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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 

herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 

çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

        

Mustafa BEKTAŞ 

                                                                                                                                    02.05.2020                                                                                                      



 

iii 
 

ÖZET 
Kur’an-ı Kerîm’in erişilmez belâgatı onun en başta gelen mucizevî yönlerindendir. Bu 

belâgatin kaynağında her şeyden önce ilahi sözün muktezâyı hale uygun olarak dizilmesi 

yatar. Aynı şartlarda daha mükemmeli bir dizim ortaya konulamazdı. Bu çalışmada, 

Belâgat ilminin meânî dalında ele alınan hazf meselesi Zemahşerî çizgisinde yazılmış 

belli başlı tefsirlerden seçilen örnekler üzerinden incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Belâgat, İ’câz, Hazf, Zemahşerî, Keşşâf, 
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ABSTRACT 

The inaccessible rhetoric of the Qur'an is one of its primary miraculous aspects. At the 

source of this rhetoric lies first of all the divination of the divine word in accordance 

with the mutata. Under the same conditions, a more perfect sequence could not be 

revealed. In this study, the hazf issue, which is dealt with in the meaning of the science 

of Belağat, has been examined through examples selected from the major commentaries 

written in the line of Zemahşerî. 

Keys: Rhetorica, Inaccessibility, Hazf, Zemahşerî, Keşşaf 
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ÖNSÖZ  
Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’in kıyamete kadar sürecek bir mucizesidir. Başka hiçbir 

peygambere Kur’an mucizesine benzer bir mucize verilmemiştir. Bu mucizenin 

hakikatini keşfetme arzusu tefsir ilminde çok sayıda eserin verilmesine yol açmıştır. 

Kur’an âyetleri nasıl oldu da cahiliye Araplarını, dönemin söz ustalarını, hatip ve 

şairlerini ona benzer bir söz söylemekten aciz bıraktı? Sözün mucizevi oluşu lafızlarda 

mı, anlamlarda mı, yoksa lafızlarda temsil edilen anlamların birbiriyle ilişkisinde mi? İşte 

bunu anlamanın yolu Arap dil ve kurallarını iyi bilmekle beraber belağat ilmine de sahip 

olmayı gerektirir.  

Zemahşerî’nin bu minvalde yazmış olduğu tefsiri bahsetmiş olduğumuz, Kur’an’ın bir 

söz olarak kıyamete kadar mucize olarak kalması teorisinin pratik bir uygulamasıdır. Biz 

de bu çalışmamızda onun etkisindeki tefsir geleneğinde hazf sanatının pratik 

uygulamalarını karşılaştırmalı bir şekilde göstermeye çalıştık.  

Bu çalışmanın konusunu belirlememde ve konuyu bütünlüklü bir şekilde ele almamda 

yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocam Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK’a 

şükranlarımı sunarım. 

 

Mustafa BEKTAŞ 
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GİRİŞ 

1. Konu ve Yöntem 

Bu çalışmamızda belâgat ilminin meânî alt başlığı altında ele alınan hazf sanatının 

Zemahşerî çizgisindeki klasik tefsirlerde hangi âyetler çerçevesinde işlendiğini ve 

alimlerin bu âyetleri tefsir ederken eserlerinde hazf sanatının inceliklerine, onun 

kazandırdığı muhtelif anlamlara ve muhatapların zihinlerinde uyandırdığı çağrışımlara ne 

ölçüde değindiklerini incelemeye ve göstermeye çalışacağız. Takdim-tehir, hazif-zikir, 

tarif-tenkir gibi meânî uygulamalarının her biri söze özel mana incelikleri katar.  Allah’ın 

mûciz kelamı olan Kur’anı Kerim söz konusu olduğunda, sözün bağlamın gereklerine en 

uygun şekilde dizildiği ve meânî uygulamalarının yerli yerinde gerçekleştiği görülür.  

Hazif uygulamaları sözdiziminin teşekkülünde son derece önemli bir yeri haizdir. Bu 

çalışmada, Zemahşerî çizgisindeki klasik tefsirlerde söz konusu edilen hazif 

uygulamaları, mukayeseli olarak ele alınacaktır. Konuya geçmeden önce Belâgatin tanımı 

ve tarihi gelişiminden söz edilecek, ardından meânî ilmi ve nihâyet bu ilmin bir konusu 

olan hazif meselesi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu teorik malumat üzerine, belli 

başlı klasik tefsirlerde bu teorik mülahazaların nasıl pratiğe döküldüğü gösterilecektir.  

Çalışmada ele alınan klasik tefsirler kronolojik olarak ve mukayeseli şekilde 

incelenecektir. Böylece hazif konusunda hangi müfessirlerin ne kadar katkı sağladıkları 

görülebilecektir. Hazfin söz konusu olduğu temsil kabiliyeti yüksek bazı örnekler 

üzerinden hazif meselesinin klasik tefsirlerdeki karşılığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

2. Literatür Değerlendirmesi 

Konumuzun temelini oluşturan asıl temel kaynağımız Zemahşerî ’nin (ö. 538) h. 6. 

asırda kaleme almış olduğu el-Keşşâf an hakâiki’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fi vucûhi’t-

te’vil isimli tefsir kitabı bu alanda çığır açmıştır. Zemahşerî özellikle belağat ilminin 

pratik boyutunu gördüğümüz bu eserinde edebi sanatları her yönüyle ele almaya 

çalışmıştır. 

Zemahşerî eserini kaleme alırken Mu’tezile mezhebine mensup olduğundan itikadi 

hususlarda Mu’tezile mezhebinin anlayış ve tasavvurlarına göre hareket etmiştir. Ehl-i 
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sünnet camiası tarafından pek hoş görülmeyen bu durum onun görüşlerinin Mu’tezili 

etkilerden arındırılarak yazılmasını gerektirmiştir. Hem bu etkilerin arındırılması hem de 

anlaşılması zor kısımları bir nevi metin içi şerh tarzıyla ele alarak yazan Beyzâvî bu 

misyonu üstlenmiştir. Asıl ismi Envâru’t-tenzîl ve esrâru’t-te’vîl olan bu eserde el-Keşşaf  

Mu’tezili etkilerden arındırılmıştır..  

Karşılaştırmamızı yaparken ele almış olduğumuz kaynaklardan biri de Ebüssuûd 

Efendi’nin tefsiridir. Ebüssuûd Efendi’nin tefsiri aynı gelenek içerisinde değerlendirilse 

de hem içerik hem yaklaşım bakımından bazı farklılıklar getirmiş bir eserdir. Dolayısıyla 

edebi sanatların değerlendirmesinde bu eserde bariz farklılıklar karşımıza çıkmaktadır.  

Karşılaştırmasını yapmış olduğumuz Rûhu’l-meânî isimli tefsir h. 13. asırda 

Şihabeddin el-Âlûsî tarafından kaleme alınmıştır. Kendisinden önceki aynı çizgideki 

tefsirlerden daha hacimlidir. Konuları ele alış tarzı de diğerlerine göre farklıdır. Ele 

aldığımız konu özelinde hazf sanatına bakış açısı diğer müfessirlere yakındır.  

Hazf sanatıyla ilgili bilgi verdiğimiz bölümde mümkün olduğunca belâgat ilminin 

temel kaynaklarından bilgiler aktarmaya çalıştık. Bu bağlamda Sekkâkî’nin Miftâhu’l-

ulûm isimli eseri ve Muhammed Kazvînî’nin zikrettiğimiz eseri özetlemiş olduğu kitabı 

Telhîsü’l-miftâh isimli teliften istifade ettik.  

