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TEFSİR METODOLOJİSİNDE SARF iLMİNİN YERİ VE ÖNEMİ 

Emrullah ÜLGEN" 

Öz 
Dilbilimsel faaliyetlerin başladığı ilk dönemlerden itibaren, yapısal analizlerie kelimelerin biçimsel 

hususiyetleri izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu da gerek dini gerekse edebi metinterin 

anlaşılmasında sarf ilmini önemli bir konuma getirmektedir. Her ne kadar sarf ilminin; esbab-ı 

nüzul, nasih-mensüh, i'rabu'I-Kur'an, emsalu'I-Kur'an gibi tefsir metodolojisindeki zorunlu ilimler 

kategorisinde olup olmadığıyla ilgili bir ittifaktan söz edilemese de birçok argüman, bu ilmin en 

az bu disiplinler kadar önemli olduğunu. ortaya koymaktadır. Müfessirier, ayet lafıılannı tahlil 

edip lafzın delaletini tespitte katkısı olan bu ilimden azami ölçüde istifade etmişlerdir. Zira 

ayetterin daha iyi anlaşılması, öncelikle kelime yapısının doğru analiz edilerek biçimsel 

özelliklerinin ortaya çıkanlmasıyla mü_mkün olmaktadır. Bu da lafzırıı köküyle ilgili muhtemel 

formlann en doğru olanını tespit eden ve aynı biçimli kelimeler arasındaki farklılıklan ortaya 

koyan sarf ilmiyle mümkün plmalctadır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Tefsir, Sarf, Sarf ilmi,lştikak. 

Abstract 

The lmportance And Position of Sarf (Arabic Morphology) in 
Tafseer Methodology 

From the early ages, when the linguistic activities started, the words' formal characteristics have 

been tried to be explained with the structural anaıxsis. This carries the Arabic morphology to an 

important point in understanding both religious and literary texts. Although we cannot talk 

about a cansensus on whether the Arabic morphology is a necessary knowledge category 

inside the tafseer methodology like esbab-ı nüzul, nasih-mensüh, i'rabu'I-Quran, emsalu'I-Quran, 

a lot of arguments reveal that this knowledge is as important as these disciplines at least To the 

maximum extent; the exegetes benefit from this knowledge, which has a contribution to the 

detecting the existing of words by analyzing the verse words. So, for a better understanding of 

the verses, primarily it is necessary to reveal the formal characteristics of the words by analyzing 

the structure of them correctly. So it becomes possible with the grammar knowledge, which 
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reveals the differences amongst the same formed words and detects the most accurate one of 

the possibfe forms refated to the origin of the word. 

Key words: Quran, Commentary, Grammar, Grammıır Knowledge, Derivation. 

Giriş 

Kur'an tefsirini manevi bir sorumluluk addeden müfessirler, onu daha 
iyi anlamak ve anlatmak maksadıyla nüzulünden itibaren büyük gayretler 
içerisine girmişlerdir. ilk dönemlerde daha çok tefsir materyallerinin bir araya 

getirilmesi şeklinde ortaya çıkan bu çabalar, daha sonraları esbab-ı nuzQI, 
nasih-mensQh; i'rabu'I-Kur'an, , emsalu'I-Kur'an gibi Kur'an'a özgü ilmi· 

disipliniere dönüşmüştür. Bunlarla. birlikte kelime ve cümle formlarını 

inceleyen dilbilimin temel alanlarından (luğat nahiv, sarf) da azami ölçüde 
istifade etmişlerdir. _. 

Dilbilimsel çalışmaların başladığı erken dönemlerden itibaren 
kaynaklarda, k~limenin yapısıyla ilgili tahlilierin çokça yer alması, gerek dini 
gerekse edebi metinlerin anlaşılmasında sarf kurallarının önemini ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte sarf ilminin, müfessirin bilmesi zorunlu ilimler 
kategorisinde sayılıp sayılmayacağıyla ilgili metodolajik düzeyde bir ittifakın 

olduğu söylenemez. Mesela; SuyCıti ve Zerkeşi gibi alimler, müfessirin bilmesi 
gerekli ilimler kategorisinde bu ilmi özellikle zikrederlerken, 1 Allısi'nin bu 
konudaki yaklaşımının çok net olduğu söylenemez. Alusi, Kur'an tefsirinin 
nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili metodolajik bilgiler ihtiva eden tefsirinin 
mukaddimesinde nahiv, luğat, belağat gibi dilbilimin çeşitli alanlannda 
yetkinliğin gerekliliğinden bahsetmektedir. Ancak bu bağlamda sarf ilminin 

gerekl iliği ile ·ilgili -SuyOti'nin konuyla · ilişkin tespitini aktarma haricinde

herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır.2 Tefsir metodolojisinde en 
az diğer ilimler kadar önemli olan bu ilmin, gerek tefsire ışık tutan 
mukaddimelerde gerekse uiCımu'I-Kur'an ~.serlerinde yeterince ele 
alınmaması oldukça dikkat çekicidir. 

Müfessirler, dilbilimin diğer disiplinleri gibi kelime yapısını analiz 
ederek biçimsel bir takırrf'hususiyetleri ortaya çıkaran sarf ilminden de azami 
ölçüde istifade etmişlerdir. Müfessir, en doğru manaya u laşmak için müşkil, 

1 SuyOti, EbO'f-Faıf Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-itkôn fi U/Ctmi'l-Kur'ôn, D:lru lbn-i 
Kesir, Beyrut, 2002, c. ll, s. 1210; Zerkeşi, EbO Abdiilah Bedreddin Muhammed b. Sahadı r b. 
Abdillah, el-Burhôn {i U/Ctmi'l-Kur'ôn, thk. Muhammed Ebu'I-Fadl lbrahim, Darut-Turas, 
Kahire, ty., c. 1, s. 297. 

2 Alüsi, Ebu's-Sena Şehabeddin MahmOd b. Abdillah, Rühu'/-Me'ôni li Te(siri'l-Kur'ôni'l-Azim 
ve's-Sebi'l-Mesôni, Daru lhyai't-Turasi'I-Arabi. Beyrüt, 1985, c. ı, s. 6. 
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müşabih ve müşterek kelimeler arasındaki farklılıklan bu ilim sayesinde 
ortaya koyabilmektedir. Ayrıca bu ilmin kurallarından yararlanarak kelimenin 

iştikakı ve siğası gibi biçimsel durumlarından mana inceliklerine ulaşmaktadır. 

Kur'an tefsirinde sarfı önemli kılan faktörlerin başında lafızlardaki 

yapısal farklılıklann, ayetin gramatik yapısını O'rabını) etkilemesidir. 

