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1. Giriş . 

Mukattaa harfleri ya da huruf-ı muk.ataa ~~ u J..rJI), harf kelimesinin 
çoğulu olan hun1f ile "kesilmiş, aynlnuş" anlamındaki muk.attaa kelimesin
den meydana gelen bir tamlamadır ı. 

Kur'an-ı Kerim'de bazı surele.rin başında bulunan harflere öncesi ve sonra
sıyla bağlant1sı olmadığı ve tek başına isimleriyle okunduğu için mukattaa 
harfleri denmiştir. 29 surenin başında yer alan on dört harf, iniş sırasına göre 
ve tekrarlanyla birlikte şunlardır: Nfuı 0 (68/Kalem 1), !Gf 2; (50/K.af 1), 
Sad 0.:o (38/Sad 1), Elif Lam Mim Sad ~~ (1 1 A'raf 1), Ya Sin ~ 
(36/Yasin 1), KM Ha Ya Ayn Sad ~ (19/Meryem 1), Ta Ha .J.. 
(20/Taha 1), Ta Sin Minı ~ (26/Şuara 1), Ta Sin uJ., (27 /Neml 1), Ta Sin 
Mim ~ (28/Kasas 1), Elif Lam Ra jiı (lO/Yunus n, Elif Lam Ra jiı 
(11/Hud 1), ElifLam Ra jiı (12/Yusuf 1), ElifL~ Ra !,iı (15/Hicr 1), Elif 
Lam Minı rİ' (31/Lokman 1), Ha Mim f-1... (40/Mümin . 1), Ha Mim ~ 
(41/Fussilet 1), Ha Mim Ayn Sin K.af ~ r:.. (42/Şfua ı, 2), H a Mim r:.. · 
(43/Zuhruf 1), Ha Minı f-1... (44/Duhan 1), Ha Minı f-1... (45/Casiye1), Ha 
Mlm f-1... (46/Ahkaf 1), Elif Lam R.aJI (14/İbrahim 1), Elif Lam Mim rll 
(32/Secde 1), ElifLam Mim rİ' (30/Rum 1), Elif Lam Mim rl' (29/Ankebut 
1), Elif Lam Mlm rll (2/Baka.ra 1), ElifLam Mim ~~ (3/Aı-i İmran 1), Elif 
Lam Minı ru. .)Jı (13./Ra'd ı). 

Bugüne kadar bu harflerin anlamı konusunda çok şey söylenmiştir. Anlamı
nın olmadığını düşünenler olduğu gibi anlamlarının olduğuna inanan ve ol
dukça farklı yorumlar yapanlar çoğunluktadır. Bu harflerin anlamı .konusun
da kendi ses ve isimleriyle tek tek okunduğunu açıklayan rivayet dışında ha
dis kaynaklannda ciddi bir bilgi yoktur.2 Bu konuda en eski bilgiler İbn 
Mesud ve İbn Abbas gibi bazı sahabilere ve onlardan sonra gelen (tabii) 
ilimlere dayandınlmaktadır. Hadisçilere göre bu harflerin Kur'an'ın sım ol
duğu, anlamını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği gibi bir görüş nakle
dilmektedir.3 Başta İbn Hazm olmak üzere zahiriler, selefi ekolün meosupla
n, Ebu Hayyan ve Suyuti gibi sonraki kuşaklardan bazı ilimler de bu kanaari 
benimsemiş tir. Bu alimlere göre bu haı;fl.erin anlamı müteşabihattan sayılır ve 
müteşabihatln tevili de dinen yasaktlr.4 Anlamaya çalışaniann önünü kesme
ye çalışan bu kanaat selefe dayandıolmaya çalışılsa da çelişkilerle doludur. 
Üstelik sonraki dönemlerde müteşabih kavramı anlamsal dönüşüm geçirdiği 
için bu yaklaşım kavramsal bir algı kınlmasının ürünüdür. Çünkü Kur'an'ın 
eleştirdiği tevil beklentisi, inkarcılann gaybi haberlerin sonucunu görme tale
bidir, Kur'an mesajının aniaşılıp anlaşılınama sorunu değildir.s Üstelik 
Kur'an lafızlarının anlaşılmazlık sorunu yoktur, o apaçık mübin bir lcitaptır.6 

1 
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Aralannda kdamcılann da bulunduğu sonraki dönem a.I.irnlerinin çoğu 
mukattaa harfleı::infn tefsir edilmesi hususunda neredeyse ittifak etmişlerdir. 
Örneğin; Ebu Bekir ibnü'l-Arabi Kur'an'ın indiği dönemde mukattaa harfle
rinin anlamının bilindiği kaoaatindedir. Çünkü bu harflerle ilgili ne müşrik
lerden bir el~ştiri ne de Müslümanlardan herhangi bir soru gelmiştir.7 Ancak 
bu görüşte olaolar da bu harflerin ne anlama geldiği konusunda ihtilaf halio
dedir ve çok farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Biz mevcut görüşleri tekrarla
yıp peşin hükümlerle aralannda tercih yapma yerine, harflerin muhtemel an
larnlan konusunda aynntılı analizler yaparak kadirri görüşleri yeri geldikçe 
değerlendirmeye ve sonuçlan da ona göre tespit etmeye çalışacağız. Çünkü. 
harflerin gerçek anlamlan tespit edilmeden yapılacak her türlü yorum temel
siz kalacaktır. Bunun için çok boyurlu bir kazı çalışmasının yapılması gerek
tiğine inanıyoruz. Her şeyden · önce Sami diller alfabesinde ve yazı tarihinde 
harflerin isim, resim ve anlarnlarını araştırmak istiyoruz. İkinci bir boyutta 
Arapça lügaderi tarayarak harflerin kelimelerle anlam ve fonem ilişkileri ko
nusunda gözlem yapmak istiyoruz. Üçüncü boyutta surenio konusal bütün
lüğünü, anlatılan kıssalan ve temel vurgulan bu bağlamda değerlendirmek is
tiyoruz. Dördüncü boyutta suredeki konu ve kıssalan ~ ölç~sün
de Orta Doğu mitolojileriyle karşılaştırmayı amaçlıyoruz. Son tahlilde is~ dil
sel ve tarihsel veriler ışığında harflerin anlamını sure içeriğinde aramayı he
defliyoruz. 

Söz konusu harflerin kıssalann yoğun olarak anlatıldığı surelerio başında yer 
alması ve hemen devarnında Kur'an'ın farklı özelliklerine veya vahiy ve .nü
büvvet gerçeğine elikkat çekilmesi duruşumlizu ve yönümüzü belirlemekte 
ve bizi ister istemez bu yönde sürdürülecek dilsel, tarihsel ve kültürel bir yol- , 
culuğun kapısına getirmektedir. Dolayısıyla dil ve lügat çalışmasıyla işe baş
lamak, surenio indiği dönem ve ortamı göz önünde bulundurmak ve söz ko
nusu harflerin ve iliştirildiği cürnlelerin başka surelerdeki kullaoımlanna göz 
atmak istiyoruz. Kelimelerin anlam örgüsü ile surenio içeriğini :ve özellikle 
surede örnek olarak anlatılan kıssalan karşılaştırmak istiyoruz. Bu analizi ya
parken surelerio iniş sırasını esas alarak harflerin anlam ve fonksiyonlarını 
tespit etme konusunda basitten karmaşığa doğru bir seyir izlemek istiyoruz. 

2. Mukattaa Harflerinin Anlam ve Fonksiyon Analizi 

Nfuı 6 (68/Kalem 1). 

Bu ayetin başında bulunan ''NUn." harfi, ilk nazil olan mukattaa harfidir. Nü
zul sırasına göre bunu "KM ve Sad" harfleri izlemiştir. Harften sonra gelen 
"vav"ı ister yemin, ister atıf harfi kabul edelim, her üç harfi de kendilerinden 
sonraki cümle ile birlikte veya tek başına sure ismi veya başlangıcı {başlığı) 
kabul eden Şa'b~ Sevri ve hadisçilerden bir topluluğun görüşü bağlama ve 
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i'rab kurallanna uygun görünmektedir.8 Müsteşrik Morris S. Seale'~ 
mukattaa harflerini surelecin muhtevasını hatırlatınaya yarayan ipuçlan ve 
semboll~r olarak değerlendirmesi de bu balamdan anlamlıd.ır.9 ''Nıln" harfi
nin anlamı, devamında gelen ayet ve surenin içeriği ile ilişkisi de bu tercihi 
desteklemektedir. "Nun '11, kalemi ve (on11nla) yazaniarz dii;iin.ıo S en Rabbinden ge~ 
lm ninJet (vah!J} koniiSlinda cinlerin nıiidahalesine mamz kalnllj değilsin. "tt 

''Nfuı" harfinin anlamı konusunda sekiz farklı görüş öne sürülmüş ve surede 
yer alan kelime ve konularla bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Arapça ile akra
ba olan Fenike, Arami, İbraru, Akad, Habeşçe gibi diğer Sami dillerdeki an
lamlardan da yararlanılmaya çalışılmıştır.ı2 Nıln harfinin Fenike, Arami, İb
·rani ve Arapça'da balık anlamına geldiği düşünülmüştür. Mısır alfabesindeki 
resmi de yılana benzetilrniştir. Bazı tefsirciler kalemle birlikte :iikredildiği için 
hokka. anlamı vermiş ve diğer dillerin .imkfuuna atıf yapJ:!Uşlard.ır.13 Ancak 
Sibeveyh.i ve şair Mütenebbi gibi bazı dilciler bu anlamlandırmayı galat ya da 
şaz kabul ederken, 14 Zemahşeıi de yapılan i'rablandırmalann tutarsızlığından 
hareketle bu anlamland.ırmalao reddetıniştir.lS Çoğu tefsirci ise bu surenin 
48 ve 49. ayetlerinde ilk defa anlatılan Hz. Yunus kıssasıyla "nfuı" harfi ara
sında ilişki kurarak "nıln" harfinin balık anlamına geldiğini söylemiş ve öbür 
görüşte olanlar gibi diğer Sami dillerde im.lcin aramıştır. Bu yaklaşım şu şe
kilde temellendirilmeye çalışılmıştu:: Bu surenin 48 ve 49. ayetlerinde Yunus 
Peygamber'den "Sahibü'l-hUt" (balık sahibi) diye bahsedilirken, 21/Enbiya 
87. ayette "Ze'n-nfuı" (nfuı sahibi) ifadesi kullanılmıştır. Kimi tefsirciler bu 
benzerlikten hareketle "nfuı"un balık anlamına geldiğini söylemiş, ancak Or
ta Doğu kültüründe yaygın olan ve dünyayı üzerinde taşıdı.ğına inanılan mi
tolojik balık efsanesiyle ilişkilendirmişlerdir. Fakat Zemahşeıi ve Razi bu 
yaklaşımları reddetmiştir.16 Ancak harfin Yunancaya ''Nı1" ismiyle geçmesi
ne17 ve Anadoluda halk kültüründe ''Nı1" diye bir ölçü biriminin bulunması
na bakılırsa tahıl ölçeği anlamına gelmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Kalemle 
ilişki kurarak hokka. denmesinin buradan kaynaklanmış olabileceği muhte
meldir. Harfin iki boyutlu resminin yılana benzetilmesine yol açmış olması 
da ihtimal dahilindedir. 

Ancak tarih üstü mitolojik yaklaşımlar bir yana hem suredeki kıssa hem de 
"nfuı" harfinin devamındaki kalem tre yazı yani vahiy vurgusu arasında ilişki 
kurularak tarihsel tespitlerde bulunmak mümkün görünmektedir. Örneğin 
Tevrat'ın Yunus başlığını taşıyan bölijmünde anlatılan kıssada Yunus Pey
gamber'in (s) gönderildiği halde gitmekten kaçındığı, daha sonra dönüp irşad 
ettiği şehir Ninova'd.ır.ı8 Bu durum, 'nfuı' harfinin Ninova, "ze'n-nfuı" ifade
sinin Ninova'nın sahibi veya hllimi anlamına gelmesi ihtimaline işaret olabi
lir. Çünkü 37 /Saffat 139-149. ayetlerde anlatılan kıssa ile Tevrat'ın verdiği 
bilgiler benzerdir ve şehir halkı Yunus Peygamber'e (s) iman edip şehri ona 
teslim etmektedir. Aynca Ninova çivi yazısının geliştiği melcind.ır ve üstelik 
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S ümer, .Babil gibi Mezopotamya medeniyederinde kral tann •'Enlil" ve insanı 
topraktan yarattiğına inanılan tannça ·~inlil" külderi mevcuttur. Bu durum 
Ninova isminin dini hüviyeti kadar söz konusu dinin kültürel yansırnalanna 
da işaret olabilir. Şehir ismi ile tann isimlerindeki •'En ve Nin" ekieri arasın
daki benzerlik karşılıklı bir etkileşime işaret etmektedir. Öte· yandan «nıln" 
harfi berekedi hilalin batı yakası Mısır'da, lclinatın yaratıldığı ilk sulann Tan
nsı, Nun ve Nunet kültünde tannların isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kur'an kıssalanoıo hak ve batı! dinler arasındaki ilişkiyi izah şekline göre bu 
tür tabiat tanolan genelde i1ahl dinin bozulmuş türevleridir. Dolayısıyla Al
lah'a ait bazı sıfadann Allah'tan ayn tann üretimlerine konu olması ve bu 
isimle üretilen tannlar eleştirilirken Allah'a dönüşün mesajları 'Verilmiş olabi
lir. Aynca bu benzetmeden önce anlatılan bahçe sahipleri kıssası da ticaret, 
kervancılık ve hayvancılık1a uğraşan Mekke'den çok, Berekedi Hilal diye bi
linen Mezopotamya-Mısır hattının coğrafya ve kültürüne daha çok uymakta
dır. Özellikle bu bölgenin kadim sakinleri olan, tanı:i:ı ve hayvaiıcılıkla uğra
şan Nebati medeniyetine ait bilgilerle ciddi paralellikler söz konusudur. Üste
lik surede anlatılan kıssada Allah'ı tesbih etmeyi unutmuş ve bereketin kay
nağını başka sebeplerde arayan bir algı tenkit edilmektedir ki bu ... nıln" isimli 
hereket tannlannın nasıl ortaya çıktığı konusunda bize bir fikir verebilir. 
Çünkü Nebatiler'de farklı tann isimlerinin yanı sıra Allahismine de rasdan
maktadır.t9 Dolayısıyla Kur'an, mucizevi şekilde bu tarihi· geçmişe dikkat 
çekmiş ve bizleri araştırmaya sevk etmiş olmalıdır. Çünkü sure, müşriklerin 
vahyi yalanlaması karşısında sabretmeye vurgu yaparken Yunus Peygam
ber'in (s) mücadelesini örnek vermektedir. 

Bu ipuçları bizi sadece din ve kültürün tarihine değil, aynı zamanda dil ve · 
yazının tarihi köklerine de götürmektedir. Çünkü lügatten sunacağımız ör
nekler, Orta Doğu dil ve kültürünün ortak olduğunu gösterir niteliktedir. 
Nıln harfine harf ilave edilerek türeyen kelimeler genellikle bozulma anlamı 
çağnştırmakta ve geçmişte hak bir <4nin ve kültürün nasıl bozulduğunu 
anımsatan ipuçları vermektedir. Çünkü içinde «nıln" harfi bulunan kelimele
rin, özellikle iliedi fiilierin birçoğunun anlamı insanın olumsuz dunımlannı 
ve kötü durumlar ifade eden sesleri yansıtmaktadır. Bu gibi olumsuz ve de 
ortak anlamlara gelen kelimeler büyük. bir yekün teşkil ettiği gibi kelimelerin 
oluşum sürecine de işaret etmektedir.20 Gerçi olumlu anlamda kullanılan ke
limeler türetilmiş olsa da çoğunluk olumsuz kelimelerden oluşmaktadır. Ör
neğin «yerleşmek, vatan edinmek, kanun koymak" gibi medeniyet inşasıyla 
ilgili kelimelerin varlığı, yerleşik hayata geçişin seyri hakkında ipuçları verdiği 
gibi2t «su dökmek, akıtmaJs çamurdan saksı yapmak" anlamlarındaki kelime
lerin varlığı da22 yazı aracı kil tablederin, su medeniyerindeki ve dolayısıyla 
tarımdaki gelişmelerin dildeki yansımalan olarak değerlendirilebilir. Bu da is
ter istemez ?embolik anlamlı bir sure başlığı yorumunu akla getirmektedir. 
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Bu anlam ilişkilerinin izini sırasıyla diğer harflerin anlam dünyasında da sür
mek mümkündür. 

KM() (50/Kaf 1). 

Kaf harfinin dağların doruğU veya dünyayı çevreleeliğine inanılan efsanevi 
Kafdağı anlamına geldiğini söyleyenler olsa da bunlar il.mi bir dayanaktan 
yoksun halk h.ilciyeleridir. Bu görüş Yahudi ve İran kaynaklı İsrailiyat türü 
hurafelere dayanmaktadır.23 Fakat "lclf' harfinin Allah'ın veya Kur'an'ın is
mi olduğu görüşü tartışılabilir olsa da surenin ismi olduğu kesindir.24 Bu har
fin "vakafe" kelimesi yerine kullarulan bir kelime olduğunu söyleyen ve cahi
liye şiirinden örnek veren görüş harfle kelimenin anlamını aynı karede buluş
turan önemli bir ömektir:~.J t?l ... ı....i\j wlli9 ~ ~ ı.:ı.li "O'na 'dur' dedim, o 
da 'durdum' dedi." cümlesinde lcifi kelimesi vakaftü (durdum) fiili yerine 
kullanılmıştır.25 Bu yönüyle "lcif' harfinin surenin içeriğini yansıtan bir isim 
veya başlangıç (başlık) olma ihtimali oldukça kuvvetlidir.26 Bu görüşü şu ke
limelerin sözlük anlamı da desteklemektedir. V akafe, kaffe, kafa ve lcife ke
limeleri, sadece ses yönüyle değil, anlam yönüyle de akrabadır ve yapısında 
"Kaf' harfi bulunan bütün kelimelerin anlamını kapsayacak ölçüde bir an
lam zenginliğine sahiptir. Ses ve anlam yönünden lcif harfine ve devamında
ki cümlenin içeriğine uyum arzeden lcife, yakifu, kıyafetün ve kafi, yakfi, 
kafyen kelimeleri iz sürmek ve peş peşe gelmek anlamına gelmektedir.27 Ay
nca soy ilmi diye bilinen İlmü'l-kıyafe terkibindeki kıyafe kelimesi aynı kök
tendir ve soy anlamına gelmektedir. Kur'an da aynı kelimeyi peygamberlerin 
peş peşe gönderilmesi anlamında kullanmaktadır.28 Aynca bu surenin 
Murselat suresinden sonra inmesi de tesadÜf değildir. Çünkü "Ve'l-Murselati 
Urfen" ifadesiyle başladığı için sure bu adı almıştır ve peygamberlerin peş 
peşe gönderilmesi anlamındadır. Üstelik bu ayette kullanılan örf kelimesi de 
"kaf' harfi ve lcife kelimesi gibi süreklilik, peş peşe anlamına gelmektedir.29 
Aynca her iki kelimenin de "fe" harfiyle bitmesi, "fe" harfinin "lcif' harfin
den sadece bir noktayla ayırt edilmesi ve Arap dilinde takibiye edatı olarak 
kullanılması da anlamsal ilişkinin b~şka boyutlanna işaret etmektedir. 

Üstünlük ve açılım vasıflan nedeniyle huruf-ı isli'la'dan sayılan "L; lcif' har
finin30 m ·Jı ı.;ıiJliJ "Soylu, şerefli Km' an" ifadesinin başında olması da tesa
düf değildir. Kur'an'ın önceki vahiylerin devamı ve sonuncusu olduğu ima 
edilmektedir. Onu yalaolayanlarsa önceki vahiyleri yalaolayıp helak olaniann 
mirasçılandır. Bu olgu, Mukattaa harflerinin Kur'an'a vurguyla başlayan ve 
kıssaların yer aldığı surelerio başında bulunmasını da açıklamaktadır. Bu sure 
içerisinde Ad, Semud, Tubba', Nuh ve Lut'un kavimlerine, Ress ve Eyke 
halkına ve Firavun'a gönderme yapılması, vahyi ve ahireti yalanlayan o ka
vimlerin nasıl helak olçluğu örnek verilerek Kur'an'ı yalanlayanların tehdit 
edilmesi ve Hz. Peygamber'e (s) sabır ve metanet telkin edilmesi de bu yak
laşımı destekleyen kanıtlar olarak değerlendirilebilir. Xynca bu sernancik iliş-
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ki, hem lcif harfini Kur'an'ın sıfat ismi olarak değerlendiren görüşü31 hem de 
sureoin ismi veya başlangıcı olduğunu kabul eden yaklaşımı32 anlamlı hal~ 
getirmektedir. Bu nedenle sure, ilk dönemden itibaren bu adla anılmıştır. 

Dolayısıyla bu harf, bir isim olmanın ötesinde."Soylu, şerefli Kur'an" ifade
siyle birlikte veya tek başına sureoin içeriğini yansıtan anlamlı bir başlangıç 
(başlık) görüntüsü arzetmektedir. 

Sad~ (38/Sad 1). 

Bu harf, konum ve i'rab bakımından, kendisinden sonra gelen cümle ile iliş
kisi ve fonksiyonu yönünden "lcif" harfiyle ciddi benzerlik arzetmektedir.33 

Aynca "nıln ve Jcif' harfleri gibi sadisminede kelime anlatnı. vermek müm
kündür.34 Sadde, sade, sadave vasade kelimeleri seslerımek, gürültü kopar
mak,35 yanla yapmak, yüz çevirmek, karşı çıkmak, kibirli davranmak, kaç
mak, dağa çıkmak, avlanmak, kışkırtmak, bir yerde kalmak, yurt edinmek vs. 
anlamianna gelmektedir.36 Hatta bu harlin adı Sami dillerde sade, sadai veya 
tsadik olarak bilinir.37 Daha önce bu kelimelerle "sad" harfi arasında anlam 
ilişkisi kuranlar da olmuştur. Örneğin Hasan-ı Basri ve Süfyan'a göre "sad" 
harfinden türeyen müsadat kelimesi anıelierin Kur'an'a arzedilmesi veya 
ittiba anlamlanna gelmektedir.38 Zemahşeri ise sesieniş ve yankı anlamına ge
len sada ~elimesiyle "sad" harfinin anlam ortaklığına işaret etmiştir.39 

Tespit edilen bu anlam ilişkisi, devamında gelen ve Kur'an'ın şerefine ve 
içerdiği öğüde vurgu yapan ..fi~\ Lj~ c,}jjlj cümlesinin anlamıyla uyum 
arzetmektedir. İbn Atıye zikir kelimesini kalıcı şeref olarak değerlendirmiş
fir'IO ki sade kelimesinin dağa çıkmak (yü.kselmek) anlamıyla ve vasade keli
mesinin kalıcı olmak ve yerleşmek manasıyla uyumlu görünmektedir. Razi, 
bu tür tespirleri daha da çoğaltrnıştır. Örneğin, suredeki bazı ayederin anla
mından harekede yüz çevirmek anlamına gelen saclde fiili ile sad harfi ara
sındaki bağlantıya işaret etmiş ve .ıİıl ı_,l:f.. r:J;- i~j i_,~~\ "K1r.ftrler Allah'ın 
yolundan yiiz çevirdiler'41 ayetine atıfta bulunmuştur. Kafirlerin tekebbür ve ay-
kın duruşu (2. ayet), feryad ettikleri zaman kaçacak vaktin olmayacağı ''hloe 
meoass" (3. ayet) ve cehennemliklerin birbiriyle çekişınesi "tehasumu ehli'n
nar" (64. ayet) ifadeleriyle "Sad" harfinin muhtemel anlamlan arasında alaka 
kurmaya çalışrnıştır.42 Yıne Libya Arapları da bugün bile "es-Sahrau'ş

Şarkıyye" (Doğu Sahra) tamlaması yerine kelimelerin başında bulunan "sad 
şın" harflerini rumuz olarak tek bir kelime gibi kullanmaktadırlar. 

Bu bilgiler de harflerin kelimelerle ilişkisini ortaya koyduğu gibi, Mukattaa 
harflerinin Kur'an'a vurguyla başlayan ve içerisinde kıssalar yer alan surelerio 
başında bulunmasını da açıklamaktadır. İlk üç ayet ile 86-88. ayeder arasın
daki anlam ortaklığı sureoin bütünlüğünü gösterdiği gibi az sonra vereceği
miz bilgiler de sureoin öncesi ve sonrasında yer alan surelerle bağlantısını 
göstermektedir. Hatta 64. ayetin içeriğindeki cehennemliklerin birbiriyle çe-
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kişmesi anlamındaki "tehasumu ehli'n-nar" deyiminin bundan sonra inen 
A'raf suresinde daha aynntılı olarak ele alınması ve sad harfinin o surenin 
başında da bulunması tesadüf olamaz. Hatta bu surenin sonunda değinilen 
Hz. Adem kıssasının o surede geniş olarak açıklanması da "sad"bulunan ke
limelerin yerleşme ve kalıcı olma anlamıyla doğrudan ilişkili görünmektedir. 
Bu suredeki kıssalann anlatılına biçimi, kendisinden önce inen Kamer sure
sindeki kıssalann anlatı.mıyla da benzerlik arz etmektedir. Fakat bu surede 
önceki sureler gibi Nuh ve Ad kavmine, Firavun'a, Semud ve Lut kavmine, 
Eyke Halkına kısa atıflardan sonra farklı bir şekilde Hz. D avut, Süleyma.ıi ve 
Eyup Peygamberlerin (s) mücadelesinden aynntılı kesitler aktanlmaktadır. 
Daha sonra tekrar Hz. İbrahim, İshak, Yakup, İsmail, Elyesa' ve Zilkif1 Pey
gamberlerin (s) mücadelesine kısa atıflar yapılmaktadır. Bu yönüyle sure 
kendisinden önce ve sonra inen surelerio kıssa anlat:ım.lan arasında bir köprü 
gibi görünmektedir. D aha önceki harfler konusunda söylediğimiz gibi "sad" 
harfini de sure ismi ve başlangıcı olarak değerlendiren görüş, bağlama uy
gunluk arzetmektedir.43 Dolayısıyla "sad" harfini tek başına veya devamın
daki "Vel Kur'ani zi'z-Zikr".fijll c.;~ d..ftli.J cümlesiyle birlikte başlık olarak 
değerlendirmek anlamlı görünmektedir. 

