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MEZHEPLER TAR  ARA TIRMALARINDA
SEMANT K YÖNTEM

A. Bülent Ünal*

ÖZET

Bu makalede slam Mezhepleri Tarihi çal malar nda semanti in yeri ve önemine dair
bilgi verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Semantik, Anahtar kelimeler, Semantik Alan, Etimoloji, slam
Mezhepler Tarihi,  Diakronik Semantik, Senkronik Semantik, Metod.

THE SEMANTIC METHOD IN THE STUDIES ON THE
HISTORY OF THE ISLAMIC SECTS

ABSTRACT
In this article, knowledge is given about the need and importance of using the semantic
method in the studies on the History of the Islamic Sects.
Keywords: Semantic, Keywords, Semantic field, Etimology, History of Islamic Sects,
Diachronic Semantic, Synchronic Semantic, Method.

slam Mezhepleri Tarihi, siyasi ve itikadi gayelerle vücut bulmu  “ slam’ n
dü ünce ekolleri” diyebilece imiz be eri olu umlar , bilimsel yöntemlerle incele-
yen bir bilim dal r.1

Bir toplumun kaderini belirlemede önemli yer tutan siyaset ve itikat dün-
yas  son derece karma kt r. Bu iki alan  birlikte konu edinen ve konunun kar-
ma kl na ra men ülkemizde bat da geli tirilen sosyal bilim yakla m ve metot-
lar  gündemine alarak kendi bilim dallar na uygulamay  veya uyarlamay  ba a-
rabilen bilimlerden birisi de Mezhepler Tarihi olmu tur.2

*  Doç. Dr., D.E.Ü. lahiyat Fakültesi ö retim üyesi.
1  Hasan Onat, “Türkiye’de slam Mezhepleri Tarihinin Geli im Sürecinde Prof.Dr. Ethem

Ruhi F lal ’n n Yeri”, Ethem Ruhi F lal ’ya Arma an, Ankara, 2002, 236; Bu hususta ayr ca
bkz. E.Ruhi F lal , “ slam Mezhepleri Tarihi Ara rmalar nda Kar la lan Baz  Problemler”,
Uluslararas  Birinci slam Ara rmalar  Sempozyumu (Tebli  ve Müzakereler), zmir, 1985, 369 vd.

2  Sönmez Kutlu, “ slam Mezhepleri tarihinde Usul Meselesi”, slâmi limlerde Metodoloji / Usul
Problemi, stanbul 2003, I / 392.
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slam Mezhepleri tarihinin kendine özgü bir problematik alan  ve s rlar
bulunmaktad r, bu alan n içinde mezheplerin ve dini ak mlar n isimlendirilme
problemi öncelikli bir konu olarak kar za ç kmaktad r.3

Mezhep isimlerinin ne anlama geldi i, kimler taraf ndan niçin ve hangi an-
lamda kullan ld  sorunu son derece önemlidir. Dolay yla Mutezile, ia,
Kaderiyye, Mürcie, Havaric ve benzeri mezhep adlar , ortaya koymak için,
bunlar n “Ne oldu u” sorusunu ayd nlatmak Mezhepler Tarihi ara rmalar nda
öncelikli bir yere sahiptir. Bu a ama, ilgili mezhebin hangi isimle an ld  ve bu
isimle neyin kastedildi i, bu ismin verilme gerekçeleri, kendileri taraf ndan m
üretildi i, yoksa muhaliflerince mi verildi i gibi hususlar n analizinden olu mak-
tad r.4

Mezheplerin isimleri bir yana mezheplerin, farkl la ma yönü olarak ortaya
att klar , ya da zamanla tebarüz eden baz  kavram ve terimler de mevcuttur.
Ba ta  ia  olmak  üzere  hemen  her  f rka  ve  mezhebe  mahsus  pek  çok  kavram
zikretmek mümkündür. Bedâ, ric’at, gaybet, isti’raz, mihne, ircâ, ref’, nüzûl, rü’yetullah,
halku’l-kur’an, el-menzile beyne’l-menzileteyn, velâyet, tevelli-teberri, tevellâ-teberrâ, ka’ade,
harace, Allah ve Rasulüne hicret, dâr gibi pek çok kelime, tarihin belli bir zaman nda
yeni anlamlar yüklenerek önceki anlamlar ndan farkl la r.

Mezhepler tarihinin en önemli hedeflerinden birisi de herhangi bir f rka-
n derûnî ve zahirî hayat  mümkün olabildi ince birle tirmek ve f rkay  im-

kânlar nispetinde en do ru ekliyle tan mak ve tan tmakt r.5 Bu noktada, mez-
hepler tarihçisinin yararlanabilece i araçlardan birisi olarak semantik devreye
girmektedir.6

Semanti in kullan  ülkemizde oldukça yenidir. Japon dilbilimci
Toshihiko Izutsu’nun, XX. yüzy n ikinci yar nda “Arap dili ve Kur’an” konu-
sunda yapm  oldu u dilbilimsel ara rmalar slam dünyas nda derin izler b -
rakm r. Onun ortaya koydu u semantik metod, ülkemizde de ara rmac lar
etkisi alt na alm r. Özellikle son dönemlerde semantik sözcük analizi çal ma-
lar  daha da yayg nla r. Son dönemlerde dilbilim ve hermenötikte kaydedi-
len bilgi birikimi nda geli tirilen yöntemler, Kur’an çal malar  alan ndaki
durgunlu un da a lmas  sa lam r. Yeni yöntemlerin geli mesine paralel

3 simlendirme problemi üzerinde M. Ali Büyükkara’n n önemli de erlendirmeleri mevcuttur.
Bkz. M. Ali Büyükkara, “Bir Bilim Dal  Olarak slâm Mezhepleri Tarihiyle lgili Metodolojik
Problemler”, slâmi limlerde Metodoloji/Usul Problemi, stanbul 2003, I / 447-457.

4  Sönmez Kutlu, “ slâm Mezhepleri tarihinde Usul Meselesi”, slami limlerde Metodoloji/Usul
Problemi, stanbul 2003, I/397.

5  E.Ruhi F lal , Îtikâdî slâm Mezheplerine Giri , zmir 2007, 32.
6  Kutlu, age, 440.
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olarak, aç lan izlerden yürüyen ara rmac lar, de ik Kur’an sözcüklerini ele
alarak ayd nlatmaktad r.7

Türkiye’de Izutsu’nun eserlerinin çevrilmesiyle bir semantik dönemi ba la-
, pek çok ara rmac  Kur’an kavramlar , anahtar kelimelerini semantik

aç dan çal maya ba lam lard r.8

Ülkemizde bu yöntemi, 80’li y llar n ortalar ndan itibaren, daha ziyade tef-
sir alan ndaki ara rmac lar benimseyerek kullanmaya ba lam lard r.