Kelimelerin ayet terkibindeki görevlerine bağlı olarak da cümle düzeyinde 
birtakım anlamsal farklılıklar meydana gelmektedir. 

Tefsir-sarf ilişkisini ortaya koyan diğer bir argüman da tefsir ile ilgili 

tanımlarda, sarfın niteliklerinin öne çıkarılmasıdır. Ebu Hayyan şöyle bir tespit 
yapmaktadır: "Tefsir ilmi, Kur'a_ni lafızlann telaffuz keyfiyeti ile delaletlerini, 

müfred ve terkib haldeki hükümlerini ve terkip durumunda yüklendikleri 

manaları araştıran bir ilimdir."3 Özellikle tanımda geçen '(lafızlann) müfred 
haldeki hükümleri' şeklindeki kayıt, kelimenin biçimsel hükümlerini iza~ eden 
sarfla doğrudan ilişkili qlduğunu ifade eder. 

Tefsir-sarf ilişkisine delalet eden hususlardan biri de sahih kıraatierin 
tayin ve te~ihinde sarf kurallanna mutabakatın temel kriterler arasında yer 

almasıdır. Kıraat alimleri, genelde Arap nahvi özelde ise sarf kurallarına aykırı 

yapıları, sahih kıraatler kategorisinde değerlendirmemektedirler.4 Buna 
rağmen özellikle SuyCıti'nin el-ltkôn ile Zerkeşi'nin el-Burhôn'ı başta olmak 

üzere uiCımu'I-Kur'an kaynaklarında bu konunun yeterince işlenmemesi 

kanaatimizce önemli bir eksikliktir. Halbuki Kur'an tefsirinde kıraat ilminin 

gerekliliği hususunda müfessirlerin hemfikir oldukları bilinmektedir. 

1.Kavramsal Çerçeve 
Sarf ilmi, tarihsel süreç içerisinde ı...iı,ı,J'Dl11, ı,91ö;.·:, l, · Wıya.JI gibi 

birtakım kelimelerle temsil edilmiştir. Günümüzde bu lafızlann farklı alanlan 
temsil ettiği düşünüldüğünde bir kavram belirsizliğin olduğu söylenebilir. Bu 

ilmin teorik çerçevesinin ortaya konması için öncelikle bu belirsizliğin 

giderilmesini gerekir. 

a.Luğavi Anlam 
~;DJ.! i:Jıya sülasi-mücerred fıil kökünden müştak Wı,FDJI ile bu 

kökün bir türevi olan Wı,ı_;atll kelimeleri; bir şeyi döndürme, değiştirme ve 

dönüştürme (_w.:2j, JJ,~. J!.~) anlamlarına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle 

3 Ebü Hayyan, Esirüddin Muhammed b. Yusuf ei·Ceyyani ei·Endelüsi, Te(sfru'l-Bahri'l-Muhft, 
Darü'I·Kurubi'l- llmiyye, Beyrut, 1993, c. ı, s. 121. 

• lbrahim, Nebil b. Muhammed, ilmu'l-Kıraat,_ Mektebetu't-Tevbe, Riyad, 2000, s. 37. 
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bir şeyi ilk haline döndürmek, bir şeyi bir halden diğer bir hale tebdil etmek 
ya da bir şeyi kendisinin dışında başka bir şeye dönüştürmek manalarında 
kullanılmaktadır. örneğin; ,:.ı'n!-oll ::Jy-o ifadesi, rs~lo 'Çocukları başka bir 
yere naklettim.'; i:5.lT & ~1 ~§C cümlesi, ~.fo 'Allah (cc)! Sendeki stkmtıyı 
gidersin (hayırlı bir şeye tebdil etsin)!'; y~l.9 <:lıJll ~;.cu terkibi, v~ 0-2 
4W# v~ ~!'rüzgarın ve bulutun bir yerden başka bir yere nakledilmesi 
(mekanın değişmesi)' şeklindeki kullanımlar, yukarıda zikredilen kök 
anlamlarla doğrudan ilişkili oldukları görülmektedir. 5 

b.Terimsel Anlam 
Sarf ilmi, teşekkül evresinde daha çok .JY..J'Dlll ve ~lö·; .t.ı 

kelimeleriyle temsil edilirken, günümüzde ise ~_Fo.JI kelimesiyle temsil 
edilmektedir.6 lik dönem kaynaklarında sarila ilişkili konuların işieniş biçimi 
dikkate alındığında ~_,:ci}l lafzının, bu ilmin daha çok uygulama yönünü 
yarısıttığı görülmektedir. Bu ilmin teorik altyapısının ve kurallannın gelişmeye 
başladığı evrelerde ise daha çok ~_Fo.JI kelimesi kullanılmaktadır. Buradan 
hareketle bu kelimenin, sarf ilminin uygulama yönüyle birlikte teorik yönünü 
de kapsayarak, daha genel bir anlamda kullanıldığı söylenebilir. 

Arap dilbilimin temel disiplinlerinden sarf, kelime yapısındaki 
değişimleri kendi sistemi içerisinde geliştirdiği kurallar doğrultusunda 

• 1 

açıklamayı amaçlayan· bir ilimdir.7 Lafzın yapısındaki asli ve zaid harfleri tespit 
edip bunların sahih ya da illetli olup olmadıklarını izah etmektedir.8 Vazettiği 

kaideler ışığında lafzın yapısındaki değişimierin 'tespitine yoğunlaşmakla 
birlikte, b).J değişimlere bağlı olarak meydana gelen mana inceliklerini de 
ihmal etmemektedir.9 

5 El-lsfehani, EbO'I-Kasım Hüseyin b. Muhammed b. Mı.ıfaddal Rağıb, el-Mü(redôt (i Garibi'l
Kur'ôn, thk. Muhammed Halil Aynfini, Daru'I-Marife, ·aeyrut. 2005, s. 283; ibn Manzür, EbO'I
Fadl Muhammed b. Mükerrem b. Ali ei-Ensan, Lisônu'l-'Ara b, Daru'I-Me'arif, Kiihire, 11 ı 9 {h.), 
c. IV, s. 2434; lbn Faris, EbO'I-HOseyin Ahmed b. Faris b. Zekeriyya, Mu'cemu Mekqyisi'l-Luğa, 
thk. Abdusselam Muhammed Harün, Daru'I-Fikr, Beyrut, 1979, c. lll, s. 343; ei-Cevheri, EbO 
Nasr !smail b. Hammad, es-Sıhôh Tôcu'l-LGğa ve Sıhôhu'l-Arabiyye, thk. Ahmed Abdulğafür 
Attar, Daru'l-ilm, Beyrut. 1984, c. IV, s. 13Bs;·zebid1, EbO'I-Feyz Murtaza Muhammed b. 
Muhammed, Tôcu'l-'ArGs, Daru lhyai Turasi'I-Arabl, Beyrut. 1967, c. XXIV, s. 20. 

