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KUR’ÂN’DA K TER M VE MEÂLLERDEK
KAR7ILIKLARI ÜZER NE
(Rabbâniyyûn ve Ribbiyyûn)

Orhan ATALAY*

TWO TERMS EXPRESSED IN THE QUR’AN AND IT’S TRANSLATION PROBLEMS

The Qur’anic texts, as other sacred texts, had been revealed in an environment which was formed by some certain religious, historical and social conditions. Therefore, we observe that the Qur’ân has criticized great religious, political,
economical and cultural systems which formed the reason of their people. Rooted
religious systems surrounding the environment of the revelation had received the
greatest portion of these criticisms. So, while the Qur’an criticized the Judaism and
Christianity the greatest religions of the past and present day, It refers to their cultural codes which were adopted in the process of their historical formation. These
codes must be decoded in order to place these criticisms on a proper and correct
ground. This can be achieved by having enough knowledge about linguistic, historical and cultural structures of those religions. Otherwise, it will be difficult to define
and explain some names, titles and references expressed in the Qur’ân. In this article, we wanted to study nearly ‘rabbanniyyun’ and ‘ribbiyyûn’ titles mentioned in
the Qur’ân and translation issue of the titles into Turkish.
Keywords: Qur’anic text, Rabbani, ribbi, Judaism, Christianity

GR7
EsasSnda yeni bir dinî sistem inYâ etmek üzere indirilmiY olan Kur’ân, bu
sistemi daha do2ru tarihsel temellere oturtmak amacSyla kendisinden önceki büyük dinî yapSlara iliYkin çeYitli atSf, açSklama ve eleYtiriler içerir. Bu açSklama ve
eleYtirilerden hareketle ilgili dinler ve onlarSn tarihsel teYekkül süreçleri hakkSnda
birçok temel bilgiye kSsmen sahip olma imkânS bulunsa da, tam ve do2ru bilgiye
ulaYmak için o dinlerin dil, kültür ve kurumsal süreçlerine iliYkin araYtSrmalara
zorunlu bir ihtiyaç vardSr. Aksi takdirde bilgi eksikli2i sebebiyle Kur’ân’da yer
alan birçok kelime, kavram, unvan ve tarihî atSflara iliYkin yanlSY veya en azSndan
eksik tanSm ve yorumlar üretmekten kurtulma imkânS bulamaySz.
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Konuyu daha sa2lSklS temellere oturtmak amacSyla öncelikle Kur’ân’da
Arapça kökenli olmayan (ucme) kelimelerin yer alSp-almadS2S konusuna açSklSk
getirmekte yarar vardSr. Bu konuda öncelikle söylenmesi gereken Yudur ki, son ve
evrensel karakteriyle temayüz eden bir dinin insan ve toplum bilincini oluYturan
dinî, tarihî ve kültürel sistemlere iliYkin çeYitli eleYtiri, açSklama, atSf ve tanSmlara
yer vermesi kadar tabii bir Yey olamaz. Bu da o dinin kutsal metinlerinde mezkûr
sistemlerin ifade edildi2i dillerden çeYitli kelimelerin yer almasSnS gerektirir. Öte
yandan farklS kültürel yapSlara mensup toplumlar arasSnda zorunlu olarak kurulan çeYitli beYeri iliYkiler diller arasSnda da karYSlSklS bir alSY-veriYi kaçSnSlmaz kSlar.
DolaySsSyla bütün dillerde oldu2u gibi, Arapça kelime hazinesinin de bütünüyle
kendine has bir arSlS2a sahip oldu2unu ve dSYarSdan hiçbir kelime almadS2SnS söylemek gerçeklikten yoksun salt bir iddia olmaktan öteye geçemez.
Tefsir tarihi kaynaklarSna baktS2SmSzda konunun daha ilk dönemlerden
itibaren Müslüman bilginler arasSnda önemli tartSYmalara neden oldu2unu görürüz. Mesela mam &afiî, Taberî, Ebu Ubeyde, KadS Ebubekir ve bn Faris gibi alimler, ‘Biz onu Arapça bir Kur’ân olarak indirdik’ (Yusuf 2) ayeti ile, ‘E&er biz onu yabanc dilden bir Kur’ân k lm olsayd k, derlerdi ki: ‘Onun ayetleri anla l r bir dille
indirilmeli de&il miydi? Araba yabanc bir dilden (kitap) olur mu hiç?..” (Fussilet
41/44) ayetlerine dayanarak, Kur’ân’da hiçbir yabancS (ucme) kelimenin yer almadS2SnS savunurlarken; di2er âlimler ise Kur’ân’da bu türden kelimelerin var
oldu2unu, ancak bu durumun Kur’ân’Sn Arapça niteli2ine zarar vermedi2ini savunmuYlardSr. Mesela en azSndan ‘ brahim’, ‘ smail’ gibi kelimelerin özel isim
(alem) ve yabancS (ucme) kökenli oluY özelli2inden dolayS gayr-S munsarSf (çekimsiz) oldu2u konusunda nahivciler ittifak halindedirler. kinci tezi savunanlar bu
ve benzeri delillere dayanarak, Kur’ân’da sonradan ArapçalaYmSY (muarreb) birçok
kelimenin yer aldS2S görüYünü savunmuYlardSr. Bu âlimler Kur’ân’da yabancS kökenli kelimelerin yer almasSnS ise onun önceki ve sonraki milletlerin ilimlerini ve
temel konularla ilgili her türlü haberi ihtiva etmesi hikmetine ba2larlar. Bu teze
göre bütün Arap lehçelerini ihtiva eden Kur’ân, Rum, Fars, Süryanî ve HabeY gibi
komYu kavimlerin dillerinden de birçok kelimeyi barSndSrmaktadSr.1
Öte yandan konuyla ilgili bu tartSYmalar, Garibu’l-Kur’â türünden vazgeçilemez öneme sahip bir tefsir edebiyatS vücuda getirmiYtir. Mesela bn ‘Atiyye
(546/1151) ‘el-Muharreru’l-Vecîz’ isimli eserinin giriYinde, diller arasSndaki alSYveriYlerin son derece tabii bir durum oldu2unu, dolaySsSyla AraplarSn da komYu
dillerden bir takSm kelimeler alSp onlarS kendi dil kalSplarSna dökerek ArapçalaYtSrdSklarSnS, sarih bir Arapça haline gelinceye kadar onlarS Yiirlerinde ve konuYmala-

