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Özet
Milletler tarih ve kültürlerini dillerinde ya at rlar. Dillerin en
lenmi unsuru ise, atasözleri ve deyimlerdir. Zira atasözlerinin
ve deyimlerin bir k sm , arkeolojik kaz larda elde edilen tarihî
eserler gibi, geçmi in ve kültürün izlerini, yüzy llar n birikimini
üzerinde ta r. Derinlemesine incelendiklerinde dil, tarih ve kültür
hakk nda çok de erli bilgiler sunabilir. Arapçada ( /el) kelimesi
de tarih ve kültürün izlerini üzerinde ta yan kelimelerden biridir.
Bu tür atasözlerini ve deyimleri incelemek âdeta bir kelimeyi
izleyerek dil ve kültür tarihinde geriye do ru yap lan bir yolculuk
gibidir. Böyle bir yolculu un bugünkü nesillere aktaraca önemli
bilgiler vard r.

Abstract
The Hand Motif in the Arabic Idioms and Proverbs
Proverbs and idioms like as archeologic artifacts, give us huge
information about cultures and their historical development. So
when we study words of any language having been used
frequently in idioms and proverbs, we can trace the evolution of
that language and culture through these idioms and proverbs.
‘Hand’ is one of these widely used words in Arabic idioms and
proverbs. This article is an attempt to explore the meaning
extensions of ‘yad’ in Arabic idioms and proverbs.
Anahtar Kelimeler: El Motifi, Arap Edebiyat , Arap Atasözleri
Key Words: The Hand Motif, Arabic Literature, Arabic Proverbs

A) ( ) Kelimesinin Etimolojisi
( ) kelimesinin sülasî kökü ( . . ) harfleridir. Bu kelimenin
kökü konusunda sözlüklerde neredeyse hiçbir ihtilâf yoktur. Çok
kullan lan bir kelime oldu u için ‘tahfîf’ amac yla son harfi
dü ürülmü tür.
( /el), insan kolunun bilekten parmak uçlar na veya parmak
uçlar ndan omuza kadar olan k sm na verilen add r. Bilekten parmak
uçlar na kadar olan k m kastedildi inde, elin iç k sm ( )
manas na gelmektedir. Bu manalardan birisi hakikî olarak kabul
edildi inde, di er mana mecaza hamledilmektedir.1
ez-Zebîdî (ö.1205/1791), Tâcu’l-‘arûs’unda, bu kelimenin
manas
biraz daha teferruatl
ekilde ele alm
r: Buna göre
insanda, elin avuç k sm , parmak uçlar ndan boyun köküne kadar
olan k m veya parmak uçlar ndan omuz ba na kadar olan k m
‘yed’ olarak isimlendirilir.2 ez-Zebîdî, ‘yed’ kelimesinin tarifinde
‘parmak uçlar ndan bile e kadar’ rivayetinin de bulundu unu ancak
bunun yanl
bir nakil oldu unu, do rusunun ise yukar da
belirtildi i gibi ‘parmak uçlar ndan boyun köküne kadar’ eklinde
olmas gerekti ini de kaydeder.3
Daha önce de i aret edildi i gibi, bu kelimenin asl ( ) (y.d.y)
iken, sondaki ‘yâ’ harfi, telaffuz kolayl
sa lamas aç ndan
hazfedilmi tir.
‘Yed’ kelimesinin asl n ‘fa‘l’ vezninde, ‘yedy’
oldu unun dü ünülmesinin alt nda yatan sebep ise, kelimenin
ço ula dönü ürken ald
ekildir. Zira Arapçada ( ), ( ), ( ) gibi
birkaç istisnaî kelime d nda, müfredi ‘fa‘al’ vezninde olmas na
ra men, ço ulu ‘ef‘ul’ vezninde gelen isim bulunmamaktad r.4
( ) kelimesinin ço ullar , (
/ ), ve ( ) eklindedir; cem’u’lcem’i (ço ulunun ço ulu) ise (
/ )’dir. Ancak el-Cevherî (ö.
400/1009'a do ru), bu tür ço ulun sadece iirde kullan ld na
dikkat çekmektedir.5
Yine el-Cevherî, (
) eklindeki ço ulun sonundaki ( )
harfinin dü ürülmesi suretiyle, ( ) eklinde kullan lmas
da, baz
Araplar n lehçesi olarak aç klamaktad r. Bu kullan mda kelimenin
son harfinin dü ürüldü üne delil olarak, kelimenin ism-i tas îrinde
ald
( ) formunu göstermektedir.6 Zira bir gramer kural olarak,
( ) ve ( ) gibi son harfi hazfedildi i için iki harfi kalm olan isimler,
tas îr kal na nakledildiklerinde, hazfedilen harf iade edilir.
1
2
3
4
5
6

Mütercim As m Efendi, Kâmûs Tercemesi, (
ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs, ( ) md.
Bkz. Tâcu’l-‘arûs, ( . . ) md.
el-Cevherî, es-S hâh, ( . . ) md.
es-S hâh, a.g.md.
Bkz. es-S hâh, a.g.md.
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) md.

Bununla
birlikte,
ez-Zebîdî,
el-Cevherî’nin
bu
iddias na
kat lmayarak, bu kullan
n bir lehçe olmad
, sadece iir
zorunlulu undan kaynaklanan bir durum oldu unu ifade etmi tir.7
Sözlüklerde ( ) kelimesinin alternatif ekilleri olarak ( )
‘yedâ’8, kelimenin sonunda yer alan ‘dâl’ harfinin eddelenmesi
suretiyle ( ) ‘yedd’ ve sonunu ( ) kelimesinde oldu u gibi ‘elif’ ile
bitirmek suretiyle ( ) ‘yedâ’, son olarak da sonuna bir ‘hâ’ harfi
eklenmesi suretiyle ( )9 ‘yedeh’
ekillerine rastlanmaktad r.
Kelimenin iirlerde görülen (
) eklindeki tesniyesi, ( ) müfredine
aittir. Bununla birlikte, bu tür bir tesniyenin ( ) kelimesinin sonuna
hazfedilen harfini yeniden getirmek suretiyle elde edilen âz bir
tesniye oldu unu söyleyenler de olmu tur. Ancak böyle
farzedildi inde, kelimenin müfret
ekli ( ) ‘yedy’ olarak
dü ünüldü ü için tesniyesinin (
) ‘yedyân’ olmas gerekir. Her
halükârda, hangi aç dan bakarsak bakal m ‘yed’ kelimesinin tesniye
ve ço ulunda âz hususlar n bulundu unda üphe yoktur. Meselâ,
‘yed’ lafz n me hur tesniyesi ( ) eklinde gelmektedir. Ancak bu
durumda da Arapçada ( ) ve (
) gibi üçüncü harfi hazfedilmi
köklerde, tesniye yaparken hazfedilen harfin geri getirilmesi kural na
ters dü tü ü görülmektedir. Bu durum, muhtemelen, kelimenin çok
kullan lan bir kelime olmas ndan kaynaklanmaktad r.
eddeli ‘dâl’ harfi ile biten ‘yedd’ ve sonu elifle biten ‘yedâ’
eklinde kullan
n,
iire has oldu unu söyleyen dilciler de
olmu tur.10
( ) kelimesinin ço ulu olan ( ) ‘yâ’ harfinin her üç harekesi
ile (
) ekillerinde okunabilmektedir.11 Ayr ca, ez-Zebîdî,
‘yed’ kelimesinin (
/
) eklinde bir ço ulu daha bulundu unu
zikretmektedir.12
bn Fâris (ö. 395/1004), Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga’s nda, ( )
maddesinin as l manas n, insan ve hayvanlar n bilinen uzvu
oldu unu dile getirdikten sonra, bu kelimenin ayn zamanda “ihsan,
iyilik” ve “güç, kuvvet” manalar nda mecazî olarak da kullan ld
kaydetmi tir. “ hsan” ve “iyilik” manas ndaki ( ) kelimesi, ( )
‘eyâdin’ ve ( ) ‘yudiyy’ ekillerinde ço ul yap labilirken, güç, kuvvet
manas nda ise sadece ( ) eklinde ço ul yap labilmektedir.13
7
8

9
10
11
12
13

Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs’ta Mesed suresinin ilk âyeti olan (
)’deki ( )’n n tesniye
oldu unu dile getiren me hur görü d nda, bu kelimenin müfret oldu unu söyleyenlerin de
bulundu unu kaydetmi tir.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 341.
Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga, VI, 151-152.
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Bu kökten türetilen ( ) ve ( ) kelimeleri ise, erkek ve kad na
fat olarak kullan lmakta, (
) veya (
) denildi inde,
“becerikli, maharetli, elinden i gelen erkek/kad n” manas
ifade
etmektedir.14
( . . ) Kökünün Fiil Olarak Kullan mlar
1) (
) veya (
) kullan
nda, ‘Birisi ihsana, iyili e
mazhar olmak’ manas
ifade etmektedir. Fiilin meçhûl olarak
kullan lan ekli, ayn zamanda, ‘elinden ikayet etmek, eli a mak’
demektir. Nitekim bu mana ile ili kili olarak ‘fu‘âl’ veznindeki ( )
kelimesi, ‘el a
’ manas na gelmektedir.
2) (
) kullan
nda ise ‘kolunu kaybetmek, çolak olmak’
manalar na gelmekte iken, cümle dua kipine hamledildi inde ise
‘eli/kolu kurusun’ manas nda bedduaya dönü mektedir.
3) (
) kullan
nda ‘ihsan etmek’, ‘iyilikte bulunmak’
manalar na geldi inden, verilen cümle “Filâna ihsanda bulundum”
eklinde tercüme edilebilir.
4)
‘Eline vurmak/elinden yakalamak’ manas nda, “Adam n
eline vurdum.”15
5)

‘Zay f olmak’16

Görüldü ü gibi, be inci mana d nda di er bütün manalar n
kökle alâkas aç k bir ekilde görülebilmektedir. Bu manay da
Arapçada -çöle (
) denilmesi gibi- zaman zaman ba vurulan, ‘bir
eyi z dd yla isimlendirmek’ eklinde dü ünmek mümkündür. Yani
‘el’ kelimesi genelde güç ve kudreti ifade etti i için, onun z dd olarak
kelimeye böyle bir mana yüklenmi olmas ihtimal dahilindedir.
( ) Kelimesinin sözlüklere girmi olan mecazî manalar
Mecazî kullan ma oldukça yatk n olan ‘yed’ kelimesi, bu sayede
oldukça geni
bir mana örgüsüne sahip olmu tur. Nitekim,
incelendi ine bu denli yayg n ve geni mecazî kullan ma sahip az
say da kelime bulundu u görülecektir.
da, bu kelime ile ilgili sözlüklerde yer alan mecazî
manalar maddeler halinde vermeye çal aca z. Maddeleri s ralarken
gerekli görülenlerde örneklendirme yap lacakt r. Bununla birlikte, bu
kelimeye ait sözlüklerde yer alan mecazî manalar n, bir s rland rma
ifade etmedi ini, bunlar d nda da farkl mecazî kullan mlar
türetilebilece ini akl
zda bulundurmal z. Burada zikredilecek
14
15
16

Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga, VI, 152.
Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga, VI, 152.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 355.
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olan mecazî kullan mlar n, çe itli metinlerde geçen ‘yed’ kelimelerinin
ba lama uygun ekilde mana yorumuna tabi tutulmas yla elde
edildi ini, dolay yla bir k sm nda ihtilâf oldu unu da hat rlatmak
gerekmektedir. Sözlüklere geçen ve a
da vermeye çal
z
mecazî kullan mlar n, ço unlukla Kur’an- Kerim, hadis-i erifler,
deyim ve atasözlerinden al nd
belirtmekte fayda görüyoruz.
1) Makam, mevki
2) Vakar
3) Engellemek, zulmü bertaraf etmek
4) Yol, vas ta
(
) “Filân sahil yolunu tuttu” gibi ifadelerde bu
manaya gelmektedir. Hicret hadisinde geçen (
) “Onlar
sahil yolundan götürdü” cümlesindeki ‘yed’ kelimesi de bu manaya
hamledilmi tir.17 Nitekim bir atasözü olarak yayg nla
bulunan
ve ‘Geri dönü ü mümkün olmayan bir ekilde da p gittiler’
manas na gelen (
/
/
)
ibaresindeki
(
/ )
kelimesini de bu ekilde manaland ranlar olmu tur.18 Bu atasözü
hakk nda ileride daha detayl bilgi verilecektir.
5) Yemen yöresi
Baz dilciler (
Ancak ez-Zebîdî
bulunmu tur.19

bu

) ifadesini bu istikamette yorumlam lard r.
yorumun makul olmad na i arette

6) Güç, kuvvet
(
) “Benim buna gücüm yetmez” cümlesindeki ‘yed’
kelimesi bu ekilde de erlendirilmi tir. Sâd suresi 45. âyette geçen
(
) kelimesi böyle yorumlanm r. Sözkonusu âyet-i kerime
udur: (
) (Sâd 38:45) “Güç ve
basiret sahipleri olan kullar z brâhim, shak ve Yakub’u zikret!”.
7) Kudret
(
) ifadesi “Ben bunu yapabilirim” manas na gelmektedir
ki bu durumda buradaki ‘yed’ kelimesi ‘kudret’ manas ta maktad r.
Bu siyakta, ‘yed’ kelimesinin tesniyesinin kullan lmas suretiyle
daha özel bir manaya ula ld
da görülmektedir. Ye’cûc ve Me’cûc
hadiselerinin anlat ld
hadiste ‘yed’ kelimesinin tesniyesine özel bir
mana yüklenmi tir. Bu hadis öyledir: (
)20 “Allah, Hz. sa’ya (a.s.) öyle vahyedecek: Ben öyle
17

18
19
20

bnu’l-Esîr, en-Nihâye fi garîbi’l-hadîsi ve’l-eser, V, 294; bnu’l-Cevzî, Garîbu’l-hadîs, II,
509; Bedruddîn el-‘Aynî, ‘Umdetu’l-kârî, XXIII, 156.
Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
Tâcu’l-‘arûs, a.g.md.
Muslim b. el-Haccâc, Sahîhu Muslim, K. el-Fiten ve E râti’s-sâ‘a, 20.
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kullar
ortaya ç kard m ki, hiç kimse onlarla ba edemez”. Hadis-i
erifin manas na dair yap lan yorumlardan anla ld na göre,
burada, ellerden biri ile, ‘savunma’, di eri ile de ‘sald rma’ manalar
kasdedilmi tir. Hadiste, ‘iki elin de yoklu u’ dile getirilerek,
insanlar n, Ye’cûc ve Me’cûc’e kar
sald rma imkân na sahip
olmayaca
gibi, ayn zamanda onlar n sald lar kar
nda
kendilerini savunmaktan da âciz kalacaklar ifade edilmi tir.21
Bununla birlikte, bn Manzûr (ö. 711/1311), Lisânu’l-‘Arab’da
(
) ifadesini zikrederek, bunun ‘gücün yetmez, bir ey
yapamazs n’ manas na geldi ini kaydettikten sonra, Sîbeveyh’in (ö.
180/796) bu ifadeyi sadece ‘yed’ kelimesinin tesniyesi ekliyle rivayet
etti ini de ekler. Ayr ca, buradaki tesniyenin çokluk ve mübala a için
oldu u, yoksa gerçek manada tesniye kasdedilmedi i aç klamas
da yapar.22
8) Hâkimiyet, kontrol (

)

(
) “Rüzgâr n eli” ifadesi böyle yorumlanm
r. Rüzgâr
önüne katt
bulutlar sürükleyip götürdü ü için, bir te bihten
hareketle böyle bir ifade kullan lm r.
9) Mülkiyet (

), tasarruf

(
) “Bu ey benim elimdedir”, (
) “Bu
vak f filânin elindedir” ifadelerinde kullan lan ( ) kelimesi, mülkiyet
ve tasarruf manalar na gelmektedir. Bu manada ‘yed’ kelimesinin
tesniyesi kullan lmamaktad r.
10) Cemaat, yek-âhenk grup
(
)23 “Müslümanlar di erlerine kar tek bir eldir”
hadisinde geçen ( ) kelimesi bu manaya hamledilmi tir.
11) Yard m, imdat, yard mc
(
)
terkibi ‘O, filân n elidir/yard mc
manas na gelmektedir.24

r/dostudur’

11) Yemek yemek
(

) ifadesi mecazen ‘Elini koy/ye!’ manas na gelmektedir.

