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Siyer Coğrafyası’nın Hakim Dili ve
Bu Dilin Son Vahyin Dili Olarak
Seçilmesinin Nedenleri
﴿ َولَ ْو َج َع ْلنَا ُه قُ ْرآنًا أ َ ْعج َِم ًّيا ّلَ َقالُوا لَو َْل فُ ِّصلَ ْت آيَاتُهُ أَأ َ ْعج َِم ّ ٌي
َو َع َربِ ّ ٌي قُ ْل ُه َو لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا ُه ًدى و َِش َفاء وَا ّلَ ِذينَ َل يُ ْؤ ِمنُو َن ِفي
﴾يد
ٍ آ َذانِ ِه ْم َو ْق ٌر َو ُه َو َعلَ ْي ِه ْم عَمً ى أ ُ ْولَ ِئ َك يُنَا َد ْو َن ِمن َّم َك ٍان ب َِع
“Eğer biz, onu başka yabancı bir dilden Kur’ân kılsaydık,
muhakkak şöyle diyeceklerdi: ‘Âyetleri açıklansaydı ya!
Arab’a yabancı bir dil mi?’ De ki: ‘O, inananlar için doğru
yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara
gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve
Kur’ân onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden
bağırılıyor (da Kur’ân’da ne söylendiğini anlamıyorlar.)”

27. Ders

(Fussılet, 41/44)

HIRA
Arab-ı Bâide ve Arab-ı Bâkiye ne demektir?
Arab-ı Âribe ve Arab-ı Müsta’ribe ile hangi Araplar
kastedilmektedir?
Dünya dilleri kaç gruba ayrılır? Arapça hangi dil
ailesindendir?
Belağât ve Fesahat ne demektir?
İcaz ne demektir? Arap dilindeki yeri nedir?
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S

iyer Coğrafyası’nda yaygın olarak kullanılan dil, elbette ki Arapça idi. Her
ne kadar başta Mekke, Medine ve Tâif olmak üzere, Hicaz bölgesinin tamamında başka milletlerden köle ve mevâlî olsa da özellikle panayır ve pazarlara o günün dünyasının çok değişik yerlerinden Arap olmayan tüccarlar
gelse de hep hakim dil Arapça olmuştu. Öyleyse Siyer Coğrafyası’nı tanıma
adına, bölgenin kullandığı dili ve bu dilin özellikle son vahyin dili olarak belirlenmesinin/seçilmesinin nedenleri üzerinde durmamız gereklidir.
Asıl mevzuumuza geçmeden bizler için önemli bir mesajı içerisinde barındıran bir nükteyi paylaşmak istiyorum. Merhum Muhammed Hamidullah
Hoca’mız, bir ders sırasında talebelerine: “Arapça sadece Arapların dili değil,
kavim, kabile ve milleti ne olursa olsun tüm Müslümanların anadilidir.” demiştir.
Bu söz karşısında şaşkınlıklarını izhar eden talebelerine, Hamidullah Hoca
sözlerini şöyle devam ettirmiştir: “Siz Ahzâb Sûresi’nin 6. âyetini okumuyor
musunuz? Orada Rabbimiz: ‘Peygamber müminlere kendi öz canlarından
daha evladır, önceliklidir. Onun hanımları ise müminlerin anneleridir.’[1]
demiyor mu? Annelerimiz olan Peygamber hanımları Arapça konuştuğuna göre,
hepimizin ana dili Arapçadır. Dolayısı ile Arapça Arapların dili değil, İslâm’ın
dilidir.” demiştir.
İşte biz Arapça dediğimiz zaman sadece Arapların dilini değil, analarımızın ve İslâm’ın dilini kastetmiş oluyoruz. Tabii Arapça gibi tarihi, özellikleri,
ayrıcalıkları, grameri, yazısı, edebiyatı ve daha birçok hususiyeti olan bir dili
her boyutu ile değerlendirmek mümkün değildir. Bundan dolayı biz, özellikle Siyer Coğrafyası’nı bu yönü ile de tanıyabileceğimiz birkaç noktaya dikkatleri çekeceğiz. Bu manada üç temel başlık üzerinde durmaya çalışacağız:
1. Arapların genel tarihi
2. Arapçanın son vahyin dili olarak seçilmesinin nedenleri
3. Arapça içerisinden özellikle Kureyş lehçesinin seçilme sebepleri
[1]

Ahzâb, 33/6.
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ARAPLAR

ARAB-I BÂIDE
Âd
Semûd
Medyen
Tasm
Amâlika
Cedis
Birinci Cürhüm
Hadramevt

ARAB-I BÂKIYE
ARAB-I ÂRIBE

ARAB-I MÜSTA’RIBE

KAHTÂN
Cürhüm
Yar’ub
Sebe
Himyer
Kehlan

Cürhümîler - Hz. İsmâil (as)
Nâbit
Selâman
Hemeysa
Yesa
Üded
Üdd
ADNAN

1. Arapların Genel Tarihi
Tarihi malumata geçmeden Arap kelimesinin nerden geldiğine ve ne
anlam ihtiva ettiğine bir bakalım. Arap kelimesi bir ırkın ismi olduğu gibi
aynı zamanda bu adlandırma aynı ırkın köy, kasaba ve şehirler gibi yerleşik
mekanlarda yaşayanlarına arab, çölde (bâdiye) göçebe hâlinde yaşayanlarına
ise a’râb (bedevi) denilmesi suretiyle de sosyo-kültürel bir yaşam biçimini
de ifade etmektedir.[2] Kelimenin menşeine gelince, bu alan biraz ihtilaflıdır.
Bazılarına göre Arap kelimesi “batı” manasına gelen Sâmî kökten türemiş bir
kelimedir. Mezopotamyalılar önceleri yönü belirlemek maksadıyla Fırat’ın
batısında oturanlar için bu kelimeyi kullanmışlar, daha sonraları bu kelime
orada oturan kavmin ismi olmuştur. Başka bir görüşe göre ise Arap kelimesinin aslı İbranice arabha yada erebhe’dir. Arabha, kara ülkesi; erebhe ise göçebe anlamındadır. Bu anlamların dışında Arap kelimesinin çöl ve çölde yaşayan kimse manasında olduğu da söylenmiştir.[3]
[2]
[3]

