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FATiHA SÜRESİNDE EDEBİ SANATLAR 

A. Cüneyt EREN * 

ÖZET 

Belağat her dilin hususiyetlerini idrak etmek, ince sırlanna vakıf olmak bakımından 
değer arz eden iliınlerin başında, en önünde gelir. Arap dilinin belagatı ile de Kur'an 
nazmında ilk bakışta görülmeyen, ancak dikkatli araştırma sonucunda anlaşılan lügavi 
i' c:iz anlaşılır. 
Bu çalışmada Fatiha sılresinde yer alan edebi sanatıann tarutılması ve bu sanatıann 
murad-ı ilahiyi anlama yönündeki katkılan ele alınmıştır. Bumeyanda 114 yerde olmak 
üzere belagatı ilgilendiren 46 farklı konu ve sanat tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Belağat, Edebi Sanatlar, Nükte, Me:ini, Beyan, Bedi'. 

ARTS OF ELOQUENCE (BALAGAH) INTHESURA OF FATiHA 

ABSTRACT 

The art of Eloquence is one of the most important disciplines among others which are 
valuable to perceive the peculiarities of Arabic Language and to overlook the secrets of 
it. The literary details of the Qur'an can be understood tlırough careful exarnination by 
means of eloquence. 
In this study we look at literal arts in the Fatiha for better understanding of Allah' s aim. 
With this concern we acidressed 114 places and 46 rhetorics. 
Key words: Balagah Arts (Eloquence), Literary Arts, Nicety of Language, Maani, 
Bayan, B adi'. 

I. Giriş: Kur'an-ı Kerim'in Eşsiz Belağatı 

Belılğat terim olarak, zorlama ve yapmacıktan uzak olup yoruma gerek 
bırakmadan kolay ve anlaşılır bir tarzda, insan nefsinde etki bırakacak şekilde 
mukteza-i hale / dt~rumt~n gereğine göre söz söylemektir.1 Belağarta manaile lafız 

Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültes~ Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 

el-Cürdoi, Ali b. Muhammed (ö. 471/1078-79), et-Tiirifat, İstanbul, 1203., s. 25; el-Askeri, 
Ebu Hilal Hasan b. Abdiilah (ö. 400/1009'dan sonra), Kitiibll's-Smii'atryn, Kahire, 1971, s. 17. 
Behlğat iln:i.i hakkında aynca bkz., İbn Abd Rabbih el-Endelusi (ö. 328/939), ei-'İkdu'l-Ferid, 
Beyrılt, 1940, el-Kazvini, Muhammed b. Abdirrahman (ö. 739), el-idah .fi Ulrlmi'I-Beliiga, (Thk. 
Muhammed b. Abdulmunim Hifaci) Dıl.ru'l-Cil, Beyrut, m. Bsk., I, 18; Taşköprüzade Ahmed 
Efendi (ö. 968/1561), Mevifi'ôtu'J-'Uirlm, İstanbul, 1313, I, 228-242; II,105; Haydar b. 
Süleyman b. Davud (ö. 1304), ei-İkdu'I-MIIjassal, el-Mektebetu'ş-Şı1mile, I, 17; el-Cıl.tim, Ali, ei
Beliiğatii'I-Vôdrha, lv!ısır, 1959, s. 8. 
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muhatabına ulaşma noktasında birbirleriyle adeta yanş halindedir. Lafzın 

yolculuğu muhatabın kulağına, mananın yolculuğu ise kalbinedir.2 

Bugün edebi sanatlar ünvanı altında edebiyatçıların üzerinde genel 
hatlanyla ittifak ettikleri tasnif vardır. Bunlar, meinl, beyan ve bed'i sanatlandır.3 
Belağatın bu üç temel rükünlerinden a- me'inl kısmında değişik cümle şekilleri 
ve kullanılışlan ile lafiziarın muktezayı hale mutabakatını bildiren ahvrue dair 
usUl ve kaideleri, bu minvalde haber ve dilek kipleri, emir, yasaklama, soru, 
temenni, ünlem şeklindeki ifadeler, cümle içinde kelimelerin yeri, cümleleri 
birbirine bağlama veya uzun cümleleri ayırma, sözü uzatma ve kısaltına gibi 
konular; b- düşüncelerin, duyguların, değerlerin ve onların anlatımında 

kullanılacak yolların farklı söz ve usılllerle açık ve güzel bir şekilde ifade 
edilmesini sağlayan beyan kısmında, teşbih/benzetme, kelimeleri mecazi 
anlamda kullanma teknikleri, kinaye gibi konular; c- duruma uygun açık ve 
düzgün söylenen sözün lafiz ve mana bakımından güzelleştirilmesi ile ilgili 
bilgileri ve kaideleri inceleyen bedi' kısmında da kelimelerle ve anlamlarla ilgili 
farklı süsleme ve güzel söz söyleme sanat örneklerini ele almaktadır. 

Hz. Ali (r.a) kendisine isnad edilen bir rivayette: 'Kıtr'an'dan yalnız Fatiha 
siiresi hakkında bildikleriJlJi sijyleseJlJ yetJJıiJ katır yükü eder.' buyurmaktadır.4 Biz de 
Kur'an'ın zengin manalar deryası içinde belki de bir damla hükmünde 
sayılabilecek bu çalışma ile Kur'an ayetlerinin edebi yönüne ışık tutmayı ve 
edebi kriterlerle değerlendirilmesi neticesinde Kur'an ayetlerinin ne derece 
zengin anlamlara işaret ettiğini ortaya koymayı hedefledik. 

II. Fatiha Silresinde Belag1 Sanat ve Nükteleri 

Biz bu çalışmamızda ayn ayn 114 yerde olmak üzere belağatı ilgilendiren 
46 farklı konu ve sanat tespit edebildik. Bu bölümde makalemizin dar boyutlan 
içerisinde, her birisi ayn zengin mana ve değere sahip olan bu sanatlar ve 
beraberinde bazı nüktelere işaret edeceğiz. 

Bkz. Abbas, Fadıl Hasan (ö. 2011), el-Be/ağa Fii111i11uha ve Efiıa!luha, Amman, 1989, s. SS. 

Edebi sanatlarla ilgili bu güne kadar yapılmış olan tasnifler için bkz. Soysal, M. Orhan, Edebi 
Sallaflar ve Tamtıması, MEB,İstanbul, 1998, s. 19-28. 

4 Rivayerin sılılıari hakkında temel kaynaklarda bir şey bulamadım. Özellilde sufi geleneğinde 
şöhret kazanmış olan bu rivayeri fazilet babından zikretmekte de beis görmedim. Bkz. Ebu'I
Abbas Ahmed el-Fasi (ö. 1224), (Ibk. Dr. Ahmed Abdullah el-Kureşi), ei-Bahm'I-Medid ft ·· 
Tejsfri Kıtr'alli'I-Mecfd, Naşir: Dr. Hasan Abbas Zeki, Kahire, I, 17; Meri b. Yusuf el-Makdisi (ö. 
1033), e/-Ke/imatı/1-BW'illat, (Ibk. Alıdulhakim el-Enis), el-Mektebu'l-İslfuni li İhy:ü't-Türas, 
2004, I, 40. Ancak ez-Zehebi rivayerle ilgili Şia'nın mübalağası olabileceğini zikretmekte. Bkz. 
Muhammed Seyyid ez-Zehebi (ö. 1398), et-Tejsfm ve'I-Miifessinill, Mektebetu Vehbe, Kahire, I, 
68. 
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1- Hüsnü'l-İbtida Sanatı (2 adet) 

Hüsnü'/-ibtida, becli' sanatlanndan olup mü tekellimin sözüne,, malcima 
uygun, güzel bir sözle giriş yapmasıclır. 5 Bu sanata, hüsnii'l-111at/a~ hiisnii'/-bera'a 
ve bera'atu'/-istih/a/ de denir.6 

Fa.tiha suresi ile öncelikle Kur'an'a başlangıç olma hasebiyle makama 
uygun ve güzel bir sözle giriş yapıldığından hiisnü'/-ibtida sanatı varclır.7 Zaten 
Kur'an-ı Kerim'de sılrelerin ilk ayetleri edebi yönden umumen hiisnii'/-ibtida, 
sanatı olarak değerlendirilir. 

Fatiha sılresinin ikinci ayeti { 0;:1WI Y.J .1ıı ~~} cümlesinde de derin bir 
saygı ve şükran duygusu ile övmek anlamına gelen hamd ile başlanması söze, 
makama uygun, güzel bir sözle giriş yapılması başka bir hüsnü'l-ibtida ömeğidir. 

2- Haber Cümlesi (5 adet) 

Söylendiğinde tam ve anlaşılır bir manayı ifade eden kelime veya kelime 
gruplanna faydalı veya anlamlı cümle denir.8 Haber cümlesi de anlamlı cümlenin 
bir parçası olup kısaca hüküm bildiren cümle demektir. Yani, haber, cümlede 

Bkz. İbn Mu'tez (ö. 296), Kitiibr/1-Bedl, Daru'l-Cil, Beyrut, 1410, I, 42; el-Advaru, Abdulazim 
b. el-Vahid b. ZMir (ö. 654), Tahrim't-Tahbfr fi Siniiati'ş-Şi'r ve B~•iiııi İ'ciiif'I-IVtr'iin, el
Cumhuriyetu'l-Arabiyyetu'l-Muttehid.e, L:ecnetu'l-A'J.a li'ş-Şufuıi'l-İslamiyYe, I, 168; Abdu'l
Muteil es-Saidi (ö. 1391), Br'!)'etii'I-Idiih li Te/hfsi'I-Miftiih, Mektebetu'l-Adab, 2005, IV, 708; 
Muhyidelin b. Ahmed Derviş (ö. 1403), İ'riibr/1-IVtr'iin ve B~•tiımh11, Daru'l-İrşad, Humus, I, 18. 

İbn Hucceti'l-Hamavi Takyudelin Ebubekir (ö. 837), Hiifllletr/1-Edeb ve Gqyetr/1-Ereb, 
Mektebetu'l-Hilal, Beyrut, 2004, I, 19. 

Bkz. el-Medeni, Sadrndelin (ö. 1199), Eııviim'r-Rebl fi Enviii'I-Bedi', http:/ /alhazme.net I, 5; 
Muhammed Tahir b. Aşılr (ö. 1393), et-Tahrfm ve't-Teııvfr, ed-Daru't-Tfuıusiyye li'n-Neşr, 
Tfuıus, 1984, I, 135 ve 153; Muhyidelin b. Ahmed Derviş (ö. 1403), a.g.e., I, 18; el-Medeni, 
Sadrndelin (ö. 1199), E11viim'r-Rebf"fi Bllviii'I-Bedi', http://alhazme.neı;, I, 5. 

Ebu'l-Beka Abdullah b. el-Huseyn el-Ukbeci (ö. 616), (Thk. Abdu'l-İlah en-Nebehan), Daru'l

Fikr, Dımışk, 1995, ei-Uibiibu fi İleli'I-Billiii ve'I-İ'rtib, I, 41; Ebu'l-Beka Abdullah b. el-Huseyn 

el-Ukbeci (ö. 616), Mesai/mı Hil4ftye fi'n-Nahv, (Thk. Muhammed Hayr el-Halvfuıı), Daru'ş

Şarki'l-Arabi, Beyrut, 1992, I, 35; Abbas Hasan (ö. 1398), eıı-Nahv11'I-V4ft, Daru'l-Mcirif, ll, 

435. Meam ilmi cümle şekilleri ve bunlann kullanılışlan ve nasıl konuşulması gerektiği 

hususunda kaldeleri inceler. Faydalı cümle konusu da bu babtan meam sanatlan içinde 

değerlendirilir. Bu babtan olmak üzere {r-"")1 ı.:rr)l .1ıı I""""J 'Bisnıilliihirrahmiiııirrahfm' lafzı 
diğer bir tabirle 'Besmele'nin açılımı (bi-ism-allah-rahman-rahim) şeklinde beş ayn kelimeden 

meydana gelir. Başlarken bir ilgi edatı ile bir izafet tamlaması, iki sıfat tamlamasından 

meydana gelmiş müstakil ve faydalı cümle kategorisinde kabul edilir. ( -.lr. li! :4l........,ll <J J~ Le_, 

Y;;.,W ri ~~ -.lr. if J> :~1 ~L..WI .:ıi ~~ { ,.ı.b.,..pı_, .ü_rl Ib .ö.J.,<..) Bkz. Halid b. Abdilialı el

Muslih, Şerh11 IV'tiib11't-Tevhfd, 4; Halid b. Abdilialı el-Muslih, Şerhii'I-Akideti'I-Viisitfy)'e, 

http://www.islam.web.neı;, I, 4. 
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anlatılan işin, oluşun, hareketin olup olmadığını veya sözü edilenin var olup 
olmadığını bildiren sözde, hükmün doğru veya yalan olma ihtimalinin yer aldığı 
ifadedir. Kısacası doğru ve yalan olma ihtimali olan söze denir.9 Besınelenin 

takdiri emir değil de ~)1 L?-Jı .tl r (J.;i) 13ismilliihirrahnıiinirrahfm' dryorunı~ 
~)! L?-)1 .t1 r ( !;i) 1Jismi//ahirrahnıanirrahfm drye Ok1!JOrti!JJ.' 
~)! L?-Jı .tl r (i..t.ıi) 13isnıilliihirrahmanirrahfm dryerek bqlryorum.' şe~deki 

tevcihlerle haberi olarak yapılacak olursa bu durumda {~)1 L?-)1 .iiıl r} 
13isnıilliihirrahmiinirrah1nı' cümlesi lafı.z olarak haber cümlesi kabul edilir.10 

İkinci ayette { .1ı .ı....J-1 } cümlesi de lafı.z olarak me:ini sanatları içinde 
değerlendirilen (ve sehat, devamlılık manası içeren isim cümlesi nevinden) haber 
cümlesidir. 

