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IV 

 

ÖNSÖZ 

 

Arapça olarak indirilen Kur’ân’ın anlaşılması , indiği dönemin ve coğrafyanın 

dilsel ve kültürel özelliklerini yansıtan Arapçanın bütün özelliklerinin bilinmesine 

bağlı olup, tefsir faaliyeti için öncelikli şartlardan birisidir. İlk dönemlerden 

başlayarak günümüze kadar yapılan birçok tefsir çalışmalarında Kur’an’ın öncelikli 

olarak dil çerçevesinde anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışılması bunun doğal bir 

sonucudur. Arap dili bilginleri dili bir gaye için inceleyip, metnin kendisini 

anlamanın dilin bizzat kendisini anlamaya çalışmaktan başka birşey olmadığını ifade 

etmişlerdir. Dili tüm yönleriyle (dil felsefesi, sesbilimi, sarf, nahiv, belağat, 

sözlükbilimi, vb.) ele almışlar ve bu çalışmalarını fıkhu’l-luga, ilmu’l-luga veya 

benzeri bir isim altında sürdürmüşler.   

Bu bağlamda çalışmamızda, Arap dili kaidelerini ve inceliklerini tefsirine en 

iyi şekilde uyguladığı kabul edilen Zemahşerî’nin (ö.538/1144) el-Keşşâf isimli 

eserindeki, sarf, nahiv ve belağat açısından fıkhu’l-luga uygulamalarını tespit etmeye 

çalışacağız. Böylelikle, Fıkhu’l-luga’nın ez-Zemahşerî tarafından nasıl anlaşıldığını 

ve bu anlayışınınl-Keşşâf’daki yansımaları ele alınacaktır. Fıkhu’l-luga konusunu 

belirli bir şahıs ve eser üzerinden incelemek, arştırmanın çerçevesini netleştireceği 

için, tercih edilmiştir.  Bu sınırlandırma, ilgili şahsın eseri üzerinden elde edilen 

verilerin, diğer alanlardan elde edilecek verilerle karşılaştırılmasına imkan sağlamak 

açısından önemli bulunmuştur. Dolayısıyla tefsir din dili  eksenli olarak yapılması 

planlanan bu araştırma, daha ileri düzeye taşınıp doktora çalışmamızın da temelini 

oluşturabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE ÖNEMİ 

Araştırmamızın konusu “fıkhu’l-luga” bağlamında Zemahşerî’nin el-Keşşâf 

isimli eserinin tahlil edilmesidir. O, bu eserinde dilsel verileri fıkhu’l-luga 

bağlamında ve ne şekilde ele almış, fıkhu’l-luga alanındaki konumu nedir soruları 

tezin temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çerçevede Kur’ân’da yer alan sözcüklerin 

iştikakı, cümle içerisindeki dizilişi ve bu dizilişin anlamaya katkısı sarf, nahiv ve 

belâgat ilimlerinin ışığında tespit edilecek ve ulaşılan sonuçlar örneklerle 

açıklanacaktır. 

Arap dili, tefsir ve birçok alanda yetkin bir alim olan Zemahşerî’nin el-Keşşâf 

isimli tefsirinde fıkhu’l-luga alanına dair yaklaşımları bulunmaktadır. Yapacağımız 

çalışma müfessir kişiliğiyle tanınan Zemahşerî’nin Arap diline yaklaşımını ve 

husûsen tefsirinde ne tür kelime tahlillerinde bulunduğunu ortaya koyacaktır. 

Fıkhu’l-luga çalışmaları ve buna benzer dil çalışmalarına rastlamak mümkün ise de, 

biz bu çalışmalardan farklı olarak Zemahşerî’nin fıkhu’l-luga anlayışını tefsir ilmi 

bağlamında ele alacağız ve bu anlayışın tefsir literatürüne katkısını ortaya koymaya 

çalışacağız. Konu bu tanımlanan şekliyle bir çalışmada incelenmemiştir. 

 Zemahşerî ve fıkhu’l-luga ile ilgili tahlillerin tefsir ilmi bağlamında sunulduğu 

bir çalışma olması bakımından önemli bulunmaktadır. Çalışmada hem arap dili hem 

de tefsir araştırmacılarının ilgili veya yakın konulardaki çalışmaları için bakış açısı 

ve malzeme sunması bakımından da önemli olduğu değerlendirilmektedir.  
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B. ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

 

Çalışmamızın temel amacı, dilbilimi ve dilbilimsel tefsirin Kur’ân’ın 

anlaşılması açısından vazgeçilmez bir yöntem olduğundan hareketle fıkhu’l-luga’nın 

dilbilimsel tefsirdeki konumunu belirleyip, Kur’ân’ı anlamaya katkısını ve tefsir 

usûlü açısından yerine getirdiği işlevi Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ındaki örneklerle 

ortaya koymaya çalışmaktır. 

Arap dili ve belâgatının öncü isimlerinden olan Zemahşerî, dil ile ilgili 

argümanları eserlerine en güzel  biçimde yansıtmıştır. Müellifin fıkhu’l-luga’ya bakış 

açısını ortaya komak,  klâsik Arap dili ve belağatı kaynaklarıyla dilbilimsel 

yaklaşımla telif edilen eserleri üslup ve söylem bakımından mukâyese yapmanın 

imkanını da hazırlamış olacaktır. 

Tanımlanan amacı gerçekleştirmel üzere ilk dönem ve çağdaş dönem Arap 

dilbilginlerinin telif ettiği eserlerini fıkhu’l-luga ile ilgili bölümleri tetkik edilip 

fıkhu’l-luga’nın kısa tarihçesi verilecek, tanımını yapılacakt, konuları sıralanacak ve 

gayesi ifade edilecektir. Böylelikle konunun bilimsel zemini tanımlanmış ve 

incelemenin akışı belirlenmiş olmaktadır. 

Arıdından fıkhu’l-luga’nın bu konuları el-Keşşâf’ın son cüzü, Fatiha Sûresi 

ve  Bakara Sûresinde incelenmiş ve dilbilim konularına göre tasnif edilmiştir. Bu 

yaklaşımla  Zemahşerî’nin fıkhu’l-luga hakkındaki açıklamaları tespit edilmiştir. 

 Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ının söz konusu kısımları çerçevesinde incelediğimiz 

fıkhu’l-luga uygulamaları çalışması, ülkemizde özellikle disiplinlerarası bir 
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yaklaşımla tefsir-dilbilim alanında yeni araştırmalara ipuçlarına sahip olacağı 

öngörülmektedir.   

Diğer yandan bu araştırma  modern okuma, anlama ve yorumlama teknikleri 

arasında semantik, semiyotik ve hermenötik gibi ilimlerin tefsir usûlü açısından 

kullanabilirliğini ölçmeye de zemin oluşturacak.  

C. ZEMAHŞERÎ ve el-KEŞŞÂF ADLI ESERİ 

1. ZEMAHŞERÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEMİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

(HİCRÎ 6.ASIR)  

 

Zemahşerî’yi daha iyi tanımak için doğduğu ve yetiştiği dönemi ele almak 

faydalı olacaktır. Bu bakımdan Zemahşerî’nin yaşadığı asırda sosyal hayat ve ilmî 

münasebetlere kısaca değinilecektir.  

İslam düşüncesinin en önemli merkezlerinden biri olan Harizm bölgesinde ilim, şiir 

ve edebiyatta günümüze kadar tesiri olan büyük ilim adamları yetişmiştir. Bilhassa 

fetihlerden sonra İslâmiyet Hârizm’de süratle yayılmış, İran ve Mâverâünnehir gibi 

bölgelerde İslâm kültürü ve medeniyetinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 
1
 

V/XI. ve VI/XII. asırlarda Hârizm, Mâverâünnehr ve dolaylarında İslâm kültürü 

egemen hale gelmiş, bu kültürün yayıldığı yerlerde Arap dilinin önemi artmıştır.   

Medreselerde Arapça öğretiliyor, birçok ilmî eser Arap dilinde kaleme alınıyordu. 
2
   

                                                           
1
 Harizm hakkında bkz. Abdulkerim Özaydın, “Harizm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(DİA), İstanbul 1997, XVI, 217-220;  Orhan Ş. Koloğlu, Mu’tezile’nin felsefe eleştirisi: Harezmli Mutezili 
İbnü’l-Melahimi’nin felsefeye reddiyesi, Emin Yayınları, Bursa, 2010, s.39 vd. 
2
 Ali Özek, ez-Zemahşerî ve Arap Lügatçılığındaki Yeri, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2006, s. 17. 
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Zemahşerî’nin yurdu olan Hârizm, pek çok âlim ve edîb yetiştiren Hârizm, 

kültür hareketleri yönünden ayrı değer taşıyan bir şehirdi. Bölge halkları, İslâm’a 

yeni girmişlerdi. Bu sebeble dine karşı büyük hürmet, çok kuvvetli bağlılık 

duyuyorlardı. Bölgede İslâm’ın ahlâk ve disiplin kaideleri cemiyet hayatına hâkimdi. 

Daha sonraları  tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, felsefe, riyâziye ve tabiat ilimlerinde ve 

Arap dili ve edebiyatı alanında büyük âlimleri bu bölgede yetişecektir. 
3
 

Hârizm ve civârında ilmin gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayan 

kütüphâneler bulunduğu tespit edilmiştir. O Müslüman memleketlerde muntazam 

kütüphânelerin bulunduğu, insanların hemen bütün ilim dallarında ve her konuda 

müracaat edilebileceği kitaplar telif edildiği târihî bir gerçektir. Fakat sonrasında 

gerçekleşen Moğol istilâsı bu kütüphâneleri büyük ölçüde ortadan kaldırmış, ilmin en 

mühim vasıtalarını tahrib eden bu durum Müslüman dünyanın ilmi birikiminden  

insanlık tarihini asırlarca geri götürmüştür.
4
 

 

 Hârizm’de yetişen âlimler bilhassa sarf, nahiv ve arûz gibi ilimlerde 

umumiyetle Irak, Mısır, Şâm ve Endülüs’deki âlimlerin yolundan ayrılmadığı ve 

lügat çalışmalarında da bilinen iki sistem üzerinde yürüdükleri bilinmektedir: Harizm 

âlimlerinin lugat çalışmalarında izledikleri birinci yol Zemahşerî’nin Esâsü’l-

belâğa’sında gördüğümüz gibi, harf ve kelime esâsına göre alfabetik lügat tertib 

etmektir; ikinci yol ise, yine Zemahşerî’nin Mukaddimetü’l-edeb’inin isimler 

kısmında olduğu gibi mevzu ve mânâlara göre sistematik lugatlar tertip etmektir.
5
 

                                                           
3
 Daha geniş bilgi için bkz. Özek, ez-Zemahşerî ve Arap Lügatçılığındaki Yeri, s. 18-22. 

4
 Özek, a.g.e, s. 22. 

5
 Özek, a.g.e., s. 22. 
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Hicri V. asrın sonlar ve VI. asrın başları  ilim ve âlimleri seven insanların yaşadığı, 

çeşitli şehirlerde ilim müesseseleri inşa ettiren yöneticilerin hükümdar olduğu, 

cemiyet hayatını sükûn ve emniyete kavuşturan, ferdî hayat yaşayışının en yüksek 

seviyeye ulaşması için çabalayan, Nizâmülmülk gibi bir vezirin hüküm sürdüğü bir 

devirdedir.
6
 

 

2.  ZEMAHŞERÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

a) Hayatı 

 

Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed b. Ömer el-Hârizmî ez-

Zemahşerî Receb ayının 27. Çarşamba günü 467 (1075) yılında Hârizm’in Zemahşer 

köyünde dünyaya gelmiştir. Sultan Melikşah (ö. 485/1092) ve Vezir Nizâmülmülk 

(ö. 485/1092) dönemlerine denk gelmektedir.
7
 

Zemahşerî’nin ailesi hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Divânu'l-

Edeb adlı eserindeki şiirlerinden anlaşıldığına göre, babası, dindar, gecelerini ibadet, 

gündüzlerini oruçla geçiren, ibadetlerini aksatmayan, âlim, edîb, malı az ve ona 

ehemmiyet vermeyen zühd ve takva sahibi bir insandı.
8
 Dinî emirlere riayet eden bir 

ailede yetişen Zemahşerî, yazı ve Kur’ân-ı Kerim ezberlemek gibi ilk ilimleri 

kasabının imamı olan babasından aldı.
9
 Zemahşerî’nin babası, Müeyyedü’l-Mülk 

                                                           
6 Cerrahoğlu, Zamahşerî ve Tefsiri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI,  s. 59. 
7
 Şemseddîn Ahmed b. Muhammed İbn Hallikân, Vefeyâtü’l-A’yan, Beyrut, 1977, V, 168-174. 

8
 Zemahşerî, Dîvânü’z-Zemahşerî, thk. Abdüssettâr Radîf, 1.Basım, Kahire 1425/2004, s. 79, 

Cerrahoğlu, Zamahşerî ve Tefsiri, s. 59. 
9
 Taşköprizâde Ahmed b. Mustafa, Miftâhu’s-saâde, Beyrut 1985, II, 87. 
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(v.494/1101) tarafından siyasî sebeplerle hapsedilmiş ve 488/1095 yılında hapiste 

iken vefat etmiş.
10

 

Zemahşerî’nin bir lakabı , Hârizm’de çok meşhur olduğundandır “Fahr-i 

Hârizm”dir. Diğer lakabı ise “Cârullah”dır. Bunu sebebi de uzun süre Mekke’de 

Kâbe’ye yakın bir yerde ikamet etmesindendir. Cârullah lakabı çokça 

kullanıldığından bu lakâpla  tanınmıştır.
11

 

b) İlmi 
 

Zemahşerî’nin ilmî hayâtı köyü Zemahşer’den çıkıp Buhara’ya gitmek ile 

başlamıştır. İlim halkalarına katılan Zemahşerî, Buhara’da fıkıh usûlü, fıkıh, tefsir, 

hadis, tevhid, mantık, felsefe ve Arap dili ilimlerini dönemin âlimlerinden tahsil 

etti.
12

 Zemahşerî, müfessir, luğatcı, edip ve şâir olmakla birlikte  aynı zamanda fakih 

idi. Fıkıhta Hanefî mezhebine mensuptur.  Asrın önde gelen âlimlerinden Ebû Mudar 

Mahmud b. Cerir ed-Dabbî el İsbahânî (v.507/ 1113) Mu’tezile mezhebine 

mensubtu. Bu zâttan etkilenen pek çok kimse gibi Zemahşerî de onun i’tizâlî 

fikirlerini benimsemiştir.
13

 İsmail Cerrahoğlu Mu‘tezilî Zemahşerî ile Hanefî  

Zemahşerî’nin kişilikleri arasında şöyle bir farktan söz eder: “Hanefî olan Zemahşerî, 

fıkhî meselelerde kendi mezhebi dışındaki görüşlere karşı müsâmahâlı ve hatta 

zaman zaman muhâliflerinin görüşlerini benimser ve kabullenirken, Mu’tezilî olan 

Zemahşerî ise muhâliflerine karşı müsâmaha göstermez, çoğu zaman onları 

                                                           
10

 Çetiner, “Zemahşerî”, ŞİA, VIII, 341. 
11

 Zemahşerî, Ru’ûsu’l-mesâil, “neşredenin girişi”  (thk.: A. Nezîr Ahmed), Beyrut, 1987, s. 29. 
12 Zemahşerî, Ru’ûsu’l-mesâil, s. 33. 
13

 Yâkut, Mu’cemu-Ubedâ, IXX, 127. 
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eleştirirdi. Ancak bu fikirlerin yayıcısı olması yönünden de ağır tenkidlere 

uğramıştır.”
14

 

Zemahşerî Horasan, Bağdat, Buhara ve Mekke gibi birçok ilim merkezini 

dolaşmıştır. Buralardaki birçok ilim ve münâzara meclisinde bulunmuştur. Gittiği her 

yerde etrafında ilim hâlkaları oluşmuş ve kendisiyle münâzaraya girenler onu 

görüşlerini takdirle karşılamışlardı.
15

 

Zemahşerî, 512/1118 senesinde Mekke’de ağır bir hastalığa yakalanır. Bu 

hastalık onu içtimâî hayâttan uzaklaştırır, uzlete çekilir. Zemahşerî bu hastalığı 

“munzire”, o yılı da “uyarı yılı” diye isimlendirir. Bu hastalık onun pişmanlığına 

dönüşür ve hâlinin değişimine sebep olur, insanların gözünde bir makam ve mevki 

sahibi olmak için gösterdiği çabalardan, sultan ve melikler için yazdığı övgülerden 

pişmanlık duyar. Bundan sonra sultanların çardaklarına ayak basmayacağına, onlara 

hizmet etmeyeceğine, onları methetmeyeceğine ve sâdece öğrenme, öğretme ve 

yazma üzerine eğileceğine dâir Allah’a söz verir.
16

 

Zemahşerî’nin hayâtının bu merhalesi, ilim hayâtının en verimli yılları olur. 

En meşhur, en faydalı eserlerini bu dönemde telif eder. Eserlerinin çoğunu 

Mekke’de, Zemzem ile Makâm-ı İbrahim arasındaki bir yerde telif eder. Mekke’de 

iken özellikle Ali  b. Hamza b. Vahhâs’ın (ö. 550/1155) büyük yardımlarını görür. 

Zemahşerî’yi tefsir yazmaya teşvik eden bu âlim olmuştur.
17

 

 

                                                           
14

 Cerrahoğlu, Zamahşerî ve Tefsiri, s. 62. 
15

 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, 1976, I, 429. 
16

 Bedrettin Çetiner, “Zemahşerî”, Şâmil İslâm Ansiklopedisi, ( İstanbul, 2000), VIII, 340-342. 
17

 Zemahşerî, Ruûsu’l-Mesâil, s. 35. 
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c) Hocaları 

 

Zemahşerî dönemin ileri gelen âlimlerinden ders aldığı ve onlara talebelik 

yaptığı bilinen bir husutur.  Sâdece belli bir beldedeki âlimlerden değil, birçok 

beldeyi dolaştığından, birçok âlimden istifâde etmiştir. 

Onun ilmî ve fikrî gelişmesinde en fazla tesir eden, Mahmud b. Cerir ed-

Dâbbî el-İsfehanî (ö. 507/1113)’dir. Bu âlim dil ilimlerinde, nahivde ve edebiyatta 

zamanının önde gelen âlimi idi. Tefsir Tarihi adlı eserinde Cerrahoğlu hoca’da bu 

hususu vurgulamaktadır: “Zemahşerî’de bu hocanın tesiri açık olarak görünür; 

Dabbî, Zemahşerî’ye sâdece dil ve nahiv yönünden tesir etmez, aynı zamanda ona 

i’tizalî fikirlerini de aşılar. Çünkü bu zât, mantık, felsefe ve i’tizalî yönünden de 

kuvvetli ve mezhebini yaymakta hırslı bir kimsedir.”
18

 

Zemahşerî’nin ilim aldığı hocalarından meşhur olanları şunlardır:   

- Ebu’l-Hasan Ali b. Muzaffer en-Neysâbûrî (ö. 493/1100),  

- es-Sedid el-Hayâtı (fakih)  

- Rukneddin Muhammed el-Usûlî (muhaddis), 

- Ebu’l-Hattâb el-Batır (muhaddis)  

- Ebû Sa’id eş-Şâkkânî (muhaddis) 

- Ebû Mansûr el-Hârisî (muhaddis),  

- el-Emîru’l-Alevî Uleyy b. İsâ b. Hamza b. Vahhâs,  

- Muhammed b. Kerâme el-Beyhakî’ (ö. 494/1100)
19

  

                                                           
18

 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 344-345. 

19
 Zemahşerî, Ru’ûsu’l-mesâil, s. 38-39. 



9 

 

d) Talebeleri 

 

Zemahşerî çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Onlardan bir kısmı lugat ve 

edebiyat alanında bir kısmı dîni ilimlerde otorite olmuşlardır. Talebelerinden bazıları 

şunlardır: 

- Ebu’l-Mehâsin İsmâil b. Ahdillah et-Tavîlî (ö. ?) 

- Ali b. Muhammed el-Umrânî (ö. 560/1166) 

- Muhammed b. Ebi’l-Kasım Zeynü’l-Meşâyîh (ö. 562/1168) 

- Ebu’l– Mehâsin Abdurrahim b. Abdillah el-Bezzâr (ö.?) 

- Ebû Amr Âmir b. El-Hasan es –Simsâr (ö. ?) 

- Ebû Sa’d Ahmed b. Mahmud eş-Şâtî (ö. ?) 

- Ebû Zâhir Sâmân b. Abdilmelik el-Fakih (ö. ?)
20

 

 

 

e) Vefatı 

 

Zemahşerî 538/1144 yılında Mekke dönüşünden sonra Hârizm’in Cürcâniye 

kasabasında vefat etmiştir. Kabir taşına şu mısranın yazılmasını vasiyet etmiştir: 

 

                                                           
20

 Zemahşerî, Ru’ûsu’l-mesâil, s. 40. 
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“Ey karanlık gecede sineğin kanadını gören,  

Sineğin boynundaki ecel terlerini ve zayıf kemiğin iliğini gören,  

İlk zamanlarda kendisinden hâsıl olan hatalarından tövbe eden kulunu affet!”
21

  

f) Eserleri 

 

Hayâtının büyük bir bölümünü ilim tahsiline, talebe yetiştirmeye ve eser 

te’lifine veren Zemahşerî’nin tefsir, nahiv ve edebiyat gibi alanlarda kabul görmüş 

eserleri vardır. Bu eserlerin alanlara göre tasnif edilmiş kısa tanıtımı aşağıda takdim 

olunmuştur:  

 

el-Keşşaf an hakaiki gavamizi’t-tenzil ve uyuni’l-ekavil fî vucühi’t-te’vil isimli 

tefsiri üzerinde yüzlerce şerh, haşiye, ta’lika ve reddiye yazılmıştır ve Zemahşerî’nin 

İslam âleminde tanınmasını sağlayan tefsirdir. Bir sonraki kısımda detaylarıyle 

tanıtılacaktır.  

Esasü'l-belâğa:  Önceki sözlüklerden tertip ve muhteva bakımından farklı, 

kelimenin kökündeki ilk harfleri esas alan bir sözlüktür. Zemahşerî’ye göre bu tertip 

aranan kelimenin kolayca bulunmasını sağlamaktadır. O bü sözlükte kelimelerin 

hakiki mânalarını açıkladıktan sonra özellikle mecazî mânalar üzerinde 

durmaktadır.
22

 

 

                                                           
21

 Ahmed ed-Dâvûdî, Tabakâtü’l-müfessirîn, Beyrut, ts., II, 316. 
22  Daha geniş bilgi için bkz. Hulusi Kılıç, “Esasü'l-belâğa”, DİA, İstanbul 1995, XI, 357. 
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A'cebü'l-aceb fî şerhi Lamiyyeti'l-Arab: eş-Şenferâ İbnu'l-Evs İbnu'l- Hacer'in, 

Lamiyyetu'l-Arab adlı eserinin şerhidir. Eser sadece lugat, müfredat ve nahiv 

yönünden şerhedilmiş, belagat konularına girilmemiştir.
23

 

 

el-Mufassal fî san’ati’l-i’rab: Arap dili gramerine dairdir. Konular Kur’an, Hadis, 

Arap şiir ve nesrinden bolca örneklerle anlatılmıştır. Zemahşerî'nin bu eseri dilciler 

tarafından büyük itibar görmüş ve birçok şerh ile haşiye yapılmıştır. 

 

el-Unmûzec: el-Mufassal adlı kitabının muhtasarı olup Arap dili ve gramerinin özet 

anlatımıdır.  

