bunun tersi de doğrudur;

 ̂ Ö rnek olarak verilen ayct-i kerimelerin gerçek delâletleri, çok da
ha farklı çalışmaların konusu olabilir ve hu bağlamda ayetlerin 
gerçek delâletleri m eselesi bizim için birinci derecede önem i ha
iz değildir; zira hız bu çalışmamızda detihn sıhhatini değil, istidia- 
/in sıhhatini tartışma konusu yapmaktayız.
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yani K ur’an — bu zihniyete göre—  ancak muhatapla
rının istediklerini söyleyebilir; istemediklerini değil!

Kur’an-ı Kerim, modern dünyanın sahip olduğu 
birtakım değer vc anlayışların tahammül edemeyeceği 
(!) bazı hükümler içeriyorsa ve bu hükümler Kur’an adı
na günümüz insanlarına ‘açıklanabilir’ ve tabi- 
i ki ‘savunulabilir5 standardara sahip değilse, daha doğ
rusu bu hükümler, müminlerince artık ‘anlaşılabilir5 ol
maktan çıkmışsa, ne yapılmalıdır?

“İşinize gelirse... Rabbimiz böyle diyor55 (=anlam, 
neyse odur) mu denilecek? Yoksa anlamadığımız, anla
yamadığımız bir ibare (“ne olsa gider55 denilip) ‘anlaya
bileceğimiz5 bir form ’a mı transfer edilecek?

İşte bu ikinci yola başvurulduğunda, daha önce zik
rettiğimiz şu sual karşımıza çıkacaktır:

• Anlamadığımı, anlayabileceğim yeni bir forma sok
tuğumda, zımnen söylenen (sey)i anlamadığımı itiraf
etmiş olmuyor muyum?

Niyetlerin samimi olması kaydıyla, bu suali hiç te
reddütsüz ‘evet5 şeklinde cevaplayabiliriz.

Samimi olmak kaydıyla, anlam’ı her değiştirme te
şebbüsü, bu teşebbüsün sahibinin söylenen’i anlamadı
ğını, anlayamadığını gösterir; samimiyetsizlik halindey
se, iftira ettiğini...

Sahiplerinin samimi olduğuna inandığımız bu tür 
bazı teşebbüslerden misâller vermek, sanırız, söylemek 
istediklerimizi daha açık hale getirecektir.

Örnek-1

• K ur’an kadınların örtünmelerini, hem de çok açık 
bir surette emretmiştir. Ancak bu emir, bazıları için ‘an-
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laşılabilir5, dolayısıyla ‘savunulabilir" olmaktan çıkmış
sa?... Bu sorun değildir; zira ‘anlatılan5 önemli değildir.

İşte ilgili ayete (Nûr: 31) verilen anlam:

... ve Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar...

Niçin böyle bir anlam verilmiştir? Çünkü meal sahi
binin iddiasına göre; “Kur’an kadınların başlanın veya 
yüzlerini değil, göğüslerini örtmelerini öğüder.55

İşte bu noktada bizce tartışılması gereken husus, 
anlam’ın kendisi, dolayısıyla böyle bir an la m ’in nasıl ve
rildiği yerine, niçin bu anlam’a ihtiyaç duyulduğu, bir 
bakıma anlam verme* rim mantığı olmalıdır; zira anlam5ı 
doğrulamanın ölçüsü önümüze konan filolojik deliller 
değil, arkada kalan sebeplerdir. (Ayrıntılı bir değerlen
dirme için bkz. Cündioğlu, 1995)

Örnek-2

• K ur5an-ı Kerim5de (Nisa: 34 ayetinde) erkeklerin 
kendilerine nüşûsş içerisinde olan zevcelerini te’dib için 
başvuracakları bazı yollar sözkonusu edilmekte ve ilgili 
şıklardan birinde, bu durumdaki kadının ‘dövülebilece- 
ği5 ifade olunmaktadır. Kadın haklarının bu denli yay
gın bir şekilde tartışıldığı, kadın-erkek, karı-koca ilişki
lerinin bambaşka algılandığı günümüzde, böyle bir 
te’dib tarzının (hatta sırf Kur’an’da yer alıyor olması
nın) ‘açıklanabilir5, dolayısıyla ‘savunulabilir5 olmaktan 
çıktığını düşünen kimseler ne yapacaklar, tabiri caizse 
kamuoyunun önüne nasıl çıkacaklardır?

Yapılacak iş bellidir... Böyle durumlarda hep kendi
sine başvurulan bir yöntemle önce ayette geçen kelime
nin anlam dökümü ortaya çıkarılır ve içlerinden yeni 
duruma en elverişli olanı seçilerek, ayet ‘anlaşılabilir5, 
dolayısıyla ‘savunulabilir5 hale getirilir:

K U R 'A N ' l  A N L A M A D I N  ANLAMI

30



Dür; ANİ % <;ÜN Dİ OĞLU

“Onları dövün” biçiminde çevrilen idribııbunne keli
mesinin kökü ‘DaRaBa* fiilidir. Herhangibir Arapça 
sözlüğe bakarsanız, bu kelimenin alnııda uzun bir 
anlamlar listesini bulacaksınız. Bu liste Arap dilinin 
en uzun listelerinden biridir... (Yüksel, 1992: 18)

Böylelikle ‘çokanlamh’ olduğunu öğrendiğimiz bu 
kelimenin bu yönünden yararlanmamak niye? Bu zihni
yet, kelime’nin Kur’an’daki çeşitli kullanımlarını da gös
tererek ‘çokanlamlılık’ konusundaki tezini ispadadığma 
(!) göre, artık uygun bir tanesini seçip ibareye yemden an
lam verilebilir:

... nihayet onları çıkarın.

Şimdi mesele daha da izah edilebilir durumdadır:

4:34 ayeti, sadakatsiz vc iffetsiz davranan eşine ko
casının nasıl davranacağını öğretiyor. Bu uygunsuz 
tavrın başlangıcında koca öğüt vermeli. Eğer kadın 
başkasıyla flörte devam ederse, kocası yatakları ayır
malı. Eğer bu da yarar sağlamaz ve kadın işi zinaya 
kadar götürürse, o zaman kocası onu evinden çıkar
malı (4:34 ve 65:1).

Söylenen (şey), ‘anlatılan* yerine, anlaşılan (şey) ola
rak kabul edildiği takdirde, yapılan yorumlar gramer*i a- 
şıp onu iptal eder ve hiçbir gramatik mülahaza anlam’ı 
kur(tar)maz; zira anlam sadece gramer’e tâbi olan, gra
merden çıkan (şey) değil, aynı zamanda gramer’i ken
dine tâbi kılan, gram erin içine giren (şey)dir.

Yorumun gramer’i iptal etmesi, farklı ifade katego
rilerinin birbirleri içerisinde kullanılması gibidir ve do
layısıyla ortaya çıkan yeni anlan/’m  şu ‘saçma* sayılan ifa
deden hiçbir farkı kalmaz:
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Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok eski
den elektronların enerji dağılımı ters bir Gauss eğri
si şeklinde idi. (Kocabaş, 1984: 90)

Örnek-3

• Kur’aıı-ı Kerim’de (Mâide: 38) kadın veya erkek 
hırsızlık yapan kimselerin — belli şartlar muvacehesin
de—  ellerinin kesilmesi söylenmektedir. Peki ama günü
müzde bu ceza, ilgili suç için “çok ağır bir ceza” olarak 
algılanıyorsa ve meselâ hukukun bir kaidesi olan cefanın 
suça nisbeti meselesi de gerekçe olarak gösteriliyorsa, kı
saca bazıları için bu Kur’anî hüküm ‘açıklanabilir’, dola
yısıyla ‘savunulabilir’ olmaktan çıkmışsa ne yapılmalıdır?

Çözüm iki türlü olacaktır; ya anlam’ın orijinal bağ- 
lamının değiştiği iddia edilecek ve dolayısıyla kendi bağ
lamında ‘geçerli’ (=anlamlı) olanın, bağlam değiştiği i- 
çin ‘geçersiz’ (^anlamsız) olduğu söylenerek ibarenin 
kendisi ve/veya “kendisinde mündemiç olan anlam”ı değil, 
sadece bağlamı reddedilecektir ya da ibarenin kendisine 
‘yeniden’ anlam verilerek, mesaj bu yeni duruma elve
rişli hale getirilecektir. Mesela denilecektir ki:

Burada kastedilen eli kesmek değil, sadece çizmektir.

İşte bu durumda, “Bu anlamı nasıl veriyorsunuz?’ 
sorusunu karşılamak maksadına matuf filolojik deliller 
bir kıymeti haiz olmaktan çıkarlar. Çünkü burada an- 
lamy öne sürülen filolojik delillerden elde edilen değil, 
bu filolojik delillerin içine sokulan birşeydir; başka bir 
deyişle, minareyi çalan kılıfını hazırlar.

An/al2İa )fn \ ona muhatap olanlarca öznelleştirilip 
anlaşılan haline getirilmesi ve her muhatabın bu işlemi 
kendisi için yz yeniden gerçekleştirerek metinden hareket
le yeni anlam dünyaları üretmesi, sonra da bu zenginli

K U R ’A N n  AN LAM A’N I N  ANLAMI
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ğin, anlatılanın çokanlamldığa (aslında, farklı yorumlara) 
imkân veren yapısından kaynaklandığını öne sürerek 
çokanlamlı bir söz’ün çok şey söylediğini bir marifet- 
miş gibi ilan etmesi, kısaca bütün bu gayretkeşlikler, as
lında anlamın doğruluğunu değil, öznelliğini meşrulaştır
mak yolundaki girişimlerdir; amaçlan da anlam karşısın
da (onu anlamak konumundaki) özne’yi, tâbi olmaktan 
metbu olmaya, açıklanan/yorumlanan olmaktan açıklayı
cı/yorumlaym  olmaya terfi ettirmekten ibarettir.

Burada özne, anlatılan karşısında, betimlenen, belir
lenen değil, aksine betimleyen, belirleyen konumunda
dır. Güç muhatabın elindedir artık, zira anlam veren o- 
dur. Muhatabın anlama faaliyeti içerisinde belirleyici 
konuma gelmesi, daha açık bir ifadeyle ‘anlatarim yeri
ne geçmesi, metni yazarından daha iyi anladığını iddia 
etmesi demektir ki ‘yazarın ölümü* olarak nitelenen 
‘soria yol açan da işte bu tavır-alıştır:

Yazarın ölümü, okuyucunun doğumuna yol açar. 
(Risser, 1991: 95-97)

Şimdi tam da bu noktada Wittgenstein’tn — bir ve
sileyle—  söylediği şu sözleri üzerinde düşünülmelidir:

... Bir noktanın siyah ya da beyaz olduğunu söyleye
bilmek için, önce bir noktaya ne zaman siyah ne za
man beyaz dendiğini bilmem gerekir; ‘p ’ye doğrudur 
(ya da yanlıştır) diyebilmek için, ‘p ’ye hangi koşullar
da doğru diyeceğimi belirlemiş olmam gerekir, böy
lelikle de tümcenin anlamını belirlemiş olurum. 
(Wittgenstein, 1985: 55-57)

V. ‘Anlamlariın Anlamsızlığı

Kanaatimizce bu gayretkeşliklere verilecek en uy
gun cevap, esas itibariyle Kur’ariın müfesser değil, Inzcıti-

D Ü C A N lî CÜNDİOCtÎJJ
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hi müfessir bir kitab olduğunu hatırlatmak şeklinde ol
malıdır. Çünkü anlama faaliyetinin öbür ucunda “an
latmak isteyen”, hatta “muhatabını muhatabına açıkla
yan” bir özne daha vardır ve — yukarıda da işaret etti
ğimiz üzere—  |doğru] anlam bu (anlatma konumundaki) 
özne’ııin murad ettiği şey ise, anlaşılan, anlatılan konu
sundaki bir tahminden öte bir değere sahip değildir de
mektir. Anlam , söylcyen’in söylenen’e yüklediği, teklif 
ettiği ve dolayısıyla anlatmak istediği (şey) olmak gere
kirken, meşruiyet kazan (dini) mış öznellik, an/am \ söy- 
leyen’in teklif ettiği değil, muhatab’ın tahmin etti
ği/yorduğu (şey) haline getirerek “anlam’ı belirlemek” 
hakkına âdeta — anlamak konumundaki özne adına—  
el kovmaktadn*. Oysa öznelliğin yumuşak karnı da bura
sıdır; zira anlam, sözün muhataplarınca murasyona so
kulmakta ve hal böyle olunca da anlamdan değil, anlam- 
/✓/rdan söz etmek gereği ortaya çıkmaktadır. Anlamların 
çokluğu ise, anlayanların çokluğuna delâlet ettiğinden, 
mutasyoııa uğrayan sadece anlam değil, aynı zamanda 
anlam veren kimselerdir de. Bu durumda her kafadan 
ayrı bir ses çıkacaktır ki bu netice makbul değildir, çün
kü gürültü makbul değildir.

“Farklı anlamlar” — sanılanın aksine—  birbirlerini 
tamamlayan, müşterek anlam*! kuran elemanlar olarak 
değil, birbirlerini iptal eden, yok etmeye çalışan virüsler 
gibi iş görürler. Farklı gönderilerde bulunduğu kabul e- 
dilen biı- söz, (tek) bir yem gönderide bulunuyor olma
yacağından, aslında hiçbir yer’e gönderide bulunmuyor 
demektir. Başka bir deyişle “birçok anlama gelen bir 
söz, hiçbir anlama gelmez.”

Ancak eğer bu sınırlar konulmaz ve kelimenin sonsuz 
anlamlan olduğu söylenirse, herhangi bir akılyürüt- 
mcnİıı mümkün olamayacağı açıktır. Çünkü tek bir
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anlam ifade etmemek. hiçbir anlam ifade etmemektir. Keli
melerin hiçbir anlam ifade etmemeleri durumunda 
da insanın gerek başka insanlarla, gerekse kendi 
kendisiyle her türlti düşünce alışverişi ortadan kal
kar. Çünkü tek bir şeyi düşünmediğimiş takdirde hiçbir şe
yi düşünmemiş mümkün değildir. (Aristoteles, 1985: 
1/209-210)

Söylenen (/ 7̂)in anlamlı obuası demek, muhatapları
na (=herbir muhatabına) aynı anlamı vermesi demektir. 
Şayet söylenen (şey), muhataplarına (=herbir muhatabı
na) farklı bir anlam veriyorsa, onun ‘bir anlam’ verme
diğini ya da — daha doğru bir deyişle—  anlam verme
de başarısız olduğunu iddia etmek mümkün hale gelir. 
Burada bir metnin birden fazla şekilde yorumlanması
nın mümkün olamayacağını söylemiyoruz; bilakis bu
nun mümkün olduğunu ve fakat makbul\ hatta doğru ol
madığını söylüyoruz. Nitekim bir başka çalışmamızda 
bu kanaatimizi açıkça dik getirmiş idik:

... Anlamayornmlama faaliyetinin “sübjektif karakte
ri” gözönüne alındığında ve Tefsir Tarihinin ortaya 
koyduğu örnekler de elimizdeyken, Kur’an’ın her
kesçe kabul görecek şekilde tek ve niha- 
î yorumunun yapılabilme imkânının bulunamayaca
ğı aşikârdır. İlahî vahyin bir noktaya kadar farklı o- ’ 
kumaları olacak tu* ve kanaatimizce bu tabii de karşı
lanmalıda*. Ancak okuduğumuz, anlamaya/yorum- 
lamaya çalıştığımız metnin, — tabiri caizse—  karşı
mızda âdeta eli-kolu bağlı bir vaziyette duran vc ki
şisel heyecanlarımıza, indi ve spekülatif yaklaşımla
rımıza ses çıkarmayan/çıkaramayan bir mahiyet ta
şıdığı sanılıyor, bu yüzden de her isteyenin istediği 
şekilde mânâlar istin bar edebileceği sanılan höylesi 
bir kdâm’dan çeşitli ilhamlar alınabileceği düşünülü
yorsa, hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki bu zan-
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lar fevkalâde yanlıştır ve Kıır’an-ı Kerimin rehberlik 
vasfına halel getirecek derecede cahilce yakıştırma
lardın (Cündioğlu, 1994/a: 101-102)

Kur’anin  farklı yorumlan olacaktır; zira — yukarıda 
da dediğimiz gibi—  anlama v e /veyzyoncw/awa faaliyeti
nin sübjektif karakteri, bu sonucu zorunlu olarak tev- 
lid etmektedir. Belki bir söz’ün tek ve niha- 
î yorumu yoktur, ama unutulmamalıdır ki sonsuz ve sı
nırsız yorumu da yoktur [Perhaps we should say that a text 
is a finite space of interpretations: there is not just one interpre
tation, hut, on the other hand, there is not an infinite number of 
them. Ricoeur, 1991/b: 496].

Bu nedenle, bir ayerin farklı şekillerde anlaşılabilme
si, onun farklı anlamlar vermek üzere vazedildiğini gös
termez; yani farklılık anlaşılandadır, anlatılanda değil! 
Üstelik bir sözün birden fazla şekilde anlaşılması halin
de, onun birden fazla doğru anlamının bulunduğu sonu
cunu çıkarmak yanlıştır; aksine “onun birden fazla anla
mı vardır ama neticede bir doğru anlamı vardır” demek 
daha doğrudur.

VI. Anlamlardan Anlam’a

Bir kelimenin, kullanıldığı dil içerisinde ‘çokanlamlf 
lafızlardan biri olması, o kelimenin bir cümle içerisinde 
(aynı yer ve zamanda) birden fazla anlam taşıdığını gös
termez. Çünkü “sözvatlığ içinde çoğunluğu oluşturan 
çokanlamlı öğeler değişik bağlamlar içinde, aynı zaman
da sözce’nin ve konunun gerektirdiği yolda, anlamların
dan ancak birini yansıtır.” (Aksan, 1990:111/191)

Sözgelimi “İnsanı alak’tan yarattı” (Alak: 2) cümle

sinde geçen a/âk ( j ^  ) kelimesi— bir Meâfde yer aldı
ğı gibi—  “İnsanı embriyo’dan/ilişip yapışan bir su-

K U R ’A N ’I A N I L M A N I N  ANI.AMI
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dan/sevgi ve ilgi’den yarattı” şeklinde aynı anda farklı 
anlamlara gelmez, (hele hele bu şekilde bir çeviri hiç ol
maz); zira bu cümlede geçen alâk kelimesi insanın ken
disinden yaratıldığı feyi gösteriyorsa (!) ve ayette, insa
nın meselâ sevgiden yaratıldığı söylenmek istenmişse, o 
zaman kelime’nin bu cümle içerisinde ve bu siyak ve si
bakta hem embriyo, hem de sevgi anlamına gelmesi m üm 
kün değildir. Çünkü iki zıddın cem‘i muhaldir ve bura
da da sevgi ve embriyo şeklinde verilen karşılıklar, birbir
lerinin mütekabili ve mütemmimi, hatta müteradifi o- 
lan *bir anlam’ı ifade ediyor değillerdir.

Netice itibariyle, kelimemin vecilılerinin harmanla
masıyla meydana getirilmiş kombinezonlarda mânâ a- 
ramanın, kahve telvesindeki mübhem kıvrımlardan mâ
nâ çıkarmaktan bir farkı olmadığım söylemek müm
kündür. Her iki teşebbüs de son tahlilde keyfidir ve çok 
ilginçtir ki o denli de keyif vericidir. Ama o kadar!

Yine Şafii ve Hanefi fukahası arasında ihtilaf mev
zuu olan meşhur, kadınlara dokunulması halinde abdes- 
tin bozulup bozulmayacağı meselesi, bu konuda başka 
bir misal olarak verilebilir. Nitekim Mâide/ 6  ayetinde

geçen lûmestum ( ^ ) fiiline (Ebu Ubeyde ve bir riva
yette Said b. Cübeyr ile birlikte) İmam Şafii tarafından 
verilen mânâ “kadınlara (sadece) dokunmak”tır. Oysa 
(Haşan Basrî vc Said b. Cübeyr’le birlikte Hz. Ali’ye tâ
bi olanlar ile) Ebu Hanife’nin bu ayetten anladığı mânâ 
“kadınlarla (cinsî) münasebette bulunmak”tır. (Kıkç, 
1986: 59; cl-Cezerî, 1990: 1/75-78, el-Hîn, 1992:1/63)

Burada ayetin iki şekilde anlaşıldığı ve buna bağlı o- 
larak iki fikhî hükmün elde edildiği bir hakikat ise de ke- 
lâm’ın sahibi tarafından aynı ayette her iki mânâ’nın da 
birlikte murad edildiğini söylemek mümkün değildir.
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Çünkü ibareden cinsî m ünasebetin anlaşılması halinde, 
diğer mana fiilen ve hükmen iptal olunmak zorundadır; 
yani ibarenin anlamı cinsî münasebete delâlet ediyorsa, 
(sadece) dokunmaya delâlet etmiyor demektir ve dola
yısıyla bunlardan ancak biri doğru an lam’dır. Nitekim ilgi
li ayetin mezkur yorumlarından birini yanlışlama çabası 
(Şeltut, 1975: 84-85), esasen anlamları teke indirmek
ten, yani anlamın birini iptal etmekten başka bir amaca 
yönelik değildir ve bu çaba, sadece ve sadece ‘doğru an
lamı1 elde etmek maksadına matuf olduğu sürece mak
buldür. Çünkü dileyenlerin, diledikleri anlamı, diledikle
ri şekilde Kur’an’datı istinbat etmeye matuf gayretleri 
nmmluh ve makbul olmadığı gibi, meşru da değildir.

Bir başka misal vermek kabilinden burada, “O

(Allah), kullan üzerinde kahirdir” j j
(En'âm: 18, 61) ayeti de zikredilebilir; zira bu ayette

geçen fevk ( j^ i )  kelimesinin anlamını tayinde ihtilaf 
edilmiştir. Nitekim İmam Gazâlî, “revirin kaf^ve  %an- 
ni olanının nasıl birbirinden ayrılacağı” şeklindeki bir 
suali cevaplandırırken bu meseleye temas etmiş ve bu 
hususta gayet nâfı açıklamalar yapmıştır. Ona göre, te
vil suretiyle verilen mânânın, evvelemirde Allah Teâlâ 
hakkındaki sübutunun katH olması gerekir. Meselâ 
fevk (üst) kelimesine mânâ verilirken, bunun mertebe 
bakımından olduğu söylendiğinde, bu mânânın Allah 
Teâlâ hakkındaki sübutu kafidir. Çünkü Allah Teâ- 
lâ’nm, kullarından “mertebe bakımından” üstün oldu
ğu, üzerinde tartışma yapılamayacak kesinlikte bir ha
kikattir. İkincisi, tevil edilecek kelimenin sadece iki 
durum a ili tim al.i olup birinin ipta!t diğerinin ise tayin c- 
dilmesi gerekir. Meselâ fevk  kelimesi Arapça’da iki mâ
nâda kullanılır:
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a) fevkıyyetıı 1-mckan (mekân bakımından üstünlük)

b) fenktyyettdr-riUbc (mertebe bakımından üstünlük)

Takdis5! bilmek suretiyle birinci mânâ (mekân bakı
mından üstünlük) iptal olunca, geriye ikinci mânâ (mer
tebe bakımından üstünlük) kalır. Tıpkı “efendi kölenin

üstündedir” “ sultan vezirin üstündedir

( ûÜai-Ji), “erkek eşinin üstündedir

( >  ) denildiği gibi, bu mânâda “Allah kulla

rının üstündedir” (»suc. j jâ ^ ı)  denir. Bu tevil, fevk lafzı
nın anlamını ka t'î bir biçimde tayin eder; zira Arap di
linde bu kelime bu iki mânânın dışında kullanılmaz. 
(Gazâlî, 1985: 74)

Burada ince bir ayırımın yapıldığına bilhassa dikkat 
edilmeli ve mesele, d-vim<h vc’n-nemdir bahsiyle karıştırıl
mamalıdır. Çünkü her dilde ‘eşanlamlı* ve ‘çobanlanalı5 

kelimeler vardır ve bu kelimeler kullanıldıkları farklı 
cümlelerde farklı anlamlar taşıyabilirler. Bir kelime bir
den fazla anlama gelebildiği gibi, pekâlâ birçok kelime 
de aynı anlamda (aynı müsemma için) kullanılabilir. Mese

lâ Kur5an?da geçen din (№  ) kelimesinin birden fazla an
lamı vardır ve farklı ayetlerde farklı mânâlar taşımakta
dır. Ancak farklı vecihleri olan bu ve benzeri kelimeler, 
bir cümle içerisinde ve bir defada bu farklılıkların hep
sini (birbirlerine miUcihjyin bir biçimde) ifade ermezler.

