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~ MusTAFA UzuN 

MECAzü'I-KUR'AN 
L.:.ıT;AJı j~ ) 

Kur'an-ı Ke rim'deki mecazi lafızların 

tefsirini konu alan ilim dalı ve bu dalda 

L 
yazılan eserlerin ortak adı . 

_j 

Belagat alimlerine göre. gerçek anla
mın kastedilmesine engel olan bir karine 
ile ve bir alakanın varlığı sebebiyle gerçek 
anlamı dışında bir manada kullanılan keli
me ve terkibe mecaz denir. Mecaz lafızda 
olduğu gibi terkipte ve cümlede de olur. 
İslam alimleri arasında dilde ve Kur'an'
da "hakikat" in varlığı konusunda bir ihti
lat bulunmamaktadır. Çünkü Kur'an'ın 
büyük bir kısmı bu tür kelime ve ifadeler
den oluşmaktadır. Hakikat bildiren lafız
lar asıl manaları dışında anlam taşıma
yan, takdirn-tehir ifade etmeyen ve olum
suzluk kabul etmeyen lafızlardır (SüyGtl, 
ıı. 75 3: Ebü 'l-Beka, s. 361 ). 

Dilde varlığı inkar edilemeyen mecazın 

Kur'an'da mevcut olup olmadığı tartış
malıdır. Kur'an Arap dilinin kurallarına 
ve ifade şekillerine uygun olarak geldiğin
den mecaz, istiare, kinaye, teşbih , temsil, 
telmih ve hazif gibi dil olguları ile edebi 
sanatların Kur'an'da da yer alması tabii
dir. Bu gerekçelerle dilcilerin ve İslam 
alimlerinin çoğunluğu Kur'an'da mecazın 
varlığını kabul etmiştir. Hz. Peygamber'in 
bazı mecazi ifadeleri ve ashabın bunlara 
göre ortaya koyduğu davranış şekilleri 
mecazın varlığının bir başka delilidir. Re
sul-i Ekrem'in Hendek Gazvesi sonrasın
da ikindi namazının Beni Kurayza yurdun
da kılınması emri ashap arasında farklı 

şekilde algılanmış . bazıları emri hakiki 
manasında alarak namazlarını oraya va
rıp kılmış. bazıları ise bu emrin oraya er
ken vanlmasını teşvik için söylenmiş me
cazi bir ifade olduğunu düşünerek namaz 
vaktinin geçmemesi için yolda kılmışlar
dır (Buhar!, "Şalatü'l-]J.avr·. 5: Müslim. 
"Cihad", 69) . ResQlullah'ın her iki gruba 
da bir şey söylememesi mecazi yorumu 
onayladığını göstermektedir. Ramazan
daimsak vaktinden SÖZ eden ayetteki (ei
Bakara 2/187) "beyaz ve siyah ip" kelime
lerini hakiki manalarıyla alıp yastığının al
tına siyah ve beyaz renkteki ipleri koyarak 
vakti belirlemeye çalışan ve daha sonra 
konuyu Hz. Peygamber' e arzeden Adi b. 
Hatim'in durumu mecaz konusu için da
ha açıktır. Nitekim Adi'yi dinleyen ResGl-i 
Ekrem bunların "gecenin karanlığı ve 
gündüzün aydınlığı" anlamına geldiğini 
ifade etmiştir (BuhM. "Tefs!r", 2. "Şavm", 

16). ResQiullah'ın hanımlarının sorduğu , 

"Hangimiz sana daha önce kavuşacağız?" 
sorusuna "eli en uzun olan" şeklinde ce
vap vermesi (Buhar!, "Zekat". 11 ). onla
rın da bu cevapla cömertliğin kastedildi
ğini anlaması Hz. Peygamber'in günlük 
hayatında mecazın yer aldığını göster
mektedir. 

