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el-AHFEŞ'İN ME' ANİ'L-KUR'AN'INDAKİ İSTiŞIIAn METODU 

Ayhan KAYA* 

ÖZET 

Makalede el-Alıfeş'in Me':Uıi'l-Kur'in'ı ve Me':Uıi'l-Kur'in'ınındaki istişhad metodu ele 
alınmıştır. Makale bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Me':Uıi'l
Kur'in kavramı, ikinci bölümde el-Ahfeş'in hayatı ve Me':Uıi'l-Kur'in'ı, uçuncü 
bölümde ise el-Ahfeş'in Me':Uıi'l-Kur'in'ınını telif ederken kullandığı istişbad metodu 
örneklerle incelenmiştir. 
Gerek Arap dili açısından gerekse tefsir ilmi açısından son derece önemli bir yere sahip 
olan el-Ahfeş'in Me':Uıi'l-Kur'in'ı ve Me':Uıi'l-Kur'in'ında kullandığı istişhad metodu 
hakkında önemli bilgiler tespit edilmiştir. Hicri ikinci asırdan itibaren kaleme alınmaya 
başlanan Me':Uıi'l-Kur'in tarzındaki eserlerin ilk örneklerinden olması hasebiyle bu 
alanda çalışma yapacak araştırmacılara ışık tutacak bilgilere ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Me':Uıi'l-Kur'in, el-Alıfeş, İstişbad, Metod 

AL-AHFASH'S ISTISHHAD METHOD IN HIS MEANI'L-OURAN 

ABSTRACT 

In this article we have examined al-Ahfash's Meani'I-Q11ran and the istishhad method in 
it. This article cansis ts of an introduction and three chapters. W e examined by 
examples in the fust chapter information about Memıi'I-Quran; in the second chapter 
information about the life of al-Alıfash and his Meani'I-011ra11; in the third chapter the 
istishhad method that al-Ahfash used when he interpreted his Meani'I-Q11ra11. 
Consequently, we have figured out some important determinations on al-Ahfash's 
Meani'I-Q11ra11 that has a prominent place either in terms of Arabic language or ttifsir and 
istishhad method. Because it is the fust examples of Meani'I-Q11ran genre in the second 
century hijri, we have reached same important information that would shed light the 
researchers on this field. 
Keywords: Meani'I-Q11ran, al-Alıfash, Istishhad Method 

I. GİRİŞ 
Arap dili grameri alanında yazılan ilk eserlerden günümüze ulaşan en eski 

ve kapsamlı eser şüphesiz Sibeveyh (ö. 194/ 809)in ei-Kitdbidır. 1 Arap dili 
açısından son derece önemli olan bu eseri Sibeveyh'ten okuyan tek kişi el-
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Ahfeştir.2 Bu eserin sadece onun kanalıyla nakledilmesP ve bu eseri başkalanna 
okutarak günümüze kadar gelmesini sağlayan kişinin de yine el-Ahfeş olması 
onun Arap dilindeki yerini ve önemini daha da artırmıştır. 

el-Ahfeş'in nahiv ve sarf alanındaki görüşlerini öğrenebileceğimiz ve 
günümüze kadar ulaşan tek eser, onun Me 'ani'l-Kıtr'iilı'ıdır. Bu eser h. ikinci 
asırdan itibaren yazılan ilk dilbilimsel tefsir örneklerindendir. Zira bu asırdaki 
tefsirler, Kur'an'ın dil özelliklerini ve gramer yapısını ele alan tefsir/lugavi tefsir 
şeklinde ortaya çıkmıştır.4 

İşte bizim bu çalışmamızdaki amacımız, el-Ahfeş'in meşhur Me 'ani'l
Kıtr'dn'ırıı yazma sebebini, onun bu eseri kaleme alırken yararlandığı kaynakları 
ve kullandığı yöntemi incelemektir. Özellikle eserindeki istişhad metodlarını 
kısaca örneklerle izah etmektir. Çünkü, bu eser, hem dilbilimsel tefslrler 
arasında Ebu Ubeyde'nin (ö. 210/825), Mecd!(!I'!-Kıtr'dn'ından sorıra kaleme 
alınan ikinci eser olması hem de el-Ahfeş'in nahiv ve sarf alanındaki görüşlerini 
öğrenebileceğimiz tek kaynak olması açısından önem arz etmektedir. el-Ahfeş'in 
bu eseri farklı zamanlarda üç kişi tarafından tahkik edilmiştir.5 

II. ME' ANi'L-KUR' AN KA VRAMI 

Me':lııi'l-Kur'an, muzaf ve muzafun ileyhten oluşan birizafet terkibidir. 
İz:l.fet terkibi olarak gelen bu yapıda muzafun ileyh olan Kur'an kelimesinin 
anlamı açık olduğundan biz muz:l.f olan me':lııi (~IM) kelimesi üzerinde durarak 

2 el-Ahfeş, Ebu'I-Hasen Said b. Mes'ade el-Mucaşii, (ö. 215/830); Kitlibu'I-ArıliJ (Ihk.: Ahmed 
Muhammed Abduddayim Abdullah), Mektebetu'z-Zehra, Kahire 1989, Mukaddime, s. 41. 

3 el-Kıfti, Cemruuddin Ebu'l-Hasen Ali b. Yusuf (ö. 624/1227); İııblihu'r-Rıtvlit ala Eııblihi'ıı
Nuhlit, I. baskı., (Thk.: Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim), D:lru'l-Fikri'l-Arabi, IG.hire, 
Muessesetu'l-Kutubu's-Selcifiyye, Beyrut 1986, II, 39. 

4 Bu metod üzere yazılan tefsirlerin en meşhurlanru şöyle sıralayabiliriz. Ebu'I-Hasan el
Kis:ü'nin (ö. 189 /805) Me 'liııi'I-Kıtr'liıı'r, Ebu Zekeriyya el-Ferr:i'nın (ö. 207 /822) Me 'lilli'/
Kıtr'lill'r, Ebu Ubeyde Ma'mer b. Müsenn:i'nın (ö. 210/825) Mecliift'I-Kıtr'liıu'r, İbnu'l
Yezicli'nin (ö. 237 /851) Garibu'I-Kıtr'liıı'r, İbn Kuteybe'nin (ö. 276/889) Garibu'I-Kıtr'liıı'r, Ebu 
İsh:ik İbral1İm b. Seri ez-Zecc:ic'ın (ö. 311/923) Me 'lilli'I-Kıtr'lill'r ve Ebu Ca'fer Ahmed b. 
Muhammed en-Nahh:is'ın (ö. 338/949) İ'rabu'I-Kıtr'liıı'r 

5 İlk olarak Dr. F:üz F:iris tarafından tahkik edilerek iki defa yayımlanmıştır. Bunlardan birincisi 
1979 yılında Kuveyt'te, diğeri ise 1981 yılında iki cilt olarak yapılmıştır. İkinci olarak da Dr. 
Abdiliemir Muhammd Emin Verd tarafından tahkik edilerek 1985 yılınefa Aıemü'l-Kütüb 
tarafından Beyrut'ta yayımlanmıştır. Son olarak da Dr. Hüd:i Malırnud K:ir:ia tarafından 
tahkik edilerek 1990 yılında Mektebetu'l-H:inci tarafından Kahire de. iki cilt olarak 
yayımlanmıştır. Bkz., el-Ahfeş, Me 'liııi'I-Kıtr'liıı, (Thk.: Hud:i Malırnud Kar:ia), I. baskı., 
Mektebetu'l-H:inci, IG.hire, 1990, mukaddime, s. 36; el-Ahfeş, Kitlibu'I-ArliiJ Mukaddime, s. 
58; Dicin, Muhammed bAmmar b.Mes'ud; Esem'/-Ahftf .ft'/-krtftyyrm ve Teessumhu Bihi!ll, 
I. baskı., Camiatü'l-İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye, Riyad 2008, s. 22. 
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bu kavramı açıklamaya çalışacağız. Mearu (ıJlM), ma'n~ (~) kelimesinin 
cemisiclir. Ma'na kelimesi ana (J$-) kökünden tür~mişrir. j S~i :~ (1.15' cl,~4) JS
J..::.Jifadesinde olduğu gibi "kastetmek, istemek" anlamlann;-gelmektecfu. ez
Zemahşerl (ö. S38/1143) de, ~ı ~ j ifadesiyle, ma'na kelimesinin bu kökten 
türediğini söylemiştir.6 

