
mü'enneş, el-İdgö.m (Ferra) gibi monog
ramer kaleme alınmıştır. Süyutl, kelime 
veznini tesbit alıştırmasına dair Muaz b. 
Müslim el-Herra'dan (ö. 187/803) yapılan 
bir rivayete dayanarak onu sarf ilminin ku
rucusu saymış, Şeg,e'l-'art fi tenni'ş-şarf 
sahibi Ahmed el-Hamelavl de bu konuda 
ona uymuştur (bk bi bL). Ancak bu görüş, 

temrin meselelerinin bir ilmin esaslarının 
ortaya konulmasından sonra ele alınabi
leceği gerekçesiyle kabul görmemiştir. 

ll (VIII ) ve lll. (IX.) yüzyıllarda kaleme 
alınan bu eserlerden sonra IV. (X.) yüzyıl
dan itibaren sarf ilmine dair birçok eser 
yazılmış olup başlıcaları şunlardır: Kasım 
b. Muhammed el-Müeddib, De]fö.'i]fu't
taşrif (nşr. Ahmed Nadvdğr., Bağdat 1407/ 
1987); Ebu Ali el-Farisl, et-Tekmile; Rum
manl, et-Taşrif; İbn Cinnl, et-Taşritü'l
mülCıki ve el-Münşıi ii şerl)i't-taşrii li'l
Mazini; Abdülkahir el-Cürcanl, el-'Umde 
ve el-Mittal); Ahmed b. Muhammed el
Meydanl, Nüzhetü't-tarf; Neşvan el-Him
yeri. Risale ii't-taşrii; Kemaleddin el-En
bari, el-Veciz; Sekkal<i, Mittal)u'l-'ulCım 
(sarf kısmı); İbn Yalş, Şerl)u't-Taşrifi'l
mülCıki; İbnü'l-Hacib, eş-Şdtiye; Radi el
Esterabadl, Şerl)u'ş-Şaiiye; İbn Usfur. el
Mümti'; Ebu Hayyan el-Endelüsl, el-Müb
di'; MekkQdl, el-Bast ve't-ta'rii ii 'ilmi't
taşrif; İsamüddin el-İsferay1nl, Mizanü'l
edeb. Modern zamanlarda kaleme alınan 
eserlerden bazıları da şöylece sıralanabi
lir: Yusuf Faris Eftimus- Said Şukayr, Ti
bü'l-'art (Beyrut 1888); Harun Abdürrazık, 
'Unvanü':v?.arf (Bulak 1306/ 1889) ; Ah
med el-Hamelavi, Şeg,e'l-'ari (Bulak 13 ı 2); 
Didkos Sinan, Menarü'l-elbdb (Orşelim 
1903); Muhammed Muhyiddin Abdülha
mld, DürCısü't-taşrif (Kahire 1958); Sey
yid Emin Ali, Fi 'İlmi'ş-şari (1-11, Kahire 
ı 975- ı 976); Fethi ed-Decnl, Fi 'İlmi'ş
şarf (Küveyt 1979); Muhammed Ebü'l-Fü
tuh, 'İlmü'ş-şarf (Kahire 1986); Ebüssu
ud Haseneyn, 'İlmü'ş-şarf (Kah i re 1 987); 
Fahreddin Kabave, Taşrifü'l-esma' ve'l
et'al (Beyrut 1408/1988); Abdülcebbar Al
van, eş-Şariü'l-vazıl) (Bağdat 1408/1988); 
Abdüsselam b. Amir, el-Müncid (Tunus 
1990); Hazim Ali, Taşrifü'l-esma' (Kahire 
1998); Faris M. Isa, 'İlmü'ş-şarf (Amman 
1421/2000); Eymen Emin Abdülganl, eş
Şarfü'l-kafi (Beyrut 1421/2000); Abdul
lah M. el-Hatlb, el-Müsta]fşa (1-11, Küveyt 
1426/2005) ; M. Hayr el-Hulvanl, el-Mug
ni'l-cedid (Beyrut, ts.). Ayrıca Reşld eş
Şertunl Mebadi'ü'l-'Arabiyye (1-N, Bey
rut 1960-1963). Mustafa el-Galay'inl Ca
mi'u'd-dürCısi'l- 'Arabiyye (1-111, Kah i re 
1382/ 1962, 8. bs.). Abbas Hasan en-Nal)-

vü'l-vafi (i-IV, Kahire 1973). Ali Rıza el
Merci' ve Muhammed el-Antal<i el-Mu
l)it adlı eserlerinde nahivle sarf konuları
nı birlikte ele almışlardır. 