 

el-Faik fî garîbi'l-hadis: Hadislerde yer alan garîb kelimeleri açıklayan alfabetik 

olarak hazırlanmış bir sözlüktür. 

 

el-Kıstas fî ilmi'l-aruz: Aruzla ilgili bir kitaptır. Tahkikli baskıları mevcuttur. 

 

el-Müstaksa fî emsâli'l-Arab: Atasözlerini ilk kelimelerine göre alfabetik olarak 

sıralayan bir sözlüktür. 

 

                                                           
23

  Daha geniş bilgi için bkz.: Çetiner, Zemahşerî, ŞİA, s. 341. 
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Makāmâtü'z-Zemahşeri: Tasavvuf alanında olup hikmet, tavsiye, nasîhat, irşad gibi 

konuları içcerir.  

Mukaddimetü'l-edeb: Gramer ve lügat kitabı olarak hazırlanan bu eser beş bölümden 

oluşmaktadır. Bölümlerde sırasıyla isimler, fiiller, harfler, isim ve fiillerin çekimi 

konuları işlenir. 

Ruûsü'l-mesail: Hanefî ve Şâfiî mezhepleri arasında ihtilâflı olan fıkhî konuları 

ihtiva eder.  

Etvakü'z-zeheb fi'l-mevâiz ve'l-hutab: Muhtelif dillere çevirilen bu eser vaaz, 

nasihat, hikmet ve güzel ahlaka dair makalelerden oluşur. 

Kitâbü'l-cibal ve'l-emkine ve'l-miyâh: Coğrafya ilmiyle ilgili bir sözlüktür.  

Divânu’z-Zemahşerî: Hayatı, ailesi, çevresi ve diğer birçok konuda yazdığı şiirlerini 

topladığı kitaptır.  

Burada saydığımız eserlerin yanında kaynaklarda geçen başka eserlerde mevcuttur.  

Bu eserlerin tamamı Zemahşerî’nin bereketli ilim hayâtının ürünleridir.
24

 

 

                                                           
24 Zemahşerî’nin hayâtı ve eserleri hakkında daha geniş bilgi için bk.: Celâlüddîn Abdurrahmân es-

Süyûtî, Tabakâtu’l-Müfesirîn, Beyrut, ts., s. 104-105; Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl fi 

nakdi’r-rical, (thk. Ali Muhammed el-Becevî), IV, Beyrut, ts., s.78; Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Bekir İbnü’l-Esîr, 

el-Kâmil fi’t-târîh, XI, Beyrut, 1979, s.97; Ebu’l-Fidâ İsmâil b. Amr İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-nihâye, (thk. 

Ahmed Ebû Muhlîm), XII, Beyrut, 1985, s.235; Ebû Sa’d Abdulkerîm b. Muhammed es-Sem’ânî, el-Ensâb, 

III, Beyrut, 1988, s.163; Ebû’l-Kāsım ez-Zemahşerî, Esâsû’l-Belâğa, Beyrut, 1989, s. 5; Hayruddin ez-Ziriklî, 

el-Âlâm, Beyrut, 1990, II, 49;  Ahmet Özel, Hanefî Fıkıh Âlimleri, Ankara, 1990, s. 47-49;  Kâtib Çelebî, 

Keşfu’z-zünûn, Beyrut, 1990, II, 1475-1483; Ebû Abdullah Yâkut b. Abdullah er-Rûmî el-Hamevî,  

Mûcemü’l-büldan, Beyrut, t.s., III, 165-166; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemü’l-müellifin, Beyrut, 1993, III, 822. 
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g) el-Keşşâf 

(1) Eserin Adı 

  

Zemahşerî'nin meşhur tefsirinin tam adı el-Keşşâf ‘an hakâik-i gavâmizi't-

tenzîl ve ‘uyûni'l-ekâvîl fî vücûhi't-te’vîl'dir. Bazı kaynaklarda el-Keşşâf ‘an 

hakâiki't-tenzîli'n-nâtık ‘an dekâiki't-te’vîl veya sadece el-Keşşâf ‘an hakâiki't-tenzîl 

adıyla zikredilir.
30

 

 

Arapçada gizli saklı olan şeyleri açığa çıkarmak anlamına gelen “keşşaf” kelimesi,  

kendisinden önce ve sonra benzeri olmayan bir tefsir olarak tarif edilmiştir. Bunun 

sebepleri şöyle sayılmaktadır: Tefsirinde nahvin, Arap dilinin, belağâtın farklı 

güzellikleri göze çarpmaktadır. Keşşâf’a verilen değer ile ilgili söylenen bir beyit 

şöyledir: 

 

 إّن التفاسير في الدنيا بال عدٍد   

 وليس فيها لعمري مثُل كشافي 

 إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته 

 كالداء والكشاف كالشافيجهل فال 

 

                                                           
30

 Ali Özek, “el-Keşşâf”, DİA, Ankara, 2002, XXV, 329. 
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“Dünyada sayılmayacak kadar tefsir vardır,  

Ömrüme yemin olsun ki Keşşâfım gibisi yoktur.  

Eğer hidayet istersen onu okuman gerek,  

Cehâlet hastalık, Keşşâf da şifa gibidir.”
31

 

(2)Tefsirin Genel Özellikleri  
 

Tefsirini öven Zemahşerî kitabını iki yılda tamamlamıştır. Ona göre bu 

bereket “otuz yılda yapılacak işleri iki yılda gerçekleştiren” Ebû Bekir (r.a.)'in 

başarılı hizmetlerine benzer. Bunun Kâbe'nin feyziyle mümkün olduğunu söyler.
32

 

Müellif, eserinin mukaddimesinde Kur’ân'ı tefsir etmenin zorluğuna dikkat çekerek 

bunu yapacak kişinin Arap dili ve belâgatında, meânî, bedî ve beyan ilimlerinde 

derin vukuf sahibi olması yanında diğer ilimlerde de geniş bilgi birikiminin 

bulunması, zihnî melekelerinin ve sezgi yeteneğinin güçlü olması, çalışma disiplinine 

sahip bulunması gibi özellikler taşıması gerektiğini belirtir.
33

 

Zemahşerî’nin bu tefsiri Arap dili ve belâgatı zaviyesinden mühimdir ve 

Kur’ân’ın mucizeliğini bu yönden ortaya çıkarmaktadır. Daha sonra yazılan birçok 

tefsire kaynaklık eden el-Keşşâf “Ümmü’t-tefâsîr” (Tefsirlerin anası veya ana tefsir) 

olarak kabul edilmiştir.
34

  

                                                           
31

 Zemahşerî, Dîvânü’z-Zemahşerî, (tahkik Abdüssettar Dayf), Müessesetü’l-Muhtâr, Kahire, 
2004/1425,  s. 596. 
32

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 8-9. 
33

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 6-9; Özek, el-Keşşâf”, Dİ,  XXV, s. 329. 
34

 Özek, “el-Keşşâf”, DİA, XXV, s. 329. 
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Mu’tezile mezhebine bağlılığyla bilinen müellifi tenkit etmek için birçok 

eser, şerh, hulâsa, hâşiye ve ta’lîkât yazılmış. Bunlardan bazıları şunlardır: 

Muhammed b. Ali el-Ensârî, Muhtasaru’l-Keşşâf, Abdullah b. Hâdî ez-Zeydî, 

Muhtasaru’l-Keşşâf, M. Sıddîk Hasan Hân, Hulasatu’l-Keşşâf, Kutbuddin Şîrâzî, 

Muhtasaru’l-Keşşâf, Ahmed b. Hasan Cârberdî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, Cemaleddin 

Aksarâyî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, Teftâzânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, Seyyid Şerim el-

Cürcânî, Hâşiye ale’l-Keşşâf, Sun’ullah Efendi, Hâşiye ale’l-Keşşâf, İbnü’l-

Müneyyir, el-İntisâf mine’l-Keşşâf, Takıyyüddin es-Sübkî, Sebebü’l-inkifâf an 

ikrâi’l-Keşşâf, Sekûnî, el-Muktedab mine’t-temyîz lima fi’l-Keşşâf mine’l-i’tizal fi’l-

Kitabi’l-aziz, Abdulkerim b. Ali el-İrâkî, el-Muhâkemât ale’l-Keşşâf beyne’Şeyhayn 

Kutbu’r-Râzî ve’l-Aksarâyî, Cemaleddin Abdullah b. Yusuf ez-Zeylâî, Tahrîcü’l-

ehâdis ve’l-âsâr el-vâkıa fi tefsîri’l-Keşşâf, İbn Hacer el-Askalânî, el-Kâfi’ş-şâfî fi 

tahrîci ehâdisi’l-Keşşâf: Tahricü’l-ehâdis ve’l-âsâr el-vâkıa fi tefsiri’l-Keşşâf 

kitabının özetidir, Hıdır b. Abdullah el-Mevsilî, el-İs’âf bi-Şerhi Ebyati’l-Keşşâf, 

Muhammed b. Tayyib el-Fâsî Muhibbuddin Efendi, Şerhu şevâhidi’l-Keşşâf, 

Muhammed Mijinyawa, Al-Zamakhshari’s of Mu’tazilite Principles in al-Kashshaf, 

Fazlurrahman, Zemahşerî ki tefsiru’l-Keşşâf îk tahlîlî câize, Abdulmün’im Abdullah 

Hasan, el-Lehecâtü’l-Arabiyye fî kırâati’l-Keşşâf li’z-Zemahşerî.
35

 

 

 

 

                                                           
35

 Özek, “el-Keşşâf”, DİA,  XXV, 330. 
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(3) Tefsirin Ayetleri İşleyiş Metodu 

 

Bir şahsın eserindeki metodunu tetkik etmek demek, Onun o eserinden 

akseden ilmi şahsiyetini ortaya koymak demektir. Zemahşerî çalışmasını hazırlarken 

daha önce yazılan belli başlı tefsir, kıraat ve belâgat kitaplarına başvurmuştur. 

Şemseddin el-İsfahânî, el-Keşşâf’ın temel kaynağının Zeccâc (v.311/923)’a ait 

Me’âni’l-Kur’ân adlı eser olduğunu söyler.
36

 İbn Teğrîberdî ise el-Keşşâf’ta 

Rummânî (v.384/994)’nin metodunu takip edildiğini kaydeder.  

Zemahşerî âyetleri tefsir ederken, dirâyet metodunu benimser. O, tefsirinde 

Müslim’in el-Câmiu’s-Sahih’ini kaynak gösterir ve rivayetlere de yer verir.  Âyetler, 

öncelikle dil ve belâgat kaideleriyle eski Arap şiirleri dikkate alınarak aklın ilkeleri 

ışığında tefsir edilirken çok ince tahlillerle kelimelerin içerdiği mecâzî mânalar 

keşfedilmeye çalışılır. Sûrelerin sonlarında  sûrelerin fazileti hakkında zayıf ve 

uydurma rivayetlere yer verilir. Müellif kıraat farklılıklarına dikkat çekerek bunlar 

arasında Kur’ân’ın üslubuna uygun düşenleri tercih eder. Eserde neshin hikmetine 

temas edilerek nâsih ve mensuh âyetler belirlenmeye çalışılır.
37

 Eserde uygulanan 

akılcı metodun bir gereği olarak çelşikili gibi görünen âyetlerin te’vili üzerinde 

durulur. Kur’ân’da çelişkili bilgiler bulunmadığı belirtilerek bu husustaki itirazlar 

cevaplandırılır. Ayrıca Kur’ân’ın Kur’ân’la ve sünnetle tefsir yöntemini birçok yerde 

görmek mümkündür. Zemahşerî’nin, tefsirinde en çok üzerinde durduğu ve önem 

verdiği husu, Kur’ân’ı lügat, nahiv ve belâgat ilkelerini dikkate alarak yorumlaması, 

Kur’ân-ı Kerîm’in i’caz yönlerini, özellikle taşıdığı edebî üstünlüğünü ve erişilmez 

                                                           
36

 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünun an esmai’l-kütüb ve’l-fünun, II,1482. 
37

 Özek, “el-Keşşâf”, DİA , s. 330.  
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nazmın güzelliğini ortaya koymasıdır. O, Kur’ân’ın i’cazı hususunda, belâgat ilminin 

kurucusu sayılan Abdulkahir el-Cürcanî (v.471/1078)’nin metodunu temel alır.
38

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I, 539 
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BİRİNCİ BÖLÜM                                                               

ARAP DİLİNDE FIKHU’L-LUGA 

A. Fıkhu’l-Luga’nın Kısa Tarihçesi 

Kur’an’ın Arapça nâzil olması hasebiyle İslâm âlimleri Kur’an’ın 

anlaşılmasını sağlamak, korunmasına hizmet etmek ve tahrif edilmesini önlemek için 

öncelikle Arap dilinin esaslarını belirleme çalışmalarına yönelmişlerdi.  Yine aynı 

gerekçe ile yazı ve harfler üzerine yoğunlaşmışlar ve harflerin noktalanması ve 

harekelenmesini gerçekleştirmişlerdi. Zamanla dilbilgisi (sarf ve nahiv) kurallarını 

belirlemiş ve öğrenimine yönelmişlerdir.
43

 Diğer yandan Arapçanın söz varlığını 

tespite de önem vermişlerdir. Arap dili bilginleri fıkhu’l-luga ve  aynı anlamda 

kullanılan ilmu’l-luga alanında eserler telif etmişlerdir. Bu alanda çalışan bilim 

insanları fıkhu’l-luga’yı ilk ve çağdaş dönem olmak üzere iki döneme 

ayırmaktadırlar.
44

 Onlara göre her iki dönemde yapılan çalışmalar için çoğu zaman 

fıkhu’l-luga terimi  kullanılmış olmakla birlikte, muhtevâ ve kapsam açısından bu 

çalışmalar birbirlerinden farklılık arzetmektedir.  

 

İlk dönem Arap Dili bilginlerinden İbn Fâris
45

 (v.395/1004) ve Seâlibî
46

 

(v.429/1038) gibi müellifler eserlerinin isimlerinde fıkhu’l-luga terimine yer 

                                                           
43

 Mahmut Kafes, "Fıkhulluga ve İlmulluga Terimlerinin Anlamları", Selçuk Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi, sy. 26 (Konya, 2011), s. 57 
44

 Ramazan Demir, “Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, 
Konusu ve Gayesi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIII, sy. 23 (2011/1), s. 188 
45 Asıl adı Ebu'l-Huseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyâ b. Muhammed er-Râzî el-Kazvînî el-Hemedânî olan 

İbn Fâris Kûfe ekolüne mensup tanınmış bir dilci ve gramercidir. Doğum yeri ve tarihi konusunda kesin 

bir bilgi bulunmamakla birlikte çoğu kaynaklar onun 329/940 yılında Kazvin'e bağlı Zehra bölgesinin 

Kürsüf köyünde doğduğunu kaydetmiştir. Öğrenimine doğduğu yerde başlayan İbn Fâris'in ilk hocası 
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vermişlerdir. Örneğin İbn Fâris eserine es-Sâhibî fi fıkhi’l-luga ve süneni’l-‘Arab fî 

kelâmihâ
47

 ismini verirken, Seâlibî eserini Fıkhu'l-luga ve esrâru'l-'Ârabiyye olarak 

isimlendirmiştir.
48

 Bu eserlerin ortak özelliği ise dilin sadece bir alanı ile ilgili 

olmamaları ve  konuların ve meselelerin iç içe girmiş olmasıdır.
49

 Her iki eserin 

içeriği, konusu dillerin tamamı olan günümüz Fıkhu’l-luga çalışmalarından tamamen 

farklıdır. Bu iki eserin müellifi Arap diline yoğunlaşmış, bu dilin doğuşu, gelişmesi, 

yayılması, bazı kullanım şekilleri gibi konuların yanı sıra bir kısım önemli dil ve 

gramer kuralları ile edebî sanatların tespitine ağırlık vermişlerdir.
50

 

Çağdaş Arap dili bilginlerinden Ali Abdulvâhid Vâfî ise Fıkhu'l-luga isimli 

eserinde Sâmi dil ailesine mensup diller hakkında genel bilgiler verdikten sonra şu 

konuları inceler: Arap dilinde yer alan sesler, bu seslerin mahreç ve sıfatları, Arap 

dilinin söz dağarcığını oluşturan kelimeler, Arap dilinin gelişmesinde rol oynayan 

iştikâk, müşterek, ezdâd vb. unsurlar, Arap dili ve belağatında bulunan kurallar.
51

 

Aynı şekilde Muhammed el-Mubârek, Subhi es-Sâlih, Kâsid Yâsir ez-Zeydî, Remzi 

                                                                                                                                                                     
babasıdır. Daha sonra Kazvin, Hemezân, Bağdat ve hac için gittiği Mekke gibi döneminin belli başlı ilim 

merkezlerindeki önemli hocalardan ders alarak öğrenimini tamamlamıştır. İbn Fâris’in, çoğu lugata dair 

olmak üzere doksan kadar eser yazdığı kaydedilmiştir. Ancak bunların çok azı zamanımıza kadar 

ulaşabilmiştir. Daha geniş bilgi için bkz. Hüseyin Tural, “İbn Fâris”, DİA, XIX, 479. 
46

 Adı Abdulmelik b. Muhammed b. İsmail, künyesi Ebû Mansûr, lakabı es-Seâlibî'dir. Kaynaklar onun       

asıl mesleğinin kürkçülük olması, tilki postundan kürk yapım ve satım işiyle meşgul olması sebebiyle bu 

lakabı aldığım kaydetmiştir. Seâlibî, Nişabur'da 350/961 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

gelmiş, orada yaşamış, 429/1038 yılında yine orada vefat etmiştir. Daha geniş bilgi için bkz: Tevfik Rüştü 

Topuzoğulu, “SEÂLİBÎ, Ebu Mansûr”, DİA, XXXVI, s. 236; Kafes, agm., s. 75-77. 
47

 Bu eserinde işlediği konular dilin ortaya çıkış keyfiyeti, gelişimi, Arap dilinin üstünlüğü ve lehçeleri gibi 

dil ile ilgili genel konular, sesbilim, sarf, nahiv, delâlet, üslup ve belağatın içinde yer alan mevzulardır. 

Daha detaylı bilgi için bkz. İbn Fâris, es-Sâhibî fi fıkhi’l-luga ve süneni’l-‘Arab fî kelâmihâ, Kahire: el-

Mektebetü’s-Selefiyye, 1324/1910. 
48

  Sözlük mahiyetinde olan bu çalışmada müellif muhtelif konulara göre kelimeleri toplayıp bir araya              
getirmiştir. Geniş bilgi için bkz. Ebû Mansûr es-Se'âlibî, Fıkhu'l-luga ve esrâru'l-Arabiyye (şrh. Yâsîn el-
Eyyûbî), Beyrut: el-Mektebetu'l-Asriyye, 1419/1999.  
49

 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve 
Gayesi,  s.190. 
50

 Mahmut Kafes, "İbn Fâris’in es-Sâhibî fî Fıkhı’l-luga ve es-Seâlibî’nin Fıkhu’l-luga ve Sırru’l-Arabiyye 
Adlı Eserinin İçerik ve Metod Yönünden Karşılaştırılması", Şarkiyat Mecmuası, sy. XII (İstanbul, 
2008/1), s. 94. 
51

 Geniş bilgi için bkz: Ali Abdulvâhid Vâfî, Fıkhu'l-luga, Kahire: Mektebetu Nahdati Mısr,  1973. 
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Münir Bealbeki, Ahmed Muhammed Kudur, Muhammed el-Antakî, Muhammed b. 

İbrahim el-Hamed eserlerinde genel olarak dilbilimin konuları özelde ise Arap 

dilinin hususiyetleri üzerinde durmuşlardır.
52

  

Her nekadar Fıkhu’l-luga ve İlmu’l-luga terimleri birbirlerinin yerine 

kullanılmışsa da, bazı çağdaş Arap dili bilginleri, Fıkhu’l-luga terimini sadece bir 

dildeki, yani Arap dilindeki dil çalışmalarıyla sınırlandırırken,  İlmu’l-luga terimini 

bütün dillerdeki çalışmaları kapsayacak şekilde kullanma görüşünü 

benimsemektedirler.
53

 Şimdi daha açıklık kazanması açısından aşağıdaki tabloda 

Fıkhu’l-luga’ya dair müellif ve eserlerini belirteceğiz.  

 

                                                           
52

 Daha geniş bilgi için bkz: Ali Abdulvâhid Vâfî, İlmu’l-luga, Kahire: Mektebetu Nahdati Mısr, 1404/1984; 

Muhammed el-Mubârek, Fıkhu'l-luga ve  Hasâisu'l-'Arabiyye, Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1401/1981; Subhî es-

Sâlih, Dirasât fî Fıkhı'l-luga, Dımaşk: Matbaatu Camiati Dımaşk,  1379/1960; Kâsid Yâsir ez-Zeydî, Fıkhu’l-

lugati’l-Arabiyye, Ammân: Dâru’l-furkân, 1425/2004; Remzi Münir Bealbeki, Fıkhu’l-Arabiyyeti’l-mukâren, 

Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn, 1999; Ahmed Muhammed Kudur, Medhal ilâ fıkhi’l-lugati’l-Arabiyye, 

Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1424/2003; Muhammed el-Antakî, Dirâsât fî Fıkhi'l-luga, Beyrut: Dâru'ş-şark, 

1389/1969; Muhammed b. İbrahim el-Hamed, Fıkhu'l-luga, Riyad: Dâru İbn Huzeyme, 1426/2005; 

Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve Gayesi, s. 

194. 
53

 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve Gayesi, s. 

200. 

Klasik Dönem Fıkhu’l-luga Çalışmaları  

•İbn Fâris  (v.395/1004), es-Sâhibî fi 
fıkhi’l-luga ve süneni’l-‘Arab fî kelâmihâ 

•Seâlibî (v.429/1038), Fıkhu'l-luga ve 
esrâru'l-'Ârabiyye 

Çağdaş Dönem Fıkhu’l-luga Çalışmaları 

•Ali Abdulvâhid Vâfî, İlmu’l-luga  

•Muhammed el-Mubârek, Fıkhu'l-luga 
ve  Hasâisu'l-'Arabiyye 

•Subhî es-Sâlih, Dirasât fî Fıkhı'l-luga 

•Kâsid Yâsir ez-Zeydî, Fıkhu’l-lugati’l-
Arabiyye 

•Remzi Münir Bealbeki, Fıkhu’l-
Arabiyyeti’l-mukâren 

•Ahmed Muhammed Kudur, Medhal ilâ 
fıkhi’l-lugati’l-Arabiyye 

•Muhammed el-Antakî, Dirâsât fî Fıkhi'l-
luga 

•Muhammed b. İbrahim el-Hamed, 
Fıkhu'l-luga 
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B. Fıkhu'l-Luga'nın Tarifi         

 

Arapça’da (فقه) kökünden gelen fıkıh kelimesi “bir şeyi bilmek, bir şeyi anlamak, 

derinlemesine kavramak” gibi anlamlara gelmekle birlikte genellikle dinî ilimler için 

kullanılmıştır. “Birine dinde fıkhı bilgisi verildi” denildiği zaman “ona anlayış veya 

anlama yeteneği” verildi anlamı kastedilir. Bu yüzden (فقه) fiili (علم)  anlamında, (الفقه) 

da  (العلم)  anlamında kullanılmıştır. Bu durumda Fıkhu’l-luga tamlamasının ilmu’l-

luga anlamında kullanıldığı söylenebilir.
54

 Terkibin ikinci unsuru ise (لغو) kökünden 

türemiş bir kelime olup sözlükte “söz, kelâm, konuşma, dil, lehçe, terim, ifade” gibi 

anlamlara gelmektedir.
55

Arap dilbilimcilerden bazılarının tarifi ise şöyledir:  

 

- İbn Cinnî (ö. 392/1001) el-Luga terimini  “her toplumun dilek ve arzularını, 

maksat ve gayelerini, düşüncelerini ifade ettikleri seslerden örülü bir konuşma 

düzenidir / أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه” şeklinde tanımlar. Dolayısıyla dil, 

insanların birbirleriyle iletişimde bulunma ihtiyacından doğumuştur. Bu sebeple 

toplumsal bir olgu olup ancak bir toplum içinde doğup gelişebilir.56  

 

                                                           
54

 “Fıkıh” kavramı için bkz.: İbn Manzûr, Lisânü'l-‘Arab, Beyrut: Dâru Sâdır, ts., XIII, 522; Muhammed 
b. İbrahim el-Hamed, Fıkhu'l-luğa, s. 17; Hayreddin Karaman, "Fıkıh", DİA, XIII (İstanbul 1996), 1; el-
Mu'cemu'l-vasit, Komisyon, Mısır: Dâru'l-Maarif, 1973, II, 698; Kafes, Fıkhulluga ve İlmulluga 
Terimlerinin Anlamları, s. 77. 
55

 İbn Manzûr, age., XV, 250-252; İbn Cinnî, el-Hasâis, I, 33; Muhammed b. İbrahim el-Hamed, age., s. 
17 
56

 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve 
Gayesi , s. 197. 
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- İbnu’l-Hâcib (ö. 646/1249), el-Muhtasar’da lugat’ı şu şekilde tanımlar: Lugat, 

bir mânâ için tayin edilmiş her lafızdır (  اللغة كل لفظ وضع لمعنى).
57

  

- İsnevî de (ö. 772/1370) lugat’ı “çeşitli anlamlar için belirlenmiş lafızlardan 

ibarettir”  şeklinde tanımlar.
58

  

 

- Ayrıca lugat ıstılâhı kelimelerin anlamlarını inceleyen sözlük ilmi için de 

kullanılmaktadır.
59

 

 

Bu tanımlardan yola çıkarak Fıkhu’l-luga terimini “dil ile ilgili meseleleri, 

konuları inceleyen ilme verilen addır” şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu tanım 

şöyle açılabilir:   

- Fıkhu’l-luga, bir dilde yer alan sesleri, basit ve bileşik sözcükleri 

yani o dilin söz dağarcığını inceler. 