Ebu'l-Bek:l.'ya (ö. 1094/1683) göre ma'na kelimesi, ~~~~~ ~ r 6~:i 1..4 :~ı j 
"lafizdan anlaşılan şey" demekrir.7 Rağıb el- İsfeharu'ye (ö. 42S/1033) göre ise 
ma' na (~) kelimesi; Wlıı n ~"r ı; .J41l :~ı "lafzın gizlediği şeyi ortaya 
çıkarmak" manasına gelmektedir. B 

Me'aru'l-Kur'an'ın ıstılah anlamı ise, Kur'an'da anlaşılması için yardıma 
ihtiyaç duyan kelime ve ifadeleri inceleyen ilim dalının adıdır.9 Me'aru'l-Kur'an 
kitapları, Kur'an'ın nahvi tefsirlerinin ilk örneklericlir. Bunları yazan müellifler, 
i'rab ışığı altında Kur'an ayetlerini tefsir etmekteclirler.10 Bu eserler Kur'an'ın 
lugavi tefsirlericlir çünkü bu eserlerde nahlv, sarf, kıraat ve lehçelerle ilgili sözler 
ve ~örüşler vardır.Jl 

III. EL-AHFEŞ VE ME'ANİ'L-KUR'AN'I 

1- el-Ahfeş (ö.215/832) 

Hicrl n. asrın sonları ile m. asrın başlannda yaşayan12 el-Ahfeş'in adı 
Said b. Mes'ade'clir.13 Künyesi Ebı1'1-Hasenclir.14 Farklı lakablarla anılmakla 

6 ez-Zemahşeri, Ebıl'l-Kasım Cfu:ull:Th Mahmud b. Ömer b. Muhammed (ö.538/1143); Esllm'I
Belliğa, I. Baskı, (Thk., Muhammed Basil Uyıln es-Sıld) D:lru'l-Kutubi'l-İlmiyye, Beyrılt 1998, 
I, 682; Ebıl'l-Bek:l, Eyyılb b. Mılsa el-Hüseyni el-Kefevi (ö. 1094/1683), ei-Kiii/!Jylit, II. Baskı, 
Müessesetu'r-Ris:lle, Beyrut 1419/1998, s. 841; ez-Zebicli, Muhibbuddin Ebıl'l-Feyz Seyyid 
Muhammed Murtaza (ö. 1205/1790); Tlicii'I-An/s nııiı Cevlihiri'I-Kôl!ıiis, et-Turasu'l-Arabi, 
Yrs.Trs, XXXIX, 122; et-Tayyar, Müs:lid b. Süleym:ln b. N:lsır; et-Teftfm'I-Uigavf li'I-Kıtr'lilli'I
Kerfm, D:lru İbni'l-Cevziyye, Riyad 2000, s. 258 

7 Ebü'l-Bek:l, ei-Kiiii!Jylit, s. 842. 

8 ez-Zebidi, Tlicii'/-Arils mitı Cevlihiri'I-Kônıtls, XXXIX, 122-123. 

9 el-Ferr:l, Ebıl Zekeriyya Yahya b. Ziyad (ö. 207 /822); Me 'litıi'I-Kıtr'lill, m. Baskı, Aıemü'l
Kütüb, Beyrut 1983, mukaddime, s. 11. 

10 el-Ahfeş, Me 'dtıi'I-Kıtr'lill, (Thk.: Abdiliemir Muhammed Emin el-Verd), mukaddime, s. 25. 
(Beyrut 2003) 

11 Ferrid, Fethi Abdülkadir; Lemehlit11'f- Belagjyye fi Melitıi'I-Kıtr'lill li'I-Ahfif ei-Evsat, I. baskı., 
Mektebetu'n-Nehdati'l-Mısriyye, 1983, s. 16. 

12 el-Ahfeş, Kitlib11'1-Ktıvliji, (Thk.: İzzet Hasan), Matbaatü Vizeratis-Sek:lfe, Dimeşk, 1970, 
Mukaddime, s. 5. 

13 ez-Zübeydi, Ebıl Bekr Muhammed b. el-Hasen (ö. 379/989);Tabaklitii'tı-Nahu!Jyftı ve'I
Lttgavfyyftı, II. baskı, (Thk.: Muhammed Ebıll-Fadlİbr:Thim), D:lru'l-Me:lrif, K:Thire, Trs, s. 72; 
İbnü'n-Nedim, Ebıl'l-Ferec Muhammed b. Ya'kılb İsh:lk.(ö. 380/990); ei-Fihrist, (Thk.: Rıza
Teceddüd), Trs, Yrs, m, 58; İbnü'l-Enb:lri, Ebıl'l-Berek:lt Abdurrahm:ln b. Ebi'I-Vefa (ö. 
577 /1181); Niiif;etii'I-Eiibbli fi Tabakliti'I-Üdebli, m. baskı, (Thk.: İbr:Thim es-S:lrnir:iı'), Ürdün 
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beraber en meşhur lakabııs el-Ahfeş el-Evsat'tır.1 6 el-Ahfeş lakabıH ile bilinen en 
meşhur üç kişiden birisidir. 

el-Ahfeş'irı ilk hacası Halil b. Ahmed el-Fer:llıicli'dir (ö. 170/786). Çünkü 
ilk olarak onunla tanışmışıs ve ona talebe olmuştur.19 Daha sonra kendisinden 
yaşça küçük olmasına rağmen meşhur Basralı :ilim Sibeveyh'ten ders 
okumuştur. Basra'nın meşhur :ilimleri arasında önemli bir mevkiye 
yük Imi . ?O se ştır.-

Basra ve Kılfe'den birçok kişi ona talebe olma imkinı bulmuştur.zı 
Basralılardan el-Cerınl (ö. 225/840) ve el-JI.Hzinl (ö. 249 /863) ile Kılfelilerden 
el-Kisill (ö. 189/805) bunların en meşhurlarındandır.22 

1985, s. 107; el-Hamevi Ebu Abdullah Şihabuddin Yah.-iıt (ö. 626/1229);İqadu'I-Erib ila 
ıvfa'rifiti'I-Edib, (.Mu'cemu'l-Üdeba), I. baskı:, (Thk.: İhsan Abbas), D:lıu'l-Garbi'l-İsl:lmi, 
Beyrut 1993, III, 1374; el-K.ıfti, İ11biihu'r-Rı1Vaf ala E11biihi'11-Nuhiit, II, 36; ez-Zirikli, 
Hayruddin; el~'lam Kii!IIIISII Teracime li-Efheri'r-Rical ve'11-Nisa mi11e'I-Arab ve'I-Miista'ribf11 ve'I
Miistwikfll, (I-VIII), XV. baskı., D:lıu'l-İlmi'l-Malayin, Beyrut 2002, III, 101; es-Safedi, 
Salahuddin Halil b. Aybek (ö.764/1380); ei-Vt!,fi bi'I-Vefqyat, I. baskı., (ralık.: Ahmedü'l
Arnavud-T.Mustafa) Daru Ihyau't-Tur:lsi'l-Arabi, Beyrut 2000, XV, 161. 

14 ez-Zübeydi, Tabakatii'11-Nahv!Jyi11 ve'I-Lugaviy)'ill, s.72. 

