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RAKîB KELİMESİNİN SEMANTİK ANALİZİ
Özet
Konuşma insana vergi, insanı hayvandan ayıran, en mükemmel anlaşma
vasıtası ve en önemli yeteneğidir. İnsan konuşan varlıktır diye tarif edilirken
aslında insan düşünen varlıktır tarifinde düşünceye gizli bir telmih vardır. Zira
dilsiz düşünce yok, düşüncesiz dil sakat hükmündedir. Dil ile düşünce birlikte
oluşmuş olmalıdır. Düşünce dil ile ifade edilince konuşma olur. İnsanlar da
konuşarak anlaşır.
Meram anlatmaya yarayan her işaret dilden bir parçadır. Konuşmada
sözcükler aracılık ederler. Sözcükler semantik açıdan en küçük anlamlı birimler
olup, ifade ve cümlelerin yapıtaşlarını oluştururlar. Zaman içinde bu sözcüklerin
delaletinde kaymalar ve değişimler yaşanır. Zaman ve zemine bağlı bir süreç içinde
gelişen bu yeni durum semantik ilmi prensiplerine göre incelenir.
Özellikle dini metinlerin anlaşılmasında ve dini metinlerde kullanılan
terimlerin anlamları bakımından semantik yaklaşım önem arz etmektedir. Bu
çalışmada Arapça ]ب-ق- [رkelimesinin anlamı semantik prensipler çerçevesinde
irdelenmeye çalışılmıştır.
Çalışmada odak kelime olarak ] [رقيبkelimesi alınmış olup, etimolojik
kökeni, İslam öncesi Arap edebiyatında kullanılışı, hadislerde kullanılışı, eş ve zıt
anlamları ile Kur'ân-ı Kerîm'de türevleri ile geçtiği yerler ve Türkçe tercümelerine
yansımaları incelenmiştir.
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Bu çalışmanın amacı, Esmaü’l-Hüsna'dan biri olan ] [رقيبkelimesinin terim
anlamı ile kökü ]ب-ق- [رkelimesinden müştak kelimelerle aralarındaki ilişkiyi
tespit edebilmek hususunda bir fikir jimnastiği yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Rakîb, Rakabe, Murâkıb, Rikâb, Semantik.
SEMANTIC ANALYSIS OF RAKÎB WORD
Abstract
Talking to people is the most important skilt hat separates people from
animals. When the human being is described as a being, in fact the human being is
a thinking entity. Because there is no dumbt, thoughtless language is in the status
of disobedience. Language and thought should be formed together. Expression is
expressed in the language of speech. People understand each other by speaking.
Every sign that is used to describe the purpose is a part of the language. The
words are tools in speaking. The words are the smallest semantically meaningful
units and form the building blocks of expressions and sentences. Over time, there
are shifts and in the indication of these words. This new situation which develops
in a process connected to time and ground is examined according to the principles
of semantic science.
The semantic approach is particularly important in terms of the
understanding of religious texts and the terms used in religious texts. In this study,
the meaning of the Arabic word [ ]رقيبhas been studied within the framework of
semantic principles.
In the study, the word [ ]رقيبwas taken as the focus, the use of etymological
origin in pre-Islamic Arabic literature, its use in the hadiths, the meanings of its
spouses and its counterparts and its reflections in the Qur'an with its derivatives
and its reflection on Turkish translations.
The aim of this study is to make an idea about the relationship between the
term meaning of the word [ ]رقيبwhich is one of the Esmaü’-Hüsna and root of the
words [ب-ق- ]رwhich is drived from this word.
Key Words: Rakîb, Rakabe, Murâkıb, Rikâb, Semantic
GİRİŞ
Dil ilgili ilim dalları tarafından incelenmiş ve her ilmi disiplin dili kendi prensiplerine
göre tarif etmiştir. Dil bir canlı organizmadır. Temel işlevi iletişimi sağlamak olan dil, aynı
zamanda düşünceyi ve kültürü doğuran bir etkinlik, insanlığın ortak aklıdır. "İnsanların
meramlarını anlatmak için kullandıkları bir sesli işaretler sistemidir" (Banguoğlu, 2011). Dil,
asırlar boyunca insan ile birlikte gelişerek oluşmuş bir sosyal kurumdur. İnsan hem dil olgusuna
sahip hem de dil olgusu tarafından kuşatılmıştır. Bir toplumun kültüründe ne varsa dilinde,
dilinde ne varsa kültüründe de o vardır. İnsan dünyasını dil ile oluşturmuştur (Fettahoğlu, 2016).
Bilişim terimi olarak dil, "simgeler ve sözcükler oluşturmak için tanımlanmış bir damga
takımı ve bunların, anlamlı bir iletişim aracı olarak deyimler ve tümceler (ya da bir örü)
oluşturmak üzere kullanımı yöneten söz, dizim kuralları takımı diye tarif edilir.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, Yıl: 6, Sayı: 34, Şubat 2019, s. 212-221

213

Rakîb Kelimesinin Semantik Analizi

Bir dilbilgisi terimi olarak dil, insanların duygu ve düşüncelerini bildirmek üzere
sözcüklerle veya gereçlerle yaptıkları anlaşmadır. Gramer terimi olarak, insanlar arasında
karşılıklı haberleşme aracı olarak kullanılan; duygu, düşünce ve isteklerin ses, şekil ve anlam
bakımından her toplumun kendi değer yargılarına göre biçimlenmiş, ortak kurallarının yardımı
ile başkalarına aktarılmasını sağlayan; seslerden örülü çok yönlü ve gelişmiş bir sistemin adıdır
(TDK).