12) Pi manl k
(

) terkibi ‘Pi man oldu’ manas na gelmektedir.

ez-Zemah erî (ö. 538/1144), bu terkibi u ekilde aç klamaya
çal r: “A
pi manl a kap lan ki inin yapaca
ey, üzüntüsünden
elini
rmakt r. Böylece eli,
lmak suretiyle içine dü ülmü
21
22
23
24

Bkz. en-Nihâye fi garîbi’l-hadîs, V, 293.
Lisânu’l-‘Arab, y.d.y md.
el-Beyhakî, es-Sunenu’l-kubrâ, VI, 335.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 355.
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konumuna geçer.” Bu tabirde, meçhul sigas yla zikredilen (
)
fiilinin, malûm ekliyle okundu u bir k raat da bulundu unu
zikrettikten sonra, ez-Zeccâc’a (ö. 311/923) nispet ederek u bilgileri
verir: “Bu terkibin manas , ‘pi manl k’ ellerine yani gönüllerine ve
kalplerine dü tü’ demektir.25
el-Âlûsî’nin (ö.1270/1854) nakletti ine göre, bu terkibin
Kur’an’ n nüzulünden önce hiç i itilmedi ini, Araplar n bu terkibi
tan mad klar , konu malar nda ve iirlerinde kullanmad klar
söyleyen bilginler de olmu tur. Manas
ve kullan
tam
anla lamad
için, zaman zaman hatal kullan mlara da maruz
kalm r.26
13) Teslimiyet, boyun e me
Hz. Peygamber’in bir münacaat nda kulland (
)
te
elim senin” ifadesi, “Sana teslim oldum, boyun e dim” manas na
yorumlanm r. Hz. Osman’a isnad edilen bir hadis metninde de u
ifade yer almaktad r (
)
te elim Ammâr’ nd r.” yani “O ne
derse onu yapaca m, ona boyun e ece im” demektir. Nitekim bu
manan n z dd olarak (
) terkibi de “Elini itaatten çekti”
yani syan etti” manas nda kullan lmaktad r.27
Tevbe suresi 29. âyette (
) “Teslim olarak, itaat
ederek cizye verinceye kadar…” ibaresindeki ‘
’ ifadesinin
hamledildi i manalardan birisi de budur.28
14) Büyük nimet (

)

Tevbe suresi 29. âyetteki (
) bu manaya gelecek ekilde de
yorumlanm r.
Bu
takdirde
(
)
‘alan
ki i’
ile
ili kilendirilmektedir. Nimet olma yönü ise, ‘hayat
ba layarak
bunun kar
nda cizye almay kabul etmek’ eklinde ortaya
kmaktad r.29
15) yilik yapmak (

)

Bu manada Arapçada (
) kullan lmaktad r ki, ‘cömert, eli
aç k’ manas na gelmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in Hz. Zeyneb’i
ima ederek (
)30 “Sizin bana ilk kavu acak olan z,
eli en uzun olan zd r.” hadisindeki ‘eli uzun olma’ bu ekilde
de erlendirilmi tir.
‘Yed’ kelimesi ayet bu manada kullan lacaksa, bu tabirin (
) “Onun bana iyili i oldu” eklinde söylenmesi gerekmektedir.
25
26
27
28
29
30

ez-Zemah erî, el-Ke âf, II, 511.
el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, IX/65.
en-Nihâye fi garîbi’l-hadîs, V, 293.
Bu manan n yorumu için bkz. el-Ke af, III, 32.
Bkz. el-Ke af, III, 32; en-Nihâye fi garîbi’l-hadîs, V, 294.
Muslim, el-Câmi‘u’s-sahîh, K. Fedâ’ilu’s-sahâbe, 17.
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Bunun yerine (
de erlendirilmektedir.31

) denilmesi yanl

bir kullan m olarak

ez-Zebîdî, ‘yed’e nispet edilen uzunlu un, asl nda ‘cömertlik’
manas na geldi ini söyledikten sonra, halk n bu ifadeyi (
)
‘gizlice h rs zl k yapan’ ki i hakk nda (
) kulland
belirtmektedir.32 Bu kullan m Türkçe’deki ‘eli uzun’ deyimiyle mana
aç ndan e le mektedir. Türkçede, güçlü, etkili manas nda
kullan lan ifade ise ‘kolu uzun’dur.33
16) Helâk, ölüm, beddua etmek
Bu mana
u olayda geçmektedir: Birgün, “ urât”tan
(haricîlerden) bir grub Hz. Alî taraftarlar n yan ndan geçerken,
duyulacak ekilde beddua etmeye ve sövüp saymaya ba lam lar.
Bunun üzerine Hz. Alî (r.a.) taraftarlar da öyle cevap vermi ler: (
).
Cevap olarak kullan lan bu ifade “Söyledikleriniz sizin ba
za
gelsin!” manas na yorumlanm r. Muhtemelen, buradaki benzetme,
dua
ederken
ellerin
yukar ya
do ru
aç lmas ndan
kaynaklanmaktad r. Böyle bir ifadeyle kasdedilen de, “Ellerinizi aç p
ne için dua ediyorsan z, o sizin için olsun.” manas r. Nitekim buna
paralel olarak bnu’l-Esîr (ö. 606/1210), Araplar n kulland
(
) ifadesinin, “Benim için diledi ini Allah onun ba na
getirdi/belâs buldu” manas na geldi ini nakletmektedir.34
17) Fiyat farkl
( /
di er k sm

manas nda

/
) ibareleri, ‘Koyunlar n bir k sm bir fiyata,
ba ka bir fiyata sat n ald m’ manas na gelmektedir.35

Bununla birlikte el-Ezherî (ö. 370/980), Tehzîbu’l-luga’s nda elFerrâ’ya (ö. 207/822) nispet ederek farkl bir mana yorumunda
bulunmu tur. Buna göre (
)36 ifadesi, ‘Filân koyunlar
bizzat teslim ederek ve paras
elden almak suretiyle satt ’ manas na
gelmektedir.37 Nitekim (
) terkibi de ‘al veri i pe in yapt m’
demektir.38

31
32
33
34
35
36

37
38

Tâcu’l-‘arûs, XL, 345.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 354.
Bkz. “http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=kolu+uzun&ayn =tam”
en-Nihâye fi garibi’l-hadîs, V, 294; Ayr ca bkz. el-Ezherî, Tehzîbu’l-luga, XIV, 238.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 348; Tehzîbu’l-luga, XIV, 343.
Bu cümledeki (
) Tâcu’l-‘arûs’ta el-Ferrâ’ya nispet edilerek (
) eklinde zaptedilmi tir.
Bkz. Tâcu’l-‘arûs, XL, 348.
Bkz. Tehzîbu’l-luga, XIV, 343.
Tehzîbu’l-luga, XIV, 353.
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18) Ön ve önce
(
...) ve sonras nda gelen bir ‘muzafun ileyh’ten olu an
terkib, zamanda ‘önce’yi, mekanda ise ‘ön’ü ifade etmektedir. Meselâ,
(
) ‘ yametin kopmas ndan önce’ manas na gelirken, (
) ‘senin ön taraf nda’ demektir.
19) Her eyden önce, ilk önce
(
)39 ifadesi, bu manadad r. Dolay yla (
) cümlesi ‘Ben her eyden önce/ilk önce Allah’a hamdediyorum’
manas na gelmektedir.
20) A

öfke ve sinirlenme

brâhim suresi 9. âyetteki, (
) ( brâhim 14:9)
ifadesi Tehzîbu’l-luga’da, bn Mes‘ud’a (ö. 32/652) nispet edilen bir
yoruma dayan larak, ‘Onlar öfke ve sinirden parmak uçlar
zlar na götürüp rd lar’ eklinde manaland lm
r.40
Bununla birlikte, Tâcu’l-‘arûs’ta (
kapatt ’ manas
ima edecek
ekilde,
vermemek’ diye aç klanm r.41
21) Tam ba ar

) terkibi, ‘eliyle a
‘Konu mamak, cevap

zl k, elleri bo kalma

Ba ar zl k ve hayal k kl na vurgu yap lmak istenilen
durumlarda (
) denir ki, ‘Filân, elleri bombo , tam bir
hayal k kl ile geldi’ manas na gelmektedir.42
22) Zenginlik
23) Rehinde kefalet
(
) ifadesi, ‘bunu tekeffül ediyorum, garanti
ediyorum’ manas na gelmektedir.43
24) Ayr k
(
) ‘Bana bir avuç insan geldi’ ifadesinde bu
insanlar n di erlerinden ayr p geldikleri manas vard r.44
25) Cimrilik
(
) ‘Eli ba
kullan lmaktad r.45

r’ ifadesi Arapçada cimrilikten kinâye olarak

ez-Zemah erî, (
) (Mâide 5:64) “Ve Yahûdi tâifesi, «Allah' n eli ba lanm
39
40
41
42
43
44
45

r»

Mecma‘u’l-emsâl, II, 96, 178; el-Mustaksâ, II, 285.
Tehzîbu’l-luga, XIV, 242.
Tâcu’l-‘arûs, , XL/355.
Tehzîbu’l-luga, XIV, 242.
Tâcu’l-‘arûs, XL/352.
Tâcu’l-‘arûs, XL/355.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 355.
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dediler. Bu dedikleri sebebiyle kendi elleri ba land ve lânet olundular.
Hay r, bilakis (Cenâb- Hakk' n) iki eli de aç kt r, diledi i gibi infakta
bulunur” âyetinin aç klamas nda, “elin ba ve aç k/uzat lm olmas
cimrilik ve cömertlik manas nda mecaz olarak kullan lm r”
dedikten sonra, bunu srâ suresi 29. âyetle delillendirir: (
) ( srâ 17:29) “Ve elini
boynuna ba lanm k lma ve onu büsbütün de açma. Sonra fazlaca
levme u ram , hasret içinde kalm bir halde oturup durursun.”
Bu tür ifadeler mecazî birer kullan m oldu undan,
kullananlar n amac , gerçekte elin varl , kapal veya aç k olmas
de il, do rudan cimrilik ve cömertliktir. Hatta kolu omuzundan
kopuk olan birisi, cömert olsa, onun hakk nda (
)
“ hsanda eli ne kadar da aç k” ifadesi kullan labilir.”46 Yine böyle
birisi hakk nda, cimri olmas durumunda, ortada el de ba da
bulumad halde, (
) ifadesi kullan labilir.47
26) Terk etmek, vazgeçmek
(

) terkibi ‘terketti, vazgeçti’ manas na gelmektir.48

27) Bunlar d nda, cisimlerin veya e yalar n elle tutulan
mlar na da ( ) denilebilmektedir. (
/
) ‘Balta ve k
n elle
tutulan k sm , sap ’, (
) ‘Yay n her iki ucundan k vr lan k m veya
yay yere dik konuldu unda üste kalan uç’ (altta kalana da te bihten
dolay ( ) denmektedir.) (
) ‘De irmen ta
n üzerinde olan ve
ta çevirenin kulland
sap, de irmen ta
n kulpu), (
) ‘ku un
kanad ’. (
) ‘Üzerimize sard
z kuma veya örtüden artan
m veya elbisenin kol k sm ’49 gibi.
B) Kur’an- Kerim’de ( )
nsan n çok önemli bir uzvu olmas ndan, çok zengin
ça
mlara sahip olmas ndan ve mecazî kullan ma yatk nl ndan
dolay
‘yed/el’ kelimesi türevleriyle birlikte, insan organlar
içerisinden Kur’an- Kerim’de en çok tekrar edilenidir. Ayn zamanda,
-manalar farkl olsa bile- Allah ve insan için ortak kullan ma sahip
az say daki kelimelerden birisidir.
‘El’ önemlidir, zira, insan n d
dünyaya aç lan en önemli
kap
r. nsan n be duyusu dedi imiz, görme, i itme, tatma,
dokunma ve koklama ile bu görevleri yerine getiren göz, kulak, a z,
burun gibi organlar, bize d
zdaki dünyadan bilgiler aktar rlar.
Bunlar bizim d ar dan içeriye aç lan pencelerimizdir. D ar dan
46
47
48
49

el-Ke af, II, 265.
en-Nihâye fi garibi’l-hadîs, II, 422.
Tâcu’l-‘arûs, XL, 355.
Bkz. Tâcu’l-‘arûs, y.d.y. md.
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ald
z bu bilgileri yo urarak olu turdu umuz kendimize has zihnî
tasavvur ve manalar n d ar ya aktar lmas için kulland
z iki
önemli pencere ise, ‘dil’ (kelâm/konu ma) ve ‘el’dir (tasavvuru
gerçekle tirme, bizzat yapma). Âdeta insan n ‘dil’i insan iradesinin,
‘eli’ ise kudretinin tezahür yeridir.
Birçok hadiste bu ‘dil-el’ ikilisine dikkat çekiliyor olmas n
ayr bir manas bulundu unu fark etmemiz gerekir. Zira insan di er
insanlarla ili kisini özellikle bu ‘ikili’ sayesinde yürütmektedir. Bu
yüzden, eliyle ve diliyle di er insanlara zarar vermemek, hadiste
slam olarak tarif edilmi tir. (
)50 “Gerçek
müslüman, müslümanlar n elinden ve dilinden zarar görmedi i
ki idir.” Yine ba ka bir hadiste de, insan n her türlü enstrüman
kullanarak hakk
talep edebilece ini ifade etmek için ‘el-dil’ ikilisi
kullan lm r: (
)51 “Hak sahibi, hakk
talep
ederken, elini ve dilini kullanabilir.”
nsan aç ndan bak ld nda, ‘el’ bizzat yapmay (mübâ eret)
ifade etti i için daha etkili bir fiilî ‘kelam’ arac r. Burada asl nda
‘dil’in temel eylemi olan ‘kelâm’ kelimesinin etimolojisindeki
‘yaralama, tesir olu turma’ manas
da göz önünde bulundurmam z
gerekiyor. Bu yüzden insan n ‘eliyle kelam ’, ‘a yla kelam ’ndan çok
daha etkilidir. Benzer bir manadan dolay Kur’an- Kerim’de ‘teklîm’
eylemi Allah, insan ve ‘el’ taraf ndan icra edilen ortak bir eylem
olarak yer almaktad r. Yani, insan için ‘el’ nas l gerçekle tirmeyi,
olu turmay ifade ediyorsa ‘kelime’ de Allah’a nisbet edildi inde
benzer manay i aret etmektedir.
Ayn
ekilde, benzer sebeplerden dolay , insan n bir uzvu,
parças olmas na ra men, insan n tamam manas na kolay bir
ekilde mecazî olarak kullan labilen, göz, rakabe/boyun gibi say
insan organlar aras ndad r.
Konunun daha iyi anla labilmesi için bu kelimenin Kur’anKerim’deki kullan
ndan biraz daha detayl bahsetmek istiyoruz:
( ) kelimesi de ik ekilleriyle Kur’an- Kerim’de 120 defa
geçmektedir. Bunlar aras nda müfret, tesniye ve ço ul kullan mlar ,
marife ve nekre kullan mlar , zamirlere ve isimlere muzaaf olarak
kullan mlar , hakikî ve mecazî kullan mlar vard r.
1) ( ) Kelimesinin müfret kullan
( ) kelimesinin hem müfret hem de ço ul kullan
nda dikkat
çekici bir tarzda, nekre kullan m azd r. Müfret kullan mda, sadece
birkaç yerde isme muzaf olarak, yayg n olarak ise zamire muzaf
olarak
kullan lm r.
nsan’a
râci
zamire
muzaf
olarak
50
51