15 Kaynaklarda herhangi bir sıfat ya da künye olmaksızın el-Ahfeş ismi zikredildiğinde bu kişinin 
el-Ahfeş el-Evsat olduğu kabul edilir. el-Ahfeş lakabıyla ruulan diğer :1limler kastedildiğindeise 
aynca kayıt düşülür. Bkz., es-SuyU.ti, Cel:lluddin Abdurraluııan b. Ebu Bekr (ö. 911/1505); el
lviiiifıir ji UlfiljJi'J-Luga ve E11vaihii, Thk.: (.Muhammed Ebu'l-Fadl İbralıinı ve diğerlen), (I-II), 
III. baskı., Mektebetu D:lri't-Turas, Kalıire, Trs, II, 456; el-Ahfeş, Me 'a11i'I-Kıtr'a11, (Thk.: 
Hüda Maluııud Kar:la), Mukaddime, s. 6; Kitabu'I-Arliv Mukaddime, s.21. 

16 ez-Zirikli, el~'lam, III, 102; es-Safedi, ei-Viifi bi'I-Vefqyat, XV, 161;el-K.ıfti, İ11biihu'r-Rıtvat ala 
E11biihi'tı-Nrthiit, ll, 36; Dayf, Şevki; ei-Medarisii'11-Nahv!Jye, VII. baskı, D:lıu'l-Me:lrif, K:llıire, 
Trs, s. 94. 

17 Müellifuniz ilk zamanlarda el-Ahfeş el-Esğar/es-Sağir adıyla bilinmekteydi.17 ei-Ahfeş el
Kebir diye, Ebu'I-Hattab Abdulhamid b. Abdu'l-Mecid (ö. 177 /793) anılıyordu. Sonradan 
yine el-Ahfeş lakabıyla anılan Ebu'I-Hasen Ali b. Süleyman (ö. 316/928) ortaya çıkmasıyla el
Ahfeş el-Evsat diye anılmaya başladı. Bkz., ez-Zübeydi, Tabakatii'11-11ahvfyyi11 ve'l-lugav!Jyi11, s.72; 
el-K.ıfti, İııbahu'r-Rıtvat alii E11biihi'tı-Nuhiit, II, 36; Dirin, Esem'I-Ahfef ji'I-Kıifiyym ve Teessumhrt 
Bihim, s.18. 

18 ez-Zübeydi, Tabakatii'II-Nahv!JJ•fll ve'I-Lugav!Jyi11, s. 73. el-K.ıfti, İ11biihrt'r-Rıtvat ala Eııbiihi'II
Nuhiit, II, 36. 

19 ez-Zehebi, S!J•em A 'lami'11-Niibela, C.X, s. 206; el-Ahfeş, Kitabu'I-Kaviifi, Mukaddime, s. 6; el
Ahfeş, Kitabu'I-Ani:v Mukaddime, s. 37. 

20 es-Sirafi, Ebu Said el-Hasen b. Abdullah (ö. 368/979); Ahbiim'n-Nahv!Jyiııe'I-Basr!Jyiıı, I. baskı, 
(fhk.: Taha Muhammed ez-Zeyni-Muhammed Abdulmun'irn Hafaci), Matbaatu Mustafa el-
Babi, K:llıire, 1955, s. 39; el-Ahfeş, Kitabu'I-Kaviifi, Mukaddime, s. 7. · 

21 Dirin, Esem'I-Ahfef ji'I-Kı!ft.yyin ı;e Teessumhrt Bihi111, s. 20. 

22 es-Sirafi, Ahbiim'n-nahv!Jyitıe'I-Basr!JJ•ill, s. 39-40; ez-Zübeydi, Tabakatii'n-Nahvfyyin ve'I
Lugav!Jyin, s. 73, 87; İbnü'n-Nedim, ei-Fihrist, II, 58; İbnü'l-Enb:lri, Niiifıetii'I-Eiibbii ji 
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Müdliften gunumüze üç eser ulaşmıştır. Bunlar arasında en önemlisi 
Me 'atıi'l-Kttr'atı'ıdJr.. Diğer ikisi ise Kitabu'I-Kavlift ve Kitabu'l-Ariizdur.23 Bunlara 
ilaveten günümüze gelernemiş önemli eserlerinden bazıları ise24 Kitabu'l-Mesaili'l
Kebf1j Kitabu'l-Mesaili'l-Sağf1j Kitiibu'l-Evsat fi'tı-Nahv, Kitabu'l-Esvat, Ktrabu'l
İftikak, Kitabu Sifati'l-Gatıemi ve Elvatıiha ve İ/acihd ve Estıanihd, Kitabu'l-Erbeatı~ 
Umatii'l-Kur'atı, Kitabu Meani'f-Şi'1i Kitabu'l-Muliik, Kitabu Vakfı-Tenıam, Kitdbu'I
Mekqyfsi .ft'tı-NahvP Garfbu'I-Kur'an26 ve Garfbu'l-Hadfs'dir.27 

2- el-Ahfeş'in Arap Dilindeki Yeri 

el-hfeş, devrin önemli ilimlerinden aldığı eğitim neticesinde kendisi de 
dönemin önemli şahsiyetleri arasına yükselmiştir. Sibeveyh'in vefatıyla Basra 
medresesinin imaını olmuştur. 

el-Ahfeş, Sibeveyh'e muhalefet de etmiştir. Kufeliler, ondan etkilenerek 
kendi görüşlerini oluşturmuşlardJr..28 Hocası Halil'den etkilenerek arı1z ve kavafi 
ilmine de önem vermiştir.29 Sonra hocasının arı1z balıirierine "habeb/ nıütedarik" 
balırini ilave yaparak30 el-Halil tarafından onbeş olarak tespit edilen Arap 
şiiri'ndeki vezin sayısını onaltıya çıkarmıştır. 31 

el-Ahfeş, İslam ilimlerinin güvenini kazanmıştır. Buna delil olarak el
Kisai'nin (189 /804), el-Ahfeş'ten gizlice Sibeveyh'in el-Kitab'ını okumasını,32 

Tabakati'I-Üdebii, s.108; el-Hamevi, İrfôdii'I-Erfb ila !lla'riftti'I-Edib, III, 1374-1375; el-Kıfıi, 
İnbiih11'r-Rıtvat alô Enbiihi'u-N11hôt, II. 37, 40; ez-Zehebi, Sfyem A 'lô!JJi'u-Niibela, X, 207; Dayf, 
ei-Medarisii'ıı-Nahvfyye, s. 94. 

23 İbnü'n-Nedim, ei-Fihrist, II, 58; el-Hamevi, İr{ad11'f-Erfb ila Ma'riftti'l-edib, III, 1376; el-Kıfıi, 
İııbiih11'r-Rıtvat alô Eııbiihi'n-Nrthôt, II, 42; es-Suyıld, B11ğyetii'l-V11at, I, 591. 

24 Bkz.,İbnü'n-Nedim, ei-Fihrist, II, 58. 

25 Aynca bu eserlerin zikredildiği diğer kaynaklar için bkz., el-Hamevi, İr{ad11'f-Erfb ila !JJa'riftti'I
Edib, III, 1376; el-Kıfıi, İııbiih11'r-mvat ala mbiihi'ıı-ımhôt, II, 42; es-Suyıld, ei-Miiifıir ft Ulr11JJi'I
LIIga ve Envaihô, I, 351;es-Suyı1ti, Brtğyetii'I-V11at, I, 591. 

26 Katip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdull:ili (ö. 1067 /1656); Keifit'z-Zrmr1n an Esal!li'I-Kiitiibi 
ve'I-Frmfiıı, (Ter: Rüştü Balcı), Tarih Vakfı Yurt Yayınlan, İstanbul, 2007, III, 965; et-Tayyar, s. 
305-306. 

27 el-Kıfıi, İııbiih11'r-Rıtvat ala enbôhi'rı-N11hôt, III, 14. 