Semantik sadece Kur’an’a ve tefsir ilmine mahsus bir yöntem de ildir.
Anlaman n, do ru anlaman n, bir kavram  oldu u gibi anlaman n önemli bulun-
du u bütün disiplinlerde semanti e ihtiyaç vard r.

Yöntemin, slam Mezhepleri Tarihinde kullan  ayn  y llarda Ethem
Ruhi F lal  ba latm r. 1990 y nda onun yönetiminde taraf zdan tamamla-
nan yüksek lisans, daha sonra doktora tezi, bu yöntemin kullan ld  örnek mez-
hepler tarihi çal malar  mahiyetindedir.

Mezhepler Tarihi Ara rmalar nda, kavramsal ve tarihî çal malarda kav-
ramlar n sa lam anlam temelini olu turmak için semanti i, vazgeçilmez bir araç
ve yöntem olarak görmekteyiz.

Ülkemizde özellikle slam Dü üncesi ve Mezhepler tarihi alan nda seman-
tik yöntemli çal malar n yeni olmas na kar k, yurtd nda daha öncelerden
yap lm  baz  çal malar dikkatimizi çekmektedir. W. Montgomery Watt’ n eser-
lerinde kelime ve kavram tahlilleri göze çarpmaktad r. Muhammed at Mecca
(Oxford, 1953)’de Watt, tezekki kelimesini incelemekte, nefsi temizleme anlam
ta yan bu kelimenin, daha önemli olan slam kelimesi önünde zamanla nas l
öneminden kaybedip soldu unu göstermektedir.9 Watt,  yine slam Dü üncesinin
Te ekkül Devrinde Haricilerin dünya görü ünü tesbit noktas nda kavramsal tahlil-
lere yer vermektedir.10

7  Mutlu Türkmen, Kur’an-  Kerim ve Kitab-  Mukaddes’te Brk, Sbh ve Kds köklerinin semantik nceleme-
si, Doktora Tezi, Ankara 2007, 5.

8  Msl.bkz. Lutfullah Cebeci, Kur’an’da er Problemi, Ankara 1985.; Ömer Dumlu, Kur’an-  Ke-
rim’de Salah Meselesi, D.  .B. Yay, Ankara 1992; Veli Ulutürk, Kur’an’da Yaratma Kavram , stan-
bul 1987; Suat Y ld m, Kur’an’da Ulûhiyet, Kay han Yay nlar ; A. Bülent Ünal, Semantik Aç dan
Kur’an’da Hilafet Kavram ,  zmir  1990;  A.Bülent  Ünal, lk Devir slam Dü üncesinde Hakimiyet
Kavram  ve Tezahürleri, zmir 1997; smail Çal kan, Kur’an’da Din Kavram , Ankara 2002.

9  Watt, Muhammed at Mecca, Oxford 1953; Watt, Muhammed at Medina,  Oxford  1956;  zutsu,
Kur’an’da Allah ve nsan, 38.

10  Watt, Te ekkül Devri, 44. Haricileri de erlendirirken, onlar n dünya görü leri ve felsefelerinin
zemininde slam öncesi Araplar n kabile hakk ndaki dü ünceleriyle ve mürüvve, erkeklik, yi-
itlik kavramlar yla çok ciddi alakalar kurar.
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Yine Watt, Islamic Political Thought adl  eserinde temel slami kavramla-
n slam öncesinden nas l anlam de imlerine u rayarak dönü tü ünü ve yeni

anlamlar kazand  yeri geldikçe ele al r.11  Temel kavramlar  inceledi i eserin-
de Watt, hem kavramsal bazda hem de sosyolojik aç dan kelimeleri irdeler. Me-
sela “Muhammed Yönetiminde slami Devlet” ba kl  ilk bölümde, umm,
ummet, kavm, Mevla mevali, câr, civâr, hilf, tehâluf, halîf, cemâa, mîsâk, cihâd,
eyh, seyyid, kâid, hakem ve daha bir çok kelimeyi tahlil ederek de erlendirir.12

Bernard Lewis de eserlerinde kelimelerin semanti i üzerinde durmaktad r.
Ba  ba na dil üzerine bir eseri de mevcuttur. The Political Language of Islam ( s-
lâm’ n Siyasal Dili) isimli eserinde bu çe it kavram tahlillerine çokça yer vermi -
tir:13

Lewis eserinde, hem Sami kökenli kelimelerin hem de bat  dillerinden ge-
len kelimelerin, anlam kaymas  sonucu, siyasal anlam kazanm  kelimelerin eti-
molojik tahlillerine girmektedir.

Veli, tevelli, kâfir kelimelerinin anlam ili kilerinin analizine giri en Lewis,
slâm’  kabul edenin dost, reddedenin de kâfir yani dü man olarak adland lma-
ndan yola ç kar ve yabanc , barbar kelimeleriyle irtibat kurar. Oradan Acem

kelimesine geçer. Farisilerden önceki anlam n “Arap olmayan” iken Farsl lar n
slam’a giri iyle anlam n kayd ndan, hatta Türkçe’de kelimenin “beceriksiz”,

“toy” anlam  da ifade eder hale geldi ini zikreder.
Ruhi F lal ’n n Türkiye Günlü ü’ndeki Irak ile ilgili de erlendirme yaz -

nda Bölgenin evveliyat ndan bahsederken benzer tahlillere rastl yoruz.14

Sönmez Kutlu’nun usul meselesi ile ilgili makalesinde15 yapt  “Mezhep-
ler Tarihinde Yöntemler” tasnifindeki pek çok yönteme yard mc  bir araç olarak
semantik kullan labilir. Özellikle “Zihniyet çözümleyici” ve “tarihsel sosyolojik” yakla-

n zemininde semanti i kullanmak mümkündür.16

11  Watt, Islamic Political Thought The Basic Concepts, Edinburgh 1987
12  Watt, age., 3vd.
13  Bernard Lewis, slam’ n Siyasal Dili, çev. Fatih Ta ar, Kayseri 1992, 13.
14  E.Ruhi F lal , “Ortado u’da slam ( slam Mezhepleri Tarihi Aç ndan bir Bak )”, Türkiye