Kur'an'da mecazların varlığını Zahiri
ler'den DavQd ez-Zahiri ve oğlu Ebu Bekir 
İbn DavQd ez-Zahiri, Şafiiler'den İbnü ' I
Kas, Malikller'den İbn Huveyzmindad ve 
Mu'tezile'den Ebu Müslim ei-İsfahanl gi
bi ilk dönem alimleri kabul etmemiştir. 
Bunlara göre mecaz yalanın kardeşidir: 
nitekim söz söyleyen kimse meramını ha
kikatlerle dile getirmekten aciz kaldığı za
man mecaza sığ ınır, bu ise Allah için mu
haldir ( Zerkeşl, Il , 377 ; SüyGtl, ll , 703) 

Kur'an'da mecazın varlığına dair tartış
malar ilk dönemle sınırlı kalmamış . gü
nümüze kadar gelmiştir. Muhyiddin İb
nü'I-Arabl ile Selefi düşünceyi yeniden 
canlandıran Takıyyüddin İbn Teymiyye, 
Kur'an'da gerek Allah'ın zatı ve sıfatları 

gerekse diğer konularla ilgili olarak kul
lanılan ve mecaz olduğu iddia edilen lafız 
ve tabirlerin mecaz olmadığı görüşünde
dir. İbn Kayyim ei-Cevziyye, Cemaleddin 
el-Kasım!, Muhammed Emin eş-Şinkitl 
de mecaza karşı benzer görüşler ileri sür
müşlerdir. Çeşitli eserlerinde konu üze
rinde duran İbnü'I-Arabl'ye göre bir lafız 
ancak hakikatine hamletmek muhal ol
duğunda mecazi manada kullanılır. Dilde 
mecazın varlığını kabul eden İbnü' l-Ara
bl'ye göre Kur'an'da Allah'a nisbet edilen 
yed, kabza, vech gibi isimler ve istiva. 
"dena ve tedella". "cae" gibi fiiller hakiki 
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anlamlarında kullanılmış olup bu kelime
lere mecazi manalar yüklenmesi ve Kur
'an'da mecazın varlığının kabul edilmesi 
Allah'ın kullarıyla gerçek anlamda ilişki 
ku ramadı ğı. ancak mecaz ve istiare yo
luyla kendini tanıttığı sonucunu doğurur. 
Kur'an'da yer alan ifadelerin benzerleri 
hakiki manada Araplar'ın edebi metinle
rinde ve günlük konuşmalarında da var
dır. Mesela Necm süresinin 8. ayetinde 
yer alan. "Sonra ona yaklaştı ve sarktı . .. " 
cümlesindeki yakınlığı ifade eden kulla
nım "kralın yakınında olmak" söyleyişinde 
de mevcuttur. Araplar, kendisiyle manevi 
yakınlık kastedilen bu ifadeyi "itibar yük
sekliği " anlamında hakiki manada kulla
nırlar ( el-Fütaf:ıat, ıı. 68). İbnü'I-Arabl'nin 
mecazü'I-Kur'an'la ilgili bu çizgisi Takıy
yüddin İbn Teymiyye tarafından aynen 
sürdürülmüştür. Onun delillerinden biri 
Allah 'ın kendisine iki el nisbet etmesidir 
(ei-Maide 5/ 64 ). Tekil kelime çoğul, çoğul 
kelime tekil anlamında mecaz olarak kul
lanılabilir. Tesniyeler için tekil veya çoğul 
kullanımı söz konusu değildir. Böyle olun
ca ayette kelime hakiki anlamındadır. 

Bundan başka Kur'an'da mecazi manaya 
geldiği söylenen kelimelerin tamamı 
Araplar'ın kullanımında vardır, bunların 

hakiki anlamda değil mecazi anlamda 
kullanıldığını tarihen ispat etmek müm
kün değildir ve dil nesilden nesile öğreni
lerekaktarılır (İbn Teymiyye, VI, 301-374: 

XX, 400-499; ayrıca bk. İbrahim Ukayll, s. 
131-148; Arpa, s. 165-178). Kur'an'da me
cazın varlığına itiraz edenler aynı gerekçe
lerle kinayelerin de bulunduğunu kabul 
etmemişlerdir (Taşköprizade, II. 452). 

