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KUR’AN’IN ANLATIM ÜSLUBUNDA
SEMBOL K UNSURLAR
Ma allah TURAN

ÖZET

Kur’an’ n sahih bir yorumu için yap lan çal +malar, gösterilen çabalar tefsirle
ilgili çal +malarda din dilindeki sembolik unsurlar n nas l yorumlanmas gerekti)i konusunu daima güncel tutmaktad r. Bu ba)lamda, ifadeleri literal anlamlar yla de)il,
ifade etmek istedikleri maksatlarla yorumlamay önceleyen alegorik anlam n ortaya
ç kar lmas , teolojik bir metnin aktüellik kazanmas n n vazgeçilmez +art olarak kabul
edilmektedir. Tam da bu noktada, mecaz konusunda ifrat ve tefrite dü+meden, yani
herhangi bir surette a+ r l )a kaçmadan sembolik anlat m unsurlar n yerli yerince de)erlendirebilmek çok büyük bir hizmetin ifas anlam na gelecektir. Öyleyse bize dü+en
ölçülü hareket etmektir. Yani, hem dili zenginle+tiren mecaz ve edebî tasvirleri tümüyle yok saymamak, hem de herhangi bir kritere tabi olmadan tüm ifadeleri mecaz
bahanesi ile öznelle+tirip anlam buharla+t rmamak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, anlat m üslubu, sembolik unsurlar.

THE SYMBOLIC ELEMENTS IN STYLE OF EXPRESSION OF THE QUR’AN
The studies and efforts for a correct interpretation of the Qur’an always keep
up to date the subject that about works of commentary how the symbolic and metaphorical elements of the religious language should be interpreted. In this context releasing the figurative meaning wish foresees to interpret the expressions not only in
their literal meanings, but also in the intensions they wish to express, is considered
as unavoidable obligation in gaining actuality of a text. Precisely at this point, on the
subject of metaphor, be able to assess the elements of symbolic expression in accordance without extremism means to perform a great service. So what we have to
do is acting deliberately. We mean that it is both necessary not to ignore wholly
metaphors and literary depictions making richer the language and, with metaphor
excuse, not to evaporate and make subjective the meaning, without subjecting to
any criterion.
Key Words: The Qur’an, style of expression, symbolic elements.

GR@
Vahyin muhatab olan insanlar n ilahî kelam do ru anlama gayreti, nüzulün ba lang c ndan günümüze kadar de i ik ekillerde süregelmi tir. T pk geçmi te oldu u gibi günümüzde de *slam dü üncesinin en önemli kayna olan Kur’anKerim’in nas l anla lmas gerekti ine dair tart malar, tefsirle ilgili çal malarda
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din dilindeki sembolik unsurlar n nas l yorumlanmas gerekti i konusunu önemli
k lmaktad r.
Tarihsel sürece bak ld nda, Kur’ân- Kerim’de, kelimelerin mecazî
mânâlarda kullan l p kullan lmad
konusunda görü ayr l klar oldu u gözlemlenmektedir. 0afiî ulemas ndan *bnü’l-Kâs diye maruf olan Ebu’l-Abbas Ahmed b.
Ahmed et-Taberî (v. 335/946), Malikî ulemas ndan *bn Huveyzmendâd (v. 400
seneleri),1 Zahirî mezhebinin imam Davud b. Ali b. Halef el-Isbehanî (v. 270/884)
ile o lu Muhammed (v. 297/910) ve Mu’tezile’ye mensup müfessirlerden Ebû
Müslim Muhammed b. Bahr el-Isbehanî (v. 370/980), Kur’ân’da mecaz n olamayaca n iddia etmi lerdir. Onlara göre mecaz, bir hakikat ba ka türlü ifade edilemedi!inde kendisine ba vurulan, yalana benzeyen bir eydir ve Allah’ n bunu kullanmas söz
konusu de!ildir.2 Bu ah slar n d nda, *slam âlimlerinin önemli bir ço unlu u, mecaz n Kur’ân’da bulundu unu kabul etmi lerdir.3
Mecaz ve kinaye ihtiva eden nasslar n ihtilâfa medar olmas , su-i istimale
u ramas ve baz lar n n Kur’an’daki ba lam ndan kopar lmas , mecaz aleyhtarl nda önemli bir neden olarak dü ünülebilir. Erken dönemlerden itibaren,
Kur’ân’ n bütününü veya mecazla uzaktan yak ndan ilgisi olmayan ayetleri mecaza hamledenler oldu u gibi Kur’an’da hiç mecaz bulunmad n iddia edenler veya
mecaza hamledilmesi gereken ayetleri hakikat olarak de erlendirenler de olagelmi tir. Bunlardan özellikle ifrata kaçanlar, mecaz ad alt nda ayetleri diledikleri gibi
yorumlamakta ve muhkemât dedi imiz kesinlik ifade eden ibareleri bile hiç alâkas
olmayan manalara çekebilmektedirler. *slam tarihinde, Abbasî halifelerinden
Me’mun zaman nda ortaya ç kan ve uzun bir süre müslümanlar me gul eden
Bat niyye f rkas na ait birtak m görü ler bu kabildendir. Bât niyye, te’vil ettikleri
ayetlerin hakikat manalar n n kastedilmedi ini iddia ederek, kendilerine göre yorumlar nda mecaz mânâs n ihtiyar etmi olmaktad rlar. Ancak, te’vile tabi tuttuklar sözlere verdikleri anlama kimi zaman lafz n, ne hakikat ne de mecaz yoluyla
delâlet etmedi i ve herhangi bir aklî ve naklî ölçü ile de ba da mad görülebilmektedir.4 Laf zlar n herhangi bir nassa dayanmadan ve aklî bir dayana a esaslanmadan zahirinden soyutlanmas halinde, bunlara güvenilemeyece i ve bat n manalar n kesinlik ifade etmeyece i bellidir. Zira Allah’ n kelam n n hükmü, hakiki ve
aç k anlam üzere kalmas d r. Bir eyin zahirini yani aç k anlam n b rak p mecaza
gitmek, ancak bir hüccet olursa mümkündür. Nitekim zahiri umum ifade eden bir
1

Zerke î, Bedru’d-din Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, Thk. Muhammed Ebu’l-Fadl
*brahim, Daru *hyai’l-Kütübi’l-Arabiyye, I. Bask , Kahire, 1957, II, 255, dpn. 3; Cerraho lu, *smail,
Tefsir Usûlü, Diyanet Vakf Yay nlar , IX. Bask , Ankara 1993, s. 177.
2
Bk. Zerke î, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, II, 255; Suyûtî, Celaluddin Ebu’l-Fadl Abdurrahman, el-.tkan
Fî Ulumi’l-Kur’an, Matbaat-i Mustafa el-Babî el-Halebî, III. Bask , M s r, 1951, II, 36.
3
Bk. Zerke î, age, II, 255; Cerraho lu, age, s. 177-178.
4
Bk. Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Daru’l-Kütübi’l-Hadîse, Kahire, 1962, II,
235-241; Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed (V. 505/1111), Bat nili!in .çyüzü, Çeviren:
*lhan, Avni, Türkiye Diyanet Vakf Yay nlar , Ankara 1993, s. 7; *bnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman (v. 597/1201), Telbîsu .blîs, Daru’l-Kütübi’l-*lmiyye, I. Bask , Beyrut-Lübnan, 1983, s.119–123;
Abduh, Muhammed, Risaletü’t-Tevhîd, Tashih ve Ta’lik: Muhammed Re id R za, Mektebetü’l-Kahire,
M s r, 1960, s. 18; Derveze, (1888-1984), Kur’an’ul-Mecîd, s. 225-226; ayr ca bk. Keskio lu, Osman,
Nüzulünden Günümüze Kur’an- Kerim Bilgileri, Türkiye Diyanet Vakf Yay nlar , Ankara 1989, s. 227.
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kelam n kendisiyle husus kastedildi ini söylemek, ancak sa lam bir delille mümkündür. Aksi takdirde tefsir, keyfî ve geli igüzel olur, kutsal metnin anlam kaybolup gider.5
* te bu noktada, mecaz konusunda ifrat ve tefrite dü meden, yani a r l a
kaçmadan mecaz yerli yerince de erlendirebilmek, ba ka bir ifadeyle mecaz konusunu, herkesin Kur’an’la ilgili olarak farkl eyler söyleyebilece!i bir gev eklik alan olmaktan ç karmak çok büyük bir önem arz etmektedir. Öyleyse i in itidal yönüne
odaklanmak ve bunu peki tirecek doyurucu örnekler üzerinde durmak, ciddi bir
hizmetin ifas anlam na gelecektir. Bu çerçevede sembolik unsurlar ele al nd
takdirde, Kur’an yorumuna ili kin birtak m önemli yararlar ve yeni boyutlar elde
edilebilece i de inkâr edilemez. 0imdi bu de erlendirmeler paralelinde sembolik
anlat m unsurlar n , tan mlar n ve örneklerini ele alal m:
A) MECAZ
Mecaz, lügatte, “c-v-z” sülasi kökünden gelir. Masdar manas yla kimi zaman
yürümek, geçmek, a mak, mesafe kat’ etmek; kar dan kar ya, bir uçtan di er bir
uca geçmek,6 kimi zaman da hafifletmek, müsamaha göstermek, serbest k lmak,
onay vermek veya izin vermek anlamlar na gelmektedir.7
Ist lah olarak mecaz, bir alaka veya münasebetle ve karine-i mânia art yla lafz n, evvelemirde ifade etmek için vaz’ edildi i anlam n d ndaki bir manaya delalet
etmesidir.8 0öyle de tarif edilmi tir: “Aradaki bir mülahaza ve ilinti sebebiyle bir
kelimenin, kendisi için kondu u ilk anlam n d nda, ba ka bir anlam ifade etmek
üzere kullan lmas d r.”9