Üçüncü ayette {~)! L?-)1} cümlesi de gramacik açıdan başına takdir 
edilen mübteda ile me:ini sanatları içinde haber cümlesi sınıfında kabul edilir. Bu 
durumda takdiri {~)1 L?-Jı r} -0 (c.c) Rahmiindt0 rahfmdilj şeklindedir. 

Dördüncü ayette { 01-..Lll i.Jt. ..!.UL.. } cümlesi de gramacik açıdan başına 
takdir edilen mübteda ile me:ini sanatları içinde haber cümlesi sırufinda kabul 
edilir. Aynı takdirle { 01-..Lll iY- ..!.UL.. r } -0 (c.c) Din giiniiniin, hesap giiniiniin tek 
hiikinıidi0 denebilir. 

Beşinci ayette { ~ !.l\:1 J ~ !ll:! } cümlesi de takdim ve te'hirle 
birlikte haber cümlesidir. 

3- İnşa Cümlesi (3 adet) 

İnşa, kısaca istek bildiren cümledir. Yani, söylenen sözde hükmün doğru 
veya yanlış olma yönünün bulurunadığı ve bir isteği, dileği, emri, tasarıyı veya 
şartı bildiren ifadedir.ıı 

'Besmele' de kuvvetli blı: tevcihe göre kendinden önce var olduğu takdir 
edilen hazfedilmiş bir cümlenin mukalıili bir cümle olduğı.ı öngörülmektedir. Bu 
durumda 13ismilliihirrahnıiinirrahtm' derken, sarf ilmine göre takdiri 

Bkz. el-Kazvini, Telhtsu'I-Mfftôh, s. 14. 

10 Besınele'nin takdirleri için bkz. ez-Zemahşeri, Ebu'I-Kasım Mahmud b. Amr (ö. 538), a.g.e., 
ss. I, 1-5; Ebu Abdillah Muhammed b. Alımed Şemsuddin el-Kurtubi (ö. 671), ei-Cô11Jilt li 
Ahkii111i'I-KIIT1Ô11 (Tejsfm'I-J.(;trtubi), (Thk. Semir el-Buhari), D:iı:u A.ıemi'l-Kutub, Riyadh, 1423, 
I, 59; Şemsuddin Ebu'l-Avn Muhammed el-Hanbeli (ö. 1188), Levôlllitli-Bilvôri'I-Beh!J:ye ve 
Sevôtiu'I-Esrôri'I-Eser!Jye, Miiessesetu'I-H4ftki11e, Tejsfm'I-BesiJJele, Dımaşk, 1982, I, 28. 

11 Abdurrahman b. Hasan Habanneke (ö. 1425), ei-Belôgattt'I-Arab!J:yetu, D:iı:u'l-Kalem, Dımaşk, 
1416, I, 167; Bkz. Çögenli Sadi vd., Telhis ve Terdilliesi J.(;,r'all 1

111 EfsizBelagatı, Huzur Yayınlan, 
2006, s. 9; Eren, Cüneyt, Uzunoğlu, Vecih, Edebi Sallaflar Belôğat, Sütun Yayınları, İzmir, 2006, 
s. 61. 



Fatiha Suresinde Edebf Sanatlar __________________ 45 

r-?")1 ~)1 1iı1 r Ji 'Bisnıillahirrahmanirrahfm' de~ r-?")1 ~)1 1iı1 r !;1 'Oku: 
Bismillahirrahmanirrahfm' r-?")1 ~)1 1iı1 r i..t.ıl 'Bismillahirrahmanirrahfm d!Jerek 
bafla. 'veya buna benzer yapılacak bütün takdirler olabilir. Bu takdire göl:e cümle 
lafız olarak inşa cümlesi sayılır ve mearu sanatlan içinde değerlendirilir.12 

İkinci ayette { 1iı ..L..J-1 } cümlesi lafız olarak haber cümlesi olmakla 
birlikte ihtiva ettiği ta'zim manası bakımından hamd edilmesinin gerekli 
olduğunu vurgulamakta bu itibarla da mearu sanatlan içinde değerlendirilen inşa 
cümlesi kabul edilmektedir.13 Yani hamdin hakikatini ifade babında { J1} harf-i 
tarifinin hamd kelimesine katmış olduğu manalan karşısında artık 'elhamdülil/ah' 
deyiniz anlamına gelir. 

Altıncı ayette { ~1 ..kl_rd1 w..JJ>1 } -Bii} doğm yola ile" cümlesi de emir 
manası ile inşa cümlesidir. 

4- İsim Cümlesi (2 adet) 

İsim cümlesinin işaret ettiği anlam fiil cümlesinden daha statik ve daha 
kapsayıcıdır. İstikbalde dahil olmak üzere bütün zamanlan kapsar. Bu itibarla 
ikinci ayet ve üçüncü ayetler isim cümlesi olması hasebiyle ihtiva ettiği anlam 
bakımından fiil cümlesinden daha kuvvetli kabul edilir. Örneğin ikinci ayetin 
başına gelen { J1} harf-i tarifi ile cinsine hasredilmiş olduğundan hamd manası 
bütün harndieri içermiş olur. Aynca,.jsim cümlesinin mana ilavesiyle hamdin 
sehat ve devarnı murad edilmiştir.14 Fiil cümlesi ile gelseydi hamdin alanı daral
tılmış olurdu. 

5- İnsicam Sanatı (15 adet) 

Lügat manası, düzgünlük, tutarlık, bağdaşım, sağlam ve arızasız tertip 
üzere olmak demektir.ıs Terim manası; lafzın; selameti, mananın kolaylığı, 

birbiriyle uyumu ile birlikte muhkem ve fasih olmasıdır.16 Başka bir ifadeyle 
sözün fasih olması ve terkiplerinde tam bir uyum içerisinde olmasından dolayı 

12 Bkz. Çögenli Sadi vd., Telhis ve TerdifJiesi Kı1r'atı'm E[siz Beliiğatı, Huzur Yayınlan, 2006, s. 9; 
Eren, Cüneyt vd., a.g.e., s. 61. 

13 Bkz. Çögenli,'Sadi vd., a.g.e., s. 9; Eren Cüneyt, vd., a.g.e, s. 61. 

14 İsim cümlesinin özellikleri için bkz. Abbas, Fadıl Hasan, e/-Belôgat/1 Fiimltmha ve Ejiıôtmha, 
Daru'l-Furken, Amman, 1989, s. 88. 

15 Bkz. Ahmed Muhtar Ömer (ö. 1424), Mll'cmm'I-Uigati'I-Arabi1Jreti'I-MIIiisıra, Aıemu'l-Kutub, 
Beyrut, 1429, II, 1037; Heyet, ÜS!JJatJ!ıca Tiirkçe A11siklopedik Bi!Jiik Uigat, İstanbul, 1985, s. 
456. 

16 el-Haşimi, es-Seyyid Ahmed (ö. 1362), Cevahim'/-Belaga ji'I-Meii11i ve'/-Bryiitı ve'I-Bedi', İstanbul, 
1984, s. 409. 
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yüksekten akan berrak suyun akışı gibi bir üsluba sahip olmasıdır.J7 Tenilsiib de 
denir. B edi' sanatlanndandır. 

Besınelenin terkibi ve kulağa hitap eden asonans ve sırasıyla önce (liıı) 
ardından lr-'-)1) ve sonra da ~)ı ) kelimelerinin uyumu sebebiyle insicam 
sanatı söz konusudur. Aynı millahazalar ikinci ayet {LJ.!lWı y_; .1iı ..L..;Lı} 
cümlesinde, üçüncü ayet {r-:>) L?"")} cümlesinde, dördüncü ayet 
{ LJI...uı rY- ı.!.l!L. } cümlesinde, beşinci ayet { ~ !.l\.:1 J ~ !.l\.:1 } cümlesinde 
altıncı ayet {~ı .kır:Jı ı.; ..u. ı } cümlesinde ve yedinci ayet 
{ ~WJı'::/j ~ y~l _r):- ~ ~i LJI..UI .kir> } cümlesinde ayn ayn 
bulunmaktadır. 

Aynca Fatiha suresinin ayet fasılalannda da (~)ı - 0,!1Wı - ~)1 -
LJI...lll- ~ - ~ı -~WJı ......... ~ ) ayrı ayn sekiz adet tenasüb 

sanatı vardır. 18 

6- Mura'atu'n-Nazir Sanatı (7 adet) 

Mura'a kelimesi lügatta bir şeyi veya olayı mura'a etmek, ne olacağını 
beklemek, müşahede etmek anlamlanna gelir.19 Terim anlamı ise, aralannda 
tezadın dışında bir ilgi ve münasebet bulunan lafizlan bir araya getirmektir.20 

Kısaca tJJtm'iattt'n-naifr, mütekellimin sözüne bir manayla başlaması, sonra da 
sözünü başladığı manaya uygun bir sözle bitirmesidir. Bu tenasüb, uygunluk iki 
veya daha 'fazla manalar arasında olur. Bedi' sanatlanndandır. Mttraatu'n-naifre 
te!ftk, tmtiiha, feJiibllhu'l-etrij, fbiim-i teniisub, teniisüb, tetftk ve i'til4f da denir.21 

Kur'an ayet ve sılteleri arasında, farklı yönlerde bağlantı kurulmuştur. 
Örneğin; Kur'an'ın ilk sılresi olan Fatiha ile son sılresi olan Nas arasında bir 
münasebet görülmüştür. Şöyle ki, Fatiha'da Allah'ın sıfatlan sayıldıktan sonra 
hidayetten söz edilmiş, Nas sılresinde de hidayete etmenin ancak şeytanın 
şerrinden Allah'a sığınınakla mümkün olabileceği ifade edilmiştir. 

17 Ahmed Matlub, Fmuhı Beliiğiyye ei-Bryii11 e/-Bedi', Daru'l-Buhusi'l-'İlmiyye, Kuveyt, 1975, s. 194; 
Aklclvi, İn' am Fevv:ll, ei-MII'cenm'J-lv!J!fassal fi Uftlnıi'I-Beliiga, Beyrut, 1992, s. 235. 

18 Bkz. İbn Aşılr, Muhammed Tabir, et-Tahrir ve't-Te11vir, ed-Daru't-Tılnusiyye li'n-Neşr, Tılnus; 
1984, I, 186. 

19 'Muraa' kelimesi için bkz. İbrahim Mustafa vd. ei-MII'cmm'J-Vasit, Daru'd-Da've, Mecmau'l
Lugati'l-Arabiyye, Kahire, II, 864; Ahmed Muhammed Ebu'I-Abbas (ö. 770), e/-Mısbahll'l- .
Kebir, el-Mektebetu'l-İlmiyye, Beyrut, II, 569; Aklclvi, İn' am Fevvru, a.g.e., s. 646. 

2o el-Kazvini, el-idiih, s. 355; 'Atik, 'iilliii'I-Bedi', s. 179; Ahmed Matlub, a.g.e., s. 279. 

21 el-Meydiinl, a.g.e., II, 382; eş-Şankiti Muhammed Emin (ö. 1393), Edvii11'/-Bryiiıı fi İdiihi'I-!VIr'iiııi 
bi'I-K1111iiıı, Daru'l-Fikir, Beyrut, 1415, N, 108; Muhyiddin b. Ahmed Derviş (ö. 1403), a.g.e., I, 
45. 
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Fatiha Sfuesinin Kur'an'ın son sfuesi olan Nas arasında bir ittibat olduğu 
gibi kendisinden evvelki besınele ile de bir ittibatı vardır. Bu ittibat ye alakaya 
sıyak ve sibak denir. Fatiha sfuesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk sfuesi olduğundan 
öncesinde başka bir sfue yoktur. Ancak, bu sfuenin başına takdir edeceğimiz bir 
fiil, Fatiha sfuesine sibak olabileceği gibi besınele de ona sibak olabilir. 

Cenab-ı Hak Besınele'de, kendisini Rahminiyet ve Rahlmiyetiyle ile 
niteleınektedir. Celal ve Cemiliyle tecelli eden bu niteleme karşısında kul olarak 
nasıl ınukabele edilebilirliği sfuenin ikinci ayeti olan 0,:1\..JI Y.J ..iı ..ı...J-1 'Biitiin 
hamd/er iilenı/erin Rabbi Allah 'adır' cümlesi ile verilmektedir. Yani bir çeşit bizi bu 
kadar rahmetiyle kuşatan Allah'a hamd ve senalar olsun denilmiş olunuyor. 

Zikredilebilecek bir diğer münasebet de bu sfuenin beşinci ayete kadar 
Allah'a, beşinci ayetten sfuenin sonuna kadardakula ait olmak üzere iki kısım 
olduğudur. 

Besmelede aynca sırayla Cenabı Hakk'ın celal ismine bakan 'Allah' 
isminden sonra cemal ismine bakan er-Rahnıdn ve onun ardından er-Rahfm 
isimlerinin gelmesi ile murd'dtu'n-naifr yapılmıştır. Zira { .&1 } lafza-ı celal; 
Cenab-ı Hakk'ın Zatına delalet eden Vücud, Kıdem, Beka, V ahdaniyet, Muhale
fetun li'l-Havadis, Kiyam bi Nefsihi olan zati sıfatlan ile bütün kemal sıfatlan 
ihtiva ederken. {_:,r-)1} ismi, O'nun riizık olmasına, rezzakiyet de Beka'ya ... 
sebeptir. Beka vücudun devam ve tekerrüründen ibarettir. Vücud, ilim, irade, 
kudret basar, sem' ve kelam sıfatıarını gerektirir. Bu altı sıfat sübuti sıfatıardır ve 
hayatla ittibatlıdır. {~)1} kelimesi ise Gaffar ve Rezzak, Muhyi ve Mürnit gibi 
fiili sıfatıara işaret eder. Bütün bu sıfatlar birbirleri ile tam bir ınünasebet yani 
müraat içindedir. 