Orhan Karmış, “A’râb”, DİA, III, 242.
Bkz. Yıldız, “Arap”, DİA, III, 272.
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Arapların tarihine gelince, onların Sâmî topluluklar içerisinde geçmişi
en eskilere dayanan millet oldukları ifade edilir.[4] İlk devir tarihleri hakkında fazlaca bilgi yoktur. Bu ilk devire, Arab-ı Bâide denir.[5] Kısmen Kur’ân-ı
Kerîm’den, eski Arap şiir ve efsanevî haberlerden tespit edilebildiği kadar;
Âd, Semûd, Medyen, Tasm, Amâlika, Cedis ve Birinci Cürhüm kavimleri,
Hadûra, Arab-ı Bâide’nin başlıca kollarıdır.[6]
Arap tarihinin ikinci devresine ise Arab-ı Bâkiye denir. Bu döneme dair
bilgiler oldukça fazladır. Tevrat’a da, bir şekilde yansıyan bu bilgiler, Arapları
tanımak açısından önemlidir. Bu ikinci devre, iki ana kola ayrılırlar: Arab-ı
Âribe ve Arab-ı Müsta’ribe.[7]
Arab-ı Âribe
Asıl Araplar anlamına gelen bu kola, Kahtânîler de denir. Anavatanları Yemen olan bu Araplar; Cürhüm ve Yar’ub diye iki büyük kola ayrılırlar.
Ya’rub’dan da Kehlân ve Himyer adında iki ayrı koldan birçok kabile meydana
gelmiştir. Daha sonraları bu kabileler çeşitli sebeplerle Yemen’den ayrılmış
ve Arabistan’ın farklı bölgelerine yayılmışlardır. Kehlânîlerin kollarından
Ezd kabilesi kuzeye göç etmiş, onlardan Sa’lebe b. Amr önce Hicaz’a, oradan
Yesrib’e gitmiş ve yerleşmiştir. İslâm tarihinde isimlerini çokça duyduğumuz
Evs ve Hazreç kabileleri bu soydan gelmişlerdir. Kehlânilerin ve Himyerlilerin diğer kolları ise başta Merrüzzahrân’a, Uman’a, Ecâ ve Selmâ dağlarına,
Bahreyn’e, Irak ve Suriye topraklarına ve daha başka yerlere gitmişlerdir. [8]
Arab-ı Müsta’ribe
Bunlar, köken itibari ile Arap olmayıp sonradan Araplaşan kabilelerden meydana gelmektedir. Bu kabilelere; Adnânîler, İsmâilîler, Meadîler veya
Nizârîler denmektedir. Arab-ı Müsta’ribe’nin ortaya çıkışı Hz. İbrâhim’in
oğlu Hz. İsmâil’e dayanmaktadır. Hz. İbrâhim, aslen Mısırlı olan hanımı Hz.
Hacer’i ve oğlu Hz. İsmâil’i, ilahî bir işaret ile getirip o günlerde hiç kimsenin
olmadığı Mekke’ye bırakmıştı. Hz. Hacer’in büyük bir teslimiyet göstererek
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 36.
Cevad Ali, el-Mufassal fi tarihi’l-Arabkable’l-İslâm, I, 294.
Yıldız, “Arap”, DİA, III, 273.
Ebü’l-Fidâ, el-Muhtasar fî Târîhi’l-Beşer, I, 100.
Yıldız, “Arap”, DİA, III, 273.
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karşıladığı bu ağır imtihanın neticesinde Rabbimiz, bölgeye hayat kaynağı
olacak Zemzem’i hediye etmişti. Zemzem’in ortaya çıkışı ile Cürhümîlerden
bir kafile oraya yerleşmiş, böylece Hz. İsmâil onların arasında büyümüştü.[9]
Bir müddet sonra Hz. İsmâil, Cürhümîlerden bir hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten on iki çocuk sahibi olmuştu. Böylelikle Hz. İsmâil’in soyu Cürhümîlere karışarak Araplaşmış ve birçok kabilenin ortaya çıkmasına vesile olmuştu Hz. Peygamber’in (sas) 21. göbekten dedesi olan Adnan işte bu soydandır.
Efendimiz (sas) 21. göbekten dedesi olan Adnan’a kadar soyunu sayar, sayılmasına müsaade eder, ondan ötesine geçmez ve şöyle derdi: “Bundan sonrası için nesep alimleri yalan söylemişlerdir.” Bu rivayeti bize aktaran İbn
Abbas, sözünün devamında der ki: “Şayet Allah Resûlü, Adnan’dan sonrasını
öğrenmek isteseydi elbette öğrenirdi.” [10]
Adnânîler, tarihi süreç içerisinde nüfusları çoğalınca anayurtları olan
Mekke’den çeşitli bölgelere dağıldılar. Bahreyn, Yemâme, Basra, Tâif, Necid
ve Hicaz bu bölgelerin başlıcalarıdır. Görüldüğü gibi Siyer Coğrafyası’nın
büyük bir kısmını, Kahtânî ve Adnânî soydan gelen Araplar oluşturmaktadır.
Bu iki soy; gerek sosyal hayat olsun, gerek kullandıkları lehçeler olsun, gerekse din, ahlak ve gelenek bakımından olsun birbirlerinden biraz farklılıklar
gösterirlerdi. Aynı kökten gelmelerine rağmen aralarında sürekli bir rekabet
içerisinde bulunmalarından dolayı sürekli çekişme içerisinde bulunur ve birbirleriyle mücadele ederlerdi.[11]