28 Dayf, ei-Medansii'n-Nahvfyye, s. 94-95. 

29 el-Ahfeş, Kitabrt'l-kavôft, Mukaddime, s. 6. 

30 ez-Zehebi, ei-A'Ia!JJ, III, 102, İbn Hallilcin, Ebıl'l-Abbas ŞemsuddinAhmed b. Muhammed b. 
Ebıl Bekr (ö.681/1282);Vifryatii'I-Ayaıı ve Enbii11 Ebnai'z-Ze!llaıı, (I'hk.: İhsan Abbas), Dam 
Saclır, Beyrılt, Trs. II, 381. el-Ahfeş, Kitabii'I-IVıvôft, Mukaddime, s. 6; Dayf, ei-Medarisii'ıı
Nahvfyye, s. 94. 

31 ez-Zirikli, ef-A 'lan1, III, 102; el-Ahfeş, l(itôbii'I-IVıvôft, Mukaddime, s. 6-7. 

32 ez-Zübeydi, Tabakalii'n-Nahvfyyin ve'I-Lrtgavfyyiıı, s. 73; el-Hamevi, İr{ad11'f-Erfb ila Ma'riftti'I
Edib, III, 1375. 
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aynca el-Kisru'nin ondan Me 'ani'I-Kıtr'an ile alakah eser telif etmesini istemesini, 
sonrasında da onun eserini örnek alarak kendi Me 'ani'I-Kıtr'an'ını kaleme 
almasını ve el-Ferra'nın (ö. 207 /822) da bu iki eseri örnek alarak kendi 
Me 'am' sini yazmasını gösterebiliriz.33 Yine el-Ahfeş'in ifadesiyle, Sibeveyh'in e/
Kitab'ına bir şey ekleyeceği zaman kendisine sormasını ve el-Ahfeş'i kendisinden 
daha bilgili görmesini de el-Ahfeş'e duyulan güvenin diğer bir göstergesi olarak 
sayabiliriz. 34 

3- el-Ahfeş'in Me' ani'l-Kur'fuı'ı 

el-Ahfeş, bu eserini kaleme alırken, klasik rivayet ve dirayet tefsirlerinde 
olduğu gibi bütün ayetleri ele alarak tek tek incelememiştir. Ayetlerin sebeb-i 
nuzı1lü hakkında bilgi vermemiş, rivayetleri sıralamamıştır. İsrailiyyatla ilgili 
haberlere değinmemiştir. Ayetleri ihtiyaca binaen izah etmiştir. Garip lafızlan 
açıklamış, ayetleri sarf ve nahiv yönünden değerlendirmiştir. Ancak i'rab 
hakkında geniş açıkamalara girmemiştir. Gerekli gördüğü yerlerde kıraat 

farklılıklarına işaret etmiştir. 

el-Ahfeş, sılreleri mushaf sırasına göre ele alarak Fatiha ile başlamış ve 
nas ile bitirmiştir. Müellif, Bakara sılresinin 28.ayetine kadar i'rabı ve kıraat 
farklılıklarını söyleyerek sılrenin tefsirini yapmıştır. Sılrenin devamını ise nahivle 
ilgili başlıkar altında sonuna kadar tefsir etmiştir. Bu başlıklar şunlardır: 

1- '
35

JI.>.J.I ~ Y4 \..U, 

2-
36 ~8 'YI 6\.J \..U, .. , .. 

3-

4-

5-

6-

37 slS:-.1Jı Y4 \..U, 

38 
sl1ll Y4 ı..u, 

39~\.:),'jl 6\.J .. , .. 

33 el-Hamevi, İr{adu'I-Erfb ila Ma'rifiti'I-Edib, III, 1375; el-Kıfti, İtıbôhu'r-RıiVat ala Enbôhi'ıı-Nuhôt, 
II, 37. 

34 İbn Kuteybe, EbU Muhammed Abdullah b. Müslim (ö. 276/889); ei-Mearif, N.Baskı, (fhk., 
Servet Ukkaşe), Diru'l-Me:1ı:if, Kahire, Trs, s. 546; el-Hamevi, İr{ôdu'I-Erfb ila Ma'rifiti'I-Edfb, 
III, 1374-1375; İbn Hallikan, Vifryatii'I-Ayaiı ve Enbôu Ebııai'z-Zan~aıı, II, 381·. 

35 el-Ahfeş, a.g.e, I, 61. 

36 el-Ahfeş, a.g.e, I, 64. 

37 el-Ahfeş, a.g.e, I, 65. 

38 el-Ahfeş, a.g.e, I, 65. 

39 el-Ahfeş, a.g.e, I, 76. 
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7-
41 y. ' .::Ji ' ı:;t ~~ 6ti ) ) ~ .. 

8-
42 

~16ti .! . . 

9-
43 

Jfllll ' ı 6ti / c--" . . 

10-
44 ~ı Jı .;ı~;jlı ~ı:;,ı y~ 

11-
45 ~;; ~;; ,. ... 

__r-f.BI j ~Gl 0-! y~ 

12-
46 Jl ' y.t 6ti ' ) .. 

' 
13- 47~1y~ 

14- 48, "'t;· ' t; c.XP!..]Y. 

15-
49 _;..::;!.1 ~~ ~ 6ti 

' ~ı.X .. 

16-
5001 '0ı 6ti ) ~ .. 

17-
51 
~9~1 &! y~ 

18- 52~1y\:i 

19-
53 -~\.ll 6ti t .. 

Nahiv ilmine büyük önem veren el-Ahfeş'in Bakara sılresini tefsir 
ederken kullanclığı bu başlıklar adeta bir nahiv kitabı izlenimi vermiştir.S4 Bu 
metodu Bakara sılresinin 79. ayetine kadar kullanmıştır. Bu ayetten sonra Nas 

40 el-Ahfeş, a.g.e, I, 81. 

41 el-Ahfeş, a.g.e, I, 83. 

42 el-Ahfeş, a.g.e, I, 87. 

43 el-Ahfeş, a.g.e, I, 89. 

44 el-Ahfeş, a.g.e, I, 92. 

45 el-Ahfeş, a.g.e, I, 94. 

46 el-Ahfeş, a.g.e, I, 98. 

47 el-Ahfeş, a.g.e, I, 101. 

48 el-Ahfeş, a.g.e, I, 105. 

49 el-Ahfeş, a.g.e, I, 106. 

so el-Ahfeş, a.g.e, I, 116. 

51 el-Ahfeş, a.g.e, I, 122. 

52 el-Ahfeş, a.g.e, I, 124. 

53 el-Ahfeş, a.g.e, I, 126. 

54 Bulut, Ali; Kıtr'atı Filolojisfyle İlgili Üç İlinı Dalı(Garibii'I-Kıtr'a11, Me 'a11i'I-Kıtr'a11, İ'rab11'I-Kıtr'a11) ve 
B11 Ala11da Eser Vereti Miiellijler (Hicri İlk Üç Asır)" O.M.Ü.İ.F.D, sayı12 ve 13, yıl- 2001, s. 
399; Bkz., el-Ahfeş, Me 'a11i'I-Kıtr'a11, a.g.e, I, 19-207. 
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sılresine kadar herhangi bir başlık kullanmaksızın ayetlerden gerekli gördüklerini 
tefsir etmiştir. 

el-Ahfeş, sarf ilmini ilgilendiren meseldere de değinmiştir. Bazı fiilierin 
binalarını açıklamış ve çekimlerini yapmıştır. Yine bazı fiilierin vezinlerine işaret 
ederek taşıdıklan anlamlara işaret etmiştir.55 Bazı illetli fiillerden de 
bahsetmiştir.56 el-Ahfeş, isimlerin vezinlerini açıklamıştır.57 Yine bazı kelimelerin 
müfredini, bazılannın da cem'ilerini söylemiştir.58 Aynca kıraat ilmiyle alakah 
hemzeyi vası1,59 hemzeyi kat'ı,Go işmam,61 revm,62 izhıJ.r,63 ihfıl.,64 idğıl.m,65 imıl.le66 

gibi birçok deyimi de izah etmiştir. 

