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KAVRAM ÇALIŞMALARINA KATKILARI AÇlSINDAN 

BELLi BAŞLI KUR'AN SÖZLÜKLERİ 

Burhan SÜNIERTAŞ* 
ÖZET 

Makalemizde belli başlı Kur'an sözlüklerini tanıtmayı amaçladık. Bilindiği gibi Kur'an 
kavraııılannı inceleyen hemen her araştırmacı Kur'an sözlüklerinden yararlanmaktadır. 
Ancak bazı lisansüstü öğrencileri ya da tefsir salıasında henüz yeni olan bazı 

araştırmacılar Kur'an sözlüklerini 1.'"U!lanırken bir takını hatalar yapmaktadırlar. Bize göre 
araştırmacılar sözlükleri kronolojik açıdan değerlendirmeden en meşhur olanına 

yönelmektedirler. Bu da onların en temel hatasıdır. 

Makalemizi böyle bir problemi çözmeye katkı yapmak amacıyla kaleme aldık. 

Araştırmamızda garibü'l-Kur'an, me'aru'l-Kur'an ve vücillı ve nezair türü eserler 
üzerinde yoğunlaşnk ve onların belli başlılannı tarutnk. 
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THE PRlNCIPAL QURANIC DICTIONARJES IN TElliYIS OF 
CONTRlBUTIONS FOR THE STUDIES OF CONCEPTION 

ABSTRACT 

In our study, we aimed to introduce major Quraııic dictionaries. As is known, almost all 
researchers who analyze the Quraııic concepts takes advantage of Quraııic dictionaries. 
But, sol'ne graduate students and some researchers who are inex-perienced in the field of 
exegesis make a set of rnistakes using the Quraııic dictionaries. For us, the researchers 
take in the consideration a glossary which is the most well-known without exarnining 
them chronological respective. This is main fault of their. 

W e wrote this .article in order to contribute to solving such a problem. W e focused on 
the works which are kinds of garib al-Qur'an, ma'an al-Qur'an, wucillı wa'l-nazair. 
Then, we introduced the main ones. 
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GİRİŞ 

Kur'an-ı Kerim'in hedeflerinden biri de insanlara olumlu davranışlar 
k~andırmak ve onlan olumsuz davranışlardan uzak tutmaktır. Kur'an'ın 
anlatım sistemi içinde, bu hedef bazı temel kavrarnlar aracılığıyla ifade 
edilmektedir. Bu kavrarnlar aynı zamanda Kur'an'ın anahtar terimleridir ve 
onun bütünü içinde geniş bir yere sahiptir. Kur'an'ın dünya görüşünü yansıtan 
anahtar terimler zaman zaman kavram çalışmalan kapsamında müstakil 
incelemelere konu olmaktadır. 

Kavram çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken önemli 
evreler vardır. Bunlardan birisi, ilgili kelimenin öncelikle dildeki anlamının tespit 
edilmesi; ikincisi ise, sözcüğün yer aldığı bağlama göre anlamının doğru tespit 
edilmesidir. İşte burada Kur'an sözlüklerine duyulan ihtiyaç kaçınılmazdıi:. 
Kur'an sözlüklerinden kastımız, araştırılan kelimenin dilsel yönlerden tahlilini 
yapan eserlerdir. Lügavi tahlilleri "garibü'l-Kur'an", "me'fuıi'l-Kur'an" ve "el
vücılh ve'n-nezair" t:ürq eserlerde yaygın olarak bulmak mümkündür. Biz de 
araştırmarruzda bu üç alanın kavram çalışmalarına sağladıkları katkıyı ortaya 
koymaya çalıştık. Bu amaçla belli başlı sözlükleri tanıtarak onlardan nasıl 

yararlanılacağını gösterıneyi amaçladık. 

Üzülerek belirtmeliyiz ki, ülkemizde tefsir alanında kavrani çalışmalaoyla 
ilgili yürütülen lisansüstü tezlerde Kur'an sözlüklerinin kullanımında bir 
standardın olmadığı görülmektedir. 

·Nedense, çoğu Kur'an araştırmacısının ilk olarak başvurduğu ve en çok 
kullandığı Kur'an sözlüğü Ragıb el-İsfehfuıi (ö. 502/1108)'nin ei-Miifredat ft 
Garlbi'I-Kttr'an adlı eseri olmaktadır. Halbuki Ragıb hicri beşinci asrın ikinci 
yarısında yaşamıştır. Bir araştırmacının ei-Mi!ft"Cdat'tan yararlanmadan önce, daha 
evvelki zamanlara ait eserleri görmezden gelmemesi gerekir. Muhtemelen ei
Mi!ft"Cdat'ın alfabetik yapıda düzenlenmiş olması ve diğer eseriere göre daha 
meşhur oluşu araştırmacılan böyle bir yola sevk etmektedir. Ama bir eserin 
kendi türü içindeki diğer eseriere nazaran daha pratik bir kullanım kolaylığı 
sunuyor olması, ya da daha şöhretli bir eser oluşu onun tercih sebebi 
olmamalıdır. Bu durum bilimsel açıdan da uygun değildir. Maalesef aynı şey İbn 
Manzılr (ö. 711/1311 )'un Lisan11'l-Arab adlı geniş hacimli Arapça lügati için de 
geçerlidir. Kavram çalışmalarında kelimenin etimolojik analizi yapılırken 

çoğunlukla Lisamt'I-Arab ilk ve en çok müracaat edilen Arapça sözlük 
olmaktadır. Oysa, kelimeyi İbn Manzılr'dan önce ele alan sözlüklerio de ihmal 
edilmemesi gerekir. 

Gerek lisansüstü tezler gerekse de diğer kavram çalışmalanrun, Kur'an 
sözlüklerini ihtiva etme bakırnından -hiç olmazsa- bir alt sınırda birleşmiş 

olmalan gerekir. Alt sınırdan kastımız başvurulan Kur'an sözlüklerinin sayısı 
değil, aksine, incelenen kavramın ve yürütülen çalışmanın niteliğine göre ihtiyaç 
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duyulan yerlerde hangi sözlükten yararlanılacağının iyi tayin ve tespit 
edilmesidir. Örneğin araştırmacı ele aldığı kavrarnın Kur'an'ın garibieri arasında 
olup olmadığını belirlemek için garibü'l-Kur'an türünde yazılan birkaç eseri 
kesinlikle ineelemeli ve ona göre değerlendirmelerde bulunmalıdır. Aynı şey 
me'full'l-Kur'an ile vücılh ve nezillr türü eserler için de geçerlidir. Özellikle 
belirtmeliyiz ki, bir lafzın anlamıyla yakınlık ve karşıtlık arz eden kelimeleri ve 
bunların Kur'an'daki k-ullanımlarının gösterildiği vücılh ve nezillr türü eserlerden 
yararlanmadan yürütülen bir kavram çalışması eksik kalmaktadır. 

Makalemizin yegane hedefi sözünü ettiğimiz eksikliğin giderilmesine 
katkıda bulunabilmektir. Bu amaca yönelik olarak çalışmamızda öncelikle 
garibü'l-Kur'an, mefull'l-Kur'an ve el-vücılh ve'n-nezillr konularına dair genel 
bilgi ve değerlendirmelere yer verilecek, ardından bu türlere ait belli başlı eserler 
içerik ve metod yönünden tanıtılacaktır. Yazımızın başlığında da geçen "belli 
başlı eserler" ifadesiyle kendi türü içinde ilk olma, alana yenilik getirme, 
öncekilerle sonrakiler arasında kırılma noktası oluşturma, en çok k-ullanılma vb. 
özellikleri ile öne çıkan eserleri kastetmekteyiz. 

A- GARİBÜ'L-KUR'AN TÜRÜ ESERLER 

"Garib" kelimesi yurdundan uzak kalan; tek ve nadir olan; kendi cinsi 
arasında eşi ve benzeri bulunmayan, müphem ve kapalı olan anlamlarına 

gelmektedir.1 Seyyid Şerif el-Cürcfull (ö. 816/1413) et-Ta'rğat adlı meşhur 
eserinde bir kelimenin garibliğini/ garabetini "açık anlam taşımayan yabancı bir 
kelime oluşu ve genel-geçer k-ullanıma sahip olmayışı" biçiminde 
nitelemektedir.2 Ebu Hayyan el-Endelusi (ö. 745/1344) de özetle Kur'an 
lafızlarını "manası kolayca bilinenler" ve "bilinmeyenler" diye ikiye ayırmakta ve 
ikinci gruptakilere "garibü'l-Kur'an" dendiğini vurgulamaktadır.3 Bu gruptaki 
kelimelerin anlamları sözlüklere bakılmaksızın bilenememektedir. 

Kur'an-ı Kerim Kureyş Lehçesi'yle nazil olmakla birlikte Arapların başka 
topluluklarla ticaret, savaş ya da benzeri temasları neticesinde kendi dillerine 
transfer ettikleri ve zamanla Arapçalaşan bir takım kelimeleri de içermektedir. 4 

Halil b. Ahmed el-Fer:lhldi (ö. 170/786), Kitdbii'I-AJ'II (Miirattebm ald Hm7!ft'l-iVIII'te111), (fhk.: 
Abdülhamid ei-Hindavi), Diiru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyıiıt, 2003, m, 272; Elmalı, Hüseyin
Arslan, Şükrü, "Garib", DİA, İstanbul, 1996, XIII, 374. 

2 Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerif el-Cürciini (ö. 816/1413), i\1N'celllii't-Ta'rifot, (fhk.: 
Muhammed Sıddik ei-:Mi.nşavı), Diiru'l-Fazilet, Kiihire, Trs., s. 135. 

Ebu Hayyı1n ei-Endelılsi (ö. 745/1344), Tllhfetii'I-Erib bi111Ô .fi'I-Kıtr'dni 111ine'/-Garib, Matba'atü'l
İhlas, Hama, 1345/1926, s. 3. 

Mustafa Sadık er-Riifi'i, İ'cd'?ji'I-Kıir'dıı ve'I-Beldğatii'n-Nebev!JJ•e, Diiru'l-Kütübi'l-Arabiyyi, 
Beyrut, 1973, s. 62-66; Hiilid Abdurrahman el-Akk, Uslilii't-Tifsir ı•e Kııvdidiih, Diiru'n-Nefiiis, 
Dırnaşk, 1986, s. 269-271. 
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Karşıt görüşü savunanlar varsa da5 genel kabul bu şekildedir. Tefsir ilminde 
böyle kelimelere "garib lafızlar" adı verilir ve onların açıklarup anlaşılması 
garibü'l-Kur'fuı'ın konusunu teşkil eder. Garibü'l-Kur'an sadece Kur'an'daki 
farklı lehçeler ve yabancı dillerden gelen kelimelerin değil, aynı zamanda 
bölgesel h.-ullanırnlar nedeniyle anlamı herkes tarafından yaygın olarak 
bilinerneyen lafızların açıklanmasıyla da ilgilenmektedir.6 

Garibü'l-Kur'fuı'ı ve dolayısıyla Arapça'nın inceliklerini bilmek müfessir 
için elzem görülmektedir.7 Hatta R.agıb el-İsfehfuıi ei-Mi!fredat'ıiı.da şöyle 
demektedir: "Ulılınü'l-Kur'fuı'dan meşgul olunması gereken ilk ilim lafzi 
ilimlerdir ... Bu sadece Kur'fuı'ı anlamada değil, aynı zamanda şer'i ilirnlerin her 
birinde faydalıdır. Kur' an lafızları Arap kelfunının özüdür, kaynağıdır ... ". s 

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in ashabına Kur'an'ı açıklama yöntemleri 
içerisinde mücmel, müşkil, müphem ve garib kelimelerin açıklanması gibi 
birtakım dilsel faaliyetlerin var olduğu bilinmektedir.9 Bu durum, Kur'an'da 
ashab tarafından anlamı bilinmeyen kelimelerin mevcudiyetini göstermektedir. 
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Abdullah İbn Abbas (ö. 68/687) gibi Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e en yakın sahabelerin bazı kelimelerin anlarnlarını Hz. 
Peygamber (s.a.v.)'e sormaları bu olguyu teyit etmektedir. Örneğin Hz. EbU 
Bekir ve Hz. Ömer Abese Suresi'ndeki "ebben"ıo kelimesinin anlamını 
bilemediklerini belirtirlerken, İbn Abbas da Kur'an'da birkac kez tekrarlanan 
"fa tır" kelimesinin anlamını bilernediğini ve bunu nihayet iki· Arap köylüsünün 
bir hıyu başında cereyan eden tartışmalarındaki h.-ullanımlarından öğrendiğini 
söylemiştir. Yine İbn Abbas Kur'an'dan yalnızca "ğıslin"11, "hananen"12, 

Muhammed b. İdrls eş-Şafii (ö. 204/819); Ebu Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna (ö. 210/825); 
Muhammed ibn Cerir et-Taberi (ö. 310/922). Bkz.: Cerraboğlu, İsmail, Teftir Ustllii, TDV 
Yayınlan, Ankara, 1993, s. 153. 

6 Cerrahoğlu, Tefsir Usti/, s. 151; Cerraboğlu, İsmail, "Garibü'l-Kur'an", DİA, İstanbul, 1996, 
XIII, 379; Demirci, Muhsin, Tefsir Usiilii, rvLÜ. İlabiyat Fah.-ültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 155. 

Bedruddin Muhammed ez-Zerkeşi (ö. 794/1391), ei-Burb!i11 fl Ulti!Jii'I-Kıir'iiıı, (Thk.: Ebu'l-Fadl 
ed-Dimyati), Daru'l-Hadis, Mısır, 2006, s. 204; Celalüddin Abdurrabmfuı b. Ebi Bekr es
Süyuti (ö. 911/1505), ei-İtkiiıı fl Ultimi'I-Kıir'iiıı, (Thk.: Şuayb el-Arnavılt), Müessesetü'r-Risale, 
Dımaşk, 2008, s. 240. 

s er-Ragıb ei-İsfehfuıi (ö. 502/1108), ei-Miifrediit fl Garibi'I-Kıir'iill, (Thk.: Muhammed Geylfuıi), 
Daru'l-Ma'fu:if, Beyrılt, Mukaddime, s. 6. 

9 Takiyyuddin İbn Teymiyye (ö. 728/1328), ıVIukaddime fl Usiili't-Teftir, (Şerh: Müsrud b. 
Süleyman b. Nasır et-Tayyar), Dam İbni'I-Cevziyye, Riyad, 1427/2006, s. 88; Adnan 
Muhammed Zerzılr, Uliimii'/-Kıir'iill, ei-Mektebü'I-İslarru, Dımeşk, 1981, s. 389; Yıldırım, Suat, 
Pey-gamberimiz'ill Kı1r'a11 't T efsiri, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul, 2006, I, 24. 

ıo Abese, 80/31. 

ıı Hakka, 69/36. 

12 Meryem, 19/13. 
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"evvah"13 ve "rakim"14 kelimelerinin anlamlanru bilmediğini ifade etmiştir.ıs 

Durum böyle olunca garibü'l-Kur'fuı çalışmalarının Hz. Peygamber (s.a.v.) ve 
sahabe dönerninden itibaren başlamış olduğunu söylemek mümkündür. Nafi' b. 
el-Ezrak (ö. 65/684)'ın sorduğu 200 civarında kelimenin anlamını İbn Abbas'ın 
şiirden istişhad ederek açıkladığına ve onun şiiri Arapların divaru olarak 
gördüğüne dair rivayetlerden lG hareketle de ilk garibü'l-Kur'fuı çalışmasının şiirle 
başladığını ifade edebiliriz. 

Garibü'l-Kur'fuı'a dair müstakil eserler dil alanındaki gelişmelere bağlı 
olarak hicri ikinci asırcia sistemleşen filolojik tefsir17 hareketinin bir parçası 
olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla garibii'l-Kur'fuı eserleri bu alanda ortaya 
çıkan ilk türü temsil ederler. I<::aynaklara göre konuyla ilişkili ilk eserler İbn 
Abbas'a nisbet edilen Garfbii'l-Kıtr'an/Lttğatii'l-Kıtr'an, Mesaiiii Niifi' b. ei-Evak ve 
Sah!fetii Ali b. Ebf Talha' dır. Bu eserler, her ne kadar İbn Abbas'a ait iseler de, 
bizzat kendi eliyle kaleme alınmış olmayıp ondan gelen rivayetlerin daha sonraki 
nesiller tarafından derlerrmesiyle oluşturulduğu düşünülmektedir. ıs 

Zerkeşi (ö. 794/1391) el-B11rhan'ında19 ve Süyılti (ö. 911/1505) ei
İtkan'ında20 bu sahada sayılamayacak kadar müellifin eser yazdıklanru 
zikretmektedirler. Bu durum hiç şüphesiz İslam coğrafyasının zamanla 
genişleyip Araplar dışındaki halkların da Müslümanlığı kabul etmeleriyle 
ilgilidir.21 Başladığı günden itibaren tarihi seyri içinde telif edilen çok sayıda ve 
değişik hacimdeki eserler, hangi kelimelerin "garib" say:ılacağına dair 
düşüncelerin zamana ve kişiye göre değişiklik arz ettiğini göstermektedir. İlk 
dönemlerde garib olarak kabul edilen kelime sayısı az iken, zaman ilerledikçe bu 
kelimelerin sayısının arttığı görülmektedir. Bunun nedeni, ilk dönemlerde ya 

13 Tevbe, 9/114. 

14 Kehf, 18/9. 

ıs Zerkeşi, e/-Burhô11, s. 199-207; Süyı'ıti, e/-İtkô11, s. 239-258. 

t6 Zerkeşi, el-Burhan, s. 205; Süyılti, e/-İtkô11, s. 258-281. 

t7 Filolojik tefsir hakkında daha geniş bilgi için bkz.: Aydın, İsmail, Filolojik Tejsiri11 Doğup1 ve 
Gel~simi, Doh.-uz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010 (Basılınamış 
Doktora Tezi). 