[9]
Bkz. 17. Ders, Zemzem’in Tarihçesi, s. 249-258.
[10]	İbn Sa’d, Tabakât, I, 34.
[11] Hakkı Dursun Yıldız, “Arap”, DİA, III, 273.
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2. Arapçanın Son Vahyin Dili Olarak Seçilmesinin Nedenleri
Arapça, Sâmî diller ailesindendir. Dünya dilleri, araştırmacılar tarafından
ses ve biçim benzerlikleri açısından dokuz ana grupta ele alınmış ve birçok araştırmacı tarafından bu tasnif doğru olarak kabul edilmiştir. Bu diller şunlardır:
1. Hâmî-Sâmî Dil Ailesi: İbranice, Akatça, Arapça, Aramice, Habeşçe,
Eski Tunus dili, Kıptice, Eski Mısır dili, Libya ve Berberi dilleri, Bedia, Somali, Galla, Saho, Afra, Agaw, Simidia dilleri.
2. Hint-Avrupa Dil Ailesi: Vedikçe, Sanskritçe, Takritçe, Talice, Bengalce, Mahratca, Urduca, Hintçe, Avesta, Pehlevice, Peştunca, Farsça,
Afganca, Ermenice, Tacikçe ve bazı Kafkas dilleri, Anglo-Sakson, İngilizce, Almanca, Flamanca, Latince, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Rumence, Yunanca, Arnavutça, Rusça, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça.
3. Kafkas Dil Ailesi:Abazaca, Çerkezce, Çeçence, Lezgi dilleri, Gürcüce,
Lazca ve Sıvan dilleri
4. Ural-Altay Dil Ailesi: Fin-Ugor dilleri, Fince, Macarca, Estonyaca,
Perm ve Liv dilleri, Laponca, Mordiv dili, Çeremisçe, Dermiyen dilleri, Türkçe, Moğolca, Tunguzca, Mançuca, Japonca ve Korece.
5. Bantu Dil Ailesi: Afrika’da kullanılan diller, Sudan ve Gine’de konuşulan diller
6. Bask Dilleri: Hint-Avrupa dillerinin eski kalıntılarının oluşturduğu
diller
7. Çin Tibet Dil Ailesi: Çince, Endonezya, Tibetçe, Vietnam ve Himalaya
dağlarında yaşayan toplulukların kullandıkları diller
8. Avusturalya Dilleri: Avustralya’da yaşayan yerlilerin (Anzaklar, vs.)
konuştukları diller
9. Amerikan Dilleri: Amerikadaki yerlilerinin (Kızılderililer) konuştukları diller.
Sâmî ırkının ve dolayısı ile dilinin, Arapçanın temeli olduğuna dair Efendimiz’in de (sas) birkaç beyanı vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in: “Nûh’un soyunu
yeryüzünde kalıcı yaptık.”[12]ifadesini açıklayan müfessirlerimiz,[13] Hz.
[12]
[13]

Sâffât, 37/77.
Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 80; Tirmizî, “Tefsîrü’l-Kur’ân”, 38.
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Nûh’un soyunun Hâm, Sâm ve Yâfes’ten geldiklerini söylemekte ve Efendimiz’den: “Sâm, Arapların; Yâfes, Rumların; Hâm da Habeşlilerin atasıdır.”[14] hadisini nakletmektedirler.
Bu ön bilgiler ışığında asıl cevap aradığımız soruyu bir daha sorarsak
“Arapçanın son vahyin dili olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?” sorusuna
Kur’ân’dan iki âyet ile cevap verebiliriz. İlki: “Eğer biz onu, başka yabancı
bir dilden Kur’ân kılsaydık muhakkak şöyle diyeceklerdi: ‘Âyetleri açıklansaydı ya! Arap’a yabancı bir dil mi?”[15] Gönderilen Resûl ve ilk muhataplar,
Arap olduğu için elbette gelecek ilahî mesajlar onların anlayacakları bir dilde
olmalıydı. Bundan dolayı Arapça seçildi.
İkincisi: “Biz onu, anlayasınız diye Arapça bir Kur’ân olarak indirdik.”[16] Âyetin mesajı gayet açıktır: “Kur’ân’ın Arapça olarak gönderilmesi,
kıyamete kadar gelecek tüm muhatapların, anlamalarını sağlamak içindir.”
Hâl böyle olunca Arapçanın nasıl bir dil olduğunu anlama konusunda biraz
gayret göstermek gerekir. Tabii çok geniş bir konu olan bu mevzuyu her boyutu ile ele almak imkansızdır. Ancak burada Arapçanın bazı temel özelliğine
dikkatleri çekeceğiz.
Arapça için söylenebilecek en önemli özelliklerden birisi onun çok zengin
bir kelime hazinesine sahip olmasıdır. Çok sistemli bir gramerinin olması, en
ince ayrıntılara kadar kelime yapılarının ortaya konması; müzekker, müennes ayrımlarının bulunması, her duruma uygun zamirlerinin kullanılması ve
daha birçok özellik sayılabilir.
Arapçanın zengin kelime hazinesine birkaç örnek vermek gerekirse: Işığın 21, yılın/senenin 24, güneşin 29, bulutun 50, karanlığın 52, yağmurun
64, kuyunun 88, suyun 170, yılanın 100, devenin 255, aslanın 350 farklı isminin olduğunu söyleyebiliriz.[17] En ufak bir durum değişikliğinde isim değişmekte; o ismin anlamını bilen biri, sözün manasını daha iyi kavramaktadır.
Bu kadar zengin kelime hazinesinin ilahî kelam olan Kur’ân’a nasıl yansıdığına gelince çok daha farklı bir tablo ile karşılaşmaktayız: 30 cüz, 114 sûre,
[14]
[15]
[16]
[17]