1

Bkz. Akay, Ali, Kur’ân’Sn Kelime Kadrosunun Süryanice le liYkisine Dair Tefsir KaynaklarSnSn
Tutumu, Süryaniler ve Süryanilik, Orient, Ankara, 2005.
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rSnda kullandSklarSnS söyler2. Suyutî (911/1505)’nin ‘el-Mühezzeb fi-mâ Vaqa‘a
fi’l-Kur’ân mine’l-Muarreb’ isimli eseri ise bütünüyle bu konuya tahsis edilmiYtir.
Konunun vuzuha kavuYmasS açSsSndan Suyutî’nin Ebu Ubeyd el-KasSm b.
Sellam’dan aktardS2S bilginin önemine de dikkat çekmek istiyoruz. O, fakihlerin
Kur’ân’da yabancS kökenli kelimelerin yer aldS2Sna, dilcilerin ise yer almadS2Sna
iliYkin görüYlerini aktardSktan sonra demiYtir ki: ‘Bana göre her iki görüY de do2rudur; çünkü bu kelimelerin aslS fakihlerin de dedi2i gibi yabancSdSr. Fakat bu
kelimeler Araplara ulaYSnca onlar da bu kelimeleri kendi dilleri ile ifade ettiler;
onlarS yabancS kalSplarSndan kendi dil kalSplarSna dönüYtürdüler ve böylece onlar
da Arapça haline geldi. Kur’ân nazil oldu2unda bu kelimeler Arapça ile karSYmSY
haldeydi”.3
Son derece önemli bir kural olarak da alSnmasS gereken bu bilgiye ra2men,
tefsir ve meâllerin büyük bir kSsmS esasSnda Arapça kökenli olmayan birçok kelimeye Arapça anlamlar yüklemekten vazgeçmemiYlerdir. Nitekim aynS metodik
hatanSn bir sonucu olarak Kur’ân’da yer alan ve Yahudilikte önemli yetkilere
sahip oldu2u anlaYSlan ‘Rabbâniyyûn’ unvanS ile hiçbir anlam iliYkisi olmadS2S
halde ço2u çeviride zaman zaman birbirine karSYtSrSldS2S anlaYSlan ‘Ribbiyyûn’
teriminin Arapça kök anlamlardan hareketle tanSmlanSp açSklandS2SnS görüyoruz
ki, bunun önemli bir hata oldu2u kanaatindeyiz. Bu nedenle ilgili terimleri yeniden incelemeyi uygun gördük.
Bugünkü kurumsal Yahudilikte Rabbi, Chazzan, Gabbai, Kohein, Levi, Rebbe
ve Tzaddik Yeklinde yedi farklS unvandan söz edilmesine ra2men4, Kur’ân sadece
Rabbâniyyûn ve Ahbâr unvanlarSyla zikredilen iki kesimden söz eder. Bu durum
muhtemelen ya bu iki kesimin di2erlerine nispetle Yahudi toplumunda daha etkin roller üstlenmiY olduklarS veya di2erlerinin daha sonraki dönemlerde teYekkül
ettikleri ihtimallerini ça2rSYtSrmaktadSr.
Kur’ân’S Kerim’in tefsir ve meâllerine bakSldS2Snda bu unvanlar konusunda
muhtemelen Yahudilik dinine ve kültürüne ve onun diline yeterince vakSf olmamaktan kaynaklanan bir isimlendirme karSYSklS2S görülür. Oysa Yahudi cemaatine
dinî rehberlik, yargSçlSk ve ö2reticilik yapan kiYilerin zamanla kendi topluluklarS
tarafSndan verilen birer unvanlarS ve bu unvanlarSn ilgili dil menYeine sahip olmalarS gerekti2ini düYünmek daha isabetli görünüyor. Çünkü tarihî kaynaklarSn bize
sundu2u bilgiler, Medine’nin ilk sakinlerinin Yahudiler oldu2unu; Evs ve Hazrec
Arap kabilelerinin ise daha sonraki bir dönemde oraya yerleYtiklerini söyler.5 Do2

bni Atiyye, Ebu’l-Kâdî Muhammed Abdulhak b. Halib e-Endelusî, el-Muharreru’l-Vecîz Tefsiru’lKitabi’l-Aziz, Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, Beyrut, 1422/2001, I/51.
3
Suyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-0tkân fi ‘Ulûmi’l-Kur’ân, Darul Kutubi’l- lmiyye, Beyrut,
1407/1987, I/291.
4
GeniY bilgi için bkz: http://www.jewfaq.org/rabbi.htm
5
Semhûdî, Ali b. Ahmed, Vefâu’l-Vefâ, tah. Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Dâru hyâ-i’tTurâsi’l-Arabî, Beyrut, 1393/1971, I/156 vd.
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laySsSyla Medine’nin yerleYik ilk dil ve kültürel atmosferinin de brânî menYeli
olmasS daha makul görünmektedir. AyrSca buna Medine’deki Yahudilerin, dönemin Arap toplumuna nispetle daha geliYmiY entelektüel, kurumsal ve hiyerarYik
bir dinî yapSya sahip olmalarSnS da ilave edecek olursak, oradaki teolojik dilin
ArapçanSn etkisine girdi2ini ileri sürmek tarihsel ve sosyolojik gerçeklikle ba2daYmaz. Aksine AraplarSn brânî kökenli birçok kelime ve kavramS alarak onlarS
Arapça (mu‘arreb) hale getirmiY olmalarS6 pratik olarak daha isabetli durmaktadSr.
&imdi bu unvanlarS sSrasSyla inceleyelim:

1. RABBÂN YYÛN (

)