İkinci ayet {0,:1\..JI YJ ..iı ..ı...J-1 } cümle yapısında da mttrd'dttt'n-tıaifr 
sanatı çok açık görülmektedir. Malum olduğu üzere Kur'an ayet ve sfueleri, 
uzun bir zaman diliminde parça parça nazil olmuşsa da, birbirinden bağımsız ve 
kopuk değil, bilakis hem lafız, hem de ınana itibanyla aralarında sıkı bir ilişki ve 
bütünlüğe sahiptirler. Çünkü bu ayet ve sfuelerin dizilişi, büyük ölçüde 
tevkifidir. 

Üçüncü ayet {r-="")1 w-r)l} cümlesinde de bir önceki ayet gibi Kur'an'ın 
işlemiş olduğu temel kavramlardan tevhid yani Allah'ın birliği konusunu ele 
almaktadır .. Bu yönüyle bir önceki ayette ifade edilen rububiyetle kuvvetli bir 
münasebet taşır. Aynca bu ayet bir önceki ayetin istilzamı/ gerekliliği 

durumundadır. İkinci ayette bahsi geçen rubı1biyetin gereği olan rahminiyet ve 
rahlmiyet bu ayette zikredilmektedir. Zira Cenab-ı Hakkın kendisini Rabbu'l
alemin diye tavsif etmesi O'nun bütün yaratıklarını koruyup, gözetmesi, 
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ihtiyaçlarını karşılamasını istilzam eder. İşte üçüncü ayette zikredilen bu sıfatlar 
bir önceki ayetle münasebeti ortaya koymaktadır. 

Dördüncü ayet { LJ:t..ıJI rY- ..!.llL. } -Din giiniiniin nıaliki cümlesinde de 
Kur'an'ın ana gayelerinden bir diğeri olan abiret inancına işaret etmektedir. Bu 
yönüyle önceki ayetlerle sıkı bir münasebeti vardır. 

Aynca din gününün hıücim.iyeti Allah'ın rahim oluşu ile doğrudan ittibatı 
vardır. Zira din günü, hesap günü mürninler için artık mükafat ve müdzat 
günüdür. Dünya hayatında zabirle hükmedildiğinden hesaplar yanın kala
bilmektedir. Hak ve hukukun karşılığı alınmamış olabilir. İşte din gününün 
mutlak hakim.iyeti dünya hayatında yanın kalmış hesaplara bakan yönüyle kınk 
gönüller için rabimiyerin gereği olarak tezahür etmektedir. 

Beşinci ayet { ~ !Jl:l J .!...:.ıt.i !Jl:l } cümlesi de Kur'an'ın ana 
gayelerinden bir diğeri olan ibadet konusuna temas etmektedir. Bu yönüyle ön
ceki ayetlerle sıkı bir münasebeti vardır. 

Aynca önceki ayetlerde zikredilen Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, Rabman 
ve Rahim olması ve bir mükafat ve mücazat gününün varlığı artık muhataba 
ibadet yapması gereğine işaret etmektedir. 

Altıncı ayet {~ı .kir>JI \,;,u.\ } cümlesi de bir önceki ayetin devamı 
mahiyetinde Kur'an'ın ana gayelerinden bir diğeri olan ibadet temasına işaret 
etmektedir. Zira Cenab-ı Hakk'tan hldayet talep veya hldayette istikamet talebi 
ibadettir. Bu yönüyle önceki ayetlerle sıkı bir münasebeti vardır. 

Yedinci ayet { LJ.ı.!L,;:,.li)IJ ~ y_,...;..;.il y):-~ ...:..,...,..;i Lr-.Uı .k!r> } cümlesi 
de Kur'an'ın ana gayelerinden bir diğeri olan nübüvvet konusuna işaret 

etmekteclir. Bu yönüyle önceki ayetlerle sıkı bir münasebeti vardır. Aynca 
Cenab-ı Hak altıncı ayette {~ı .kir>JI u..u.ı } Bizi doğru yola hldayet eyle 
derken bu yolun ne olduğunu aynı siyak içinde yedinci ayetle açıklamıştır. 

7- Ted~lli Sanatı (2 adet) 

Kelimenin aslı 'Dela' kelimesi olup tefe'ul babından tedelli olarak 
yukandan aşağıya inme anlainındadır.22 'Muhatabın söyleneni aniayabilmesi için1 

onun seviyesine inmek için, en aladan başlayıp ednaya doğru yukandan aşağıya 

22 Bkz. İbrahim Mustafa vd. ei-Mr/cemr/1-Vasit, I, 295; Mecduddin eş-Şeybiııi (ö. 606), eıı-Nihqye 
.ft Garibi'I-Hadis, el-Mektebetu'l-İlmiyye, Beyrut, 1979, II, 131; ez-Zebidi Muhammed Ebu'l
Fayd (ö. 1205), Tacı/1-Ariis, Daru'l-Hidaye, Beyrut, XXXVIII, 60. 
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inme manasında beliiğat ilminde bir sanat türüdür.'23 Bed1' sanatlan içinde 
değerlendirilir. 

Üçüncü ayette {~)1 0""")1 } kelimeleri arasındaki sıralanış bir tevcihe 
göre 'Rahnıan' kelimesinin büyük nimetlere; 'Rahtnı' kelimesinin de, küçük 
nimetiere delalet etmeleri cihetiyle tedellt sanatına işaret eder.24 Çünkü bir şey 
anlatılırken makbul olan önce büyük/kapsayıcı, genel olanın zikredilmesi 
ardından da küçük/ daha özele doğru gidilmesidir. 

Beşinci ayette { ~ .!.1~1 J ~ .!.1~1 } cümlesinde de tedelli sanatı çok 
açık görülmektedir. Zira kul ile Allah (c.c) arasında ibadetle bir münasebet tesis 
edilecek ve ibadet etme azın-u cehdi içine girilecek ki daha sonra O (c.c)'ndan 
yardım dilenilecektir. 

8- İ'tilaf Sanatı (5 adet) 

Lügatta kısaca uyum anlamına gelir. Edılııın müeddaya, üslubun manaya 
uygun olması demektir.zs Lafzın mana ile lafzın vezinle, lafzın lafizla, manılııın 
mana ile muvafakati olmak üzere i'tilafda dört türlü uygunluk lazım gefu.26 
İctinıa' ve ittifak diye de adlandırılır. 

Kullanılan kelime ve terkipierin mevzua uygun olması, lafiziarın marralara 
;ıygun olması, mütekellimin kastetti~ yüce marralara seçkin lafizlar getirmesi, 
Ibarede yer alan lafiziarın ifade ettikleri mana ile uyum içinde olmalan 
cihetleriyle bu ayet ve Kur'an-ı Kerim'in tümünde i'tiltif sanatı söz konusudur. 
Bu itibarla İkinci ayette {~)1 .:?-)1 } kelimeleri arasında, dördüncü ayet 
{ı.J:!..ıJI rY- .!.!Jt.. } cümlesinde, beşinci ayet { ~ .!.l~lJ ~ .!.1~1 } cümlesinde, 
altıncı ayet { ~ı .1~1 \.i.u.l } cümlesinde ve yedinci ayette 
{ı.:ı.:JWJI":/_, ~ y_,..,;:..J.I j):-~ ~i ı.J:!JJI .1~r> }cümlesinde ibarede yer alan 
lafiziarın ifade ettikleri manaile uyum içinde olmalan cihetleriyle i'tiltif sanatı söz 
konusudur. 

9- Hüsnü'I-Beyan Sanatı (7 adet) 

Bir manayı en açık şekilde ve en kısa yoldan muhatabına anlatabilmek 

23 el-Meydfuıi, Abdurrahman Hasan Habanneke (ö. 1425), e/-Be/ôgatr/1-Arab!Jye, Us11S11ha ve 
Ulrlm11ha ve .Fiimin11ha, Dfu:u'l-Kalem, Dımaşk, 1996, I, 812; II, 461-; Aynca bkz. 
http:// sozluk.torpil.com/ show.asp?t=sanat-%C3%BCt+te d elli 

24 Bkz. Bediüzzaman Said Nursi, İ{ôrôtii'I-İ'côiJ İstanbul, 1993, s. 16. 

25 Ahmed Muhtar Ömer (ö. 1424), Mr/cenli/1-Liigôti'I-Arab!Jyeti'I-MIIiisrra, I, 111; İbn Hucceti'l
Hamavi Tılkyuddin Ebubekir (ö. 837), Hizônetr/1-Edeb ve Glfyetr/1-Ereb, II, 442. 

26 İbn Hucceti'l-Hamavi Tılkyuddin Ebubekir (ö. 837), a.g.e., II, 445; Tiliiru'l-Mevlevi (Tahir 
Olgun) (ö. 1951), Edebfyat Liigatı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1994, s. 75; Matlub, Ahmed, 
a.g.e., s. 11; Muhyiddin b. Ahmed Derviş (ö. 1403), a.g.e., IV, 368; el-Ebyfu:i, İbrahim b. İsmail 
(ö. 1414), ei-Mevsriatr/1-Kıtr'ôn!Jye, Müessesetu Sicli'l-Arab, Kahire, 1405, II, 262. 
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sanatıdır.27 Bu anlatım yerine göre sözle, yerine göre halle ve bazen de 
işaretleclir.28 B edi' sanatlanndandır. Kur'an-ı Kerim'in beyanı baştan aşağıya en 
güzel beyandır.29 Bu itibarla birinci ayet besmelede, İkinci ayet { Y.J ilı ..ı..J-ı 
~Wl} cümlesinde, üçüncü ayette {r.)l..:?-)1} cümlesinde, dördüncü ayet 
{ LI-..Uı iY.. .!llL. } kelimelerinde, beşinci ayet { ~ .!lt:.ı_, ~ .:.l\.:1 } kelimeleri 
arasında, altıncı ayet { ~ı .11;-.aJI Li~l } kelimeleri arasında ve yedinci ayet 
{ 0,)Jt....a.ll'::/_, ~ y~l _;:? ~ ~~ LI-.Uı .bı_,.., } kelimeleri arasında hiisnii'l
bryan sanatı vardır. 

10-Hasr ve Kasr Sanatı (3 adet) 

Kasr, bir şeyi kendisine tahsis etmek demektir.30 İstılahta, bir kavramı, 
özel bir tarzda başka bir şeye tahsis etmektir.31 Yani bir şeyin başkalannda 
olmayıp, sadece onda bulunduğunu söylemektir. Mefuıl sanatlanndandır. 

İkinci ayette { ..ı..J-ı } Hamd kelimesinin başındaki { Jl } harf-i tarifi de 
Kur'an'da kullanılış şekilleri içinde cinsi ifade etmesi cihetiyle kasr yollanndan 
biriclir.32 Diğer bir tabirle nekre bir kelimenin başına gelerek o kelime ile 
bilelirilen cinsin hepsini ifade eder. Burada kullanılırken sadece şahsa değil de o 
şahsın tabü olduğu bütün cinsi ifade eder. Bu ayette de { ilı ..ı..J-1} derken 
hamdin sadece Allah'a mahsus olduğunu vurgulayarak bir çeşit kasr yapılmıştır. 
Bu itibarla { ilı ..ı..J-1} kelimesi ile 'Hani her kesin nıalt1JJJu ve aksqyi eJJJeli olarak 
1JJatlılb11 olan hamd hakikati yok nı11? İ;ie hdJJJidjyet, nıahnııldjyet biitiin cinsjyle ve hatta 
biitiin nıeratibi ve biitiin envaii r!fradjyle o hamtl Allaha JJJahstiSfllr, Allahm hakkıdır, 

27 Hüsnü'I-beyan hakkında geniş bilgi için bkz. el-Bilill:lııi, Ebu Bekr .Muhammed (ö. 
403/1013), İ'cdifi'I-IVtr'all, :Mısır, 1315., s. 274; İbn Hucceti'l-Hamavi Tikyuddin Ebubekir (ö. 
837), a.g.e., II, 482. 

28 Bkz. el-Ebyiri, İbrahim b. İsmail (ö. 1414), a.g.e., II, 367. 
29 ez-Zuhayli, Vehbe b . .Mustafa, et-Teftinli-Miilıir, Daru'l-Fikir, Dırnaşk, 1418, XII, 202; 

Örnekler için, Bkz . .Muhyiddin b. Ahmed Derviş (ö. 1403), a.g.e., II, 146; V, 356. 
30 İbrahim .Mustafa vd. ei-Mtlmmt'I-Vasit, II, 738; el-Ezheri, Ebu .Mansı1r .Muhammed b. 

Ahmed, Tehifbtlf-LHga, Kahire, 1964, VIII, 278. Hasr maddesi de aynı anlama gelmektedir. 
Bkz. İbrahim .Mustafa vd. eJ-ivi111ce!lllli-V asit, I, 178. 

31 Bkz. İbn .Manzı1r, a.g.e., V, 97-99; Sadık Abcluroda vd., el-Be/ağa, el-Cumhılriyyyenı'l-Iriliyye 
Vezaretu't-Terbiye, Kuveyt 1975, s. 57; el-Kazvini, .Muhammed b. Abdkralıman (ö. 739), e/
Idah .fi' Uhillli'l-Beldga, (Thk . .Muhammed b. Abdulmunim Hifaci) a.g.e., III, 4-7; el-.Meragi, ,, 
Ahmed b . .Mustafa (ö. 1371), U!ti!liii'I-Belaga, I, 150. 