Tekrarlamak gerekirse — ki gerekiyor—  burada tar
tışılan husus, bir kelimenin birden fazla anlama gelip 
gelmediği ya da dilde djâ^t m /derekenin varolup olma
dığı meselesi değildir; zira bedihiyyattan olan bu husus 
herkesin takdir edebileceği kadar açıktır. Burada üze
rinde durulan cihet, birden fazla anlama gelen bu lafız
ların, bir defada, bir kullanımında birden fazla anlama
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gelip gelmedikleridir. Nitekim bu husus, Usûl-i Fıkıh’ta 
— daha sonra da zikredileceği üzere—  la fct müşterek/u- 
mum-ı müşterek bahsinde ele alınmış ve enine boyuna 
tartışılmıştır.

Sonuç itibariyle, Kur’an’da geçen bu kelimelere ilk 
dönemlerde verilen farklı karşılıkların çoğunun birbir- 
leriyle miitehayin değil, müteradif olduğuna dikkat edilme
lidir. Bu tıpkı Allah Teâlâ’nın bütün esmâ-i hüsna’sınm 
bir tek müsemma’ya (Allah’a) delâlet etmesi gibidir ki 
bu isimler birbirleri arasında bir zıdlık meydana getir
mezler. Aynı şekilde Kur’an’ın isimleri de böyledir. (İbn 
Teymiyye, 11-14)

Bunun yamsıra, aynı ayet içerisinde, her kullananında 
farklı anlamlar ifade edebilen kelimelerin bulunduğu da 
bir hakikattir. Nitekim bir ayette iki kez geçen kuiûb

(v jii) kelimesi bu konuda bir misal olarak verilebilir:

Onlar yeryüzünde gezmediler mi kı akleden kalble- 
re (kulûb), işiten kulaklara sahip olsunlar. Aslında 
kör olan gözler değil, fakat göğüslerdeki kalhlerdir 
(kulûb)- (Hacc/46)

Ayette geçen kulûb kelimesi, birincisinde meca^f i- 
kincisinde ise hakikî olmak üzere iki farklı anlam taşı
makta ve görüldüğü üzere burada, birden fazla anlama 
gelebilen bir kelime, her kullanımında, hem de bir ayet 
içerisinde ayrı mânâlar ifade edebilmektedir.

Peşpeşe gelen iki ayet içerisinde geçen bir kelime de 
her kullanımında başka bir anlama sahip olabilir:

... Şimşeğin parıltısı neredeyse gökleri (ebsar) kör c- 
der. Allah geceyi gündüzü döndürüp duruyor. Hiç 
şüphesiz bunda basiret (ebsar) sahipleri için ibretler 
vardır. (Nur/43-44)

K U R ’A N ’I A N L A M A D I N  AN LAMI

40



DÜCANl7. CÜNDİOCTîLlJ

Bu ayetlerde geçen ebsâr kelimesi için de aynı şeyle
ri söylemek mümkündür; zira kelime, bu sefer birinci
sinde hakikî, İkincisinde ise mecazî olmak Ü2 ere yine iki 
farklı anlam taşımaktadır.

Acaba bu kelime, bir kullanımında iki mânâya birden 
gelebilir mi? Bir defada hem hakîkî hem de mecali bir an
lamı ifade edebilir mi?

Burada sözkonusu edilen işte budur; yoksa cbsar, ya 
da kuiûb kelimesinin iki veya daha fazla kullanımında 
birden fazla anlama gelip gelmediği değil! [İhn Hacer 
(öl. 852/1449), N ûr/43-44 ayetlerinde cinas yapıldığı 
kanaatindedir. Suyutî, 1987/a: 11/92]

O gün ki kıyamet (es-Saat) kopar; mücrimi er bir sa
atten (saat) fazla kalmadıklarına yemin ederler. 
(Rûm/55)

Bu ayette geçen saat (teu«) kelimesi de her iki kul
lanımında farklı iki mânâya gelmektedir. İlkinde harf-i 
tarifle kullanılan kelime, kıyameti, kıyametin koptuğu 
ânı ifade ederken, yani sözcük, terim mânâsıyla kullanıl
mışken; İkincisinde, günlük dildeki kullanımıyla her- 
hangibir ânı ifade etmektedir.

Kur’an’da bu ayetten başka tam cinas’ın olmadığı 
söylenmişse de bu ayette cinas yapıldığı görüşüne İbn 
Ebfl-Hadîd (h. 655) tarafından itiraz edilmiş ve mez
kur ayette cinas olmadığı; zira ayette tekrarlanan saat 
kelimesinin her iki kullanımında da aynı mânâda oldu
ğu, oysa cinas’ın, yazılışı ve söylenişi bir olmakla birlik
te, mânâları farklı olan kelimelerde bulunduğu, dolayı
sıyla ayetteki saat kelimelerinden birinin hakîkî diğeri
nin mecattf sayılamayacağı iddia edilmiştir. (Suyutî, 
1987/a: 11/921; Zerkeşî, 1972:111/450-451)
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Her halükârda burada muhakkak vurgulanması ge
reken husus, Arap dilinde cinas’ın nâdir olmasıdır. N i
tekim meşhur usûl âlimi Şâtıbî (h. 790) el-Muvâfakat ad
lı eserinde, Araplarda cinas gibi sanatların çok nadir o- 
lup buna mukabil kinayen in çok kullanıldığına işaret et
miştir. Şâtıbî, cinas ile kiııaye’yi açık surette birbirinden 
ayırır ve kinaye’nin sözün gelişinden anlaşıldığını, dilci
ler tarafından da dikkate alınmak zorunda olduğunu, 
cinas’la aralarındaki ayrımın mânâya yardımcı olup ol
mamaları açısından yapıldığını, hâlis Arab’ın kinaye’yi 
çok kullanmasına rağmen cinas ve benzerlerini onlarda 
görmenin güç olduğunu, cinas’a ancak saflığını yitirmiş 
Arapların (müvelledûn) sözlerinde rastlanabileceğini 
söyler. (Şâubî, 111/411-412)

Bizim burada ele aldığımız konu, cinas ve tennye gibi 
edebî sanat dallarıyla da karıştırılmamalıdır. Çünkü biz, 
yazılışı ve okunuşu aynı ve fakat mânâları farklı olan i- 
ki kelimenin iki ayrı kullanımda hangi mânâlara gelebi
leceğinden ziyade, farklı mânâlara gelebilen bir kelime
nin bir defada bu farklı mânâların hepsini birden ifade e- 
dip edemeyeceği meselesini soruşturuyoruz. Meselâ şu 
mısralann sonundaki cgeç5 kelimelerinin iki ayrı anlam 
ifade etmesinin sebepleri farklıdır ve burada yapılan sa
dece cinas’tir.

Dönülmez akşam’ın ufkundayız, vakit çokjvf 

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç 
(Yahya Kemal, RituHcrin Akşamı)

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere cinas, söylenişleri 
ve okunuşları aynı ve fakat anlamlan farklı olan kelime
ler kullanılarak yapılır. Nitekim ilk rmsrâda zikredilen 
‘geç5 kelimesi, erkenin zıddı ve “kararlaştırılan, bekle
nen veya alışılan zamandan sonra” (‘geç kaldı5, ‘geç ol

K U R 'A N ’i ANLAMA’N I N  ANLAMI
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du \ vb.) anlamında kullanılırken, ikinci mısrâdaki ‘geç’ 
kelimesi, geçmekken emir kipidir.

Yansam n’ola ben niteki pervane yanımda 

Şcvkunla şaha yanmaya pervane yanunda

lîu beyitte de pervane kelimesinin iki anlamı [birin
cisinde, “geceleri ışığın etrafında dönen küçük kele
bek” (gece kelebeği); İkincisinde ise, “korku, çekin
genlik” anlamı] kullanılarak cinas yapılmıştır.

Bu misâllerden de anlaşılacağı üzere iki isim ya da 
iki fiil veya bir isimle bir fiil, vb. arasında yapılan ci
nas, edebî bir sanat dalı olmak itibariyle her dilde var
dır. Meselâ, “Söylediklerimi iyi be/ley sonra git toprağı 
bc/Je” denildiğinde, her iki ‘belle’ emri arasında, yazılış 
ve söylenişleri dışında anlam bakımından hiçbir ilişki 
yoktur. Aralarındaki farkı anlamak için, iki fiilin fark
lı köklerden türediğini muhakkak bilmek zarureti de 
yoktur. Çünkü iki fiilin (emrin) dc aldığı nesneler 
farklıdır. Be/leme’nin anlamı, ‘sözü bellemek’ ile ‘topra
ğı bellemek’ şeklindeki kullanımlarıyla birlikte zaten 
açığa çıkmaktadır. Şayet bu ibare, “Şimdi fidan dike
ceğin tarlayı belle, yarın da git, öğleye kadar orayı belle” 
şeklinde ifade edilseydi, yine de bir iltibas olmaz, her 
iki halde de tarla’mn bellenmesinin, birbirinden fark
lı mânâdaki iki ayrı belleme eylemini dile getirdiği, iba
redeki karinelerden hareketle anlaşılırdı. (Bu konuda 
çeşitli örnekler ve izahları için bkz. Bilgegil, 1989: 
307-326)

VII. Çokanlamlıhk (Lafz-ı Müşterek)

Birden fazla anlamı gelen bir kelimenin, bir defada 
(cümle içerisindeki bir tek kullanımında) bu anlamların 
hepsini ya da birden fazlasını ifade edip edemeyeceği

DÜCANP. CÜNOİOffUl
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meselesi, Usûl-i Fıkh’ın lafvçt müşterek/umum-ı müşterek 
bahsinde uzun uzadıya münakaşa edilmiştir. Bizim bu 
m eselen burada ele alacak olmamızın nedeni ise, bu 
meselenin sadece Fıkıh İlmi’ni değil, Tefsir İlmi’ni de 
ilgilendiren bir hususiyet taşıyor olmasıdır. Nitekim 
hem Zerkeşfııin (11/207-208), hem de Suyûti’nin (I- 
1/693), ljlûm'ikKjır'an adını taşıyan eserlerinde bu-me
seleye değinilmiştir.

İbn Fâris (öl. 395/1004) F tkh’/d-Lt/ga adlı eserinde, 
isimlerin müsemmalan için nasıl vazedildiğine dair bir 
bab açarak şöyle der:

İki farklı şey, iki farklı isimle (msl. adam ve at kelime
leriyle) adlandırılır ki kelâmın çoğu böyledir. Farklı 
birçok şey de bir tek isimle adlandırılır; meselâ gö\ 
kelimesinin farklı mânâlarda kullanılması gibi. Buna 
karşılık bir tek şey de çeşidi isimlerle adlandırılır; 
meselâ Arap dilinde kılıca farklı isimler verilmesi gi
bi. (Suyutı, 1987/b: 1/369)

Bu izah çerçevesinde lafcî müşterek*in ikinci kısma 
ni söyleyebiliriz. Hem usûlcülere, hem de dilcilere 

göre, herbiri ayn bir vaz ile olmak üzere birden fazla an
lama gelen sözcüklere, Iafy:ı müşterek denir; usûlcülerin 
tabiriyle müşterek, “muhtelif iki veya daha fazla mânâya

delâlet eden lafızdır.” ( ûjüüui ju ı üillı)

Bu tabiri, eşadh (homonymie) sözcükleri de kapsar 
şekilde anlamak imkânı vardır; zira okunuşu ve yazılışı 
bir olmakla birlikte, farklı mânâları, farklı kavramları 
gösteren sözcükler eşadlıdır. Meselâ ‘boş’un karşın an
lamındaki dolu ile “yağan buz taneleri” anlamındaki do
la veya “yüz kere” tabirinde geçen yü% ile “güzel bir 
yüz” tabirinde geçen yüt̂  sözcükleri eşadlıdır

girdiği
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lişcullıhk, kısaca ifade etmek gerekirse, bir dildeki 
bir biçimin değişik kavramlara karşılık gelmesidir. E- 
şadlı sözcüklerde, biçim benzerliği sadece raslantısaldır. 
Bu nedenle /afc-t müşterekli, eşadhhk değil, esasen çokan- 
km lihk (polysemie) demek olduğunu söyleyebiliriz. 
Çünkü bir dilde bazen bir sözcük ilk anlamının yanısı- 
ra yeni anlamlar edinebilir ve aynı biçim, birden fazla 
kavrama gönderme yapabilir. Burada kavramlar arasın
da — eşadlı sözcüklerdekinin aksine—  muhakkak bir i- 
lişki olduğuna dikkat edilmelidir. Kısacası, çokanlamlıhk, 
sözcüklerin birden çok kavramı yansıtır duruma gelme
lerinden ibarettir.6

Lafz-ı müştereklin nasıl ortaya çıktığına ilişkin uzun 
tartışmaları bir kenara bırakarak, şimdilik, mânâların nâ- 
mütinahî olmasına mukabil, lafızların mütemhî olmaları 
hasebiyle clfâzın müşterek kullanımının bir zorunluluk

m ■’

arzettiğine işaretle yetinebiliriz. Arap dilcilerinden Ebu 
Ubeyde, Esmâî, Halil b. Ahmed, İbn Fâris ve Müberred, 
lafz-ı müşterek’i kabul edenler arasındadır. Buna karşın, 
başta (Müberred’in talebelerinden) İbn Deresteveyh (öl. 
347/958) olmak üzere bazı dilciler ise, lafz-ı müştereki 
kabul etmemişler, bu tür sözcüklerin, delâlet ettikleri 
mânâlardan birinde hakikat, diğerlerinde ise mca% ifade 
ettiklerini öne sürmüşlerdir. (Küçükkalay, 1969: 193)

® Ahdulvahhab H allaf’ın t/mu Usû/’iI-FtkJj adlı eserini Türkçe’ye 
tercüme eden Prof. Hüseyin Atay, taf*-ı Müşterek bölüm ünde  
(1985: 359-362), bu tabiri her defasında ‘eşanlamlı’ olarak çevir
miştir ki bu çeviri tamamiyîe hatalıdır. Çünkü eşanlamlı sözcük
lerin. kendileri ayrı, mânâları aynıdır; yani müşterek oluş anlam
dadır, lafızlarda değil! Meselâ, fa rk  ve ayrım sözcükleri eşanlam 
lıdır, lafızlar ayn ve fakat mânâları aynıdır. Y ine, bezmek bıkmak, 
usanmak veya darılmak, küsmek, gücenmek gibi sözcükler de eşan
lamlıdır. Oysa müşterek lafızlarda müşterektik — tabirden de a- 
cıkça anlaşılacağı üzere—  mânâlarda değil, lafızlardadır.
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Bu tür itirazlar, hem mecat5 hem de c^dad bahsinde 
de varid olmuştur. Ne var ki bir dilde mecazen varlığını 
inkâr etmek ne denli makul ve tutarlı ise, lafz-ı müşte
reken varlığını inkâr etmek de ancak o kadar makul ve 
tutarlıdır. Binaenaleyh bir kelimenin birbirinden farklı 
mânâlar taşımasıyla ilgili olarak tekrar bir tartışma açıl
masına gerek olmadığını düşündüğümüzden, Arap di
linde farklı mânâlara gelen kelimelere işaret etmeyi daha 
doğru buluyoruz: Meselâ ayıt (göz) kelimesinin Arap di
linde yirmüç anlamını zikreden bir araştırmacı, verdiği ör
neklerin sadece müfred kullanımlarından birkaçı olduğu
nu, bu kelimenin terkibler halinde de çeşitli anlamlara 
geldiğini belirtmekte ve hilâl kelimesinin on, abmer keli
mesinin yedi, hahr kelimesinin dört, kelebe fiilinin iki, akl 
kelimesinin beş, kelb kelimesinin yedi, celr kelimesinin se
kiz anlamını saymaktadır. (Küçükkalay, 1969: 194)7

Sözcüklerin, gerek müfred (tekil) olarak sahip ol
dukları anlamların, gerekse terkibe girdiklerinde (tamla
ma halinde iken) kazandıkları anlamların çeşitliliği, o 
sözcüklerin dahil oldukları dili bilmek isteyecekler için 
oldukça önemlidir; zira edebî sanat dalları, bu çeşitlilik 
içinde boy verir; edibler ve şairler bu çeşitliliği oluştu
ran ya da son sınırlarına kadar kullanan kimselerdir.

Teşbihler, mecazlar, kinayeler, istiareler, cinaslar, 
tevriyeler, kısaca tüm bu ‘dil oyunları5, çeşitli mânâları 
bir lafızla, bir mânâyı ise çeşitli lafızlarla ifade etmenin 
bir imkânı olmuştur tarih boyunca. Her dilde bu türden 
dil oyunları yapılmış ve sözcükler, sahip oldukları ilk ve 
basit anlamların çok ötesinde, hem de bazen asıl an
lamlarını unutturacak kadar farklı istemlerin taşıyıcıları

*+ j

7 -  A  % ADalın farklı misâller görm ek isteyenler, Suyûtî’nin ine,
hatta herhangihir lugatn başvurabilirler.
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olmuşlardır. Sözcüklerde dile gelen hu çeşitlilik, hiçbir 
zaman bir dil için zaaf olarak görülmemiş, bilakis o 
sözcüklere yüklenen anlam zenginliğinin bir göstergesi 
olarak kabul edilmiştir. Eşadlılık, dil’in uzun geçmişi
nin, o dili konuşanlara bir cilvesidir âdeta. Dil zaman i- 
çinde, zamanla değişir ve ihtiva ettiği sözcükler de bu 
süreç içerisinde yeni ve farklı anlamlar kazanırlar:

* Sözcüklerin gerek tek başlarına, gerekse dahil ol
dukları terkibler aracılığıyla delâlet ettikleri yeni anlam
lar, aynı zamanda o dili konuşan toplulukların eşyayı ve 
olguları nasıl tasavvur ettiklerini de ortaya koyar. Öyle 
ki meselâ eeli uzun* deyimi, Türkçe’de ‘hırsız’ anlamına 
gelir. Bir kimse hakkında celi uzun’ tabiri kullanıldığın
da, bu sözü işitenler, onun elinin gerçekten uzun olduğu
nu akıllarına getirmezler de onun elinin başkalarının 
mallarına ve eşyalaruıa uyandığım düşünürler.

Arap dilinde de lavîl*ul:ycd (eli uzun) tabiri, tıpkı 
Türkçe’de olduğu gibi ‘hırsız’ anlamına gelir. Ancak bu 
deyim, Arapça’da ayrıca ‘cömert’ mânâsında da kullanı
lır. Nitekim Hz. Peygamberim (s.a), hanımlarına hita

ben eşi Zcyneb binti Cahş ile ilgili olarak (“si
zin eli en uzun olanınız”) tabirini kullandığı rivayet edil
miştir ki bu, “sizin en cömcrtiniz” demektir. (İbn Sa‘d, 
1985: 108)

lili uyun tabiri, Türkçe’de sadece ‘hırsız’ anlamına 
gelirken, cömert kimseler için genellikle ‘eli açık’ ya da 
'eli bol’ gibi deyimler kullanılır. Oysa Arapça’da — yu
karıda görüldüğü gibi—  her iki mânâ da (başka terim
ler olmakla beraber) tavîl'ul-yed tabiriyle karşılanmakta
dır. Şimdi bir an için, bir kimse hakkında bu deyimin 
kullanıldığını düşünelim; acaba bu tabirle hangi mânâ
nın kastedilmiş olduğuna nasıl karar verilecektir? D e
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yim, bir kullanımında her iki mânâyı da aynı anda ifade 
edebilir mi? Yani, kendisi için lavîhd-yed tabiri kullanılan 
kimsenin, hem cömertliği hem de hırsızlığı aynı anda dile 
getirilmiş olabilir mi? Dil, nihayet toplumsal uylaşımın 
bir sonucu olduğuna göre, birden fazla anlama gelen 
bir sözcüğün, toplumsal uylaşıma rağmen bir defada bu 
anlamların hepsini ifade edebileceği öne sürülebilir mi?

• Türkçe’de ‘evlilik akdi’ için kullanılan ‘evlenmek’ 
sözcüğü, ev kelimesinden türetilmiş ve ‘evli olmak’; ev 
sahibi, yuva sahibi olmanın yamsıra, bir kadınla evlilik 
akdi yapmış olmak mânâsında da kullanılmıştır. Arap
ça’da ise, “evlilik akdi” için kullanılan sözcük nikâhtır.

Ancak Arap dilinde ‘nikâh’ (ç 1̂ )  tabiri, “evlilik akdi 
yapmak” mânâsının dışında, “cinsî münasebette bulun
mak” mânâsına da gelmektedir ki sözcüğün her iki mâ
nâsıyla da Kur’an’da kullanıldığı bilinmektedir.8

N ikâh  sözcüğü, müşterek lafızlardan olduğundan 
dolayı, meselâ, “Babalarınızın nikahlanmış oldukları ka
dınlarla nikahlanmayın” (Nisâ: 22) ayetinin anlamını ta
yinde fakihler ihtilaf etmişlerdir. Cahiliyye döneminde 
Araplar, ölen babalarının zevcelerini (üvey annelerini) 
veraset nedeniyle kendilerine nikâh ederlerdi. Bu ayet 
işte bu çirkin âdeti yasaklamaktadır. Ancak, meşru mü
nasebetten haram olanın, zina ilişkisinden dolayı da ha
ram olup olamayacağı hususunda ihtilaf vardır: Haram 
olan münasebet, haramlığı başkasına intikal ettirir mi, 
ettiremez mi?

Bir erkek karısını üçüncü kez boşadıktan sonra, ka
dın başka birisiyle nikahlanmadıkça bir daha kendisi
ne helâl olmaz.

8 K elim enin “cinsî m ünasebette bulunm ak1* şeklindeki mânâsının 
hakikî, “ evlilik akdi” mânâsının ise fnccatçî olduğu söylenmiştir.

48



DÜC ANtt CÜNDJOGM I

Bu hükmü ifade eden ayette (Bakara: 230) geçen ni

kâh (e12) kelimesi, müşterek lafızlardan olduğuna gö
re, burada hangi anlamıyla kullanılmıştır? Acaba keli
menin sahip olduğu her iki anlam da burada aynı za
manda kastedilmiş olabilir mi?

• Bakara/228 ayetinde, boşanan kadınların üç kur* id- 
det beklemeleri gerektiği bildirilmiştir. Ayette geçen kur1

(frjj*) kelimesinin Arapça’da hem temizlik (tuhur), hem 
de hayt% mânâsına geldiğinde ihtilaf yoktur; yani bu keli
me, müşterek lafızlardandır. Bu durumda, bu ayette kas
tedilen nedir: kadınların temizlik zamanı mı, havız zama- 
nı mı? Acaba her iki anlam da aynı zamanda kastedilmiş 
olabilir mi?

• Kur’an’da ihramlı kimselerin kara avının etinden 
yemeleri yasaklanmıştır:

İhramlı bulunduğunuz sürece, kara avı size haram 
kılındı. (Mâidc: 96)

Ayette geçen sayd (***) kelimesi, müşterek lafızlar
dan olduğu için Arapça’da hem an, hem de avlanma mâ
nâsında kullanılmaktadır; yani avlanan hayvana da, av
lanma eyleminin kendisine de sayd denilmektedir.

Bu durumda ayette kastedilen nedir? Şayet kelime 
av mânâsına geliyorsa, ihramlı bir kimsenin, kendi avla
sın ya da avlamasın av etinden yememesi gerekir. Fakat 
kelime avlanma mânâsına geliyorsa, ihramlı olanın, ih- 
ramsız bir kimsenin avladığı av etinden yemesi mübah 
olur. Acaba burada, her iki anlam da aynı zamanda kas
tedilmiş olabilir mi?