Elif Lam Mim Sad ~ı (1 1 A'raf 1). 

Burada "sad" harfinin önüne "elif, lam, m1m" harfleri gelmiştir. "Sad" harfi
ni bir önceki bölümde ele aldığımız için burada tekrara gerek görmüyoruz. 
Ancak diğer üç harfin devamında yer aldığı için aralannda anlamsal bağlantı- ' 
lar kurulabilir. ''Elif' harfinin ismi Nebati, Arami, Fenike, Süryani, Babil, 
Asur, Ak.ad vb. Sami dillerde alaf, alef, ohf, elaf, alpu, Yunanca'da alfa ola
rak adlandırılır.44 ''Lam" harfi ise lamed, lamad, lambda olarak isimlendiri-
1ir.4S "Mim" harfi mem veya mayim olarak adlandırılır.46 "Sad" ise sade, 
sadai veya tsadik olarak bilinir.47 Akraba dillerdeki bu ortak isimler, harflerin 
Orta Doğu kültürlerindeki yaygınlığı kadar anlamlarındaki tarihsel derinliğini 
de yansıtmaktadır. Bu durum aynı zamanda dilin ortak köklerine ve gelişim 
seyrine de işaret etmektedir. Örneğin bu harflerin mahreçlerindeki kolaylık 
sıralaması çocuğun dilienirken çıkardığı ses sıralamasıyla paraİellik arz et
mektedir. Elifin okunuşundan oluşan a ve e sesi boğaz ve ağız boşluğundan 
hiç zorlanmadan çıkanldığı için çocuğun kolayca çıkardığı ilk ses olmalıdır. 
Dilin üst damağın ön tarafına dokunmasıyla ağız boşluğundan çıkan ''la" se
si, ikinci sıraya yerleşirken, dudaklann birbirine dekundurulması ve ağzın 
kapatılmasıyla genizden çıkanlan mim veya mem sesi, emme arzusunu yan
sıtmaktadır.48 Çocuğun en yakınında olanlar için kullandığı eb, ümm ve ehi 
kelimelerinin elifle başlayıp dudak harfleriyle bitmesi veya boğaz boşluğunda 
tamamlanan ''hı" harfiyle tamamlanması da gelişmeye başlayan bilinçle sesle
rin kolaydan zora doğru sıralanışını göstermektedir. Dolayısıyla dilin üst diş
lerio dibine dokundurulmasıyla çıkanlan sad sesi çoc~ için diğer üç harften 
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daha zordur ve yeteneğin daha da gelişmesine bağlıdır. Bundan dolayı da son 
sıraya yerleştirilmiş- olabilir. 

E lif: Firuzabad.i'ye göre bazı Arap dilcileri "elif'' harfinin "vav, ya ve hemze" 
harfleriyle yakın ilişkisinden ve kaynaşmasından dolayı ilifet masdanndan tü
recliği görüşündedirler.49 Elife fiili bütün türevleriyle birlikte alışmak, taruş~ 
mak, sevmek, birleştirmek, ısındırmak, güvenmek, ahid, kefalet, dostluk, (bu 
üçü illün kelimesinin de anlamıdır), konuşmak, ehli ve evcil olmak, çoğal
mak, çoğaltı;nak ve sayıyı bine tamamlamak anlamianna gelmektedir. "Ayın" 
harfinin "hemze", "kif'' harfinin "fe" harfiyle benzerliği varsayılırsa 'alaka' 
kelimesinin de 'elife' fiili ile akrabalığı kurulabilir. İlah ve Allah isimle.dnin 
türediği kök kelime olarak değerlendirilen elehe fiili himaye etmek, elihe fiili 
ise sığınmak, hasretten sabırsızlanmak, saygı gösterip ilahlaştınnak anlamla
nyla sevgide çokluk ve aşınlığı ifade etmektedir. Bu fi.ilin anlam dünyası eva 
fiilinin de anlam haritasını oluşturmaktadır. Bu fiilierin 'anlamındaki dini bo
yut, biraz sonra ele alacağımız, ''lim" ile paşlayan kelimelerle, özellikle de 
lihe fiiliyle eş anlamlılık arz etmektedir. Ehele fiili ise alışmak ısınmak, ev
lenmek, alıbab edinmek, hoş karşılamak, ev halkı anlamlanyla elife fi.iline 
benzerken, il kelimesiyle eş anlamlı olarak kulliirulabilmekted.ii. 

Aile, akraba ve yakınlar anlamına gelen aı kelimesiyle aynı köke tutunan ile 
fiili kayıp bir şeyi bulmak, gizlilikleri ortaya çıkarmak (tevil), gözetmek an
lamlaona da gelmektedir. Bu fi.ilin tevil anlamı ile 53. ayet ve onunla anlam 
ilişkisi olan eliğer ayetlerin anlamı arasında anlamsal bağ çok barizdir. Ayetle
rio iniş sebebini oluşturan gaybın ortaya çıkması (tevil) tarttşmalanyla ilgi 
kurmak mümkündür. Bunu "lam" bulunan kelimelerdeki gizlilik vurgusuyla 
bağlantılı düşündüğümüzde buradaki mu.kattaa harfleri ile sure içeriği arasın
daki ortaklık daha da netleşmekteclir. Ya'ru kelimesiyle ey edatının açıklama 
ve tefsir anlamında kullanılması da "elif'' ile başka bir anlam ortaklığına işa
ret etmektedir. Enise, enika fiilieri de cana yakın olmak ve hoşlanmak anlarn
Ianna gelirken eli-ye'lu fiili çalışmak, gücü yetmernek ve nimet anlamlarına 
gelmektedir. İla, ilvün ve ilyün kelimeleri de nimet anlamına gelmekteelir ki 
Kur'an'ın vahye fli?ıet dediğini biliyoruz. Koruma ve himaye anlamındaki 
veli, veliyet kelimelerinin nimet anianundaki eli fiiliyle ilişkisi kurulabilir. 
Dayanıklı olmak ve desteklemek anlamındaki ade, eyyede fi.li ile birine iyilik 
etmek, ilisanda bulunmak anl.amındaki yedi fiili arasında da anlam akrabalığı 
sezilmekteclir. ''Ecede" fiili de aynı anlamdadır.SO Bu fiilierin illeili olması da 
kelimelerin harf ve hece sayısındaki gelişimleri göstermesi bakımından aynca 
dikkat çekicidir. 

Bütün zenginliği ile bu anlam yelpazesi insanın duygu, değer ve bilinç dünya
sını ve bilinçlenme sürecini de ifade etmektedir. Bu sernancik ilişkiler, bütün 
kelimelerin harflerden, harflerin de elifren türediğini iddia edenleri haklı çı
karacak bfr nitelik arz etmekteclir.51 Çünkü bu ilişkiler, elife fiili ile Adem is-
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mini aynı anlam odağında buluşturmaktadır. Örneğin Adem/adam kelimesi
nin de yer aldığı edeme, edirne ve edüme fiilierinin türevleriyle birlikte taşı
dığı anlam-yelpazesi elife fiilinin ve onunla anlamdaş olan bütün kelimelerin 
anlam sıkalasıyla neredeyse birebir örtüşmektedir. Aynca bu semantik ilişki
ler, ünlü Arap dil a.timi Halil bin Ahmed'in şu değerlendirmesini de haklı çı
karmaktadır: ''Elif harfi, cömertlik vb. birçok haslet ve erdemi şahsında top
lamış, eşi az bulunan kimse; zayıf, hor ve hakir görülen adam anlamına ge-
1ir."52 Bu görüş isabetli görünmektedir. Çünkü "elif'' harfinin yer aldığı keli
melerin anlam haritası sadece alıntıladığırnız olumlu kelimelerden oluşma
niakta; sözlükte zayıflık, hastalık, bozulma ve kokma anlamı taşıyan çok sa
yıda "elif' odaklı kelimelerle pozitif ve negatif anlamlan birlikte hannchran 
kelimeler bulunabilmektedir. 53 Aynca tarih yazmak anlamına gelen erreha ve 
yeryüzü anlamına gelen erd/ arz ile bulutun yere yaklaşması anlamına gelen 
erida, yerleşmek ve yuva yapmak anlarnındaki ekene, yemek anlamındaki 
ekele fiilieri de elifl.i fiilierde daha geniş bir eşanlamlılar dizgesi bulunduğunu 
ve bu harfin neden bu s'urenin başında yer aldığını açıklamaktadır. Çünkü bu 
harften sonra kitaba yeminle başlayan surenin anlattığı ilk mesaj insanların 
yeryüzüne yerleştirilmesi ve oradan çıkarılması (haşir) olayıdır. Anlatılan ilk 
kıssa da Hz. Adem kıssasıdır. Bu kıssa üzerinde~ Adem (s) ve eşinin ve onla
rm zürriyederinin hayat serüveni anlatılarak uzun uzun öğüder verilmekte
dir.54Aynca 189. ayetten·irib!U'en dile getirilen eşler arası ülfet ve çocuk sahi
bi olma arzusu da elif harfinin anlam dünyasında karşılık bulmaktadır. 

Lam harfi, Ararnice ve İbranice'de lamed/lamad, Fenike alfabesinde lamd, 
Yunanca'da lambda olarak isimlendirilir. Alfabeler Fenike alfabesinden ha
rekede yayıldığı için "lam" harfi, dünya alfabelerinin çoğunda 12. sıraya denk 
gelir. Kelimelerin asli harfi olarak kullanıldığı gibi "nfuı, mim, vav, he ve ya" 
harflerine dönüşerek veya "ra, dad, ayn, fe, kaf, kef ve nfuı" gibi bazı harfl.e- · 
rin "lam"a dönüşerek ikincil ve eş anlamlı kelimeler oluşturduğu görülür. Bu 
harf onlarca farklı işlev görecek şekilde edat olarak da kullanılır.55 Kelimeler 
içinde meydana gelen bu değişkenlik, "lam" harfinin kelimelere kattığı anlam 
zenginliğiyle birlikte aynı anlamda kullanılan kelime çeşidiliğini beraberinde 
getirmiş, çok sayıda eş anlamlı kelime zenginliğine yol açmıştır. Aşağıda ve
receğimiz örneklere bakılırsa aynı aql.amda onlarca kelimenin varlığını gör
mek mümkündür. En kabarık listenin dokunmak ve özellikle vurmak anla
mına gelen kelimelerden oluşması dik.kat çekicidir.56 Bu da Hiyeroglif alfabe
sinde haston veya kamçı şeklinde remzedilen "lam"harfinin ses tonu ve an
lamını girdiği kelimelere taşıdığını göstermektedir. Ancak buna rağmen harf
teki yumuşak ses tonunun, upkı kamçı esnekliği gibi kelimelerin fonetik ve 
semantik yapısındaki yumuşaklığı koruduğunu da görüyoruz. 57 Bir başka 
gösterge ise yalamak anlamına gelen kelimelerin listesindeki sayınınss yeme, 
içme anlarnındaki kelimderin sayısına59 göre hayli fazla olmasıdır. Başka bir 
gösterge de yapışmak anlamında kullanılan kelimelerin 1sayısı kadar60 bir yere 



Tuncer Namlı/Mukattaa Harfleri • 95 

yerleşmek, ikamet etmek, topla+rmak ve çoğalmak anlamında kullanılan ke
lime sayısının olmasıclır.61 

Kelimelerdeki bu semanti.k ortaklık toplumların yerleşik hayata geçmeşini 
açıklayacağı gibi gizlilik ve örtünme anlamındaki kelimelerin bundan daha 
çok olması62 da söz konusu toplumların kültür ve medeniyetinin gelişim sü..: 
reçleri hakkında önemli ipuçlan vermektedir. Bu anlam öbeği surenin 10-32. 
ayetlerinin içeriği ile birebir örtüşmektedir. Buradaki gizlilik dünyevi anlamda 
olaqileceği gibi sığınma anlamında kullanılan kelimelerin tuttuğu yekfuı,63 di
ci ve gaybi anlayışın sürekliliğine de bir işaret olabilir. Bu anlam: öbeği ise 33-
58. ayetlerin ve özellikle 53. ayetin anlam haritasıyla birebir örtüşmektedir. 
Çünkü parlamak, aşikar olmak anlamındaki kelimelerin fonetik ve semantik 
yapısı ''lam" harfinin kelimelere kattığı anlamı gösterdiği gibi "elif'' harfiyle 
ortak olduğu elehe ve lahe kelimelerinin hem yüceltmek ve ilah edinmek 
hem de gizli anlamları ortaya çıkarmak anlamıyla ilişkili olduğunu göster
mektedir. Üstelik buradaki kelimelerin anlam zenginliği sadece doğal parlak
lığı değil, manevi açıdan bir iman ve ilah anlayışını da yansıtmaktaclır.64 Özel
likle "lam" harfinin başına ve sonuna illet harfi getirilerek oluşturulan vela 
kelimesi surenin hem ilk hem de son bölümünde gündeme gelen ve surenin 
ana konusunu oluşturan velayet konusuyla doğrudan ilişkili görünmektedir. 
Geciktirmek, hakkını vermemek, ağırlık, zorluk anlamlanndaki kelimelerin 
listesi de azımsanmayacak kadar kabarıktır ve insanların hayatta karşılaştıkları 
zorluklan anlattığı kadar ahlak, hukuk ve değer yargılan hakkında da bilgi 
vermektedir.65 Bir başka olgu da, ateş yakmak, alevlenmek, susamak ve bu
nalmak anlamındaki kelimelerin varlığıdır ve bu semanti.k öbek sadece dün
yevi bir algıyı yansıtmaktan ibaret olmayabilir.66 Ayrıca konuşma ve li~anla 
ilgili bazı kelimelerin oluşturduğu dizge ise dil kusurlan ve konuşma adabı 
konusunda ipuçları vermektedir.67 Dolayısıyla bu harfin taşıdığı tarihi anlam
lar da tıpkı "elif' gibi kelimelerin türerne sür~cinde harflerin çoğaltılma seyri 
ve yönü konusunda ipuçları verirken, surede anlatılan kıssalara dair sembolik 
göndermeler de barındırmaktadır. Çünkü kıssalardaki bazı ifadeler yukanda 
vermeye çalıştığımız semantik yapıları çağnştırmaktaclır. 

M1m harfiyle ilgili veriler de şu ana kadar yaptığımız değerlendirmeleri des
tekler niteliktedir. Harflerin ses özelliklerinin ve seslendirilme hareketlerinin 
oluşturduğu kelimelerin anlamlarına yansımalarını araştıran foneti.kçiler, 
"mim"in ses özelliği ve ağız hareketinin bu harfi içeren fiilierin manalarma 
dokunma ve görme duyularını ilgilendiren bazı olgular halinde yansıdığını da 
belirtmişlerdir. ''Mim" harfinin yer aldığı fiil ve mastarlarda "mim" sesinin 
verdiği yumuşaklık, incelik ve sıc~ seslendirilirken dudakların usulca yu
mulma hareketinin işaret ettiği emme, bir şeyin içindekini dışarı çıkarma ve 
toplama, çiğneme ve yeme anlamlannın; yine seslendirmede iki dudağın 
açılma haı:eketinin işaret ettiği açılma, genişleme, yayılma manal3.rının yansı-
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dığı keşfedilmiştir. Bu tür anlamlannın daha fazla olmasından hareketle in
sanlık tarihi içinde "mim" sesinin emme olgusunu simgelemek üzere kat 
edildiği-neticesine vanlmıştır.68 Dünyanın birçok dilinde emilme orgam ile 
(meme, mamelle, memelon, mama) emziren anne (mamma, maman, mama, 
meme, mother, mader, ümm) isminde "mim" sesi hakimdir. Bebek ve çocuk· 
dilinde yiyeceğin adı mamadır. Hatta süt emen çocuğun veya emziren anne
nin süt gelmesi için memeyi ovması ile ilgili fiiller de bu harf çevresinde 
odaklanır ve sayılan da oldukça kabanktır.69 Anne ve babayı simgeleyen 
ümm ve ebu (anne baba) sesleri bebeklerin çıkardığı ilk seslerdendir. Çcicuk
lann ilk çıkardığı insiyaki seslerin tekrarlaması onların avunma ve mınldaiıma 
sesidir. Birçok hayvan sesini yansıtan kelimeler de bu harfle alakalıdır.70, Bu 
hecelerin tekranndan oluşan ana, baba, aba, abi, ebi, ümmi, vb. kelimeler bi
rebir aynı olmasa da bütün dünya dillerinde ortak sesiere sahiptirler.71 

Arapçacia "mim" harfi en çok "be, fe, . kaf, lam, nUn, vav" harfleri olmak 
üzere, "hemze, te, se, .cim, ha, hı, dal, zat, ra, ze, sin, şın dad, tı., ayn, ğayn, he, 
ya" harfleriyle değişim ve dönüşüme uğrayarak yapı ve anlarnca eşdeğer veya 
benzer kelimelerin oluşumunda etkili olmuştur.72 Değişim, sık kullanımdan 
az kullanıma ve telaffuz zorluğurııdan kolaya doğru seyretmiştir. Çoğunlukİa 
"lam, ndn ve mim" harfleri birblı:lerine dönüştüğü gibi bu harfler "vav, ya" 
harflerine de dönüşmüştür.73 Aslında bu iddialar kelime türetme girişimleri
nin bu harfler arasındaki idğam ve değişimlerle sınırlı değildir. "Mim" sesinin 
yer aldığı kelimelerin "mim" sesi ve harfinden hareketle oluştuğunu söyle
mek, bütün kelimelerin tek harili fillerden türediğini söylemekle eşdeğerdir. 
Örneğin "mim" sesinin yanına başka sesler getirerek de kelimeler türetilmiş
tir. Sadece emme olgusu değil, emilen ve akıcı olan su ve benzeri sıvılar ve 
sıvıların dalga, akış ve karışma hareketleri de bu harfin bulunduğu kelimeler
le ifade edilmektedir. Zaten hiyeroglif alfabesinde bu harfin sembolü sudur. 
Bazı Sami dillerdeharfinadı may Arapçada ise ma şe~de telaffuz edilmek
tedir. Üstelik insanın düşüncelerindeki karmaşa ve ikilemde aynı öbekte yer 
almaktadır.74 Dahası ihsani ilişki, dokunma ve temasla ilgili birçok kelimenin 
bu ses ettafi.nda odaklandığı görülmektedir.75 Hatta insan toplumlannın de
ricilik yapması, yerleşik hayata geçip medenileşmesi, tarih ve anılan nı üret
mesiyle ilgili kelime öbekleri de "mipı" sesi etrafında şekillenmiştir.76 

Bu anlam sıkalası, söz konusu harflerin bu surenin başında yer almasını açık
lar niteliktedir. Çünkü bu sure nüzul sırası bakımından kıssal.ann ilk defa ay
rıntılı olarak anlatıldığı suredir. Hz. Adem'den Hz. Musa'ya kadar ilahi dinle
rin yeryüzündeki serüvenini özedemekte, vahiylerin geliş sürecindeki tartış
malara ışık tutmakta ve peygamberlerin şirk dinlerine karşı verdiği tevhid 
mücadelesine dikkat çekmektedir. Bilhassa "mim" harfinin emme fiilinden 
hareketle gizli nesneleri ortaya çıkarma çağnşımı bu surenin temel vurgula
nndan vahiy, tarihi olgular ve kıyamet gibi metafizik 9oyut arzeden konulara 
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denk .düŞmektedir. Bu harfleri cl.illite almadan devamındaki cümlenin 
iraplanamayacağı kanaariyle bu iki yapı arasında özne-yüklem ilişkisi kurmaya 
çalışmalan ve ikisini bir cümle şeklinde sure girişi olatak değerlendirmeleri 
de dikkat çekicidir.TI Bu durumda harflerin mesajı, "Bu sayfalar, bu sesleniş
ler, sana indirilen ilahi bir hitaptır. Düşünmeden gösterilen bu tepkiler, bu 
muhalefet anlamsızdır, ciddiye almamak gerekir'' şeklinde bir metanet çağnsı 
olabilir. Çünkü ilahi sada (sad), o kafası kanşık insanlan aydınlık bir dünya 
görüşüne çağırmaktadır. 

Ya Sin~ (36/Yasin 1). 

Sibeveyh ve Zeccac, bu harfleri şibih cümle formunda ele alarak, "Utlu Ya
sin" c.:»wı\:ı _,!:il (Y asin'i oku) şeklinde anlarnlandırmış ve surenin ismi olatak 
değerlendirmişlerdir. Sure başlangıcı (başlığı) olarak değerlendirenler de ol
muştur.?B Daha önce geçen mukattaa harflerinde olduğu gibi kendisini takip 
eden "hi.kmetli Kur' an" ifadesinin de irabını tespit etme sorunu yaşandığı bi
linen bir durumdur.79 

Ya harfinin Fenike, İbrani ve Arami alfahelerindeki adı yod'dur, Yunan alfa
besine iota diye geçmiştir. Kelimenin anlamı el demektir ve Arapçadaki yed 
kelimesine denk gelmektedir. Mısır hiyeroglif #abesinde el resmi ile sembo
lize edilmiştir.BOArap dilinde "ya" harfi kelime köklerinin başına en az gelen 
harfti.r. Çoğu zaman "elif ve vav'' gibi med harfi olatak kullanıldığı ve sesli 
harf gibi işlev gördüğü gibi kaygan bir rol üstlendiği için başka harflerle de 
karşılıklı dönüşümlere uğramaktadır. Zaman eki olarak kullanıldığı gibi, mü
enneslik, müzekkerlik, küçültme, yumuşatma, nispet etme vb. formlan belir
lemede ek olarak da kullanılır. Kendisinden önceki harflerin harekesine göre 
bazen "elif'e dönüşür, bazen de fazlalık görülerek düşürülür. Sonuna aldığı 
"elif' ekiyle birlikte halen en yaygın nida edatı olarak kullanılır. Dönüşken 
yapısı nedeniyle "ya" fonemi, başta "elif' ve "vav'' olmak üzere alfabenin 
yirmi farklı harfiyle dönüşümlere uğrar.sı Bu bakımdan "vav, ya, elif' harfle
ri farklı anlatnda kelimelerin oluşumuna en çok katlo sağlayan üç harftir. Bu 
aşın dönüşkenliklerinden dolayı "vav ve ya" harflerinin bulunduğu kelimele
re nakıs (eksik) fiiller denir. Üçünden birinin bulunduğu fiiliere ise illeili fiil
ler denir. Bu durum, kelime türetme. konusunda illet harflerinin en aktif gö
revi üstlendiğini gösterdiği gibi üç harili köklere ulaşınada iliedi fillerin öncü 
rolüne de işaret etmektedir. 

Yer aldığı kök yapı öbekleri incelendiğinde "ya" harfinin çağnştırdığı anlam
Iann yansıması belirgindir. Halil bin Ahmed'e göre Arapça'da yön ve taraf 
anlamına gelmektedir.B2 Sağ (yemiı:ı), sol (yesar) kelimelerinin bu harfle baş
laması bu görüşü desteklemektedir. Yemin sağ (hayırlı, bereketli) yön, yesar 
(hayırsız, bereketsiz) yön şeklinde de anlamlanmaktadır. Arapça~a bereketli 
anlamına gelen menn kelimesiyle antik Mısır'ın güç, iktidar ve bereket tann-
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sının adının Min olması da dil ve kültürler arasındaki ilişkinin derinliğini ve 
yaygınlığını göstermektedir. Bu iki yön kelimesinin iki elin olduğu tarafı. ifade 

. etmesi yed:/ el' den hareketle üretildiklerini gösterdiği gibi işaret diliyle el çağ
. nsı veya harfinin nida (sesleniş) sesi olarak kullarulması da anlamdaşlığı orta
ya koymaktadır.83 Aynca insanın kuvvetli ve savunmalı ön yönünü ifade için 
''beyne yedeyn" (iki elin arası) terkibinin kullarulması, savunmasız ve güçsüz 
taraf anlamında arka yönün zahr (açıklık) kelimesiyle isimlendirilmesi de 
yed/ el kelimesiyle diğer yönlerin bağlantısını göstermektedir. Yön belirten 
kelimelerin aynı zamanda hayırlı-hayırsız, verimli-verimsiz, bereketli
bereketsiz, uğurlu-uğursuz, güçlü-güçsüz, gibi anlan:ı boyutlanru içermesi, 
sağ yönü ifade eden yemin kelimesinin ant anlamıyla müşterek kullarulması, 
coğrafi, kültürel ve dini alanlan kapsaclığını da göstermektedir.B4 

Örnek vermek gerekirse sağ yönü ifade eden yemin kelimesi ve yemene fiili
nin verimli, bereketli, uğurlu, güçlü, hayırlı, değerli olmak, yemin etmek gibi 
kutsallık anlamlan taşıması ve hatta yağmur ve bereket taşımasından dolayı 
güneyden gelen rüzgara yemeni ve güney yönüne Yemen/ cenub denmesi, 
soğuk ve fırtına getirdiği için kuzeyden gelen rüzgara yesaı:i, ve o yöne 
yesar/ şimal denmesi bu anlam alanının coğrafya ve atmosfer hareketlerinin 
isimlendirilmesini bile etkilediğini göstermektedir. Aynca yemeneve yesüra 
fiilierinin anlamlarındaki olumlu birçok anlamın yediye (yed) fiilinin anlamla
nyla ortak olması da ayn bir akrabalığa d.ikkat çekmektedir. Ümitsizlik ve ·kı
sırlık anlamında kullanılan yeis kelimesi ile evi harab ve viran etmek anla
mındaki yebbebe fiili, su bulunmayan havuz anlamındaki yebab sıfatı ile ot, 
arazi vb. şeylerin yaşken kuruması, susmak,.sert ve şiddetli davranmak, insa
nın hayırsız olması, sütün kesilmesi anlamlarına gelen yebise kelimesi, ara
sındaki ses ve anlam akrabalığı görülmektedir. Bu kelimelerin anlamı ile ök
süzlük, yalnızlık, yorgu!ıluk, gevşeklik, üzgünlük anlamlarındaki yetime fiili 
arasındaki anlamdaşlık bu bakımdan anlamlıdır. Akılsız, fikirsiz, deli, sağır ve 
sert adam, yalçın kaya, erişilmez dağ, çöl ve yolu kaybetme, yıldızsız gece, sel 
ve yangın gibi afetler, kükreme anlamlanru taşıyan yehime fiili ile yebise fiili
nin bütün anlamlan neredeyse aynıdır. Dahası bu kelimelerin anlam dünyası 
ile sol tarafı ifade eden ve kolaylık, azlık, hafiflik, değersizlik anlamlanru ba
nndıran yesüre fiili arasında da, gizlilik ve saklamak anlamlanyla cimriliği 
çağnştıran serre fiili arasıoda da ses ve anlam ortaklığı görülmektedir.BS Be
reket anlamındaki "min" ha.rfin.i.n yed anlamındaki harfe eklenmesi sağ el be
reket ve cömertliği ifade ederken, kıtlık ve kuraklık anlamındaki sin harfinin 
eklenmesiyle sol el ve cimriliği sembolize eder olmuş gibi görünmektedir. Bu 
da "ya ve sin" harflerini aynı karede buluşturmaktadır. 