- O dili fonetik, fonoloji, sarf, nahiv, belağat ve delâlet açısından ele 

alır.  

- O dilde meydana gelen değişikler, yani zaman içerisinde geçirdiği 

merhaleler ve o dilden türemiş lehçeler üzerinde durur. 

 

İbâhim el Hamed’in tanımı ise şöyledir: “Dili iyi ve tam anlamak, derinlemesine 

kavramak, dilin mahiyetini, özünü, hakîkatini iyice idrak etmek kısaca dilin künhüne 

varmaktır.
60

 

                                                           
57

 İbnu’l-Hâcib, Muhtasaru Münteha’s-su’l ve’l-emel fi ilmeyi’l-usûl ve’l-cedel, Beyrut: Daru İbn Hazm, 
2006/1427, I, s. 220; 
58

 Suyûtî, el-Muzhir, Mısır: Darü’l-İhyai’l-Kütübi’l-Arabiy, ty., I, 8. 
59

 Kemâl Muhammed Bişr, Dirâsât fî ilmi'l-luga, s. 36. 
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 Konusu İlmul’l-luga gibi dil olan Fıkhu’l-luga’nın hudutları kesin olarak 

çizilememiş, çerçevesi tamamıyla belirlenememiştir. Zira dönemden döneme 

Fıkhu’l-luga’nın değişik tanımları yapılmıştır. Bu yüzden dilciler bu kelimenin hangi 

anlama geldiği ve hangi konuları içerdiği hususunda bir görüş birliği 

sağlayamamışlar.
61

 Bununla birlikte Subhî es-Sâlih, çağdaş Arap dili 

araştırmacılarına kadîm isimlendirmenin değiştirilmesi; fıkhu’l-luga isminin dil 

araştırmalarının tamamını kapsayacak şekilde kullanılması teklifinde bulunmakta, 

hatta böyle bir teklifin kendisine çok sevimli geldiğini dile getirmektedir. Çünkü bir 

şeye ait olan her ilim, onun fıkhı demektir. O zaman dil çalışmalarının tamamını 

fıkıh diye adlandırmak uygun düşmektedir.
62 

 

 Dil araştırmalarında fıkhu’l-luga ve ilmu’l-luga şeklindeki kullanım sadece 

Arap diline mahsustur. Nitekim İbn Fâris es-Sâhibi fî fıkhi’l-luga ve süneni’l Arab fî 

kelâmihâ
63

 adlı eserinde fıkıh kavramını kullanırken Suyûtî el-Muzhir fî ‘ulûmi’l-

luga ve envâ’ihâ adlı eserinde ilim kavramını tercih etmektedir.
64

 Her iki terimi “Dil 

ile ilgili meseleleri, konuları inceleyen ilme verilen addır” şeklinde tanımlamakla 

birlikte, Subhî es-Sâlih’in dil araştırmalarının tamamını kapsayacak şekilde fıkhu’l-

luga isminin kullanılması  yönündeki teklifini benimseyip çalışmamızı bu doğrultuda 

sürdüreceğiz. Zira fıkhu’ş-şey demek o şeyi felsefe ve anlayış olarak bilmek ve o 

                                                                                                                                                                     
60

 Muhammed b. İbrahim el-Hamed, Fıkhu'l-luga, s. 19 
61

 Kafes, Fıkhulluga ve İlmulluga Terimlerinin Anlamları, s. 84 
62

 Subhi es-Sâlih, a.g.e., s. 4-5; Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin 
Kullanımı, Tanımı, Konusu ve Gayesi, s. 194. 
63

 Eser hakkında bilgi için 5 no.’lu dipnot’a bkz. 
64

 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve 
Gayesi, s. 195. 
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şeyin üzerine oturduğu kurallara vâkıf olmak demektir.
65

 En genel anlamıyla, 

fıkhu’l-luga’nın konusu sese dayalı bir sistem olan dilin kendisidir.
66

 

C.  Fıkhu’l-Luga’nın Konuları 

Fıkhu’l-luga’nın tanımı konusunda tek bir görüş olmadığı gibi, konularının 

neler olduğu ve bu konuların sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği konusunda da 

bir birlik yoktur. Dolayısıyla çalışmamızda bir sınırlandırmaya gitmemiz kaçınılmaz 

olmuştur. Buna göre fıkhu’l-luga’nın ele aldığı konuları maddeler halinde şöyle 

özetlemek mümkündür: 

 

1. İlmu’l-esvât( علم األصوات)
 67

 

 

“Savtiyye, ilmü’s-savtiyyât” olarak tanınan bu bilim dalı genel anlamda Arapça’daki 

sesleri ele alır. Arap dilinde yer alan seslerin meydana gelişini, yapılarını, 

mahreçlerini, sıfatlarını, bu seslerin birleşme ve değişmelerini, sesin ses dalgalarıyla 

dinleyiciye aktarılması gibi dilin ses yönünü ile alakalı meseleleri inceler.  

İslâm geleneğinde Kur’an’ın nâzil oluşuyla birlikte Arap dilinde yer alan sesler 

konusuna ilgi gösterilmeye başlanmış, Kur’an öğreticileri ve okuyucuları (kurrâ) 

seslerin çıkış yerleri (mehâric), birbirinden ayıran nitelikleri, telaffuzu güç seslerin 

söylenişi, benzer seslerin birbirinden ayırt edilmesi gibi meseleler üzerinde önemle 

                                                           
65

 Ali Abdulvâhid Vâfi, İlmu'l-luga, s. 29 
66

 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve 
Gayesi, s. 198. 
67

 Dilimizde “Ses bilgisi” veya  “Sesbilimi” olarak bilinmektedir ve batıda ki karşılığı “Phonetique”dir. 
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durulmuştur. Kurrânın ve Kur’an öğreticilerin seslerle ilgili birikimleri özellikle ilk 

dönem Arapça gramer eserlerine yansımıştır. Meselâ kadîm kurrâdan ve nahiv 

âlimlerinden olan İbn Ebî İshak el-Hadramî’nin (ö. 117/735), özellikle Kur’an 

kıraatinde ortaya çıkardığı meseleler dolayısıyla hemze sesiyle ilgili beyanları ve 

öğrencilerine bu konuda yazdırdığı notların müstakil bir kitap oluşturacak kadar çok 

olduğu, bundan dolayı kendisine Kitâbü’l-Hemz adlı bir eser nisbet edildiği 

kaydedilir. Onun öğrencisi olan, kadîm kurrâdan ve nahiv âlimlerinden Îsâ b. Ömer 

es-Sekafî’nin el-Câmi'i olan Kitâbü Sîbeveyhi de bu konuda yoğun bilgiler 

içermektedir. Günümüze ulaşmış ilk gramer eseri olan Kitâbü Sîbeveyhi’de kıraate 

(sesler) dair verilen bilgiler geniş yer tutmaktadır. Bu eserde hemzenin gerçek ses 

değeriyle telaffuzu (tahkîk) ve yumuşak telaffuzuna (teshîl) dair hükümler, imâle ve 

feth, i‘lâl, ibdâl ve idgam gibi seslerin değişim ve dönüşüm kurallarıyla ilgili 

meseleler ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Sîbeveyhi bu tür konulara Arap harflerinin 

sayısı, aslîfer‘î, ünlüünsüz harfler, harflerin mahreç ve ses özellikleri gibi ses 

düzeninin oluşumu kapsamında ele alınan bilgileri zikrederek başlar. Bütün bunlar 

nahiv, dil ve kıraat âlimleri için temel teşkil eden konulardan sayılmıştır. 

 

2. Sarf  (علم الصرف)
 68

 

 

Sözlükte “çevirmek, döndürmek” anlamına gelen Sarf kelimesi, terim olarak 

“İ‘rab ve bina dışında kelime durumlarını inceleyen ilim” şeklinde tanımlanır. 

                                                           
68

 Arap dilinde diğer bir ismi ( البنية علم )dir ve Morfoloji diye de isimlendirilir.  
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Sarf ilmi, “bir dil içinde kelime kategorilerinin neler olduğunu, nasıl 

çekildiklerini, ne gibi şekliller gösterdiklerini öğreten gramer kolu”
69

 olarak 

tanımlanan biçimbilinin mütekabilidir. Bir dilbilim alanı olan biçimbiliminde, 

sözcüklerin kökenlerinin saptanması, kök ve eklerinin belirlenmesi gibi konuların 

işlendiğini görmek mümkündür.
70

 Sarf ilimde ise mebnî isimler, câmid fiiller ve 

harfler dışında çekimli bir fiil kökünden türeyen fiillerle isimler çerçevesinde 

mücerred (aslî) ve mezîd kalıplar, bunlara ârız olan harf ve hareke değişiklikleri 

demek olan ibdâl, i’lâl, kalb, hazif, idgam ve imâle durumları ele alınır. Fiiller kök 

fiiller ve türemişler (mücerred-mezîd) şeklinde iki kategoriye ayrılır. Üçlü kök fiil ve 

türemişleriyle dörtlü kök fiil ve türemişleri kök harfleri içinde illet harfi bulunup 

bulunmamasına göre yedi kategoride incelenir ve her birine ait mâzi, muzâri, emir ve 

nehiy kiplerinin mâlûm ve meçhule göre çekim şekilleri söz konusu edilir; illetli 

fiillerin çeşitli kalıp ve kiplerinde görülen harf ve hareke değişiklikleri açıklanır. 

Gerek kök gerekse türemiş fiil kalıplarına dair isimler olarak masdar çeşitleri, ism-i 

fâil, ism-i mef’ûl, sıfat-ı müşebbehe, mübâlağa sîgaları, zaman, mekân ve alet 

isimleri, ism-i tafdîl, mensub ve musaggar isimler, isimlerde müzekker-müennes, 

müfred, tesniye, cem durumları ele alınır.  

Sarf meseleleri nahiv ilminin kuruluşundan itibaren bu ilmin konuları arasında 

karışık bir şekilde incelenmiştir.  Nitekim zamanımıza ulaşan ilk gramer kitabı olan 

Sîbeveyhi’ye ait el-Kitâb’ın ikinci yarısının çoğunu sarfla ilgili bahisler teşkil eder.  

İslam dünyasında özellikle Osmanlı medreselerinde eş-Şâfiye (İbnü’l-Hâcib), el-

Emsile, Binâ’ü’l-ef’âl, el-Maksûd (üçü de anonim), el-‘İzzi (Zencânî) ve Merâhu’l-

                                                           
69

 Necip Üçok, Genel Dilbilim (Lenguistik), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yay., 
1947,  Ankara, s.118. 
70

 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim, 5. Baskı, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2009, 81. 
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ervâh (Ahmed b.Ali b. Mes’ûd) adlı muhtasar sarf kitapları yoğun ilgi görmüş, 

bunlarla ilgili çok sayıda şerh ve hâşiye yazılmış, yeni baskıları ve Türkçe 

tercümeleri yapılmıştır.
71

 

 

3. Nahiv (علم النحو)
72

 

 

Sözlükte “yönelmek, izini takip etmek” anlamındaki nahiv kelimesi isim olarak 

“yön, taraf, yol” mânasına gelir. Nahiv ilmi, kelimelerin cümle içindeki durumu, 

cümlenin düzgün bir şekilde kuruluşunu ve kelimenin son harfinin harekesini yani 

i‘râbını inceleyen bilim dalıdır.
73

 Nahiv ilmi “sözcüklerin bir araya gelerek 

kurdukları yapıyı yani cümle yapısını inceleyen disiplin”
74

 olarak tanımlanan 

sözdizimine tekabül etmektedir. Sözdizimi, sözcüklerin cümle içindeki dizilişleri, 

cümle içerisinde birbiriyle ilişkileri, dillerin tümce yapılarının belirlenmeleri gibi 

konuları inceleyen alandır.
75

 Nahiv ilmi ise cümleyi oluşturan unsurların cümledeki 

fonksiyon ve anlamlarının belirlenmesine yardımcı olur ve cümlenin doğru 

anlaşılmasına katkı sağlar. Birçok âlim tarafından Tefsir için gerekli olan ilimler 

arasında en önemlilerinden nahiv ilmi sayılmış ve nahvi “herhangi bir manayı ifade 

etmek amacıyla cümle oluşturulurken lafızların uğradığı irabla ilgili hükümlerin 

bilnmesi” olarak tanımlamışlardır.
76

 Arapçada kelimelerin cümle içerisindeki konum, 

işlev ve anlamları i’raba göre belirlendiği için, i’rab nahiv ilminin en temel 

                                                           
71

 Bkz. Hulûsi Kılıç, “Sarf”, DİA, c. 36, s. 136. 
72

 Arap dilinde (  ..olarak bilinir ve Syntax ismiyle de tanımlanır ( التنظيم علم
73

 İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA, c. 32, s. 300. 
74

 Eugene A. Nida, Dilbilim Üzerine Tartışmalar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 
İstanbul, 1973, s.39. 
75

 Aksan, Her Yönüyle Dil, I, 29-30. 
76

 Bkz. Kâfiyeci, Kitâbü’t-Teysîr, s.11 
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unsurudur. Hz. Peygamber, “Kur’an’ı i’rab edin, anlaşılması zor kelimelerini (garâib) 

araştırın” gibi hadislerde i’rab tabirinin önemi vurgulnamıştır.  

İ’râbü’l-Kur’an’ı tarihî perspektif içinde ve lahn hadisesiyle bağlantılı olarak ele 

almak daha uygun görünmektedir. Çünkü kıraat hataları (lahn) çoğunlukla kelime 

sonlarında oluyordu. Buna göre i’râbu’l-Kur’an ifadesi, “Kur’an kıraatinde sonları 

nasıl okunacağı bilinmeyen kelimelerin araştırılıp açıklığa kavuşturulması” şeklinde 

anlaşılabilir. Nitekim Ebü’l-Esved ed-Düelî, Kur’an’da yer alan bütün kelimelerin 

sonlarına nokta şeklinde harekeler koymuş ve bu faaliyeti için bizzat kendisi 

“Kur’an’ın i’râb edilmesi” sözünü kullanmıştır.  

Bugün nahiv söz dizimi, cümle bilimi, sentaks terimleriyle karşılanır ve dil 

bigisinin söz dizimi kurallarıyla i’rab olgusuna ilişkin kısmını içerir. Bu bakımdan 

nahiv konusu terkip ve cümlelerin kuruluşu, öğeleri, çeşitleri, i’rab olgusu, âmiller, 

mâmuller, i’rab alâmetleri, mu’reb ve mebnîler gibi meseleleri kapsar.
77

 

 

4. Belâgat (علم البالغة)
78

 

 

Sözlükte “sözün fasih ve açık şeçik olması” anlamına gelen Belâgat, düzgün ve 

yerinde söz söyleme usul ve kaidelerini inceleyen ilme verilen addır.
79

 Belâgat henüz 

                                                           
77

 Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Durmuş, “Nahiv”, DİA, c. 32, s. 300. 
78

 Arapça’da (   .diye de bilinir. Batı’daki karşılığı ise Stylistique tir ( األساليب علم
79

 Sekkâkî (ö. 626/1229) tarafından sistematize edilmiş haliyle belagat ilminin üç alt dalı olan meânî, 
beyân ve bedî ilimlerinin konularının, terminolojik ve sistematik olmasa da, dilbilim kitaplarında ve 
tefsirlerde yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, ilk üç asırda telif edilen eserlerde belagatı 
ilgilendiren konularla ilgili açıklamalar sonraki dönemlerdeki gibi sistematik olmayıp belli bir 
standarda kavuşmamıştır. Daha geniş bilgi için bkz: Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, trc. 
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ilim haline gelmeden önce meleke olarak şair, yazar ve hatiplerde hatta halkın dilinde 

vardı. Bu sebeple sonraları birer belâgat terimi kabul ediecek olan teşbih, mecaz, 

istiare, takdim, tehir, cinas, mutabakat vb. Edebî sanatlar her dil ve kültürde daima 

kullanılmıştır. Nitekim belâgatın meleke olarak bir hayli geliştiği Câhiliye devri 

sözlü edebiyatında, Kur’an-ı Kerîm ve hadiste bu ilme dair birçok örnek bulmak 

mümkündür. İlim olarak ise düzgün ve yerinde söz söyleme usul ve kaidelerini 

inceleyen belâgat, meânî, beyân ve bedî’ olmak üzere üç fenne ayrılır. Belâgat Arap 

dili ve edebiyatıyla ilgili ilimler içinde bağımsızlığına en geç kavuşandır. Bu ilim 

bağımsız hale gelinceye kadar tarihî gelişimine ve ihtiva ettiği konuların ağırlığına 

göre değişik isimlerle anılmıştır.   

5. Delâlet ( لةعلم الدال )
80

 

 

Sözlükte “yol gösterme, kılavuzluk etme” anlamına gelen delâlet kelimesi dil ve 

edebiyat, mantık, cedel, fıkıh usulü gibi ilimleri yakından ilgilendiren ve söz, 

davranış, yazı, hareket, durum gibi herhangi bir şeyin belli bir bilgi, anlam ve 

hükümle bağlantısını ifade etmek üzere müştereken kullanılan bir kavramdır.
81

  

Sesbilim dilin dış yönüyle ilgilenirken, delâletin mütekabili olan anlambilim dilin 

düşünce boyutuyla ilgilenir. Kelimelerin anlamıyla ve zaman içerisindeki anlam 

değişmeleriyle birçok bilim adamı ilgilenmiştir.
82

 

 

                                                                                                                                                                     
İbrahim Akbaba, İstanbul, İz Yayıncılık, 1997, s. 124-129; Sirâcüddîn Ebû Yakûb Yûsuf es-Sekkâkî, 
Miftâhu’l-Ulûm, Mısır: el-Matbaatu’l-Edebiyye, 1317, s. 3-4., Hulûsi Kılıç, “Belâgat”, DİA, c.5, s.380. 
80

Anlambilim  ve Semantique ilimlerine tekabül etmektedir.  
81

 M.Naci Bolay, “Delâlet”, DİA, c.9., s.119. 
82

 Aksan, Her Yönüyle Dil, I, s.30-31. 
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6. Lügat İlmi 
83

 (علم المفردات) 

 

Lugatın bilinmesi  bir dilin kelime hazinesinin bilinmesine dayalıdır. 

Sözcükbilimi  “dilin söz varlığına, söz hazinesine eğilen ve dildeki öğelerin özellikle 

biçimbilgisi açısından niteliklerini, köklerini, tarihsel gelişmelerini, kısacası 

başlarından geçenleri inceleyen bilim”
84

 olarak tanımlanmaktadır. Bu ilimle 

yakından ilişkili olan sözlükbilimi, sözlük hazırlama yolları, yöntemleri ve tekniğiyle 

ilgilenir.
85

  İlmu’l-luga veya Sinâatü’l-Mu’cem tabirleriyle yürütülen çalışmalar, 

Arap dilinin söz dağarcığını oluşturan kelimelerin anlamlarının çeşitli yönlerden 

inceleyen sözlük çalışmalarıdır. İslam kültüründe sözlük çalışmaları Kur’ân ve 

Hadisin doğru anlaşılması gayretlerine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Farklı sistemlere 

göre telif edilen Arapça sözlüklerle igili çeşitli tasnifler yapılmıştır.
86

 

Bu konuların dışında fıkhu’l-luga çerçevesinde zikredilen diğer bazı konuları 

ilaveten sıralamak mümkündür: Arap dili bilginleri ve onların eserleri, Arap diline ait 

lehçeler ve bu lehçeler arasındaki farklılıklar, Arap dilinde terâdüf, müşterek, ezdâd, 

kıyas, naht, iştikâk, mecâz ve hakîkat. 

                                                           
83

   “Müfredatın bilinmesi” şeklinde tanımlarnan İlmu’l-luga Sözlükbilimiyle Yakından ilişkilidir. Baıtda 
lexiographiy olarak biliinen bu bilim dalı, sözlük hazırlama yöntemleri üzerinde durur. Sözlük 
hazırlamak için, dildeki sözleri ve deyimleri toplamak ve bunları belli bir dizgeye göre sınıflandırmak 
gerekir. Sözlük hazırlama, sözlük bilimin çalışma sahasına girer. Sözlük Bilimi ve Sözlük Türleri ile ilgili 
daha geniş bilgi için: Kaken Ahanov, Dil Bilimin Esasları, Ankara: Türk Dil Kurumu, 2008. 
84

 Aksan, Her Yönüyle Dil, I, 31 
85

 Aksan, Her Yönüyle Dil, I, 31-32 
86

 İslam Kültüründe sözlük faaliyetleri ve Arapça sözlük türleriyle ilgli geniş bilgi için bkz. Şalkânî, 
Mesâdiru’l-Luga, s.25 
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D. Fıkhu’l-Luga’nın Gayesi  

Arap dili çalışmalarının en temel gayesi Kur’ân’ı Kerim’in ve diğer dinî 

metinlerinin doğru ve tam olarak anlaşılmasını sağlamaktır.
87

 Kur’ân’ı gerçek 

anlamda anlama ve onu koruma, konuşmada ve Kur’ân kıraatinde görülen hataları 

(lahn) ortadan kaldırma düşüncesi, Arap dili bilginlerini Kur’ân’ın indiği dili her 

yönüyle kapsamlı ve derin bir bakış açısıyla incelemeye sevk etmiştir.
88

 Arap dilinin 

doğru, anlaşılır ve kurallara uygun bir şekilde konuşulmasını sağlamak Arap dili 

araştırmalarının bir diğer amacı olarak düşünülebilir. Bununla birlikte Arap dili ile 

ilgili yapılacak her türlü çalışma diğer ilimlere de katkısı olacak ve bu ilimlerin daha 

iyi anlaşılmasını sağlıyacaktır.  
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 er-Râcihî, age., s. 34-35, Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, 
Tanımı, Konusu ve Gayesi, s. 199. 
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 Demir, Arap Dilinde “Fıkhu’l-luga” ve “İlmu’l-luga” Terimlerinin Kullanımı, Tanımı, Konusu ve 
Gayesi, s. 184. 
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İKİNCİ BÖLÜM                                                                   

EL-KEŞŞÂF’TA FIKHU’L-LUGA UYGULAMALARI 

Önceki başlıkta ele aldığımız içerik şöyleydi:  

1- Arap dilinin gelişimini, yapısını ve üslûbunu bilmek için bazı âlimler, 

iştikâk, lügat, sarf , nahiv ve belâgat ilimlerinin inceliklerinin  bilinmesi için çaba 

harcadılar. Bu emeklerini, aynı kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmayı ifade 

eden iştikâk ilmi;  kelimelerin tek başına ifade ettiği manalarla ilgilenen lügat ilmi; 

kelime türetme sanatı olan ve kelimenin yapısını inceleyen sarf ilmi; kelimenin 

cümle içindeki fonksiyonunu inceleyen nahiv ilmi ve belagât ilmini tesis ettiler. 