Sahîhu’l-Buhârî, Kitâbu’l-îmân, 3.
en-Nihâye fi garibi’l-hadîs, IV, 248.
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kullan ld nda -iki yer d nda-,
geldi inde üphe yoktur. Meselâ:

bildi imiz

organ

manas na

(
) (Sâd 38:44) “Eline, bir demet ot sap
alarak vur ve yeminini bozmu olma!”, (
) (Neml 27:12) “Ve elini koynuna sok, bembeyaz, kusursuz olarak
versin!”, (
) (Nûr 24:40) “Elini ç kard
zaman
neredeyse onu göremez.”, (
)
(Mâide 5:28) “And olsun ki, e er beni öldürmek için bana elini
uzat rsan ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam.”
Mecazî kullan ma örnek:
(
) (Bakara 2:237) “Veya nikâh n dü ümü
elinde bulunan n affetmesi durumu hariç.” Bu âyette ‘nikâh n dü ümü
elinde bulunan’dan maksat, kad
evlendirme hakk na sahip olan
velîsidir.52 (
) ( srâ
17:29) “Ve elini boynuna ba lanm k lma ve onu büsbütün de açma.
Sonra fazlaca levme u ram , hiçbir eysiz kalm bir halde oturup
kal rs n” âyeti ise, israf ve cimrilikten uzak durmay emreden mecazî
bir anlat md r.53
(
) (Yâsîn 36:83) “Hakikaten
noksanlardan münezzeh (tesbih ve takdise müstehak)dir O (Hâl kAzîm) ki, her eyin tam mülkü O'nun yed-i kudretindedir ve siz de
ancak O'na döndürüleceksiniz” âyetindeki kullan m da ‘Her eyin
mülkü onun elinde olmak’ Cenab- Hakk’ n her eyin sahibi oldu u ve
her
eyde, me iet ve hikmetine göre tasarrufta bulundu u
manas nad r.54
‘Yed’ kelimesi müfret ekilde sadece lafzatullaha muzaf olarak
ve dört yerde kullan lm r. Bunlardan birisi Feth suresinde geçen
u âyeti kerimedir:
(
) (Feth 48:10) “ üphe yok, sana bîat
edenler, muhakkak ki, Allah'a bîat ederler. Allah' n ‘yed'i onlar n
ellerinin üstündedir. Art k kim (ahdini) bozarsa kendi aleyhine bozmu
olur ve her kim de Allah ile üzerine muâhedede bulundu u eyi yerine
getirirse ona da (Allah Teâlâ) büyük bir mükâfat verecektir.”
Bu âyet-i kerimede ‘yed’ kelimesi hem lafzatullaha hem de
insanlara râci zamire muzaf olarak kullan lm r. et-Taberî (ö.
310/923), âyetin manas
anlamada iki te’vilin bulundu unu söyler.
Bunlardan birincisi, bey’at esnas nda ‘Allah’ n eli’ onlar n ellerinin
üzerindedir, zira onlar, eli di er ellerin üzerinde olan Hz. Peygamber’e
52
53
54

el-Ke âf, I, 463.
el-Ke âf, III, 514.
el-Ke âf, V, 198.
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bey’at etmek suretiyle Allah’a bey’at etmi oluyorlard . kinci te’vil
ise, âyette geçen ‘yed’ kelimesini ‘kuvvet’ manas nda kullanarak
âyetin ‘Peygamberine yard m etme hususunda Allah’ n gücü onlar n
gücünün üzerindedir’ manas na hamledilmesidir. Çünkü, yap lan
bey’at özellikle Hz. Peygamber’e yard m etme hususunda idi.55
ez-Zemah erî, et-Taberî’nin dile getirdi i birinci te’vili
benimseyerek bunu daha detayl bir ekilde izah etmeye çal
r.
O, bey’at edenlerin ellerinin en üstünde bulunan Hz. Peygamber’in
elinin bu âyette ‘yedullah’ olarak ifade edildi ini –zira Allah
cisimlerin özelliklerini ta maktan ve organ sahibi olmaktan
münezzehtir- ve âyetin meâlen ‘Hz. Peygamber ile bir anla ma
yapman n aynen arada hiçbir fark olmaks n Allah ile anla ma
yapmak’ oldu u manas
vurgulad
ifade eder.56 Onun yapt bu
yorumda mensubu bulundu u mutezile mezhebinin etkisi
görülmekle birlikte, âyetin manas
aç klamak için yap lan makul
bir tevcih oldu unda üphe yoktur.
er-Râzî (ö. 606/1210) ise daha tafsilâtl bir ekilde konuyu ele
al r: âyette iki kez geçen ‘yed/eydî’ ya ayn manada kullan lm r
veya her birinin manas farkl r. Ayn manada kullan ld
dü ünülürse –ki bu durumda ‘yed’ kelimesine ‘nimet’ veya ‘nusret’
manas verilmelidir- âyetin manas “Allah n onlar n üzerindeki nimeti,
onlar n Allah için yapt klar iyiliklerin üzerindedir.” veya “Allah’ n
onlara yard , onlar n Allah’ n dinine yapt klar
yard n
üzerindedir” eklinde olmaktad r. E er âyette geçen ‘yed’ kelimesinin
farkl manalarda kullan ld
dü ünürsek, bu takdirde ‘yed’ Allah
hakk nda ‘korumak/muhafaza etmek’, insanlar hakk nda ise malûm
uzuv manas ndad r. Burada verilen ‘
/koruma’ manas uradan
hareketle dü ünülmü tür: Al
veri
yapan ki iler anla may
tamamlamak için birbirinin ellerini tuttuklar nda, üçüncü bir ah s
elini bunlar n elinin üzerine koyarak, anla ma olumlu bir ekilde
neticelenmeden, ellerini çekmelerini ve anla may bozmalar
engeller. Böylece anla may korumu olur. Bu yüzden bir elin di er
ellerin üzerine konulmas , anla man n ‘korunmas ’ manas
ta r.57
( ) kelimesinin Allah lafz na muzaf yap ld
di er âyetler
unlard r: (
) (Mâide 5:64) “Ve Yahûdi tâifesi, «Allah' n eli ba lanm r» dediler.
Bu dedikleri sebebiyle kendi elleri ba land ve lânete u rad lar. Hay r,
bilakis (Cenâb- Hakk' n) iki eli de aç kt r, diledi i gibi infakta
bulunur.”

55
56
57

et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân fî te’vîli-l-Kur’ân, XXII, 210.
el-Ke âf, V, 538.
Bkz. er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVIII, 87.
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(
) (Âl-i ‘ mrân 3:73) “De ki: «Fazl,
üphesiz Allah Teâlâ'n n elindedir. Onu diledi ine verir.”
(
) (el-Hadîd 57:29) “Ve üphe yok ki bütün
fazl, Allah' n elindedir, onu diledi ine verir”
( ) kelimesinin müfret ve nekre ekli Tevbe suresi 29. âyette (
) eklinde geçmektedir ki, daha önce üzerinde duruldu undan
burada yeniden izah edilmeyecektir.
2) ( ) Kelimesinin tesniye kullan
Bu kullan m Kur’an- Kerim’de en s k görülen kullan md r. Bu
kullan mda birkaç istisna d nda tamamen zamirlere muzaf olarak
kullan lm r. ( ) kelimesinin öncesinde ( ) bulunmaks n –zira bu
takdirde farkl bir mana ta maktad r- isme muzaf olmas durumuna
Mesed suresinin birinci âyetinde rastl yoruz: (
) (Mesed
111:1) “Ebû Leheb’in iki eli kurusun”. Bununla birlikte, burada geçen
( )’n n müfret oldu u kanaatini ta yan bilginlerin de bulundu una
daha önce i aret etmi tik.
et-Taberî, âyet-i kerime’nin manas
de erlendirirken, âyette
‘el’ kelimesinin sarih bir ekilde zikredilmesinden dolay kasd n ‘elle
lenen ameller, yap p edilenler’ oldu unu belirtir. Ancak, yine de
âyetin bir ‘ihbar’ m , yani âyetin ba nda bulunan ( ) fiilinin “helâk
oldu, yok oldu” manas na m geldi i yoksa, bu cümlenin bir dua
cümlesi mi oldu u konusunda görü farkl klar bulundu unu
aktard ktan sonra, isim tasrih etmeksizin dilcilerden baz lar n bu
cümleyi bir dua cümlesi olarak ald klar
“Ebû Leheb’in iki eli
kurusun” manas na hamlettiklerini nakleder.58
( ) kelimesinin tesniyesi sadece iki yerde Cenab- Hakk’a râci
zamire muzaf olarak kullan lm r. Birincisi Mâide suresi 64. âyettir.
(
) (Mâide 5: 64) “Hay r, bilakis (Cenâb- Hakk' n)
iki eli de aç kt r, diledi i gibi infakta bulunur.”
Kur’an- Kerim’in bu âyetindeki kullan ma, ba lamdan dolay
müfessirler ‘infak etmek’ manas vermi lerdir. Cemheratu’l-emsâl’de
ise, burada zikredilen ‘iki el’in mana kar
olarak, ‘Dünya ve
Ahiret’, ‘zâhirî ve bât nî nimet’ ikilileri kullan lm
r.59 Dolay yla
âyetin manas ‘O dünyada ve ahirette zahirî ve bat nî bütün nimetleri
ihsan eder’ eklinde dü ünülmü tür.
Bununla birlikte, âyetin devam eden k sm na bak ld nda iki
elden kasd n sadece infak olmayabilece i de dü ünülebilir. Nitekim
Kur’an’da (
) terkibi sadece cömertlik ve infak manas nda
kullan lmam , bu terkibe zaman zaman ‘zarar vermek’ manas da
58
59

et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân, XXIV, 675.
el-‘Askerî, Kitâbu cemherati’l-emsâl, II, 213.
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yüklenmi tir. Meselâ, (
) (Mâide
5:11) “Bir vakit bir kavim size ellerini uzatmay kurmu tu, onlar n
ellerini Cenâb- Hak sizden menetti” âyeti böyledir.
Bu yüzden ‘bastu’l-yedeyn’ ifadesini sadece cömertlikte
bulunmak ve infak etmek eklinde yorumlamak, eksik bir yorum
olarak görünmektedir. Zira, elin bu manada ili kilendirildi i
eylemlere bakarsak, bunlar ( ) ve (
) t r. ( ) ba lamak,
kelepçelemek manas na gelmektedir. Bu durumda asl nda,
eylemsizlik, müdahalesizlik, kar mamak manalar
ön plana
kmaktad r. Bunun içinde ‘infakta bulunmamak, r kland rmamak’
manas da münderiçtir. Bunun aksi olarak (
) eylemine gelince, eli
veya kolu uzatmak demektir. Elin veya kolun uzat lmas , elle
yap lacak bir i in ilk a amas r yani harekete geçme a amas r.
Dolay yla (
) fiilini sadece eli aç k olmak eklinde yorumlamak
manas
daraltmak olacakt r. Yahudilerin (
) iftiras nda
sadece müfret olarak ( ) kelimesini kullanmalar ve bundan ‘k tl ,
bereketsizli i’ kasdetmelerine cevap olarak ( ) ‘iki el’in kullan lmas ,
‘cömertlik ve ihsan’ d nda farkl bir manan n –zira bu manay ifade
için elin müfret kullan
yeterlidir- daha anla labilece ini ima
etmektedir. Ayn zamanda (
) tabiri, bir ekilde faaliyete
geçmenin, i yapman n ifadesi olarak kullan lm
r. Nitekim, bu
tabirin geçti i Mâide suresinin 64. âyeti dikkatli bir ekilde takip
edilirse, üzerinde durdu umuz husus daha iyi anla lm olur.
Asl nda meselenin bu ekilde yorumlanmas , mutasavv flar n
‘el’ kelimesine yükledikleri manaya da i aret etmektedir. Zira onlar,
Cenab- Hakk’a isnad edilen iki elin cemâl-celâl’le i aret etti ini dile
getirirler. Bu yüzden Cenab- Hak Hz. Adem’in yarat
ndan
bahsederken sarih bir ekilde ‘iki el’ tabirini kullanm r.
‘Yed’ kelimesinin tesniyesinin Cenab- Hakk’a râci zamirle
kullan ld
ikinci âyet ise, Sâd suresi 75. âyettir: (
) (Sâd 38:75) “(Cenâb- Hak)
Buyurdu ki: «Ey blis! ki elimle yaratt ma secde etmekten seni ne
ey al koydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa sen yükseklerden mi
oldun?”
Burada, el- sfehânî’nin (ö. 502/1108) bu âyet münasebetiyle
yapt
yorumu zikretmekte fayda görüyoruz. O, Mufradât nda, bu
âyetteki (
) ifadesinin zaten Cenab- Hakk’a has olan yaratma i ini
bizzat kendisinin üstlendi ini vurgulamak için zikredildi ini söyler.
‘El’in özellikle zikredilmesinin sebebi ise bizim –zira biz eylemlerini en
fazla elimizle gerçekle tiririz- Cenab- Hakk’ n yaratma fiilini daha iyi
tasavvur edebilmemiz içindir, yoksa asla, kendi elimizde Cenab-
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Hakk’a isnat edilen ‘el’ aras nda bir benzerlik (
de ildir.60

) kurmam z için

(
....) ibaresinin ise, zaman veya mekanda ön ve önce
manas na geldi i yukar da geçmi ti. Kur’an’da ço unlukla zamire
muzaf olarak (
) eklinde görülen bu kal p, birkaç âyette, zâhir
isme muzaf olarak da kullan lm r:
a) Üç yerde rahmet kelimesine muzaf olarak (
“Rahmetinin önünde” (A’râf 7:57; Furkân 25:48; Neml 27:63)
b)
olarak:

ki yerde (

)

) “mahremâne maruzat” ifadesine muzaf

(
) (Mucâdile 58:12) “(Ey iman
edenler! Peygambere mahremâne maruzatta bulunmak istedi iniz
zaman maruzat zdan önce fakirlere bir sadaka takdim ediniz.”
(
) (Mucâdile 58:13) “Mahremâne
maruzat zdan önce sadakalar vereceksiniz diye korkuya kap ld z
(de il mi)”
c) Bir yerde ‘azab’ kelimesinin muzaf olarak:
(
önünde sizin için bir uyar

) (Sebe’ 34:46) “O, iddetli bir azab n
dan ba kas de ildir”

b) Bir yerde Allah ve Resûl kelimelerine muzaf olarak:
(
) (Hucurât 49:1) “Allah' n ve Resûlünün
huzurunda kendinizi öncelemeyiniz (veya öne at larak onlardan önce
karar vermeyiniz).”
Kur’an- Kerim’de ‘ön’ ve ‘önce’ manalar nda (
) ifadesinin,
ayn manay ta yan ( / / ) kelimelerine tercih edilmesinde, ‘yed’
kelimesinin yukar da da i aret edilmi olan mecazî kullan ma
oldukça elveri lili i ve çok zengin bir ça
ma sahip olmas n
yan nda, müteradiflerinden farkl olarak, yak nl k ifade etmesinin de
etkili oldu unu söylemek mümkündür. Zira, literal olarak ‘iki elin
aras ’ manas na gelen (
) ifadesi, aradaki mesafenin ‘el uzanacak
kadar’ yak n oldu unu da ça
rmaktad r ki bu mana meselâ
( / ) kelimelerinde hissedilmez. Dolay yla ister rahmet
manas nda isterse azap ve tehdit manas nda olsun, (
) ifadesinin
anlam zenginli inden dolay Kur’an- Kerim’de s kça kullan ld
söylemek mümkündür. Ayr ca, yukar da i aret edilen ‘el’ kelimesinin
arkas ndaki ‘eylem gerçekle tirme’ manas
da de erlendirme
yaparken asla gözard edilmemelidir.