32 Harf-i tarif hakkında Bkz. Abbas Hasan, m-Nahvtt'l-Viji, :Mısır, 1963, I, 211. (Konu haklanda 
daha ayrıntılı bilgi için aynı cildin 421. Sayfasına bakılabilir.); Harf-i tarif aynca başına geldiği 
nekre bir kelimenin marife (bilinen) olmasını sağlar. O kelime daha önce müphem ve 
bilirımeyen iken onu bilinen bir şahıs kılar. Aynca sıfatı içine alma (kaplama, istiğrak) için 
b.'llllanılır. 
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Allah m JJJilkidir. Çiinkii Allah' tı!j çiinkii... Çiinkii ilah ... >>' demiş olmaktayız. 33 

' 
Kelimenin tehir edilmesi gerekirken öne geçmesi şeklinde tecelli eden 

takdim aynı zamanda kasr yollanndan biri olduğundan beşinci ayetteki mef'Ul 
olan { !l\.:1 } lafzı { ~} fiilinin önüne gelerek takdim etmesi ile kasr sanatı 
gerçekleşmiştir. Zira normal cümle yapısırıda mef'Ulün fillden sonra gelmesi 
gerekirdi. 

Aynca isim cümlesinin ilk ögesi olan mübteda { ..L.J-1} kelimesi haber 
olan { iiı} kelimesine hasr kılınrnıştır. Anlam olarak -HatJJd bafkasma değil sadece 
O'na/ o!nJalı/ dıtj denebilir. 

11- Fasl Sanatı (5 adet) 

Fas! atfı terk etmektir. Lügatte ayırmak manasırıa gelmektedir. Istılahta ise 
bazı cümlelerin atıf edatları ve rabıtalarla birbirine bağlanmadan söylenmesi,34 

bir cümleyi diğer bir cümleye atfetmeden her birini ayn ayn zikretmektir.35 

Meani sanatlanndandır. 

İkinci ayet {ü;iWI Y.J iiı ..L.J-1} ayetini ikinci ayet kabul ettiğimizde ilk 
ayet olan {r-:""")1 .:r"") iiı1 r.} cümlesini beyan edip açıkladığından atfedilmeden 
gelmiştir. Yani Besmele'de, kendini Ralımaniyet ve Rahlmiyetiyle ile tavsif eden, 
bizi bu kadar rahmetiyle kuşatan Z:ıt-ı Ala'ya hamd ve senruar olsun denilmiş 
olunuyor. 

Terbiye, bir varlığın istidadında olabileceği en son noktaya ulaştırılması 
demektir. Bütün iliemierin en küçük ihtiyacını karşılayan kemrue ermesi için ne 
gerekiyorsa vaktinde veren terbiyecisi ancak ve ancak rabman ve rahirn 
olmalıdır. Zira bir kimse muhtaç olanı görüp de ona merhamet etmiyorsa onun 
ihtiyacını karşılamaz. Bu itibarlaikinci ayette {r-:""")1 .:r"")} cümlesi bir önceki 
{ ü;iWI Y.J iiı ..L.J-1} cümlesini beyan edip açıkladığından atfedilmeden gelmiş, 
fasl sanatı tahakkuk etmiştir. 

Dördüncü ayet { L.r.!..Lll i.Y- .!llL. } cümlesi de bir önceki {r-:""")1 .:r"")} 
cümlesi beyan edip açıklamış ve aynı zamanda bir önceki ayetin işaret ettiği 
manaları te'kid etmiş olduğundan atfedilmeden gelmiştir. Zira bir önceki .:r"")} 
{r-:""")1 cümlesinde gizli bir remizle insaniann mesuliyetlerine işaret edilmektedir. 
Kullanna karşı bu kadar rahmet eden Cenab-ı Hakka bu rahmecin karşılığı 

şükredilmelidir. Zira aynca hesap vardır. 

33 Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kı1r'iitı Dili Ymi Mea//i Tiirkçe Teftir, Matbaai Ebuzziya, 
İstanbul, 1935., I/62. 

:ı-ı Matlub, Ahmed, a.g.e., s. 549; Tabane Bedevi, Mr/celllii'J-Belôğati'J-Arabfyye, Darü'l-mim1re
Darü'r-Rifıü, III. baskı, Cidde 1988, s. 502. 

35 Matlub, Ahmed, a.g.e., s. 549; Tabane Bed evi, a.g.e., s. 502. 
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Beşinci ayet { ~ .!l\.:1 J ~ .!lt:!} cümlesi de bir önceki 
{.:~-..Uı i_,"!. .!llL. } cümlesinin işaret ettiği manalan te'kid etmiş olduğundan 
atfedilmeden gelmiştir. Zira hesap varsa ibadet edilmelidir. 

Altıncı ayet {~ı ..b!rJı u..~.Aı} cümlesi bir önceki .!ll:! J ~ .!141} 
{ ~ cümlesini beyan edip açıklamaktadır. Dolayısıyla atfedilmeden gelmiş 
fasıl sanatı tahakkuk etmiştir. Kendisine ibadet etme ve bu ibadeti eda etme 
mevzuunda O'ndan yardım dilenmeyi {~ı ..b!rJı u..~.Aı } cümlesi ile beyan 
etmektedir. 

Yedinci ayet { u.:JL.a.lı':J_, ~ y_,.;:.;J.I y):-~ ~i ı.:.r-.UI ..b!r> } cümlesi 
de bir önceki ayette geçen {~ı ..b~l U..I.AI} cümlesini beyan edip açıkla
maktadır. Dolayısıyla atfedilmeden gelmiş, fasıl sanatı tahakkuk etmiştir. 

12-V asi Sanatı (1 adet) 

Vasl kelimesi lügatte; bağlamak, ulaşmak ve ulaştırmak demektir. İstıhlhl 
olarak; bir cümleyi, diğer bir cümleye bir bağlaç yardımıyla bağlamaktır.36 Başka 
bir tarifte; sözü oluşturan cümleleri 'vav' harfi ile birbirine atfetmektir.37 Mearu 
ilminin konulanndır. İki cümle, haber veya inşa cümlesi olmak yönüyle birleş
tiklerinde ve aralannda mana yönüyle tam bir uygunluk varsa vasl yapılır. 

Beşinci ayette haber cümlesi { ~ .!l\.:1 } Yalnız Sana ibadet eder .!l\.:1 } 
{ ~ Yalnız senden nıedet ı11narı~ cümlesine 'vav' bağlaa ile vasl edilmiştir. 

13-Hakikat (2 adet) 

Hakikat konuşma ıstılahında konulduğu anlamda kullanılan kelimedir. 
Beyan ilminin konusu olan mecazın zıddıdır.38 Sözün hakikat mi, mecaz mı 
olduğu anlaşılmadan, murad edilen mananın anlaşılması mümkün değildir. 

Bunların bir kısmı herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek türde iken, bazılan 
ancak dil uzmanlan tarafından anlaşılabilir. 

İkinci ayette geçen {L;:;iWI y_;} ibaresindeki Alemierin rabbi vasfı, 
zerreden makro alemiere ve bunların arasında var olan bütün yaratılmışların 
safha safha her merhalesini gözetme ve ihtiyaçlan için lazım gelen ne kadar şey 
varsa hepsini karşılama Cenab-ı Haktan başkasına verilemeyeceğinde_n 

hakikattır. 

36 el-Meyd:ini, a.g.e., II, 557; Tabane Bedevi, a.g.e., s. 502. 

37 Bolelli, Nusreddin, Beliiğat, Bryiin-Me'iiııi-Bedf' İ/im/eri, Arap Edebfyatı, İstanbul, 2001, s. 247. 

38 es-Suyılti, Cel:ileddin Abdurrahman b. Ebibekir (ö. 911), e/-M11zhir jf Uh/mi'I-Uiga, (I'hk. Fuad 
Ali Mansılr), Da.ru'l-Kutubi'l-İlıniyye, Beyrut, 1998, I, 281-282; el-Kazvini, el-Hatib, el-idah jf 
Ulılmi'I-Beliiga, I, 80. 
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Dördüncü ayetteld { .:r-..tll iY. .!.llL. } elin gününün miliki vasfı, Y.)} 
{~Wl ibaresindeki Alemierin rabbi vasfı gibi Cenab-ı Haktan ,başkasına 
verilemeyeceğinden hakikattır. Zaten dünyada Allah'dan başkasına 'Melik' 
demek mecaz! kullanımdır. 

14-Telvinu'l-Hitab Sanatı (1 adet) 

Telvinu'l-hitab hitabı zenginleştiren, kelamı güzelleştiren sanatlardandır. 
Bu yönüyle bedi' ilminin şümulüne girer. 

İkinci ayette { iıı ...LJ-1} cümlesi lafız olarak ilibiri cümle olması ve bir 
tevcihe göre mana açısından ( iiı ...LJ-1 .Y) gibi emir ihtiva etmesi hitabı 
zenginleştirme olarak kabul edildiğinden bu kullanımda telvin-i hitab sanatı 

vardır.39 

15-Tağlib Sanatı (3 adet) 

Kelime olarak üstün gelmek anlamında (g-1-b) fiil kökünden gefu.40 
Terim olarak iki şeyden birini, fesahat veya belı1ğat ellietinden diğerine tercih 
(galip addetmek) etmek; bir alakadan dolayı bir kelimeyi, başka bir manayı da 
içine alacak şekilde kullanma, bazı sıfatıarda iki müteşakilin, müteşabihin veya 
mütecavirin vb. hükmünü diğerine vermek anlamlarına gelir.41 Hz. Ebubekir ve 
Ömer için 0~1 'ei-Amran' -İki Öme~ Ezan ve ikametiçin 0,:il~~~ 'ei-Ezanan' -İki 
ezan, Ay ve güneş için 0~1 'ei-Kameran' -iki ay, denildiği gibi. Meini 
tabirlerdendir.42 

İkinci ayette 'Nem' kelimesi gayr-i akil olup cemisi (t ~..JI) gelmesi 
gerekirken burada özellikle müzekker akil cemisi kalıbı ile {~Wl} olarak 
gelmiştir. Bu durumda gayr-i akilin işaret ettiği manalarıo yanı sıra akil olanları 
da kapsamına almış, tağlib etmiştir. Buradan şöyle bir nükte anlaşılabilir. Alem 
kelimesi kök olarak alimetten gelir. Yani varlık aleminde yer alan örneğin ruhlar 
alemi, eşbah alemi, misal alemi, berzah alemi ve canlıdan cansızıara zerreden 
yıldızlara kadar her varlık Cenab-ı Hakk'a ait bir alimet ve bir delil olarak arz-ı 

39 Bu sanat için bkz. Ahmed Süleyman b. Kem:ll Paşa (ö. 940), (Thk. ez-Zehrani Abdulhalik), 
Te/vlnu'I-Hitab ve İbn K.enJa/, el-C:imiatu'l-İsl:imiyye, Medine, 1421, I, 297; Ege, Ramazan, 
Te/vinu'I-Hit~b ve İbn Kemal, (Basılmamış Yüksek Lisans tezi), İzmir 1995. 

40 Ahmed Muhtar Ömer (ö. 1424), Mu'cel!lii'I-Liigati'I-Arabfyyeti'I-Mutisrra, IT, 1632. 
41 Matlub Ahmed Mu'cenlii'I-Mrtstalahati'I-Belağiyye ve Tetôvvimha, Beyrut, 1996, s. 394; Ahmed b. 

İbrahim b. Hamd (ö. 1327), Tavdihu'I-Maktisid ve Tashihu'I-Kavaid, (Thk. Züheyr Şavılş) el
Mektebu'l-İsl:imi, Beyrut, 1406, II, 146; Ebu Abdiilah Mustafa b. el-Advi, Silsi/etrt't-Tefsir, 
Durılsun Savtiyye (http:/ /www.islamweb.net), II, 90; T:llıiru'l-Mevlevi, Edebfyat Liigatı, 
İstanbul1994, s. 140. 

42 Bu sanat hakkında bkz. Kahyaoğlu, Yasin, Arap Dilinde Tağlib Sanatı, Nüsha, sayı 11, Ankara, 
2003, ss. 123-138. 
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endam etmektedir. Allah (c.c) bu alametlerle okunur, bilinir. Dolayısıyla o 
(c.c)'na işaret eden varlık sadece cansız olmamalıdır. Canlılar daha karmaşık 
yapıları ile daha belirgin olarak kendini okutur O (c.c)'na işaret eder. Bu okuma 
da okuyanı 'Alem' kelimesi ile aynı kökten gelen ilim mertebesine çıkarır. 

16-Hazf (5 adet) 

Hazf lügatte, giderme, kaldırma, zikretmeme, sözü düşürme anlamlarına 
gefu:.43 İlın-i meininin bir konusu olarak bir ifadedeki söylenilmesi gerekmeyen 
kelimelerin bir veya bir kaçını ya da bazı cümleleri onlara delillet edecek lafzi 
veya manevi bir karine bırakılarak kaldırma suretiyle yapılan söz kısaltmasıdır.# 
icaz-ı haif de denir. 

Cümlede müsnedun ileyhin zikredilmesi esastır. Zira müsnedun ileyh; 
isim cümlesinde mübteda, fiil cümlesinde de fail cümlenin esas öğesidir. Ancak 
bazı durumlarda behiğat gereği hazfedilir.45 

Birinci ayet Besınelenin önünde hazfedilen ve takdiri, L?"") .tiıı r JJ.Ji 
r.--) 'Bismillahitrahmanilrahfn/ d!Jorll!nfı r.--) L?"") .&ı r !;i 

'Bismilldhitrahmanitrahfm d!Je okt!J01111JJ. J r.--) L?-)ı .&ı r i..~,ıi 'Bismillahir
rahmanitTahfm d!Jerek baJI!J0111JJJ.' gibi tevcihler olan cümle belağat uleması 

nezdinde hazf olarak yorumlanmıştır. 