• Arap dilinde mevta ( J>«) kelimesi, diğer anlamla
rının yanısıra hem "âzad eden’, hem de ‘âzad edilen’ mâ-
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nâsında kullanılan müşterek bir lafındır. Acaba kendisi
ni âzad eden ve kendisinin de âzad ettiği mevlâları olan 
bir kimse, malını mevlâsına vakfetse, bu vakıf hangisi 
hakkında geçerli olacaktır: Kendisini âzad eden mevlâ 
hakkında mı, kendisinin âz a d ettiği mevlâ hakkında mı?

Bu mesele, fukaha arasında ihtilaf konusu olmuş ve 
çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Acaba burada, her iki 
anlam da aynı zamanda kastedilmiş olabilir mi?

• Isrâ/33 ayetinde “haksız yere öldürülenin velisine 
yetki (sultan) tanındığı” bildirilmekte, fakat burada yet
kinlin hangi konuda olduğu tasrih edilmemektedir; do
layısıyla yetkinin hem kısas, hem de diyet konusunda 
olmak ihtimali vardır. Mesele, umuma mi^terekin kapsa
mına girdiğinden, veli’nin bunlardan sadece birini (kısa
sı) uygulaması mı gerekir, yoksa veli, diyetle kısas ya da 
affetmek arasında muhayyer midir; yani dilerse katilin 
öldürülmesini, dilerse ondan diyet alınmasını, dilerse 
de diyetsiz affedilmesini isteyebilir mi? Yani burada bü
tün ihtimaller aynı anda kastedilmiş olabilir mi?

• Bakara/222 ayetinde, hayız halindeki kadınlardan 
uzak durulması, temizlenmelerine kadar onlara yaklaşıl

maması emredilmektedir. Ayette geçen mahîd (<>**-•) 
kelimesi, hem hayı\mânâsında masdar, hem de hay tüye
ri mânâsında ism-i mekân olduğundan bu lafız müşte
rektir. Kelime, masdar {bayr^ mânâsına alınacak olursa, 
ayet, “hayız zamanlarında kadınlardan uzak durun” an
lamına gelir; yani hiçbir surette kadınlara yaklaşılmama
sı gerekir. Fakat kelime, ism-i mekân (bayt^jm ) mânâ
sına alınacak olursa, o zaman ayetin anlamı, “kadınların 
hayız yerlerinden uzak durun” demek olur. Acaba bu
rada, her iki anlam da aynı zamanda kastedilmiş olabi
lir mi?
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• Mâide/38 ayetinde, “hırsız erkek ve hırsız kadının 
ellerini kesin” buyurulmaktadır. Arap dilinde e/ ( ±)  ke
limesi hem (parmakların ucundan omuza kadar olan) 
kol için, hem (parmak uçlarından dirseğe kadar olan) 
pa^ıt m avuç arasındaki kısım  için, hem de (parmak uçla
rından bileğe kadar olan) avuç, sağ ve sol el için kullanılır; 
yani bu kelime, müşterek lafızlardandır. Ayette, “ellerin 
kesilmesi” emredilirken kastedilen bölge neresidir? E l 
(yed) kelimesi, ayette bu mânâlardan hangisini ifade et
mektedir? Acaba burada, kelimenin bütün anlamları da 
aynı anda kastedilmiş olabilir mi?

• “Kadın veya erkeğe kelâle olarak vâris olunacak i- 
sc...” (Nisa: 12) ayetinde geçen >b/d/e (<m)sözcüğü, ço
cuk vc baba bırakmadan ölen kimse için, ölen mirasçının 
çocuğu veya babası olmayan kimse için, çocuk ve baba- 
nuı dışında kalan akrabalar için kullanılır. Ke/dlc kelimesi, 
müşterek lafızlardan olduğuna göre, bu ayette kelimenin 
hangi mânâsı kastedilmiştir? Acaba burada, kelimenin 
bütün anlamlan da aynı zamanda kastedilmiş olabilir mi?

Tüm bu misâllerden de anlaşılacağı üzere, lafz-ı 
müştereken umum ifade edip etmediği meselesi usûlcü- 
ler arasında çetin tartışmalara yol açmış ve misal verilen 
ayetlerdeki müşkilat, fukahaYun bu meseledeki tercihi- 
ne uygun olarak çözümlenmeye çalışılmıştır.

İmam Şafii ve takipçilerinin büyük bir kısmı, lafz-ı 
müştereklin umum ifade edebileceğini, yani birden fazla 
anlam taşıyan bir lafzın bir kullanımında bu anlamların 
hepsine birden şâmil olabileceğini iddia etmişler ve mez
kur ayederi de bu ilkeden hareketle yorumlamışlardır.

Bu görüşe karşılık, Ebu Ab bas Saleb (öl. 291 /903) 
ve Muhamtned b. Ahmcd el-Ezherî (öl. 370/980) gibi
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dilbilimciler, müşterek lafzın gösterdiği anlamların ta
mamının, onun bir defa kullanılmasıyla kastedilmeye
ceğim söylemişlerdir. Kerhî, Cessâs, Debusı, Pezdevı ve 
Serahsî gibi Hanefî usûlcüler, Im am ’ul-Harameyn ve 
Gazâlî gibi Şafii usûlcüler, ayrıca Ebu Hâşim (51. 
321/933), Ebu Abdullah cl-Basrî (öl. 369/979-80) ve 
E bu’l-Hüseyn (öl. 436/1044) gibi Mu‘tezilî usûlcüler 
de bu görüştedirler.

Bu ikinci yaklaşıma göre — ki biz de bu kanaatte
yiz— , müşterek lafız, ifade ettiği anlamların hepsine 
bir defada ve bir tek vaz Üe değil, çeşitli vazlar ile ko
nulduğundan, bir kullanımında bütün anlamlarının 
kastedilmesi, evvelemirde lafzın Arap dilindeki vaze
dilme esasına aykırıdır. Bir lafzın kendi vazedilme esas
larına aykırı olması ise caiz değildir. Çünkü bu durum 
da, birbirine zıd mânâların arasının birleştirilmesi gere
kecektir; yani mânâlardan herbiri aynı anda hem kaste
dilmiş, hem de kastedilmemiş olacaknr ki bu imkânsız
dır. Üstelik bu durum, müşterek lafzın, anlamlarına şü
mul değil, bedel esasına göre delâlet etmesinden de an
laşılmaktadır. Çünkü umum ifade eden lafızların delâ- 
lederi şünm! yoluyla, müşterek lafızların delâlederi Jsc 
bedel yoluyladır.

Müşterek’in umûmuna kâi.1 olanlar, kendi görüşleri
ni teyid maksadıyla Kur’an’dan H acc/18 ayetini delil o- 
larak getirmişlerdir:

Görmedin mi ki hep Allah’a secde ediyor göklerdeki 
kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün 
hayvanlar ve insanlardan bir çoğu? (Hacc/18)

Bu ayette geçen siküd ( )  kelimesinin, hem cansız 
varlıklar için, hem de insanlar için kullanıldığından hare
ketle, bir kullanımında her iki mânâya da geldiği iddia e-
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dilmiştir. Çünkü bu kelime, insanlar hakkmda kullanıldı
ğında “alnın, iradeyle toprağa konulmasını” ifade eder
ken, diğer varlıklar hakkında kullanıldığında, mecburen 
“boyun eğmek ve itaat etmek” anlamına gelmektedir.

Bu iddia, karşıt görüş tarafından reddedilerek ayet
te geçen kelimenin “alnı toprağa koymak” anlamında 
kullanılmayıp insanlar için de, sayılan diğer varlıklar için 
de inkiyad (boyun eğme ve itaat) demek olduğu söylen
miştir; dolayısıyla kelime, bir kullanımında yine bir an
lam ifade etmiş olmakta, ayette “insanların bir ço- 
ğu”nun secde ettiği söylenmekle ise, insanların itaatinin 
ihtiyarî olduğu îma edilmektedir.

Müşterek lafızların umum ifade edeceğine kail olan- 
larca öne sürülen bir delil de şu ayettir:

Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler... (Alı- 
zab/56)

Bu ayette geçen ‘salât ederler" fiilinin, Allah
Teâlâ için mağfiret etmek, melekler için ise mağfiret dilemek 
anlamına geldiği, böylelikle kelimenin bir kullanımında 
birden fazla anlamı ifade ettiği söylenmiştir. Bu iddia, 

yusallûne fiilinin hem Allah, hem de melekler için inayet 
mânâstnda kullanıldığı söylenerek cevaplanmış, böyle
likle bir lafza iki ayrı anlam yüklemenin gereksizliğine i- 
şaret edilmiştir.

Lafz-ı müşterek’in umum ifade etmediği kanaatinde 
olanlardan Muetczilî usûlcü E bu’l-Hüseyn el-Basrî (öl. 
436/1044), el-Mu Hemed fi Usûl’il-Vıkh adlı eserinde, bir 
kelimenin çeşitli nesnelere isim olup bunların birini veya 
birden fazlasını ifade edip edemeyeceği meselesine özel 
bir bab ayırır ve lafzın, herbir kullanımında bir mânâyı i- 
fade ettiği hususunda ihtilaf olmadığını ve fakat aynı an
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da birden fazla mânâya gelip gelemeyeceği hususunda 
ihtilaf edildiğini belirtir. (Ebu’l-Hüseyn, 1983: 1/300)

Mu'tezilî âlimlerden Ebu Haşim, E bu’l-Hasen ve 
Ebu Abdullah, lafzın aynı anda birden fazla mânâya ge
lemeyeceği görüşündedirler. İbare’nin bu mânâların 
hepsini hakikat olarak ya da bazısını hakikat bazısını 
mecaz olarak ifade etmesi arasında ise bir fark yoktur; 
tıpkı nikah kelimesinin “cinsî münasebet” mânâsına 
gelmesinin hakikat, “evlenme akdi” mânâsına gelmesi
nin ise meca% ve kinaye olması gibi.

Ebu Abdullah, miişterek’in umum ifade etmesine 
mâni dört koşul öne sürer:

1. Konuşan, bir kişi olmalıdır.

2. İbare, bir tane olmalıdır.

3. İbare, bir vakitte söylenmelidir.

4. Bir maksadı bir araya getirmemiş (m/i/ebayin) iki 
muhtelif mânâ kastedilmelidir.

Şayet bu koşullardan biri ortadan kalkarsa, ancak o 
zaman umûmun kasredilmesi caizdir. (Ebu M-M ıı- 
seyn, 1983: 1/300)

Bu koşulların açılımı şöyle yapılabilir:

1) Bir kimsenin, meselâ kur* lafzını söyleyip bunun
la temizlik yamanım kasdetmesi, bir başka kimsenin de 
aynı lafzı söyleyip bununla hayt\ %amanm\ kasdetmesi 
caizdir.

2) Aynı kimsenin farklı zamanlarda aynı lafızla iki 
farklı mânâyı da kasdetmesi caizdir.

3) Bir kimsenin bir vakitte ve fakat aynı lafzı iki kez 
tekrarlaması halinde farklı mânâları kasdetmesi caizdir.

K U R ’AN'I ANI.AMA'NIN AN1.AMI
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4) Bir kiınsenin bir vakitte, bir defada ve gayr-t mü- 
ttbayin iki mânaya sahip bir lafızla bu iki mânâyı kasdet- 
mesi caizdir.

İmam Gazali (öl 505/1111) cl-Masiasfa adlı eserin
de, “Kadı’mn ve İmam Şafii'nin aksine bizce umum id
diası mümkün değildir" dedikten sonra, Arapların müş
terek lafızları, müsemmalannda cem yoluyla değil, bedel 
yoluyla kullanılmak üzere vazettiklerini, müşterek bir 
lafızla umum ifade etmenin Arap dil geleneğine aykırı 
olduğunu; zira müşterek lafzın umum için vazedilmedi- 
ğini söyler.

Kadı, şöyle bir gerekçeye tutunmaktadır: Şayet lafzı 
iki kere zikredip hcrbir keresinde başka bir anlamı 
kas d etseydi, bu caiz olacaktı. Öyleyse her iki anlam 
için uygun olan lafzı bir kere zikredip bununla iki 
anlamı kasdetmesinde yadırganacak ne vardır? Fakat 
müminler lafzıyla, hem müminlere, hem de müşrikle
re delâleti kasdetmesi durumu bundan farklıdır. 
Çünkü müminler lafzı, müşterek lafzın aksine, müş
rikler için uygun değildir. (Gazâlî, 1904: 11/120)

İmam Gazâlî'nin, Kadı’ya bu konudaki cevabı 
şöyledir:

Biz de diyoruz ki: Lafzı bir kere zikrederek bununla 
her iki anlama birden delâleti kasdetse, bu mümkün
dür. Fakat [böyle yaparsa] ttpkı müminler lafzında ol- 
duğu gibi vaza aykırı davranmış olur. Arap, ayn lafzı
nı, cem [şünuıl] yoluyla değil, bedel yoluyla hem ab 
Un, hem dc go% için vazetmiştir. (Gazâlî, 1994: I- 
1/ 120)

Görüldüğü üzere, tartışmanın mihverini teşkil eden 
husus, Arap dilinde çokanlamlı sözcüklerin (effâtçt müş
tereki* niıı), bu mânâlara şümul yoluyla değil, bedel yoluyla
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delâlet etmesidir. Lafız umum yoluyla vazedilmediğin- 
detı bir tek kullanımında umum ifade edemez; zira bu, 
herşeyden önce iltibasa yol açar.

Çokanlamlı kelimelerle ilgili bu sorun, bir yönüyle 
%td anlamlı (ezdad) lafızları da kapsamaktadır. Çünkü 
zıd anlamlı lafızlar da muhtelif iki mânâya gelmektedir
ler. Meselâ, ‘min verâT ( rfjj ) tabiri, hem önünden

hem de arkasından anlamına gelebilirken, ‘zevç’ (£ jj ) 
kelimesi hem kadın hem de erkek için kullanılmaktadır;

j  '

hatta 'zıd’ ( ^  ) kelimesinin dahi hem karşıt hem de 
benzer mânâsına geldiği rivayet edilmektedir.

Her dilde olduğu gibi, Arap dilinde de mevcut olan 
bu özellik, kimilerince (msl. Şuûbiyye taraftarlarınca) e- 
leştiri konusu yapılarak bunun Arapların hikmetlerinin 
noksan oluşuna, belagatlarının azlığına ve muhaverele
rindeki iltibasın çokluğuna hamledilmiştir.

Delilleri ise şudur:

İsim, altındaki mânâyı haber verir, ona delâlet eder, 
onun tevilini açıklar. Oysa bir tek lafzın, iki farklı 
mânâya gelebilme ihtimali olduğunda, muhatab, 
karşısında konuşan kimsenin bu iki mânâdan hangi
si kasdetriğini bilemez ve böylelikle ismi müsem- 
ma’ya bağlayan mânâ iptal olur.

el-H%dâd adlı eserinin girişinde bu görüşleri bize ak
taran İbn’ul-Enbârî’nin (öl. 328/939), bu eleştirilere 
verdiği cevap, kelimenin tam anlamıyla, aklı karışıklara 
‘kılavuz’ olacak niteliktedir:

Arapların sözlerinin bir kısmı diğer kısmmı(n noksa
nını) tamamlar; zira sözün başı sonuyla irtibatlıdır. Bu 
bakımdan hitabdan murad olunan mâna, sözün bü
tün kelimeleri tamamlanmadıkça anlaşılmaz. Lafzın i-
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ki zıd mânâya gelmesi caizdir. Çünkü önce lafiz geçer, 
iki mânâdan hangisine delâlet ettiği, sonradan gelen 
kelimelerle anlaşılır. Konuşma ve biletirim amnda ise, sade
ce bir tek mânâ kasdedilir. (İbn’ul-Enbâri, 1987: 2)

İbn’ul-Enbârî, bu açıklamasının hemen ardından şi
irlerden ve ayetlerden örnekler verir ve bu tür kelimele
rin anlamlarının, içlerinde yer aldıkları dizgenin bütün
lüğü tarafından belirlendiğini gayet ikna edici biçimde 
gösterir; meselâ, “Allah’a kavuşacaklarına kani olanla^
(Bakara: 249) ayetinde geçen yesştmnûm (Cıs&i ) fiilinin 
“yakın sahibi olmak” mânâsına geldiğine işaret ettikten 
sonra şöyle der:

Akıllı bir kimse, Allah Teâlâ’nm, kendisine kavuşa
caktan konusunda şüpheye düşmüş bir topluluğu ö- 
veceğini elbette düşünemez. (İbn’ul-Enbârî, 1987: 3)

Kur’an’da geçen çokanlamlı sözcüklerin yorumlan
masında, müfessirlerin bu konuda istinad ettikleri ilke
nin ne denli önemli bir rol oynadığı yeterince açıklık 
kazanmıştır kanaatindeyiz.

Misâllerin özellikle hukukî niteliği haiz ayetlerden 
seçilmesi, kimseyi, tercih edilen yöntem ilkesinin sade
ce hukukî ayetlerin yorumunda etkili olduğu gibi bir 
neticeye götiirmemelidir; zira bu ilke, K ur’an’ın hemen 
hemen her ayetine tatbik edilerek Kur’an clfazına iste- 
nildiği gibi anlamlar verilmesine yol açmıştır. Nitekim 
Basra Kadısı Ubeydullah b. Haşan, “Bir ayet, muhtelif 
iki veçhe delâlet ettiği gibi, zıd iki mânâyı da muhtemil 
olabilir” derken, bu düşünüş biçiminin hangi noktalara 
varabileceğini de bizlere göstermiş oluyordu:

Muhakkak ki Kur’an ihtilafa delâlet eder. Kader’i 
reddeden görüş doğrudur; zira bu görüşün Ki- 
tab’da bir mesnedi vardır. Cebr’i savunan görüş de
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doğrudur; zira bu görüşüıı de Ki tabada bir mesnedi 
vardır. Böyle diyenler de isabet etmiştir, öyle diyen
ler de. Çünkü bir ayet, muhtelif iki veçhe delâlet et
tiği gibi, zıd iki mânâyı da muhtemil olabilir. (İbn 
Kuteybc, 1985: 46)

Basra Kadısı, bir ayetin muhtelif iki veehe delâlet 
ettiğine ya da zıd iki mânâyı muhtemil olduğuna ilişkin 
iddiasını, burada bırakmaz, daha da ileri noktalara gö
türür. Çünkü ona göre Kur’anin  kendisi, her görüşe 
mesned olabilecek seyyaliyerte bir metindir:

İ ler kim zina eden kimseyi mümin olarak isimlendi
rir sc, isabet etmiştir; her kim de kâfir olarak isimleıı- 
dirirse isabet etmiştir. Zina eden kimsenin mümin 
ya da kâfir değil, fâsık olduğunu söyleyen de isabet 
etmiştir; mümin ya da kâfir değil, münafık olduğunu 
söyleyen de isabet etmiştir; müşrik olmayıp kâfir ol
duğunu söyleyen de, hem kâfir hem dc müşrik oldu
ğunu söyleyen de isabet etmiştir. Çünkü Kur’an bü
tün bu mânâlara delâlet etmektedir.
Muhtelif sünnetler dc tıpkı bunun gibidir: kur‘a çek
mek caizdir, aksı de; anlaşmalı kölenin, azad olması
nı sağlayacak bir işi yapması \siâye] caizdir, aksi de; 
kâfire karşılık müminin öldürülmesi de caizdirx Öl- 
dürülmemesi de. Bu* fakih bu görüşlerden hangisini 
alırsa alsın isabet etmiştir.

Bir kimse “Adam öldüren bir kimse cehennemde
dir” dese, isabet etmiştir; ‘cennettedir’ dese, yine isa
bet etmiştir. Bu hususta hiçbir görüş belirtmeyip o- 
nutı durumunu Allah’a havale etse de isabet etmiş
tir. (İbn Kuteybc, 1985: 46-47)

Kimi insanların, kendi amaçlan doğrultusunda 
Kur’an’ın ayetlerini istismar ettikleri, fırsat buldukça da 
istismara devam edecekleri bilinen hakikatlerdendir. 
Ancak, bu istismarın önü alınmak isteniyorsa eğer, istis
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mar sahiplerinin ne tür (kavramsal) araçlar kullandıkla
rı doğru bir biçimde teşhis edilmeli, daha da önemlisi, 
önce bahis mevzûu metnin kendisi hakkıyla bilinmeli
dir. Çünkü kimilerinin, metnin fazileti cümlesinden zik
rettikleri birtakım hususiyetler, pekâlâ o metnin kendi
sine mahsus direnç noktalarını zaafa uğratıyor olabilir.

Eğer hal böyle ise, — hiç kimsenin zerre kadar kuş
kusu olmasın ki—  kalenin kapısı dışarıdan değil, içeri
den açılmış demektir!

VIII. Kelime-Cümle İlişkisi

Kelime — çok anlamlı olmasına rağmen—  her fark
lı kullanımında sadece o kullanımı için bir tek anlam ve
rir. Şayet bu esasa dikkat edilmez ve kelime’nin Kçokan- 
lamlı’ oluşu bahane edilerek (farklı bağlamlarda kazan
dığı) bütün anlamlar kelime’nin üstüne boca edilirse, 
‘çokanlamlılık’ cmkmst\ hale gelir.

Buna mukabil, kelime, — bir cümlede geçmesine 
rağmen—  her farklı kullanımında “her kullanımı için” 
farklı anlamlar verebilir. Şayet kelime’nin bu özelliğine 
dikkat edilmez ve yetersizlik (bilgisizlik) nedeniyle an
lam tek’e indirgenirse, bu sefer ‘çokanlamlılık’ bir işe 
yaramaz vc anlam fasicl olur.

Kelime ciimle’nin içerisine dahil edilm eden önce 
— tabiri caizse—  özgürdür. O nu  cümleye dahil eden, 
artık onun ifade edeceği şeyi de tayin ermiş demektir. 
Muhatab, kelimenin o cümleye girm eden önceki an
lamlarının ya da — daha doğru  bir deyişle—  başka 
cümlelerdeki anlamlarının döküm ünü yapm ak suretiyle 
anlamı tayin edem ez, sadece tahm in edebilir. Anlamı 
tayin eden, o anlamı m uhatabına iletmek isteyen o ldu
ğuna göre, doğru  anlam, ona form unu  veren kimsenin
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kastettiği anlamdır; o gerçek form unu kelimemin müş
terek kullanımında değil, kelime’nin geçtiği cüm- 
le(ler)de bulur, çünkü her cümle onu kullananın müh
rünü taşır.

Bütün bu izahlarla birlikte bilinmelidir ki bu çalış
mada, anlam, sadece diTin (=lisan’ın) temel birimi olan 
kelimey diğer bir tabirle gösterge (phoııologic veya lexic) 
düzeyinde değil, aynı zamanda söylemen temel birimi 
olan cümle düzeyinde de ele alınmakta; hatta burada an
lamdın en küçük parçası olarak kelime yerine cümli^et 
daha büyük bir önem atfedilmektedir. Böylelikle F. Sa- 
ussure’ün lungue-parole (dil-söz), N. Chomsky’nin ise 
competence-performancc (edinim-kullamm) ayırımını be
nimsemiş olan bu bakışaçısı (Saussure, 1985: 21-23; 
Vardar, 1983: 234-254, Başkan, 1967: 97-128; Aksan, 
1990: 1/52-53),— Paul Ricoeur’un kelimeleriyle—  “bu 

in, yani söylem’in dilbilimiyle dil’in dilbiliminin 
ayrı kuralları olmasının, tüm epistemolojik sonuçlarım 
görm ek” istemektedir.9

Kelime-Cümle ilişkisinin boyudarmı ve dolayısıyla 
çokanlamlı bir kelimenin bir cümle içerisinde cümle 
tarafından nasıl belirlendiğini b it misâlle ortaya koymaya 
çalışalım:

Türkçe'de kahve kelimesinin dört ayn anlamı vardır: 1. 
“Kahve bitkisinin çekirdeği”; 2. “kavrulmuş, öğütül
müş, pişirilmiş hale gelmiş kahve çekirdeği”; 3. “bu 
çekirdekten yapılan bir içecek”; 4. ‘kahvehane5 (...).
1 . O kahvede halis kahveden mis gibi bir kahve içtik;

9 "Bu iki dilbilimi ayırdetmede en ileri giden kişi Fransız dilbilimci
si Em ile Benvenistc olm uş ve ona göre bu iki dilbilim aynı birim
ler üzerine inşa edilmemiştir.” (Ricocur, 1990: 27; 1991: 43-64)
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2 . O kahvede mutlaka nohut vardır;
3 . O kahvede mutlaka yağmur suyu vardır.
Birbirinin eşi şekilde başlayan bu cümleler okundu
ğu zaman —dikkat edilirse— anlamın anlaşılmasın
dan önce zihinde bir sıralama, bir bağ kurma İşi ger
çekleşmekte, kelimenin anlamı, ancak cümle bittik
ten sonra kesin olarak anlaşılmaktadır... (Aksan, 
1987: 67; bu örneği krş. Başkan, 1967: 117-118)

Birinci cümlede geçen ilk kahve kelimesi, kelime
nin 4 . anlamında, İkincisi, kelimenin 2 . anlamında, ü- 
çüncüsü, kelimenin 3. anlamında; ikinci cümlede ge
çen kahve kelimesi, kelimenin 2 . anlamında, üçüncü 
cümlede ise kelimenin 3. anlamında kullanılmıştır. 
Burada kelıme’nin anlamı, geçtiği cümleler içerisinde 
ve yine “cümlenin yapısı tarafından” belirlenmekte
dir. Özellikle birinci cümlede geçen kahve kelimesinin 
kullanımlarına dikkat edilecek olursa, kelimelerin 
cümle içerisindeki sıralanışlarını niçin önemli gördü
ğümüz ve anlamı niçin kelime’den çok cümle’de, 
cümlenin yapısında, hatta daha ötesinde aradığımız —  
bit ölçüde—  anlaşılacaktır.

