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Arap diline, bu dilin üslfıplarına ve eskiden beri kullanılmakta olan ifade
şekillerine vakıf dil bilginlerine göre, Kur'an üslfıbu ile hadls-i nebevl üslfıbu
arasında, gerçekten büyük bir fark vardır.
Anlatım

zevkine sahip bir kimse, iki üslfıp arasınd~i bu büyük farka bir göz atacak olursa, Kuran ve hadis'in iki ayn kaynağın mahsfılü olduğunda hiç şüphe.et
mez. Çünkü bütün hadis-i nebevi'Ier, biraz sonra arzedeceğimiz misallerden de
anlaşılacağı üzere, haplarca bilinen ve günlük hayatlarında kullanageldikleri ifade
tarzı ile söylenmiş sözlerdir. Bu sözlerde, onların konuşma, düşünme, öğretim ve
hiıiıbet dili açıkça kendini gösterir. Hz. Peygamber'e ait hadisler, daha çok cüz'i
hüküm ve mes'eleleri ele alır, münakaşa eder ve onlara cexap teşkil ederler. Bununla
birlikte seçkin ve uyumlu bir dil, vurucu bir anlatım ve lafı gereksiz yere uzatmaya
(Haşv) mahal vermeden maksadı-en kısa yoldan dile getirme (cevami'u'l-kelim)
özelliklei-iyle de diğer arap sö~lerinden ayrılır. İşte bu nedenle, hadis-i nebevl'lcr,
"cevamiu'I-kelim" olarak adiandıolmaya layık görülmüşlerdir. O halde h~disler, kullanılan şekil bakımından normal arap ketarnı olmakla beraber, arap ediplerinin bilinen üsluplarının zirvesinde yer alır.
Kur'an-ı Kerim'in üslfıbu ise orijinaldir. Kur'an'a bakan veya tilavetine. kulak
. veren hiç bir kimse, onu bilinen arap sözleri ve anlatım biçimlerinden herhangi birine benzetemez.

lLAHlYAT DERGlSl

304

Kur'an-ı K~rim, külli konulan ele alır, kesin hükümler koyar, misaller verir· ve
tavsiyelerde bulunur. Bütün bunları, bilinenden farklı bir genelierne ve kendine has
karakteriyle mücerred bir hitap içinde dile getirir. Eğer beşeri bir kanun ele alınıp
Kur'an 'ın em redici veya yasaklayıcı. hükümleri ile mukayese edilecek olsa, emir ~e
·yasak. konus.u aynı olsa da, aralarında hiç bir üslfıp benzerliği görülmez. Yine aynı
kıssayı anlatan bir_ tarih kitabı ile pir ayet ele alınsa veya aynı konuya temas eden bir
tnev'iza kitabı ile bir ayet mukayese edilse, konu birliğine rağmen üslfıp yönünden
aralannda hiç bir benzerliğe. tesadüf edilmez. Bu nedenle, arap dili ile söylenmiş
veya y~zılmış hiç bir söz ya da kitabın Kur'an ile aynı v(fya ona benzer bir üslupta
olması söz konusu değildir. Çünkü onun üslfıbu, arapça ifade tarzı yönünden yepyenidir, orijinaldir. Arap dili kaideleri· ve bu dilin terkip usull(frine göre meydana gelmiştir ama, "üslfıp" dediğimiz konuda, tamamen araplarcahilinen ifade biçiminden
ayrılır. Şayet bir sfıre ya da bir kaç ayet, bir grup arapça sözle karıştınlacak olsa,
sfıre ve ayetler kolaylıkla diğerlerinden ayırdedilebilirler.