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXIII, 292, 293.
Fussılet, 41/44.
Yûsuf, 12/2.
Corcî Zeydân, TârîhuÂdâbi’l-Lügati’l-Arabiyye , I, 45.
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6236 âyetten[18] müteşekkil olan Kur’ân-ı Hâkim; 77.807 kelimeden oluşmakta, bu kelimeler 11.794 muhtelif sığalardan elde edilmekte ve sadece 1771 kök
kelimeden türetilmektedir.[19] Bir an bu veriler üzerinde insan tefekkür etse
milâdî 6. asırda, 23 yıllık bir zaman diliminde, özel muhataplara ve özel durumlara bağlı olarak inen bu âyetlerin kıyamete kadar nasıl insanlığın tüm
dertlerine derman olabilecek bir potansiyeli bünyesinde barındırması insanı aciz bırakmaktadır. O gün insanların kullandığı dil ve kelimeler üzerinden onlarla konuşan Kur’ân, onlara meydan okumakta ve asla bir benzerinin
oluşturulamayacağı hakikatinin altını çizmektedir. [20]
[18]

[19]
[20]

Kur’ân-ı Kerîm’in kaç âyetten oluştuğu meselesi alimlerimiz arasında ihtilaflı bir mevzudur. Hâşâ
ihtilaf Kur’ân’ın kendisinde değildir. Nâzil olduğu ilk günden itibaren tüm müminler, ilahî kelam
olan Kur’ân’ı Hakim’in Fatiha’dan başlayıp Nas’ta nihayete erdiğini kabul etmiş ve onun tek bir
kelimesine, hatta harfine dokunmadan büyük bir sadakatle bugünlere kadar taşımışlardır. Ancak
bazı hususlardan dolayı farklı sayılar ortaya çıkmıştır. Mesela, Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre
Kur’ân, 6.217; Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebû Ca‘fer’e göre 6.210, Mekkelilere 6.220, Basralılara göre 6.205, Kufelilere göre de 6.236 âyettir. Bu farklılıkların nereden kaynaklandığına gelince,
bunun birkaç sebebi vardır. Özellikle sûre başlarındaki Besmelelerin âyet sayılıp sayılmaması, bazı
mukatta harflerin (Elif-lâm-mîm, Tâ-hâ, Yâ-sîn gibi) birer âyet sayılıp sayılmaması, bazı âyetlerin
birleştirilerek sayılması ve âyetlerde durma yerlerindeki ihtilaflar, sayısal farklılığa yol açmıştır. Şu
an elimizde bulunan mushaf, Kufeli alimlerin yazdığı ve İslâm dünyasında genel kabul gören mushaf olduğu için âyet sayısı 6236’dır. Elimizdeki mushafta Fatiha dışında Besmeleler sayılmamış, mukatta harflerinin bulunduğu yerler ise birer âyet olarak hesaplanmıştır.
6666 sayısının nereden çıktığına gelince, bu sayıyı, eserlerinde İmam Zemahşeri, İbn Huzeyme,
Ebu’l-Leys es-Semerkandî ve daha birçok müfessirin kullandığını görmekteyiz. Bazı alimler kitaplarında bu sayının şöyle hesaplandığını söylemektedir: [Bkz. Dr. Osman Keskioğlu, Kur’ân-ı Kerîm
Bilgileri, s.128-129]
Va’d âyetleri: 1000.
Vaîd âyetleri: 1000.
Emir âyetleri: 1000.
Nehy âyetleri: 1000.
Haber ve kasas âyetleri: 1000.
Misal ve ibret âyetleri: 1000.
Ahkâm âyetleri: 500.
Dua ve tesbih âyetleri: 100.
Nasih ve Mensuh âyetleri: 66.
Bu sayıların toplamı 6666’dır. Malum olduğu üzere bir âyet hem dua ve tesbih âyeti hükmünü taşırken, aynı zamanda da misal ve ibret âyetide olabiliyor. Dolayısı ile ortaya böyle bir sayı çıkıyor.
Bahauddin Hürremşahî, Kur’ân Bilimi, s. 115.
“Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah katından olduğundan şüpheniz varsa O’nu (Muhammed) uydurdu diyorsanız, haydi siz de bu Kur’ân’ın herhangi bir sûresinin bir benzerini getirin.” (Yûnus, 10/ 38).
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Arapçanın en önemli özelliklerinden biri de belağât ve fesahate sahip olmasıdır. Belâgat sözlükte; varmak ve hedefe ulaşmak manasına gelir.[21] Belâğat, hem sözün hem de sözü söyleyenin vasfı olarak kullanılır. Sözün belâğatı,
kusursuz olması ve durumun gereğine uygun olmasıdır. Söyleyenin belâgatı
ise hangi gaye ile olursa olsun meramını açık ve anlaşılır bir sözle ortaya koyma kabiliyetidir.[22]