5

Bk. E ’ari, Ebu Hasan Ali b. *smail, el-.bane An Usuli’d-Diyane, el-Camiatü’l-*slamiyye Yay nlar , V.
Bask , Medine-i Münevvere, 1410, s. 139.
6
Bk. *bn Manzur, Lisanu’l-Arab, VII, 191; Kazvinî, *mam Hatîb Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, 0erhta’lîk-tenkîh: Muhammed Abdu’l-Mün’im Hafacî, Yay nevi ismi yok, V. Bask , *stanbul, 1980, II,
396; K z l rmak, Kur’an’da Hakikat ve Mecaz, s. 11.
7
Bk. *bn Manzur, age, II, 414-420; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 72.
8
Bk. *zzüddin b. Abdisselam, (v. 660/1262), Kitabu’l-. are ile’l-Îcâz Fî Ba’di Envai’l-Mecaz, Darü’lMatbaati’l-Amire, Dersaadet 1313, s. 8; Cürcanî, Abdulkahir, Delailu’l-.’caz, Tashih: Muhammed Abduh ve Muhammed Mahmud 0ankîtî, M s r, 1331, s. 42; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 394. Verilen tarifte geçen karine-i mânia ile konu an ki inin kulland laf zla, bu lafz n konmu oldu u anlam n d nda ba ka bir anlam kastetti ine delil olabilecek bir durum kastedilmektedir ki bu durum,
zihnin ilk anlamdan mecazî anlama geçi ini ifade etmektedir. Genel olarak karine, mecaz kavram yla
birlikte bir engelleyici(mânia) ile birlikte dü ünülür ve lafziyye ve hâliyye olarak ikiye ayr l r. Karine-i
lafziyye terkipten, hâliyye ise konu an n halinden veya vak adan anla labilir. Tarifte geçen alâka ile,
hakiki anlamla mecazî anlam aras ndaki münasebet kastedilmektedir. Bu münasebet, bazen mü abehet(benzerlik) eklinde, bazen de bunun d nda gerçekle ir. E er alâka benzerlik eklinde cereyan
ederse o zaman bu mecaz, istiare eklinde tezahür eder. Aksi takdirde mecaz- mürsel olur. Bozgöz,
Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 78–79.
9
Ebu Musa, el-Bela!atü’l-Kur’aniyye fî Tefsiri’z-Zemah eri ve Eseruha fi’d-Dirasati’l-Bela!iyye, Mektebet-u
Vehbe, II. Bask , Kahire, 1988, s. 199; Basit bir ekilde tan mlamak gerekirse, kelime veya kelime
gruplar n , hakiki ve zahiri anlam d nda kullanmaya mecaz denir. Örne in “bugünlerde burnu büyüdü, gözü kimseleri görmüyor” cümlesindeki burun sözcü ü, insan n bir organ anlam n vermekten uzakt r. Temelde bu, gerçek anlamdan do mu ; ancak farkl bir özellik kazanm t r. * te sözcü ün gerçek
anlam ndan uzakla arak kazand bu anlama mecazî anlam diyoruz. Öyleyse, kelime veya kelime
gruplar n bilinen ilk manalar ndan ba ka bir manada kullanmaya mecaz denir.
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Verilen bilgilerden de anla laca üzere mecaz kavram , st lahî anlam n
sözlük anlam na uygun bir yönde kazanm t r. Sözlük anlam do rultusunda mecaz, lafz n, kendisi için belirlenmi olan anlam n n d ndaki bir anlama geçi idir.
0imdi mecaz n çe itlerini ana hatlar yla aç klay p10 Kur’an- Kerim’deki örnek ayetler
nda ele alal m.
Mecaz n Çe%itleri
Mecaz, kendisinde bir alâkan n varl ve yoklu u bak m ndan ikiye ayr l r:
1. Mecaz fi’t-Terkîb (Mecaz- Aklî, Mecaz- *snadî). 2. Mecaz fi’l-Müfred (MecazLugavî).11
1. Mecaz fi’t-Terkîb (Mecaz- Aklî, Mecaz- snadî)12
Bir fiilin veya fiil manas ndaki bir eyin (ism-i fâil, ism-i mef’ûl veya masdar
gibi), gerçek fail d ndaki bir eye isnad edilmesidir.13 Burada mülabese alakas yla14
birlikte hakiki isnad n kastedilmesini engelleyen bir karine mevcuttur.15 Meselâ
“Ankara’n n caddeleri çok kalabal kt r.” dedi imizde, burada bir mecaz- aklî göze
çarpmaktad r. Zira kalabal k olan caddeler de il, caddelerdeki insanlard r. Yine
“Zeyd babas na sövdü” dedi imizde de durum ayn d r. Çünkü gerçekte Zeyd babas na söven de ildir, ona sövülmesine sebep oland r.16 Ayet-i kerimelerden örnekler
verelim.
“…Kendilerine Allah’ n ayetleri okundu!u zaman, imanlar n artt r r…”17 ayetinde ‘artt r r’ fiili, gerçekte Allah’a ait iken, ayetlere isnad edilmi tir. Burada sebebe
isnad etme söz konusudur. Zira ayetlerin okunmas iman n artmas na sebeptir.
Öyleyse fiil gerçek failine de il de o fiilin sebebine isnad edilmi tir.18
“Gerçek u ki, Firavun yeryüzünde ba kald rm ve oran n halk n f rkalara ay r p
arkas na takm t . Onlardan bir bölümünü ezmek istiyor, o!ullar n bo!azl yor, kad nlar 10

“Araplar, hem ‘isimler’, hem ‘harfler’, hem de ‘fiiller’de mecazî anlat ma ba vurmaktad rlar. Örne in;
‘aslan’la kahramanl , ‘deniz’le cömertli i, ‘nur ve hayat’la iman ve irfan , ‘karanl k ve ölüm’le cahillik ve sap kl , ‘sirac (lamba)’ ile yol göstereni (hadi) kasdetmeleri, isimlerdeki mecaz n örnekleridir.
Harflerdeki mecaz n örnekleri de çoktur. Mesela, “Fe hel entum muntehûn (Art k vazgeçtiniz de!il mi?)”
(Maide, 5/91) ayetindeki soru harfi olan ‘hel’, ‘fentehû’ (vazgeçin) anlam ndad r. Fiillerdeki mecaz n
örnekleri de oldukça fazlad r. Örne in mazi (geçmi ) kip ile gelecekten haber verilir. Bununla, gerçekle me konusunda ‘gelecek geçmi le ayn kesinliktedir’ mesaj verilmek istenir. Örneklendirmek gerekirse; “Allah dedi ki, Ey Meryem’in o!lu .sa, insanlara, Allah’ b rakarak beni ve annemi iki ilah edinin, diye
sen mi söyledin?...” (Maide, 5/116) ayet-i kerimede, k yamette olacak bir olay, olup gerçekle mi gibi
bir üslupla anlat lmaktad r.” Bk. *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 20-29.
11
Bk. Suyûtî, Celalüddin Abdurrahman, (v. 911/1505), el-.tkan fi Ulumi’l-Kur’an, Matbaat-u Mustafa
Babî Halebî, III. Bask , M s r, 1951, II, 36.
12
Bu mecaz türüne “mecaz- hükmî” de denmektedir. Bk. Cürcanî, Abdulkahir, Delailu’l-.’caz, s. 162
13
Bk. Zerke î, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, II, 256; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, I, 98.
14
“Bu tür mecazda, 1) Zamana isnad (‘Zaman onu üzdü’ cümlesindeki gibi.), 2) Mekâna isnad (‘Nehirler ak tt k.’ cümlesinde oldu u gibi. Asl nda ak t lan nehirler de il, ondaki sudur.), 3) Sebebe isnad, 4)
Masdara isnad, 5) Fâile olmas gerekirken mef’ûle isnad, 6) Mef’ûle olmas gerekirken fâile isnad gibi
alâkalar say lm t r.” Bk. Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, I, 98; K z l rmak, Kur’an’da Hakikat ve Mecaz, s. 53; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 87
15
Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 36; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 85; K z l rmak, Kur’an’da
Hakikat ve Mecaz, s. 47.
16
Zerke î, age, II, 256.
17
Enfal, 8/2.
18
Bk. Zerke î, age, II, 256; Suyûtî, age, II, 36.

110

Kur’an’ n Anlat m Üslubunda Sembolik Unsurlar

111

n diri b rak yordu…”19 ayetinde, *srail o ullar n n erkek çocuklar n öldürme fiili
Firavun’a isnad edilmektedir. Hâlbuki “…Onlar kad nlar n z diri b rak p erkek çocuklar n z bo!azl yorlard ...”20 ayet-i kerimesinde de ifade edildi i gibi erkek çocuklar n
öldürmek, bizzat Firavun’un kendi fiili de ildir, emrindeki askerlerin i idir. Önceki
ayette bu i in Firavun’a isnad edilmesi, bu i in bizzat Firavun’un emriyle gerçekle mesi sebebiyledir, yani bu emri sebebiyle sanki *srail o ullar n n erkek çocuklar n bizzat Firavun öldürmü gibidir. Bu üslupla, Firavun’un zulmünün çirkinli i ve
sorumlulu unun büyüklü ü manidar bir ekilde dile getirilmi tir.21
“E!er inkar edecek olursan z, çocuklar ak saçl kocalara çeviren bir günden kendinizi nas l koruyacaks n z?”22 ayetinde fiil, kendisinde gerçekle ti i zamana
(yevm/gün) isnad edilmi tir.23 Böyle yap lmakla, sözü edilen günün deh eti ve
korkunçlu u daha bir vurgulanm t r.24
“…Sonra i azmedince…”25 ayetinde, i in azmetmesinden bahsedilir. Hâlbuki
gerçekte i azmetmez, i e azmedilir.26 Nitekim ba ka bir ayette öyle denilir:
“…Sonra da azmettin mi, art k Allah’a tevekkül et…”27 *lk olarak verdi imiz ayetteki
üslupta, i in önemi, zorlu u veya kesinli i vurgulan r.28
Mecaz fi’t-Terkîb, dört bölüme taksim edilerek incelenmi tir:29
a. .ki taraf da hakikat olanlar: Hem müsned hem de müsned ileyh hakikat
olur. Yukar da verilen örnekler, bu k s mda mütalaa edilebilir. Dikkatli bir ekilde
bak ld nda görülecektir ki mecaz n bu çe idinde müfred laf zlar ilk konduklar
anlamda kullan lmaktad rlar mecaz ise isnad yoluyla olmaktad r. Ba ka bir ifadeyle
mecaz, bizzat sözlerin ve laf zlar n kendilerinde de il de hükümlerde gerçekle mektedir. Araplar n u me hur sözleriyle bu hususu biraz daha somutla t ral m:
“Gündüzün oruçludur, gecen ayaktad r.” Görüldü ü üzere burada, ‘oruçludur’ ve
‘ayaktad r’ kelimelerinin kendisinde mecaz gerçekle memektedir; zira bu kelimeler
hakiki anlamlar nda kullan lmaktad r; yani ‘oruçludur’ derken, oruç tutmaktan
ba ka bir ey kastedilmemi tir. Ayn ekilde ‘ayaktad r’ derken, k yamda bulunmaktan ba ka bir ey kastedilmemi tir. Burada mecaz, bu fiillerin bizzat bu i leri
yapana de il de bu i lerin kendisinde yap ld zaman birimi olan gündüz ve geceye
isnad edilmesi yoluyla gerçekle mektedir.30
b. .ki taraf da mecaz olanlar: Hem müsned, hem de müsned ileyh mecaz
olur. “. te onlar öyle kimselerdir ki, hidayete kar l k sap kl ! sat n alm lard r, fakat bu
19