Ses ve anlamlan yakın kelime öbeklerinden biri de yakaza (uyanmak) ve 
yakin (apaçık gerçek) kelimeleridir. Çağn ve uyanma/uyandı.ı:ma arasında an
lam ilişkisi olduğu gibi uyanıklık ile gerçeğin görülme_pi arasıoda da anlam 
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. ilişkisi sezilinektedir. Aynca yakaza fiili uykudan uyanmak anlamına geldiği 
gibi, gafletten uyanmak, dikkatli davranmak (teyakkuz) anlamına da gelmek
tedir. Uyku ve gafletten uyandırmak için yapılan çağnyı ifade eden (ikaz gibi) 
kelimeler de ayru kelimenin türevleridir. Bir bakıma apaçık gerçekiere (yakin) 
çağn a.n.lrupına gelmektedir, Bu harflerin sure başlığı olduğunu varsaydığı
mızda sureyi çağn suresi şeklinde isiİnlendirmek bile mümkündür. Senne ve 
sena kelimelerinin uyku, yaşlılık anlamlan düşünüldüğünde ölüm uykusun
dan uyanmak ve uyandırmak anlamı da ilci harf arasındaki girift ilişkiyi gün
deme getirmektedir. Çünkü tefsircilerin "ya, sin" harflerinin Tay kabilesi leh
çesinde ve Habeşçe'de ey insan anlamında kullaruldığıru dile getirmeleri bu 
anhımı desteklemektedir. 86 

Sin harfi Ararnice'deki "şin" harfi ile aynı şekle sahiptir. Çoğu Sami alfabele
rinde şekli birbirine benzemektedir. Fenike alfabesinde diş anlamına geldiği 
gibi87 Arapça'da dasinn ve senne kelimeleri diş anlamına gelmektedir. Senne 
ve sena kelimelerinin anlamlan neredeyse aynıdır. İçerisinde "sin" harfi bu
lunan bütün kelimelerin bu iki kelimeyle ve dolayısıyla bu harfle anlam akra
balığı söz konusudur.ss Bu harfi ok fırlatmada kullarulan yay resmine benze
tenler olsa da bu zayıf bir ihtimaldir. Çünkü selılın kelimesi ok anlamına gel
se de yay kelimesinin bu harfle bir ilgisi bilinmemektedir. "Sin" harfinin adı
m Mezopotamya kültüründe i.y tannsı Sin'den veya Mısır-Sina sınırındaki 
Sin ya da Sun kasabasından aldığım söyleyenler olduğu gibi, Sina dağının da 
aynı isimle bağlantılı olabileceğine işaret edenler olmuştur. S9Sin şehrinden 
bahsedilmesi o bölgenin yer isimleriyle örtüşmektedir~ Çünkü Mısır toprakla
nru Sina yanmadasından ayıran körfezin doğu yakasındaki büyük vaadinin 
adı Tevrat metinlerinde Sin çölü olarak geçmektedir ve bu çölün doğusunda· 

da Sina dağı yer almaktadır. Sina ismi, bu yaygın kullanımı nedeniyle yanına
daya da ad olmuştur. Tın suresinde Kur' an Sina dağlarından bahsederken 
"sin" ismini çoğul olarak "Tfu:-ı Sinin" şekliyle_kullanmaktadır. Ayru surenin 
başında yer alan t:in kelimesinin de sin şeklinde söylenmiş olabileceği kuvvet
le muhtemeldir. Çünkü Arapça ve diğer Sami dillerde "te ve sin" harfleri 
birbirinin yerine kullarulabilmektedir.90 Babil şehir planlarında kuzeydoğu 
kapısının adı Sin kapısıdır ve doğu Torosların ismi eski metinlerde Tfu: şek
linde yazılmaktadır. Aynca bu adla anılan Medine'de dağ ismi, Kuzey Irak'ta 
ve güneydoğu Anadolu'da hem dağ hem yerleşim yeri.isimleri mevcuttur.91 

Mısır tannlan arasında yer alan tann Aten veya Aton ismiyle "sin·veya tin" 
lafızlan arasında ilişki kurmaya çalışanlar olmuştur. Aten; IV. Amenhotep 
veya sonradan aldığı adla Akhenaton (Aton'un hizmetkan, MÖ 1353- MÖ 
1336) zamanında inanılan bir Mısır tannsıdır. Kısa bir dönem de olsa tek 
tann olarak kabul edilmiştir. Bu tannnın somut bir figürü yoktu. Ancak 
Aton her ışının ucunda el olan bir Güneş olarak çizilirdi. Duvarlarla çevrili, 
üstü açık bir tapınakta tapınılırdı. Mısırlı tarihçi Ahmed Osman tarafından An
tik Mısır mltolojisindeki Akhenaten'in annesinin babası olan Yuya'nın Eski 
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Ahit ve Kur'an'da adı geçen Yusuf (Joseph) olduğu iddia edilmiştir.92 Aten'in 
ışınlannın ucunda el resminin oluşu kelimeyi el anlamına gelen "ya" harfi ile 
de ilişkilendirebilmektedir. Bu durumda "sin" harfi Mezopotamya'da Ay, 
Mısır'da Güneş tanrısını sembolize etmektedir. Dolayısıyla ''Ya Sin" suresi
nin ay, güneş ve diğer gezegenlerin Allah'ın emrine boyun eğmesiyle ilgili 
mesajı surenin başındaki harflerin anlamında içkin olarak yer almaktadır. Üs~ 
telik "sin" harfinin Sina ile ilişkilendirilmesi de Yasin suresindeki üç elçi kıs
sasında anlamını bulmaktadır. Çünkü Mürpin suresine adını veren kıssadaki 
üçüncü elçi bu sureyle bağlantılı gözükmektedir ve onları reddeden Mısırlıia
rın putperestliği eleştiril.mektedir. Bu eleştiriler, gök cisimlerine tapan dünya
nın bütün putperestliklerine yöneltilıniştir ve dünyanın en yaygın dil ailesi 
aracılığı ile bütün insanlığa ortak bir çağrıdır. Surenin başında ve sonunda 
bulunan Kur'an'ın hikmetli çağrısı somut bir alemde muhatabıyla buluşsa da 
ahirette gerçekleşecek gizemli bir çağn (haşr) da söz konusudur. Çünkü sure, 
baştan sona ölüm ve dirilmeyle ilgili mesajlarla doludur. 

KM, Ha, Ya, Ayn, Sad~ (19/Meryem 1). 

Bu surenin ikinci ayetini, haber (yüklem) kabul eden bazı tefsirciler özne 
takdirinde ihtilaf etmişlerdir. Bir grup tefsirci mübteda (özne) yerine haza 
(bu) işaret zamiri . takdir ederken, bir başka grup birinci ayette geçen 
mukattaa harflerini ikinci ayetin mübtedası (öznesi) kabul etınişlerdir.93 Bu 
durum, mukattaa harflerini sure baş~angıcı (başlığı) kabul eden Zeyd bin 
Eslem'in görüşünü destekler niteliktedir. Söz konusu harfleri sure ismi ola
rak değerlendiren Hz. Ali, Hasan-ı Basri ve Katade'nin görüşleri de Zeyd bin 
Eslem'in görüşüne yakın durmaktadır.94 Dofayısıyla bir ve ikinci ayederi tek 
bir cümle ve surenin başlığı kabul etmek anlamlı gözükmektedir.95 Bu harfle
re verilen kimi anlamlar da bu başlığın anlam ve içeriğini açıklar mahiyette
dir. Örneğin "kaf" (~ harfinin yer aldığı kelimelerin anlamına tesir ettiği gö
rülmektedir. 

Kaf (~ harfi daha önce ele aldığımız harfler gibi başka harflerle dönüşüme 
uğrayarak aynı anlamda farklı kelimelerin oluşumuna imkan vermektedir. 
Mesela farklı Arap coğrafyalarında "kat" harfi ç, c, ts, ks, ş, ve hemze'ye dö
nüşürken bazı bölgelerde kalın ''kaf'', mce "kaf''a dönüşebilmektedir. Ebu't
Tayyib el-Lügavi ve İbn Cinni'ye göre ince "kaf'' .harfi., "be, te, _ş_e, cim, ha, 
hı, dal, ra, ze, sin, şın, tı, zı, fe, kaf, lam, nlin, he, ye" harfleriyle farklı dönü
şümlere uğrayabilmektedir.96 "Kaf'' harfiyle başlayan kelimeler incelendiğin
de genel olarak bazı anlam gruplannın varlığı görülecektir. Hiyeroglif alfabe
sinde elin iç tarafını gösteren bir resimle sembolize edilmesi, Arapça'da keffe 
kelimesinin el ve avuç anlamına gelmesi, açma, kapama, dürme, toplama an
larnlardaki kelime öbeğinİ? yoğunluğu, harf'in ke~elere temel oluşturmasını 
gösteren en önemli örneklerden biridir. Dürmek, bükmek, çevrelemek, top
lamak, toplanmak, toplum olmak, dizrnek ve yazmak gi6i anlamları yansıtan 



Tuncer Namlı/Mukattaa H2dleıi • 101 

kelime. griıbu bu anlam odağının önemli bir göstergesidir ve keffe kelimesi 
bu odağın kök 'a.tılanunı oluşturmaktadır.97 H arften kelimeye geçişin ipuçla
nnı hem bu örneklerde hem de çeşitli edat, şahıs ve işaret zamirlerinde gör
mek mümkündü.r.98 Bu edatlardan bazılanyla diğer "lclf''lı kelimelerin ses ve 
anlam ortaklığı da bariz bir şekilde görülebilmektedir.99 Anlamı ortak birçok 
kelime grubunun insan hal ve durumunu bildiren kelimelerden oluşması te
sadüf değildir. Örneğin gamlı ve ü.züntülü olmak, 1oo çekingen ve korkak ol
mak, geri çekilmek, kaçmak, yere kapanmak ve zelil olmak, 101 dolmak, şiş- · 
rnek, 102 bozulmak ve kokmak103 gibi insanın içe kapanmasını ve iç dünyasın
daki olumsuz hisleri yansıtan anlam gruplannın vaı:lığı ilginç bir göstergedir. 
İnsanın dış durumunu yansıtan yüksek veya geniş olmak,104 karamıak,tOs gibi 
kelime öbekleri ise aynı derecede önemlidir. İnsanın çekingen tavırlannın 
davranışiarına yansımasını ifade eden saklanmak, gizlenmek, örtmek, giZle
mek gibi kelimeler en yoğun anlam öbeğini oluşturduğu gibi, küfür kelimesi 
de bu anlam öbeğinde yer almaktadır.t06 İtmek, reddetmek,t07 kahır ve gale
be çalmaklOS anlamındaki kelime gruplan da insanın pasiften aktife doğru ge
lişen dışa dönük ofansif tavırlannı yansıttığı gibi, el ile güç, kuvvet ile iktidar 
arasındaki ilişkiyi de göstermektedir. Bu durum bütün kelime. gruplan ara
sındaki anlam ortaklığını da açıklamaktadır. 

Ha (o) harfi de diğerleri gibi sembolik bir anlama sahiptir. İlk dön~m alfabe
lerinde ellerini başı hizasına kalclırmış insan figürüyle sembolize edilmekte
dir.t09 Arapçadaki iliedi ha'e fiilinin yüksek olmak, yücelmek, himmet etmek, 
övünmek, lebbeyk (emrindeyim) anlamlannda kullanılması sembolik anlamla 
yakin durmaktadır. Aynı kelimenin keskin ve isabetli fikir, düşünce, tedbir ve 
zan anlamlanna gelmesi de kafa sembolüyle anlam ilişkisini göstermektedir·. 
Heh ve hilie kelimelerinin uyan ve ilitar anlamına gelmesi de ha'e kelimesi
nin tedbir anlamıyla ortaklığını göstermektedir. Hem mü.zekker hem de mü
ennesler için kullanılan üçüncü tekil ve çoğuLşahıs ve mülkiyet zamirierinin 
(hüve, hiye, ... ) merkezinde yer alması ve hüviyet kelimesinin yapısı ve an
lamı bu harfi.n insan resmiyle sembolize edilen anlamsal ilişkisini yansıtmak
tadır. Heve'e, heye'e fiilinin güzel görünüşlü olmak, bir işe hazırlanmak, arzu 
etmek, niyedenmek anlamlan da insan sembolüne işaret ettiği gibi, heva fiili
nin yükselmek, dağa çıkmak, ani hareket etmek, düşmek anlamlan da ha'e 
fiiliyle anlam akrabalığına işaret etmektedir. İstehva fiilinin bir kimsenin aklı
nı ve şuurunu başından almak anlamında kullanılması da anlam ortaklığının 
daha derin boyudanna işaret etmektedir. Heva kelimesinin boşluk, derin çu
kur vs. anlamlanyla hevve kelimesine ortak olmasıyla, boşluk, hava ve uçan
lık anlamlanyla hava ve havva kelimeleriyle ortak olması da yapısal ve anlam
sal ilişkinin çok boyuduluğunu göstermektedir.ııo Çünkü ''ha" harfi, başta 
mahreci yakın olan ''hemze, ha, hı, ayın, ğayın" harfleri olmak üzere birçok 
harfle deği~ime girerek farklı kelimelerin oluşmasına temel oluşturmuştur. 
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İlk ve son harfleri illet harfi olan fiilierin emri hazırlannın tekil, eril kipinde 
illet harflerinin düşmesi ve kelimenin tek harfe düşmesi ve kelimenin de en 
az iki l:n!rften meydana gelmesinin zorunlu olması sebebiyle sonuna sakin bir 
ha harfinin eklenmesi de bu harfin kelime türetmedeki anahtar rollerinden 
birine işaret etmektedir. Sonu illet harfiyle biten fiilierin emir, meczum 
muzarileriyle mebni isim ve harflerde de vakıf ha'sının getirilmesi de bu 
fonksiyonun yaygınlığını göstermektedir. Ha harfinin başka harflerle, özellik
le mahreci yakın harflerle dönüşüme girerek pek çok benzer kelime oluştur
duğu görülür. Bunlar ''hemze, kalın ha ve hı, te, tı, cim, ha, ayn, ğayn, f~, kif 
ve kaf (ınce), lam, nıin ve ya" harfleridir.ı11 

"Ha" ile başlayan kelimelere göz atıldığında daha zengin anlam ortaklıklan 
görmek mümkündür. Üstelik bu harfle başlayan kelime gruplaı:ı, ses ve an
lam ortaklıklannı yansıtmanın yanı sıra kelime ve anlam zenginliğinin gelişim 
seyri hakkında da önemli ipuçlan veriyor. Özellikle gel, git, dur, haydi gibi 
çağn, uyarı, tenbih, gülmek, fısıldamak, neşelenmek, coşmak gibi tabi ses ve 
duyguları yansıtan ifadelerde bu s·es. ve harfin rolü büyüktür.1ı2 Rüzgann es
mesi, suyun akması, kuşun uçması gibi tabiattaki hızlı ve şiddetli hareketleri 
ifade eden kelime grubunun anlamı da bu insani edimlere yakın durrrıakta
dır.l13 Buna karşın süt sağmak gibi yumuşak, yavaş ve sürekli hareketleri ifa
de eden kelimeler grubu da doğal hayatın çok boyutlu anlamını ifade etmek
tedir.ll4 Bir müddet gözden kaybolmak, aniden gelmek, söze veya işe hem~ 
başlamak, hızlı hareket etmek, acele etmek gibi refleksif davranışlan ifade 
eden kelime grubu önemli bir yer tutmaktadır.llS İnsanın bilinçli ve akıllı tu
tumlarını, düşünerek hareket etmesini ifade eden sabırlı olmak, yavaş ve 
te'enni ile hareket etmek anlamındaki kelimeler dizgesi de buna başka bir 
boyut katmaktadır.116 Eskimek, yıkıl.mak, ihtiyaclamak, yorgun ve bitkin 
düşmek, perişan ve zelil olmak, birini zelil ve perişan etmek, kadrini düşür
mek, alay etmek, aşağılamak, helale etmek, gibi olumsuz durum ve davranış
ları ifade eden kelime grubudur. Üstelik bunlar hem tabü, hem de ahlaki ala
nın ortak dilini oluşturmaktadır. 111 Hatta bir kadının çocuğunu kaybetmes~ 
yaşlı bir annenin veya babanın son anda çocuğunun doğmasını ifade eden 
kelimelerin varlığı da surede anlatılan kıssalar bakımından anlamlıdır.tta Bu 
olumsuz anlam alanını, şaşırmak, ~ kaybetmek, korkudan aklı gitmek, 
ahmak ve zayıf olmak, sefih ve rezil olmak gibi insanın yaşadığı psikolojik 
olumsuzlukları ifade eden kelime grubunun izlemesi başka bir dil ve anlam 
ilişkisini yansıtmaktadır.119 Kafa karışıklığının insan konuşmalanna yansıma
sının sonucu olarak hızlı veya yavaş konuşmak, bağırmak veya gizli konuş
mak, vesvese vermek, fısıldamak, geceleyin gizli yürümek, kekelemek vs. gibi 
davranışları anlatan kelime ghıbu da azımsanmayacak ölçüdedir. 120 Gecenin 
belirli vakitlerini dile getirmede kullanılan deyimsel ifadeler de gizem, duygu
sallık, tedbir ve kaygılı· durumların ifade yoğunluğunu yansıtmaktadır. t2t Uy
kudan uyanmak, uyanık durmak, çağımıakla ilgili keli.fueler de daha derin ve 
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yüce duygulan yansıtmaktadır.t22 Bunlar, devamında yer alan ya harfinin an
lamıyla ilişkiyi de göstermektedir. Varlığın konumunu, yerleşmesini, konak
lamasıru, melcirun güzelliğini ifade eden kelime grubu, az da olsa önemli bir 
yer tutmaktadır. t23 V arlığın büyüklüğünü, yükselmesini, uçmasını, yüceliğini, 
düşmesini ifade eden kelimeler de dini bir anlama ev sahipliği yapmakta
dır.t24 

Ayn (t) harfine gelince kuzey Sam1letinin icad ettikleri ilk alfabe sistemle
rinde küçük bir daire şeklinde sembolize edilmesinden dolayı Sami dillerde 
"delik veya göz" anlamına gelen "ayn" kelimesiyle adlanclıolmışt:ı.r. Gırtlak~ · 
tan gelen boğuk bir "a" sesi vermesine rağmen sessiz harf olarak işlem gör
mektedir. "Gayn" harfi diğer Sami dillei:inden farklı olarak sadece Arapçada 
"ayn" harfinden farklılaşarak ortaya çıkmıştır ve "ayn" üzerine nokta kon
mak suretiyle sembolleştirilmiştir. Bundan dolayı "aya ve gayo" harflerinin 
dönüşümüyle kullanılan ortak kelimelerin varlığı söz ·konusu olduğu gibi, 
mahreci yalan olan ha· ve hemzeyle dönüşüme girerek farklı kelim~lerio olu
şumuna da imlci.o vermiştir. Dönüşmeyle ilgili örnekler, hangi harflerin önce 
hangilerinin sonra ortaya çıktığını da gösteı:mektedir.t25 

"Aya" harfinin ismi ve anlamıyla aynı kökten olan kelimelerin 3.n.ı.amıan or
tak olduğu gibi "ayn" kelimesi .sadece bu sembol ün değil, daha birçok nes
nenin de ismidir.t26 Bu kelimeyle aynı köke ve anlama sahip başka isim ve fi
iller mevcuttur. "Aya" harfiyle başlayan kelimeler tarandığında ane, ana ve 
anne .fiilleriyle fonem ve anlam balamından ortak olduklan ve hatta kendi 
aralannda da anlamsal ilişkiler olduğu açıkça görülmektedir.t27 Ancak bu iliş
kiler çoğunlukla eş anlamlılık, bazen de zıt anlamlılık boyutunda tezahür et-. 
mektedir ve hepsi de ayn harfinin bulunduğu iki edat üzerioden sınıflandu:ı
labilmektedir. Ali harf-i cerrinin isti'la, yükseklik anlamı ile ane fiilinin görü
nürlük ve üstün olma anlamlan arasında ortaklık söz konusu olduğu 
gibi, t28an harf-i cerrinin mücavezet, uzaklaşma anlamlan ile yüz çevirme 
anlamındaki anne fiili arasında da anlamsal ilişki söz koousudur.t29 
Dolayısıyla her iki kategori de aya harfinin anlam dünyasını yansıtmaktadır. 

Özede söylemek gerekirse "kif, ha, yi, ayn, sad" harfleri tek başına sureoio 
muhtevasını yansıtan genel bil; başlık qlabilir. ''Rabbinio Zekeriyya'ya verdiği 
rahmerio anısıdır!" cümlesiyle başlayan kıssa da bu içeriğin ilk bölümü kabul 
edilebilir. "Kif'' ile Zekeriyya (s), ''ha" ile Meryem (s), "ya" ile Yahya (s), 
"aya" ile İsa (s) Sad ile Muhammed'in (s) kast edildiğini dile getiren görüş 
olaya bir adım yaklaşmışt:ı.r.t30 Ancak harflerin anlam dünyasını bu isimlerle 
sınırlamak mümkün görünmemektedir. Çünkü surede birçok Peygamberden 
bahsedilmektedir. Sureoin başındaki· harflerin kelimelere sirayet eden anlam 
zenginliğini daha ilk ayecinden itibaren Zekeriya (s) ve diğer Peygamberlerin 
anılannı, ömek hikayelerini anlatan satıriann arasında hissetmek mümkün
dür. Sureye ~e hatta başında bulunan harflerin anlam dünyasına daldığınızda 
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Hz. İsmail, İshak, Musa, İsa, Yahya peygamberlerin ve Hz. Meryem'in dün
yaya gelişleri ve çocukluklannda yaşadıklan, anne ve babalannın başianna ge
lenler, ömeğin Hz. İbrahim, Yakup, Zekeriyya ve onlann eşlerinin ve İnı
ran'ın kansının yaşadıklan duygular, çektikleri çileler, öksüz ve yetim pey
gambere ve onun yakınında bulunanlara çok şey anlatmış olmalıydı. Bu su
rede değinilen Yahya, İsa, Musa, İsmail ve İshak'ın (s) ve dolayısıyla öksüz 
Muhammed'in (s) dünyaya geliş öyküleri gözlerinizde canlanabilir. Anneleri
nin yaşadıklan duygulan o kelimelerde yakalayıp sizin de gözleriniz ay~
nabilir ya da hüzne boğulabilirsiniz. Kelimeler arasında gezinirken yaşlılık~ 
çocuk sahibi olmak, biricik evladıru kaybedip çocuksuz kalmak anlamianna 
gelen kelimelere rastlayabilir, hatta Hz. Musa'nın geceleyin gördüğü bir ateş
le Tur'a yönelmesini canlandıran bir kelimeyle de tanışabilirsiniz.131 Peygam
berlerin, asi kavimlerinin laf anlamaz, in.lcircı, alaycı ve saldırgan tavırlan kar
şısında içlerine kapanıp hüzne gömülmelerini, gönlünden geçen içli duygula
rın yanık kokusunu hissedebilir, yaratana yakanşlannın sıcak ve samimi ses
lerini duyabilir, gözlerinden yanaklarına süzülen yaşiann buğusunu gözleri
nizde hissedebilirsiniz. Söz anlamaziara yapılan hakikat çağnsının duvara 
çarpması ile Allah'a yönelen yardım çağnsının çaresizliği arasında gidip gelc::n 
duyguların renk ve vurgu farklarındaki ince çizgileri bile görebilirsiniz. ''I<af" 
harfinde küfür ve . zulmün karşısındaki kapanmışlığı, "hi" harfinde yu tirun
manın boğukluğunu hissetmeniz, «ya" harfinde ilahi, peygamberi çağnnın 
sesini duymaruz, ayn harfinde Allah'a yönelip yücelmeyle yan çizip yere gö
mülmenin aynmına varmaruz, "sad" harfinde ilahi sadanın yankısıyla uyan
maruz mümkündür.132 Hz. Peygamber'e (s), ''Elin kurusun, bizi bunun için 
mi çağırdın?" diyen cümle başka peygamberlere de söylenmiş midir bilmiyo
ruz ama bu kıssaların bu malızun zata anlatılmasında ve surenin başına bu 
harflerin yerleştirilmesinde derin hikmetler olduğu kesin. ALapçayı ana dil 
olarak bilen ve Kur'an'ı şiirsel bir ineelikle dinleyen bilinçli ve duyarlı her 
kalp sahibi bundan daha fazlasını sezinleyebilir. 