Bu terim Kur’ân’da iki ayette ref‘ haliyle ‘rabbâniyyûn’, bir ayette ise nasb
haliyle ‘rabbâniyyîn’ Yeklinde olmak üzere üç ayette zikredilir ki, ayetler YunlardSr:
“Biz içinde hidayet ve nur bulundu&u halde Tevrat’ indirdik. Allah’a teslim olmu peygamberler Yahudilere onunla hükmederlerdi. Allah’ n kitab n korumakla görevli
rabbâniyyûn ve ahbâr da onunla hükmederlerdi. Hepsi onun do&rulu&una tan k idiler…” (Maide, 5/44)
“Onlardan ço&unun günahta, dü manl kla ve haram yiyicilikte çabalar na h z
katt klar n görürsün. Yapmakta olduklar ey ne kötüdür! Oysa rabbâniyyûn ve ahbâr
onlar günah söz söylemekten ve haram yemekten sak nd rmal de&iller miydi? Yapmakta olduklar ey ne kötüdür!”. (el-Mâide, 5/62-63)
“Allah kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdikten sonra hiç kimsenin
kalk p insanlara: ‘Allah’ b rak p bana kulluk edin’ demesi mümkün de&ildir. Aksine
okutmakta ve incelemekte oldu&unuz Kitap gere&ince ‘rabbâniyyîn’ olunuz’ derler.” (Âl-i
mran, 3/79)
lk iki ayette bu kelime ile Yahudilikte dinî bir unvanSn kast edildi2i sarahatle anlaYSlmakla birlikte, son ayette yer alan ‘rabbâniyyîn’ teriminin aynS anlamda kullanSldS2S o kadar açSk de2ildir. Ancak ayette yer alan ‘talim ve tedris
etti2iniz kitap gere2ince’ ifadesi, ‘ lim ve fSkShta, din ve dünya iYlerinde insanlarSn
maslahat ve terbiyesini üstlenecek ve bu anlamda onlarSn baYvuru mercileri olacak ulemâ, fukahâ ve hukemâ olun’7 Yeklindeki tefsirleri do2rulamaktadSr. Ancak
ayette yer alan ‘nâs’ ifadesi ile hitabSn tüm insanlara yönelik oldu2unu varsayarak
bütün insanlardan bunu istemenin pratikteki zorlu2unu dikkate aldS2SmSzda da,
mesela Hasan-S Basrî’den gelen ‘ badet ve takva ehli olunuz’8 Yeklindeki tanSm ve
tefsirin daha isabetli olaca2S açSktSr. Bu durumda ‘rabânniyyîn’ teriminin burada
bir unvan de2il de sözlük anlamSyla kullanSldS2SnS söyleyebiliriz. Zaten Türkçe
6

Cevad Ali, el-Mufassal fî Tarihi’l-Arab Qable’l-0slâm, 1413/1993, VIII/694 vd.
Taberî, Muhammed b. Cerir, Câmiu’l- Beyân ‘an Te’vili’l-Kur’ân, Tah. Mahmud Muhammed &akir,
Daru’l-Mearif, Kahire, ts., III/222
8
bn Kesir, smail b. Ömer ed-DSmeYkî, Tefsiru’l-Kur’ân’il-Azim, (IV Cilt), I/501.
7
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meâllerin geneli de terimi bu anlamSyla çevirmiYlerdir: ‘Rabbe ba2lS olanlar’ veya
‘Rabbe halis kullar’9.
Maide Suresi’nin mezkûr iki ayetinden anlaYSldS2Sna göre, ‘rabbâniyyûn’un
asSl vazifesi Tevrat’S korumak, srailo2ullarSna dinî rehberlik yapmak ve onlarS
kötülüklerden alSkoymaktSr. Bu nedenle ilgili kavramSn belli bir dinî sSnSfS ifade
etti2i açSktSr. Fakat kelimenin menYe olarak hangi dile ait oldu2unu belirlemenin
konunun vuzuha kavuYmasSnda anahtar bir rol oynayaca2S açSktSr. YukarSda da
belirtildi2i gibi, tefsir ve meallerimizin ekseriyeti bu kelimelere Arapça kök anlamlar yüklemiYlerdir. Oysa bu sözcüklerin branca’dan Arapça’ya geçmiY (mu‘rreb)
olma ihtimali daha yüksektir. Nitekim saySlarS az da olsa Müslüman ulemâdan
bazSlarS bu kelimenin brânîce kökenli oldu2unu ileri sürerek, ‘rabbanî’nin helâl ve
haramS, emir ve nehyi bilen bilginler oldu2unu; keza bazSlarS da ‘rabban’Sn ilim ve
dinde derin bilgi sahibi veya bilen, bilgisiyle amel eden ve o bilgiyi ö2reten kiYi ya
da ilimde yüksek dereceye sahip kiYiler oldu2unu söylemiYlerdir. 10 Keza bazS kaynaklarSmSzda ‘rabbâniyyûn’ unvanS; ilim, fSkSh, din ve dünya iYlerinde insanlarSn
baYvuru mercileri olan kiYiler olarak tanSmlanSr. Mücahid’den gelen bilgiye göre,
‘rabbâniyyûn’ ‘ahbâr’dan üstündür; çünkü ikincisi sadece ulemâ iken, birincisi
ilim sahibi olmakla birlikte, toplumlarSnSn hem dinî hem de dünyevî iYlerini idare
eden yöneticiler, ilmi ve siyaseti cem etmiY kiYiler olarak açSklanSr.11 Bundan olsa
gerek ki, bazSlarS ahbâr’S ulema; ‘rabbâniyyûn’u ise vulât (yöneticiler) olarak tefsir
etmiYlerdir.12 Hz. Ali’den gelen rivayete göre ise onlar, insanlarS hikmet ile besleyen ve onlarS o hikmet üzere e2itenlerdir. bni Abbas’a nispet edilen rivayette de,
onlarSn fakih ve muallimler oldu2u söylenir.13 Hz. Ali’den aktarSlan: ‘Ben bu ümmetin rabbânîsiyim’14 sözü de bu yorumu teyit etmektedir. AyrSca bni Abbas’Sn
vefatS üzerine Muhammed b. Hanefî’nin: ‘Bugün ümmetin rabbânîsi öldü’ sözü
bu unvanSn özellikle derin bir ilim ve irfana sahip kimli2iyle toplumsal rehberlik
saygSnlS2S kazanmSY kiYiler için kullanSldS2SnS iYaret etmektedir.15
Ancak erken dönem kaynaklarSnda yer alan bu bilgilere ra2men birçok tefsir ve meâl bu terime farklS hatta zaman zaman çeliYkili tanSmlar ve anlamlar
yüklemekten kurtulamamSYlardSr. Mesela bu tür tanSmlardan bazSlarS Yöyledir:
‘Rabbâniyyûn’ kelimesi Arapça
(rabbe-yerubbu-rabben ve
terbiyeten) kökünden türemiY olup, bu sSnSfta yer alan kiYilere Tevrat’S ve di2er
9