Belagat alimleri mecazın hakikatten, 
kinayenin sarih ifadeden daha etkili bir 
anlatım şekli olduğunda ittifak etmişler
dir. Eğer Kur'an'da mecazın bulunmaması 
gerekiyorsa hazif, tekit, kıssaların tekrarı 
gibi hususların da olmaması gerekir. As
lında dildeki pek çok ifade mecazi anlam 
taşımakta , "kame Zeydün" (Zeyd ayağa 
kalktı) gibi sade bir cümle bile mecazi bir 
anlatım ihtiva etmektedir (İbn Cinn!, Il, 
447-448) . Thhanevi'ye göre Kur'an'da me
cazın varlığını kabul etmeyenlerin ileri sür
düğü deliller "örümceğin evinden" daha 
zayıftır (Keşşaf, ı . 223) . İbn Kuteybe me
cazı bir tür yalan sayarak Kur'an'da me
cazın olmadığını söyleyenleri cahillik. an
layışsızlık ve dar görüşlülükle suçlamış, 
mecazın yalan kabul edilmesi halinde söz
lerimizin çoğunun bozuk ve sakat olaca
ğını ifade etmiştir. Bedreddin ez-Zerkeşl 
ve SüyQt! de muhaliflerin ileri sürdüğü 
şüphelerin yersiz olduğunu belirtmişler-
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dir. Çünkü Kur'an'da mecazın yok olduğu 
kabul edilirse Kur'an 'ın anlatım güzellik
lerinin yarısı ortadan kalkmış olur. 

Mecazü'l-Kur'an terkibinin bir Kur'an 
ilmi olarak ilk defa kimin tarafından kul
lanıldığı kesin olarak bilinmemekle birlik
te Kur'an'daki mecazlar üzerine yapılan 
çalışmalar veya Kur'an'daki mecazlara 
dikkat çeken eserler çok eskilere gider. 
Bu konuda Halil b. Ahmed. Slbeveyhi, EbQ 
Zeyd el-Kureşl. Yahya b. Ziyad el-Ferra, 
Ma'mer b. Müsenna gibi dilcilerle Mu'te
zile alimleri ve özellikle Cahiz önde gel
mektedir. Mecaz kelimesinin terim olarak 
ortaya çıkmasının IV. (X.) yüzyıla kadar 
uzandığını ileri süren İbn Teymiyye'ye gö
re Kur'an lafızlarını hakikat-mecaz ayırı
rnma tabi tutanlar arasında ilk dönem 
tefsir, hadis, fıkıh, dil ve nahiv alimlerin
den hiçbiri yer almamaktadır; mecaz ke
limesi ilk defa Kur'an'la ilgili olarak EbQ 
Ubeyde Ma'mer b. Müsenna tarafından 
kullanılmıştır. Ancak Ebu Ubeyde'nin me
cazla kastettiği şey hakikatin karşıtı de
ğildir; onun mecazı "izah. tefsir, te'vil ve 
meal" anlamlarındadır (İbn Teymiyye. 
VII. 96; XII, 277-278; XX, 404-405). Ancak 
eldeki deliller İbn Teymiyye'nin bu iddia
sını desteklememekte ve terim anlamıy
la mecaz kavramının Slbeveyhi'ye, hat
ta Hal11 b. Ahmed'e kadar vardığını gös
termektedir. Slbeveyhi mecaz yerine 
"siatü'l-kelam" (sözdeki anlam genişle
mesi) terkibini (AbdülazTm İbrahim Mu
hammed el-Mut'inT, ı. 143; ll, 1 057), Per
ra ise " icaze" kelimesini kullanmış. di
ğer dilciler de benzer terimler geliştir
miştir. EbQ Ubeyde'nin mecazü'l-Kur'an 
ifadesi, belagat alimlerinin tarif ettiği 
şekilde terim anlamıyla mecaza tekabül 
etmemekle birlikte bütün mecazi ifade
leri kapsayan geniş bir terim olarak kul
lanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim eserin 
mukaddimesinde otuzdan fazla mecaz 
türü örnekleriyle açıklanmıştı r. Bu mu
kaddimeyi EbQ Ubeyde'nin öğrencisi Ali 
b. Mugire el-Esrem'in yazdığı iddia edilse 
de kitap için bu terimin seçilmiş olması, 
Kur'an'daki mecazların te'vil edilmesi, 
mecaz kelimesinin "tefsir ve te'vil" anla
mında kullanılması bu konudaki önceliğin 
ona ait olduğunu göstermektedir. Cahiz 
el-Beyan ve't -tebyin'de, İbn Kuteybe 
Te'vilü müşkili'l-Kur'fın'da, Müberred 
el-Kamil'de Kur'an ayetlerinin mecazi 
anlamlarından söz etmişlerdir (Nasr Ha- · 
mid EbG Zeyd, s. 93; İbrahim UkaylT, s. 
129; DİA, V, 381). 