Ta Ha 'll, (20/Tah:i 1). 

Çoğu tefsircinin bu iki harfi kelime kabul ederek Sami dil ailesinin Nebati, 
Süryani, Ukki ve Habeşi lehçelerinde,''ya racül" (ey adam) anlamına geldiğini 
dile getirerek eski şiirlerden örnekler vermesi, "ci"nın nida edatı. olduğu ve 
"ya"ya dönüştüğünü söylemesi anlam arayışlan konusunda önemli ipuçları 
vermektedir. m Bu harflerin kıssalann anlatıldığı surderin başında yer alma
sından ve devarnında Kur'an'a vurgu yapılmasından hareketle sure başlangıcı 
kabul edenlerin bu harflerin bazı kelime veya cümlelerin yerine rumuz olarak 
kullanıldığını söylemeleri de, iki yaklaşınu aynı karede buluşturmakta ve an
lamı sure içeriğinde ararr~a girişimine ipucu oluşturmaktadır.134 Ancak burada 
mukattaa harflerinden sonra gelen ifadenin bu harflerl haber olma imkanı 
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gözükipediği içinllS bu iki harfi.o tek başına sure başlangıcı sayılması daha 
kuvvetli bir ihtimaldir. Harflerin sureye isim olması ve keli.ıı:!elerin anlamın
daki ci harfinin yansımalan da bu görüşii desteklemektedir. 

Ta harfinin Fenike, İbrani ve Atılınice'de adı tet'tir. Arapçaya "ci", Yunan
caya theta şeklinde geçmiştir. Arapça'daki ince "ci" harfinin karşılığı ise tav 
ve tau'dur. Bunun tersi bir benzerlikten de söz edilebilmektedir. Hiyeroglif 
alfabesindeki şekli iki yolun kesiştiği bir kavşak veya artı işareti şeklinde res
medilmiştir. Zamanla gelişerek üst uzantısıoı kaybederek mevcut "T' şeklini 
almış, fakat küçük harf yazılımlannda şeklini korumuştur. Arapça'da "_ci" 
harfi, anlamlan büyük oranda ortak olan iki ayn harfe dönüşmüş, ince sesii
lere karşılık "te", kalın sesiilere karşılık "tı" harfi kullanılmıştır. Kalın sesli 
"ci" harfi, alt istikametteki uzantısıoı kaybetmiş bir 'artı işaretine yakın gö
rünmektedir. İnce "ci" harfi ise ev resmi şeklinde gösterilen "be veya be( 
harfinden dönüşen iki noktalı bir şekille gösterilmiştir. ''Ta" (tı) harfi, başta 
"te" olmak üzere "cim, ha, dal, zal, şın, sad, ze, zı, gayn, fe, kaf, kaf, lam, 
mim, vav" harfleriyle dönüşüme girerek eş anlamlı kelimelerin doğmasına 
imkan vermiştir.136 

"T a" harfi özellikle illetti fiillerle bir araya gelerek anlamdaş kelimelerin 
doğmasına zemin teşkil etmiştir. Bunlann bir kısmı hareket bildiren fiillerden 
oluşurken bir kısmı harfin sesindeki sertlikten dolayı vurma, kırma ve şiddet 
sesleri ifade eden kelimelerden oluşmuştur.m Önemli ve asli kısmı gidip 
gelme anlarnındaki fiiller oluşturmaktadır.138 Bu fiilierin anlamı tarandığında 
Tur dağından Tuva vadisine, Tıh çölünden yolunu şaşırmaya, tarilc kelime
sinden gidip gelmeye ve denizde açılan yola vanncaya kadar birçok kelime.:. 
nin varlığı ve anlam haritası, "ci" harfinin surenin içeriğini yansıttığını göste
recektir. Bu tür göndermelere işaret eden tefsircilerin görüşleri anlamlı gö
rünmektedir.139 İster kalın "tı ve ha" harfleriyk isterse ince "te ve he" harfle
riyle yazılsın çöl ve çölde yolu şaşırmak anlamında kııllanıl~n ciha, yetihu fii
lini bu bağlamda değerlendirmek, 140 ''he" harfini hidayet kelimesinin baş 
harfi anlamında yorumlayan görüşle birlikte ele alınırsa daha da anlamlı hale 
gelebiJir.141 Bu da Musa lassası örneğinde risalet ve tebliğ mücadelesinin 
uzun ince bir yolda yürümek gibi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatmakta 
"Biz sana Kur'an'ı, insanlara baskı yapasın ve sılantıya giresin diye indirme
dik, Allah'tan korkanlara öğüt veresin diye indirdik." cümlesiyle uyumlu gö
rünmektedir. Bu ilişki, "ci ha" harflerinin "Ayağını yere vur, sağlam has, yani 
dirençli ol!" anlamında Arapça emir olduğunu söyleyeolerin yorumlanna ya
kın durmaktadır.142 Aralannda yer alan Valoa suresini saymazsak Tilia sure
sinden sonra inen Şuara, Nemi ve Kasas Surelerinin başındaki "ci sin mim"· 
harfleri de bu yorum çerçevesinde değerlendirilebilir. 
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Ta Sin Mim ~ (26/Şuara 1). 

T:iha Sur~_şi 1. ayetteki ci harfiyle, 36/Yasin suresi 1. ayetteki sin harfiyle ve 
7/ A'raf suresi 1. ayetteki "mim" harfiyle ilgili söylenenler burada da geçerli
dir. Bu harfleri sure başlığı sayanlar anlam olarak da bütün surenin içeriğini 
kapsaclığına işaret etmişlerdir. Devamıoda gelen ve apaçık kitabın ayetleri 
olarak işaret edilenlerin bu harfler ve dolayısıyla bu surenin bütünü olduğu 
söylenmiştir.143 Söz konusu harflerle devamındaki cümle arasında kurulan bu 
i'rab ve anlam ilişkisi, isabetli görünmektedir ve mukattaa harflerinin anla
mının olmadığı yönündeki yorumlan boşa çıkarmaktadır. Aynca Hz. Ali'ye 
isnad edilen şu görüş, söz konusu yorumlan destekler niteliktedir: "Tt harfttı
den kasıt T11r-i Sina, sfn harfinden kasıt İskenderiye, mfnı harfinden kasıt Mek
ke'dir."144 Bizce kıssalarda adı geçmeyen İskenderiye yorumu, eleştiriye açık 
görünmektedir. Dolayısıyla "tt ve sin" harflerinin birlikte Tur-i Sina olması 
ya da "sin" harfinin Kudüs, selam, Süleyman vs. olması bundan daha güçlü 
ihtimallerdir.14S Ya da sure başlığı yorumlan çerçevesinde "m.im" harfi, Mek
ke kadar H z. Musa ve Hz. Muhammed isimlerini de sembolize etme i.ınlci
nına sahiptir. Dolayısıyla bu harflerin ilgili kelimelerle anlam ilişkisini ve ilgili 
surelecin içeriğindeki tarihi kıssalarla ittibatını kurmak ve tarihsel verilerii:ı 
izini sürmek daha isabetli olacaktır.t46 

Ta Sin u-1 (27 /Neml1)t47 

Ta Sin Mim~ (28/Kasas 1)148 

ElifLa,m Ra Jl (lO/Yunus 1) 

Bu harflerden sonra gelen cümlenin başında yer aları işaret zamiri hem bu 
harflerde aniatılmak istenen anlamlara hem de kitabın ayetlerine (içeriğine) 
dikkat çekmektedir.t49 Alimı.er, 11/Hud 1. ayetteki mukattaa harfinden sonra 
gelen cümlenin mübteda ve haberini tespit etmede ihtilaf etmiş ve cümlenin 
başına haza gibi bir işaret ismi veya hüve gibi bir zamir takdir edileceğini ön
görmüşlerdir. ıso Hatta mukattaa harflerini cümlenin birincil öğesi (mübteda) 
kabul edenler bile olmuştur.151 Bu yaklaşım abartılı bolunsa bile muk.attaa 
harflerinin, tek başına veya devamındaki cümleyle birlikte dikkat çekici bir 
sur e başlığı olarak değerlendirilm es~ engel değildir. A ynca Muaz' dan gelen 
bir rivayette12/Yusuf l.ayett~ki harflerle yabarıcılann llsanından sakıt oları 
altı harfin açıklandığına işaret edilmesi, çok erken dönemde harflerin tarihiy
le ve diğer Sami dillerdeki fonksiyonlan ile ilgili bir arayışın varlığını göster
mektedir. ısı Dolayısıyla bu harflerin anlamı tespit edilmeden bu tür irap so
runlannın ve devamındaki ayetlerin somut sonuçlannın çözülmesi zor gö
rünmektedir. 

"Elif ve lam" harflerinin anlamı için 7/ Araf 1. ayete bakılabilir'. ''Ra" harfi
nin anlamı konusunda diğer Sami dillerdeki isimleri bjr takım ipuçlan ver-
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mektedir. Örneğin "ra" harfinin ismi Fenike dilinde Ros, Ararnice'de Res, 
İbranice'de Reş'tir. Arapçaya "ra", Yunancaya Rho olarak geçmiştir. Zikredi
len dillerde bu kelimelerin hepsi de baş (ra's) anlamındadır. Hiyeroglif alfa
besiade de göğüs losınından kesilen ve sol tarafından görülen bir insan başı 
resmiyle sembolize edilmiştir. Alfabelerde aldığı şekiller incelendiğinde baş 
resminin çizgileştirilmiş şekilleri görülebilmektedir. Aynca taşıdığı sesteki tit
reşim ve tekrar hissi harfio yer aldığı kelimelerin anlamına da yansımıştır. Sa
kin "oıln ve lam" dan sonra geldiğin~e o harfiere döoüştüğü gibi başta bu iki 
harf olmak üzere "ze, mim, vav, ya, aya ve ciro" harfleriyle değişime girerek 
eş anlamlı kelimelerin türernesine imicin veoniştir.153 

Harfio baş anlamına gelmesinin ve söyleDişindeki titreşim ve sürekliliğin yer 
aldığı kelimelerdeki yansımasını görmek mümkündür. Çünkü ra's kelimesi, 
sadece insan başı anlamına gelmekle kalmayıp her şeyin ucu, önü, yukansı, 
zirvesi gibi yaygın bir anlam yelpazesi oluşturmakta ve birçok deyimsel ifa
deye temel teşkil etmektedir.154 Özellikle iliedi fiillere kaynaklık ettiği gibi yer 
aldığı diğer fiiliere ve türemiş isimlere de ses ve anlamı yansımıştır. Yüksek
lik, yücelik (riyaset ve rububiyet ~\u , ~.JU), görme ve düşünme (rayet ve 
ru'yet ~.J ,~\.;), koruma ve kollama (riayet ve· rahmet ~.J ' ·~te.;), korku 

ve ümit (ra' d ve red t..r..J' .lı:..)), titreme sarsıntı, hayır ve bereke.t (rahbe ve 
rabve ö~.; '~.;),seslenme, iletme ve haber nakli (.risalet ~.J), yerleşme ve 
helik. olma (rassa ~ .;) anlamlannın kaynaştığı görülür. Bir başka ifadeyle 
doğa, dil, duygu, düşünce, inanç, ahlak, kültür ve medeniyet gibi anlam alao
lannın aynı karede buluştuğu bir anlam örgüsü varlığını hissettirmektedir.l55 

''Ri" harfiyle başlayan ra'ebe yi.;, ribe yl.; verayb ~.J gibi illet harfi bulu=
nan kelimelerin anlamına balaldığında şüphe ve tereddüt anlamı öne çıkmak
tadır. Harfin tarih içinde aldığı şekillerle soru işareti olarak ortaya çıkan sem
bol arasındaki benzerlik de dikkat çekicidir. ~undan önce inen 17 /İsra 110. 
ayette tartışılan fuıh.man ismini göz önünde bulundurursak "ra" harfinin 
Ralıman ismini ya da ''Ben sizin Rabbinizim, benden başka Rab yok." cüm
lesini sembolize ettiğini söyleyen yaklaşımlar bu anlam haritasına katlada bu
lunabilmektedir.156 Kur'an tarafından haber verilen fakat yaşadığı tarih ve yer 
henüz tespit edilememiş olan Ress halkı lassası bu bakımdan anlamlıdır.l57 
Bu ismin metruk bir yerleşim yeri aolanuna gelmesi bile harf ve kelimeoio 
anlam dünyasıyla tarihi verileri aynı fotoğraf karesinde buluşturmaktadır.lSB 

Öte yandan Sina yanmadasının doğu yakasında ve bugün Ürdün sınırlan içe
risinde yer alan Petra (Betra) harabelerinin ismi de bu açıdan ilginçtir. Açılı
mı beyt-ra olan bu isim Ra'nın evi anlamına gelmektedir. İbranicede bet ke
limesi, Arapça'daki "be" harfinin ismine denk düşmektedir ve ev anlamına 

gelmektedir. Bu da Arapça beyt ~ kelimesioio karşılığıdır. Ra ise o bölgede 
(Ürdün) yaşamış kadim kavimlerdea bazılannın tann isimlerinden birisidir. 
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Kur'an'a göre şirk dinlerinin tevhid d.ininin bozulması yoluyla ortaya çıktığı 
düşünülürse Allah ile kendi aralannda aracı olmasını düşündükleri tann1aı:ı 
ilidas ederken Allah'ın bazı sıfat ve yetkilerini onlara nispet ettikleri anlaşıla
ca.kt:ır. Bu olgu Allah'a ait sıfatlan putlara verirken bazı isimleri de onlara 
takmalannı akla getirmektedir. Bu nedenle Kur'an'ın bu harfleri ilahi vahyin 
kökenini ortaya koyma ifadeleriyle başlayan, tevhit ve şirk tartışmalannın çok 
yoğun olarak geçtiği ve geçmiş kavimlerin kıssalannın örnek olarak anlatıldı
ğı surelerio başında zikretmesi tesadüf değildir. Bu durum bazı tefsircilerin 
Kur'an'daki mukattaa harflerinin eski medeniyerlere atıfta bulunduğu ve·Al
lah'ın sıfatlanna işaret ettiği yönünde verdiği kısmi bilgileri de anlamlı hale 
getirmektedir. Bu harflerle ilgili kelimelerin anlam setini ilgili surele.rin içep
ğinde aramak, dil, kültür ve medeniyet tarihi içerisinde izlerini sürmek bizi 
aradığımız sonuçlara ulaşttrabilir. 

ElliLam Ra .)iı (11/Hud 1). Bu harflerin anlamı için bkz. 10/Yunus 1. ayet 

E lif Lam Ra Jl (12/Yusuf 1). Bu harflerin anlamı için bkz. 10/Yunus 1. 
ayet 

ElifLam Ra .)iı (15/Hicr 1). Bu harflerin anlamı için bkz. 10/Yunus Suresi 
1.ayet 

E lif Lam Mim ~ı (31/Lokman 1). Bu harflerin anlamı için bkz. 7/k.af Su
resi 1. ayet 

H a Mim ~ (40/Mümin 1). 

"Ha, m.im" harfleriyle başlayan sureler peşpeşe inmiştir. Resmi tertip 
mushafinda da bu sıra korunmuş tur. ''Mtm" harfinin anlamı için 7/ k.af 1. 
ayete bakılabilir. Ha harfine gelince Süryani ve İbrani alfahelerinde aynı harf
le gösterilir ve beşinci harftir. Bundan dolayı 5. gezegen Merih'in sembolü 
olarak kullanılmışttr. Mina-Seba alfahelerinde ''ha ve hı" harfleri kııllanılır 
fakat "hı" harfi yaruna iliştirilen çengel şeklindeki bir işaretle belirlenir. 
A.kadçada bu iki harf hece işaretleriyle aynlır. k.apçada üç ayn ''ha" vardır 
ve noktasız "h'a" harfi bunlardan birisidir. "Cim ve hı" harfleri noktalanyla 
bu harften aynlır. "Ha" harfi, boğaz boşluğundan sürtü.nmesiz. çıkan ince 
''he" harfi ile gırtlağı titreştirerek Çıkan sürtünmeli "hı" sesi arasında hafif 
sürtünmeli yumuşak bir fonem olarak çıkar. Diğer Saınl dillerde ''ha" harfi
nin ortak adı het'tir, k.apçaya "M" ismiyle geçmiştir. "Ha" harfi çoğunlukla 
boğaz harfleri olmak üzere ''hı. he, cim, gayn, kaf, fa, dal, rıi, lam, mlm, sa, 
sin, şin, dad, tı, vav, ya" harfleriyle değişime girerek benzer kelimelerin 
oluşmasına imkan vermiştir.t59 

Arap dilinde bu harfin diğer dillerdeki adını çağnştıran kelimeler bulmak 
mümkündür. Ancak booun izlerini "ha ve hı" harflerinin paralelinde aramak 
gerekir. Örneğin duvar veya bahçeyi çevreleyen çit an1anüna gelen Sami dil- · 
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lerdeki het ismi Arapça'da duvar anlamına gelen kelime hatta fiilidir. Çizmek 
veya temel kazmak anlamlanna gelmektedir. Hata (yürümek, duvar veya sını
n adayıp geçmek, haclde tecavüz etmek), hata iki şeyi yan yana bitiştirip dik
mek, hızlıca geçip gitmek), hata' e ( taşmak veya yanlış yola· sapmak, hata, gü
nah işlemek) fiilleri ortak bir anlamda buluşmaktadır. Noktasız "ha" harfiyle 
başlayan kelimeler de bu anlamda ortaktır. Ha!ıi, hafede hıite, hata, hatte ve 
hathate (bir şeyi şiddede hareket ettirmek), hathata (işinde çabuk olmak), 
hıita=hatta (kuşatmak, çevrelemek, himaye etmek, korumak, gözetmek, du: 
var, set yapmak, bir düşünceyi bütünüyle kavramak ve ihtiyatlı hareket et
mek), hayye (bir kabile ve çevrede yaşamak), hale, havle (hal durum, değişim, 
çevre). 1'Ha ve hı'' harflerinin çeveelemek ve iliata etmek anlamı başta olmak 
üzere bütün anlamları bu harflerin yer aldığı diğer kelimel~re bir şekilde yan
sımışnr.t60 Ancak bu sarma, kuşatmayla ilgili kelimelerin anlamı tek yanlı de- . 
ğilc:Ur. Himaye, şiddet ve azabı da içermektedir. Hamme fiili sıcak dost ve 
ısınma anlamıyla hama fiilinin sarma ve himaye anlamına 161 ortak olurken 
ham e' e fiilinin gazap, öfke ve azap· anlamıyla da ortaknr.162 

Bu nedenle bu surelerio başında yer alan "ha ve m.im" harflerini hamme ke
limesinin kısaltınası olarak değerlendirip 10/YWıus 2. ayede b:iğlantı kurarak 
anlamlandıranlar vardır. Bu kanaatte olanlar, (humme) kelimesinin hükmet
mek anlamını tercih ederek ''İş kesinleşti ve kitabın indirilmesi gerçekleşti." 
veya yaklaşmak anlamını tercih ederek .. Allah'ın kıifi.rlere azap etmesi, mü
minlere yardım etmesi yaklaştı." şeklinde yorumlamışlardır.163 Ortaya ~
mak,· gerçekleşmek, karann kesinleşmesi anlamlanna gelen kelimelerin varlığı 
ve anlam örgüsü164 bu yorumu desteklediği gibi, bu harflerle başlayan diğer 
surelerde de yankısını hissettirmektedir. Çünkü hamim kelimesi kullanılarak 
vaad edilen azabın hançereye (gırtlağa) dayanması ve o azaba düşen kafirle
rin samimi bir dostunun (hamim), koruyucusunun olmayacağı vurgulanmak
tadır. Ya da Allah'ın h alk ~' ihya "'~1, hafiz ..1;.91.:.., halim r:ıh, hakim ~ve 
muhit ~ sıfadan, her şeye hükümran oluşu ve kıifirleri çepeçevre kuşat
ması ifade edilirken, baskı ve kuşatma altında yaşayan müminlere yardım ve 
vaad edilmektedir. 

H a Mim ~ (41/Fussilet). Bu harflerin anlamı için bkz. 40/Mü'min 1. ayet. 

H a Mim, Ayn Sin KM~ r>- (42/Şfu:a 1, 2). "Ha ve m.im" harflerinin an
lamı için bkz. 40/Mü'min 1. ayet. "Ayn, sin, kıif" harfleri daha önce kulla
nılmış, ·ancak bu formda ilk defa geçmektedir. "Ayn" harfinin anlamı için 
19/Meryem 1; "sin" harfinin anlamı için 36/Yasin 1; "kıif" harfinin anlamı 
için de 50/Kıif 1. ayete bakılabilir. 

H a Mim ~ (43/Zuhrufl). Bu harflerin anlamı için bkz. 40/Mü'min 1. ayet 

H a Mim ;.1. (44/Duhan 1). Bu harflerin anlamıiçin bkz. 40/Mü'niin 1·. ayet 
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Ha Mim ~ (45/Casiyel). Bu harflerin anlanu için bkz. 40/Mü'min 1. ayet. 

Ha Miın ~ (46/ Ahkafl). Bu harflerin anlamı için bkz. 40/Mü'min 1. ayet 

Elif Lam Ra jiı (14/İbrahim 1). Bu harflerin anlamı için bkz. lO/Yunus 1. 
ayet 

ElifLam Mim ~ı (32/Secde 1). Bu harflerin anlanu için bkz. 7 /AI.af 1. ayet 

ElifLam Mim ~ı (30/Rum 1). Bu harflerin anlanu için bkz. 71 Araf 1. ayet, 

Elif Lam Mim ~ı (29 1 Ankebut 1 ). Bu harflerin anlamı için bkz. 71 Araf 1. . 
ayet 

ElifLam Mim ~ı (2/Bakara 1). Bu harflerin anlanu için bkz. 7/ Araf l. ayet 

Elif Lam Mim ~ı (3/ Aı-i İmran 1). Bu harflerin anlamı için bkz. 71 Araf 1. 
ayet 

Elif Lam Mim Ra .,>Alt (13/Ra'd 1). ''Eli.t: lam, mim" harflerinin anlamı için 
bkz. 71 AI.af 1. ayet ve ilgili dipnot; "ra" harfinin anlamı için bkz. lO/Yunus 1. 
ayet. 

3. Sonuç 

Bu harflerin hikmetli kitabın surelerinin başında yer alması ve bazen onlara 
isim olması, daha derin ve veciz anlamlannın olmasını gerektirir. Anlam ve 
ica.zın numunesi sayılan ve hayatı anlamiantiıran bit kitabın surelerinin başı
na anlamsız harfler yerleştiri.ldiğini düşünmek ciddi bit çelişkidit. Surelerin 
başında bulunup sure ismi veya başlangıcı olmaları, anlamlı sure başlıklan 
olmalancı ciddi olatak düşündürmektedir. Mevcut veriler değerlendirildiğin
de dilin kökleri sayılan harflerin sadece kelimeleri meydana getirmeye yara
yan anlamsız bir materyal yığını olmadıklan, canlı bit organizmayı meydana 
getiren hücreler gibi kendi anlamlanyla bir bütüne anlam verdikleri görül
mektedir. Edatlan, isimleri, fiilieri ve hatta cümleleri meydana getirirken par
çadan bütüne dil yapılannın her karesirıe anlamlanru taşıdıklan görülmekte
dir. Bunun nedeni her irısani ürün gibi dilirı de basitten karmaşığa doğru ge
lişmiş olmasıdır. Çünkü bunun aksini söylemek, en basit ifade aracıru oluştu
ramamış insanın sıfudan karmaşık bir dil ve anlam sistemi geliştirdiğini söy
lemekle eşdeğer olacaktır. 

Çünkü harf şekillerinin sembolik olması anlamsız olduklan anlamına gelme
diği gibi harflerin isimleri ve resimleri arasında da anlam ortak.lıklan söz ko
nusudur. Daha açık bir ifadeyle harf isimleri ile aynı köke sahip kelimeler ay
nı anlama sahiptirler ve tek hariliden çok harili kelimeye geçişin en canlı ör
neklerini oluşturmaktadırlar. Yani çok sesli kelime ya~ılan, tek sesli kelime 
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yapılannı bünyesinde taşımaktadırlar. Harflerin ortaya çıkış sürecindeki re
simleri ve isimleri ile kelimelerin kök anlamlan arasındaki akrabalık ilişkisi 
somut göstergelerdir. Bu kök yapıların aynı harfi taşıyan diğer kelimelerdeki 
anlam ve fonem yansımalan da tezimizi dağrolayan zengin kanıtlardandır. 
Gerçi kelimelerin harflerden, harflerin de "elif''ten doğduğunu söyleyen ge-. 
nellemeler vardı ama tek harili fillerden üç harfiilere nas.ıl ulaşıldığı sorusu 
sorulmamıştı veya bir sistem dahilinde def!enmemişti. Dolayısıyla tek harften 
iki ve üç harfe nasıl geçilmiş ve nereden başlanmıştı? Bu soru bizim çıkı.ş 
noktamızı da belirliyordu. Aynca iki harili fiillere en yakın gözüken üç harili 
fiillerden tek harili fiillere doğru seyreden bir yol izlemek daha tutarlı görü
nüyordu. Bu da kalkış noktası olarak ilci harf ile üç harf arasında gidip gelen 
illeili fiillerin, özellikle konumuzu ilgilendiren . mukattaa harflerinin esas 
alınmasını zorunlu kılıyordu. 