Hadis-i nchevi'nin üslfıbu ise Kur'an'ın üslfıbundan farklıdır. Onun üslfıbunun,
arap ediplerinin üslfıbuna benzemesi mümkündür. Bu nedenledir ki, lafız ve mana
yönünden, çoğu zaman Hz. Peygamber'in dilinden hadis uydurulmuştur. hadis
ricalince hadislerin sıhhatinin araştınlmasının, aşağı yukarı sened tahkikine inhisar
ettirilişinin asıl sebebi de budur.
1:
Diğeç

bir şahsın birbirinden çok farklı iki ifade üslfıbu ·,
kullanmasının imk~nsız denecek kadar zor olduğunu kabul etmişlerdir. Aslında
böyle iki üslfı.p, belağat ve tarz bakımından birbirlerinden pek farklı olmayan benzer
bir yapıda ortaya çıkar. Bir şahsın çok farklı iki üslfıp kullanabilme~i, bilindiği kadarıyla edebiyat tarihinde görülmüş bir olay değildir. Aksine, bir yazar temayüz
- ettiği üslfıbun haricinde başka bir üslupla yazmaya kalkışırsa zortanır ve asıl
· üslfıbundaki mahareti'ni gösteremez.
taraftan

edebiyatçılar,

Bir kısım yabancılar (müsteşrikler), Kur'an'ın, Hz. Peygamber tarafından hadislerine iliştirjlmiş bir mecmuadan ibaret olduğunu ·zaimederler. Onların bu yanlış
düşünceleri, bu iki mecmuada kullanılan üslfıpların arasını ayıran büyük fark~ tadma
imkanına sahip olamadıklarından kaynaklanmaktadır. Çünkü, onlara göre bu iki
üslfıbun kaynağı aynı olabileceği gibi ayrı da olabilir.
Aynı konuya temas eden Kur'an ve Hadis-i nebevi naslarının mukayesesİ neticesinde, arap dilinin üslfıbun b~ konuda zevk sahibi olan herkes,. Kur'an ve hadis
üslupları arasında bulunan ve kaynakl~ının de~işik olması gerektiği hükmüne sevkeden bu geniş boyutlu farkı açıkça görür.
Şimdi

biz burada, aynı konuya temas eden bazı· ayet ve hadisleri ele
yesc ederek kaynak farklılığına delil olacak bir kaç misal ver~eğiz.

~lıp

muka-

.
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1. "Emir bi'l-ma'rfıf ve nehiy ani'l-münker" konusunaald ayeti ele alalım:

Bu ayete·karşılık, Hz. Peygamber (s.a.s.)'in şu hadisine bakalım:

~J.eJ f.;l.~ ~ 4lil ~.JI .~1 ~ ~.J ı.J.J.,J~ ~.,.o\.:J,
·«r+'~~ ~f.)~

2. "Din kardeşliği" ile ilgili şu ayet ve hadisi mukayese edelim:

3. "İnsanlar arasındaki kardyşliğiiı, tanışma, fazilet ve barışın, ırk, mal ve neseple meydana gelemeyeceği"koriusundaki ayet şöyledir:
ı:,l l,.i.;Ld JS~.J lı~ f~.J trii.J .f~ ı)'~

fl$ Lil vaWI Lf.tl ~»

·«.&- ~ s.JJI ı:,l .fliil.u.JI,.~;&. ~~~
Bu ayeti, aynı konudaki şu hadis.Ierle mukayese edelim:
~

J..4.i 'll ''"~1.; V"' r:ı.J r;'ll fJS, »b fl.tl ~ı., »I.J ~.) ~! vaWI\+.1 ~ ... i
'lll~~~ :J~ 'll_'li.J •.;.; cJs.: ~'lt_,·~ ,_)s. uJ..rJ

·«~P~

o«~ d.t t.ı-t ıJ .J.w:. dot t.k.ı 1ı)'~»

...

y

.((c..ll~ 'll~~ 'JIJ ,ı.J)l..t ~~v-e_;ll, .... [.
4. "Sosyal barışın, suçlara uygulanan cezatarla (had)
hadisi karşılaştıralım:

irtibatı"

ile ilgili

·«~ ~ y4J~I u3_,1~ i~ v"~l ı.): ~.J»
·« l>~ -~.)1 )a.o

v-e '=4h 'll..,;.~.)~ ~i.ıılil,
"

.