Fesahat ise sözlükte, açık olma manasına gelir.[23] Istılahta ise manası kolay anlaşılan, rahat telaffuz edilen, dizimi mükemmel olan sözdür.[24] Bir sözde fesahatin olabilmesi için şu dört husustan beri/uzak olması gerekir:
• Tenafür-i Hurûf/Dile Ağır Gelmesi
• Muhâlefetü’l-Kıyâs/Kıyasa Aykırı Olması
• Garâbet/Manasının Bilinmemesi
• Kerâhetüfi’s-Sem’i/Kulağı Tahriş Etmesi [25]
Arapçanın söz konusu bu dört olumsuz özelliklerden uzak oluşu, onu diğer
diller arasında biraz daha farklı bir konuma taşımaktadır. Arapçanın en önemli
özelliklerinden biri de kuşkusuz îcâz imkânıdır. Îcâz sözlükte, sözü kısaltmak
anlamına gelmektedir. Meâni ilminde ise bir maksat ve fikrin en az sözle açıklanması demektir.[26]Arap dilini iyi kullananlar bu imkândan yararlanarak az
söz ile eskilerin eskimez ifadesiyle bir meseleyi, “efradını cami, ağyarını mani”
kılarak muhataba mesajlarını iletirler. Arapçanın bu özelliğine Kur’ân’dan
bir örnek vermek gerekirse: “Allah dilediğine hesapsız rızıklar bahşeder!”[27]
“Yoksa, ‘O’nu kendisi mi uydurdu?’ diyorlar. De ki: ‘Haydi siz yalan üzere uydurulmuş olarak
O’nun benzeri on sûre getirin ve eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güç alabileceğiniz herkesi de bu konuda yardıma çağırın!” (Hûd, 11/13)
“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, O’nun benzeri bir sûre
getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka tüm şahitlerinizi de (yardımcılarınızı) çağırın. Ama bunu yapamadınız hiçbir zamanda yapamayacaksınız o hâlde bundan vazgeçin,
yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş inkârcılar için hazırlanmıştır.” (Bakara, 2/23, 24)
[21]	İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, I, 486, 487.
[22] Bolelli, Belâğat, Kur’ân Edebiyatı, s. 26, 27.
[23]	İbn Manzûr, Lisanü’l-Arab, X, 269.
[24] Bolelli, Belâğat, Kur’ân Edebiyatı, s. 16.
[25] Bkz. Bolelli, Belâğat, Kur’ân Edebiyatı, s. 17-21.
[26] Yekta Saraç, M.A., “Îcâz”, DİA, XXI, 392.
[27] Bakara, 2/ 212.
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âyetini verebiliriz. Bu âyette mesaj beyan edilmiş ama tafsilata girilmemiştir.
Muhatab bu âyetin üslubundan yola çıkarak çok farklı şeyler anlayabilir. Mesela müfessirlerimiz bu âyetten beş farklı mesaj çıkarmışlardır:
1. Allah, bazı insanlara rızkı niçin bol, bazılarına niçin az verdiğini sormalarına ve onun muhasebesini yapmalarına imkân tanımadan rızıklandırır.
2. Allah, verirken bitme endişesi olmaksızın kısmadan, hesapla hareket
etmeden verendir.
3. Allah, verdiğinden birşey beklemeksizin ve karşılık ummaksızın verendir.
4. Allah, insanı işin sonunda nereye niçin sarfettiğinden ötürü (israf etmeksizin) azarlayıp kınamadan verendir.
5. Allah, saymaya, hesap etmeye güç yetirilmeyecek kadar çok verendir.[28]
Meramı anlatırken tafsilat-özet dengesini sağlamak gerçekten çok zordur.
Bu zorluğu ifade eden Muhammed Abdullah Draz (v. 1958) şöyle demektedir: “Mana ile lafız öyle iki uçtur ki ikisini dengelemeye çalışan iki kuma arasındaki koca durumuna düşer.”[29] Arap dili bu dengeyi kurmaya müsait olduğu
için Kur’ân’ın dili olmuştur.
Arapça bu özelliklere ve burada değinemediğimiz daha başka hususiyetlere sahip olduğu için birçok söz ustası olan şairin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. O şairlerin, şiirleri ise Arap kültürünün gelişimini sağlamıştır. Meşhur bir Arap atasözünde dendiği gibi: “Eş-Şi’ru Divânü’l-Arab/Şiir, Arapların
divanıdır.”[30] Yani kültür hazinesi, bir diğer anlamı ile de tarihsel arşivleridir.[31]
Özellikle yazılı metinlerin az olduğu o dönemde, şiirlerin insanlar üzerinde ki
tesiri ve bugün tarihi bazı hadiselerin anlaşılmasına olan etkileri unutulmamalıdır.