Günlü ü, Say :14, Bahar 1991, 4-11.
15  S.Kutlu, “ slam Mezhepleri tarihinde Usul Meselesi”, slami limlerde Metodoloji/Usul Problemi,

stanbul 2003, I/411-420.
16  Sönmez Kutlu, makalesinde, Günümüz mezhepler tarihçili inde yakla mlar  be  madde

olarak ele almaktad r. A) Tarihi materyalist yakla m B) Normatif- Teolojik Yakla m C) Sos-
yal Pozitivist Yakla m D) Tarihsel Sosyolojik Yakla m E) Zihniyet Çözümleyici Yakla m.
Bkz. Sönmez Kutlu, age., I / 411vd.
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Semantik Nedir?17

Semantik, anlam çal ma ve ara rmalar na i aret etmek için kullan lan
teknik bir terimdir.18

Semantik, Grekçe "semantike-semantikos" dan gelme bir kelime olup,
"anlam veren, anlaml yan, anlam  belirten" demektir. Buradan hareketle bir
disiplin olarak "semiologie=anlam bilimi" anlam na gelir ki, Arapça’da bunun
kar "ilmu'd-dilale veya ilmu'l-meânî"dir. Türkçe’de ise semantik, "mana ilmi,
sözlerin manas  ilmi ve anlambilimi" olarak kullan lmaktad r.19

Semanti e anlambilim anlam  verirsek, John C. Condon’a göre,
“Anlambilim, bir konuda anla amayan ve sonra da kelimelerin anlam na

ili kin (semantik) problemleri oldu unda anla an ki ilerin kulland  kelimedir”20

zutsu’ya göre semantik, bir anlambilim olmas ndan da öte bir çe it felse-
fedir.

Mana incelemesi olarak semantik, tamam yla yeni bir olu  ve varl k kav-
ram na dayal  olan ve henüz mükemmel bir sentez idealini ba armaktan uzak,
çe itli bilim dallar n üzerinden a an yeni bir felsefe çe idinden ba ka bir ey
de ildir.21

Semantik, bir dilin anahtar terimleri üzerindeki analitik çal mad r. Bu ça-
ma, o dili kullanan milletin, kendilerini ku atan cihan hakk ndaki görü  ve

dü üncelerini ö renmek için yap r. “Kur’ân’ n dünya hakk ndaki görü ünün
te ekkülünde hayati rol oynayan bütün anahtar terimler, Kur’an’da yeni bir an-
lam kazan rlar. Bu terimlerin hemen hepsi slam’dan önceki zamanlarda u veya
bu ekilde kullan lmakta idi. slam vahyi, bunlar  kullanmaya ba lay nca —
kelimelerin kendileri de il, fakat kullan ld klar  genel ili kiler sistemi— Mekkeli
mü riklere hiç duymad klar , bilmedikleri ve bundan dolay  kabul edilemez ya-
banc  bir ey gibi geldi. Bu kelimeler Miladi yedinci as rda kullan lmakta idi. Yal-

z bunlar de ik kavram sistemlerine ait idiler. slam bunlar  bir araya getirip, o
zamana dek bilinmeyen yepyeni bir kavram ebekesinde birle tirdi. te Arapla-

17 Semanti in tarihi ile ilgili geni  bilgi için bkz. F.R.Palmer, Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi,
çev. Ramazan Ertürk, Ankara 2001, 11-13; Mehmet Soysald , “Toshihiko Izutsu ve Semantik
Anlay ”, slami Ara rmalar, Cilt: 18, Say : 1, 2005, 61-75.

18  F.R.Palmer, Semantik Yeni Bir Anlambilim Projesi, çev. Ramazan Ertürk, Ankara 2001, 11.
19  Soysald , ayn  yer.
20  John C.Condon, Kelimelerin Büyülü Dünyas  –Anlambilim Ve leti im-, çev. Murat Çiftkaya,

stanbul 1995, 11; Ayr ca bkz. Özcan Ba kan’ n dilbilim ile ilgili eserleri; Ayr ca bkz. Câbirî,
Arap – slam Akl n Olu umu, çev. brahim Akbaba, stanbul 2000, 75-96.

21  zutsu, Kur’an’da Allah ve nsan, çev. Süleyman Ate , 14.
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n dünya ve insanl k görü lerini kökünden de tirip yükselten ba ca etken, bu
mana de ikli i ve bunun sebep oldu u ahlaki derin ink lap idi”.22

nsan önce dü ünceyi olu turur ve daha sonra dil yoluyla onu d a vurur.
Etraf ndaki nesnelerden, bunlar aras  ili kilerden ve bu ili kilerden do an düzen-
liliklerden bir dü ünce altyap  kurar. Dil bu altyap n bir sonucu veya uzant
biçimindedir.23 Semantik insan bilgisinin tamam yla ili kilidir.24

Semantik net bir ekilde tan mlanm  bir dilbilim alan  de ildir. Semantik,
daha ziyade dilin kullan n tecrübenin farkl  pek çok yönüyle, dilsel olan ve
olmayan ba lamla, konu maya kat lan ki ilerle, bu ki ilerin bilgi ve tecrübe dü-
zeyleriyle ve belli bir dil kesitinin uygun ve yerinde oldu u artlarla olan ili kile-
rinin incelendi i bir çal ma ve ara rmalar kümesidir.25

Mezheplerin, dinin farkl  anla lma tarz  oldu undan yola ç karsak, farkl
dünya görü leri, dü ünü  tarzlar , hayat  anlama ve anlamland rma ekilleri
mezhebî farkl la malara, ayr mla malara yol açmaktad r. Semantik de tam bu
noktada mezhepler tarihi ile örtü mektedir. O dili kullanan milletin, kendilerini
ku atan cihan hakk ndaki görü  ve dü üncelerini tespit için26 yap lan semantik çal ma-

n, farkl  dünya görü lerinin de temeline, sebeplerine k tutabilmesi beklenir.

Synchronic ve Diachronic Semantik27

Semantik yöntem iki ekilde uygulanabilmektedir: Senkronik (statik) ve
diachronic (tarihi) semantik.