Fiilierin sahih ve illeili diye ikiye ayniması önemli bir ipucuydu. Örneğin il
leili fiiller sahih fiillere göre üç harf aynmuiı tam olarak yansıtmadıklan için 
illeili filler olarak adlandırılmaktadırlar. Bu da onların iki harfliler ile üç harf
liler arası bir konumda görülmeleri anlamına gelmektedir. Bazı fiil çekimle
rinde i'lal kaideleri. gereği meydana gelen harf kayıplannın varlığı ve bunların 
görmezden gelinmesi kuralların dildeki yapıya dar geldiğini göstermektedir. 
Buna ilave olarak illeili fiillerin anlam haritasının, neredeyse harf yönünden 
ortak oldukları bütün fiillerin anlamını içerecek kadar zengin olmasıdır. Bu 
durum bizi ister istemez üç harili fiillerin illeili fiillerle başladığını ve dolayı
sıyla iki harili kaynaklannı da düşünmeye sevk etmektedir. Bunu destekleyen 
net bir gösterge de genellikle kelimelerin harf ortaklığı arttıkça anlam ortak
lıklannın da artmasıdır. Aynca datların harf ile kelime arası bir yapı arz etme
leri de bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Bunların harf olarak de
ğerlendirilmesi, tıpkı illeili fiillerin bazı kiplerde tek harfe düşse bile kelime 
sayılması gibi görece bir durumu ele vermektedir. Bu durumda hece harfleri 
veya onların sembolize ettiği tek heceli sesler, çok heceli veya çok harili ke
limelerin türetildiği tek sesli ilk kelimeler olma ihtimalini akla getirmektedir. 

Sonuç itibariyle eğer çok sesli ve çok harili kelimeler az sesli ve az harili ke
limelerden türediyse, onlar da tek sesli ve tek heceli harflerden türemiş olabi
lirdi. Dolayısıyla bu harflerin yerini ·zamanla kelimelere bıraktığını gösterir. 
Bu da demektir ki kelimelerin taşıdığı anlamlan bunun kadar aynntılı olmasa 
bile harfler taşıyordu. Yani harfler en basit anlamlı en basit kelimelerdi. An
lam zenginleştikçe karmaşık hale geldi ve kelimelerin yapısının geliştirilmesi
ni zorunlu kıldı. Dolayısıyla ses ve anlam bakımından kelimelerin genetik 
kodlannı oluşturan harflerin, bir b$ma kendi eserleri olan kelimelerin veya 
anlam setinin yerine rumuz veya sembol olarak kullanılmasından daha doğal 
bir durum olamazdı. Kaldı ki bugün bu kısaltınalar ve harf sembolizmi eski
ye göre daha yaygın bir kullanım arz etmektedir. Dolayısıyla mukattaa harfle-
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ri, taşıdığı veya çağnştırdığı anlamlar yoluyla bizi din ve kültürün tarihine gö
türürken dilin tarihi köklerine de götürmektedir. Ya da dilin tarihi köklerine 
götüiürken din ve kültürün taı:i.bine de götürmektedir. Çünkü dil kültürün 
taşıyıo formlanndan bir tanesidir. Aynca Kur'an, dini Allah, insan ve doğa 
temeli üzerine oturtmaktadır. Dil, bu çok boyutlu varlık alanını anlamlan
dırmamıza, bağlannı kurmamıza ve aktarmamıza. yardımo olan en önemli 
ortak öğedir. 

Tarihsel süreçler incelendiğinde bu ortaklıklar daha ayı:ıntılı bir şekilde tespit 
edilebilir. Yunus Peygamberden zen-Nıin diye bahsedilmesi bu konunun 
Kur'an'daki ilk ve en bariz örneğini, bizim için de ilk ipucunu oluşturmakta
dır. Arap şairin "gıftü" yerine "lcifi" demesiyle arap gramercilerinin velci 
yaki fiilinin emir kipinde "gı" demeleri arasında harf sayısı bakımından da 
anlamlılık bakımından da çok fark yoktur. Hatta kelime sayılmayan ve harf 
ismi olarak değerlendirilen lclfi kelimesi, "gı" kelimesine göre daha çok hece 
sayısına sahiptir. Bu. durumda mukattaa harflerinin sembolik aolamlanru su
relerin içeriğindeki kelimeler ve olaylar dizgesinde aramak en anlamlı yöntem 
olarak gözükmektedir. Bu da dilin ve dinin taribindeki yolculuk serüvenimi
zin daha uzun süre devam etmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Özellikle 
dil ve tarih araştumalan ve bu tür teorik araştırmalann kazılarla desteklen
mesi kaçınılmaz görünmektedir. Çünkü biz bu çalışmada sorunu bütünüyle 
çözdüğümüz iddiasında değiliz. Biz burada bizden sonra araştırma yapacak 
bilim adarolanna yeni bir bakış açısı sunabilmenin telaşıyla derli toplu bilgiler 
devşirmeye çalıştık. 

Kelimeler üzerinde yapılan tarama sonuelİnda elde edilen anlam öbekleri, su
relerin dil ve içeriği ile karşılaştıoldığı zaman sure başında yer alan harflerin 
anlamlan ayclınlanmaya başlamakta ve sure içeriğinin sembolik bir dille ifade 
edilmek üzere oraya yerleştirildikleri anlaşılmaktadır. Yani anla,mlı sure başlı
ğı olduklan açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bu harflerin taşıdığı sembolik me
sajlan surelecin temel konu ve kavramlannda, örnek olarak anlatılan kıssala
nn satır aralannda ve ilgili dönemlerin tarihsel verilerinde aramak gerekmek
tedir. Bu harflerden birisi kaç tane surede yer alıyorsa o surelecin içeriğini bu 
gözle okumak gerekiyor. Dahası Kur'an'ın dilini, tarihini, anlatttğı konulan 
ve örnek olarak aktardığı kıssalann'yaşandığı dil, kültür ve medeniyetleri, bil
hassa dinler tarihi açısından daha geniş perspektiflerle yeniden okumamız 
gerektiğini kavramış bulunuyortı2. Aynca Kur'an'da anlatılan kıssalann ço
ğunun, Arap dili ve alfabesiyle akraba olan Sami dil ailesinin ve alfabel~rinin 
yaşadığı coğrafyaya ait olduğunu da göz önünde bulundurarak karşılaştırmalı 
dil çalışmalan yapmak da zorunlu görünmektedir. Ancak yer ve zaman darlı
ğı nedeniyle biz sadece ansiklopedilerdeki harf maddelerini ve Arapça söz
lüklerdeki bu harflerle ilgili kelimeleri taramakla, mukattaa harflerinin ilk geç
tiği sureyi esas alarak yorumlamakla ve suredeki kıss~ ilgisini gördüğü-
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müz Orti Doğu dil ve mitolojilerinden tezimizi ispatlayacak bazı örnekler 
vermekle yetinclik. . 

Fakat şu kadannı söylemeliyiz ki harflerin anlamlan ve kelime gruplan ara
sında yaptığımız bu kısa gezinti bile bize çok önemli anlam demetleri ve bir 
takım ipuçlan yakalama, en azından daha önce yapılan tespitleri yeni bir sis-· 
tem d:ilı.ilinde yeniden değerlendirme im1clru sağlamıştır. Örneğin mukattaa 
harflerini bazı kelimelerin yerine kullanılan rumuz, 165 sure ismi veya başlan
gıcı kabul eden166 ve hatta bizim arayışımıza da ipucu oluşturan görüşler bu 
sayede açıklığa kavuşmuş ve bu harfleri mucize167 ya da dikkat çekme aracı168 
kabul eden yaklaşımlar anlamlı hale gelmiştir. Aynca bu yaklaşımın dilin fel
sefesi ve sistematiği içerisinde yer almayan bazı iddiaların anlamsızlığını da 
ortaya koyduğunu sanıyoruz. Örneğin bu harflerin anlamının olmadığını, 
varsa da sır olduğunu söyleyen 169 bilinemezci ve dolayısıyla teslimiyetçi tu
tumlan -veya hiçbir dilsel ve tarihsel temele dayanmayan tutarsız görüşleri,170 
aziz kitabın harflerini büyüsel, teosofik bezeyanların pai:çası haline getiren 
Batıni ve Hurufi yorumlan171 tefsir ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün gö
zükmemektedİr. Aynca bu çalışmanın ilahiyat ve özellikle tefsir çalışmalan
nın geleceği konusunda da bazı i.mlcinla.r sunabileceğini umuyoruz. Bilhassa 
Kur'an tarihi çalışmalarına ve Kur'an lassalannın tarihte izini sürmesi gere
ken dinler tarihi çalışmalarına duyulan ihtiyacı hissettirme ve motive etme 
bağlamında kısmen de olsa rol oyuayacağını umuyoruz. Özellikle tefsirle 
doğrudan ilgisi olan Arap dilinin yapısını ve anlam dünyasını tanıma ve özel
likle harf ile kelimeler arasındaki sernancik ilişkileri araştırma noktasında yol 
gösterici olmasını umuyoruz. 

Bugüne kadar bu anlam dünyasına yabancılaşmışsak bunun sebebi genelde ilk 
tefsir yazarlannın çoğunlukla rivayetçi Mevaliden, Orta Çağ ulemasının ufku 
dar, .lafi.zcı ve parçacı mukallitlerden oluşmasından kaynaklanmış olabilir. Gü
nümüzde ise ya eskiyi tekrar eden iktibasçı y-aklaşımlardan ya da sistem ve 
yöntemden yoksun marjinal teorilerden öte bir teori üretilememesidir. 
Kur'~'ın ilk muhataplan tarafından bu harflerle ilgili bir sorunun gelmemesi 
veya inlcircılan tarafından bir İtirazın yükselmemesi başka türlü izah edilemez. 
Bu nedenledir ki uzun asırlar boyunca bu harflerin anlamı konusunda söz söy
lemek, kitabın dünyasına yabancılaşan Hu.nlfilere kalmıştır .. Genç araştırmacı
lanmız bilmeli ki bu iş, kitabın anlam ve lafızlannıo Allah tarafindan gönderil
diğini unutup harflerin ve yazının Allah tarafindan gönderildiğini sanan ve on
lan kutsayan cahillere bırakılamayacak kadar önemlidir. 
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yara azmak, "erame ve ezele" Jjl r) kökünü kazıınak, kuraklık ve kıtlık "efeke" .illi yalan söy
lemek; "efele" JSI yıldız batmak, "efene" ıjl akılsız olmak, "ekke" JJI gün çok sıcak olması, 
göğüs daralması ve ah1akı kötü olmak, "esa" <s"""l hüzün, "effe" ül sıkıntıdan of/ öf çekmek, 
"elle, enete, eneha ve enne" c)l •&1 ,.;.ı.il,cJI gamla iniemek vs ... Bütünüyle negatif anlamlar içe
ren bu kelimelere karşın eş aolamlı ve zıt anlamlı planlar da vardır. ''Ecera" .J?-1 ücret ve kira, 
"ecile ve eccele" J?.l ,q.l hapsetmek, gecik:mek, vaade ve mühlet vermek anlamianna gelir
ken, "ehhara" _p.l fiili de "eccele" J;.l fiiliyle neredeyse eş anlamlıdır. ''Edübe" ~~ uslu, na
zik, zarif ve terbiyeli olmak, "edde" :ll işin zor, ağır müşkil olması, akıl dışı çirkin iş, felaket 
anlamlanndadır ... 

54 7/ Araf 10-58 ayeder. 
ss Arslan, age. "Lam" road. XXVTI. 92 
S6 Leata :by (bastonla vurmak), lebe.ha e:ı (vurmak, öldürmek, sövmek), lebeta .l.,J (birini yere 

vurmak), lete'e l:il (birini itmek, ciasel temasta bulunmak), lehabe y:ıJ (kılıçla :vum:ıak, tesir 
etmek, iz bırakmak), lehace ~ (vurmak, yapışmak), lahha {:! (yapışmak, süronek), lahata 
.b.l(itmek), lahame r-....1 (yapışormak, etine. vuı:ı:nak), lahha t;l (vurmak), ledese (..)Wl (eliyle 
vurmak, taş atmak, yalamak), ledeme r.ıJ (tokat vumıak), !ata' e ll.! (yapışmak, vurmak), letaha 
~(tokat vurmak, yere yıkmak), lataha ~ (bııhşmak, kirlenmek), latase ı.,>.lJ (tokat vurmak), 
latame r.b.l (yüze tokat vurmak, yapışormak), leace ~ (dövmek, acıtmak), lefe'e li! (bastonla 
vurmak), legaha ~ (hurmaya aşı vurmak), legaze jil (yumruklamak), lagata Uil (yama), lega 
c,sil(atmak) leke'e \sı (kamçı ile vurmak), lekese~ (kamçı ile vurmak), lekeha CSJ (eliyle vur
mak), lekede .lS.! (eliyle vurmak, itmek), lekeze fl (yumrukla vurmak), lekeşe c.fol (eliyle vur
mak), lekke Jll (vurmak), lekeme ~ (yumruk.la vurmak), leme'e W (eli ile vurmak, gizlice çal
mak), lemese ~ (dokunmak), lemaga ~ (göze tokat vumıak), leheze ~ (mızrakla göğsüne 
vurmak), leheta .!.tl (tokat vurmak) ... 
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57 Leyeoe uı1 (yumuşak davranmak), Jeblebe ....,ı.,.ı (dişi yavrusuna şefkat göstemıek, yalamak), 
lebu~c)il (uygun, zarif olmak), letafe .....;l:J (kibar, nazik davranmak), Jeabe ya} (oynamak), 
leheve _,..! (hoşlanmak, oynamak), lealle J.l (rica), lebene ~ (süt sağmak, emmek, içimıek, 
vuanak, keı:piç kesmek, eğleoip kalmak), lebe'e 41 ( memeden ağız sağmak), ledüne ı:ıll (yumu
şak ve gittel ahlaklı olmak), lefega JiJ (arayı diizeltip yumuşatmak), levvene ıJjl (boyamak, 
renklendirmek) ... 

ss Leaze)J (yalamak), leıga ~ (yalamak), lata'a tlJ (yapışmak), lecene ı:n--1 (yalamak), veleğa 
tlJ(yalamak),vela'a ~J (bir şeye düşkün olmak),lahıse ~ (yalamak, odamak),lahıke ~(balı 
yalamak), Qez.ibe ı..,.ıjl (yapışmak), lez.iga ~jl (yapışmak), lesse ıJ..! (yalamak) lesaga &.! (yapış
mak), letae llJ (yapışmak), leta'a tlJ (içmek, yalamak), la'aıe )al (yalamak), laıga ~ (yala
mak),lağafe U&l (kabı yalamak), Jemaıa .l:...l (yalanmak, diliyle tatmak), Jebese u...ı (yorgun
luktan dilini çıkaanak) ... 

59 ille u'J Qştabla ot yemek), lake .ıl'J (çiğnemek, gevelemek), lemece ~ (emmek), Jehirne 
rtlQçmek, yutmak), ilham rl+l! (yutturmak, k2lbe ilka ve ilham). 

60 Lahha ~ (yapışmak), Jehace e.iJ (yapışmak, ayolmamak), lezebe ı..,.ıjl (yapışmak), tezece 
[)(yapışmak), teziye ıŞ) (yapışmak, aynlmamak), tezube ı..,.ıjl (çamur özlü, sıva yapışkan ol
mak), lezze J (tuttumıak, yapışnmıak), lez.iga c:;) (yapışmak, yapıştırmak), lez.ime r) (sabit 
olmak, aynlmamak), lesega &.! (yapışmak, yapıştımıak), tesibe ~ (yapışmak, yılan, akrep 
sokmak), letame rl:J (yapıştımıak), Jesağa ~ (yapışmak), lecl ~ (yere yapışmak), lelcide 
4-l(kir yapışmak), lekia & (kir, pas yapışmak), levise<>') (sarmak, yapıştı.tmak), tata .l.'J (ya
pışmak, sıvamak), teyeta .lo& (sevgi kalbe yapışmak), Jaga ~'1 (sığınmak, yapışmak) ... 

6ı Lebbe YI (ıkamet etmek), lebise cA (eğleoip durmak), Iebide .lf (ıkamet etmek), tezibe 
ı..,.ıjl(ıkamet etmek) Jesse ü.l (ıkamet etmek), Jestese oJ..! (ıkamet etmek),lahıme r:ı-1 (saplanıp 
k2lmak), lekiye ~ (saptanmak, ikamet etmek), !emme P (toplanmak, yerleşmek, kalmak), 
)emleme rW (toplamak, toplanmak), leyise ua;l (eve girip aynlmamak) ... 

62 Lebese ~(elbise giymek, örtmek, kanşa.mıak), el-leytü J;iıı (gece örtmek), elale J'll (geceye 
girmek, gece çok karanlık olmak), lehade ~ (ölüyü gömmek), lehafe <-W önü örtmek, elbise 
giydirmek, yalamak); lessa c.J.>1 (kapıyı kapamak, bitiştimıek, hırsızlık yapmak), !atta 1ı (kapıyı 
kapamak, örtmek), lağaze jiJ (gizli kapaklı konuş~ak), leffe ü.l (dürmek,' bükmek, bitişik ol
mak), leflefeU!il (elbiseye bürünmek), lefeme ri! (ağza yaşmak, buruna burunsalık vw:mak), 
Jeme'e W (el vumıak, gizlice çalmak), Jeroiye..r-J (bürümek, kaplamak), lise <>''J (başa sank 
sarmak, örtmek), taze j'l (saklanmak, kaplamak, bitişik olmak), 13.he •'1 (saklanmak, örtün
rnek, yüksek olmak) ... 

63 Lece'e W (sığınmak, güvenmek), elebe ~~ (sığınmak, koruma ve himaye etmek), lacl 
~sevmek, yapışmak), Iate u'J (haberi saklamak), lise <>''J (bağlanmak, sığınmak), taze 
j'l(sığınma, gizlenme) ... 

64 Le'le'e W (şimşek parlamak, ateş tutuŞmak, ışıınak), lebabe ~(yolda yürümek, iz bırakmak, 
yolu açmak), la'la'a ~ (şimşek parlam2k), Jemaba ~ (paı:lamak, işaret etmek, işaret ve ima 
etmek), lama'a ~ (şimşek paı:lamak, iletmek, işaret etmek), taha c'J (şirn~ek parlamak, zahir 
olmak yıldız doğmak, ışık vermek), l3.he • '1 (serap paı:lamak) ... 

6S Elle ül Qı:ılemek, yüksek sesle dua etmek, berrak olmak) illün ZJJ (abd, yakınlık, kom~uluk, tan

rılık), lea .ri (kötü ahlaklı olmak), la'ata .ı...ı (birinin hakkını tebir edip oyalamak), laısa 
u-lgüçlük çıkamıak, zorlaştınnak), leane ı).l (kovmak, beddua etmek, eziyet ermek, lanet et
mek), leğa u&l (hükmü kaldımıak) !efa .)J (hakkı.nı eksik vermek), lehede .lfl (zorlamak, zul
metinek), Iate/levete u)/u'J (haberi saklamak, hakkını eksik vemıek)~ levise ~.? (kirleonek, 
ka.oşnmıak), tame f-'1 (kınama), !eva ıS) (borcunu ödemeyip hakkı inkar etmek), Iate/leyete 
..:..Wu'J(haberi saklamak, hakkını eksik vermek) ... 

66 Leza ıSli (ateş ruruşmak), lehebe ..,.,.J (ateş alevlenmek), lebese u...ı (susuzluktan dilini çıkar
mak), lebefe Üf.l (alevienmek, ab etmek, yanıp yakılmak), tabe ı..,.ı'J (susuz dolaşmak), taha 
c'l(susamak), ta'a t'J (üzüntü ve tasadarı yanmak, hasta olmak) ... 1 
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67 I:eseoe ı:ı..J (dilini kullanmak, söz söylemek, çekiştimıek, elçi göndermek), lağata .l:ı.&.l (kanşık 
sesler çıkarmak, şamata yapmak), lağıye eşi! (boş konuşmak, saçmalamak bao.l söz söylemek, 
iptal etmek), lakkane cJ! (sözü hemen anlamak, birine bir şey öğretmek, telkin), lekioe 
ıJŞ.I(dilde peltek ve kekeme olmak), lemeze j.J (üsrü kapalı, alaycı konuşmak), leh:i .rJ (oya
lamak), hime r'i (kınamak, azarlamak) ... 

68 Emmek, sıyırmak, sornurmak ovalamak: Mahha, mah:i ..r-o ·~ (kabuk, et, ilik sıyırmak), 
mehase=mehaşe ~ '<.J"'>-" (deriyi soymak), mehasa ~ (ayırmak), mehada ~ (halis 
kılmak), mahha=mahmalıa ~~ (kemikten ilik sıyırmak), merase U".>" (çocuk parmağını 
ernmek), merade .l.>- (çocuk memeyi emip ywnuşatmak), meraze=meras3U".>-= j.>- (çocuk 
memeyi parmaldaoyla sıkmak), meci, mezera ..JY. •ı.s.>- (süt versin diye memeyi okşamak), 
mezze J.. (emmek, sormak), meseke ~(tutmak, bırakmamak), mes:i/meseye <.F""'/~ (do
kunmak süt için memeyi sıkmak), meşşe tJô.o (emmek, sağmak), masara..J'"'>"' (memeyi sağmak, 
bir yeri şehir yapmak), massa c.).... (emmek, yavaş içmek), masmasa ~ (yalamak), roadağa 
~(çiğnemek), mease ı.J""-4 (ovmak), meade .lL.cı (mideye vurmak, çekmek), meğıide .li... (em
rnek), meka'a e-- (şiddede emmek), mekke ~ (emmek), rnekale ~ (memeden süt emmek), 
malci ~ (şiddede emmek), mekke=mekmeke .~ı.s-~ (ıliği emmek), melece ~(ağız ucuyla 
'emmek), melehaci- (emzianek), melea ~ (yavru deveyi emmek), meleka=mehece 
~~(çocuk anneyi emmek) ... 

69 Silmek ve ovalamak, sürmek, dokunmak: Messe U... (dokunmak), mehha f;a (ız silirunek), 
mehada ~ (çalkalamak), meraha t.>- (bedene bir şey sürmek), meraze j.>- (dokunmak), 
mezega ..;y. (dokunmak, silmek), meseha ~ (silmek); messe U"" (dokunmak, hastalık, ihri

· yarlık gelmek), meseye ır'"" (dokunmak, hastalık zebun etmek), meğase ,_,..i.. (eliyle dürtmek, 
yoklamak), masau--1.... (ovalamak) ... 

70 Şu ses öbekleri anlam öbeklerini de yansıtmaktadır: Me'me'e L.L. (koyun, ceylan melemek), 
me'e'e=me':i ~L. (kedi miyavlamak), ma':i ı.sL. (miyavlamak), m:ie ~L. (kedi miyavlamak), mağıi 
._.i.o(kedi miyavlamak), mehhe 4.... (deveyi yavaş sürmek), meh 4..4 (bırak, vaz geç) ... 

71 İsı;nail Durmuş, age. "Miın" mad. XXX, 87, 88. 
72 Örneğin eski Arap dilcilerine göre "erbi-emll, , bahr-mahr, Mekke-bekke" keliroelerinde miro 

be'ye döoüşürken, "ğayn-ğaym, ned:i-med:i" kelimelerinde ofuı miın'e, "evş:ic-emşac, ~

fem" keliroelerinde vav miro'e, "cefese-cemese, kefeha-kemeha" fiilierinde fe miın'e, "kays
meys, katar-matar'' keliroelerinde k:if mim'e, "cezele-cezeme, letaha-metaha" fillerinde him 
miın'e dönüşmüştür (Durmuş, age. XXX, 88). 

73 Durmuş, age. XXX, 88. 
74 Su, dalgalanma, taşma, salınma: M:ihe/mevehe/meye1ıe ~/·><f•L. (su belirdi, su içirmek), el

m:iü=el-m:ihü oWI=~wı (su), m :ise t..>"L.(yumuşak) m :ice, m:ira maün ~1.... • .;L. ·~L. (su dalgalan
dı), made, m:ise, m:işe ı..foL. 'U"L. •.lL. (salıomak, dalgalanmak), ma'a ~L. (su akmak), merece 
~.>-(çalkanmak), meraha C->" (sevinçte taşkınlık), mese'e L.... (laübali olmak), meşece, meşera, 
rnekere .fi.. ·~ ·~ (hile yapmak), m:işe/meyeşe ~ı..foL. (kanştırmak, haberin bir kısmını 
saklamak), maoe uL. (yalan söylemek), mesmese ~ (işi kanştırmak), mecene ve mece'a 
tJ"A ~(utanmaz olmak) ... 

75 Germek, uzatmak, çoğaltmak, toplamak ve yüze ulaşmak: Me':i, ..r" (çekip uzatmak, çoğalt
mak, sayıyı yüze tamamlamak), mette, meteha, metera Y.. •& ,.;,.. (germek uzatmak), meteoe 
Ulo(uzatmak), mete'a &- (uzamak, artroak), mecl ._.:;... (uzatmak), mehane U:... (uzun olmak, 
kuyudan su çıkarmak), medde i. (yaymak, döşemek, oehrin suyu akmak, kabarmak), mesede 
.lw.A(ıpi bükmek, yola devam etmek), meşa ~ (yürümek, söz taşımak), meda ~ (geçmek, 
gitmek), matta=matale=macl=mağata .bi...=~ (germek, uzatıp sündürmek), me
le' e )ı.. (doldurmak, yayı germek) melle J,. (uzamak millete mensup olmak), mel:i.).. (koşmak, 
uzatmak), mehede .ıt-o (yaymak, döşemek), mehele ~ (süreyi uzatmak, mühlet vermek), 
mata, .l.L. (uzak olmak, uzaklaştırmak) m:ile, JL. (sevmek, sapmak, salıomak, eğmek, uzatmak, 
ulamak) iı:ıate ..:ıL. (ölmek) ... 
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V urmak: Me'ene t;L. (göbeğe vurmak), meteha=meteha F& (vurmak), metene r:.foo (sırtına 
kams.ı vunnak), mclıane ~ (vumıak, sınamak, denemek) meraze jy (el ile vurmak), meşe
ne=mesa'a ~~ (kamçı kılıç vs ile vumıak, derisini sıyumak), metaha=metaha tf>=& 
(el ile vumıak) meade .l&A (midesine vumıak), mease u-o (saldınnak, şiddetle vunnak), 
me~e ~ (hafifçe vunnak), meğase ~ (dijrtınek), meğara Y.... (aniden vurmak), mek.ara 
fi..(boyouna vumıak), rnekata 1& (yere vumıak, boyaunu kırmak), meleıe :ıı.. (mızrakla 
vurmak), melek.a ~ (bastoo veya kamçıyla vumıak) .•. 
Birlikte olmak, toplaomak, cinsel ilişkiye girmek: "Ma'a (;:" (beraber olmak) "(;:"'!- (toplamak, 
cinsel ilişkide bulunmak), fo (cinsel ilişkide bulunmak), ~ (ağzından suyu püskürtmek)1 ~:?-" 
Q.aübali davranmak),~ (soylu şerefli davranmak),~ (suyu çalkalamak, cima etmek, yalan 
söylemek),~ Q.aübali, utaamaz olmak), mera'e/mer'ü ~.>" /Iy (erkek olmak cima etmek), 
;l.>' (kadın), mezifsjo (kadınla oynaşmak), meleke ~(hamuru ovmak, sahip, kral olmak, ka
dınla evlenmek), mehere.)!A (deve yavnılamak, kadına mehir tayin etmek), meace, melece, 
~ ·~_._.(salınmak, taşmak, cinsel ilişkide bulunmak, yavru ağzıyla memeyi aramak) meni 
._..l-o( cinsel boşalma) ... 