Hazf sanatıyla ilgili yakın zamanlarda yapılmış olan çalışmalardan da yararlandık. Bu 

manada Uğur Öztürk’ün “Arap Dilinde Hazf” ismiyle yapmış olduğu çalışması hazf 

sanatının geniş ve ayrıntılı bir incelemesi niteliğindedir. Cemâliyyetu-ittisâi’l-mana fi 

uslûbi’l-hazf isimli eseriyle Kur’ân-ı Kerim’de hazf sanatının mana bakımından katmış 

olduğu zenginlikleri ve edebi incelikleri göstermeye çalışmış olduğu eseri de bizlere bazı 

ipuçları vermiştir. Fadl Hasan Abbas’ın Esâlibu’l-beyân isimli eseri de belagat ile ilgili 

kısımlarda istifade ettiğimiz bir eserdir. 

Hazif meselesinin klasik tefsirlerde nasıl karşılık bulduğunu göstermek için 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Biz bu çalışmada meselenin bazı klasik tefsirlerde 

nasıl karşılık bulduğuna dair bazı örnekler sunmakla yetineceğiz.  
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1. Belâgatin Tanımı 
Belâgat Arapçada "بلغ"  kökünden türemiş masdar bir kelimedir.  Râğıb el-Isfahânî 

(502) ve İbn Fâris’in (395) konuyla ilgili kitaplarını incelediğimizde bu konuda hem fikir 

olduklarını görürüz. Kelimenin kök manasına baktığımızda birkaç temel mana 

zikredilmiştir. Bu fiil mekânsal veya zamansal olarak bir şeyin sonuna ulaşmak ve 

amaçlanan bir gayenin en uç noktasına varmak şeklinde tanımlanmıştır. Kök 

manalarından diğer biri de yetmek ve yeterli olmaktır. Râğıb el-Isfahânî ’ye göre 

belâgatın iki türlü kullanımı vardır. Birincisi, bizatihi söylenen sözün beliğ olmasıdır. 

Bunun için de o sözün 3 temel özelliğe sahip olması gerekir. Bunlar: Doğru yerde 

söylenmesi, kastedilen manaya uygun olması ve kendi içerisinde tutarlı olmasıdır. İkincisi 

ise konuşmacı ve muhatap açısından beliğ olmaktır. Bu ise şöyle mümkündür: 

Konuşmacının amaçladığı bir şeyi muhatabına onun kabul edeceği bir şekilde 

ulaştırmasıdır. Bu tanım İbn Fâris’in kitabında da manen karşımıza çıkmaktadır. İbn 

Fâris’den sonra Rağıb el-Isfahani’nin belâgatın taalluk ettiği özneyi dikkate alarak bir 

ayrıma gittiğini görüyoruz. Bu ayrımın temelinin kesin olarak nereye dayandığını 

bilmemekle beraber batı dillerinde de meleke ve ilim anlamında belâgat kavramının farklı 

terimlerle ifade edildiğini görmekteyiz.1 Aynı şekilde bu ayrımı Seyyid Şerif Cürcâni’nin 

et-Ta’rifât isimli eserinde ilgili bölümde de görebiliriz. Cürcâni, belâgatı mütekellimde 

beliğ bir söz inşa etmek için hazır bulunan meleke olarak tanımlarken ikinci bir tanımda 

sözün muktezây-ı hâle uygunluğu olarak da belirtmiştir. Burada 3 ayrı kitaptan tanımını 

vermeye çalıştığımız “belâgat” kavramının tarihi süreç içerisinde birçok tanımı 

yapılmıştır. Biz burada genel bir çerçeve çizmekle yetineceğiz.  

 

2. Belâgat’ın Teşekkülü 
Belâgat ilminin tarihi sürecine girmeden önce verdiğimiz bu tanımlamalar belâgat 

ilminin teşekkülünden önce belâgatın nasıl anlaşıldığına dair ipuçları vermektedir. 

Belâgatın evvel emirde bir meleke olarak bilinmesi ve değerlendirilmesinden sözlü 

                                                             
1 Hulusi Kılıç, “Belâgat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (11.05. 2020) 
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gelenekle birlikte zihinlerde temelinin atılmış olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 

belâgat ilminin oluşum sürecini ele alırken belirgin 2 ana dönemden bahsedilmiştir. Bu 

dönemler Kur’ân-ı Kerim’in nüzûl süreci göz önüne alınarak “İslam Öncesi Dönem ve 

İslami Dönem” şeklinde tasnif edilmiştir. Bu bağlamda tarihi detaylara çok fazla 

girmeden ana hatlarıyla belâgat ilminin zaman içerisinde nasıl ilim haline geldiğine işaret 

edilecektir. 

 

2.1. İslam Öncesi Devir 
Kur’ân-ı Kerim’in nüzûlünden önce Hicaz yarımadasında manzûm ve mensûr şekilde 

beliğ söz söyleme hususunda zirveye ulaşan Araplar karşılaştıkları Kur’ân mucizesi 

karşısında aciz kalmışlar ve onun belâgatine hayranlık göstermişlerdir.  

Arapların, Kur’ân-ı Kerim’in belâgat anlamında kadrini bu derece iyi bilmeleri ilk 

vahyin gelişinden önce göstermiş oldukları ilerlemeyle doğru orantılıdır. Şiir denilince 

akla gelen ilk şey belâgattir. İslam öncesi devirlerde Arap şairleri belli zamanlarda 

kurulan panayırlarda şiirlerini eleştiri, yarışma ve tefahür meydanına sürer, fesahat ve 

belâgat alanındaki otoriteleriyle seçilmiş bulunan Kureyş kabilesinin önde gelenlerinin 

kritiklerine sunar ve böylelikle lafız ve mana bakımından daha fesih ve belâgat açısından 

benzerlerine daha üstün görülen şiirler Kabe’nin bir köşesine asılmaya hak kazanırdı. 

Eski Arap şairleri arasındaki üstün seviyeli münazara ve yarışmalar, hatiplerin îrad 

ettikleri hutbeler ve konuşmalar henüz ilim haline gelmemiş olan belâgatin salt olarak 

uygulandığı bir dönemdir. Arapların -manzûm veya mensûr olsun- sanat ve hitabet 

alanlarında kaydetmiş oldukları ilerleme ve beliğ söz söyleme yetenekleri Kur’ân’da da 

zikredilmiştir. “Keskin dilleriyle sizi ayıplarlar, size eziyet verirler.”2 manasındaki âyeti 

kerime bu hakikati dile getirmektedir. Aynı zamanda Türk müellif M. Fehmi de 

“Cahiliyyenin belâgatı, şiirleri, durûb-u emsali her devirde üdebanın rehberidir.” 

sözleriyle bu gerçeği dile getirmektedir.3 

                                                             
2 Ahzâb Suresi 33/19 
3 Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Belağat İlminin Gelişmesine Müessir Olan Kaynaklar”, Atatürk Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (1993), 271. 
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2.2. İslami Dönem 
Belâgat, insanlığın tarihiyle eş zamanlı bir kavram olmakla beraber yukarıda da 

bahsettiğimiz üzere miladi 6. asırda Hicaz yarımadasında bulunan Arapların belâgat 

alanında zirveye ulaşması ve Kur’ân-ı Kerim’in de onları iddialarından vurarak aciz 

bırakması Arap belâgat ilminin oluşum sürecinde mihenk noktasını temsil etmektedir. 