IV. EL-AHFEŞ'İN ME'ANİ'L-KUR'A:NDAKİ İSTİŞHAD 
METODU 

A. Ayederle İstişhadı 

el-Ahfeş, en fazla Kur'an'ın Kur'ıl.nla tefsiri metodundan yararlanmıştır. 
Me'ıl.ni'l-Kur'an'ını incelediğimizde istişhıl.d metodunu en fazla ayetlerden şıl.hid 
getirerek kullandığım görmekteyiz. Ele aldığı ayetleri sarf, nahiv ve ma'na gibi 
yönlerden incelerken görüşlerini desteklemek üzere öncelikle diğer ayetlere 
müracaat etmiştir. 67 Örneğin ~ ~)~ ~jj :r.. ~ ~ C,.,j "Rabbim! Bancı katından 
hqyırlı bir nesil ver." [Al-i İmran 3: 38] ayetindeki :r.. harfi cerrinin sonundaki 
nılnun .).' edatının sonundaki nfuı gibi sakin olduğu görüşünü savunur. Bu 
edatların, üzerlerine hareke gelen isimler gibi olmadığı için izafet durumunda da 
cezimli olarak sakin okunduklarını söyler. Bu görüşünü desteklemek için şu iki 
ayette izafet konumunda geçen :r.. edatlarını şıl.hid gösterir: d.JJ :r.. ~~ hl j 

~ '1;.-1 "O takdirde onlara katınııiflan bi!Jük bir mükafat verirdik." [Nisa 4: 67], 

55 el-Ahfeş, Me 'iiııi'I-Kıir'iiıı, (Thk.: Faiz Faris), C. I, mukaddime, s. 106-107. 

56 el-Ahfeş, a.g.e, I, 199,206-207,279, 

57 el-Ahfeş, a.g.e, I, 146 

58 el-Ahfeş, a.g.e, I, 13-14,206, 296, II, 486, 542 

59 el-Ahfeş, a.g.e, I, 3-8, 12, 19, 31, 69,113, 114, 

60 el-Ahfeş, a.g.e, I, 4-8, 12, 19, 31, 113, 234. 

61 el-Ahfeş, a.g.e, I, 44, 50, 160,274, II, 416. 

62 el-Ahfeş, a.g.e, I, 44. 

63 el-Ahfeş, a.g.e, I, 274, II, 558. 

64 el-Ahfeş, a.g.e, I, 160, 339, II, 558. 

65 el-Ahfeş, a.g.e, I, 28, 55, 112, 164,339,350, II, 558. 

66 el-Ahfeş, a.g.e, I, 40, 41,42, 146,228. 

67 el-Ahfeş'in hangi ayetleri hangi konularda, kaç defa delil getirdiğiyle alakah tablo için bkz., el
Ahfeş, a.g.e, II, 702-717. 
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r.# r;=-;<>- 0JJ 0-! 0t1Jı JB ~)) "(Rest11üm!) Şüpbesiz ki bu K.ttr'an, bikmet sabibi ve 
her Jryi bilen Al/ab tarcifindan sana verilmektedir' [Neml27: 6].68 

el-Ahfeş, _;.:3 $!)>.- ~g- -?ı.:ih 'lı~ 0Y,.~ ~;~1 ili "Gö~eri bor ve bakir 
olarak) yqygm çekirgeler gibi kabirierinden çıkarlar." [Kamer 54: 7] ayetinin başında 
gelen ili kelimesinin kendisinden sonra gelen -?ı.:ih 'lı ~ 0Y,.~ cümlesinin hali 
olduğu için mansub olduğunu görüşünü benimser. Yani hal olan kelimenin 
kendisinden.sonra gelen cümlenin hali olarak başta gelebileceğini ifade eder. Bu 
kelimenin durumuyla alakah f3fklı görüşleri de zikrettikten sonra kendi 
görüşünü desteklemek için, ~;~i 4t;o. "Gö~eri bor ve bakir olarak" [Kalem 68: 
43] ayetini delil getirir.69 Yani bu ayette de 4t;o. kelimesinin de yukandaki 
ayetteki gibi hal olarak cümlenin başında kullanıldığını söyler. 

el-Ahfeş Bakara sılresinin ıJ':>t;o. 0-! ~lyi ~ ~LO ~ftı ~ ~ .Wj [Bakara 
2: 1 02] ayetindeki ~ lafzındaki laıntn, bilgi ifade eden fiillerden sonra gelen 
ibtida · lfuru olduğıinu savunur. Bundan sonra gel;:n kısmın ise mupteda 
olquğunı; bilcfu;ir. Bu görüşüne ~elil olarak~ vJ-:.'1 ~ ~ ~ [A'raf7: 18] 
ayetiyle ~ ~~ Jı.:,..;.ı ~Y,.Ij ~;.ı [Yusuf 12: 8] ayetini şiliid olarak getirir.70 

B. Kıraaderle İstişhadı 

Müellifin ayetleri tefsir ederken en çok kullandığı şahldlerin bir diğeri ise 
kıraatlerdir.71 Müellif bazen ihtilafları çözmede bazen sarf ve nahiv konularını 
izah ederken bazen doğru manayı verebilmek için kıraatlerden istifade etmiştir.72 

Müellif, kıraatlerle ilgili herhangi bir ayrıma gitmeksizin kendi görüşünü 

desteklemek için bir çok kıraatten şiliid getirmiştir.73 Daha çok İbn Mes'ı1d'un 
(ö. 32/652), Mücahid'in (ö. 104/722), Hasan el-Basri (ö. 110/728) ve A'meş'in 
(ö. 148/765) kıraatlerinden yararlanmıştır.74 

el-i}lıfeş kıraatın kime ait olduğunu genellikle belirtmeksizin r g';.!~ Jı.i ya 
da r a \!-; i;] gibi değişik ifadeler kullıy:ur. Bazen de kıraatın kime ait olduğunu 
bildirir. Örneğin ~jJ~ 0A ~l 'li "Dikkat edin! Görmi!Jor mustmuiı (onlar 
diif!JJanlıklarmı giifemek için) göj,iislerini çeviriyorlar/ büki!Jorlar." [Hud 11: 5] ayetinde 

68 el-Ahfeş, a.g.e, I, 216. 

69 el-Ahfeş, a.g.e, II, 528. 

70 el-Ahfeş, a.g.e, I, 148. Aynca el-Ahfeş'in şiihid olarak kullandığı eliğer ayederle ilgili tablo için 
bkz. el-Ahfeş, Me 'iiııi'I-Kıtr'iill, (Thk.: Hüda Mabmıld Karaa), II, 702-716. 

71 Kullandığı kıraat farklılıklanyla alakah tablo için bkz. el-Ahfeş, a.g.e, II, 717-750. 

72 el-Ahfeş, a.g.e, (Thk.: Faiz Faris), mukaddime, s. 72,75,76,77. 

73 el-Ahfeş, a.g.e, (I'hk.: Faiz Faris), mukaddime, s. 72. 

