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∑
Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn.
Ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ efsahil mürselîne seyyidinâ Muhammedin ve
âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Allah Teâlâ ilmin kadrini yüceltmiş, enbiyânın mîrası kılmıştır. Peygamberler mîras olarak ne para ne pul, sâdece ilim bırakırlar. Kim bu ilme tâlib olur
ve elde ederse büyük birşeye tâlib olmuştur. Allah Teâlâ, âlemlere rahmet olarak gönderilen ümmî nebî Hz. Muhammed (s.a) hakkında;

ِ
ِ َ هو ا َّل ِذي بع
ول ِّم ْن ُهم َي ْت ُلو َع َليهِ م َآي ِات ِه َويُ َز ِّكيهِ م َويُ َع ِّل ُم ُهم
ً ِين َر ُس
َ ث في ْالُ ّم ّي
ََ
َُ
ْ
ْ ْ
ْ
ُ
ِ
ِين
ٍ اب َوا ْل ِح ْك َم َة َوإِن َكانُوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي َض َل ٍل ُّمب
َ ا ْلك َت

O'dur ki ümmîler (Arablar) içinde kendileri (gibi insan cinsi)nden bir resûl
gönderdi, üzerlerine O'nun âyetlerini okuyor ve onları temize çıkarıp parlatıyor,
kendilerine kitap ve hikmet(i) öğretiyor - halbûki bundan evvel açık bir dalâlet
içinde idiler -(Cumâ/2) buyurmuştur.
Bu kitap Kur’ân’ı anlamaya yönelik okuduğumuz derslerde duyulan ihtiyâca
binâen, okurken ve öğretirken çektiğimiz sıkıntıları azaltmak gayesiyle hazırlandı. Kur’ân’ı anlamak isteyenler için çok önemli, olmazsa olmaz olduğuna
inandığımız bu dersleri anladığımız ve dilimiz döndüğü kadar anlatmaya, açıklamaya çalıştık.
Kur’ân’ı anlamak için başladığımız Arabça derslerimizde lugat, nahiv ve
sarf derslerinden sonra geldiğimiz noktada, Belâğat Dersleri için teferruâtlı, bol
9
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örnekli, açıklamalı olarak yazılmış yeterli bir ders kitabı olmadığı için çeşitli
Arabça ve Türkçe Belâğat kitaplarından faydalanarak bu kitabı yazma zorunluluğu hasıl oldu. Haddi-zâtında bir Hoca eşliğinde okunması gereken ve anlaşılması zor olan bu dersler için; dili kolay, târifleri rahat anlaşılır, gerektiğinde
tablolarla ve en önemlisi de Kur’ân’dan örneklerle desteklenmiş bir kitap hazırlamayı amaçladık.
Belâğat İlmi üç bölümde incelenir. Bu kitapta sâdece Meâni İlmi ele alınmıştır. İnşâallah Beyân ve Bedîi İlimleri de aynı şekilde hazırlanacaktır.
Her şeyden önce bu kitap Türkler için Kur’ân’ın mesajının daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlandı. Bu yüzden Arabça Belâğat Kitapları’nda bulunan
bütün konuları ihtivâ etmekle birlikte, Kur’ân’da yer almayan sanatlar üzerinde
fazla durulmamıştır.
Her konuyu elimizdeki kitaplardan inceledikten sonra Türklerin en iyi anlayabileceği şekilde özetlemeye çalıştık. Ama en çok faydalandığımız ve çalışmaya esas aldığımız kitap Dr. Besyûnî Abdu’l-Fettâh Feyyûd’un İlmu’l-Me‘ani
isimli çalışmasıdır.
Anlaşılması daha zor olan konulardaki örnekleri daha fazla vermeye ve bunları elimizden geldiğince açıklamaya, konuyla ilgisini tesbit etmeye gayret ettik. Ayrıca böyle konuları tablolarla da destekledik.
Her konunun sonunda kısa bir özet verdik. Bu özetleri kitabın sonunda
Telhîs başlığı altında tekrar bir araya getirdik. Böylece konuların kısaca ve kolayca hatırlanmasını ve kitaptan en güzel ve pratik şekilde faydalanılmasını sağlamayı amaçladık.
Kur’ân’dan örnek bulunmayan bâzı konularda ya da bulunsa bile anlamayı
kolaylaştıracağını düşündüğümüz yerlerde, şiirden ya da nesîrden örnekler verdik. Türk okuyucunun âşinâ olmadığı kelimeler olabileceği düşünülerek bunların Türkçe’leri hemen altında verildi.
Anlaşılmaya yardımcı olacağını düşündüğümüz yerlerde tekrardan kaçınmadık.
Konumuz Kur’ân olduğu için Türkçe örnekler vermeyi tercih etmedik.
Kaynaklarda konularla ilgili olarak hep aynı örnekler verildiğinden, dipnotlarda bu kaynakları ayrıca belirtmeye gerek görmedik. Kitabı dipnotlarla doldurup okunmasını zorlaştırmak istemediğimiz için bunu bilinçli olarak tercih ettik.
Âyetlerin Türkçe mânâları hemen altında verilmiştir. Meâller Elmalılı Hamdi
10

MUK ADDİME

Yazır’dan alınmıştır. Ayrıca kitabın sonuna bir âyet fihristi ilâve edilmiştir. Böylece, bir âyette bulunabilecek sanatlara kolayca ulaşabilme imkânı sağlanmıştır.
Kitabın belli bir seviyede Arabça bilenler tarafından okunacağı göz önünde
tutularak bir çok terim Arabça okunuşuyla yazılmış, bunlar için Türkçe bir terim geliştirme veyâ Türkçe mânâsını yazma yoluna gidilmemiştir. Arabça eserler veyâ tefsirler okunûrken bunun bir kolaylık sağlayacağı da göz önünde bulundurulmuştur.
Faydalandığımız kaynakları da “Mürâcaât” adı altında kitabın sonunda listeledik.
Bana Belâğat’ı okutan ve sevdiren, bu sâyede bana bu kitabı hazırlama şevki
veren ve desteğini her an arkamda hissettiğim muhterem Hocam M. Balcı’ya,
bölüm bölüm berâber okuyarak anlamaya çalıştığımız değerli arkadaşlarıma ve
kendi vakitlerinden çaldığım bana sabırla hüsn-i muâmele gösteren eşime şükranlarımı sunarım.
Kitabın basımını üstlenen İşâret Yayınevi’ne de teşekkürlerimi arz ederim.
Kitapta görülen tüm eksiklikler bana, tüm güzellikler ise yüce Yaratan’a âiddir.
Bu kitap; Kur’ân’ı başucu kitabı edinmeyi en önemli vazîfesi addeden bir
Kur’ân talebesinin, Kurân’ı daha iyi anlamak ve anlatmak için yaptığı mütevâzî
çalışmaların ürünüdür. Bütün dikkatimize ve tekrar tekrar okuyarak düzeltmelerimize rağmen tesbit edilecek yanlışlar bize âid olmakla berâber doğrultulması bilenlerin üzerine dînî bir vecîbedir. Bu doğrultuda yapılacak yapıcı eleştirilerinin tarafımıza iletilmesi bizi çok memnun edecektir.
Bu kitabın hayırlara vesile olmasını, ilim talebelerine ve ilim severlere faydalı olmasını, bu vesileyle günahlarımızı affetmesini, ayıplarımızı örtmesini, ölmüşlerimize rahmet etmesini, bize ve çocuklarımıza hidâyet etmesini, dareyn
saâdeti vermesini Yüce Allah’dan niyâz ediyoruz.
İstanbul 2012
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