Dini kaynakların doğru bir şekilde anlaşılması ve isabetli sonuçlara varılması Arap dilinin 

kural ve inceliklerine bağlı olduğundan İslamî ilimler çerçevesinde yazılan eserlerin 

birçok meselesi belâgat ilminin meseleleri etrafında şekillenmektedir. Buna bağlı olarak 

da belâgatın bir ilim haline gelmesi diğer İslami ilimlere nazaran çok daha sonra 

gerçekleşmiştir. Çünkü bu dine müntesip olan bireyler ilk olarak belâgat kurallarının 

kayda geçirilmesine ve sistemleştirilmesine ihtiyaç duymamışlardır. Kur’ân’ı anlamaya 

ve onun hükümlerini hayatlarında Allah’ın rızası doğrultusunda uygulamayı 

hedeflemişlerdir. Buna bağlı olarak dönemin şartlarına ve insanların hallerine göre dini 

meseleleri çözmeye çalışan alimler naslar çerçevesinde bunu gerçekleştirmek için dile 

başvurmuşlar, Arap dili kaidelerine göre hüküm vermişlerdir. Aynı zamanda İslam 

Devleti sınırlarının genişlemesiyle değişen şartlar ve durumlarla birlikte İslam dinini 

benimseyen demografik yapının değişmesiyle birlikte Arap diline olan rağbet de 

artmıştır.  

Hem Kur’ân’ın bu kimseler tarafından anlaşılmasını kolay kılmak hem de Arap 

lisânının ayrıntılarının öğrenilmesine duyulan ihtiyacın karşılanması için eserler kalem 

alınmıştır. Belâgat ilminin temel meseleleri bu ilk eserler içerisinde ele alınmıştır.  

Belâgat ilminin gelişmesinde i’câzü’l-Kur’ân meselesi etrafında ortaya çıkan 

tartışmalar ve telif edilen eserler de önemli bir yere sahiptir. Özellikle kelam alimleri 

tarafından ele alınan bu mesele benimsedikleri münazara ve cedel metodu itibarıyla hasmı 

susturma ve ikna etme amacı güttüğünden ifadelerinde belâgat kural ve kaidelerini çokça 

gözetmişlerdir. Buna örnek olarak dilci ve kelamcı Ebü'I Hasen Ali er-Rummânî (384) 

tarafından en-Nüket fi i'câzi'l-Kur'an ismiyle telif edilen eser gösterilebilir. Rummânî’nin 

bu eseri beyan ağırlıklıdır. Rummânî'nin çağdaşı olan Hamd b. Muhammed el-Hattâbî 

(388) tarafından Beyânu-i’câzi’l-Kur'an ismiyle bir eser daha telif edilmiştir. Hattâbî’nin 
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bu eserinde ise meânî konuları daha ağırlıktadır. Gerek Kur’ân’ın i’câzı probleminde 

gerekse belâgat ilminin önemli meselelerinin tespit ve zabtında bu iki eserin birbirini 

tamamladıkları ifade edilmektedir. Bu tespitten hareketle yine Rummânî’nin eseri 

Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Esraru’l-belağa’sına, el-Hattâbî’ninki ise el-Cürcânî’nin bir 

diğer eseri olan Delâilü’l-i’câzı’ına birer taban ve fikir oluşturmuşlardır.4 

Belâgat ilminin meselelerinin ele alındığı kanallar sadece bizim burada zikretmiş 

olduklarımızla sınırlı değildir. Ancak biz burada ana damarı yakalamak istediğimiz için 

belâgat ilminin oluşum sürecindeki dönüm noktalarına göstermeye çalışacağız.  

Bahsettiğimiz bu süreç içerisinde gerçekleştirilen tartışmalar çerçevesinde 

Abdülkâhir el-Cürcânî (471) Kur’ân’ın i’câzının ve sözün edebi değerinin lafızlarda değil 

o sözün diziminde olduğunu söylemiştir. Bu meyanda söz dizimi nazariyesini de 

geliştirerek Meânî ilmini yani sözü muktezây-ı hâle uygun söyleme ilmi olan belâgatın 

ilk sac ayağını kurarak bir ilke imza atmıştır. Meânî ilmi bir cümleyi kurarken sözcükler 

arası yaptığımız dizim tercihleridir. Bunlara söz dizimi uygulamaları da denir. Kur’ânın 

insanları aciz bıraktığı nokta da sözü muktezây-ı hâle en uygun şekilde dizerek ondan 

daha beliğ bir şekilde söylenecek hiçbir söz bırakmamasıdır. Bunun gerek ve şartlarını da 

bize nazım teorisi verir. 

Abdülkâhir el-Cürcânî’nin nazım teorisini geliştirip meânî ilmini kurmasına katkıda 

bulunan önemli belgelerden biri de mantıkçı filozof Metta b. Yunus el-Kunnai (328) · ve 

dilci Ebu Sa'îd es-Sîrâfî (358) arasında vuku bulan "Nahiv-Mantık" münazarasıdır. Bu 

münazarada es-Sîrâfî, Aristo mantığına karşı arap dil mantığı anlamına gelen bir nahvi 

savunmuştur. es-Sîrâfî’nin bu nahiv anlayışı Abdülkâhir el-Cürcâni'nin Delailü'l-

i’câz’ına, özellikle bu eserinde ispatlamaya çalıştığı nazım nazariyesine esas teşkil 

etmiştir.5 

Abdülkāhir el-Cürcânî, kendi döneminde insanların belâgat algısındaki mekanikliğe 

dikkat çekip her şeyi sınırları belli tariflere bağlamalarının yanlış olduğunu ifade ederek; 

söz diziminde çok derin incelikler ve sırlar bulunduğunu, bunların anlaşılabilmesi için ise 

                                                             
4 Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Belâgat İlminin Gelişmesine Müessir Olan Kaynaklar”, 11 (1993), 278. 

5 Nasrullah Hacımüftüoğlu, a.g.e., 11 (1993), 285. 
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uzun uzadıya düşünülmesi gerektiğini ve aslında bu incelikler sebebiyle bir sözün başka 

bir sözden daha üstün olduğunu ve yine Kur’ân’ın i‘câzının bu tür inceliklerden 

kaynaklandığını beyan etmiştir.6 

Abdülkâhir el-Cürcânî yukarıda da bahsetmiş olduğumuz eserleriyle belâgat ilminin 

teoriğini büyük oranda tamamlayarak artık başka bir döneme geçişine zemin 

hazırlamıştır. Abdülkâhir el-Cürcânî’nin nazım teorisini göz önüne alarak yazmış olduğu 

tefsirinde âyetler üzerinde uygulamaya geçirerek İslami tefsir kültür ve geleneğinde ana 

akımı oluşturmaya muvaffak olan Zemahşerî de (538) belâgat ilminin pratiğini ortaya 

koyarak nazım teorisinin (söz dizimi nazariyesi) sağlamasını yapmıştır. Bizim 

incelemesini ve karşılaştırmasını yapacağımız tefsirler de Zemahşerî ’nin yazmış olduğu 

el-Keşşâf isimli tesfir geleneğine bağlı olan belli başlı klasik eserlerdir.  

Abdülkâhir el-Cürcânî’nin teorik çabası ve Zemahşerî ’nin pratik uygulamaları 

vesilesiyle olgunlaşan belâgat ilmi Sekkâkî (629) ile sistematize edilmiş ve günümüze en 

yakın halini ilk olarak h. 7. asırda almıştır. Sekkâkî’den sonra onun kitabı üzerine bir 

telhis yazarak Telhîsü’l-miftâh ismiyle telif eden Muhammed Kazvînî (739) ile belâgat 

ilmi duraklama dönemi addedilen tefsir ve şerhler dönemine girmiştir.   