74 el-Ahfeş, a.g.e, (Thk.: Faiz Faris), mukaddime, s. 78-81. 
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geçen 0 ~ kelimesini tefsir ederken A'meş'in kıraatine gore Jf_;;J.; vezninde 
j;;~ kelimesi gibi rJı..JJ~ ı.3)3 şeklinde okunduğunu delil getirir.75 

Yine H-;\jj'Y ~J [Bakara 2: 240] ayetini tefsir ederken İbn Mes'ud'un 
kıraatini ~~\ı~ jr-~~:~ Jl ~;>- ~ ~ A ifadesiyle zikreder. 
Yine aynı ayetin tefsirinde isim vermeden ~ljj'Y ~j =r s';,!-; Ju şeklinde 
kıraatın kime ait olduğunu belirtmeksizin istişhidda bı.ii.unur.76 

el-Ahfeş, &;.;4 ?f ı;_, "siz de beni kllrtaraJJJazsını~t ~bdhlm 14: 22] 
ayetincieki &;;#... kelimesini A'meş'in &;;#... şeklinde kesralı okuduğuyla alakalı 
bir bil~ kendisine ulaştığını bil~. Ancak, A'meş'in ~.;4 şeklinde 
okuyuşunun hatalı olduğunu; kendisinin ne Araplardan ne de nahiv ehlinden 
böyle bir şey duyduğunu söyler. Sonrasında da ayette cem-i müzekkeri silim 
olan ~~ kelimeslnin izifet yasına (mütekellim yasına)17 muzif olduğundan 
nı1n düşmüştür der. Sakin olan cem-i yası ile mütekellim yasının da bir araya 
gelmesinden dolayı cem-i yasının harekesinin aynen sakin kaldığını ve 
mütekellim yasının ise meftuh olarak &;.;4 şeklinde okunduğunu zikreder.7B 

C. Lehçelerle İstişhaclı 

Müellifin ayetleri izah ederken kullandığı bir diğer istişhadı ise lehçe 
farklılıklarıdır. el-Ahfeş, on Arap lehçesini isim vererek şihid olarak 
kullanmıştır. Bu lehçeler, Ezd eş-Şerit, Esed, Bekr b. V iii, Temim, Hicaz, Bem 
el-Hiris b. Ka'b, Bem el-Anber, Bem Kuşeyr, Kays ve Yemen'dir. el-Verd, el
Ahfeş'in SO yerde lehçe ismi verirken 150 yerde lehçe ismi vermediğini tespit 
ettiğini bildirir _79 

Örneğin el-Ahfeş ~j .X ~<.::.. ~ "Onda Rabbinizden bir sekine (sükılnetı 
gönül rahatlığı) vardır." [Balcara 2: 248] ayetincieki ~ kelimesinin v*ar 
(sekine/sakinlilc) anlamına geldiğini bildirir. Demirin (bıçak) ise ~ı 
kelimesiyle yani !lhar:finin şeddeli okunmasıyla ifade edildiğini zikreder. Ancak 
bazılarının 0:-~1 kelimesini ~~\ şeklinde hem şeddeli hem müennes olarak 

75 el-Ahfeş, a.g.e, I, 380. 

76 el-Ahfeş, a.g.e, I, 192-193. Aynca bkz. Kıraat farklılıklannın istişhadıyla ilgili ~blo el-Ahfeş, 
a.g.e, II, 717-749. 

77 Müellif, "eis1~ 1 1 ~t;ı" mütekellim yası tabiri yerine, "~\..;.;.)'! ~y" izafet . yası tabirini 
kullanmaktadır. 

78 el-Ahfeş, a.g.e, II, 407. 

79 el-Ahfeş, Me'iitıi'I-Kıir'lill, (fhk.: Abdiliemir Muhammed Emin el-Verd), mukaddime, s. 27-31. 
(Beyrut 2003). 
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okuduklanru söyler.80 Ancak bu şekilde müennes olarak okunduğunun 

bilinmediğini ifade eder. Benıl Kuşeyr'in ise ~~ kelimesi yerine ~ 
kelimesini kullandık:lanru nakleder. Sonunda da ~ı kelimesinin kendi 
okuduğu şekliyle doğru olduğunu _göstermek için bu kelimenin geçtiği Yusuf 

~ ? ' , ~ 

sılresindeki şu ayeti delil getirir. ~ ~ ~~~ J) ..:::..;~ "Ve her birine bir bıçak 
verdi." [Yusuf 12: 31]81 

Yine~ y~ 0( ~ '1 iııı 01 "Muhakkak ki Allah (bir sivrisineği, hatta 
daha üstiiniinii) nıi;al geti17JJ;kten çekinnıe~' [Bakara 2: 26] ayetinde geçen ~ 
kelimesini Hicazlllann, sonunda iki ya harfi gelecek şekilde okuduklanru; 
Temimlilerin ise ~ şeklinde sonunda bir ya harfi getirerek okuduklanru 
bildirir. Bu bilgilerden sonra da Hicazlllann okuyuşlarının doğru olduğunu 
söyler ve bunu farklı kelimelerden örnekler vererek açıklamaya çalışır. 82 

Keza el-Ahfeş, 1~ı kelimesini tefsir ederken de Hicazlllann ~)dı 
ı:.~~ Jp~ Jtj~~ J.+J~kelimelerini müennes olarak benimseelikleri gibi .kı;.,Jı 
kelimesiııi de müennes okuduklanru zikreder. Teroirolilerin, bunların hepsini 
müZekker; Esedlilerin ise .s1kılafzını müennes kabul ettiklerini nakleder.83 

D. Şürle İstişhadı 

el-Ahfeş'in, yaygın olarak kullandığı en önemli istişhadından birisi de 
şüphesiz şiirdir. Faiz Paris, el-Ahfeş'in 317 beyti şiliid olarak getirdiğini, 

bunlardan 40 tanesinin recez vezninde ve bunlann birçoğunun da büyük 
şöhrete kavuşarak nahiv ve luğat kitaplannda kullaruldığını ifade eder. Aynca 
Paris, el-Ahfeş'in bu beyiderden 31 tanesi dışındakilerin şairlerini belirtroediğini, 
kendisinin nahiv kitaplanru ve şiir divanlanru tarayarak 167 beycin daha kim 
tarafından kaleme alındığını tespit ettiğini, 28 beycin şairlerinin ise ihtilaflı 

bulunduğunu bildirir. Yine el-Ahfeş'in, cahiliyye dönemi, İslami dönem ve 
Emevi dönemine ait şiirleri tercih ettiğini bu şiirlerin şairlerinin de, Hicaz, Necd 
bedevileri ile Arap yanmadasının doğusunda ve kuzeyinde bulunan şairler 

olduğunu nakleder.84 

Örneğin, 4-ı ? f/- lll "O siiJe;e ancak nıryte (ölü) olanlan haranı kıldı" 
[Bakara 2: 1 73] ayetini tefsir ederken 4.11 kelimesinin ~ı kelimesinin şeddesiz 
hali olduğunu, ayru şekilde ~ bl; [Furkan 25: 49] ayetincieki ~ kelimesiyle de 

80 el-Ahfeş burada hangi lehçenin okuduğuyla alakah isim vermeksizin sadece okunuş şeklini 
bildirmiştir. Zira yukanda da ifade ettiğimiz gibi müellif bazen lehçe! erin ismini verir bazen de 
hangi lehçeye ait olduğunu zikretmeksizin sadece okunuş şeklini söyler. 

81 el-Ahfeş, a.g.e, I, 194-195. 

82 el-Ahfeş, a.g.e, I, 58-59. 

83 el-Ahfeş, a.g.e, I, 18. 

84 el-Ahfeş, a.g.e, (Thk.: Faiz Paris), mukaddime, s. 87-88. 
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~ lafzırun kastedildiğini söyler. Ayru şekilde .. ~ı harfinin de şeddesiz 
okunduğunu ve J.} j J.,A kelimelerinin W j ::;.;, şeklinde şeddesiz okunduğunu 
ifade eder. "M~yyit"' kelimesinin şeddeli ve şeddesiz okunduğuna dair delil 
olarak şu beyti getirir: 

"Mryyilj ii/üp de rabata eren insan değildir. Asıl mryyilj insanlar arasmda o/ii olan 
(insanlara fqydası olmqyan)dır. ss 

Şeddeli ve şeddesiz olarak 4 j .::..;. kelimelerinin tek bir anlam ifade 
ettiğini ancak tJ.ı kelimesini ~_;,1.1 "ölüm" anlamına geldiğini zikreder.B6 . 