İnsanı diğer varlıklardan ayıran ve ilk toplumsal kurum olan dil, doğal bir biçimde
oluşmuş, kültürün en temel öğelerinden biridir. Bütün diller ses bilgisi; söz bilgisi ve anlam
bilgisi olmak üzere üç düzlemde oluşur (Zeynel Kıran, Ayşe Eziler Kıran, 2013).
İnsanların asırlardır iletişim kurma aracı olan dil hiç şüphesiz bir takım kurallara sahiptir.
Bu kurallar dillerin yapısına göre şekillenmektedir (Fettahoğlu, 2017). Sözcükler anlambilimin
konusudur. “On dokuzuncu yüzyılın başlarında dillerin zaman içindeki evrimini inceleyen
tarihsel dilbilimin gelişimiyle sözcüklerin anlamlarının da dilin tarihi boyunca değiştiği
görülmüştür. Bu incelemeleri ilk kez A. Darmesteter başlatmış, daha sonra da M. Bréal
sözcüklerin anlamının bilimsel olarak incelemesiyle ilgili temel ilkeleri ortaya koymuştur. Essai
de Sémantique (Anlambilim Denemesi) adlı yapıtı, ilgi çekici kurumsal görüşler içermesine
karşın, temelde tarihsel çözümlemeye dayanır. Bu yapıtta sözcüklerin niçin ve nasıl anlam
değiştirdikleri araştırılır. Dilin eşzamanlı açıdan incelenmesini ilk öneren F. De Saussure, aynı
zamanda sözcüğün anlamının tanımlanması konusunda ortaya çıkan sorunları da ele alan ilk
dilbilimcidir.” (Zeynel Kıran, Ayşe Eziler Kıran, 2013).
Semantik
Türk Dil Kurumu Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde karşılığı “anlambilim” olarak verilen
Semantik, Yunanca “σημαντικός” (semantikos) kelimesinden türemiştir. Anlamı “manalı,
manidar, gizli” olan bu kelimenin fiil kökü, göstermek, mana vermek, kasdetmek anlamını
taşıyan “σεμαıνψιν” kelimesidir. Latince’de “semantics” İngilizce’de “signifigant” kelimesi ile
ifade edilen ve Türkçe’ye Fransızca “sémantigue” kelimesinden geçen Semantik kelimesi,
kavramlara yüklenen anlamları inceleyen ilim dalının adı olarak batıda 1800’lü yılların
sonlarından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Semantik batıda retorik, doğuda belagât, islam
kaynaklarında ilm-i delâle, ilm-i manâ olarak bilinir (Atay, 1996; Fettahoğlu, 2016 ).
İnsan dil ile, dil de toplum ile özdeştir. Her dil belli bir toplumu yansıtır. Çünkü her dil
belli bir toplum içinde kendi toplum yapısına uygun bir çerçevede biçimlenir ve işlev görür.
Kendine has kelimeler ile bir bütün oluşturur. Belli bir dilin tarihi araştırıldığında dilin oluştuğu
topluma özel nitelikler bulunabilir (Vardar, 1998).
Kelime Etimolojisi
Bir kelimenin semantik analizinde ilk adım kelimenin kökünü bulmaktır. Etimoloji bir
kelimenin gelişme sürecini izler. Arapça asıllı bu kelime Arapça'da iştikak kelimesi ile ifade
edilir. İştikak sözlükte bir şeyin yarısını almak, bir şeyi ikiye bölme, bir kelimeyi diğerinden
türetme demektir.
Terim olarak, aralarında mâna ilişkisi bulunan iki kelimeden birinin diğerinden alınması
ve türetilmesi demektir (Kılıç; 2001).
Arap dilcileri Arapça kelimelerin iştikakında farklı görüş beyan etmişlerdir. Bir görüşe
göre kelimelerin tamamı müştaktır. Bazı dilciler Arapça'da müştak kelime bulunmadığı
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görüşündedirler. Cumhur ulemanın görüşüne göre ise Arapça kelimeler kısmen câmid kısmen
müştaktır (Süyûtî, I, 348).
Klasik dilciler iştikakı fiile has bir hadise olarak görürken Basralı dil âlimleri türeyen
bütün kelimelerin aslının masdar, Kûfeliler ise mâzi kipinin müzekker üçüncü tekil şahsı olduğu
görüşündedirler. Kûfî'lere göre iştikak {fiil + mastar + diğer müştaklar} şeklinde, Basrî'lere
göre iştikak {mastar + fiil + diğer müştaklar} olarak sıralanır. Basrî’lere göre mastardan fiil
türedikten sonra diğer müştaklar fiilden türetilir. Bu durumda her iki halde de kelime fiilden
türemiş olup, kök fiil olmaktadır.
Her ekolün müntesipleri iddialarını delillendirmiş, ileri sürdükleri bu deliller iştikak
bahsinde münakaşa edilmiştir. el-Enbârî bu konuda el-Insâf fi mesâili'l-hılâf beyne'nnahviyyîne'l-Basriyyîne ve'l-Kûfiyyîne adlı eserinde bu delilleri serdetmiştir (el-Enbârî, 2003;
Tarazî, 2005; Emin, 1956).
Çağdaş araştırmacılar, Arapça’da türemiş kelimelerin asıllarının sadece masdar veya mâzi
fiil olmadığını, mekân, kabile ve organ isimleri gibi somut isimler, tabiat seslerinin taklidinden
meydana gelen isimlerle (onomatope) mâna harfleri (edatlar) gibi kelimelerin de bu arada
sayılması gerektiğini örnekleriyle açıklamışlardır (Kılıç, 2001).