Diachronic, dile ait her eyde zaman unsurunun rolünü ön planda ele al r.
Diachronic olarak vocabulary, bir kelimeler demetidir ki her biri kendi ba na
ba ms z olarak büyür ve de ir. Demetteki baz  kelimeler, tarihin belli bir süre-
sinde durur, kullan lmaz olur; baz lar  da uzun zaman kullan r; tarihin belli bir
ça nda yeni kelimeler ortaya ç kar ve onlar n tarihi de ortaya ç kt klar  zaman-
dan itibaren ba lar.28

Tarihin ak  belli bir devresinden yatay na kesecek olursak bir profil el-
de ederiz. Bu profil,  o noktaya kadar ya ayan kelimelerle dolu bir yüzeydir. Bu

22  zutsu, Kur’an’da Allah ve nsan, 5-6.
23  Owens, R.E., Language Development: An Introduction, Colombus Merrill Publishing Co.1988;

Mutlu Türkmen, age, 49.
24  Palmer, age, 184.
25  Palmer, age, 184.
26  zutsu, ayn  yer.
27  Bu kelimeleri E süremli ve artsüremli, e  zamanl  ve artzamanl eklinde kullananlar mevcutsa

da ben burada statik ve tarihi kelimelerini tercih edece im.
28  zutsu,age,36-37.
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yüzey içinde kullan lmayanlar, uzun zaman kullan lanlar ve yeni zuhur edenleri
bir arada görürüz. Bunlar n arkas nda bulunan uzun tarihin, yahut k sa bir tari-
hin yahut hiçbirinin olup olmad na bakmay z. Bu süreden önce faaliyetten
kalkm  olan (kullan lmayan) kelimeleri de bu yüzde görmeyiz. Bunlar n yak n
zamanda m , uzun zaman önce mi öldüklerine de bakmay z. Böyle bir yüzey,
kelimelerin ve manalar n organize edilmi  bir sistemi olan vokabulari sözüyle neyi
kastetti imizi aç kça gösterir. Çünkü bu yüzeyde kelimeler, kar k bir mana a
halinde gözlerimizin önünde belirir. Kelimelerin tarihi çizgilerini yatay na kes-
memizi ve böylece kelimelerin statik sistemini elde etmemizi sa layan görü
noktas na (metoda), synchronic diyoruz.29

zutsu, statik kesitin asl nda yapay bir durum oldu unu belirtmekte ve
Türk dilinden de örnek vermektedir:

uras na da i aret edelim ki bu özel manada yani kelimelerin statik yüzeyi
anlam nda vokabulari, yapma bir eydir. Belli bir sürede bir dildeki bütün kelime-
lerin tarihi ak  bir hamlede durdurmakla, yapma bir statik durum elde etmi
oluruz. Bu profil bize statik, kuru ve hareketsiz gözükürse de gerçekte böyle
de ildir, sadece macroskopik aç dan böyle görünür. Mikroskobik aç dan bak r-
sa yüzeyin, hayat ve hareketle dolu oldu u, yüzeyde hayat ve hareketin kayna -

 derhal fark edilir. Bu bak  aç , dilin kritik zamanlar nda, ihtilal devrelerinde
çok  bariz  olarak  ortaya  ç kar.  Örne in  modern  Türk  dilinde  oldu u  gibi.  Eski
unsurlar at r, yeni elemanlar ortaya ç kar. Yeni gelen kelimelerden kimi, yeni
sistemde tutunur, fakat bir ço u çabucak ortadan kaybolur, ba ka kelimeler
onlar n yerini al r. K sa bir süre içinde bütün kelime hazinesi, veçhesini de ti-
rir. Bir dil böyle bir intikal ve de me safhas nda bulunursa onun sa lam, statik
bir kesitini almak çok güçtür.30

Mesela bir Kur’an kavram  olan “Hizbullah” n, XX. asr n sonunda ortaya
kan bir terör örgütünü ça ran, ona isim olan bir kavram olaca , böyle bir

örgütün zuhur edip de bu ismi kendisine verene kadar mevcut de ildi.
Tarihi semantik, metinlerin, kavramlar n ba lang ç anlam  yakalama ça-

bas  ve tarihî ba lam  tespit yöntemi olmakta, senkronik semantik ise, tarihî
ba lam gözetilmeksizin, kavram ya da terimin tahlili anlam na gelmektedir.

Ara , çal  kavram üzerinde, diachronic semantik sürecinde çe itli
zaman kesitleri içinde syncronic çal malar yapabilir. Her bir senkronik çal may
da tarihî semanti in içinde kullanabilir.

29  zutsu, age, 37.
30  zutsu, age, 37.
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Her iki yöntemin de mezhepler tarihi ara rmalar nda kullan lmas , do ru
anlamaya yard mc  olmaktad r.  Mesela “Halife” kelimesini Kur’an semanti i
aç ndan ele alan ara rmac , önce statik yönteme ba vurabilir. Kelimenin,
Kur’an’ n nazil oldu u zaman n dondurulmu  halindeki anlamlar  ele al r,
inceler. Kur’an’ n farkl  yerlerinde ayn  kelime hep ayn ekilde ayn  anlamda m
yoksa farkl  m  kullan lm , farkl  kullan m varsa bunlar n sebeplerini tespite
yönelir. Kelimeye e  ve z t anlaml  ba ka kelimeler kullan lm  m r? Kelimenin
semantik alan , kom u semantik alanlar, bunlar n anlam sahalar n giri imleri
var m r? ve benzeri konular n tespiti ile çal ma sürer ve çal lan kavram n en
do ruya yak n anlam  tespit edilmeye çal r.31

Ayn  kavram ihtiyaç görüldü ü takdirde tarihi semantik yöntemiyle de çal -
labilir. slam öncesi iirine, deyi lere, atasözlerine, divanlara ba vurulur. Ele

al nan döneme göre kavram n tarihi günümüze kadar getirilebilir.
Bu sayede Mezhepler Tarihi ara rmas na konu olan kavram n Arap Di-

linde eski tarihlerde, Kur’an öncesinde hangi anlamlara geldi i, anlam bak n-
dan nas l bir de im, kayma, geni leme ya da daralma geçirdi inin tespiti,
Kur’an’ n nüzulünden as rlarca sonra hangi co rafyada nas l de imlere u rad -

n tespiti, tarihi semantik ile mümkün olabilmektedir.32

Esas ve zafî Mânâlar

zutsu, esas manay , kelimenin de meyen, sürekli manas  olarak tarif eder:
Manalar yaln z ba na de il, daima bir sistem veya sistemler içinde de er kazan r.