Çokanlamlı kelimelerde olduğu gibi eşadh kelimelerin 
mânâsını belirlemekte de cümle’nin kurgusu önemlidir. 
Nitekim Türkçe’deki kelimesinin çeşitli anlamlan 
vardır ve cümle içinde bu kelime şu anlamlan ifade eder:

a) Dışarıda yii% kişi bekliyor.
b) Güzel bir var.
c) Her sabah onbeş dakika yüzerim.
d) Hayvanın derisini yündüler.

Cümlelerin dilbilgisel yapısını ve anlamını bozm a
dan /y ü z / biriminin yerine başka birimler koymayı
deneyelim:
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a) Dışarıda 100 (doksan artı on) kişi bekliyor.
b) Güzel bir suratı var.

c) M er sabah onbeş dakika kulaç utarım.
d) Hayvanın derisini soydular. (Akerson, 1991: 61)

Bu cümlelerde geçen yüsç kelimesi İngilizce’de — sı
rasıyla—  hundred,face, to sıvım ve to skin şeklinde dört ay
rı sesçil biçimle karşılanmaktadır ki Türkçe’den İngiliz
ce’ye çeviri yapacak kişi, kelimenin Türkçe’deki anlamı
nı, içerisinde yer aldığı cümle vasıtasıyla teşhis etmek ve 
sonra İngilizce’deki uygun karşılığı onun yerine koymak 
zorundadır. Aksi takdirde yanlış göstergeler yanlış gön
derilerde bulunacaklardır.10 Çünkü bir kelimenin anlamı
nı tayin ederken — bu kelime ister çokanlamlt, ister eçad/t 
olsun—  dikkat edilecek olan husus, kelimenin tek başı
na taşıdığı anlamlar ya da anlamlar listesi değil, kelime
nin, içinde yer aldığı dizgedir. (Krş* Shibles, 1974: 63-83)

Heidegger Die Sprache isi das liaus des Seins (Dil, 
varlığın meskenidir) der. Gerçekten de varlık, dilde, di
li kullananda kendisini ifşa eder. Dil, insan olarak bizim 
varlığımızın, varoluşumuzun belki de en hususî yanıdır. 
Dil yetisine, konuşma-düşünme yetisine sahip tek var
lık olan insanoğlu, bu yetisi olmaksızın varlığının farkı
na nasıl varabilir, varlığını nasıl sürdürebilir, varoluşunu 
nasıl gerçekleştirebilirdi? Dil, sadece insanın kendisini

10 Cüm le kurgusunun (tlizge’nin) kelimeleri (tek tek göstergeleri) 
aşan yönünün önem li olduğunu, sözcükler kadar dizge’nin de 
anlamı belirlediğini gösteren bir örnek de şudur: The btuHcr k il
led tbe t/ger. (Avcı kaplan [ı| öldürdü.) Bu cüm lede üç değil dörr 
öğe hulunmaktndtr: a) (he hunrer, b) killed, c) The tiger ve d) bu 
üç öğe  arasındaki ilişkiler. tiğer cümleyi “T he tiger killed the 
hunter” (Kaplan avcı [yi] öldürdü) şeklinde ifade etseydik, mânâ 
değişecekti. Almanca’da verilen ilgine bir örnek için bkz. Aker
son , 1991: 108
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kendisine ifade ettiği bir vasıta değil, kendisinin kendi
sine ifade edildiği bir vasıtadır da aynı zamanda. İnsan, 
düşüncesini dilcle, dil aracılığıyla dışa vururken, istemi
ni, arzularını, isteklerini dilJle ifade ederken, kendisin
den istenilenler de yine dil vasıtasıyla istenmekte, ken
disine diTde, diTin aracılığıyla seslcnilmektedir.

Varlıklar dünyası ile sözcüklerin dünyasının aynı 
gerçeklik düzlemini oluşturduğuna inanıldığı içindir ki 
sofistler, dünyanın özünün açıklanmasının imkânsızlı
ğına ilişkin olarak sözcüklerin ‘çokanlamlı’ oluşlarını 
bahane ettiler. Şayet sözcükler ‘çokanlamlı’ idiyseler ve 
bu reddedilemez bir gerçekse, nasıl olurdu da bu *ço- 
kanlamlı’ sözcüklerden hareketle varlık hakkında bir 
kesinliğe, kesin bir bilgiye ulaşılabilirdi? Varlığın özünü 
bilmek için, nesneler dünvasını temsil eden sözcüklerin 
temsil ettikleri nesnelere kesin bir biçimde tekabül et
mesi gerekmez miydi? Sözcüklerin çokanlamfıhgt, söz
cüklerin anlamını kesin bir biçimde resbit etmeyi im 
kânsız kıldığına göre, çokanhtmlı sözcüklerden hareketle 
nesnelerin reci karşılığı nasıl ‘teşbih edilebilecekti?

Herakleitos’a göre, sözcüklerin ‘çokanlamlılığf bir 
sorun teşkil etmiyordu ve o bu sualleri kendi varlık fel
sefesi doğrultusunda cevaplıyordu. Ona göre; bir nesne 
nasıl o luşan  (oluş ırmağının) bütünlüğü dışında ele alı
namaz, başka bir deyişle, ‘şeyler’in varoluş ya da yoko- 
luşları bizatihi oluş’uıı bütünlüğü içerisinde gerçekleşir
se, aynı şekilde sözcükler de söz’ün bütünü dışında bir 
anlam ifade etmezler, anlamlarını ancak sözün bütünü 
içerisinde kazanırlardı.

... Tek sözcüğün dc ancak sözün bütünü içinde bir 
anlamı vardır. Sözcüğün çokanlamlı oluşu, dilin bir 
kusuru, eksikliği değildir, onda bulunan, anlan m gü
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cünün özlü ve olumlu bir yönüdür. Çünkü onun da 
sınırlan, varlığın kendisi gibi, değişmez bir şey değil
dir, akıcıdır. (Akarsu, 1984: 29)

İnsanı “hakikatin ölçüsü” ilan eden ve dolayısıyla 
ne kadar insan varsa o kadar da hakikat bulunduğunu 
öne süren sofistler, esas itibariyle hakikatin bilinemeye
ceğini söylemiş oluyorlardı. D urup kalan bir varlığın ol
madığı, sadece bir oluş’un olduğu, her nesnenin sürek
li bir değişme içinde bulunduğu ve bu arada karşıtlarını 
içine aldığı öğretisinden, “bir obje için salt doğru bir 
yargının olamayacağı” mantıksal sonucu çıkarılabilirdi; 
nitekim Sofistler bu sonucu çıkarıp şüpheciliğe varmış
lardı. (Gökberk, 1985: 26)

İşte bu nokrada, hakikatin biiinemezliğine ilişkin so
fistlerin o meşhur iddiaları, kendilerince sözcüklerin 
‘çokanlamlf oluşlarına istinaden temellendirilmekte, ço- 
kanlamldığın kesinlik ifade etmeyen koridorlarında eş- 
ya’nın hakikatini aramanın beyhude olduğu dile getiril
mekteydi. Oysa Herakleitos’un kendisi, kendi sözlerin
den ünlü sofist Protagoras’ın çıkardığı neticeleri çıkar
mamış ve oluş’un, oluş ırmağının yatağını sabitlemişti. 
Akan, değişen, başkalaşan belki ırmağın sularıydı ama 
yatağı değildi ona göre. Değişim ya da oluş... Akıp giden 
ne varsa yasaya uygundu, doğaldı, bir bütünlük içerisin
deydi. Sofistler ise meseleyi böyle ele almadılar ve He- 
rakleitos’un düşüncelerini kendi arzularının malzemesi 
haline getirmeyi marifet saydılar. Onun, “tek sözcüğün 
ancak sözün bütünü içinde bir anlamı vardır” derken 
karşı çıktığı, işte bu düşünce biçimiydi.

Evet, sözcük söz’ün bütünlüğü dışında bir anlam i- 
fade etmez! Sözcükler söz’ün bütününden koparılıp tek 
başlarına bırakıldıklarında, varlıkla ilişkileri kesilir ve
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"anlam içerikleri”ni kaybederler. Sözcük, anlamını (de
lâletini) sözün bütünlüğü içerisinde kesinleştirir, kesin
liğini, içine dahil olduğu bütün elen (dizge’den) alır. N a
sıl ki doğa’da hiçbir nesne kendi başına değilse, do- 
ğa’nın bütünlüğünden kopuk varol(a)mazsa, sözcükler 
de söz’üıı bütünü dışında kendi başlarına varolamazlar.

Her sözcük ancak söz/iin bütünü içinde anlamlıdır. 
Çokanlamlı oluşu; bütün dışına itildiğinde, tek basma i- 
ken sözcüğün delâletini belirsizleştirir, silik hâle getirir, 
anlamın buharlaşmasına yol açar vc en nihayet anla
manı) tümüyle yok eder. Fakat sözcük bir dizge’nin, bir 
bütüncün içinde yer alır almaz, anlamı tebellür eder, 
kuvvetlenir ve kesinleşir. İçine dahil olduğu dizgelerin 
miktarının artması, hiç kuşkusuz sözcüğü ‘çokanlamlı’ 
kılacak, sözcüğün anlamını, anlamlarını (delâlet yolları
nı) zenginleştirecektir; ancak sözcüğün dahil olduğu 
her dizge, her deyim, heı* deyiş, her defasında onun an
lamını belirleyip kesinleştirecektir.

Dildeki bir öğenin anlamı, onun öteki birimlerle 
kurduğu ilişkilerle belirlenir. Sözcük, dahil olduğu diz
ge içerisinde birlikte kullanıldığı, bağdaştırıldığı diğer ö- 
ğelerle bir örgü oluşturur ve zorunlu bir biçimde bu ör
gü tarafından çerçevelenir. Meselâ ^/kelimesi Türkçe’de 
esasen insanın bir uzvunu (bilekten parmak uçlarına 
kadar olan bölümü) ifade ediyorsa da şu örneklerde çe
şitli anlamlara gelmekte ve herbiriııde farklı bir mânâya 
delâlet etmektedir:

• birine 4el açmak’ • bir işe V  atmak’
• bir şeye V/ koymak’ • bir şeyi V/den çıkarmak’
• bir şeyi Vde etmek # bir şey Vindc olmak’
• birine V  vermek’ • birini V/e vermek’

DÜCANUCÜNOİOĞLU
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♦ bir şeyhten V  almak’ • bir şeyden V  çekmek’

* bir şeye V/ sürmemek5 • birine V/ etmek’

Yine aynı şekilde bu sözcük, bir şeyin ‘elden kaçma
sı5, ‘elden gelmemesi5, ‘ele alınmaması5 veya birinin ‘eli
ne düşmek5, ‘eline bakmak5, ‘eline kalmak5 vs. şeklinde 
farklı kalıplar içerisinde, farklı öğelerle, farklı yerlerde 
ve farklı anlamlar ifade etmek için kullanılır. Sözgelimi 
“birine e! açmak55 tabirinde geçen cl sözcüğünün anla
mı, ‘birine5 ve ‘açmak5 öğeleriyle birlikte bir anlam ifa
de eder, anlam ancak bu öğelerle birlikte ortaya çıkar, 
bu öğelerle birlikte oluşan bütün içerisinde anlam kesin
leşir. Tabir, nesnesi zikredilmese (msl. ‘birine5 öğesi 
hazfedilip kullanılmasa) bile nesne almadan, zillinde 
nesnesi düşünülmeden anlam ifade etmez: ‘el açmak5, 
“birine el açmak5ür55, dolayısıyla [birine] ‘el açmak5, [bi
rine] ‘muhtaç olmak5, [birinden] ‘bir şey istemek5 (di
lenmek) mânâsındadır ve anlam, sözcüğün kendisinde 
değil, içine dahil olduğu sözün (^deyimin) bütününde, 
bütünlüğündedir. Binaenaleyh bütünlük yoksa, anlam 
da yoktur!

Bu noktada, el kelimesinin, çokanlamlı ve eşadlı 
kullanımlarından harekede bir cümle içerisinde he tür 
mânâlar ifade ettiğine, edebileceğine dair bazı mülaha
zaları aktarmakta yarar görüyoruz.

E/ın haylazının tf/inden tutup adanı etmek elimde değil.
Burada, ayrı ayn ilişkiler içinde kullanılmış olan üç 
ayrı cl vardır ki bunlardan ikinci ve iiçüncihu aynı söz
cüğün iki ayn anlamı, birinci ise onlarla eşadlı (ve bu
gün sesteş) olan bir başka sözcüktür. Acaba bunlar, 
bu tümceyi duyanın zihninde nasıl çözümleniyor? 
(Aksan, 1990: 111/209)

K U R 'A N  *1 ANLAM  A'NIN A N LAM I
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Burada, el kelimesinin sözlük anlamlarının dökü
münü yapıp eldeki listeden seçtiğimiz bir tanesini 
hepsine yapıştırmak (her kullanımı bir tek anlama in
dirgemek) veya kelimenin zihnimizdeki anlamlarının 
hepsini bir tanesine yüklemek (herbir kullanımında 
birden fazla anlamın kastedildiğini, kastedilebileceğini 
düşünmek), bu suali doğru olarak cevaplamaya çalışan 
kimselerin yapacakları en hatalı davranış olacaktır. 
Çünkü her iki durumda da cümleden murad edilen 
mânâ anlaşılmayacaktır.

Bu bakımdan böyle yapmak yerine, yukarıdaki cüm
lede geçen öğelerin birbirleriyle olan ilişkilerini dikkate 
almak suretiyle hem herbir «/kelimesinin, hem de diğer 
öğelerin anlamını kesinleştirmeyi denemek daha sıhhatli 
bir yol olacaktır. Meselâ, 1. el kelimesi ‘"elin haylazı”, 2. 
d  kelimesi “elinden tutup adam etmek” ve 3. e! kelime
si “elimde değil” kalıplan içerisinde anlaşılmalı ve sıra
sıyla ‘haylaz’, ‘tutup adam etmek’ ve ‘değil’ şeklinde ge
len öğelerin herbir e! kelimesinin anlamının belirlenme
sindeki rolü (aralarındaki ilişki) üzerinde düşünülmelidir.

Şimdi de bir başka kelimeyi, ‘alan, saha’ anlamına 
gelen meydan kelimesini misal verelim:

• ‘mevdan okumak’ • ‘mevdana vermemek*
4

• ‘meydana düşmek* •‘meydana atmak*
• ‘meydana çıkarmak’ • ‘meydana çıkmak*
• ‘meydana gelmek’ * ‘meydana getirmek’
• ‘meydanı boş bulmak’ • ‘meydan almak’
• ‘meydan bulamamak’ • ‘meydana koymak’

• ‘meydana dökmek* • ‘meydana vurmak*

Bu örneklerde — dikkat edileceği üzere—  tabirler 
nesneleri zikredilmeksizin verilmektedir ve fakat buna
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rağmen anlam, okuyucunun zihninde — eğer tabir, da
ha önceden zihinde bir bütün halinde bulunuyorsa—  
tebellür edip kesinleşebilmektedir.

Kesinlik, sözcüğün {meydan sözcüğünün) kendisinde 
değil, sözcüğün içine dahil olduğu dizgenin bütününde 
gerçekleşmekte, sözcüğün anlamını belirleyen, kesin
leştiren esasen dizgenin kendisi olmaktadır. Bu dili ko
nuşan herhaııgibir kimse, "meydan okumak’ veya "mey
dana getirmek’ tabirlerini işittiğinde "birine’ meydan o- 
kunacağını ya da "bir şey’in meydana getirileceğini bilir.

Nasıl ki okuma eylemi, kitap okuma’dan, şarkı oku- 
ma’dan, canına okuma’dan farklı olarak meydan kelime
siyle birlikte yeni bir anlama bürünüyor, yeni bir anlam 
vermek imkânı buluyorsa, aynı şekilde meydan kelimesi 
de okuma eyleminin nesnesi olmakla yeni bir anlamın 
ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Özetlemek gerekirse, anlam tek tek sözcüklerde de
ğil, sözcüklerden oluşmuş terkiblerde, söz’ün bütünün
de tezahür eder, kendisini dil’in bütünü içerisinde ifşa 
edip açığa çıkarır. Bu nedenle de anlama eylemi, bü- 
tiin’de, bütün’le gerçekleşir, kaçınılmaz olarak kendisi
ne bütünü muhatap ahi*. Açıklama ise, tabiatıyla, kendi
sine bütün’ü muhatap alarak gerçekleşmiş olan anlama 
eyleminden sonra gelir.

""Söz’ün bütünlüğü” ya da ""sözcüğün içine dahil ol
duğu bütünlük” dediğimiz şey, sözcüklerin (dilsel bi
rimlerin) diğer sözcüklerle girdikleri karşılıklı ilişki sıra
sında oluşmakla kalmaz, aynı zamanda cümleyle diğer 
cümleler, paragrafla diğer paragraflar, hatta söylem’in 
kendisiyle söylem’iıı içinde yer aldığı durum ve koşullar 
arasında teşekkül etmiş olan dokuyu da kapsamına alır.
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Hâsılı, bir dilsel birim, diğer öğelerle birlikte bir bütün 
oluşturduğu takdirde ve hiç kuşkusuz bu bütünlük içe
risinde anlamını kesinleştirir. Bu bakımdan anlam’ın, 
kendisini sadece metnin dahilî kurgusu içerisinde (me- 
tiıı-içi bağlamda) ifşa ettiğini sanmamalıyız; bilakis ‘bü
tünlük5, burada metni çevreleyen durum ve koşullan 
(metin-dışı bağlamı) da içermekte, gerçekte anlam bu 
türden bir bütünlüğün ürünü olmaktadır.

Sözcükten büyük birimleri, cümleleri ele aldığunız- 
da, bunlarda da belli bir anlamın kesinleşmesinin söz
ceye ve konuya bağlı olduğunu görürüz. Bir başka de
yişle, cümlenin anlamı, içinde yer aldığı konuşma zinci
rine, belli bir metne göre belirlenir. Bu belirlenme sıra
sında durum ve koşullar da etkili olur:

(...) “Ben sana kıyamam” tümcesi eğer; ama bu 
parayı ödemeni isteyeceğim” biçiminde sürerse, söy
leyenin, konuştuğu kimseye kıyabileceği anlaşılır. 
Ancak, bu parayı ödemene gönlüm razı olmaz” 
biçiminde sürerse, ilk tümcede belirtilen açıklama
nın doğru olduğu, söyleyenin amacının bu olduğu 
anlaşılır. Öte yandan, “Ben sana kıyamam* tümcesi
nin içinde geçüği sözcede yorucu bir işi yüklenmek
ten söz ediliyorsa, buradaki kaymak eyleminin anla
mı başka, kızı istenen annenin bu konuyla ilgili ola
cak kızına aynı tümceyi söylediğinde anlamı yine 
başkada*: Burada “Seni o adama veremem” demek 
olur. (Aksan, 1990: 111/203)

Görüldüğü üzere, bir dilde bir sözcüğün sözlük an
lamlarının çeşitli oluşu, o sözcüğün, dahil olduğu dizge 
içerisinde bu anlamların hepsini birden ifade edeceği, 
edebileceği anlamına gelmez. Bu nedenle söz’ün gücü, 
başka bir deyişle “söz’ün bütünlüğü55, sözcüğün her 
kullanımında baskın çıkarak onun anlamlarından birini
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tayin eder ve anlam kargaşası en nihayet söz’ün bütünlü
ğünde son bulur. Söz’ün gücünün sırrı da işte onun bu 
özelliğinde; yani bütününde, bütünlüğünde saklıdır.

Şimdi ise Kur’an’ın doğra anlaşılabilmesinin, anlamı 
doğru olarak ortaya çıkaracak suallere bağlı olduğunu gös
tererek, anlam’ın öznelliği yerine, asıl olanın onun doğrulu
ğu olduğu şeklindeki yaklaşımımızı — bu suallerden hare
kede—  temellendirmeye çalışacağız.

IX. A nlandın  D oğru luğu

Kur5an-ı Kerim’i anlama nm ve /  veya yorum lam d  nın 
(sadece metodolojin in değil, epistemoloji nin de konusu ol
mak itibariyle) bahis mevzûu olduğu her durumda, bu 
tür bir faaliyeti yürütecek kimseler, — kaçınılmaz ola
rak—  bu faaliyetin gereği birtakım suallere cevap ara
mak ya da bu suallerden hareketle anlama/yorumlama fa- 
aliyederini temellendirmek durumundadırlar. Bu sual
lerin doğru cevaplan verilmediği sürece, an tam ay o rum ta
ma faaliyetinin de sıhhatli bir netice vermeyeceği/vere
meyeceği muhakkaktır. Çünkü bu suallere cevap ara
mak, zaten bu faaliyetin — esas itibariyle—  hasılasını or
taya koymaya çalışmak demektir.

Bu suallerin (aşağıda da görüleceği üzere) — gerek 
sıralama, gerekse biçim itibariyle—  özel bir kurguya sa
hip olmaları gerekmez; ancak yine de unutulmamalıdır 
ki bu suallerin, akıl yürütme sürecinin mukayese kabul 
edebilir, hatta denebilir örnekleri olmaları ve hiç değilse 
doğru soruları tevlid edebilecek mantıkî bir tutarlılık 
arzetmeleri halinde, sorgulama işlemi, bize metodolojik 
bir yorumlama’nın esaslarını vereceği gibi, bu esasların 
da tabii bir anlama faaliyetine temel teşkil etmesini 
mümkün kılacak ur.
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a. N e  Söylüyor?

• Kur’aıı m  (veya neyi) söylüyor?

Kur’an’ın (dolaylı) muhatabı konumunda olan, bir 
başka deyişle onu anlamak isteyen kişi, evvelemirde 
Kur’andı ne söylediğini bilmek isteyen kişidir ve bu ne
denle onun anlama faaliyeti, metnin söylemek istediği, 
daha doğrusu göndermede bulunduğu ,reye yönelik —  
dolayısıyla metni de aşan—  bir eylemdir. Bu ise, 
“Kur’an ne (veya neyi) söylüyor?” sualine verilecek ceva
bın, esasen anlama faaliyetinin hasılası olduğunu söyle
mekle eş değerdedir. Hal bu olduğu takdirde “onu anla
mak” ile “onun ne söylediğini anlamak” arasında (nere
deyse) bir fark kalmamaktadır. Nitekim Kur’an’dan an
ladığımızı söylediğimiz şeyy bir bakıma Kur’andı söyle
diği kanaatinde olduğumuz şey değil midir?

Burada özellikle belirtilmesi gereken husus, anlama 
faaliyetinin ikinci öznesi olan kişinin (muhatab’ın), “an
lamış olduğu /*y”in, “anlatılmak istenen şc fy olduğun
dan nasıl emin olabileceğidir; yani anlamdı doğrula
madın (ve /  veya yanlış lam d  nın) ölçüsü nedir?