şu

ayet ve
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5. Son olarak da, "emaneti ebiine vermek ve adaletle hükmetmek" konusundaki
ayeti ve buna mukabil hadisiere bir göz atalım:
~~ ı:,l JJAJ~ 1~ ı:,l' ..,.,li~ ı~~ ısı_, ~ı ~ı ~liL. ~ıı_,~J.i ı:,l f.,.-4 ~~ ı:,ıl
·« 1~ ~ ı:,IS ...UI ı:,l ~ ~ ~

·«di~~~ ~.,~ı ~~lliL.~ı:~ı, ... i
·«JWI ~ .&.JJI4/ ~ı~ J.J.ıı&t ~ L~l , •.ı...u-eı ~(..,!ı .)s.~ .»1 ~L., .. ":"'

·«~~ ISJl11 ~ ~~~.1>~~_, J.ıl~ ~~~Ll ı.JMJJ; ~» - [
Hem Kur'an-ı Kerim'de, hem de hadiste bulunan ve aynı konuya değinen .metinlerin mukayeseli te tkikin e devam edersek, her sağduyu ve in saf. sahibinin tereddütsüz kabul edeceği, "birbirinden çok farklı ve herbirinin kendine has bir karakteri olan böyle iki ayrı üslubun aynı şahıstan sadır olamayaca~ı" gerçeğini ortaya
koyan bu büyük üslôp farkını mü~ade ederiz.
Mukayese edilen bu.ve benzeri misaller, biraz önce işaret ettiğimiz nebevi
hadislerdeki üslubun, Aı·apların konuşma, t,rrtışma, hüküm ve tavsiye alanında
yaygın olarak kullandıkları hitabet üslfibu olduğunu ortaya koyar. Bu üslfıp, araplarca a~ışılagelmiş mezkfır ifade şekilleri dışına çıkmaz, ancak cevamiu'l-keliriı, ifade
inceliği, dil fesalıatİ ve laf kalabalığından arıninış, akla değil de hisse dayalı hitabet
şekillerinden uzak olması hususiyetleriyle onlardan aynlır; Diğer bir ifade ile 'hadis-i
nebevı'de mantıklı akıl, mutad olan en beliğ ye en veciz bir şekilde görülür. Kur'an
üslfıbunda ise, misli görülmemiş bir orijinallik vardır. Arap kelamının hiç bir ifade
şekli ve hitap üslôbları ona benzemez.
ÜSLÜB İHTlLAFI ZATİ
FARKLILIKTAN DOÖMAKT ADIR

Her ifade tarzı, konuşmacıdaki şahsiyeti yansıttığına göre, beyan yönünden
Kur'an ve hadis arasındaki bu büyük üslfıp farkının ötesinde, ·kendisinden söz edilen
zatiyetteki dah~ büyük bir farklılık olduğu hissedilir:
Kur'an tilavetine kulak verilecek olursa, ayetler arasından azamet, kudret, kuv~
vet, otorite, hikmet ve rahmet atmosferinden hitap eden bir zatiyet ortaya çıkar.
Kur'an üslfıbunun arkasındaki bu güçlü büyük zatiyet, rahmetten bahsedildiği yerlerde de diğer yerlerden aşağı kalmaz. Onun kuvveti bütün sfıre ve ayetlerde aynı
dereceded.ir. o.. dai111a cepbar, kadir, intikam sahibi, adil, hakim, rahim, ter~ib ve
terhlb yolarını (kamçısını) elinde bulunduran mutlak otorite sah'ibidir.
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ayetler arasından bu zfıtiyeti tasavvur etmeye çalışalım:

•«~1 ı)l ~LJ..ıjj~ ~ ~.}ı.t ı~T ı)!.JJI ı).J dltl,
Uıli,.,..JJ J.,AJI ~ ~ ~ 1~ ~? u,.,..I4Jj ~~Ili,)) I~I.J»
·«'~J.i

·« li~l ı)!.JJI)lu •ltl"ill.,~"il ~ ~.J»

.• ~u. ..Jlil., )"JJt l:Jj; ~lil,
,.,i Le.J ~ljWI ,.,iLe ..J 'r~"i.J 1:...u ııJiı.b "i ·r~l ~~~~ ..JI "i .JJI,
·«~.)"il

·«~la!J ~.)"il &.tl~)l..t.JJ

~ ~1 t_,.il.S'.J ~ 4Y' V!JJI ~~ ~LS'~ 1_,~ v#}JI ,.,i I.J~ ı-J.JI 1

.tnJJ ~ ~l! J..il ~.J"i ,.,i "i.J ~1.,-JI ,.,i~~~~~ .JJI ~~Le.J i~
~1 ı)l ~.}-IJ.! ~.J A.tl,) ViJ Uı~.~ &.tl_; Le~~-~ IJ"'WI.JJI ~IJ.ı.