Her kelimenin kendine özgü bir manas  vard r ki biz o kelimeyi, bulundu u münasebet
sistemi d nda da mütalaa etsek, kelime yine o manay  ta r. Örne in “kitap” kelimesi,
gerek Kur’an’da, gerek Kur’an d nda olsun daima ayn eyi ifade eder. Konu ma dilin-
de kitap deyince her zaman belli ey anla r. te kelimenin bu sürekli manas na esas
mana diyoruz.33

31  Bu tarz bir çal ma için bkz. A.Bülent Ünal, Semantik Aç dan Kur’an’da Hilafet Kavram , zmir
1990.

32  Halife kavram  ile ilgili W.Montgomery Watt’ n bir makalesi semantik yönteme ba vurularak
yap lan çal malar n ilklerindendir. Ve Mezhepler Tarihi alan nda bizim de çal malar za bir
örnek ve ba lang ç noktas  te kil etmi tir. W.Montgomery Watt, “God’s Caliph, Qur’anic
Interpretations and Umayyad Claims”, Iran and Islam, Edinburgh 1971, 565-574. Kur’an’daki
Halife kavram  ile, anlam kaymas  sonucu, Hz.Peygamberden sonra “onun halefi” anlam nda-
ki müesses Hilafetin alakalar  olmad na dair benzer bir sonuç için bkz. E.Ruhi F lal ,
“Egemenlik Kimindir?”, Türkiye Günlü ü, say  45, Mart-Nisan 1997, 21-26.

33  zutsu, age, 21
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zutsu’ya göre kelimeler, siyak- sibak yla farkl  anlamlar kazan r. Ba lam,
esas manadan çok farkl  manalar  kelimeye yükler. O ba lamda bulunmad
takdirde kelimenin o ba lam içindeki anlam  asla ortaya ç kmaz:

Kelimenin manas  esas manadan ibaret de ildir. Kur’an içinde kitap, dini bir kutsal-
kla çevrili önemli bir mana kazan r. Çünkü kelime, tanr sal vahiy fikrine yak ndan ba -

r. te bundan ötürü basit kitap kelimesi, özel sistem içerisinde yer al nca, sistemin
di er dü ünce ve kanaatleriyle irtibat kurar. Onlardan yeni elemanlar al r. Ço unlukla
yeni elemanlar, kelimeyi öyle etkiler ki onun as l manas  kökünden de tirir. Böylece
kitap kelimesi, slam dü ünce sisteminde Allah, vahiy, tenzil nebiy ve ehl-i kitap kelime-
leriyle yak ndan ili ki kurar. Bundan dolay  Kur’an’da bu kelime geçince, ilgili bulundu u
di er kelimelerle münasabeti içinde anla lmal r. Bu ba k, kitap kelimesine özel ve
çok kar k bir semantik anlam verir. E er kelime bu sistemin d nda olsa kat’iyyen bu
manay  ta maz. uraya da i aret edilmelidir ki kelime, Kur’an’da oldu u sürece bu an-
lam, kitab n manas n bir k sm r ve bu mana, kelimenin esas manas ndan çok daha
önemlidir.34

zutsu, kelimenin kökünden gelmeyen, fakat içinde bulundu u münâsebet
sisteminden  do an  bu  manaya  izafi  (göreli)  mana  diyor.   Yani  buna  göre  esas
mana, kelimenin her zaman ta  as l manad r. zafi mana ise içinde bulundu-
u özel sistemden, bu sistemdeki di er kelimelerle olan münasebetinden kazan-

 özel manad r.35

Rec’at veya ric’at kelimesi, esas manas  itibariyle geri dönü , dönmek fiili-
nin mastar anlam  ta rken, ii kavramlarla birlikte kullan ld nda, ia’n n
itikad konular ndan biri haline geliverir. Ayn  kökten olup, iftial kal nda türe-
tilmi  bulunan Arapça “irtica” kelimesi, yak n zamanlara kadar, belki fiilin kök
anlam na yak n bir anlam ta rken, XX. As rdan itibaren daha ba ka ve özel bir
anlam kazanm , anlam kaymas na maruz kalm r.36

Anlam Daralmas , Geni lemesi, Kaymas , Semantik De me

Anlam daralmas , bir çok anlamlar  olan bir kelimenin, bu anlamlardan bi-
rine ba lanmas  durumudur. Anlam geni lemesi ise kelimenin ta  dar an-
lamdan daha çok say da anlam  ihtiva edecek ekilde geni leyerek anlam kayma-

na u ramas r. Anlam kaymas nda da anlam n iyile mesi veya kötüle mesi
eklinde de iklikler görülebilir.

Kelimelerin yerle mi  olan geleneksel terkiplerinden al p tamamen farkl
bir ili kiler sistemi içinde kullan lmas , derin ve etkili de ikliklere sebep olur.

34 zutsu, age, 22.
35  zutsu, age, 22.
36  rtica kelimesi üzerine ülkemizde pek çok polemik de ya anm r. slamiyat Dergisi, Nisan-

Haziran 2007 say  “ rtica” konusuna ay rm r.
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Buna muhtevan n çarpmas ndan has l olan etki denir. Bazen bu çarpma yaln z
peki tirmede, nüanslarda ve duygululukta hafif de iklikler meydana getirir.
Ama ço unlukla kelimelerin mana yap nda esasl  de iklikler olur.37

Watt, Haricileri incelerken, isti’raz kelimesinin nas l anlam kaymas  ve de-
mesine u rad öyle ifade eder:

Ezrakîler, di er Müslümanlarla kar la klar  zaman, onlar  imanlar  hak-
nda sorguya çekmi lerdir. Böylece, asl nda “sorguya çekme, sorup, soru turma”

anlam na gelen “isti’raz” kelimesi, inanç bak ndan dü man olanlar  “haks z yere
öldürme” anlam  kar lar olmu tur.38

Semantik analizin de kendine mahsus bir tak m unsurlar , a amalar  söz
konusudur.

Odak Kelimeler

Semantik yöntemin en küçük yap ta odak kelime olu turmaktad r. Odak
kelime, önemli anahtar kelimeler grubunu temsil edip, onlar  kendi etraf nda
toparlar. Bir kelimenin odak kelime olu unu tespit, ara n ilgisinin odak-
land  kavram ile ilgilidir. Bir ara rmada odak olan kelime, ba ka bir çal mada
anahtar kelime rolü oynayabilir. ia kavram  çal an birisi için .Y.’A. kökü
odak kelime iken, Z.H.B. kökünü ara ran için .Y.’A. belki, bir  anahtar kelime
olacakt r. 39

Anahtar kelimeler

Bir semantik alanda odak kelimenin etraf nda yer alan, odak kelimenin e
anlaml lar , z t anlaml lar , benzer anlaml lar , benzer sesliler, harflerin yerlerinin
dönü ümüyle elde edilen anlaml  kelimeler vb. dir.  H.L.F. kelimesi veya kökü,
odak kavram olarak çal ld nda S.L.F. kelimesi veya kökü, z t anlam irtibat yla
ayn  semantik alanda bulunmakta ve anahtar kelimelerden birini olu turmakta-

r.
Anahtar kelimeler, dünya görü ünün tespitinde son derece mühim rol oy-

nayan ve o dili konu an toplumun dünya hakk ndaki görü  duyu , hissedi  ve
alg lay  kendinde toplayarak aksettiren kavramlard r.