İşte bu bağlamda “anladığım şeyin doğru {anlani) ol
duğunu nasıl bilebilirim?” suali önem kazanmaktadır ki 
bu sual, anlama faaliyetinin sadece objesini (söylcnen’i) 
değil, ikinci öznesini (anlamak isteyeni) de hesaba kat
mayı gerektirmektedir; yani bu durumda elde edilen 
anlamdı anlaşılan mı, anlatılan mı olduğu meselesi, anla
ma faaliyetinin keyfiyetiyle değil, mahiyetiyle ilgili bir 
mesele olup çıkmaktadır.

“Kur’an ne (veya neyi) söylüyor?” suali, dikkatimizi 
söylenen (şey)e çekmek amacında olmakla birlikte, söy
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lenen (şey)in, orijinal lafızlarıyla muhataplarına intikali 
meselesini de vurgulamış olmaktadır. Çünkü ikinci] 
muhataplar için, söylenendin orijinal anlamını temin ede
cek husus, onun orijinal lafızlardır. Mânâ lafızdan çı
kan, lafızla gösterilen birşey olmakla birlikte, aynı za
manda söyleyen kimsenin lafzın içine soktuğu, âdeta 
lafza emanet ettiği birşevdir de. Orijinal lafız ortada ol
madığında, anlam en azından bir çevirinin sınırlan ölçü
sünde tezahür eder ve muhatabını temin etmez. Söyle
nen (şey) ile ne murad edildiğinin dolaylı muhataplarca 
bilinebilmesi için, ne söylendiği aynıyla zabt edilmiş ol
malıdır ki anlam’m doğruluğundan emin olunabilsiıı.

İşte Kur'an'ı anlamak ve/veya yorumlamak isteyen 
kimselerin sahip oldukları en büyük nimetlerden biri dc 
budur! Çünkü anlam, kendilerine ‘sağlam bir mahfaza' 
içerisinde (orijinal lafızlarıyla) intikal etmiştir.

Burada Kur’an’da ve Incil'de geçen şu iki ibareden 
hareketle doğru anlama ulaşmak konusundaki mevcut 
imkânlar üzerinde düşünülmelidir:

Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünkü onlar Allah'ı go- 
mekler. (Marta, 5: 8)
Nice yüzler vardır o gün ışıl ışıl parlar, rabbİne ba
kar. (Kıyame: 23)

Bu iki ayetin çevirilerinden hareketle nı'yctuHa!) me
selesi tartışılsa, mevcut mealler karşılaştırılamazlar, 
çünkü Matta Incili’nde geçen ayetin çevirisine temel 
teşkil eden lafzın orijinal lafı^ olup olmadığı bilinme
mektedir. Bu bakımdan İncil ayetinin çevirisini söyle- 
nen'in kendisine giderek doğrulamak imkânı yoktur; zi
ra yukarıdaki mealin doğruluğunu test etmek için baş-

A

ka dillerde yazılı başka çevirilere (Aramice yerine Grck- 
çe'ye) gitmekten başka yol yoktur. Fakat K ur’an'da ge
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çen ayet, “rablerine nazırdırlar” yerine meselâ “rableri- 
nin huzurunda nazırdırlar” diye çevrilse, bu meal, iba
renin kendisine gidilerek doğrulanma imkânına sahip
tir; zira meaPin istinad ettiği/edebileceği orijinal bir laf
zı mevcuttur.

Netice itibariyle ‘Kur’an ne (veya neyi) söylüyor? 5 

sualine cevap arayan, dolayısıyla onun maksad ve m u
radını bilmek isteyen kimselerin, dikkatlerini onun ne 
söylediğine teksif ederken, onun (onu) niçin söylediği
ni de bilmeleri gerektiğini söyleyebiliriz; zira anlam ba
zen de* sorusunun değil, ‘niçin* sorusunun cevabında 
gizli olabilir.

b. Niçin Söylüyor?

♦ Kur’an (bunu) niçin söylüyor (=bundan maksadı 
ve muradı nedir)?

“Kur’an ne söylüyor?” sorusuna verilen cevabı, 
“Kur*an (bunu) niçin söylüyor?” sorusuna verilen ceva
bın terimleriyle açıkladığımız/açıklayabildiğimiz takdir
de, sözdn maksad ve muradı hiç kuşkusuz daha iyi an
laşılmış olacaktır. Sözgelimi I<ur*an*da geçen

“ ŝ aîl J j  ” (Bakara: 45) cümlesi (—emri)
hakkında, “(Ayet) ne söylüyor?” sualine vereceğimiz ce
vap, “(Bizden) sabır ve satâi ile yardım dikmemiş isteniyor” 
şeklinde olacaktır.

işte bu cevap, “(Bunu) niçin söylüyor?” sualine ve
rilecek cevabın terimleri kullanılarak açıklandığı, açım
landığı zaman, sözdn  maksad ve muradı çok daha iyi 
bir biçimde anlaşılacak; ‘çünkü ...* diyerek verilen ce
vap, aynı zamanda “m  söylüyor” sorusunun cevabı ol
duğunda, ibarenin anlamı muhataplarca büyük ölçüde 
pekişmiş olacaktır. Fakat “(Bunu) kimden istiyor?*’ soru
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sunun cevabı doğru olarak verilmedikçe anlam’ın —  
buna rağmen—  hâlâ nâkıs kalacağı unutulmamalıdır. 
Nitekim bu sualin cevabına niçin ihtiyaç olduğu aşağı
da tartışılacaktır.

• Kur’an’da geçen (‘Elif, Lam, Mim5; ‘Elif, Lam, 
Ra’; T â  Sin’; ‘Sad’; T â  Hâ’; T â , Sin, Mim’ vb.) hurufı 
m ukattadnın anlamı meselesi, bu konuda bir misal teş
kil edebilir. Bu harfler ve bu harflerin meydana getirdi
ği kendisine mahsus terkibler anlaşılabilir bir ifadeye, 
dolayısıyla bir anlama sahip midirler? Bu harfler neyi i- 
fade etmektedir ya da bir şey ifade etmekte midirler?

Bu sualler, huruf-ı mukattaa’mn bir anlam verip 
vermediğini, anlamlı olup olmadığını, bir bakıma anla
şılma imkânının bulunup bulunmadığını mesele edin
mekle, aslında bu harf ve terkiblerin gösterdiği, gön
deride bulunduğu şeyler’in ya da olgular’ın muhatapla
rınca bilinip bilinmediğini sormuş olmaktadır. Bu ba
kımdan “Harflerin bu şekilde bir terkib oluşturması
nın bir anlamı var mıdır?” suali, zorunlu olarak a) “Bu 
terkibler ne anlama geliyor?” ve b) “Bu terkibler ne tür 
bir işlev görüyorlar?” suallerini cemctmekte, yani- ter
kiblerin ‘söylediği şey’i veya ‘söylenme sebepleri’ni or
taya çıkarmak, anlam’ın elde edilebilmesi için gerekli 
olmaktadır.

Bir kimsenin çıkıp “Bu ibareler şu veya bu anlama 
gelir, şunu veya bunu ifade eder” demesi halinde, bizler 
sadece mukattaa harflerinin nc söylemiş olduklarını öğ
renmiş oluruz. Oysa mesele bu değildir; mesele öğren
diğimiz anlam’ın doğra [anlam) olup olmadığını nasıl bi- 
lebileceğimizdir. Nitekim Tefsir kitaplarında kaydedilen 
yorumları kabaca iki şekilde tasnif etmek mümkündür:
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i. Bu harflerin bir anlamı vardır vc meselâ (»d1

{Elif Uımy Mim) “ №  uı ” (Ben Allah en doğru
sunu bilenim) ya da elif Allah, lam Cibril, mim Mu- 
hammed demektir veya Yâ Sin “Yâ insan!” demek
tir ya da meselâ o* (.Sad) “sâdık bi-kavLihi” (sö
zünde sadık olan’dır) veya “sadaka Muhammed” 
(Muhammed doğru söyledi) gibi anlamlara gelir.
ii. Bu harfler, muhatabların dikkatlerini çekmek i- 
çin veya “Kurban bu harflerden meydana gelmekte
dir, eğer gücünüz yetiyorsa, siz de aynı harfleri kul
lanarak onun bir benzerini getirin!” gibi bir sebep
le ya da Arapların şiir başlarında kullandıkları gele
neksel bir form olması hasebiyle sure başlarında yer 
almışlardır.

Dikkat edilecek olursa, birinci şıkta, harfler ancak 
belir/i bir söz dizgesine dönüştürülmek suretiyle anlaşı
labilir hale getirilmekte, âdeta harfler bu suretle deşifre 
edilmiş olmaktadır; yani yapılan işlem, sadece anlamın 
formunu değiştirmekten ibarettir. N e var ki bu teşeb
büslerin doğruluğunu test edebilecek müşterek argü
manlar (toplumsal anlam) henüz ikna edici bir biçimde 
ortaya konulamamıştır. Çünkü anlam hem gayr-/ sabit 
formlara aktarılabilmekte, hem de bu tekabüliyeti gös
terme işleminin keyfî bir nitelik taşıdığı gözden kaçma
maktadır. Kısaca, aynı terkib için farklı anlamlar teklif 
eden otoritelerin fazlalığı, anlam5! kur(tar) maya mâni 
olmaktadır.

Af/tam^ harflerde değil, onlann meydana getirdikle
ri terkiblerde; daha doğrusu ‘toplumsa!5 bir nitelik ka
zanmış olan terkiblerinde bulunabilecek bir şey ise, hu- 
r/f-/ mukattaa gibi bu tür bir toplumsal uzlaşanın kendi
sinde mevcut olmadığı harf kombinezonlarının anla
mını tayin edecek müşterek bir ölçü de yok demektir.

DÜCANl? C Ü N D İO Ğ L U

75



Çünkü anlam, söylenen şey’e ve dolayısıyla söylendin 
kendisine başvurmakla elde edilememektedir. Söy
lemdin ilk muhataplarınca sabit bir anlam (^anlaşılan) 
da olmadığına göre, karşı karşıya gelinen gerçek şudur: 
“O halde anlam’ı onu iletmek isteyenden, yani sahibin
den başkası doğrulayamam.”

Arapça’da — Ibranice’de ve Japonca’da olduğunun 
aksine—  harflerin tek başlarına kelime ya da rakam ola
rak da kullanıldıklarına dair elimizde yaygın örnekler 
bulunmamaktadır. Nitekim Şâübî de Arap dilinde bu 
tür bir kullanış biçiminin kesinlikle sabit olmadığını

söylemektedir (ilik* üs* lj j a i ı l l u İ ! 6 * üa; 
Şâtıbî: I I I /396)

Oysa İbranice’de Arapça’da J harfine tekabül eden 
"i (reş) harfi, aynı zamanda baş (re’s) anlamına; v harfine 
tekabül eden a (bet) harfi, ev (beyt) anlamına, £ harfine 
tekabül eden 1 (gimel) harfi, deve (cemel) anlamına; <4 
harfine tekabül eden *• (yod) harfi, el (yed) anlamına; t  
harfine tekabül eden v (ayın) harfi, gö\ (ayn) anlamına;
o- harfine tekabül eden w (şin) harfi diş (sin) anlamına; 
û harfine tekabül eden a (ııûn) harfi, hahk anlamına 
gelmektedir.11

E bu’l-A'la el-Mevdudî de Urduca’da bir kimse bir- 
şey söylediğinde, cevaben u-9 (sad) harfinin kullanıldığı
nı ve bununla o kimseye, tasdik edildiğinin söylenmiş 
olduğunu aktarmaktadır. [Mevdudî, 1987: V/54. Bu 
kullanımı, Kur’an’da mukattaa harfi olarak geçen o* 
(sad) harfine yukarıda verilen anlamla mukayese ediniz.]

11 ‘H arF sözcüğünün Arapça’da kelim  manâsında da kullanıldığı
na dikkat edilmelidir.

KUR’AN'l AN]-AMA*NIN ANLAMI
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Söylediklerimizi hülâsa etmek istersek, doğru an
lam, o dili konuşan toplululuğun müşterek kullanımıyla 
gösterilmedikçe, anlam’ı, onu iletmek isteyenden başka
sının doğrulayamayacağım ve böyle bir imkân olmadı
ğında da anlam’ın sırra kadem basacağım söyleyebiliriz.

îlk şık içinde mütalaa edilebilecek bir diğer görüş 
de bu harflerin esas itibariyle sayısal (rakamsal) birer de
ğer taşıdığını, meselâ bu ümmetin ecelini bildiren ‘sayı
sal remizleri anlamına geldiğini iddia etmektedir. Bu id
dianın ikna edici olabilmesi için, öncelikle, Arapların 
Kurian'ın indiği dönemde harflere belli sayısal değerler 
yükleyerek ‘tarih düşürme5 veya ‘vakit belirleme5 gibi 
bir usûlü bildiklerinin sabit olması gerekir. Kurian5ın 
nazil olduğu dönemde Araplar arasında böyle bir işle
min yapıldığı ikna edici bir biçimde gösterilmedikçe, bu 
harflere birtakım cifr/ebced hesaplarıyla ‘sayısal değerler5 

yükleyerek yorumlar yapmanın ciddiye alınır bir tarafı 
olamaz. Nitekim Şâübî o dönem Arabınuı bu tür usûl
leri bilmediğini, bu işin aslının — Siyer ulemasının da e- 
serlerinde zikrettiği üzere—  yahudilere dayandığını 
söylemektedir. (Şâtıbî, 111/397)

Burada, yahudi tefsir geleneğindeki adıyla ‘kabbala- 
cılık5 (bizdeki adıyla ‘Hurufîlik5) olarak bilinen yaklaşım 
özellikle hatırlanmalıdır. Çünkü ebced sıralaması, esasen 
“ebced, hevvez, hutti, kelemen, sa‘vez, karaşed” şeklin
de İbranî alfabesini temsil eder. Arapça'ya has harfler, 
bu sisteme ‘sahez5 vc ‘dazığ5 şeklinde eklenmiştir.

Bu terkibler, meselâ ilki olan ‘cbced5, İbranî alfabesi
nin ilk dört harfi olan “alef, bet, gimel, dalet55 harflerin
den ya da ‘kelemen5, sırasıyla “kaf, lamed, mem, nûn” 
harflerinden meydana gelmiştir ve her harfin — daha 
sonraları müslümanlar arasında da yaygınlaşacağı üze-
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re—  ‘sayısal bir değeri5 vardır. Çünkü İbranice, rakamla
rı ifade etmek üzere özel karakterlere sahip değildir, bu 
nedenle de rakamları ifade etmek için bu dilde zorunlu 
olarak alfabenin harfleri kullanılmaktadır. Bu dilde a kf 
harfindenyod harfine kadar ilk on harf (‘vet5 hariç) birer
li olarak ( l5den 1 0 ’a), ^/fharfınden ko f harfiru: kadar —  
bazı atlamalarla birlikte—  diğer on harf onarh olarak 
(2 0 5den 1 0 0 5e), geriye kalanları dayü^erli olarak (reş=2 0 0 , 
şin=300, tav=400) rakamlan temsil etmektedirler.

Hâsılı, harflere ‘sayısal değerler5 yüklemek suretiyle 
‘tarih düşürm e5 ve ‘vakit belirleme5, İbranice ve tabia-

A '

tıyla bu dilin kullanıcıları Yahudiler için zaruri bir yol 
olmuş, Yahudi literatürü, sahip olduğu alfabenin bu iki 
yönlü işlevinden kaynaklanan ürünlerin örnekleriyle 
dolup taşmıştır.

İslâm dünyasuıtn yahudilerin bu âdetinden etkilen
diğinde kuşku yoktur ve İslâm dünyasında da ebced he
saplarıyla ‘tarih düşürme5 bir gelenek halini almıştır. Ne 
var ki ebced hesaplarıyla tarih düşürme — özellikle O s
manlIda olduğu gibi—  basit bir teknik işlem olarak 
kullanıldığı sürece bir sorun çıkarmamıştır. Ancak bu 
teknik işlem, Kur5aıı5ın ayetlerine uygulandığında, ayet
lerin ve bilhassa huruf-ı mukattaa5nın mânâsı bu tür iş
lemlerle keyfî bir surette tayin edilmek istenmiştir. Oy
sa Şâtıbî — daha önce de zikrettiğimiz üzere—  
Kur5aıı5ın nazil olduğu dönemde Arapların bu (ür usûl
leri bilmediklerini söylemekte ve ebced hesaplarının ya- 
hudilere dayandığını açıkça belirtmektedir.

İkinci şıkka gelince, bunlar “Harflerin bu şekilde 
bir terkib oluşturmasının bir anlamı var mıdır? 55 suali
nin sadece ikinci kısmı için bit cevap teşkil etmektedir
ler; yani “Bu terkibler ne anlama geliyor?” sualinin de-
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ğil, “Bu terkibler ne tür bir işlev görüyorlar?” sualinin 
cevabıdırlar.

Evet, bir kısım zevata göre, bu harflerin bu şekilde 
bir terkib oluşturmasının bir anlamı vardır. Ancak an- 
famy terkibin kendisinde değil, durduğu yerdedir, işle- 
vindedir. Dolayısıyla — bu yaklaşıma göre—  huruf-ı 
mukattaa’nın (kendisinin) bir anlam vermediğini ve fa
kat buna mukabil bir iflev gördüğünü söylemek m üm 
kündür. Ancak gösterilen sebepler (^işlev) de her za
man ikna edici değildir. Meselâ bu harflerin hitab5ın 
başında muhatabların dikkatini çekmek için îrad edil
dikleri söylenerek Mekke müşriklerinin ayetlerin işitil
mesini engellemek maksadıyla gürültü ettikleri aktarıl
maktadır. Oysa ilgili şartlar, meselâ Medenî Sûreler için 
sözkonusu değildir ve dolayısıyla bu açıklama esas a- 
Undığında gösterilen işlev anlamsızdım.

Netice itibariyle ‘söylenen şey5 kadar, ‘söylenme se
bebi5 de önemlidir ve anlam her zaman sözcüklerin 
müşterek kullanımlarında aranmamalıdır. Anlam  sade
ce ibarelerin kendisinde değil, bazen, hatta hemen he
men ibarelerin durdukları yerdedir; Upkı herhangibir 
taşın, tek başma iken bir anlam ifade etmeyip bir sınır 
göstermesi için konulduğu yerde bir anlam ifade etme
si gibi... Anlam taşın ‘kendisinde5 değil, ‘durduğu yer
de5 ortaya çıkar. İşte bu bilindiği takdirde artık an
landın, içerisinde yer aldığı bağlam da zahir olmaya 
başlar. Ne var ki söylenen, dolayısıyla kendisine gön
derme yapılan (şey) ile söylenme sebebini bilmek, anlandın 
yetkin bir biçimde (kâmilen) \ahir olması için yeterli 
değildir; zira söylenen, dolayısıyla kendisine gönderme 
yapılan {şey)in, anlamım bulması için bir başka elemana 
daha ihtiyaç vardır ki o da söz5ün muhatabddır.
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c. Kime Söylüyor?

• Kur’an (bunu) kime söylüyor (~kime sesleniyor, ki
mi muhatah alıyor)?

Yazılı ya da sözlü her söylemin bir muhatabı vardır 
ve bu nedenle söylenen şev’i anlamlı kılan, söylenen 
şey’in kendisine ^///^///gelebileceği (ve zorunlu olarak, 
söylenen şeyin anlamım kapanacağı) yer’de duran kişidir. 
Söylenen şey, bir zaman diliminde söylendiğinden, ev
velemirde bir ilk muhataba söylenir. İlk mııhatab bir 
bakıma söylenen şey’in söylenme sebebi de olduğun
dan, söylenen şey, herkesten önce ona (onun için) an
lamlıdır. Dolayısıyla bir K ur’an ayetinin (doğru) anla
mı, onun ilk muhatabı için varid olan anlamıdır. Diğer
leri sadece söylenen şey’in dolaylı muhatabları olmak 
mevkiindedirler ve anlam — sanılanın aksine—  zaman 
geçtikçe güçlenen, belirginleşen değil, zayıflayan, hatta 
kaybolan bir şeydir; zira burada kaybolan, ibarenin ken
disi ve “kendisinde mündemiç anlam” değil, ibarenin mu
hatabı, dolayısıyla bağlamıdır.

Kime seslenildiği bilinmediğinde, söylenen şey’in 
anlamı ortadadır demektir ve bu sebeple her muhatab 
anlam’ı ‘kendisi için’, ‘yeniden’ ve — kaçınılmaz ola
rak—  ‘farklı bir biçimde’ üretmek durumundadır. Söz- 
gelimi —-daha önce de zikretmiş olduğumuz—

“ s j  j  » (Bakara: 45) cümlesinin anlamı
muhataba göre — meselâ hitabın yahudilere yapıldığı 
kabul edildiği takdirde—  farklılaşacağından, (bir bakı
ma başkalaşacağından) artık ibare siyak ve sibakı içeri
sinde farklı (başka) olgulara gönderide bulunmuş ola
caktır. Diğerleri ayetin dolaylı muhatabları oldukların
dan, anlamı — aynı doğrultuda olsa bile—  ‘kendileri i- 
çin’ ve ‘yeniden’ üreteceklerinden, söylenen şey, her de-
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fasında ister istemez anlatılan değil, anlaşılan olacaktır; 
zira hitab, gerçek muhatabını bul(a)mamıştır.

• Meseleyi biraz daha açmak ve dolayısıyla muhata
bın tayini probleminin, bir ayetin anlamının yeniden ü- 
retilmesine nasıl yol açtığını göstermek için “Allah'ın 
indirdiği ile hükmetmeycnler kâfirlerin ta kendileridir” 
(Mâide: 44) ayetini (doğrudan veya dolaylı) muhatahları a- 
çısından ele alacağız. Ayetten açıkça anlaşıldığı üzere, i- 
bare “Allah’ın indirdiği” ile hükmetmeyen kimseler 
hakkında bir hüküm bildirmekte ve bu cürmü işleyenle
rin kâfir olduklarını ilan etmektedir. Şimdi yukarıdaki 
sorumuzu tekrarlayalım:

• Kur an bunu kime söylüyor (—kime sesleniyor, kimi4 m *  4 T

mııhatah alıyor)?

Hu konuda Taberî’nin (öl. 310/922) aktarımlarını 
mesned alarak muhatablan iki ana sınıfa ayıracak ve bi
zim için gereksiz detaylardan imtina edeceğiz:

i. Bunlar, Allah’ın Kitabı’ııda (Tevrat’ta) indirdiği 
hükmü gizleyen ve Allah’ın indirdikleriyle hükmet- 
meyip, Allah’ın Kitabı’nı değiştiren, tahrif edcıı ya
hu dilerdir. Burada muhatabın Benî İsrail, Yahudiler, 
Hristiyanlar (Ehl-i Kitab) ve hatta tüm Ehl-i Şirk o- 
lup Ehl-i İslâm olmadığı bilhassa vurgulanmaktadır.
il. Bu ayette (Maidc, 44) sözü edilen kâfirler ile kas
tedilen Ehl-ı Islâm ’dır; âlimler ile vah ı id i 1 er, [âşıklar 
ile de hristiyanlar kastedilmektedir.) (Taheri, 1984: 
V/258-259)

Burada muhatapların niteliği, ayetin anlamı bakı
mından m üşkilhit durum ortaya çıkarmaktadır; zira a- 
yetin muhatabı müs/üman/ar olarak kabul edildiği takdir
de, Allah’ın bir emrini yerini getirmeyen veya bir neh- 
yinden kaçınmayan bir müslüman Allah’ın indirdiği ile

o ü <;a n i 'u :On d So <*;i .u
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hükmetmiş olmayacağından, kâfir hükmünü haketmiş 
olmakta ve bu mesele, ister istemez iman-amel proble- 
minin sahasına girmektedir. Oysa Sünnî ulema, kişinin 
inkâr etmedikçe işlediği bir günahın onu kâfir yapmaya- 
cağı fikrinde uzlaşı sağlamış ve — meselâ Ebu Hani- 
fe—  iman ile ameli birbirinden ayırmıştır. (Ebu Hani- 
fe, 1992: 24) Üstelik ayet, daha ilk dönemlerde Haricî 
militanların parola haline getirdikleri bir inancın en ö- 
nemli dayanaklarından biri olması hasebiyle, mevcut si
yasal ve sosyal uzlaşım, ayetin bu şekildeki yorumuyla 
birlikte tehdid altına girmiş olacaktı. Nitekim günü
müzde de herhangibir Islâm ülkesinde mevcut siyasî ik
tidarla fiilî mücadele halindeki her İslâmî söylem, bu a- 
yeti özellikle ve elbette kk ftr  amacıyla; bu yorumun teh
didi altında kalıp m eşruiyetlerini halklarına izah ede
meyen iktidarlar ise, karşı teVilleri kendilerini müdafaa 
amacıyla kullanmaktadır.