Ali Özek ve ark. Kur’an- Kerim ve Aç klamal Meali, s. 59; Akdemir, Salih, Son Ça&r Kur’ân, s. 59.
Cevad Ali, a.e., VI/552
11
Taberî, III/222; eY-&evkânî, Muhammed b. Ali, Fethu’l-Kadir, II-63; es-San‘anî, Abdurrezâk b.
Hemmâm, Tefsiru’l-Kur’ân, Mektebu’r-RüYd, Riyad, 1410, I/187.
12
Taberî, IV/588
13
el-Cevzî, Abdurrahman b. Muhammed, Zâdu’l-Mesîr fî 0lmi’t-Tefsir, el-Mektebu’l- slâmî, Beyrut,
1404, I/313.
14
el- sfehanî, Müfredâtu’l-Kur’ân, Daru’l-Kahraman, stanbul, 1986, I/522
15
el-MSsrî, &ihabuddîn Ahmed b. Muhammed, et-T byân fî Tefsir-i Garîbi’l-Kur’ân, Daru’s-Sahabe li’tTuras Tanta, 1992, I/150.
10
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bilgileri ö2retmeleri ve onlarSn e2itim ve ö2retimleriyle ilgilenmeleri sebebiyle bu
unvan verilmiYtir16. Bir baYka görüYe göre ise, ilmî terbiye eden, yani onu var eden
ve ö2retmek suretiyle varlS2SnS sürdüren insanlardSr. Denildi ki, ‘rabbânî’ tedrici
olarak insanlara ilmi ö2reten kiYidir. Yine denildi ki kelime terbiye kökünden gelmektedir. Terbiye ise bir Yeyi var etmek ve onu Sslah etmektir. 17
‘Rabbî, Allah’a itaate sSkS sSkS ba2lS olup Aziz Rabbin dinini bilen kiYidir’.18
‘Rabbâniyyûn ve ahbâr, zahitler ve peygamberlerin yolunda giden âlimlerdir’19;
‘Ahbâr, fukaha; rabbâniyyûn ise ulemâdSr’20; Rabbâniyyûn fukahâ; ahbâr ise
ulemâdSr’21; ‘Rabbâniyyûn vulât; ahbâr ise ulemâdSr’22; bni Ebî Hâtim’in Hasan-S
Basrî’den rivayetine göre ise, ‘Rabbâniyyûn çokça ibadet edenler (ubbâd); ahbâr
ise ulemâdSr.’ Keza bni Ebî Hâtim’in bni Abbas’tan rivayetine göre,
rabbâniyyûn: fukahâ ve ulemâdSr. Rabbânîyyûn, rabbânî kelimesinin ço2ul yapSsSdSr ki, o da Yüce Rabbi bilen, O’na itaat üzere olan ve insanlara haySr yolunu
ö2reten kiYi demektir. Ahbâr ise, ulemâ ve fukahâ anlamSndadSr.23
Dikkat edilirse buraya kadar aktarSlan bilgilerde ilgili terime Arapça kök anlamlar aranmSY; ya ‘terbiye’ kelimesinin sözcük anlamSndan veya Allah’Sn ‘Rabb’
sSfatSna nispetten hareketle bir tanSmlama getirilmiY ve anlamSn belirlenmesi için
baYka bir dil havzasSndan baYka bir ihtimal üzerinde durulmamSYtSr.
Keza bni Cerîr ve bni Ebî Hâtim’in bni Abbas’tan bir baYka rivayetine
göre ise, ‘Rabbâniyyûn müminler; ahbâr ise okuyucular (kurra)dSr.’24 Hasan-S
Basrî’ye nispet edilen bir tanSmda ise, ‘Rabbâniyyûn HSristiyan ulemasS, ahbâr ise
Yahudi ulemasS’ veya25 ‘rabbâniyyûn ncil ulemâsS, ahbâr ise Tevrat ulemâsS’26
olarak tanSmlanmSYtSr.
Burada ise dilden ziyade bütünüyle dSYtan bir tanSmlama yapSlmSYtSr ki, bu
tanSmlar ne ilgili kelimenin yer aldS2S metinsel ne de dilsel ve kültürel ba2lama
uygun düYmektedir.
Türkçe yazSlmSY tefsir ve meâllerde de benzer bir karSYSklSk görülmektedir:
Mesela, Maide 63’te yer alan ‘rabbâniyyun’ terimine Yu karYSlSklar verilmiYtir:
16

Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Cami li Ahkâmi’l-Kur’ân, VI/179; &evkani, Muhammed b. Ali,
Fethu’l-Kadir, I/536
17
el-MSsrî, &ihabuddîn, a.e., I/150.
18
&evkani, a.e., I/536
19
Beyzâvî, Tefsiru’l-Beyzâvî, I/327; Nesefi, Tefsiru’n-Nesefî, I/284.
20
el- Vahidî, Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed, el-Veciz fî Tefsiri’l-Kitabi’l-Azîz, I/320;Sevrî, Ebu Abdillah,
Tefsiru Süfyani’s-Sevrî, Daru’l-Kutubi’l- lmiyye, Beyrut, ts., I/104.
21
Taberî, IV/638.
22
Taberî, III/460
23
Buhari, Sahih, VI/2619.
24
&evkani, a.e., II/63.
25
Bkz. Kurtubî, II/223; &evkanî, Fethu’l-Kadir, II/81; Be2avî, Tefsiru’l-Be&avî, I/20; el-Cassas, Ebubekir,
Ahkâmu’l-Kur’ân, Tah. M. SadSk Kamhavî, Dâru hyâi’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 1405, I/104.
26
Ebussuûd, Muhammed b. Muhammed, 0r âd-u Aklî’s-Selim ilâ mezâyâ’l-Kur’âni’l-Kerim, Daru hyâi’tTurasi’l-Arabi, Beyrut, III/57.
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‘TanrSyS biliciler’27; ‘din âlimleri’28 veya ‘din bilginleri’29; ‘âlimler’30; ‘din adamlarS’31;
‘TanrSnSn adamlarS’ (men of God)32. ‘Rablerine teslim olmuY zahitler’.33; ‘AllahlSklar’;34 ‘dünyadan uzaklaYarak Cenâb-S Hakka manevi kurbiyete vesile olan ibadet
ve taate fazlasSyla devam eden zahit zatlar’35; ‘Allah’a inananlar’36; ‘hukemâ’37;
‘ulemâ’38; ‘mü’min-i muhlis, fakih ve müçtehid’39.
Daha ilginç olanS ise ilgili kavramSn aynS meâlde farklS unvanlarla çevrilmiY
olmasSdSr. Mesela Süleyman AteY’in hazSrladS2S meâlde Maide 44’deki
‘rabbâniyyun’ terimi, ‘Kendilerini TanrS’ya vermiY zahitler’ veya ‘ lahi ilimleri
tahsil eden, kendisini Allah’a vermiY âlimler’ diye tanSmlanSrken40, aynS surenin
63. ayetinde ise, ‘rabbânîler’ diye çevrilmiYtir.41
Oysa ‘kendilerini TanrS’ya vermiY zahitler’ ifadesi zihinlerde somutlaYan
açSk ve kesin bir anlam sSnSrS çizmedi2i için eksik bir tanSmlama olmanSn yanSsSra,
dilsel ve tarihsel açSdan da büyük bir yanlSYlSk içermektedir. Zira ‘kendini TanrS’ya
veren zahit’ ifadesinin mistik bir anlam kodu taYSdS2S açSktSr. DolaySsSyla kelimenin ne brânî dil ve kültürel ba2lamSndan, ne lafzSn delâletinden ne de ilgili ayetin
ba2lamSndan böyle bir anlamSn çSkarSlamayaca2S açSktSr. Oysa her iki yerde de bir
unvan olmasS hasebiyle ‘Rabbânîler’ Yeklinde çevrilerek, tercih edilen tanSmSn da
dipnot Yeklinde verilmesi daha do2ru olurdu; çünkü ileride görülece2i üzere bu
unvanSn brânî kökenli ‘rabbi, rebbi veya rabban’ kelimelerinden birinin Arapça
haline getirilmiY Yekli olma ihtimali oldukça yüksektir. Nitekim el-Cevâlikî’nin
aktardS2S Yu bilgi de bunu teyit etmektedir: “Ebu Ubeyde ‘Araplar ‘rabbâniyyûn’u
bilmedikleri için onu ‘fukaha ve ulema’ diye tanSmladSlar, oysa ben bu kelimenin
Arapça de2il de, branca veya Süryanca oldu2unu düYünüyorum’ demiYtir.”42 AynS
bilgiyi aktaran Suyutî de ‘el-KasSm ise bu kelimenin Süryanca oldu2una kesin
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olarak inanmSYtS’ ilavesini yapar.43 Tevrat’Sn M.S. kinci yüzySl sonlarSnda Süryani diline çevrildi2ini göz önünde bulundurarak,44 el-KasSm’Sn tezinin bir do2ruluk
payS taYSdS2S söylenebilir ise de, aYa2Sdaki bilgiler onun branca kökenli oldu2u
tezini teyit etmektedir. Mesela Kurtubî, Ebu Ubeyde ve Müberred’den bu kelimenin branca ‘rabban’ sözcü2ünden alSndS2SnS, sondaki ‘elif’ ve ‘nun’ harflerinin
ise mübala2a için oldu2unu45 aktarSr ki, bu tespit branca kaynaklardaki bilgi ile
de çakSYmaktadSr.
brânî kaynaklarSna göre, ‘rabbi’ kavramS (klasik brânîce’de
ribbi; modern dönemde Do2u Avrupa ve srail’de ise
rabbî Yekliyle) özellikle Yahudi
dinî hukuku alanSnda uzman kiYiler için kullanSlan bir unvandSr. Kelime ‘ö2retmen’ ve daha çok da sözlük olarak, ‘benim efendim’ (my master) anlamSnda olup,
ngilizcede kullanSlan, ‘Sir’ ve ‘Mr’ arasSnda bir anlama karYSlSk gelir. Bu terim
genel olarak bir Yahudi sinagogunun manevî liderine atSfta bulunur. Rabbî zorunlu olmamakla birlikte ibadet hizmetlerini de yönetir. OnlarSn gerçek rolü ruhanî
danSYmanlSk ve ö2retmenliktir. ‘Rabbi’ olarak yetkilendirilmiY birçok Yahudi, dinî
lider olarak çalSYmaz. Dr. Prof. gibi akademik ve onursal bir unvan olan bu terim
teknik olarak sadece e2itimde yüksek bir düzeye delalet etmekte olup, birinin
yaptS2S mesle2i ifade etmez. ‘Rabbi’ unvanS Tevrat’ta yer alan bir meslek de2ildir,
çünkü MiYna’da kullanSlan bu terimin asSl formu Ferisiler ve Talmudik dönemde
geliYmiYtir. Yahudi dinî hukukunu ve gelene2ini yorumlama yetkisine sahip olan
rabbiler Yahudi YeriatS tarafSndan yükümlü olmamalarSna ra2men günümüzde
ibadet ve merasimleri yöneten kiYilerdir.46
Bir baYka açSklamada ise, ‘rabbi’ unvanS Yahudi YeriatSnSn yetkili ö2retmenleri ve bu cemaatin ruhanî liderleri olarak kabul gören, kendilerini ilme tahsis
etmiY kiYiler için kullanSlan bir terimdir. Rabbi kelimesi brânîce ‘RV’ sözcü2ünden türemiY olup, KitabS Mukaddes’e ait brânîcedeki anlamS ‘büyük’ veya ‘seçkin, sivrilmiY kiYi’ demektir. Antik Yahudi okullarSnda e2itimli insanlar ‘RSbbi’
veya ‘Rebbi’ olarak bilinirlerdi. Son ça2larda ise, ‘Benim efendim’ anlamSnda
‘Rabbî’ Yeklinde kullanSlmaya baYlandS ve aYSrS saygS yüklü olan bu terim tedricen
bir unvan olarak kullanSlSr oldu. Kelimenin sonunda yer alan ‘i’ (benim) soneki
ise, terimin sSkça kullanSlmasSyla pratik önemini kaybetmiYtir.47
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Mevcut Yahudilik ilmihaline göre ise, ‘rabbi’nin liderlik iddiasS Tora,