6 Hasan Hindavi, Menôhicu Sarfıyyin ve f:1ezôhibuhum, Daru'I-Kalem, Dımaşk. 1989, s. 15. 
7 Radiyuddin Muhammed lbn Hasen EI·Es1rebadi, Şerhu Şô{iyetu ibn Hôcib, thk. Muhammed 

Muhyeddin Abdu'I-Hamid ve diğerleri, Daru'I-Kutübi'l-ilmiyye, Beyrut. 1982, c. ı, s. 1. 
8 Bahaeddin Abdullah ibn Akıl, Şerhu lbn 'Akil, Daru't-Turas, Kahire, 1980, c. IV, s. 191. 
9 ibn Malik. Muhammed et-Tiii, /'côzu't-Ta'rif {i 'ilmi't-Tas ri(. Mektebetu's-Sekafetu'd-Diniyye, 

Kahire, 2009, s. 6; Zerkeşi, el-Burhôn fi U/Gmi'l-Kur'ôn, c. ı , s. 297; 5ubhi Salih, Dirôsôt {i 
Fıkhu'I-Luğa, Daru'I-Kutübi'I·Melayin, Lübnan, 2004, s. 177. 
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Bu bilgiler ışığında sarf ilmi şu şekilde tanımlanabilir. iştikak, idğam, 
ibdal, i'lal vb. araçlarla kelime yapısının farklı formlara dönüşümünü ve buna 

bağlı olarak meydana gelen anlamsal incelikleri, Arap dili zemininde 
geliştirdiği kurallar çerçevesinde inceleyen dilbiliminin temel disiplinlerinden 

biridir. 

2.Sarf ilminin Doğuşu ve Gelişim Evrelerine Kısa Bir Bakış 
a. Nahivle iç içe Olduğu Evre 
Nahiv, sarf ve belağat disiplinleri arasında fi ili ayrışmanın henüz 

gerçekleşmediği ilk dönem dilbilimsel çalışmaların ası l gayesi, lahn 
tehlikesine karşı Arap dilinin orijinalitesini muhafaza etmekti.10 Bu amaçla 

bedevi kabilelerinden Arap diliyle ilgili toplanan materyaller büyük bir itinayla 
tedvin edilerek dilbilimsel kaynaklarda toplandı. Daha sonra bu 

materyallerden türneyarım yöntemiyle çeşitli kurallar elde edildi. Bu kurallar, 
tarihi süreç içerisinde gelişerek başta nahiv, sarf, belağat disiplinlerinin 
temelini oluşturdu. 11 

ilmi bir disiplin formuna tarihsel süreçte ulaşan sarf ilmi, öncelikle 
nahivle birlikte gelişme imkanı elde etmiştir. lbn-i Cinni'nin de ifade ettiği 

üzere12 ilk dönem nahiv kaynaklarının hemen hemen hepsi sarf konularından 
bahsetmektedir.13 Güpümüze ulaşan ilk nahiv kitabı kabul edilen Sibeveyhi'n 

(v. 182/798) el-Kitôb· adlı eserin i, Arap dilbiliminde önemli kılan faktörlerden 

biri de lafzın morfolojik yapıs ıyla ilgili birçok tahtile yer vermesidir. Oldukça 
geniş muhtevaya sahip olan bu eser, nahivde olduğu gibi sarfla ilgili 
çalışmaları da büyük ölçüde etkilemiştir. Ilk dönem meşhur dilcilerden 
Müberred (v. 286/900), Arap gramerinin temel kaynaklarından Muktadab'ı 
telif ederken sarfla ilgili konularda, el-Kitôb'ı esas almıştır. Zira eserdeki bab 

vefasıl muhtevaları büyük ölçüde el-Kitôb'dakilerle örtüşmektedir.14 Müfessir 

kişiliğinin yanında dilci kimliği ile bilinen Zemahşeri (v. 538/1144) de Mufassal 

10 Zübeydi, EbO Bekr Muhammed b. el-Hasan b. Ubeydullah, Lahnu'I·Avôm, thk. Ramazan 
Abduttewab, Mektebetu'I·Hand, Kahire, 2000, s. 62 

11 Sekkiiki, EbO ·Ya'kOb Siraceddin Yusuf b. Ebi Bekr b. Muhammed, Mi{tôhu'l-Uiüm, Daru'l· 
Kutübi'l-illmiyye, Beyrut 1987, s. 75. 

12 Not ibn Cinni, tasrif kavramını, bir kelimeyi bir biçimden farklı bir biçimlere döniiştürmek 
olarak değertendirmektedir. lbn Cinni, Ebü'I·Feth Osman ei-Mevsıli, ei-Münsif li Kitôbi'I-
Tasri{. ldaretu lhyai't-Turiis, 1945, c. ıı, s. ı. · 

13 lbn Gnni, el-Munsif li Kitôbitl· Tasrif. c. ll, s. 4. 
14 Not Sarfla ilgili konular, dört cilthalinde bası lan eserin farklı yerlerine serpiştirilmiş halde yer 

almaktadır. Bkz. EI·Müberred, EbO'I·Abbas Muhammed b. Yezid, el-Muktadab, thk. 
Muhammed Abdu'I·Halik Azime, Kahire, 1994. 
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adlı eserini büyük oranda el-Kitôb'a dayandırmıştır.15 Arap dili otoritelerinden 
ibn Malik (v. 672/1274) ise El{ıyye isimli eserinin sonlannda ayn'ı konuları, 

farklı bir üslupla manzum bir biçimde ele almıştır.16 

Oluşum evresinde, bu ilmin pratiğininin teorik ilkelere nazaran daha 
çok geliştiği söylenebilir. Nahivde olduğu gibi sarfta da birincil kaynak 
niteliğindeki el-Kitôb adlı eserde, kelime yapısıyla ilgili önemli analizler 
yapılmaktadır. Ancak teorik değerlendirmeler için aynı şeyi söylemek güçtür. 
Örneğin, ebniyye, i'lal, ibdal, idğam vb. sarfla ilgili konular ~;afll başlığıyla 
aktarılmakta ancak bu kavram, sonradan ilmi bir disiplin olan sarftan ziyade, 
dilbilimde bir yöntem olan kıy&s-ı luğavlnin karşılığı olarak kullanılmaktadır. 
Sibeveyhi'nin tanımı bunu desteklemektedir: "Bu (sarf konularını aldığı bôbı 
kastederek), Arapların isim, sıfat, illet/i olan veya illetli olmayan fiillerden 
terkip ettiğ~ mu'tel olup da kullanmadıkları ya da kelamlannda bulun_mayan 
lafızlann benzer ancak farklı bir vezinle kıyasını esas aldıklan bôbtır. işte bu, 
lügatçilerin _ ~ olarak isimlendirdik/eri şeydir."17 Bu alıntıda ~;afll 
kavramına, sahih ya da mu'tel fark etmeksizin bazı kurallar doğrultusunda 
kelimenin bir vezinden diğer bir vezne kıyası, şeklinde oldukça sınırlı bir m ana 
yüklenmiştir. 