Arapça’da bir diğer önemli husus kelimelerin siğasındaki harf sayısıdır. Fiiller üç harfli
ya da dört harfli olur. Üç harfli mücerret fiilin mazi kipi üçüncü tekil şahıs siğası esas alınır.
Arapça ] [الرقيبkelimesinin aslî kök harfleri ] الباء، القاف، [الراءharfleridir.
Bu harflerden üç fiil siğası oluşur. Fiiller olup biteni anlatan kelimelerdir ve ifade
ettikleri olup bitenin niteliğine göre sınıflandırılırlar. Niteliklerine göre fiiller bir iş, bir kılış
(almak gibi) bir oluş (büyümek gibi) ve bir duruş (bakmak gibi) ifade ederler. Bir diğer ifade
ile anlam bakımından bir varlık üzerinde etkisi olan geçişli fiiller ve herhangi bir varlık üzerinde
etkisi olmayan geçişsiz fiiller olarak nitelenirler.
] [رقبfiili geçişli bir fiildir. Geçişsiz kullanılmaz. Bir diğer ifade ile ] [رقبfiili bir iş
ifade eder, bir duruş, bir oluş ifade etmez. ]ب
َ ُ  [ َرقsiğası mühmeldir, kullanılmamakta ve
sözlüklerde de bulunmamaktadır.
] ُ يَرْ قُب-ب
َ َ [ َرقsığası iştikaka uygun bir sığadır. Sözlükte beklemek, gözetlemek,
gözlemlemek, seyretmek, korumak, kollamak, önemsemek, dikkat etmek anlamları vardır. Bir
şeyi seyretmek için ayakta durdu anlamına gelmektedir.
Bu fiilin mastarları: ] َر ْقبَة، َرقُوبا، َرقَابة، ِر ْقبانا، ِر ْقبَة، [ ُرقُوباolarak zikredilmektedir. Bu
mastarlar, ] [ َر ْقباmastarı gözlemek; ] [ ُرقُوباmastarı kollamak, korumak, önemsemek, ehemmiyet
vermek; ] [ َرقُوباmastarı gözlemek, beklemek ; ] [ َرقَابَةmastarı gözlemlemek, müşahede etmek,
seyretmek, gözlemek, kollamak, kontrol etmek, beklemek; ][ر ْقبَة
ِ mastarı denetleme, kontrol,
ْ
gözlem, koruma ][رقبانا
ِ mastarı gözlemek, rasat etmek anlamlarını taşımaktadır. Bir şeyi
gözetmek için görevlendirilen manası da vardır. Bu manada ] [رقيبkorumak anlamını taşır.
] [رقيبkelimesi kumar oyununda ortadaki parayı idare eden kişi ile fal oku atanların hakemliğini
yapana da denir.
] يف َعل-  [ف ِعلvezninde ] يرقَب-  [رقِبfiilinin iki mastarı ] َرقَبَة، [ َرقَبًاverilmektedir. Sözlüklerde
boynu kalın oldu anlamındadır (Cevherî, 2008; İbn Fâris, ? ; İbn Manzûr, 1997; Feyruzabadi,
1991; Mütercim Asım Efendi, 1268).
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]ب-ق- [رkökünün eklemeli (mezidün fihi) fiileri, TEFÂ'ALE ] [تفاعلvezninde
TERÂKABE ] [تراقبyolunu gözlemek;
İFTE'ALE ] [افتعلvezninde IRTEKABE ] [ارْ تَقَبfiili ummak, beklemek;
FÂ'ALE ] [فاعلvezninde RÂKABE ] [راقبfiili gözlemlemek;
EF'ALE ] [أفعلvezninde ERKABE ] [أرقبfiili bir gayr-ı menkulu ölümünden sonra sahip
olmak şartıyla birsine bağışlamak anlamlarına gelmektedir.
Rakabe kökünden türemiş diğer kelimeler, ihtiyat akçesi, gözlem yeri, nöbetçi, sansür,
kulesi, denetleme, çocuk bekleyen çocuksuz kadın, mirasını almak için kocasının ölümünü
bekleyen kadın anlamlarına gelmektedir.
RAKABE ] [رقبKelimesinin Eş Anlamlıları
İNTEZARA ] [انتظرbekledi, umdu;
TERÂSADE ] [تراصدgözetti, bekledi, izledi;
TEVÂKA'A ] [تواقعbekledi, umdu;
HÂFEZA ] [حافظriayet etti, korudu;
HARESE ] [حرسkorudu, muhafaza etti;
RASADA ] [رصدgözetledi;
HAFEZA ] [حفظkorudu anlamındadır.