60

er-Râ ib el- sfehânî, Mufradatu elfâzi’l-Kur’ân, s. 891.
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3) Ço ul Kullan
‘Yed’ kelimesi ço ul olarak yine hem zamirlere hem de isimlere
izafet halinde kullan lm r. Sadece bir yerde nekre olarak gelmi tir.
Bu kelimenin ço ulu da tesniyesinde oldu u gibi izafet hâlinde
ve öncesinde ( ) edat yla kullan ld nda, zaman veya mekânda
öncelik manas ifade etmektedir.
Kelimenin ço ulu Kur’an- Kerim’de sadece bir yerde ( )
zamirine muzaf olarak Cenab- Hakka nisbet edilmi tir. O da Yâsîn
sûresinin 71. âyetidir:
(
) (Yâsîn 36:71)
“Görmediler mi ki, muhakkak Biz onlar için (kudret) ellerimizin
yapt klar ndan dörder ayakl hayvanlar yaratt k, art k bunlara
mâliktirler.”
‘yed’ kelimesinin ço ulunun sarih isme muzaf k nd
de u ekilde s ralamak mümkündür:
(

) (Abese 80:15) “Yaz

(

) (Ha r 59:2) “mü’minlerin elleriyle”

(

âyetleri

lar n (veya elçilerin) ellerinde”

) (Rûm 30:41; Feth 48:20)

nsanlar n elleri”

Sâd suresi 45. âyet-i kerime’de ise, izafetsiz ve harf-i ta’rifli
olarak (
) eklinde kullan lm r ki daha önce zikredilmi ti.
( ) kelimesi Kur’an- Kerim’de sadece A’râf suresi 195. âyette
ço ul ve nekre olarak kullan lm r. Âyet-i kerime öyledir: (
) (A’râf 7:195) “Yoksa onlar n kavramak için kullanacaklar
elleri mi var?”
Zâriyât 47. âyetteki ( ) kelimesi ise ( . . ) kökünden de il
( . . ) kökünden gelmektedir ve ‘güç’, ‘kudret’ manas ndad r. Bununla
birlikte, el-Cevherî’nin es-S hâh nda, ‘yed’ kelimesine ‘kuvvet’ manas
verdikten sonra ( )’yi zikredip, ‘kuvvetlendirdi manas nad r’ demesi
ve daha sonra da söz konusu âyeti zikretmesi,61 bu iki kök aras nda
mana paralelli i oldu u gibi laf z paralelli i de bulundu u kanaatini
ta
ima etmektedir.
Belâgat kitaplar nda ise meseleye farkl bir aç dan yakla lm
ve bu âyet-i kerime’deki durum ‘tevriye’ sanat
olarak
de erlendirilmi tir. Tevriye, biri uzak biri yak n olmak üzere iki
manas olan bir laf z kullan larak, uzak manan n kasdedilmesi
demektir. Âyet-i kerime’de geçen ( ) kelimesi ( )’in ço ulu olarak
de erlendirilebilece i gibi –ki bu hemen akla gelen yak n manad r-,
ayr bir kök olan ve güç, kuvvet manas na gelen müfret ( ) de olabilir
–bu da uzak olan ancak kasdedilen manad r-. Burada birinci
61

el-Cevherî, Mu‘cemu’s-S hâh, y.d.y md.
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manan n yak n olarak de erlendirilmesinin sebebi, bu kelimenin
hemen öncesinde geçen ( ) “biz in a ettik” fiilidir. Zira insan zihni
“in a etmek” manas ndan do rudan do ruya olarak in a etme arac
olan ‘el’e intikal etmekte ve âyette zikredilen ( ) kelimesini bu alg ya
uygun ekilde de erlendirerek (eller) olarak yorumlamaktad r.62
Kur’an’
Kerim’de ‘yed’ kelimesinin kullan
dikkatle
incelendi inde, ister müfret isterse tesniye veya ço ul olsun, CenabHakk’a nispet edilen ‘yed’ kelimelerinin tamam ya lafzatullaha veya
Cenab- Hakk’a dönen zamire muzaf olarak zikredilmi tir. Nekre
olarak asla zikredilmemi tir. Buradan hareketle, mezkûr âyette
geçen ( ) kelimesinin ‘ ’ kelimesinin ço ulu olarak de il, ‘kuvvet’
manas na gelen ve ( . . ) kökünden türetilmi ( ) oldu u kolayl kla
dü ünülebilir. Nitekim, Sâd suresi 17. âyette ayn kelime bu
manas yla kullan lm r: (
) (Sâd
38:17) “Dediklerine kar sabret ve kulumuz kuvvet sahibi Dâvûd'u
yâd et, üphe yok ki, o, (Hakk'a) çok tövbe eden bir zât idi.”
4) Kur’an’ Kerimde ‘yed’ kelimesiyle ile ili kilendirilen
eylemler
Burada Kur’an- Kerim’de ( ) kelimesiyle ili kilendirilen fiiller
zikredilecektir. Böylelikle, ‘yed’ kelimesinin kullan m ve anlam
haritas ç kart lmaya çal lacakt r. Ancak, çal man n hacmini
büyütmemek aç ndan, bu fiilerin geçti i bütün âyetler verilmek
yerine örneklendirme yapmak tercih edilmi tir:
a) ( )’e isnat edilen, yani ‘yed’in gerçekle tirdi i eylemler
unlard r: (
) ‘ lemek, yapmak, yaratmak’ (Yâsîn 36:35, 71), (
)
‘sunmak, önden göndermek, lemek’ (Enfal 8:51; Âl-i mrân 3:182),
(
) ‘ ahitlik etmek’ (Nûr 24:24), (
) “yazmak” (Bakara 2:79),
(
) “” (Yâsîn 36:65), (
) “kazanmak, i lemek” (Rûm 30:41), ( )
“ula mak” (Mâide 5:94),
b) ( ) kelimesinin eylemden
zikredildi i fiiller ise unlard r:

etkilenen

(mef’ûl)

olarak

(
) ( ) ( ) “al koymak, engellemek, el çekmek” (Feth
48:20, 24; Mâide 5:11; Nisâ 4:91; Nisâ 4:77), (
) ‘kesmek,
koparmak’ (A’raf 7:124; uara 26:49; Tâhâ 20:71), ( ) ‘çekip
karmak’ ( uara 26:33; A’raf 7:108), (
) “kesilmek” (Mâide 5:33),
(
) “kesmek” (Mâide 5:38), (
) “uzatmak (zarar vermek)” (Mâide
5:11; (
)
“ba lanmak, boyunduru a geçirilmek” (Mâide 5:64),
Mumtehine 60:2) (
) “uzatmak (zarar vermek)” (Mâide 5:28), (
)
“uzatmak” (Enâm 6:93), ( ) “görmek” (Hûd 11:70), (
) “ rmak”
(Furkan 25:27), (
) “sokmak, yap rmak” (Tâhâ 20:22), ( )
“kurumak, ölmek” (Mesed 111:1), (
) “kesmek, do ramak” (Yûsuf
62

Bkz. el-Kazvînî, el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâga, s. 267.
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12:31, 50), (
) “
s ya kapamak (cimrilik etmek veya cihattan
geri durmak)63 (Tevbe 9:67), (
...
) “ba lamak, (cimri
davranmak)” ( srâ 17:29), (
) “ kamak” (Mâide 5:6), (
)
“sokmak” (Neml 27:12), (
) “sokmak” (Kasas 28:32) ( ) “
öfkeden parmaklar
rmak (veya susup cevap vermemek)” ( brâhim
14:9), (
) “ karmak” (Nûr 24:40)
c) Ellerin vas ta olarak kullan ld

eylemler,

(
) ‘yazmak’ (Bakara 2:79), , (
) “cezaland rmak” (Tevbe
9:14), (
) “atmak” (Bakara 2:195), (
) “dokunmak” (En’âm 6:7),
(
) “yaratmak” (Sâd 38:75), ( ) “almak” (Sâd 38:44), (
)
“cezaland rmak” (Tevbe 9:52), (
) “harap etmek, y kmak” (Ha r
59:2), (
) “mesh etmek” (Mâide 5:6; Nisa 4:43), (
) “
ca
kavramak, yakalamak” (A’râf 7:195), (
)64 “elden (veya hor hakir
olarak)” (Tevbe 9:29), (
) “avuçlamak, bir avuç almak” (Bakara
2:249)
Ayr ca Kur’an- Kerim’de sa ve sol ‘el’ manas nda (
) ( )
kelimeleri de kullan lm r. Fakat bu kelimeler organ ismi olarak
de il daha çok sa ve sol yönleri ifade etmek için çe itli ekillerde
kullan lm lard r. (
) (Vâk a 56:41), (
) (Vâk a
56:27), (
) (Kâf 56:17), (
) (Kâf 56:17), (
)
(Kehf 18:17), (
) (Sebe’ 34:15), (
) (A’râf 7:17),
(
) (Hâkka 69:19), (
) (Hâkka 69:25).
( ) kelimesi birkaç âyette do rudan insan n sa eli manas nda
da kullan lm r. Meselâ Tâhâ suresi (
) (Tâhâ 20:17)
“Ya Mûsa! Nedir o sa elinde olan?” âyeti buna örnektir. Ayr ca
‘yemîn’ kelimesi Allah’a izafe edilerek de kullan lm
r. (
) (Zumer 39:67) “Ve
yamet günü yeryüzü toptan O'nun bir kabzas ndad r. Gökler de
O'nun sa eliyle dürülmü lerdir.”
Bu çal mam zda konuyu ‘ ’ lafz çerçevesinde incelemeyi
hedefledi imiz için, ‘yemîn/ imâl’ kelimesi hakk nda buraya
dercetti imiz örneklerle yetiniyoruz.
Görüldü ü gibi kelimesi Kur’an- Kerim’de oldukça zengin bir
kullan ma sahiptir. Bunda, daha önce de i aret etti imiz gibi, icra
etti i fonksiyon aç ndan mecazî kullan ma çok yatk n bir yap ya
sahip olmas n etkisinin oldu u dü ünülebilir.

63

64

el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî’de bu görü ü el-Cubbâ’î’ye nisbetle, bu manan n, bu ibarenin yayg n
anlam olmad na i aret ederek nakletmektedir. Bkz. Rûhu’l-meânî, X, 133.
Bu fiille ili kilendirilen (
) terkibi,
kelimesinin mecazî kullan mlar nda mevzubahs
edilmi tir.
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C) Arap Deyim ve Atasözlerinde “ / el”
Arap deyim ve atasözlerinde ‘ ’ kelimesi çok çe itli ekilleriyle
geçmektedir. ‘Yed’ kelimesinin sadece kendisi de il, ayn zamanda bu
kelimeyle ili kili say labilecek, avuç, parmak, elin üst k sm , kol gibi
kelimeler de deyim ve atasözlerinde kendilerine oldukça geni bir
kullan m alan bulabilmi lerdir.
Klâsik edebî eserler dikkatle incelendi inde, ‘el’ ve ele ili kin
kavramlar husunda büyük bir edebî birikim olu tu u aç k bir ekilde
görülebilmektedir. Bunun en bariz örne i, hicrî 8. yüzy n önde
gelen edebî ahsiyetlerinden olan en-Nuveyrî’nin (ö. 733/1333),
muhte em eseri Nihâyetu’l-erab fî funûni’l-edeb’inde, ‘el’e ili kin bir
bölüm açarak ‘el’le ilgili kavramlar ve ‘el’ hakk nda söylenen iirleri
buraya dercetmi olmas r. Sadece bir örnek olmas aç ndan,
kitab na dercetmi bulundu u, Arapçada ‘el’ kelimesine s fat olarak
kullan lan kelimeleri vermeyi uygun görüyoruz.
en-Nuveyrî ‘el’in bula abilecek bir eye de di i zaman ald
fatlardan otuz alt tanesini kitab n ilgili bölümünde s ralam r.
Burada, bunlardan on tanesi örnek olmak üzere zikredilecektir.
El’in ald
fat

Ele bula an ey
Et :
ç ya

:

Ya :
Tereya

:

arap :
Bal ve benzeri eyler :
Güzel koku :
Anber :
Kan :
65

Su :

Kaynak kitaplar
n nakillerinden zaman zaman ‘el’
kelimesine çok farkl manalar yüklendi i de görülebilmektedir.
Meselâ, (
) 66 “Delâl’den daha kad ns ” darb- meseline konu
olan Medine’nin me hur muhanneslerinden (efemine) Delâl, hac
65
66

en-Nuveyrî, Nihâyetu’l-erab fî funûni’l-edeb, II, 103
Bkz. Mecma‘u’l-emsâl, I, 251.
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esnas nda eytan ta lamaya s ra geldi inde, safranla boyanm ve
tütsülenmi eker parçalar kullanm . Kendisine neden böyle yapt
soruldu unda, (
) “Ebû Murra’n n ( eytan
kasdediyor) bende hat var. Onu bu ekilde mükâfatland yorum.”
demi .67
Görüldü ü gibi, el kelimesi çok zengin bir ça
m ve derin
mecaz kabiliyetine sahip oldu undan, metinlerde çok farkl manalara
gelebilecek ekillerde kullan labilmektedir. Meselâ, burada ‘hat r’
manas na kullan lm
ve bu kullan m metnin anla lmas
zorla rmam
r.
kinci bir örnek olmak üzere, ( ) kelimesinin Türkçe ‘elde’
manas na yak n bir kullan
gösterebiliriz. el-Meydânî (ö.
518/1124) eserinde, (
) “Üzüntüyü ne zaman ça rsan
hemen gelir” meselini izah sadedinde ‘el’ kelimesini konumuza örnek
te kil edecek ekilde kullanm r: (
) “Yani,
üzüntü zaten eldedir (insan n üzülmesine sebep olacak bir eyler her
zaman bulunur), sen e lenme f rsat kaç rma!”68
‘El’ kelimenin geni kullan m alanlar ndan birisi de ellere renk
verilerek bunlara sembolik manalar yüklenmi olmas r. Böylece
hem ‘el’ hem de ‘renk’in ça
mlar ndan beraberce yararlan larak,
sembolik ifade tarzlar ortaya konulmu tur. Renklerine göre eller üçe
ayr lmaktad r:
a) Beyaz el (
): S rf iyilik olsun diye ve istenmeksizin ihsan
ve infakta bulunan el.
b) Ye il el (

): Kendisine yap lan iyili in kar

c) Siyah el (

): Yapt

veren el.

iyili i ba a kakan el.69

el-Ba dâdî, Hizânetu’l-edeb’inde, beyaz n cömertlikten kinaye
oldu unu naklettikten sonra, buna öyle bir gerekçe kaydeder: Beyaz
bütün renklerin en ereflisidir. Zira, hepsinin asl r ve hepsini ihtiva
eder. Bu yüzden beyaz ayr ca sevinç ve mutluluktan kinaye olarak
da kullan r.70 Nitekim, ‘beyaz’ n Kur’an- Kerim’de kullan
da
ço unlukla olumlu manalar ça
racak ekildedir. Meselâ, Hz.
Musa’ya verilen mucizelerden birisi, nur saçan ‘beyaz bir el’dir. (
) (A’râf 7:108) “Elini ç kard , birden o bakanlar için
beyaz olmu tu.” Yine Kur’an- Kerim’de, cennet kadehlerinin s fat
olarak da ‘beydâ/beyaz’ kullan lm r: (
) (Sâffât 37:46)
çenler için çok lezzetli ve beyaz”.