. Dilbilim disiplinlerinde fiili ayrışmanın henüz gerçekleşmedfği 
oluşum evresinde, sarf ilminin nahvin himayesinde geliştiğini gösteren en 
önemli verilerden biri de nahivle ilgili tanımiann sarfı da içine alacak biçimde 
kapsamlı olmasıdır. Nahvin sistematize edilmesi ve teorik çerçevesinin 
belirlenmesinde önemli katkılar sunan Ebu Ali Farisi (v. 377 /987) sarfı da içine 
alan şöyl~ kapsamlı bir tanım yapmaktadır: "Nahiv; türnevarım yöntemiyle 
Arap ketamınCia istinbôt edilen bir takım ölçütlerdir. •rıa Benzer şekilde ibn 
Cinni'nin nahivle ilgili; "i'rôb ve bununla birlikte tesniye, cemi, ism-i tasğfr, 
izôfet, nisbet, terkip gibi konularda yapılan tasarruftarla bu dilin astma 
yönelmektir."19 şeklindeki tariımı da oldukça. ge·nel olup nahiv ve sarfı da 
kapsamaktadır . . 

15 Not Sistematik olmamakla birlikte sarfla ilgili birçok başlık. bir ciltten oluşan bu eserde 
işlenmiştir. Bkz. Zemahşen~ Ebu'I-Kasım Muhammed b. ömer, ei-Mu{asso~ Daru'l-01, Beyrüt, 
trs. 

16 Muhammed b. Abdullah ibn Malik. M~nu'I-EI{iyye, Mektebetü'ş-Şa'biyye, BeyrOt, trs. 
17 Sibeveyh, Ebu Bişr Amr b. Osman b. Kanber ei-Harisi, ei-Kitdb, thk. Abdusselam Muhammed 

Harun, Mektebetu Hanci, Kahire, 1988, c. IV, s. 242. 
18 Farisi, EbO Aliei-Hasen b. Ahmed, et-Tekmile, Riyad üniversitesi Yay., 1980, s. 3. 
19 ibn Gnni, Ebu'I-Feth Osman b. Cinni ei-Mevsıli, ei-Hosdis, thk. Muhammed Ali Neccar, 

Mektebetu'l-ilmiyye, Mısır, trs., c. ı, s. 34. 
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Özetle henüz müstakil bir ilim o lmadığı tekewün evresinde, sarfın 
daha çok uygulama yönü öne çıkmış, konulannın aktanmında sistematik bir 

yöntem takip edilmemiştir. Konular, özet bir biçimde eserlerin farklı yerlerine 

serpiştirilerek işlenmiştir.20 

b. Sarf ilminin Olgunluk Evresi 
Sartın olgunlaşması ve sitematize edilmesinde birçok alimin katkısı 

olmakla birlikte özellikle bu alana özgü telif ettikleri eserlerle Mazinl, ibn 

Cinnl ve EbO Ali Farisi gibi dilöilimciler öne çıkmaktadırlar. 

Sarf ilminde telif edil_en ilk eserle ilgili kaynaklarda farklı bilgiler 
bulunmaktadır. Kufe ekolünden All b. Hasan Ahmer (v. 194/810) 21 ve Basra 

ekolünden Ahfeş'e (v. 2~0/825) 22 et-Tasrif adında birer eser nispet edilmekle 

birlikte bu eserler günümüze ulaşamamıştır. Bu nedenle günümüze uLaşması 

itibariyle Mazinl'nin (v . . 247/861) et-Tasrif adlı eseri, ilk müstakil eser kabul 
edilmektedir.23, Içeriği büyük oranda el-Kitab'a benzemekle birlikte, sarfa -özgü bir eser olması itibariyle oldukça önemlidir. Eserde ebniyye, ziyadôt, 
'ilôl-ibdôl, kıyas-ı luğavt gibi bölümler, on sekiz alt başlıkla detaylandırılarak 

sistematik bir biçimde aktarılmıştır. Bu alanda diğer önemli bir eser de ibn 
Cinnl'nin (v. 392/1002), el-Kitôb'daki sarfla ilgili konulan bir araya getirerek 

telif ettiği et-Tasri{u'l-MulUki adlı eserdir.24 

Ebu Ali Farisi'nin sarf konularına tahsis ettiği et-Tekmile adlı kitabı 
da bu alanda yazılan önemli eserlerden birisidir. Sarfa özgü bir eser olmakla 

birlikte, eserin mukaddimesinde sadece nahvin tanırnma yer vermesi, daha 
çok uygulamaya dayalı bir ilim olan sarfın teorik zemininin yeterince 

olgunlaşmadığını göstermektedir. Eserde konu!ar iki ana çerçevede ele 

alınmı.ştır: Birincisi; kelime sonlarındaki harf, hareke ve sukun düzeyindeki 
değişimler olup bunlar da kendi içerisinde iki kısma ayrılmaktadır. Biri, amil 

olgusuna bağlı olan, diğeri ise amil kaynaklı olmayan değişimlerdir. Bu da 

hareketi bir harfın sakin kılınması ya da sakin harfın hareketi kılınması, 

harflerin ziyadeliği, bir harfın diğer bir l'iarfle tebdili ve ibdal gibi konulardır. 

20 Ezheri, Halid b. Abdullah, Şerhu't-Tasrih ala't-Tovdih, O§ru'I-Kutübi'l-ilmiyye, Beyrut, 2000, c. 
ll, s. 653. 

21 ibnu'I-Kıfti, Ebu'I-Hasan Cemaluddin Ali b. Yusuf b. lbrahim, inbiihu'r-Ruvôt ala Enbôhi'n
Nuhdt, thk. Muhammed Ebu'I-Fadl ibrilhim, Daru'I-Fikri'I-Arabi, Kah i re, 1986, c. IV, s. 11 O. 