 

3. Meânî İlmi 
Meânî arapça bir kelime olan manânın çoğuludur. Belâgat ilminin bu dalı isminden 

de anlaşılacağı üzere arap dil kural ve kaideleri çerçevesinde, sözcüklerin cümle 

içerisindeki diziminden doğan anlamların muktezây-ı hâle uygunluğunu inceleyen 

ilimdir. Sekkâkî, Mîftâhu’l-ulûm isimli eserinde 3. kısmın mukaddimesinde meânî ilmini 

“Kelamın terkiplerinin özlerinin ve ona bağlı olan diğer güzelliklerin ifadede tetebbu’ 

etmesidir. Bu ilme vakıf olmak kelamı, halin zikrini gerektirdiği şekilde söylenirken 

hatadan alıkoyar.”7 diyerek tarif etmiştir. Daha sonra Sekkâkî tanımın içerisinde zikretmiş 

olduğu ifadeleri hangi amaçla kullandığını açıklar. Sekkâkî’nin de tanımda belirtmiş 

                                                             
6 Hasan Taşdelen, “Belâgat İlmi ve Tarihi”, İslam Medeniyetinde Dil İlimleri Tarih ve Problemler, ed. 

İsmail Güler (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 262. 

7 Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm (Beyrut: Daru’l Kutubu’l İlmiyye, 1987), 161. 
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olduğu gibi meânî ilminin asıl meselesi sözün muktezayı hâle uygun bir şekilde 

uygulanmasının kurallarını belirleyen ilimdir. Muhammed Kazvînî Mîftâhu’l-ulûm  isimli 

esere yazmış olduğu Telhîsü’l-miftâh isimli eserinde Sekkâkî’nin yapmış olduğu tanımı 

biraz daha kısaltarak meânî ilmini “Hâlin gerektirdiği şartlara uygunluk sağlayan arapça 

lafızların durumunu inceleyen ilimdir.”8 diye tarif etmiştir.  

Bu tanımlamalardan hareketle şunu söylemek mümkündür ki Meânî ilmi cümle, 

cümlenin ögeleri, bu ögelerin cümle içerisindeki dizimi ve bu dizim farklılıklarına göre 

ortaya çıkan anlamları ve hangi durumda hangi manaların daha isabetli olduğuna işaret 

eden ilimdir. Kısaca ifade etmek gerekirse meânî sözü dizerken yapmış olduğumuz 

tercihlerdir.    

Meânî ilminin tüm detaylarını burada vermek elimizde değildir. Ancak meânî ilmiyle 

ilgili olarak zihinlerimizde belli bir tasavvur oluşması açısından genel hatlarıyla meânî 

ilminden bahsetmenin konumuz açısından yararlı olacaktır. Meânî ilminin ana maddesi 

cümledir. Cümlenin temel yapısı da isnaddır. Bir isnad ya haberidir yani hüküm bildirir 

ya da talebidir, muhataptan fiilin gereğini yerine getirmesi beklenir. Talebi bir cümle 

emir, nehiy, soru, temenni ve nida şeklinde kurulabilir.9 İster haberi olsun ister talebi 

olsun bir cümlenin iki temel ögesi vardır. Bunlar: Müsned ve Müsnedün ileyhtir. Kelam 

sahibi belli bir amaca binaen sözünü dizer. Bunu yaparken de önünde bulunan seçenekleri 

değerlendirerek ifade etmek istediği anlamı hâle en uygun biçimde dile getirebilmek için 

takdim-tehir, fasl-vasl, hazf-zikir, tarif-tenkir, icaz, itnab, müsavat gibi uygulamalar 

yapar. Zikretmiş olduğumuz edebi sanatların detaylarını burada zikretmek hem konumuz 

hem de gücümüz açısından mümkün gözükmemektedir. Ancak incelememizi yaparken 

bize ışık tutması açısından hazf sanatının detaylarını ele almamızın faydalı olacaktır. 

 

                                                             
8 Muhammed el-Kazvini, Telhîsü’l-miftâh (Karaçi: Şubetu’l Kütübü’d Dirasiyye, 2016), 10. 
9 Osman Ertuğrul, “Belâgatta Meani İlmi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (Nisan 2015), s. 

159. 
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4. Hazf Sanatı 
Lügatte hazf; atmak, aradan çıkarmak, yok etmek, silmek, düşürmek, gidermek, 

ortadan kaldırmak manalarına gelmektedir.  

Belâgat ilminde bir ıstılah olarak hazf; bir ibarede söylenilmesi gerekmeyen 

kelimelerin bir veya birkaçını ya da bazı cümleleri kaldırma suretiyle yapılan söz 

kısaltmasıdır. Cümlede esas olan verilen hükme hangi lafız delâlet ederse onu zikretmek; 

manası sibaktan anlaşılan diğer lafızları hazfetmektir. Hazf yapmak gerekirken zikir 

yapmak belâgata ters düşer.10 

Diğer edebi sanatlarda olduğu gibi hazfin uygulamasının gerçekleştirilmesinin de 

belli başlı gayeleri vardır. Lafız ve mananın tesirli bir şekilde kulağa, zihne ve kalbe 

ulaşmasını amaçlayan beliğ bir söz îrad ederken hazf sanatına başvurulması diğer belâğî 

sanatlardan çok daha etkili olmaktadır. Kelam esnasında hazf gerçekleştirildiği zaman 

mahzûf olan doğrudan muhatabın zihnine ulaştırılır. Lafızların ulaşması ancak telaffuza 

ve maddi şartlara bağlıdır. Mahzûf ise bunlara bağlı olmaksızın doğrudan muhataba ilka 

edilir. Dolayısıyla zikredilerek elde edilemeyecek olan etki onu direk muhatabın kalbine 

ve zihnine ilka etmekle gerçekleşmiş olur. Tabii ki de her yapılan hazf muhatapta bu 

etkiyi bırakacak değildir. Ancak muktezây-ı hâle uygun bir şekilde uygulanan hazf 

uygulaması bunu gerçekleştirebilir. 

 

4.1. Hazfin Şartları  
Belâgat ilminin en ince meselelerinden biri olan, düşünmeye en fazla sevk eden sanat 

şüphesiz hazf sanatıdır. Bu sebepledir ki Abdülkâhir el-Cürcânî ilgili eserinde bu konu 

hakkında beliğ sözlerden birçok örnek ve delil getirmektedir. Bunu yaparken diğer 

sanatlarda yapmış olduğu gibi daha sonra konuyu çalışan birisinin dönüp bakabileceği 

belli kaideler zikretmemiştir. Mesela haber fiil olursa ve nefiy müsned ileyh’den önce 

gelirse bu tahsis ifade eder. Nefiy olmazsa veya müsned ileyh’den sonra gelirse hükmü 

güçlendirmeyi ifade eder. Belâğî bir amaç güttüğümüz zaman bu sabiteleri gözeterek 

                                                             
10 Osman Ertuğrul, “Belâgatta Meani İlmi”, 5 (2015), s. 159. 
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hedeflenen mana ortaya çıkar. Fakat hazf sanatından bahsederken böyle sabit kural ve 

kaidelerden bahsedemeyiz. 11  

Sabit kural ve kaideler olmamakla birlikte sözün anlaşılır olması, muhatapta şevk 

uyandırması, belâgatın amaç ve ilkelerine uygun olması için hazif uygulaması 

gerçekleştirilirken bazı şartların bulunması gerekir. Bunlar: 

1- Hazfin yapıldığına dair hali veya lafzi bir delil olmalıdır. 

2- Hazf yapılabilmesi için hazfedilen kelime kendisinden hazf yapılan şeyin bir 

cüz’ü olmamalıdır.   

3- Hazfin yapılabilmesi için hazfedilen kelime te’kid95 edilen bir kelime 

olmamalıdır. 

4- Muhtasar olan bir kelime hazfedilmemelidir. 

5- Hazfedilen şey zayıf bir âmil olmamalıdır. Đsimleri cer eden, fiilleri cezm ve nasb 

eden şeyler hazfedilemez. Bunların hazfedilebilmesi için güçlü bir delil olup, 

çoğunlukla da kullanımı hazifli hâliyle olmalıdır.  