67
68
69
70

Mecma‘u’l-emsâl, I, 251.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 405.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 456; et-Tevhîdî, el-Basâ’ir ve'z-zehâ’ir, V, 60; el-‘Âmilî, el-Ke kûl, II, 7.
el-Ba dâdî, Hizânetu'l-edeb, s. II, 67.
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Beyaz kelimesinin bütün bu olumlu ça
mlar nda, safl ,
lekesizli i, güzelli i temsil etmesinin yan nda, kar n renginden dolay
serinlik imas ta mas n da etkili oldu u dü ünülebilir. Bütün bu
sebeplerden dolay
airler taraf ndan
yayg n
bir
ekilde
kullan lm r. A
da bunun iki örne ini zikretmek istiyoruz:
el-Buhturî’den (ö. 284/897) nakledilen bir beyit öyledir:
71

“Ellerinle gönderdi in ihsanla beni utand rd n da o ‘beyaz
el’ aram zda olan (güzel yak nl ) biraz karartt .
Yapt n iyiliklerle benim –mukabele edemedi im için
utanc mdan- sana gelmemi engelledin, hatta bana öyle
geliyor ki, bir daha bulu amayaca z.”
air burada, muhatab n yapt
iyiliklere kar k veremedi i
için bunun s nt
içinde hissetmekte ve bu utançtan uzak
kalmak için, muhatab ndan uzak olmay istemektedir.
Benzer manada Ebû shâk es-Sâbî’ye (ö. 384/994) ait bir beyit
de öyledir:
72

“Senin, ba ka ellerin güzelli ine nail oldu u, mürekkep
siyah ndan ba ka siyah bilmeyen nice ‘beyaz el’in vard r.
O ‘el’ (yapaca ihsan ) bembeyaz sayfalara yazd nda,
zannedersin ki, karanl kla güne in h rkas na i leme
yap yor.”
Bununla birlikte, ‘beyaz el’ mazmûnunu i neleyici bir ekilde
kullanan airler de olmu tur. Çok so uk ve her taraf n karla
kapland
bir k
gününü
air Cemâleddin bn Matrûh (ö.
649/1252) u ekilde tasvir etmektedir:
73

“Bak, yeryüzünü bembeyaz göreceksin, bir küçücük siyah
leke bile yok,
Bulutun cömertli i tutmu da topra

71
72
73

Nihâyetu'l-erab fî funûni'l-edeb, III, 234.
Zehru’l-ekem, III, 193.
http://www.alwaraq.net/index2.htm?i=38&page=77
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karla kaplay vermi !

Zaten cömert olan n ‘eli beyaz’d r!.”
Görüldü ü gibi hayal gücünün önünde herhangi bir engel
yoktur. Kelimelerin ça
m dünyalar nda kalem örler kalemlerini
istedikleri gibi oynatmaktad r.
‘ ’ Kelimesinin Hayvanlar ve E ya çin Kullan lmas
Asl nda el, insan ve hayvanlara ait bir uzvun ad ise de, bazen
fonksiyonu bazen ekli ve insan eline benzerli i, bazen de ‘insan eli’
ile olan ili kisi göz önünde bulundurularak, birçok eye ‘el’ isnad
edilmi tir.
es-Se‘âlibî (ö.429/1038), Fikhu’l-luga’s nda, canl lara ait
uzuvlar n cans zlara isnat edilerek istiare yoluyla kullan lmas n
Arap dilinde oldukça yayg n oldu unu belirterek birçok örnek
ralar.74 Birkaç tanesini -literal tercümeyle- zikretmek gerekirse:
(
) “ate in dili”, (
), “Gö ün ci eri”, (
) “zaman n eli”,
(
) “da n burnu”, (
) “yolun kanad ”, (
)
“Güne in ka ”, (
) “ate in yüzü”, (
) “mal n ba ”.
Bu tür kullan
n yayg n olmas n, insan hayalini de devreye
sokarak ça
m zenginli e ve mana derinli ine yol açmas na
dayand
dü ünebiliriz. Bu yüzden Kur’an- Kerim’de bu tarz
kullan ma çokça rastlanmaktad r.
Bazen de bunun tam tersi yap larak ‘yed’ kelimesine,
insanlarda bulunabilecek vas flar izafe edilir. Bu tür kullan mlar da
anlat ma zenginlik ve derinlik katmas aç ndan önem ta maktad r.
Hz. Ebû Bekir’in fitne zamanlar nda nas l hareket edilmesi
gerekti ine dair nakletti i bir hadis bu konuya güzel bir örnek te kil
edebilir: (
)75 “Yanl yapan bir ‘el’
veya hayat na son veren bir ölüm gelinceye kadar evinin ha as 76 ol!
(yani ha a nas l at n s rt ndan hiç ayr lm yorsa sen de evden hiç
kma)”.
‘El/ ’, ister cans z varl klarda tasavvur edilerek terkipler
olu turulsun, ister, ele uurlu varl klarla ilgili s fatlar izafe edilsin,
her halükârda bu tür kullan mlar –edebî bir sanat olmas n
yan nda- içinde bulunduklar cümleye bir mana geni li i ve derinli i
katmaktad r. Zira, hakikî manalar b rak p istiare yap larak ba ka
manalarda ziyaretçi konumuna getirilen kelimeler, kendi mana
74
75
76

es-Seâlibî, Fikhu’l-luga ve esrâru’l-‘Arabiyye, s. 432.
en-Nihâye fî garîbi'l-hadîsi ve'l-eser, I, 423; ez-Zemah erî, el-Fâik fî garîbi’l-hadîs, I, 305.
Ha a, hadiste geçen
kelimesinin tercümesi olarak kullan lm r.
kelimesi Kamus
Tercemesi’nde öyle aç klanm r: “Çula denir ki, gâh devenin semeri alt ndan s rt na vaz‘
ederler ve gâh has r gibi bisât- ceyyidenin alt na bast ederler.” Türkçede, at n semeri ile s rt
aras na konan kal n keçeye, -yörelere göre de mekle birlikte- belleme, ha a, yap k veya yuna
denilmektedir. (Bkz. http:// tdkterim. gov. tr/ bts/? kategori =verilst &kelime=ha %FEa&
ayn=tam). Biz burada (
) kelimesinin kar
olarak ‘ha a’y kullanmay tercih ettik.
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ailesiyle beraber gelmektedir. Meselâ, yukar da zikretti imiz hadis-i
erifte, ‘yed’ kelimesinin öne ç kard
eylem manas –daha önce de
aret etti imiz gibi ‘el’ insan tasavvurlar n d alemde sergilendi i
en etkili sahnedir- ‘hâtie’ s fat yla boyanarak, bu eylemin bütünüyle
bir hatadan olu tu u manas vurgulanm r. Ayn zamanda ‘yed’
kelimesinin arkas ndaki –zira burada ‘insan’ yerine istiare olarak
kullan lm r- uurlu insan manas matla
lm
r. Böylece bir
taraftan böyle bir eylemi akl ba nda bir insan n yapmas mümkün
de ildir manas ima edilirken di er taraftan, o ahs n özellikle bu
eyleminin hatal say ld , bunun d nda iyi i ler yapm olmas n
da ihtimal dairesinde bulundu u ve onlar n ayr ca de erlendirilmesi
gerekti i manas da arka planda ifade edilmektedir. Dolay yla
burada, meselâ
terkibi yerine
kullan lsayd , bu
ça
mlar ve mana derinli i büyük oranda kaybolmu olurdu.
fat Olarak Kullan labilen ( )’li Terkip Örnekleri
Bu ba k alt nda verece imiz terkipler, sadece örnekleme
yapmak amac yla verilmi tir. Yoksa kullan lan bütün terkiplerin
say p dökülmesi amaçlanmam r. Böyle bir ey bu çal man n
hacmini a acakt r. Bu yüzden, a
da verilen örnekler sadece bu
kelimenin Arapçada ne kadar zengin bir kullan m alan na sahip
oldu unu gösterme aç ndan dercedilmi tir.
Maharetli, usta

77

Cimri, pinti

78

Sava , m zrak
kullanmay iyi bilen
Fakir

79
80

Bütün bu aç klamalardan sonra, Arap deyim ve atasözlerinde
‘el’ kullan
na geçebiliriz. Burada deyim ve atasözlerinin anlat
belli bir sisteme oturtulmaya çal lm sa da, bunlar n farkl
yorumlar ndan kaynaklanan tedahüller de zaman zaman söz konusu
olmu tur. Deyim ve atasözlerini ayr ca kendi içinde ay rmaks n,
yani bu ikisini bir grup olarak kabul edip konuyu a
da
verece imiz ba klar alt nda inceledik. Kur’anKerim’deki
kullan mlar daha önce ele al nd
için, burada yeniden
zikredilmemi tir. Konuyla ilgili ana ba klar unlard r:
77
78
79
80

Mecma‘u’l-emsâl, II, 168 (nr. 3200).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 278
Mecma‘u’l-emsâl, I, 221.
en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, II, 54.
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1) Hz. Peygamber’in dilinden sad r olan ‘el’ kelimesini ihtiva
eden darb- mesel haline gelmi ifadeler
2) ‘El’ motifinin k yaslama kal

nda (

) kullan

3) ‘El’ motifinin olumsuz yap larda kullan
4) ‘El’ motifinin olumlu yap larda kullan
1) Hz. Peygamber’e nispet edilen ve daha sonra darbmesel hükmüne geçmi bulunan sözler
‘El’ kelimesinin hakikî manas n d na ç kart larak farkl
manalarda kullan lmas na Hz. Peygamber’den rivayet edilen birçok
hadis-i erifte rastlanmaktad r. Sadece örnek olmas aç ndan üç
tanesini zikrediyoruz:
a) Hz. Peygamber’den rivayet edilen ve yayg nla arak darbmesel hâline gelmi bulunan (
) “Üstteki el, alttaki
elden daha hay rl r.”81 hadisi. Bu hadiste geçen ‘el-yedu’l-‘ulyâ’
terkibi, ‘yedu’l-mu‘tî/el-yedu’l-munfika’, (verenin eli, infak eden el)
olarak, ‘el-yedu’s-suflâ’ ise, ‘yedu’s-sâil’, (isteyenin eli) olarak
yorumlanm r. Bununla birlikte ‘el-yedu’l-‘ulyâ’ (
)“
nt
oldu u halde dilenmeyen/ istemeyen” eklinde yorumlayan bilginler
de olmu tur.82
b) ‘Birlik, topluluk’ manas na gelen ( ) kelimesinin zikredildi i
(
)83 .“Müslümanlar di erlerine kar tek bir el gibidir”
hadisidir ki, daha önce zikredilmi ti.
Bu kullan mdan hareketle bir eye kar
hareket etme, tav r tak nma manas nda (
olarak kullan lmaya ba lanm r.

birlik ve beraberlik için
)84 bir deyim

c) ‘Engellemek, mani olmak’ manas nda (
) terkibi.
Buhârî’nin (ö. 256/870) nakletti i bir hadis-i erifte Hz. Peygamber,
Allah’ n koydu u kanunlara uyanlarla, bunlara uymayanlar bir
temsille anlatarak, hepsinin bir gemiye bindi ini kur’a atarak
geminin alt ve üst k sm na yerle tiklerini, altta kalanlar n su almak
için zaman zaman geminin üst k sm na ç kt klar
ve bir süre sonra
üsttekileri rahats z ettiklerini dü ünerek geminin alt nda bir delik
açmay dü ündüklerini anlat r. Daha sonra da temsili
öyle
tamamlar: (
)85
ayet onlar istekleriyle ba ba a b rak rlarsa, hepsi birden helak
olurlar. Onlara mani olurlarsa, hem kendileri kurtulur hem de
81

82
83
84
85

el-Beyhakî, es-Sunenu’l-kubrâ, IV, 177 (Babu’l-ihtiyâr fî sadakati’t-tetavvu‘, h.nr. 8003); elBuhârî, Kitâbu’z-zekat, 18; Mecma‘u’l-emsâl, II, 414 (nr. 4656).
es-Sunenu’l-kubrâ, IV, 197 (Bâbu beyâni’l-yedi’l-‘ulyâ, h.nr. 8133).
es-Sunenu’l-kubrâ , VI, 335.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 389 (nr. 4512).
el-Buhârî, Kitâbu’ erike, 6; Kitâbu’ ehâdât, 30 (el-Kur’a ‘ale’l-mu kilât).
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di erlerini kurtarm
olurlar.” Hadis-i erifte geçen (
)
ifadesi ‘mani olmak, engel olmak’ manalar na gelmektedir. Ba ka
hadislerde ayn manaya olmak üzere (
) ifadesi de
görülmektedir. Ancak bu ikinci ifadenin ayr ca ‘onaylamak, kabul
etmek’ manas da vard r. Zira, anla man n kabulü esnas nda ki inin
elini kar
ndakinin eline koymas (
), al veri yapanlar aras nda
câri bir gelenektir.86 Dolay yla mezkur ifade hakk nda bu türlü bir
mana de erlendirmesi yapmak da mümkün görünmektedir.
ster ( ) fiilini kullanal m, ister (
) fiilini kullanal m, bu
terkipler, -bir mana inceli i olarak-, ‘engelleme’nin eyleme te ebbüs
esnas nda gerçekle ti ini ifade etmektedir.
2) ‘yed’ kelimesinin k yaslama kal

nda (

) kullan lmas

Emsâl kitaplar nda hemen her türlü kelimeyle alâkal olarak
yaslama ifade eden ( ) veznine s k s k ba vuruldu u görülür.
Benzer bir durum ‘yed’ kelimesi için de söz konusudur. Ancak ilginç
bir ekilde -birkaç örnek d nda- bu kal n el kelimesiyle
kullan ld
deyimler, ( - ) ‘el-a z’ ve ( - ) ‘el-rahim’ ili kisini
ifade etmek için kullan lm r.
a) “el-a z” ili kisinin konu edinen deyim ve meseller
Verece imiz örneklerden de anla labilece i gibi bu ili kiyi ‘ef‘al’
kal
çerçevesinde ifade eden deyimlerde temel mana, h zl k,
do ruluk,
mazl k, k sal k/yak nl k mihverinde dönmektedir.
Emsâl kitaplar nda ‘el-a z’ ili kisini bu kal pta dile getiren
bulabildi imiz örnekler unlard r:
1) (

)87 “Elin a za ula mas ndan daha h zl ”

2) (

)88 “Elin a za ula mas ndan daha k sa sürede”

3) (

)89 “Elin a

bulmas ndan daha isabetli”

4) (

)90 “Elin a

bulmas ndan daha isabetli”

b) ( - ) “el-rahim” ili kisini konu edinen deyimler ve
meseller
‘El-rahim’ ili kisini dile getiren deyimlerin daha çok, hayret,
nl k, ne yapaca
bilememe, hassasiyet, acizlik, çaresizlik
ekseninde döndü ü görülmektedir. Ancak a
da verece imiz
örneklerden de anla labilece i gibi, bu deyimlerde geçen ‘yed’
kelimesinin anne karn ndaki ‘cenin’e mi, yoksa mam k91 yapan
86
87
88
89
90
91

en-Nihâye fi garîbi’l-hadîs, III, 80.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 330.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 129.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 396, II, 409 (nr.4636).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 330.
Bkz. Kamus tercemesi, I, 832 (n.t.c maddesi).
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ki iye ( ) mi ait oldu u konusunda görü ayr klar görünmektedir.
Bir k sm nda ‘cenin’, di er k sm nda ise ‘mam ’ tercihi daha uygun
olabilmektedir. Her ikisinin birden dü ünülebilece i deyimler de
vard r. Aç klamalar nda bunlara i aret edilmi tir.
1) (

)92

“Rahimdeki bir elden daha âciz” anlam na gelen bu deyim, bir
te
p neyi nas l yapaca
bilemeyen, nereye yönelece ini
kestiremeyen ki iler için kullan r. el-Meydânî, Ebu’n-Nedâ’ya93 isnat
ederek öyle bir aç klama kaydetmi tir: “Dünyada böylesi bir
adamdan daha âcizi yoktur. Zira çok hassas bir durumda
bulundu undan –ki ellerini tertemiz y kay p rahme tak lmamas ve
yumu amas için iyice ya lam r- i ini bitirinceye kadar hiçbir eye
dokunmamaya azamî dikkat gösterir.” Deyimin bu
ekilde
anla lmas durumunda, deyimde kasdedilen ‘el’in, ‘nâtic’in eli
oldu u oldu u ortaya ç kmaktad r. Bununla birlikte, etraf ndan
habersiz ve çaresiz olu u göz önünde bulunduruldu unda, cenin’in
kasdedilmi olmas da mümkün görünmektedir. Benzer yorumlar bu
minvaldeki di er deyimlerde de geçerlidir.94
2) (
3)
biçare.”
4) (

)95 “Rahimdeki bir elden daha zay f.”
(

)96 “Rahimdeki bir elden daha zelil, daha
)97 “Rahimdeki bir elden daha

n.”

ez-Zemah erî (ö. 538/1144), el-Mustaksâ’da burada kasdedilen
elin cenin için de nâtic için de olabilece ini söyler.
5) (

)98

“Rahimdeki bir elden daha
n, daha kay p” manas na gelen
bu deyimdeki ‘el’in, Cemhera’da cenin veya nâtice ait olabilece i dile
getirilmi tir.