Kasas, 28/4.
Bakara, 2/49.
21
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 256; Suyûtî, el-.tkan, II, 36.
22
Müzzemmil, 73/17.
23
Bk. Zerke î, age, II, 257.
24
Bk. Suyûtî, age, II, 36.
25
Muhammed, 47/21.
26
*bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 132.
27
Al-i *mran, 3/159.
28
Bk. Zerke î, age, II, 257; Suyûtî, age, II, 36.
29
Bk. Suyûtî, age, II, 36.
30
Bk. Cürcanî, Delailu’l-.’caz, s. 159-160; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 82-84; ayr ca daha
geni bilgi ve örnekler için Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, Eda Ne riyat, *stanbul, 1991, I, 115-122.
20
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ticaretleri kar etmemi tir”31 ayetinde hem kar etmek hem de ticaret mecazî anlamdad r.32 Dikkat edilse görülür ki ayette ticaretin kar etmesinden bahsedilir,33 hâlbuki
kar eden ticaretin kendisi de ildir, ticaretle u ra an insanlard r.34 Ayr ca kâfirlerin
hidayete bedel sap kl tercih etmeleri zararl bir ticaret eklinde tasvir edilmi tir.
c. ve d. .ki taraf ndan biri hakikat, di!eri mecaz olanlar: Müsned hakikat, müsned ileyh mecaz veya müsned mecaz, müsned ileyh hakikat olur. “…Sonunda,
kâfirleri iyice bozguna u!rat p zafer kazan nca art k esirler için ba! s ms k tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak onlar b rak n veya bir fidye kar l ! sal verin, öyle ki harb
(sava ), a! rl klar n ats n…” 35 ayetinde, sava n sona ermesi ve sava ç lar n silah
b rakmas , ‘harbin a! rl klar n atmas ’ eklinde ifade edilmi tir.36 “Kimin tart lar
hafif gelirse, art k onun anas ‘haviye’dir (uçurumdur).”37 Ayetinde ise cehennem uçurumu olan ‘haviye’ye ümm (ana) denmesi mecazd r. Yani nas l ki bir anne çocu unun bak c s , doyuran , yeti tireni ve s naca yer ise38 ayn ekilde cehennem
uçurumu olan haviye de kâfirler için bir bar nma ve s nma yeri olacakt r.39
2. Mecaz fi’l-Müfred (Mecaz- Lügavî)
Hakiki anlam n n kastedilmesine engel olan bir karine ile birlikte, bir lâfz n
kendisi için kullan ld ilk anlam n d nda, aralar nda ilgi ve münasebet bulunan
ba ka bir manada kullan lmas d r.40 Mecaz olan ifadede hakiki mana ile mecazî
mana aras ndaki alâka mü abehet (benzerlik) de olabilir; mü abehet d nda ba ka
bir ey de olabilir, karine de lafzi olabilece i gibi, hali de olabilir.41 Mecaz- lugavî,
kendi içinde k s mlara ayr l r:
a. Mecaz- Mürsel: Lügavî mecazda, kelimenin ta d ilk anlam ile kullan ld ikinci anlam aras ndaki alâka42 mü âbehet (benze me) d nda bir ey olursa
buna mecaz- mürsel denir.43 Mürsel mecaz meydana getiren pek çok alâka say lm t r. Bunlar n ayr nt s na girmeden belli ba l lar n ve en çok kullan lanlar n
hat rlatmakla yetiniyoruz:
1. Sebebiyyet: Sebebi söyleyip müsebbebi kastetmektir. Yani söylenen laf z,
kastedilen anlam n sebebi olmaktad r.

31

Bakara, 2/16.
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 258.
33
Bk. Zerke î, age, II, 257.
34
Bk. *bn Kuteybe, Te’vilu Mü kili’l-Kur’an, s. 132.
35
Muhammed, 47/4.
36
Bk. *bn Kuteybe, age, s. 170; Zerke î, age, II, 258.
37
Kâriâ, 101/8–9.
38
Bk. *bn Kuteybe, age, s. 104.
39
Bk. Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-*lim, V. Bask , Beyrut, 1968, s. 328.
40
Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 71; Bolelli, Nusrettin, Bela!at Arap Edebiyat
Bilgi ve Teorileri, Marmara Üniversitesi *lahiyat Fakültesi Vakf Yay nlar Nu. 72, *stanbul, 1993, s. 99;
Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 89.
41
Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 71.
42
“Alaka” ile kastedilen, hakiki manadan mecazî manaya geçmeye sebep olan ili kidir. Bk. Bolelli, Bela!at Arap Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 112.
43
Bk. Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 396-397; Ali el-Carim-Mustafa Emin, age, I, 71; Bolelli, age, s.
112; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 90.
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“Kötülü!ün cezas da onun gibi bir kötülüktür. Fakat her kim affedip slah ederse,
art k onun mükâfat Allah’a aittir. Gerçekten O, zalimleri sevmez.”44 Ayet-i kerimede
‘kötülü ün cezaland r lmas ’, ayn ekilde ‘kötülük’ olarak isimlendirilmi tir; çünkü kötülük, cezaland rmak için bir sebep te kil etmektedir.45 Burada ‘cezaland rman n’, sebebi olan ‘kötülükle’ isimlendirilmesinin hikmeti ise, affetmeye te vik ve
cezaland rmadan so utup uzakla t rmakt r.46 Zira sanki öyle denmi gibidir: “Kötülük edenlere, kötülüklerine denk olacak bir ceza vermek sizin hakk n zd r, ancak
bu yap lan i de bir anlamda kötülüktür.” Öyleyse cezaland rmaktansa, affedip
slah etmek daha iyidir. Nitekim bu husus, ayetin hemen müteakip cümlesinde
“Fakat her kim affedip slah ederse, art k onun mükâfat Allah’a aittir.” denilmek suretiyle dile getirilmektedir. Yani ilk cümledeki telmihi anlam, sonraki cümledeki aç k
anlamla daha bir peki tirilmi tir.
2. Müsebbebiyyet: Neticeyi söyleyip, bundan sebebi kastetmektir.
“O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten r z k indiriyor; ancak içten gönül
veren, dü ünüp anlar.”47; “Ey Âdemo!ullar , bak n size çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise
ve kaftan indirdik; fakat takva ile ku an p donanmak ise daha hay rl d r. Bu, Allah’ n
ayetlerindendir. Umulur ki dü ünür ibret al rlar.”48 Ayetlerde, gökten r z k ve elbise
indirilmesinden bahsedilmektedir. R z k ve elbise49 ise gökten indirilen ya murun
neticeleridir. Burada neticeler zikredilmi , ancak onlar n sebebi olan ya mur kastedilmi tir.50 Nitekim u ayet-i kerimede bu durum aç kça ifade edilmektedir: “Allah,
gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size r z k olarak türlü ürünler ç karand r…”51 Önceki ayet-i kerimeyi dinleyen bir kimse, sanki ya murun ya mas yla
r zk n büyümesi ve yeti mesi aras nda geçen zaman n durdu unu hisseder ve adeta
pek çok nimetin sebebi olan ya muru bizzat r zk n kendisi olarak alg lar. Böyle bir
üslubun tercih edilmesinde, ya murun sebepsiz ve hikmetsiz bir tabii olay gibi
görülmeyip ne kadar büyük bir nimet oldu unun, ne derece vazgeçilmez bir ihsanilahi oldu unun vurgulanmas söz konusudur.
“Yetimlerin mallar n zulmederek yiyenler, muhakkak kar nlar na s rf bir ate yerler, onlar, ç lg n bir ate e gireceklerdir.”52 Ayette, yetim mal n haks z olarak yiyenlerin asl nda bir ate yemi olmalar ndan bahsedilmektedir. Yetim mal n n ‘ate ’
olarak nitelendirilmesi, ate e sebep olmas yönüyledir.53 Ate neticedir, sebebi ise
yetim mal n haks zl kla yemektir. Ayetin ‘ate yerler’ tarz nda bir üslupla gelmesi,
yap lan i in neticesini zihinde canland r p, etkin bir ekilde sak nd rmay sa lama
amac na yöneliktir.
44

0ura, 42/40.
Bk. *bnü’l-Kayyim, age, s. 23.
46
Bk. Bozgöz, age, s. 95.
47
Mü’min, 40/13.
48
A’raf, 7/26.
49
Elbisenin ya murun neticesi olmas ise, elbisenin dokunmas nda ve yap m nda kullan lan malzemelerin temin edildi i bitkilerin gökten indirilen su ile yeti meleri dolay s ylad r. Bk. Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 96-97.
50
Zerke î, el-Burhân, II, 259; Suyûtî, el-.tkan, II, 37.
51
*brahim, 14/32.
52
Nisa, 4/10.
53
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 260.
45
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3. Cüz’iyyet: Bir eyin parças yla isimlendirilmesidir. Bu alaka türünde, parça
söylenip bütün kastedilir.
“O sarp yoku un ne oldu!unu bildin mi? O, ‘fekki rakabe’dir / esir bir boynu çözmektir.”54 Ayette, ‘bir boyun’ ibaresinde kastedilen, ‘bir köle’nin kendisidir.55 Ba ka
bir ifadeyle, kölenin bir parças olan boynu ile kendisi kastedilmi tir.56 Buna göre
‘bir boynu çözmenin’ anlam , bir köleyi özgürlü üne kavu turmakt r.57
“Bu sizin ellerinizin yapt klar yüzündendir. :üphesiz Allah, kullar na zulmedici
de!ildir.”58; “.nsanlar n kendi ellerinin kazand klar dolay s yla, karada ve denizde fesad
meydan ald , dönmeleri umuduyla yapt klar n n bir k sm n kendilerine tatt rmaktad r.”59
Bu ayetlerde, ‘ellerin yapt klar ve ellerin kazand klar ’ tabirleriyle insan n tüm
yapt klar ve kazand klar kastedilmektedir.60 ‘Ellerin yapt klar ’ denmesinin sebebi
ise yap lan i lerin büyük ço unlu unun ‘ellerle’ yap lmas sebebiyledir.61
4. Külliyyet: Bütün zikredilmek suretiyle, bütüne ait olan bir parça kastedilir.
“Yahut (bunlar n hali) gökten bo anan bir bir ya!mur(a tutulmu kimselerin) hali
gibidir ki, onda karanl klar var, bir gürleme, bir im ek var, y ld r mlardan ölüm korkusuyla parmaklar n kulaklar na t k yorlar. Oysa Allah kâfirleri çepeçevre ku atm t r.”62
Ayette, kâfirlerin y ld r mdan ölüm korkusuyla ‘parmaklar n kulaklar na t kamalar ndan’ bahsedilmektedir. Aç kt r ki, burada kastedilen parmaklar n tamam de il,
parmak uçlar d r,63 zira kulaklara sokulabilen ancak parmak uçlar d r. Buna ra men
burada ‘parmak uçlar ’ denmeyip, ‘parmaklar n t karlar’ denmesi, kâfirlerin ve
münaf klar n hayret ve deh etlerinden dolay son derece büyük bir a k nl k içinde
olduklar n göstermektedir.64 Öyle ki onlar, bu deh et ve hayret sebebiyle sanki
parmaklar n n tümünü kulaklar na t kam lard r.65
5. Mâziyyet (Geçmi i .tibara Alma): Bir eyin önceleri sahip oldu u bir niteliiyle, hali haz rda da zikredilmesidir. Ancak hali haz rda o nitelik mevcut de ildir
yahut o niteli ini geçmi te kazanm t r.
“Yetimlere mallar n verin ve temizi murdara de!i meyin. Onlar n mallar n kendi
mallar n za kat p yemeyin; çünkü bu, büyük bir suçtur.”66 Ayette, ‘yetimlere mallar n n
verilmesi’ emredilmektedir. Bilindi i üzere ‘yetim’, babas ölen küçük çocuk de-