ıs Cerrahoğlu, Tefsir US11/ii, s. 156; Bulut, Ali, "Kur'an Filolojisine Dair İbn Abbas'a Nisbet 
Edilen Üç Eser", OlldokuzMq)'ls Ü11iversitesi İlahf)'at Fakiiliesi Dergisi, 2005, sayı: 20-21, s. 296; 
Müsiid b. Süleyman b. Nasır b. Tayyar, et-Tejsfm'I-Uigavf lf'I-Kıtr'ôlli'I-KeriiJJ, Daru İbnü'l
Cevziyye, Riyad, 2000, s. 329-332. 

19 Zerkeşi, el-Burhan, s. 204; Aynca bkz.: Hacı Halife Mustafa b. Abdilialı (Kıltip ÇelebD 
(ö.1067 /1657), Ke[/ii'z-Zmuill a11 Esmôi'I-Kiitiibi ve'I-Fiimi11, Daru İhyii't-Türasi'I-Al:abi, Beyrı'ıt, 
Trs., n; 1207-1208; Ebı'ı'l-Ferec Muhammed b. İshak en-Nedim (ö. 380/990), Kitôbii'I-Fihrist, 
(Hzr.: Eymen Fuad Seyyid), Müessesetü'l-Furkan li't-Türasi'l-İslfuni, Londra, 2009, I, 91. 

20 Süyı'ıti, ei-İtkô11, s.239. 

2ı Cerrahoğlu, "Garibü'l-Kur'an", s. 380. 
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anlamı herkes tarafından bilinmeyen, ya da Kureys lehçesi dışındaki kelimelerle 
Arapça olmayan az sayıdaki kelimeler garibü'l-Kur'fuılarda açıklanmaktaydı. 
'Ancak zaman geçtikçe eşanlanılı kelimelerle çok anlamlı kelimeler de bu eseriere 
girmeye başlamıştır.22 Çağdaş araştırmacılardan Mustafa Sadık er-Rafi'i, 
Kur'an'ın garibierinin sayısının 700 civarında olduğunu ve bunların hepsinin İbn 
Abbas'tan sahlh senedlerle bizlere ulaştığını bildirnıektedir.23 

Aynca, garibü'l-Kur'an'la ilgili eserlerin yazılış tarzlan dikkate alındığinda 
hicrl dördüncü asra kadar telif edilenlerde mushaftaki sure tertibine uyulduğu, 
daha sonraki dönemlerde ise alfabetik sistemin uygulandığı görülmektedir.24 

İlgili eserlerin ortak özellikleri ise Kur'an'ın garib lafızlarını açıklarken klasik 
tefsirlerde görmeye alıştığımız hadisler, sebeb-i nüzill.a dair rivayetler ya da israili 
haberlere bu eserlerde hemen hemen hiç yer verilmeyişidir. Çünkü garibü'l
Kur'an'a dair eserlerde Kur'an'daki anlamı bilinerneyen kelimelerin dilbilimsel 
unsurlar yardımıyla açıklanmasına odaklanılmıştır.2s 

Kaynaklarda gacibü'l-Kur'an'a dair yazılan eserlerin önemli bir kısmının 
isimlerini listeler halinde bulmak mümh..-ündür.26 Biz de eser listelerini 
tekrarlamak yerine Abdullah İbn Abbas ile başlayan telif hareketinin Zeyd b; Ali 
b. Huseyn (ö. 122/739), Yahya b. Ziyad el-Ferra (ö. 207 /822), Ma'mer b. el
Müsenna (ö. 210/825), Ebu Ubeyde (ö. 209-210? /824), el-Ahfeş el-Evsat (ö. 
221/835),- Ebu Ubeyd Kasım b. Sellam (ö. 224/838) ile devanı ettiğini daha 
sonra da İbn Kuteybe (ö. 276/889), Ebu İshak İbrahim b. es-Sirrl ez-Zeccac (ö. 
311/923), er-Rağıb el-İsfeharu (ö. 502/1108), Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi 
(ö. 666/1267) ve Ebu Hayyan el-Endelusi (ö. 745/1344) ile yüksek bir ivme 
kazanarak bu konuda mühim eserlerin ortaya konulduğunu belirtmekle 
yerinmek istiyoruz. 

İbnAbbas (ö. 68/687)- Garibü'l-Kur'fuı 

Bu sözlük, Kur'an'ın Hz. Peygamber (s.a.v.)'den sonraki en yetkin 
müfessiri olan Abdullah İbn Abbas'a ait olup daha sonraları sistenıli bir hüviyet 

22 Cerrahoğlu, "Garibü'l-Kur'an", s. 380;Elmalı-Arslan, "Garib", s. 374. 

23 Rafi'i, İ'caifi'I-Kitr'au, s. 71. 

2.ı Cerrahoğlu, "Garibü'l-Kur'an", s 380. 

25 Bulut, Ali, "Kur'an Filolojisiyle İlgili Üç İlim Dalı (Garibü'l-Kur'an, Meani'l-Kur'an, İ'nl.bu'l
Kur'an) ve Bu Dallarda Eser Veren Müellifler (Hicri İlk Üç Asır)", OudokuzMqyısOniversitesi 
İlab!J•at Fakiiilesi Dergisi, yıl: 2001, sayı: XII-XIII, s. 398; Aydın, Filoltyik Tefsirin Doğupt ve 
Gelipi11i, s. 89-90. 

26 Zerkeşi, e/-Biirba11, s. 204; Süyılti, ei-İtkiin, 239-241; Kıltip Çelebi, Kqfti'z-Zmuin, II, 1207-1208; 
İbn Nedim, el-Fihrist, I, 91. Aynca bkz.: Cerrahoğlu, Tifsir Usıilii, s. 157-159; Dernirci, Tefsir 
Usfilii, s. 156; Eren, Ali Cüneyt, "Arapça Alfabetik Sözlüklerin Tanınmı", Dinbililli/eri 
AkadelllikAraşfır711a Dergisı; IX (2009), sayı: 1, s. 131; Aydın, Filolqjik Tifsirill Doğuşu ve Geli[illli, 
s. 91-92. 
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kazanan Arap dilindeki sözlüklecin çekirdeği durumundadır.27 Bizzat İbn 
Abbas'ın kendi kaleminden çıkmış olmayıp değişik kaynaklardan ona ait 
rivayetlerin derlenmesiyle oluşturulmuştur.28 Eser Garibii'I-Kıtr'an'dan başka 

Uiglitii'I-Kıtr'lin, Uigatii'I-Kıtr'lin, ei-Uiglit ft'I-Kıtr'lin gibi isimlerle de arulmaktadır.29 

Daha yakın zamanlara kadar dünyanın değişik kütüphanelerinde sadece yazma3o 
halinde bulunan bu sözlüğe ulaşmakta zorluklar yaşanıyordu. Şimdilerde eserin 
tahkikli müstakil baskıları31 kütüphanelerde ve sanal ortarnlardaki32 yerlerini 
almaya başladığı için erişimde eskiye oranla ciddi anlamda rahatlık oluştuğundan 
söz edilebilir. 

İbn Abbas'ın Garlbii'I-Kıtr'an'ı, Kur'an araştırmacısının gidebileceği en 
erken dönemlere ait anlamlan tespit etme imkanını sa~laması açısından oldukça 
değerli bir eserdir. Sözlük, Bakara Sılresi ile başlayıp Adiyat Sılresi ile bitmekte 
ve baz alınan yazma nüshaya göre farklılık arz edecek biçimde Kur'an'ın 
tamamına yakın denebilecek oranda garib kelimeler tefsir edilmektedir. Bu 
açıdan eser Kur'an kelimelerinin önemli bir kısmının lütgavi tefsiri olarak kabul 
edilebilir. 

Garibii'I-Kıtr'an incelendiğinde çok özlü ve kısa açıklamaları içerdiği 

görülmektedir. Bu yönüyle ansiklopedik ve öz bir yapıya sahiptir. Eserin tefsir 
metodunu şu şekilde belirlemek mümkündür: Önce ilgili kelimenin müteradifini 
belirtmek suretiyle anlamı verilir. Ardından hangi lehçe/ dile33 ait olduğu 

27 Bulut, Ali, "Kur' an Filolojisine Dair İbn Abbas'a Nisbet Edilen Üç Eser", s. 282. 

28 Cerrahoğlu, Tifsir Usulü, s. 156; Bulut, Ali, "Kur'an Filolojisine Dair İbn Abbas'a Nisbet 
Edilen Üç Eser", s. 296; Müsıiid b. Süleyman, et-Tif.rim'/-Uigavf /i'!-K.ıtr'alli'/-Kerflll, s. 329-332. 

29 Bulut, Ahmet, "Kur'an'a Dair Eserler-I", Uludağ Ü11iversitesi İ!abfyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, 
cilt: 4, yıl:4, 1992, s. 132; Bulut, Ali, "Kur'an Filolojisine Dair İbn Abbas'a Nisbet Edilen Üç 
Eser", s. 282. 

30 Bulut, Ahmet, "Kur'an'a Dair Eserler-I", s. 133; Bulut, Ali, "Kur'an Filolojisine Dair İbn 
Abbas'a Nisbet Edilen Üç Eser", s. 282. 

31 Cerrahoğlu, İsmail, "Tefsirde Aci b. Ebi Rebah ve İbn Abbas'dan Rivayet Ettiği Garibü'l
Kur'an'ı", Allkara Ü11iversitesi İ!ab!J•at Fakiiliesi Dergisi, cilt: XXII, yıl: 1978, s. 25-104 (Ebıl 
Ubeyd Kasım b. Seliılın (ö. 200/815)'ın Uigatii Kabôi!i'!-Arab isimli eseriyle karşılaştlrmalı); 
Muhanımed İbrahinı Selim, Garfbu'!-K.ıtr'all, Kı1hiı:e, ts.; Saliliuddin el-Muneccid, Kitabu'I-Litğat 
ft'!-K.ıtr'all Kiliire-1946, Beyrılt-1972, 1978, Bulut, Ahmet, Garfbü'i-K.ıtr'ôll, Killıiı:e,1993; Bulut, 
Ahmet, Abdu/Iab b. Abbas ve Garfbii'i-K.ıtr'all'ı, İstanbul-1976, Bursa, 1986. Bu bilgiler için bkz.: 
Bulut, Abmet, "K.ıtr'a11'a Dair Eserler-I'; s. 134; Bulut, Ali, "Kur'a11 Fi/o/qjisille Dair İb11 Abbas'a 
Nisbet Edile11 Üç Eser'; s. 282-283, 

32 Örnek: 
http: 1 /www.alwaraq.net 1 Core/AlwaraqSrv /bookpage?book=1 037 &session= ABBBVF AGF 
GFHAA WER&fkev=2&page=1&option=1 

33 Yer verilen lehçeler: Amllika, Amir b. Sa'sa'a, Bahr, Benıl Hanife, Ceyş, Cürhüm, Cüz:lııı, 
Enmar, Eş'ar, Evs, Ezd, Ezdşenıle, Gassfuı, Gataffuı, Hadramevt, Has'ı1m, Hazrec, Hıcaz, 
Hımyeriyye, Huza'a, Kays b. Aylan, Kinane, Kinde, Kureyş, Lahm, Medyen, Mezhic, Sa'dü'l
Aşire, Sebe, Sedıls, Sakif, Sa'leb, Tayy, Temim, Uman, Yemen. 
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belirtilir. Eserde lehçe manasında "lügat" kelimesi h.-ullarulrnaktadır (bi lügati 
Kureyş, bi lügati Hind v.b). Eserin ei-Liigat ft'I-Km·'an olarak da isimlendirilmesi 
muhtemelen böyle bir sebebe dayanmaktadır. Çünkü eser adeta Lehçeler Sö:?}iiğii 
niteliğindedir. Bu durum Kur'an tefsiri kadar Arap filolojisi için de önemlidir.34 

Kelimenin tefsirinde, şayet varsa farklı oh.-unuşlar da zikredilir ve hareke 
farklılıklarına göre ilgili kelimenin hangi lehçe/ dilde hangi anlamı aldığı belirtilir. 
Yine bazen ilgili kelime Kur'an'ın başka yerlerinde de ayru anlamda 
kullanılıyorsa ona vurgu yapılır. Nihayet mevcut kelimenin tefsiri bitirilir ve 
başka bir kelime. ya da ifadeye geçilir. 

2. İbn Abbas (ö. 68/687)- Mes:illü N Mi' b. el-Ezrak 

Bu eserin en özgün yaru Abdullah İbn Abbas'ın tamamen kendiliğinden 
gelişen bir ortamda Kur'an ayetleri hakkında kendisine sorulan 200 kadar soruya 
sözlü olarak ve Arap şiirinden istişhadla verdiği cevaplardan teşekh.-ül etmiş 

olmasıdır. Süyılti'nin ei-İtkdn'ında yer verdiği bir rivayete göre İbn Abbas, 
Kabe'nin avlusunda bazı insanlarla beraber K.ur'an'ı tefsir etmekteyken oraya 
Nafi' İbnu'l-Ezrak ve Necdet b. Uveymir gelirler. İbn Abbas'a Kur'an'a dair 
bazı sorular soracaklarını ancak Kur'an'ın apaçık bir Arapça'yla nazil olması 
nedeniyle Arap şiirinden istişhadla cevap vermesini beklediklerini ifade ederler. 
İbn Abbas'ın kendisini imtihan etmek isteyen bu kişilere dilediklerini 
sorabileceklerini söylemesi üzerine soru-cevap diyaloğu başlar ve uzayıp gider.35 
Bu olay İbn Abbas'ın şiire vukılfiyet ve onu Kur'an tefsirinde kullanma 
maharetini göstermesi bakımından önemlidir.36 

Kur'an'ın garibierinin şiirle nasıl tefsir edildiğini araştıri:nak isteyenler için 
vazgeçilmez bir eser olan Mesaiiii N4fi' b. ei-E=(!vk; İbnü'l-Enban (Ö. 
328/939)'nin ei-Vakf ve'I-İbtidası37 ile Taber:lııi (ö. 360/970)'nin ei-Mıt'ceJJJu'I
Kebftinin3B içinde kısmen, Süyılti'nin ei-İtkan'ında 190 madde olarak yer 
almaktadır ki, Süyuti, çok bilindiği için meşhur on maddeye de burada yer 
vermediğini söylemektedir.39 Yine M. Fuad Abdülbili'nin 1950 yılında Mısır'da 

Yer verilen diller: Berberice, Farsça, Habeşçe, İbranice, Kıbtlce, Nebatlce, Rumca, Çince, 
Süryaruce. bkz.: Bulut, Ahmet, ''KI1r'ô11'a Dair Eserler-I'~ s. 133. 

34 Gümüş, Sadreddin, "Garibü'l-Kur'an Tefsirinin Doğuşu, ıvfam1ara Ü11iversitesi İlahiJ•at Fakiiilesi 
Dergisi, sa}~: 5-6, 1987-1988, s. 21. 

35 es-Süyıltl el-İtkô11, s. 259. 

36 Gümüş, "Garfbii'I-Kı1r'ô11 T ifsiri11i11 Doğ11pi'~ s. 19. 

37 Ebu Bekr Muhammed b. el-K:1.sım b. Beşşar el-Enbılri (ö. 328/939), Kilab11 izahi'l-Vakf ve'l
İbtidô fl Kitôbillôhi Azze ve Celle, (Thk.: Muhyiddi Abdurrahman Ramazan), Mecmau'l-Lügati'l
Arabiyye, Dimaşk, 1971, II, 75-98; es-Süyıltl el-İtkô11, s. 258-281. 

38 Hıl.fız Ebıl'l-!Gsım Süleyman b. Ahmed et-Taberaru (ö. 360/970), el-MII'celllii'l-Kebir, (Thk.: 
Harndi Abdülmecid es-Selefi), Mektebetü İbn Teymiyye, IGhire, trs., X, 304-312 (no: 10597). 