92

93

94

95
96
97
98

cemherati'l-emsâl, II, 73 (nr. 1268); Mecma‘u’l-emsâl, II, 43 (nr.2597); el-Mustaksâ I, 256 (nr.
1084).
Bu Ebu’n-Nedâ’n n kim oldu u bilinmemektedir. Ebû Muhammed el-Esved el-Gandecânî’nin
(ö. 430/1038) yapt
at flar vas tas yla varl ndan haberdar olunmu tur. el-Gandecânî
hakk nda daha detayl bilgi için bkz. Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu’l-udeba ir âdu’l-erîb ilâ
ma’rifeti’l-edîb, II, 821 (nr. 305).
Eski Arap kültüründe, do um yapt rmak d nda da, hayvan rahmine elle müdahalenin
rastland na ve bilinen bir ey oldu una dair bkz. Mecma‘u’l-emsâl, I, 379; Zehru’l-ekem, I,
320.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 424 (nr. 2244); el-Mustaksâ, I, 217 (nr. 900).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 283 (nr. 1497); el-Mustaksâ, I, 136 (nr. 527).
Cemhera I, 397 (nr. 624); Mecma‘u’l-emsâl, I, 229 (nr. 1226); el-Mustaksâ, I, 90 (nr. 345).
Cemhera, II, 11 (nr. 1128); Mecma‘u’l-emsâl, I, 424 427 (nr. 2252); el-Mustaksâ I, 218 (nr.
908).
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el-Meydânî ise, ‘cenin’ oldu u kanaatini belirttikten sonra,
di er görü ün varl ndan da bahsetmi tir.
6) (

)99

“Rahimdeki bir elden daha sak ngan” manas na gelen bu
deyimdeki ‘el’i ez-Zemah erî, el-Mustaksâ’s nda nâtic’in eli olarak
de erlendirir ve bu sak nganl n, cenine ve rahme zarar vermemek
için oldu unu zikreder.100
el-Meydânî ise, bu konuda genel kabulün ‘nâtic’in eli eklinde
oldu unu zikrettikten sonra, Muhammed b. Habîb’in (ö. 245/860)
farkl bir görü e sahip olarak buradaki ‘el’den kast n ceninin eli
oldu u iddias nda bulundu unu kaydeder.
c) Di er
1) (

)101

“Yerma‘ ufalayan bir elden daha dalg n.” Bu deyimde geçen
( ) bir tür ufalanmaya müsait yumu ak ta r. Deyimin bu ekilde
tercüme edilmesinin sebebi, bu deyimin kederli ve üzüntülü ki ileri
ifade etmek için kullan yor olmas r. Zira derdi ve s nt olup da
dü ünceye dalm insanlar ya ellerinde bulunan bir çubukla yere
manas z çizgiler çizerler veya ellerine geçirdikleri
eyleri –ne
yapt klar n fark nda olmaks n- ufalamaya çal rlar. te deyim
böyle bir ruh haletini ifade etmektedir. Dolay yla deyimde
kullan lan ( ) tabiri, dü ünceli insanlar n dalg nl k hâlini ifade
etmektedir.
2) (

)102

“Elin çöl tav anc ndan daha h zl ” manas nda bir deyimdir.
Deyimde geçen (
), küçük ku ve fareleri avlayarak beslenen bir
tür kartal olan (
) kelimesinin ism-i tasgiridir. Bunlar n çölde
ya ayanlar n, da k alanlarda
ya ayanlar na nispeten daha
keskin gözlere sahip oldu una ve daha h zl hareket edebildi ine
inan ld
için, elini h zl kullanan ki iler böyle bir te bihe konu
yap lm lard r.
3) El motifinin olumsuz yap larda kullan lmas
Elin olumsuz yap larda kullan
ndan kast z, kullan ld
deyim veya atasözlerinin gramer yap
olarak olumsuz unsurlar
içermesi de ildir. Deyim veya atasözünden ç kan genel manan n

99
100
101
102

Cemhera I, 397 (nr. 623); el-el-Mustaksâ, I, 62 (nr. 226).
el-Mustaksâ, I, 62 (nr. 226).
Cemhera, II, 107 (nr. 1345); Mecma‘u’l-emsâl, II, 86 (nr. 2812); el-Mustaksâ, I, 271 (nr. 1139).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 171 (nr. 577); Deyimde geçen (
) kelimesinin farkl manalar için bkz.
Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemu'l-buldân, V, 189.
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herhangi bir ekilde olumsuzlu a delâlet etmesidir. A
örneklerini vermeye çal aca z.
a) (

da bunlar n

)103

Literal olarak “Ellerin toprak görsün!” veya “Ellerin topra a
yap
n!” demektir. Bu aç dan bak ld nda manas n, ‘elinde
topraktan ba kas kalmas n, fakru zarurete düçar olas n!’ eklinde
yorumlanmal r. Dolay yla bu ibare, fakirli e u ramas için
birisine beddua manas nda kullan lan bir deyimdir. Bu deyimdeki
“
“ fiilinin manas “ellerin topra a de mesi veya yap mas ” r.
Bununla birlikte kullan m yerlerine bak ld nda bu hakikî manan n
na ç karak, bir hayret ve
nl k ünlemi olarak kullan ld
görülmektedir. Türkçe benzer kullan ma sahip olan “Allah cezan
versin!” deyiminin ifade etti ine benzer bir manaya bürünmü tür.
Buhârî’nin rivayet etti i me hur (
)104 “Kad n, dört sebepten nikahlan r:
Mal ndan, soy sopundan, güzelli inden ve dindarl ndan. Sen dindar
elde et, ellerin toprak görsün” hadis-i erifinin son k sm ndaki (
) ifadesi alimler taraf ndan farkl
ekillerde aç klanmaya
çal lm r. bnu’l-Esîr, en-Nihâye’sinde, hakikî manas her ne
kadar, fakirli e düçar olmak da olsa, bu manan n tamamen
terkedildi ini, (
) “Allah can
als n!” gibi,
nl k an nda, bir
ünlem olarak kullan ld
nakletmektedir.105 Dolay yla, burada
gerçekten kasdedilen “Ellerin topra a de mesi” de ildir. Bu yüzden,
bu ve benzeri deyimler, muhatab n el sahibi olup olmas na
bak lmaks n kullan labilmektedir.
Bu manay desteklemek üzere el-Meydânî’nin, el-Muberred’den
(ö. 286/900) nakletti i u anekdotu kaydetmekte fayda mülâhaza
ediyoruz:
el-Muberred diyor ki: “Mekke’de k tl k zaman nda bir bedevinin
öyle dedi ini duydum:

“Ey kullar n Rabbi! Daha önce bize ya mur ya
akl na ne geldi, aram zda ne geçti?
Ya

103
104
105

yordun, imdi

r art k ya mur, babas z kalas ca!”

Mecma‘u’l-emsâl, I, 133 (nr. 662); el-el-Mustaksâ, II, 23.
el-Buhârî, Kitâbu’n-nikâh 16, (Bâbu’l-ekfâ fi’d-dîn).
en-Nihâye, I, 184.
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Bedevinin böyle söylendi ini duyan Suleyman b. ‘Abdulmelik106
ise: ‘ ehadet ederim ki O’nun ne babas , ne anas ne de çocu u
vard r’ demi .”107

b) (
)108 deyimi (
) eklinde
kullan lmaktad r. “Bir daha toplanmamak üzere da p gittiler,
darmada n oldular” manas na gelmektedir.
(
) kelimesi yerine (
) rivâyeti de vard r. Emsâl kitaplar nda
buradaki kelimenin ‘yol’ manas na geldi inin beyan edilmesine ve
deyimin de ‘Sebe’nin yollar na gittiler’ yani “Sebe’ halk n etrafa
saç lmas gibi onlar da her bir tarafa saç ld lar” manas na
yorumlanmas na ra men, ez-Zemah erî, el-Mustaksâ’da buradaki
(
)’den kast n, ‘insanlar/
’ oldu unu ifade etmi tir. Buna göre
deyimin manas do rudan ‘Sebeliler gibi da ld lar’ olmaktad r.
Bununla birlikte, ez-Zemah erî ‘yol’ manas
da ikinci bir görü
olarak nakletmi tir.109
el-Hasen el-Yûsî ise Zehru’l-ekem’inde, burada zikredilen (
)
veya (
)’nin ‘uzuv’ manas na geldi ini ifade ederek öyle bir
aç klama yapar:
Rivayetlere göre Me’rib seddinin art k y laca belli olunca o
zaman Me’riblilerin ba nda bulunan Muzeyk yâ lakapl ‘Amr b.
‘Âmir, halk
toplam ve öyle seslenmi : Size baz yerler tarif
edece im. stedi inizi seçiniz. Büyük koyun sürüleri ve uysal
develeri olanlar Ke’ûd vadisine gitsinler. Hemedân kabilesi
buraya yerle mi tir. çinizde siyaseti iyi bilen ve belalara kar
sab rl olanlar Batnu Murr’a gitsinler. Huzâ‘a da buraya
yerle mi tir. Batakl n ortas nda sapasa lam kalan da lar ,
kurakl kta doyuran topraklar isteyenler de hurma a açlar yla
me hur olan Yesrib’e yerle sinler. Evs ve Hazrec buraya
yerle mi tir. arap ve içkiyi, emir olup emir k lmay (te’mir)
isteyenler Busrâ ve Sedîr’e yerle sinler (Buralar
am
topraklar ndad r). Buraya da Gassân kabilesi yerle mi tir. pek
gibi elbiseler ve güzel atlar, alt n ve gümü isteyen de Irak’a
gitsin. Mâlik b. Fehm el-Ezdî buraya gitmi tir.. vs.
Sebe’ kabileleri böyle da ld
için Araplar darb- mesel olarak
onlar n her tarafa ve her yöne gitti ini ifade etmek bab ndan
(
/
) demi lerdir ki, buradaki ‘yed’ kelimesi
ya organ olan el manas nad r, -çünkü onlar bir arada
bulunduklar nda tek bir el (
) idiler, da ld klar nda ise
birçok ele dönü tüler-; ya da nimet manas nad r. Bu takdirde,
106
107
108
109

Suleyman b. ‘Abdulmelik b. Mervân el-Umevî (ö. 99/717): Emevî halifesi (715 - 717).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 133.
Simâru’l-kulûb, I, 337; Mecma‘u’l-emsâl, I, 275; el-Mustaksâ, II, 88; Zehru’l-ekem, I, 272.
el-Mustaksâ, II, 89.
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deyim, ‘Sebe’nin nimetlerinin da ld
gibi da ld lar’ manas na
gelmektedir. Son bir ihtimal olarak da yol manas na
hamledilebilir ki, bu durumda, deyim, ‘Sebe’ ehlinin gitti i her
yola gittiler’ manas na gelmektedir.110

Bununla birlikte ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs’ta, bn Berrî’den (ö.
582/1187) naklen, bu meselde geçen (
) kelimesinin, büyükba
hayvanlar ve mallar için kullan ld
kaydetmi tir. Zira, Sebe’
halk n etrafa da lmas yla beraber, hayvanlar ve mallar da
da lm .111
Ayr ca, bu deyimde geçen (
taraf ndan ‘Yemen yöresi’ olarak
zikretmi tik.

) kelimesinin baz bilginler
yorumland
daha önce

112

c) (
)
(
)113 (Elin ve a n üzerine
kapaklan rs n ( allah)!) manas na gelen bu deyim, el-Meydânî’nin
aç klamalar ndan anla ld na göre, ‘el ve a z üzere yere dü meyi’
ifade etmekte ve tökezleyen, dü ecek gibi olan ki iler hakk ndan
emâtet’ olarak kullan lmaktad r. el-Meydânî’nin nakletti i ve
manay anlamam za yard m edecek bir anekdot öyledir:
Ramazan ay nda Hz. Ömer’in yan na bir sarho getirilmi .
Adam sarho luktan ete ine tak p dü ecek gibi olmu . Bunun
üzerine Hz. Ömer, (
) “Ellerin ve a n üzerine
kapaklan rs n
allah! Bizim küçük çocuklar z bile oruçlu
iken, sen oruç tutmuyor musun!” demi .114

Yine bu manaya yak n olmak üzere bnu’l-Esîr’in Hz. Ali’ye
isnad etti i bir rivayet de öyledir: “Hz. Ali’ye E ter’in ölüm haberi
ula
nda (
) demi tir. Bu ifade birisi hakk nda kötülük
dilendi inde ve beddua edildi inde kullan r ki manas , ‘Allah onu
yere ellerinin ve a
n üzerine dü ürsün!’ demektir.”115

110

111
112
113
114
115

el-Yûsî, Zehru'l-ekem fi'l-emsâli ve'l-hikem, III, 17, 18; Bu deyim hakk ndaki aç klamalar
Mecma‘u’l-emsâl’de daha tafsilatl r. Orada, Sebe’ halk n da lmas Hz. Peygamber’e
dayand lan bir rivayetle aç klanmaya çal lm r. Bu rivayete göre, Ferve b. Museyk, Hz.
Peygamber’e gelerek: “Ey Allah’ n Resûlü, söyler misin, Sebe’ neyin ad r? Bir erke in mi,
bir da n m yoksa bir vadinin mi? diye sorunca, Hz.Peygamber: “Bir erke in ad r. On
çocu u vard . Bunlardan alt tanesi Güneye, dört tanesi de Kuzeye göç etmi tir. Kuzeye
gidenler Lahm, Cuzâm, ‘Âmile ve Gassân’d r. Güneye gidenler ise, Himyer, Mezhic, Ezd,
Kinde, E ‘arîler ve Enmâr’d r ki bu Enmâr, Becîle ve Has‘am kabilelerin atas r.”
buyurmu tur. (Bkz. Mecma‘u’l-emsâl, I, 275; ayr ca bkz. Ebû Bekr e eybânî, el-Âhâd ve'lmesânî, III, 205, (h.nr.1700).
Tâcu’l-‘arûs, XL, 355.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 207 (nr.3465).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 133 (nr.660).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 208.
en-Nihâye fi garibi’l-hadîs, V, 294.
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d) (
)116 “Pi man oldu” manas na gelen bu deyim Kur’anKerim’de zikredildi i için hakk nda birçok yorum yap lm
ve
manas na nüfûz edilmeye çal lm r.
el-Meydânî, dil bilginlerinin terkibin kullan m ekli hakk nda
farkl görü lere sahip olduklar
nakletmektedir. Genel mana
yorumuna bak ld nda, burada dü mek fiilinin fâili olan
(nedem/pi manl k) gizlenmi
bu yüzden fiil meçhul sîgas na
dönü türülmü tür. Bu yoruma göre manas , “Pi manl
elinde
buldu” eklinde olmal r. el-Ferrâ’ (ö. 207/822) ve ez-Zeccâc (ö.
311/923) ayn deyimin ‘if‘âl’ bab ndan mazi meçhul fiille de
kullan labilece ini, yani bu deyimin (
) eklinde de olabilece i
görü ündedirler. Ebû ‘Amr e
eybânî (ö. 213/828) ve Sa‘leb (ö.
291/904) ise, böyle bir kullan
n Arap dilinde bulunmad
kanaatini ta maktad rlar.
Ebu’l-Kâsim ez-Zeccâcî (ö. 337/949), Ebû Nuvâs (ö. 198/813)
gibi me hur bir air ve dil ustas n iirinde bu deyimi yanl olarak,

.........