Üçüncü ayette {r.--)1 L?-)} kelimeleri de müsnedun ileyhi hazfedilıniş 
bir cümleclir. Takeliri {r.--)ı L?-) Jo.A } -0 (c.c) Rahmandır, rahfmdir, şeklindedir. 
Zira rahminiyet ve tahirniyet sadece Cenab-ı Hakka has olduğundan muhatab 
nezdinde müsnedun ileyh malum olup zikredilmesinde herhangi bir fayda 
yoktur. 

Dördüncü ayet { ı.:r-..llı iY.. .!-U\... } ayeci de cümle olarak müsnedun ileyhi 
hazfedilmiş bir cümledii:. Takeliri { ı.:r-..llı iY.. .!-U\... y> } -0 (c.c) Din giiniiniin, hesap 
giiniiniin tek hdkimidir, şeklindedir. Ahirette hesap gününün tek sahibi Cenab-ı 
Hak oldpğundan muhatab nezdinde müsnedun ileyh malum olup 
zikredilmesinde herhangi bir fayda yoktur. 

Beşinci ayet { ~ !ll:!_, ~ !ll:!} cümlesinin başında hazfedilıniş gizli 
bir emir takelir edilir. Arapça'da, muhatap kendisine irad edilen sözün 
konumunu biliyorsa hazfe başvurulur. Cenab-ı Hak bu ayete gelene kadar 
rububiyet ve ulıiliiyete dair cem:il ve cel:il sıfatları ile kendini tanıttırdıktan son..ra 
artık 'Hqydi ijylryse dryiniz' gibi bir takelir uygun görülmüştür. 

43 İbn Manzılr, a.g.e., IX, 39; Fıruzabadi, el-Kômum'J-Muhft, Beyrut, 1407, s. 1032. 

+ı Bkz. Fıruzabadi, a.g.e., s. 507-508; İbnu Manzılr, a.g.e., IX, 39-40; Tiihiı:u'l-Mevlevi, a.g.e., s. 52. 
45 Müsnedün ileyhln hazfiile ilgili Türkçe örnekler için bkz. Bilgegil, a.g.e., s. 74 vd. 
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Yedinci ayette { ~ y~l ~ } lafzında aynı ayette zikredilen ..b~_r:> } 
{ ı.:r.JJI lafzı hazfedilmiştir. Takdiri 'Gazaba uğrqyan sapmt{kmlarm yoluna değil' 

şeklUıdedir. ' 

'Failin zikredilmeyip sadece mef'ıille yerinilmesi bir belagat örneğidir ... 
Burada (y_,.,a.J.I) lafzı ism-i mefill olması hasebiyle, onun açılımı ( ~ ı.:r.JJI 
rJ") kendilerine gaifib edilmif olanlar şeklinde takdir edilir. Böylece gaz ab edilenin 

zikredilmesi yerine gazaba uğrayanların zikriyle yetinilmiştir diyebiliriz.46 

17-Zikr (1 adet) 

(Z-k-r) fiil kalıbı lügatte anmak, hatırlamak, unutmama, belirtme, ifade 
etme anlamlarına gelir.47 Mearu konuları içinde değerlendirilen 'zikr' bir 
ifadedeki söylenilmesi gereken kelimelerin bir veya bir kaçının ya da bazı 
cümlelerin ibarede yer almasıdır.48 

Beşinci ayet {~ !.ll;ı_, ~ !.14! } cümlesinde { !.14! } lafzının ikinci 
kez tekran ile zikr sanatı vukı1 bulmuştur. Bu sanatın ayete kattığı anlam 
hakkında mef'ul olan { !.14! } kelimesine vurgu yapılarak daha fazla izah ve 
verilmek istenen mesajı zihinlere yerleştirmek maksadıyla talep edilen yardımı 
sadece O'a hasretmek, şirkin reddi, Muhatabın yanlış irikadını reddetmek 
şeklinde teviller yapılabilir. 

18-Mü billağa Sanatı (1 ade to) 

Mübruağa söz sanatları içinde; durumu, olduğundan daha büyük ya da 
küçük göstererek aniatma sanatıdır. 49 

Üçüncü ayette {(""="'")\ uı--)1} Rabman ve Rahfm kelimeleri rahmet 
kökünden iştikak etmiş olup her ikisi de sıfat-ı müşebbehe kalıbında mübaJ.ağa 
ifade eder.so 'Rahman kelimesi, çokluk ifade eden "fe'lfuı" vezninden mübalağa 
sıygasıdır. Rahim ise sıfat-ı müşebbehedir ve süreklilik, kalıcılık ifade eder.sı 

46 Çağıl Necdet, Kıtr'an 'm Be/agat ve Fonetik Yapısı, Ankara, 2005, s. 88. 

47 el-Ferahldi, Ebıl Abclirrahman el-Halil (ö. 170), Kitabt/1-Ayn, (fhk. Mehdi el-Mahzılmi vd.), 
Dam Mektebeti'l-Hilal, Kahire, V, 346. 

48 Bkz. İbn Ffu:is Abu'l-Huseyn Ahmed b. Ffu:is er-Razi, Mll'ceiJ/11 Makf!yisi'l-L11ga, Kahlı:e, 1972, 
s. 388; İbn Manzılr, a.g.e., IV, 310-311. 

49 Bkz. Ebıl el-Muzaffer Mueyyiddu'd-Devle el-Kenaru el-Kelbi (ö. 584), el-Bedl' ji Nakdij-Şi'r, 
(fhk. Ahmed Bedevi), el-Cumhutiyyetu'l-Arabiyyetu'l-Muttehide, ts., I, 104; el-Kazvini, 
Muhammed b. Abclirrahman (ö. 739), el-Idiih ji UltiiJii'l-Beliiga, I, 106. 

50 Oktay Altın, Niitftl Sürecinde KovraiJ/lar -3, Haksöz Dergisi - Sayı: 119 - Şubat 01, 
http://www.haksozhaber.net/okul/article priot. php?id=2958 

51 es-Sa'lebi, Ahmed b. Muhammed (ö. 427), el-Ke{/it ve'l-Bryan an Tifsfri'l-K11r'an (Tifsim's-Sa'lebf), 
(Ibk. Ebıl Muhammed b . .Aşılr),Daru İhy:ii't-Türasi'l-Arabi, Beyrut, 2002, I, 99; el-Kuşeyri, 
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Ancak Rabman inanmış-inanmamış da dıThil olmak üzere dünyadaki bütün 
varlıklara şamil olduğundan dil açısından ahirette merhameti inananlara has olan 
Rahim'den daha çok merhameti ifade etmektedir. Cenab-ı Hak bu sıfatı gereği 
dünya ve ahirette yalnız mürninler için merhameti bol olan, onlara dünyada 
doğru yolu gösteren, ahirette de cenneti vaad edendir. 

19-Cinasu'l-İştikak (1 adet) 

Cinas yazılışı aynı fakat manaları değişik lafızları bir arada kullanmak veya 
iştikakları bir olan lafızları bir arada kullanmaktır.52 Cinlis-ı i{tikak ise, cinaslı 

kelimelerin sadece iştikak yönünden birleşmesine denir. Yani aynı kökten keli
melerin türetilerek oluşturulduğu cinaslardır.S3 Bedi' sanatlarındandır. 

Üçüncü ayette {r-:""")1 0""")} Rabman ve Rahlm kelimeleri iştikaklan bir 
olup ihtiva ettikleri manaları farklı olduğundan cinlisıt'l-i{tikak sanatı vardır. 

20-Tenstk Sanatı (1 adet) 

Lügatte sırayla getirmek, nizama koymak manasınadır.54 Terim olarak bir 
şeyin birden çok ismini veya sıfatını peşpeşe zikretmeye denir.ss Bedi' 
sanatlarındandır. 

Cenab-ı Hak ikinci ayette Zatını { liıı } {~Wl YJ} diye 
vasıflandırdıktan sonra üçüncü ayette peşpeşe { 0""")1} ve {r-:""")1 } sıfatlannı 
zikretmiştir, Bu itibarla tensik sanatı tahakkuk etmiştir. 

21-Tefvlt Sanatı (3 adet) 

Mütekellimin, medih, vasıf, ikrar, emir, nehiy vb. değişik mevzulardan 
değişik manaları genel olarak eşit vezinlerde ayn ayn cümlelerde zikretmesi ile 
meydana gelen sanattır 56. Bedi' sanatlarındandır. 

Surenin ikinci, üçüncü ve dördüncü ayetlerinde zikredilen vasıflar 

genel olarak vezinleri aynı fakat ayn cümlelerde anlatılarak bu tefvit sanatı 

Abdulkerim b. Hevazin (ö. 465), Letô!fi/1-İftiriit, (Thk. İbrahim el-Bisyılni), el-Heyetu'l
lVIısriyyetu'l-Amme li'l-K~tub, lVIısır,3. Bsk. I, 47. 

52 Matlub Ahmed, a.g.e., s. 269; el-Meriği, Ahmed Mustafa, U/rlnm'I-Beliiğa, D:iru'l-Kütübi'l
'İlmiyye, Beyrut, 1984. (Aynca Beyrut 1993 baskısı) s. 354. 

53 Çögenli, Sadi, Şafak Yakup, Toparlı Recep, Arapça Farsça Tiirkçe Ömeklerfyle Edebf Sa/Jf;tar 
(Bedı), Erzurum, s. 31. 

54 Ahmed Muhtar Ömer (ö. 1424), a.g.e., III, 2204; T:Thiru'l-Mevlevi, a.g.e., s. 163. 

55 İbn Hucceti'l-Hamavi Tal.ıruddin EbUbekir (ö. 837), a.g.e., II, 388; Matlub Ahmed, a.g.e., s. 
425; Akkavi, a.g.e., s. 435. 

56 el-Meydini, a.g.e., II, 529. 
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gerÇekleşmiştir. 

22-Ta'lik Sanatı (2 adet) 

Lügat manası bir şeye bağlanmak sevmek, asılmaktır. 57 İlişki, alaka gibi 
manaları vardır. Mütekellimin, sözünde amaçladığı manalardan birini getirip 
daba sonra da bu manayı artıracak başka bir manaya işaret eden söz getirmesi, 
yani medhl (övmeyi) medihle, bicvi (yerıne) bicivle bağlaması anlamına da gelir. 
58 Bedi' sanatlarındandır. 

Cenab-ı Hak ikinci ayette kendini { u.;.\.WI YJ} yani alenı/erin rabbi diye 
vasıflandırmıştı. Fasıl sanatında da belirttiğimiz gibi bu vasıf bir varlığın 

istidadında olabileceği en son noktaya ulaştırılması için ihtiyacı olan her şeyi 
karşılama ve kemale ermesi için ne gerekiyorsa vaktinde verme anlamına 
gelmekte ve bu durum bir rahmamyeti, rabimiyeri istilzam etmektedir. Zira bir 
kimse muhtaç olanı görüp de ona acımıyorsa onun ihtiyacını karşılamaz. Şayet 
ikinci ayetle ihtisar edilmiş olsaydı O (c.c)'nu bütün esma ve sıfatları ile idrak 
edememiş bahtsızların nezdinde rububiyetin gereği aranacaktı. İşte üçüncü 
ayette { ("="'") 0""') } ifadeleriyle bir öı:-ceki ayetin manasını artırarak bu 
muhtemel eksik anlamayı hertaraf etmiştir. Iki mana da birbiriyle ilişkili olduğu 
için talik sanatı söz konusudur. 

23-Tezyiııu'l-Efldiri'l-Maksnde bi Efkfuin Uhra (1 adet) 

Edebi güzelliklerin unsurlarından biri olan bizzat kastedilen fikirlerio 
başka fikirlerle süslenmesi sanatı mukaddime, karşılaştırma ve mülhak yoluyla 
olur. Mukaddime yoluyla olan süsleme, bizzat kastedilen fikirlere mukaddime 
niteliğinde olan fikirlerio önceden arzedilmesiyle olur. Bu önceden arzedilen 
fikirler kastedilen fikirlerio kabulünü ve güzelliğini sağlar.59 Bedi' 
sanatlarındandır. 

Fatiha silresinin ba§ından itibaren zikredilen Cenab-ı Hakk'ın 

Ralıman ve Ralılın olması, O (c.c)'nun alemierin rabbi olması, bütün hamd ve 
övgülerin O (c.c)'na ait olması ve din gününün, hesap gününün tek hakiminin O 
(c.c) olması artık 'Haydi öyleyse {~ !lt..ı., ~ !lt..ı} deyiniz' cümlesine 
mukaddime mahiyetinde zikredilmesi ile bu sanat tahakkuk etmiştir. 

24- Tekrar Sanatı (2 adet) 

Bir meam konusu olan 'tekrar' anlamı güçlendirmek için aynı ayet veya 

57 el-Havfu:izmi, Burhanuddin Nasır b. Abdisseyyid (ö. 610), ei-Mugrib fi Tertfbi'I-Mr/rib, Dılru'l
Kicibi'l-Arabi, Kahire, I, 326. 

58 Matlub Ahmed, a.g.e., s. 389; Akkavi, a.g.e., s. 391; Tabane, a.g.e., s. 446. 

59 el-Meydani, a.g.e., I, 74. 
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onu takip eden ayetler arasında geçen bazı özel tabirlerin yeniden zikredilmesi 
anlamına gelir.60 

Fatiha suresinin ilk ayeti olan Besınele Kur'an-ı Kerim'de yüz on dört 
kez tekrar zikredilerek tekrar sanatı tahakkuk etmektedir. 

Beşinci ayet { ~ .!.I41J ~ .!.141 } cümlesinde { .!.141 } lafzı aynı iki kez 
tekrar edilerek tekrar sanatı vukua gelmiştir. 