54

Beled, 90/12–13.
Bk. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 34; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 399; “Araplar n,
eli kesilen h rs z için ‘h rs z kestim’ tabirini kullanmalar da bu türden bir örnektir.” Kazvinî, age, II,
399.
56
Bk. Ebu Musa, el-Bela!atü’l-Kur’aniyye, s. 530.
57
Bk. *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 39.
58
Al-i *mran, 3/182.
59
Rum, 30/41.
60
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 264; *bnü’l-Kayyim, age, s. 34.
61
Bk. Suyûtî, age, II, 36.
62
Bakara, 2/19.
63
Bk. Zerke î, age, II, 262; *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 36.
64
Bk. Ebu Musa, el-Bela!atü’l-Kur’aniyye, s. 529-530.
65
Bk. Bediüzzaman, Said Nursi, . aratü’l-.’caz, Tenvir Ne riyat, *stanbul, 1988, s. 152; Suyûtî, age, II,
36; Subhi Salih, Mebahis fi Ulumi’l-Kur’an, Daru’l-*lim, V. Bask , Beyrut, 1968, s. 329.
66
Nisa, 4/2.
55
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mektir.67 Hâlbuki ayette mallar kendisine verilmesi emredilen ki i, art k rü d ça na erip çocukluktan ç km t r.68 0u ayet-i kerime söz konusu etti imiz hususu
tamamlay c niteliktedir: “Yetimleri, nikâha eri ecekleri ça!a kadar deneyin; ayet
kendilerinde bir rü d hissederseniz, hemen mallar n kendilerine teslim edin, büyüyecekler
de ellerine alacaklar diye o mallar israfla yemeye kalkmay n…”69
“Kad nlar bo ad ! n zda, iddetlerini (bekleme sürelerini) de bitirdilerse, aralar nda me ru bir ekilde anla t klar takdirde, kendilerini kocalar na nikâhlamalar na engel
ç karmay n...”70 Ayet-i kerimede maksat, bo anm kad nlar n, bo anmadan sonra,
daha önceleri evli bulunduklar erkeklerle tekrar evlenmelerine engel olunmamas d r. Bilindi i gibi bo anmadan sonra ‘kocal k vasf ’ ortadan kalkar. Ayette ‘kocalar ’
diye tabir edilmesi önceki halleri itibariyledir. Aksi takdirde hali haz rda da kocal k
vasf devam etseydi yeniden nikâh k yman n bir mant olmazd .71
6. Müstakbeliyyet (Gelece!i/Olaca! .tibara Alma): Bir eyi, sonradan alaca
durum veya nitelik ile zikretmektir.
“Nûh, Rabbim yeryüzünde kâfirlerden yurt edinen hiç kimseyi b rakma, dedi; zira
sen b rakacak olursan onlar, kullar n yoldan ç kar yorlar, üstelik facir ve kâfirden ba kas n do!urmayacaklar.”72 Bilindi i üzere, yeni do an çocuk gerçekte kâfir veya facir
de ildir, öyleyse ayette söz konusu edilen durum, onlar n ileride i leyecekleri küfür
ve fücur sebebiyle kâfir ve facir olacak olmalar d r.73
“Dediler ki korkma, biz sana alim bir o!ul müjdelemekteyiz.”74 Ayette, meleklerin Hz. *brahim’e ‘bilgin bir çocuk’ müjdesi vermelerinden bahsedilmektedir. Çocu un âlim/bilgin olarak vas fland r lmas , ileride kazanaca s fat itibariyledir.75
7. Haliyyet-Mahalliyyet: Hal lafz n n zikredilip, halin kendisinde bulundu u
mahallin veya mahal lafz n n zikredilip de mahalde bulunan halin kastedildi i
durumlardaki ili ki biçimidir.76
“Hay r, andolsun ki e!er vazgeçmezse, onu yalanc ve günahkâr olan perçeminden
tutup sürükleyece!iz. O vakit o meclisini/kurultay n ça! rs n, biz de zebanileri ça! raca! z.”77 Ayette, meclis/kurultay olarak tercüme etti imiz ‘nadiye’ kelimesi, ‘toplan lan yer’ anlam ndad r. Ancak kastedilen, mecliste/kurultayda bir araya gelen insanlard r.78 ‘Onlar yard m na ça rs n’ anlam ndad r.
“Hem bulundu!umuz ehre hem de içinde geldi!imiz kervana sor ve emin ol ki, biz
gerçekten do!ru söylüyoruz.”79 Ayette, Hz. Yusuf’un (a.s.) karde leri, babalar Hz.
67

“Bali olduktan sonra, yetimlik söz konusu de ildir.” Zerke î, age, II, 280; *bnü’l-Kayyim, age, s. 40;
Suyûtî, age, II, 37; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 402-403.
68
Bk. Ebu Musa, age, s. 530.
69
Nisa, 4/6.
70
Bakara, 2/232.
71
Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 37.
72
Nuh, 71/26–27.
73
Bk. Zerke î, age, II, 278; Suyûtî, age, II, 37; *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 41.
74
Hicr, 15/53.
75
Bk. Suyûtî, age, II, 37.
76
Bk. Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 98-100.
77
Alak, 96/15–18.
78
Bk. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 48; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 403.
79
Yusuf, 12/82.
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Yakub’a do ru söylediklerini teyit etmek için, ‘bulundu umuz ehre ve içinde geldi imiz kervana sor’ demektedirler. 0ehir ve kervan n konu mayaca bilindi ine
göre, burada kastedilen ehirde ya ayan insanlar ve kervanda bulunan kimseler
oldu u aç kt r.80
8. Umum-Husus Alakas : Genel bir ifadeyle daha dar çerçeveli özel bir anlam n veya özel bir ifadeyle genel bir anlam n kastedildi i ili ki biçimidir.
“Gökler, neredeyse üstlerinden çatlay p parçalanacaklar. Melekler de Rablerini
hamd ile tesbih ediyorlar ve yeryüzünde olan kimseler için ma!firet diliyorlar. Haberiniz
olsun, öyle ba! layan ve esirgeyen ancak Allah’t r.”81 Bu ayet-i kerimede meleklerin
‘yeryüzünde bulunan kimseler için ma firet dilemeleri’ gibi genel bir ifade kullan lm t r. Hâlbuki u ayette de ifade edildi i üzere, meleklerin ma firet dilemeleri,
yeryüzünde bulunan herkesi kapsamamaktad r, mü’minlerle s n rl d r. Yani ‘yeryüzünde bulunan kimseler’ genel ifadesiyle mü’minler kastedilmi tir. “Ar yüklenmekte olanlar ve çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar, O’na iman
ediyorlar ve iman edenlere öyle ma!firet diliyorlar: Rabbimiz, rahmet ve ilmin her eyi
ku at p sard , tevbe edenler ve senin yoluna tabi olanlara ma!firet et ve onlar cehennem
azab ndan koru.”82
9. Âliyyet Alakas : Alet ismi zikredilerek, aletin kendisiyle gerçekle en eserin
kastedildi i alaka çe ididir.
“Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin lisan ndan (dilinden) ba kas yla göndermedik
ki, onlara apaç k anlats n…”83 Ayette, tüm elçilerin kendi kavimlerinin lisan yla
(diliyle) gönderildikleri ifade edilmektedir. Beled suresinde geçen u ayette de ifade
edildi i üzere ‘lisan’ kelimesi, a zda bulunan tat alma organ n yani organ olan dili
ifade etmektedir. “Biz ona iki göz vermedik mi? Bir lisan (dil) ve iki dudak?”84 Ancak
bu organ, konu man n kendisiyle gerçekle ti i alet oldu u için,85 lügat anlam ndaki
konu ulan dili ifade etmek üzere kullan lm t r.86
10. Bir eyin z dd yla isimlendirilmesi:87
“Münaf klara müjde ver ki onlar için gayet ac kl bir azap vard r”88; “.nkâr edenleri gayet ac bir azap ile müjdele!”89 Bu ayetlerde, münaf klar ve kâfirler azap ile müjdelenmektedirler. ‘Müjdelemek’ ise gerçekte sevindirici haber verildi inde olur,90
ayetlerde ise gayet ac kl bir azab haber vermeden bahsedilmektedir. Bu tarz bir
ifadede, muhatab psikolojik aç dan da cezaland rma söz konusudur.
80

*mam 0afiî, bu ayeti, ‘manas siyak ndan anla lan ayetler bab ’nda ele al p de erlendirmektedir. Bk.
0afiî, Muhammed b. *dris (150-204 H.), er-Risale, Tahkik ve 0erh: Ahmed Muhammed 0akir, elMektebetü’l-*lmiyye, Beyrut, 1358/1939, s. 62-64.
81
0ûra, 42/5.
82
Mü’min, 40/7.
83
*brahim, 14/4.
84
Beled, 90/8–9.
85
Bk. *bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 146.
86
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 283; Suyûtî, el-.tkan, II, 37; Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 403.
87
Ayr nt l bilgi ve örnekler icin Bk. *bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 185-209.
88
Nisa, 4/138.
89
Tevbe, 9/3.
90
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 283; Suyûtî, el-.tkan, II, 37; “Takva sahiplerini müjdelemen ve inat edenleri
de inzar etmen (uyar p-korkutman) için, Biz bu Kur’an’ senin dilinle kolayla t rd k.” Meryem, 19/97.
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11. Fiilin mutlak olarak zikredilip, onunla fiile yak nl ! n ve niyetlenmenin kastedilmesi:
“Öyleyse Kur’an okudu!un zaman, kovulmu eytandan Allah’a s ! n…”91 Ayette
geçen ‘Kur’an okudu!un zaman’ ifadesi, ‘Kur’an okumaya ba layaca! n zaman’ anlam ndad r. Çünkü istiaze (eûzü besmele), okuma eylemi gerçekle meden önce
olur.92
“Ey iman edenler, namaza durdu!unuz vakit, yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve ba lar n za meshedip her iki topu!a kadar ayaklar n z y kay n…”93 Bu ayette ise,
‘namaza durdu!unuz vakit’ ifadesi, ‘namaza durmaya niyetlendi!iniz vakit’ anlam ndad r. Zira abdest alma olay , namaza durduktan sonra de il, namaza durmaya
yak n bir vakitte gerçekle ir.94
12. Bir sîgan n, ba ka bir sîgan n yerine kullan lmas : Bunun pek çok örne i
var,95 biz birkaç n vermekle yetinece iz.96
“Ak amüstü babalar na a!lar vaziyette geldiler ve dediler ki; ‘Baba gerçek u ki
biz gittik, yar yorduk, Yusuf’u da e yam z n yan nda b rakm t k. Bir de bakt k ki, onu
kurt yemi . Ne var ki biz do!ruyu söylesek bile sen bize inanmazs n. Bir de gömle!inin
üzerinde yalan bir kan getirdiler…” Ayette geçen ‘yalan kan’ ifadesi, ‘niteli i hakk nda yalan söyledikleri’ bir kan getirdiler, anlam ndad r.97 Zira bilinmektedir ki, ‘yalan’ nitelendirmesi, nesnelerin s fat olarak kullan lmaktan öte, sözlerin veya söz
sahiplerinin s fat olarak kullan lmaktad r.98
“Görmediler mi ki etraflar nda insanlar çarp l p ya!ma edilirken, biz emniyet içinde bir harem yapt k…”99 Ayette, harem için ‘emniyet içinde’ nitelendirmesi kullan lmaktad r. Hâlbuki kastedilen, haremin emniyet içinde olmas de il, haremde
emniyet içinde olunmas yani insanlar n haremde emniyet içinde ya amalar d r.100
“Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde çera! bulunan bir
kandil gibidir…”101 Ayet-i kerimede Yüce Allah, ‘Allah göklerin ve yerin nurudur’ diye
buyurduktan hemen sonra, ‘O’nun nuru…’ demek suretiyle ‘nur’u kendisine izafe
etmi tir. E er Allah, nurun kendisi olsayd , onu kendisine izafe etmezdi; çünkü bir
eyin kendi kendisine izafe edilmesi mümtenidir. Öyleyse burada, ‘nur’ kelimesi ile
‘münevvir (ayd nlatan)’ manas kastedilmi tir.102
b. stiâre: Hakiki mana ile mecazî mana aras ndaki alâkan n daima mü abehet (benzerlik) oldu u lügavî mecazd r.103 Kelime anlam itibariyle istiare, bir
eyin ödünç verilmesi veya ödünç al nm bir eyin iadesini istemektir. Dikkat
91