Böylelikle Arap dilini ve dolaysıyla da  bu bilgi alanlarını ve yorumlanmasını yeni  

temeli kılmak istediler.   

2- Fıkhu’l-luga’nın alanı ile de sözkonusu çerçevenin daha özel bir alanda ve 

bağlamda incelenmesine çalıştılar.  

Bu bölümde ise bu tasvire dayalı olarak el-Keşşâf’tan tespit ettiğimiz fıkhu’l-luga 

örneklerini fıkhu’l-luga’nın dört ana başlığı (Lugat ilmi, Sarf ilmi, Nahiv ilmi, 

Belağat ilmi) altında ele alacağız. Zemahşerî’nin her fıkhu’l-luga örneğini bir tabloda 

göstereceğiz. Tabloda âyet, sûre adı ve âyet numarası, âyet metni, Zemahşerî’nin 

konuya ilişkin ifadeleri yer almaktadır. Bununla her fıkhu’l-luga uygulamasını daha 

anlaşılır kılacağımız tasavvur ettik. Ardında da konuyla ilgili tahlilimizi mütalaaya 

sunduk.  
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A. Lügat İlmi Açısından  

Kur’ân’ın anlaşılması, Kur’ân’da geçen kelimelerin bilinmesine dayalıdır. Bu 

başlık altında Zemahşerî’nin fıkhu’l-luga örneklerine değineceğiz ve kelime 

tahlillerine yer vereceğiz. 

1. Kelimenin Lugavî Anlamını Belirtmesi 

1.Örnek  

 

73/Müzzemmil 7. 

 

 ِإنَّ َلَك ِف  اَلن ََّهاِر َسْبحاً َطوِيالً 

 

“Çünkü gündüz sana uzun bir 

meşguliyet vardır.” 

. َسْبحًا تصرفًا وتقلبًا ف مهماتك وشواغلك ، وال تفرغ إال ابلليل ؛ فعليك مبناجاة هللا اليت تقتض فراغ البال وانتفاء الشواغل 
  ...الصوف كلفه قيام الليل: وتفّرق القلب ابلشواغل  نفشه ونشر أجزائه ؛ النتشار اهلم  وأما القراءة ابخلاء فاستعارة من سبخ

 

 

Zemahşerî bu âyette  geçen sebhan lafzını açıkladıktan sonra âyetle ilgili şu yorumu 

yapmaktadır:  “...görevlerinde ve meşguliyetlerinde idare kullanmak ve hareket 

etmek vardır ve ancak gecelerde boş olduğun zaman, Allah Teâlâya münâcât 

(yakarman) senin için gereklidir. “
89

 

Zemahşerî bu âyetin fıkhu’l-luga çerçevesinde anlamını şöyle vermektedir: 

- Gündüz sorumluluğunda ve meşguliyetlerinde sayısız eylemlerin ve gidip- 

gelmelerin olacak! 

                                                           
89

 Zemahşerî,Ebü'l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed, el-Keşşâf an hakaiki gavamizi’t-
tenzil ve uyuni’l-ekavil fî vucühi’t-te’vil., Mektebetü’l-Ubeykan, Riyad, 1998/1418, VI, 244. 
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- Boş vaktin ancak gecededir.  

- Gece  vakti günlük yorugunluğunu giderecek ve meşguliyeteleri arkada 

olacak. Allah’a yalvarıp yakarmayı (münâcâtı) mutlaka yapmalısın.  

- Kıraati zikretti  

 

Zemahşerî bu örnekte kelimenin lugavî anlamını belirttikten sonra âyette kastedilen 

anlamını vermiştir. 

 

2.Örnek 
 

73/Müzzemmil 8-9. 

 

َربُّ  }{َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك َوتَ بَ تَّْل إِلَْيِه تَ ْبتِياًل 
ْذُه وَِكيالً  اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب اَل إِلََه ِإالَّ ُهَو فَاَّتَِّ

َواْصِبَْعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم َهْجراً }{ 
ياًل   }{َجَِ

 

“Rabbinin adını an ve bütün 

benliğinle O'na yönel. O, doğunun 

da batının da Rabbidir. Ondan 

başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise 

onu vekil edin. Onların 

söylediklerine sabret ve onlardan 

güzellikle ayrıl.”  

 ...كفيالً مبا وعدك من النصر واإلظهار: وَِكيالً 

 

Müellif burada vekil kelimesini kefîl şeklinde izah ettikten sonra bunun “sana (Hz. 

Muhammed’e) vadedilen zafer ve aşikâr olanlarla O’nu (Allah’ı) kefil kıl” şeklinde 

anlaşılması gerektiğini söylüyor.
 90
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 245. 
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3.Örnek  
 

73/ Müzzemmil 19. 

 

}{اء اَّتَََّذ ِإََل رَبِِّه َسِبياًل ِإنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمن شَ 

  

 

“Şüphesiz bunlar bir öğüttür. 

Kim dilerse Rabbine ulaştıran 

bir yol tutar.”   

 

  ...(موعظة)َتْذِكرٌَة 

 

Zemahşerî bu âyette geçen tezkira kavramını meviza (nasihat, öğüt) şeklinde 

açıklamıştır.
91

 

4. Örnek 
 

80/ Abese 14-16. 

 

َرةٍ  ِِبَْيِدي  ِف ُصُحٍف مَُّكرََّمٍة مَّْرُفوَعٍة مَُّطهَّ
 َسَفرٍَة  ِكرَاٍم بَ َرَرٍة 

 

“O, şerefli ve sâdık yazıcı 

meleklerin elindeki yüksek, 

tertemiz ve çok değerli 

sahifelerdir. Peygamberler’in 

sahifelerinde.” 

ُحِف ااْلوََل : ( حف األنبياء كقوله هي ص: وقيل . أتقياء )  بَ َرَرةٍ   ( 81: األعلى )ِإنَّ َهاَذا َلِفى الصُّ

 ( .ملسو هيلع هللا ىلص ) أصحاب رسول هللا : القرّاء وقيل : وقيل السفرة  
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 248. 
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Zemahşerî’ye göre   بََرَرة kelimesi  أتقياء  anlamına geliyor.  Açıklamanın devamında قيل 

lafzını kullanarak  bir izah yapıyor ve bu açıklamayı A’lâ suresi 18.âyetiyle 

destekliyor.
92

 

5.Örnek 
 

85/ Burûc 12. 

 

 Şüphesiz, Rabbinin“ َربَِّك َلَشِديد ِإنَّ َبْطشَ 

yakalaması çok çetindir.”  

لمة ، وأخذهم وهو بطشه ابجلبابرة والظ: األخذ ابلعنف ؛ فإذا وصف ابلشدة فقد تضاعف وتفاقم : البطش 
 ابلعذاب واالنتقام

 

Zemahşerî âyette geçen البطش kelimesini األخذ بالعنف şeklinde açıkladıktan sonra 

fıkhu’l-luga çercevesinde şiddet vasfını izah ediyor.
93

 Bu örnekte olduğu gibi 

Zemahşerî âyette geçen kelimenin anlamını belirttikten sonra Kur’ân bağlamında 

hangi manaya geldiğini belirtiyor. 

6.Örnek 
 

78/ Nebe 6. 

 

 Biz yerzüzünü bir döşek“ أَلَْ ََنَْعِل اأْلَْرَض ِمَهاداً 

yapmadık mı?  

ود وهو ما ميهد له فينّوم عليه ، تسمية للممه: أهنا هلم كاملهد للصيب : ومعناه ( مهدًا ) وقرىء . فراشًا ) ِمَهادًا 
ذات مهد ، أي أرسيناها ابجلبال كما يرسى البيت : أو مبعىن . أو وصفت ابملصدر . ابملصدر ، كضرب األمري 

  ابألواتد

                                                           
92 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 310.  
93
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Zemahşerî fıkhu’l-luga bağlamında şu açıklamaları yapmaktadır:  

  olarak veriyor فراشا   kelimesinin anlamını ِمَهادا   -

- Kıraat zikrediyor 

- Kelimenin manasını veriyor ve izah ediyor
94

. 

Bu örnekte Zemahşerî kelimenin farklı anlamını verdikten sonra kıraatı 

zikretmektedir ve  kelimenin izahına tekrar dönerek açıklama yapmaktadır.  

7.Örnek 
 

78/ Nebe 9. 

 

  َوَجَعْلَنا نَ ْوَمُكْم ُسَبااتً 

 

“Geceyi (sizi örten) bir 

elbise yaptık.”  

أحد التوفيني ، وهو على : والنوم . امليت ، من السبت وهو القطع ؛ ألنه مقطوع عن احلركة. واملسبوت . ُسَبااتً  مواتً 
 َوَجَعْلَنا الن ََّهاَر َمَعاشاً : حياة ف قوله : معاشاً ، أي  وملا جعل النوم مواتً ، جعل اليقظة. بناء األدواء 

 

Zemahşerî   ُسبَاتا kelimesinin   موتا anlamında kullanıldığını belirtikten sonra النوم 

kelimesinin izahına geçiyor ve kelimenin aksinin  açıklamasını yapıyor.  

Böylece Zemahşerî  fıkhu’l-luga çerçevesinde şu tespitlere yer veriyor:  

  :kelimesini açıklıyor ُسبَاتا   .1

 أحد التوفيين ، وهو على بناء األدواء :kelimesinin izahı النوم .2

3. Kelimenin zıddı  olan اليقظة kelimesinin anlamını veriyor.  حياة: معاشا  ، أي  
95

 

                                                           
94

  Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 295. 
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8.Örnek 
 

78/ Nebe 21-23. 

 

 َمآابً  ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداً  لِْلطَّاِغنيَ 
 اَلبِِثنَي ِفيَها َأْحَقاابً 

 

“Şüphesiz cehennem, bir 

gözetleme yeridir; azgınlar 

için, içinde çağlar boyu 

kalacakları bir dönüş 

yeridir.” 

أن جهنم هي حّد الطاغني الذي يرصدون فيه للعذاب وهي مآهبم  : واملعىن . احلّد الذي يكون فيه الرصد : املرصاد 
 ...الذين يستقبلوهنم عندها ، ألن جمازهم عليها ، وهي مآب للطاغني  أو هي مرصاد ألهل اجلنة ترصدهم املالئكة

 ً حقبًا بعد حقب ، كلما مضى حقب تبعه آخر إَل غري هناية ، وال يكاد يستعمل احلقب واحلقبة إال حيث ) َأْحَقااب
: الذي وراء التصدير وقيل أال ترى إَل حقيبة الراكب ، واحلقب . يراد تتابع األزمنة وتواليها ، واالشتقاق يشهد لذلك 

ً إال محيمًا وغساقًا ، مث يبدلون : احلقب مثانون سنة ، وجيوز أن يراد  ً وال شرااب ً غري ذائقني فيها بردا البثني فيها أحقااب
 بعد األحقاب غري احلميم

 

Zemahşerî 21. âyette geçen المرصاد kelimesini “gözleme yeri bulunan sınır” şeklinde 

izah ediyor ve muhtemel  manalarını sıralıyor
96

:  

 a.مآهبم أن جهنم هي حّد الطاغني الذي يرصدون فيه للعذاب وهي 

  b.هي مرصاد ألهل اجلنة ترصدهم املالئكة الذين يستقبلوهنم عندها ، ألن جمازهم عليها ، وهي مآب للطاغني 

Zemahşerî 23. âyette geçen   أَْحقَابا kelimesine “çağlar üzerine çağlar” anlamını 

vermektedir.
97
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9.Örnek 
 

79/ Naziat 10. 

 

 يَ ُقوُلوَن أَئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن ِف احْلَاِفرَةِ 

 

“(İnkârcılar), "Biz ilk 

halimize mi 

döndürüleceğiz?” 

 

رجع : يقال : ما حقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : فإن قلت . احلياة بعد املوت : ف احلالة األوَل ، يعنون ) ِِف احْلَاِفَرِة 
ً ، كما : أثر فيها مبشيه فيها : فيها فحفرها ، أي   ف طريقه اليت جاء: حافرته ، أي   فالن ف جعل أثر قدميه حفرا

 عيشة: حافرة ، كما قيل : وقيل . واخلط احملفور ف الصخر . إذا أثر اآلكال ف أسناخها : حفرت أسنانه حفراً : قيل 
: هنارك صائم ، مث قيل ملن كان ف أمر فخرج منه مث عاد إليه : منسوبة إَل احلفر والرضا ، أو كقوهلم : راضية ، أي 

 َمَعاَذ اَّللَِّ ِمْن َسَفٍه َوَعارٍ  َأَحاِفرٌَة َعَلى صَلٍع َوَشْيب: قال .  رجع إَل حافرته ، أي طريقته وحالته األوَل 
 وهي الصفقة: النقد عند احلافرة ، يريدون عند احلالة األوَل : قيل و . أرجوعاً إَل حافرة : يريد 

 

Zemahşerî   ِاْلَحافَِرة sözcüğünü الحالة األولى olarak açıkladıktan sonra kelimenin hakiki 

anlmını sorgulamaktadır.
98

 

10.Örnek 
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 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 299-300. 
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83/ Mutaffifin 1.  َِفني  Ölçüde ve tartıda hile“ َوْيٌل لِّْلُمطَفِّ

yapanların vay haline!” 

قدم املدينة ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أن رسول هللا :وروى . ألّن ما يبخس شيء طفيف حقري : البخس ف الكيل والوزن : التطفيف 
بكيل : قدمها وهبا رجل يعرف ِبيب جهينة ومعه صاعان : وكانوا من أخبث الناس كيال ، فنزلت فأحسنوا الكيل وقيل 

   ا ويكتال ابآلخر ِبحدمه

 

 

Zemahşerî التطفيف kelimesini “tartıda ve ölçüde azaltmak” şeklinde yorumluyor ve 

konuyla ilgili rivayete yer veriyor. 
99

 

11.Örnek 
 

83/ Mutaffifin 23.  ََعَلى اأْلَرَاِئِك يَنظُُرون 

 

“Koltuklar üzerinde, (etrafı) 

seyrederler.”  

 

: العروس حجال واحدة: ابلتحريك احلجلة: الصحاح ف, احلجال ف األسرة: قوله... (األسرة ف احلجال ) ِئِك ااْلرَا
 ... والستور واألسرة ابلثياب يزين بيت وهي

  

 

Zemahşerî   ِااْلرَاِئك kelimesini  األسرة ف احلجال olarak açıklıyor.
100

 

12.Örnek 
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100
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84/ İnşikak 6. 

 

نَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإََل رَبَِّك َكْدحاً ََي أَي َُّهااإْلِ 
 َفُماَلِقيهِ 

“Ey insan! Şüphesiz, sen 

Rabbine (kavuşuncaya 

kadar) dirilip duracak ve 

sonunda didinmenin 

karşılığına kavuşacaksın.” 

 

ومعىن َكاِدٌح ِإََل رَّبَك  جاهد  إذا خدشه: جهد النفس ف العمل والكّد فيه حىت يؤثر فيها ، من كدح جلده : الكدح 
 إَل لقاء ربك ، وهو املوت وما بعده من احلال املمثلة ابللقاء 

 

Zemahşerî’nin  الكدح kelimesine dair yorumu “İnsanın gayret etmesi ve neticeye 

ulaşana kadar (yorgun düşene kadar) çok sıkı çalışması” şeklindedir.
101

   

 

13.Örnek 
 

84/ İnşikak 16.  َُفقِ  َفاَل أُْقِسم  ”Yemin ederim şafağa“ اِبلشَّ

احلمرة اليت ترى ف املغرب بعد سقوط الشمس ، وبسقوطه خيرج وقت املغرب ويدخل وقت العتم عند عامة : الشفق 
أنه رجع عنه ، : د بن عمرو وروى أس. أنه البياض : العلماء ، إال ما يروي عن أيب حنيفة هنع هللا يضر ف إحدى الروايتني 

(رقة القلب عليه : ومنه الشفقة على اإلنسان . مسى لرقته    

 

Zemahşerî âyette geçen الشفق kelimenin izahını şöyle yapıyor 
102

: “Akşam vakti 

güneşin batışından sonra görülen kırmızılık.” Bu açıklamanın devamında gecenin ilk 

üçte birinin başlangıcıyla ilgili çeşitli görüşleri zikrediyor ve kelimeden türeyen diğer 
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102
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bir manaya işaret ediyor:  “İnsana karşı beslenen şevkat/merhamet duyguları ve buna 

bağlı olarak kalbin rikkati.”  

14.Örnek 
 

82/ İnfitar 1. 

 

َماء انَفطََرت  ”Gök yarıldığı zaman“ ِإَذا السَّ

 

 ...(انشقت ) انَفطََرْت 

 

Zemahşerî bu ibareyi açık ve net bir şekilde tek bir kelimeyle açıklamış, burada 

geçen  ْانفََطَرت ifadesini   انشقت (yarıldığı/çatlayıp ayrıldığı) olarak yorumlamıştır.
103

 

 

15.Örnek 
 

2/Bakara 45. 

 

ِْبِ َوالصَّاَلِة َوإِن ََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َواْسَتِعيُنواْ اِبلصَّ 
 َعَلى اخْلَاِشِعنيَ 

 

“Sabrederek ve namaz 

kılarak (Allah’tan) yardım 

dileyin. Şüphesiz namaz, 

Allah’a derinden saygı 

duyanlardan başkasına ağır 

gelir.”  

  لينته اذا بقوهلا خضعت ومنه نقيادواال فاللني اخلضوع واما واخلشوع اإلخبات والتطامن ومنه

 

Zemahşerî salât kelimesinden kastedilen dua manası  olduğuğnu beyan ettikten sonra 

bu âyette geçen اخلشوع kelimesini tevazu  (اإلخبات ) ile izah ediyor. 
104
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16.Örnek 
 

2/Bakara 58.  

 

َهاَوِإْذ قُ ْلَنا اْدُخُلواْ َهِذِه اْلقَ  َحْيُث  ْريََة َفُكُلواْ ِمن ْ
داً َوُقوُلواْ  ُتْم َرَغداً َواْدُخُلواْ اْلَباَب ُسجَّ  ِشئ ْ

 ن َّْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكْم َوَسَنزِيدُ  ِحطَّةٌ 
  اْلُمْحِسِننيَ 

“Hani, “Şu memlekete girin.  

Orada dilediğniz gibi, bol 

bol yiyin. Kapısından 

eğilerek tevazu ile girin ve 

“hıtta!” (Ya Rabbi, bizi 

affet) deyin ki, biz de sinin 

hatalarınızı bağışlayalım. 

İyilik ednelere ise daha da 

fazlasını vereceğiz” 

demiştik.”  

 

 كانوا الىت القبة ابب هو وقيل بيت املقدس وقيل أرحياء من قرى الشام أمروا بدخوهلا بعد التيه الباب ابب القرية القرية
 الباب إَل االنتهاء عند ابلسجود أمروا والسالم الصالة عليه موسى حياة ف املقدس بيت يدخلوا َل وهم إليها يصلون

 هلم طوطىء وقيل وإخبات خبشوع دخوهلم ليكون داخلني ويتطامنوا ينحنوا أن(  السجود)  وقيل وتواضعا هلل شكرا
 خِب وهي والركبة كاجللسة احلط من فعلة  حطة اوراكهم على متزحفني واودخل خيفضوها فلم رؤوسهم ليخفضوا الباب

 معىن لتعطي رفعت وإمنا حطة ذنوبنا عنا حط مبعىن النصب واألصل حطة امرك أو حطة مسألتنا أي حمذوف مبتدأ
 وقيل األصل على ابلنصب عبلة أيب ابن وقرا صِبا اصِب على صِبا واألصل ( مبتلى فكالان َجيل صِب)  كقوله الثبات

 ب نصبها من قراءة ف حطة تنصب ان جيوز هل قلت فإن فيها ونستقر القرية هذه ف حنط ان أي حطة امران معناه
 ب املضمر ذلك حمل وينتصب فعلها إبضمار تنصب ان واألجود يبعد ال قلت الكلمة هذه قولوا معىن على  قولوا
 والتاء ابلياء للمفعول البناء على(  لكم يغفر)  وقرىء ( قولوا

 

Zemahşerî القرية kelimesini  بيت المقدس ile açıklamaktadır. Tefsirin devamında ise وقيل 

lafzını kullanarak diğer bir görüşe işaret etmektedir: أريحاء من قرى الشام 

Müellife göre الباب kelimesinden maksat باب القرية dir. وقيل lafzıyla ikinci bir açıklama 

getirerek  diğer bir görüşe yer vermiştir : هو باب القبة التى كانوا يصلون إليها 
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Ayrıca âyette yer geçen “secde” emrine yönelik Zemahşerî’nin yorumu şöyledir: 

“Allah’a şükretmek ve tevazu göstermek için.” Buna ilaveten  وقيل lafzını getirerek 

iki ayrı yorum gitmektedir:   

خبات -  السجود  أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم بخشوع وا 

 طوطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوها ودخلوا متزحفين على اوراكهم -

Tefsirin devamında  حطة lafzı açıklanmaktadır ve şu izahlara yer verilmektedir:   

 الجلسة والركبةفعلة من الحط ك -

 وهي خبر مبتدأ محذوف أي مسألتنا حطة أو امرك حطة -

 األصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة -

 

 

Bu âyetin yorumnda Zemahşerî kıraate de yer vermektedir.105 

 

 

17.Örnek 
 

2/Bakara 136. 

 

َنا َوَما أُنزَِل ِإََل  ُقوُلواْ آَمنَّا اِبَّللِّ َوَما  أُنزَِل إِلَي ْ

 ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوبَ 

 َواألْسَباِط َوَما أُوِتَ ُموَسى َوِعيَسى

 ِمن رَّهبِِّْم الَ نُ َفّرُِق بَ نْيَ َأَحدٍ  َوَما أُوِتَ النَِّبيُّونَ 

ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  ن ْ  مِّ

“Deyin ki: Biz Allah’a, bize 

indirilene (Kur’an’a), 

İbrahim, İsmail, İshak, 

Yakub ve Yakupoğullarına 

indirilene, Mûsâ ve İsa’ya 

verilen (Tevrat ve İncil) ile 

bütün diğer peygamberlere 

Rab’lerinden verilene iman 

ettik. Onlardan hiçbirini 

diğerinden ayırt etmeyiz ve 

biz ona teslim olmuş 

kimseleriz.”  
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 ذراري يعقوب حفدة"  واألسباط( "  وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول سبطي واحلسني احلسن وكان احلافد والسبط
  ...عشر االثين أبنائه

 

Zemahşerî Âyette geçen السبط kelimesini احلافد şeklinde açıklıyor ve devamında 

Resulullah’ın torunlarını misal olarak getiriyor.  Tefsirin devamında âyette geçen 

     :kelimesini açıklayan Zemahşerî kelimeyle ilgili şu yorumu yapmaktadır األسباط

“Yakub (a.) torunları, oğullarının nesli” 

18.Örnek 
 

2/Bakara 165.  

