KAF SÜRESi
bal. l)a~~ ---+ hal<il<i. ba~ ---+ bal<i. Arapça
ve Farsça kökenli kelimelerde kalın ünlü
önüne gelen k sesinin bu değerini koruduğunu belirtmek üzere ünlünün üzerine""" işareti konur; mesela kamil, dükkan, katip. Fakat" "" işareti aynı zamanda
uzatma işareti olduğu için aslında "kaf"la
yazılan bazı kelimelerin yanlış yazılıp
söylemesine yol açmıştır; mesela Zülfikar. hankah , ikametgah. Yine Farsça'dan
geçme kelimelerin başındaki "g " ler de
"k"ye dönüşmektedir; mesela gil ---+ kil.
gah ---+ kah. Aynı şekilde Eski Türkçe'nin
Oğuz lehçesi. Özbekçe, Kırgızca gibi Doğu Türk lehçelerindeki kelime başlarında
bulunan "k"ler de Batı Türkçesi'nde (Türki ye Türkçes i) "g"ye dönüşmüştür ; mesela köz---+ göz. kelin ---+ gelin. köç ---+ göç.
Doğu Türkçesi'nde ve Batı Türkçesi'nin
bazı ağızlarında seyrek olarak kelime başındaki "k"ler "ç" şeklinde söylenir; mesela kim? ---+ çim? İki ve daha fazla heceli
isimlerin sonundaki "k"ler -e ve -i hallerinde "ğ"ye dönüşür; mesela çelik ---+ çeliğe 1 çeliği. delik---+ deliğe 1 deli ği gibi. Bu
türden tek heceli isimlerde ise durum
karışıktır ; mesela gök---+ göğü 1 göğe,
yük ---+ yüke 1 yükü.
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KAF HA vA AYN sAn
( ~)
Meryem s uresinin başında bulunan
ve adlarıyla kı raat edilen harfler
(bk. HURÜF-ı MUKAlTAA) .
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NÜN

( ..:ı~~ ...S lS')
Allah'ın

yarat mad aki g ücünü
ve süratini anlatmak üzere
ayetlerde yer alan
"kün" (..:.{=ol!) emrini telmihen
kelimeyi oluşturan harflerin
ismen okunmas ıyla elde edilen
dini -tasavvufi terim
(bk. KÜN) .
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KAF SÜRESİ
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L

Ku r'an- ı

Kerim'in ellinci siiresi.
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Mekke döneminde Mürselat sOresinden sonra nazil olmuştur. Kırk beş ayet
olup fasılası Ji> , ı..:f', 1 , .:ı , ı: , . _,., harfleri dir.
Adını ilk ayetin başındaki kaf harfinden
almıştır. Basikat sOresi olarak da isimlendirilir. Sürelerin ihtiva ettiği ayet sayısına
göre yapılan sınıflandırmada tıval-i mufassal grubunda yer alanların bu süreyle
başladığı kabul edilmektedir (Elmalılı. VI.
4489) .
Kaf süresinde. ölümden sonra yeniden
bunu inkar edenlerin uyarılması
ve iman edenlerin müjdelenmesi, peygamberlerini yalanlayan kavimlerden bazı
örnekler verilerek bunların sonlarının hatırlatılması, kavminin inkarcı ve yı kıcı tavırlarına karşı Hz. Peygamber' e teselli ve
güven telkin edilmesi. inkarcıların ahirette karşılaşacakları cezalar ve inananlara
verilecek nimetler gibi konular çarpıcı bir
ifade örgüsü ve etkileyici bir üs!Cıpla anlatılmıştır. Bölümler arasındaki uyum sürenin bir defada indirildiğini göstermektedir. Sürenin başındaki kaf harfinin ne
anlama geldiği konusunda ileri sürülen
çeşitli görüşler arasında bu harfi n yeryüzünü kuşatan bir dağı ifade ettiği söylenmekle birlikte (Taberl. XXVI, 93) bu rivayetin İsraili hurafelerden olduğu belirtilmiştir(ibn Ke slr, IV, 221).
dirilişle