[28]
[29]
[30]
[31]

Muhammed Abdullah Draz, En Mühim Mesaj Kur’ân, s. 142, 143.
Draz, En Mühim Mesaj Kur’ân, s. 132.
Hamidullah, İslâm Peygamberi, s. 27.
Bu konuda İbn Abbas şöyle demektedir: “Allah’ın kelamından bir şeyler okuyup anlamadığınız zaman, onu Arapların şiirlerinde arayınız! Çünkü şiir, Arapların divanıdır.” Bkz. Mehmet Yalar, “Câhiliye Şiirinin Tarihsel Gerçekliği Problemi”, Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVII, 2008.
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Bu tesirin derinliğini şuradan daha iyi anlamaktayız: Câhiliye Arapları
şairlere asla sıradan bir insan gözü ile bakmazlardı. Okunan şiirler onları etkileyince kendilerinden geçer, bundan dolayı şairlere farklı bir muamelede
bulunulur; onların bir yerlerden ilham alan, kendilerine semadan haberler
gelen, meleklerle veya şeytanlarla bağlar kuran çok ayrıcalıklı insanlar olduğuna inanırlardı. Böyle olunca da kabileler şair yetiştirmek için özel gayret
sarfeder, şairi olan aile diğerlerine karşı üstünlük sağlar, hatta bir kabileden
bir şair yetişince düğün merasimlerine benzer törenler tertiplenir, ziyafetler
verilir ve tüm topluma bunun haberi ulaştırılırdı. Bazen şair yetiştiremeyen
kabileler de bu açıklarını kapatmak için büyük paralar harcayarak dışarılardan şairler ihraç ederler, yada çok büyük karşılıklar ödeyerek kendi aile veya
kabilesini öven şiirler okuttururlardı.[32]
Şiirin ve şairliğin böyle revaçta olduğu bölge Araplarının önemli bir uygulaması daha vardı. Bu uygulama; çeşitli dönemlerde, o günün dünyasında
uluslararası fuar niteliğinde olan panayırlarda, özellikle de Ukaz Panayırı’nda
senede bir ya da iki kez şiir yarışmaları yapmaktı.[33] Bu yarışmada dereceye
giren şiirler büyük paralarla, hediyelerle ödüllendirilir ve bu şiirler belli bir
dönem Kâbe’nin kapısına asılırdı. İşte bu eyleme muallaka ya da çoğul olarak
muallakât denilirdi.[34] Muallaka olan şiir ve onun şairi, artık çok farklı bir
makama kavuşur, sözün ustası ve söz üstadı kabul edilir, tüm ahali ve tabii ki
diğer şairler artık onlara farklı bir göz ile bakar, onların şiirleri daha fazla tesir uyandırırdı. Nübüvvetin sesi Mekke’de duyulmaya başlandığı zaman bile
böyle bir uygulama hâlen vardı.[35]
Kaynaklarımız Muallakâtü’s-Seb’â diye yedi önemli muallaka şairinden
bahsederler. Ancak kaynakları iyice tetkik ettiğimizde görürüz ki bu sayı yediden daha fazladır; bazılarına göre sekiz,[36] bazılarına göre ise ondur.[37]
Muallaka şairlerinden en meşhur sekiz tanesi şunlardır:

[32] Nasuhi Ünal Karaarslan, “Şair”, DİA, XXXVIII, 299.
[33] Cevad Ali, el-Mufassal fi tarihi’l-Arabkable’l-İslâm, V, 652, 653.
[34] Cevad Ali, el-Mufassal, V, 506.
[35] Süleyman Tülücü, “Muallakât”, DİA, XXX, 310, 311.
[36] el-Kureşî, Cemheretü Eşâri’l-Arab, s. 123.
[37]	İbn Haldûn, Mukaddime, III, 258.
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1. İmruülkays b. Hucr (v. 540)
Efendimiz (sas) bu zatı şairlerin bayraktarı diye isimlendirmiş, onun şiirlerini okutmuş ve bazı şiirlerini övmüştür. İmruülkays, Efendimiz (sas) daha
dünyaya gelmeden 31 yıl önce, düşmanlarına karşı yardım talebi için geldiği
Anadolu’dan dönerken Ankara’da vefat etmiştir.[38]
2. Tarafe b. Abd (v. 564?)
Asıl ismi Amr olmasına rağmen Tarafe lakabı ile meşhur olmuştur. Bahreyn’de doğan ve çok feci bir şekilde dönemin valisi tarafından öldürülen Tarafe’nin birçok beyti, Araplar içerisinde darb-ı mesel olmuştur.[39]
3. Hâris b. Hillize (v. 570?)
Irak’ta yaşayan Bekr kabilesinin Yeşkûr koluna mensup olan Hâris b. Hillize, Hîre hükümdarının huzurunda okuduğu şiiri ile tarihte bilinir. Muallaka olan şiirini söylediğinde 135 yaşlarındadır. Seksen küsur beyitlik bu şiiri
dillerden dillere yayılmıştır.[40]
4. Amr b. Külsûm (v. 584 veya 600)
Arapların en meşhur şairlerinden biri olan Amr b. Külsûm, Irak topraklarında bulunan Tağlib kabilesinin Cüşem koluna mensuptur. 150 yıllık uzun
bir ömür yaşayan Amr, muallaka olan şiiri ile Câhiliye Araplarının dini yaşayışlarının, geleneklerinin, sosyal ve kültürel hayatlarının tanınmasına sebep
olmuştur.[41]
5. Züheyr b. Ebî Sülmâ (v. 609?)
Efendimiz (sas) ile görüştüğü yönünde rivayetler olan Züheyr b. Ebî Sülmâ, miladî 520 yılları civarında Abdullah b. Gatafân kabilesinde dünyaya geldi. Muallaka şairleri arasında seçkin bir yere sahip olan Züheyr, İslâm öncesi
dönemin üç büyük şairinden biri olarak kabul edilir. [42]