39 es-Süyıltl el-İtkô11, s. 258-281. 
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yayımladığı Mu'cemu Galibi'i-Kttr'anlvliistahracen min Sahfhi'i-Buhiirf isimli eserinin 
sonunda tam metin olarak yer almaktadır.40 Gerek yazmalar halinde, gerekse 
başka eserlerin içinde bölümler halinde yer alan bu diyaloglara ei-İ'cdiii'l-Bryanf 
li'i-Kttr'an ve Mesaiiii Ndfi' b. el-Ei[ak adlı eserinde Aişe binti Abdirrahman41 
açıklamalı olarak genişçe yer vermiştir. 

Bu sözlüğün tefsir metodunu şöyle belirleyebiliriz: " ... Jw .J_,..; .y- <J)i-f 

/Allah Ta:lla'nın şu sözünün anlamını söyle" formundaki bir ifade ile söze 

başlanarak açıklanması istenen kelime zikredilir. Hemen ardından İbn Abbas 

kelimenin anlamını bildirir. Karşılıklı konuşmada sıra Nafi' b. el-Ezrak'tadır. " J 

~..!.ll~ y _,Jı 0 )J Y. /Araplar bunu biliyorlar mı?" şeklinde bir soru sorarak şiirle 

cevap verilmesini istemektedir. Bunun üzerine İbn Abbas'da" Jj ·"" !f LAf 'r 
~ f'l:JI/Evet, falan şairin şöyle dediğini sen du yınadın mı?" diyerek bir beyit 

okur. İki yüz konu bu tarz bir konuşma ile sıralanarak devam etmektedir. Bütün 
konuşmalarda aynı kalıplaşmış ifadeler kullanılmaktadır. 

3. Ebu Ubeyde (ö. 209-210? /824) - Mecazü'l-Kur'an 

Ebu Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna'nın Mecazji'i-Kttr'dn'ı, hem adındaki 
"mecaz" kelimesi, hem de eserin içinde yoğun olarak kullanılan "ve mecazühıl" 
ifadesinden ötürü Kur'an'daki mecaz sanatlarını açıklayan bir telif olduğu 
zannedilebilmektedir. H:llbuki eser incelendiğinde Ebu Ubeyde'nin mecaz 
lafzını belagat ilmindeki halcikat karşıtı anlamında değil; tefsir, te'vil, mana, garib 
ve takdir vb. anlamlarda kullandığı görülmektedir. Aynca o, mukaddimede 
mecaz ile neleri kastettiğini de örnekleriyle birlikte kendisi uzun uzun 
açıklamaktadır.42 Bazı kaynaklarda gerek Mecdiii'l-Kttr'an, gerekse müellifi 
hakkında olumlu-olumsuz ifadeler yer almaktadır. Bizim ilgimiz daha çok eserin 
tefsir tekniği hakkında olacağından bu konuda kısaca şunlan ifade edebiliriz: 

Ebu Ubeyde özellikle sivri dilli, Y ahileli asıllı ve düşük ahlaklı oluşu gibi 
şahsi kusurlarla itharn edilmiştir. İtikacli fikirlerinin bozukluğu, Kur'an kıraatının 
lahn içermesi ve Kur'an'ı kendi görüşüyle serbestçe tefsir etmesi gibi ilmi 

40 Cerrahoğlu, İsmail, "Ali b. Ebi Talha'nın Tefsiı: Sahifesi", Ankara Üniversitesi İlah!J•at Fakiiliesi 
Dergisi, cilt: XVII, Ankara, 1969, s. 57. 

41 Aişe binti Abdiı:rahm:ln, ei-İ'ciiifi'I-Bryanf li'I-Kı~r'iin ve Mesaiiii Niji' b. ei-Ei[ak, Kahiı:e, 1987. 

42 Ebu Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna (ö. 209/824), lvleaifi'I-Kı~r'au, (Hazırlayan: M. Fuad 
Sezgin), Mektebetü'l-H:lnci, Kahiı:e, ts., I, 8-16. Ayrıca bkz.: Cerrahoğlu, İsmail, Tifsir Tarihi, 
Fecr Yayınevi, Ankara, 1996, I, s. 267; Wansbrough, John, ''Majaz al-Qur':ln: Peripbrastic 
Exegesis/Mecazü'l-Kur':ln: Dalaylı Anlatım", Atatiirk Üniversitesi İlah!J•at Fakiiliesi Dergisi, 
(Çev.: Orhan Atalay), yıl: 2004, sayı: 21, s. 264-302. 
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nedenlerden de eleştiri almış, Ferra (ö. 207 /822), Asmai (ö.216/831) gibi 
çağdaşları ve daha sonrakiler tarafından bazı hücumlara maruz kalmıştır. Hatta 
EbU m.tim es-Sicistaru (ö.277 /890), onun eserinin okunmasını dahi helili 
görmemiştir.43 Bu olumsuz tavırlara karşın Cah.ız (ö.255/869) ve Müberred (ö. 
285/898) gibi zatlar onu övmüşlerdir. Buna ilave olarak Ebu Ubeyd Kasım b. 
Sellam (ö. 223/837), Buhan (ö. 256/869) ve İbn Cerir et-Taberi (ö. 310/922) 
gibi nice müellifler de eserlerinde ondan çokça istifade etmişlerdir.44 

Kur'an araştırmacısı için Mecaifi'I-K.ttr'an'ın önemi onun garibü'l-Kur'an 
türü eserlerin, yani tefsir kitaplarının ilk nüvelerinden olmasıdır. Mecaifi'I-K.ttr'an, 
M. Fuad Sezgin tarafından yayma hazırlanmış olup iki cilt halinde elimizde 
bulunmaktadır. Müellifinin Kur'an'da Arapça'dan başka bk kelimenin kesinlikle 
olamayacağı temel düşüncesiyle45 kaleme aldığı eser uzunca bir mukaddime ile 
başlayıp sure tertibine göre gerekli görülen ayetlerdeki garib kelimeleri 
açıklamaktadır. Eserin tamamında dilbilimsel bir açıklama tarzı hakimdir. Ayetin 
ayet, hadis, sebeb-i nüzill, şiir, kıraat ve tarih bilgisinden yararlanma 
durumlarında yine kelimenin anlamını açıklama bağlamında bunlara yer 
vetilmektedir. Şiirleri ve meselleri oldukça fazla kullanmaktadır. Eser kelimenin 
müteddif, ezdad, deyim ve terim anlarnlarının bilinmesinde de önemli bir. yere 
sahiptir. Rivayetlerin tercihinde ilgili rivayerin sahlh olup olmaması değil, 

filolojil;:_bir katkı yapıp yapmaması önemli rol oynamaktadır. 

İbn Kuteybe (ö. 276/889)- Tefslnı Garibi'I-Kur'an 

Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe'nin Tifsim Gadbi'I-K.ttr'an adlı eserini 
yine onun Te'vflii Miişkili'I-K.ttr'an'ı ile birlikte düşünmemiz gerekmektedir. 
Çünkü Gadbii'I-K.ttr'an adlı eser, Te'vflii Miişkili'I-K.ttr'an'ın devamı ve 
tamamlayıcısı niteliğindedir. Kirni araştırınacıya göre iki eser ilk önce beraber 
yazılmış, sonraki redaksiyoncia müellif tarafından garib kelimelere münhasır bir 
eser haline getirilmiş,46 kimisine göre ise iki kitap ayrı ayrı telif edilmiştir.47 Ama 
hangi sırayla yazılmış olmalarındansa, birbiriyle sıkı bir irtibat içinde olm2ları 
daha önemlidir. Zira Gaıibii'I-K.ttr'an sıklıkla Te'vflii Miişkili'I-K.ttr'an'a atıfta 

43 Geniş bilgi için bkz.: Mecaifi'I-Kıtr'aN, M. Fmld Sezgin'in Mukaddimesi, s. 14; Cerrahoğlu, T ifsir 
Tarihi, I, 264; Bulut, Ali, "Ebu Ubeyde'nin Med.zü'l-Kur'an'ına Yönelik Bazı Eleştiriler", 
Niisha: Şarkfyat Arapımfalan Dergisi, yıl: 4, sayı: 15, Güz 2004, s. 66-71; Yerinde, Adem, 
"Mecizü'l-Kur'an'ı Çerçevesinde Ebu Ubeyde'nin Tefsirciliği", Sakal)'a ÜNiversitesi İlahfyat 
Fakiiliesi Dergisi, sayı: 19, yıl: 2009, s. 160-163. 

44 Cerrahoğlu, Tejsir Tarihi, I, 265-266; Yerinde, ''Med.zü'l-Kur'an'ı Çerçevesinde Ebu 
Ubeyde'nin Tefsirciliği", s. 163-164. 

45 Ebu Ubeyde, Mecaifi'I-Kıtr'tiN, I, 17. 

46 Varo~ Hüseyin, "İbn Kuteybe ve Eserleri", Atatiirk ÜNiversitesi İlah!J'at Fakiiilesi Dergisi, sayı: 
VI, Erzurum, 1986, s. 149. 

47 Cerrahoğlu, Tejsir Tarihi, I, 273; Cerrahoğlu, İsm~ "Garibü'l-Kur'an", s. 380-381. 
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bulunup "J-<..!11 L) Li_/~ .lı/Müşkil'de bunu anlatmıştık" cümlesiyle oraya 

müracaat edilmesini istemektedir. Dolayısıyla bu eserden yararlanmak isteyen 
bir Kur'an araştırmacısı diğer eseri de göz önünde bulundurmak durumundadır. 

İbn Kuteybe'nin bu lügatinin tanzim, tertip ve düzen itibariyle hacası 
C:iluz'ın kitaplarından daha üstün olduğu ifade edilmektedir. Aynca bu eser 
büyük ölçüde Ebıl Ubeyde'nin Mecaifi'I-Kıtr'an'ı ile Ferra'nın Meanf'I
Kıtr'an'ından istifade edilerek oluşturulmuştur. Fahreddin er-Razi (ö. 606/1209), 
Kurtubi (ö. 671/1272) ve Ebıl Hayyan el-Endelılsi (ö. 745/1344) gibi 
kendisinden sonra gelen alimler ondan çokça istifade etmişlerdir.48 

Eserin mukaddimesinde müellifin kendi ifadelerinden anladığımıza göre 
o, eserini yazarken hadis, nahiv ve isnadlardan arınmış kısa, özlü ve hacmi fazla 
olmayan bir kitap hazırlamayı amaçlamıştır. Bunun yanı sıra çok 
kullanıldığından dolayı manası bilinen kelimelere hiç değinmediğini, az 
kullanılan kelimeler üzerinde durmak istediğini de belirtmiştir. Eğer selefin 
yaptığı gibi nakillere ve ihtilaflara yer veren bir kitap yazarsa sözü uzatmış, 
kitabın hacmini artırmış, neticede onu ezberlemek isteyenlerin ümidi kınlmış ve 
öğrencilerin arzusundan uzaklaşmış olunacağı kaygısını daima taşıdığını dile 
getirmiştir. Eser büyük ölçüde müfessirlerin ve edebiyatçıların görüşlerine 

dayanmaktadır.49 

İbn Kuteybe'nin Garibii'l-Kıtr'an'ı kendisinden önceki eserlerden farklı 
olarak doğrudan tefsire geçmeyetek Allah'ın isim ve sıfadarının manalan ile 
Kur'an'da çok bilinen bazılafizlan açıklayarak başlar. Ardından mushaf tertibine 
göre surelerdeki garib kelimeleri açıklamaya geçer. Kitabın ana hedefi garib 
kelimeleri anlam yönünden tahlil etmektir. Bunun için kelimelerin lügat ve terim 
anlamlarını, müteradif ve ezdadını vermeye gayret etmek-tedir. Manasını 

açıkladığı kelimenin zaman zaman hangi Arap kabilesinin lehçesine ait olduğunu 
da bildirir. Eserde şiirle istişhada sıkça rastlamak münıkündür. Yukanda da 
belirttiğimiz gibi geniş manalar içeren kelimeleri açıklamayıp bir önceki eseri 
olan Te'vtlii Miifkili'I-Kıtr'an'a bakılınasını istemektedir. 

Sicistani (ö. 330/941)- Garlbü'l-Kur'an 
Ebıl Bekr Muhammed b. Uzeyz (Uzeyr) el-Uzeyzi es-Sicistaru (ö. 

330/941)'nin eseri Garibii'I-Kıtr'an1 Nii3(/ıeti'l-Kıtlt1b1 Niizhetii'l-Mekrilb1 et-Tıryan fl 
Tifstti Garibi'I-Kıtr'an gibi isimlerle arulmaktadır. Biz çalışmamız boyunca bu 
eseri Garibii'I-Kıtr'an/Niizhetii'l-Kıtlt1b şeklinde ifade edeceğiz. Çünk-ü incelemeye 

-18 Ebu Muhammed Abdulhllı b. Müslim İbn Kuteybe (ö. 276/889), Teftim Garibi'l-Kı1r'lill, (fhk.: 
Seyyid Ahmed Sakaı:), Dfuu'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyı:Ut, 1978, Muhakkikin Mukaddimesi, I, 1-
4. 

49 İbn Kuteybe, Garibii'l-Kıir'!bı, Müellifin Mukaddimesi, I, 3; Kurt, Mustafa, İb11 Kıi!rybe Teftir 
A11lqyıp, Maı:maı:a Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 98-99. 
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esas aldığımız baskıda da buna yakın bir isimlenclimıe bulunmaktadır.5ü Zerkeşi 
ve Suyuri'nin değerlendirmesine göre Sicistaru'nin Garibii'l-Kttr'dn'ı kendi türü 
içinde "en meşhur" olanıdır.51 

Müellifinin mukaddimede de belirttiği gibi eser alfabetik sisteme göre 
tanzim edilmiş ve bu yapılırken öğrencilere ve ilgilenenlere kolaylık sağlanması 
amaçlanmıştır. Garibü'l-Kur'an sahasındaki ilk alfabetik eser olan bu sözlükte 
h..-ullanılan harf sistemi bugün alışık olduğumuz mevcut sisteme göre biraz 
farklıdır. İlk defa sure tertibinden alfabetik terribe bu eserle geçilmiştir. Zira 
Sicistani Kur'an'daki garib kelimeleri elif harfinden başlayarak sıralarken önce 
fetha, sonra ötre, sonra da esreli elifile başlayan kelimeleri; ardından fetha, ötre 
ve esreli bii harfi ile başlayan kelimeleri sıralayarak bu şekilde )'Ô harfinde 
bitirmektedir. Eserde. kelimeler kök harflerine göre değil, ziyadeli harfiere göre 
yani ayette geçtiği şekliyle ele alınmaktadır. Kelimenin başında elif-lılm takısı 
olmasına itibar edilmemektedir. Örneğin "er-rasihun" kelimesini bulmak isteyen 
bir araştırmacı fethalı rii bdbına bakmalıdır. 

Safedi'nin el-Viifl bi'l-Vr!ft.y)'dt adlı eseri ile Suyuri'nin el-İtkiin'ında 
Sicistani'nin Gadbii'l-Kttr'dn'ı hazırlamak için on beş yıl uğraştıktan sonra İbnü'l
Enbılri'ye sunduğu ve onun da esere bazı ilavelerde bulunduğuna dair bir bilgi 
yer almaktadır. 52 Bu bilgi eserin titizlikle hazırlandığını göstermesi bakımından 
önemlidir ye araştırmacılar için onu seçkin kılmaya kafidir. Eserin önemli 
özelliklerinden birisi de kelimelerin anlarnlarını kısa ve özlü. olarak yapması, 
gerekli yerlerde hadislerden de istişhadda bulunmasıdır. 

Herevi (ö. 401/1011) - Kitabü'l-Garibeyn · 

Ebu Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Herevi el-Başfull (ö. 
401/1011)'nin günümüze ulaşan eseri Kitiibii'l-Gadbryn fl'l-Kttr'dn ve'l-Hadfs kendi 
alanında orijinal bir kitaptır. Zerkeşi eseri bu alanda telif edilen eserlerin en 
önemlilerinden biri olarak görülüp el-Bt~rhdn'ında zikretrniştir. 53 Kıltip Çelebi de 
Kitiibii'l-Gadbryn için ayrı bir başlık altında geniş bilgi vermektedir.54 Herevi'nin · 
bu eseri telif etmesinde onun lügatçilik yönünün de katkısı olduğunu ifade 
edebiliriz. Kaynaklarda anlatılelığına göre o, Teh:ifbii'l-I.iiga adlı Arapça lügatin 

50 Ebu Bekr Muhammed b. Uzeyz es-Sicistini (ö. 330/941) Garibii'I-KHr'ôn el!l1iise!l1!11a bi 
NiiiJıeti'I-KHirib, Heyet, Mektebetü ve Iviatba'atü Muhammed Ali · Sabih ve Evladüh, 
Meydfuıü'l-Ezher, 1963. 