 

النَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن اَّللِّ أَنَداداً  َوِمنَ  
بُّونَ ُهْم َكُحبِّ  ِّ  اَّللِّ  حيُِ َوالَِّذيَن آَمُنواْ َأَشدُّ ُحّباً َّللِّ

اْلَعَذاَب أَنَّ  َوَلْو يَ َرى الَِّذيَن ظََلُمواْ ِإْذ يَ َرْونَ 
يعاً َوأَنَّ اَّلّلَ َشِديُد اْلَعَذاِب   اْلُقوََّة َّلِلِّ َجَِ

“İnsanlar arasında Allah’ı 

bırakıp da ona ortak 

koşanlar vardır. Onları, 

Allah’ı severcesine severler. 

Mü’minlerin Allah’a olan 

sevgisi daha güçlü bir 

sevgidir. Zulmedenler azaba 

uğrayacakları zaman bütün 

kuvvetin Allah’ın olduğunu 

ve Allah’ın azabının pek 

şiddetli olduğunu bir 

bilselerdi.”  

 ء الذين كانوا يتبعوهنم ويطيعوهنم وينزلون على أوامرهم ونواهيهمأمثاال من األصنام وقيل من الرؤسا)أندادا 
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Bu âyeti yorumlarken Zemahşerî   أندادا lafzını ”putlardan oluşan şekiller”  şeklinde 

açıklıyor. Devamında قيل lafzı ile konuya açıklık getirmektedir.
106

 

 

19.Örnek 
 

2/Bakara 169.  

 

َا يَْ  وِء َواْلَفْحَشاء َوأَن تَ ُقوُلواْ َعَلى  ُمرُُكمْ ِإمنَّ اِبلسُّ
 اَّللِّ َما الَ تَ ْعَلُمونَ 

 

“O, size ancak kötülüğü, 

hayasızlığı ve Allah’a karşı 

bilmediğiniz şeyleri 

söylemenizi emreder.”  

 

   ء ما ال حد فيهوما يتجاوز احلد ف القبح من العظائم وقيل السو   والفحشاء ما جيب احلد فيه

 

Fıkhu’l-luga bağlamında Zemahşerî önce âyette geçen سوء kelimesini “çirkin/utanç 

verici” olarak açıklıyor ve ardından  الفحشاء kelimesine de “büyük çirkinlikte sınırı 

aşmak” olarak yorumluyor. Zemahşerî tefsirin devamında قيل lafzı ile iki kelimenin 

arasındaki farka değinerek şu farklılıkları belirtiyor107:  

 ”haddi/sınırı olmayan“ السوء  -
 ”kendisinde bir sınır/had bulunan“ الفحشاء -

 

 

 

 

                                                           
106

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 354. 
107

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 356. 
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2. Kelimenin Anlamını Verdikten Sonra Âyeti Başka Bir Âyetle Açıklaması 

1.Örnek 
 

2/Bakara 10-11. 

 

َرضٌ  قُ ُلوهِبِم ِف    َوهَلُم َمَرضاً  اَّللُّ  فَ زَاَدُهمُ  مَّ
َيْكِذبُونَ  َكانُوا مبَا أَلِيمٌ  َعَذابٌ   

َا قَاُلواْ  اأَلْرضِ  ِف  تُ ْفِسُدواْ  الَ  هَلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا   ِإمنَّ
ُمْصِلُحونَ  حَنْنُ   

 

“Kalplerinde münafıklıktan 

kaynaklanan bir hastalık 

vardır. Allah da onların 

hastalıklarını artırmıştır. 

Söyledikleri yalana karşılık 

da onlara elem dolu bir azap 

vardır. Bunlara, 

“Yeryüzünde fesat 

çıkarmayın” dendiğinde, 

“Biz ancak ıslah edicileri!” 

derler.”  

 ال هلم قيل اذا من الناس ومن قلت لو ألنك آمنا يقول على يعطف ان وجيوز يكذبون على معطوف  هلم قيل واذا
والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعا به ونقيضه الصالح وهو  اوجه واألول صحيحا كان تفسدوا

لك فساد ما ف األرض وانتفاء ف ذ  والفساد ف األرض هيج احلروب والفنت ألن احلصول على احلال املستقيمة النافعة
وإذا توَل سعى ف األرض ليفسد فيها (  قال هللا تعاَل االستقامة عن احوال الناس والزروع واملنافع الدينية والدنيوية

ومنه قيل حلرب كانت بني  03أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء  البقرة ( البقرة ) ويهلك احلرث والنسل 
كان فساد املنافقني ف األرض أهنم كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على املسلمني إبفشاء أسرارهم طيء حرب الفساد و 

 اليهم وإغرائهم عليهم وذلك مما يؤدي إَل هيج الفنت بينهم

 

 

Zemahşerî bu âyette geçen Fesad kelimesini “Bir şeyin istikametinden çıkarılması” 

şeklinde izah etmektedir. Bir tefsir metodu olarak Kur’an’ın Kur’an’la tefsirini 

kullanarak bu âyeti aynı surede yer alan şu iki âyetle açıklıyor:  

- Bakara Sûresi 205. Âyet: ذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل  وا 

- Bakara Sûresi 30. Âyet:  ك الدماءأتجعل فيها من يفسد فيها ويسف  

mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko407.htm#K10565
mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko425.htm#K10919
mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko514.htm#K13179
mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko391.htm#K10084
mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko155.htm#K03537
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mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko343.htm#K08852
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mk:@MSITStore:C:/Users/Mustafa/Desktop/KUR'AN-I%20KERIM%20%20KONKORDANSI.chm::/ko698.htm#K18860
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Devamında Zemahşerî arap misallerinden örnek getirip قيل lafzı ile bir açıklama daha 

yapıyor: 

وكان فساد املنافقني ف األرض أهنم كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على  قيل حلرب كانت بني طيء حرب الفساد 
 املسلمني إبفشاء أسرارهم اليهم وإغرائهم عليهم

Diğer âyetlerin tefsirlerinde de gördüğümüz metodu Zemahşerî burada da uyguluyor 

ve önce genel anlamıyla fesad kelimesini açıklıyor ve daha sonra âyette geçen ال 

 ifadesinin açıklamasını yapıyor. Yani önce bir kelimenin umûm manasını تفسدوا

veriyor ve devamında âyette geçtiği şekliyle lafzı açıklıyor. Yorumu yaparken birçok 

yerde de arap misallerden örnek getiriyor. Bu izahlar yapmak için farklı kalıplar 

kullanıyor. Ancak  görebildiğimiz kadar قيل ve تقول lafızlarırını ekseriyet tercih 

ediyor.
108

 Zemahşerî’ninde tefsirinde sıklıkla kullandığı bir tefsir metodu olarak 

Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri,  İslam âlimleri tarafından en iyi ve sağlam yol olarak 

görülmüştür.  

3. Kelimenin Anlamını Verdikten Sonra Anlamı Destekleyen Bir Rivayet 

Getirmesi 

1.Örnek  
 

74/Müddessir 1. 

 

ثِّرُ   ََي أَي َُّها اْلُمدَّ

 

“Ey örtünüp bürünen 

(Peygamber!)” 

ثّ ُر  البس الداثر ، وهو ما فوق الشعار   وهو الثوب الذي يلي اجلسد: اْلُمدَّ
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 Zemahşerî,el-Keşşâf, I, 179-180. 
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Bu âyeti yorumlarken Zemahşerî  ُثّ ر  ifadesine açıklık getirir ve “bir nevi elbise اْلُمدَّ

(gömlek) nin üzerine giyilen bir elbise, cesede yakın olan elbise” anlamlara geldiğini 

belirtiyor . Bu açıklamadan sonra Resûlullah’dan gelen bir hadisi zikrediyor
109

: 

 شعار والناس دثار  األنصار 

Bazı yerlerde görüldüğü gibi buradada Zemahşerî hadise başvurarak hadisle istidlâl 

etmiştir. Zira sünnetin Kur’ân’ı açıklayıcı ve izah edici olduğu bilinmektedir.  

2.Örnek 
 

81/ Tekvir 5. 

 

 Yaban hayatı yaşayan (irili“ َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرت

ufaklı) tüm canlılar 

toplandığı zaman” 

 

 Müellif  ُْحِشَرت lafzını جمعت من كل ناحية “her yönden/bölgede toplandığı (zaman)” 

şeklinde açıkladıktan sonra Katade’den şu rivayet aktarıyor
110

: 

يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص   “Kara sineğin başı dahi her şey haşr olunacaktır.” 

Bu âyeti fıkhu’l-luga bağlamında tahlil ettiğimiz zaman şu açıklamaları görmekteyiz: 

1. Ayetin ilk kelimesinin anlamını verdi: 

:جمعت من كل ناحية   ُحِشَرتْ    

  .anlamındadır جمعت ُحِشَرتْ                

2. Katâde’den rivayetle anlamı yeniden verdi: 
                                                           
109

 Zemahşerî, el-Keşşaf, VI, 251.  
 
110

 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 321. 
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“ يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص:  ” Kara sineğin başı dahi her şey haşr 

olunacaktır. 

 .diyerek âyetin hakkındaki görüşleri sermeye başladı وقيل .3

4. İbn-i Abbas’tan kelime tahlili verdi 

5. İbn-i Abbas’tan bu kelime tahlilinin fıkhını yaptı. 

Arap حشرتهم السنة dediğinde  إذا أجحفت السنة بالناس وأمواله  manasını kastetmektedir.  

6. Kıraat zikretti:  بالتشديد( حشرت ) وقرىء  

 

Zemahşerî sırasıyla fıkhu’l-luga çerçevesinde açıklama getiriyor, ilgili rivayetleri 

veriyor ve ardından kelimenin fıkhına tekrar dönüyor.  

3..Örnek 
 

82/ İnfitar 3. 

 

َرْت  َوِإَذا اْلِبَحار  Denizler kaynayıp“ ُفجِّ

fışkırtıldığı zaman”  

 

العذب ابملاحل ، وزال الِبزخ الذي بينهما ، وصارت البحار حبراً واحداً وروي  بعض ، فاختلط ُفّجَرْت  فتح بعضها إَل
( فجرت ) أّن األرض تنشق املاء بعد امتالء البحار ، فتصري مستوية ، وهو معىن التسجري عند احلسن ، وقرىء 

الَّ : لزوال الِبزخ نظرًا إَل قوله تعاَل  بغت: مبعىن . فجرت على النباء للفاعل والتخفيف : وقرأ جماهد . ابلتخفيف 
بعثر وحبثر مبعىن ، ومها مركبان من البعث والبحث مع راء . ألّن ألّن البغي والفجور أخوان (  03: الرمحن ) يَ ْبِغَياِن  

 .لِباءة املبعثرة ألهنا بعثرت أسرار املنافقني : وقيل . حيثت وأخرج مواتها : واملعىن . مضمومة إليهما 

 

Zemahşerî  ُْفّجَرت kelimesini  فتح بعضها إَل بعض (denizler birbirine karıştığı zaman) 

şeklinde yorumlamıştır.  Devamında tatlı suyun tuzlu suyla karışacağına, bu iki 

denizin  aralarındaki engel kalktığı zaman, denizlerin bir olacağına işaret etmektedir. 
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Bu izahı yaptıktan sonra müellif fıkhu’l-luga bağlamında bir rivayet aktarıyor ve 

kıraat farklılıklarına değiniyor.
111

 

 

4. Kelimenin Anlamını Verdikten Sonra Arap Emsali Zikretmesi 

1.Örnek 

 

111/ Tebbet 1. 

 

 .Ebû Leheb’in elleri kurusun“ تَ بَّْت يََدا َأيب هَلٍَب َوَتبَّ 

Zaten kurudu.”   

 

 

 

أخذ : هلكت يداه ، ألنه فيما يروى : واملعىن . هالكة من اهلرم والتعجيز : أشابة أم اتبة ، أي : ومنه قوهلم . اهلالك : التباب 
َمْت : ك َجلته ، كقوله تعاَل هال: واملراد . أو جعلت يداه هالكتني . َوَتبَّ وهلك كله (  ملسو هيلع هللا ىلص ) حجراً لريمي به رسول هللا  مبَا َقدَّ

َجزَاِن َجزَاُه اَّللَُّ َشرَّ َجزَائِه َجزَاَء اْلكاَلِب اْلَعاِوََيِت َوَقْد : وكان ذلك وحصل ، كقوله : َوَتبَّ  : ومعىن (  83: احلج ) يََداَك  
    (وقد تب : ) فَ َعْل ويدّل عليه قراءة ابن مسعود 

 

Zemahşerî tebab kelimesinden maksadın helâk olduğunu belirttikten sonra şöye bir 

örnek getiriyor : “Genç mi ihtiyarmı? İhtiyarlıktan ve acizliktenmi helak oldu?” 

Müellif kelime izahı yaptıktan sonra âyetin açıklmasını yapmak üzere şu rivayeti 

aktarır:  “O’nun eli kurudu. Çünkü o Resulullah’a doğru atmak için (eline) taş almış 

ve eli kurumuştur.” Açıklamanın devamında Zemahşerî  هلكت يداه ibaresini konuya 

ilişkin rivayetle açıklıyor. Sonunda  هلك كله ifadesinin “Bir insan olarak bitti, 
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 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 329.  
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mahvoldu.” anlamına geldiğini belirtiyor ve manayı daha iyi izah edebilmek  için  

Hac sûresi 10. âyetini aktarıyor.
112

 

2.Örnek 
 

78/ Nebe 14. 

 

اجاً  َوأَنزَْلَنا    Ve o musıralardan şarıl“ ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماء َثجَّ

şarıl bir su indirdik.” 

 

اجًا  منصبًا بكثرة يقال  أي رفع الصوت ابلتلبية ، ( العّج والثّج : أفضل احلج : ) ثجه وثج نفسه وف احلديث : َثجَّ
ً : ) وقرأ األعرج . وكان ابن عباس مثجاً يسبل غرابً ، يعين يثج الكالم ثجا ف خطبته . وصب دماء اهلدى  ( ثجاجا

 مصابه ، واملاء ينثجج ف الوادي : ومثاجج املاء 

 

Zemahşerî   اجا ةمنصبا  بكثر   kelimesini  ثَجَّ  şeklinde yorumlamıştır. Buna ilaveten bazı 

arapların bu ibareyi kullandığı şekli açıklamaktadır ve  يقال diyerek ثجه وثج نفسه 

yorumunu getirmektedir. Bir sonraki aşamada Zemahşerî konuyla ilgli şu rivayeti 

naklediyor:   العّج والثجّ : أفضل الحج . Açıklamanın sonunda müellif bir kıraat vechine  

(A’rac’ın kıraatine) yer veriyor.
113

 

3.Örnek 
 

2/Bakara 50. 

 

َناُكمْ  َوأَْغرَقْ َنا آَل  َوِإْذ فَ َرقْ َنا ِبُكُم اْلَبْحَر َفَأََني ْ
 ِفْرَعْوَن َوأَنُتْم تَنظُُرونَ 

 

“ Hani, sizin için denizi 

yarmış, sizi kurtarmış, 

gözlerinizin önünde Firavun 

ailesini suda boğmuştuk.” 
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 Zemahşerî, el-Keşşaf, VI, 455. 
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 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 296-297. 
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لكم وقرىء فرقنا مبعىن فصلنا يقال فرق بني الشيئني وفرق بني  فرقنا فصلنا بني بعضه وبعض حىت صارت فيه مسالك
 األشياء ألن املسالك كانت اثين عشر على عدد األسباط 

 

Zemahşerî’nin فرقنا  kelimesine dair yorumu şu şekildedir: “(Denizin) bir kısmını 

diğer kısmından ayırarak sizin için bir yol oluşturduk.”  Buna ilaveten Zemahşerî 

kıraat vechini verir ve şu açıklamada bulunur:  فرقنا مبعىن فصلنا 
Açıklamanın sonunda يقال kalıbını kullanarak arap kültüründen örnek getirir

114
: 

 فرق بني الشيئني وفرق بني األشياء ألن املسالك كانت اثين عشر على عدد األسباط 

4.Örnek 
 

2/Bakara 53. 

 

َوِإْذ آتَ ْينا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن 
 َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ 

 

“Hani, doğru yolu tutasınız 

diye Mûsâ’ya Kitab’ı 

(Tevrat’ı) ve Furkan’ı 

vermiştik.” 

الكتاب والفرقان يعين اجلامع بني كونه كتااب منزال وفرقاان يفرق بني احلق والباطل يعين التوراة كقولك رأيت الغيث 
 والليث تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة

 

Bu âyetin tefisrinde Zemahşerî  الكتاب والفرقان lafızlarını açıklayor ve kastedilen 

mananın “ nazil olan ve hak ile batılı ayıran Furkan , yani Tevrat”  olduğunu 

bildiriyor.   Zemaheşerî açıklamasının devamında arap mesellerinden şu örneği 

getiriyor: رأيت الغيث والليث تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة  
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 268. 
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5.Örnek 
 

2/Bakara 54.  

 

ِمِه ََي قَ ْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتمْ َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِقوْ   
َاِذُكُم اْلِعْجَل فَ ُتوبُواْ ِإََل اَبرِِئُكْم  أَنُفَسُكْم اِبَّتِّ
ٌر لَُّكْم ِعندَ  أَنُفَسُكمْ  فَاقْ تُ ُلواْ  اَبرِِئُكْم  َذِلُكْم َخي ْ

 فَ َتاَب َعَلْيُكْم إِنَُّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ 

“Mûsâ kavmine dedi ki: „Ey 

kavmim! Sizler, buzağıyı ilah 

edinmekle kendinize yazık 

ettiniz. Gelin yaratıcınıza 

tövbe edin de nefislerinizi 

öldürün (kendinizi düzeltin). 

Bu, Yaratıcınız katında sizin 

için daha iyidir. Böylece Allah 

da onların tövbesini kabul etti. 

Çünkü o, tövbeleri çok kabul 

edendir, çok merhametlidir.”  

 

 الغيث رأيت كقولك التوراة يعين والباطل احلق بني يفرق وفرقاان منزال كتااب كونه بني اجلامعيعين  والفرقان الكتاب
  نبياءاأل وذكرا وضياء الفرقان وهارون موسى آتينا ولقد تعاَل قوله وحنوه واجلراءة اجلود بني اجلامع الرجل تريد والليث

 وغريمها واليد العصا من واإلميان الكفر بني الفارق والِبهان التوراة أو وذكرا وضياء فرقاان كونه بني اجلامع الكتاب يعين
 كقوله عدوه وبني بينه فرق الذي النصر وقيل البحر انفراق لفرقان وقيل واحلرام احلالل بني الفارق الشرع أو اآلَيت من

 قتل معناه وقيل البخع وهو الظاهر على  أنفسكم فاقتلوا  قوله محل بدر يوم به يريد 18 فالالن الفرقان يوم  تعاَل
 العبدة يقتلوا ان العجل يعبد َل من امر وقيل بعضا بعضهم

 

 

Zemahşerî âyette geçen  فاقتلوا أنفسكم ibaresinin على الظاهر وهو البخع (gam, keder 

yüzünden kendini öldürmek) anlamına geldiğini belirtir ve وقيل lafzını getirerek şu iki 

görüşe yer verir
115

:  

  معناه قتل بعضهم بعضا -

  امر من َل يعبد العجل ان يقتلوا العبدة -
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5. Kelimenin Farklı Lugavî Anlamlarını Belirttikten Sonra Âyette Kastedilen 

Anlamını Belirtmesi 

1.Örnek 
 

81/ Tekvir 4. 

 

َلتْ َوإِذ ا اْلِعَشاُر ُعطِّ  “Gebe develer salıverdiği 

zaman” 

 .ابلتخفيف( عطلت ) عطلها أهلها عن احللب والصر ، الشتغاهلم ِبنفسهم وقرىء : وقيل . ُعطَّلْت  تركت مسيبة مهملة 

 

Zemahşerî fıkhu’l-luga çerçevesinde şu açıklamaları yapmaktadır:  

1. Bu ibarede geçen  ُّطلَتْ ع  kelimesini تركت ile açıklar. 

عطلها أهلها عن احللب والصر ، الشتغاهلم أبنفسهم  :lafzıyla şu meseli aktarıyor وقيل  .2    

3. Kıraat zikrediyor:  بالتخفيف( عطلت ) وقرىء  
116

 
 

 

6. Birden Çok Anlam İfade Eden Kelimenin Farklı Anlamları Belirtmesi 

 

1.Örnek 
 

92/ Leyl 1. 

 

 bürüdüğü zaman (Ortalığı)“ َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى

geceye andolsun” 
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ر َلُكُم  : وإما النهار من قوله (  1: الشمس ) َوالَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها  : ( إما الشمس من قوله : املغشي   يَ ْغَشى َوَسخَّ

 ( 0: الفلق ) َب ِإَذا َوقَ : وإما كّل شيء يواريه بظالمه من قوله (  0: الرعد ) 

 

Bu âyeti tefsir ederken Zemahşerî المغشي  kelimesini  Şems suresi  4. âyet ve R’ad 

suresi 3. âyetiyle tefsir ediyor. Burada âyeti Kur’an’ın bütünlüğüne göre izah 

etmiştir. Buna göre  المغشي kelimesi farklı anlamlara gelebilmektedir:  

الشمس     -1  Şems 4. âyet َوالَّْيِل إِذَا يَْغَشاَها     

ر لَُكمُ  :Rad 3. Âyet  النهار -2  يَْغَشى َوَسخَّ

 herşeyi karanlığıyla kuşatan Felak 3.âyet  كّل شيء يواريه بظالمه -3
117

 

 

 

2.Örnek 
 

93/Duha 1. 

 

 ”Kuşluk vaktine and olsun“ َوالضَُّحى

إمنا خّص وقت الضحى : وقيل . صدر النهار حىت ترتفع الشمس وتلقي شعاعها  وقت الضحى ، وهو: املراد ابلضحى 
َوأَن حُيَْشَر النَّاُس ُضًحى : ابلقسم ، ألهنا الساعة اليت كلم فيها موسى عليه السالم ، وألقى فيها السحرة سجداً ، لقوله 

  ف مقابلة (  51: األعراف ) ُهْم َِبُْسَنا ُضًحى أَن َيْتِي َ : ( النهار ، بيانه قوله : أريد ابلضحى : وقيل (  95: طه ) 

 ( .بيااتً ) 
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Burada Duha’dan kastın Duha vakti (kuşluk vakti) olduğunu açıklayan Zemahşerî, 

bunun gündüzün ortasından güneşin yükselişine ve gölgesinin katlandığı vakte kadar 

olan zamanı kapsadığını ifade etmektedir. Dolaysıyla duha kelimesinin şu iki anlamı 

olduğunu belirtir:  

- kuşluk  

- gündüz  

Devamında “duha kelimesi ile kast olunan nedir?” sorusunu sormaktadır. Sonuç 

olarak fıkhu’l-luga ile ilgili şunları söylememiz mümkündür:  

1. Anlamı müzakere ederek suredeki Duha’nın anlamını fıkhu’l-luga ile belirlemeye 

çalışılmaktadır.  