Talmud ve di2er Yahudi metinlerini daha iyi bilmelerinden kaynaklanSyor; zira
bunlarS bilmeyen kiYi rabbi olamaz. AyrSca ö2retmek ve vaaz vermekle yükümlü
olan ‘rabbi’ dinî konularda rehberlik etmeli, yol göstermeli, cemaatine liderlik ve
yöneticilik yapmalS ve yardSm toplamalSdSr. Bütün bunlara ra2men Yahudiler
rabbi’yi sinagogun kalbi olarak bilirler; o, sinagogu tanSmlar, varlS2SnS duyurur ve
orada manevi bir atmosfer yaratSr.48
1. 2. Unvan6n Tarihsel GeliKimi
Rav Sherira Gaon’un meYhur mektubuna göre, ilgili unvan M.S. 70 ySlSndan, yani kinci TapSnak’Sn ySkSlSYSndan önce kullanSlmSyordu. Bu tarihten sonra
kendilerine çeYitli dinî yetkiler verilmiY kiYilerle birlikte bu unvan da kullanSlmaya
baYlandS; Rabbi Tsadoq ve Rabbi Eli’ezer gibi. Filistin’de kullanSlan ‘rabbi’ unvanSnSn karYSlS2S Babil’de ‘Rav’ (Rab) diye ifade ediliyordu. ‘Rabban’ kelimesi ise bu
unvanSn Aramca Yekliydi. Buna ra2men ‘rabbilik’ atamasS tarihsel sShhati kuYkulu
olan bir resmiyettir. Zira Musa sSk sSk ‘Bizim rabbimiz’ Yeklinde atSflarda bulunmuYsa da, antik dönemde özel bir resmi yetkilendirme anlamSnda böyle bir unvanSn kullanSldS2Sna dair hiçbir örnek mevcut de2ildir. Keza bunun resmi yetkilendirmeyi yapan iki brânî kaynak (smkh ve mnh) ile de kesin bir ilgisi tespit edilmiY de2ildir. Yeni Ahit’te ise ‘rabbi’ terimi sinoptik (Matta, Markos ve Luka)
ncillerde fazla yer almamaktadSr. Matta, sa’yS özellikle dini anlamayan ve insanlar tarafSndan ‘rabbi’ diye anSlmaktan hoYlanan riyakâr dindarlardan tefrik etmeye özen göstermiYtir; çünkü sa kendi mensuplarSna bu terimi kullanmayS yasaklamSYtS. Ancak buna ra2men ilgili terim özellikle Yuhanna ncili’nde defalarca yer
alSr: Mesela “ sa dönerek ardSnca gelmekte olduklarSnS görüp onlara: ‘Ne arSyorsunuz? Dedi; onlar da kendisine: ‘Rabbi, sen nerede oturuyorsun’ dediler…49 sa
Natanaeli kendisine do2ru gelmekte görerek onun hakkSnda dedi: Yte kendisinde
hile olmayan gerçek bir srailî. Natanael ona: Sen beni nereden tanSyorsun? Dedi.
sa ise: “Filipus seni ça2Srmadan önce incir a2acSnSn altSnda iken seni gördüm.
Natanael ona cevap verdi: “Rabbi, sen Allah’Sn O2lusun, sen srail’in kralSsSn”.50
Keza Ferisilerden Nikodimus adSnda Yahudilerin bir reisi vardS. Bu adam geceleyin sa’nSn yanSna gelip dedi: Rabbi, senin Allah’tan gelmiY bir muallim oldu2unu
biliyoruz…”51 Muhtemelen ilgili pasajlarda yer alan bu kelime teknik bir unvan
olarak ima edilmemekte, sadece ‘Havarilerin ö2retmeni’ anlamSnda kullanSlmaktaydS. Yuhanna 20:16’da ise terimin brânîce Yekli olan ‘Rabbuni’ kelimesi yer alSr:
“ sa ona: ‘Meryem! dedi. O da dönüp ona branca Rabbuni! dedi… Mecdelli Mer-
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yem gelip Yakirtlere ‘Rabbi’ gördü2ünü ve Rabbin kendisine bunlarS söyledi2ini
bildirdi.”52
Kaynaklar çok erken dönemlerde ne Babilli ne de srailli âlimler için
‘rabban’, ‘rabbi’ veya ‘rab’ gibi unvanlarSn kullanSldS2Sna dair açSk bir delilin mevcut olmadS2SnS belirtirler. Nitekim bu durum Babil’den gelen Hillel I’in isminin
baYSnda böyle bir unvanSn yer almamasSndan da anlaYSlmaktadSr. Hatta çok daha
üstün olan peygamberler için bile basitçe ‘Haggai Peygamber’ vb diye söz edilirken, onlar için ‘Rabban’ unvanS kullanSlmamSYtSr. Bu da unvanSn patriklik döneminden önce kullanSlmadS2Sna iYaret eder. Kaynaklara göre bu unvan ilk olarak
Rabban Gamaliel, o2lu Rabban Simeon ve Rabban Johanan ben Zakkai gibiler
hakkSnda kullanSlmSYtSr ki, bunlarSn hepsi Sanhedrin’in (Erken dönem Kudüs’teki
Yahudi Yüksek Mahkemesi’nin) baYkanlarS ve patrikleri idiler. DolaySsSyla buradan hareketle belki Yu söylenebilir: ‘Rabbi’ unvanS cezaî konularda karar verme
yetkisine sahip Kudüs yüksek mahkemesinin üyeleri için antik dönem srailli
bilginler tarafSndan oluYturulmuY resmi bir yetkilendirmeyi ifade eder. Öte yandan ‘rabbi’ unvanS bu dönemde hastalarS iyileYtirmek için elleriyle onlarSn bedenlerini mesh edenler için de kullanSlmSYtSr. Bu unvanlarSn düzeni ise Yöyledir: ‘Rabbi’ ‘Rab’dan büyük, ‘Rabban’ da ‘Rabbi’den büyüktür. Buna göre ‘Rabban’ en üst
mertebede bulunan kiYi için kullanSlan bir unvandSr.53
Yahudi kaynaklarSna göre, rabbiler geç antik dönemlerden bugüne kadar
Yahudi toplumun entelektüel ve ruhani önderli2ini temin etmiY kiYilerdir.
Talmudik dönemden (M.Ö. II. yüzySl) yaklaYSk miladi ilk dört buçuk asSrda klasik
Yahudili2in yeniden yapSlandSrSlmasSnda önemli fonksiyonlar icra eden rabbiler
her Yeyden önce Tevrat’Sn yetkili ö2reticileri ve yorumcularS idiler. Öte yandan
Yahudilerin sahip olduklarS tek Tevrat rabbilerin yazmSY oldu2u Tevrat’tSr. Özellikle Talmudik rabbiler ça2Snda hiçbir metin, anlamS rabbiler tarafSndan yorumlanmadan anlaYSlamazdS. Bu yüzySllarda rabbiler Kitab-S Mukaddes’e ait malzemelerden Yahudi takvimini oluYturarak bu takvimin muvakkat ilmihalin bir çeYidi olmasSnS temin ettiler.54
BaYlangSçta bir oduncu, bir çiftçi, bir ayakkabScS, hatta bir çoban olan
Rabbilerin ortaça2lara kadar profesyonel bir meslek grubu olmadSklarS anlaYSlmaktadSr. XII. yüzySl ile birlikte bu ça2Sn büyük filozof, hukukçu ve fizikçisi olan
Moses Maimonides’in açSk muhalefetine ra2men ücretli rabbilik evrensel bir Yahudi olgusu haline geldi. Bu dönemden itibaren hemen hemen her yerde
Rabbilerin kendi hizmetlerine karYSlSk belli bir ücret aldSklarS görülmektedir. Hat-