Şiirleri şerh ederken de kendine özgü bir metod kullanır. 87 Şiirlerin garip 
kelimelerini her beycin altına yazarak şerh eder. EbU'I-Abbas es-Sa'leb (ö. 
291/903) onun, şiirde her beycin altına, garip olan kelimeleri yazclırarak şerh 
eden ilk kişi olduğunu bildirir. BB el-Ahfeş'in Me 'ani'l-Kıtr'an'ında bu metodu 
uygulaclığını görmekteyiz. 

Örneğin,.::.,~ fy..il~ [Nahl16: 12] ayetinin tefsirini yaparken, 

ıs.::u- ~0.. . '.:dı .-.- s-- ~ ·ı-'.f .-. '" ~ :) <?- - '-'_) ~ ~ıy:- ~ ~ 

"Kadınların kalplerinde sevgi (oldt~ğun11) hissedersin. (Fakat) ellerinde (çalıJmaktatı 
dolqyı) sertlik vardır. "89 

beytini delil olarak kullanmıştır. Beycin altına da J-.:i.;ll J ı.s)j : ~ ı~ 
~;~.Jı '"~-'ı" ' J ,,,, ll J f' ''1" if: d ı . 1 IIJ L ''1" ııf~''l" ' . k lim ı . . : .:ı..y J ~ : ..:.>L.....>.- a e enye ..:.>L.....>.- ve .:ı..y ganp e e enrun 

85 İbn 'Ariyye el-Endülüsi, Ebu Muhammed 'Abdulhak b. G.ilib (ö. 542/1148), ei-Muharram'I
Vedzft Tifslti'I-Kitôbi'I-'AifiJ I. Baskı, (Thk: 'Abdusselam 'Abduşşıill Muhammed), Diru'l
Kicibi'l-'İlrniyye, Beyrılt, 1422, I, 339; er-Razi, Fahreddin (ö. 606/1210), et-Tifsim'I-Kebfr, n. 
Baskı, Diru İhy:li't-Türasi'l-'Arabi, Beyrılt, 1420, XXX, 541; el-Fırılzab:idi, Mecduddin M. b. 
Yakub (ö. 817/1415); Basliim Zevi't-Tm!Jizft Latôift Kitlibi'I-'Aifiı (Thk: Muhammed Ali en
Necc:ir), Meclisu'l-E'la li'ş-Şnılni'l-İslamiyye, K:ihire, 1412, n, 512; eş-Şevlcini, Muhammed b. 
Ali b. 'Abdullah (ö. 1250/1834), Fethii'I-Kadir, I. Baskı, Diru İbni Kesir, Dınıeşk, 1414, IV, 
391. 

86 el-Ahfeş, a.g.e, I, 166. Aynca şiir beyitlerinin istişhadıyla ilgili tablo için bkz., el-Ahfeş, a.g.e, n, 
751-760. Bir şiir vezni olan recez ile ilgili istişh:idıyla ilgili tablo için bkz., el-Ahfeş, a.g.e, n, 
761-763. 

87 el-Ahfeş, Kitabu'I-Kavijf, s. 8. 

88 ez-Zübeydi, Tabaklitii'II-Nahvflyftı ve'I-Lugavflyflı, s.74; el-Kıfti, İtıblihu'r-Rıtvlit ala Etıblihi'tı
Nuhlit, II, 39; Dayf, ei-Medlirisii'tı-Nahvflye, s.94. 

89 İbnu'l-Cevzi, Ebıl'l-Ferec Cem:iluddin 'Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el- Cevzi (ö. 
597/1200), Zlidu'I-Mesfr ft 'İinJi't-Tifsfr, I. Baskı, (I'hk: 'Abdurrezz:ik el-Mehdı), Diru'l
Kicibi'l- 'Arabi, Beyrılt, 1422, n, 55. 
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anlamıru açıklamıştır.9o Yine &-'?ci'ı.;:. d ~G.I .~ 11; [Şuara 26: 4] ayetini tefsir 
ederken de Ferezdak'a ait olan, 

"(Sfyah ktiflar hakkında) Sfyah ktiflar kuflllk vaktinde gezerler. Yatarlar (gece) 
difiler gibi. (Yani, erkek-difi bütün ktiflar niibetlefe yumurta iizerinde bekler/er)." 

beyrini delil olarak kullanmış -.;;e ~ı : ~:(~ll şeklinde rrusrada geçen 
garip kelimeyi tefsir etmiştir.9ı Keza t--<:;f~' ~ jt. [Şuara 26: 72] ayetini açıklarken 
Züheyr'e ait olan 

11;\ıı- .:l..AJı ..:ı~ .~ ~s::;_f li \.,;' 1'.5 ~ b -ı ... :Lı .JJ\ilı . ~ ' ' ' ~~ ;y u-- ' 

'~tm siivarisi ifendinin kölrye tam biikim olması gibi ata hakim." 92 

beyrini şahid olarak getirmiş ve Z;.l;,J tY.~IJI '?~ ,'- ~~~ : .\). 
~G..<Jı :"~\ıı" j ~~ "~\ıı" f\]~ 11 -?~<:;_ıı şeklinde, bey-t:in garip kelimelerini izah 

etrniştir.93 

E. Arap Kelamıyla İstişhadı 

el-Ahfeş tefsirinde Arap kelamına da önem verrruştır. Özellikle 
Araplardan bizzat kendi duyduklarına büyük önem vermiş ve bunlarla kıyasta 
bulunmuştur.94 Genellikle Arap kelamından delil getireceği zaman, "bazı 

Araplar şöyle dedi"9S, "Araplardan şöyle diyenler"96, "Araplar şöyle diyor"97, 
"Araplardan bazıları şöyle dediler"98 gibi ifadelerle şahid getirmiştir. 

Örneğin müellif 01 maddesinin y} anlamında kullanıldığıyla alakah 
aşağıdaki ayeti tefsir ederken Arap kelamından istişhadda bulunmuştur. rJ"~ L.j 
.)~_f- '1 ..::..~1>.- IS!~ "onların, o (mucize) geldiği zaman da inanmqyacaklarım anlamryor 

90 el-Ahfeş, a.g.e, II, 415. 

91 el-Ahfeş, a.g.e, II, 460-461. 

92 Ferezdak, Ebıl Firas Hernınarn b. G:ilib b. Sa'saa et-Teınimi (114/732), Şerhu Dfviini'I
Ferezdak, I. Baskı, Diru'l-Kicibi'l-Lübnaru, Mektebetu'l-Medraseti, Beyrılt, 1983, II, 114; et
Taberi, Ebıl Cafer Muhammed b. Cerir (ö. 310/922), Ciiflli 'r/1-Bryiiıı jf Te'vfli'I-KHr'iiıı, I. Baskı, 
(Ibk: Ahmed Muhammed Şakir), Muessetü'r-Risrue, Yrs, 1420/2000, XIX, 332; Şarafuddin, 
Ca'fer, ei-Mevsrl 'atrt'I-Kıtr'iinfyye, I. Baskı, (Ibk: 'Ab dulaziz b. Osman), Diru't-Takribi beyne'l
Mezhebi'l-İslfuniyye, Beyrılt, 1420, VI, 156. 

93 el-Ahfeş, a.g.e, II, 462. 

94 el-Ahfeş, a.g.e, (Thk.: Faiz Paris), mukaddime, s. 93. 

95 el-Ahfeş, a.g.e, I, 46. 

96 el-Ahfeş, a.g.e, I, 344. 

97 el-Ahfeş, a.g.e, I, 299. 