22 ibn Cinni, Ebu'I-Feth Osman b. Cinni ei-Mevsıli, Sırru Sınô'ati'l-i'rôb, thk. Hasan Hındavi, 
Daru'l-Kalem, Dımaşk. 1985, c. ll, s. 750. 

23 Hindavi, Menôhicu Sarfıyyin ve Mezôhibuhum, s. 68. 
24 Bkz. ibn Cinni, EbCı'l-Feth Osman b. Cinni el-Mevsıli, et-Tasri{u'l-Mulüki, Şirketu Nemriln, 

Mısır, Trs. 
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ikincisi; kelimenin bizzat yapısı ile ilgili değişimlerdir. Her ne kadar ka'(ramsal 

düzeydeki yeterli tespitler ortaya konmasa da özellikle konulann tasnifinde 
sistematik bir metodun takip edilmesi eseri bu alanda öne çıkarmaktadır.25 

·3. Ayetleri n Anlaşılmasında Sarf ilminin Katkısı 
a. Lafzın Kökünün Tespit Edilmesi 
Tefsir metodolojisinde yetkin alimlerden SuyOti, Allah'ın muradını 

anlamaya çalışanlann; lafzın yapısı, lafzın delaleti ve i'rab hususiyetlerini 
bilmeleri gerektiğini belirterek sarf ve nahiv disiplinlerinin önemine dikkat 
çekmektedir. Ona göre ism-i fail, ism-i meful gibi kelime formları ile 
mübteda-haber gibi i'rab hususiyetlerinin bilinmesi, sahih bir tefsirin temel 

koşullarındandır.26 

Müfessir, lafzın kökünü tespit ederken birden fazla ihtimalle 
karşılaşabilmektedir. Bu durum, gerçekte lafzı müphem kılmaktan ziyade 
alternatif manaları ortaya çıkarmada müfessire imkan sağlamaktadır. 

Ayetlerin tefsirinde sarfın gereklil iğini izah sadedinde Zerkeşi'nin, kelime 

kökünün farklı formlara intikalinin mana çeşitliliğine sebebiyet verdiği 

şeklindeki tespiti de bunu desteklemektedir. Ona göre bu, iki şekilde vuku 

bulmaktadır. Birincisi; ism-i zaman, ism-i mekan, ism-i tasğir, ism-i fail, ism-i 
mef'ul gibi çeşitli yaP.ılardır. Diğeri ise kelime kökünden ziyade lafızlardaki 
hazf, ziyade, kalb, ib.dal, idğam gibi arızi peğişimler olup ikincil manalara 

sebebiyet veren durumlardır.27 

Arap dilbiliminin önemli şahsiyetlerinden lbn Hişam (v. 761/1360), 

doğru bir i'rab tahlilinin sarf kaidelerini bilmekle mümkün olduğunu şu 

örnekle izah etmektedir. ;!.l}iıD .;T .,;ıl.:) ~1 ~ll ~I)JI~ "Zina eden bir kaçfınla 
ancak zina eden bir erkek ya da müşrik bir erkek evlenir." (Nur, 24/3) ayette 
geçen merfu formdaki ;!.l}iıD kel imesinin, mecOr olan .,;ıti kelimesine attının 
nasıl mümkün olabileceği · sorusuna şu _tahlille cevap vermiştir. Ayette 

geçen· .,;ıiJ kelimesinin aslı Y.Jij şeklindedir. Damme, ı,?harfine ağır 

geldiğinden dolayı bu harf sakin kılınmıştır. Sonra iltika sakinden dolayı ı,? 

harfi hazfedilmiştir.-h .;,~ ·fa il olup ref ala m eti ise hazfe giden lŞÜZerindeki 
mukadder bir dammedir.28 

25 Farist Ebü Aliei-Hasen b. Ahmed, et-Tekmile, Riyad Üniversitesi Yay., 1980, s. 3-4. 
26 Suyüti, el-itkôn ,c ll, s. 309. 
27 Zerkeşi, ei-Burhôn, c. ı, s. 297. 
28 ibn Hişam, Ebü Muhammed Cemaluddin Abdullah b. Yusuf en-Nahvi, Muğni'I-Lebib an 

Kutiıbi'I-E'ôrib, thk. Abdulliitif Muhammed Hatib, Turasu'I-ArabT, Kuveyt. 2000, c. VI, s. 611 . 
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Kelime köküyle ilgili farklı okuyuş biçimleri, kelimelerin cümle 

içerisindeki i'rab durumlarını doğrudan etkilemekte anlam inceliklerine 
sebebiyet vermektedir. lğlia ·Jı-:.L • .,. .::ılı lğuıii ·i iiJT : •- :, lD "Biz - - .9 ~ ~ - - .9 -- lfi (!.uW 
herhangi bir ôyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da 
ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislin i getiririz." (Baka ra, 2/1 06) Ayette 

geçen le!!'H fiilini kıraat imamlarından lbn Keslr ve Ebu Amr, b mazi fiilinin 

muzarisi olarak t.Ji şeklinde hemze ile okumuşlardır. Diğer kıraat imamları 
ise uu.ı.ilsülasl mezld fiilinin muzarisi olarak ayetteki şekliyle yani leL•'li 
biçiminde hemzesiz okumuşlardır.29 lüıJJ şeklindeki okuyuşa göre fiil tehir 
etmek, ertelernek (..:ıpi LSI ..:ıluu) anlamianna gelmektedir. Buna göre ayetin 
manası, 'şayet belli bir vakte kadar ayetin nüzulünü ertelersek' şeklinde olur. 

Ayetlerin levh-i mahfGzda bırakılıp nüzGI safhasının ertelenmesi şeklinde 
yapılan başka bir yorum fıilin bu formuna dayandırılmaktadır. ~ 
biçimindeki ikinci okuyuş·a göre ise mana, ~onu olduğu gibi bırakmayı 

r 
emrederiz C4P-~ j:DII}' biçiminde olur. Buna göre lğ!!•ii fiili, ayetin hükmünü 

kaldırmamak diğer bir ifade ile olduğu gibi bırakmak anlamına gelmektedir. 