Nahl, 16/98.
Bk. Suyûtî, age, II, 38.
93
Maide, 5/6.
94
Bk. Suyûtî, age, II, 38; Daha farkl örnekler için Bk. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 39.
95
Bk. *bnü’l-Kayyim, age, s. 52-57; *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 20-29.
96
Ayr nt l bilgi ve örnekler için Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 38-40.
97
Bk. *bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 132.
98
Bk. Suyûtî, age, II, 38.
99
Ankebût, 29/67.
100
Bk. Suyûtî, age, II, 38.
101
Nur, 24/35.
102
Bk. 0im ek, Kur’an’da .ki Mesele (Müte abih-Nesh), s. 68.
103
Bk. Kazvinî, el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, II, 407.
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edilirse, istiare yap ld durumlarda bir laf z, adeta ödünç verme yoluyla manas n
ba ka bir lafza b rak r.104
*stiare gerçekte, iki taraf ndan yani mü ebbeh/müstear leh ile mü ebbeh
bih/müstear minh’ten herhangi birisi ile vech-i ebeh/cami ve te bih edat hazfedilmi
nda konuyu biraz daha netle tirelim.
bir benzetmedir.105 0imdi örnekler
“Elif, Lam, Ra. Bu bir kitapt r ki Rabbinin izniyle insanlar karanl klardan ayd nl !a, O güçlü ve övgüye lay k olan n yoluna ç karman için sana indirdik.”106 Ayet-i kerimede “zulümât/karanl klar” ve “nur/ayd nl k” kelimeleri, hakikî manalar n n d nda kullan lm lard r. Zulümâttan kastedilen “dalâlet ve küfür”, nurdan kastedilen ise “hidayet ve iman”d r. Ayet, asl nda u manay ihtiva etmektedir: “Allah,
onlar karanl klar gibi olan dalâletten, nur gibi olan hidayete ç kar r.” Burada te bihin mü ebbeh (benzetilen) k sm hazfedilerek, bir mecaz çe idi olan istiare yap lm t r. Bu istiaredeki alâka ise, sap kl k ile karanl k; hidayet ile ayd nl k aras ndaki
benzerliktir; yani, her ikisi de do ru yolu a rmaya sebep olma noktas nda birle tikleri için sap kl k karanl a, yine her ikisi de do ru yolu bulmaya vesile olduklar
için hidayet ayd nl a benzetilmi tir.107 Böyle bir manaya karine ise ayetin ba
taraf d r; zira ‘kitab n’ fiziksel anlamdaki karanl klardan yine fiziksel anlamdaki
ayd nl a ç karmak için indirilmedi i gayet aç kt r. Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’ ,
‘ziya/ k’ olarak nitelendiren u ayet-i kerime de bu meyanda hat rlanmas gereken örneklerden biridir: “Andolsun ki biz Musa ile Harun’a takva sahipleri için bir
furkan (hak ile bat l birbirinden ay ran), bir ziya/ k ve bir zikir/ö!üt verdik.”108 Burada da Tevrat’a k denmesi, onun adeta k gibi manevi karanl klar ayd nlat p,
do ru yolu bulmaya sebep olmas yönüyledir.
“O vakit Zekeriya, Rabbine nida edip demi ti ki: Rabbim, hakikaten kemiklerim
gev edi ve ba m iyice ya l l k aleviyle tutu tu, sana dua etmek suretiyle Rabbim, hiçbir
zaman bedbaht olmad m. Bu halimle ben, arkamdan gelecek yak nlar m ad na endi eye
kap ld m, benim kar m da k s rd r, art k bana kendi kat ndan bir yard mc arma!an et ki,
hem benim, hem Yakupo!ullar n n miras na sahip ç ks n, Rabbim, hem de onu r zaya
mazhar k l.”109 Zekeriya (a.s.)’ n, Cenab- Allah’a kar bu son derece içten ve dokunakl olan yakar nda bizim ele alaca m z husus, “ba m iyice ya l l k aleviyle tutu tu” cümlesidir. Bu ifadede müstear minh, nar yani ate tir; müstear leh, eyb yani
ya l l kt r; dolay s yla ya l l k ate e benzetilmi tir. Burada benzetme yönü ise gerek
ate ile ihtiyarl n yay lma-kaplama noktas ndaki benzerli i110 gerekse ate in par104

Bk. Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 102.
“*stiarenin rükünlerine u isimler verilir: a) Mü ebbeh: Müstear leh, b) Mü ebbeh bih(in manas ):
Müstear minh, c) Mü ebbeh bih(in lafz ): Müstear, d) Vech-i ebeh: Cami. Bk. Bolelli, Bela!at Arap
Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 103; Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 104; Suyûtî, el-.tkan, II,
44.
106
*brahim, 14/1.
107
Bk. Bolelli, age, s. 102; Bozgöz, age, s. 103; Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 75-76.
108
Enbiya, 21/48.
109
Meryem, 19/3–6.
110
“*fade edilmek istenen, saç n beyazl n n artmas d r, çünkü art , h zl bir ekilde gerçekle irse yay lma ve h zlanma konusunda ate in alevlenmesi gibi olur. Buna göre anlam öyle olur: A arma, adeta ate in yay lmas gibi ba ta (saçta) önlenemeyecek bir ekilde h zl ca yay lmaktad r.” Bk. Ebu Musa,
el-Bela!atü’l-Kur’aniyye Fi Tefsiri’z-Zemah eri, s. 212; *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 72-73.
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lakl ile ya l l ktaki saç n beyazl aras ndaki benzerliktir.111 Nas l ki ate h zl bir
ekilde yay l rsa, ço unlukla ya l l k ifadesi olan saç beyazl da beklenmedik bir
ekilde yay l p insan n ba n kaplar; ayr ca bu beyazl k edebi zevki olanlara ate in
parlakl n ça r t r r. Yakar halinde bulunan Zekeriya (a.s.)’a ait “ba m iyice
ya l l k aleviyle tutu tu” cümlesinin, “ben art k ihtiyarlad m” ifadesine nazaran, ihtiyarl k ve acizli i ifade etme noktas nda çok daha etkili oldu u ve rahmet-i ilahiyi
daha ziyade celbe vesile olabilece i aç kt r.
“Musa, gazab /öfkesi susunca, levhalar ald : O levhalardaki yaz da Rablerinden
korkanlar için bir hidayet ve bir rahmet vard .”112 Bu ayette, ‘öfkenin susmas ndan’ bahsedilmektedir. Burada müstear, sükût (susma); müstear minh, sakit(susan); müstear leh ise gazap (öfke)t r.113 Yani ‘öfke’nin geçmesi, susmakta olan bir kimseye
benzetilmi tir.114 Buradaki benzerlik yönü ise hem öfkenin geçmesinde hem de bir
kimsenin susmas nda bir sakinli in, sessizli in ve yat man n bulunmas d r.115
Ayette bu tarz bir üslup takip edilmesinin hikmeti ise udur: Hz. Musa, kavminin
onun Tur-i Sina’ya gitmesini f rsat bilerek kendi elleriyle yapt klar buza ya tap p
hak dini kulak ard etmeleri kar s nda, son derece k zg n ve üzgün bir ekilde onlar n yan na döner. O derece öfkelidir ki karde i Harun’un saç116 ve sakal ndan tutup
çeki tirir,117 onu ve kavmini azarlar. Onun bu derecede tepki ve öfkesi, ayet-i kerimede geçen ‘öfke susunca’ ifadesiyle, son derece çarp c ve bir o kadar da etkileyici
bir üslupla dile getirilmi tir. Zira ‘öfke susunca’ ifadesinden anla lmaktad r ki
sanki karde i Harun ve kavmiyle konu an, onlar azarlayan Musa’n n kendisi de il;
öfkesidir. Bundan dolay da sakinle ip yat mas , ‘öfke susunca’ tarz nda manidar
bir üslup ile dile getirilmi tir.
“Ölü iken kendisini diriltti!imiz ve insanlar içinde yürümesi için kendisine bir nur
verdi!imiz kimsenin durumu, karanl klar içinde kalm ve ondan bir türlü ç kamayacak
bir halde bulunan kimsenin durumu gibi olur mu? Fakat kâfirlere, amelleri öyle süslü/yald zl gösterilmektedir.”118 Ayet-i kerimede ‘ölü (mevt)’ kelimesi, ‘dall (do ru
yolda olmayan)’ kelimesinden,119 ‘diriltme (ihya)’ kelimesi ise ‘hidayet (do ru yola
erdirme)’ kelimesinden istiare yap lm t r.120 Dolay s yla -hay r ve iyilik noktas ndaki hareket ve bereket yönüyle-hidayet dirilmeye, -sözü edilen hareket ve bereket-

111

Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 44.
A’raf, 7/154.
113
Bk. Suyûtî, age, II, 44.
114
Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 84.
115
Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, age, I, 83.
116
Bk. *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 172.
117
“Ey Musa! Seni kavminden çarçabuk ayr lmaya iten nedir? Dedi ki: Onlar arkamda izim üzerindedirler,
Rabbim, ho nut kalman için Sana gelmekte acele ettim. Dedi ki: Biz senden sonra kavmini fitne (deneme)den
geçirdik, Samiri onlar a rt p-sapt rd . Bunun üzerine Musa, kavmine oldukça k zg n ve üzgün olarak döndü…” (Taha, 20/83–86); “Ey Harun! dedi, sana ne engel oldu da bunlar n dalalete dü tüklerini gördü!ün
zaman bana uymad n, emrime ba m kald rd n? Dedi ki: Ey anam n o!lu! Sakal m ve ba m tutup çeki tirme, ben, senin ‘.srailo!ullar aras nda ayr l k ç kard n, sözümü önemsemedin’ demenden endi e ettim” (Taha, 20/92–94).
118
En’am, 6/122.
119
Bk. *bnü’l-Kayyim, age, s. 51.
120
Bk. *bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 140.
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ten yoksun olmas yönüyle de- sap kl k ölüme benzetilmi tir.121 Allah’ n, do ru
yolda olmayan birine hidayet nasip etmesini ve ona hak ile bat l n aras n ay racak
bir uur ve yakin vermesini ‘diriltmek’ olarak tavsif etmesi,122 hidayetin ve do ru
yolda bulunman n ‘hayat’ kadar de erli oldu unu, belki de hayat n ancak bunlarla
hayat oldu unu ifade etmesi bak m ndan oldukça anlaml d r.
“Hepiniz, Allah’ n ipine123 s ms k tutunun, da! l p ayr lmay n da Allah’ n üzerinizdeki nimetini dü ünün! Sizler birbirinize dü man iken, O, kalpleriniz aras nda dostluk
meydana getirip uzla t rd da nimeti sayesinde karde oldunuz. Hem sizler ate ten bir
çukurun tam kenar ndayken O, tutup sizi kurtard . :imdi do!ru yolu bulas n z diye Allah
size ayetlerini böylece aç kl yor.”124 Ayet-i kerimede ‘ip (habl)’ kelimesi Kur’an- Kerim’den, ‘i’tisam (tutunmak) kelimesi ise ‘ittiba’dan istiare yap lm t r.125 Bu tarz
bir üslup tercih edilmekle, Allah’ n kitab na güzel bir ekilde uymak ve bu sayede
O’nun yard m na mazhar olup himayesine güvenmek, büyük bir çukura dü üp de
kendisine yukar dan son derece sa lam, kopmas imkâns z bir ip sark t l p, kurtulu u için o ipe s ms k bir ekilde tutunan bir kimsenin durumuna benzetilmi tir.126
Vak a, Kur’an- Kerim kurtulu umuz için adeta gökten sark t lm sapasa lam,
kopmas imkâns z bir halatt r. Ona s ms k tutunan kurtulur. Ona s rt n çeviren
ise içinde bulundu u ate çukurunda yok olup gitmeye mahkûmdur.
*stiare ile ilgili verilen örneklerin yeterli oldu u kan s nday z.127 Ayr ca belirtmek isteriz ki, istiaredeki farkl boyutlar dikkate al nmak suretiyle farkl taksim
ve tasnifler yap lm t r.128 Ancak, bunlar n bir k sm n n birbiriyle örtü en ve pek