Çalışmalarında, Arapça'nın ilk yazılı 
kaynağ ı kabul edilen Kur'an-ı Kerim'le 
sözlü edebiyatı esas alan dilciler mecazı 
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birçok kısma ayırmışlardır. Mecaz bakı
mından çok zengin olan Kur'an'da mev
cut örnekler mecaz, mecaz-ı mürsel, isti
are, mecaz-ı akli vb. başlıklar altında in
celenmiş, filolojik ve tefsirl tahliliere tabi 
tutulmuştur. Şerif er-Radi'nin Tel]].işü'l
beyan ii ('an) mecfızfıti'l-Kur'fın'ı ve 
İzzeddin b. Abdüsselam'ın el-İşare ile'l
i'caz ii ba'zı enva'i'l-mecfız'ı ile diğer 
eserlerde Kur'an'daki mecazlar sQre sıra

lamasına göre verildiği için mecazın bö
lümlerine göre tahliller yapılmamışsa da 
dilcilerin eserlerinde ve Zerkeşi'nin el
Burhan'ı ile SüyQtl'nin el-İt~an'ında me
cazın kısımlarına göre bir açıklama seyri 
takip edilmiştir. 

Kur'an 'ın mecazla yorumunun kelam. 
mezhepler tarihi, tasawuf ve fıkıhla iliş
kisi vardır. Kur'an'daki mecazların yoru
muyla ilgili ilk tartışmalar ketarn ilmi çer
çevesinde olmuştur. Başta Mu'tezile ol
mak üzere Hariciyye, Batıniyye- İsmailiy
ye, Karmatiyye gibi ketarn mezhepleri de
lillerini ve temellerini Kur'an mecazları 
üzerine oturtmuştur. Ehl-i sünnet kelam
cılarıyla Selefiler arasında yed, ricl, kabza 
gibi kelimelerle bazı fiiliere verilen anlam
lar tartışılmış, Ehl-i sünnet bunların me
cazi olduğunu söylerken Selefiler hakiki 
manada alınması gerekti ğini ifade et
mişlerdir. Kur'an mecazlarını kendi 
amaçları doğrultusunda kullanan en be
lirgin fı rka Batıniyye'dir. Batıniyye men
supları Kur'an ayetlerinin zahir ve batın 
manalarının bulunduğunu, bunları ÖZ olan 
batın manalarma göre ele almak gerek
tiğini söyler. Gazzal1, Kur'an lafızlarının 
herhangi bir nassa dayanmadan ve akli 
bir dayanağı olmadan zahiri anlamların
dan soyutlanması halinde onlara yükle
nen yorumlara güvenilemeyeceğini be
lirterek Batıniyye'nin bu yolla dini teme
linden yıkımayı amaçladığını vurgular (Ab
dülaz!m İbrahim Muhammed el-Mut'inT, 
II, 892, 900). Batıniyye'nin çok defa te'vil 
ettiği lafızlara verdiği mana lafza hakiki 
veya mecazi olarak delalet etmediği gibi 
akıl ve nakil ölçüleriyle de bağdaşmamak

tadır (Topaloğlu, s. 243) . Tasawufta ise 
işarl tefsir içerisinde mecazi lafızlar za
man zaman asıl mecrasından saptınlarak 
yorumlanmıştır. Mesela. "Karada ve de
nizde fesat çıktı " mealindeki ayette (er
ROm 30/41) kara ile insanın dış organları

na, denizle de kalbine işaret edildiği ileri 
sürülmüştür. Kur'an'daki bazı lafızların 
hakiki ve mecazi anlamda yorumlanması 
fıkıhçılar arasında da tartışılmıştır. Ab
dest almayı gerektiren hallerin sayıldığı 
ayetteki (el-Maide 5/6) "lamestümü'n-ni
sa" veya diğer bir kıraate göre "lemestü-

mü'n-nisa" ibaresi Hanefiler'ce mecazi 
temasa hamledilerek cinsel ilişkiye işaret 
ettiği şeklinde algılanırken Malik!, Şafii 
ve Hanbel1ler'ce hakiki manasında kabul 
edilerek fiziki temas söz konusu edilmiş
t ir (Abdülvehhab Abdüsselam Tav!! e, s. 
193-198). 