Kur'ân-ı Kerîm'de RAKABE [ب-ق- ]رKökü ve Müştakları
] [رقبkelimesi türevleri ile Kur'ân-ı Kerîm'de yirmi dört yerde zikredilmektedir. Üç yerde
FE'ALE-YEF'ULU )يفعُل- (ف َعلvezninde ) يرقبون، يرقبوا، (ترقبsiğasında (Tâhâ, 20/94), (Tevbe,
9/8,10);
ُ (“ ﴿ قَا َل يَ ْبنَ ُؤ َّم ََل تَأْ ُخ ْذ بِلِحْ يَتِي َو ََل بِ َر ْأ ِسي إِنِّي َخ ِشHarun,
﴾يت أَ ْن تَقُو َل فَ َّرقْتَ بَ ْينَ بَنِي إِ ْس َرائِي َل َولَ ْم تَرْ قُبْ قَوْ لِي
kardeşini yumuşatabilmek için): "Ey anamın oğlu, dedi; sakalımı, başımı tutma. Ben senin
"İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın, sözümü tutmadın" diyeceğinden korktum (da onun için
idare yoluna gittim)" (Tâhâ 20/94);
ْ َ" ﴿ َك ْيفَ َوإِ ْن يEvet
﴾ َظهَرُوا َعلَ ْي ُك ْم ََل يَرْ قُبُوا فِي ُك ْم إِ ًَل َو ََل ِذ َّمةً يُرْ ضُونَ ُك ْم بِأ َ ْف َوا ِه ِه ْم َوتَأْبَى قُلُوبُهُ ْم َوأَ ْكثَ ُرهُ ْم فَا ِسقُون
(Allâh ve Elçisi yanında onların) nasıl (ahdi olabilir)? Eğer onlar size gâlib gelselerdi, sizin
hakkınızda ne and ne de antlaşma gözetmezlerdi. Ağızlarıyla sizi râzı ederler, fakat kalbleri
(sizi) istemez. Çokları da yoldan çıkmışlardır" (Tevbe, 9/8);
﴾ َك هُ ُم ْال ُم ْعتَ ُدون
َ ِ" ﴿ ََل يَرْ قُبُونَ فِي ُم ْؤ ِم ٍن إِ ًَل َو ََل ِذ َّمةً َوأُولَئBir mü’mine karşı ne and, ne de antlaşma
gözetmezler. İşte saldırganlar onlardır" (Tevbe, 9/10).
İki yerde )يتفعَّل- (تفعَّلvezninde ) (يترقبsiğasında (Kasas, 28/18) (Kasas, 28/21);
ٌ ِي ُمب
ٌّ ك لَغ َِو
﴾ ين
َ َّس يَ ْستَصْ ِر ُخه ُ قَا َل لَه ُ ُمو َسى إِن
َ "﴿ فَأَصْ بَ َح فِي ْال َم ِدينَ ِة خَائِفًا يَتَ َرقَّبُ فَإ ِ َذا الَّ ِذي ا ْستَ ْنŞehirde
ِ ص َرهُ بِ ْاْلَ ْم
korku içinde (sonucu) gözetleyerek sabahladı. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen
(İsrâiloğlu), yine kendisine feryat ed(ip yardım ist)iyor. Mûsâ, ona: "Belli ki sen bir azgınsın!"
dedi” (Kasas, 28/18);
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﴾ َ(“ ﴿ فَ َخ َر َج ِم ْنهَا خَائِفًا يَتَ َرقَّبُ قَا َل َربِّ نَ ِّجنِي ِمنَ ْالقَوْ ِم الظَّالِ ِمينMûsâ, etrafı) kollayarak, korka korka
oradan çıktı: "Rabbim, beni şu zâlim kavimden kurtar!" Dedi” (Kasas, 28/21).
Dört yerde ) (افتعلvezninde ) مرتقبون، فارتقبهم، وارتقبوا، (فارتقبsiğasında (Duhân, 44/10,59);
(Hûd, 11/93) (Kamer, 54/27);
﴾ َ"﴿ فَارْ تَقِبْ إِنَّهُ ْم ُمرْ تَقِبُونBiraz bekle, onlar da beklemektedirler (yakında başlarına neler
geleceğini göreceklerdir)" (Duhân, 44/59);
﴾اس هَ َذا َع َذابٌ أَلِي ٌم
َ َّ) ﴿ يَ ْغشَى الن10( ﴾" ﴿فَارْ تَقِبْ يَوْ َم تَأْتِي ال َّس َما ُء بِ ُدخَا ٍن ُمبِي ٍنGöğün, açık bir duman
getireceği günü gözetle" (Duhân, 44/10);
﴾ ْ" ﴿ إِنَّا ُمرْ ِسلُو النَّاقَ ِة فِ ْتنَةً لَهُ ْم فَارْ تَقِ ْبهُ ْم َواصْ طَبِرBiz onlara, kendilerini sınamak için dişi deveyi
göndereceğiz. Hele sen onları gözetle, sabret" (Kamer, 54/27);
﴾ ٌَويَاقَوْ ِم ا ْع َملُوا َعلَى َم َكانَتِ ُك ْم إِنِّي عَا ِم ٌل سَوْ فَ تَ ْعلَ ُمونَ َم ْن يَأْتِي ِه َع َذابٌ ي ُْخ ِزي ِه َو َم ْن هُ َو َكا ِذبٌ َوارْ تَقِبُوا إِنِّي َم َع ُك ْم َرقِيب
﴿"Ey kavmim, olduğunuz yerde (yaptığınızı) yapın, ben de yapıyorum. Yakında kime azâbın
gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle
beraber gözetmekteyim!” (Hûd, 11/93)
Beş yerde ) (فعيلvezninde ) رقيبا، (رقيبsiğasında (Mâide, 5/117) (Hûd 11/93) (Kâf, 50/18)
(Nisâ, 4/1) (Ahzâb, 33/52);
َّ ت لَهُ ْم إِ ََّل َما أَ َمرْ تَنِي بِ ِه أَ ِن ا ْعبُدُوا
ُ ت َعلَ ْي ِه ْم َش ِهيدًا َما ُد ْم
ُ َّللاَ َربِّي َو َربَّ ُك ْم َو ُك ْن
ُ ﴿ َما قُ ْل
يب
َ ِت فِي ِه ْم فَلَ َّما تَ َوفَّ ْيتَنِي ُك ْنتَ أَ ْنتَ ال َّرق
﴾َي ٍء َش ِهي ٌد
ْ " َعلَ ْي ِه ْم َوأَ ْنتَ َعلَى ُك ِّل شBen onlara: Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin, diye
senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların içinde olduğum sürece
onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen (yalnız) Sen oldun. Sen her şeyi
görensin” (Mâide, 5/117);
﴾ ٌ﴿ َويَاقَوْ ِم ا ْع َملُوا َعلَى َم َكانَتِ ُك ْم إِنِّي عَا ِم ٌل سَوْ فَ تَ ْعلَ ُمونَ َم ْن يَأْتِي ِه َع َذابٌ ي ُْخ ِزي ِه َو َم ْن هُ َو َكا ِذبٌ َوارْ تَقِبُوا إِنِّي َم َع ُك ْم َرقِيب