Semantik Alan

37  zutsu, age, 16.
38  Watt, Te ekkül devri, 27.
39  H.K.M. ile ilgili bir ara rmada semantik alan emas  içinde odak ve anahtar kavramlar için

bkz. A.Bülent Ünal, Egemenlik, 343.
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Zihinde ayn  veya birbirine yak n manalar olu turan kelimelerin meydana
getirdikleri ortak aland r.40

Semantik alan tespitinde fonetik, morfolojik ve metinsel yönden kelimeler
ele al nabilir.

Bir dilin baz  kelimeleri aras ndaki herhangi kal pla  anlam ili kilerine
«semantik saha» (alan) diyoruz. Bunun çok basit bir örne i ngilizce'deki «wind»
(rüzgâr) ve «to blow» (esmek) sözcükleri aras ndaki özel ba r. Her lisanda bu
tür «semantik sözcük kümeleri»ne rastlar z. Bir kelime nadiren ba kalar ndan
ayr  durur ve varl  tamam yla yaln z ba na sürdürür. Tam tersine, sözcükler
her yerde kullan ld klar  konumda di er baz  sözcükler ile kayna mak konusun-
da çok belirgin bir e ilim arz ederler. Her kelimenin sanki kendi seçti i arkada -
lar  vard r. Öylesine ki, bir lisan n tüm söz da arc  son derece girift bir seman-
tik grupla malar a  olu turur. Bu yuma  çözmek, bir semantik bilimcinin en
önemli görevlerinden birini te kil eder. Bu nedenle, onun görü  aç ndan bir
anlam sahas n s rlar  tesbite u ya da bu yoldan katk da bulunan her parça
semantik ilmi aç ndan ehemmiyetlidir. Kur'ân'da «iftira» (icat etmek, uydur-
mak) fiili ekseriya gramer nesnesi olarak «kâzib» (yalan) ismini alarak neredeyse
parçalanmaz bir grup olu turur. Gruba, «zâlim» kelimesi de gelip kat r. Esas n-
da «Kim Allah aleyhinde yalan (iftira) uydurandan (kâzib) daha büyük kötülük
yapm r; yahut daha adaletsiz (zâlim) dir ki?» cümlesi elimizdeki ilâhî Kitab' n
tak m cümlelerinden biridir. Bu iftira-kâzib-zâlim üçlüsünün Kur'ân'da özel bir
grup ya da bile im, biraz önce aç klad z anlamda bir semantik alan olu tur-
duklar  aç kça göstermektedir.41

Bunun gibi hâkimiyet konusunda H.K.M kelimesi ile M.N.’A, K.D.Y.,
S.V.K. ve F.S.L ayn  semantik alan  payla an kelimelerdir.42 Çünkü yönetimde
yönetilenin yönlendirilmesi, kontrol alt na al nabilmesi, istemedikleri i leri yap-
maya sevk etmek, bir i i yapmaktan men etmek, engellemek, yarg lamak, kural
ve kanun koymak anlamlar n mevcudiyeti bunlar n ayn  semantik alan  payla -

klar  göstermektedir. Bu kelimeler H.K.M. semantik alanda daha ziyade e -
anlaml k ili kisiyle bulunanlardan seçilmi tir. Z t anlam ili kisiyle alan  payla an
kelimeler de mevcuttur.

40  Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlü ü, TDK yay., Ank 1992.
41  zutsu, Kur’an’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selahattin Ayaz, 68.
42  A.Bülent Ünal, Egemenlik, 8.



A. Bülent ÜNAL

Kelime Hazinesi
Semantik alanlarda yer alan kelimelerin toplam , dilin kelime hazinesi ya

da yerle mi ekliyle dilin vokabularisini te kil etmektedir. Ancak dilin
vokabularisi içinde çe itli alanlar n vokabularileri de mevcuttur. Tasavvuf, Ke-
lâm, Felsefe ve konumuz olan Mezhepler Tarihi’ne ait, hattâ her mezhebe ait
vokabulariyi de ay rd etmek mümkündür.43

Bütün semantik alanlar n toplam  olan vokabulari, kelimeler aras nda kar -
k ve dü ümlü olan pek çok münasebetler a r. Bu ba  say z ba larla birbi-

rine ba  manalar örgüsünü gösterir.44

Vokabulari, yani kelime hazinesi, dilin kavramsal sistemi (fikrî sistemi)dir.
Bir kavram nas l tan mlan rsa tan mlans n, kendi içinde son derece girift,

ele al nmas  çok güç, çok veçheli bir eydir. Ne zaman ki kavram, linguistik
ekle, yani kelime ekline girerse, o zaman ana hatlar  az çok belli ba ms z bir

varl k haline gelir ve bedenlenir. Kural olarak diyebiliriz ki bütün kavramlar,
belli bir toplumun ancak belli bir ça nda dil yönünden sabitle ir, ete kemi e
bürünür ve süreklilik kazan r. Ancak bundan sonrad r ki kavramlar, kelimenin
tam anlam yla toplumun ortak, sosyal bir varl , de eri say labilir. Fikri ili kiler

n karma kl , kavram n linguistik yan  olan sözlükte ve kavramsal yan
olan dünya görü ündedir.45

zutsu’ya göre, zikre de er her sistemin in a edildi i bir kal  olmal r.
Semantikçinin nihai hedefi bu kal , ya da yap sal dehay  ke fetmektir.46

Dünya Görü ünün Tespiti

Bir çe it ontoloji olan dünya görü üne ula abilmek için, bir biri içinde yer
tutan bir dizi semantik olu umdan söz edilebilir. Birbirlerine girift halde ya da
giri im içinde bulunan odak ve anahtar kelimelerin birle melerinden semantik
alan olu makta, bir çok semantik alan n birle imi de kelime hazinesi ya da
vokabulariyi meydana getirmekte, vokabulari taraf ndan sembolize edilen anlam
sistemi de dünya görü ünü (weltanschauung) olu turmaktad r.