6- Mahzûf kelime bir şeyin bedeli olmamalıdır.  

7- Hazf yapıldığında bir âmili başka bir mamulde amel ettirmiş olmamalıyız.  

8- Hazf yapıldığında güçlü bir âmili bırakıp zayıf bir âmille amel etmiş olmamalıyız.  

Yukarıda zikretmiş olduğumuz şartlar çerçevesinde hazf uygulaması yapılabilir. Bu 

şartlardan da önemlisi hazif uygulamasının gerçekleştirileceği hâldir. Muktezây-ı hâle en 

uygun şekilde gerçekleşen hazif uygulaması muhatap üzerinde  bu nispette muhatabın 

reaksiyon göstermesine zemin hazırlayacaktır. Hazif uygulamasını belâgat ilmi 

içerisindeki diğer uygulamalardan ayıran kendine has özellikleri bulunmaktadır. Bazı 

makamlarda sadece hazf ile elde edilebilecek tesirler vardır. Hazf sanatını incelerken belli 

başlı faydalarına, anlam zenginliklerine, muhatapta uyandırılmak istenen duygulara işaret 

ederek bunu göstermek mümkündür.   

 

                                                             
11 Fadl Hasan Abbas, Esâlibu’l-beyân (Amman: Daru’n Nefais, 2009), s. 124. 
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4.2. Hazfin İncelikleri, Sırları ve Faydaları 
Hazif uygulaması meânî ilmi içerisinde diğer uygulamalardan daha farklı bir yere 

sahiptir. Bunun asıl nedeni ise onun sahip olduğu mana genişliğinin güzelliği, metne 

kattığı anlam zenginliği ve muhatabın akli meziyetlerini hedef almasıdır. Dolayısıyla hazf 

sanatının kuşatılamayacak kadar çok yönü vardır. Şu zamana kadar ortaya çıkarılamamış 

sırları olduğu inkâr edilemez. Bu meyanda bizler de hazf sanatı üzerine alimlerimizin 

yapmış oldukları tespitleri sunacağız.  

Herhangi bir kelam esnasında dile getirdiklerimizin delaletleri bellidir. Söylediğimiz 

çerçevenin dışına çıkartılamaz niteliktedirler. Ancak kelam içerisinde hazif uygulanırsa 

sözün önü açılmış olur. Delalet yelpazesi sınırlandırılmamış olur. Böylece söze genişlik 

ve güzellik katılır.12  

Hazf sanatı sadece silmek, düşürmek veya gizlemek için kullanılacak diye bir şart da 

yoktur. Bazı durumlarda açıklık getirmek için de hazf sanatı uygulanabilir. Bir ortamda 

sadece belli bir bilgi, birikim ve kültür seviyesine sahip kimselerin manaya ulaşmaları 

için yapılan hazif buna örnek olabilir.  

Hazif, mahzûfun kadri nispetinde muhatabın metinle meşgul olmasını ve metinle 

iştigal etmesini sağlar. Muhatapların dikkatini asıl önemli nokta üzerinde temerküz 

ettirerek zihinlerin farklı yönlere sapmasını da engellemeye yardımcı olur. Ayrıca hazf 

sanatı yapılan yerde muhatabın hayal, zihin ve düşünce dünyasına güven vardır. Hazf 

yapıldıktan sonra kelam üzerine fikir yürütme işi muhataba bırakılarak söze anlam 

zenginliği katılmış olur. Böylelikle muhatap da sözün içine çekilmiş olur.  

Hazf sanatının uygulandığı yerlerde gereksiz tekrarlardan kaçınılarak muhatabın 

sıkılmaması ve aktif bir şekilde dinlemesi sağlanır. Söz, gereksiz detaylardan arındırılarak 

muhatabın dikkatinin asıl nokta üzerinde temerküz etmesi sağlanır. 

 

                                                             
12 Suliman Alomirat, “Cemaliyyetu-ittisai’l-mana fi uslubi’l-hazf, Dirase belâgıyye fi dav’vit-tefâsîri’l 

Kur’âniyye”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 11 (2018) Bahar, s. 359. 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TEFSİRLERDE ELE ALINAN HAZF ÖRNEKLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Aşağıda Fatiha, Bakara, Âl-i İmrân ve Nisa surelerinden seçilen birer hazif 

örneğinin sözü edilen tefsirlerde nasıl ele alındığı incelenecektir. Besmelenin Fatiha 

suresinden bir ayet olup olmadığı tartışılsa da mevcut Mushaf dikkate alınarak 

beslemeledeki hazif meselesi Fatiha sûresi ilk ayeti bağlamında değerlendirilecektir. 

 

1. Fatiha Sûresi 1. Âyet  
 

 الرحمن الرحيم.          بسم هللا 

 Zemahşerî (538) 

Zemahşerî besmeledeki “(ب) harfi cerinin buradaki müteallakı nedir?” sorusuyla 

tesmiyede hazif uygulamasının kattığı manaları açıklamaya başlamaktadır. Zemahşerî 

harfi cerin müteallakının mahzûf olduğunu söyler. Takdirinin ise “Allah’ın adıyla 

okuyorum veya tilavet ediyorum” olduğunu çünkü besmele çeken bir kimse okuma fiilini 

icra edeceğinden potansiyel bir okuyucudur. Aynı şekilde yolcu da gelirken veya 

giderken besmele çektiği zaman Allah’ın adıyla gidiyorum, geliyorum manası kastedilir. 

Dolayısıyla hangi iş olursa olsun herhangi bir işin başında besmele çeken kimsenin 

yaptığı iş onun içerisinde gizlidir.13  

 

 Beyzâvî (685) 

Beyzâvî açıklamalarına Zemahşerî’nin açıklamalarını naklederek başlar. 

Zemahşerî’den farklı olarak ma’mülün bu makamda takdim edilmesinin daha etkili 

olduğunu ve ihtisasa delaletinin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir.14 

 

                                                             
13 Muhammed ez-Zemahşerî, Tefsiru’l-keşşâf an hakaiki’t-tenzîl ve uyûnu’l-ekâvîl fi vucûhi’t-te’vil, thk. 

Halil Me’mun (Beyrut: Dâru’l Ma’rife, 2009) s. 25. 

14 Muhammed el-Beyzâvî, Envaru’t-tenzil ve esraru’t-te’vil, thk. Muhammed Abdurrahman el-Mur’aşili 

(Beyrut: Dâru’l İhyâu’t Türâsü’l Arabiyye, 1998), I/25. 
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 Ebüssuûd Efendi (982) 

Ebüssuûd Efendi’nin açıklamalarına geldiğimizde onun ilk önce fıkhî bir mesele olan 

besmelenin durumu üzerinde uzunca durduğunu bu hususla ilgili olarak fukahânın 

görüşlerini aktardığını görüyoruz. Daha sonra aynı şekilde Zemahşerî ’nin açıklamalarını 

kendi ifadeleriyle nakleder. Ebüssuûd Efendi (ب) harfi cerinin meydana gelen fiilin haber 

verdiği gizli bir ifadeye müteallık olduğunu söyler. Manası ise failin fiilinde yardım 

istemesini veya teberrük için Allah’ın adını zikrederek fiiline başlamasını ifade eder. 