98 Müellifin tefsirinde hangi yerlerde hangi ifadelerle Arap kclarnını kullandığıyla ilgili tablo için 
bkz., el-Ahfeş, a.g.e, II, 790-802. 
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mHstmll:f(" [En'am 6: 109] burada ~llafzırun99 ~şeklinde okuyanlar olduğuı}u 
ve kendisininde bu şekilde okuduğunu ıoo söyleelikten soru:a ~ lafzırun 4.hl 
anlamında olduğunu ifade etmiştir. Bu görüşünü desteklemek için de şu Arap 
kelamıru delil getirmiştir: l!;:;. ~ c..S.J}.J ~ 0.,.!J1 Jl ~11 "çarşıya git belki bana 
bir şey alırsın" ve bu sözdeki ~ lafzırun ayette olduğu gibi .!.lhl anlamında 
olduğunu zikretmiştir.ıot 

Yine _;f~ iliJ "belki (ög,iit) din/el' [Tilia 20: 44] ayetini tefsir ederken bu 
ayetteki j;3 lafzını, Arap kelamından şu sözlerle delillendirerek açıklamıştır. ~~ 
c..Sill 8;3 tjı L:>~ j c..SJ~ : : ~L;:.J ._JhJI ~ :,2. "adamın arkadaşına dediği şu 
söz gibi: "yem~k ~ yem~rr;iz ~ ~ç~ y~ , da_ yemeğimiz yiye~e kadar · bırak" 
anlamındadır. ~~GJ : L$1 ~_?,.1 ~w ~ ~ ?1 : jhJ,l J.,i; j senin adama 
şöyle dediğin gibi: "işini yap ki ücretini alasın yani ücr~tini almak için işini yap" 
anlamındadır.102 

F. Hadis ve Mesellerle İstişhadı 

el-Ahfeş, eserini tefsir ederken hadis ve mesellerden neredeyse hiç 
istişhadda bulunmamıştır. Me'aru'l-Kur'an'ın tahkik edenlerden Hüda Mahmud 
Kada sadece iki hadis ve iki de mevzu hadis lafzı tespit ettiğini 

bildirmektedir.103 Ancak, el-Ahfeş'in bu hadis lafiziarını kullandığı yerleri 
incelediğimizde elikkat çeken durum ise el-Ahfeş'in bu lafiziarın hadis olduğunu 
ifade etmemesi ve duruma göre bazen hadis lafzırun tamamını bazen de sadece 
ilgili yeri şahid olarak göstermesidir.ıo4 Örneğin, Nas sı1resinin akabinde dua 
başlığı altında subhaneke duasında geçen Ilk JWj &ı i'ljl;J cümlesini alarak 
tefsir etmiştir. Bu cümleyi hem Cin sı1resinde geçen 8,; k. JW ~~ "Muhakkak 
ki Rabbimiifiı {am çok yi~edir." [Cin 72: 3] ayetiyle ,hem de h._ı ~ lı ı 1~ 8 ~j 
hadisiyle açıklamıştır. Ayette ve hacliste geçen .:\>.. kelimesinin ise büyüklük, 
ululuk anlamında olduğunu söylemiştir. lOS 

99 el-Ahfeş, mushafta ~~ şeklinde geçen bu kelimeyi Me'iillii-!Vtr'all'mda ~~ olarak almıştır. 
100 Mushafta da~~ şeklinde okunmaktadır. Bkz., En'am 6: 109. 

101 el-Ahfeş, a.g.e, I, 309-310. 

102 el-Ahfeş, Me 'iilli'I-!Vtr'iill, (Thk.: Hüda Mahmud Karlı), II, 445. Aynca, Arap kelamının 
istişhiidıyla ilgili tblo için bkz., el-Ahfeş, Me 'alli'I-!Vtr'iiıı, (Thk.: Hüda Mahmud Kariia), II, 
790-802. 

103 el-Ahfeş, Me 'iilli'I-!Vtr'ôıı, (fhk.: Hüda Mahmud Karlı), mukaddime, s. 36. 'Aynca bu hadis 
lafizlaı:ının kullanıldığı yer ve hadis lafizlan için bkz., el-Ahfeş, Me 'iilli'I-!Vtr'ôıı, (Thk.: Hüda 
Mahmud Karlı), II, 750. 

104 Hadis lafizlaı:ının şiilıid olarak kullanıldığı yerler için bkz., el-Ahfeş, Me 'ôııi'I-!Vtr'ôıı, (Thk.: 
Hüda Mahmud Kada), I, 357, II, 449, 592. 

105 el-Ahfeş, Me 'iiııi'I-!Vtr'iiıı, (Thk.: Hüda Mahmud Karlı), I, 592. 
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el-Ahfeş, mese~erle ise sadece üç yerde istişhadda bulunmuştur.ıo6 

örneğin,~~ G.-}'-U "ondan biryefillik çıkarclık" [En'fun 6: 99] ayetincielci ~ 
kelimesinin anlamının _;;a;.. ~\ ''yefil' f111amınd~ kabul etmiş ve Araplann 
sözünde olduğu gibi diyerek ~~ %i 'U !+.i) "Kap/anı bana göster ki sana 
yağmurn gösterryim"107 şeklinde geçen bu meseli örnek vermiştir. 108 

SONUÇ 

Makale seviyesinde bir çalışma çerçevesinde incelemeye çalışttğımız el
Ahfeş'in gerek Arap dili açısından gerekse tefsll: ilmi açısından son derece 
önemli bir yere sahip olan Me 'ani'I-Kıtr'an'ında baş vurduğu istişhad metodu 
hakkında şu tespitiere ulaşttğımızı söyleyebiliriz. 

ilieri ilcinci asırdan itibaren Me'ani'I-Kıtr'an tarzında yazılan bütün 
eserlerde olduğu gibi müellifin bu eserinde de istişhadda bunduğunu 

görmekteyiz. Örneğin, eseri incelediğimizde özellikle Bakara sılresini tefsir 
ederken ortaya koyduğu başlıklar adeta bir nahiv kitabı izlerrimi vermektedir. 
An~ak müellif eserinde sadece nahiv konularıyla ilgilenmemiş aynı zamanda sarf 
konulanna da girmiştir. Belağat konulanna ise neredeyse hiç değinmemiştir. 

Bildiğimiz klasik tefsll: metodlanndan da farklı bir yol izlemişitir. Bütün 
ayetleri tek tek ele alarak işlememiştir. Ayetlerin sebeb-i nuzulleri hakkında bilgi 
vermemiştir. Rivayet tefsll:lerinde olduğu gibi ilgili ayetle ilgili bütün haberleri 
sıralayarak sonrasında kendi tercihini yapmarnışttr. Ayetleri yorumlarken kendi 
görüşlerini desteklemek için diğer ayetleri şahid getirmışttr. Kıraat 

farklılıklanndan yararianmış ve Arap kelamına da çok önem vermiştir. Lehçe 
farklılıklanndan delil getirmiş ve şiirlerden istişhadda bulunmuştur. Hadis ve 
mesellerden ise neredeyse hiç yararlamarnışttr. 

Bu çalışmanın dilbilimsel tefsll:lerin ilk örnekleri olan Me 'ani'I-Kıtr'an 
tarzında özellikle h. İkinci asırdan itibaren kaleme alınan eserler üzerinde 
çalışma yapacak araşttrmacılara bir nebze olsun faydalı olacağı ümidi 
içerisindeyiz. 

106 el-Ahfeş, Me atıi'l-l<Jtr'ôll, (Tiık.: Hüda Mahmud Kar:ia), mukaddime, s. 36. Aynca bu 
meseller için bkz., el-Ahfeş, Me 'alli'l-l<Jtr'litı, (Thk.: Hüda Mahmud Kar:ia), II, 764. 

107 el-Askeri, Ebu Hilıll, Cenıheretii'I-E1llsa4 (Tiık.; Muhammed Ebu'l-Fadl İbr:ihim, Abdulmecid 
Kadamaş), I. Baskı, 1964, I, 54. 

108 el-Ahfeş, Me 'alli'l-l<Jtr'li", (Tiık.: Hüda Mahmud Kar:ia), I, 308. 
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