43  Msl. Mu’tezile Mezhebi, eskiden beri Araplarca kullan lan mihne kelimesinde derin etkisini
gösterir. mtihan etme s nama anlam ndaki kelime, Mu’tezile’nin zuhuruyla “halku’l-Kur’an”,
“ru’yet” gibi konularla insanlar  imtihan etme sorgulama ve yarg lama anlam na kaym r.

44 zutsu, age, 34
45 zutsu, age, 35
46  zutsu, ayn  yer.
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Bir toplumun kelime hazinesi taraf ndan sembolize edilen böyle bir mana-
lar sistemine zutsu, semantik weltanschauung ad  vermektedir.47

zutsu, Kur’an’ n dünya görü ünü tespit etmeye çal rken bir tak m psiko-
lojik tahliller de yapmakta ve dünya görü ünü z ddiyet prensibine ba lamaktad r:

Bir semantikçi olarak Kur’an’  okurken anlad m ki,  Kur’an dü üncesi, her
biri özel bir semantik alan te kil eden birbirine z t birçok fikirlerin üzerinde
kurulu, büyük bir multi-strata sistemdir. Daha aç k bir ifade ile söylemek gerekir-
se diyebilirim ki kendimi büyük bir ruhi gerginlik havas n hakim oldu u bir
dünya içinde hissettim. Gözlerimizin önünde dümdüz, olmu  ve olacak eylerin
objektif bir tasviri yoktur. Bu sakin bir dünya tasviri de ildir. Aksine gergin bir
ruhi dram n devam etti ini görürüz. Aktörleri aras nda sürekli z ddiyet bulunan
bir dram. Bu kar k z tl k sisteminde daima iki z t kutup vard r. Semantik olarak
biz bu kutuplara odak kelime diyoruz. Has  semantik aç dan Kur’an dü üncesi

ddiyet prensibi üzerine kurulmu tur.48

slam Mezhepleri tarihi ara rmalar nda da, mezhebî fikirlerin ya da mez-
hebe mensup olanlar n dünya görü lerinin, hayat felsefelerinin tespiti büyük
önem ta maktad r. Örne in, Hz.Ali’ye isyan eden Haricilerin kafa yap lar
anlayabilmek, onlar n kulland klar  ifadelerin, cümlelerin, söylemlerin semantik
tahlile tabi tutulmas yla mümkündür. Hariciler, “hüküm ancak Allah’ nd r” der-
ken, zihinlerinin arka plan ndaki neydi? Hz. Ali, bu sözü duydu unda nas l anla-

? fadeler, sözler, hangi ba lamda söylendi. Hz.Ali’nin dünya görü ü ile Hava-
ricin dünya görü ü ne kadar örtü üyordu? gibi sorular Mezhepler Tarihi çal -
malar  için son derece önemlidir ve cevaplar  da büyük ölçüde semantik analiz
ile ortaya ç kmaktad r.

Watt, slam Dü üncesinin Te ekkül Devri’nde Haricî ismiyle alakal  derin
lugavi tahlillerle dört anlam kategorisi tespit eder ve sonra onlar n dünya görü -
lerine dair u tespitlerde bulunur:49

Muaviye’ye oldu u kadar, Hz. Ali’ye kar  da Harici ayaklanmalar n vuku
buldu u gerçe i, bunlar n, münhas ran Emevilere kar  hareketler olmad
gösterir ve Haricilerin, u anda içinde çepeçevre sar ld klar  idari yap n geni li-
ine kar  «protesto» hareketinde bulunduklar na dair, yukar da ileri sürülen

faraziyeyi teyid eder bir manzara kazan r. Reislerin hepsi de, ehirli de il, eski
bedevilerdi. Bu yüzden isyanlar nda, çölde a ina olduklar  küçük topluluklardaki
hayat  düzeltiyor olduklar n söylenmesi, daha da dikkat çekicidir. Haricilerin
bu zümrelerinden birinin «huruc»undan sonra onlar, muhtemelen kendilerinin,

47  zutsu, age, 34.
48  zutsu, age, 69.
49  Watt, çev. E.Ruhi F lal , slam Dü üncesinin Te ekkül Devri, Ankara 1981, 24
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bask nlar yapt klar  veya çevreden yiyecek toplad klar  iddia ettiler. T pk  bir
bedevi kabilesinin mensuplar n, arada bir anla ma yoksa öteki kabilelerin hep-
sinin mensuplar  haz r dü manlar olarak gördükleri gibi, Harici topluluklar da,
kendilerinin d ndaki herkesi, farkl  görü lerdeki Müslümanlar olsalar bile, kan
dökülebilecek dü manlar olarak görmektedirler. Bu yaln zca çöl tipi bask nlarla
de il, ayn  zamanda e yal ktan biraz daha iyi olan faaliyetlerle do rulanm r.
Hariciler, kendi aralar nda, bir bedevinin kendi kabilesi içindekine benzer bir gu-
rura sahipmi  gibi görünmektedirler. Ayr ca çöl kabilelerinden bir k sm  gibi,
gerek iir, gerek hitabet hususlar nda Arap dilinin ustalar  olduklar  kaydedilmi -
tir.50

Bununla birlikte, Harici zümreleri, çöl kabilelerinden ayr lm lard r ki bu
hususta onlar n slami bir esaslar  vard r. Onlar, umumi mücerred hükümlere
çok a rl k vermemi  ve kendilerini, belli reislerin belli günahlar  konu makla
tatmin etmi lerdir. Burada yatan fikir, devlet siyasetinin Kur’an esaslar na ve
hükümlerine dayand lmas n gerekli oldu u hususundaki inanç idi. Onlar n

yal klar n, çok kuvvetli bir dini inanç ile birle mi  oldu unu görmek, Av-
rupal  bir mü ahide çok garip gelecektir. Gerçekten bu husus öylesine kesindir
ki, Harici hareketi, slam dü üncesine ve hayat na yapt  en büyük katk  devlet
siyaseti ve ictimai yap n Kur’an’a dayanmas  gerekti i hususundaki srar  ile
yapm r.  Faaliyetlerinde z mnen ortaya konan bir husus da zümre dayan mas
anlay  idi. Harici dü üncesinin sonraki tarihi, bu kapal  fikirlerin, giderek nas l
apaç k k nd  gösterir.51

Morfolojik Tahminler

Son olarak, semanti ini yapt z kelimeyi olu turan harflerin bile iminin
tabiattaki hangi nesneye benzedi ine dair bir tahminde bulunabiliriz. nsanlar
yaz  kullanmaya ba lad klar nda tabiattaki nesneleri simgeleyen i aretlerle i e
ba lad klar  dü ünülebilir. Hiyeroglif yaz  bunun tipik bir örne idir. Bir nesne
yan nda herhangi bir fiil ve hareketi de simgeleyen i aretlerin olu turulmas  ge-
reklidir. Günümüz yaz lar n resim temelli yaz lardan dönü erek olu turuldu u
ve geli tirildi ini varsayarsak, eski dönemlere ait anlamlar  yakalamada ekilsel
yönden inceleme de yarar sa layabilir. Ancak, çok ciddi anlam kaymalar  ya da
de melerinde irtibat n yakalanmas  güç olabilir.