"Ey kavmim, olduğunuz yerde (yaptığınızı) yapın, ben de yapıyorum. Yakında kime azâbın
gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle
beraber gözetmekteyim!” (Hûd, 11/93);
َّ َك َو َكان
ْ ك ُح ْسنُه َُّن إِ ََّل َما َملَ َك
َ
َي ٍء
َ ُت يَ ِمين
َ َاج َولَوْ أَ ْع َجب
َ َ﴿َل يَ ِحلُّ ل
ْ َّللاُ َعلَى ُك ِّل ش
ٍ ك النِّ َسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو ََل أَ ْن تَ َب َّد َل بِ ِه َّن ِم ْن أَ ْز َو
﴾" َرقِيبًاBundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek), güzellikleri çok hoşuna giden
kadınlar olsa da, bunları başka eşlerle değiştirmek helâl değildir. Yalnız elinin altında bulunan
(cariye)ler bunun dışındadır. Allâh, her şeyi gözetleyicidir” (Ahzâb, 33/52);
﴾ (“ ﴿ َما يَ ْلفِظُ ِم ْن قَوْ ٍل إِ ََّل لَ َد ْي ِه َرقِيبٌ َعتِي ٌدİnsan,) Hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini
gözetleyen, dediklerini zapteden (bir melek) hazır bulunmasın” (Kâf, 50/18);
َّ ث ِم ْنهُ َما ِر َج ًاَل َكثِيرًا َونِ َسا ًء َواتَّقُوا
َّ َق ِم ْنهَا َزوْ َجهَا َوب
َّللاَ الَّ ِذي
َ َس َوا ِح َد ٍة َو َخل
ٍ ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُك ْم ِم ْن نَ ْف
َ
َّ
ُ
ْ
﴾" تَ َسا َءلونَ بِ ِه َواْلرْ َحا َم إِ َّن َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًاEy insanlar! Sizi bir tek nefisten (nefes alan candan)
yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun;
adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmaktan) sakının.
Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir” (Nisâ, 4/1).
Dokuz yerde ) (فعلةvezninde ) (رقبةsiğasında (Nisâ, 4/92) (Mâide, 5/89) (Mücâdele, 58/3)
(Beled, 90/13); (Bakara, 2/177); (Tevbe, 9/60); (Muhammed, 47/4).
ْ ُط َعا ُم َع َش َر ِة َم َسا ِكينَ ِم ْن أَوْ َس ِط َما ت
ْ ِارتُهُ إ
َّ ﴿َل يُؤَا ِخ ُذ ُك ُم
َ
َط ِع ُمون
َ ََّّللاُ بِاللَّ ْغ ِو فِي أَ ْي َمانِ ُك ْم َولَ ِك ْن يُؤَا ِخ ُذ ُك ْم بِ َما َعقَّ ْدتُ ُم ْاْلَ ْي َمانَ فَ َكف
َ
َ
َّ ُك يُبَيِّن
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َْح
ْ
َّللاُ لَ ُك ْم
ف
د
ج
ي
م
ل
ن
م
ف
ة
ب
ق
ر
ر
ُ
ي
ر
ت
أ
م
ُ
ه
ت
و
س
ك
أ
م
ك
ي
ل
ه
َ ِك َكفَّا َرةُ أَ ْي َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َواحْ فَظُوا أَ ْي َمانَ ُك ْم َك َذل
َ ِصيَا ُم ثَ ََلثَ ِة أَي ٍَّام َذل
ْو
ْو
ْ َ ِ
ْ ِ َأ
ِ
ِ َ ْ َ ٍَ َ ِ
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﴾ َ" آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكرُونAllah sizi, yeminlerinizdeki lağvden (kasıtsız olarak yaptığınız yeminler) ötürü
sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Bu (geleceğe bağlı)
yemini bozma)nın kefaretidir: ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri yedirip
doyur)mak yahut onları giydirmek ya da bir boyunu (köle) hürriyetine kavuşturmaktır. Bunu
bulamayan kimse üç gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğiniz zaman, yeminleriniz(i bozma)nın
keffareti budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah ayetlerini size böyle açıklıyor ki, şükredesiniz"
(Mâide, 5/89);
َّ َ﴿ َو َما َكانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَ ْن يَ ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنًا إِ ََّل َخطَأ ً َو َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنًا َخطَأ ً فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َو ِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إِلَى أَ ْهلِ ِه إِ ََّل أَ ْن ي
ص َّدقُوا
ٌ فَإ ِ ْن َكانَ ِم ْن قَوْ ٍم َع ُد ٍّو لَ ُك ْم َوهُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َوإِ ْن َكانَ ِم ْن قَوْ ٍم بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَهُ ْم ِميثَا
ق فَ ِديَة ٌ ُم َسلَّ َمة ٌ إِلَى أَ ْهلِ ِه َوتَحْ ِري ُر
َّ ََّللاِ َو َكان
َّ َصيَا ُم َشهْ َر ْي ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن تَوْ بَةً ِمن
﴾َّللاُ َعلِي ًما َح ِكي ًما
ِ َ“ َرقَبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة فَ َم ْن لَ ْم يَ ِج ْد فYanlışlık dışında bir mü’min,
bir mü’mini öldüremez: Yanlışlıkla bir mü’mini öldüren kimsenin, mü’min bir köle âzâdetmesi
ve ölenin âilesine de bir diyet vermesi gerekir. Eğer (ölenin âilesi), bağışlar(diyetten