Buna göre Hz. Peygamber'e raci birinci mef'GI konumundaki kat (.!!) zamiri, 
mahzGf olup takdiri lğ<\!!,11 şekl_inde olur. Fiilin sonundaki ya (~J) harfi ise şart 

cümlesinin cevabında gelmesi sebebiyle düşmüştür.30 

&lAA : - •= :i -ı~ :: <U ;!J.,ıjT Ili .,. - '1 ' 0.ı • -ı ll> "Cinlerden biri(rit - lfi pf;AJ u Vf" -· - ~ lfi -~ u 
(kötü bir cin): 'Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm.' 
dedi." (Nemi, 27 /39) Ayette geçen ~~ kelimesi, yapı itibariyle hem muzari 

hem de ism-i fail olabilmektedir.31 EbussuGd, ayette yer alan cümleler 

arasındaki atıf ilişkisini dikkate alarak ism-i fail biçimini tercih etmiştir.32 Her 

ne kadar bu iki form ayetin manasını ciddi olarak etkilemese de üslup 
açısından bir incefiğe sebebiyet vermektedir. Şöyle ki belağatçılara göre fıil 

cümlesi şeklinde gelen haber öğesi, huçfGs (meydana gelme) ve teceddüd 
(yenilenme) anlamlarını ihtiva etmektedir. Başka bir ifadeyle haber 
konumundaki fıil zamansal nitelik taşıdığı için tedricilik ifade etmektedir. 

ıg ibn Mücahid, es-Seb'a fi'l-Kırôôt, s. 168; ed-D§ ni, et-Teysir fi'l-Kırôôti's-Seb'a, s. 76. 
3° KurtObi, EbO Abdiilah Muhammed b. Ahmed b. Ebi Bekr, el-Cômi'u li Ahkômi'l-Kur'ôn, thk. 

Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türki, Müessesetü'r-Risale, Beyrut, 2006, c. li, s. 309; Mekki, EbO 
Muhammed b. Hammus b. Muhammed b. Ebi Talib, Müşkilu i'rôbi'l-Kur'ôn, thk. Yasin 
Muhammed Siva.si, Daru'I-Me'mun li't-Turas, Dımaşk, ty, c. ı, s. 68. 

31 Halebl, Durru'l-Mesün (i Ulümi'l-Kitôbi'l-MeknDn, c. VIII, s. 615. 
lı Ebussuud, Muhammed b. Muhammed b. Muhyiddin lmad Efendi, irşôdu'l-Akli's-Selim ila 

Mezôyô'l-Kur'ôn-ı Kerim, Daru ihyai't-Turasi'I-Arabi, Beyrut, ty, c. nı. s. 3. 
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Müfred ya da isim cümlesi biçiminde gelen haber öğesi ise sübut (sabitlik) ve 

istimrar (süreklilik) anlamlarını bildirmektedir.33 

Özetle kelimelerdeki yapısal farklılıklar, öncelikle ayetin gramatik 

yapısını (i'rabını) şekillendirmektedir. Bu da doğal olarak ayette birtakım 

anlamsal farklılıklara sebebiyet vermektedir. Kelimelerin yapısal 
hususiyetlerini diğer bir ifadeyle iştikakını (türetilişlerini), farklı formlara 

dönüşümünü (siğalarını) ve bunların kategorilerini inceleyen sarf ilmi, doğru 

bir tefsir için vazgeçilmez alet ilimlerindendir. 

b. Lafzın Manasının Tespit Edilmesi 
Müfessirin bilmesi gerekli ilimler kategorisinde sarfı zikreden Zerkeşi, 

bir anlamın zamanla genişlemesi sonucu oluşan farklılıkların tespitinde bu 

ilmin önemli bir işieve sahip olduğunu ifade etmektedir. Ona göre lafızların 
h.ığavi manalarını ortaya çıkarması itibariyle nahivden daha önemlidir. Zira 

nahiv, kelimer'ıin cümle içerisinde sonradan oluşan arızi durumlarıyla 

ilgilenirken sarf, doğrudan kelime yapısıyla ilgilenmektedir.34 

Zerkeşi, ibn Faris'in sarf ilminden haberi olmayanların birçok bilgiden 

mahrum kalacakları şeklindeki tespitini, .1.:?.9 ve u~~~ örnekleriyle ilg~li 
tahliller~ naklederek bu ilmin tefsirdeki önemini izah etmeye çalışmaktadır. 
ibn Faris'e göre .1.:?.9 lafzı, mevcut haliyle müphem olup farklı formlara intikal 

ettiği. takdirde vuzuha kavuşmaktadır. Şöyle ki mal ile ilgili hususlar -*~ ' 
kayıp ile ilgili durumlar Ul.ı-?_9, kızgınlıkla ilgili durumlar ö~~, hüzünlü 

durumlar ise l.ı.?sformlarıyla ifade· edilmektedir. Aynı şekilde Lı~~~ 
kelimesi de _çeşitli formlara dönüştüğünde farklı anlamlar kazanmaktadır. ıJT.s 
Lı~~~ ~.9 Lı~l ~ "Şüphesiz içimizden Müslüman olanlar da var hak 

yoldan sapanlarda var." (Cin, 72/14) ve ~;ois"it11_s.1~ u~~ll1is "Hak 

yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır." (Cin, 72/15) 
ayetleri nde, zulüm manasında kullanılmıştır. _.Ancak farklı formda geldiği 

ulbu•&ô'll ~ ~1 0!1~is'Adaletli.olun, şüphesiz Allah adalet/i olanları 
sever." {Hucurat, 49/9) ayetinde ise tam aksin~ adalet manasma gelm~ktedir. 
Dolayısıyla bir mananin-farklı manalara intikalinin nasıl gerçekleştiğini bilmek, 

bu ilmin kurallarının bilinmesiyle mümkün olmaktadır.35 

33 Kazvini, Ebu'I-Meali Celaluddin ei-Hatib Muhammed, et-Telhis fi UIUmi'l-Belıiga, Daru'I
Fikıi'I-Arabi, Kahire, s. 107; Teftazani, Sa'deddin Mes'Od b. ömer b. 'Abdullah, Muhtasaru'l
Me'ıini. Istanbul, trs., s. 352. 