Yüzde yüz kesin sonuç vermese de bu tarz çal man n bir kelimenin asli
manas  tespitte yard mc  oldu u görülmü tür. Hâkimiyet kavram n ele al nd -

50  Watt, age, 24.
51  Watt, age, 25
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 bir çal mada52, H.K.M. kökünün lügatlerde zikredilen en eski anlam n “ata
gem vurmak, takmak” oldu u tespit edilmi tir. ( ) harflerinin Arapça biti ik
yaz  ( )  bir  eye  benzetmek gerekirse,  H harfinin at n kafas ,  K harfinin
binicisi, M harfinin de at n kuyru una benzedi i söylenebilir. Resimsel ifadenin
de yard yla, lügatlerden tespit edilen anlam peki tirilmi  olmaktad r. (Bkz.
ekil1, ekil 2)

ekil 1 ekil 2
Arapça’n n özelli ine binaen, ara lan kelimenin asli harflerinin s ras n

farkl  kombinasyonlar n da benzer ya da yak n anlamlar verece i dü ünülebilir.
Bir sülasi fiilden harflerin de ik s ralamas yla 6 de ik fiil elde edilebilir. Bun-
lardan kullan lmayanlar elenerek, kullan lanlar n anlam alakas  olup olmad klar -
na bak r. Kelimelerin tarihlerinde çok eski zamanlardaki anlamlar  yakalamada
bu yöntemin yarar  olmaktad r. Ata gem vurmak anlam ndaki ( ) kelimesi-
nin harflerinin de iminden elde edilen ( ) “at  durdurmak maksad yla diz-
gininden çekmek”, “geri döndürmek” anlam  ta maktad r. ( ) da ise
h.k.m dekinin z dd  bir anlam ç kmaktad r. Hakimiyet alt na girmeye kar  di-
renmek anlam yla harf dizilimindeki terslik, anlama da sirayet etmi  görünmek-
tedir.

Do ru anlam  yakalama yolculu unda, eldeki verilerden azami istifade et-
me çabas  içinde, inceledi imiz kelimenin kök harflerinden baz lar n de ti i
halde hem ses, hem de anlam aç ndan benze ti i görülmektedir. H.K.M. örne-
inde sülasi formun orta harfi olan (K), (L) ile de ti inde ( ), “nefsine, öfke-

sine hâkim olma, onu dizginleme, kendini tutma” anlam  vermesi oldukça il-
ginçtir.

52  A.Bülent Ünal, lk Devir slam Dü üncesinde Hâkimiyet Kavram  ve Tezahürleri, zmir 1997.
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Fonetik Tahminler

Do ru anlam  yakalama çabam zda elimizdeki her imkan  seferber etme-
miz gereklidir. Bu yolda, ses benze melerinden de istifade edebiliriz. Baz  harfle-
rin ince, kal n, peltek vb. varyasyonlar  mevcuttur. Mesela örne imizdeki ( )
harflerinin ses aç ndan benzeyenleri (  ) harfleridir. Bunlar ile olu turulan
fonetik aç dan benze en kelimelerin anlamlar ndan da ipuçlar  elde edilebilir.53

( ) daki anlam h.k.m.ye çok yak n bir paralellik arz etmektedir. H.k.m’de
“ata gem vurmak” iken anlam, noktal  harfi ile “at , binicisi durdurmak için
dizgininden çekmek”tir.

SONUÇ

Mezhepler Tarihinde usûl, ya da metodoloji meselesi çerçevesinde ele al -
nabilecek bir konu olarak semantik yöntem, bir kavram tahlili yöntemidir. Mez-
hepler Tarihi’ndeki uygulamas  da ülkemizde 90’larda ba lam r.

Semantik, bir dilin anahtar terimleri üzerindeki analitik çal mad r. Seman-
tik analiz iki farkl ekilde uygulanabilmektedir. Zaman unsurunu ön planda
tutan tarzdaki semantik çal ma diachronic ya da tarihi semantik yöntemidir.
Zaman n göz ard  edildi i, adeta zaman n durduruldu u bir kesitte yap lan se-
mantik çal maya da senkronik semantik denmektedir. Kelimelerin her artta
de meyen sürekli anlamlar  vard r. Bunlara esas mana denir. Ba lam yla farkl
anlamlar kazanmas  durumuna da izafi mana denmektedir. Kelimeler canl  varl k-
lard r. Sürekli de ir ve geli irler. Anlam zaman içinde daralma geni leme, kay-
ma ve de me gösterir.

Semantik analizin en küçük yap ta  olan odak kelime, önemli anahtar ke-
limeler gurubunu temsil eder ve onlar  çevresinde toplar. Zihinde ayn  veya
yak n manalar olu turan kelimelerin meydana getirdi i alan, semantik alan  olu -
turur. Semantik alanlardaki kelimelerin toplam , kelime hazinesini, yani dilin
kavramsal sistemini olu turur. Kelime hazinesi ya da vokabulari taraf ndan tem-
sil edilen anlam sistemi, dünya görü ünü te kil eder.

Mezheplerin te ekkül etti i toplumun, toplumsal dokular , dünya görü-
ünü anlamak, semantikle mümkün olacakt r.

53  Bu yöntem, ( ) kelimesinin semantik tahlilinde kullan lm r. Bkz. A.Bülent Ünal, lk
Devir slam Dü üncesinde Egemenlik, zmir 2006, 33-34.
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slam Mezhepleri Tarihi ara rmalar nda herhangi bir mezhep, f rka, dü-
ünce ekolü, ak m, hareket ya da ayr mla maya ait veya onunla alakal  kavramla-
n, terimlerin do ru anla lmas na katk  olabilecek bir yöntem olarak semanti-
i göz ard  etmemiz mümkün görünmemektedir.
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