vazgeçer)lerse başka. (Öldürülen) mü’min, düşmanınız olan bir topluluktan ise mü’min bir köle
âzâdetmek gerekir. Ve eğer sizinle kendileri arasında andlaşma bulunan bir topluluktan ise
âilesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle âzâdetmek lâzımdır. Bunları bulamayan
kimsenin, Allâh tarafından tevbesinin kabulü için iki ay ardı ardına oruç tutması gerekir. Allâh
bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir” (Nisâ, 4/92);
َّ ﴿ َوالَّ ِذينَ يُظَا ِهرُونَ ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ثُ َّم يَ ُعو ُدونَ لِ َما قَالُوا فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ِم ْن قَبْ ِل أَ ْن يَتَ َماسَّا َذلِ ُك ْم تُو َعظُونَ بِ ِه َو
ََّللاُ بِ َما تَ ْع َملُون
﴾“ َخبِي ٌرKadınlarına zıhar edip sonra söylediklerinden dönenler, karılarıyla temaslarından önce bir
köleyi hürriyete kavuşturmalıdırlar. Size öğütlenen budur. Allâh, yaptıklarınızı haber
almaktadır” (Mücâdele, 58/3);
﴾ “ ﴿ فَ ُّك َرقَبَ ٍةBir boyunu (kölelik zincirinden) çözmek" (Beled, 90/13);
َّ ِب َولَ ِك َّن ْالبِ َّر َم ْن آ َمنَ ب
َب َوالنَّبِيِّين
َ ﴿لَي
ِ اَّللِ َو ْاليَوْ ِم ْاْل ِخ ِر َو ْال َم ََلئِ َك ِة َو ْال ِكتَا
ِ ق َو ْال َم ْغ ِر
ِ ْس ْالبِ َّر أَ ْن تُ َولُّوا ُوجُوهَ ُك ْم قِبَ َل الْ َم ْش ِر
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َب َوأقا َم الص َََّلةَ َوآتَى الز َكاةَ َوال ُموفون
ِ َوآتَى ال َما َل َعلى ُحبِّ ِه ذ ِوي القرْ بَى َواليَتَا َمى َوال َم َسا ِكينَ َوا ْبنَ ال َّسبِي ِل َوالسَّائِلِينَ َوفِي ال ِّرقا
ْ
َّ
َّ “ بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا عَاهَدُوا َوالصَّابِ ِرينَ فِي ْالبَأْ َسا ِء َوالYüzlerinizi
﴾ َك هُ ُم ْال ُمتَّقُون
ذ
ل
ا
ك
َ ِص َدقُوا َوأُولَئ
َين
َ
َ
ِ
ِس أُولَئ
ِ ضرَّا ِء َو ِحينَ ْالبَأ
doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, o(kimsenin iyiliği)dir ki, Allah’a,
âhiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere inandı; sevdiği malını yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan(köle ve esir)lere verdi;
namazı kıldı, zekâtı verdi. Andlaşma yaptıkları zaman antlaşmalarını yerine getirenler; sıkıntı,
hastalık ve savaş zamanlarında sabredenler, işte doğru olanlar onlardır, (Allâh’ın azâbından)
korunanlar da onlardır” (Bakara, 2/177);
َّ َار ِمينَ َوفِي َسبِي ِل
ُ َص َدق
َّ ﴿إِنَّ َما ال
َّللاِ َوا ْب ِن ال َّسبِي ِل
ِ ات لِ ْلفُقَ َرا ِء َو ْال َم َسا ِكي ِن َو ْال َعا ِملِينَ َعلَ ْيهَا َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُهُ ْم َوفِي ال ِّرقَا
ِ ب َو ْالغ
َّ
َّ
ً
﴾ضة ِمنَ َّللاِ َوَّللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم
َ “ فَ ِريSadakalar, (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere,
düşkünlere, onlar üzerinde çalışan (zekât toplayan) memurlara, kalbleri (İslâm’a) ısındırılacak
olanlara, kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allâh yoluna ve yolcuya mahsustur (toplanan
zekât, ancak bu sayılanlara verilir). Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir” (Tevbe, 9/60);
ُض َع ْال َحرْ ب
َ ب َحتَّى إِ َذا أَ ْث َخ ْنتُ ُموهُ ْم فَ ُش ُّدوا الْ َوثَا
َ َق فَإ ِ َّما َمنًا بَ ْع ُد َوإِ َّما فِدَا ًء َحتَّى ت
َ ْضر
َ َ﴿فَإ ِ َذا لَقِيتُ ُم الَّ ِذينَ َكفَرُوا ف
ِ ب ال ِّرقَا
َّ ْض َوالَّ ِذينَ قُتِلُوا فِي َسبِي ِل
َّ ك َولَوْ يَشَا ُء
﴾ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم
َ ِ(“ أَوْ زَا َرهَا َذلSavaşta)
َ ص َر ِم ْنهُ ْم َولَ ِك ْن لِيَ ْبلُ َو بَ ْع
َ ََّللاُ ََل ْنت
ِ َُّللاِ فَلَ ْن ي
ٍ ض ُك ْم بِبَع
İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihâyet onları iyice vurup sindirince
bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). Ondan sonra artık ya lutfen bırakır veya karşılığında fidye
alırsınız. Harb, ağırlıklarını bırakıncaya (savaş sona erinceye) kadar (böyle yaparsınız). Allâh
dileseydi (kendisi) onlardan öç alırdı, fakat sizi birbirinizle denemek için (size savaşı
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emrediyor). Allâh, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıkları işleri zayi etmeyecektir”
(Muhammed, 47/4).