34 Zerkeşi, el-Burhıin, c. ı, s. 297. 
35 Zerkeşı; ei-Burhıin, c. ı, s. 297-298. 
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Zemahşer7, sarf ilminin kurallanna riayet edilmediği takdirde ayet 

yorumlarında hataların kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda, 

~t;,H ~ni ~ _g.C.lJ p~ "Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte 
çağıracağunız günü hatırla." (is ra, 17/71) ayetini örnek getirerek, ayette geçen 

1 
;ot;,! kelimesini bazı müfessirlerce, pl kelimesinin çağulu olarak 

değerlandirildiğini -halbuki pl kelimesinin çağulu .::.ı~l kelimesidir- bunun 

ise tamamen anlamsal bir endişeden kaynaklandığını söylemektedir. Buna 

göre babasız dünyaya gelen, Hz. isa'nın masumiyetini muhafaza etmek ve 

gayr-ı meşru olarak dünyaya gelen insanların haşirde mahcubiyet 
hissetmemeleri için annelerine nispet edilerek çağrılacaklardır. Ona göre Arap 

dili böyle bir yoruma imkan vermemektedir. 36 

c. Lafzın En Uygun ıyianasının Tespit Edilmesi 
Ayetlerin tefsirinde en ideal mana için öncelikle lafızlann yapısal 

özellikleriniD çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Özellikle aynı kategoride 

değerlendirilen, ancak aralarında biçimsel farklılıklar bulunan kelimelerin sarf 

kuralları ışığında doğru tahlili, mana inceliklerinin tespitinde oldukça 

önemlidir. Mesela; p.Jk. , Nk-ve pllc kelimelerinin hepsi ism-i fail 
kategorisinde değerlendirilmektedir. Ancak ~ ve pllc kelimeleri 

p.lk.'kelimesinden farklı olarak mübalağa manasını taşımaktadırlar. 37 

Dolayısıyla anlam itibariyle daha vurgulu yapılardır. Bu biçimsel 

hususiyetlerden kaynaklanan mana inceliklerini, Türkçe mealler arasında 

mukayese yaparak ortaya koymaya çalışacağız. 38 

Örnek 1: .._,ı;. ~ 1- !.; IAı alıl - ·-<'1 <-•l ;;i.. l·, ô.,.•LD l .. ô.,.•l ~.<T ·ı.~ 
~ l.)y.o.>U • !3 p.AJ U'-' J ::r- .:r-. J .;r-:; J p.AJ ~ 

ı:.ı!s"Eğer size, 'Geri dönün' denirse, heme_n dönün. Çünkü bu sizin için daha 
nezih bir davranıştır. A{{ah, yaptıklannızı hakkıyla bilendir." (Nur, 24/28) Bazı 

mealler, ayette geçen /ı!!<' ;;~ ~ aİJI.9 cümlesine şu şekilde mana 
vermişlerdir. 

a. "Allah, yaptığınızı bilir." (Diyanet Vakfı)_ 

b. "Allah yaptıklarınızı bilendir." (Süleyman Ate.ş) 
c. "Allah yaptığınız her şeyi tamam-en bilir." (Suat Yıld ı rım} 

d. "Allah, yaptıkla.rınızı hakkıyla bilendir." (Diyanet Yeni Me€d} 

36 Zemahşeri, Ebü'l-KAsım Muhammed b. ömer, el-Keşşô{. Mektebetü'l-Ubeykan. Riyad, 1988, 
c. ll, s. 682. 

37 lbn Hiş3m, Ebü Muhammed Cemaluddin Abdullah b. Yusuf en-Nahvi, Şerhu Kotru'n-Nedô ve 
Beltu's-Sedô, Daru'l-Ma'rife, Beyrüt, 2005, s. 233. 

38 Not Ayet n'ıealleri, htto:/{www.kuranmeali.com/ayetkarsifastirma adlı siteden {09.12.2015) 
alınmıştır. 
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e. "Allah, yaptıklannızı çok iyi biliyor." (Yaşar Nuri Öztürk) 
f. "Allah edip-eyiediğiniz her şeyi bilir." (Muhammed Es ed) 

Yukandaki a. ve b. hariç diğer mealler, ;ô!lc sığasındaki mübalağa 

vurgusunu manaya yansrtmışlardır. Zira her şeyi tamamen (c), hakkıyla (d), 
çok iyi (e), her şeyi (f) ifadeleriyle mananın pekiştirildiği görülmektedir. 

Örnek 2: aDliı.ıJ ~ ~ p.ll.T cffil (En'am, 6/124) ayetinde p.ll.T 
kelimesi, üstünlük manasını ihtiva eden ism-i tatdil formundadır. 39 Bazı 

Türkçe mealler, ayete şu şekilde mana vermişlerdir. 
a. "Allah, mesajını koyacağı yeri (elçilik görevini kime vereceğini) bilir." 
(Süleyman Ateş) 
b. "Peygamberliğini kime vereceğini Allah bilir." (Abdulbaki Gölpınarlı) 
c. "Allah, ri saletini nereye tevdi edeceğini daha iyi bilir." (Eimalılı) 
d. "Allah, peygamberliğini kime vereceğini tam bilendir." (Bayraktar Bayraklı) 
e. "Allah, peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir." (Diyanet vakfı). 
f. "Allah, elçifiğini nereye vereceğini çok iyi bilendir." (Hasan Basri Çantay) 

Yukarıdaki a. ve b. haricindeki meallerin, ism-i tatdil sığasındaki 

üstünlük manasını kelimeye başarıyla uyguladıkları görülmektedir. 

Örnek ~: ~~ ~ ":Hi 1~ C4J (Tebbet, 111/1), Ayette geçen ·~ 
ifadesi, istimrtir (süreklilik) manasını taşıyan dua formundadır. Onun tefsiri 
_sadedinde gelen yJ'_!Iafzı ise haber anlamındadır. 40 Zira Arap dilinde dua 
cümlesi, genellikle mazi sığasında gelmekte ve istimrar manasını 

taşımaktadır. Aşağıda da görüleceği üzere bazı mealler bu inceliği ayete 
başarıyla uyguladıklan halde bazı mealler uygulama mışlardır. 
a. "EbO Leheb'in iki eli heldk oldu, kendisi de hüsrana uğradı." (Ömer Nasuhi 
·Bilmen) 

b. "EbO Leheb'in sosyal gücü de kahrolsun, kendisi de kahrolsun!" (Bayraktar 
Bayraklı) 

c. "Kahrolsun o parlak yuzlünün iki eli ve kaHrolsun kendisir (Muhammed 
Es ed) 

d. "Ebu Leheb'in iki ~Li kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya!" (Süleyman 
Ateş) 

e. "EbO Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu." (Diyanet işleri) 
f. "Elleri kurusun, EbO Leheb'in ... Z~ten kurudu, mahvaldu o ... " (A. Fikri Yavuz) 

39 fbn Hişam, Katru'n-Neda ve Bellü's-Sadô, s. 291. 
40 Ferahidi, Halil b. Ahmed, Kitôbu'l-Ayn, thk. Abdülhamid Hendavi, Darü'I-Kütübi'l-llmiye, 