).J

·« 1~ ıı.)~ ·~Li" .JJI ~Li ~1 ıı ~~~li J

..JI "i ı.SJJI .J.Jt,. ·~)1 ~)I.J~t hlf!JI.J ~1 rf~-"' "il ..JI "i \SJJI .J.Jt,..,
\.c. d.l.fl ~~ ~1 ~L:J..Iy..;-JI ~1 ~_;ll r')L.Jivu.JJ.iJI d.lli.J~t ~1
~1,.,.-JI

,.,i Le ..J ~ ..;-J-1 ııL.....ı"ii.U-~1 \s.JlJI ~ULI d.l.ft,..

~.J 'j.!..

.~~

W y..,4.J .~ ~ ~ I~Li Ula;~~~~ lif~W"il.r. ıJ.JI»

JU. ~ .Jit.J .,.,.. J.Jı u.l!..iı \SJJf~ J.i ı~.) ~.J rUu.ll ~ ~ Ju .ül;..
·«~
Hadis-i nebevi'deki üslôbun öte,sinde ise beşeri bir şahsiyet hissedilir. Bu
zatiyette, za'f ve kuvvet birlikte bulu:nur. Emanete ve hakka ba~lılık gücü ile
ö~ünürken di~er taraftan Allah önünde beşeri za'fı ile iftihar eder. Bu beşe.ri
şahsiyette, alimierin hikmeti, emin tebli~cilerin gücü yanında, beşer za'fr ve zfıhid te- .
vazuu mevcuttur.
Hz. Peygamber, Kureyş'in tehdidine maruz kaldı~ında, İslam'a davetten artık
vazgeçmesini kendisine tavsiye eden amcası Ebô Talib'e v~rdi~i cevapt~ bu
şahsiyyeti tasavvur- edebiliriz:

,)s. \S~l-t ,.,i ~I.J ~,.,i~~~~.,) .JJI.J» :~.J ~ dltl ~ 3u ,
·«J..i_,,) ~ı.,ı dltl •A ~~Le .,.."il U. &.t~.,;l ~~
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Hz. Peygamber'in Allah önünde hisseıtigi za'fı da, horlanıp ez!yete maruz kalarak geri dön~ek zorunda bırakıldıgı Sekif kabilesini 1slfun'a davet etme teşebbüsün
den sonra yaptığı rivayet edilen şu duasında müşiihede etmek mümkündür:

-_ ~1)1 ~.)1lt ı:,..,wı_ıJs. ui' Jli.J ~m_, ı.,;..,i~ ~ı ~ı ~ı,
- Uü.l- ~ r1 ~L.;.,-ı ~'ri_;~~ r'-~ .~ ~ı t~ ~~ı
~ ~ L.;..,I.;JJı r-'~1 4o.J m _~?ı,~~ _,ı ~t.. ı:,ı ~ u1~ı ')U~

ı).&. J.-' ı:,l i)ı-~!J ~JJI J"ı ~ ~_, ~.JL..Uiı.Jı·.u ~pı_, 'i.Jı"J~I_, ~.J_~ı
·«dıt":ıtı (~'1_, J~':J_, ~:;~~ı~~;_;. JF _,ı~

~

lr. ;..ıı _, ~ lr. ~_,:~ l,J..;.;.,; ~J.:.G, ~ ~J c.d.iLı e,;ı ~~
~«~ U'U.Jily.~ :l~.J

Netice· olarak şunu söylemek isteriz ki; Kur'an-ı Kerim ile hadis-i nebevi
arasında yapmaya çalıştığımız· bu mukayesenin amacı iki üsltıp arasında bir
karşılaştırmadan ibarettir. Bu riıukayeseyi sadece arapça ifade tar:zı ve Kur'an ile
hadisin kaynaklannın farklı olduğunu gösteren zatl ve şahsi ~ihtilaf bakımından
yaptık. Alimlerin, edebiyatçılann ve araştırmacıların, "Kur'an'ın icazı" konusunda
· . zikrettikleri diğer yönlere temas etmedik. Çünkü bunlar, buradaki konumuzun
dışındA kalır.
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