Ayetin ehl-i kiiah veya ehl4 şirk hakkında nazil oldu
ğunu söylemek, sorunu temelinden halletmemektedir; 
zira sebebin hususiliğinin, hükmün umumiliğine mâni 
olamayacağı taraflarca kabul edilmiş bir kaidedir. İki 
nedenle daha başka çözümler bulunmalıydı ve bulun
muştur da:

• Buradaki knfiiry “dinin dışına çıkmak” mânâsında
ki bir küfür değildir.
• Ayette geçen “Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyen- 
ler” ibaresi, “Allah’ın indirdiğini inkâr edenler” veya 
“Allah’ın indirdiğine inanmayanlar” ya da “Allah’ın 
indirdiğini tasdik etmeyenler” mânâsındadır; “Al
lah’uı indirdiğiyle amel etmeyenler” mânâsında değil!

Dikkat edilecek olursa bu izahlar, ayetin muhatab- 
ları içerisine müslümanlarm dahil edilmesiyle birlikte bir

82



D ÜCANK C.ÜNDİC t f îU J

değer taşımaktadırlar; aksi halde, yani muhatab yahudi/er 
veya müşrikler olduğu takdirde, bu izahların hiçbir değe
ri kalmamaktadır.

Bu misalden de anlaşılacağı üzere, söylenen şey’in 
kimi muhatab aldığı oldukça önemlidir ve muhatab orta
da olmadığında anlam da ortada değildir. Muhatabın ta
yin edilememesi halinde, söylenen şey’in anlatılan değil, 
anlaşılan olması, anlama faaliyetinin öznesi durumunda 
olan kişi veya kişilerin muhatab olarak kendilerini tayin 
etmeleriyle sonuçlanması demektir. Bu (dolaylı) muha- 
tablaı* sayesinde yeniden üretilen anlam ise, artık söylenen 
şey hakkında bize orijinal bir bilgi vermeyecektir; sade
ce söylenen’den hareketle başka olgulan bize açıklaya
caktır o kadar! Çünkü anlama faaliyeti’nin istikameti, 
burada, söylenen şey’e doğru değil, söylenen’deıı hare
ketle başka anlam dünyalarına doğrudur.

Kur’an-ı Kerim’i anlama v e /v ey ayorumlama faaliye
tinin, doğru anlanh verecek bir nitelik taşıması için ce
vaplanması gereken sorulardan biri de şudur:

d. Nerede ve N e Zaman Söylüyor?

• Kur’an (bunu) nerede ve ne zaman söylüyor?

Nasıl ki bir sözün bir ilk muhatabı varsa, varid ol
duğu belli bir zamanı da vardır ve eğer bir söz bir kim
seye belli bir zaman içerisinde söylenmişse, belli bir 
yerde de söylenmiş demektir. Çünkü söz onu ‘ileten’ i- 
le ona ‘muhatab olan5 arasında bir zaman ve mekân i- 
çerisinde varid olur. Zaman ve mekân’dan münezzeh 
olan’ın kelâmı, zaman ve mekâna bağımlı olana yöne
likse, — ki zaten O ’ndatı başka hiç kimse zaman ve 
mekândan münezzeh değildir—  o halde söz ona mu
hatab olanlar için “zaman ve mekân içerisinde” an
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lamlıdır, çünkü mııhatablar için anlam ̂ bir zaman ve 
mekân içindedir.

Bir sözcün (doğru) anlamını kavrayabilmeniıı, bir 
m uhatabı gerektirdiğini ve bu elemanın anlam’ı 
kur(tar)mada niçin önemli olduğunu yukarıda izaha ça
lışmıştık. M uhatab’dan, yani bir insandan söz ettiğimiz
de, onun içinde bulunduğu zaman ve mekâm görmez
likten gelme imkânımız yoktur; dolayısıyla, a) gamanı,
b) mekânı ve c) muhatabı, sözcün ve — zorunlu bir bi
çimde—  anlam’ın tabii bağlamının elemanları olarak ifa
de edebiliriz. Hal böyle olduğu takdirde, tabii bağlamı ol
maksızın söz’ü tasavvur edemeyiz. Söz, bu tabii bağla
mı olmaksızın tasavvur edilemiyorsa, o zaman bu bağ
lam olmaksızın (doğru olarak) anlaşılamaz demektir.

Sör’ün muhatabı, gamanı ve mekânı ifadelerini, onun 
‘ilk muhatabı’, ‘ilk zamanı’ vc ‘ilk mekânı’ anlamında 
kullanıyoruz. Çünkü tabii bağlam’ın bir emeliyeti olmadı
ğı (kabul edildiği) takdirde, sö^ üzerinde düşünemeyiz, 
üzerinde düşünemediğimiz (şey) hakkında da konuşa
mayız; zira düşünemediğimiz ve dolayısıyla anlayamadı
ğımız şey’i ‘anlaşılabilir’ bir biçimde ifade edemeyiz.

Biliyoruz ki Kur’an-ı Kerim bir zaman diliminde 
nazil olmaya başladı ve yine bir zaman diliminde nüzû- 
lü sona erdi. Nüzûlü 23 küsur yıllık bir zaman dilimin
de gerçekleşen kelâm-ı ilahı, öncelikle o zaman dilimin
de ve yeryüzünün belli bir bölgesinde (Hicaz’da) yaşa
yan insanlara hitab etti; yani Efendimizin (s.a) zamanın
da ve onun yaşadığı topraklarda yaşayan insanlara...

Tüm insanlara rehberlik etmesi maksadıyla inzâl e- 
dilmiş bir kelâm’ın, bütün insanlara — bütün zaman ve 
mekânlarda—  bir sözünün olması gerekir ki bu, zaman

KUR-'AN'I ANLAMADIN ANLAMI
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ve mekânın değişmesiyle değişmeyecek (zaman ve me
kânı aşkın) olanı söylemeyi içerir.12

Demek oluyor ki kelâm-ı İlahî, zaman ve mekân de
ğiştiği için değişen konuları ele aldığından dolayı değil, 
zaman ve mekânın değişmesiyle değişmeyen konulan 
ele aldığından dolayı aşkındır; yani zaman ve mekânı 
aşkın meseleler yoksa, zaman ve mekânı aşkın hüküm
ler de yoktur.

Burada, Kur’an’da geçen her ayetin her zamanda ve 
her mekânda hükmen ve fiilen (mutlak mânâda) geçer
li olduğu ifade edilmemektedir. Söylenen şudur: Hük
me medar olan hâdiseler zaman ve mekânı aşkın bir 
keyfiyet taşıyorlarsa (illet devam ediyorsa), hükümleri 
de aynı şekilde zaman ve mekânı aşkındırlar. Mesela 
Kur’an’da Hz. Peygamberin (s.a) zevceleriyle (ümm’ül- 
müminîn’le) evlenme yasağı’nı bildiren ayetin mevcudi
yetiyle birlikte Efendimizin hiçbir zevcesi hayatta olma
dığı için (son zevcesi vefat ettiği andan itibaren) bu ya
saklama emti’nin bir hükmü kalmamışur. Çünkü illet 
ortada olmadığında, hüküm de ortadan kalkar. Bu ne
denle Hz. Peygamberin zevceleriyle evlenme yasağı ge
tiren ayetin hükmü Kıyamet’e kadar değil, Hz. Peygam
berin son zevcesi vefat edene kadar sürmüştür.

Zaman ve mekânı aşkın olan konularda, zaman ve 
mekânı aşkın bir surette konuşmak, hiç kuşku yok ki bi
zatihi aşkın olmayı, zaman ve mekânı ihata etmeyi gerek
tirir: Ancak ve ancak O... ancak Hak Teâlâ müteâl ve 
muhtt’tir ve O ’ndan gayrı müteâl ve muhit olan yoktur.

Karjf’ın tramcendcrıt ile tramcetıdenlal kelimelerine verdiği anlama 
uygun olarak hem  belirli bir alanın sınırlarını aşan, o  alanın sı
nırlan ötesinde kalan, hem de aynı zamanda o  alanın ‘olanaklı* 
olmasını sağlayan anlamında aşkın.
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Çünkü O ’ndan gayn ilah yoktur! O  halde O ’nun kelâ
mından gayrı, müteal ve muhit olan bir kelâm da yoktur!

K ur’an-ı Kerim’in — yukarıda sözünü ettiğimiz— 
tabii bağlamı itibariyle bir evveliyeti (‘ilk muhatabı’, ‘ilk 
zamanı’ ve £ilk mekânı’) olması, Kur’an’da söylenen 
(şey) in evvelemirde o ilk muhatabları için anlamlı olma
sını gerektirir. Şayet K ur’an’da söylenen (jey), ilk muha- 
tabları için anlamlı değilse, dolaylı muhatabları (olan 
bizler) için de anlamlı değildir; dolayısıyla bunun tersi 
de doğrudur. (Burada, anlam’in zaman geçtikçe güçlenen,, 
belirginleşen değil, zayıflayan, hatta kaybolan bir mahiyet 
taşıdığına ilişkin sözlerimiz hatırlanmalıdır.)

Hak Teâlâ, K ur’an’ın açık olduğunu, anlaşılır oldu
ğunu, muhatablarmuı onu anlamak konusunda bir ma
zeretlerinin bulunmadığını beyan etmektedir. Nitekim 
farklı mezheb ve meşreblerdeki dört büyük İslâm âli
minin; Ebu Ubeyde Ma’mer b. el-Müsenna’nın (öl. 
210/825), İbn Haldun’mın (öl. 808/1406), İbıı Teymiy- 
ye’nin (öl. 728/1328) ve Şâtıbı’nin (öl. 790/1388) be
yanları, — aksini savunanlar olsa da—  Kur’an’m nazil 
olduğu dönemde bütün muhataplarınca anlaşıldiğına, 
açık bir biçimde tanıklık etmektedir. Bilhassa İbn Tey- 
miyye’niıı “Kur’an’ın Rasûlullah ve ashabı tarafından 
kâmilen anlaşıldığı ve bu ‘anlam’ın sahihen aktarıldığı” 
şeklindeki izahı, Hz. Peygamber’in ve ashabının aklına 
bile gelmeyecek mânâları Kur’an’a hamletmeyi vazife 
edinenlere bir cevap gibidir.

• Şimdi Ebu Ubeyde’nin bu konudaki sözlerini 
dinleyelim:

H iç kuşku yok kı Kur’an apaçık Arab diliyle inzal c- 
dilmiştir ve bunun dayanağı da bizzat Kur’an’dır. Nİi-
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tekim bir başka ayette de “Biz her peygamberi kav- 
minin lisanıyla gönderdik” (Nisa: 14) buyurulmakta- 
dır. Ne selef, ne de Kur’an’ın Nebî’yc (s.a) vahyini 
idrak eden kimseler, ona Kur’an’ın mânâlarını sor
maya lüzum ve ihtiyaç duymuşlardı. Çünkü lisanları 
Arapça idi ve Arapça’yı bilmeleri nedeniyle onlar 
Kur’an’ın mânâları hakkında —Arap kelâmındaki 
viknh ve telhis gibi muhtelif hususlarda— herhangi- 
bir şey sormak lüzumu hissetmemişlerdi. Çünkü A- 
rap kelâmındaki i‘rab vecihleri, garib kelime ve mâ
nâların aynıları Kur’an’da da vardı. (Ebu Ubeyde, 
1970: 1/8)

• Diğer âlimimiz İbn Haldun ise, K ur’an’ın nazil ol
duğu dönemdeki muhatapları tarafından açıkça anlaşıl
dığını şu şekilde dile getirmektedir:

Bil ki Kur’an, Arap Dili ve Arap Dili’nin üslub ve 
belagatıyla nazil olmuştur. O nazü olduğunda Arap
ların hepsi Kur’an’ı anlıyorlardı ve onun bütün ayn 
ayn kelime ve terkiblerindeki mânâları biliyorlardı. 
Kur’an, tevhid’i vc dinî vecibeleri hâdiselere uygun 
olarak beyan etmek maksadıyla cümle cümle, ayet a- 
yet inzal ediliyordu... (İbn Haldun, 438)

Gerek Ahmet Emin’in, gerekse M. Hüseyin Zehe- 
bî’nin İbn Haldun’un bu ifadelerini hedef alarak ser- 
dettikleri tenkidleri doğru bulmadığımızı burada belirt

meliyiz; zira bu iki âlim de İbn Haldun’un * ’ (Arap
ların hepsi) şeklindeki ifadesini eleştirip bu ifadenin 
gerçeği yansıtmadığını söylemektedirler (Emin, 1975: 
195; Zehebî, 1976: 1/33). Oysa ibare — en azından—  
lağlib esasına göre anlaşıldığmda, bu tenkidlere lüzum 
kalmaz. Çünkü Kur’an’ı, Arapların hepsinin anladığım 
söylemek, Kur’an’ın Araplann hcpsince anlaşılabilir oldu
ğunu söylemek demektir.
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Zehebî’nin, Kur’an’ı anlama’nın, sadece Arap diliy
le sınırlı olmadığına ilişkin uyansı doğrudur. Fakat bu
rada ibn Haldun’un yaptığı, sadece, Arapların kendi dil
lerinde nazil olan bir kelâmı anlamış olduklarını vurgu
lamaktan ibarettir. Dil, bir sözden kastedileni anlamada 
bir vasıta olmakla birlikte, sözü kavramak, sözün mura
dı üzerinde tefekkür ve tedebbür etmek için elbette dil
bilgisinden daha fazlası lazımdır.

Zehebî, “Buharî’nin şu rivayetine İbn Haldun ne 
diyecek bakalım?’ diye sorar ve Adiy b. Hâtem’in Baka
r a /187 ayetini anlamadığını, eline siyah ve beyaz iplik 
aldığım, bu duruma muttali olan Hz. Peygamber’iıı (s.a) 
ona ayetin mânâsını bildirdiğini nakleder. (Zehebî, 
1976:1/35)

Bu rivayette, bizce, İbn Haldun’un sözünü nakze
decek bir taraf yoktur. Çünkü aynı rivayetlerde Hz. 
Peygamber (s.a), Adiy b. Hârem’in bizzat anlayış eksik
liğini dile getirmiş, Zehebı’nin kendisi de buna zaten i- 
şaret etmiştir. İkincisi, Adiy b. Hâtem’in anlamadığı 
başka ayetler de vardır (msl. Tevbe/31). Üçüncüsü, a- 
yeti Adiy b. Hâtem dışında anlamadığı rivayet edilen 
başka bir şahabı daha yoktur. Buradan hareketle ayette 
muğlak herhangibir taraf bulunmadığını ifade edebili
riz. Dördüncüsü, — ki burası çok önemlidir—  Adiy b. 
Hâtem’in kendisi de aslında ayetin lafızlarını anlamış ve 
fakat lafızlardan murad edileni anlamakta hataya düş
müştür; yani ayetin muradını anlayamamanın ya da ha
talı anlamanın sebebi burada dil’in sınırlarını aştığın
dan, dolayısıyla anlama, metin üzerinde düşünmeyi, 
‘söylenen’e dikkat kesilmeyi de gerektirdiğinden, mak- 
sad anlaşılamamıştır. Sonuç olarak, anlama faaliyetinin 
özünün, tadının değil, istidlali bir karakter taşıdığına, is-
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tidlâlin hakkı verilmediğinde ise, lafızların anlamlan tek 
tek bilinse dahi sözün bütününün kavranamayacagım 
söyleyebiliriz.

Demek ki Kur’an’ın ilk muhataplarının, onun ‘ilet
mek’ istediklerini anlamak konusunda — akledip dü
şünmek kaydıyla—  bir mazeretleri olamazdı ve bu ne
denle içlerinden bir kısmı m  demek istediğini ‘anladık
ları’ bir kelâm’a iman ettiler ve bir kısmı da yine m  de
mek istediğini ‘anladıklan’ bir kelâm’ı inkâr ettiler. D a
ha sonraları ise, yani zaman ve mekân değişip de yeni 
nesiller, dolaylı muhataplar ilk muhatapların yerini alın
ca, ister istemez anladıklarının ‘doğru anlam’ olduğun
dan emin olmak için seleflerine başvurdular, onların 
yolundan ayrılmadılar. Seleflerinden tevarüs edegeldik- 
leri anlam’m yerine, her yeni anlam’ın ikamesi teşebbü
süne tepki gösterdiler. Kişisel ve keyfî anlam vermele
rin hep karşısında oldular, hatta K ur’an konusunda ile- 
ri-geri konuşanların uhrevî akibetlerinden bile endişe 
ettiler. Kur’an’ın kelimelerinin sahih anlamım muhafaza 
için birçok disiplinler geliştirdiler ve bu nedenle birço
ğu ömürlerinin önemli bir bölümünü şehirlerde değil, 
çöllerde geçirdiler. Kısacası ne lazımsa onu yaptılar. 
Herşey anlam’m muhafazası içindi. İşte böylece, 
Kur’an ayetlerini anlamak konusundaki aktivitenin top
lamı — büyük ölçüde—  Tefsir Tarihi’nin sayfalarında 
yerini aldı.

• İbn Teymiyye’ye gelince, Mukaddime f i  Usûl’it-Tcf- 
J/radlı eserinde açıkça, Hz. Peygamber’in, sahabe ve ta- 
biûn’un Kur’an’ın iamam\n\ anladıklarını, onun mânâsı
nı bildiklerini söylemektedir. Ona göre, Hz Peygamber 
(s.a) nasıl Kur’an’ın lafızlarını beyan etmişse, mânâları
nı da öyle beyan etmiştir (İbn Tcymiyye, 9-10).
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Kendisi Beyana Muvafakati Sarih’il-M a{ku l li-Sahih*il- 
M enkul adlı bir başka eserinde, “Sahabe ve tabiûn, Al
lah’tan ve sıfadarından, ahiret günü’nden ve diğer u- 
mûr-i gaybiyyeden söz eden ayetlerin — keyfiyetini değil
se de—  tevil ve tefsirini biliyorlardı” (İbn Teymiyye, 
1321: 1/119-120) demektedir ki onun bu sözlerinden 
M. Yusuf Musa’nın çıkardığı netice aynen şöyledir: 
“Sahabe ve tabiûn Kur’an’ın tamamını anlıyorlardı.” 
(Musa, 1988: 141)

İbn Teymiyye K ur’an’da geçen tedebhiir ve taakkuli- 
fadeleriyle ilgili olarak da şu izahı yapmaktadır:

(...) Mânâlarım anlamaksızın bir söz’ü tedebbür et
mek mümkün değildir. “Akledesiniz diye onu Arap

ça bir metin f Uıjc- Uljâ ] olarak indirdik” (Yusuf: 2). Bir 
sözü aklctmck, onun mânâsını anlamayı içerir. Ma
lumdur ki bir sözün sarfedilmesinden maksad, sade
ce lafızlarının değil, mânâlannın da anlaşılmasıdır. 
Kur an (Allah’ın sözü) ise elbette buna daha layıktır. 
(İbn Teymiyye, 9-10)

Anlaşılmayan bir söz üzerinde düşünülüp akledüe- 
meyeceği için, Allah Teâlâ, muhataplarından ayetleri ü- 
zerinde düşünüp akletmelerini istemekle, aynı zamanda 
kelâmının ‘anlaşılır’ (mübîn) olduğunu da beyan etmek
tedir ki kimsenin Söz’ün gereğini yerine getirip getir
memekte mazereti olmasın!

• Şâtıbî de “H er ayetin bir zahiri, bir de bâtını var
dır!” hadîsinde geçen ‘zahr-zahir’ kelimesinden tilavetin 
zahirinin, ‘batn-bâtuı’ kelimesinden ise Allah’ın mura- 
dı’nın kastedüdiğini söyler. O, “Şunlara ne oluyor ki 
hiçbir sözü anlamaya yanaşmıyorlar?” (Nisa: 78) ayeti
nin, “Onlar hitabın kendisini anlamıyorlar” mânâsına 
gelmediğini, bilakis ayette, “Onlar hirabdan Allah’ın
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muradını anlamıyorlar” denmek istendiğini belirtir. 
Kur’an Arapların diliyle nazil olmuşken, nasıl olur da 
onlar hitabın kendisini anlayamazlardı? Onlar kendile
rine yöneltilen hitabı anlamışlar ve fakat kelâm’dan (hi- 
tab’dan) Allah'ın muradının ne olduğunu anlamak ko
nusunda hiçbir çaba göstermemişlerdi. (Şâtıbî, II- 
1/372-373)

Şâtıbî, “Hâlâ Kur’an’t tedebbür ermezler mi? Şayet 
o Allah’tan başkasından gelseydi, elbette onda birçok 
çelişkiler bulurlardı” (Nisa: 82) ayetiylç ilgili olarak da 
şöyle demektedir:

Sözün zahiri, onların anladıklan birşey idi; zira ken
dileri Araptılar. Murad ise başka birşeydi; yani 
Kur’an’m Allah katından geldiğinde hiçbir kuşku 
yoktu. Tedebbür edileydi, Kur’an’da hiçbir çelişki ol
madığı da görülürdü. (...) “Kuv’an’ı tedebbür etmez
ler mi, yoksa kalpleri mi kapalı?” Tedebbür, maksad- 
lara yönelmekle olur. Onların Kur’an’m maksadla- 
rıııdan yüzçevirdikleri ortadadır; zira tedebbür et
memişlerdir [etselerdi, yüzçevirmezlerdi]. (Şâtıbî, 1- 
11/373)

Şâtıbî, Kur’an’m, ilk lıitab çevresine yönelik olarak 
kullandığı “düşünmezler mi?” şeklindeki ifadelerin, 
“Sözden murad edilen üzerinde düşünmezler mi?” de
mek olduğunu, bu ifadelerde, sö^ihı kendisini anlamadık
ları gibi bir vurgunun yapılmadığını belirtirken, ‘Sözün 
özü’ der; “Zahir ile kastedilen Arap dilini anlamaktır. 
Hâtın ise, Allah Teâlâ’nın kelâmından ve hitabından 
muradının ne olduğudur” (Şâtıbî, ITT/383-384). Binae
naleyh Araplar, Kur’an’ın lafızlarını sadece Arapça ol
ması açısından anlamışlar ve fakat Kelâm’dan murad e- 
dilen üzerinde tedebbür etmemişlerdir.
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İmam Şâtıbî, sahabe’nin açıklamalarının hüccet olu
şuyla ilgili olarak iki gerekçe öne sürer: Birincisi, onlar 
Arap dilinin selikasını gayet iyi biliyorlardı; zira onlar 
Arapça’yı fasih konuşan kimselerdi, dilleri de henüz de
ğişmemişti. İkincisi, sahabe, İslâm’ın ruhuna vakıf idi; 
olaylarm ve nüzûl sebeplerinin bizzat içerisindeydiler. 
Nazil olan vahyin şahideriydiler. Bu itibarla onlar, hâl 
karinelerini ve esbab-ı nüzûlü en iyi bilen kimselerdi. 
Bir olayda hazır bulunanların, orada bulunmayanların 
bilmediklerini bilmeleri ve görmeleri ise gayet tabiidir.

Bu açıklamaların altına hususî bir not düşmek iste
seydim, şöyle derdim:

—  Anlam, zaman içinde, zamanla ortaya çıkan, za
man geçtikçe, zaman ilerledikçe kuvvetlenip beliren bir 
‘şey’ değilse şayet, ben (doğru) anlamı gelecekte değil, 
geçmişte aramalıyım.

Anlam ve Zaman

K ur’an’ın bugünkü muhatabları, K ur’an’da söyle
nen (şey)i doğru olarak anlamak için, onun ilk muha- 
tablarının ihtiyaç duymadıkları — sözgelimi Arap ol
mayan müslümanların Arapça öğrenmek zorunda ol
maları türünden—  birtakım hazırlıkları deruhde etme
ye muhtaçtırlar.