2. Neden yeminde “duha” kelimesi seçildiğini fıkhu’l-luga gereği açıklıyor.  

Fıkhu’l-luga yorumunu ayetle destekliyor.
118

 

  

B. Sarf İlmi Açısından 

1. İştikâk Yönünden  

1.Örnek 
 

2/Bakara 31. 

 

َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى 
فَ َقاَل أَنِبُئوِن ِبَِمْسَاء َه ُؤالء ِإن ُكنُتْم  اْلَمالَِئَكةِ 
 َصاِدِقنَي 

“ Allah Adem’e bütün 

varlıkların isimlerini öğretti. 

Sonra onları meleklere 

göstererek, “Eğer doğru 

söyleyenler iseniz, haydi 
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 bana bunların isimlerini 

bildirin” dedi.”  

 

من ( إبليس ) من الدرس و ( إدريس ) من العقب و ( يعقوب ) من األدمة ومن أدمي األرض حنو اشتقاقهم " ءادم " 
 كاإلبالس وما آدم اال اسم اعجمي وأقرب امره ان يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وشاخل وفالغ وأشباه ذل

 

 Zemahşerî âyette yer alan ءادم kelimesinin orijini belirttikten sonra benzer iştikaklara 

değiniyor ve bulunduğu kalıbı belirtiyor:  من األدمة ومن أدمي األرض 

Benzer iştikaklar şunardır:  

 من العقب( يعقوب )  -

 من الدرس( إدريس )  -

 من اإلبالس( إبليس )  -

Yabancı bir  isim olan  آدم kelimesi ism-i fâil kalıbında gelmiştir.
119

 Bu örnekte 

görüldüğü üzere Zemahşerî kelimenin iştikakı itibariyle manasının değişikliğini 

belirtmiştir ve sarf kaidesine yer vermiştir.  

2.Örnek  
 

2/Bakara 49. 

 

ْن آلِ  َناُكم مِّ ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء  َوِإْذ ََنَّي ْ
ُوَن أَبْ َناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم  اْلَعَذابِ  يَُذحبِّ

ن رَّبُِّكمْ  َوِف َذِلُكم َبالءٌ   مِّ

 َعِظيمٌ 

“Hani, sizi azabın en 

kötüsüne uğratan, 

kadınlarınızı sağ bırakıp, 

oğullarınızı boğazlayan 

Firavun ailesinden 

kurtarmıştık. Bundan, 

size Rabbinizden (gelen) 

büyük bir imtihan 
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 vardı.” 

أهل ولذلك "ءال " أصل وخص استعماله ابوَل اخلطر والشأن كامللوك وأشباههم فال يقال آل االسكاف واحلجام 
 لفعل يراد قبحهما والسوء مصدر السىيء يقال اعوذ ابهلل من سوء اخللق وسوء ا ... يصغر ِبهيل فأبدلت هاؤه ألفا

 والعذاب كله سىيء أشده وأفظعه كانه قبحه ابإلضافة إَل سائره ومعىن سوء العذاب 

 

Zemahşerî bu âyette geçen  ِآل kelimesini أهل şeklinde açıklıyor ve İsm-i tasğirin أهيل 

şeklinde geldiğini belirtiyor.
120

 Ayette geçen diğer bir kelime ise السوء dır. Bu kelime 

hakkında şu bilgiler verilmektedir:  

- Masdardır: مصدر السىيء 

:kalıbıyla açıklama yapar يقال - يراد قبحهما     اعوذ ابهلل من سوء اخللق وسوء الفعل 

2. Mastar Yönünden  

1.Örnek 
 

2/Bakara 48. 

 

نَ ْفٌس َعن ن َّْفٍس َشْيئاً  الَّ جَتْزِي يَ ْوماً  َوات َُّقواْ 
َها َشَفاَعٌة َوالَ يُ ْؤَخذُ وَ  َها َعْدٌل  اَل يُ ْقَبُل ِمن ْ ِمن ْ

 َواَل ُهْم يُنَصُرونَ 

 

“Öyle bir günden sakının ki 

o gün hiç kimse başkası 

adına bir şey ödeyemez. 

Hiçbir kimseden herhangi 

bir şefaat kabul olunmaz, 

fidye alınmaz. Onlara 

yardım da edilmez.” 
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جتزي عنك وال جتزي   نيار بن جذعة فاحلديث  ومنهال جتزي ال تقضي عنها شيئا من احلقوق ( القيامة يوم يريد)ما يو 
  شيئا يظلمون وال تعاَل كقولهبه وجيوز ان يكون ف موضع مصدر أي قليال من اجلزاء   مفعول شيئا و عن أحد بعدك 

 أبو وقرأ ىن عنه فال يكون ف قراءته اال مبعىن شيئا من اإلجزاءمن أجزأ عنه اذا اغ( ال جتزىء ) ومن قرأ  03 مرمي
  يوما ل صفة احملل منصوبة اجلملة وهذه ( شيئا نسمة عن نسمة جتزي ال)  الغنوي السرار

 

Zemahşerî bu âyeti yorumlarken fıkhu’l-luga bağlamında şu husulara değinmiştir:  

 .kelimesinden maksad kıyamet günüdür يوما -

تجزي ال -  nin açıklaması:  الحقوق من شيئا عنها تقضي ال  

- Bu açıklamayla ilgili hadis rivayet etmesi 

  .Mef’ul olarak gelmiştir : شيئا -

- Masdar konumunda olması da caizdir: الجزاء من قليال أي  

- Meryem 60. Âyetini تعالى كقوله   lafzıyla örneklendiriyor: شيئا يظلمون ال  

- Kıraat zikrediyor.
121

 

2.Örnek 
 

2/Bakara 55. 

 

َوِإْذ قُ ْلُتْم ََي ُموَسى َلن ن ُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ نَ َرى 
 َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنُتْم تَنظُُروَن  اَّللََّ َجْهرَةً 

 

“Ey Mûsâ! Biz Allah’ı 

açıktan açığa görmedikçe 

sana asla inanmayız 

demiştiniz. Bunu üzerine siz 

bakıp dururken sizi yıldırım 

çarpmıştı.” 

 

 ف امثال العرب أبلد من ثور حىت عرضوا أنفسهم لسخط هللا ونزول أمره ِبن يفك ما ركبه من خلقهم وينثر ما

 من ال يقدر على شيء منها نظم من صورهم وأشكاهلم حني َل يشكروا النعمة ف ذلك وغمطوها بعبادة 
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وإذ قلتم َيموسى لن نؤمن لك حىت نرى هللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلموان والكن كانوا أنفسهم 

 يظلمون

 

Zemahşerî bu ibarede geçen جهرة  kelimesini عيانا ile açıklamış ve masdar olduğunu 

belirtmiştir. Devamında وقرىء lafzını getirerek Zemahşerî kıraat zikretmiştir.
122

 Bu 

şekilde okunduğunda kelime ya masdardır veya çoğuldur. 

 

3.Örnek 
 

2/Bakara 65.  

 

الَِّذيَن اْعَتَدواْ ِمنُكْم ِف  َوَلَقْد َعِلْمُتمُ 
ْبتِ   َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  فَ ُقْلَنا هَلُْم ُكونُواْ  السَّ

„Şüphesiz siz, içinizden 

Cumartesi yasağını 

çiğneyenleri bilirsiniz. Biz 

onlara, „Aşağılık 

maymunlar olun“ demiştik.”

  

 ...السبت يوم عظمت اليهودإذا سبتت مصدرالسبت 

 

Zemahşerî âyette geçen  السبت kelimesini açıklıyor ve masdar olduğunu beyan 

ediyor.
123

 

4.Örnek 
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2/Bakara 185. 

 

 ُهًدى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُنزِلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهرُ 
نَ  َوبَ يَِّناتٍ  لِّلنَّاسِ   َشِهدَ  َفَمن َواْلُفْرقَانِ  اهْلَُدى مِّ

ْهرَ  ِمنُكمُ   أَوْ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمن فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّ
ةٌ  َسَفرٍ  َعَلى نْ  َفِعدَّ مٍ  مِّ  ِبُكمُ  اَّللُّ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  أَيَّ

ةَ  َولُِتْكِمُلواْ  اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ   اْلِعدَّ
ُواْ   َوَلَعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اَّللَّ  َولُِتَكِبِّ

 َتْشُكُرونَ 

 

“(O sayılı günler), insanlar 

için bir hidayet rehberi, 

doğru yolun ve hak ile batılı 

birbirinden ayırmanın 

apaçık delilleri olarak 

Kur’an’ın kendisine 

indirildiği Ramazan ayıdır. 

Öyle ise içinizden kim bu 

aya ulaşırsa onu oruçla 

geçirsin. Kim de hasta veya 

yolcu olursa tutamadığı 

günler sayısınca başka 

günlerde tutsun. Allah size 

kolaylık diler, zorluk 

dilemez. Bu da sayıyı 

tamamlamanız ve hidayete 

ulaştırmasına karşılık 

Allah’I yüceltmeniz ve 

şükretmeniz içindir.”  

 للناس هدى ...مصدر رمض اذا احرتق من الرمضاء فأضيف اليه الشهر وجعل علما ومنع الصرف للتعريف  الرمضان
 احلق إَل يهدي مما مكشوفات واضحات آَيت وهو احلق إَل للناس هداية وهو انزل أي احلال على نصب ) وبينات

 ...والباطل احلق بني ويفرق

 

Zemahşerî  âyette geçen الرمضان kelimesinin masdar olduğunu belirtir ve الشهر lafzına 

izafet edildikten sonra özel isim olduğunu söyler. Yorumun devamında َرَمَضانَ  َشْهر  

ibaresinin bir kıraate göre mensub okunabileceğini belirtir. Daha sonra هدى kelimesi 

ile ilgili açıklamalarda bulunur ve bu kelimeninde hâl üzere mensub okunduğunu 

söyler.
 124

    

3. İdgam Yönünden  
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1.Örnek 
 

73/ Müzzemmil 1. 

 

لُ   ََي أَي َُّها اْلُمزَّمِّ

 

“Ey örtünüp bürünen 

(Peygamber)!” 

 املدثر ف املتدثر وقرىء: وحنوه : أي تلفف هبا ، إبدغام التاء ف الزاي : ه اْلُمزَّّمُل  املتزّمل ، وهو الذي تزّمل ف ثياب

على أنه اسم فاعل أو مفعول ، من زمله ، وهو . واملزمل بتخفيف الزاي وفتح امليم وكسرها : على األصل ( املتزّمل )  
 الذي زمله ، وهو الذي زمله غريه أو زمل نفسه

 

 

Zemahşerî’ye göre Müzzemmil’in aslı Mütezemmildir. Te harfinin ze harfiyle idgam 

edilmesi sonucunda meydana gelen bu lafız,   İsm-i fâil olup elbisesine bürünen veya 

onunla örtünen anlamına gelmektedir. Buna benzer (bir uygulama) Müddessir 

kelimesinde (görmekteyiz). Bu açıklamadan sonra kıraat farklılıklarına değinerek 

kelimeye başka bir anlam yüklemektedir: Müzmel veya Müzmil şeklinde okunduğu 

zaman “onu örten” veya “örtülen” anlamına gelecek, bu kişi ise ya başkasını örten 

veya nefsini örten olarak anlaşılacak. 

ّملُ   olarak verir. Ona göre burada te za’ye idgam olmuştur. Aynı المتزّمل kelimesini اْلُمزَّ

durum المدثر’in المتدثر olması gibidir. Zemahşerî  ُّمل  kelimesi hakkında şunları اْلُمزَّ

söylemektedir: 

 (.kelimenin daha iyi anlaşılması için bir de bu anlamı verir) تلفف بها -1

2- Kelimede idgam vardır. 

İlk anlamı verildikten sonra أي lafzı ile açıklayıcı anlam ekler. Ayrıca burada 

başka surede olan kelimeyi izah eder: المدثر 
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3- Kelimenin المتزّمل olarak olarak oluşmadığını belirtir. 

4- Kıraati zikretmektedir. 

Bu kıraatin kelimenin aslına uygun olduğunu ifade etmektedir. Buna göre المزمل 

ism-i fâil (müzmil) veya ism-i mefûl (müzmel) anlamı taşıyacağını 

anlatmaktadır. İsm-i fâil olunca anlamı: من زمله ism-i mefûl olunca وهو الذي زمله  

 .dır غيره
125

  

Kelimenin iştikakı itibariyle manasının değişikliğini belirtmesi bu örnekte öne 

çıkan hususlardan bir tanesidir. 

4. Kasr Yönünden  

1.Örnek 
 

2/Bakara 42. 

 

َواَل تَ ْلِبُسواْ احْلَّق اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُمواْ احلَْقَّ َوأَنُتْم 
  تَ ْعَلُمونَ 

“Hakkı bâtılla karıştırıp da 

bile bile hakkı gizlemeyin.” 

 

داخل حتت حكم النهي مبعىن وال تكتموا أو منصوب إبضمار ان والواو مبعىن اجلمع أي وال جتمعوا لبس جزم  وتكتموا
ولعل مقصود الزخمشري أن يعرف القارئ بوجود  ...احلق ابلباطل وكتمان احلق كقولك ال اتكل السمك وتشرب اللنب

 قصر فلم يتعرض للفرق بني التعبريين 

 

Zemahşerî fıkhu’l-luga çerçevesinde  َْوتَْكتُُموا ile ilgili şu açıklamaları yapıyor:  

 .manası taşımaktadır والَتَْكتُُموا  nehiy hükmünde  ve َوتَْكتُُمواْ  -

 .gizlenmesiyle mansub hükmündedir أَنْ  -

                                                           
125

 Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 237. 
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- Buradaki vav ( َو)  cem manasında olup “Hak elbisesi Batıl ile birleşmez” 

anlamına gelmektedir.  

Zemahşerî burada iki tabir arasındaki farka değinmeden okuyucuya kasrın 

(kısaltmanın) mevcudiyetini bildirmektedir.
126

 

 

C. Nahiv İlmi Açısından  

1. Mübteda ve Haber  

1.Örnek 

 

2/Bakara 1-2.  

 

لِّْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى ِفيهِ  رَْيبَ  الَ  اْلِكَتابُ  َذِلكَ  اَل  

 

 “Elif Lâm Mîm. Bu, 

kendisinde şüphe olmayan 

kitaptır. Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlar için 

yol göstericidir.”  

 

Zemahşerî Bakara Sûresi’nin başında yer alan ْلُمتَِّقينَ  ُهد ى لِّ  terkibinin cümledeki 

konumunu belirlemeye çalışır ve bir seçenek olarak bu terkibin gizlenmiş (mahzuf) 

öznenin (mübtedâ) yüklemi (haber) konumunda olduğunu söyler. Ayrıca  bu terkibin 

فِيهِ  َرْيبَ  الَ   terkibiyle birlikte  َذَِلك nin yüklemi (haber) olasılığından bahseder.  Bu 

açıklamalardan sonra ince bir belâgat nüktesine değinir ve şu tespitleri yapar:  

 tek başına bir cümle  konumunda veya bağımsız harflerden oluşan bir grup الم  -

الكتاب ذلك -  ikinci cümle  

فيه ريب ال -  üçüncü cümle  
                                                           
126

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 259-260. 
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للمتقين هدى -  dördüncü cümle  

Sonuç olarak bu düzen/tertib ve atıf harfi olmaksızın dört cümleciklerin birbiriyle 

bağlanması ile  mufassal belagata ulaşıldığı ifade ediyor.
127

 Zemahşerî fıkhu’l-

luga çerçevesinde yaptığı bu tespitlereden sonra فإن قلت  kalıbıyla soru 

yöneltiyor: “Birinci mevsul المتقين  kelimesine raci ikinci mevsul ise mübteda ve 

onun haberi اولئك olması caiz midir?” Zemahşerî  قلت نعم  kalıbıyla bunun 

cevazına hükmediyor.  

2. Şart Cümlesi 

 

1.Örnek 
 

2/Bakara 26. 

 

 مَّا َمَثالً  َيْضِربَ  أَن َيْسَتْحِيي الَ  اَّللََّ  ِإنَّ 
 فَ يَ ْعَلُمونَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  فََأمَّا فَ ْوقَ َها َفَما بَ ُعوَضةً 

 فَ يَ ُقوُلونَ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوأَمَّا رَّهبِِّمْ  ِمن احْلَقُّ  أَنَّهُ 
 َكِثرياً  بِهِ  ُيِضلُّ  َمَثالً  هِبََذا اَّللَُّ  أَرَادَ  َماَذا

اْلَفاِسِقنيَ  ِإالَّ  بِهِ  ُيِضلُّ  َوَما َكِثرياً  بِهِ  َويَ ْهِدي  

 

“Allah bir sivrisineği, ondan 

daha da ötesi bir varlığı 

örnek olarak vermekten 

çekinmez. İman edenler 

onun, Rablerinden (gelen) 

bir gerçek olduğunu bilirler. 

Küfre sapanlar ise, “Allah 

örnek olarak bununla neyi 

kastetmiştir?” derler. 

(Allah) onunla bir çoklarını 

saptırır, bir çoklarını da 

doğru yola iletir. Onunla 

ancak fasıkları saptırır, bir 

çoklarını da doğru yola 

iletir. Onunla ancak fasıkları 

saptırır.” 
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 Zemahşerî,el-Keşşâf, I, 149.  
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وفائدته ف الكالم ان يعطيه فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت  حرف فيه معىن الشرط ولذلك جياب ابلفاء أماو 
 ولذلك قال سيبويه ف تفسريه الذهاب وانه منه عزمية قلت اما زيد فذاهب توكيد ذاك وانه ال حمالة ذاهب وانه بصدد

تني بيان كونه توكيدا وأنه ف معىن الشرط ففي إيراد اجلملتني وهذا التفسري مدل لفائد ذاهب فزيد شيء من يكن مهما
مصدرتني به وإن َل يقل فالذين آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون امحاد عظيم ألمر املؤمنني واعتداد بعلمهم أنه احلق 

 ...ونعى على الكافرين إغفاهلم حظهم وعنادهم ورميهم ابلكلمة احلمقاء

 

Bu âyetin yorumunda Zemahşerî أما lafzı ile ilgili şu açıklamaları yapmaktadır:  

 harfi, içinde şart manasını taşır أما -

- bu manayı taşıdığı için fâ harfi ile cevap verilmiş böylelikle kelamda/ sözde  

anlam kuvvetlendirilmiş 

ذاهب زيد  :lafzı ile örneklerndiriyor تقول  yerine  فذاهب زيد اام   denilirse mana 

ziyadeleşecektir.
128

 

 

2.Örnek 
 

2/Bakara 97. 

 

فَِإنَُّه نَ زََّلُه َعَلى  جلِِِّْبِيلَ  َعُدوًّا ُقْل َمن َكانَ 
يََدْيِه َوُهًدى  قَ ْلِبَك إبِِْذِن اَّللِّ ُمَصدِّقاً لَِّما بَ نْيَ 

 َوُبْشَرى لِْلُمْؤِمِننيَ 

“De ki: “Her kim Cebrail’e 

düşman ise, bilsin ki o, 

Allah’ın izni ile Kur’an’ı; 

önceki kitapları doğrulayıcı, 

mü’minler için de bir 

hidayet rehberi ve müjde 

verici olarak senin kalbine 
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indirmiştir.”  

 نزل حيث ملعاداته وجه فال الكتاب أهل من أحد جِبيل عادى ان احدمها وجهان فيه قلت للشرط جزاء(  نزله فإنه) 
 عليهم املنزل ويصحح ينفعهم ما إنزاله ف صنيعه له وشكروا ألحبوه انصفوا فلو يديه بني للكتب مصدقا كتااب

 وملوافقته للقرآن كارهون وهم له وموافقا لكتاهبم مصدقا القرآن عليك نزل انه عداوته ف فالسبب أحد عاداه إن والثاِن
 ابلذكر امللكان أفرد اليه وأسأت آذيته فقد فالن عاداك إن كقولك له موافقته وجيحدون فونهحير  كانوا ولذلك لكتاهبم

 الذات ف التغاير منزلة ينزل الوصف ف التغاير ان ذكر مما وهو آخر جنس من كاهنما لفضلهما

 

Zemahşerî bu âyetin tefsirinde Nahiv yönünden açıklamalarda bulunmuş ve نزله فإنه  

ibaresinin cezâu’ş-şart olarak geldiğini belirtiyor ve وجهان فيه قلت   diyerek iki vecih 

zikrediyor.
129

 

 

 

3. Bedel ve Atıf 

 

1.Örnek 
 

2/Bakara 185. 

 

 ُهًدى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُنزِلَ  الَِّذيَ  َرَمَضانَ  َشْهرُ 
نَ  بَ يَِّناتٍ وَ  لِّلنَّاسِ   َشِهدَ  َفَمن َواْلُفْرقَانِ  اهْلَُدى مِّ

ْهرَ  ِمنُكمُ   وْ أَ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمن فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّ
ةٌ  َسَفرٍ  َعَلى نْ  َفِعدَّ مٍ  مِّ  ِبُكمُ  اَّللُّ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  أَيَّ

ةَ  َولُِتْكِمُلواْ  اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ   اْلِعدَّ

“(O sayılı günler), insanlar 

için bir hidayet rehberi, 

doğru yolun ve hak ile batılı 

birbirinden ayırmanın 

apaçık delilleri olarak 

Kur’an’ın kendisine 

indirildiği Ramazan ayıdır. 
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ُواْ   َوَلَعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اَّللَّ  َولُِتَكِبِّ
 َتْشُكُرونَ 

 

Öyle ise içinizden kim bu 

aya ulaşırsa onu oruçla 

geçirsin. Kim de hasta veya 

yolcu olursa tutamadığı 

günler sayısınca başka 

günlerde tutsun. Allah size 

kolaylık diler, zorluk 

dilemez. Bu da sayıyı 

tamamlamanız ve hidayete 

ulaştırmasına karşılık 

Allah’I yüceltmeniz ve 

şükretmeniz içindir.”  

 

 للناس هدى ...مصدر رمض اذا احرتق من الرمضاء فأضيف اليه الشهر وجعل علما ومنع الصرف للتعريف  الرمضان
 احلق إَل يهدي مما مكشوفات اضحاتو  آَيت وهو احلق إَل للناس هداية وهو انزل أي احلال على نصب  وبينات

 ...والباطل احلق بني ويفرق

 

Zemahşerî  âyette geçen الرمضان kelimesinin masdar olduğunu belirtir ve الشهر lafzına 

izafet edildikten sonra özel isim olduğunu söyler. 
130

 Zemahşerî  yorumun devamında 

َرَمَضانَ  َشْهر  ibaresinin bir kıraate göre mensub okunabileceğini belirtir. Daha sonra 

 kelimesi ile ilgili açıklamalarda bulunur ve bu kelimeninde hâl üzere mensub هدى

okunduğunu söyler.    

4. Elif Lam Takısı 

1.Örnek 
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2/Bakara 60.  

 

َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فَ ُقْلَنا اْضِرب 
َجرَ احلَْ  بَِّعَصاكَ   ِمْنُه اثْ نَ َتا َعْشَرةَ  فَانَفَجَرتْ  

َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ أاَُنٍس مَّْشَربَ ُهْم ُكُلواْ َواْشرَبُواْ 
 اَّللَِّ َوالَ تَ ْعثَ ْواْ ِف اأَلْرِض ُمْفِسِدينَ  ِمن ّرِْزقِ 

“Hani, Mûsâ kavmi için su 

dilemişti. Bİz de, “Asanı 

kayaya vur” demiştik, 

böylece kayadan on iki 

pınar fışkırmış, her boy 

kendi su alacağı pınarı 

bilmişti. “Allah’ın rızkından 

yiyin, için. Yalnız, 

yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak fesat çıkarmayın” 

demiştik.” 