51 Zerkeşi, el-Burhan, s. 204; Suyı'ıti, ei-İtkan, s. 239. 

52 Salihudelin b. Halil es-Safedi (ö. 946/1367), ei-Viifi bi'I-Veft.1Jal, (fhk.: Ahmed el-Arnaı'ıt
Türki Mustafa), Dam İhyii't-Türiisi'l-Arabi, Beyrut, 2000, IV, 70-71; Suyı'ıti, ei-İtkan, s. 239. 
Ayrıca bkz.: Cerrahoğlu, İsmail, "Sicistfuıi, Muhammed b. Uzeyz", DİA, İstanbul, 2009, 
:x:lC\.'VII, s. 144-145. 

53 Zerkeşi, el-Burhan, s. 204. 

;.ı Kıltip Çelebi, Keflii'z-Ziimin, II, 1209. 
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müellifi Ezheri (ö. 370/980)'den lügat dersleri almış, onunla dostluk kurmuştur. 
Hatta Herevi, Ezheri'ye olan yakınlığı ve onunla oluşturduğu arkadaşlığı 

nedeniyle ilim çevrelerince "Siliibü'l-Ezheri/Ezheri'nin dostu" olarak da 
arulmaktadır.SS Eser incelendiğinde Herevi'nin hocası Ezheri'yi ve onun da 
hocası İbn Arafa'yı sık sık zikrettiği görülmektedir. 

İsminden de anlaşılabileceği gibi eser garib kelimeleri sadece Kur'an'da 
geçtiği şekli ile ele almakla yetinmeyip ayru kelimenin hadislerdeki kullanımlarım 
beraberce ele almakta ve kitdb-bdb başlıkları altında kök harflarine göre alfabetik 
bir sıralamaya sokarak onları anlam ve i' rab yönüyle açıklamaktadır. Eser ayet ve 
hadisteki garib kelimeyi birlikte ele alması yönüyle özgün olup kendi alamuda 
ilktir. Dolayısıyla ilim çevrelerince haklı bir şöhrete de sahiptir.56 

Rağıb el-İsfehani (ö. 502/1108) - el-Müfredat fi Garibi'I-Kur'an 
Kur'an kavramlarıyla ilgili hemen hemen her çalışmada Rağıb el

İsfeharu'nin ei-Mi!freddt ft Gadbi'I-Kltr'dn isimli eserinden faydalarulmaktadır, 
gelecekte de faydalamlacaktır. Bunun ya müellifin ya da eserin üstünlüğüne bağlı 
bir takım sebepleri olabilir. Mesela Zerkeşi ve Süyuci ei-Miifreddt'ı garibü'l-Kur'an 
türü içindeki eserlerin "en güzeli" olarak tanırnlamaktadırlarY Bu ve benzer 
övücü ifadeleri bir yana bırakacak olursak onun garibü'l-Kur'an'lar arasında ayn 
bir yerinin ve orijinalitesinin olduğunu ve bu tarz eserler içinde bir dönüm 
noktası oluşturduğunu söylememiz isabetli olacaktır.SB ei-Mi!freddt alfabetik 
dizimi esas alan garibü'l-Kur'an'ların en gelişrnişi olmakla ayn bir yere sahiptir. 
Rağıb eserin mukaddimesinde kelimenin kök harflerini esas almak suretiyle 
alfabetik terribe dayanan bir kitap yazmayı tasarladığım kendisi bizzat ifade 
etmektedir.59 ei-Miifreddt'ın bir başka özelliği de az sayıdaki garib kelimeleri 
açıklamakla yetinmeyip Kur'an lafızlarımn neredeyse tamamını içeren kapsamlı 
bir sözlük oluşudur. ''Neredeyse tamamı" diyoruz, çünkü gerek sözlükçülük 
tekniği ve gerekse içerik bakırınndan birtakım eleştirilere6o de maruz kalan eser, 
Kur'an'da 1..-ullarulmayan bazı kelimelere yer vermekte ve Kur'an'da olan bazı 

55 Şihabüddin Ebi'I-Feilah İbnü'l-Imad (ö. 1089/1678), Şezenitii'z-Zeheb jf Ahbiiri /Jlelı Zeheb, 
(Thk.: Abdiillcidir el-Arnavıld-Mahmıld el-Arnavıld), Dam İbn Kesir, Beyrılt, 1986, 8;Ahmed 
Muhammed el-Ednevi, Tabakôtii'/-J\!Iiifessilin, (Thk.: Süleyman b. Salih el-Huzey), Mektebetü'l
Ulılm ve'l-Hikem, Medine, 1997, s. 95, md. 125. 

56 Ebıl Ubeyd Ahmed b. Muhammed b. Muhammedel-Herevi (ö. 401/1011), Kitôbii'/-Garib~·n 
jf'/-l0ir'tin ve'I-Hadis, (Thk.: Ahmed Ferid el-Mezidi), Riyad, 1999; Demirci, Muhsin, "Herevi, 
Ahmed b. Muhammed", DİA, İstanbul, 1998, },_'VJJ, s. 220-221. 

57 Zerkeşi, ei-B11rhiin, s. 204; Süyılri, e/-İtkôn, s. 239. 

58 Kara, Ömer, "el-Müfredat", DİA, XXXI, İstanbul, 2006, s. 504. 

59 Rağıb, e/-Miifredôt, Musannifin Mukaddimesi, s. 6. 

60 Bu eleştirilerin bazılan için bkz.: Muhammed b. Abdurrahman el-Humeyyis, "er-Rı1ğıb el
İsfeharu'nin el-Müfredat'ındaki Bazı Te'villere Eleştirel Bir Yaklaşım", (Çev.: Hasan Keskin), 
Siı;as Cll!llhmfyef Üniversitesi İ!ah!J•at Fakiiilesi Dergisi, cilt: VIII/1, Haziran-2003, s. 403-416. 
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kelimeleri de dışanda bırakmaktadır.61 Dahası eserde "ze-he-be" gibi manası 
herkesçe malum olan bir kelimenin hangi gerekçe ile Kur'an'ın garibieri arasında 
Sflyıldığını anlamak da zor gözükmektedir. Eserde garib kelimelerin kısa anlamı 
verilip bırakılmamış, Kur'an'da yer alan bütün türevlerinin kullanıldığı ayetlere 
ve anlamlarına yer verilmiştir. Eser bu yönleriyle garibü'l-Kur'an geleneğini aşan 
bir Kur'an sözlüğü modeli ortaya koymaktadır.G2 

ei-Mi!fredafın bu genel özelliklerinden sonra onun metodunu şöyle 

belirtmek mümkündür:G3 Alfabetik sıraya göre dizilen bir kelimenin etimolojik 
incelemesi yapılıp anlamı verildikten sonra, türevlerinin kullanıldığı ayetler 
zikredilmektedir. Hadisler, şiirler ve özlü sözlerden istişhad edilirken "kile, 
füssira, ubbira, hummile" gibi ifadeler kullan,ılmaktadır. Fakat müellifin 
rivayetler arasından hangisini tercih ettiği açıkça belirtilmemektedir. Rağıb 

örneğin "s-d-k" maddesinde olduğu gibi bazı kelimeleri açıklarken ez-Zelia i/ii 
Mekalimi'f-Şerfa isimli eserine atıf yapmaktadır. Kelimenin dilbilimsel 
açıklamasına ilişkin olmayan ve ahiili içerikli konular hakkında bilgi edinilmesi 
için böyle yaptığı düşünülebilir. Dolayısıyla kelime hakkında daha fazla bilgi 
edinmek isteyenlerin bu esere müracaat etmeleri gerekmektedir. Yine 
mukaddimede belirttiği gibi o, lafı.zlar arası münasebetlere kitabın hacmirün 
elverdiği ölçüde değinebilmiş, kelimeler arasındaki anlam birliği ve farklarını 
inceleyen fürılk.G4 türü bir kitabı ei-Mi!fredafın akabinde kaleme alacağını 

belirtmiştir,G5 

Kur'an'daki bir kelimenin anlamını öğrenmek isteyen bir kimsenin ei
Mi!fredafı görmezden gelmesi düşünülemez. Ancak, özellikle öğrencilerin ve 
alanlarında henüz deneyimli olmayan araştırmacıların bu eserin kullanımında 
yaygın bir hata yaptıklannı söyleyebiliriz. Şöyle ki; garibü'l-Kur'an türü eserlerin 
telif edilmeye başlandığı hicri ikinci asır ile Rağıb'ın yaşadığı beşinci asır 
arasındaki üç asırlık uzun zaman diliminde vücuda gelmiş eserlerden maalesef 
müstağni kalınmaktadır. Halbuki ilk eserler sonrakilere nazaran öncelik 
sahibidirler. Kanaatirnizce bu hataya düşülmesincieki en önemli etken el
ivli!fredafın bugün alışık olduğumuz tarzda alfabetik bir sözlük olarak 

61 Kara, "el-Müfredat", DİA, XXXI, s. 504. 
62 Kara, "el-Müfredat", DİA, XXXI, s. 504; ayrıca bkz.: Denıi.rci, Muhsin, "er-Rılğıb el-İsfeharu 

ve Tefsiri", Mam1ara Üniversitesi İlahf)'Ot Fakiiliesi Dergisi, sayı: 5-6, 1987-1988, s. 206. 
63 Ayrıca bkz.: Yolcu, Mehmet, "Ragıb el-Isfabaru ve el-Müfredat Fi Garibi'l-Kur'an'ı", HikllJet 

Yurdu, yıl: 1, sayı: 1, Ocak-2008, s. 129-130. 

M Furılk; Arapça kelimelerin aıılam ve kullarurn farklarını ifade eden terim, bu farkiara dair 
eserlerin ortak adı. Kılıç, Hulusİ, "Furılk", DİA, XIII, İstanbul, 1996, s. 222-223. 

65 er-Rağıb, e/-.Mi!fredat, Mukadclime, s. 6. Müellifin yazacağırıı belirttiği bu eserin akıbeti 
bilinmemektedir. Bkz.: Kara, Ömer, "Ragıb el-İsfeharu", DİA, xx:xiV, İstanbul, 2007, s. 
400. 
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hazırlanmış olmasının sağladığı kullanım kolaylığı:dır. Ancak bir eserin mühim 
ve meşhur oluşu, emsalleri içinde onu en başa yerleştirmemelidir. 

Ebu Bekir er-Razi (ö. 666/1267)- Tefsiru Garibi'l-Kur'an'il-Azirrı 

Türk asıllı olup Rey'de doğan Ebu Abdilhllı Zeynüdclin Muhammed b. 
Ebi Bekr b. Abdilkadir er-Razi (ö. 666/1268)'nin eserinin tam adı Tejszm 
Garibi'!-Kltr'an'ii-Aifm'dir. Razi eserini lügatçilik yönünden de istifade ile 
hazırlamıştır. Zira müellif, Cevhed (393/1003)'nin es-Sıhdh TaCII'!-Lttga ve 
Sıhahtt'!-Arab!Jye isimli eserini ençok kullanılan kelimeleri ele alarak lVIuhtam's
Sıhah adıyla kısaltan biridir. Razi Cevhed'den aldığı kelime tertibini Tefsim 
Garibi'!-Kltr'ani'I-Aif!JI'de de kullanmıştır. Bu tertibde babfasıl ilişkisi esas 
alınmakta olup kelimenin ziyadeli harflerine değil, asıl harflerine itibar edilmekte 
ve kelime son harfine göre sıralamaya konmaktadır. Son harf daima bab, ilk harf 
ise fasıl olmaktadır. Örneğin "şirk" kelimesini bulmak istediğimizde önce 
"babu'l-kaf', sonra "faslü'ş-şin" başlıklanru bulmamız gerekmektedir. Daha 
önce Cevhed tarafından kullanılan bu metod hiç şüphesiz Razi'ye diğer 

metodlardan daha kullanışlı gelmiş olmalıdır. Eser bu yönüyle gadbü'l
Kur'an'lar içinde kelimenin son harfine göre tertiplenen ilk eser olma özelliği 
taşımaktadır. 

Razi Tefsim Garibi'I-!Vtr'ani'I-Aifm'in mukaddimesinde talebderin ve bazı 
Kur'an hafızlarırun istekleri üzerine Kur'an'daki bütün garib kelimeleri ihtiva 
eden, tekrarlardan uzak, muhtasar bir eseri, kullanımı kolay ve güzel bir tertib ile 
kaleme aldığını ifade etmektedir. Yazar eserin anılan özellikleri sayesinde bu 
sahada yazılanlar içinde mümeyyiz bir vas fa sahip olmasını da arzu etmektedir. 66 

Bu da eser telif edilirken gerek metod, gerek muhteva yönüyle o günün ilim 
çevrelerinin ihtiyacını karşılamayı amaç edindiğini göstermektedir. Eser bugün 
için de alanında önemli boşluğu doldurmaktadır. Kıraatlara dair yapılan 

açıklamalara bakılınca eserde kıraat konusu ayrı bir önem arzetmektedir. 
Müellifin kıraatlara nasıl yaklaştığını yine kendi mukaddimesinden öğreniyoruz: 
"Eserimin neresinde 'Ivieşhur olarak okundu' veya 'Bu kıraat meşhurdur' 

dernişsem o kad' yedi irnamdandır. Sadece 'Okundu' dediğimde kad' yedi 
imarnın dışındandır ... "67 

Tefsim Gmibi'I-Kltr'ani'I-Aifnlde yukarıdaki tertib üzere 1600 civarında 
kelime ele alınmaktadır. Kelimeler açıklanırken önce kelimenin anlamı 

belirtilmekte, bu anlamı destekleyen veya farklılık arzeden hadis, şiir, kıraat 

farklılıkları ve diğer görüşlere gayet sade bir anlatım üslubu içinde yer 

66 Zeynüdclin Ebu Abdilialı Muhammed b. Ebi Bekir b. Abdilld.clir er-Rılzl (ö. 666/1267), 
Tefsfm Garibi'I-KIIr'ôlli'I-Aiflll, (Thk.: Hüseyin Elmalı), Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1997, s. 
81. 

67 Rılzl, Garibii'I-Kıir'iill, s. 82. 
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verilmektedir. Tekrardan kaçınmaya özen gösterilen eserde bir kelimenin anlamı 
daha önce açıklannuşsa mutlaka oraya atıf yapılarak tekrara düşülmeme 

prensibine riayet edilmektedir.68 

Sernin el-Halebi (ö. 756/1335) - Umdetü'l-Huffaz 

Garibü'l-Kur'an sahasında yazılan eserlerin "en hacimlisi" olarak 
nitelendirilebilecek Kur'an sözlüğü Umdetii'l-HH.ffazfl Tefsiti Epiifi'l-E!fdz isimli 
eser olup müellifi Ebu'I-Abbas Ahmed b. İbrahlm es-Semin el-Halebi.en-Nahvi 
eş-Şafi'i (ö. 756/1335)'dir. Elirnizdeki baskı dört ciltten oluşmal"tadır. Daha 
önce inedediklerimiz bu kadar geniş hacimli değillerdi. Müellif, Umdetii'l
Ht!lfd:(_ın mı::ıkaddimesinde Ragıb'ın el-Miifreddfında görülen eksiklikleri giderme 
iddiasında bulunmaktadır. Ona göre önceki müelliflerin bu alanda yazdıkları 
eserler "güzel" olmilla birlikte çok kısa oldukları için maksadı anlatmada 
yetersiz kalmaktadırlar. Ragıb'ın eseri diğerlerine oranla biraz geniş sayılabilir. 
Ancak Ragıb'ın bu eserdeki hatası Kur'an'da zikri geçen pek çok kelimeyi, 
manalarının bilinmesine şiddetle ihtiyaç olduğu halde kitabına almayıp, aksine 
Kur'an'da olmayan birtakım kelimeleri almış ve eserinde şaz kıtaatlara yer 
vermiş olmasıdır. Müellif bu tenkitlerinin akabinde kendi eserini kısa 
tutmayacağını, tek tek açıklayarak önceki müfessirlerin hatalarını 

tekrarlamayacağını dile getirmekte ve eserde uygulanacak olan alfabetik yöntemi 
örneklerle-birlikte ob..-uyucuya sunmaktadır. Dolayısıyla Umdetii'l-Ht!lfd:(_ı Ragıb'ın 
el-Mi!fredlit'ının tamamlayıcısı ve kritiği olarak görmek hatalı bir bakış açısı 

olmasa gerektir.69 

Sernin'in Umdetü'l-Huffaz'da takip ettiği metodu şu şekildedir: Kök 
harfleri baz alınarak ilk harfe göre alfabetik sırayla ele aldığı kelimenin anlamını 
belirttikten sonra ayetlerdeki kullanilişını gösterir. Dilcilerden nakillerde 
bulunur. Özellikle Ragıb'ın görüşü ile kendi görüşünü karşılaştırmalı olarak 
sunmaya dikkat eder ve "kale er-Ragıb: Kultü: / Ragıb şöyle der, ben de böyle 
diyorum" kalıbını sık sık tekrarlar. Semin, başta Ragıb olmak üzere eserinin 
tamamında pek çok alimi cesurca tenkit etmekte eserini bir eleştiri kitabına 

dönüştürmektedir. Eserde ayet, hadis ve şiirle istişhada çokça rastlamak 
mümh.'iin olup özellikle şiir yönüyle çok zengindir. Muhakkik eserde 1..-ullanılan 

68 Eser hakkında daha fazla bilgi için aynca bkz.: Hüseyin Elmalı, "Zeynudclin Muhammed b. 
Ebu Bekr er-Rizi - Hayatı, Eserleri ve Tefsiru Garibi'l-Kur'iini'l-azim'i", Dokuz Eyliil 
Ü11irersitesi İlahfyat Fakiiliesi De~J,isi, sayı: IX, İzmir, 1995, ss. 31-65; Elmalı, "Rizi, Muhammed 
b. Ebu Bekir", TDV, İstanbul, 2007 XXXIV, s .. 487-488; Elmalı, Tif.rim Garibi'I-Kıir'ibıi'I
Azilllin Tahkiki, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 1997. 