lamak olduğu da söylenebilir. Öte yandan
burada. karşılaştığı yalanlamanın kendisinden önceki peygamberlerin de b aşına
geldiğini hatırlatmak suretiyle ResOl-i Ekrem'i teselli amac ı da güdülmektedir.
Sürenin ikinci bölümünde (ayet 16-45).
ölümden sonra dirilme konusundaki şüphelerine karşı insanın yaratı
lışına dikkat çekilerek insanı yaratan gücün onun en gizli duygu ve düşüncelerini
dahi bildiği ifade edilir. Bu kısımda , muhatapların bilhassa ahiret hayatı konusuna dikkatlerini yoğunlaştırarak içlerinde
ürperti uyandırmayı , böylece kendilerini
dehşetli sondan korumayı hedefleyen bir
üslOp hakimdir. Ayrıca takva sahiplerine
ahirette verilecek nimetlerden de bahsedilir. Bu bölümde yer alan, "Biz insana şah
damarından daha yakınız" meali n deki
ayet (a yet 16) . insanın bütün eylem ve
düşünceleri konusunda derin bir sorumluluk bilinci taşıması gerektiğini vurgulaması açısından çok anlamlıdır. SOrenin
sonlarına doğru Hz. Peygamber'in kendisine inanmayanların sözlerine karşı sabırlı olması öğütlenerek günün değişik
vakitlerinde Allah ' ı saygı ve övgüyle anması istenir. Kıyamet ve mahşer sahnesine kısa ve etkili ifadelerle tekrar t emas
inkarcıların

Kaf sOresi nin ilk avetleri

Kaf sOresinin muhtevasını iki bölümde
ele almak mümkündür. Birinci bölümde
(ayet 1-15). müşriklerin kendilerine gönderilen peygamberi ve ölümden sonra dirilmeyi yalanladıklarına dikkat çekilerek
Allah'ın kudretine işaret eden kozmalajik
delillerden örnekler verilir ; gökyüzü, yeryüzü. dağlar. gökten indirilen sular, hurm a ağaçla rı. bahçeler ve bitkilere dikkat
çekilir; böylece insanlar b u n l a rın yaratı lı 
şındaki hikmeti kavramaya ve düşünme
ye teşvik edilerek bu deliller dikkate alın
dığında insanları ölümden sonra diriitmenin Allah için kolay olacağ ı bildirilir. Aynı
bölümde ayrıca, daha önceki bazı kavim- .
!erin kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıklarına dikkat çekilir. Bu kavimlerin yalnız isimlerinin zikredilip ayrınt ıya girilmemiş olması, o dönemdeki
Araplar ' ın onlar hakkında mal Omat sahibi
olduklarını gösterebileceği gibi buradaki
amacın söz konusu top l ulukların tarihlerini anlatmak değil davranışlarının onları
sürüklediği akıbeti haber vermek suretiyle m uhatapların ibret almalarını sağ -
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eden ayet! erin ardından sure, inatçı müş
riklerin neler söylediklerini Allah 'ın çok iyi
bildiğini, Resfii-i Ekrem'in onları inanmaya zorlamak gibi bir görevinin bulunmadığını belirten ve Allah'ın uyarılarından
yararlanabilecek iyi niyetli insanlara Kur'an aracılığıyla uyarıda bulunmasını emreden ayetle sona ermektedir.
Hz. Peygamber bayram namazlarında
Fatiha'dan sonra Kat ve Kamer surelerini
okumuştur(Müslim, "ŞalatüV!deyn", 14,
I 5; N esai, "Şalatü'l-'ldeyn", 12) . Ayrıca
bu sure, Resfiiullah'ın özellikle sabah namazlarının ilk rek'atında sıkça okuduğu
sureler arasında yer alır (Dariml, "Şalat",
66; Müslim, "Şalat", 168-169). Diğer taraftan Hz. Peygamber'in cuma hutbelerinde de çoğunlukla Kaf suresini okumuş
olması surenin ihtiva ettiği konuların,
özellikle ahiretle ilgili açıklamaların ve
uyarıların önemine, bunların insanlara
sıkça hatıriatılmasının gerekliliğine işaret