 

 ...أوجه أربعةا مربعا له روي انه حجر طوري محله معه وكان حجر  فقد معلوم حجر إَل واالشارة للعهد اما والالم
 فتاب(  قوله ف ذكران كما انفجرت فقد ضربت فإن أو انفجرت فضرب أي مبحذوف متعلقة الفاء )فانفجرت 

 أانس كل لغتان ومها وبفتحها الشني بكسر عشرة وقرىء بليغ كالم ف اال تقع ال فصيحة فاء هذا على وهي ) عليكم
 منها يشربون اليت عينهم مشرهبم(  سبط كل )

 

Zemahşerî âyette geçen الحجر kelimesinde bulunan lâm hakkında şunları 

söylemektedir: والالم اما للعهد واالشارة إلى حجر معلوم  

Devamında Zemahşerî konu ile ilgili rivayet zikreder ve  فانفجرت ile ilgli şu 

açıklamalara yer verir:  فانفجرت فضرب أي بمحذوف متعلقة الفاء   

Zemahşerî  أناس كل  ifadesini  سبط كل  (her kabile) olarak yorumlar ve مشربهم ifadesinin 

anlamını da  منها يشربون التي عينهم  olarak belirtir.
131
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5. Sin Harfi 

1.Örnek 
 

2/Bakara 137. 

 

ِإن فَِإْن آَمُنواْ مبِْثِل َما آَمنُتم بِِه فَ َقِد اْهَتَدواْ  وَّ  
َا ُهْم ِف ِشَقاقٍ   الّله  َفَسَيْكِفيَكُهمُ  تَ َولَّْواْ فَِإمنَّ

ِميُع اْلَعِليمُ    َوُهَو السَّ

“Eğer onlar böyle sizin 

iman ettiğiniz gibi iman 

ederlerse gerçekten 

doğru yolu bulmuş 

olurlar; yüz çevirirlerse 

onlar elbette derin bir 

ayrılığa düşmüş olurlar. 

Allah onlara karşı seni 

koruyacaktır. O, 

hakkıyla bilendir.”  

 قريظة بقتل وعده اَنز وقد عليهم(  وسلم عليه هللا صلى)  هللا رسول إلظهار هللا من ضمان هللا فسيكفيكهم
 حني إَل أتخر وإن حمالة ال كائن ذلك أن السني ومعىن النضري بين وأجالء وسبيهم

 

Zemahşerî’ye göre هللا فسيكفيكهم  ifadesi “Allah’ın garantisini” ifade etmektedir.  

Bununla birlikte sin harfinin manası ise mahal bırakmaycak şekilde olayın vuku 

bulacağı anlamını taşımaktadır.
132

 

6. Fiilin Gizlenmesiyle Kelimenin Mansub Okunması 

1.Örnek 
 

2/Bakara 285. 

 

َواْلُمْؤِمُنوَن   آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِّهِ 
 ُكلٌّ آَمَن اِبَّللِّ َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه الَ 

ْعَنا َوأَطَْعَنا ن رُُّسِلِه َوقَاُلواْ مسَِ  نُ َفّرُِق بَ نْيَ َأَحٍد مِّ
 اْلَمِصريُ  ُغْفرَاَنَك َرب ََّنا َوإِلَْيكَ 

“Peygamber, Rabbinden 

kendisine indirilene iman 

etti, mü’minler de (iman 

ettiler). Her biri; Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına ve 

peygamberlerine iman 

ettiler ve şöyle dediler: 
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“Onun peygamberlerinden 

hiçbirini (diğerlerinden) 

ayırt etmeyiz.” Şöyle de 

dediler: “İşittik ve itaat 

ettik. Ey Rabbimiz! Senden 

bağışlama dileriz. Sonunda 

dönüş yalnız sanadır. 

 ابلسكون(  ورسله وكتبه)  وقرىء نكفرك وال نستغفرك أي كفرانك ال غفرانك يقال فعله إبضمار منصوب  غفرانك
 تؤاخذآن إن نسينآ أو أخطأان ربنا وال حتمل  يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال ال

 موالان أنت وارمحنآ لنا واغفر عنا واعف به لنا طاقة ال ما حتملنا وال ربنا قبلنا من الذين على محلته كما إصرا لينآ
 الكافرين القوم على فانصران

 

 

Bu âyeti yorumlarken Zemahşerî غفرانك ifadesinin fiilin gizlenmesiyle mansub 

okunduğunu  belirtir ve devamında يقال diyerek şu açıklamayı yapar: ”Biz senden 

bağışlanma isteriz, seni inkar etmeyiz.” Bu yorumundan sonra قرىء lafzını getirerek 

Kıraat zikretmiştir. 
133
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 520. 
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D. Belâgat İlmi Açısından  

Me'ânî İlmi Açısından 

İlmu’l-meâni’ni lafızların muktezây-ı hâle mutâbakatını bildiren ahvâle dair 

usûl ve kaideleri açıklayan ilimdir. Meâni ilminin konusu, cümle ve şekilleri ile 

bunların kullanışları olunca, bu sanatı iki ana başlık altında incelemek mümkündür. 

Îrâd edilen söz; ya haber cümlesidir, ya da inşâ cümlesidir.
134

  

1. Emir  

 

Belâgat âlimlerine göre emir, konumu ne olursa olsun muhataptan yaptırım 

amaçlı olarak o işin yapılmasını ilzam ve talep etmektir.
135

 Emir sîgası, bazen gerçek 

manası olan yaptırım şeklinde istekten başka amaçlar ve anlamlar için de kullanılır. 

Bunlardan bazılarını Keşşâf’tan çıkardığımız örneklerle görelim. 

1.Örnek 
 

2/Bakara 23 … َُتْم َصاِدِقني ن ُدوِن اَّللِّ ِإْن ُكن ْ  Allah'tan başka ,… َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم مِّ

güvendiklerinizin 

hepsini çağırın; eğer 

doğru iseniz. 

 وف امرهم أن يستظهروا ابجلماد الذي ال ينطق ف معارضة القرآن بفصاحته غاية التهكم هبم

 

                                                           
134

 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, Sütün Yay. 2006, 
İstanbul, s.49. 
135

 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, s.61-62. 



74 

 

Zemahşerî bu âyette kullanılan emir sîgasının alay etme, küçük düşürme amacıyla 

muhataba yöneltilen emir sîgası olduğunu beyan etmektedir.
136

  

2.Örnek  
 

2/Bakara 23 … َُتْم َصاِدِقني ن ُدوِن اَّللِّ ِإْن ُكن ْ  Allah'tan başka ,… َواْدُعواْ ُشَهَداءُكم مِّ
güvendiklerinizin hepsini 
çağırın; eğer doğru 
iseniz. 

 وف امرهم أن يستظهروا ابجلماد الذي ال ينطق ف معارضة القرآن بفصاحته غاية التهكم هبم

 

Zemahşerî bu âyette kullanılan emir sîgasının alay etme, küçük düşürme amacıyla 

muhataba yöneltilen emir sîgası olduğunu beyan etmektedir.
137

 

3.Örnek  
 

2/Bakara 25  َ ِر الَِّذين آَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصَّاحِلَاِت  İman edip iyi amel …َوَبشِّ

işleyenleri müjdele! 

كما قال عليه  وان يكون كل أحد( ملسو هيلع هللا ىلص ) قلت جيوز ان يكون رسول هللا  وبشر عاَلفإن قلت من املأمور بقوله ت
وإمنا كل  واحدا بعينه َل يمر بذلك (بشر املشائني إَل املساجد ف الظلم ابلنور التام يوم القيامة )     الصالة والسالم

مر لعظمه وفخامة شأنه حمقوق ِبن يبشر به كل من قدر أحد مأمور به وهذا الوجه أحسن وأجزل ألنه يؤذن ابن األ
 على البشارة به

 

Zemahşerîye göre burada emir sîgasının umumiyet için gelmiş olması emredilenin 

şerefine ve yüceliğine işaret etmektedir.  

                                                           
136

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 222. 
137

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 226-227. 
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2. Nehiy 

 

Nehiy, konumu ne olursa olsun, muhataptan herhangi bir işin yapılmamasını 

yaptırım amaçlı ilzam ve talep etmektir. Nehiy’in de asıl manasının dışında birçok 

manası vardır. Burada Keşşâf’tan çıkardığımız örneği verceğiz.  

1.Örnek  
 

2/Bakara 119  ِْإانَّ أَْرَسْلَناَك اِبحْلَقِّ َبِشريًا َونَِذيرًا َوالَ ُتْسَأُل َعن 
 ْصَحاِب اجلَِْحيمِ أَ 

Doğrusu biz seni Hak 
(Kur'an) ile müjdeleyici 
ve uyarıcı olarak 
gönderdik. Sen 
cehenmemliklerden 
sorumlu değilsin. 

وقيل معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول كيف فالن سائال عن الواقع ف  …وال تسأل على النهي 
 تسال عنهبلية فيقال لك ال 

 

Zemahşerî bu âyette geçen nehiy kalıbından yola çıkarak inkar edenlerin tadacağı 

azabın  şiddetli olacağını beyan etmektedir. Burada nehiy sîgası muhatabı bir 

durumdan ürkütmek/korkutmak manasında kullanılmıştır.
138

 

3. İstifhâm  

 

Sormak manasına gelen istifhâm, kişinin bilmediği bir şeyi sorarak anlamayı istemesi 

veya soranın önceden bilmediği bir şeyi öğrenmek istemesidir.
139

 İstifhâm edatları 

                                                           
138

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 316. 
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çeşitli durumlar için gelebilmektedirler. Bunlardan birkaç tanesini burada 

örnekleriyle vereceğiz.  

Tahkik Manası İfade Etmesi 

1.Örnek  
 

2/Bakara 12 

 

 Isi bilin ki, asil َأال إِن َُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكن الَّ َيْشُعُرونَ 
bozguncular 
kendileridir, lakin 
farkinda degillerdir. 

ستفهام اذا دخل على النفي اآل  مركبة من مهزة االستفهام وحرف النفي إلعطاء معىن التنبيه على حتقق ما بعدها واال
ولكوهنا ف هذا املنصب من التحقيق ال تكاد تقع اجلملة بعدها اال  13أليس ذلك بقادر القيامة  أفاد حتقيقا كقوله

 مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم وأختها اليت هي أما من مقدمات اليمني وطالئعه

 

İstifhâm edatı nefiyle birlikte geldiği zaman tahkik (kesinlik) ifade etmektedir. Bu 

âyetin yorumunda Zemahşerî açıklamasını diğer bir âyetle desteklemektedir.
140

 

Tesviye (Eşit Olması) İfade Etmesi  

1.Örnek 
 

2/Bakara 6   َْتُنِذْرُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرتَ ُهْم أَْم َل
  ْؤِمُنونَ اَل ي ُ 

Şüphe yok ki, inkar 

edenleri, başlarina 

gelecekle uyarsan da 

uyarmasan da birdir, 

inanmazlar. 
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قال سيبويه جرى هذا على حرف  واهلمزة وام جمرداتن ملعىن االستواء وقد انسلخ عنهما معىن االستفهام رأسا
ا أيتها العصابة يعين ان هذا جرى على صورة االستفهام االستفهام كما جرى على حرف النداء قولك اللهم اغفر لن

ومعىن االستواء استواؤمها ف علم املستفهم عنهما ألنه قد  وال إستفهام كما أن ذلك جرى على صورة النداء وال نداء
 علم أن أحد األمرين كائن إما اإلنذار وإما عدمه ولكن ال بعينه فكالمها معلوم بعلم غري معني

  

Tesviye (eşitlik) hemzesi „fark etmez“ manasında kullanılır.
141

 

Takrir, Tevbih ve Ta’cib Manası İfade Etmesi  

1.Örnek 
 

2/Bakara 44  َُلون  َأأَتُْمُروَن النَّاَس اِبْلِبِّ َوتَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم تَ ت ْ
 اْلِكَتاَب أََفالَ تَ ْعِقُلونَ 

Kitab'i okuyup 

durdugunuz halde 

kendinizi unutur da 

baskalarina mi 

iyilikle 

emredersiniz? 

Düşünmesmisiniz? 

 اهلمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاهلم أأتمرون

 

Zemahşerî’ye göre buradaki hemze takrîr (kararlaştırma, te’yîd ve te’kîd etme) için 

getirildiği gibi tevbîh (kınama, azarlama, tehdit etme) ve ta’cîb (hayret etme, 

kabullenememe) manaları da ihtiva etmektedir.
142
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, I,163; Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî 
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İnkâr ve Ta’cib İfade Etmesi  

1.Örnek 
 

2/Bakara 28  َّمُيِيُتُكْم مُثَّ  َكْيَف َتْكُفُروَن اِبَّللَِّ وَُكنُتْم أَْمَوااتً فََأْحَياُكْم مُث
 ِه تُ ْرَجُعونَ حُيِْييُكْم مُثَّ إِلَيْ 

Allah'ı nasıl inkâr 

edersiniz ki, ölü 

idiniz sizleri diriltti. 

Sonra sizleri yine 

öldürecek, sonra 

yine diriltecek, sonra 

da döndürülüp ona 

götürüleceksiniz. 

 اإلميان وهو اإلنكار كيف مثله ف قولك أتكفرون ابهلل ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إَل معىن اهلمزة اليت ف
ونظريه قولك أتطري بغري جناح وكيف تطري بغري جناح فإن قلت قولك أتطري بغري جناح إنكار للطريان ألنه  والتعجب

قلت قد اخرج ف صورة املستحيل ملا  مستحيل بغري جناح واما الكفر فغري مستحيل مع ما ذكر من اإلماتة واإلحياء
 اعي إَل اإلميانقوى من الصارف عن الكفر والد

 

Zemahşerî’ye göre buradaki كيف soru edatı inkâr  ve ta’accub (şaşırma, hayret etme) 

manâlarını içermektedir.
143

  

4. Nidâ 

 

Nidâ, konuşan kimsenin, muhatabından kendisine yönelmesini istemesidir. Bunu için 

kullanılan özel harfler vardır. Bu harfler çağrıyorum anlamında hazfedilmiş bir fiilin 

yerine getirilmişlerdir.
144

 

1.Örnek 
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2/Bakara 21 ََي أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن 
ُقونَ   قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

Ey insanlar! Sizi ve 

sizden öncekileri 

yaratan Rabbinize 

kulluk ediniz. 

Umulur ki, böylece 

korunmuş (Allah'ın 

azabından kendinizi 

kurtarmış) 

olursunuz. 

َي أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب ملشركي مكة و َي  حرف وضع ف أصله لنداء البعيد صوت يهتف به الرجل مبن 
تنزيال له منزلة من بعد فإذا  ناداة من سها وغفل وإن قربواما نداء القريب فله أي واهلمزة مث استعمل ف م يناديه

 …نودي به القريب املفاطن فذلك للتأكيد املؤذن ابن اخلطاب الذي يتلوه معين به جدا

 

Burada geçen nidâ Mekke müşriklerine yönelik olduğunu açıklayan Zemahşerî ,   يا  

harfinin asıl olarak uzak nidâ için kullanıldığını beyan etmektedir.
145

  

 

5. Hazf 

 

Lügatte, giderme, kaldırma, zikretmeme, sözü düşürme anlamlarına gelir. Bir ifadede 

söylenmesi şart olmayan kelimelerin bir veya bir kaçnı ya da cümlelerin bazılarını 

kaldırma suretiyle yapılan söz kısaltmasıdır.
146

 Hazfın çeşitleri çoktur. Biz burda 

örnekleriyle bazılarına değineceğiz.  

1.Örnek  
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2/Bakara 177 

 

 Asıl iyilik, o kimsenin ..… َوَلِكنَّ اْلِبَّ َمْن آَمَن اِبَّللِّ …

yaptığıdır ki, 

Allah'a… inanır….. 

 أو بتأول الِب مبعىن ذي الِب أو كما قالتعلى أتويل حذف املضاف أي بر من آمن " ولكن الِب من ءامن ابهلل 
 (ولكن البار ) بفتح الباء وقرىء ( ولكن الِب ) وعن املِبد لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت  (فإمنا هي إقبال وإدابر ) 

 ابلتخفيف( ولكن الِب ) وقرأ ابن عامر وانفع 

 

Zemahşerî bu âyette Muzâf’ın hazfedildiğine hükmediyor ve لبرا   lafzını „iyilik 

sahibi“ olarak te’vil ediyor. Açıklamanın devamında ise kıraat farklılıklarına 

değiniyor.
147

 

2.Örnek  
 

2/Bakara 197  ٌاحلَْجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَمات… Hac bilinen 

aylardadir…. 

 …أي وقت احلج

 

Bu âyetin tefsirinde Zemahşerî وقت kelimesinin hazf edildiğine işaret etmektedir. 

Dolayısıyla burada kastedilen „Hac vakti“dir.
148

 

3.Örnek 
 

2/Bakara 20 … َْوأَْبَصارِِهمْ  َوَلْو َشاء اَّلّلُ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهم …Allah dileseydi 

elbette onların 

kulaklarını sağır, 

gözlerini kör 
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ederdi… 

ن اجلواب يدل عليه واملعىن ولو شاء هللا ان يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هبا ولقد حمذوف أل شاء  ومفعول
فلو شئت ان أبكي  تكاثر هذا احلذف ف شاء وأراد ال يكادون يِبزون املفعول اال ف الشيء املستغرب كنحو قوله

 دما لبكيته
 

 

Zemahşerî’ye göre burada  شاء  fiilinin mef‘ûlu hazf edilmiştir. Bu mef’ûl  ان يذهب

.şeklinde oluşu cümlein cevabından anlaşılmaktadır بسمعهم وأبصارهم
149

  

4.Örnek  
 

2/Bakara 60 …  َفَانَفَجَرْت  فَ ُقْلَنا اْضِرب بَِّعَصاَك احلََْجر… … biz ona: Değneğinle 
taşa vur! demiştik. 
Derhal (taştan) oniki 
kaynak fışkırdı… 

وهي على  أو فإن ضربت فقد انفجرت كما ذكران ف قوله فتاب عليكم  علقة مبحذوف أي فضرب فانفجرتالفاء مت
 هذا فاء فصيحة ال تقع اال ف كالم بليغ

 

Âyette geçen الفاء harfi şart cümlesinin hazfine işaret etmektedir. Zemahşerî’ye göre 

buradaki  فاء فصيحة sadece beliğ bir kelamda gelir.
150

  

5.Örnek  
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2/Bakara 17 … ُا َأَضاءْت َما َحْوَله  O ateş yanıp da… …َذَهَب اَّلّلُ بُِنورِِهْم  فَ َلمَّ

etrafını aydınlattığı 

anda Allah, hemen 

onların aydınlığını 

giderir … 

  ِن انه حمذوف كما حذف ف قولهذهب هللا بنورهم والثا  فإن قلت أين جواب ملا قلت فيه وجهان احدمها ان جوابه
وإمنا جاز حذفه الستطالة الكالم مع امن االلباس للدال عليه وكان احلذف اوَل من  89فلما ذهبوا به يوسف 

اإلثبات ملا فيه من الوجازة مع اإلعراب عن الصفة اليت حصل عليها املستوقد مبا هو أبلغ من اللفظ ف أداء املعىن  
ا حوله مخدت فبقوا خابطني ف ظالم متحريين متحسرين على فوت الضوء خائبني بعد كانه قيل فلما أضاءت م

 الكدح ف إحياء النار

 

Zemahşerî bu âyetin tefsirinde لما harfinin cevabının iki şekilde olabileceğini beyan 

ediyor. Birinci şıkka göre cümlenin devamında ذهب هللا بنورهم ifadesi لما harfinin 

cevabıdır. İkinci şıkka göre cevab mahzuftur ve bu kelamı uzatmamak için ve 

karışıklıktan güvende olduğu için caizdir.
151

  

6. Zikr 

 

Zikr, lügatte anlatma, belirtme, söyleme, anma, koruma anlamlarına gelir. Bir 

ifadedeki söylenmesi gereken kelimelerin bir veya bir kaçının ya da bazı cümlelerin 

ibarede yer almasıdır.
152
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1.Örnek 
 

2/Bakara 79  فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكتُ ُبوَن اْلِكَتاَب ِِبَْيِديِهْم… Elleriyle (bir) Kitap 

yazıp sonra onu az 

bir bedel karşılığında 

satmak için "Bu 

Allah katındandır" 

diyenlere yazıklar 

olsun! … 

 أتكيد وهو من جماز التأكيد كما تقول ملن ينكر معرفة ما كتبه َي هذا كتبته بيمينك هذه ِبيديهم

 

Zemaheşerî’ye göre بأيديهم  ibaresinin zikredilmesi   mananın belirlenmesi  ve te’kid 

içindir ve macaz kabilindendir.
153

  

7. Fasl 

 

Belâgatta iki cümle arasında tam bir uyum var ise fasıl yapılır. Örnekte olduğu gibi 

ikinci cümle birinci cümlenin bedeli durumundadır. Bu durum ise faslı gerektirir.  

1.Örnek  
 

1/Fatiha 6,7  َسَتِقيم
ُ

رَاَط امل  اهِداَن الصِّ

غ
َ

 ُضوِب َعَليِهْم َوالَ ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امل
 الضَّالِّنيَ 

Bize doğru yolu 
göster. 

Kendilerine lütuf ve 
ikramda bulunduğun 
kimselerin yolunu; 
gazaba uğramışların 
ve sapmışların 
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yolunu değil! 

الذين انعمت  بدل من الصراط املستقيم وهو ف حكم تكرير العامل كأنه قيل اهدان الصراط املستقيم اهدان صراط
األعراف" الذين استضعفوا ملن ءامن منهم "  عليهم كما قال فإن قلت ما فائدة البدل وهال قيل اهدان صراط الذين  

انعمت عليهم قلت فائدته التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير واإلشعار ِبن الطريق املستقيم بيانه وتفسريه صراط 
ملسلمني ابالستقامة على أبلغ وجه وآكده كما تقول هل أدلك على أكرم املسلمني ليكون ذلك شهادة لصراط ا

الناس وأفضلهم فالن فيكون ذلك أبلغ ف وصفه ابلكرم والفضل من قولك هل أدلك على فالن األكرم األفضل 
لكرم ألنك ثنيت ذكره جممال اوال ومفصال اثنيا واوقعت فالان تفسريا وإيضاحا لألكرم األفضل فجعلته علما ف ا

والفضل فكأنك قلت من أراد رجال جامعا للخصلتني فعليه بفالن فهو املشخص املعني الجتماعهما فيه غري مدافع 
 وال منازع

 

Zemahşerî’ye göre  ِصَراَط الَِّذيَن أَنعَمَت َعلَيِهْم ifadesi  ََراَط الُمستَِقيم  ifadesine bedel اهِدنَا الّصِ

olarak gelmiştir ve âmil olan  اهدنا kelimesi zikredilmemiştir. Açıklamanın 

devamında Zemahşerî Âraf Sûresinden örnek getirmektedir ve bedelin anlamı 

güçlendiridğinden bahsetmektedir.
154

  

8. Te’kid 

1.Örnek 
 

2/Bakara 103  َّْن ِعنِد اَّلل ٌر لَّوْ َوَلْو أَن َُّهْم آَمُنواْ وات ََّقْوا َلَمثُوبٌَة مِّ  َخي ْ
 َكانُواْ يَ ْعَلُمونَ 

Eğer iman edip 

kendilerini 

kötülükten 

korusalardı, 

şüphesiz, Allah 

tarafından verilecek 

sevap daha hayırlı 

olacaktı. Keşke 
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bunları anlasalardı! 