69 Ahmed b. YusUf b. Abduddaim es-Semin el-Halebi (ö. 756/1335), U!lldetii'I-Htljfdzfi Tif.riıi 
EJrdfi'I-Eifoiı (Thk.: M. Basil Uyıin es-Sud), Daru'l-Kütübi'l-Ilmiyye, Beyrut, 1996, I, 37-40. 
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beyideri numaralandımıış ve sayı 1861 'e ulaşmıştır. Bu özelliği de esen 
benzerlerinden aytrmaktad:ır_?O 

Ebu Hayyan (ö. 745/1344) - Tuhfetü'l-Erih 

EbU Hayyan el-Endelusi (ö. 745/1344)'nin garibü'l-Kur'an'a dair yazdığı 
eserinin adı kaynaklarda İth4fti'I-E1ib . . . şeklinde geçmekte olup71 tam adı 
elirnizdeki mevcut baskılarda Tlllfetii'I-Elib bima fl'I-K.Jn·'an mine'I-Gmib 
biçimindedir ve bu isimle meşhur olmuştur. Bu eser, müellifinin Endülüslü bir 
müfessir ve bir dilci olması bakımlarından önemlidir. Eser Tıtlfetii'l-Elib bima fl'l
Kltr'an mine'I-Galib adıyla tahkikli olarak birkaç defa bas:ılm:ıştır.72 Mevcut 
baskılardan bazılarını görüp inceleme imkanım:ız olduğu için kullanım kolaylığı, 
çeşitli fihristler, ilave bilgiler ve geniş bir mukaddimeye sahip olması yönüyle 
Semir el-Meczub'un tahkik ettiği baskının73 diğerlerinden daha tercihe şayan 
olduğunu ifade edebiliriz. 

Eserin muhakkiki Semir el-Meczub'un tesbitine göre Ebu Hayyan 
Tt~lfetii'I-Elib'i oluştururken İbn Kuteybe'nin Gmibii'!-K.Jtr'an'ı ile Ebu Bekr 
Muhammed b. Uzeyz es-Sicistaru (ö. 330/941)'nin Gadbii'I-Klll''an/Niiifıetii'I

K.Jt!ı1b adlı kitabından büyük ölçüde yararlanmıştır. Ona göre ismi geçen eserler 
birbirleriyle karşılaştırıldığında aralarında büyük bir uyum göze çarpmaktadır. 
Üstelik Ebu Hayyan eserinde bundan hiç söz etmemektedir.74 

Ebu Hayyan bu eseri niçin telif ettiğini mukaddimede şöyle ifade etmiştir: 

'Xıtr'an-ı Aifz'in kelime/eli iki kısmı du: Bilincisi: S emii-arz ve iist-alt (!ev k
taht) kelime/elinde old11ğ11 gibi gerek Araplarca ve gerekse sonradan Arap olanlarca 
manası hemen hemen tJıiiJfereken bilinen kelimelerdir. İkincisi ise; anlamiarım a11cak 
Arap dilinin incelikieline vakif olan ve b tl alanda II=(!JJalllapJııJ Jahıslamı bilebilecek/eli 
kelime/erdi!: İkinci kısımda pek çok alim eserya=(!JlıJ ve adma da Gmibii'I-K.Jtr'an 

70 Daha fazla bilgi için bkz.: Aslan, Şükrü, "es-Seınin ve Garibü'l-Kur'an'daki Metodu-I", 
Atafiirk Üniversitesi İlahfpt Fakiiliesi Dezy,isi, sayı: 11, Erzurum, 1993, s. 111-121; Aslan, Şükrü, 
"es-Seınin ve Garibü'l-Kur'an'daki Metodu-II", Atafiirk Üniversitesi İlah!J•at Fakiiliesi Dergisi, 
sayı: 12, Erzurum, 1995, s. 49-79; Hatif, Abdülaziz, "Seınin el-Halebi", DİA, :x:x:1..'VI, 
İstanbul, 2009, s. 492-493. 

71 Kıltip Çelebi, Keffii'z-Zmuln, I, 6; Salılbuddin es-Safedi (ö. 964/1367), ei-Viifi bi'I-Veft.J:J'df, 
(Thk.: Ahmed el-Armlvud, Türki Mustafa), Daru İhyii't-Türasi'l-Arabi, Beyrılt, 2000, V, 184. 

72 Said b. Mustafa, Hama, 1926; Ahmed Matlub-Hadice el-Hadisi, Bağdad, 1977; Seınir el
Meczub, Beyrılt, 1983. Bkz.: I<afes, Mahmut, "EbU Hayyan el-Endelusi", DİA, İstanbul, 
1994, X, s. 153. 

73 EbU Hayyan el-Endülüsi (ö. 745/1344), Tulfetii'J-Erib bimd ji'I-I.Vtr'!inmine'I-Garib, (Thk.: Seınir 
el-Meczub, el-Mektebetü'l-İslılmi, Beyrılt, 1983. 

74 EbU Hayyan, Tulfetii'I-Erib, Muhakkikin mukaddimesi, s. 36. 



148 Burhan SillviERTAŞ 

deJJJiflerdil: B11 JJJflhtasar ese~imiifı ikinci kısıJJJdaki lcifıifara dqyalı olarak ve »m'ceJJJ 
sırasma (alfabetik) giire diizenlryerek haijrlamqyı aJJJaçladık. ''75 

Mukadclimede müellifin de belirttiği gibi Tt~hfttii'I-Edb oldukça muhtasar 
bir eserdir.76 Müellif, eserinin böyle olması için özen göstermiştir. Bunu 
geçekleştirmek için kelimelerin geçtiği ayetler belirtilmemiş; fikir ayrılığı ve 
şeviliide yer verilmemiş; rivayetler sahiplerine dayandırılmamış; aynca 
kelimelerin dizilişinde kök harfler esas alınıp zaid harfler dikkate alınmamıŞtır. 
Kıraat farklılıklarına ve kabile lehçelerine çok az işaret edilmiş; genellikle tek 
anlam üzerinde durulmuş ve dolgu oluşturacak unsurlardan özenle kaçınılmıştır. 
Çünh.-ü bu, muhtasar bir eser olup böylesinin öğrencilere daha faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Örneğin "ezellehüma" kelimesindeki ilave harfler dikkate 
alınmayarak kelimeye "ze-le-le" maddesinde yer verilmiş ve anlamı orada 
belirtilmiştir. Eserin hiçbir yerinde türevlere yer verilmediği gibi burada da 
verilmemiştir. 

B- MEANI'L-KUR'AN TÜRÜ ESERLER 

Mearu'l-Kur'an da yukarıda ele aldığımız garibü'l-Kur'an gibi Kur'an-ı 
Kerim'i dilsel unsurlarla açıklama faaliyetlerinden biridir. "1tfa'na"nın çoğulu 
olan "mearu" lafzından da anlaşılacağı gibi mearu'l-Kur'an'lar hem ayetlerdeki 
kelime ve ibarelerin gerçek anlarnlarını ortaya koymaya çalışır, hem de bu isim 
alanla ilgili olarak yazılan telif türünün adını ifade eder. Mearu'l-Kur'an türünde 
eser veren müelliflere "Aslıab-ı Mearu/Mearu Yazarları" da denmektedir.77 

Mearu'l-Kur'an türü eserler Kur'an'ın sure tertibineuyularak yazılmış 
olup alfabetik sıralı sözlük değildirler. Yöntemlerindeki en belirgin özellik; bu 
eserlerde kelime açıklamaları, i'rab, kıraat ve şiire sıkça müracaat edilmesidir. İlk 
dönemlerde yazılan tefsirlerin isimlerinde "tefsir" ya da "te'vil". kelimeleri yerine 
"mearu" kelimesinin tercih edilmesi bu tür eserlerde tamamen filolojik unsurlara 
yer verilmesinden kaynaklanmaktadır .fS · 

"Konuları ele alışları ve yazım teknikleri açısından garibü'l-Kur'an türü 
eserlerle mearu'l-Kur'an'lar arasında ne fark vardır?" şeklinde bir sorunun 
sorulması gerekir. Buna şöyle cevap vermek mürnh.-ündür: Garibü'l-Kur'anlar'ın 

75 Ebu Hayyan, THbfttii'I-Eıib, Muhakkikin mukadclimesi, s. 40. Tuhfetü'l-Erib'in alfabetik sıralı 
bir eser oluşunu yayına lıazırlayanlann tasarrufu olduğu da ifade edilmektedir. Bkz.: Kafes, 
"Ebu Hayyan el-Eodelusi", DİA, X, s. 153. Ancak müellifin mukadclimede yer alan ve 
yukanda da verdiğimiz sözleri dikkate alındığında bu bilginin doğruluğu tartışmalı duruma 
düşmektedir. Eserin mulıakkiki Sernin el-Meczub da kendi mukadclimesinde buna işaret 
etmektedir. Bkz.: Muhakkikin mukadclimesi, s. 35. 

76 Müellifio mukadclimesi, s. 

77 Zerkeşi, ei-B11rbiin, s. 415. 

78 Aydın, Filolojik Tefsir, s. 120. 
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yegane amacı ayetlerdeki garib kelimeleri açıklamakt:ır. Bunu yaparken sadece 
ilgili kelimeye odaklanmaktadırlar. Ağırlıklı olarak kelimenin anlamı, hangi 
kökten türediği, hangi lehçeye ait olduğu üzerinde dururlar. Nadiren de olsa 
sarf, nahiv, kıraat vb. hususlara değinirler. Öte yandan mefuıi'l-Kur'an'lar sadece 
kelimelere değil, aynı zamanda ibare ve cümlelerin açıklanmasına da yer verirler. 
Yoğun olarak sarf, nahiv, kıraat, şiir vb. filolojik unsurlara yer verirken, nadiren 
sadece kelimenin anlamını vermekle yetinirler. Dolayısıyla yer yer içiçelikler olsa 
da, her iki telif türü arasındaki ayırımın boyutunu anlamak zor değildir. 

Burada mefuıi'l-Kur'an'larla metod yönüyle benzerlik arz eden i'r:lbü'l
Kur'an türüne de kısaca değinmek gerektiğini düşünüyoruz. İ'r:lbü'l-Kur'an bir 
kelime ya da ibarenin mana, yapı, hareke, okunuş, cümledeki konumu vb. 
durumlar göz önünde bulundurularak tefsir edilmesi olup mefuıi'l-Kur'an'larla 
kısmen benzeşmeh.-tedir. Bu benzerlik bazı eserlerin isimlerinde de kendini 
göstermektedir. Zecd.c'ın meşhur eserinin adının İ'rdbii'I-IVtr'dn ve lvfednfhi, 
Ferra'nın meşhur eserinin adının Tifsfm MiiJkili İ'rdbi'I-IVtr'dn ve Mednfhi oluşu 
bile bu iki türün ismen de birbirleriyle sarmal halinde olduklarını 

göstermektedir. 79 

Kisru (ö. 189/805)- Mdim'l-Kur'an 

Ali b. Hamza el-Kisru (ö. 189 /805) mefuıi'l-Kur'an müelliflerinden Ferra 
(ö. 207 /822) ve Ahfeş (ö. 215/830)'in hacası olması açısından önemli bir yerde 
durmaktadır. Biz bu yüzden ilk olarak Kisru'nin eserini ele almak istedik. 
Kisru'nin ilmi üstünlüğüne kısaca değinmek sadedinde onun Kılfe dil ekolünün 
k-urucusu olduğunu, zamanının meşhur dilcilerinden Halil b. Ahmed (ö. 
175/791) ve Sibeveyh (ö. 194/809) gibi alirnlerin ders halkalarına katılıp onların 
takdirlerini kazanmış olmasını belirtmek bile yeterlidir.BO Kendi dönemindeki 
mühim dilcilerle yaptığı tartışmalar meşhurdur ve onun ilmi gücünü ortaya 
koyması bakımından önemlidir.81 Kisru aynı zamanda meşhur yedi kıraat 

79 Kayapınar, Durmuş Ali, "lVIeani'l-Kuran ile İ'rabü'l-Kur'an'ların Karşılaştınlması", Süleyman 
Demirel Üniversitesi İlahiyat Fab.-ültesi Dergisi, sayı: 4, Konya, 1991, s. 100, 107; Karagöz, 
Mustafa, Dilbi!iiJJsel Tifsir ve Kılral/'ı AlllallJ'!)'a Katkısı (Hicri İlk Üç Asl!j, Erciyes Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmarnış Doh.-tora Tezi), Kayseri, 2009, s. 119-142; Aydın, 
Filo/qjik T ifsir, s. 122. 

80 Altıh.-ulaç, Tayyar, "Kis:ll, Ali b. Hamza", DİA, XA'VI, Ankara, 2002, s. 69. Kis:ll'nin 
nahivciliği ve ilmi üstünlüğü hakkında dalıa fazla bilgi için bkz.: Kanar, Kadir, "Kılfe Nahiv 
Ekolü'nütı Kurucusu el-Kis:ll ve Nahivle İlgili Görüşleri- I", BililmıaiJJe, XIII, 2007/2, s. 153-
174; Kanar, Kadir, "Kılfe Nahiv Ekolü'nün Kurucusu el-Kis:ll ve Nahivle İlgili Görüşleri -
II", BilillJJJaiJJe, XIV, 2008/1, s. 109-140. 

8! Kis:ll'nin yaptığı ilmi müniizaralar hakkında bilgi için bkz.: Tanç, İbralıim, "el-Kis:ll'nin 
Devrindeki Bazı AJimlerle Yaptığı Müniizaralar", Atatiirk Ü11iversitesi İlah!J'af Fakiiliesi Dngisi, 
sayı: 18, yıl: 2002, Erzurum, s. 103-122. 
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imamlarından biriclir.82 Eseri, müellifinin dilcilik ve kıraatçılık hususiyetlerini 
tamamen yansıtmaktadır. Araştırmasında Kisru'nin 1\!Ieiinf'I-K.ttr'iin'ından 

. yararlanmak isteyen bir araştırmacının bu eserin nahiv ve kıraat ağırlıklı 

olduğunu bilmesi gerekmektedir. 

Kisru eserinde lafiziarı ya da ibareleri açıklarken Araplar'dan duyduğunu 

nakletmeye titizlik göstermiştir. Pek çok yerde "tsL::<il C:f' ,~" /Duydum ki, 

Kisru işitti ki ... " ifadeleriyle Araplar'dan nasıl duyduysa onu aktarmak istemiştir. 

Öyle ki bazen " ~ ~ ~ \;/Bu konuda hiçbir şey duymadım" demek 

suretiyle de kelimeyi işitıneye dayalı olarak açıklayamayacağını belirtmiştir. 

Kisru'nin sema'/işitme konusundaki üstünlüğü kanaatirnizce Halil b. Ahmed'in 
tavsiyesi üzeı1ne seyahate çıkıp fasih Arapça'yı öğrenmek amacıyla Hicaz, N ecd 
ve Tihil.me kabilelerine gitmiş olmasında yatmaktadır.83 Eserde göze çarpan 
önemli bir yön de Kisru'nin Kılfe ekolüne has ıstılahiara yer vermiş olmasıdır. 
Dolayısıyla bu eserden yararlanmak isteyen birinin Kılfe ekolünde örneğin harf-i 
cer için sıfat; mastar için fiil; bedel için tercüme ve tefsir terinılerinin 

kullanıldığını bilmesi gerekmekteclir.84 Eserde kelimelerin iştikakı, hangi 
lehçelerden Arapça'ya girdiği, i'ribı, sarf ve nahve dair açıklamaları da önemli 
bir yer tutmaktadır. 