76 Yerleşmek, kuvvetli olmak, tutmak: "Metüne J;... (kuvvetli olmak, çadır kurmak, sağlam yap
mak), medere Y. (evde otumıak, çadırdan eve geçmek), medene ü.\4 (şehirli olmak), meza 
ıs:ı..(kibirlenmek, övmek), meseke .ıl.... (kuvvetle tutmak, yakalamak), Massara .I=- (bir yeri 
şehir yapmak), mekese u& (durup eğlenmek), mekese ~ (vergi koymak, zulmetmek), 
mekede .lS.. (bir yerde ikamet etmek), mekene ıfi.. (yerleşmek, saygın olmak), mele'e )ı... (güç
lü, zengin olmak), meleke .ili.. (malik, egemen olmak) mehede .l6-o (kazanmak) ... 
Benzemek, örnek olmak: Mesele, ~ (darb-ı mesel söylemek, hikaye anlamak, heykcl yap
mak ... ). 
Kıl yolmak, tüy dökmek, taramak: Meırata .l.y meşeta, ~ meşe'a ~ meşeğa ~ meıra 
.JL"mağase ~ meleta .ı.ı.. mene'e U.. .. _ 
Bağışlamak, vermek: Meneha & (bir şey bağışlamak), menea & (vermemek), menoe&o (iyilik 
yapmak, zayıflatmak), meni._..l.o (destek verip başanya erdirmek), mete'a & (faydalanmak; 
faydalandırmak) ... 

n Bkz. Maverdi, en-Niikıt, Razi, Mefotihu'f-Gt!Jb; Hanidi Yazır, Hak Dini, 7 A'raf 1. ayetin tefsiri. 
78 İbn Aoye, ei-Muhamr, Saleb~ el-&[!, 36/Yasin 1. ayetin tefsiri. 
79 Bkz. 68 Kalem 1; SO Kif 1; 38/Sad 1; 7 A'raf 1. 
so Durmuş, age. "Ya" mad. XLIII, 169. 
81 Durmuş, age. XLIII, 169, 170. 
82 Durmuş, age. XLIII, 169. 
83 Çağn aolaın.ı.na gelen sadece ya edao değildir, aynı anlanu ifade eden sesdeş ve anlamdaş baş

ka kelimeler de vardır. Örneğin, toplanmalan için insanlan, dunnalan için develeri çağı.ı:ma ve 
bir b."Uşun ötmesi anlamında ye'ye'e\.;1..; fiili kullanıldığı gibi, ya edao yerine ya heya ve türevleri
nin b.-ullanılması da bu manada değerlendirilebilir. Ya' ara Y-J fiili de koyun ve keçi gibi hayvan
Iann bağımıası aolamı.ııa gelmektedir. 

84 Zebidi, Tôc; İbn Manzur, wami'I-Arab. , 
85 Zebidi, Tôc; İbn Manzur, U!anii'I-Arab. . 
86 Zebidi, Tôc; İbnAnye, ei-Muhamr,Salebl, el-&[!, 36/Yasin 1. ayetin tefsiri. 
87 Durmuş, age. "Sin" mad. XXXVII, 220. 
88 Sin harfuıin- adıyla akraba görülen "sinn ve senne" iJ.. •t;.. kelimelerinin anlam zenginliğinin 

başta "seni" ...;.... olmak üzere sin bulunan kelimelerle fonetik ve semantik ilişkisini gösteren 
bir anlam öbeği sunmak istiyoruz. "Senne" kelimesinin türevleriyle birlikte anlam listesinde 
yer alanrnanalanve o manaya ortak olanArapça kelimeleri (parantez içinde) yazmaya çalışaca
ğız: Bıçak bilemek (semeta .b.... ), bileği. taŞı, bilenmiş bıçak, iki ağızlı balta, taşı cilalamak 
(sehara .>"- ), gümüşü alnnla cilalamak, aldatmak, sözü süslemek (sebeke, sece'a, serice •4-
~y.o 't"-'"'), yalan söylemek(serafe uy.. ), aldatmak (seraga ,jy.o;) çalmak, şube, kalem ucu, 
ınızrağa demir geçirmek, sivriltmek mızrakla düı:tınek, doğrultmak (semmeha c:A..) diş, dişle-
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riyle ısıımak, dişlerini.larmak, dişe misvak sürmek (sake ~ ), yıl (senıi, sene ~ ,.....,.. ), bir yıl
lık kontrat yapmak(sa'a .. ı...) vakit tayin etmek, latlık (senihe .._.... ), yontulan taşın kazıntı tozu 
(sehaga, ~ sehale, J,.... sehane, ..:,:.... sehi, ıs"-"' yontmak, selebe, yı.. sele.ha, t;1.. selega, 
ı,;l..soymak), uzun ve yüksek kum yığını, ı:üzgıir (sehece, ~same, ~ı... seheke, 4..- sehabe, 
~efene üi-- sefa ~ ), ı:üzgıir yeri silmek, (seme r-) sam yeli kavurmak, kurak yer, yerin · 
bitkisi yenmek (sebiha &- ), yer kır, çorak olmak, sehate, ..::.:w.. kökünü kazımak, saçı tıraş 
etmek, (sebete, ~ sehafe, U:...... sehaga, ~ sebede, ~ sebrede, ~.J:- sebe.ha, &- selete, 
ul...secl .r.-), uyumak(sekete, .:..&. sekeneıfi.... ), sakin olmak, (sehire, Jt-"" sehide _,... ), uy
kusu kaçmak, uykusuz kalmak, üzerinden yıllar geçmiş eski şey (senihe, 4-- sehhaga, 
~sehaga ~1), yaş, yaşıt, yaşlanmak, çelimsiz olmak (sübihe ...,..... ), ihtiyarlıktan aklı git
mek, sahufe,U:..... aklı zayıf olmak, (sedife <..ll..), ihtiyarlıktan gözleri kararmak(sa'ara _,.,ı:..), 
delirmek (selise, uJ.... semehe ........, ), aklı gitti, bir işi izah etmek, tasvir etmek, methetmek 
(sema '-'"""") isim koymak, çamurdan saksı yapmak, amel etmek (se'a ts"'-'), çalışmak, 

(se' ade .!el..) yardım etmek, (se' ara y>t..) fiyat belirleme.k, (seğabe ..,...._..), yorulup acıkınak, yere 
su dökmek (seni, ....W sekebe yS.....), suyu akıtmak, gözden yaş akmak (s:iha, ct.. s:ile, 
Jl....sebsebe, ~ senıi, .....,.. esbele, Jı..,.l setele, J;.... secele, ~ seceme, F-- sehha, ~ sehaga, 
~sehale, J,.... serabe, '-:'J'A seraha, CJ'A sa'abe, ...,.,._.. sefeha, ~ sefeke .$.....),akmak, akıt
mak, yağmur yağdırmak, (sega ~) sulamak, (sele'e )ı...), suyunu sızdıımak, subozulup kok
mak (senihe, .._.... seıı:i, ....W secise, ~ sederne ~ sehhame rL ), et kokmak, süratle da var 
sürmek (s:!ga, ıjt.. seri, t..SJ'A geceleyin yürütmek), tebasına güzel bakmak, arslan (tesenn:i, 
~siliele, J:-1.... seceha ~) güzel davranmak, (sade, .lı...; sase, IJ"t.. seytara, ~ se'ebe ...,.,L), 

efendi, başkan, h:ikim olmak, hayvana iyi bakmak, (ser:i,t..S.>"' sema ......... ) şerefli olmak, yüksek 
olmak(segafe Ui..), eve tavan yapmak), birini yüz üstü yıkmak (esbeta, ~1 isbetecra, 
~lsedeha c.l..o ), yere uzanmak, uzatmak(secede ~) başını yere eğmek, koymak, mütevazı 
olmak, (sehhara _?....)boyun eğdirmek, zorla yaptırınak(selleta .bi.), baskı altına almak, hük- · 
metmek, (selime rJ..) kurrulmak, ( esierne rJ..I) itaat etmek, (semeha ~) müsamaha, yumuşak 
olmak, boyun eğmek, (semi'a ~), düğümü çözmek (tesenn:i ~. çözülmek, yer otlanmak, 
odanmış arazi, insan veya hayvanın dişi bitmek, dişlenclirmek, malzerneye diş açmak, yemeği 
lezzedenclirmek = (sağa c.rl..), şevke gelmek oynamak, serap çölde parlamale (seni, ...,W 
sehira, .Y"-"' şimşek parlamak), yol (sebil ~), düzgün yol, yola sevk ve sillUk etmek 
(sede'a t.w, seleke ~. semete ..:.U..), yol işlekolmak (esbele Jı..,.l seceha ~),yolda yürümek 
(sara Jt.., sefera _fo..), süpürmek, açmak, açığa çıkmak, yola çıkmak, sıçrayarak yürümek 
(sara Jl....), sıçrayıp ileri atılmak, seyera yürümek, gezm~ sebega, öne geçmek, selefe, geçmek, 
ömek, birinin sünnetine uymak, yüz, siret, tarikat, tabiat, cibilliyet şeriat, kanun koymak (es
sılratü iiJ_,...Jl, es-siretü o~l, senne ı)..), ıslah etmek. 

Şu kelimelerse "senne ı).." fiilinin anlam haritasında tespit edilemeyen fakat kendi aralannda 
anlam ilişkisi olan fonem öbeklericlir: 
-Sehbü ~(ova düz yer), es-sevdü ~_,...ıı (düz, taşlık yer), seviye A_,ı_,..., sedde :l.. (yer düz ol-
mak, düzeltmek, doğrultmak), . · 

-Setaha ~ (düzlemek), setara Y... (dizmek, yazı yazmak). 
-Sehibe ~ =safe <....il.. (kuyu kazıp kumsala erişmek), 
-Sa'a tt.. , same tt.., sabe ..,.,ı..., sedele J.w, seraha C->'"', sed:i t..S.l..o, sefsefe ~. semehe ~ 
(salıvermek, ihmal etmek gevşek davranmak), 
-Sa'e ~t.. (kötülük yapmak), se:i .....,.. (kavmin arasını bozmak), sebe'e 4.. (ıfsad etmek), 
sebbe Y..., sebe'a ~. (sövmek), sefele Ji..(aşağı olmak), sefehe -'.i.. (cahil ve bayağı olmak), 
segata .bi.. (düşmek), semüce ~..:..... (çi.rkinleşmek). · 

s9 Sinanoğlu, Mustafa, ID V: İsianı Aırsikhpedisi. "Sina" mad. x:xxvn, 221. 
90 Zebicli, Taç; Mütercim Asım Efendi, Kanmm'I-Mıihffferciilllesi, "Sin" maddesi. 
91 Asım Efendi, Ka11111I Terciilmsi. 
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92 Yuya's tides included "Overseer of the Cattle of Amun and Min (Lord of Akhmin)", "Be:u:er 
, .of the Ring of the King of Lower Egypt", "Mouth of the King of Upper Egypt", and "The 

Holy Father of the Lord of the Two Lands", among others. For more see: Osman, A. (1987). 
S tranger in lht Va/~ Dj 1& J(jngı: ıolıing Ibe ll!JIIer.J Dj QJitJJttitnl E!JPiian mum"!J. San Francisco: 
~arper & Row. pp.29-30 (Vıkiped.i, Antik Mısır Tannlaı:ı). 

93 Ibn An ye, ei-M11harnr, Sa'lebi, ei-Kqf; Sealibi, ei-Cevahir, 19 /Meryem 1. ayetio tefsi.ri. 
94 Ma verdi, en-NükeJ; İbn An ye, ei-Mnbarnr, Sa'lebi, ei-Kılf, 19 /Meryem 1. ayetio te fs iri. 
95 Bk. 7/ Araf 1; 36/Yasin 1 ve ilgili dipnodar. 
96 Saı:ı, M. Ali, TD V. İıla111 All!iklopediıi, "Kat'' mad. XX, 142. . 
97 Toplanmak, topluluk, toplamak, yumma.k, yönelmek: Ke'ke'e lsıs, inkebbe ~ı. kübbetün ~. 

ketede .llS, ketene ı:fo, kesebe y...S, kesde J..S, keseme ,..S, keddese ~. kerese ı.J'fi (ıstif 
etmak) kiısü ,__,._;. =kürsa'a c:--.fi (topluluk), tekeaeşe J.:fo. kerasa ,_,.._ıS (bi.ı:iktianek, 
karşllrlnak), kera'a tfi (sulamak, eo uzak yer, Cevz:i burcunun son yıldızı), kerfe'e li.fi, 
kezibe yjS ve kezze ':fi (büzülmek, buruşmak), kezime r.:fi (ağzını yummak, susmak) 
kezıme ~(öfkeyi yutmak), kesebe ..,....S=keseme ,..S=keşede .ı..tS (toplamak, birikti.ı:mek, kül
fede kazanmak), kessa U..S (kavim tuplanmak, buruşmak, korkudan büzülüp titremek,) (el
kesisarü ~ı (topluluk, cemaat), keale JaS (yapışmak), keame ~ (bir şeyin veya kişinin 
ağzını bağlamak), kefe' e Us (meyletmek, yönelmek, eşit olmak, ödül vermek), keı:işe J..fi (bu
ruştumıak), kefete UiS, kefe ..:A (toplamak, kumaşı kadamak, dikmek, avuçlamak, avuç, çu
kur yer, göz çukuru, terazi gö:ı:ü, bir şeyin ucu kenaı:ı, iki şeyin temas ettiği yer, ufuk), keff-ü 
Meryem ("U" ..:A (Meryem ana bitkisı) kefde JiS (taahhüt, ke61 olmak, ·üsdenmek, biri.oe bakıp 
gözetmek), ketebe ~ (eklemek, dizmek, bükmek, kadamak, dikmek, ağzını bağlamak, ya:ı:
mak, akdctmek, vasiyet, yükümlülük), kde'e ~ (gözeımek, kollamak, korumak, veresiye ve -
kaparolu alım sanm), kelete ~ (toplamak, bağlamak), kdede ~kdeze .)IS (yığmak), 
keld:i.oi ._,.;ı.ııs (Kaldelı), kemtera fo!., keoea (;}S (toplanmak) kha fi (sarık ~armak, dünnek, 
bohça yapmak) lcife U\S (dürmek, başörrüsü bağlamak) ... 

98 Zamir, işaret ismi ve edat Ke .!, ki~. küm:i t.J:, küm ~. z:ike .m:ı, zalike ~. ke .S (teşbih), 
kem:i L.S, ke'enne Js, ke'eyyi.o ~ls., keza ü!:, küllün :J., küllema WS, kiJi ::i.Ş, kem ,S, key ~. 
keyfec...lJS. 

99 Olmak, oluşmak, parçaları birleştiıerek oluşturmak Kane ~. kevn ufi, mek:in ul!.... (hal, is
tikbal ve geçmiş zamarun hilciyesi), key ıJ> (sebep, için) k:ide J\S (meneımek) k:ide J\S (hile 
yapmak, tuzak kurmak), lcife u\S, keyyefe ~ (şekil almak, bal, durum, mizaç, arzu), keyeoe 
~/ ~(korkak olmak, alçak ve zelil olmak). 

100 G:ım üzüntü, zorluk: Keibe ı..#., ke'ede .ıls, kebede ~. kedera ~. kerabe Y.fi, kerase ,__,._fi, 
kesefe ~. kemede .ı..S ..• 

loı Geri gitmek, çekilmek, toparlanmak, acele etmek, çekip gitmek, kaçmak: Ke'ke'e ls.ls., 
kebeha c,ıS (hayvarun gemini çekmek), firen yapmak, kete'a r:ıs (çekip gitme, kaçma), 
inketele u:.s.;ı kerra :fi., kerkera fifi, kera tS.fi (dönmek, tekrarlamak, anafor), kerame r.fi. 
tekeaarne r:fo (kendine yakışmayandan kaçınmak), kesefe ~ (Güneş ve Ay tutulması), 
keşkeşe ~kessa u..s (kotkup bçmak, büzülüp ıitremek), ka'a e (korkmak), (ıtm"ek), 
ka'ka'a ~ (reddetmek ve çevirmek), ke'a ~ (korkak, aciz ve mağlup olmak), kefe'e lis 
=kefete un (va:ı: geçmek, çekilmek), kefeha ei.S (gemi çekmek), keffe .:.;s (engellemek), 
ketkefe US&=rekefkefe ~(geri durmak, engellemek), kelese u-K (korkup kaçmak), kelle ~ 
(yorulmak, körelmek, nesebi kesik olmak), kemeha c--s. kemeha &-S. kehede ~ (yorulmak), 

keheme rtS ve keheye ..,.S (korku ve ihtiyarlıktan oturup kalmak, gözün ve kılıcın körelmesQ, 
kehhe '-S (ı.htiyarlamak) k:ide .l\S (ı.htiyarlıktan tittemek, korkmak, tereddüd, nerdeyse 
yapa yazmak), k:ie •\S (korkmak, çekinmek), k:isa ,_,..\S (korkak, aciz, cimri, olmak) 
-Yavaş ve te'en.ııi ile davranmak yavaş ve sık adımla yüriimelc Ke'eye ~ls.. ketefe ~. 
ketkete ..:..S.S, ketel~ ~. keı:i ._;E., kerbese ı.>'-!.fi, kerbeşe ~.fi. kete'a {;}S (ıletmek, alp götür
mek) kefi esiS (yetmek, yetinm.ek, yetiştirmek), kemtera _Jı...S, ~emüşe ..;.:.s (hızlı atılgan acde), 
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keme'a ~ (yavaş yürümek), kehmese ~ (savruk yürümek), lcise u-IS (sekerek yürümek, 
geri döamek, akıllı ve zeki olmak), lci'a t\5 (aciz olmak), kıile JlS (ölçmek, tanmak, mukayese 
etmek, ölçek, korkak olmak, savaşta geride durmak) keyene u!> (korkak olmak, alçak ve zelil 
olmak) ... 
-Yere kaparunak, yıkmak: Kebbe ~=seone ~. kebkebe ~. kebene ~. kebıi l.P, 
kerteha ı:Ç>.fi, kerdese ı.J""l.fi, inkerese c.J'I.fi.il, kesa ~ (düşmek) ... 

ıoı Dolmak, Şişmek: El-kerişü ,_,:. .fill=kezze Ji. (mide, işkembe dolmak, büyük kann), keza be~ 
(şişmek)=kez:ıa .lo!>=, kezke:ıa .lö!>..JS, ke'abe ..,..a.S (kabannak, büyümek), keza ı.n, keı.ra fo, 

kelseme ~ (dolgun olmak), kemtera _ftAS, kemüle ~ (tamam olmak) kenebe ~ (dol
mak ... ) ... 

ıro -Gür ve sık olmak, kaynamak, taşmak: Kese' e L..s, kesse ~. kerabe y.fi (yaklaşmak), kerfe'e 

\i.fi, kemsera ~.lcise u-'S ... 
-Bozulmak, kokma, yalan, hurafe, : Kebese ~. ketene ı:fE. (kirlenme), kehasa ~. 
kezibe y.lS (yalan), keı:aze j.fi, kerafe u.fi (koklamak, bozulmak), kerihe •.fi (bozulmak, çir
kinleşmek) kesele J..S (tembellik), kesıi ~ (düşmek), kefise u.iS (eğri olmak) keleha eK (yü
zü ekşiterek sıotmak), kenete ~ (kokmak) kehlbe ~ (bozulmak) keh keh ~ ~ (gülme se
si), kıihe o\5 (bozulmak, kokmak) el-keyyihü ~1 (beceriksiz, maharetsiz) ... 

ı04 Büyük, yüksek ve geniş olmak: kebeha (!;P, kebüra .>Po, kebese ı.J4., ektera .ftSI, ketefe U>S, 

keserne ı-S. kerese c.J'I.fi (takdis etmek), kerame r.fi (aziz ve kıymetli, saygın, şerefli, bereketli, 
münbit, cömert olmak, kendine yakışmayandan ka~ak), kesıi ~ (şereflı), ke'abe yaS, 
(yükseklik, doluluk ve dört köşe olmak), kevkebe ~fi (parlamak, uzwi ve yüksek olmak, 
kavme efendi olmak, çok ve parlak olan şeyler), kemüle J..S (tamam olmak), keonera fo (ıri, 
ahlak olmak), kevime rfi. (b~yük·iı:i olmak) ... 

ıos Kararmak: Kebede ~. kebıi c.r.S. kedira ~. kerrevus u-J:f. (siyah adam), keıkebe ~.fi. 
kelese ı;JS, kemese ~ (yüzü ekşitme), doldurmak), lcibe y\5 (küpten su içmek), lcize j\5 

(bardakla su içmek, daldımıak), keyyete ~ (kabı doldurmak, ambalaj yapmak), keyte <=.if. 
(şöyle şöyle, doldurma kelime) lcisa ı).o\5 (cim.ı:i. obur, şişman olmak) ... 

106 Gizli, kapalı olmak, gizlemek, örtmek, sarmak: Kebbe ,:.6, kebede ~(kara. ciğer ve kann, bü
yüklüğü. kebüra .;P), kebese u-P, kebıi ....$., kette .::.S (kulağa fısıldamak=vaby <rJ), 
ekkete dı (Işitmek), keterne ~. keserne ,...S, keraze j.fi (mağaraya sığınmak), ekrese c.J'I.fil 
( oğlaklan kulübeye sokmak), kezime r..JS (ap yum.mak, susmak) kezune ,..ı:.s (öfkeyi yııtmak, 
hapsetmek), kirsaf c...&..fi (göz dumanlanması) keseve _,..,.$, keseye ~ (elbise giymek, örtün
rnek), keşeta ~keşefe u.:&:kefeha ~ (yüzünü örten şeyi açmak), kehha (:!> (annmak, ha
lis olmak), kessa 0...$ (yavaşça seslenmek), keame ~ (bir şeyin veya kişinin ap bağlamak), 
kefeha ~ (örtüyü açmak), kefera ..;i$ (herhangi bir şeyi bürümek, nimeti örtmek, birinin hak
kını inkar etmek, kaçıomak, birine kafulik, isruı.d etme.k, küfre zorl.aınak, köye döamek) ka
fir .)\S (ınanınayan, karanlık, deniz, büyük nehir veya vadi, kara bulut, bitki. çiftçi, kuşanmış 
kişi, çiçek tomucuğu kapsülü, kılıfi, insandan hali- yer), keffaret •.J~. günahlaı:ı örten sadaka 
vs. kefise ~ (sargı, kundak takunı), kefeoe ı.)iS (sannak, gece kararmak, bulutlar yığılmak), 
kelese vJ.S (üzerine çullaomak), kele'a tlS (yapışmak, toplarup ahdetmek, and içmek, cesur 
olmak), iktelle ı);SI (çevrelemek) küllün tJs (hepsi, herkes), küllema W!; (her ne :ıaman) keli
me rlS (birine söz söylemek, konuşma, yaralaaıa), keme'e L.s (uzak gidip kendini kaybettir
mek), kem'etü ..:ıl..s (mantar), kemtera _ftAS, !kernkeme ~ (gizlemek, kem küm etmek), 

kemme rS. kemene c)..$ kemiye <rS (gizlemek, gizlenmek), kernihe ~. (göz kör veya dumanlı 
olmak, görememek), kenibe ~ (zarfa koymak), kenede .ı;S (nirnete ruı.nkörlük, küfür), 
keneze ?, künıiz j.f>S. (malı gömmek), kenese ~. kenise ~ (gizlenmek, yuvaya gimlek, ki
lise, mabed), keoefe ...iiS (korumak, koruruıklı yer yapmak) keneşe ıfoS (bükmek), keoe'a ~ 
(büzülmek, yernin etmek, mütevazi olmak, alçak veya sapkın olmak), ken'~ ..;.us (kenan 
oğullan), keone ifi (gizleme, gizlenme) lcinWı wy\5 (ateş ocağı), kanun'il-evvel vessani üfo 
..,.;uııJ J}il (aralık, ocak aylan), kenihe ..:ıs (hakikatini, özünü anlamak) kena ...;5 (üstü kapalı 
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konuşmak, kinayeli söz söylemek, bir şeyi söyleyip başka şeyi haorlaanak), keniye .;5 (künye 
tıkmak), iktefehe ~ı (mağuaya, sığınağa gimıek), kehene Uf$ (kahinlik etmek) el
kevbeıü ~fill (kaybolan şeye özlem duymak), kevveze jp (önlük öttmek), lclra }S. (sank 
sannak, dümıek, bohça yapmak), kev:i ı.sfi (delik açmak, daı: bir yere sokulup biizülınek) 
lcide .ı\S (hile yapmak, gizlice tuzak kuanak) ... 