121

Bk. Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 109.
Bk. Zemah eri, el-Ke af, II, 60; “Ey iman edenler, size hayat verecek !eylere sizi ça! rd ! zaman,
Allah’a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki üphesiz Allah, ki i ile kalbi aras na girer ve siz gerçekten O’na
götürülüp toplanacaks n z” (Enfal, 8/24).
123
“Allah’ n ipi, O’nun taraf ndan belirlenen hayat tarz d r. O bir iptir, çünkü mü’minlerin Allah’la
ili kilerini sa lam tutar ve ayn zamanda onlar birbirine ba lay p, bir toplum halinde birle tirir. Hz.
Peygamber Kur’an’ ‘Allah’ n gökten yere uzanm ipi’ olarak tan tm t r. Buna göre Allah’ n ipine
sar lmak bir anlamda Kur’an’a sar lmakt r.” 0ahinler, Necmettin, Kur’an’da Sembolik Anlat mlar, Beyan Yay nlar , *stanbul 1995, s. 64.
124
Al-i *mran, 3/103.
125
“Haris el-A’ver, Hz. Peygamberin (s.a.s.) ‘haberiniz olsun bir fitne ç kacak!’ dedi ini duyunca, hemen
bundan kurtulu yolunun ne olaca n sorar. Hz. Peygamber öyle buyurur: “Allah’ n kitab na uymakt r. Onda sizden öncekiler ve sizden sonrakilerle ilgili haberler, ayr ca aran zda cereyan edecek olaylar n hükmü var. O, hak ile bat l ay ran ölçüdür. Onda her ey ciddidir, gayesiz bir kelam yoktur. Kim ak ls zl k edip,
ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim onun d nda hidayet ararsa, Allah onu sapt r r. O, Allah’&n sa(lam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir, o dosdo!ru yoldur. Onun sayesinde hevalar yanl a sapmaktan, diller iltibastan korunur. Âlimler ona doymazlar. Onun çokça tekrar usand rmaz, tad n eksiltmez. .nsan hayrete dü üren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez, o öyle bir kitapt r ki, cinler i ittikleri
zaman öyle demekten kendilerini alamad lar: ‘Biz, gerçekten hayranl k uyand ran bir Kur’an dinledik, o gerçe!e yönlendiriyor, biz de ona iman ettik.’ (Cin, 72/1) Kim onunla konu ursa do!ru söyler, kim onunla amel
ederse mükâfata mazhar olur, kim ona ça!r l rsa dosdo!ru yola ça!r lm olur. Ey A’ver, bunlar iyi ö!ren.”
Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 14, 2908; Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve :erhi, III, 224–225.
126
Bk. Zemah eri, el-Ke af, I, 386; Suyûtî, el-.tkan, II, 46.
127
Daha fazla örnek için Bk. *bn Kuteybe, Te’vil’u Mü kili’l-Kur’an, s. 137-184.
128
Bk. Suyûtî, age, II, 44-46.
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farkl l k arz etmeyen tasnifler olmas ,129 hatta kimi zaman verilen örneklerin de
ayn olmas dolay s yla bu husustaki ayr nt lara dalmay uygun görmedik.130
B) K NAYE VE TA’R Z
1. Kinaye
Lügatte, ‘örtmek’ manas na gelip,131 bir manay , dilde kendisi için konulan laf zlar söylemeksizin ifade etmek demektir.132 Böyle bir durumda anlat lmak istenen
mana, kendisi için vaz’ edilen laf zlarla ifade edilmez. Belki ona e it veya yak n bir
mana söylenmek suretiyle, as l anlat lmak istenen manaya imada bulunulur.133
K saca kinaye, “kendisiyle manas n n laz m kastedilen laf zd r” eklinde de tarif
edilmi tir.134 Lafz n manas n n laz m n kastetmek, manan n pe i s ra gelen neticesini kastetmektir.135
Araplar n “tavîlu’n-necad (k l c n n ba! uzun)” ve “kesîru remadi’l-qidr (tenceresinin külü bol)” sözleri, kinayenin me hur örnekleridir.136 “K l c n n ba uzun” ifadesi, bir kimsenin uzun boylu olmas ndan kinayedir. Zira k l c n ba n n uzun
olmas , sahibinin uzun olmas n gerektirir.137 “Tenceresinin külü bol” ifadesi ise bir
kimsenin konuklar n n, misafirlerinin bol olmas ndan kinayedir;138 çünkü tefekkür
ve ak l yoluyla bilinir ki, bir kimseyi övmek için kullan lan bu ifadede, salt olarak
külün bollu unu övmenin bir anlam yoktur. Öyleyse buradan manan n laz m na
intikal etmek gerekir ki o da udur: Bir kimsenin tenceresinin külü bol ise demek ki
o kimsenin evinde çokça ate yak l r. Çokça ate yakmak bol miktarda yemek piirmeyi gerektirir. Yemeklerin bollu u yiyen kimselerin fazla olmas n gerektirir.
Yiyen kimselerin fazla olmas misafirlerin çok olmas n gerektirir. Misafirlerin çok
olmas ise cömert olman n gere idir.139
Yukar da verilen örneklerde de görüldü ü üzere kinayede kastedilen anlam,
laf z yoluyla de il tefekkür ve ak l yoluyla bilinir.140 Ayr ca laf zlar, kendisi için
konulduklar asli manalar nda kullan lm lard r; ancak bununla manalar n n laz m
kastedilmek suretiyle ba ka bir manaya i aret edilmi tir. Böyle bir kullan m ise,

129

Bk. Bozgöz, Kur’an- Kerim ve Mecaz Kavram , s. 105.
*stiarenin çe itleri için Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 75-107; Bolelli, Bela!at
Arap Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 104-111; Bozgöz, age, s. 105-113.
131
Bk. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 187.
132
“Beyan ilmiyle u ra an âlimler kinayeyi, ‘çirkin-yak ks z bir manay güzel bir laf zla ifade etmektir’
eklinde tarif etmi lerdir. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 187.
133
Bk. Cürcanî, Delailu’l-.’caz, s. 41; Zerke î, el-Burhân, II, 301; Ebu Musa, el-Bela!atü’l-Kur’aniyye, s. 224.
134
Suyûtî, el-.tkan, II, 47; Subhi Salih, Mebahis fî Ulumi’l-Kur’an, s. 330; Kinaye; sözlük anlam , bir sözü
lügat anlam ndan ba ka bir manaya gelecek ekilde söylemektir. Kinayenin terim anlam sözlük anlam ndan pek farkl de ildir: Bir sözün kendi manas yla beraber, laz m mana dedi imiz ba ka bir manay hat rlatmas na terim olarak kinaye diyoruz.” Ya ar, Kur’an’da Anlam Kapal Ayetler, s. 181.
135
Bk. Cürcanî, age, s. 41.
136
Bk. Cürcanî, age, s. 41; Zemah eri, el-Ke af, I, 279.
137
Bk. Bolelli, Bela!at Arap Edebiyat Bilgi ve Teorileri, s. 123.
138
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 301.
139
Bk. Cürcanî, age, s. 230; Bolelli, age, s. 126.
140
Bk. Cürcanî, age, s. 230.
130
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lafz ilk olarak kendisi için konuldu u manada kullanmaya engel de ildir. Kinayedeki bu özellik, onu mecazdan ay ran en önemli ay r c vas ft r.141
Kinayede, lafz n hakiki anlam n n anla lmas na engel bir durumun bulunmamas na vurguda bulunacak ekilde baz tan mlar da yap lm t r. Örne in, *bnu’l-Esir’in kinaye tan m öyledir: “Kinaye, bir lafz n, hakikat ile mecaz n aras n
birle tiren bir vas fla, hakikat ve mecaz n her birine hamledilmesi caiz olan bir
manaya delalet etmesidir.”142 Bu tan ma göre kinayede hakiki manan n mümkün
olmas artt r.143
Kinayenin tan m na ve onu mecazdan ay ran özelli ine dair verilen bilgilerden sonra, konuyu Kur’an- Kerim’deki örnek baz ayetler
nda somutla t ral m.
“O cennetlerde, bak lar n k san (kasiratu’t-tarf) öyle kad nlar var ki, onlardan
önce kendilerine ne bir insan, ne de bir cin dokunmu tur.”144 Ayet-i kerimede geçen “bak lar n k san (kasiratu’t-tarf)” ifadesi, cennette bahsedilen kad nlar n iffetli olmalar ndan kinayedir.145 Burada “iffetli olmak”, do rudan ifade edilmeyip, bunun
yerine söz konusu anlam anlatmak üzere e it veya yak n laf zlar kullanma yolu
tercih edilmi tir.146 Bu durumda ifadenin aç l m öyledir: Kad n iffetli oldu u zaman, bak lar n kocas na hasreder, ba kalar na bakmaz. Öyleyse “bak lar k smak”, iffetli olmayla e de erde tutulmu tur, zira iffetli olman n en önemli bir
nedeni, bak lar k smakt r. “Mü’min erkeklere söyle; gözlerini sak ns nlar ve rzlar n
korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir. :üphesiz, Allah yapt klar ndan haberdard r.
Mü’min kad nlara da söyle; gözlerini sak ns nlar, rzlar n korusunlar…”147
“Rabbin, kendisinden ba kas na kulluk etmemenizi ve anne-babaya güzel davranmay emretti. :ayet onlardan biri veya ikisi senin yan nda ya lan rsa, onlara ‘üff (öf)’
deme ve onlar azarlama, onlara güzel söz söyle.”148 Ayet-i kerimede, anne-babaya ‘öf
demeyin’ denmek suretiyle, onlara kötü davranmay nehyetmekten kinaye yap lm t r. Ancak burada ‘öf demeyin’ ifadesini, hakikati üzere anlamaya engel herhangi bir karine de mevcut de ildir. Yani anne-babaya kötü davranmay n, onlar
azarlamay n, öyle ki onlara ‘öf’ bile demeyin.149
Usulcüler, Kur’ân’da kinayenin kullan lmas nda baz sebepler ve edebi gayeler saym lard r.150 Bunlar n bizce önemli olanlar n öyle özetlemek mümkündür:
1. Tenbih/Dikkat çekmek. “Sizi tek bir nefisten yaratan O’dur.”151 Ayette, nefs-i
vahide (tek bir nefis) sözüyle, Hazreti Âdem’den kinaye yap lm t r. Burada, do 141