Daha önce de belirttiğiniz gibi, burada, “Kur’an’ı 
anlamak” ifadesiyle, onun ‘ne söylediğini’ {doğru olarak) 
anlamayı murad ediyoruz. Bu çaba, bir bakıma zamanın 
önümüze koyduğu problemleri aşmak çabasıdır. Nite
kim şu misâlin, ıraman ile anlam arasındaki ilişkiyi gayet 
açık bir biçimde ortaya koyacağ kanaatindeyiz:

1994 Türkiyesi’nde ve özellikle metropollerde yaşa
yan bir kimse, eline geçirdiğ bir gazetenin ilk sayfasına

92



DÜCANIi CÜNDİOĞUT

büyük puntolarla meselâ “Türban tüm sosyete kadınla
rı arasında tüm hızıyla yayılıyor’ (veya “Türbanlılar ge- 
liyor,r) şeklinde bir manşet atılmış olduğunu görse (ve 
fakat manşetle ilgili haberin devamını okumasa), bu ki
şi bu haberi nasıl algılar? Bu haber, onun zihninde ne 
gibi bir anlamın doğmasına yol açar? İlk aklına gelecek 
olan nedir?

Biz bu misâli değişik yerlerde vererek aynı soruları 
sorduk ve aldığımız cevaplar da hemen hemen aynı 
çerçevedeydi:

• Sosyete kadınlan örtünmeye başlamış...

• Bu kadınlar demek ki imana geliyorlar...

• N e o, şeriat mı geliyor?

• İslâm sosyete kadınlan arasında çığ gibi yayılıyor... vs.

Kanaatimiz, bu haberi okuyan herkesin ilgili haber
den bu ve benzeri sonuçlar çıkaracağı şeklindedir ve 
‘anlaşılan’ da doğrudur. Çünkü yıllardır bir başörtüsü 
trajedisini yaşayan ve halen de yaşamakta olan bir top
lumda, bu haberin — sırf bu haliyle—  başka bir şekilde 
algılanması güçtür, hatta neredeyse imkânsızdır. Başör
tüsü olaylarıyla bitlikte — özellikle önce medya tarafın
dan—  başörtüsü kelimesi yerine türban kelimesinin kulla
nılması neticesinde türban kelimesi, — belki de daha fra
pan bir vurgu taşıması nedeniyle—  müslümanlar arasın
da da nisbeten kabul gördü ve bu kelime, sürekli üni
versitelerdeki başörtüsü olaylarıyla birlikte akla geldi.

Türban açıklıktan kapalılığa doğru olan bir sürecin 
ortasında duruyordu ve kapanma’nın — tabiri caizse—  
en masum anlamıyla ilk durağı idi ki halen de böyledir. 
Nitekim yukarıdaki suallerin Şeriat, İslâm, İman gibi ke
limeleri akla getirmesinin nedeni de budur.
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Biz bu haberin, Cumhurivet’in ilk dönemlerinde ba
sılmış bir gazetede yer aldığım ve meselâ devrimlerin 
neticesiyle alâkalı olduğunu öğrensek, bu durumda aynı 
haberi ayru şekilde yorumlamamız mümkün olabilir mi?

Hiç kuşkusuz ki hayır! Çünkü “anlam’ın tabii bağla
mı” dediğimiz şey, (.söyleyen, söylenilen, söylenme sebebi, ga
manı ve mekânı) değişmiştir. Haber gerçekten o döne
min gazetelerinde yer alsaydı, bunun anlamı kadınların 
açılıp saçılmaya başladıklarına veya belki de bir anlamda 
gâvurlaştıklarına delâlet edecekti; zira o dönemde kadın
lar çoğunlukla kapalı, başörtülü bile değil çarşaflıydı.

Türban kelimesinin — bugünün tam tersine—  kapa
lılıktan açılmaya doğru gelişen bir sürecin tam ortasın
da durması, sosyete kadınlarının açıldıklarına, batıklaş - 
tıklarına vs. rekabül edeceğinden, haberi algılama biçi
mi de bugünün tam tersi olacaka.

İşte bu misal bize göstermektedir ki ‘anlam5 vşaman 
ile birlikte gerçekleşen, “bektii bir zaman55 içerisinde for
munu bulan birşey’diı*. Anlamı bozup onu tağyir eden, 
‘anlatılanın ‘anlaşılan’a inkilab etmesini sağlayan ve 
böylelikle anlama konumundaki öznenin önündeki en 
büyük engeldir zaman.

Kur5an5ın nazil olduğu zamanı dikkate almadan ya
pılan yorumlar, anlama faaliyetinin henüz daha başında 
iken doğru antanh elde etmede başarısızkğa mahkum ol
muş yorumlardır. Nitekim anlam’ı belirlemede ‘anlau- 
lan’ı değil, ‘anlaşılan5! esas alan, dolayısıyla anlam’ı o%nei 
leştirmek isteyen her yorumlama teşebbüsü, özgürlük ve 
bağımsızlığını zaman’ın dışına çıkmakta bulur ve za- 
man’ın doğrulama şansı olmadığı her anlam, tçaman/sız 
ortamlara çekilerek istenildiği gibi yoğrulur. ‘Bağımsızlı-

KUR’AN'l ANLAMANIN ANLAMI
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ğuıı’ diyoruz, çünkü %a///an, anlam’ın en kuvvetli bağıdır. 
Anlam bir kere bu bağından kurtulmaya görsün, işte o 
zaman, özgürdür, artık isteyenin istediği gibi kendisini 
yoğurmasını beklemeye başlamıştır; zaten öyle de olur.

Mâun Sûrest’mn Anlaşılmasında
Muhatab-Zaman-Mckân Problemi

Şimdi mu ha t ab-%aman -mekân unsurlarının bir sû- 
re’nin anlamını nasıl etkiliycbüdiğini göstermeye çalışa
cağız. Bu unsurların, söylenen (şey)in anlamındaki ve 
dolayısıyla yorumlarındaki tesirini görmede Mâun Sûre
si çok ilginç bir örnektir. Çünkü sûre’nin tabü bağla
mında yaşayanlar içüı sorun teşkil etmeyen hususlar, 
dolaylı muhataplar açısından önemli sorunlar ortaya çı
karmış ve tabii bağlam gerçek bir şekilde ortaya kolla
madığında, kimlere gönderide bulunduğunu izah etmek 
müşkil bir hal almışnr.

Mâun Sûresi’nin — an lam’m tayininde belirleyici ka
bul edildiğinden—  en dikkat çekici cümlesi tam ortasın
da yer alan şu cümledir: “Vevl olsun musallî olanlara...”

Hemen hemen bütün meallerin verdiği anlam — el- 
betteki ilk akla gelen anlam—  şudur:

a. Yazıklar olsun şu namaz kılanlara ki...

Namaz kılmayı emreden bir Kitab’da, namaz kılan
lara veyl edilir mi?

Edilir, çünkü ayetin devamı (dikkat edilirse öncesi de
ğil) bunun sebebini açıklamaktadır:

b. (yukarıdaki anlama bağlı olarak) namayjartndan 
gafildirler;

c. mürailik yaparlar;

d. en ufak yardımı bile esirgerler.

DÜCANli C ÜN Dİ OĞLU
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I/M uhatab: Kim hanlar? (Dördüncü ayet’e verilen 
anlam gereğince) nifak içindeki müslümanlar, daha 
doğru bir deyişle müslüman gözüken münafıklar... 
Niye? Çünkü bu vasıflara en uygun olanlar onlar.
I/Z am an: Eğer kendilerine gönderide bulunanlar, 
münafıklar ise, bu ayetler Hicret'ten sonra nazil olmuş 
olmalıdır. Çünkü — bilindiği kadarıyla— Münafıklar 
Hicret sonrasında (!) müslümanlar içerisinde zuhur 
ettiler. (Artık münafıklarla ilgili bütün gerginlikler, 
okuyucu tarafından hatırlanmaya başlamıştır.)
I/M ekân: Eğer ayetler, Hicret'ten sonra nazil olmuş 
ise, tabiatıyla Medine’de nazil olmuş demektir.

‘Münafıklar’, ‘Hicret sonrası’ ve ‘Medine’...

Bu üç kelime yanyana geldiğinde, ayetin mesajı ar
tık izah edilebilir: Zahiren müslüman gözüken bu 
kimseler Medine toplumunda mecburen ama üşene ü- 
şene a) namaz kılıyorlardı, b) ancak küdıklan namaz
dan gaflet içerisindeydiler, c) zira bununla gösteriş ya
pıyorlardı; d) zaten cimrinin de tekiydiler, zekât ver
mek istemiyorlardı.

Okuyucu, artık bu uyanları, — bildiği ölçüde—  Me
dine’deki münafıklann yol açtıkları sorunlar muvacehe
sinde değerlendirecektir. (Sûre’nin Medine’de nazil ol
duğunu aktaran görüş, bu yorumla uyum içerisindedir.)

‘Münafıklar’, ‘Hicret sonrası’ ve ‘M edine’ kelime
leri, şu kelimelerle uyum içerisinde değil midir? Na- 
nıa^j gerflety mürailik» yekat...

Ancak bu tablonun ortaya çıkardığı anlam örgüsü, 
(a) şıkkının yukarısında bulunan şu cümlelerin tehdidi 
altındadır:

a. (bazılannca) dini (doğrusu din gününü) tekzib edenler;

b. yetimi itip kakanlar;

KUR'AN’l ANl.AMA'NIN ANUAMI
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c. yoksulu doyurmak için kararmayanlar...

Bu takdirde daha farklı bir anlam örgüsü kurm a
ya ihtiyaç vardır.

II/M uhatab: Kİ/// bunlar? Münafıklar olamaz, zira 
bu vasıflar daha ötesini işaretlemektedir ve müşrik
ler bu vasıflara daha uygundur. Nitekim ayetler 
Mekkî sûrelerin genel karakteristikleriyle doğrudan 
çakışmaktadır.
II/Zam an: Bu sıfatlar müşriklere tekabül ediyorsa, 
o halde bu ayetlerin Hicret’ten önce nazil olmasını 
kabul etmek akla daha yatkındır. (Bu sefer okuyucu, 
Mekke’de olup bitenleri hatırlamak için çaba sarfet- 
mekre ve buradaki betimlemeler ile sıret hakkıııdaki 
malumatım birbiriyle Özdeşleşrirmcyc çalışmaktadır.)
II/M ekân: Bu ayetler hicret’ten önce nazil olduğu
na göre, Mekke’de nazil olmuş demektir. (Sûre’nin 
Mekke’de nazil olduğunu aktaran görüş, bu yorum
la uyum içerisindedir.)

Şimdi de şu terimleri gözden geçirelim: ‘Müşrikler’, 
‘Hicret öncesi’, ‘Mekke’...

Bu bölüm de kendi içinde gayet tutarlıdır ve hu 
anlam örgüsü — itiraz kabul etmeyecek denli—  diğer 
Mekkî ayetlerle uyum içerisindedir.

Bu metin’den iki ayrı tablo elde ettiğimize göre ve 
fakat bu iki tablo da zaman ve mekân itibariyle telif e- 
dilebilir değilse ne yapılacaktır? Yani sûre’nin Mekke’de 
nazil olduğu kabul edildiğinde, ikinci tablo’nun desen
leri geçersiz hale gelmekte, Medine’de nazil olduğu ka
kül edildiğinde ise, bu sefer birinci tablo’nun sahip ol
duğu desenler işe yaramamaktadır.

Bu durumda Sûre’nin yarısının-Mekke’de, yarısmm 
ise Medine’de nazil olduğunu aktaran görüş imdada
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yetişerek, muhatab, yaman ve mekân problemini (güya) 
halletmektedir.

İşte şimdi şu sözleri hatırlamanın tam sırası:

—  Söylenen (şey), "anlatılan’ yerine, anlaşılan (şey) 
olarak kabul edildiği takdirde, yapılan yorumlar gra- 
m er’i aşıp onu iptal eder ve hiçbir gramatik mülahaza 
anlam’ı kur(tar)maz; zira anlam sadece gramer’e tâbi o- 
lan, gramer’den çıkan (şey) değil, aynı zamanda gra- 
m er’i kendine tâbi kılan, gramer’in içine giren (şey)dir.

Böyle de olmuş ve ” (“fe-veylun li’l-mu-
sallîne”) (Mâun: 4) ibaresindeki *-i (fe) edatı dikkate alın
mayarak, sûrenin bütünlüğü her halükârda ikiye bölün
müştür. Oysa «-i (fe) edatı, kendisindeki sonraki cümle
yi, önceki cümleye bağlar ve bağımsız olarak kullanılmaz, 
çünkü bağımsız cümleler bağlaçlarla başlamaz. Aynca ar
dından gelen (5. ve 6 .) ayetler ism-i mevsul (6 ^*) ile; ye
dinci ayet ise vav-ı atıf ( j )  ile kendisinden önceki cüm
lelere bağlanmaktadırlar (Ateş, 1991: X I /116).

Bu gramatik hususiyetlere önem atfedilmediği ve 
sûre’nin tabii bağlamı da bilinmediği ve/veya yanlış 
takdir edildiği için, sûre’nin vermek istediği mesaj yitip 
gitmiştir.

Sûre’nin nerede ve ne zaman nazil olduğuna dair 
iki müfessirin bu konudaki mütalaalarını arzctmek 
istiyoruz:

i. Bize göre, bu sûre içinde sûre’nin Medeni olduğu
na dair bir işaret mevcuttur. O da namaz kılanların 
uyarılması ve namazlarından gafil olanlar ile gösteriş 
için namaz kılanların ‘vay haline’ denmesidir. Bu tür 
münafık Medine’de vardır. (...) Oysa Mekke’de böy
le birşev yoktu. (Mevdudî, 1987: VII/253)
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dücani; cüNDiocıUi

ii. Mâıın, \ekâl mânâsına da geldiğine ve zekât Me
dine’de far/ kılınmış olduğuna göre bu sûre’nin ta
mamen veya kısmen Medenî olması melhuz ise de 
Mekkî sûrelerde de mutlak zekâta dair ayetlerin bu
lunduğu ve Mekke’de zekât tafsİlen farz kılınmamış 
ise de icmalen terğib ve teşvik yapılmış olduğu inkâr 
olunamayacağı, kezalik münafıklar Medine’de olmuş 
olmakla beraber Mekke’de henüz İslâm’ın intişar er
memiş bulunduğu, azlık içinde de riya ve nifak ya
panların bulunabilmesi dahi müsteb'ad olmayacağı 
cihetle Cumhur’un dediği gibi meşhuru üzere sû- 
re’nin tamamen Mekkî olması elbette daha doğru
dur. (Elmalılı, 1971:1X/6162)

Sûre’nin mesajını, onun söylendiği zaman ve mekâ
nı dikkate almadan ortaya koymanın imkânsız olduğu, 
her iki müfesir’in de mülahazalarından anlaşılmaktadır.

Burada dikkat çekici olan husus, sûre’nin tabii bağ
lamının yanlış takdir edilmesi halinde, ifadelerin yanlış 
anlaşıimasımn kaçınılmaz olacağıdır. Çünkü sûre’nin 
Medine’de nazil olduğuna inanıldığında yapılacak iş, 
mânâ’yı bu bağlama uygun hale getirmekten ibarettir. 
Bunu tersi de doğrudur; yani sûre’nin ifadeleri yanlış 
anlaşıldığında bu sefer yapılacak iş, bağlamı bu yankş 
anlam’a uygun hale getirmekten ibaret olacaktır. Oysa 
bu sorunların hiçbiri, sûrenin ilk muhatahları için varid 
değildi ve onlar tabii bağlam’ın içinde yaşadıklarından 
gönderileri hakiki veçhesiyle ve tekellüfsüz olarak anla
mak imkânına sahiptiler. 13 Sûre’nin dolaylı (ikincil) mu
hatapları ise, gerçek zaman ve mekânın dışında kaldık
larından sûre’de tavsif ve tenkid edilen kimselerin kim- 
fer olduklarını öğrenebilmek için, tabii bağlamı yeniden

^  Şâtıbi’nin, sahabî sözün ün hü ccet oluşuyla ilgili olarak yuka
rıda söylediklerini hatırlayınız.
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ve doğru bir biçimde kurmaya muhtaç durumdadırlar.

Netice itibariyle, sûre’nin — cumhur-ı ulema’nın 
da dediği gibi—  M ekkt olduğu kabul edilir ve ayetler 
sûrenin ortasından değil de başından itibaren yorum
lanır ve metnin bütünlüğü de dikkate alınırsa, sûre’nin 
M ekke/i müşrikleri muhatab aldığı ve onları açıkça telin 
ettiği görülecektir. İşte o zaman, sûremde geçen musak
lîn (ûM *)ve maun kelimeleri, gerçek anlamları
nı Hicret öncesi Mekke ortamında yeniden kazana
caklar ve musallîn kelimesinin sadece müslümanlan de
ğil, ehl-i şirk’i de ifade edebilecek denli geniş çağırı
şındı bir tanımlama olduğu, mâun kelimesinin ise fık
hı mânâdaki zekât’tan farklı bir olguyu gösterdiği an
laşılabilecektir. Bu takdirde sa/âi, sâhtm ve yurâûne keli
meleri de Mekke ortam ı’nda artık münafıkların değil, 
müşriklerin ibadetlerini tavsif eder nitelikteki kavramlar 
olarak asıl vurgularını yapabileceklerdir.

Burada, tabii bağlam in  farklı bir biçimde takdir e- 
dilmesi halinde, gönderilerin de istikametlerini değişti
recekleri gösterilmiş bulunuyor. Ancak sûrenin bir bü
tün olarak yorumlanmasını gerekli kılan bir başka ve 
bir bakıma en önemli neden, onun ifade biçimi, yani 
nasıl söylenmiş olduğudur. Aşağıda ele alacak olmamı
za rağmen, Mâun Suresinin anlaşılmasında, ifade inn bi
çimi meselesine kısaca değinmekte yarar görüyoruz.

Sûre’nin — gramatik zorunluluklar dışında—  bir 
bütün olarak okunmasının en önemli nedeni, onun bir 
bütün olarak söylenmesidir; zira ayetlerin son kelimele
ri alt alta getirildiğinde, Kur’an’ın o meşhur armonisi a- 
çıkça ortaya çıkmakta ve sûre’nin, dinleyicisine anlamı
nı bir tek defada iletebilmesi mümkün olmaktadır.

KUR’A N ’l ANLAMA’N IN  ANLAMI
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1 . ... 0 *** (bfd-din)

2 .... (yedıful-yetim)

3 . ... №  (taam’il miskin)

4 . ... (fe-veylun lfl-musallîn)

5. ... ûl̂ u  (sâhûn)

6. ... (yurâûn)

7 . ... (el-mâun)

Bu sûredeki vezin ve kafiye uygunluğu hitabın bir 
defada gerçekleştiğinin en önemli delilidir. İkinci ayette
son kelimenin <* {mim) harfiyle bitmesi (ve dolayısıyla 
reviy harfleri arasındaki münasebet) Arap zevk-i selimi
ne tamamen uygundur; zira Şah Veliyullah Dehlevî’nin 
dc dediği gibi, Arapların vezin ve kafiye anlayışları baş
ka topluluklarınkine benzemez ve meselâ “ya'lemun, 
müminîn ve müstakim” kelimeleri kafiye bakımından 
birbirlerine uygundurlar. (Dehlevî, 1987: 93-94)

Burada sûre’nin asıl anlamı, uzun tedkiklerin neti
cesinde ve okunmak suretiyle hasıl olan anlamı değil, i- 
şitilir işitilmez ve bir anda ziline çarpan anlamıdır. (Sû- 
re’yi bir Tefsir veya bir Meal’dcn okuduğunuzu değil, 
bilakis sûre’nin bir solukta size okunduğunu düşünün.)

Şimdi Kur’an’ın tabii bağlamı yerine kendisini ele a- 
lacak, onun ne söylediğini değil, nasıl söylediğini irdele
meye çalışacağız.

e. Nasıl Söylüyor?

• Kur’an [maksad ve muradını] nasıl söylüyor (^söy- 
lemek istediğini, nasıl ve ne surette ifade ediyor)?

Ne söylendiği, niçin söylendiği, kime söylendiği, nere
de ve ne %a///an söylendiği önemli olmakla birlikte, bun

D Ü C A N lv  C Ü N D İ O Ğ L U
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lardan daha önemlisi, (bir şeydin) //^//söylendiğidir; zi
ra diğer sorular, söylenen’i aşan ve tabiatıyla söylenen’in 
çevresindeki cevaplan almak maksadına matufturlar. Oy
sa söylenen şey’in “nasıl ve ne surette” gerçekleştiğini 
bilmek demek, söylem’in dilini (bir bakıma söylem’in 
kendisini) bilmek demektir.

K ur’an’ın söylenen’i nasıl dile getirdiği mesele edil
diğinde ilk akla gelen sorular, hiç kuşkusuz Kur’an’da 
geçen kıssalar\ meseller ve mecaı§ istiare, kinaye, teşbih, tem
sil, tekrar gibi edebî sanatlardır. Gerçekten de bu sanat
ların Arap dilinde nasıl kullanıldığını bilmek demek, bu 
sanatları kullanan Kur’an-ı Kerim’in, maksadını nasıl i- 
fade ettiğini de büyük ölçüde bilmek demektir. Nitekim 
bu edebî sanatların önemini daha başından beri farket- 
miş bulunan ilk müslüman nesiller K ur’an dili olan A- 
rap dilinin hususiyetleriyle ve belağat’la ilgili olarak biz- 
lere gerçekten büyük bir İlmî miras bırakmışlar ve bil
hassa İ'ca^ul-Kur’an meselesinin de etkisiyle Beyan-Bedi-
i-Mcdni diye bilinen söz sanatları hakkında çok kıymet
li eserler vücuda getirmişlerdir.

Kur’an’da yer alan söz sanatlan hakkmdaki bilgimi
zin, onun bize iletmek istediklerini kavramamız bakımın
dan ne denli önemli olduğu erbabınca malumdur. Ancak 
Kur’an’da geçen birtakım ifadelerin mecali değerlerinin 
ihmal edilmesi halinde 11e gibi tuhaf neticelerle karşılaşı
labileceğini göstermenin okuyucuya bu konuda bir fikir 
vermek bakımından yararlı olacağına inanıyoruz:14

M üddessir/4. Elbiseni temiz tııt... > Nefsini arındık
Buruc/4. Öldürüldü hendeğin (içine atılan) adam
ları..^ Ö kahrolası ashab-ı nhdnd (hendek başındakiler)...

^  Misaller mütedavil meallerden derlenmiştir.
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Tekasür/1-2. Mal çoğaltma yarışı sizi oyaladı, niha
yet mezarları ziyaret ettiniz...> Medara girene (öicne) 
değin, (servet) çoğaltmakla meşgul olup durdunuz
tsrâ/13. İ ler insanın kuşunu boynuna doladık...> 
Her insanın kısmetini takdir ettik.
N ah l/ 120. İbrahim tek başına bir ümmetti...> İb
rahim başlı başına bir numnne-i imtisal idi.
Beled/3. And olsun ki doğurucuya ve doğurduğu
na... > And olsun ki babaya ve oğluna (İbrahim ve İsmail’e)...
M âide/20. O ki sizi krallar yaptı...> O ki sikleri ö%: 
giir kimseler (kendi kendinizin efendisi) haline getirdi.

Bu konuda misâlleri çoğaltmak vc K ur’an’ın anla
şılmasının söz sanatlarıyla olan ilgisini çeşitli boyutla
rıyla ve daha geniş ölçekte ele almak mümkün ise de 
çalışmanın amacı bakımından söylenenleri yeterli ka
bul ederek başka bir meseleye, genellikle ihmal edil
miş, yeterince itina gösterilmemiş bir hususa dikkat 
çekmek istiyoruz.

X. Yazı Dili-Konuşma Dili

Kur’an-ı Kerim — bilindiği üzere—  yirmiüç küsur 
yıllık bir zaman diliminde peyderpey nazil oldu. İlk ön 
ce, yeryüzünün belli bir bölgesinde (Hicaz’da) yaşayan 
insanlara, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in 
(s.a) zamanında ve onun yaşadığı topraklarda yaşayan 
insanlara hitab etti; büyük ölçüde okuma-yazma bilme
yen ümmî insanlara...