اللة على إثبات املثوبة فإن قلت كيف اوثرت اجلملة االمسية على الفعلية ف جواب لو قلت ملا ف ذلك من الد
 واستقرارها كما عدل عن النصب إَل الرفع ف سالم عليكم

 

Bu âyetin yorumunda Zemahşerî isim cümlesinin subût ve devamlığı ifade ettiğini ve 

te’kîd (pekiştirme) manasını verdiğini açıklamaktadır.
155

  

Beyân İlmi Açısından 

1. Teşbih  

 

Teşbih, به ش  fiilinden masdar olup, bir şeyi bir şeye benzetmektir. Terim olarak, 

anlamı güçlendirmek amacıyla iki veya daha fazla şeyin, bütün vasıflarda değil de bir 

veya birkaç vasıfta birleşmesi, aralarında ya hakikaten yahut mecazen münasebet 

bulunan şeyleri birbirine benzemek, aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olanın 

güçlü olana benzetilmesi, belli bir maksat için bir edat ile aralarındaki ortak 

nitelikten dolayı bir şeyi başka bir şeye benzetmek şeklinde tarif edilir.
156

 

1.Örnek 
 

85/ Burûc 1. 

 

َما  Burçlarla dolu göğe“ ء َذاِت اْلبُ ُروجِ َوالسَّ

andolsun” 
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 307. 
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 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, s.133. 
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: وقيل . اْلبُ ُروِج  النجوم اليت هي منازل القمر : وقيل . هي الِبوج االثنا عشر ، وهي قصور السماء على التشبيه 
 ...أبواب السماء: وقيل . مسيت بروجاً لظهورها . عظام الكواكب 

 

Zemahşerî ibarede geçen  ِاْلبُُروج kelimesinin izahını yapıyor. Aynı zamanda ibarenin 

edebî boyutuna değinerek teşbih sanatının kullanıldığını söylüyor ve Araplar 

arasında yaygın olarak kullanılan ifadelere dikkat çekiyor: قيل lafzı ile  ِاْلبُُروج 

kelimesine yüklenen anlamları sıralıyor
157

: 

 لنجوم اليت هي منازل القمرا -
 عظام الكواكب -
 أبواب السماء -

2. Mecâz-ı Mürsel  

 

Bir sözü benzetme amacı gütmeden gerçek anlamı dışında bir anlamda kullanma 

sanatına mecaz-ı mürsel denir.
158

 Mecaz-ı mürseli meydana getiren  ilgi yönlerinden 

bazılarını burada örneklerlere izah edeceğim.  

Sebebiyyet  
 

Bir sebebin neticesinin yani müsebbebi zikrederek sebebi kastetmektir. Buna zikr-i 

müsebbeb, irade-i sebeb de denir.
159

 

1.Örnek  
 

                                                           
157

 Zemahşerî,el-Keşşâf, VI, 346. 

158
 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, a.g.e., s.161. 

159
 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, a.g.e., s.162. 
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2/Bakara 286  

 

 !Rabbimiz ... …َرب ََّنا الَ تُ َؤاِخْذاَن ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن  …

Unutursak veya 

hataya düşersek bizi 

sorumlu tutma… 

فإن قلت النسيان واخلطأ متجاوز عنهما فما معىن الدعاء برتك املؤاخذة هبما قلت ذكر النسيان واخلطأ واملراد هبما ما 
قدر والشيطان ال ي 00وما أنسانيه إال الشيطان  الكهف (  أال ترى إَل قوله مها مسببان عنه من التفريط واالغفال

  على فعل النسيان وإمنا يوسوس فتكون وسوسته سببا للتفريط الذي منه النسيان

 

Külliyet 
 

Bir şeyin bütününü zikredip bir parçasını kastetmektir. Buna zikr-i küll irade-i cüz de 

denir.
160

 

1.Örnek 

  

2/Bakara 19  

 

 parmaklarını … …َأْصاِبَعُهْم ِف آَذاهِنِم  جَيَْعُلونَ  ...

kulaklarına 

tıkarlar… 

فإن قلت رأيس األصبع هو الذي جيعل ف األذن فهال قيل اانملهم قلت هذا من االتساعات ف اللغة الىت ال يكاد 
أراد البعض الذي هو إَل  0فاقطعوا أيديهما املائدة   0املائدة " فاغسلوا وجوهكم وأيدكم "  احلاصر حيصرها كقوله

  وأيضا ففي ذكر األصابع من املبالغة ما ليس ف ذكر األانمل إَل الرسغ املرفق والذي

 

Âyette, parmaklar bir bütün olarak zikredilmiş ama kastedilen األنامل denen parmak 

uçları. Zemahşeri bu açıklamayı Mâide Sûresi’nin 6. âyetiyle örneklendiriyor ve 

küllün zikredildiğini ancak parçanın kastedildiğini söylemiş oluyor.
161
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2.Örnek 
 

2/Bakara 174 

 

 işte onların yeyip ... … َما َيُْكُلوَن ِف بُطُوهِنِْم ِإالَّ النَّارَ  …

de karınlarına 

doldurdukları, 

ateşten başka bir şey 

değildir… 

فكأنه اكل النار ومنه قوهلم أكل فالن الدم إذا اكل الدية اليت هي ألنه اذا اكل ما يتلبس ابلنار لكوهنا عقوبة عليه 
أراد مثن اإلكاف فسماه إكافا لتلبسه ( يكلن كل ليلة إكافا )  وقال" أكلت دما إن َل أرعك بضرة "  بدل منه قال
 بكونه مثنا له

 

Âyette geçen ateş kelimesini ateşle karıştırılmış şey anlamına geldiğini söyleyen 

Zemahşerî bu onların cezası olacağını beyan etmektedir.
162

   

3. Kinâye  

 

Kelime olarak; gizlemek, gölgelemek, açık ifade etmeyi terk etmek, fikri kapalı ifade 

etmek demektir. Istılahî olarak çeşitli tarifler yapılmıştır.
163

 Bu tariflerden yola 

çıkarak kinaeyi şu şekilde tarif etmemiz mümkündür: Hakikî manayı düşünmeye 

engel olacak bir karine bulunmamak şartıyla, bir sözü, gerçek manasına da 

gelebilecek şekilde, başka bir manada kullanma sanatıdır.
164

 

1.Örnek  
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 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 205. 
162

 Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 360-361. 
163

 Geniş bilgi için bkz. Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, s. 
168. 
164

 Cüneyt Eren, Vecih Uzunoğlu, Belâgat: Arap Edebiyatında Edebî Sanatlar, s.168. 
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2/Bakara 24 

 

ْ تَ ْفَعُلواْ َوَلن تَ فْ  َوُقوُدَها  َعُلواْ فَات َُّقواْ النَّاَر الَّيِت فَِإن َلَّ
 …النَّاُس َواحلَِْجارَةُ 

Bunu yapamazsanız 

-ki elbette 

yapamayacaksınız- 

yakıtı, insan ve taş 

olan cehennem 

ateşinden sakının… 

ا َل يتوا هبا وتبني عجزهم عن فإن قلت ما معىن اشرتاطه ف اتقاء النار انتفاء اتياهنم بسورة من مثله قلت إهنم اذ
واذا صح عندهم صدقه مث لزموا العناد وَل ينقادوا وَل يشايعوا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) املعارضة صح عندهم صدق رسول هللا 

فاتقوا النار موضعه ألن اتقاء النار لصيقة  استوجبوا العقاب ابلنار فقيل هلم إن استبتم العجز فاتركوا العناد فوضع
ونظريه ان يقول امللك حلشمه أن أردمت  يمه ترك العناد من حيث انه من نتائجه ألن من اتقى النار ترك املعاندةوضم

وهو من ابب الكناية  الكرامة عندي فاحذروا سخطي يريد فأطيعوِن واتبعوا امري وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط
من حلية القرآن وهتويل شأن العناد إبانبة اتقاء النار منا به  اليت هي شعبة من شعب البالغة وفائدته اإلجياز الذي هو

  وإبرازه ف صورته مشيعا ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها

 

Kur’ân’ın mucizeliğine işaret eden ve Onun süsünden olan kinaye sanatı burada en 

güzel sûretiyle kullanılmıştır. Âyette ateşten sakınma zikredilmiş ancak inadı terk 

kast edilmiştir. Çünkü ateşten sakınmak için inadın terk edilmesi şarttır.
165

   

 

4. Ta’riz  

 

Kelime anlamı, bir şeyi açıkça beyan etmemektir. Istılahta; lafzın bir şeye hakikat-

mecaz değil de mefhumu yoluyla delalet etmesi; sözü delâlet ettiği manadan başka 

bir yöne çevirmek; ustalıkla, bir tarafı gösterip diğer tarafı kastederek çok ince ve 

saygılı bir şekilde itiraz etmek, dokundurmak ve gizli bir istihza yapmak gibi 

şekillerde tarif edilir. 
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1.Örnek 
 

2/Bakara 174 

 

 Kıyamet günü ... …ُهُم اَّلّلُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل ُيَكلِّمُ  ..

Allah ne kendileriyle 

konuşur... 

 تعريض حبرماهنم حال أهل اجلنة ف تكرمة هللا إَيهم بكالمه

 

Âyette geçtiği üzere bir taraftan Allah cennet ehline ikram edecek, cömertliği 

sebebiyle onlarla konuşacak, diğer taraftan ise cehennem ehlini bu ikramdan yoksun 

bırakacaktır. Zemahşerî’nin yorumundan anlaşıldığına göre bu âyette ta’riz vardır.
166

 

2.Örnek 
 

68/ Kalem 5-6. 

 

اْلَمْفُتونُ  َفَستُ ْبِصُر َويُ ْبِصُروَن ِِبَييُِّكمُ   “Hanginizin deli 

olduğunu yakında sen 

de göreceksin, onlar da 

görecekler.”  

 

Ayetten anlaşılan müşrikler Hz. Peygamber’i mecnun olmakla itham ettiler. 

Zemahşerî  ُاْلَمْفتُون kelimesine fıkhu’l-luga çerçevesinde iki anlam vermektedir. 

- cinnetle iptilaya uğradı 

- masdar anlamı: بأيكم الجنون 

- Mecnunluk aceba hanginizde/kimde? 
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Bu masdar anlamına göre, “mecnun olan müminler mi, yoksa münkirler mi” 

sorusunu yöneltmektedir. Ardından “Bu iki topluluktan hangisi bu adlandırmaya 

daha layıktır?” diyerek sorgulamasını sürdürmektedir. 

- Ayette ta’riz
167

 vardır.  

Ebu Cehil, Velîd ibn Muğire ve benzerlerine yönelik olduğu ifade ediliyor.
168

 

Zemahşerî âyette geçen kelimenin farklı lügavî anlamlarını belirttikten sonra o âyette 

kastedilen anlamını belirtmektedir.  

Bedi’ İlmi Açısından 

1. Leffü Neşr 

 

Sözlükte leff, sarmak, neşr ise dağıtmak demektir. Terim anlamı, birden fazla 

kavramı zikrettikten sonar- dinleyicinin yerli yerine koyacağına güvenerek- bu 

kavramlarla alakalı yeni kavramlar söylemektir. Bu unsurlardan hangisinin 

hangisiyle ilgili olduğunu tayin edecek dinleyici veya okuyucu, lafza veya manaya 

ait karinelerden faydalanır.
169

 

1.Örnek  
 

                                                           
167

 Ta’riz: Orta yerde söylenen sözün bir ucunun söz sahibinin kastettiği kişiye dokundurulması ve onu 
iğnelemesi anlamında bir kinaye türü. Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Durmuş, “Kinaye”, DİA, XXVI, 
36. 
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2/Bakara 111 

 

َوقَاُلواْ َلن يَْدُخَل اجْلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهوداً أَْو َنَصاَرى 
… 

(Ehl-i kitap:) 

Yahudiler yahut 

hıristiyanlar hariç 

hiç kimse cennete 

giremeyecek, 

dediler… 

وقالت اليهود لن يدخل اجلنة اال من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل اجلنة اال من كان نصارى فلف بني واملعىن 
القولني ثقة ابن السامع يرد إَل كل فريق قوله وامنا من االلباس ملا علم من التعادي بني الفريقني وتضليل كل واحد منهما 

 اوقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدو   وحنوه لصاحبه

  

Zemahşerî bu âyetin tefsirinde Yahudilerin „yahudi olmayan cennete giremiyecek“ 

ve Hıristiyanların „hıristiyan olmayan cennete giremiyecek“ sözlerinin  sağlam bir 

şekilde birbirine katlandığını ifade ediyor.
170

  

2. Müşakele 

 

Müşâkele lügatte, benzemek uygun olmak, iki şeyin birbirine benzemesi daha 

önce bir sohbette geçen şeyi, aralarındaki münasebetten dolayı kendi lafzı yerine 

başka bir lafızla zikretmektir. 

 

 

1.Örnek 
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2/Bakara 138. 

 

َغًة َوحَنُْن  َغَة اَّللِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللِّ ِصب ْ ِصب ْ
دونَ َعابِ  َلهُ   

 

“Biz Allah’ın boyasıyla 

boyanmışızdır. Boyası 

Allah’ınkinden daha güzel 

olan kimdir? Biz ona ibadet 

edenleriz (deyin).” 

 

 صبغتنا مثل ال صبغة ابإلميان هللا وصبغنا قولوا آمنا ابهلل  ...آمنا ابهلل (  قوله على منتصب مؤكد مصدر ) هللا صبغة
 بلفظ جيء وإمنا صبغتكم نصبغ وَل صبغته ابإلميان هللا صبغنا املسلمون يقول أو تطهريان مثل ال تطهريا به وطهران
 الكرم يصطنع رجال تريد فالن يغرس كما اغرس األشجار يغرس ملن تقول كما املشاكلة طريقة على الصبغة

 

 

İbarede geçen صبغة هللا ifadesi müekked masdardır ve  “Allah’ın temizlemesi” 

anlamına gelmektedir. Zemahşerî’nin belirttiği gibi burada  boya sözcüğünün 

getirilmesi müşâkele yoluyladır.
171
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SONUÇ 

 

Ebü’l-Kâsım ez-Zemahşerî hicrî V. asır ile VI. asrın başlarında yaşamış, 

birçok ilimle meşgul olmuş bir âlimdir. Zemahşerî sâdece belli bir beldedeki 

âlimlerden değil, birçok beldeyi dolaştığından, birçok âlimden istifâde etmiştir ve 

bunlardan fıkıh usûlü, fıkıh, tefsir, hadis, tevhid ve Arap dili ilimlerini tahsil etmiştir. 

Hayâtının büyük bir bölümünü ilim tahsiline ve eser te’lifine veren Zemahşerî aynı 

zamanda çok sayıda talebe yetiştirmiştir.  

Özellikle Arap dili ve belagatı alanında birçok eseri bulunan Zemahşerî el-

Keşşâf isimli tefsiriyle ün kazanmıştır. Ümmü’t-tefâsîr olarak bilinen el-Keşşâf, 

kendisinden sonra yazılan tefsirlere kaynaklık teşkil etmiştir.  

Zemahşerî el-Keşşâf’ta Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsir metodunu sıkça kullanmış 

ve zaman zaman sünnete de başvurarak hadislerle istidlâl etmiştir. Bunun yanında 

fıkhî izahlara da tefsirinde yer veren Zemahşerî, bu açıklamaları genellikle Hanefî ve 

Şafi’î fakihlerin görüşleri doğrultusunda yapar. Ancak kendisi Hanefî olduğu için 

ekseriyet Hanefîlerin görüşlerini tercih eder. Âyetleri tefsir ederken kıraat 

farklılıklarına da değinen Zemahşerî kelamî açıklamaları mu’tezile kelamı 

doğrultusunda yapmaktadır.  Keşşâf’ın bir diğer belirgin özelliği ise âyetlerin lügat, 

sarf, nahiv ve belağat ilkeleri doğrultusunda izah edilmiş olmaları. Bu bağlamda dil 

ile ilgili meseleleri, konuları irdeleyen fıkhu’l-luga ilminini inceledik.   
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Fıkhu’l-luga’yı dil araştırmaların tamamını kapsayacak şekilde tanımlamak 

mümkündür.  Arap dili âlimleri fıkhu’l-luga’yı en genel anlamda “dil ile ilgili 

meseleleri, konuları inceleyen ilim” şeklinde tanımlamışlardır. Ancak fıkhu’l-luga’ya 

dair yazılan eserlere baktığımız zaman bu ilmin alanları/konuları hakkında bir birlik 

olmadığını görmekteyiz. Dolayısıya çalışmamızda bir sınırlandırmaya gitmemiz 

kaçınılmaz olmuştur.  

Keşşâf tefsirin bir kısmını (30.Cüz, Fatiha Sûresi ve Bakara Sûresi) fıkhu’l-

luga ilminin bazı konuları çerçevesinde tahlil ettiğimizde  fıkhu’l-luga’nın Kur’ân 

tefsiri açısından ne anlam ifade ettiğini tespit edbilme imkanı doğdu. Benzer ve farklı 

noktalardan kelimelerin nasıl fıkhı edildiğini tespit ettik ve âyetleri lugat, sarf, nahiv 

ve belağat açısından tahlil  ettik.   

Lugat ilmi bağlamında incelediğimizde Zemahşerî kelimenin lugavî anlamını 

belirtiyor ve daha sonra âyetle ilgili yoruma geçiyor. Zaman zaman kelimenin izahını 

yaptıktan sonra âyeti âyetle açıklayan Zemahşerî birçok yerde arap emsalinden de 

örnek getiriyor. Ayrıca Tekvir Sûresinin 5.âyetinin tefsirinde görüldüğü üzere 

kelimenin anlamını verdikten sonra hadisle de istidlâl ediyor. 

Sarf ilmi bağlamında tahlil edildiğinde Zemahşerî kelimelerin kök anlamlarını 

verdiğini ve bu kök anlamlarından çağrışımlarda bulunduğunu görülmektedir. 

Örneğin Bakara sûresinin 31. Âyetinin tefsirinde Âdem kelimesi izah ederken 

kelimenin hangi siğada geldğini belirtmiştir. Keşşâf’ta Nahiv ilmine dair 

açıklamalara baktığımızda cümle yapılarına değinildiğini, cümlede mübteda ve 

haberlerin belirlenmeye çalışıldığını görmekteyiz. Ayrıca  şart cümlesinin 

mevcudiyetinden ve bunun anlama katkısından da söz edilir.  
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Keşşâf’ı Belağatın konuları olan Me’âni, Beyan ve Bedi’ ilimleri açısından 

incelediğimizde ise çeşitli izahlar içerdiğini görmekteyiz. Örneğin  Me’âni ilmi 

altında emir siğalarının çeşitliliğini belirtmesi, nehiy siğasının bazen muhatabı 

korkutmak/ürkütmek olarak getirildiğini, istifham edatların çeşitli durumlar için 

gelebildiğini bu açıklamalardan bazıları.  Beyan ilmi açısından incelediğimizde  

teşbih sanatına dair açıklamalarda bulunduğunu, Mecâza  (Bakara/ 19), Kinaye’e 

(Bakara /24) ve Ta’riz’e değindiğini görmekteyiz.   

Çalışmamız sayesinde birebir örtüştüğünü iddia etmeksizin geleneğimizde 

dilbilimine tekabül eden fıkhu’l-luga çalışmalarını daha net olarak görme imkânı 

bulduk. Fıkhu’l-luga çatısı altında  husûsen arap dilinin inceliklerini gördük.  

Örneğin tüm dillerde olduğu gibi Arap dili de kelimelerden oluşuyor. O 

kelimelerden de cümleler meyadana geliyor. Bu kelime ve cümlelerden gramer, yani 

dilbilgisi kurallar tespit ediliyor. Lugat ilmi kelimelerin hangi anlama geldiğini 

ortaya çıkarıyor. Bazı cümleler diğer cümlelerden farklı, anlatımı yüksek oluyor. 

Dolayısıyla Belâgat ilminin konusu oluyor. Çalışmamız sayesinde geleneğimizde 

bunların tekabüllerinin olduğunu daha net olarak görme imkanı bulduk.  

Son olarak şu önrilerde bulunmak istiyorum:  

- Elimizde mevcut müslüman kültürünün eserlerinde kelimeler nasıl fıkıh 

edildiğini geriye doğru arama imkanımız var. Yeni fıkhu’l-luga 

çalışmaları için bir metod belirleyip derinlemesine araştırmalar 

yapılmalıdır. 

- Zemahşerî’nin fıkhu’l-lugasını iyi anlarsak daha doğru bir Meal 

yazabiliriz. Zira çeviri işinde göz ardı edilmemesi gereken hususlardan 
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biri tercüme işinin tefsirler eşliğinde yapılmasıdır. Dolayısıyla Kur’ân’ı 

tercüme eden birisi, tefsir kitaplarına müracaat etmelidir. 
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ÖZET 

BAŞKAN, Mustafa, Keşşâf’ta Fıkhu’l-luga Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, 

Danışman: Prof.Dr.Ahmed Nedim SERİNSU, VI + 100 s. 

Tez Giriş (‘Araştırmanın Konusu ve Önemi’, ‘Araştırmanın Amacı ve 

Yöntemi’, ‘Zemahşerî ve el-Keşşâf Adlı Eseri’), iki bölüm (Birinci Bölüm:’Arap 

Dilinde Fıkhu’l-Luga’, İkinci Bölüm: ‘El-Keşşâf’ta Fıkhu’l-Luga Uygulamaları’), 

Sonuç ve Bibliyografya’dan oluşmaktadır. 

Tezde Zemahşerî’nin el-Keşşâf isimli eseri fıkhu’l-luga bağlamında 

incelenmiştir. Arap dili, tefsir ve birçok alanda yetkin bir alim olan Zemahşerî’nin el-

Keşşâf isimli tefsirinde fıkhu’l-luga alanına dair yaklaşımları tespit edilmiştir. 

Zemahşerî’nin fıkhu’l-luga anlayışını tefsir ilmi bağlamında ele aldığımızda dil ile 

ilgili argümanları eserinde en güzel biçimde yansıttığını görmekteyiz. 

Tezin Birinci Bölümü’nde Fıkhu’l-Luga’nın kısa tarihçesi verilmiştir ve tarifi 

yapılmıştır. Daha sonra fıkhu’l-luga’nın konuları sıralanmıştır ve gayesi ifade 

edilmiştir. Tezin İkinci Bölümü’nde ise, fıkhu’l-luga’nın konuları el-Keşşâf’ta 

incelenmiş ve dilbilim konularına göre tasnif edilmiştir. Bu yaklaşımla  

Zemahşerî’nin fıkhu’l-luga hakkındaki açıklamaları tespit edilmiştir. 

  



 

 

 

ABSTARCT 

BAŞKAN, Mustafa, Fıkhu’l-luga Treatments in Keşşâf, Master’s Thesis, Advisor: 

Prof.Dr. Ahmet Nedim SERİNSU, VI + 100 p. 

The thesis contains an introduction (‘The Subject and İmportance of the 

Research’,’The Purpose and Methods of the Research’,’Zemahşerî and his Work el-

Keşşâf’), two chapters (first chapter:’Fıkhu’l-luga in the Arabic Language’, second 

chapter:”Fıkhu’l-luga Treatments in el-Keşşâf’), a conclusion and bibliography. 

The thesis surveys Zemahşerî’s fıkhu’l-luga understanding who is a 

competent scholer in Arabic language and  Quran exegesis.  By the time we deal 

with Zemahşerî’s fıkhu’l-luga understanding in context of  tafsir we see how good 

linguistic arguments are reflected in his work.  

In the first chapter a brief history of fıkhu’l-luga and its definition is given. 

Afterwards the subjects of fıkhu’l-luga are listed and the pupose is expressed. In the 

second chapter the subjects of fıkhu’l-luga are viewed in el-Keşşâf and are classified  

under the subjects of linguistic. With this study the comments of fıkhul’l-luga by 

Zemahşerî are detected. 

 

 

 

 