52

Yuhanna, 20/17-18.
Bkz.http//encylopedio.laborlawtalk.com./israeli; http://www.1911encyclopedia.org/Gamaliel,
(29.08.2006)
54
Eliade, Mircea, The Encyclopedia of Religion, MacmSllan Publishing Company, New York, 1987, XII,
181-2. ‘Rabbanita’ mad.
53

Kur’ân’da !ki Terim ve Meâllerdeki KarA l klar Üzerine

49

ta bazS rabbilerin maaYlarS için yazSlS sözleYmeler yaptSklarS, bazSlarSnSn da ücret
karYSlS2S tercüme hizmetlerinde bulunduklarS aktarSlSr.55
Görünen odur ki, tarihsel süreç içinde rabbinin rolünde bir dizi de2iYiklik
olmuYtur. Çünkü Talmudik dönemde rabbilerin esas rolü ö2retmenlik ve Tevrat’S
yorumlamak iken; daha sonralarS buna halkSn ibadet sistemini, takvimi ve TapSnakla ilgili iYleri tanzim etmek de eklenmiYtir. Ortaça2lara gelindi2inde ise bu
rolün toplumun dinî hayatS ile ilgili danSYmanlSk hizmetlerini de kapsayarak iyice
ihtisaslaYtS2SnS görüyoruz. Modern dönemlere gelindi2inde ise, Reform ve Muhafazakâr hareketlerin rabbileri vaaz vermekle birlikte, ibadet ve dinî merasimleri
yönetmek ve alanSyla ilgili danSYmanlSk yapmak için önemli roller üstlenmiY durumdadSrlar. Ortodoks rabbiler ise, geleneksel hâkimlik, ö2retmenlik ve Tevrat
incelemelerinin yanS sSra, bir yere kadar bazS görevler daha üstlenmiY durumdadSrlar. Bugün srail devletinde Do2u (Ashkenazic) ile spanya kökenli Yahudileri
(Sephardic) temsil etmek üzere ikili bir rabbilik makamS inYa edilmiY durumdadSr.
rabbiler geleneksel olarak erkeklerden seçilir iken, yirminci yüzySlda Reform, Yeniden YapSlanma ve Muhafazakâr hareketler neticesinde kadSn rabbiler de atanmaya baYlanmSYtSr.56
1.3. Rabbi Olmak
Muhafazakâr Yahudili2e göre, Rabbi unvanS almak için Yahudi fSkhSnSn
kodlarS alanSndaki zorlu e2itimi tamamlamak gerekir. Bu Yartlara brânîce Tevrat,
MiYna ve Talmud araYtSrmalarS, Midras literatürü, Yahudi ahlâkS ve irfanS, Yahudi
fSkSh kodlarS, muhafazakâr responsa edebiyatS, teoloji ve felsefe alanSnda modern
ve geleneksel Yahudi çalSYmalarS da ilave edilmektedir. Muhafazakâr Yahudilik
Talmud ve responsa araYtSrmalarSna Ortodokslu2a göre daha az ihtiyaç duyar.
Öte yandan Muhafazakâr Yahudilik rabbilik unvanS için Rabbilik Okulu’na girmeden önce bir üniversiteden mezun olma YartSnS arar. BunlarSn yanS sSra pastoral
özen ve psikoloji, Yahudili2in tarihsel geliYimi ve Tevrat’Sn akademik eleYtirisine
sahip olmasS da istenen formasyonlardSr. Ancak, YenidenyapSlanma ve Reform
Yahudili2i rabbi olmak için geleneksel YartlarS kaldSrmSYtSr. Birisi dört ySllSk bir
çalSYma ile Reform veya YenidenyapSlanma rabbisi olabilir. Onlar sadece Yahudi
fSkhS, Talmud ve responsayS ö2renirler ki, Ortodoks rabbiler genel olarak onlarS ilk
ySlda ö2renirler. E2itimin önemi Yahudi fSkhSndan ziyade sosyoloji, kültürel araYtSrmalar ve modern Yahudi felsefesi üzerinde yo2unlaYSr. Bunlara göre hem erkekler hem de kadSnlar, rabbi veya sinagog görevlisi olabilirler.