Bk. *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 63-64.
Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 48; Ebu Musa, el-Bela!atü’l-Kur’aniyye, s. 676.
143
Bk. Ebu Musa, age, s. 725; “Kinaye, gerek hakiki, gerekse mecazî olarak farkl iki anlama delalet eden
her laf zd r; ba ka bir tabirle, bir sözü tek kullan mda hem gerçek, hem de mecaz anlam yla kullanma
sanat d r.” Bk. Ebu Musa, a.y.
144
Rahman, 55/56.
145
Bk. Suyûtî, age, II, 48.
146
“Yani mütekellim bir manay kastediyor, fakat o manay ifade eden gerçek laf zlar terk ediyor, bu
laf zlara e it veya yak n olan ba ka laf zlar kullanarak kastetti i manay ifade etme yoluna gidiyor.
Bu anlat m biçimine ‘irdaf’ da denir.” Ebu Musa, age, s. 224.
147
Nur, 24/30–31.
148
*sra, 17/23.
149
Bk. *zzüddin b. Abdisselam, Kitabu’l-. are, s. 63-64.
150
Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 47-48.
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rudan “Sizi Âdem’den yaratan O’dur” denmeyip bu tarz bir üslup tercih edilmesinde, Allah’ n kudretinin büyüklü üne ve yüceli ine dikkat çekme söz konusudur.152 Zira insanl tek bir nefisten yaratmak, ancak her eye gücü yeten bir Kadir-i Mutlak’ n i i olabilir.
2. Aç ktan söylenmesi ho olmayacak eylerin bildirilmesinde. Meselâ Kur’ân’da,
“…E!er hasta olur veya seferde bulunursan z veya biriniz hacet yerinden gelir153 ya da
kad nlara dokunursan z da suya güç yetiremezseniz, o zaman temiz bir topra!a teyemmüm edin…”154, “Oruç gecesi kad nlar n za yakla man z size helal buyruldu, onlar sizin
için bir örtü, siz de onlar için bir örtüsünüz…”155, “O, sizi tek bir nefisten yaratt ve gönlü
ona s ns n diye e ini de ondan var etti, ne zaman ki onu örtüp bürüdü, o da bir yük yüklendi, bir müddet bununla geçti, derken a! rla t , o vakit ikisi bir kendilerini yeti tiren
Allah’a öyle dua ettiler: E!er bize salih bir çocuk verirsen, yemin ederiz ki elbette ükreden
kullar ndan oluruz.”156 gibi ayetlerde cimadan (cinsel ili kiden) kinaye olarak, “dokunmak (mülâmese)”,157 “yakla mak (refes)”, “örtü (libas)” ve “örtüp bürümek
(ta a î) gibi kelimeler kullan lm t r.158
3. Belâgat ve mübala!a kasd yla kinayeye ba vurmak. “Öyle iken tuttular kullar ndan ona bir cüz taslad lar. Hakikaten insan apaç k bir nankördür. Yoksa O, yaratt !
mahlûklar ndan kendine k zlar edindi de o!ullar size mi ay rd ? Hâlbuki onlardan biri, o
Rahman için verdi!i örnekle (k z çocu!unun do!umuyla) müjdelendi!i zaman, yüzü simsiyah oluyor da kahr ndan yutkundukça yutkunuyor. Ya!.. O, ziynet içinde yeti tirilip de
mücadeleye gelince becerikli olmayan öyle mi? Rahman’ n kullar olan melekleri de di i
yapt lar. Yarat l lar na ahit mi oldular? :ahitlikleri yaz lacak ve sorguya çekilecekler.”159 Mü riklerin, melekleri Allah’ n k zlar olarak görmesini konu edinen bu ayeti kerimede geçen “O, ziynet içinde yeti tirilip de mücadeleye gelince becerikli olmayan öyle mi?” ifadesiyle, nimet ve ziynete dü kün olarak yeti melerinden,160 bu
ziynete olan dü künlü ün de kendilerini derin ve ince manalar dü ünmede geri
b rakarak,161 mücadele ve tart mada zay f k ld ndan bahsedilmek suretiyle kad nlardan kinaye yap lm t r.162 Do rudan ‘kad nlar’ denmeyip, onlara ait olan bir
özelliklerini gündeme getirmek suretiyle kinayeye ba vurulmas , meleklerin böyle
bir özellikte olmad klar n vurgulama amac na yöneliktir.
4. .htisar ve icaz dedi!imiz daha k sa ve özlü anlat m kasd yla kinayeye ba vurmak. “Fiil” lafz n n pek çok laf zdan kinaye yap lmas , ihtisar ve icazda en çok rast151

A’raf, 7/189.
Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 301; Suyûtî, age, II, 47; Ya ar, Kur’an’da Anlam Kapal Ayetler, s. 182.
153
“Hacet yeri” diye tercüme edilen ve ayetin orijinalinde geçen “ âit” kelimesi, as l itibariyle “sakin,
huzurlu yer” (Suyûtî, age, II, 47) anlam na gelmekte olup, ihtiyaç gidermekten kinayedir. (Bk. Ebu
Ubeyde, Mecazu’l-Kur’an, I, 128).
154
Nisa, 4/43.
155
Bakara, 2/187.
156
A’raf, 7/189.
157
Bk. Ebu Ubeyde, age, I, 155.
158
Bk. Subhi Salih, Mebahis fî Ulumi’l-Kur’an, s. 330; Zerke î, el-Burhân, II, 303-304; Suyûtî, age, II, 47;
*bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 187; Ya ar, Kur’an’da Anlam Kapal Ayetler, s. 183.
159
Zuhruf, 43/15–19.
160
Zemah eri, el-Ke af, IV, 237.
161
Suyûtî, el-.tkan, II, 47.
162
Bk. Zemah eri, age, IV, 237.
152
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lan lan bir kinaye türüdür.163 “E!er kulumuza k s m k s m indirdi!imiz Kur’an’dan
üphede iseniz, haydi onun dengi bir sure meydana getirin ve Allah’tan ba ka güvendiklerinizin hepsini ça! r n, e!er sad k iseniz bunu yap n. Yok, yapamazsan z -ki hiçbir zaman
yapamayacaks n z- o halde yak t insanlar ile ta lar olan o ate ten sak n n, o kâfirler için
haz rland .”164 Ayet-i kerimede geçen “yapamazsan z (fein lem tef’élû)” lafz yla,
“ ayet Kur’an’ n dengi bir sure meydana getiremezseniz” cümlesinden, “yapamayacaks n z (ve len tef’élû)” lafz yla da “Kur’an’ n dengi bir sure meydana getiremeyeceksiniz” cümlesinden kinaye yap lm t r. Sözü gereksiz yere uzat p usand rmamak için bu tarz bir üslup takip edilmesi, son derece yerindedir.165
5. . in varaca! neticeyi haber verme. “Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendi de kurudu.”166 Ayeti kerimede, lugat itibariyle as l manas “alev babas ” olan Ebû Leheb’in
isminin özellikle zikredilmesinde, kinaye yoluyla onun cehennemlik oldu una ve
gidip varaca yerin ‘ate ’ oldu una bir i aret vard r.167 Hz. Peygambere (s.a.s.)
nankörlük ve dü manl kta ileri giden, *slam dininin yay lmas na engel olmak için
her türlü fitne ve fesat ate ini alevlendirmeye çal an Ebu Cehil ve benzeri azg n
kâfirlerin küfür ve ta k nl klar Kur’an’da anlat lm olmakla beraber hiçbirinin ad
aç kça zikredilmedi i halde, Peygamberin baba bir amcas olan Ebu Leheb’in ismine
özellikle yer verilmesi dikkate de er niteliktedir. “Ebu Leheb” ifadesi, ahs gösteren
bir künye olmakla beraber168 lügat itibariyle “alev babas ” anlam na geldi inden,
Peygambere ve *slama kar ate püskürmek isteyip de kendini cehenneme atm
olan kâfirlerin hepsinin temsilcisi olmas sebebiyle onun kötü ak beti, hepsinin
ak betine misal yap lm gibidir. Daha önce de belirtti imiz gibi, kinayelerde hakikatin irade edilmesi de mümkün oldu undan bu ifadede maksat sadece Ebu Leheb’in ahs n belirtmekten ibaret olmay p, onun vasf na ve bu vas fta ona benzeyenlerin hallerine de i aret edilmi demektir.169
2. Ta’rîz
Kimi zaman kinayenin bir alt ba l olarak ele al nan ta’riz,170 “söylenen sözü
zarif bir tarzda, maharetle manas ndan ba ka bir yöne çevirmek”171 olarak tan mlanm -

