“Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır; gelecekte bileceksiniz.”
(Kuran, 6:67)

KURAN’DAN EDEBÎ MUCİZE ÖRNEKLERİ – 1
Sesteş Kelimeler
Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları tamamen farklı olan sözcüklere "sesteş"
sözcükler denir.
Örnek: Yüzünü asma, öbür sınavda yüz alırsın.
Köyün ortasından geçen çay, çay bahçelerini suluyor.

Sesteş Kelimelerde Tevriye (İki Anlamlılık)
Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen (yakın) anlamında değil de uzak
anlamını kastederek kullanmaya denir.
Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. Tevriyede mecaz yoktur; tevriye bu
yönüyle kinayeden ayrılır.
http://www.turkceciler.com/soz_sanatlari/tevriye.html
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Tevriye, anlamla ilgili edebî sanatlardan biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte
iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak
anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir.
Örnek: Bir buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm
Bir nim tebessümle o afet GÜLÜVERDİ.
1. Anlam “Gülüverdi”: Gülme fiilini gerçekleştirdi
2. Anlam “Gülü verdi”: Gül nesnesini verdi
“Gül” kelimesi sesteştir ve iki farklı anlamı ile düşündürecek biçimde tek kullanımda tevriye
yapılmıştır.

Örnek: Beyaz gerdana bir BEN gerek.
“Ben” kelimesi sesteştir ve iki farklı anlamını da düşündürecek biçimde tek kullanımda tevriye
yapılmıştır.
1. Anlam “Ben”: Bedendeki siyah nokta
2. Anlam “Ben”: Birinci tekil şahıs
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tevriye

BİR AYETİN MUCİZEVİ İFADESİ
Kuran mesajının her çağa uygun olduğunu kavrayamayan kimseler, kendilerince Kuran’ın bazı
ayetlerini öne çıkararak Kuran’a bir kulp takma peşindeler. Bu ayetlerden birisi de 8:60
ayetidir.
8:60 - Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş ATLARI hazırlayın. Onlarla Allah'ın
düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer
düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size
zulmedilmez. (Diyanet çev.)

Atlı savunma tekniğinden sanal bağlantılı savunma araçlarına…
Arap edebiyatında sesteş kelimelere “müteradif” denilir. Her dilde olduğu gibi Kuran’da da
müteradif kelimelerden her birinin farklı anlamı vardır. Eğer Allah’ın bir muradı varsa, elbette
sesteş kelimelerde tevriye yapabilir. Kuran’da buna en güzel örnek oluşturan ayet, 8:60 ayetidir.
8:60 ayetinde “AT” anlamına gelen KHAYL kelimesi müteradif olarak iki ayrı anlama gelecek
şekilde kullanılmıştır.
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Şimdi, bu ayetin tevriyeli şekline, daha doğrusu günümüze hitap eden mesajına bakalım:

Kuran, 8:60

َو َا ِع ُّدوا لَهُم
َما اس َت َطع ُت ِمن قُ َّو ٍة
َو ِمن ِر ََب ِط الخَي ِل
ِ ٰ ون ِب ٖه عَدُ َّو ه
اّلل َوعَدُ َّو ُك
َ تُر ِه ُب

Hazırlayın onlar için,
gücünüz yettiği kadar bir kuvvetten;
ve SANAL BAĞLANTIdan,
Onunla ALLAH’ın düşmanını ve
düşmanınızı caydırırsınız.

َو هاخ َٖر َين ِمن دُوِنِ ِ م ََل تَعلَ ُموِنَ ُم اَ ه ٰ ُّلل يَعلَ ُمهُم

Onlardan başka bilmediğiniz, ancak
ALLAH'ın bildiği kimseleri de.

ِ ٰ َو َما تُن ِف ُقوا ِمن ََش ٍء ٖٖف َس ٖبي ِل ه
اّلل ي ُ َو َّف ِالَي ُُك
ون
َ َواَن ُت ََل تُظل َ ُم

ALLAH yolunda ne harcarsanız size
tam olarak ödenir ve hiç zulme
uğratılmazsınız.