“Sonras nda pi manl k ya ad
olmu tur…”

m nice sarho luklar m

eklinde kullanmas , Ebû Hâtim’in (ö. 248/862) de deyimdeki mazi
fiili malûm kal yla nakletmesindeki yanl ktan hareketle, bu ifade
kal
n Kur’an öncesi Arap dilinde bilinmedi i ve airler taraf ndan
kullan lmad kanaatine ula
r.117 Bu iddiay destekleyen benzer
bir yanl
kullan
, es-Se‘âlibî’nin (ö. 429/1038) Yetîmetu’ddehr’inde Ebu’l-Hasen el-Lahhâm el-Harrânî’ye118 nisbet etti i
beyitlerde de görmek mümkündür:

....
“Beni bizar eden bir hastal a yakalanm
Dostlar mdan baz lar
göremedim,

m.

beni ziyaret edenler aras nda

Ben de hepsi hakk nda öyle dedim…”119

116
117
118

119

Mecma‘u’l-emsâl, I, 330.
Bkz. Mecma‘u’l-emsâl, I, 331.
Ebu’l-Hasen el-Lahhâm el-Harrânî: Vefat tarihî hakk nda bilgi yoktur. Yetîmetu’t-dehr’deki
ifadelerden anla ld na göre, Sâmâniler döneminde bir ara Buhara’da ikamet etmi tir. esSeâlibî, el-Harrânî’nin Buhara’da oldukça itibar gördü ünü söyler. Çok güçlü bir haf zas , iir
kabiliyeti ve haz rcevapl bulundu unu da kaydeder. Bkz. Yetîmetu’d-dehr, IV, 116.
Yetîmetu'd-dehr, IV, 129.
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e) (
olup gidecektir.”

)120 “H rsl insan n yap p ettikleri de yok

el-Meydânî, bu atasözünün aç klamas nda iki ihtimalden
bahsetmektir. Bunlardan birincise göre, (
)
‘yok etmek’
manas nda kullan lan bir fiildir. Cümledeki ‘ ’ kelimesi ise, yap lan,
gerçekle tirilen eylerdir. Bu yoruma göre atasözünün manas
yukar da verdi imiz gibi olacakt r.
kinci ihtimale göre ise, bu atasözünde zikredilen ‘ ’ cümleye
bir mana katk ndan dolay de il sadece bir ‘ritm’ unsuru olarak
eklenmi tir. Bu takdirde, atasözü, ‘yed’ kelimesini hiç hesaba
katmadan do rudan, “H rsl ki i de helâk olur” manas na gelecektir.
Bu söz esasen, h rs ndan ve açgözlülü ünden dolay kendini
tehlikeye atan ki iler hakk nda kullan lmaktad r.
f) (
(Eli bo geldi)”

)121 “Bir elin di erine verebilece i eyle geldi

Mecma‘u’l-emsâl’de bu meselin biraz farkl bir ekline daha
rastlamaktay z. Bu sefer cümle olumsuzluk edat yla ba lamakta ve
cümlenin manas
güçlendirmek için ayn mealde bir ba ka cümle
daha eklenmektedir: (
)122
Meselin bu varyant n manas
öyledir: “Bir elin di er ele
koyabilece i kadar bile bir ey getiremedi; kar ncan n yuvas na
götürdü ü kadar bir ey bile getiremedi.”
Bu mesel, hayal
kullan lmaktad r.
g) (

k

kl

vurgulanmak

istendi i

zaman

)123

Me hur emsal kitaplar ndan sadece Mecma‘u’l-emsâl’de
geçmektedir. Deyim olarak “Eli kurudu” manas
ifade etmektedir.
el-Meydânî’nin verdi i bilgiye göre, yapt
i kendine zarar veren
ki iler hakk nda kullan lmaktad r. Bu takdirde Türkçedeki ‘kazd
kuyuya kendisi dü mek’ deyimine veya ‘Kendi dü en a lamaz’
atasözüne paralel bir manas n oldu u anla lmaktad r.
h) (

)124

“‘Adl’in ellerine teslim” manas na gelen bu deyim, umut kesilen
leri anlatmak için kullan lmaktad r. Deyimde geçen ‘Adl özel
isimdir. bnu's-Sikkît’in (ö. 244/858) anlat
na göre, ‘Adl denilen bu
adam Himyer meliklerinden birinin güvenlik güçlerinin ba imi . Bu
melik herhangi birisini infaz etmek istedi inde ona havale edermi .
120
121
122
123
124

Mecma‘u’l-emsâl, II, 109 (nr. 2911).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 179 (nr. 964).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 293 (nr. 3972).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 419 (nr. 4689).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 8 (nr. 2400).
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Bu yüzden umut kesilen i leri ifade etmek için bu deyim kullan r
olmu tur.125
)(

)126

“Elimde hiçbir ey kalmad ” manas na bir deyimdir.
i) (

)127

“Bir ki inin gücü on ki iye yetmez” manas nda bir deyimdir.
Nitekim ez-Zemah erî’nin el-Mustaksâ’da el-Gadîr el-Ganevî’ye
(ö.?)128 nisbet etti i a
daki iirde de bu manayla ilgili bir kullan m
vard r:

...

“Üstesinden gelebilece in i e yönel!
Alt ndan kalkamayaca n i lere zaten gücün yetmez!”129
k) (
)130 bu deyim “Ellerinden biri di erini
slatmaz” manas na gelmekte olup, cimri ki iler hakk nda kullan r.
l) (

)131

“Koyun sa
n bile inde bilezik güzel durmaz” manas na
bir atasözüdür. Böyle bir atasözünün temelinde, koyun sa ma i inin
koyun gütmekle görevlendirilen ve hiçbir mal varl na sahip
olmayan kad n köleler taraf ndan yap yor olmas vard r. Kola
tak lan bilezikler ise, mal varl
ve hürriyeti temsil etmektedir.
Bu atasözü, ehil olmad
bir makam i gal eden veya ehil
olmad bir konumda bulunan ki i hakk nda kullan r.
m) (

)132

“ rt
elim gibi ka yan yoktur” manas nda bir atasözüdür. elMeydânî’ye göre ba kas na güvenmemek gerekti ini anlat rken, ezZemah eri’ye göre, insan n kendi i ini en iyi kendisinin yapaca
manas
ta maktad r.
n) (

)133

“Kazan rken maharetli olan, harcarken aptalca davranan nice
insan vard r.”
125
126
127
128

129
130
131
132
133

Bkz. Mecma‘u’l-emsâl, a.y.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 189 (nr. 3384).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 217 (nr. 3524).
Vefat tarihî bilinmemektedir, Emevî dönemi süvari (fâris) airlerindendir. Emevî halifesi
‘Abdulmelik b. Mervân’ (685-705) methetmi tir. Bkz. bn Mâkûlâ, el- kmâl, VII, 9; bn
‘Asâkir, Târîhu medîneti Dime k, 43/129, 253.
Cemhera, I, 213; el-Mustaksâ, II, 333; Cemhera, I, 213.
el-Mustaksâ, II, 319 (nr. 1152); Mecma‘u’l-emsâl, II, 267 (nr. 3778).
Mecma‘u’l-emsâl II, 262 (nr. 3758); el-Mustaksâ, II, 335 (nr. 1231).
Mecma‘u’l-emsâl II, 268 (nr. 3786); el-Mustaksâ, II, 321 (nr. 1158).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 173.
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Kazanc n iyi olmas na ve elinden i gelmesine ra men,
harcarken israf yapan bu yüzden s nt ya dü en ki ileri ifade etmek
için kullan lan bir atasözüdür.
m) (

)134

“Her elden bir kadeh içiyor” manas nda, ki inin ikiyüzlü ve
dönek oldu unu ifade eden bir deyimdir.
o) (

)135

“Ellerin ba lad
a n
irdi” manas na gelmektedir.
Türkçedeki ‘kendi dü en a lamaz’a paralel bir atasözüdür.
Rivayet edildi ine göre, bir nehirden kar dan kar ya geçmesi
gereken insanlar, bunu sa layacak bir araç bulamam lar.
Yanlar nda bulunan tulumlar
irip onlar n üzerine binerek kar ya
geçmeye ba lam lar. çlerinden bir tanesi tulumu iyi
irmedi i
gibi, a
da gev ek b rakm . Nehrin ortas na yakla nca havas
iyice bo alan tulum, adam suyun üzerinde tutamaz olunca, adam
rp narak yard m istemeye ba lam . Nehrin ortas na kadar gidip
adam kurtarma cesaretini bulamayanlar n imdat ç klar na
verdikleri cevap ise, bir atasözü olarak kalm : “Kendi a nla
irdin
ve kendi ellerinde ba lad n.”
Kendi yapt
kullan lmaktad r.
ö) (

bir

i ten

dolay

zarar

görenler

hakk nda

)136

“Bo ulan ki i elini nereye koysun.” Çaresizli i ve yapacak bir
ey olmad
dile getiren darb- meseldir. Ebû ‘Ubeyd el-Kâsim b.
Sellâm (ö. 224/838), bu atasözünün halk taraf ndan, çaresizli i ifade
etmek için kullan ld
kaydetmektedir.137
p) (

)138

Emsâl kitaplar ndan sadece Mecma‘u’l-emsâl’de geçen bu
deyim, “Hem tok hem de elinde ekmek parças var” manas nda olup,
ihtiyac ndan fazlas na sahip olan ki i hakk nda kullan lmaktad r.
r) (

)139

“Elinde b çak olan ahma a asla güvenme!”

134
135
136
137
138
139

Mecma‘u’l-emsâl, II, 426 (nr. 4752).
el-Mufaddal ed-Dabbî, Emsâlu’l-‘Arab, s. 117; Mecma‘u’l-emsâl, II, 414 (nr. 4655).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 58 (nr. 262); el-Mustaksâ, I, 449 (nr. 1908).
Kitabu’l-emsâl, s. 337.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 366 (nr. 1962).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 152.
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s) (

)140

“Elini s rarak ç kt .” Ba ndakine isyan eden ki i hakk nda
kullan lan bir deyimdir.
4) El motifinin olumlu yap larda kullan m örnekleri
a) (

)141

“Zâ’ide develeri iki eliyle birden getirdi” manas na bir deyimdir.
Deyimde geçen ( ) zaid olarak de erlendirilmi tir. (
) ise alemdir.
( ) fiilinin sonundaki zamirler ‘develer’ manas na racidir. Bir i i
sa lam yapmak manas nda deyimdir. Türkçe de ‘bir i e iki elle
sar lmak’a paralel bir mana ifade etmektedir.
b) (

)142

“Sana, toklu u gördükten sonra ac kan bir el yedirsin, yoksa
gördükten sonra doyan bir el de il” manas nda bir deyimdir.

açl

Rivayetlere göre, bir kad n insanlardan yiyecek istemek için
ar ya ç kan o luna böyle dua etmi tir. ‘Toklu u gördükten sonra
ac kan el’den maksat, açl n insana verdi i s nt
en iyi bilen
ki idir. Böyle birisi kar
ndakinin durumunu iyi anlad ndan ona
en güzel ekilde muamele etmeye çal acakt r. Bu deyimin (
) ekli de vard r ki, sadece fiilerin yerine ayn
manay ifade eden s fat- mü ebbeheler ‘el’ kelimesinin s fat olarak
kullan lm r ve herhangi bir mana farkl
ta mamaktad r.
c) (

)143

“Hay rlar getirsin ve bereketli olsun” manas nda bir duad r.
Nikâh merasimi s ras nda söylenir. el-Meydânî bu rivayeti “Hay r ve
bereketle ba las n” manas na gelen (
) deyiminin farkl
bir ekli olarak kaydetmi tir.
d) (

)144

Türkçede kullan lan ‘bir i te parma
olmak/olmamak’
deyimine yak n bir mana ta maktad r. Literal olarak “Benim bu i te
elim de yok parma m da yok” demektir. Ki inin hiçbir ekilde, o i e
kar mad
ifade eden bir deyimdir.

140
141
142
143
144

Mecma‘u’l-emsâl, I, 237 (nr. 1257).
Cemhera, I, 213 (nr. 262); Mecma‘u’l-emsâl, I, 90 (nr. 428); el-Mustaksâ, II, 16 (nr. 54).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 431 (nr. 2268); el-Mustaksâ, I, 223 (nr. 933).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 32 (nr. 2520).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 290 (nr. 3944).
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e) (

)145

“Söz dönüp dola p bana geldi” manas nda bir deyimdir. Bir i i
iyi bilen, o konuda son sözü söyleyebilecek olan ki iler hakk nda
kullan r.
f) (

)146

“Gördü ü gözün de ildir ama ald
elindir” manas nad r.
Rivayete göre, adam n birisi yerde bir ey görmü fakat almam ,
arkas ndan gelen ba ka birisi alm . Birinci adam bu sefer, o eyi ilk
önce kendisinin gördü ünü iddia ederek hak talep etmi . Durum bir
arabulucuya intikal etti inde, o, yukar da zikretti imiz ifadeyi
kullanarak, yerden alan ki iyi hak sahibi olarak ilan etmi tir.
Türkçedeki “at binenin, k ç ku anan n” atasözüne yak n bir mana
ta maktad r.
g) (

)147

“Emrinize amadeyim” manas nda, boyun e me ve itaat etmeyi
ifade eden bir deyimdir.
h) (

)148

“Dü üp ayaklar yerden kesildi inde, daha ileri gitme”
manas nda bir meseldir. Dü man veya rakib çaresiz kald nda
intikam almak yerine affetmeyi ö ütlemektedir. Türkçedeki ‘dü ene
tekme vurmama’ya yak n bir mana ta maktad r.
)(

)149

“Birisine iyilik yapt
zda, onu unutun” manas na gelmektedir.
Zira, yap lan iyili in zikredilmesi, ba a kak lmas , bu iyili i
zedeleyecektir.
i) (

) 150

“Kendisini yeden ele itaat etti, art k uysal (bir deve) gibidir”
manas nda, çok güçlük ç karan bir ki inin yumu ad görüldü ünde
söylenir.
k) (

)151

“Bir ki iyi serbest b rakan, asl nda (iyili iyle) onu ba lam olur.
Köleyi azat eden de iyili iyle onu kendine köle yapm
olur.”
nsanlar n kendilerine iyilik yapanlara minnettarl k duyduklar
145
146
147
148

149
150
151

Mecma‘u’l-emsâl, II, 8 (2399); el-Mustaksâ, II, 167 (nr. 563).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 177 (nr. 3240); Tâcu’l-‘arûs, XL/354.
Mecma‘u’l-emsâl, II, 389 (nr. 4509); el-Mustaksâ, II, 388 (nr. 1429).
Kitabu’l-emsâl, s.155; Mecma‘u’l-emsâl, I, 21 (nr. 53); el-Mustaksâ, I, 122 (nr. 481); Zehru’lekem, I, 72.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 29 (nr. 105).
Mecma‘u’l-emsâl, I, 433 (nr. 2287).
Mecma‘u’l-emsâl, II, 60 (nr. 2676).
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ifade etmek için kullan r. Türkçedeki, ‘ac kahvenin k rk y l hat
olmas ’na benzer bir mana ta maktad r.
l) (

)152

“Herkes toplad
mideye indirirken, ben seni tercih ettim”
manas na gelmektedir. Muhatab
kendine tercih etti ini ifade
etmek için kullan lan bir deyimdir.
öyle bir hikâyesi vard r:
Cezîmetu’l-Ebra n153 (ö. 268? m.) çocu u yokmu . Bu yüzden
zkarde i Rakâ n o lu ‘Amr onun yan nda kal yormu . Cezîme
zaman zaman hizmetçileriyle birlikte onu da mantar toplamaya
gönderirmi . Hizmetçiler toplad klar mantarlar n iyilerini yerler arta
kalan
Cezîme’ye getirirlermi . ‘Amr154 ise en iyi mantarlar seçer ve
onlar yemeden Cezîme’nin önüne getirip b rak r sonra da,
“Her toplay
n eli a na gidiyorken –toplad klar n iyilerini
kendisi yiyorken- Benim toplad klar m bunlar; en iyileri de
içlerindedir” dermi .
Rivayetlere bak rsa bu deyimin Hz. Peygamber döneminde de
yayg n bir kullan ma sahip oldu u anla lmaktad r. bn ‘Asâkir (ö.
571/1176), Târîhu medîneti Dime k adl eserinde öyle bir nakilde
bulunmaktad r: “Mu’te sava dönü ünde Hz. Peygamber, ashab na
Mekke’ye do ru yürümeyi emretmi ti. Merru’z-Zahrân denilen yere
gelindi inde, baz lar
kebâs (
) denilen misvak a ac n olgun
meyvelerinden toplamalar için etrafa gönderdi. Gönderilenler
aras nda bn Mes‘ud (r.a.) da vard r. O toplad
yemi leri Hz.
Peygamber’e getirerek,

...