Beyzâvî’nin eklemelerine de açıklık getirerek mamulün takdiminin ona gösterilen itina 

sebebiyle olduğunu ve bunu yaparken tahsis için yapıldığını ifade eder.15  

 

 Âlûsî (1270) 

Âlûsî Fahreddîn er-Râzî’nin besmelenin Fatiha Sûresinden bir âyet olduğuna dair 

sunmuş olduğu 16 delili nakleder. Daha sonra sunmuş olduğu bu delillere itirazlar 

getirerek konuyu açıklamaya çalışır. Besmele’nin dilsel analizine geldiğimizde ise çok 

daha derin, detaylı ve ince bir metinle karşı karşıya kalmaktayız. Alusî; Zemahşerî, 

Beyzâvî ve Ebüssuûd Efendi’nin vermiş oldukları bilgilerin sentezi, açıklaması ve şerhi 

niteliğinde bir metin ortaya koymuştur. Besmeledeki hazf meselesine gelecek olursak 

Âlûsî, tesmiyenin cehren mi yoksa gizliden mi okunacağı hususunda Razi’nin sunduğu 

delillerin 6. maddesinde besmelenin gizli bir fiile müteallık olduğunu söyler. Daha sonra 

Âlûsî bu mahzûf kelime için şunları söyler: “Aklı, Allah’a karşı gelmekten kaçınmanın 

yalnız onun korumasıyla olacağına ve Allaha itaat etmeye yalnızca onun tevfiki ile 

ulaşılacağına yönlendirir. Başlangıcında Allah’ın zikredilmediği hiçbir hayrın tam 

olmayacağına dikkat çeker.” Daha sonra Âlûsî (ب) harfi cerinin manalarını derince bir 

incelemeye tabi tutarak sözüne devam eder.16  

                                                             
15 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l-akli’s selîm ilâ mezâya’l-Kur’âni’l Kerîm, (Beyrut: Daru’l İhyau’t Türasi’l 

Arabiyye), I/9. 

16 Şihâbeddin Mahmud el-Âlûsî, Rûhu’l-meâni fi tefsîri’l-Kur’âni’l Azîm ve seb’il mesânî, thk. Mahir 

Habbuş (Beyrut: Müessetu’r Risale, 2010), I/201.  
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2. Bakara Sûresi 273. Âyet 
 

األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الذين احصروا في سبيل هللا ال يستطعون ضربا في للفقراء 

 تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن هللا به عليم.

 Zemahşerî   

Zemahşerî tekraren buradaki harfi cerrin muteallakının mahzûf olduğunu beyan 

etmiştir. Ona göre bu hazif yapıldığında iki farklı manaya delalet edebilir. Birincisi 

Sadakalarınızı fakirlere vermeye çalışın veya infak ettiklerinizi fakirlere verin.”   İkinci 

mana ise şibhi cümlenin mahzuf bir mübtedanın haberi olduğu ihtimali göz önünde 

bulundurulduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla “Sadakalarınız fakirleredir veya onlar 

içindir.” manasına gelir. Bu söz dizimi farklılıklarında şöyle bir güzellik vardır. İlk 

ihtimalde sadakaların fakirlere verilip verilmemesi hususu tercihe bırakılmış 

görünmektedir. Ancak ikinci ihtimalde ise mübteda isimdir. Sebat ve istikrar ifade eder. 

Fiilin aksine değişim, dönüşüm ve hareket manası yoktur. Dolayısıyla sadakaların sadece 

fakirlere verilmesi gerektiği gibi bir mana çıkar. Ancak hazf yapıldığında ise böyle bir 

mana zenginliğiyle karşı karşıya kalmaktayız.17   

 

 Beyzâvî  

Beyzâvî bu âyeti kerimenin ilgili kısmında Zemahşerî’nin açıklamalarını 

nakletmiştir.18 

 

 Ebüssuûd Efendi  

Aynı şekilde Ebüssuûd Efendi de Zemahşerî’nin açıklamalarını takip etmiştir.19  

                                                             
17 Zemahşerî. El-Keşşâf, s. 152. 
18 Beyzâvî, Envaru’t Tenzil, I/161. 
19 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l Akl, I/265. 
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 Âlûsî  

Âlûsî de Zemhaşeri’nin açıklamalarını dile getirmiş buna ek olarak cümlenin 

başlangıç cümlesi olduğunu bir suale binaen geldiğini söylemiştir.20 

 

3. Ali İmran 140. Âyet 
 

خذ منكم ويتوليعلم هللا الذين آمنوا إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس 

 وهللا ال يحب الظاملين.الشهداء 

 Zemahşerî   

Bu âyeti kerimede hazif uygulaması “Allah Teala iman edenleri bilsin diye” manasına 

gelen kısımda cari olmuştur. Zemahşerî de burada hazif uygulamasının yapıldığını ve iki 

farklı mana ihtimali bulunduğunu dile getirmiştir.  

Ancak buradaki açıklamalar diğer işlediğimiz âyetlerden biraz daha zor 

gözükmektedir. Bu âyeti kerimeyi biraz daha sistematik bir şekilde işlersek asıl manayı 

yakalamamız daha kolay olacaktır.  

I. İhtimal: Muallelin Mahzûf Olması (Sebeplinin Mahzûf Olması) 

Temsil babındandır. Bu ihtimale göre mana: İman üzere sabit olanlar ile sapkınlık 

yolunda olanlar birbirinden ayrışsın diye bunu yaptık. Sebat üzere olanlar ile 

olmayanları bilmek isteyen kişinin yaptığı bu fiili biz yaptık. Zaten Allah Teala 

ezelde eşya vücuda gelmeden onun ilmine sahiptir.  “Herhangi bir cezanın 

(karşılığın) taalluk ettiği ilimle bilsin.” şeklinde bir manaya geldiğini söylemiştir.  

 

II. İhtimal: İlletin Mahzûf Olması (Sebebin Mahzûf Olması) 

Bu durumda ise cümle kendisinden önceki cümleye atıf olmaktadır. Manası ise: 

“Biz bunu şöyle veya böyle olsun ve Allah da bilsin diye yaptık.” olmaktadır. Peki 

buradaki illet neden hazf olmuştur diye soracak olursak bunun cevabını metinde 

                                                             
20 Âlûsî, Rûhu’l-meâni, III/470. 
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karşımıza çıkmaktadır. Buradaki hazf Allah Teala’nın bu fiilinde bulunan 

maslahatı bildirmek içindir. Müminlerin başından geçen olaylara bir teselli olsun 

ve onların başlarına gelen ve hallerini kötüleştiren diğer musibetlerin içerisinde 

onların hissetmediği maslahatların gizli olduğunu göstermek içindir.21  

Zemahşerî ’nin bu âyet çerçevesinde yapmış olduğu tefsir ve tespitler üzerinde uzunca 

durulması ve düşünülmesi gereken birçok hususu bize sunmaktadır. Zemahşerî çok derin 

manaları veciz ifadelerle ifade etmiştir. Elimizden geldiği kadarıyla ifadelerinin manasını 

vermeye çalıştık. Zemahşerî’nin tefsirinin veciz ifadeleri diğer tefsirleri incelediğimizde 

daha açık karşılıklarını bulmaktadır.  

 

 Beyzâvî 

Beyzâvî’nin açıklamalarına geldiğimizde Zemahşerî ’nin bir nevi şerhi niteliğinde bir 

metinle karşılaşmaktayız. Zemahşerî’nin âyeti kerimedeki hazif ihtimallerini verirken 

ortaya koymuş olduğu iki ihtimali Beyzâvî de aynı şekilde vermektedir. Beyzâvî’nin 

metni şerh niteliği taşıdığı için direkt tercümesini vermemiz daha güzel olacaktır.  