2. R BB YYÛN (
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halde savaYtSlar da, (bunlar) Allah yolunda baYlarSna gelenlerden dolayS gevYeklik
ve zaySflSk göstermediler, boyun e2mediler. Allah sabredenleri sever’ (Âl-i mran
3/146) ayetinde yer alan ‘Ribbiyyûn’ kelimesi arasSnda dilsel veya kavramsal bir
iliYkinin olup olmadS2Sna da de2inmek gerekir. Bu nedenle ilgili terim hakkSnda
kaynaklarSmSzda yer alan tanSm veya açSklamalar kSsaca Yöyledir:
bni Mes’ûd ve bir rivayette bni Abbas’tan gelen ve Ferrâ’nSn da tercih etti2i görüYe göre, kelime ‘binlerce kiYi’ anlamSndadSr. Terim, el-Avfî’nin bni Abbas’tan yaptS2S rivayet ve Mücahid, krime, Dahhâk, Katâde, Süddî ve Rebî’ gibi
alimlere göre ise, ‘büyük topluluk’ anlamSna gelir. Said b. Cübeyr’in bni Abbas’tan rivayetine göre, ‘ribbiyyun’, ‘fakihler ve âlimler’ anlamSndadSr ki, bu tanSm aynS zamanda Hasan-S Basrî, Yezidî ve Zeccâc’Sn da tercihleridir. bn Zeyd
ise, ‘ribbiyyûn’un tebaa oldu2unu söyler.57 bni Faris, ‘Allah’S bilen, tanSyan ve
ona laySk olan kiYiler’58 olarak tanSmlarken, Beyzâvî: ‘ribbiyyûn’ kelimesini ‘takva
sahibi veya rablerine ibadet eden ulemâ’ Yeklinde tefsir etmiYtir.59 Taberî ise,
‘ribbiyyûn’ kelimesini peygamberlerin tebaasSndan çok saySda topluluklar (elcema‘atu’l-kesîre) Yeklinde tanSmlar.60 Ünlü dilci Ahmed b. Hamdân ise, ‘ezZîyneh’ isimli kitabSnda ‘ribbiyyûn’ kelimesinin Süryanca kökenli oldu2unu ileri
sürmüYtür.61
Türkçe meallerde ise bu terime oldukça farklS karYSlSklar verilmiYtir:
‘Rübubiyet aYina erenler’62, ‘âlim’63; ‘bilginler’64, ‘erenler’65; ‘Allah erleri’66; ‘TanrS
eri’67; ‘Allah dostu’68; ‘içten inananlar.’69; ‘kendisini Rabb’e adayan kiYiler’;70 ‘rabbani (bilgin)ler’71; ‘kendisini Allah’a adamSY rabbaniler’72
Dikkat edilirse birbirlerinden alSndS2S açSkça görülen bu sSfatlar ile mezkur
kavram arasSnda dilsel veya semantik bir iliYki kurmak oldukça zordur. AnlaYSlan
odur ki, bu meâllerin bir kSsmSnda ‘ribbiyyûn’ terimine ‘rabbâniyyûn’ anlamS
yüklenmiY veya her iki sSfata da aynS mâna verilmiYtir ki, bu açSk bir yanSlgSdSr.
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Di2er bazS meâllerde ise ilgili terimin ‘eren’ sözcü2ü ile Türkçeye çevrildi2ini görüyoruz ki, bu kelime Türkçede: ‘Benli2inden geçmiY, kendini TanrS’ya adamSY,
veli, zahitkiYi’73 anlamSnda kullanSlSr. Bu anlamSyla ‘eren’ kelimesinin esas olarak
sûfi bir içerik taYSdS2S açSktSr. Ancak tarihin ve toplumun mecrasSnS de2iYtirmek
gibi oldukça önemli bir fonksiyon icra eden insanlarS ifade etti2i açSkça anlaYSlan
‘ribbiyyun’ kelimesi ile daha çok ‘nefsini arSndSrmak’ amacSyla toplumdan ve
toplumsal iliYkilerden uzaklaYmSY insanlarS ifade eden ‘eren’ kelimesi arasSnda
do2rudan bir iliYki kurmak oldukça zordur. Görünen odur ki, Türkçe meâller bu
terimin karYSlS2SnS belirleme sürecinde temel kaynaklara bakmamSYlardSr. DolaySsSyla bu kavramSn daha do2ru Türkçe karYSlS2SnS tespit etmek için yukarSdaki
görüYler arasSnda en uygun olanSnS tercih etmek gerekiyor. &üphesiz ki bu tercihte
de en açSk sosyolojik karine hayatS hakkSnda yeterli bilgiye sahip oldu2umuz Son
Peygamber ve O’nunla birlikte Allah yolunda savaYan, bu savaYlarda kendilerine
isabet eden musibetlerden dolayS ySlmayan, gevYemeyen, çözülmeyen ve sabSrla
direnen kutlu arkadaYlarSdSr. Bu nedenle ayette ifade edilen ‘ribbiyyun’ terimi,
ömürleri boyunca peygamberlerle birlikte olmuY, Allah yolunda her türlü sSkSntSyS
birlikte gö2üslemiY, omuz omuza savaYmSY ‘arkadaYlarS’nS ifade etti2i açSktSr; nitekim Hz. Muhammed (sav) ile birlikte savaYanlar da O’nun ashabS, yani ‘arkadaYlarS’ veya ‘O’na tâbi olanlar’ idiler. Dinî kültürümüzde de Hz. Peygamber ifadesi ile ‘sahabe’ kelimesinin sSkça birlikte kullanSlmasSnSn da önemli bir ipucu oldu2u kanaatindeyiz. Bu nedenle ‘ribbiyyûn’ teriminin Türkçe karYSlS2S olarak ‘arkadaYlar’ kelimesinin kullanSlmasSnS öneriyoruz. Bu karYSlS2Sn dil, tarih ve sosyolojik
gözlemler açSsSndan daha do2ru olaca2S kanaatindeyiz.
Sonuç olarak, evvelkilerin ve sonrakilerin haberlerini ihtiva etmesi hasebiyle Kur’ân üzerinde yapSlacak araYtSrmalarda büyük bir sabSr ve titizli2e sahip olmakla birlikte, zamanSmSzdaki iletiYim araçlarSnSn sa2ladS2S kolaylSktan da yararlanarak Kur’ân’da yer alan bazS kelime ve kavramlarSn karYSlaYtSrmalS diller bakSY
açSsSndan daha derinli2ine ve etraflSca çalSYSlmasSna ihtiyaç oldu2unu düYünüyoruz. Bu nedenle Kur’ân çalSYmalarSnda öncelikle Kur’ân’Sn nazil oldu2u dönemde
vahiy co2rafyasSnS çevreleyen komYu din, dil, kültür ve onlarSn tarihlerine iliYkin
kaynaklara ulaYmanSn bir zaruret oldu2unu, aksi takdirde sadece slâmî kaynaklarla sSnSrlS kalacak bir araYtSrmanSn isabet oranSnda bir düYüklük olaca2S kanaatindeyiz.

73

http://tdk.org.tr/tdksozluk/sozbul.ASP?KELIME=alperen&GeriDon=0&EskiSoz=