Ki_sru'nin Me!inf'I-K.ttr'iilı'ında kendisinin aynı zamanda bir kıraat otoritesi 
olması hasebiyle kıraate da bolca yer verilmiştir. Müellif, kelimenin okunuşuyla 
ilgili bilinen bazı kıraatleri ya da ihtilafları zikrettil-ı:en sonra beğenmediklerini 

"kabili/çirkin" bularak reddetmiş ve ardından "tsL....S:ıl 1;/Kisru böyle okudu" 

demek suretiyle kendi tercihini ortaya koymuştur. Beğendiği kıraatleri ise 
"ceyyid/güzel" bulmuş ve tercih etmiştir. 

Ferra (ö. 207 /822) - Meani'l-Kur'an 

Ebu Zekeriyya Yahya b. Ziyad el-Ferd. (ö. 207 /822)'nın Meiinf'I-K.ttr'iin 
olarak bilinen eserinin asıl adı Tifsim Mii{kili İ'riibi'I-K.ttr'iin ve Me'iinibtclir. 
:Mearu'l-K.ur'an türü eserler hakkında genel bilgi verdiğinıiz yukarıdaki başlık 
cercevesinde meil.ni'l-Kur'an ve i'rabü'l-Kur'an'a dair eserlerin isim ve icerik 
' ' ' 
bakımından benzeştiklerini, hatta bir iç içelik arz ettiklerini belirtmiştik. İlk 
bakışta Ferril.'nın eserinin adı da bu tarz bir karmaşıklık izlenirni vermekte olup, 
muhtemelelir ki bu telif türlerinin hepsi mearu'l-Kur'an olarak değerlendirildiği 

82 Yah.-llt el-Hamevi (ö. 626/1229), Mu'cemii'I-Üdebd İr[ddii'I-Erib i/d lvfa'rifili'/-Edib, (Thk.: Hasan 
Abbas), D:iru'l-Garbi'l-İslimi, Beyrılt, 1993, IV, 1738. 

83 Altı1:ulaç, "Kisai, Ali b. Hamza'', s. 69. 

sı Eserin muhakkiki İsa Şehhate bu tür ıstılahlara dair bir tablo hazırlamıştır. Bkz.: Hamza b. Ali 
el-Kisai (ö. 189/805), lvledni'I-Kur'iin, (Thk.: İsa Şehhate), I<ahire, 1998, Muhakkikin 
Mukaddimesi, s. 24. 
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için bu eser de ayru isimle meşhur olmuştur. Zaten İbn Nedim de ei-FihJisfinde 
mearu'l-Kur'an kitaplarını sayarken ayru adı 1..-uJ.lanrruştır.BS 

Ferra bu eseri kendisi gibi dil alimi olan arkadaşı Ömer b. Bükeyr'in 
mektubu üzerine yazrruştır. Zira dönemin Abbasi valisi Hasan b. Sehl kendisine 
Kur'an'a dair bir takım sorular sormuş, o da bunlara cevap vermekte zorlandığı 
için Ferra'ya mektup yazarak yardım talep etmiştir. Bunun üzerine Ferra, Fatiha 
Sılresi'nden başlayarak bütün Kur'an'ı tefsir etrruştır. İbnü'l-Enban 
(ö.577 /1181) Mednt'I-J!Jtr'dn'ı imla edenlerin sayılamayacak kadar çok olduğunu 
ifade etmektedir.BG Eserin yazılmasına o kadar büyük bir ilgi vardır ki, yazmaya 
gelen sadece kadıların sayısının seksen olduğu belirtilmektedir,87 Kaynaklar 
onun ilmi üstünlüğünden bahsederken hiç not tutmaya gerek duymayacak kadar 
kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu ve eserlerini yazılı bir metne bakmaksızın 
öğrencilerine yazdırdığıru ifade etmektedirler. ss 

Bir Kur'an araştırmacısı için Ferra'nın lviednt'I-J!Jtr'dn'ının asıl önemi onun 
Kur'an'ı ağırlıklı olarak nahiv ve i'rab yönüyle açıklayan, kelirnelere bu 
doğrultuda anlam veren, bütün rivayetleri serdeden, elimize ulaşrruş en eski ve 
kapsamlı bir tefsir olmasıdır. Eserin metodu hakkında şunları söyleyebiliriz: 

Kendisinden sonrakilere büyük oranda etki eden ve KUfe dil ekolüne ait 
bilgileri günümüze aktaran en önemli eser konumundaki Mednf'I-Kıtr'dn sure 
tertibi ile yazılmış olup, Kur'an'ın her ayeti üzerinde durulmarnış, müelli:fin 
gerekli gördüğü ayetlerle ilgilenilmiştir. Bütün filolojik tefsirlerde olduğu gibi bu 
eserde de hedef Kur'an'ın lafız ve ibarelerinin anlaşılmasında karşılaşılan dilsel 
problemlere ışık tutmaktır. Onun için müellif eserde öncelikle açıklanması 

gereken kelimenin i'rabıyla ilgili görüşlere yer verip kendi tercihini ortaya 
koymakta, bu tercihe uygun olarak da anlamı vermektedir. Bu eserde en dikkat 
çekici yönlerden biri, eserin hemen hemen her sayfasında şiirden bir beyit yer 
almasıdır. Bu da doğru anlamı yakalamak için müelli:fin şiir unsurundan büyük 
oranda yararlandığıru göstermektedir. Yine eserde lehçeler, kıraatler, nesh ve 
nüzfıl sebeplerine dair rivayerlere hep dilsel açıklamalar bağlanıında yer 

85 İbn Nedim, ei-Fihrist, I, 90. 

86 Ebıl'l-Berelcit Kem:llüddin Abdurrahman b. Muhammed İbnü'l-Enban (ö. 577 /1181), 
Niiifıetii'J-Eiibba ft Tabakati'J-Üdebd, (Thk.: İbrahim es-Siınerfu), Mektebetü'l-Menfu:, Ürdün, 
1985, s. 81. 

87 Ebıl Zekeriyya Yahya b. Ziyad el-Ferra (ö. 207 /822), Meanf'J-J0,r'an, Aıemü'l-Kütüb, Beyrılt, 
1983, Muhakkikin Mukaddimesi, s. 13. Ayrıca bkz.: Bulut, Ali, "el-Ferra'run, Meani'l
Kur'an'ında Kullandığı Kılfe Dil Okulu'na Ait Terimler", Ondob.-uz Mayıs Üniversitesi 
İlahiyat Fab-ültesi Dergisi, sayı: XIV-A.'V, Samsun, 2003, s. 323-340; Tüccar, Zülfikar, "Ferra, 
Yahya b. Ziyad", DİA, XII, İstanbul, 1995, s. 407-408; Arslan, Şükrü, ''JYieani'l-Kur'an", 
DİA, XXVIII, Ankara, 2003, s. 208-209. 

88 I01r'an ı-e Hadis İlilllleri, Heyet, Arıkara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınlan, Ankara, 2007, s. 
191. 
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verilmektedir. Ferra'nın eserinde hadisiere ve seleften nakillere az yer verdiği 
görülmektedir. Aynca o İbn Nedim'in ifadesine göre, tefsirinde felsefe yaptığı 
:e felsefenin kavramlarını kullandığı için de eleştirilmektedir.89 

Ahfeş el-Avsat (ö. 215/830)- Meam'l-Kur'an 

Arap dili alimleri içinde büyük, orta ve küçük olmak üzere üç Ahfeş 
vardır. Bunlann en meşhuru Ebu'l-Hasen Said b. Mes'ade (Ahfeş el-Avsat) (ö. 
215/830)'dir. Basra dil okulunun en tanınmış isimlerinden olup, önemli hocalan 
Halil b. Ahmed (ö. 175/791) ve Sibeveyh (ö. 194/809)'tir. Kisru'nin çöcuklanna 
da hocalık yapmış olan Ahfeş'in Mu'tezile veya Kaderiye'ye bağlı olduğu rivayet 
edilmektedir.90 Bir gün Ferra'ya "İşte Arap dili bilginlerinin efendisi" cümlesiyle 
iltifat edilince o, "Hayır, Ahfeş yaşadığı sürece ben efendi değilim" diyerek 
Ahfeş'in ilmi üstünlüğüne vurgu yapmıştır.91 

Ahfeş'in. Meanf'I-Km·'dn isimli eserinin kendi emsalleri arasındaki yerini şu 
şekilde tespit etmemiz mümliindür: Ahfeş'in kendi anlatırnına göre Kisru, onun 
ilimdeki üstün pozisyonunu fark edince mearu'l-Kur'an türü bir kitap yazmasını 
istemiş, o da meşhur eserini telif etmiştir. Bunun üzerine Kisru bu eseri esas 
alarak kendisinin 1\tieanf'I-Kltr'dn'ını kaleme almıştır. Hatta Ferra da Ahfeş ve 
Kisru'nin Mednf'l-Kltr'dn'larını örnek alarak kendisininkilli meydana getirmiştir.92 

Bu rivayetten anlaşıldığına göre bizim de yukanda ele aldığımız Kisru ve 
Ferra'nın bu alandaki eserlerinin temelini Ahfeş'in · 1\tieanf'I-Kltr'dn'ı 
oluşturmaktadır. 

Eser, isminin de ortaya koyduğu gibi tam bir meacl'l-Kur'an'dır, yani 
Kur;an'ın nahiv yoluyla açıklanmış halidir. Ahfeş, eserine besınelenin tefsiriyle 
başlar. Besıneledeki "ism" kelimesinden hareketle vasl ve kat' hernzesine dair 
sayfalarca tartışmaya yer vermektedir. Bakara Suresi'nin başında da hurılf-u 
mukatta'a yönelik uzun tartışmalar yapmaktadır. Bu eserde en belirgin özellik 
Bakara Suresi özelinde bir ilk olarak "bab" başlıklarına yer verilmiş olmasıdır. 
İstisna, izafet, mecaz vb. konular ilgili bab başlıklan altında incelenmektedir. 
Ahfeş kıraat ve şiire bolca yer vermektedir. Hatta muhakkikinin belirttiğine göre 
eserde değişik vesilelerle 317 adet şiire yer verilmektedir.93 Yine eserde 

89 İbn Nedim, ei-Fihrist, I, 198. 
90 Ebil.'l-Hasen Said b. Mes'ade el-Ahfeş (ö. 215/830), M.eônf'I-Kıtr'ôn, (Thk.: Hüda Mahmud 

Kurra'a), Mektebetü'l-Hand, IG.hiı:e, 1990, Muhakkikin Mukaddimesi, I, 16; Cemalüdclin Ali 
b. Hasen el-Kıfti (ö. 624/1226), İnbôhii'r-Rıtvôt ala Enbôhi'n-Nuhôt, (Thk.: M. Ebil.'l-Fadl 
İbrahim), Daru'l-Fikri'l-Arabiyyi-Müessesetü'l-Kütübi's-Sekafiyye, Kahire-Beyril.t, 1986, II, 
36; Koçak, İnci, "Ahfeş el-Evsat", DİA, I, İstanbul, 1988, s. 526. 

91 Kıfti, İnbôhii'r-Rıtvôf, II, 39. 

92 Kıfti, İnbôhii'r-Rıtvôf, II, s. 37. 
93 Ahfeş, Meônf'I-Kıtr'ôn, Muhakkikin Mukaddimesi, I, 35. 
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kelimenin kökleri, hangi kabile lehçelerine ait oldukları gibi bilgiler bulmak 
müml-ündür. Kitapta kelimelerin anlamlarına fazlaca değinilmemiştir. Son 
olarak el-Ahfeş'in çok az sayıda hadise yer verdiğini belirtebiliriz.94 

Zeccac (ö. 311/923) - Mefuıi'l-Kur'fuı 

Bağdat'ta yaşayan ve Basra dil ekolüne mensup olan Ebu İshak İbr:ilı.im 
b. es-Sirri b. Sehl ez-Zeccac (ö. 311/923)'ın konumuzia ilgili eserinin tam adı 
Meiinf'I-K.ttr'iin ve İ'riibiih'tür. Tabakat kitaplarında bu eser için ''Bir benzeri 
yazılmadı" tarzında övücü ifadeler kullanılır95 ve eser müellifin ürünleri içinde 
muhtemelen en kıymetiisi olarak görüldüğünden96 daima en başta zikredilir.97 

Sadece Müberred (ö. 285/898) ve Sa'leb (ö. 291/904) gibi meşhur dilcilerin 
elinde yetişmiş olduğunu belirtmemiz bile onun ilminin derinliğini göstermek 
için yeterli bir referans olacaktır. Telif işini ne kadar ciddiye aldığını göstermek 
bakımından Meiint'I-K.ttr'iin'ını on altı sene gibi uzun bir sürede bititmiş olduğunu 
da belirtmek istiyoruz.98 

Zeccac'ın kısaca Meiint'I-K.ttr'iin diye bilinen eseri incelendiğinde, onun 
daha önce bu sahada yazılmış olan benzerlerinden bazı yönleriyle farklı olduğu 
görülecektir. İlk göze çarpan özellik; bütün surderin hemen hemen bütün 
ayetleriyle ele alındığından dolayı Zeccac'ın eserinin tam bir Kur'an tefsiri 
sayılabilmesidir. Halbuki daha önceki mearu'l-Kur'an sahipleri Kisru, Ferra ve 
Ahfeş'in eserlerini incelerken de belirttiğimiz gibi onlar gerekli gördükleri 
ayetleri tefsir etmişlerdir. Bu da doğal olarak Zeccac'ın eserinin diğerlerinden 
daha hacimli olmasına yol açmaktadır. Zira incelemesini yaptığımız elimizdeki 
baskı beş ciltten ibarettir. Zecdc'ın eserinde diğer eserlerden farklı olarak hadis, 
tarih bilgisi, sebeb-i nüzlıl rivayetleri, kelilml ve fıkhl görüşler gibi bilgilere de 
bolca yer verilmektedir. Bunun böyle olacağını Zecdc eserinin bir yerinde şu 
şekilde dile getirmektedir: 

"Biz i'riibla beraber tJJanqyı ve tifsi1i de açıklryomz. Çiinkii Allah'm 
ki ta bmm tJJtltlaka açıklanması gerekir. O bir qyette 'Onlar K.ttr'iin 'ı diişihıme;der 
mi? .. XJ9 bt!)'tmırak bi;de1i diişihıtJlf!)'e ve dikkatli davra!11llqJ'a teşvik etmişti1: 

94 Eserin metodu hakkında bir değerlendirme için aynca bkz.: Karagöz, Dilbililllse/ Teftir s. 142-
146. 

95 Zerkeşi, el-Bürhan, s. 415. 

96 Ebu İsh:ik İbrahim es-Sirri ez-Zecdc (ö. 311/923), M.eallf'I-KIIr'ii" ve İ'rabiih, (Thk.: Abdilleelli 
Abdüh Şelebi), Aıemü'l-Kütüb, yrs., 1988, Muhakkikin Mukaddirnesi, I, 21. 

97 İbnü'l-Enban, Niiif;etii'/-E/ibbii, s. 183. 

98 Zecdc, Meallf'I-Kitr'iill, Muhakkikin Mukaddirnesi, I, 21. 

99 Nisa, 4/82; Muhammed, 47/24. 
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Dolqyts!)'la hiç kimsenin dil bilginielinin gihiifleJine dqyanmakstijll ya da onlardan 
gelen nakiller/e t!)'tiiJJSIIzjllk giisteren sö'iJer s aifetmesi JJJiimkiin değildir .. . ''100 

Görüldüğü gibi Zecdc'ın birinci amacı i'rib özelliklerine dayalı bir eser 
oluştunnaktır. Ancak bunun yanında kelime anlamları ve onlara dayalı 

yorumlardan da vazgeçmeyeceğini bildirmektedir. Nitekim eserin tamamında bu 
metot hakim durumdadır.ıoı 

Zeccac'ın lvielinf'I-K.IIr'iilı'ından yararlanmak isteyen bir araştırmacı onda 
neredeyse garibü'l-Kur'an türü eserlerdeki kadar kelime · anlamları 
bulabilmektedir. Eser, bu yönüyle de kendinden öncekilerden ayrılmaktadır. 
Zeccac'ın eserinde göze çarpan en belirgin özelliklerden biri de Kı1fe ve Basra 
dil ekolünün tartışmalarına, kelimelerin türevlerine ve farklı okunuşlarına bolca 
yer verilmesidir.102 

C- el-VÜCÜH ve'n-NEzA:iR TÜRÜ ESERLER 

Bir nesne ya da kişinin ön tarafı, değişik yönleri cihetler ve benzerlik 
anlarrundakil03 "vech"in çağulu olan "vücı1h" tefsir terimi olarak; "Kur'an'daki 
bir kelimenin farklı yerlerde farklı anlamlarda kullanılması, yani o kelimenin çok 
anlamlılığı/lafz-ı müşterek" olarak tanımlanmaktadır. Hemen hemen klıisik ve 
çağdaş bütün tefsir usulü kitaplarında bu me:lldeki bir tanımda ittifak edildiği 
söylenebilir. Yine aynı kaynaklarda "hüda" ve türevlerinin Kur'an'da 17 farklı 
anlama sahip oluşu vücı1h için örnek olarak sunulmaktadır.t04 ''Nezair" ise 
denklik, ya da denklik derecesine ulaşan benzerlik/ mis il, şi b h anlamındaki 
"nazir"in çoğuludur.ıos Bir tefsir terimi olarak neziirin tanimı; "Kur'an'da bir 
manarım birden fazla kelime ile ifade edilmesi, yani eşanlamlılık/lafz-ı 
mütevatıe" biçiminde olup kaynaklarda "cehennem" lafzı bu tanıma örnek 
olarak gösterilmektedir. Kur'an'da cehennem azabını ifade etmek için yaklaşık 

100 Zeccac, i\tfeônf'/-Kı~r'dıı, I, 185. 

101 Aynca bkz.: Karagöz, DilbililllseiTeftir, s. 153-161. 

102 Bulut, Ali, ''Filolojik Tefsirle Rivayet Tefsirinin Buluşma Noktası: Zecdc').Il Me:lııi'l

Kut'iin'ı", Tarihten Giiniillliize Kı1r'an İlilllleri ve Teftir Usulii, İlim Yayma Vakfı Kut'iin 
Akademisi, 313-331. 