RİBAT (R-B-T) Bağlantı, iletişim (rabıta, irtibat)
KHAYL (Kh-Y-L) Hayali, sanal, (hayalet, tahayyül) / at

Ribat-ül Khayli - SANAL BAĞLANTI

Bu ayette dikkat çeken önemli hususlar:
1. Arapçada Feres, Hisan gibi “at” anlamına gelen birkaç isimden müteradif olan “Khayl”
kelimesi seçilmiştir.
2. El-Khayl kelimesi tekildir. Çoğul olsaydı “sanallar” olurdu ki bu anlamsız olacağından
ayette tekil olanı kullanılarak anlam pekiştirilmiştir.
3. Sanal alem ile yapılan savunma tekniklerinde karşı tarafın kim, nasıl ve nerede oldukları
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bilinemeyebilir. Ancak Allah sanal iletişim için “Onlardan başka bilmediğiniz, ancak
ALLAH'ın bildiği kimseleri de caydırırsınız” diyerek sanal iletişimin gücü hakkında bir fikir
vermektedir.

HAYL kelimesinin “Sanal” anlamındaki kullanımına bir başka örnek ayet:

قَا َل بَل َال ُقوا فَ ِا َذا ِح َبالُهُم َو ِع ِصُّيُّ ُم ُ َُي َّي ُل ِالَي ِه ِمن ِِس ِر ِِه َاِنَّ َا تَس هعى
20:66 (Musa) dedi: "Hayır, bilakis siz atın!" Bu nedenle onların ipleri,
sopaları, yaptıkları sihirden kendisine doğru hareket ediyor hayalini verdi.

“Allah’tan geldiğini iddia ettiğiniz Kuran size atlı birliklerle savunma yapın diyor. Şimdi sanal
ortamda insansız hava araçları ile savunma teknikleri geliştirilmiş. Sizler buna karşı atlı birliklerle
mi savunma yapacaksınız?” diyen zihniyete 1400 yıl öncesinden mucizevi bir ifadeyle 8:60 ayeti
cevap vermektedir.
Kuran’ın indirildiği dönemdeki insanların sanal bağlantılı savunma tekniğini akletmeleri veya
keşfetmeleri o dönem için mümkün olmadığı gibi, eğer Kuran günümüzde inmiş olduğunu
farzedersek, bizim de bu ayeti “sadece” savunma amaçlı atlar olarak anlamamız mümkün
olamazdı. Bu nedenle;
1- Kuran’ın evrensel bir kitap olduğu bu ayetle bir kez daha ortaya çıkmakta,
2- Kuran, gelecekte nelerin keşfedileceğini, iki kelimelik işaretle bile olsa haber vermekte,
(16:8)
3- İleride ayetlerin anlaşılacağını beyan eden Kuran’ın bu çeşit iddiaları zamanı geldikçe ortaya
çıkarak haberlerini doğrulamakta, (38:88)
4- Allah, Kuran’da kullanmış olduğu bu çeşit kısa ve anlamlı kelimelerle Kuran’ın insan üstü bir
kitap olduğunu göstermekte, (10:82)
5- Kuran’ın bir beşer sözü olduğunu iddia edenleri yalanlamakta, (83:13)
6- Kuran’ın eskilerin hikayeleri olduğunu iddia edenleri yalanlamakta, (16:24-25)
7- Kelimelerinde anlam kayması yaparak Kuran’ı çelişkiler yumağı haline çevirmek isteyenleri
(duburu duburlandıramayanları) ifşa etmektedir. (4:82)

2:118 - Bilmeyenler, “Allah bizimle konuşsa, veya bize bir AYET gelse ya!”
derler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişti.
Onların kalpleri birbirine benziyor. Biz ayetleri kesin olarak inanacak bir
toplum için açıkladık.
İmran Akdemir
Ekim 2013
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