ıo1 Reddetmek, itmek, ötelemek, tehir etmek, engellemek: Kebete 4 kebele Jı$, keseme ~; 
kehha (fo, keclira fo (dağılınak), kedese ~. kedeşe ~. kede'a t~. keda c..s~. ketade .ıfi, 
keriye ı;.fi, (aı:tnıak, eksiloıek, uzamak, tehir ve kiralamak, uyumak, uyanık kalmak,) kesse ~ 
(reddetmek) kese'a ~ (vurup kovmak), kesaoıe ,.....S. (kovmak), kedale J..,;.S (itmek), 
ka'ka'a ~(reddetmek ve çevimıek), kefe' e lis (tard etmek, vaz geçirmek), kehera ,;tS (sıi.rat 
asıp kovmak), kehele JtS (sakalına kır düşmek, ihtiyarlaoıak, güleç ve cömert olmak) ... 

ımı Kahır, galebe, şiddet, zor olmak, sağlam olmak, zclil etmek, hııpsetınek, kıtlık: Ke'esa t><'ls, 
kebele JıS (esiri bağlaoıak), ketele JiS (hapsetmek, öldürmek), kehale J:.S, kede'e ı~. 
kedeha c~. kedde ~. kcdeşe ıJwS, kezze ~. kerase IJ'.fi (bioayı sağlam yapmak, temel atmak, 
kürsü yapmak), kirsü IJ'.fi (taht, yurt, çadır, keıpiç), kürsi cr".fi (kürsü) kemefe ı....ü.fi (vur
mak), ekr.ıhe • .fil, kese ha ~=keşeha ~ (silip süpümıek, kıtlık olmak, dağıtmak), kes ed e (iş 
kesat olmak), kescra ve kesse {kırılınak, zarar etmek) u-&.s keskese (ufalamak), keşe'e ~ 
{kavurup lrurutmak), keşeha ~(kabuğu soymak), kezeme rfi=keşeme ~. keş:i ~ (bumu 
veya kuyruğu kopamıa, kökünden kesmek), keaoıe ~ (bişeyin veya kişinin ağzını bağbmak), 
kelebe ..,.ıs (köpek kudu.anak, bağlaoıak), kellefe uis (yük yüklemek, görev vermek), lclha ci.S 
= lciha ti.S (galip gelmek) .... 

ı09 Durmuş, age. "Ha" maddes~ XIV, 336 . 
ııo Bu kelimlerin anJaoıı için bkz. İbn Maozur, Uıo11ii'I·Arob; Zebi~ Tôc. 
ııı Bunlaı:a ait ömekler için bkz. Durmuş, age. "Ha" mad.XIV, 336, 337. 
ıız "He'he'e" l..l.., (kahkaha ile gülmek, deveyi kovmak), hebesa c.>'"1" (neşelenmek, çok gütmek), 

hcbbe .;... (bir şeyi şevkle, neşeyle yapmak, başlaoıak, uyanmak, yıldız doğmak), bedcra YA 
(böğümıek, gürlcmek, kükrcmek, kayoarnak, taşmak, kan boşa akmak, kaauu mubah saymak), 
hedhede .lA.lA (çocuğu uyutmak için sallamak), he!bera Y.Y. (ses çıkarmak, kükremek, koyun
lan suya çağımıak, gülünmeyecek şeye gülüp alay etmek), hcze'e ı~ (gülüp alay etmek), 
hezze .).\ (sallamak, titremek, tahrik etmek, tencere k:ıynaoıak, ses çıkarmak, neşelenmek, 
coşmak, orgazm~ zd.zde), heziga t.i.JA (gülmek neşeleamek), bezbeze ~~ (bir şeyi tekrar 
tekrar aynatıp sökoıek), hesse Ô<-' (kendi kendine konuşma, sözü gizleme, susması için azaı:
laoıa), büs c..>"' (sus emo), heshese ~ (gizli ses çıkarı:nak, gizli konuşmak, kendi kendine 
konuşma, vesvese, geedeyin yürümek, ayak sesı), heşşe ,:;ı. (gülmek neşeleamek, coşmak, 
açılmak, yumuşamak), beşbeşe ~ (kımıldatıp hareket ettiı:mek, kocasına muhabbet göste
rip onun yarunda olmaktan haz almak), hessasa ._,..........=heshesa ~ (gözlerini paoldat
mak), heffe ü.\ (hafif olmak, dokunmak, özlemek, parlaınak, gürlemek), hefhefe ~ (bir 
şeyi hareket ettiroıek), he!a ...U (sevinip coşmak, uçmak), heke'a eı- (sakin, rahat olmak), 
hekkeme f.ı. (şarkı söylemek), hel t.ı. (s~ru edao, mi mı), helle c). (yeni ay göriioa'ıek, ay baş
lamak, işe başlamak, çocuk doğunca ağlaoıak, sevinmek, gülmek, paı:bmak, haykumak, tehlil 
okumak, kaş kavisli ve ince olmak), hellıi SA. (teŞVik edatı), el-hülli u4JI (gamdan sonra gelen 
sevinç) el-helleıü 4.4ll (yağmur), helime ri' (yapışmak, götürmek), helümme fL' (gel arılamında 
emir), belhele ~ (atı azaı:laoıak, bir şeyden rücu etmek), bemmeme ~ (ninni söylemek), 
hcmheme f+A" (yavaş konuşmak, mıı:ıldanmak, hınldaoıak, ninni söylemek), hene'e U. (yemek 
güzel oloıak yaı:arnak, hoşlanmak, sevinmek, kutlaoıak), heaoefe ul. (fiitursuzca gütmek), 
henne &ı (ağlamak, arzu ve iştiyakla inlemek), hüna U. (burası, burada anlarrunda işaret ismı), 
heh=hatıe •14 = "-A (bir şe}~ haurlaıma, tehdit, uyan), hatıe .t. (gülme ses~, hane ı:;t. (yumu
şak, kolay olmak), heva ı.s.Y> (boşuna gitmek, arzu etmek), beva c..s.J" (düşmek, yükselmek, uç
mak, süratle inmek, gitmek, dağa çıkmak, kulak çınlamak, el suı:ımak, havalandırmak, mizah 
yapmak, uçuruma yuvarlanmak), tebevvebe ·~ (ah edip sı{lanmak, çukur olmak), el-
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havi ı.j_,ı.ll (dif' harfi), ha'e ._ı.. (güzel görünüşlü olmak, arzu etmek), heyye'e ~ (hazırlamak, 
kolaylaşıım:ıak, düzenlemek, hey'erini oluştumıak), heyte ~ (gel diye çağırmak), hame riA 
(sevmek, aşık olmak), habe olA (tehdit etme, gülme ve esneme sesini ifade eder), h1hi h1hi ~ 
~ (kovma, defetme) heyhate ~ (çok uzak), heya ~ (çağırma anlamında nida), heysi ~ 

(haydi diye teşvik etmek), heyyi .,. (çabuk ol), heyya heyya ~ ~ (haydi çabuk ol), ma 

heyyanü hizi m ... ô~ L. (bunun işi ne?), heyü'bnü beyyü i.r- c:ı;l .;. (babası belirsii çocuk için 
kul.lanı.l.ı.r) •.. 

113 Rüzgar, esmek: Heba ..r.A, el-hebaü <-4f.ll (rüzgar esmek, tozmak, tozutmak, toz, toprak) el
babi ..,ılfll (mezar toprağı), hebbe .:;..... (rüzgar esmek), ehebbe .;..ı (Allah rüzgao fazlalaşcr

mak), el-hebaı:i ı.j.J4f.ll (tozlu topraklı rüzgar), el-hitru y..ll (afet felaket), herife .U.)Aı 
=haı:ife ı...ip (rüzgar sürüp götürmek), bezife ı...iı..)Aı=ezife ı...ijl (rüzgar bir şeyi savunıp sürük
lemek), tebeşşeme ~ (rüzgar ağaa kımıak), hace c;: U. (tozmak, dalgalanmak, kızmak, lıiddet
leomek, şiddetleomek), bıife ı...iiA (lodos esmek) ... 

ı ı4 Sağmak, toplamak, birikmek, bi.riktimıek: Memeyi sağınak, b edebe y.ıAı (memeyi sağınak, 

meyveleri toplamak), beşerne ~. (deveyi sağmak), betafe ı...il:ıAı (süt sağınak, sürün sesi du

yulmak), malı bi.riktimıek, toplanıp birikmek, biriken topluluk: hebeşe ~=beceme ~. 
beceşe ~(özlem, toplanma, arayı bozma, loyam, kalloşma) ... 

ııs Bir müddet gözden kaybolmak, aniden gelmek: Hebbe .:;....., hebeze Y.Aı (çabuk ve süratlı), 

hebrece c;:JIA (çabuk ve yavaş, düzensiz yürüyüş), hebisa ~ (acele yürümek), bebe'a ~ (ap

tal aptal yürümek) hebele J:Aı, bebhebe Y4+' (sürat yapmak), het:1 ~ ($elmek getirmek), 
betene ı:;., heshese ~ (yağmur aniden yağmak), heceıne ~(ansızın saldmnak, kovmak, 
evi yıkmak), hedece c;:» (acele etmek deve yavrusunu özlemek), bedefe ı...iı» (yönelmek, hedef 
almak, atmak), heze'e ljAı, bezebe y..)Aı, hezze JA, bezrame r.JjAı, heza tSjAı (çabucak kesmek, 

hızlı konuşmak), bezefe u_;.. (sürat yapmak), bezleıne rJ_;.. (adımlan sık atmak), herbe'a t;ı.JAI 
(hırsı.z çabuk yürümek, davranmak), hereele J7-JAı (düzensiz yürümek, davranmak), heri'a t.JAı 
=seri'a ty.o:=herife ı...i.JAI (çabuk yürümek, akmak, acele etmek), bezcafe ı...i.JjAı=hezraga dJ..}Aı 
(çabuk davranmak), heze'a t..)Aı (çabuk, hızlı davranmak, sarsılmak, kı.olmak), tehezze'e 1).:> 
=teabbese # (çirkin suratlı olmak), hetale Jl>Aı (ağır ağır gelmek), hetlese ~. (hervele JJ.JAı 
yürüyüşü yürümek), heffe GA. (süratli yürümek, .rüzgar esmek), hefeke ~ (sölpük yürümek), 

hefa ~ (çabuk gitmek, uçmak, sürçmek), tehekkale Ji.:i (ağır yürümek), hekka dAı (korkup 
kaçmak), hegıfe ...W. (ıştahsı.z olmak), hegıfe ....W.=hegıme ~ (açlıktan acele ve şiddetli ye

mek), hekheka dAı dAı (hızlı gidip ao yormak, girişken, atılgan olmak), heke'a &to (sabırsı.zlık 
ve telaş) helebe yi.\ (gok peşpeşe yağmur yağdırmak,-at sürekli koşmak), helete .:.ılAo (soymak, 
bir yerden bir yere göçmek), heli'a ~ (sabırsızlık, telaş etmek, hızlı olmak, korkmak), bella )lA 

(teşvik edao) hernede .ı..Ao (hızlı gitmek, birden başlamak, sakinleşmek), heıneze j.u> (süratli 

yürümek, güzel yürürmek), hemera ..)AA (suyu" çok çok dökmek), herome jJo (azmetmek, gay
xetli olmak), ehnefe ~~ (sürar yapmak), heyyeha & (teşvik etmek), hl'a t1A {hırslı olmak, 
usanmak, süratle şerre aolmak, sabırsı.z ve telaşlı olmak) ... 

116 Hecife '-4Aı=acefe <...41 (ıştahı varken açı gözeterek yememek, hastanJ.D bakımına kendini 

adamak, beğeomediği duruma tahammül etmek). hedde ~. tehadde ~. el-hedadü .ıl.lf-11 (birbi
rini izleyexek, soruşturarak bir yere gitmek, yumuşak ve teenni ile daVxanınak), heda tS.llo (doğ
ru yola gitmek, göstermek, aramak, bulmak, hedefe ulaşıım:ıak, gerdeğe koymak, hediye/gelin 
vermek), bezebe y_)Aı (kesmek, ıslah etme.k, süslemek), heşeme ~ (sabrederek çalışmak, 
hürmet ve ikram etmek, yumuşak dağ), hedame ~ (dayanmak, katlanmak, sevmek, mide ha

zımlı olmak), heke'a &to (sabırsızlık ve telaş etmek), helhele c.Jt1ı. (ao azarlamak, bir şeyden 
rücu etmek, te'enni ile davranmak), hennede .ıl... {hakaret karşısında susmak), heodeze yı.t. 
=he.ndese ~=he.ndeme ~ (pla.n yapmak, çizmek), havede .ıJIA (düşmanlığı bırakmak, ba
nşmak), hane ı:).Aı (te'enni ile hareket etmek) . . . 

ın Hebbe ~. hebete UıAı, (hezimete uğramak, zelil olmak/etmek, kadrini düşürmek), hebeze )lA 

(aniden helak olmak), hebeke ~ {ahmak olmak, batağa batmak), heti'e l:i... (ıhtiyarlık veya 
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hastalıktan beli bükülmek), heteke &, heteme ~ (vurup kı.mıak), heceoe ı»A=ihteceoe ~ı 
(büluğa ermeden evlendimıek, ayıplı kusurlu hale getimıe.k, yaşı küçük, taze, değerli olmak), 

heci .r.Jt (sövmek, şürle hicvedip kötüleınek, harfleri isimleriyle söylemek), hede'e l.ı.. (sakin 
olmak, konaklamak, uyutınak, kamburlamak eğiimek) hedebe ~=el-hedbilü ~ı (dal, sa
çak, püskül sarkmak, ağii, aciz kimse, arslan), hedece l::.ı.. (titreyerek yürümek), hedde » (du
var gürültüyle yıkılmak, zayıflamak, kocamak, korkutmak, tehdid etmek), hedefe U» (tembel 
ve aciz olmak), el-hed.Jü J.ı.,Jı (sarkık), bederne ~ (bina yı yıkmak), el-hidmü ~ı (yaşlı adam), 
cl-hidmelü· J...ı..lı (eski, yaşlı, yı.rok, kuru), beze' e ljA (helak olm.ak/ etmek), hera'e IJA (soğuk 
veya sıcak insanı helak edecek kadar şiddetli olmak), herase c..I".JA (kı.mıak, ezmek, uf:ılamak), 
heraşe U.JA (kötü davruımak, tahrik ve kışlanma), herisa ~.JA (uyuz olmak), herika ı.5.JA (su
yu dökmek kanı akıtmak), heı:ime rJA (ıhriyarlamak, eskimek), el-heı:imü ..,~ı- ei
hürmanü ııa_..ıı (yaşlı, akıl, can, tecrübe), el-heı:emü-eh.ram rl.JAI r.)fll (piramit), el
hiımetü ;..._..ıı (ıhtiyar adarnın veya kadın.uı son çocuğu), hemıese u-JA (çirkin, asık surat ol
mak) heı:mele J,. JA (yaşlı olmak), hezera JjA (vurmak, yere çalmak, kovmak, gülmek, vergi 
veı:mek, aldatrnak, pahalı saı:mak), bezele J...)A (zayıf ve zebun olmak), hezeme r...)A (yenmek, 
bozguna uğratmak, birinin hakkını yemek, öldürmek, kuyu kazmak, hızla hareket edip ses çı
karmak), beşerne F- (bir şeyi kımıak, ufalamak), el-heşimü ~ı (kuru, ufalan.mJş ot, der
mansız adam), hesıra .ı-A (dalı eğip bükmek, kı.mıak), hessa U.. (çiğneyip kırmak), 
hesame ~ (laımak), hesa ~ (yışlanmak), hedda ~ (kırıp ufaltmak), hedame ,..:..ı. (kır
mak, saldımıak, sindimıek, hakkını gasp etmek, hetara ~ (köpeği dövmek, dilenci zengine 
boyun bükmek, kuyu yıkılmak, zelil olmak), heka'a ~ (dağlamak, men etmek, korkudan rengi 
atmak, aşağılık ve zelil olmak), tehekkame rif:i (düşmanı kahretmek, deı:ip denizin gürültüsü) 
heltkede ~ (alacaklı borçluyu sıkıştınnak), hekke o& (vurmak, bitkin düşürmek, ezmek, kuyu 
çökınek, sarhoş olmak, saçmalamak), hekkeme ,.S. (gök çok yağmur yağdırmak, kibirlenmek, 
öfkele.omek, pişman olmak, kuyu çökmek, hafife alıp alay edip eğlenmek), tehekkene Jr.+. 
(kaybeniğine yanmak), helesc c.ı.IA (verem gibi hast:alıkb.na zayıf düşümıes~ bezeyan konuş
mak), heleke .ıllA (helak olmak/ etmek ölmek, çabalamak, ilitirasla yönelmek, kıtlık olmak), 
heme'e L... (elhiseyi eskitmek), hernede .w (areşiıJ alevi sönmek, ölmek, elbise esk.imek, yıp
ranmak, bitki çürümek, kurumak), hemcra (binayı yıkmak), hemeze (an mahmuzlamak, kır
mak, sıkışntınak, yere çarpmak), hemesc IJ"AA' (avıru kı.mıak, parçalamak), hemeşe ı.J- (ısır

malt), hemeta .ı.... (zulmetmek, gasbetmek, acele etmek, sövmek), heme'a. t'""=hemeğa ~ 
(başına vuımak, yarmak, gözden yaş akmak), hemeke ~ (teşvik etmek), hemele J..A, 
ehmele J,...l (gözden yaş boşanmak, salıvermek, ihmal etmek, kendi haline terk etmek), 
herome f4 (gamlı olmak, ihtiyar olmak,), berna ._...,. (göz yaş akıtmak, su akmak, şaşkın dolaş
mak), heoe'a e"' (boyun eğmek), heneka ~ (kalp sılannsına uğramak), bira JIA (sevk, kış
kırtma, birbirine düşürmek, binayı yıkmak, yere yıkmak, saldımıak, helalt olmak), hevise c..>"~ 

' =başe ı}o\4:ba'a t\4 (ınsanlar fesada uğramalt), hane u\4 (zelil olmak, küçümsemek), habe yiA 
(korkup kaçmak), hlde J\4, heyyede ~ (l:ıareket enimıek, ıslah etmek, tasalandımıak), 
başe ı}o\4=hada u"-\4 (kuş i:erslemek), hlfe u\4=heyman t.J\.ylt= (şiddetli susuzluk, lodos es
rnek), hale ıJA (dökm.ek, dökülmek, heyeJaıı olmak), heyüli 'l.J:A (zerre, şekilsiz ilk madde) ... 

118 Çocuğunu kaybetmek, aklıru yitirmek, ihtiyar birinin son çocuğu olmak: Hebile ~ (annesi 
oğlunu kaybetmek, aklıru yitirmek), el-bebeyyü .r.tlı (sabi çocuk), beva ı..s~ (anne çocuğunu 
kaybetmek), el-hitmetü ;..._..ıı (ıhtiyar adarnın veya kadırun son çocuğu) ... 

119 Şaşırtıp aklını almak, korkudan aklı gitmek, ahmak ve zayıf olmak: Hebete ..:...;.., el
hebyağu ~ı (alımalt uykucu, fahişe kaclın), hebile ~ (aklını yitimıek), el-hiblağu ~ı (ba
yağı, piç), el-bebennekü/etü ~v.m.,...ıı (zayıf, ahmak erkek ve kaclın), hetera fo (cahil, alı
malt olmak, bunamak, yalanlamak), becce ~=ihtecce ~~ (evi yıkmak, göz içeri göçük olmak, 
kimseye danışmayıp görüşünde sabit olmalt), becclcü/ e tü ~/~(saplann, dar ve uzun 
vadı), hecese ~ (aniden kalbe gelen düşünce, vesvese, fisıldaıır duyulup anlaşılınayan gizli 
ses), heceme ~ (yılam, saldın), hechac l::~ (ahmak, aklı kıt, yaşlı kimse), beceme ~ 
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=heciye tr." (goz içeri batmak, göçük olmak), el-hicrasü U"~ı ve el-hecra'u t~ı (yırtıcı 
hayvan, alçak ve ahmak adam), d-hiddin ul~l (korkak, zayıf, ahmak), bedene ~ (sakin, 

korkak ve ahmak olmak) beddene ~. (öldürmek, söz verip aldatmak, çocu~ avutmak, 
gömmek) = defe~e .:flJ, (düşmanı razı edip sulh yapmak, sükunet, gevşeme, müweke, banş 
yapmak) herabe Y~ (korkmak, kaçmak, ihtiya.clamak), herace ~~=merace ~.>' (kargaşa ve 

fitoeye düşürmek, kafa kanşıklığı, aptallık, baygınlık), hey'ara .H (kadın hafif meşrep ol
mak), hefete Wi4 (şaşırmak, ağzına geleni söylemek, ahmaklık etmek), el-hlklisü ~1 (kötü 

ahlaklı kişi, tilki), hekira .fo (şaşmak, hayret etmek, uykuya dalmak), beke'a ~ (sabırsızlık ve 
telaş etmek, korkmak, ahmaklık etmek), hdese ~ (hezeyan konuşmak, akJıru kaybetmek), 
hemeze J.-4 (şeytan çarpması, vesvese), hemeka ~ (ahmak olmak), henibe ..,.... (ahmak ol
mak), el-hevbü y_,.Jı (ahmak, çençsi düşük), hevice ~.)4 (ahmak olmak), havede :..Jtı. (cinlerle 

konuşmak), hafe UIA=havfe uft=lille ıJA (korkın2k, korkutmak), tehevvehe o_u.j (korkak, 
ahmak olma), heva tS.J4 (şeytan aklru almak), hata .l.tı. (fime, kargaşa), baga dlA (ahmak ol

mak), hame riA (aşık olmak, kara sevdaya tutulmak) ... 
ı20 Konuşma şekilleri: Hette .:.ı., el-hittu ~1 (anlamsız söz), hetefe o....i:i.ı. (çağumak, bağımıak, 

uzaktan, görünmeden konuşmak, tlf.), hetmera p (çok konuşmak) hetmde J..:iA (gizli ko
nuşmak), hethete ~. b.ızlı konuşma kekdeme) hetene ~ (yağmur bir durup bir yağmak), 

hece'e ~ (ıhtiyacı artmak veya geçmek), hedece ~.lo\ (ses kesik çıkmak), heze'e 1~. 
hezebe Y~, hezze .)., bezrame rJY., heza tS~ (çabucak kesmek, b.ızlı konuşmak, saçmala

mak, hezeyan), bezbeze ~ ~ (önyargı), h erra .;.. (köpek lurlamak, bavlamak), herata .\.~ saf
sa ta yapmak, kötü konuşmak), heımeze j.a~ (geveleİnek, arkadaş.ından gizli konuşmak), 
hemefe ~~ (fersiz konuşmak, ağlamak), bezice ~~ (name ile güzel şarla mınldanmak), he
zde J~ (şaka yapmak, akıl dışı konuşmak, ciddi olmamak), hedabe ..,...... (söze, lakırdıya 
dalmak), bedale J..- (çok konuşmak), helci ~. (he.ı:ze ve bezeyan konuşmak, gönül meftun 

olduğu şeyin peşinden gitmek), hdese ~ (hezeyan konuşmak, sözü yavaş ve gizli konuş
mak), hemete .::..... (sözü, gülmeyi gizlemek) ehmece ~~ (birbirine kanşomıak, gi.zlemek), 

hemera .>AA (çok söz söylemek), hemmar JlJ.a =hemmaz fo (boşboğaz, sözle arkadan çekiş
tiren), bemeze J.-4 (arkadan çekiştiren, vesvese vermek), bemese ...,...... (sesi ve eşyayı gizle

mek, vesvese vermek, gece ayak sesini gi.zlemek, fısıldamak), hemeşe ı.J...A (çok konuşmak), 
hemheme {+"4 (yavaş konuşmak, mınldanmak, hı.nldamak, ninni söylemek), benbesa ~ 

(gizli gülmek), heneğa ~ (sesi !asarak sevişmek, flört etmek), beyneme ~ (gizli konuşmak, 
dua etmek), d-hevbü y_,.JI (ahmak, çenesi düşük), bade :.tı. (gizlice konuşmak, sözü güzel 
söylemek yavaş yürümek), Mda ıfotJ. (hastalık nülci.etmek, kemiği tekrar Jaanak), hata .l.tı. 
(güriiltü şamata yapmak), J.lA. (böğürmek, gürlemek, kükremek, kaynamak, taşmak, kan boşa 
akmak, kanını mübah saymak) ... 

ııı Geceden bir vakit: El-hibbetü ~ı (seher vakn), el-bet'etü ~ı gecenin sonu), d-hittü Jiflı 
(gecenin ilk bölümü), el-hetk:ü ~ı (gecenin yansı), el-hityü ~ı (geceden bir bölüm), bece
de ~ (gece uyumak, uyutmak, uykuda bulmak), teheccede ~ (namaz vs için uyanık kal
mak), becera ..»-' (öğle sıcağında yola gitmek), el-hecmetü ~1 (gecenin başlangıcı), el
ihticamü r~ ~~ (gecenin sonu), d-hed'ü ~~ı (gecenin ilk üçte bio), el-hevadü :.ı_,.ıı (gece
nin başlangıcı), d -h3.zilü Jj4Jl (gecenin ortası), heraşe ..;.~ (zaman zor geçmek 'şiddetli ol
mak), hevveme r.;. (uyumak), et -tehvaü ~ı_,.:;.ıı (gecenin bir saaıı), d-him j;!tlı (gecenin yan
sından azı) ... 

122 Uykudan uyanmak, uyandırmak: Hebbe Y. , hebhebe ~ , nebehe ~ , bekkele ~ 
=beykde ~ (u:i cüsseli olmak, kibiı:lenmek, yüksek, muazzam bina, Yahudi havrası, putla
no bulunduğu bina, heykel, iskelet, kilisedekurban takdim yeri, mihrab) ... 