etmektedir. Resul-i Ekrem'in komşusu
ümmü Hişam bint Harise. Kat suresini cuma hutbelerinde Resulullah'tan dinleyerek ezberlediğini belirtmektedir (Müslim,
"Cum'a", 50-52). Bazı tefsirlerde yer alan,
"Kaf ve'I-Kur'ani'l-mecld'i öğrenin" (AIOsl,
XXVI, ı 71) ve, "Kim Kat sOresini okursa
Allah onun ölüm sıkıntılarını hafifletir"
(Zemahşerl, IV, 13) şeklindeki hadislerin
sahih olmadığı kabul edilmiştir (İbn Arrak,
1, 297;Muhammedet-Trablus1, 1, 1006).
Kaf suresi hakkında müstakil çalışma
lar da yapılmıştır. İbrahim Kuşeyrl'nin
Tefsir-i Sure-i Kat (Samsun Gazi Ktp.,
nr. 828) ve Abdülmün'im Memduh Ramah'ın,

fihd

Tetsiru sureti Kat ve'l-edilletü
ve'l-cezd (Kahire 1987)

'ale'l-ba'ş

adlı eserleri bunlar arasında sayılabilir.
Ahmed b. Şakir ei-Huzeyfi. Uşulü '1- 'a]fide min 1J.ilali sureti Kat adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1407/1987,
Medine, el-Camiatü'l-islamiyye).
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KAFDAGI
Klasik kozmos

anlayışlannda

arzı çevrelediği

efsanevl
L

kabul edilen
dağ .
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Dinlerde kutsal mekan anlayışının geparalel olarak dağlar, ilah ya da
ilahların ikamet veya tecelli mahalli olduğuna yahut uifihiyyetle irtibata geçildiği
ne inanılan yerler olarak saygı görmüştür.
Kutsal dağ kültüne hemen hemen bütün
kavimlerde rastlamak mümkündür. Bunların bazılarında yeryüzünün veya yer ve
gök cisimlerinin üzerinde durduğuna yahut destek görevi üstlendiğine inanılan
tabiat üstü unsurları haiz dağ motiflerine rastlanmaktadır. İlkel mitolojilerdeki
yaygın anlayışa göre yeryüzü bütün kara
parçalarının anası olan bu dağ merkez
alınarak yaratılmış ve onunla gökyüzünden ayrılmıştır. Bu dağ, çadırı destekleyen direk gibi gökyüzünü taşımakta ve
yeryüzünün dengesini korumaktadır.
Mevcut bütün dağların da yeraltından
birer damarla ona bağlandığı kabul edilir.
İptidai kültürlerden itibaren gelişim süreci izlenebilen bu motif İslam kültüründe Kafdağı adıyla bilinir. Kur'an'da bir bilgi bulunmamasına rağmen tefsir, tarih
ve edebiyat literatüründe bu konu geniş
çe işlenmiştir.
lişmesine

Kafdağı'nın mahiyeti tartışmalıdır. Barivayetlerde somut gerçekliği, coğrafi
varlığı olan bir dağ, bazılarında soyut,
mistik bir sembol olarak kabul edilmektedir; ancak genel eğilim , dağın coğrafi
olarak mevcut olduğu ve dünyayı kuşattığı şeklindedir.
·

zı

Dünyanın

merkezini teşkil eden kutsal
Mezopotamya'da, Ural -Altaylar' da, Cermenler'de. hatta Malakka pigmeleri gibi kavimlerde de görülür. Japonya'da Fuji- Yama , Çin'de K'ouen Iouen,
Hint geleneğinde Lokoloka, Budizm'de
Meru dünyanın ekseni kabul edilen kutsal
dağ inancı

dağlardır.