103 Halil, Kitôbii'I-A)'n, IV, 340-350. 

ıo.ı Zerkeşi, el-Burhan, s. 81; es-Süyılti, ei-İtkôn, s. 301; Katip Çelebi, Kefiii'z-Zmuln, II, 2001; 
Tutgut, Ali, T eftir U sriiii ve Kıfynaklan, İF AV Yayınlan, İstanbul, 1991, s. 201; Cerrahoğlu, 
Teftir Us1ilii, s. 184; Demirci, Tefsir Usulü, s. 157. 

ıos Halil, Kitiibii'I-AJ•ıı, IV, 237; Ebıl'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem İbn Manzılr (ö.711/1311), 
Lisônii'I-Arab, (fhk.: Abdullah Ali el-Kebir-Muhammed Ahmed Hasbülliih-Haşim 
Muhammed Şazeli), Diiru'l-Maarif, Kahire, Trs., s. 4467. 
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olarak onunla eşdeğer anlamda olan "sekar", "hutame", "nir" ve "cahlm" 
kelimelerinin kullanıldığı ifade edilmektedir.I06 

Yukanda tanımlarını yaptığımız iki tabirin birleşmesi ile oluşan "el-Vücı1h 
ve'n-Nezair" ifadesi bir ulfunü'l-Kur'irı terminolojisidir. Bu terminoloji bir 
Kur'irı lafzının hangi ayetlerde hangi anlamlarda kullanıldığı ve Kur'irı'ın diğer 
yerlerinde aynı anlamlara gelen başka kelimelerin olup olmadığını ifade eder. el
Vücılh ve'n-Nezair aynı zamanda bu alanda yazılan eserlerin de ortak adıdır. 

el-Vücılh ve'n-nezair konusu Mukatil b. Süleymirı'ın kitabının başında 

yer verdiği "Kişi Kur'an'daki pek çok vecihleri görmedikçe gerçek bir bilgin 
(falcih) olamaz" haberine göre Kur'irı'ın bilinmesi elzem hususlarından1 D7 

addedilirken; Katip Çelebi'ye göre o, tefsirin bir dalı ya da detayı (füru') olarak 
görülmektedir.ıos I<aynaklarda vücuh ve nezair ilminin bilinmesinin önemine 
yönelik böyle farklı görüşler zikredilmiş olmakla birlikte kanaatimizce 

· Kur'irı'daki kelime ve kavrarnlara doğru anlamı vermeye çalışan bir 
araştırmacının bu konuyu kesinlikle göz ardı etmemesi gerekir. Çüııh.ii bir 
kelimenin Kur'irı'ın neresinde hangi anlamda kullanıldığını bilmek tefsir 
açısından oldukça önemlidir. Örneğin bir an için bir araştırmacının, çalışması 
sırasında Kur'an'da 14 defa geçmekte olan "sıdk" kelimesine her geçtiği yerde 
"doğruluk" anlamı vererek ilgili kavrarnın veeililerini göz ardı ettiğini 

düşündüğümüzde ne denli hatalı sonuçlara gidildiğini talırnin etmek zor 
olmayacaktır. Aynı şey "zekat", "tasadduk", "infak", "i'tıl", "itıl" ve "it'am" gibi 
kelimelerin bazı nüanslarla birlikte Kur'irı'daki "sadaka" kelimesiyle ortak bir 
anlam zemininde kesiştiklerini görememenin dağuracağı sonuç için de 
geçerlidir. Zerkeşi ei-Burhan'ında Kur'irı'daki pek çok kelimenin farklı yerlerde 
farklı anlamlara geldiğini örneklerle göstermektedir. Bunlar arasında çoğu eserde 
özellikle "el-hüda" ve türevlerinin 17 farklı anlama sahip olması dikkat 
çekicidir.I09 Hatta İbnü'l-Cevzi (ö. 597 /1200) bu sayıyı aynı kelime için 24 
olarak açıklamaktadır.110 Süyılti de ei-İtkan'ında böyle kelimelere bolca örnekler 

1 oı; ez-Zerkeşi, el-Burhan, s. 81; es-Süyı1ti, ei-İtkan, s. 301; Kıltip Çelebi, Keifii'z-Zm~tin, II, 2001; 
Turgut, Tefsir Ustılii ve Kqynaklan, s. 201; Cerrahoğlu, Teftir Usfilii, s. 184; Demirci, Tefsir 
Usulü, s. 157. 

101 Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767), ei-Vüctih ve'n-Nezair, (Thk.: Hatim Silih Ziimin), Bağdad, 
2006, s. 19. 

10s Kıltip Çelebi, Keifii'z-Zmuin, II, 2001. 

109 ez-Zerkeşi, el-Burhan, s. 81-87. 

ııo Cemalüddin Ebı1'l-Ferec Abdurrahman İbnü'l-Cevzi (ö. 597 /1200), Niis(/;etii'I-A )iini'n-Nevliifr 
fl Il111i'I-Viict1h ve'n-Nazair, (Thk.: M. Abdülketim Kazım er-Riidi), 1-Iüessesetü'r-Risale, Beyrılt, 
1987' s. 625-630. 
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vermektedir. ı ı ı Şunu söyleyebiliriz ki, vücillı ve nezair bilgisine sahip olmadan 
yapılacak bir tefsir eksik ve hatta hatalı olacaktır. 

Bu alanda araştırmaoya yardımcı olacak pek çok eser vardır. Kaynaklarda 
belirtilcliğine göre bu sahada yazılan eserler de erken denilebilecek bir dönemde 
başlamıştır. Mesela Katip Çelebi, ilgili eserlerin başlangıcını İbn Abbas'tan 
naklen İkrime Mevla İbn Abbas (ö. 105/723) ve Ali b. Ebi Talha (ö. 
143/760)'ya kadar gerilere götürmekte112, başka kaynaklar ise Mukatil b. 
Süleyman'la başlatmaktadırlar. 113 Mukatil b. Süleyman'ın eseriyle başlayan el
vücillı ve'n-nezair çığm Yahya b. Sellam (ö. 280/893)'ın Mukatil'in eseri ile 
büyük benzerlik oluşturan et-Tesarif, el-Hasen b. Muhammed ed-Dameğaru (ö. 
478/1085)'nin K.amt1sii'I-Kıtr'an ve İbnü'l-Cevzi (ö. 597 /1200)'nin Niiifietii'I
A )iin'ü ile devam etmiş ve günümüzde de benzerleri yazılmaktadır.114 

el-Vücillı ve'n-nezair'e dair mevcut eserlerin içerikleri incelendiğinde bir 
husus elikkat çekmektedir. O da bugüne kadar yapılagelen tanımların ilgili 
eserlerin yöntemleriyle örtüşmediğidir. Konuyla ilgili bir inceleme yapan 
Mustafa Karagöz, özellikle nezairin "eşanlamhlık" olarak algılanmasına itiraz 
etmekte ve mevcut nezair tanımı ya da tanımlarının hatalı olduğuna .vurgu 
yapmakta ve kendisi yeni bir tanım getirmektedir. Ona göre mevcut eserlerin 
yöntemlerinden yola çıkılarak şöyle bir tanım yapmak mürrık-ündür: Vücillı 
"Aynı kelimenin Kur'an'ın farklı yerlerinde farklı anlamlarda k-ullanılması" veya 
"Kur'an'ıri farklı yerlerinde farklı anlamlarda k-ullanılan kelimeler"dir. Nezair ise 
"Kur'an'da farklı anlamlarda kullanılan kelimenin/vücillı anlarnlarından 
herhangi birisinin tekrarlandığı yerler" dir. ı ıs 

Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767)- el-Vücfrh ve'n-Nezair 

Bazı temel kaynaklarda Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767)'ın siyasi, kelılmi 
görüşleri ve hadisçilik yönü hakkında olumsuz değerlendirmelere yer 
verilmektedir.116 Fakat aynı kaynaklarda onun tefsircilik yönüyle ilgili hep 
takdirkar ifadeler bulunmak-tadır. Zaten Mukatil'in eser listesine baktığımızda 

ııı es-Süyliti, ei-İtkôu, s. 301-311. 

ı ız Katip Çelebi, Kqfii'z-Zmuin, II, 2001. 

113 ez-Zerkeşi, ei-Burhôu, s. 81; Es-Süyliti, ei-İtkôu, s. 301. 

114 Turgut, Tifsir Usiilii ve K4J'!Iaklan, s. 202-204; Cerrahoğlu, Tifsir Ustilii, s. 185-186. 

ı ıs Karagöz, .Mustafa, "Vücılh ve Neziir'in İsimleşme Süreci", Bilimname/Düşünce Platformu, 
sayı: XIV, 2008/1, s.7-33. Ayrıca bkz.: Çetin, Mustafa, "Kur'an'da Vücıili ve Neziir", Di)•auet 
Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül, cilt: 25, sayı: 3, Ankara, 1989, s. 98, 104. 

116 Bu konuda Hatib el-Bağdadi oldukça geniş bilgiler vermektedir: Ebu Bekr Ahmed b. Ali b. 
Sabit Hatib el-Bağdadi (ö. 463/1070), Tôrihu Bağdôd Medfneti's-Selôm, (Thk.: Beşiir Avvad 
.Marlif), Diiru'l-Garbi'l-İsliimi, Beyrut, 2001, 'XV, 207-219. Ayrıca bkz.: Cerrahoğlu, İsmail, 
"Tefsirde Mukatil İbn Süleyman ve Eserleri", Aukara Üuiversitesi İlahi)•at Fakiiliesi Dergisi, cilt: 
XXI, s. 1-8. 
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onun nesh, kıraat, müteşabih, vücUh ve nez:lir gibi tefsirin en önemli konulan 
ve problemleri hakkında kitaplar yazdığl açıkça anlaşılmaktadır. 117 Bu da onun 
ilmi kişiliğinde tefsircilik yönünün öne çıktığını, onun daha ilk dönemlerde 
tefsirin oluşup gelişmesine katkılannın büyük olduğunu göstermektedir.11B 

Tam adı Ebıl'l-Hasen Mukatil b. Süleyman b. Beşir el-Ezcli el-Belhl olan 
müellifunizin inceleyeceğimiz eserinin adı el-Viici/h ve'n-Nezaıi· ft'I-Kıtr'an'dır.1 19 

Mukatil b. Süleyman'ın eseri vücUh ve nez:lir türü eserlerin içinde günümüze 
ulaşabilmiş en eski eser olma özellik ve üstünlüğüne sahiptir.12o Bu sahada 
yazılan ilk eser olması, sonrakiler için büyük ölçüde kendisinden yararlanılmasını 
sağlamıştır. Öyle ki Yahya b. Sellam (ö. 200/815)'ın kısaca Tesatifolarak bilinen 
Tifsim'I-K.ıtr'an JJJıiJJ!JJa İftebehe EsJJJaiih ve Tesatrcifet Me'anfh isimli eseri Mukatil'in 
eseriyle pek çok yönden benzerlik arz etmektedir. Böylesine büyük benzerlikler 
nedeniyle bazı çevrelerce de neredeyse Mukatil'in eserinden istinsah edilmiş 

. olduğu bile düşünülmektedir.1 21 Biz aralarındaki büyük benzerlikten ötürü bu 
es ere aynca yer vermeyeceğiz. 

Mukatil b. Süleyman, eserine "hüda" kelimesi ile başlar ve 190 kadar 
kelimeyi inceler. Öncelikle, ele aldığl bir kelimenin kaç vechi olduğunu belirtir ki 
bu, o kelimenin Kur'an'da o sayıda anlama sahip olduğu manasma gelmektedir. 
Bunlan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü veeili vb. şeklinde belirterek 
ayetlerdeki kiıllan:ımlarını gösterir. Gösterdiği ayetteki kullanım ile aynı anlama 
gelebilecek başka bir Kur'an lafzını da "kekavlihl", "nazll:uhıl", "nahvehıl", 

"mislühıl" ifadeleri ile belirtmektedir ki bu da nez:lir kısmının örneklerini 
oluşturmaktadır. Müellifin incelediği kelimeler gözden geçirildiğinde dikkat 
çeken bir husus, bazı kelimelerin çift, ya da gruplar oluşturacak biçimde ele 
alınm:ış olmasıdır. Örneğin "hüda", "küfr", ve "şirk" kelimeleri anlam yönünden 
bir grup oluşturmaktadır. Aynca "sıl"', "hasene", "husna", gibi kelimelerin yanı 
sıra "mevt" ve "hayat" da çift oluşturacak şekilde ele alınıp, peş peşe 

117 İbn Nedim, ei-Fihrist, I, 641. 

ı ıs Türker, Ömer, "i\1:ulcitil b. Süleyman", TDİ, XXXI, İstanbul, 2006, s. 135. 

119 Bu eserin adı bazen ei-Eşbdh ve'u-Nezdir olarak da geçmektedir. Fakat elirnizdeki baskının 
talıkikini yapan Hatim Silih ed-Dfu:nin duruma iki sebepten itiraz etmektedir: Birincisi, eşbdh 
zaten uezdirdemektir. İkincisi ise eserin yazma nüshalan arasında ei-Eşbdh ve'u-Nezdirisimli bir 
nüsha da vardır. Ancak ondaki açıklanan kelimelerin sayısı eksik, eserin yazma aslının sayfalan 
da noksandır. Dolayısıyla piyasada bu isimle yer alan kitaplar Mukatil'in ei-Viialh ve'u-Nezdilini 
temsil etmemektedir. Bkz.: Ebu'I-Hasen Mulcitil b. Süleyman b. Beşir el-Ezdi el-Belhi (ö. 
150/767), ei-Viialh ve'u-Nezdir fl'I-Kıir'dHi'I-Kerim, (Thk.: Hatim Silih ed-Dfu:nin), Bağdat, 2006, 
I, Muhakk:ikin mukadclirnesi, 8-1 O. 

ı2o Mulcitil b. Süleyman, ei-Viit~lh ve'ıı-Nezdir, I, Muhakk:ikin mukadclirnesi, 7. 