123 Hebera ~ , cl-hibru .)itll , bevbece (!;I.Y' , el-hevbecetü ~_,.Jl (yüksek, düz ve oturaklı yer, 

derenin bittiği yer, kazılan su çulruru), hebeııı ~ (bir bddeye girmek, inmek, konmak, fiyat 
düşmek,.eksilmek), becera ..»-' (ilişkiyi kesmek, küsmek, terk etmek, uzaklaşiııak, göçmek), 

hede'e l.lo\ (sakin olmak, konaklamak, uyutmak,) bedefe Wl~> (yönelmek, hedef almak, at-
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mak), hernede .w (ıkamet etmek), heme§e ..;..ı. (toplamak, kavim birbirine kaynaşmak,), el
bıimeıü -..ı.ı.ı (reis, başkan, kabirierde gece yaşayan bir kuş, baykuş), el-heyyaru .;~1 (düz 
oV2), h:ia .l.t.. (ışe yön vermek, düzeolemek) ... 

ı2~ Hebbe ~ , Hebeze Y-4 , hebera Y.A , hebele ı.~!" (büyük. koruyucu olmak, hükmeonek), 
hübel ı.~!" (bübel puru), hetale Jl.4 (peyderpey iri taneli yağmur yağmak) hıi'e .ı.. (zannda 
yücelik olmak, sevinınek, ), hevi'e ts.;ıA (himmet eylemek, övünmek), hıi'e .ı.., heviye ts.JA = 
lebbeyk, (emrindeyim), hıide .l\A (hidayete ermek, dalaletten kurtulmak), heyınu'llah ..!ıl ?;4 Al
lah'a yemin olsun), heyınene 4 (hükmü ve kontrolü alnna almak, koruyucu ve gözecici ol
mak, kuş kanatlan alnna almak, amirı demek), Müheymin ~ (aynı anlamda allah'lll sıfat 
isını). hevıi tSY. (hoşuna gitmek, arzu etmek), heva tSY. (düşmek, yükselmek, uçmak, sürade 
inmek, gitmek, dağa çıkmak, kulak çınlamak, el sunmak, bavaland.ımuk, uçuruma yuvarlan
mak), hi'e ~ı.. (güzel görünüşlü olmak, arnı etmek), beyye'e ~ (baııı:lamak, kolaylaştımıak, 
düzenlemek, hey'erini oluşturmak), heyıe U,. (gel diye çağırmak) ... 

ıı; Kılıç, Hulus~ 1VV İıkım Aniikloptdm, "Ayn" mad. N, 255. 
ıu Öncelikle ayn ~ kelimesi hem göz, hem pınar (göze), kaynayıp akan su, hem bir türlin göz

des~ iyisi, kıyınetlisi, bir topluluğun öncüsü, gözcü ve gözedeyici~ hem de bir şeyin zahir, 
açık ve göz önünde olanı, dolayısıyla mekıin, ufukta yer kaplayan eşya, kişinin kendisi, zan, pe
şin para, malın elden teslimi anlaın.lanna gelmektedir. 

ıZ7 Ayn ~ kelimesiyle aynı köke sahip ıine ı)&. fiili dikkade bakma, gözedeme, casusluk yapma, 
birine haber getirme, dikkatli veya körü gözle bakma, kaynağın suyunun çoğalması. akması, 
kuyucunun suya ulaşması, gözün güzel ve iri olması, bir şeyi tayin etme, atama, ağacın çiçek 
(göz) açması, inciye delik (göz) açma, açığa çıkma, rulum vb. şeyin delinmesi veya deliğin ka
patılması ve içine su doldurulması, gözlem yapma, muayene etme, ilgilenme, önem verme, in
celeme, şerefli oİma, birini amir olarak arama, bir şeyin gözde ve iyisini alma, vaade tayin ede
rek veresiye alış veriş yapma vs. anlamianna gelir. Ane .:)&. (görme, açık ve zahir olmak), 
aleoe J.:. (görünür olma) arada ı.fo~ (gösterme) ard ı.fo~ (yeryüzü) arad ı.fo~ (dünya 
malı) aoıin J::s;. (ufuk, .:if"ak), alim e ~, arafe u~ akale cJir. (bilme, anlama), ayn U!' (eşya, 
var olan, görülen) ilem ,Jit. (görülen evren) alem~ (gösterge) a'ıafl ul~l, arşı].~ (yüksek 
yer) arace ~..1"-. mirac ~~..>'-'(yükselme, belirgin'dlma) amme 4..&c. (umumilik), ane u~ (yardım 
etme), isteine ıJ\.U...I (yardım isteme, sığınma, göz dikme) abede .li"- (kul olma, edinme) asame 
-...~(koruma, sığınma), isra'na .;.:;..ı (müsra'ru, yüz/göz çevirme) ıira .)~. arra ~. abe ..... ~. 
atebe ~(ayıp, utanma, yüzüne bakamama), ıine ~.abbe Y.. (suyun kaynağından çıkması. 
akması), asara y.= (bir şeyin suyunu çıkarma), ar:ıbe ..,.,~ (su ve dilin safiaşması ve insanın 
hare.ketli, konu göçer olması, Ar.ıp toplumuna mensup, tanıdık olması), acem ~ (yabancı 
olması), ayyene li:t, ar:ıbe Y~ ve abera Y.&'- (açıklama), ani.._.$. ve arıne &:- (mektuba unv~ 
yazma), ayn c.:.ı;c. (ölçü b~ nakit) ~ ~. yairu ~ yaü.ru .)J'-J (ölçek ve ayarlama), :Ue J.c. 
(eksik ölçme), ayn ~ (ınsan gözü, gözdesi, terazi gözü, kefesO ana ~ ya'ru ~ (önem ver
me meşgul olma), ıine .:)&. = ıime r~" (bir şeyi arzulu ve dikkatli yapma), azibe yjc. ( susuzluk 
çekme ve leziz olma), asa ~. aşeka ~ ve aşera fo (beklenti, sevgi, muhabbet), ane .:)&. 
ayyene (jr:. (belirleme), adde ~ (sayınaf, ahhede -*'· ehhade .ı.>..l, vahhade .ıi.J (bideme), ahi
de .ı:.l, akale Jir., akade ~. akede ~. akabe ~ (belirleme, bağlama ve bağlanma), atafe <..&:ic. 

, letafe U.l.l ve atıi .._.$. (ılgi, şefbt gösterme, iyilik etme), ile J.c. (geçimini üslenme), (ane ~) 
(koruyup kol!aına), elif ve ayn ile dönüşümlü kullanılan ile J.c. ve :ise...,.~ (aile, geçim) amera 
~(yaşama, ikamet, imar), araşe ı].~ (ev yapma), amede ~ (eve direk vuana, destekleme, 
çocuğu vaftiz etme), amile ~ (çalışma), araka ı-'~ (terleme), aoıi ~ (esir olma, göz alnna 
alınma), aoişe ~ (hayvanı bağlama), alera ~ (boynuna asılma), allega ~ ve ğalega ~ 
(kapa ap kilitleme), al efe ı...&, ad efe ~ (yernleme), aile Jc., aleze jlı:. ve al es e uJı:. (hasta ol-
ma), alece ~.k (tedavi etme, ilaç verme)... . 

128 Yükselme anlamıyla Ane ı)&. fiiline ortak olan alıi ~ fiili ve türevlerinin al:i ~ harf-i cerri
nin yükseklik ve bir şeyin üst tarafını (ıstiğl:i ~~ifade etmesi~rtüşmektedir. ~e&:- fiili-
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nin gözü bir tarafa çe;virme, alıkoyma, menetme anlamlan ile anede fiili ve türevlerinin sapma, 
reddetme ve inatlaşma anlamlan ortaktır ve an iJc. harf-i ceı:riyle örtüşmekteclir. Ane ül&. ve 
ayn ~.ali .)c., azıme ~. azze Jc., aleme ri<-, ilim r1- (yükselme, kibirlenme, yukan çıkma, 
şerefli olmak), ana ~ ve ali .)c. (mektuba adres yazma), aleme r1- (alem, işaret, befutt), 
aile Jc. (ıller, delil iz), avn ı)_,c. (yaşırun ortasıada olma), azm ~ (yolun ortasıada olma). 
adele ~ (ortada dengede olma), azıme ~. azirne r-Y:., asime ,..= (gayredi ve kararlı olma), 
acele J.;,.c., acera ~(çabuk ve hızlı davranma) anlamlan arasındaki akı:abalık aynca önemli 
göstergel erdi!. 

ı29 Anede ~.ama~. amişe ~(gözden yaş alanası, kör hasiretsiz olma, sapma), amehe .......,., 
ace ~\&., asefe u...:. (yolunu şaşımıa, sapma), ada ı.s.ıı:., aci .)= (loöirli, haddi aşma) asera ~ 
(zor olma, zorlaştırma), anete ..:.ı.:. (kötülük etme), azera JY (özür dileme), acefe ~. 

azibe ...... ~. arııne u..>'", asefe ~ (uzaklaşma ve kaybolma), ara 1.5..>'" (zor zamanda terk edip 
yalnız bırakma) affe u.-., afa W:., (terk etme, vazgeçme iffedi olma) kelimeleri an ı:ıı=- harf-i cer
·o ve arıne f.F. fiilinin açılımı gibidirler. Azele Jjc- (azletme, görevden alma) fiili de ·ane t;l&. ve 

ayyene ~ (tayin ve atama) fiilinin zıt anlamlısıdır. 
ı30 Hamdi Yazır, Hak Dini. 
ı3ı Zebidi, Tae, aşa-ya'şu ~ ·~fiili. 
m Bkz. 38/Sad 1. ayet ve ilgili dipnot. 
ı33 Zemahşeô, 1\cffaf,Tabeıi, COJlliu'I-B'!}an; Razi, Mifalihu'l-Gt!Jb. 
134 Maverdi, m-Niiket; Ham di Y azır, Hak Dini. 
m İbn Anye, ei-Mrthamr. 
136 Durmuş, age. "Ta" mad. XXXIX, 281-283. 
137 Tarıne 0b, tantane tJl.lb, dekka .J . .l zil ve çıngırak sesi, rakka ...;; takırtı sesi, tabtabe ~ su 

veya ayak sesi gibi kelime grubu da vurma, kırma ve şiddet seslerinin yansımasına ö.mek veri
lebilir. Bu sert sesler öbeğinin zıt yönünde bir uzantı oluşturan ve insanın vücut ve duygu ha
reketlerini yansıtan tiiller de vardır: Ö.meğin ta'ta'e U.U. (baş eğmek) ci'a ~\.b (boyun eğmek, 
yumuşamak ve itaat etmek) cibe ylb ve tab be .:,..1. (hoş ve nazik davranmak), ıtr _,l.c. (keskin 
koku) ... 

138 Ö.meğin ci'e ~Ib (aynlmak, uzaklaşmak, gidip gel.mek), cira Jlb (uçmak, dönmek, yol yürü
mek, sürmek, uzamak, yayılmak), tahha tb (atmak, yaymak, sürüp götürmek), tife ulb (eı:ci
fında dönmek dolaşmak), clle Jlb' (uzamak), tafika ._;il, ve talea tlb (bir yere/şeye ulaşmak), 
tamea ~ve talebe yıl. (bir şeye ulaşma arzusu, istek), tava ı.s_,b (ayrılmak, geçip gitmek, me
safe kat etmek, uzağı yaklaştırmak), Tuva ı.s_,b (Sirıi'da bir vadi ismı) ciha clb ve tabi ._r.b 
(yolu şaşırmak, dolaşmak, uzak olmak, helak olmak), ta:mıi ~ (uzayıp yükselmek), taraha c.). 
(atmak), tarade .ı.). (uzaklııştırmak, kovmak), taleka ._;ll. (ayrılmak, boşanmak), tagi ._.il. 
(coşmak, taşmak ve haddi aşmak), ta' ane ıJo.b, (geceleyin uzağa gitme.k, ayıplamak), taraga ._;_). 
, (yola gitmek, yol yapmak, düzlemek, kapıyı çalmak) ... 

139 Sa'lebi, ei-Kclf, İbn Atıye, el-Mu ha mr. 
ı40 İnce hi harfinin anlamıyla ilgili olarak 19 /Meryem suresi 1. ayetin açıklamasına bakılabilir. 
ı4ı Maverdi, m-Nriket. 
ı42 Zemahşeô, Ke11af, İbn Kesir, Tefsir. 
ı43 İbn Atıye, ei-M11hamr, 26/Şuara l;.Maverdi, etı-Niiket, 27 /Nemll. ayetin tefsiri. 
ı44 Sa'lebi, e/-Kqf, 26/Şuara 1. ayetin tefsiri. 
ı45 Maverdi, en-Nriket, Izz binAbdisselam, et-Tifsir, 26/Şuara 1. ayetin tefsiri. 
146 Sin harfinin anlamı içi Yasin, mim harfinin anlamı için 7/ A'rafl. ayetlere bkz. 
147 Sin harfinin anlamı içi 36/Yasin 1. ayete bkz. 
ı.ıa Sin harfinin anlamı içi 36/Yasin, mim harfinin anlamı için 7/ A'raf 1. ayedere bkz. 
ı49 Maverdi1 en Nriket, İbn Arıye, e/-Mrtharrer. 
ıso Razi, Mejalihii'I-Gl!Jb, 11/Hud 1. ayetin tefsiri. 
ısı İbn Arı ye, ei-M11harrer, 11/Hud 1. ayetin tefsiri 
ıs2 Maverdi, "en-Niiket ve'I-Uyfin; Sa'lebi, el-Kcl[; St!JII/i,. ed Diirrii-1 Menstlr, 12/Yusuf 1. Ayetin ıefsici. 
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153 Durmuş, oge. "Ri" mad. c. XXXIV, s. 371. . 
154 Ra. harfi anlamına gelen er-Riü ~1)1 kelimesi, deniz köpüğü ve zirve anlamına da gelmektedir. 

Ra's c.J'IIJ kelimesi baş anlamına gelctiği gibi her şeyin yukarısı, baş tarafı, ucu, zirves~ akıl, şe
ref, kıymet, anlaınlaı:ına ve hatta ral s ıJ'i> J veya rilı c.J'Iı.; J kelimeleri gibi hiliın, vali, kılıç kab
zası, bir işin başı, bururı, sermaye vs. anlamlarına da gelmektedir. 

155 Ra'ese c.J'IIJ fiili başına dokunmak, kafası büyük olmak, başı ağnmak, reis, başbuğ olmak veya 
birini başkan yapmak, değerli ve şerelli olmak, birinin başını yere eğmek anlamlanna gelmek
tedir. Şu fiili er bu anlamlarla ortak oldukları gibi alanı da giderek genişletmektedir. Rayese ı.>"'.J 
• ra'ese c.J'IIJ (kibirli olmak ve salınatak yürümek), ra'a tlJ (yükseklik yücelik, bereketlenmek, 
artmak, fazlalaşmak, beri öte hareket etmek, görünüp kaybolmak, süslenmek). Aynı kökten 
er-ri'u t>..Yl (yüksek yer, dağ. yü~sekten inen akıntı, kule ve manastır hücresi), ray'in ü~J (her 
şeyin cvveli, ucu cfdal olaru), ra' s t./"IJ (baş), taye c;ıJ ve tayya i.;J (bayrak yapmak, yüksek ve 
görünür yere sancak ctikmek), ciyet ~ı J (bayrak, gerdanlık, insanların görmesi için dikilen her 
türlü nesne), rabbe YJ, Rab YJ (yüksek ve efendi olmak+ sahip, olmak, yetiştirmek, büyütüp 
beslemek, rızıklandırmak, hayır ve bereket vermek), ra'efe UllJ, RaUf u)J, rahi.ıne f"'>-J Ra
him ~J (gözetme koruma, acıma), (ra'afe, ribe clJ ~J (salınmak, dalgalanmak), 
rayyehe ~..J (bir şeyi genişletmek, yaymak, tereddüt ve kararsızlık), raffe ÜJ, rafrafe u_.ı!J 

(dalgalaomak, salınmak titremek) ra'a ı.SIJ ve ra'ra'e I)J fiilieri yüksek ve görünür olmak), 
ra'a ı.SIJ duyularla görmek, göstermek, gösteriş yapmak, tefekkü.rle kalple görmek ve akıl ile 
idrak etmek), ra'ra'e I)J (görmek, bakmak ve gözü hareket ettirmek, gözün, şimşeğin, bulu
turı, serabın parlaması, gök gürültüsü) ... (Bunlar yükseklik, görünürlük, süreklilik demektir ve 
ci harfinin tekrar yoluyla zırlatılınasııu anclıor.), rafe'a r}IJ (yükselmek, kaldırmak), a'rafe u .;c-l 
(yükselmek, anlamak), rave'e ~JıJ (acele katar vermeyip sonunu düşünmek), cibe ylJ (şüphe 
ve tereddüt), ra'ade ~IJ, ra'dede .ı..ıc.J, Ride JIJ, ra'd ~J (korku, tehdit, titreme, isteme) 
rabe'a (;!J (sevinç, müjde, muduluk, bereket, esirgeme ve şefkat), rabi' (;:!!..) (bulut, bahar), 
Ra'ese c.J'I~J, cise c.J'IIJ (reis olmak, görünmek), rasse l>aJ, rassa U..J (yerleşmek, yapıştırmak, 

haberi yaymak), rava ı.S.JJ ve casele J.. J (haber iletmek) ... Anlaşılan o ki sesin yayılması, habe
rin yayılmasına ev sahipliği yapmaktadır. 

ıs6 Mavercü, en-Nılk.tt, İbn Aııye, ef.M11bomr; Sa'lebi, !1-!Vlf 
151 Bkz. 50/Kaf 12; 25/Furkan 38. 
158 Bkz. Ra'ese ı..ı-l J fiilinin anlamlarıyla ilgili dipnot 
159 Durmuş, TDV. İs!IJin Anıiklopedisi, "Ha" mad. XIV, 333-338, 
160 Özellikle haclde h ve halese u-h= hatta .b. (sınır, engel koymak), kelimesi de hale J6. ve 

bılme ?b fiilieri de bir şeyin etrafında dönmek anlamında bu fiilierle anlamdaştır. Hava ı.S~ 
fillide bir şeyi içine .alma, toplama ve kuşatma anlamıyla havuz anlamındaki ha da ı.>'-1..:.. fiiliyle 
eş anlamlıdır. 

161 Habese ~. hasara y..=, hazara ~. hasane ı.Jw>.:ı. ve haffe ü.:ı. = hlta.l.l..:.. (samıa, kuşatma), 
haraze j->"', harase c.J'I->"', hafaza .!>h ve hama ıs-""' yahmi ~himaye 4...:.. hadane ~ (ko
ruma ve saklama) hameze _}..:>., hamese ~.>"-""', havese c.J'I~ (kahı:arnanlık), hasebe Y....:.., 

hasibe ~. (saymak ve soylu olmak), l:faleme rh ve teharnmele ~ (yulnuşaklık, ihtiyatlı 
olmak, sorumluluk almak) hazira Jj:>. ve hamme ~ (korumaya alma anlamından başlayan 
uyandımıa, sakındırma ve korkutma}, hacebe ~. hacera .»'>-, haceze ~. had ~. 
haserne F. harume r ..>"' hazale Jl;.:,. (sıoı.dama, engel olma ve tas~ men, hacr, haram, 
yasak,) Hicaz J+"-, Haram ?ı->"' ve H:ıcir .»'>-, (Kabe ve çevresiyle ilgili isimler), habbe .::,..:., 
hasüne ~. harasa O'"->"', bari ı.SJ"', hactibe yA, hasira ...><-=,hala u-h, harıne 0:-, hana~ 
(tadı, sevimli, güzel olmak, sevmek, düşkün olmak, özlem ve üzüntü duymak), hamide .l.u. 

(övme) ... 
162 Hasara y.= ve hasara Y-"'b, haffe .:h, basa O'"b, hada v">h fiilleri hata .l.h kelimesiyle an

lamdaş görünmektedir. "Ancak bab e ..,..ı..:.., hıide Jb, hfu:a Jı..:.., hasera ...><-=, hafe u\.:.. harafe ...... y. 

, hanefe ~. hada ı.>'>b, hale c..lb. bine ~. hame'e l.b fiilieri ~ata .!.\.:..) anlamıyla birlikte 
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yoldan sapmak, eğilmek. dönmek ve zulmetmek anlamianna da gelmektedir. Hadega ~ ve 
abdega ~1 hakade ~. haclde h (keskinlik ve öfke), haşera _,.:.:. (toplamak, siim:ıek), hara
be YY., hatabc yb, haraşe ı.J.y., haı:aka ~Y., harake ~Y., bamme {>:..(tahrik, tahriş ve şid
det) 

163 Maverdi, m-Niiktt, Sealibi, ti-Ctvtıhir. 
ı64 Haba <sP-, haterne rh. hadese ~. hazara JY., hasade ~. hakka c:;:.., halle J:.., hakerne ~ 

kelimelerinin anlam örgüsü ortako.r ve hamme ~ kelimesinin anlamıyla akrabadır. 
ı65 Bu harfleri belli kelimelerin anahtao veya losaltması olduğunu iddia edenler de olmuş, hangi 

kelimelerin losalıması olduğu konusunda İbn Abbas ve eliğer aJimlerden çok farklı rivayerler 
gelmiştir. Ancak Şevlcini'nin de belirttiği gibi Hz. Peygamber'den herhangi bir bilginin gel
memesi, sabaheye dayandınlan isoatiann losıdı ve çelişkili, tabiinden gelen bilgilerinse daha da 
karmaşık olması ve aynca önerilen ıııanalann Arap dilinde yaygın olmaması gibi ıicdcnlerle bu 
bilgiler tutarlı bir sisteme orurrulamamaktadır (Duman, age. vm, 401,403, 404). 

ı66 Aliınıerin çoğu bu harfleri surelerin ismi kabul etmiştir (Zemahşerl Keşşaf, I, 19-31). Zeyd bin 
Eslem, Halil bin Ahmed, Sibeveybi ve Hasan-ı Basri bu görüştedir (faberl, CoJ!IÜt'I-B~on, I, 
206; Razi, Mifolihii'I-Gt!Jb, Il, 8-11; Duman, VTII, 402). Harfleri devamındaki cümleyle birlikte 
sure başlangıo kabul eden görüş bu iddiayı tutarlı hale getirebilir. Katade ve Mücahid'e nis
pede Kur'an'ın ismi olduğu da söylenmiştir. Fakat bu harllecin hemen devamında Kur'an'a 
aynca yemin edilcliği için tutarlı görülmemiştir (Duman, age. vm, 402). . 

ı67 Arap edebiyatçılanna meydan okuma ve Kur'an'ın mucize olduğunu ortaya koyma amaoyla 
nazil olduğunu savunanlar da olmuştur. Taberi bu görüşü _selef ulemasından gelmecliği ve son
radan ortaya ao.lmış bir düşünce olduğu gerekçesiyle, Şevlciıll ise bedi ve beyan açısından gizli 
ve kapalı işaı:ederin geçerli olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Fakat son dönemde en fazla 
kabul gören de bu görüş olmuştur (Duman, age. vm, 402, 403). 

ı68 Bu harflerin Kur'an'a dikkat çekmek ve muhatabı dinlemeye sevketmek için zikredilcliğini 
söyleyenler de vardır. Ancak bu harfler dikkat çekmek için zikreclilmişse dikkat harlin kendi
sine değil, başında bulunduğu surenin içeriğine yoğunlaşmış olmalıdır. Aksi halde bu harlin 
orada bulunuşu sorgulanacaktır ki mevcut kayn.aldarda böyle bir tartışmaya rastlayamıyoruz 
(Duman, age. vm, 402, 403). 

ı69 Kurtubi, ef.Cami', I, 115, 116. Bkz .. Duman, age. XVIll, 401, 402. . 
170 Bazılarına göre ise bu harfler birer yernindir (Duman, age. VTII, 403). Ancak harfe yemin edi

liyorsa yemin harfin neresindedir? Eğer harfin kendisi yeminse neye yemin edilmektedir, bu 
soru cevapsız kalmaktadır? Bazılan da bu harflerin sureleri birbirinden ayırmak için kullanıldı
ğı kanaatirıdedir. Ancak Taberi ve İbn Kesir bunu anlamsız bularak reddetmişlerdir. Çünkü 
her surenin başında bu harflerden yoktur ve sureleri ayırmak için besmele yeterlidir (Duman, 
age. vm, 402). 

ı1 ı Huruf-ı mukattaayı ce& veya ebced hesabı ile yoı:umlayanlar da olmuştur. Zayıf bir rivayete 
göre Yahudiler "Eiif, Lam mim" harflerinden h.axekede İslam ümmetinin ömrünü hesap et
meye ka.lkışmışlar, bu olay üzecine müteşabihat konusundaki ayet gelmiştir. İbn Kesir söz ko
nusu rivayeri batı! kabul etmiştir. Ebced hesab111;1 Mukattaa harflerine ilk uygulayan da Mukatil 
bin Süleyman'dır (Duman, age. VTII, 403). Harflerin büyüsel gücüne inanma bütün Orta Do
~ uygarlıklannda vardı. Yahudiler bunu Grek kültüründen almışlar, daha sonra Hıristiyan ve 
Islam kültürlerine de geçmiştir. Başta Pisagorculuk olmak üzere Grek filozoflannın eserlerin
den harekede İslam aleminde hurıif ilmine dair kitaplar, hatta tefsir kitapları bile yazılmıştır. 
Bunlar da esas aldıklan o kaynaklar kadar apoktiftir (Bozhüyük; Mehmet Emin, 1DV ls!a!IJ 

· Anıileloptdi.si, "HuruP' mad. VTII, 397-400). Bu felsefede harfler ve rakamlar büyüsel şifrelerdi 
ve bunlann sırlan kelimelere, kelimelerinki k2.in.ata yayılmışo. Bu düşünce Banni kökenli ce& 
geleneğini doğurmuş, her bilge kişinin öz~e mutasavvıflann ulaşacağı gaybdan haber ver
me tekniğine dönüşmüş, "İlmü'l-huruf' adı altında bir akım doğmuştur. Tefsircilerin bu akıl
dışı 
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