“Bu ifade mahzûf bir illete atıftır. Yani manası: O günleri sizin aranızda çeviririz ki 

bir gün öyle bir gün böyle olsun da Allah Teala bilsin. Buradaki illetlerin bir tane 

olmadığını bildirmek için bu şekilde ifade edilmiştir. Mü’min’in bilmediği bir maslahat 

gelirde onu bulur. Veya muallel olan fiil mahzûftur. Buna göre mana şöyle olur: İman 

üzere sabit olanlar ile sapkınlık içinde olanlar birbirinden ayrışsınlar diye bunu 

(müdavele) yaptık. Bu tarz ifadelerde veya çelişiklerinde kasıt olunan mana Allah 

Teala’nın ilmini ispat veya nefyetmek değildir. Burhan üzere malumun ispatı ve 

nefyidir.”22 

Beyzâvî’nin açıklamaları burada son bulmaktadır. Bu bağlamda Beyzâvî, 

Zemahşerî’nin ibarelerini basitleştirerek daha anlaşılır bir hâle getirmiştir. Zemahşerî’nin 

maksadını Beyzâvî daha açık ve akıcı bir üslupla dile getirmiştir. 

                                                             
21 Zemahşerî. El-Keşşâf, s. 197. 
22 Beyzâvî, Envaru’t-tenzil, II/40. 
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 Ebüssuûd Efendi 

Ebüssuûd da Zemahşerî gibi ifadenin temsil babından olabileceğini söyler. Ancak 

onun ifade etmediği manayı açıkça dile getirerek daha anlaşılır bir çerçeve sunar. 

Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz temsilin manası Ebüssuûd’a göre: “Allah Teala size 

sanki iman üzere sabit olan muhlislerle onlardan olmayanları bilmek ister gibi muamele 

eder.” Veya burada “ilim” ifadesinin kullanılması sebebin isminin, müsebbebe itlak 

edilmesiyle “temyiz” den mecazdır. Yani “iman üzere sabit olanları diğerlerinden 

ayrıştırmak için” manasına gelir.23 Veya buradaki ilim, malumun bilfiil var olması ve 

ilmin de malumla arasındaki bağlantı göz önünde bulundurularak hakikati üzere 

alınmıştır. Bil kuvve mevcûd olması göz önüne alınmamıştır.  Bu bağlamda kastedilen 

mana sebat ve ihlas olmasına rağmen Allah Teala’nın iman lafzını kullanması, iman 

lafzının delalet alanın dar olmasındandır. (Her mümin Müslümandır ancak her Müslüman 

mü’min değildir.) Bu âyeti kerimede Allah Teala’nın cemi mütekellim siğasından müfred 

ğaib siğasına yönelmesi ve bunu yaparken de bütün sıfatlarını kendisinde toplayan zatının 

ismine (هللا) isnad etmesi onun büyüklüğünü göstermek; zikredilen fiilerinin meydana 

gelişini her fiilin çıkış kaynağı olan sıfatı göz önünde bulundurup ta’lil ederek 

hissettirmek içindir.24 Mesela “Allah Teala kimi isterse onu rızıklandırır.” Bu cümledeki 

rızıklandırma fiilinin menşei Allah’ın Rezzak sıfatıdır. 

Bu cümle sebeptir yani Mümin ve Kafir grupları arasında kıyamete kadar devam 

edecek olan mutlak müdavele fertlerinden bir ferttir. Ebüssuûd Efendi mutlak müdavele 

ve onun fertlerinden bahseder. Fert dediği zaman mutlak müdavelenin vakitlerinden bir 

vakit anlaşılmalıdır. 

Ebüssuûd Efendi buradaki ( ل)  lam harfi ceri için iki ihtimal zikreder. Birincisi: Lam 

harfi ceri; mutlak fiilin mukayyed fiil vasıtasıyla delalet ettiği, mezkûr iki grup arasında 

vuku bulacak olana muteallıktır. (Mutlak fiilimiz “müdavele” idi. Mukayyed fiilimiz ise 

bu müdavele ile Allah’ın bilmesi. Bu iki fiil arasında vuku bulacak olan ise sebat edenler 

ile sapkınlıkta olanların temyizidir. Dolayısıyla birinci ihtimale göre lam harfi ceri 

                                                             
23 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l-akl, II/89. 
24 Ebüssuûd Efendi, a.g.e., II/90. 
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temyize müteallıktır. İkinci ihtimale göre ise lam harfi ceri direkt olarak iki grup arasında 

vuku bulması itibariyle mutlak fiile müteallıktır.25  

Burada Ebüssuûd Efendi’nin Zemahşerî’nin ibarelerini tekrar etmemek için ilave 

açıklamalarla birlikte farklı terimler getirerek aynı yola çıkmaya zemin hazırlamıştır. İlk 

önce cümleye illet dedi. Daha sonra mahzûf bir illete atıf olabileceği ihtimalini dile 

getirdi. Zemahşerî’nin ise direkt illetin mahzûf olduğunu cümlenin de ona matuf 

olduğunu beyan ettiğini gördük. Daha sonra Ebüssuûd Efendi mezkûr illetin mahzûf illete 

hangi yönden atfedilebileceğinden ve bu atıf farklılıklarından dolayı ortaya çıkabilecek 

olan anlam zenginliklerinden bahseder. Bu noktada Zemahşerî’nin açıklamalarının 

üstüne çıkmıştır.  

Birinci anlam ihtimali husus ve ta’yin ifadesidir.  Mahzûf illetin prensiplerinden 

olması hasebiyle delalet eden mezkûr karinenin varlığıyla bu anlamı elde etmekteyiz. 

Yani mana şöyle olur: “O günler biz aranızda çeviririz ki içinizdekiler açığa çıksın ve 

Allah bilsin diye.” Çünkü amellerin gözükmesi ve bil kuvve halinden bil fiil hâle çıkması 

mü’min olanların diğerlerinden ayrışmasının temel prensibidir.  

Bu cihetle ezeli ilmin teallukunun bir gereğidir. Daha öncesinde zikretmiş olduğumuz 

temsil hususunda da aynı durum geçerlidir.26   

İkinci anlam seçeneğini ele aldığımızda ise umum ve ibham ifadesidir. Bunun sebebi 

türlü türlü işlerde ve olaylarda sayısız illetler (sebepler) var olduğuna dikkatleri çekmek 

içindir.  Kulun başına ona zarar veren dertler gelir fakat o bilmez ki Allah Teala onun için 

o musibetlerin içinde kulun aklına gelmeyecek gizli lütuflar var etmiştir. Sanki Allah 

Teala “O günleri sizin aranızda çeviririz ki iyilikler bir şöyle bir böyle size gelsin ve Allah 

Teala bilsin” Burada açık bir teselli ve kanıt vardır. Bu bağlamdaki beyanın diğer 

ümmetler arasında cari olmuş mutlak müdavelenin sair günlerini dışarda bırakarak ta’yin 

veya ibham amacıyla sadece bu ferdini ele alması onun beyanında hiçbir ilmi gayenin 

bulunmamasındandır. Dolayısıyla mahzûf olan mübhemi (illet) her müdavelenin ona 

götüren gai bir sebebi olduğuna icmali bir şekilde işaret eden diğer müdavelelerin 

                                                             
25 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l-akl, II/90. 
26 Ebüssuûd Efendi, a.g.e., 2/90. 
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illetlerinin de bir ibaresi olarak görmen gerekir. Böyle anladığımız da ise mana şöyle olur: 