Genelde Arap dili ve belagatını, özelde 
mecaz, istiare, kinaye, teşbih gibi konu
l arı inceleyen eserlerin büyük bir kısmın

da aynı zamanda Kur'an'daki mecazi ifa
deler de örnekleriyle açıklanmıştır. Slbe
veyhi el-Kitab'ında Kur'an'dan çok sayı
da örneği şahid olarak kullanmış, İbn Cin
ni el-Ijaşfı'iş 'te iki babı hakikat-mecaz 
konusuna ayırmış (II, 42-457), örnek ola
rak çoğunlukla Kur'an ayetlerinden yarar
lanmıştır (bu konularla ilgili literatür için 
bk. İSTİARE; KİNAYE; MECAZ; Akdemir, 
sy. 4 [ 19981. s. 62-73). Mecfızü'l-Kur'fın 
adıyla yazılan ilk eser Kutrub'a ait olup 
(Yaküt. XIX, 52) Ma'mer b. Müsenna'nın 
Mecfızü'l-Kur'an adlı kitabı (nşr. Fuat 
Sezgin, l-ll, Kahire 1954) bu alanda günü
müze ulaşan tek çalışmadır. Eser doğru
dan mecazı ele almıyorsa da mecazı içine 
alan bir dizi konuda önemli bir filolojik 
tefsir niteliğindedir. Te'vilü müşkili'l
Kur ' an adlı eserinde (bk; bibl.) açtığı 
"Babü'l-(5avl fi'l-mecaz", "Babü'l-isti'are", 
"Babü'l-kinaye ve't-ta'rlz" gibi başlıklar
da mecazla ilgili görüşlerini ortaya koyan 
İbn Kuteybe belki de konuyu ciddi mana
da ele alan ilk ilim adamıdır. Mu'tezil1 
Ebü'I-Hasan er-Rummanl de en-Nüket 
ii i 'cfızi'l-Kur'an'ında ( ŞeUişü resa'il tr 
i'cazi'l-~ur'an, nşr. Muhammed Haleful
lah-Muhammed ZağlQI Selam, Kahire 
1976 içinde) mecaz konusuna girer. Ab
dülkahir el-Cürcanl, Esrfırü'l-beJQga ve 
Delfı'ilü'l-i'caz adlı eserlerinde hakikat
mecaz, mecaz- ı akli, istiare, kinaye, teş
bih ve temsil gibi hususları derinlemesine 
tahlil ederek ilgili ayetleri şahid olarak 
kullanır. Fahreddin er-Razl'nin, Cürcanl'
nin adı geçen iki eserinin özeti olan Nihfı

yetü'l-icfız ii dirfıyeti'l-i'caz adlı kitabı
nın (nşr. İbrahim Sam erra!, Arnman 1985) 
başlıklarından biri "el-~a'ldetü'ş-şaniye 

fi 'l-l)al5i(5a ve'l-mecaz" ismini taşır (s. 81-
91 ). İbnü'n-Nakib el-Makdisl, Mu~addi
metü Tefsiri İbni'n-Na~ib ii 'ilmi'l-be
yfın ve'l-me'fıni ve'l-bedi' ve icazi'l
Kur'fın (nşr. Zekeriyya Sa!d Ali, Kahire 
141 5/1995) adıyla tefsirine mukaddime 
mahiyetinde yazdığı eserinde hakikat, 
mecaz, mecazın bölümleri olarak kabul 
ettiği mecaz-ı mürsel, istiare, teşbih, 
kaz, ihtisar, takdim vetehirden genişçe 
söz etmiştir (s. 21-176, 262-274) . İbn Tey
miyye ise müstakil bir eser yazmamışsa 



da Fetava'sında ve risalelerinde konuya 
büyük ilgi göstermiştir (bk bi bl) 