25-Te'kid Sanatı (1 adet) 

Te'kid lügarte vurgulama demektir. Terim . olarak kendinden önce 
söylenmiş olan manayı tekrarla vurgulamaktır. İlk lafzın tekrarına da et-Te'kfdu'I
Lif:if denir. 6t 

Beşinci ayet { ~ .!.I41J ~ .!.141} cümlesinde { .!.141 } lafzının ikinci kez 
tekrarı ile aynı zamanda te'kid sanatı meydana gelmiştir. 

26-Tetm1ın Sanatı (1 adet) 

Becli'i ilmi içinde mütalaa edilen tetın1m sanatı kasd edilen manayı te'kid 
için cümlenin temel unsurlarından olmayan bir ögenin söze eklenmesidir.62 

Yedinci ayette aslında {~1 .1'.rdl } kelimesi ulaşılması talep edilen 
hidayet için yeterli idi. Ancak bu yol ~ y~l y}- ~ ~i 0-!.iJI .1\rı} 
.:.ı.;J\..,;JI':/_, } Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yolu, gazaba uğrqyanlann ve .rapkınlamıkine 
değil' ilavesi ile kasd edilen manayı te'kidle tetınim etmiştir. 

27- İftinan Sanatı (1 adet) 

İftim1n iki tezat anlamı aynı anda kullanma ile birlikte la&zda herhangi bir 
uyumsuzluğun olmamasıdır. Başka bir tarifte; bir beyit veya cümlede iki zıt 

60 Aslında tekrar aynı lafiz veya fikrin aynı bağlamda tekrar kullanılmasıclır. Lafzın müteradifi 
kabul edilen terim, taşıdığı ortak mananın yanı sıra farklı anlami~ içerdiğinden tekrar olmaz. 
Zira lafiz, tek başına bir anlam taşıdığı gibi bazen bir ayet içinde, bazen diğer ayeder arasında 
ve farklı konular arasındaki siyak-sibak ilişkisi ile farklı manalara gelebilmektedir. Lafzın 
Kur'aru siyakın tarihsel arka planı ile de ilgisi de göz ardı edilmemelidir. Bu arada bazı 
kelimeler, bir kaç anlama da gelebilmektedir. Bu farkı, ayeıin içindeki bağlarnından 
anlayabiliriz. Sonuç olarak tekrar, laftz ve siyak bütünlüğü içinde ele alınması gereken· bir 
husustur. Yani tekrar ister bir lafızda, ister bir fikir veya düşüncede olsun, lafiz aynı siyak
sibak içerisinde yeniden kullanılmadığı takdirde gerçek anlamda tekrar olmuş olmaz. Çünkü 
tekrar, aynı lafız veya fikrin aynı siyak içinde yeniden kullanılmasıdır. Lafzın müteradifi kal;ı.ııl 
edilen terim, taşıdığı ortak mananın yanı sıra farklı anlamlar da içerir. Dolayısıyla aynı lafzın, 
farklı makamlarda zikredilmesinde yeni faydalar millahaza edilir. 

61 el-Cürcaru, Şerif b. Ali b. Muhammed, Kit!ibrt't-Ta'rifdt, Beyrut, ts. s. 22. 

62 el-Kazvini, Muhammed b. Abdirrahman (ö. 739), el-ld!ib fl Ulri!Jli'I-Bel!iga, I, 205-206; Tahiru'l
Mevlevi, a.g.e., s. 172. 
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sanatı veya farklı sanatlan maharetle (ustaca) peşpeşe kullanma sanatıdır.63 

Bedi'nin manaya dayalı süsleme sanatlan içinde değerlendirilir. 

Yedinci ayette { ~ ...::.......Ui 0-!JJ\ ..b!r> } nimet ve lütfuna nail edilen 
nebiler, sıddikler, şehidler ve sillihlerlerle { ~ y_,.;:.;J.I _rj-} gazaba uğrayanlar 
ve { .:;:1\..,aJI } sapkınlar birbirleriyle tezad anlamlar olarak peşpeşe gelmelerine 
rağmen herhangi bir uyumsuzluk olmamış, hatta anlam bu sıralaınş ile kemale 
ermiş olduğundan iftinan sanatı vardır denebilir. 

28-İltifat Sanatı (1 adet) 

İltifat lügatte dönüp bakmak, dönmek ve yönelmek demektir. Belağat 
ilimlerine göre, sözü gaibten muhataba veya muhatabtan gaibe döndürmek 
sanatı, bir anlamı, birinci, ikinci ve üçüncü şahıslardan herhangi biri ile ifade 
ettikten sonra anlatıma başka biriyle devam etmek demektir.64 Cümle yapısı ile 
ilgisinden dolayı mearu sanatlanndan kabul edilirken kelamı güzelleştiren bir 
husus olduğu için de bedi' ilminin şümUlüne girer. 

Be§inci ayet{~ !.l~,:ı_, ~ !.I!,:J} -Yalnız Sana ibadet edefjyalmz senden 
medet ımıarıi; ' Cümlesinde hitap ikinci, üçüncü ve dördüncü ayetlerdeki gaibten 
muhataba döndürülmüştür. yani hitabı, 'Bütün hamdlefj övgüler alemierin Rabbi 
Allah'adır. O rahmandıfj rahtmdir. Din günihıün, hesap gününün tek hôkimidir' ifadeleri 
ile gaibten (Ancak sana kulluk ederi~. ve yalmz senden medet umarı=?) denilerek 
muhataba döndürülmüş iltifat sanatı söz konusudur. 

29-Takdim-Te'hir Sanatı (1 adet) 

Takdim bir sebepten dolayı cümle dizimindeki bir kelimenin diğer bir 
kelimeden önce getirilmesidir. Bir şeyi takdim etmek onu başkalannın önüne 
koymaktır. 65 Yani sonra zikredilmesi gereken kelimenin herhangi bir sebepten 
dolayı zikredilmesi gereken yerinden önce zikredilmesidir. Takdirnin zıddı olan 
te'hlr ise, önce gelmesi gereken cümlenin bir öğesinin, bazı özel şartlardan 
dolayı sonraya bırakılması, geciktirilmesi demektir.66 Mearu ilminin konusudur. 

Be§inci ayet { ~ !.l~,:ı_, ~ !.1!,:1} 'Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız senden 
medet tl!llarıi:' cümlesinde de mefUl olan { !.14! } lafzı { ~ } fiilinin önüne 

63 Bkz. Asi, Mıthel-Ya'kub Ramil Bedi, ei-Mu'cenm'f-Mtifassaf .ft'I-Liigafi ve'I-Adlib, Beyrut, ts. I, 
185; Matlub Ahmed, a.g.e., s. 155; Akkı1.vi, İn' am Fevv:ü, a.g.e., s. 189. 

64 Geniş bilgi için bkz. el-Kıızvini, el-Hatib, e/-Idah ft Ultlmi'f-Bel!iga, I, 506; Tabane Bedevi, a.g.e., 
s. 614; Matlub Ahmed, a.g.e., s. 173; Akkı1.vi, İn'am Fevv:ü, a.g.e., s. 207; el-Meydioi, a.g.e., I, 
479. 

65 Bkz. İbn Manzılr, a.g.e., XII, 466-467; Fıruzab:ldi, a.g.e., s. 436; Matlub Ahmed, a.g.e., s. 404; 
Akkı1.vi, İn'am Fevv:ü, a.g.e., s. 412. 

66 Bkz. İbn Manzılr, a.g.e., IV, 12; Tahiru'l-Mevlevi, a.g.e., s. 157. 
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gelerek takdim vardır. Bu sanat daha çok tahsisi ifade etmek için kullarulır.67 Bu 
mef'Ulün takdimi ile gerçekleşen bu sanatın, ayete kattığı anlam ise; yapılacak 
olan ibadette şitkin kesin reddi olarak açıklanabilir. Aynca Allah'a ibadet etmek 
kulu Allah'a yaklaştıracağından O'na yapacağı dua ve niyaza daha ehil ve kabille 
de daha şayan olur. Zaten Cenab-ı Haktan yardım dilenrnek acziyerin ve 
fakriyetin itirafı olduğundan ibadetin bir diğer çeşididir. Aynca bu ayette 
'O'ndan yardım dilenmek' ibadete başlamış olan kulun, bu ibadeti ta
mamlayabilmek için O'na istimdad etmek anlamı da vardır. 

Bu sanat aynca illet ve sebepten dolayı da icra edilmiş olabilir. Yani bu 
ayette ibadet { ~ } yardım dilemeye { ~ } yüzü olmanın sebebi olduğu 
için önce zikredilerek takdim sanatı söz konusudur. 

30-Emir (1 adet) 

Belagat ilimlerine göre emir, muhataptan yaptırım amaçlı olarak o işin 
yapılmasını ilzam ve talep etmektir.68 Emir s!gası, bazen gerçek manası olan 
yaptırım şeklindeki istekten başka farklı amaçlar ve anlamlar için de kullanılır. 69 

Belağatta mearu ilminin konusu olan bu kullanımlar cümledeki siyak-sibak 
ilişkisi ile değerlendirilir. 

Altıncı ayet {~ı ..bl_rajı \i..ı.,.ı } cümlesinde { !.l~!} lafzı bu 
kullanımlardan niyaz ve istirbam yoluyla küçükten büyüğe yalvanş makamında 
yapılan emir -sigası olarak değerlendirilmiştir. 

31-Talebu'ş-Şey ve'l-Muradı Gayr (1 adet) 

Talebu'ş-şey ve'l-muradı gayruh, mütekellimin irad ettiği sözle başka bir 
şey murad etmesi anlamında bem' sanatlanndan kabul edilir. 

Altıncı ayet {~ı ..bl_rajı \i..ı.,.ı } cümlesinde bir şey talep ederken onun 
devamlılığını ve sehat kılınayı kastetme anlamı vardır. Bu üsluba talebu'nry ve'l
mımidı gqymh denir. 

32-İrsalu;l-Mesel Sana.tı (1 adet) 

İrsruu'l-mesel, yazılı ve sözlü anlatımlarda hikmet, sıfat gibi meselin 
yerine geçebilecek veya kendisiyle temsllin güzel olduğu başka ifadeler 

67 Tahsis dışında teberrük için, haz duymak için, kızgınlığı ifade için, muhatabın önemsernesi 
için, takdim edilenin önemini hissettimıek için, iki cümle arasındaki fasılayı gözetmek için, 
mertebeden dolayı, azamet, galebe ve çokluktan dolayı gibi sebeplerden takdim edilir. 

68 Matlfıb Alımed, Mll'ce/JJII'l-MIIsfalahati'J-Beldğjyye ve Tetôvvimha, Beyrut, 1996, s. 184; Aklcivi, 
İn'am Fevv:ll, a.g.e., s. 219. 

69 Emir sigasının durumlannı Türk Edebiyanyla karşılaşnrmak için bkz. Bilgegil, a.g.e., s. 50-51. 
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getirilmesi/o mütekellimin konuşma esnasında mesel getirmesi sanatıdır.71 Bu 
edebi sanata irad-ı mesel de denilmektedir. Bedi' sanatlanndandır. 

Altıncı ayet {~ı .kl_rajl l..i..l:>l } cümlesinde geçen {~ı .kl_rdl } 
İslamiyet, şeriat, Aziz ve Hakim olan Allah'tan bize gelmiş, yani ötelerden 
elimize uzatılmış nurani bir ip, halliste ifade edildiği gibi Allah kelfunı, ifrat ve 
tefrite düşmeyen kimselerin yolu, doğru yol, mu'tedil yol gibi anlamlara temsillik 
yapabilecek bir lafız olup bu itibarla irsa!tt'l-nıesel sanatı söz konusudur. 

33-İtnab Sanatı (1 adet) 

Kelime olarak (~i) lafzından türemiş olup, lügatte ip, urgan, ağacın 
damarları, güneşin doğarken saçtığı ışık gibi anlamlara gelir. 72 İtnab terim 
olarak, maksadı, alışılmış ifadeden daha çoğu ile karşılamaktır. Tekrar 
etmeksizin yeni bir fayda için lafzın manadan fazla olmasıP övgü ve yerınede 
mübalağa etme,74 ve kastedilen bir anlam için fesahatte mutad yolla manayı 
anlatabilmesi mümkün olan lafızlardan fazla söz söylemek de denilmiştir.75 

Meani sanatlan içinde yer alır. 

Yedinci ayette { 0:;-lw..li:J_, ~ y_,..;.:..;.11 _r):- ~ ..:_..,Ui c.f...UI .kl_r> } 
cümlesi de bir önceki ayette geçen {~ı .kl_rajl } kelimesini tafsil ederek 
açmaktadır. Bu üslub itnab çeşitleri içinde zikredilen ~Wl ...v...ı <..J""\.;L\ _?:. urouma 
delalet eden lafızdan sonra özele delaı!.et eden lafızla bildirmek veya ...v...ı c_~ )'1 
~l$.)'1 üstü kapalı aniatlından sonra açıklama yapmak demektir. 

34-İttisa' Sanatı (1 adet) 

İttisa' genişleme anlamındadır. İstilahta mana itibanyla bir çok ihtimal 
kabul eden (geniş te 'vili) lafızlan kullanmak demektir.76 Bed1' sanatlanndandır. 

Altıncı ayette {~ı .kl_rdl} hakkında tefsirlerde birçok tevil 
zikredilmiştir. Bunlardan bazılan şunlardır: İslam, şeriat, din, Kur'an, yol, 
cennete ulaştıran yol, Hakka ulaştıran yol, Allah'ın kitabı ve ResUlünün sünneti, 

70 Math1b Ahmed, a.g.e., s. 56; Akld.vi, İn'iim Fevvil, a.g.e., s. 59; Tabane Bedevi, a.g.e., s. 250. 

11 Matlub Ahmed, a.g.e., s. 56. 

n İsmail b. Hammad el-Cevheri, es-Sıhôh Tôcii'I-L11ga ve Sıhôhu'I-Arab!Jye, nşr. Ahmed Abdulgaffu: 
Atcir, Dfu:u'l-İlm li'l-Melayin, Beyrut, 1979, I, 172-173. 