Yahudi geleneğine göre Süleyman Mabedi'nin üzerine inşa edildiği kaya (eve n
şetiya) dünyanın merkezidir ve bütün
dünyayı taşımaktadır. Yahova buraya tecelli etmiş, yeryüzü burası esas alınarak
yaratılmıştır. Hıristiyanlara göre ise lsa'nın çarmıha gerildiği Calvaire (Ararnice
Golgota) tepesi dünyanın merkezinde bulunmaktadır. Burası hem semavl dağın
zirvesi hem de Hz. Ade m 'in yaratıldığı ve
defnedildiği yerdir (bk. DAG) .

Kur'an 'da Kaf suresindeki kozmalajik
ayetlerden (50/6-7) ve İbn Abbas'a dayandırılan, "Allah Teala arzın peşinden onu
kuşatan bir deniz, onun arkasından da bir
dağ yaratmıştır ki ona Kaf denir. Gökyüzü onun üzerine sarkmaktadır... " şeklin
deki bir rivayetten (İbn Keslr, IV, 236-237)
hareketle bu sureyi Kaf dağ ıyla ilişkilendi
ren ler olmuşsa da müfessirlerin çoğu buna katılmamıştır (Elmalılı, VI, 4494-4495) .
İslam literatüründeki Kafdağı motifi esas
olarak İbn Abbas ile Vehb b . Münebbih'e
kadar götürülen birkaç zayıf rivayete dayandırılmış. bazı tarihçi ve müfessirler
de Zerdüştl ve yahudi kaynaklarından aldıkları bilgilerle bu rivayetleri zenginleş
tirmişlerdir.

Taberi'ye göre Kafdağı parrTıağı saran
yüzük gibi arzı çevrelemekte ve onu sabit tutmaktadır; ona ulaşmak için dört
ay süren karanlık bir mesafeyi katetmek
gerekmektedir. Bu dağın rengi zümrüt
yeşili ve mavidir; gökyüzü rengini ondan
almıştır. Bütün dağlar ona bağlı olduğun
dan yeryüzünün sürekli salianmasını engellemektedir (Chronique de Tabari, I,
33). Yaküt da Kafdağı'nın zümrütten teşekkül ettiğini (Mu'cemü'l-büldan, I, 158),
gökyüzünün onun üzerine sarktığını belirtmiş. güneşin onda batıp ondan doğdu
ğu, arkasında başka alemierin bulunduğu, ötesini kimsenin bilmediği şeklindeki
rivayetleri aktarmıştır (a.g.e. , IV, 18). Bazı rivayetlerde ise Kafdağı'nın kendisine
dayandığı, "veted " olarak adlandırılan
kaya zümrüttendir. Kazvlnl'nin aktardığı
bir rivayette desteği olmadığı için arzın
başlangıçta sallandığı, Allah'ın yarattığı

bir meleğin arzı omuzları üzerine alıp elleriyle tuttuğu ve yeşil yakuttan dört köşeli bir kayaya dayandığı zikredilmekte
('Aca'ibü'l-mal;lakat, s. 145). Allah'ın bir
kavmi helak etmek istediğinde bu görevli
meleğe Kafdağı' na bağlı dağlardan birini hareket ettirmesini emrettiği belirtilmektedir (a.g.e., s. I 70). İbnü'l-Verdl ise
Kafdağı ' nın damarlarının yukarıda belirtilen ve Kur'an'da geçen (Lokman 31/16)
yakut kayaya bağlı olduğunu. onun yeryüzüyle birlikte denizleri de kuşattığını
ifade etmiştir (ljaridetü'l-'aca'ib, s. 12).
Kafdağı'nın arkasındaki bölgenin meleklerle dolu olduğu , ötesinde başka alemlerin bulunduğu, bunlardan birinin altın
dan, yetmişinin gümüşten , yedisinin de
miskten yaratıldığı, her birinin 10.000
günlükyol uzunluğunda olduğu ve buralarda meleklerin veya cinlerin oturduğu
rivayet edilmektedir.