Hadislerde ]ب-ق- [رKelimesi
el-Mu'cemu'l-Mufehres li elfâzı'l-Hadîsi'n-Nebevî üzerinden yapılan değerlendirmede
][رقبtürevleri ] رقبى، رقبة (ج) رقاب، رقوب، رقيب، ارتقب، أرقب، راقب، [رقبkelimeleri geçmektedir.
Bunlardan ] [رقبbeklemek, seyretmek, dikkat etmek, izlemek; (Müslim, İman, 205)  أرقُبوا:[قال
] [راقب] ;محمد في أهل بيتهgözlemlemek(Nesai, Kıyamulleyl,16); ]; [أنًه راقب رسول َّللا الليلة كلها
] [ارتقب] [ارقبummak, beklemek, beklenti; (Tirmîzî, Fiten, 38) ][رقوب] ;[فاليرتكب عند ذلك ريحا حمراء
miras için varisinin ölümünü bekleyen eş; (Müslim, Birr, 106) [رقبة] [ما تعدون الرقوب فيكم قلنا الذي َل
] ليس ذلك] بالرقوب: يولد له قالboyun, gerdan; (Buhârî, Keffârât, 6) ][رقبى] ;[من أعتق رقبة مسلمة
Ölümle mukayyet bağış (Tirmîzî, Ahkâm, 16) ] [رقيب] ; [الرقبى جائزة ْلهلهاgözetleyen, koruyan
anlamında kullanılmaktadır. (Ebû Dâvûd, Edep 43) . ] َ أَبُ ِع ْثت، َخلِّنِي َو َربِّي:ي َرقِيبًا قَا َل
َّ َ [ َعلAyrıca
hadiste Esmaü'l-Hüsna'dan biridir. (Tirmîzî, Duâvât, 82). ]( [َّللا …… الجليل الكريم الرقيبA. J.
Wensinck, 1998).
Rakîb
] [رقيبkelimesi Arapça ]ب-ق- [رkökünün ] [فعيلvezninde ismi faile benzeyen sıfatıdır.
Sıfatı müşebbehe ism-i fail cinsinden semai bir sıfat isimdir. Türetildiği fiilin bir şahıs ve
nesnede kalıcı bir özelliğini veya kusurunu gösteren sıfatlardır. Bu vezinden gelen bir sıfat isim
hem ism-i fail hem de ism-i meful olarak kullanılabilir. Isfahânî bu kelimenin ]ب
َ ِ [ َرقfiilinden
] [فعيلsıfat-ı müşebbehe (ism-i faile benzeyen sıfat olarak türediğini zikretmektedir (Râgıb,
1412). Gözetlemek, denetlemek, korumak, bekçilik yapmak anlamındadır.
Esmaü’l-Hüsna'dan biri olan ] [الرقيبkoruyucu, gece (bekçi)si ve bir şeyin oluşunu
bekleyen anlamınadır. ] [الرقيبkelimesi ] [ َرقَبَةlafzından türemiştir (Râgıb, 1412). Kumarcıların
mutemetlerinin de ismidir. İnsanların bütün yaptıklarını zabt ve murâkabe eden, muttali olan,
bilen, gözeten, yarattıklarından bir an bile gafil olmayandır. Rakîb bir şeyi koruyan ve devamlı
kontrol altında bulundurandır. Bütün harekât ve sekenâtı onun muhasebesi (kontrolü)
altındadır. Fiillerden, sözlerden, niyetlerden hiçbirisi ondan gizli kalmaz.
Rakîb kelimesinin eş aklamlıları ] [أمينkoruyan, güvenilen, ] [حارسkoruyucu, bekçi,
kapıcı; ] [حافظkoruyan, bekçi; ] [مَلحظkoruyan kelimeleridir.
Kur'ân-ı Kerîm'de Rakîb Kelimesi
Kur'ân-ı Kerîm'de Rakîb kelimesi beş yerde geçmektedir.
