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Beyan Üzerine

Çocukluðumda, ilkokul çaðlarýnda,yaz sýcaklarýnda oruç tutarken; çok sevap kazanmak için, camide iftar açýp akþam namazýný
kýlardýk, bir-iki arkadaþla. O günlerde bize:Bir zaman gelecek, Kuran gökkuþaðý renklerine göre açýklanacak, onu edinip anlama
çalýþýn. Dendi. Yýllar sonra, yüzbaþý iken; Çaðýmýzýn Kuran bilgisi adýnda, yeni çýkmýþ bir kitap dikkatimi çekti. Bu, O kitaptý.
Ýþleri Baþkanvekilliði yapmýþ Emekli bir Tümgeneral olan Sayýn M. Sadeddin Evrin idi. Kendisiyle bir ara mektuplaþtýk; yaþlý as
genç askere(her ne kadar hak etmese de) övgüleri, genç askerin yaþam sevincini arttýrmýþtý. Onun kitabýndan aldýðým beyan
açýklamalarýný, yaþlý bir asker olarak, gençbozüyüklülerle paylaþmak beni onurlandýrýr. Dilerim Allah ta bu iki askere ve gençbo
ikrâm ve ihsanýný her daim bol bol verir.

Mânanýn örtüsünü açan, gizlinin üstündeki perdeleri yýrtan þeydir. Söyleyenin istediði amaç anlatmak, dinleyeninki de anlamaktý
ile baþarýlýrsa, mâna ne ile açýklanýrsa iþte o, beyandýr.

Þimdilerde bu geniþ konu, belâgat ilmi adý altýnda tanýmlanýyor. Ýlk bölümü olan fesahat; sözün, lügat bakýmýndan açýk, düzgü
olmasýdýr. Ýkincisi maanî dir ki, sentaks dediðimiz nahiv yani söz dizimi sorunlarýný, hâlin gerektirdiði tarza uygun, deyiþlere ilet
asýrdan bu güne, yanlýþ olarak, yalnýz üçüncü bölüme adý verilen beyan ise; teþbih/ benzetme(anologie), istiare/bir kelimenin m
baþka manada kullanmak (cathachrése), kinâye/üstü örtülü(allégorie), mecaz/kendi manasýnda deðil de benzer baþka bir mâna
veya istenileni hatýrlatýr þekilde(méthaphore), bütünü söyleyip bir kýsmýný murat etme zikr-i kül irade-i cüz veya bunun aksi yön
anlam, bir kýsmýný söyleyip bütünü murat etme, belirtme demek olan mecaz-ý mürsel(synecdoche) gibi ifade yollarýný gösterir. D
bölüm olan bedî; edebiyatýn eskiden beri kullanýlan, çok geniþ alanýdýr. Bazýlarýný kaydedelim:

Okuyanýn zihninde kendiliðinden belirecek olan bir veya birkaç kelimeyi söylememek hafz (ellips), gramere göre deðil, manaya
göre mutabakat (sylleps), devrik cümle (inversion), bir sözü faydalý þekilde uzatma ýtnap(pleonasme), sebep yerine etkeni maha
yerine hâli deyiþ tebâdül (métonymie), sözü yumuþatma edebî kelâm(euphémisme), özel isim yerine cins isim veya bir terim
kullanma(antonomase), bir kelimeyi asýl anlamýna aykýrý bir anlamda kullanma/karþýtý ile adlandýrma(antiphrase), nesirde/düz
yazýda son kelimenin kafiyeli oluþu secî (assonence), vezin eþitliði/ahenk(rythme), vb. Lafza ait þekiller/sanayi-i lafziye..

Karþýtlarý yan yana getirme cem-i ezdad(antithèse), takrir/bildirmek, aðýzdan anlatmak, sýrasýnda bir þahsa hitap(apostrophe),
soru istifham(interrogation), bir iþin olay sýrasýna göre anlatýmý lef ve neþr-i müretteb(énumeration), büyüyen veya küçülen halle
belirten kelimeleri buna göre sýralama tedrîc, tensîk (gradation), bir fikri ima ile anlatma telmih (réticence), cümleyi kesik
býrakma/kat (interruption), bir söz yerine mâna bakýmýndan uygun birkaç söz katma telfîk( périphrase), bir mânayý daha etkin
yapmak için tasvire þiddet verme/mübâlaga(hyperbole), az sözle çok mana sezdirmek icaz(litote), açýklamak istenmiyeni anlayýþ
býrakma îhâm(préterition), bazý yerleri veya þahýslarý konuþturur gibi söyleyerek bir fikri açýklama intak(prosopopée), bir þeyi gö
önünde cisimlendirir gibi tasvir etmek hâle mutabýklýk(hypotypose), kýsaltýlmýþ terimler mukattaat(abrévation), konu sonundaki
kuvvetli deyiþler hüsn-ü intiha(epiphonème), vb..gibi manaya ait incelikler/sanayi-i mâneviyye.

Ýþte Kuranda(55/1-4)Rahman öðretti Kuraný, (nasýl ki) yaratýp insaný, ona öðretti beyaný dendiðinde akla gelivermesi gereken
bu. Bütün insanlýða, bugüne dek öðretilmiþ anlatým ve anlayýþ becerilerini, en iyileri ile kapsamýna alýr. Nasýl ki, allamelerin
dediðince;Kurana abdestsiz el deðdirilmez lafý Kurana göre(56/79):(Onun saklý,dizili lutuf ihsan ve feyizlerine) tam arýnmýþlarda
baþkasý deðinemez& Yani kiþi olarak; zulüm, þüphe ve riyadan/iki yüzlülükten tamamen arýnmýþ iman ve ilim sahiplerinden baþ
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bu güzellik ve ihsanlarý açýklayamaz. Senin anlayacaðýn ancak insanlar, bizzat Allah ýn dilediði dýþýnda, bilgisinden hiçbir þeyi
kavrayýp kuþatamaz(2/255). Hele hele, Allah ýn yaratýp insanlarýn faydalanmasýna sunduðu, kuranda haram olarak bildirmediði
þeyleri, Allah ve Kuran adý kullanmasalar bile, ki devamlý hastalýk halinde kullanýrlar; bu helâldir, bu haramdýr diye, kuran dýþýn
ahkâm kesmek/hükümler vermek çok büyük suçtur. Böyle bir suça alet olmamak için, özellikle yasaklama konusunda çok açýk ve
olanlarý anlamadan, bu konuda Allah adýna söz söylememek için, Kurana dört elle yapýþmamýz, hele ki ilk emir oku diye gelmiþ
gece gündüz yapýþýp anlamaya çalýþmamýz gerek. Bu dünyada güvenilecek insanlar mumla aranmaya baþlandý, her koyunun
bacaðýndan asýlma zamaný geldi artýk. Helâl lokma, helâl hýrka, helâl eþ ve helâl söz sahibi olmaya gayret gerek. Kuran, eðer b
bilirsek, bilebilrsek helâl arkadaþ, helâl kardeþtir bize. Þen ve esen kalýn.

( 07.01.2008) Ýbrahim ÝNAÇ(GAZÝ)

(Not:týrnak içi Arapça söylemler ile parantez içi Fransýzca söylemler ilgilenenlere gün olur lazým olur düþüncesi ile orijinalinden a

Kaynakça:

Çaðýmýzýn Kuran Bilgisi(Ayyýldýz Matbaasý A.Þ. Ankara M.Sadeddin Evrin)
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