Beyrut 2003, c. lll, s. 123; el-lsfahani, el-Mü{redôt f( Garibi'l- Kur'ôn, s. 79; Zemahşerl, el
Keşşôf. c. VI, s. 455; Ebusuud, lrşddü'l-Akli's-Selim, c. V, s. 567. 
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a. maddesinde her iki fıil mazi manasında, b. ve c. maddelerinde 
beddua manasında yorumlanmı~ır. Ancak yukarıda da ifade edildiği üzere 
birincisinin beddua, ikincisini de haber manasında değerlendirildiği diğer 

mealierin Arap dil mantığı ve kı.ırallarına daha uygun olduğu görülmektedir. 

d. Kıraat Formlarının Tespit ve Tercihindeki Etkisi 
Kıraat farklıkl arı genelde hareke, i'rab, ziyadelik noksanlık gibi 

kelimenin biçimsel unsurlarına dayanmaktadır.41 Sahih kıraatierin tespit ve 
tercihinde genelde Arap nahvi özelde ise sarf ilmine uygunluk. temel kriterler 

arasında kabul edilmektedir. iki farklı kıraate hamledilebilen bir lafzın, sarf 
kurallarına uygun vechi sahih kabul edilirken, aykırı vechi sahih 

görülmemektedir.42 

AICısl, ~~.9~61 )~ ~E "Semud kavmi azgtnlığt sebebiyle 
yalanladL" (Şems, 91 /11.) ayetinde geçen ve cumhurun da benimsediği ~ 1_9lı ı; 

formundan farklı olarak Hasan, Muhammed b. Ka'b ve Hamad b. 

Selerne'den ~~~şeklinde bir kıraat nakletmi~ir. Alusl, bu kıraat biçimini 
sarf açısından tahlil ederek sıhhatini ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre bu 

okuyuş biçimi masdar kabul edilerek ~ ve ~j kelimelerine kıyas 

edilmiştir. Halbuki masadara uygun kıyas şekli 1!&;., dir. Bu okuyuşun 
kelimenin isim ya dq sıfat hususunda bir müphemiyete sebep olduğunu 
belirterek kıraatin şaz olduğu sonucuna varmıştır.43 

Cumhur, cSp1JI ~W ô!ID.9 "Diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz." 
(Necm, 53/20) ayette geçen ö!ID kelimesini, mevcut şekliyle okurken; lbn 
Kesir, ibn Muhaysin ve Mücahid gibi kıraatçılar ise öclio şeklinde hemze ve 

medd ile okumuşlardır. Her iki kıraat formu da mütevatirdir.44 Şevkanl, bu 

okuyuşlan kök açısından tahlil ederek kelimeye mana vermeye çalışmaktadır. 
Cumhur kıraatma göre bu kelime dökmek (t_ııo) manasında uJ,.o.Jj u-.üı 

kökünden mü~aktır. Çünkü ona adadıkları kurbanın kanı, Menat ismindeki 
putun yanına dökülmelde böylece ona yakıniaşmayı ummaktadırlar. Ikinci 

kıraata göre ise yağmur manasında c,g.l.JI kelimesinden müştaktır. Zira onlar 

•ı Zerkeşi, el-Burhôn, c. ı, s. 179. 
•z Ra'ini, Ebü Abdulliih Muhammed b. Şureyh, el-Kô(i fi'l-Kıraôti's-Seb'a, Daru'I-Kurubi'l-llmiyye, 

Beyrut, 2000, s. ı O. 
•J Ebü Hayyiin, Esirüddin Muhammed b. Yusuf ei-Ceyyani ei-Endelusi, Te(siru'l-Bahri'I-Muhit, 

Daru'I-Kutübi'l-llmiyye, Beyrut. 1993, VIII, 472; Alüsi, Ruhu'l-Me'ôni. c. XXX. s. 146. 
.. Dani, Ebü Amr Osman b. Said b. Osman ei-Ümevi, et-Teysir fi'I-Kvôôti's-Seb'a, tsh. Otto 

Pretıl. Daru'l-Kutübi'l-llmiyye, Beyrut, 1996, s. 204. 



114 Emrah ÜLGEN 

putu vesile kılarak yağmur talebinde bulunuyorlardı. Her iki vecih de Arap 

luğatında görülmektedir. 45 

Örneklerde de görüldüğü üzere müfessirler, kıraat formlarını sarf ve 
lugat açısından tahlil ederek doğru manaya ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Bu 

uygulama, bütün tefsirlerde bulunmaktadır. Bu da sarf ilminin tefsirde çok 
önemli bir işlevinin olduğuna açıkça delalet etmektedir. 

Sonuç 

Müfessirin bilmesi gerekli ilimlerden olup olmadığı hususunda 
kaynaklarda tam bir ittifak olmasa da özellikle tefsir kaynaklanndaki 
uygulamalar, ayet lafızlarının analiz edilerek sahih manaya ulaşmada önemli 
bir işlevi olan sarf ilminln, en az diğer ilimler kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ayetlerdeki ilahi maksadın daha iyi anlaşılması, öncelikle..kelime 

yapısının doğru analiz edilerek bir takım biçimsel hususiyetlerin ortaya 

çıkarılmasıy.[9 mümkün olmaktadır. Zira müfessir, bu ilmin kuralları sayesinde 
müşkil, müşabih ve müşterek kelimeler arasındaki yapısal farklılıklar ile lafzın 

iştikakı, siğası gibi durumları tahlil ederek anlamsal incelikleri elde etmeye 
çalışmaktadır . 

. Kur'an tefsirinde sarf kurallarını önemli kılan faktörlerin başında; 
lafızlardaki yapısal farklılıkların ayetin gramatiğini (i'rabını) etkilemesidir. 

Cü.mle düzeyinde gramatik ilişkileri etkileyen . bu yapılar, birtakım ma na 

farklılıklarına da sebep olmaktadır. Tefsirle ilgili tanımlarda, sarfın bazı 

özelliklerinin öne çıkarılması her iki ilim arasında güçlü bir ilişkinin varlığına 

esastan dela~et etmektedir. önemli bir delil de sahih kıraatierin tayin ve 
ter_cihinde sarf kurallarına mutabakatın başlıca kriterler arasında yeralmasıdır. 
Bütün bu olgulardan hareketle sarf ilminin, ayet lafızlarının yapısal 

hususiyetlerini, kendi sistematiği içerisinde ·geliştirdiği dilsel kurallar 

doğrultusunda izah ederek Kur'an'ın daha iyL.anlaşılmasını katkı sağladığı 

ifade edilebilir. Bu da dilbilimin temel alanlarından biri olan sarf ilmini, tefsir 
metodolojisinde önemli bir disiplin konumun"a· getirmektedir. 
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