[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

Ahmed Savran, “İmruülkays b. Hucr”, DİA, XXII, 237, 238.
Emrullah İşler, “Tarafe b. el-Abd”, DİA, XL, 14.
Nasuhi Ünal Karaarslan, “Hâris b. Hillize”, DİA, XVI, 196, 197.
Abdülkerim Özaydın, “Amr b. Külsûm”, DİA, III, 85, 86.
Tülücü, “Züheyr b. Ebû Sülmâ”, DİA, XLIV, 540-542.
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6. Antare b. Şeddâd (v. 614)
Babası, Necid’de oturan Abs kabilesinin ileri gelenlerinden Şeddâd; annesi ise Habeşli bir cariye olan Zebîbe’dir. Melez olduğu için kendisi gibi
olanlarla birlikte Ağribetü’l-Arab/Arap Kargaları diye isimlendirilmiştir.
Dillere destan olan kıssası ile kendinden sonra birçok çalışmaya ilham kaynağı olmuştur.[43]
7. Lebîd b. Rebîa (v. 660 veya 661)
Miladî 550-570 yılları arasında doğduğu tahmin edilen Lebîd b. Rebîa,
hicretin 9. yılında Müslüman olmuştur. Efendimiz’in (sas) huzurunda bir
gün: “İyi biliniz ki Allah’tan başka herşey bâtıldır / Her nimet de şüphesiz zevâle
mahkûmdur.” beyitini okuyunca, Efendimiz (sas): “Hiçbir şairin ağzından
bundan daha doğru bir söz çıkmadı.” deyip onu takdir etmiştir.[44]
8. Nâbiga ez-Zübyânî (v. 604?)
Milâdî 515-520 yılları arasında Yesrib’in kuzeydoğusundaki Şerebbe’de
doğdu. Yumuşak huylu, iyi niyetli, iffetli ve âlicenap biri olan Nâbiga, şiirlerine bu güzel hasletlerini yansıtmıştır. Arapların en güzel şiir söyleyen şairi
diye nitelendirilen Nâbiga, 80 yaşlarında ölmüştür.[45]
Görüldüğü gibi bu söz ustalarından İslâm ile şereflenen sadece Lebîd b.
Rebîa’dır. Onun Müslüman oluşu kaynaklarda şöyle anlatılır: Lebîd b. Rebîa
kızıyla birlikte bir gün Efendimiz’i (sas) Kâbe’de Kur’ân okurken dinlemiş,
O’ndan duyduğu âyetler karşısında dili tutulmuş ve o anda Kâbe’de asılı bulunan şiirini kaldırarak veya kızına kaldırtarak: “Kur’ân’dan sonra bunun bir
ehemmiyeti kalmamıştır.” demiştir.[46] Müslüman olduktan sonra şairliği bırakan Lebîd b. Rebîa, çok hayırlı işlerde bulunmuştur. Hz. Ömer’in hilafet
günlerinde Sad b. Ebî Vakkâs’ın komutasındaki askerlerle İran topraklarına
gitmiştir. O günlerde Hz. Ömer, Sa’d b. Ebî Vakkâs’a yazdığı mektupların birinde Lebîd’in bir şiir yazmasını istemiştir. Sa’d b. Ebî Vakkâs, Hz. Ömer’in
bu talebini ona iletince Lebîd: “Halife Ömer, benden Câhiliye dönemine ait bir
[43] Cemâl Muhtar, “Antare b. Şeddâd”, DİA, III, 237, 238.
[44] Tülücü, “Lebîd b. Rebîa”, DİA, XXVII, 121, 122.
[45] Tülücü, “Nabiğa ez-Zübyânî”, DİA, XXXII, 262, 263.
[46]	İbnü’l-Esîr, Usdü’l-Ğabe, IV, 483.
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şiir mi istiyor?” diye sormuş, Sa’d: “Ömer, Câhiliye dönemine dair bir şiir istemez, şimdiki hâline uygun şiir ister.” demiştir. Bu söz üzerine Lebîd: “Buraya
gelmeden önce Bakara Sûresi’ni okuyordum. Vallahi Rabbimin kelamı, önümde
dururken başka söz söylemeye haya ediyor, söz söylemeye utanıyorum. Ben Halife
Ömer’e ancak Bakara Sûresi’nden birkaç âyet yazıp gönderebilirim!” demişti. Ve
dediği gibi yaparak Hz. Ömer’e, Bakara Sûresi’nden birkaç âyet yazarak göndermişti.[47]
İşte Kur’ân, Arapçanın ustalarını böyle aciz bırakmış, sözün çok değerli
olduğu bir toplumda, onların konuştuğu kelimeler ve kullandıkları harflerden müteşekkil bir vahyi onlara göndermiş ve onların hepsini bu ilahî hitap
karşısında susturmuştu.
3. Arapça İçerisinden Özellikle Kureyş
Lehçesinin Seçilme Sebepleri
Arap tarihçileri ve dilcileri Arap lehçelerinden epey bahsetmiş fakat bunların nasıl ortaya çıktığı sorusuna pek fazla cevap aramamışlardır. Çeşitli toplumsal, siyasi, sosyo-psikolojik, coğrafi ve fizyolojik şartların etkisi ile Arapçanın birçok lehçe ve şiveleri oluşmuştur. Bu lehçeler; doğu ve batı lehçeleri
olmak üzere iki kısma ayrılır. Doğu lehçeleri grubunda Arabistan lehçeleri,
Irak lehçeleri, Suriye-Lübnan lehçeleri bulunur. Batı lehçeleri kısmında ise
Libya-Trablus lehçesi, Tunus Lehçesi, Cezayir ve Büyük Sahra lehçeleri, Fas
Lehçesi, Hassânî Lehçesi, Endülüs lehçeleri vardır.[48]
Kur’ân’ın dili olan Arapçanın bu kadar çok lehçesi varken özellikle Kureyş Lehçesi’nin seçilme nedeni elbette ilk muhataplarının Kureyş mensupları olması ve bu lehçenin; en fasih ve en beliğ olmasıydı. Bu konuda meşhur
dil ve edebiyat alimi İbn Faris (v. 395/1004) şunları söyler: “Arap diliyle uğraşan, Arapların tarihini, kondukları, göçtükleri yerleri bilen alimlerimiz ve şiir
râvîlerimiz; Kureyş dilinin en fasih ve en saf dil olduğunda ittifak etmişlerdir.
Tüm Araplar arasından Allah onları seçmiş, Peygamberi (sas) onların arasından göndermiş ve onları Harem’in sakinleri, komşuları ve sahipleri kılmıştır.
Mekke’ye hac için gelenler işlerinde Kureyş’e başvurmuş, Kureyşliler onlara
gerekenleri öğretmiş ve aralarında hüküm vermiştir. Araplar da Kureyş’in
[47]	İbnü’l-Cevzi, Sıfatü’s-Safve, I, 267; İbn Hacer, el-İsâbe, III, 1724, 1725.
[48] Nihad M. Çetin, “Arap”, DİA, III, 284.
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üstünlüğünü kabul etmiş ve onları ‘ehlullah’ diye isimlendirmişlerdir. Çünkü onlar İsmâil’in (as) nesebi temiz çocuklarıdır.”[49]
Kureyş Lehçesi’nin seçilme nedenleri olarak ayrıca şu hususlarda sayılabilir:
1. Kureyşlilerin, müstakil bir bölgede oturuyor olmaları onları dış tesirlerden korumuştur. Böylece Kureyş, dile ait özelliklerini korumuş, diğer Arap lehçelerine göre daha az başka dil ve lehçelerden etkilenmiş,
başka dillerden kelimeler aldığı zamanda bunları uygun bir hâle getirmiş, Arapçalaştırmıştır.
2. Kureyş Lehçesi, Arap dilinin en güzel, en doğru, fesahat ve belağât bakımından en kâmil olanıydı. O gün yaşayan Arapların büyük bir kısmı Kureyş Lehçesi’ni anlar, bilir ama diğer lehçeler bu düzeyde Araplar arasında bilinmez ve anlaşılmazdı.
3. Kureyş, Kâbe’nin sakinleri ve muhafızlarıydı. Hicaz’ın dört bir tarafından insanlar Hac maksadı ile oraya gider ve o günkü şartlar çerçevesinde uzunca bir müddet orada ikamet ederlerdi. Bu zaman zarfında
Kureyş Lehçesi’ni iyice öğrenir, Harem’in sahipleri ile o dil üzerinden
iletişim kurarlardı.
4. Bölge ticaretinin önemli bir kısmı Kureyş’in elindeydi. Ticaret kervanları güneyden kuzeye yarımadanın çevresini dolaşıyorlardı. Çarşılar ve toplantı meclisleri hacılardan sonra Mekke yakınlarında kurulurdu. Tüm çarşı ve pazarda Kureyş Lehçesi kullanılırdı. Böyle olunca
da Kureyş Lehçesi ortak bir dil konumuna gelmişti.