İşte bu nedenle Kur’an’m nazil olduğu toplum, ke
limenin tam anlamıyla “yazısız bir toplum” idi; “oku
ma-yazma bilmeyenler topluluğu” anlamında değil, o- 
kuma-yazma’nın gerekli kıldığı alışkanlıklara ve kav
ramlara sahip olmayanların yaşadıkları bir dünya anla
mında bir ‘yazısız toplum’ idi.

DÜCANH C Ü N D İO Ğ hU
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K ur’an böyle bir topluluk içerisinde yaşayan bir in
sana, üm m înebî’ye (s.a) inzal edildi ve o da aldığı vah
yi çevresindeki insanlara (başkalarına) ‘okudu’. Nitekim 
Kur’an’da geçen ve Kur’an’ın ilk emri olan Ikra emri
(Alak: 1 , 3: ), İbrahimî geleneğin ışığında anlaşılacak
bir okuma’d\x:

... ve İbrahim, rabbinin ismini ok udu i  duyurdu ( «T), 
(Tekvin, 12: 8  ve 13: 4)

İşte bu nedenle, okunan mânâsında bir okuma ey
leminin adıdır Kur’anl Muhataplarına okunan ve muha
taplarınca işitilen bir kelâm’dır.

Kur’an okunduğunda onu dinleyin ve susun ki rahmet 
olunasınız. (A'raf: 204)

Bu ayette de açıkça görüldüğü gibi Kur’an muha
taplarına okunan ve muhataplarınca işitilen bir ke- 
lâm’dır; yani yazılan ve dolayısıyla muhataplarından o- 
kunması istenen “yazılı bir bildiri” değil, bilakis söyle
nen ve muhataplarından kendisine “kulak verilmesi” 
istenen bir söz’dür. Nitekim “kulak vermeyenler” şöy
le tavsif edilmektedir:

kendisine ayetlerimiz okunduğunda  ̂ sanki hiç işitme
miş gibi büyüklenerek yüzünü döner. (Lokman: 7)

Evet ke/â/n'dır, kavP&t, kîtr*artdvt\ zira muhatapları
na söylenmektedir, sözle iletilmektedir. Hz. Musa’ya da 
söylenen bu değil midir?

Ben seni seçtim, şimdi vahyolunam elinle] (Tâ Hâ: 13)

Bugünkü anlamıyla değil, o günkü anlamıyla bir ki- 
tab’dır! Kısaca sözlü bir hitab’dır K ur’an! Nitekim %âh' 
ke ism-i işaretiyle gösterilmesinin de nedeni budur: “Şu 
hitab ki...”

KUK’AN’l ANLAMA’NIN ANLAMI
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Niçin cb u -h âza ’ (ü*) değil de eşu=zâlike’ («üîj)?

Çünkü Kur’an’ın nazil olduğu sıralarda, o bugün 
bildiğimiz mânâda bir ‘kitab’ halini almamıştı, aldığında 
ise adı ‘muslıaf’ oldu. İlahı kelâm’ın ilk muhataplarına 
işitecekleri bir kavi, bir sözlü hirab şeklinde iletildiğine 
(meşftth: ağızdan çıkan ve mesnm\ işitilen bir kelâm oldu
ğuna) dair şu ayetler bir misal olarak verilebilir:

• Kâfirler derler ki: “Bu Kur’an’ı dinlem eyin...” 

(Fussilet: 26)

• Rasul’c inzal edileni işittiklerinde... (Mâide: 83)

• İçlerinden seni işitenler vardır. Fakat biz onu anla
malarına mâni olmak için kalplerinin üstüne kılıflar, 
kulaklarına  da ağırlık koyduk.. (En£âm: 25)

• Kendilerine rahlerinden gelen her ikazı mutlaka a- 
laya alarak dinlerler. (Enbiya: 2)

• O kâfirler zikr’ı işittiklerinde, neredeyse... (Kalem: 51)

Bu ayetlerin de açıkça gösterdiği üzere Kur’an-ı Ke
rim nazil olduğunda Hz. Peygamber (s.a) tarafından 
meşfuhen okundu ve muhataplarınca mesmuen işitildi. D a
ha sonraları da yazıya geçirilerek M u sh a f'ım ı aldı.

İşte biz çalışmamızuı bu bölümünde, K ur’an’m bu 
özelliğinin onun anlaşılıp yorumlanmasında ne tür bir 
rol oynayabileceğini irdelemeye çalışacağız.

Kur’an’m evvelemirde bir ‘sözlü hitab’, bir ‘konuş
ma’ olduğu dikkate alındığında, onun, sözlü hitab’ın di
lini kullanmış olduğu da kabul edilmek zorundadır; zi
ra bir düşünce’nin sö^lii ve yapılı anlatımında kullanılan 
üslub birbirinden çok farklıdır. Mesela bir vaizin vaaz 
sırasında muhataplarına maksadını dile getirme biçimi 
de bir yazarın veya bir romancının söylemek istedikle
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rini dile getirme biçimi (hatta şiir söyleme ile şiir yazma 
dahi) birbirinden farklı teknikler kullanmayı gerektirir.

Kısacası, masa başında kitab yazmak ile kürsüde ce
maate vaaz etmek arasında fark vardır. Sözgelimi vaiz 
dinleyicilerini heyecanlandırmak için çeşitli tonlamalara 
başvurmakla yetinirken, yazar — meselâ—  imla işaret
lerini ustaca kullanmak ya da geniş tasvirler yapmak su
retiyle okuyucusunu konunun içerisine sokmak zorun
dadır. Vaiz konuşması esnasında tekrarlar yapabilir, ko
nudan konuya atlayabilir, bazen sesini yükseltir, bazen 
sesine hüzünlü bir ton verir, sözlerini mimiklerle, el-kol 
işaretleriyle süsleyebilir, kısaca o anda kendisini dinle
yenlerin sadece kulaklarına ve beyinlerine değil, gözle
rine de hitab edebilir. Oysa yazar bütün bunları kale
miyle ve tasvir gücüyle gerçekleştirmek zorundadır. Va
iz, hitab ettiği kideyi gerektiğinde farklı bir istikamete 
yönlendirebilme gücüne sahip iken ve kitle psikolojisi
nin imkânlarından yararlanma şansı varken, yazar bun
ların hiçbirini bu şekilde yapamaz.

Burada John Austin ile John Searle’nin geliştirdiği 
“konuşma eylemi teorisi” hatırlanmalıdır:

(...) Bu yazarlara göre konuşma eylemi, üç düzeye 
dağılmış bir bağımlı eylemler hiyerarşisi tarafından 
oluşturulur:
1 . İfade etme ya da önerme eylemi düzeyi, yani söy
leme eylemi:
2. İfadeyle ilgili olmayan eylem ya da güç düzeyi, ya
ni söylerken ney tip lığına^ Örneğin, size kapıyı kapat
manızı söylediğimde “Kapıyı kapatın” buyruğu, söy
leme eyİcmi&ıt. Ama bunu size bir rica olarak değil de 
bir buyruk gücünde söylediğim zaman bu, söylerken 
ne yeıptiğmdız*

KUR’A N İ ANhAMA'NIN ANl.AMl
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3. Son olarak, size bir emir verirken, korkutmak gibi 
belli etkiler de yaratmış olabilirim. Bu etkiler, söylemi
mi, belli sonuçlar yaratan bir dürtü haline getirebilir. 
İşte bu da söylemekle neyapuğımdıs. (Ricoeur, 1990: 29)

Kısaca vaiz, sözünü kendisini dinleyenlerin en iyi bir 
biçimde anlayabilecekleri bir form’a sokarken, yazar da 
sözlerini kitabım okuyanların en iyi bir biçimde anlayabi
lecekleri bir form’a sokar. Konuşan ile yazan kimselerin 
yaptıkları iş için en uygun biçimi kullandıklarım test et
menin yolu, yazılı bir metni dinleyicilere okumaktır. Çün
kü bir konuşmacı konuşmasını yazılı bir metinden yaptı
ğında, muhakkak bilmelidir ki muhatapları kendisini din
lemekten vazgeçeceklerdir; zira o, artık onların anlaya
cakları dilden konuşmamaktadır. Bunun tersi de geçerli- 
dir. Meselâ bir yerde yapılmış bir konuşma’mıı teyp ka
yıtlan deşifre edilip olduğu gibi yazıya geçirilse ve sonra 
da okuyuculara verilse, okuyucular bu metni okumakta 
zorlanacaklardır. Sözün özü, usta bir vazarın kaleminden 
çıkmış bir metnin dinlenmesi ya da usta bir hatibin yazıya 
geçirilmiş hutbesinin okunması güzel bir netice vermez.

Bu anlatılanlar neticesinde, K ur’an’ın dinleyenleri 
için varid olmayan birtakım anlama problemlerinin, o- 
kuyucuları için varid olduğunu söylemek mümkündür. 
Sözgelimi Kur’an’daki tekrarlar, zamirlerin yer değiş
tirmesi (birinci tekil şahıstan üçüncü tekil şahsa inti
kaller, vb.), konudan konuya geçişler, zikredilmediği 
halde, yani suali ortada olmadığı halde verilen cevap
lar, isimle değil, zamir yoluyla yapılan atıflar, hazıflar, 
zamanı ve mekânı zikredilmediği için tahinin edilmek 
durumunda kalınan meseleler, niçin dile getirildiği bi
linmeyen izahlar, kısaca ilk dinleyicileri için sorun teş
kil etmeyip dolaylı (ikincil) muhataplarının ilıtiyaç 
duyduğu tabii bağlamın elemanları... Bütün bunlar, e- 
sas itibariyle konuşma dili’nin yapısından kaynaklanan 
ve hitabı yazılı metinden okumak durumunda olanlar
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için anlam ifade eden sorunlardır ve Kur’an’ın anlaşıl
ması maksadıyla yazılan tefsirler de zaten bu boşluğu 
doldurmayı hedeflemişlerdir. Nitekim UIûm’ul-Kur’an 
şeklinde tesmiye edilen ilim dallarının da (ör. Esbab-t 
Nü%ü/f M üb hem ât 'ut- Kur 'an vb.) amacı bu meseleleri 
müstakil olarak ele almaktan ibarettir.

Bu konudaki düşüncelerimizi takyid ve teyid et-
A

mesi bakımından E bu ’l-Alâ el-Mevdudî’nin şu sözle
ri çok büyük bir önem taşımaktadır:

Kur’an Hz. Peygamber’e (s.a) hitabet parçaları şek
linde tedricen nazil olmuş, Hz. Peygamber de (s.a) 
hemen oracıkta bunlan muhataplarına okumuştur 
(iletmiştir). Yazı dili ile konuşma dili arasında çok ö- 
nemli bir fark vardır. Sözgelimi bir meseleyi yazarak 
izah edeceksek, önce sorunu ortaya koyar, sonra i- 
zah etmeye geçeriz. Oysa hitabette, zaten sözkonu- 
su meseleyi ortaya atanlar hazır bulunduğundan, 
muhaliflerin her dediğini beyan etmeye gerek duyul
maz. Ancak konuşmacı, sözün gelişi içerisinde bir 
cümleyle otılann dediklerine değinir.

Yazarken başka bir hususa değinilmek istendiğinde, 
sözün akışının bozulmaması için, bu husus ara bir 
cümleyle ele alınır. Fakat konuşmacı ses fonunu kul
lanarak bir çok ara cümleler kullanabilir ve buna 
rağmen sözün akışında bir kopukluk meydana gel
mez. Yine bir konu yazılarak ifade edilecekse, konu
nun geçtiği ortamı hiç değilse bir-ikı cümleyle aktar
maya gerek duyulur. Oysa konuşma esnasında, or
tam ile konuşma doğal olarak bağıntılıdır ve konuş
macı çevreye işaret etmeye gerek duymaksızın ko
nuşsa dahi, konuşmada bir kopukluk ortaya çıkmaz.

Konuşmacı mütekellim ve muhatab sigalarınt, birinci 
ve ikinci tekil kipleri sürekli değiştirerek kullanabilir. 
Konuşma yeteneğine göre, konuşmacı yer ve zaman
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unsurlannı dikkate alarak, karşısında hazır bulunan 
topluluğa, bazen üçüncü tekil (gaib) sigasıyla, bazen 
muhatab sigasıyla, bazen tekil, bazen çoğul olarak, 
bazen kendi adına, bazen İlahî bir kuvvet adına, ba
zen ilahı kuvvetin kendisinden naklen konuşabilir ve 
tüm bunlar bir konuşmanın en güzel yönleri olarak 
takdir toplar. Fakat aynı üslub yazı yazarken kullanıl
sa bir irtibatsızlık, bir kopukluk meydana gelir.

Bu nedenle bir konuşma yazıya döküldüğünde o- 
kuyucunuıı o yazıda bir kopukluk hissetmesi do
ğaldır. Okuyucunun konuşmanın yapıldığı yer ve 
zamandan uzak olduğu ölçüde, hu kopukluğu daha 
çok hissedeceği ortadadır.

Bu yüzden Arapça bildiği halde birçok kimse, sırf 
Kuran’m üslubunu kavramadığı için, Kur’an’ın üslu
bundaki irtibatsızlık ve kopukluktan şikayet ermekte
dir. Kur’an’ın kelimelerini değiştirmek haram olduğun
dan dolayı, Arapça metindeki kopukluk ancak tefsir ve 
dipnotlarla giderilcbilmektcdir. Dolayısıyla Kur’an baş
ka bir dile çevrilirken, konuşma dili de ustalıkla yazı di
line aktarılırsa, bu takdirde kopukluğun kolayca gideril
mesi mümkün olur. (Mevdudî, 1987:1/9)

Özetle, konuşma’mn bir zaman ve mekânı vardır, 
zamaıısal olarak ve bir ‘şimdi5 içinde gerçekleşir; dola
yısıyla bir ‘yer’de de. Konuşma’ntn bir öznesi vardır. 
Konuşmacım bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi, 
konuşandı o an içinde aktif kılar. Konuşan kişi, ‘şimdi5 
konuşmakta olandır vc konuşma’nın kendisi konuşan’a 
o anda, o an için göndermelerde bulunur. Kısaca ko
nuşma ö^mldır. Konuşma her zaman “bir şey hakktn- 
da,5dır, bir şey hakkında olmak zorundadır. KonuşanCn 
atıf yaptığı 'dünya5, muhataplarıyla paylaştığı, içinde ol
duğu dünyadır. Son olarak konuşmanın (belli) bir mu
hatabı vardır ve konuşan ile muhatapları ortak konum
dadır. (Ricoeur, 1990: 28)
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Sonsöz

K ur’an’ı anlama ve/veya yorumlama faaliyetinin, 
Kur’an’ın üslubunu ve anlama’nın sosyo-psikolojik un
surlarını tüm boyutlarıyla ortaya koyması, anlama faa
liyetinin sıhhati açısından kaçınılmazdır. Bu bir bakı
ma anlayan konumundaki özne’nin kendi farkında ol
duğu kadar, anlamak istediği metnin de farkında olma- 
sını gerektirir.

İşte anlayan’ın hem kendisinin (kendisinin nerede 
durduğunun), hem anlamak istediği metnin (karşısında
kinin nerede durduğunun), hem de hakkında konuşu
lan dünya’nın farkında olması, hermeneutik bir çabadır. 
Dolayısıyla Kur an hermemutigi sadece Kur’aıia yönelik 
bir çabayı değil, aynı zamanda K ur’an’dan hareketle i- 
çinde yaşadığımız dünyaya yönelik bir çabayı da içerir.

‘Kur’an’a doğru (<—)” ve “K ur’an’dan hareketle 

(—> )” şeklinde tabir ettiğimiz bu med-cezir, bu çalış
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mada kısmen ufuklarını işaretlemiş olduğumuz hermene- 
utik daire’ye delâlet etmektedir. Günümüz müslümanla- 
nnın K ur’an’ı ve K ur’an’dan hareketle dünyayı anlama 
çabası, kelimenin tam anlamıyla bir hermemutik daire'yi 
kurma çabasıdır ve hiç kuşkusuz ki bu çabanın idame
si bizler için hayatî önemi haizdir.

Niçin? Çünkü dilse/ Ur metin (nass-ı lugavî) olmak i- 
dbariyle Kur’an’a yönelik her anlama faaliyetinin, önce
likle K ur’an ayetlerinin ilk muhatapları için geçerli olan 
anlamını tesbit ermesi gerekir. Bu anlam tayin ve tesbit 
edilmediği sürece, Kur’an’da yer almayan meseleleri 
“Kur’an’dan hareketle” çözümlemek mümkün olmaya
cak, dolayısıyla Kur’an, bağımsız bir surette karar veril
miş anlamların haksız yere kendisine fatura edildiği bir 
meün halini alacaktır.

Bu istismarın önüne geçebilmek için, günümüz 
müslümanlannın Kur’an’ı (doğru olarak) anlamak ko
nusundaki çabalannı artırmaları ve vahy-i ilahenin sağ
lıklı bir biçimde kitlelere ulaşabilmesinin önündeki en
gelleri bir an önce kaldırmaları gerekmektedir.

Kur’an ile insanlar arasındaki en önemli engelin ne 
olduğu sorulacak olursa, hiç çekinmeden bu engelin 
di! olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz, günümüz insa
nının, Kur’an’la bir türlü diyaloga giremediğini, onun 
dilini ve üslubunu anlamadığını, başarısız ve zevksiz 
çevirilerin kendisini tatmin etmediğini, koca koca tef
sirlerin içinde ise boğulup kaldığını müşahade etmek
teyiz. Bu nedenle de bugün yapılacak olan işin, meal
ler furyasına bir yenisini eklemek ya da yorum adına 
onlarca cilt tefsir yazmak olmayıp, K ur’an dilinin ve 
üslubunun kendisine mahsus özelliklerini ortaya koy
mak olduğunu düşünüyoruz.
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K ur’an’ı nasıl anlayabilecekleri hakkında bir fikre 
sahip olmayanlardan, K ur’an’ın kendilerine ne dediği
nin farkında olmalarını beklemek, gereğinden fazla i- 
yimser davranmak demekir. O halde, varoluşu, varolu
şumuzu anlamlı kılan bu mübarek kelâmın sesine kulak 
verelim, onun nasıl anlaşılacağını bildiğimizde, onun ne 
dediğini de anlayabileceğimize inanalım!

Kur’aıVın insanlığa mesajmı, K ur’an’m kendisinden 
‘okumasını’ beceremeyenlerin ya da Kur’an’ı anlama 
çabalarını gereksiz ve hatta faydasız bulanların, 
“Kur’an’a g ö re ...” ön-ekiyle önlerine sürülen kanaade- 
ri (!) reddetme güçleri de olmaz! O  halde, Kur’an’ın en 
doğruya hidayet ettiğini kabul etmiş kimselerin, en doğ
ru olana Kur’an’la birlikte yürümeleri de bu kabulleri- 
nin gereğidir.

Rabbimiz! Bizleri hidayete erdirdikten sonra kalple
rimizin eğrilmesine izin verme de katında bize bir rah
met ihsan eyle! Muhakkak ki sen vehhâb olansın!
Rabbimiz! Muhakkak ki sen insanlan, geleceğinde hiç-

A

bir kuşku olmayan bir günde toplayacaksın! (Alu 
İmran: 8-9)
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Sure-Ayet Dizini

A‘raf/204 104
Ahzab/56 53
Alak/î-3 104
Alu İmran/8-9 113
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Bakara/187 88
Bakara/222 50
Bakara/228 49
Bakara/230 49
Bakara/249 57, 73
Bded/3 103
Buruc/4 102
En‘am /18,61 38
En‘âm/25 105
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I;ussilet/26 105
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Hacc/46 40
İnşikak/19 28
İsrâ/13 103
İsrâ/33 50
Kalem/ 51 105
Kıyame/23 72
Lokman/7 104

Mâidc/6 37
Mâidc/20 103
Mâide/38 32, 51
Mâidc/ 44 81
Maide/83 105
Mâide/96 49
Maun/1-7 101
Müddcssir/4 102
Nahl/120 103
Nisâ/14 87
Nisa/22 48
Nisâ/34 30
Nisâ/78 90
Nisâ/82 91
Nûr/43-44 40-41
Nûr/31 30
Rûm/55 41
Ta Ha/13 104
Tckasür/1-2 103
Tevbe/31 88
Yusuf/2 90
Matta, 5: 8 72
Tekvin, 12:8 104
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Abdulvahhab Hali af 45
Abdurrahmân b. Ziyâd b.
En‘am 27
Adiy b. Hâtem 88
Aristoteles 35
Cessas 52
Debusî 52
Ebu Abbas Sa'leb 51 
Ebu Abdullah el-Basri 52, 54 
Ebu Abdullah d-K âfîyecî 16

Ebu Hanife 37* 82
Ebu Hâşim 52, 54
Ebu Nuaym 27
Ebu Ubeyde 86-87
Ebu’l-Hascn 54
Ebu’l-H üseyn el-Basrî 53-54
Esmâî 45
E Saussure 60
Gazâlî 38-39, 52, 55
Halil b. Ahmed 45
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Hüseyin Atay 45 
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İbn Paris 44-45 
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İbn Sa‘d 47
İbn Teymiyye 40, 86, 89-90 
İbn'ul-Enbârî 56-57 
İmam Şafii 37, 51, 55 
İmam’uİ-Harameyn 52 
John Austin 106 
John Searle 106 
M. Yusuf Musa 90 
Mcvdudî 76, 98, 108-109
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anlam’ın doğruluğu 21, 27, 70, 
72
anlam'ıh öznelliği 27, 70 
anlama faaliyeti 20-21, 25-27,
33-34, 70-71, 83, 88, 94,111- 
112
anlama-yorumlama 8,13,15,35,70 
anlaşılan 20-21, 23-24, 26-27, 
31-32, 34, 36, 71, 76, 81, 83, 93- 
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anlatan 20-24, 33 
anlatılan 20-21, 26-27, 30-34,
36, 71,81,83,94, 98 
anlatım 20, 25-27, 63 
anlayan 20-21, 25, 111 
cifr 77
cinas 41-43, 46

Muhammed b. Ahmed el-Ezheri 
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Muberred 45
N. Chomsky 60
Paul Ricoeur 60, 109
Pezdevi 52
Protagoras 64
Said b. Ciibeyr 37
Serahsi 52
Suyuti 14, 41, 44
$atibi 42, 76-78, 86, 90-92
§eltut 38
Taberi 81
Ubcydullah b. Hasan 57 
Wittgenstein 33 
Yahya Kemal 42 
Zehebi 87-88 
Zemah^eri 14 
Zerke$i 14, 41, 44 
Zeyneb binti Cah? 47

çokanlamlı 31, 33, 36, 39, 43,
45, 55-57, 59-66
doğru anlam 9, 21, 23, 27, 36,
38, 59, 77,83, 89, 94
dolaylı muhatab 80, 86
ebeed 77-78
ebsâr 40-41
esbab-ı nüzul 92, 108
eşadlı 44-45,47,61-62, 66
eşanlamlı 39
ezdad 46, 56
farklı anlamlar 21, 34, 36-37, 39- 
40. 47, 59, 66, 75 
huruf-ı mukartaa 74-75, 78-79 
Hurufilik 77
ilk muhatab 23, 80, 83-84, 86, 
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istiare 102 
kabbalacılık 77 
kelâle 51
kdâm-ı İlahî 28, 84-85 
kinaye 42, 46, 54, 102 
kulûb 40-41 
kur* 49, 54
"Kur’an’a doğru" 25, 111
"Kur'an’dan hareketle" 111-112
lafz-ı müşterek 40, 43-46, 51, 53
meâni 15, 102
mecaz 45-46, 54, 102
medenî 79, 98-99
mekkî 97, 99-100
metin-dışı bağlam 69
müvelledûn 42
nass-ı lugavî 15, 19, 112

"ne olsa gider" 25-26, 29 
söylenen 20-22, 25-26, 29, 31,
34-35, 71-72, 76,79-80, 83, 86, 
88, 95, 102, 104 
söylenme sebebi 22-23, 79-80, 
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söyleyen 10, 20, 22. 24, 27, 34, 
58, 69, 72, 94
söz’ün bütünlüğü 64, 68-70 
şuûbiyyc 56
tabü bağlam 21-24, 84, 94-95, 
98-101,108 
tavîTul-ycd 47-48 
umum-ı müşterek 40, 44, 50 
yanlış anlam 21, 99 
“yazarın Ölümü” 33
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