ı2ı Ebu'I-Abbas Muhammed b. Yezid el-Müberred (ö. 286/900), Me'ttifeka Lafi:!th!l Ve'htelife 
1\tla'udhii miHe'I-Kıir'dui'!-.L\1ecfd, (Thk.: Ahmed Muhammed Süleyman Ebu Ra'd), Cimiatü'l
Kuveyt, Kuveyt, 1988, Muhakk:ikin Mukadclirnesi, s. 25; Karagöz, Dilbilimse/Tifsir, s. 168. 
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zikredilmektedir. Bu yöntem eserin tümünde vazgeçilmez olarak uygulanmış 
değildir. Ancak kısmen de olsa böyle bir yöntemin eserde yer almış olması, 
anlam yakınlığı veya anlam zıtlığı bulunan kelimeleri bir arada görme kolaylığı 
sağlaması açısından önemlidir. Yine, eserin tamamı incelendiğinde alışık 

olduğumuz alfabetik, ya da sure tertibine dayalı bir sıralama olmadığı göze 
çarpmaktadır. Kitabın hiçbir yerinde isoada yer verilmemektedir. Bu da 
müelli:fin naklettiği bilgilerin sahiplerini öğrenmeyi imkansız kılmaktadır. 122 

Müberred (ö. 285/898) - Me'ttefeka Lafzuhı1 Vehtelefe Ma'nahü 
mine'l-Kur'ani'l-Medd 

Ebu'l-Abbas Muhammed el-Müberred (ö. 286/900)'nin konumuzla ilgili 
Kur'an sözlüğünün tam adı Me'ttifeka Lif~!'hfi Ve'htelife Ma'nahii JJJıiıe'!-Kıtr'dni'I
Mecftfdir. Müellif, Basra dil ekolünün kendi dönemindeki öncüsü idi. Hayatı 
hakkında bilgi veren tabakat kitapları onun hafıza, zeki, anlayış, muhakeme ve 
ilmi üstünlüğünden övgü dolu sözlerle bahsetmekte, bunu pekiştiren bir unsur 
olarak ise rakibi Kılfe dil ekolü mensuplarııda gerçekleştirdiği münazaralarına 
yer vermektedirler.123 Çoğu Arap dili ve edebiyatı ile ilgili olmak üzere değişik 
branşlarda eserler meydana getirdiği gibi burada incelerneyi düşündüğümüz ve 
adını yukarıda belirttiğimiz eserinin yanı sıra me'aru'l-Kur'an ve i'ribü'l-Kur'an'a 
dair ürünler de vermiştir.t24 

Müoerred'in eseri kendi türü içerisinde diğerlerine göre muhtasar bir 
yapıya sahiptir. Kitabın başında kelimelerin anlam yönüyle üçe ayrıldığı belirtilir. 
Bunlar: Lafızları aynı, anlamları farklı; anlamları aynı, lafızları farklı; lafızları ve 
anlamları farklı olan kelimelerdir. Eserde beş kelime üzerinden bu gruplara 
örnekler verilir ve ardından kelimelerin açıklamasına geçilir. Eserin tümünde 
incelenen kelimelerin toplam sayısı 26'dır. Aynca kitabın sonunda Kur'an'da 
"vema edrike ... " formunda gelen istifham, haberin hazfi, kelimın ilıtisarı ve 
tahvili gibi konular müstakil başlıklar altında kısaca işlenmiştir. 

Müberred, metot yönüyle de kendisinden önceki el-vücılh ve'n-neziir 
eserlerinden pek etkilenmemiş olup, onlardan farklılık arz etmektedir. Önce 
kelimelerin anlamını belirt:tik"ten sonra o kelimenin ayetlerdeki kullanımlarına yer 
vermektedir. Bazen "nazirııhu" ifadesini kullanarak neziirini bildirmektedir. 
Eserde hadis, Arap şiiri ve atasözü, sebeb-i nüzıll, nahiv bilgisi gibi kendinden 

122 Aynca bkz.: Altuntaş, Halil, "el-Vücı'ılı ve'n-Nezmr", D!J•anet Dergisi, cilt: 26, sayı: 1, yıl: 1990, 
s. 13-29; Türcan, Selim, "Özgün Bir Nakil Biçimi Olarak Vüctih ve Nezmr Edebiyatı", Hilit 
Üniversitesi İlah!J•at Fakiiltesi Dergisi, cilt: 9, sayı: 18, yıl: 2010/2, s. 99-124; Karagöz, Dilbilimsel 
Tefsir, s. 165-167. . 

123 Yah.-ı'ıt el-Harnevi, Mu'cemii'I-Üdebii, s. 2678-2684. 

124 Yah.-ı'ıt el-Harnevi, 1\!Iu'cemii'I-Üdebd, s. 2684; el-Kıfti, İnbiihii'r-Rıtvdt, III, 241-253. 
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önceki eserlerde bulunmayan bilgilere de yer vermiştir. Bu eser kelimelerin 
ezdaclıru da belittmesi bakımından aynı kategorideki eserlerden ayrılrnaktadır.ı2s 

Damegaili (ö. 478/1085) - Kamusü'l-Kur'an 

Ebu Abdiliili Huseyn b. Muhammed ed-Dfu:negaru (ö. 478/1085)'nin 
Kiimflsii'I-!Vtr'an/ Islahu'l-Viict/h ve'n-Nezair fi'I-!Vtr'an126 adlı eseri bu alanda önemli 
bir yere sahiptir. Müellif, kitabının başında, kendinden önceki eserleri 
ineelediğini ve onlarda birtakım eksiklikler gördüğünü ifade etmektedir. 
Belirttiğine göre bu eksiklikler; incelenmesi gereken bazı Kur'an lafızlarının 
Mukatil b. Süleyman ve diğer musannifler tarafından incelenmemiş olmasıdır. 
Dfu:negaru'nin böyle bir açığı kapatma hedef ve iddiasıyla eserini telif ettiği 
anlaşılmaktadır. Onun bir amao da; eseri ok-uyan ve onu ezberlemeye çalışan 
öğrencilere kolaylık sağlamak olmuştur. Bu amaca uygun olarak ise eserini 
bablara ayıİmıştır. 127 

Dfu:negaru eserinde 529 kelime üzerinde durmuştur. Halbuki Mukatil'in 
eseri 190, Müberred'inki 26 kelimeyi ihtiva etmekteydi. Bu açıdan bakıldığında 
Dfu:negaru'nin eseri diğerlerine göre oldukça kapsamlı, gerçek bir Kur'an 
sözlüğü niteliğindedir. Zaten isminin Kôtm1sii'I-!Vtr'an olması da bu yönde bir 
ipucu vermektedir. Kiimı1sii'!-!Vtr'an'ın en dikkat çekici yanlarından biri de sahip 
olduğu üsluptur. Öğrenci merkezli yazıldığı için olsa gerek çok sade, anlaşılır ve 
akıcı bir üsluba sahiptir. 

Eserde incelenen kelimeler alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Eser, elif 
harfinden ya harfine kadar "babü'l elif'', "babü'l-ba" ... "babü'l-ya" biçiminde 
bablara ayrılmıştır. Her babcia o harf ile başlayan kelimeler, sülasi veya ziyadeli 
olmalarına bakılmaksızın başlangıç harfine göre sıralanmaktadır. KiiJNt1sii'I
IVtr'an' da ele alınan bir kelimenin öncelikli olarak kaç veeili olduğu, yani 
Kur'an'da kaç manada kullanıldığı net olarak belirtilmektedir. Bu manalar ise 
kelimenin hemen altında gösterilmektedir. Örneğin "babü'l-ba" başlığı altında 
"be's" kelimesinin üç manaya sahip olduğu ifade edildikten sonra ilgili 
marraların "azab", "fakr", "kıtal" oldukları sıralanmah.-ı:a, ondan sonra ilgili 
ayetlere yer verilmektedir.128 Eserin tümünde 526 kelime bu tarz üzere 

125 el-Müberred, Me'ttefeka L.ifi!th!l Ve'htelefe Ma'udhii !IJÜJe'I-Km·'dui'l-J\!Iedd, s. 47-86. 

126 Kaynaklarda müel.lif ve eserinin ismi ile ilgili olarak birbirinden farklı bilgiler verilmektedir. 
Bkz.: İbnü'l-Cevzi (ö. 597 /1200), Niizhetii'I-A)iilı, Muhakkikin mukaddimesi, s. 83; ez
Zerkeşi, ei-B11rhdıı, s. 81; es-Süyuti, el-İtkdu, s. 301; Katip Çelebi, Ke{/ii'z-Zmıihı, II, 2001; Çetin, 
Esma, Ddmegduf'ııiu e/-Viict/h ve'u-Nezdir İsiJJJii Eseriudeki lv!etodu, Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2006, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 18-22. 

127 Ebu Abdiliili Huseyn b. Muhammed ed-Damegaru (ö. 478/1085), Kdtmlsii'I-Kllr'du/Isldhii'I
Viictlh ve'u-Neiftir ft'!-K.ıtr'ibı, (Thk.: Abdiliaziz Seyyid el-Ehl), Diru'l-llm li'l-Melayin, Beyrut, 
1983, s. 11. 

128 Dimegaru, ''Kiitmlsii'I-K.ıtr'dıı, s. 62. 
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açıklanmaktaclır ki diğer eseriere göre daha derli toplu bir görüntü 
sergilemektedir. 

Dfu:negaru, veebini bildirdiği kelimenin ayetteki yerini gösterdikten sonra, 
"naziruhu", "mislühu", "kekavlihl", "nahvühu" gibi ifadelerle de nezair 
konusuna yer vermektedir. Onun eserinde sadece Kur'an'ın kavramsal 
düzeydeki lafı.zları değil, aynı zamanda "hatta", "fi", "lamü'l-meksılra", "min" 
vb. edatlar da incelenerek esere bir farklılık ve zenginlik katılmaktaclır. 

Son olarak, K.iiJm1sii'l-K.ttr'an'ın bir araştırmacı için başvurulması gereken 
ve başvurulduğunda doyurucu bilgiler sunan bir sözlük olduğunu belirtmek 
isteriz. 

İbnü'l-Cevzi (ö. 597 /1200)- Nüzhetü'l-A'yün 

Kaynaklardan öğrendiğimize göre EbU'l-Ferec Cemruüddin 
Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdaeli (İbnü'l-Cevzi) (ö. 597 /1200) 
tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi din ilimlerinden başka tarih, astronomi, 
matematik, tıp ve diğer alanlarda olmak üzere toplamda büyüklü küçüklü 
300'den fazla eser yazabilecek kadar engin bilgi, keskin zeka ve geniş bir kültüre 
sahip olması ile tanınmaktaclır. 129 Onun eserlerinin 25 adedi Kur'an, tefsir ve 
kıraat ilimlerine dairdir.130 Bu yazımızda değerlendirmeyi planladığımız eserinin 
adı Niizlıetii'l-A )iini'n-Nevdifr fl Ilmi'!-Viict1hi'11-Nezai/dir.131 

Niizlıetii'l-A)iin hem bir Kur'an sözlüğü, hem de Kur'an tefsiri niteliğine 
sahip eserlerdendir. Eser alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir. Harflerin dizimi 
kök ·harfleri dikkate alınmaksızın kelimenin başlangıç harfi esas alınarak 

gerçekleştirilmiştir. Örneğin "istiğfar': kelimesi "ğa-fe-ra" köküne bakılmaksızın 
e/ijharfi başlığı altında ele alınmıştır. Ibnü'l-Cevzi eserini her harf için bir bölüm 
olmak üzere 29 bölüme ayırmıştır. Bölüm isimleri "kitab" kelimesi ile ifade 
edilmiştir. Dolayısıyla eserin bölümleri "kitabü'l-elif', "kitabü'l-ba" ... "kitabü'l
ya" biç~de gösterilmiştir. Niizlıetii'l-A )ii n' de aynca her kelime için bir bd b 
vardır. "Ittiba"' kelimesi ile başlayıp "yemin" kelimesi ile son bulan eser 324 
kelimeyi incelemektedir. Bir başka ifadeyle eser "babü'l-ittiba"' ile başlayıp 

''babü'l-yemin" ile son bulmakta olup toplam 324 babdan müteşekkildir. 

Eserde kitab olarak belirtilen bölümlere girildiğinde sırasıyla önce iki, 

129 Ebıl'l-Fida İsmail b. Ömer İbn Kesir (ö. 774/1372), ei-BidifJ•e ve'ıı-Nihi!J•e, (Dık.: Abdullah ibn 
Muhsin et-Türki), el-Bülııls ve'd-Dirasat, yrs., trs., li..'VI, 706-711; Celalüddin Abdurrahman b. 
Ebi Bekr es-Süyılti (ö. 911/1505), Tabakôtii'l-lviiifessirin, Daru'l-Kütübi'l-llmiyye, Beyrılt, trs., 
s. 50-51; İbnü'l-Imad, Şezerôtii'z-Zeheb, VI, 537-540; Yavuz, Yusuf Şevki-Ava, Casim, 
"İBNÜ'L-CEVZİ, Ebıl'l-Ferec", DİA, XX, İstanbul, 1999, s. 543-549. 

no Cerraboğlu, İsmail, "Ebıl'l-Ferec Abdurrahman İbnü'l-Cevzi: Nevasibu'l-Kur'an", D!J•anet 
Dergisi, cilt: 33, sayı: 3, 1987, s. 53-54. 

131 Katip Çelebi, Keffli'z-Ziiııliıı, II, 2001. 
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sonra üç, dört, beş ya da daha fazla vecbi yani manası bulunan kelimeler 
açıklanmaktadır. Bunu belirtmek için her ba.b'dan sonra ''babü'l-vecheyn", 
''babü'l-erba'ati" gibi küçük başlıklar kullanılmaktadır. Bu tarz başlıkların eserin 
kullanımını kolaylaştırdığı muhakkaktır. 

Eserde takip edilen yöntemi şöyle sıralamak mümkündür: Müdlif 
öncelikle Asmai (ö. 216/831), İbn Kuteybe (ö. 276/889), Zeccac (ö. 311/923), 
İbn Faris (ö. 395/1004) ve diğer dilcilerin adlarını zikrederek onların görüşlerine 
dayalı olarak kelime hakkında açıklama yapar. Burada kelimenin mana, 
eşanlamlılık, zıt anlamlılık, müzekker-müenneslik, tekillik-çoğulluk gibi dilsel 
tablilleri yapılır. Ardından ilgili kelimenin Arap örfünde ve şairlerin k'lllianımında 
hangi anlama geldiğini gösteren bir beyt ya da atasözüne yer verilir. Daha sonra 
kelimenin vecihlerine yani Kur'an'daki anlamlarına geçer. Bu manaları 

"müfessirlerden bazılarının" veya "ehl-i tefsir"in zikrettikleri vecihler olarak 
ifade eder. Daha sonra kelimenin kıraat yönünden incelemesi yapılır. Fıkhl 

yönden hüküm bildiren ayetlerin bu yönleri ele alınır. 

Niitfıetii'I-A)iin'de nezairi belirtmek için "nazir" kelimesi kullanılmayıp 
"mislühfı" ve "kekavlihl" ifadeleri yer almaktadır. 

SONUÇ 

Kur'an kavramları üzerine yapılan çalışmalarda Kur'an sözlüklerinden 
yararlanmak kaçınılmaz bir gerçeklik'iir. Bu sözlükler yaygın olarak garibü'l
Kur'an, me'ıini'l-Kur'an, vücfıh ve nezair türü eserler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kavram çalışmalarında ilgilenilen lafzın ve yürütülen çalışmanın 
niteliğine göre bu sözlüklerden yararlanılması gerekmektedir. Örneğin, 
araştırmacının çalışmasına konu ettiği lafız sonradan Arapçalaşmış, ya da anlamı 
herkes tarafindan bilinerneyen "garib" kelimelerden olabilir. Bunun için tefsir 
literatüründe garibü'l-Kur'an olarak nitelenen eseriere müracaat edilmesi ve 
zaman sıralamasına göre onlardan yararlanılması gerekir. Bu tür eserler 
araştırınacıya kelimenin anlam ve lehçelerdeki yeri hakkında bilgi sunacaktır. 

Aynı şekilde, incelenen kelimenin i'rab ve kıraatıere göre aldığı anlamlar 
me'ıini'l-Kur'an türü eserlerinden araştırılmalıdır. Bu tür eserler sadece 
kelimelerin değil, aynı zamanda ibarelerin anlamları konusunda da araştırınacıya 
yardımcı olmaktadır. Me'ıini'l-Kur'an ile i'rabü'l-Kur'an türüne ait eserler hem 
isim hem de yöntemleri açısından birbiriyle sarmal halindedirler. Buna örnek 
olarak sadece Zeccac'ın eserinin adının İ'riibii'I-Kıtr'iin ve Meanfhi, yine Ferra'nın 
meşhur eserininkinin ise Trjsfm Miitkili İ'rabi'I-Kıtr'dn ve Meanfhi olduğunu 
belirtebiliriz. Dolayısıyla bu eserleri birbirinden ayırmak zordur ama çok da 
gerekli değildir. 

el-Vücfıh ve'n-nezair türü eserler de araştırmacıya, ilgilendiği kavramın 
türevleriyle birlikte Kur'an'ın hangi ayetinde hangi manaya geldiği konusunda 
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yardımcı olacaktır. Bu eserlerden kelimenin hem vecihlerini, yani Kur'an'da kaç 
manaya geldiklerini hem de bu manalardan birinin yine başka ayederde hangi 
kelime ile karşılandığını öğrenmek mümh.iindür. Bu alanda yazılan eserler de ilk 
kaleme alınanlardan başlayıp zaman içerisinde gelişme göstererek artan sayıda 
kelimeleri araştırınacıya sunmaktadırlar. 

Son olarak şunu belirtmek istiyoruz: Yapılan yüksek lisans ve doktora 
tezlerinde ve diğer kavram çalışmalarında Ragıb el-İsfeharu'nin el-Miifredat'ı gibi 
k<ıllanım kolaylığı nedeniyle belli eseriere yoğunlaşıp diğerlerini bir kenara 
bırakmak yerine araştırmanın niteliğine ve ilgili etaplarına göre mümh.iin olduğu 
kadar diğer eserlerden de yararlanmaya çalışılmalıdır. 
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