1. (“ إِ ََّل لَ َد ْي ِه َرقِيبٌ َعتِي ٌدİnsan,) Hiçbir söz söylemez ki yanında kendisini gözetleyen,
dediklerini zapteden (bir melek) hazır bulunmasın” (Kâf, 50/18);
2. يب َعلَ ْي ِه ْم
َ ِ" فَلَ َّما تَ َوفَّ ْيتَنِي ُك ْنتَ أَ ْنتَ ال َّرقBen onlara: Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a
kulluk edin, diye senin bana emretmiş olduğundan başka bir şey söylemedim. Ben onların
içinde olduğum sürece onları kolladım, fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen
(yalnız) Sen oldun. Sen her şeyi görensin” (Mâide, 5/117);
3. ٌ" َوارْ تَقِبُوا إِنِّي َم َع ُك ْم َرقِيبEy kavmim, olduğunuz yerde (yaptığınızı) yapın, ben de
yapıyorum. Yakında kime azâbın gelip kendisini rezil edeceğini ve kimin yalancı
olduğunu bileceksiniz. Gözetin, ben de sizinle beraber gözetmekteyim! (Hûd, 11/93);
َّ َ" َو َكانBundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek),
4. َي ٍء َرقِيبًا
ْ َّللاُ َعلَى ُك ِّل ش
güzellikleri çok hoşuna giden kadınlar olsa da, bunları başka eşlerle değiştirmek helâl
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değildir. Yalnız elinin altında bulunan (cariye)ler bunun dışındadır. Allâh, her şeyi
gözetleyicidir” (Ahzâb, 33/52);
َّ " إِ َّنEy insanlar! Sizi bir tek nefisten (nefes alan candan) yaratan
5. َّللاَ َكانَ َعلَ ْي ُك ْم َرقِيبًا
ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun; adına
birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık (bağlarını kırmak)tan sakının.
Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir” (Nisâ, 4/1).
Rakîb kelimesi Kur'ân-ı Kerîm'de gözetleyen, bekleyen (Kâf, 50/18; Mâide, 5/117; Hûd,
11/93; Ahzâb, 33/52 ) anlamında kullanılmıştır. Eş anlamlı kelimelerin anlamı, koruyan,
güvenilen, koruyucu, bekçi, kapıcı anlamını taşımaktadır. Hadislerde Esmaü'l-Hüsna'dan biri
olarak geçen rakîb kelimesi gözetleyici anlamına da gelmektedir. ي َرقِيبًا؟
َّ َ أَبُ ِع ْثتَ َعل،( َخلِّنِي َو َربِّيEbû
Dâvut, Edeb, 43)
İlmî Disiplinlerle Kullanımı
Esmaü'l-Hüsna anlamı, kulların yaptıklarını kontrol eden, kulun kendisini ve amellerini
muhafaza eden rakîb kelimesi, Allah’ın insanın bütün harekât ve sekenâtını bildiğini,
gözetlediğini, gözetlemekle kalmayıp aynı zamanda onları muhafaza ettiğini bildirir. Sıfatı ve
vasfı böyle olandan sakınılması ve sakınılmaktan dolayı da kendisinden bir şeyler beklenmesi
gerekir. Böylelikle Allah bu ismiyle bize en gizli şeylerimizi bile gözetlediğini, bildiğini,
muhafaza ettiğini anlatır. O böyle olunca da insanın yaptığı ve yapmadığı, yapması gerekenler
ve yapmaması gerekenler hususunda ondan korkması, sakınması ve sakındığı için kendisine
mükâfat verilmesi beklentisi gerekmektedir (Topaloğlu, B. 2007).
Tasavvuf ilminde esmaü'l-hüsna ile aynı anlama gelir. Bunun yanında şeytanın fırsat
bularak kişiyi gaflete düşürüp helak etmemesi için Allah'ın gözetlemesi gereklidir düşüncesi de
vardır (Rasim Efendi, 2013).
SONUÇ
İnsanlar birbiri ile sözcüklerle anlaşırlar. Sözcükler anlambilimin konusudur. Semantik,
kavramlara yüklenen anlamları inceleyen ilim dalının adıdır. Her ilmi disiplin dili kendi
prensipleri çerçevesinde değerlendirmiştir. Bu çalışmada ] [رقيبkelimesinin, kökü ve anlamları
dil yönünden incelenmiştir. ]ب-ق- [رkökünün iki sülasi mücerred fiili vardır. ] [رقيبkelimesi bu
fiillerden ] [رقِبkökünden türemiştir. ] [رقيبkelimesinin kökü ]ب-ق- [رtürevleri ile Kur'ân-ı
Kerîm’de yirmi dört yerde geçmektedir. Hadis-i şeriflerde ]ب-ق- [رkükünden dokuz müştakına
rastlanılmıştır. ]ب-ق- [رkökünden türemiş beş ekli/mezid fiil yapısı bulunmaktadır.
Bütün bu kullanımlar arasında anlam birliği olduğu anlaşılmaktadır. Esmaü'l-Hüsna'dan
biri olan ] [رقيبkelimesi odaklı yapılan değerlendirmede;
1. ] [رقيبkelimesini ] [رقِبfiilinden türediği,
2. Bu bu kelimenin Kur'ân-ı Kerîm’de beş yerde kullanıldığı;
3. ] [رقيبkelimesi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şeriflerde bekleyen, gözetleyen
anlamlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.
4. ] [رقبkelimesinin türevleri ile eş anlamlarının sözlükte koruyan, güvenilen,
bekçi, koruyucu, kapıcı, kulların yaptıklarını kontrol eden, amellerini muhafaza eden, bir
şeyi seyretmek için ayakta durdu, gözlemek, önemsemek, ehemmiyet vermek, beklemek,
müşahede etmek, kontrol, gözlem, boynu kalın olmak, ummak, yolunu gözlemek, bir malı
öldükten sonra teslim edilmek üzere bağışlamak, çocuk bekleyen çocuksuz kadın,
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mirasını almak için kocasının ölümünü bekleyen kadın, köle, cariye olduğu
anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak ]ب-ق- [رkökünden türeyen rakîb kelimesi odaklı anlam sıgalasında bir
anlam birliğinin olduğu, kelimede semantik açıdan bir anlam daralması yaşanmadığı kanaatine
varılmıştır.
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