163

Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 47.
Bakara, 2/23–24.
165
Bk. Zemah eri, el-Ke af, I, 107.
166
Tebbet, 111/1.
167
Bk. Suyûtî, age, II, 47.
168
“As l ismi, Abdüluzza b. Abdilmuttalip iken yanaklar n n pek k rm z olmas ndan dolay ‘ate ’e
benzetilerek, Ebu Leheb denilmi ve bu künye ile me hur olmu tur. Çok ate li manas na gelen “alev
babas ” künyesi ona ba lang çta, yüzünün parlakl veya canl l yahut hiddet ve iddeti itibariyle
övgü manas dü ünülerek verilmi ti. Ancak bu vasf n hakikatinde ‘ate in kayna olmak’ veya ‘ate i
sevmek’ manas n n bulunmas ve en iddetli ate in de cehennem ate i olmas dolay s yla ‘Ebu Leheb’
ismi, kendisini ate e sürükleyen ‘cehennemlik’ unvan na dönü türülmü , fiil ve hareketleri itibariyle
de ‘cehennemin babas ’ manas na darb- mesel olarak kullan lm t r.” Elmal l , Hak Dini Kur’an Dili,
X, 48–49.
169
Bk. Elmal l , age, X, 47-48.
170
Bk. Ali el-Carim-Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vaz ha, I, 131; Bolelli, Bela!at Arap Edebiyat Bilgi ve
Teorileri, s. 123-127; “Baz lar kinaye ile ta’rizin ayn ey oldu unu söylemi lerdir.” *bnü’l-Kayyim, elFevâidu’l-Mü evvik, s. 196.
171
Bk. Ya ar, Kur’an’da Anlam Kapal Ayetler, s. 183; Bolelli, age, s. 127; Zemah eri, el-Ke af, I, 279.
164
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t r.172 Cimri bir kimseye “ne kadar cömert davran yorsun” demek173 veya ihtiyaç
sahibi bir insan n muhtaç oldu u kimseye “sana selam vermeye ve senin mübarek
yüzünü görmeye geldim” demesi,174 ta’rizin örneklerindendir.
Ta’rizin kinayeden fark n belirtmek için de u tan mlar yap lm t r: “Ta’riz,
bir eyi söyleyip de, onunla söylemedi in bir eyi i aret etmendir”;175 “ta’riz, bir
manay hakiki veya mecazî yollar n d nda, söyleni tarz yla ifade eden bir laf zd r”;176 “ta’riz, ba ka bir eye i aret etmek üzere hakiki manas nda kullan lan laf zd r”;177 “ta’riz, birine seslenip ba kas n kastetmek eklinde, zikredilmeyen bir kimse için kullan lan sözdür.”178
Tan mlardan da anla laca üzere ta’riz, kinayeden daha gizli bir anlat m
yöntemidir. Çünkü kinayenin delaleti laf zla, ta’rizin delaleti ise mefhumlad r.
Kinayede bir söz söylenir, o sözün laz m kastedilir, ta’riz’de ise bir söz söylenir,
onunla o sözün anlam kapsam nda bulunmayan bir eye i aret edilir.179 Ayr ca
kinaye müfred laf zla yap labildi i halde ta’riz ancak mürekkep laf zlarla yap l r.180
De i ik gayeler için ba vurulabilen ta’rizin Kur’an- Kerim’de geçen baz örneklerine bir göz atal m.
“:ehrin uzak yerinden bir adam ko arak geldi, ‘Ey hem erilerim, elçilere uyun’ dedi. ‘Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayete ermi kimselerdir. Bana ne oluyor ki,
beni yaratana kulluk etmeyecekmi im? Hep döndürülüp O’na götürüleceksiniz. Hiç ben
O’ndan ba ka ilahlar edinir miyim? E!er O Rahman bana bir zarar dileyecek olsa onlar n efaati benden yana hiçbir eye yaramaz ve beni kurtaramazlar. :üphesiz ben o vakit
apaç k bir sap kl k içinde olmu olurum.”181 Ayet-i kerimelerde, ehrin uzak yerinden
ko arak gelen adam n kendi kavminden olan hem erilerini güzel ve yumu ak bir
üslupla hakka davet etmesi konu edilmektedir. Adam, kavmine, hidayet üzere olan
ve kimseden bir ücret istemeyen elçilere uymalar n tavsiye ettikten sonra üslubunu de i tirip “Bana ne oluyor ki, beni yaratana kulluk etmeyecekmi im?” demek suretiyle, “Size ne oluyor ki, sizi yaratana kulluk etmeyecekmi siniz?” anlam na gelecek
ekilde ta’rizde bulunmu tur. Ayn ayetin devam ndaki cümlenin “Hep döndürülüp
O’na götürüleceksiniz” tarz nda gelmesi, böyle bir ta’rizin varl n n karinesi niteliindedir. “Hiç ben O’ndan ba ka ilahlar edinir miyim? E!er O Rahman bana bir zarar
dileyecek olsa onlar n efaati benden yana hiçbir eye yaramaz ve beni kurtaramazlar.
:üphesiz ben o vakit apaç k bir sap kl k içinde olmu olurum.” cümlelerinde de “Hiç
O’ndan ba ka ilahlar edinebilir misiniz? E!er O Rahman size bir zarar dileyecek olsa
172

“Ta’riz, kinaye ile dokunakl söz söylemektir.” Kurt, .bn Kuteybe ve Tefsir Anlay , s. 178.
Ya ar, age, s. 183.
174
Zemah eri, age, I, 279.
175
Zemah eri, age, I, 279; *lmi bir ekilde ta’rizi tan mlayan ve müdakkik âlimlerin ele tiri getiremeyece i ölçüde sa lam bir ‘ta’riz tarifi’ yapan ilk ki inin Zemah eri oldu u söylenir. Bk. Ebu Musa, elBela!atü’l-Kur’aniyye, s. 563-564; Ayn tan m için Bk. *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 197.
176
Bk. Suyuti, el-.tkan, II, 48; Zerke î, el-Burhân, II, 311.
177
Sübkî’nin ta’riz tan m d r. Bk. Suyuti, age, II, 48.
178
Söz konusu tan m ise Sekkakî’ye aittir. Bk. Suyuti, age, II, 48; ayr ca Bk. Zerke î, el-Burhân, II, 311;
Ya ar, age, s. 184.
179
Bk. Subhi Salih, Mebahis fî Ulumi’l-Kur’an, s. 332.
180
Bk. Ya ar, age, s. 183-184.
181
Yasin, 36/20–24.
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onlar n efaati sizden yana hiçbir eye yaramaz ve sizi kurtaramazlar. :üphesiz siz o
vakit apaç k bir sap kl k içinde olmu olursunuz.” anlam n ça r t racak ekilde bir
ta’riz söz konusudur. Burada adam n kendi ad na konu up kavmini do rudan hakka itaatsizlik ve sap kl kla suçlamay terk etmesi, onlar n k z p öfkelenmelerinin
önüne geçilmesini sa lad gibi, ayn zamanda elçilere ve getirdikleri hakikatlere
uymalar n temin edebilecek bir zemin haz rlam bulunmaktad r.182
“Resulullah n hilaf na olarak arkada kalanlar, oturup kalmalar na sevindiler de
Allah yolunda mallar yla ve canlar yla cihat etmekten ho lanmad lar ve ‘bu s cakta savaa ç kmay n’ dediler. De ki, ‘cehennem ate i daha s cakt r’. Fakat kavray panlasalard .”183 0ayet ayet-i kerimeyi zahiri üzere de erlendirirsek, “De ki, ‘cehennem
ate i daha s cakt r’” ifadesiyle, cehennem ate inin s cakl n n iddetli oldu unu
haber verdi ini görürüz. Hâlbuki cehennem ate inin s cakl n n daha çetin oldu u,
muhataplar taraf ndan da bilinen bir husustur, öyleyse burada bu hususun hat rlat lmas ve buna dikkat çekilmesi ba ka bir gayeye yöneliktir. Burada hedeflenen
gaye, Allah’ n elçisinin z tt na gidip iddetli s ca bahane ederek sava tan geri
kalanlar n, cehenneme gideceklerini ve orada onun tarife s maz deh etli ate iyle
kar kar ya kalacaklar n ta’riz yollu ifade etmektir.184 Adeta öyle denmi gibidir:
Siz buradaki s cakl
bahane ederek sava tan geri kal n bakal m, ancak bunun
cezas olarak öyle bir s cakl a, öyle bir ate e maruz kalacaks n z ki bin pi man
olacaks n z, fakat bunu kavray p anlayabilseydiniz zaten böyle yapmazd n z. “Hay r! Andolsun ki o ‘hutame’ye at lacakt r. Hutame’nin ne oldu!unu bilebildin mi? Allah’ n
tutu turulmu ate idir ki o, yüreklerin üstüne t rman p ç kar. O, uzat lm sütunlarda
onlar n üzerine kilitlenecektir.”185
“Derken (.brahim), onlar (putlar ) paramparça etti, belki kendisine müracaat
ederler diye büyük olan na dokunmad . ‘Bunu bizim ilahlar m za kim yapm ? Herhalde o
zalimlerden biridir’ dediler. ‘Bir delikanl i ittik bunlar an yor, ad na .brahim deniyormu ’ dediler. ‘Haydi, halk n gözleri önüne getirin onu, belki ehadet ederler’ dediler. ‘Sen
mi yapt n bunu ilahlar m za ya .brahim?’ diye sordular. O da dedi ki, ‘belki u büyükleri
yapm t r. Sorun bakal m onlara, e!er söyleyebilirlerse!’”186 Ta’rizin en me hur ve en
aç k örneklerinden biri olan bu ayet-i kerimelerde anlat ld
ekliyle *brahim (a.s.),
kavminin tapmakta oldu u putlar onlar yokken k r p parçalar; ancak döndükleri
zaman kendisine sorsunlar diye en büyük puta dokunmaz. Gelip de putlar parçalanm bir vaziyette gördüklerinde, önceleri o putlar diline dolayan Hz. *brahim’i
ça r p ‘bunu putlar m za sen mi yapt n?’ diye sorarlar. Hz. *brahim’in cevab öyledir: “Bana de!il putlar n kendilerine sorun, u büyükleri yapt , e!er konu abiliyorlarsa
kendileri cevap versinler.”187 Burada sanki konu abilme yetene i, putlar k rmak gibi
bir i i yapabilmenin art olarak söylenmi tir yani ayet onlar -gerek k r lan ve
gerekse sa lam duran büyük put- konu abilselerdi o zaman böyle bir i i yapabilir182

Bk. Suyûtî, el-.tkan, II, 48-49.
Tevbe, 9/81.
184
Bk. Subhi Salih, Mebahis Fî Ulumi’l-Kur’an, s. 332.
185
Hümeze, 104/4–9.
186
Enbiya, 21/58–63.
187
“Yani putlar n en büyükleri, kendisiyle birlikte di er küçük putlara da tap lmas na öfkelendi ve onlar
k r p parçalad .” *bnü’l-Kayyim, el-Fevâidu’l-Mü evvik, s. 197.
183
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lerdi, dü ünemedi ine ve konu amad na göre u sa lam duran put, nas l öyle bir
i i yapabilir ki?188 Bu durumu öyle bir misalle daha anla l r hale getirmek mümkündür: Örne in, “sen, hakikaten güzel yaz yazmakla me hur olsan ve son derece
mükemmel bir hatla güzel bir kitap yazsan, okuma-yazmas olmayan, güzel yaz
yazamayan, belki tüm mahareti yaz y bozmak olan bir arkada n sana ‘bu kitab
sen mi yazd n?’ diye sorsa, sen de ‘yok sen yazd n’ tarz nda cevap verirsen, elbette
buradaki maksad n muhatab nla alay etmekle beraber kitab bizzat kendi elinle
yazd n vurgulamand r. Kitab senin yazmad n , okuma-yazmas bulunmayan
arkada n n söz konusu kitab yazd n kastetmek gibi bir amaç güdülmedi i apaç kt r.”189 Ayn ekilde Hz. *brahim’in de bu ekil ta’riz yollu, alayl bir ifadeye
ba vurmas nda, gerçekte yapt i i putlara mal etme maksad bulunmad gibi,
kavminin tapt o putlar n böyle bir i i yapamayacak kadar aciz olduklar n , konuamad klar n , dü ünemediklerini dolay s yla da ilah olamayacaklar n vurgulama
söz konusudur.190
SONUÇ
Mecaz, kinaye ve ta’riz ile ilgili tan mlamalar ve aç k-anla l r olmas na özen
gösterdi imiz örneklerle, Kur’an’ Kerim’in bünyesinde yer alan sembolik anlat m
unsurlar n n anlat ma hem bir zenginlik hem de canl l k kazand rd
görülebilmektedir. Ba ka bir ifadeyle, Kur’an yorumuna ili kin birtak m önemli yararlar ve
yeni boyutlar elde edilebilece i anla labilmektedir. Bir di er önemli husus olarak,
mecaz konusunun, herkesin Kur’an’la ilgili olarak farkl eyler söyleyebilece!i bir gev eklik alan olmad ortaya ç kmaktad r. Zira imkân ölçüsünde uygun ve aç k örnekler
ele al nmak suretiyle, konunun itidal düzleminde i lenmesini sa layacak, benzer
meselelerde tutarl bir metodun uygulanmas n temin edecek, bilhassa dini bilinç
konusunda geli igüzel ve keyfi yorumlara gidilmesinin önüne set çekebilecek olan
ölçütlerin çerçevesi bir anlamda çizilmi olmaktad r.
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