“Bütün insanlar arasında o günleri sebepli hikmetlerden o günlere ulaşsınlar ve bir öyle 

bir böyle olsun diye evirip çeviririz ki Allah Teala bilsin.”27  

Ebüssuûd’un yapmış olduğu açıklamalarda farklı terimler kullanarak meseleyi izah 

etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu yeni terimlerle birlikte Zemahşerî ’nin zikrettiği 

terimleri iç içe kullanarak iki tefsir arasında bir bütünlük kurmaya çalışmıştır. Bu âyeti 

kerime çerçevesinde genel olarak Zemahşerî’nin açıklamalarını aşmaya çalıştığını ve 

büyük bir oranda bunu başardığını görüyoruz ancak bazı yerlerde onu tekrar etmekten 

kurtulamamıştır. Anlatımı, üslubu ve söz dizimi Beyzâvî kadar açık ve akıcı olmasa da 

okuyucuyu metin üzerinde düşünmeye zorlaması kendine has bir üsluba sahip olduğunu 

göstermektedir. Hazif üslubunun anlam inceliklerini, metne katabileceği anlam 

farklılıklarını bu âyeti kerime özelinde diğer müfessirlere göre çok daha üst düzeyde ifade 

etmiştir. Özellikle mahzûf cümleye yapılacak atfın ortaya çıkarabileceği manaları detaylı 

bir şekilde işlemesi ve gizledikleri sırları elinden geldiğince açığa çıkarmaya çalışması; 

hazfin anlatım esnasında ne kadar önemli olduğunu ve diğer sanatların meydana 

getiremeyecekleri bir tesire sahip bulunduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Kısaca 

söylemek gerekirse Ebüssuûd Efendi Zemahşerî ’nin tefsirinin tefsirini yapmıştır. Eğer 

çok dikkatli bir şekilde inceleyecek olursak Zemahşerî ’nin ifadelerinin manen Ebüssuûd 

Efendi’nin kaleminde gizlenmiş olduğunu da görebiliriz. 

 

 Âlûsî 

Âlûsî için bu âyeti kerime çerçevesinde söylememiz gereken önemli bir detaya 

rastlamamaktayız. Zira Ebüssuûd Efendi’nin Zemahşerî’den mülhem olan ifadelerini 

kendine özgü bir şekilde sistematize ederek ibarelerde fazla bir değişikliğe gitmeden dile 

getirmiştir.28  

 

                                                             
27 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l-akl, II/90. 
28 Âlûsî, Rûhu’l-meâni, V/14 
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4. Nisa Sûresi 72. Âyet 
 

 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم هللا علي إذ لم أكن معهم شهيدا.ملن ليبطن وإن منكم 

 Zemahşerî  

Zemahşerî bu ayeti kerimede ikinci (ل) harf-i cerrini anlatırken mahzûf yeminin 

cevabı olduğunu söyler. Mananın ise şöyle olduğunu aktarır: “Muhakkak ki sizin içinizde 

(cihada karşı) ağır davranacaklardır.” Zemahşerî bunu belirttikten sonra bu makamda 

hazfin kattığı anlam zenginliklerinden veya herhangi bir inceliğinden bahsetmez. 

Devamında hitabın kimlere olduğunu anlatır ve ayeti kerimede geçen bazı kelimelerin 

tahlilini yaparak devam eder.29 

 Beyzâvî 

Beyzâvî, bu ayeti kerimenin tefsirini yaparken Zemahşerî’nin yaptığı açıklamaların 

yerini değiştirerek farklı bir tarzda nakletmiştir.30  

 Ebüssuûd Efendi 

Ebüssuûd Efendi’nin tefsirinde de farklı bir durumla karşılaşmıyoruz bu âyet-i kerime 

sadedinde.31  

 Âlûsî  

Âlûsî de Ebüssuûd Efendi’nin açıklamalarını naklederek ayeti kerimenin tefsirine 

başlamıştır. Âlûsî birinci (ل) harf-i cerrinin lam-u tekid olduğunu ve inne (إن) harfinin 

haberine veya ismi tehir olursa ona geleceğini söyler. Bu bakımdan seleflerinden ayrılır. 

İkinci lam harf-i cerrine geldiğinde ise iki farklı görüş nakleder. Birincisi lam harf-i cerri 

yeminin cevabıdır. İkincisi ise lam harf-i cerri zaid olmaktadır. Yeminin mahzûf 

olduğunu ise Âlûsî zikretmez. Bu iki görüşün ise zahiri bir hilaf olduğunu ifade eder. 

Çünkü burada asıl kast olunan yeminin cevabıdır. Haberi bir cümledir ve içerisinde aid 

                                                             
29 Zemahşerî. El-Keşşâf, s. 246. 
30 Beyzâvî, Envaru’t-tenzil, II/83 

31 Ebüssuûd Efendi, İrşâdu’l-akl, II/200. 
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zamiri vardır. Dolayısıyla bir daha zamiri yavaşlatanlara dönsün diye mazi siğasında bir 

yemin takdir etmeye gerek olmadığını beyan eder.32 

 

Sonuç  
Hazf uygulaması belâgat ilminin meâni konuları çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Abdülkâhir el-Cürcânî Delâilü’l-icâz isimli eserinde  hazf meselesini genişçe ele almış, 

daha sonra Zemahşerî diğer meânî konularında olduğu gibi hazif konusundaki teorik 

birikimi de Kur’an ayetlerinin tefsirine yansıtmıştır. Nazım teorisini Kur’ân-ı Kerim 

tefsirinde uygulamalı bir şekilde hayata geçiren Zemahşerî’nin tefsirini aynı çizgideki 

klasik tefsirlerden Beyzâvî, Ebüssuûd Efendi ve Âlûsî’nin tefsirleriyle karşılaştırmalı bir 

şekilde incelediğimizde Zemahşerî’nin bu anlamda ortaya koymuş olduğu çabanın 

benzersizliğini görmekteyiz. Âyetler bağlamında mülahazalarımızı beyan ederken dile 

getirdiğimiz ifadelerin yanı sıra belâgat ilminin konularına bağlı yapılan tefsir ve 

te’villerde Zemahşerî’nin ışığı kendisinden asırlar sonra gelenlerin dahi yolunu 

aydınlattığı görülmektedir. Bazen sadece onun yapmış olduğu açıklamalar yeterli 

bulunmuş konu üzerinde fazlaca izahat verilmeden geçilmiştir.  

Beyzâvî’nin tefsirinde durum diğer tefsirlere nazaran daha farklıdır. Beyzâvî, 

incelemiş olduğumuz ayetler özelinde genel olarak Zemahşerî’nin açıklamalarıyla 

yetinmiştir. Onun yapmış olduğu tefsiri daha açık hale getirerek bazı noktalarda 

anlaşılmasını kolaylaştırmış ve daha akıcı bir üslup yakalamıştır.  

Ebüssuûd Efendi’nin eserine geldiğimizde ise içeriksel ve biçimsel bazı farklılıklarla 

karşılaşmaktayız. Ebüssuûd Efendi’nin anlatım tarzı seleflerine göre bazen daha kapalı 

bir görünüm arz etmektedir. Zemahşerî’nin çizgisini takip etse de belli noktalarda onun 

üzerine çıkmıştır. Kendine has bir tefsir üslubu yakalamıştır.  

Âlûsî tefsirindeki ibareleri incelediğimizde ise genel olarak Zemahşerî’nin birebir 

ifadelerini veya onun ifadelerine çokça yakın olan ifadeleri kullanmaktan çekindiğini 

                                                             
32 Âlûsî, Rûhu’l-meâni, VI/132. 
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bununla birlikte kendisinden önce onun ifadelerini dönüştürerek izleyen diğer 

müfessirlerin beyanlarını naklettiğini görmekteyiz.  

 Ayrıca incelediğimiz âyet-i kerimelerde sadece hazfu’l iktifa örneklerini ele aldık. 

Hazfu’l iktita’ ve ihtibak örneklerini bu incelememize dahil etmedik. İncelediğimiz 

örneklerde müfessirlerin açıklamaları muktezayı hale uygun olarak yapılan haziflerin 

söze önemli anlam incelikleri kattığını ortaya koymuştur. Biz bu örnekleri ele alırken hazf 

sanatının inceliklerini kuşatmaktan ziyade bu konuda bir giriş yapmış olduk.  
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