73 Tabane Bedevi, a.g.e., 1988, s. 385. 
74 el-Ezheri, Ebu Mansfu Muhammed b. Ahmed, Tehifbii'I-Luga, XIII, 247. 

75 el-Kazvini, Hatib, a.g.e., s. 80; el-Meydfull, a.g.e., II, 60; Ayrıca bkz. Durmuş İsmail, Arap Dili 
ve Bel:iğat İlıninde İki İfade Biçimi: İtnab ve İcaz (I) (Kur' an Metninin Anlaşılmasındaki Rolü 
Üzerine Bir Deneme), Yiiiİi11cii Yıl Ü11iversitesi So!Jal Bilinı/er E11sliliisii Dergisi, sy. 1, Yıl: 2000, s. 
360. 

76 Matlub Ahmed, a.g.e., s. 28; Akkavi, a.g.e., s. 23; Tabane Bedevi, a.g.e., s. 718. 
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Hz. Peygamber'in söz-fiil ve hal olarak üzerinde bulunduğu yol, ResUlünün 
sünnetiyle ortaya konulmuş din, eğriliği ve sapması olmayan yol, Resuluilah 
(s.a.s)'in yolu, Resuluilah ve kendisinden sonra Halife olan iki salıabisi Hz. 
Ebubekir ve Hz. Ömer (r.a), yokuşu olmayan dosdoğru yol, İman, hidayet, 
takva, Salih amel, istikamet, Allah ve Rasıllü'nün getirdiklerine iman, ibadetleri 
yerine getirmek, ahlaki güzellikler, O'nun rızasına, cennetine ve nimetlerine 
varılan yol, İslam, iman, ibadet, ihlas ve tevazu gibi Allah'a giden yollar, büyük 
meşakkatleri sırtlanan öneillerin yolu, insanın, Allah (c.c)'dan başka her şeyden 
yüz çevirmesi Bu kadar zengin tevillerin olması ittisa' sanatına işaret eder. 

35-Tasrlhu ba'de'l-İbham Sanatı (1 adet) 

İbham kapalılık demektir. Tasrfhtt ba'de'l-ibham daha önce geçen kapalı 
ifadeyi tasrih etme açıklama sanatı anlamına gelir. Bed1' sanatlarındandır. 

Yedinci ayette kapalı olan { ..bir } -Doğrn yol ifadesi, daha sonra 
zikredilen { ~ ~i ..:r-JJı ..bir } -Kendilerine nimet verdiğin kitJJselerin yol11 
ifadesiyle açıklanarak tasrfh11 ba'de'l-ibha7ll sanatı yapılmıştır. 

36-Tafsilun Ba'de'l-İcm:ll Sanatı (1 adet) 

Önceden özet mahiyetinde bahsi geçen bir konunun detaylı anlatımı an
lamındadır. Bed1' sanatlarındandır. 

Altıncı ayette önce {~ı ..b!ra-Jı } kelimesi ile doğru yolu icmalen 
zikredilmiş hemen peşinden yedinci ayette bu yolun gazaba uğrayanların ve 
sapkınların yolu olmayıp Cenab-ı Hakk'ın nimet ve lütfuna nail edilenlerin yolu 
olduğu ifade edilerek icmal'den sonra tafsil sanatı icra edilmiştir. 

37-Mediz Sanatı (1 adet) 

Mecaz bir kelimenin, bir alakadan dolayı cümledeki hakiki manasının 
dışında, asıl manasının kastedilmesine engel teşkil edecek bir bir karinenin 
varlığı ile birlikte kullanılmasıdır.77 

Altıncı ayetteki {~ı ..b!ra-Jı} vasfı. ittisa' sanatında yapılan tevillerden 
birisinden mecazdır.7B ' 

38-Nez:ilıet Sanatı (1 adet) 

Lügat manası aslı uzaklaştırmak, kusur, ayıp ve çirkin şeylerden uz* 

77 es-Seklciki, el-İmam Ebu Yakub b. Ebi Bekr Muhammed b. Ali, Mifttihii'J-Uiiilll, Beyrut, 
1983., s. 19; es-Suyılti, CeJalüdclin Abdurrahman, ei-Itkôn ji Ulrillli'I-Kıir't1n, Mısır, s.105. 

78 Bkz. Tefsim't-Taberi, I, 
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oıtmak,79 ahlak temizliği, incelik ve rikkat demektir. Terim manası ise, içinde 
nefret uyandıncı, fahiş anlamı olmayan, galiz mana içermeyen söz söylemektir.80 

Becli'nin manaya dayalı süsleme sanatları içinde değerlendirilir. 

Yedinci ayette { -:r.JL,a.ll)l_, ~ y~l _r:? ~ ~i t.J:!..U\ .1!.,-P } 
cümlesinde Allah'ın gazabına uğramış olan şerir ve azgın bir millet olan 
Yahudiler ile doğru yoldan sapmış olan Nasara ve lam-ı tarifi cins ma'nasına 
alacak olursak; ne kadar dalalete girmiş ve ne kadar Allah'ın gazabına uğramış 
varsa hak ettikleri daha nice çirkin vasıflarla vasıflanabilmeleri mümkünken 
Kur'an-ı Kerim bunları tay etmiş genel bir kavramla gazaba uğrayan ve sapkınlar 
kelimeleriyle iktif:i etmiştir. 

39-Tibak Sanatı (1 adet) 

Tib:ik lügatte, örtmek, kapatmak, üst üste olmak, bir şeyi başka bir şeye 
uygun hale getirmek demektir.B1 Aynı zamanda iki şeyi birleştirmek, yapıştırmak 
manasına da gelir.82 Terim olarak, iki zıt kavramın ayru anda bir arada 
kullanılması veya aralarında tezad ve başka bir vecih ile tekabül bulunan şeyleri 
bir ibarede cem' etmek demektir.83 At ve devenin seyir esnasında arka ayaklarını, 
ahenkli, uyumlu ve dengeli bir şekilde, ön ayaklarının yerine koymasından 
alınmıştır. Bedi' sanatlarındandır. Tezatlı tatbik1 tekiifii~ JJmtabaka ve m11kaseme ile 
de adlandırılır. ... 

Yedinci ayette { ~ ~i t.J:!..UI .1\r } ile {..:JL.a.ll)l_, ~ y~l _r:? } 
ibareleri arasında aralarında tezad bulunan şeyleri bir ibarede cem' etme yönüyle 
tib:ik sanatı vardır. 

40- Tefsir Sanatı (1 adet) 

Tefsir kelimesi lügatte örtüyü kaldırmak, açmak, bir şeyi açıklamak 

anlamına gelir. "Fesr" maddesinin tef'il ölçüsündedir. Ragıb el Isfahani tefsiri 
"Akli ölçülerde bir manayı izhar etmek ortaya çıkarmak" olarak yorumlar. İbn 

79 el-Havfu:izmi, Burhanuddin Nasır b. Abdisseyyid (ö. 610), ei-M11grib fi Tertfbi'I-Mrt'rib, I, 461; 
er-Razi, Zeynuddin Ebıl Abdiilah (ö. 666), M11hliint's-Srhôh, (Thk. Yusuf eş-Şeyh Muhammed), 
el-Mektebetu'l-Asriyye, Beyrut, 1999, I, 308. 

80 Asi, Michel - Ya'kub Ramil Bedi, a.g.e., II, 1248; el-Meydini, Abdurrahman Hasan el
Habenneka, e/-Bel!iğatr/1-'Arabfyye Us11siiha ve Ulrln111ha ve Fii11fi11iiha, Daru'l-Kalem-ed-Daru'ş
Şamiyye, I~II, I. Baskı, Dımaşk, 1996, II, 471; Tabane Bedevi, a.g.e., s. 661; Matlılb Ahmed, 
a.g.e., s. 659; Akl.civi, İn' am Fevval., a.g.e., s. 664. 

81 el-Havfu:izmi, Burhanuddin Nasır b. Abdisseyyid (ö. 610), ei-M11grib fi Tertfbi'I-Mrt'rib, I, 288; 
er-Rıizi, Zeynuddin Ebıl Abdiilah (ö. 666), lviHht!im's-Srhôh, I, 188; ez-Zebidi, Muhammed 
Ebu'l-Fayd (ö. 1205), T!icr/1-Anls, XXVI, 49. 

82 Akl.civi, İn' am Fevv:il, a.g.e., s. 596. 
83 Geniş bilgi için bkz. el-Kazvini, el-idah fi Ulrlnli'I-Bel!iga, I, 477-553; es-Seyyid Ahmed, 

Cev!ihim'/-Bel!iga, İstanbul, 1984, s. 366; Saclık Abclurnda vd., a.g.e., s. 158. 
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Abbas {~ ı)-""b J.:l-~ !.!\..;.!;.,. ~1 j!.ç ..!liy~ ':.'_,} -On/ann sana itiraziçingetirdikleri 
hiç bir temsi~ hiç bir soru olmaz k~ ona karp Biz sana gerçek dımtmu bildimıryelim ve en 
güzel açıklamap yapmayalım. ayetindeki84 tefsir kelimesine; tafsil etme 

' açıklama yapmak, deıniştir.ss 

Yedinci ayette { 0.;lWJı':ı'_, ~ y~ı _r):- ~ ~i LJ:!JJı .11ro } 
cümlesi de bir önceki ayette geçen {~ı .1!r:Jı } kelimesinin açıklayıcı 
tefsiridir. 

41-Tefrlk Sanatı (1 adet) 

Övme veya onun dışında aynı türden iki durum arasındaki farklılığı or
taya koymak, aynı cinsten olup hükmü farklı olan iki şeyi ayırmaktır.B6 Bedi' 
sanatlarındandır. 

Altıncı ayette {~ı .1!r:Jı} tabiri genel olarak zikredilmiş, yedinci 
ayette ise hem kendilerine nimet verilenierin yolu, hem gazaba uğrayanların yolu 
ve hem de sapkınların yolu olma cihetleriyle birbirinden ayrılarak tejrfk sanatı 
gerçekleşmiştir. 

42-Sec'i Mütevazi Sanatı (4 adet) 

Sed' kelimesi lügatte, güvercin ve kumrunun aynı tarzda sesını 

tekrarlayarak ötmesidir87. Zira kuşların çıkarmış olduğu seslerin sonları birbirine 
benzer. Buna tesci' de denir. Edebi sanat olark sed'; mensur bir ibarede, cümle 
ya da cümlecik sonunda bulunan kelimelerin kafiye olacak şekilde 

tettiplenmesidir. Yani, nesirde, iki fasılanın bir harEte ittifak etmesidir.BB Nesirde 
sed', nazımcia kafiye gibidir.89 Kur'an-ı Kerim'de yer alan harf ittifakına da 
sed' denilip denilmemesinde ihtilaf vardır. Eski bel:iğat uleması, sed'in yerinde 
kullanılması şartıyla bir bel:iğat sanatı olduğunu kabul etmişlerdir. 

İbn Esir, sed'nin gerçek anlamda tahakkuk etmesi için dört şart ileri 
sürmüştür: 1- Sec'ili lafızlatın kulağa hoş gelecek terennümde olması, 2- Sec'inin 
yer aldığı terkib, hatta cümlenin de kulağa hoş gelecek tarzda tatlı, güzel 
lafızlardan meydana gelmesi, 3- Mananın lafza değil, lafzın manaya tabi olması, 

84 Furkan 33. 

85 en-Neblıan, Muhammed Faruk, M11kadditm ft Dirôsliti'J Kıir'li11!Jye, el-Magrib, 1415, s. 93., 

86 Tabane Bedevi, a.g.e., s. 493. 

87 Bkz. el-Meydfuıi, a.g.e., n, 503; Sadık Abclurnda vd., a.g.e., s. 167. 

88 es-Sek:lciki ve el-Hatcibi gibi beliğatçılaun da aralannda bulunduğu genel kanaat sec'inin 
sadece nesirde olduğu görüşüdür. 

89 es-Sek:lciki, a.g.e., s. 431; el-Meyd:lııi, a.g.e., n, 503; Aklcivi, İn'fun Fevva!, a.g.e., s. 310. 
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4- İçinde seci' bulunan iki cümledeki manalar birbirlerinden farklı olmalıdır. Her 
iki cümlede aynı anlamı ihtiva ediyorsa bu uzatma olur.90 • 

Mütevaz! sec'i sadece cümlelerin son kelimesi olan fasılalann vezin ve 
rev! yönünden aynı olmasıdır. Yani, son lafızlann kafiye ve vezinlerinin aynı 
olması halidir. Lafzın güzelleşci.rilmesine yönelik olduğundan bed!' 
sanatlanndandır. Bu ici.barla yedinci ayette {r-"=-il .bl_r..dl l.i..u.l . . ~)..:?") } 
ve { ~L,;:JI . . . ~ } lafızlannda sec'i nıiitev!itf sanatı vardır. 