Şerif er-Radi'nin Tel]]işü 'I-beyan ti 
mecazati'l-Kur'an'ı ile (nşr. Hüseyi n Ali 
MahfQz, Tahran 1953; nşr. MuhammedAb
dülganl Hasan, Kah i re I 955; nş r. Mekkl es
Seyyid Cas im, Bağdad ı 956; Beyrut ı 986; 
eser Terceme-i Tell;işü 'l-beyan 'an meca
zati'l-1:\ur'anadıyla Farsça'ya tercüme edil
mi ştir Itre. Mu~ammed Bakır Sebzevarl, 
Tahran ı 330 1) el-Mecazatü'n-nebeviy
ye'si (nşr. Ta ha Muhammed Zeynl, Beyrut 
ı 986) mecaz konusuna ayrılan ilk eser
lerdendir. İzzeddin İbn Abdüsselam ' ın el
İşare ile'l-icaz ii ba'zı enva'i'I-mecaz 
adlı sistematik çalışması bu isimle tah
kiksiz (istanbul I 3 I 3/1 895; Medine I 966; 
Dımaşk 1987; Beyrut 1987) veMecazü'l
Kur'an adıyla tahkikli olarak (nşr. Mu
hammed Mustafa b. Hac, Trablus 1 992; 
n ş r. Musta fa Muhammed Hüseyin ez-Ze
hebl, Londra ı 4 ı 9/ ı 999) yayımlanmıştır. 

SüyQtl bu eseri Mücazü'l-Fürsan ila me
cazi'l-1:\ur'an ismiyle özetlediğini ve ba
ZI eklemeler yaptığını bildirmektedir (el
M:an, ll. 753). Müstakil çalışmalardan biri 
de Ali b. Hüseyin b. Musa el-MGsevl'nin 
el-Mecalis ii keşti mecazali ayati'l
Kur'an'ıdır (N uruosmaniye Ktp., nr. 594, 
263 varak). 

Hakikat ve mecaz konusunu Kur'an 
bağlantılı olarak ele alan çeşitli eserler 
bulunmaktadır. Abdülazlm İbrahim Mu
hammed el-Mut'inl'nin el-Mecaz fi'l-lu
ga ve'l-Kur'ani'l-Kerim beyne 'l~icaze 
ti ve'l-men' 'ar?: ve ta]Jlil .ve na]fd adlı 
eseri (bk. bibl) konuyu bütün yönler iyle 
ele alır. Nasr Hamid Ebu Zeyd'in el-İtti
cahü '1-'a]fli ti't-tetsir: Dirase ii ]fazıy
ye ti 'l -mecaz ti'l-Kur'an 'inde'l-Mu'te
zile'si (Beyrut 1982, 1983) Mu'tezile'nin 
mecaza yaklaşımını ortaya koyması açı
sından önemlidir. Bunlardan başka son 
dönemde yapılan çalışmalar arasında şu 
eserler zikredilebilir : Konrad M iller, Et u
de sur la metaphore (Paris I 939); Mo
ses Sister. Me taphem und Vergleiche 
im Koran (Berlin ı 939); Tevfik Sa b bağ, 
La m etaphore dans le Coran (Pari s 
1943); Abdülcelll Muhammed Bedrl, el
Mecaz ve eşeruhu ti 'd-dersi'l-lugavi 
(Beyrut 1406/ 1986; diğer çalışmalar için 
bk. Abdülcebbar Riffıl. Mu'cemü'd·dira
sati'l·f:\ur'aniyye, Kum 1993, ll , 553-554). 
Konuyla ilgili akademik çalışmalar ara
sında Muhammed Kamil el-Baslr'in el
M ecazatü'l-Kur'aniyye ve menahicü 
ba]Jşihd (ı 39511975, Camiatü'l-Ka hire 
külliyyetü'l-adab). Ali Kızıhrmak'ınKur
'an'da Hakikat ve Mecaz ( 1996, AÜ 
Sosya l Bilimler Enstitüsü) , Faruk Boz-

göz'ün Kur'an-ı Kerim ve Mecaz Kav
ramı (2000. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi
limler Enstitüsü) adlı doktora tezleriyle 
Necat Akdeniz'in Kur' dn-ı Kerim' de Me
caz (I 987, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). 
Yahya Atak'ın Kur'an-ı Kerim 'de Me
caz-ı Mürseller (I 997, Süleyman Demirel 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlı 
yüksek lisans tezleri sayılabilir. 