(

) der.155

Ba ka bir rivayette ise ayn sözün Hz. Ali’nin a ndan
döküldü ünü görüyoruz: Irak bölgesinin vergileri toplan p getirilince,
önünde, alt n ve gümü ten iki kümesi olu turmu . Bu kümelerden
birer avuç al p göstererek, bunlar n tamamen insanlara da
lmas
istedi ini öyle dile getirmi :

!

!

!

!

156

152
153

154

155
156

Mecma‘u’l-emsâl, II, 137.
Ebû Mâlik el-Ebra (el-Vazzâh) Cezîme b. Mâlik b. Fehm et-Tenûhî el-Ezdî: Irak'ta hüküm
süren Tenûhî Devleti'nin üçüncü hükümdar .
Bu ‘Amr’a ait emsal kitaplar nda çe itli detaylar vard r. Bkz. Kitâbu'l-emsâl, s. 174; Emsâlu’l’Arab, I, 149; Mecma‘u’l-emsâl, II, 137, (nr. 397); Zehru’l-ekem, III, 213.
Târîhu medineti Dime k, XXXIII, 113.
Kitâbu'l-emsâl, s.174 (495); en-Nihâye fi garîbi’l-hadîs, IV, 211.
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“Ey k l (alt n)! stedi in kadar k l ol! Ey beyaz (gümü )!
stedi in kadar lda! Benden ba kas aldat n!
Herkes toplad
a na götürürken, ben en iyilerini
getirip size veriyorum.”
Bu rivayetler, meselin o dönemlerde yayg n bir kullan ma
salhip oldu unu göstermektir.
m) (

)157

“Yemek zaman hariç kalabal k iyidir.”
n) (

)158

hsanlar asl nda bir tür borçtur”, zaman
gerekir.
o) (

gelince ödenmesi

)159

çinden gelerek, kar ks z verdi” manas na bir deyimdir.
Burada, içinden gelerek ve kar ks z manalar ( ) ‘elin üst k sm ,
rt ’ kelimesinden anla lmaktad r. Bu durumu el-Meydânî öyle
aç klamaktad r: “Bir ey avuçta oldu u zaman, insan onu daha iyi
koruyabilir. Halbuki bir ey elin s rt nda olursa, onun muhafaza
edilmesi zordur, isteyen onu oradan rahatça alabilir.”160
Bu deyim, kolayl kla iyilik yapabilen ki iler hakk nda kullan r.
Yine bu manay destekler mahiyette u rivayeti nakletmekte
fayda vard r: (
) 161 “ yili i
kar ks z ve gönüllü olarak Talha b. ‘Ubeydullah’tan daha fazla
yapan hiç görmedim.” Buradaki
ifadesi, kar ks z, gönüllü
ve do rudan manalar na hamledilmi tir.
Sonuç olarak, ‘yed’ kelimesi Arap dilinin ve Arap kültürünün
birçok özelli ini, zamanla üzerine sindirmi olan bir kelimedir. çinde
bulundu u hemen her cümleye kendi özelliklerini belli bir oranda
yans tmaktad r. Özellikle Kur’an- Kerim’deki kullan mlar çok zengin
ça
mlara sahiptir. Benzer derinlik Arap atasöz ve deyimlerinde
nadiren yakalanabilmektedir. Yukar da verdi imiz örneklerden de
kolayca görülebilece i gibi deyim ve atasözlerinde kullan lan ‘yed’
kelimesi ço unlukla do rudan uzva i aret eden manalar
ta maktad r. Kur’an- Kerim’de ise bunun aksi bir durumla
kar la yoruz. Kur’an’da kullan lan ‘yed’ ve mü taklar n büyük
sm , mecazî manalar yüklenerek san’atl bir ekilde kullan lm r.
157
158
159
160
161

Mecma‘u’l-emsâl, I, 152.
Mecma‘u’l-emsâl, I, 87
Mecma‘u’l-emsâl, II, 8 (nr. 2401).
Mecma‘u’l-emsâl, a.y.
el-Fâik fî garîbi’l-hadîs, IV, 126; en-Nihâye fî garîbi’l-hadîs, V, 294; bnu’l-Cevzî, Garîbu’lhadîs, II, 59.
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Do rudan insan uzvunu ifade eden kullan mlar n say
oldukça
azd r. Dolay yla biz, Kur’an- Kerim’in ve slâm kültürünün ‘yed’
kelimesinin ruh (mana) dünyas na büyük bir derinlik ve zenginlik
katt
dü ünüyoruz. Bu tür çal malar n bir taraftan Arap
edebiyat ve kültürünü, di er taraftan da Kur’an- Kerim’i daha iyi
anlamam za yard mc olaca kanaatindeyiz.
Bibliyografya
‘Abdulkâdir b. ‘Umar el-Ba dâdî, Hizânetu'l-edeb ve lubbu lubâbi
lisâni'l-‘Arab (I-XIII), n r. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, 4.
bask , Mektebetu'l-Hâncî, Kahire, 1997.
‘Abdulvehhâb en-Nuveyrî, Nihâyetu'l-erab fî funûni'l-edeb (I-XXXIII),
r. Yahyâ e
âmî, 1. bask , Dâru'l-Kutubi'l-‘ lmiyye, Beyrut,
2004.
Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ, Mu‘cemu mekâyîsi’l-luga (I-VI), n r.
‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1979.
el-‘Âmilî, Behâuddîn Muhammed b. Huseyn b. ‘Abdussamed, elKe kûl, n r. Muhammed ‘Abdulkerîm en-Nemerî, 1. bask ,
Dâru'l-Kutubi'l-‘ lmiyye, Beyrut 1998.
Âs m Efendi (Mütercim), Kâmûs Tercemesi (I-IV), Cemal Efendi
Matbaas , stanbul 1305.
el-‘Aynî, Bedruddîn, ‘Umdetu’l-kârî (I-XXV), n r. ‘Abdullâh Mahmûd
Muhammed ‘Umar, 1. bask , Dâru’l-Kutubi’l-‘ lmiyye, Beyrut
2001.
el-‘Askerî, Ebû Hilâl, Kitâbu cemherati'l-emsâl (I-II), n r. Muhammed
Ebu'l-Fadl brâhim-‘Abdulmecîd Katâmi , 2. bask , Dâru'l-Fikr,
Beyrut, 1988.
el-Beyhakî, es-Sunenu’l-kubrâ (I-X), Meclisu
Nizâmiyye, 1. bask , Haydarabad 1344.

Dâirati’l-Me‘arifi’n-

el-Buhârî, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. ‘ smâ‘îl, el-Câmi‘u's-sahîh (IVIII), el-Mektebetu'l- slâmî, stanbul 1979.
el-Cevherî, ‘ smâ‘îl b. Hammâd, Mu’cemu’s-S hâh, n r. Halîl Me’mun
îhâ, 2. bask , Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 2007.
Ebû Bekr e
eybânî, Ahmed b. ‘Amr b. Dahhâk bn Ebû ‘Âs m, elÂhâd ve'l-mesânî (I-VI), n r. Bâsim Faysal Ahmed el-Cevâbira,
1. bask , Dâru'r-Râye, Riyad 1991.
el-Ezherî, Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed, Tehzîbu’l-luga (I-XV),
r. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, ed-Dâru’l-M sriyye li’tTe’lifi ve’t-Terceme, Kahire, ts.

248

el-Hatîb el-Kazvînî, Celâluddîn Muhammed b. ‘Abdirrahmân b.
‘Umar, el-Îzâh fî ‘ulûmi’l-belâga, n r. brâhîm emsuddîn, 1.
bask , Dâru’l-Kutubi’l-‘ lmiyye, Beyrut 2003.
bn ‘Asâkir, Ebu’l-Kâsim ‘Alî b. el-Hasen b. Hibetullâh, Târîhu
medîneti Dime k (I-LXXX), n r. Muhibbuddîn Ebû Sa‘îd ‘Umar
b. Garâme el-‘Amravî, 1. bask , Dâru'l-Fikr, Beyrut 1995-2000.
bn Mâkûlâ, Ebû Nasr Sa‘dulmelik ‘Alî b. Hibetullâh b. ‘Alî, el- kmâl fî
raf‘i'l-irtiyâb ‘ani'l-mu'telifi ve'l-muhtelifi fi'l-esmâi ve'l-kunâ ve'lensâb (I-X), n r. ‘Abdurrahmân b. Yahyâ el-Mu‘allimî elYemânî, 2. bask , Dâru'l-Kitâbi'l- slâmî, Kahire 1993.
bn Manzûr, Lisanu’l-‘Arab (I-XV), Dâru Sâdir, Beyrut 1994.
bnu’l-Cevzî, Garîbu’l-hadîs (I-II), n r. Abdulmu‘tî Emîn Kal‘acî, 1.
bask , Dâru’l-Kutubi’l-‘ lmiyye, Beyrut 1985.
bnu'l-Esîr, Ebu’s-Se‘âdât el-Mubârak b. Muhammed b. Muhammed
eybânî, en-Nihâye fî garîbi'l-hadîsi ve'l-eser (I-V), n r. Tâhir
Ahmed ez-Zâvî-Mahmûd Muhammed et-Tanâhî, Dâru hyâi'tTurâsi'l-‘Arabî, Beyrut, ts.
el-Kâsim b. Sellâm, Ebû ‘Ubeyd, Kitâbu'l-emsâl, n r. ‘Abdulmecîd
Katâmi , 1. bask , Dâru'l-Me'mûn li't-Turâs, Beyrut, 1980.
Mahmûd ukrî el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî fi tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’sseb‘i’l-mesânî (I-XXX), Dâru hyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrut, ts.
el-Meydânî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b. brâhîm Ebu’l-Fadl
en-Nîsâbûrî, Mecme‘u’l-emsâl
(I-II), n r. Muhammed
Muhyiddîn ‘Abdulhamîd, 1. bask , Mektebetu’s-Sunneti’lMuhammediyye, Kahire 1955.
el-Mufaddal ed-Dabbî, Ebu'l-‘Abbâs el-Mufaddal b. Muhammed b.
Ya‘lâ, Emsâlu’l-‘Arab, n r. hsân ‘Abbâs, 2. bask , Dâru’r-Râid
el-‘Arabî, Beyrut, 1983.
Muslim, Ebu’l-Huseyn Muslim b. el-Haccâc el-Ku eyrî, Sahîhu
Muslim I-V, (n r. Muhammed Fu’âd ‘Abdulbâkî), Kahire
1374/1955.
en-Nuveyrî, Ahmed b. ‘Abdulvehhâb, Nihâyetu’l-erab fî funûni’l-edeb
(I-XXXIII), n r. Mufîd Kumeyha, 1. bask , Dâru’l-Kutubi’llmiyye, Beyrut 2004.
er-Râg b el- sfehânî, Mufradatu elfâzi’l-Kur’ân, n r. Safvân ‘Adnân
Dâvûdî, 3. bask , Dâru’l-Kalem, Dime k 2002.
er-Râzî, Fahreddîn, Mefâtîhu’l-gayb (I-XXXII), 1. bask , Dâru’l-Fikr,
Beyrut 1981.

249

es-Se‘âlibî, Ebû Mansûr ‘Abdulmelik b. Muhammed b. ‘ smâ‘îl enNîsâbûrî,
Simâru'l-kulûb
fi'l-mudâfi
ve'l-mensûb,
n r.
Muhammed Ebu'l-Fadl brâhim, Dâru'l-Me‘ârif, Kahire 1965.
_____,Fikhu’l-luga ve esrâru’l-‘Arabiyye, n r. Yâsîn el-Eyyûbî, 2.
bask , el-Mektebetu’l-‘Asriyye, Beyrut 2000.
_____,Yetîmetu'd-dehr fî mehâsini ehli'l-‘asr, (I-V), n r. Dr. Mufîd
Kumeyha, 1. bask , Dâru'l-Kutubi'l-' lmiyye, Beyrut, 1983.
et-Taberî, Muhammed b. Cerîr Câmi‘u’l-beyân fî te’vîli-l-Kur’ân (IXXIV), n r. Ahmed Muhammed âkir, 1. bask , Muessetu’rRisâle, Beyrut 2000.
et-Tevhîdî, Ebû Hayyân ‘Alî b. Muhammed b. ‘Abbâs, el-Basâ’ir ve'zzehâ’ir (I-IX), n r. Vedâd el-Kâdî, 1. bask , Dâru Sâdir, Beyrut
1988.
Yâkût el-Hamevî, Ebû ‘Abdillâh ihâbuddîn Yâkût b. ‘Abdillâh elBa dâdî, Mu’cemu’l-udebâ ir âdu’l-erîb ilâ ma’rifeti’l-edîb (I-VII),
r. hsân ‘Abbâs, 1. bask , Dâru’l-Garbi’l- slâmî, Beyrut 1993.
_____,Mu‘cemu'l-buldân (I-V), Dâru Sâdir, Beyrut, 1977.
el-Yûsî, el-Hasen b. Mes‘ûd b. Muhammed, Zehru'l-ekem fi'l-emsâli
ve'l-hikem (I-III), n r. Muhammed Hacî-Muhammed el-Ahdar, 1.
bask , Dâru's-Sekâfe, Ma rib 1981.
ez-Zebîdî, Ebu'l-Feyz Murtazâ Muhammed b. Muhammed b.
Muhammed Tâcu’l-‘arûs min cevâhiri’l-Kâmûs (I-XL), n r. Dâhî
‘Abdulbâkî, 1. bask , Kuveyt, 1965-2001.
ez-Zemah erî, Mahmûd b. Umar, el-Ke âf ‘an hakâiki gavâmidi'ttenzîl ve ‘uyûni'l-ekâvîl fî vucûhi't-te'vîl (I-VI), n r. ‘Âdil Ahmed
Abdulmevcûd-Alî Muhammed Mu‘avvad, 1. bask , Mektebetu'l‘Ubeykân, Riyad 1998.
_____,el-Mustaksâ fî emsâli'l-‘Arab (I-II), 2. bask , Dâru'l-Kutubi'llmiyye, Beyrut 1987.
_____,el-Fâ’ik fî garîbi’l-hadîs (I-IV), n r. Muhammed Ebu’l-Fadl
brâhîm-'Alî Muhammed el-Becâvî, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1993.

250