43-İ'caz (1 adet) 

İ'caz kelimesinin lügat manası, acizliğin kabul etci.rilmesiclir.9t Terim 
olarak ise, risalet davasında Hz. Peygamber'in ebedi mucizesi Kur'an hakkında 
Araplann ve gelecek nesillerin aciz kaldıklarını ispat etmek. sılteriyle Hz. 
Peygamber'in peygamberliğinin doğruluğunu ortaya koymaktır. I'cazü'l-Kur'an 
da, onun lafzı, nazmı, üslubu ve içeriği ici.barıyla insan ve cinleri kendisine 
benzer getirmekten aciz bırakmasıdır.92 

Kur'an'ın ok:unuşu ile ilgili ayrı bir sır ve hikmet vardır. Ne okuyucuya 
ne de clinleyene ağır gelmez, bıkkınlık vermez. Malum olduğu üzere insan 
okumuş olduğu bir yazıyı tekrar okumaktan genellikle usanç duyar. Oysa 
Kur'an-ı Kerim ilahl vahiy kaynaklı olması sebebiyle sadece akla hitap etmeyen 
farklı bir mahiyeti vardır. O insanınllSahip olduğu bütün laci.felerine bakar; zihni 
besienirken ruhu da, sırrı da, hafası da ondan ziyadesiyle hissesini alır. Bu 
itibarla usanç duyması bir yana okundukça okuma şevk ve lezzeti verir. İşte 
Fatiha sılresi de namazlarda günde en az kırk defa okunmasına rağmen bıkkınlık 
vermemesi, okundukça daha da okunma iştiyakı onun farklı bir i'cazını ortaya 
koyar. 93 

44-İcazu'l-Kısar (5 adet) 

İcaz sözlükte, 'sözü kısaltmak, kısa tutmak, vedz söz demektir.94 Terim 
olarak, 'maksadı, alışılmış ifadeden daha azı ile karşılamak, çok az sözcükle özlü 

90 Bkz. İbnu'l-Esir Ebu'l-Feth Diyauddin, ei-Meselii's-Sdir Ji Edebi'I-Ktltib ve'f-Şd'ir, I-II, el
Mektebetü'l-'Asriyye, Beyrut 1995, I, 179-276. 

91 İ'd.z kelimesinin anlamlan için bkz. İbn Manzılr, Cem:iluddin Muhammed, Lisiim/1-Arab, 
Beyrut, 1956, XIV, 61; el-Ezheri, Ebıl Mansılr Muhammed b. Ahmed, a.g.e., I, 340. 

92 Bkz. Mennau'l-Kattan, Mebdhis .fi Ulfimi'I-Kıtr'dll, Beymt, 1986, s. 126. 
93 Bkz. Kutub Seyyid,.fi Zildli'I-Kıtr'dll, Dam'ş-Şurılk, Beymt, 1982, I, 23. 
94 İbn Manzılr, a.g.e., V, 427; Fıruzabadi, a.g.e., s. 679; Saraç, M. Ye1..-ta, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, -iciiz nıd., İstanbul, 2000, XXI, 392-393. 
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bir şekilde anlatmaktır'.95 el-Cahız'a göre ise çok manayı az lafizla ifade 
etmekrir.96 Icdift'l-kısar (veya İd.zu'l-Kasr) ise, içinde hazf olmaksızın, az lafızla 
maksada uygun çok mana ifade etmek97 veya kavramlar arasındaki tahsisin 
gerçeğe uygun şekilde, alışılmış ifadeden daha azı ile karşılanmasıdır. Meruu 
ilminin konulanndandır. 

Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen her ayetinde bu hususiyeti görmek 
mümkündür. Fatiha sılresi de bu nazarla bakılacak olursa iktisad edilebilecek en 
az ve en öz sözcüklerle birçok şeye delalet ettiği görülecektir. 

'Kur'an-ı Kerim baştan sona incelediğimizde genel olarak onun şu beş 
maddeyi ihtiva ettiğini görmekteyiz: 1. Tevhld 2. Milifat ve ceza 3. ibadet 4. 
Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için izlenmesi gereken hayat sisteminin 
ortaya konması 5. Geçmişte ilahi iradeye uygun olarak yaşamış kimseler ile 
yasaları çiğnemiş kimselerin durumları hakkında malılmat verilmesi. Fatiha sılre
sini incelediğimiz zaman da çok enteresan bir şekilde yukarıda saydığımız beş 
konuya icmruen işaret edildiğini görmekteyiz. Şöyle ki; 1. Hamd alemierin Rabbi 
Allah'a aittir ayeti, tevhlde 2. (Allah) din (mükafat ve ceza) gününün sahibidir 
ayeti, milifat ve cezaya 3. Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım 
dileriz ayeti, ibadete 4. Bizi dosdoğru yola ilet ayeti, dünya ve ahiret saadetine 
kavuşmak için izlenmesi gereken hayat sistemine 5. Kendilerine nimet verdikle
rinin yoluna (ilet), gazaba uğramış olanların ve sapmışların yoluna değilayeti de, 
geçmişte ilahi iradeye uygun olarak yaşamış kimseler ile ilahi yasaları çiğnemiş 
kimselerin durumlarına işaret etmektedir. Fatiha sılresi bu hususiyetiyle 
Kur'an'ın bir girişi ve özeti konumundadır.9B 

Fahreddin Rizi bu bağlamda şu yorumu yapmaktadır: 'Fatiha'da on şey 
vardır Beşi, rubU.biyyet sıfatlarındandır. Bunlar, Allah, Rab, Rahman, Rahlm ve 
Malik isimleridir Beşi de ubU.diyyet (kulluk) sıfatlarındandır Bunlar, ubudiyyet, 
istiane (yardım talebetme), hidayet isteme, istikamet isteme ve nimet istemedir. 
Ni te~ Cenab-ı Hakk, 'Kendilerine nimet verdiklerinin yoltma i/et' buyurmuştur. İşte 
bu beş isim, o beş hale mukabil olur. Sanki şöyle deniliyor: 'Ya Rabbi! Sadece 
Sana ibadet ediyoruz. Çünkü Sen Allah'sın. Sadece Senden yardım taleb 
ediyoruz. Çünkü Sen Rabbsın. Bizi dosdoğru yola hidayet et, çünkü Sen 

95 er-Rummam, e11-N11ket11 Ji İ'cii'<f'I-Kıtr'iin, (Se/ôsii fusiiil.ft'd-Diriisiiti'I-Kıtr'iin!Jye ve'H-Nakdi'I-Edebf), 
li'Rıtlll!JJÔiıi ve'I-Hattiibf ve Abdi'I-Kiihiri'I-Ciirciin~ :Mısır, 1968, s. 80; el-I<azvlni Telhfsii'I-Jviifiah, s. 
137. 

96 el-Ciihız, Ebu Osman, Kitiib11'/-Hqyaviin, thk. Abdusselfun Muhammed Harun, I-VII, Matbaatu 
el-Babi el-Hale bi, :Mısır, 1965, III, 86. 

97 Matlub Ahmed, a.g.e., s. 211; Akldvi, İn' am Fevv:il, a.g.e., s. 246; el-Meydam, a.g.e., IT, 29. 

98 Ünver, Mustafa, Kıtr'ii11'ı Anla111ada Sfyakm Rnlii, Sidre Yayınlan, İstanbul., s. 21. 
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Rahman'sın. Bize istiJ.clrneti nzık olarak ver, çünkü Sen Rahlm'sin. Bize nimet 
ve kerem yağmu.rlannı indir, çünkü Sen din gününün malikisin.'99 , 

örnek verecek olursak, { LT-..1.11 ~.,~"!. ..!..UL.. } ayetini Asım, Kisill, Ya'kub ve 
Halef elijli olarak 1Jıalikf olarak okurken, On kıraat imarnlarından Nafi', İbn 
Kesir, Ebu Amr, İbn Amir, Hamza ve Ebu Ca'fer elifsiz olarak (.!lL) JJJeliki 
şeklinde okurnuşlardır.ıoo Malik ve Melik kelimeleri, (me-le-ke) fiil kökünden 
türemiştir. Genel olarak sahip olmak, elde etmek, hakim olmak, idareyi ele 
geçirmek, idare etmek, .saltaı:a: s~ek,. güç ve otorite. uygulamak, kontrol 
etmek gibi anlarnlara gelir. Malik kelimesın daha çok sahip olmak, elde etmek 
;ruamına gelirken Melik kelimesi ise ayrıca idare etmek, kontrol etmek 
anlamlarına gelmektedir. Buradan Maliklik ceza gününün sahibi manasını 
alırken, Melik kavramı ayrıca o günde meydana gelecek her şeye malik olma 
manasma da şamildir. Dolayısıyla her Melik Malik olurken, her Malik Melik 
olamaz. Yani Melikiyet Malikiyerten daha özeldir. Malik, sahip oldukları 
üzerinde özgürce hareket edebilen, dilediğini yapabilen, tasarrufundan dolayı 
kimseye hesap vermeyen anlamına gelirken Meliklikte daha çok idare etme, 
yönetme, güç sahipliği anlamları öne çıkar. İşte aynı kelime içinde bir harf 
fazlalığı ile meydana gelen kıraat farklılığının ayet yorumuna kattığı mana 
zenginliği, sadece mana boyutuna yönelik olan çok az sözcükle özlü anlatım 
dediğimiz icazu'l-kasra güzel bir örn~~tir. 

45-Aliterasyon Sanatı (6 adet) 

Aliterasyon, bir beyit, mısra veya cümlede, aynı ses, harf ve hecelerin 
anlamı da etkileyici bir ahenk oluşturmak amacıyla tekrarlanması sanatıdır101 . 

Bedi' sanadarındandır. Kur'an-ı Kerim içerdiği lafızları, lafızların harflerinin 
kulağa hoş gelecek tarzda birbirleriyie uyumlu sıralanışı, bu lafızların cümle 
içerisindeki dizilişi, muhatabını adeta büyüleyici bir atmosfer iklimine cezp 
etmektedir. Yani, onun edebi ahengi muhatabını adeta büyüleyecek tarzdadır. 

Dikkat edilecek olursa Fatiha sılresinde fasılalar vezinde birbirleriyle tak
riben eşit vaziyettedir. Ayet fasılalarında yer alan (i) sessizi bir ahenk içerisinde 
tekran tam bir aliterasyon olup, lafiziarın taşıdığı anlarnla uyum içerisinde ince
lerek kulağa adeta musiki şöleni sunmaktadır. Fasıla harfleri sözün atmosferine 
uygun vaziyettedir. Her fasılanın kendine ait musikisi vardır. Bu musiki, 
lafızlardaki harflerin birbirleriyle uyumu ve cümlelerdeki sözcüklerin birbirleriyle 
alıenginden meydana gelmektedir. Ayederin içinde yer alan sözcüklerin dizimi 
musiki üslubu ile tam bir birlik içindedir. 

99 er-Razi, Fahı:eddin, Mefatihii'I-Gqyb, I, 249. 
100 Ebu Amr ed-Dam (ö. 444), et-T rysfr .ft'I-Kıraôtis-5 eb', İstanbul, 1930, s. 18. 
101 Soysal, M. Orhan, Edebi Sanatlar ve Tanmması, İstanbul, 1998, s. 33. 
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Harf bazında örnek verecek olursak, Altıncı ayette { ~~ .1~1 li..u.l } 
-Biif doğm yola i/et, cümlesinde (.1!rdl) kelimesini Kunbül ve Ruveys, Sad 
harfinin yerine Sin harfi ile okur. Hamza'dan rivayerle Halef ve Hallad işmam 
tankiyle; yani Sdcfa 'ze' sesi katarak okurlar. u"' ve .1 harfleri kapantılı ve 
damaksıl harfler iken, ı.f harfi ötürnsüz, ünsüz, daralma ünsüzü ve ıslıklı bir 
harftir. Dolayısıyla sin ile okunınası halinde, mahreç yönünden çok uzak düşen 
ta harfine geçilirken, dil, aynı kelime içerisinde hem aşağı inip, hem yukan 
çıkacak şekilde iki yönlü bir işlevlik icra edeceğinden, telaffuz zorluğu vukU 
bulacaktır. Fakat cumhurun kıraatine göre sad ile okunup, burada til'ya geçilmesi 
durumunda, her iki harf de damaksıllar grubuna dahil olduğu için, geçiş anında 
dil, bir tek kapatma ve yükselme hareketi yapmış olacak ve iki harfin birbirlerine 
yakın düşüp uyum arzetmeleri sayesinde hem telaffuz kolaylaşacak, hem kulak 
zevki oluşacaktır. Diğer işmamlı kıraatte de aynı şekilde fonetik ahenk 
sağlanmaktadır .. 'I02 

46-Hüsnü'l-İntiha Sanatı (1 adet) 

Hüsnü'l-İntihi, mü tekellimin sözünü makama uygun, güzel bir sözle 
tamarnlamasıdır. Htlsnii'l-hitam da denir. ıo3 

Hüsnü'l-intiha için irad edilen sözün sonuna gelindiğinin sarahaten veya 
işaret yoluyla ifade edilmesi güzeldir.I04 Kur'in-ı Kerim'de yer alan sılrelerin son 
ayetleri edebi yönden hiisnii'l-intiha sanatı hükmüne girer. Yedinci ayette 
{ L;:!LA!I 'J_, r# y"'...,;..J.I y)- r# ..:........ıUi ı.:r-..UI .1~ } de hiisnii'/-intihd sanatı vardır. 

102 Bkz. Çağı! Necdet, a.g.e., s. 274-275. 

ıo3 Abdulmuteru es-Saidi (ö. 1391), B11gyetll'f-İdah li Telhiri'J-Miftôh, Mektebetu'l-Adab, 20tl5, IV, 
713; el-Haşimi, a.g.e., s.421; Haydar b. Süleyman el-Huseyni (ö. 1304), ei-Akdii'I-Jvflifassal, I, 91; 
Bolelli, Belôğaf, s.155. 

ltJ.I el-Haşimi, es-SeYJ>:id Ahmed b. İbrahim, Cevôhin/1-Be/ôga j'J-Mea11i ve'I-Bryô11 ve'J-Bedi', (Thk. 
Yusuf es-Samilı), el-Meketebetu'l-Asriyye, Beyrut, I, 344; Abdu'l-Muteru es-Saidi (ö. 1391), 
a.g.e., IV, 713. 
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