Wolfhart Heinrichs'in "On the Genesis 
of the Haqiqa-Majaz Dichotomy" (St.!, 
Ll X 1 ı 984 ı. s. ı ı ı -1 40). John Wansbor
ough 'un "Majaz al-Qur'an : Periphrastic 
Exegesis" (BSOAS, XXXIII/2 1 I 970J, s. 
247-266). Muhammed Alevi Mukaddem'in 
"Mukayese-i Mecazü'l-l~ur'an-ı Ebu <ubey
de ve Teıtılşü'l-Beyan fi mecazati'l-~ur'an-ı 

Seyyid Şerif Radi" (Mecelle-i Danişgede-i 

Edebiyyat ve 'ULCım-i insani Danişgah-ı 
Firdevsi, XIX/1-2 I Meşhed 1345 1. s. 181-
2 ı O), Kays İsmail el-Evsl'nin "el-Me<ani'l 
mecaziyye elieti oarece ileyha üslQbü'l
istifham fi'I-~ur'ani'l-Kerlm" ( MMİ!r. , XLI 
3-411410/19891. s. 323-367) ve Hikmet 
Akdemir'in "Kur'an-ı Kerim'de Mecazın 
Varlığı Problemi" (bk. bibl) başlıklı ma
kaleleri de bu konudaki çalışmalardan 
bazılarıdır. 
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MECAZÜ'I-KUR'AN 

MECAW'l-KUR' AN 
( ,};ı ı_;~ ) 

Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın 
(o. zog;sz4[?Jl 

Kur'an-ı Kerim'in 
filolojik yorumuna dair eseri. 

_j 

Garlbü'I-Kur'an ve meani'I-Kur'an türü 
eserler arasında. Kur'an'da geçen garib 
kelime ve tabirlerin fılolojik tefsiriyle Kur
'an'ın üslQp özelliklerinin "mecazü'l-Kur
'an" adıyla ilk ele alındığı eserdir. Meca
zü'l-Kur'an, Garibü'l-Kur'an, Me'ani'l
Kur'an, İ'rabü 'l-Kur'an adlarıyla müel
life nisbet edilen dört ayrı eserin (ibnü 'n
Nedlm, s. 93-94; İbnü ' l -K ıftl, lll, 285). 
muhtevası dolayısıyla veya bazı yazma 
nüshalarında müstensihlerce verilmiş 
farklı isimler sebebiyle (DTCF Ktp., ismail 
Sa ib Sencer, nr. 4757; Murad Molla Ktp., 
nr. 206) Mecazü'l-Kur'an'ın değişikad
ları olduğu anlaşılmaktadır ( Mecazü '1-
~ur'an, neşredenin g iri şi , s. 18). Kitap, 
Ebu Ubeyde'nin öğrencisi Ali b. Mugire el
Esrem'in hocasına okuyup icazet aldığı 
rivayetiyle günümüze intikal etmiştir. An
cak yazma nüshalar arasındaki bazı fark
lılıklar eserin başka rivayetlere de dayan
dığı izlenimi vermektedir. İslam fetihleri 
sırasında ana dili Arapça olmayan unsur
ların İslam'a girmesiyle Kur'an 'ın anlam 
ve üslQp bakımından anlaşılmasında or
taya çıkan problemierin Kur'an'da geçen 
garlb kelimeler ve mecazi tabirler üzerin
de odaklandığını gören Ebu Ubeyde ese
rini bu ihtiyaca cevap vermek üzere kale
me almıştır. 

Bir mukaddime ile başlayan ilk kitap 
sayılan (Abdülhamtd Seyyid Taleb. s. ı 27) 
Mecazü'l-Kur'an'ın mukaddimesi ulQ
mü'l-Kur'an, garlbü'I-Kur'an ile Arap dili 
ve belagatı açısından çok değerli olup ravi 
Esremtarafından ilave edilmiş olmas ı 

muhtemel görülmektedir (Mecfızü'l-~ur
'an, neşredenin giri ş i, ı. 24). Mukaddime
de Kur'an kelimesinin Allah'ın kitabının 
adı olduğu belirtilerek bunun etimolojik 
ve semantik açıklaması yapıldıktan sonra 
furkan, sQre ve ayet terimleri üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca Fatiha süresi ve bu 
sürenin diğer isimleri hakkında bilgi ve
rilmiş, mecaz anlayışından ve mecaz kap
samına giren hususlardan söz edilmiştir. 

Ebu Ubeyde'ye göre sarf ve nahiv ilimle
rinin konularından olan, kelimelerin eti
motojik ve morfolojikyapıları ile i'rab yön
leri mecaz kapsamına girdiği gibi ihtisar. 
izmar. hazif. tekrar, tekid, takdim-tehir, 
istiare, teşbih , temsil, teşhis-intak, kina-
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