[49]	İbn Faris, es-Sâhibî fi fıkhi’l-luğa,s. 23.
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DÂRÜ’L-ERKAM

Arapların genel tarihi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Arapçanın son vahyin dili olarak seçilmesinin nedenleri nelerdir?
Arapça içerisinden özellikle Kureyş Lehçesi’nin seçilme sebepleri
hakkında neler söylenebilir?
Araplar içerisinde şairlerin konumları nelerdir? Onlara yüklenen
misyonlar hakkında neler söylenebilir?
Muallaka şiirleri ne demektir? Bir şiir böyle bir özellik kazandığı
takdirde insanlar nezdinde nasıl değerlendirilirdi?

SUFFA
Son vahyin dili olarak seçilen Arapçanın özelliklerini, inceliklerini ve değerini iyice öğren ki bunun üzerine inşâ edilen vahyi doğru anlayabilesin.
Câhiliye Arapları içerisinde sözün ve şiirin değer itibari ile yerini
iyice kavra ki son vahyin neden muhatapları ile söz üzerinden mücadele ettiğini anlayabilesin.
Kur’ân’ın belağât, fesahat ve îcâz da büyük bir mûcize olduğunu
iyice anla ki her biri bir söz ustası olan devrin şairlerine nasıl diz
çöktürdüğünü anlayabilesin.
İlahî kelamın bir benzerinin oluşturulamayacağına dair meydan
okuyuşunu iyice belle ki onun eşsiz ve benzersiz olmasının ne demek olduğunu anlayabilesin.
Kureyş Lehçesi’nin, diğer lehçeler içerisindeki ayrıcalıklı yönlerini iyice bil ki Hz. Peygamber’in (sas), Allah (cc) katından ısmarlama bir rehber olduğunu anlayabilesin.

422