İslam dünyasında özellikle Osmanlı med
reselerinde eş-Şafiye (İbnü'l-Hacib). el
Emşile, Bina'ü'l-et'al, el-Ma]fşCıd (üçü 
de anonim). el-'İzzi (Zencan!) ve Mera
l)u 'l-erval) (Ahmed b. Ali b. Mes'Gd) ad
lı muhtasar sarf kitapları yoğun ilgi gör
müş, bunlarla ilgili çok sayıda şerh ve ha
şiye yazılmış, yeni baskıları ve Türkçe ter
cümeleri yapılmıştır. Sarf öğretiminde gü
nümüzde de önemini koruyan son beş eser 
"sarf cümlesi" olarak tanınmıştır. Osmanlı 

döneminde Molla Fenari Esasü'ş-şarf ii 
'ilmi't-taşrif, Ali Kuşçu 'Un]füdü'z-zeva
hir, Cemaleddin İshak Karamani et-Te
vabi' ti'ş-şart, Birgivl Kifayetü'l-müb
tedi'yi kaleme almış , Bedreddin el-Ayni, 
Ahmed Dinkuz, Dede Cöngl ve Muslihud
din Mustafa Sürurl gibi alimler de med
reselerde okutulan sarf kitaplarına şerh 
ve haşiyeler yazmışlardır. 

Anlatım dili Türkçe olan sarf kitapları
nın telifi İskilibl'nin (ö . ı ı 99/1785) Tuhte
tü'l-ihvan'ı ile başlamış ve Tanzimat'tan 
sonra yoğunluk kazanmış olup başlıcaları 
şunlardır: Ali b. Hüseyin Edirnevi, Kava
idü'l-i'lal ve'l-idgiim ( İ stanbul 1276); 
Mazlumzade Mustafa, Teshilü't-tasrif (İs
tanbul 1286); Hacı İbrahim Efendi , Taf
silü 't-te'lif (İstanbul 1289); Abdülkerlm 
b. Hüseyin Amasyevi (İngiliz Kerim Efendi), 
Zübde ii ilmi's-sarf (İstanbul1292); Meh
med Zihni, el-Müntehab (İstanbul 1 303); 
Abdüssamed Refı, el-Muhtasar (İstanbul 
ı 307); Muhammed Lutfı, Mücmelü 's-sarf 
(İstanbul 1308); Fevzi Nadir!, Türkçe Kül
liyyat-ı Kavaid-i Arabiyye'den Sart Kıs
mı (İstanbul 1308) ; E. Serayl, Mufassal 
Sarf-ıArabi(İstanbul1314); Komisyon, 
Mülahhas Sarf-ı Arabi (İstanbul 13 14); 
Manastırlı Mehmed Rifat, İlm-i Sart-ı Ara
bi; Hanbelizade Mehmed Şakir, Temrin
li ve İ'rablı Usan-ı Arabi (sarf kısmı, is
tanbul ı 327, ı 329). Son dönemde imam
Hatip okulları ile Yüksek İslam enstitüleri 
ve ardından İlahiyat fakültelerinde, Ede
biyat fakültelerinin Arap dili ve edebiyatı 
bölümlerinde ders kitabı ihtiyacını karşı
lamak üzere klasik eserlerin yeniden ya
yımlanması, tercümesi, ayrıca yeniden te
lif şeklinde bazı çalışmalar gerçekleştiril
miştir. Telif eser yazanlar arasında Ahmet 
Ateş - Tahsin Yazıcı - Nihad M. Çetin, Be
kir Topaloğlu - Hayreddin Karaman, Hü
seyin Atay- İbrahim Atay - Yakup İsken
der, M. Meral Çörtü, M. Sadi Çöğenli ve 
Hulusi Kılıç yer alır. 
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ımf HuLi)si Kıuç 

L 

Paranın 
parayla değişimini konu edinen akid 

anlamında fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "savmak, çevirmek, harcamak. 
değiştirmek, nakletmek, altın parayla gü
müş parayı değiştirmek, bir para diğeri
ne üstün olmak" gibi anlamlara gelen sarf 
kelimesi fıkıhta paranın para ile değişimi
ni konu edinen akdi ifade eder. Sarf işini 
meslek edinen kişiye sayrafi veya sarraf 
denir. Bu akde sarf isminin verilmesi keli
menin kökündeki "nakletme" veya "üstün
lük" manasıyla açıklanarak bedeller akid 
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meclisinde karşılıklı şekilde el değiştirdiği 
veya bir paranın diğerine göre kalite ve 
değer yönünden bir üstünlüğe sahip ol
masının değişimin sebebini oluşturduğu 
için sarfın bu adı aldığı, paralar arasındaki 
kalite farkını anlayan kişiye de bu sebep
le sarraf dendiği belirtilmiştir (Zemahşer!, 

II, 295) . Sarf kelimesine ait para değişimi 
manasının Ararnice etkisi altında geliştiği 
de söylenmiştir (EJ2 Suppl. !İng], s. 703). 
Sarf kelimesinin çeşitli türevleri , Kur'an-ı 
Kerim'de ve hadislerde sözlük anlamında 
yaygın biçimde kullanılmıştır (M. F Abdül
baki, el-Mu'cem, " şrf'' md.; Wensinck, el
Mu'cem, " şrf'' md.). Terim manasıyla sarf 
temel hadis eserler inin büyü', ticarat vb. 
bölümlerinde yer alan saMbe ve sonraki 
nesillere ait ifadelerde sıkça geçmektedir 
(Buhar!, "Büyü'", 78, 80; İbn Mike, "TI.ca
rat" , 50) . Sarf "değişime konu edilen para
lar arasındaki oran" (parite 1 kur) anlamın

da da kullanılmıştır (İbn Rüşd , VII, 23). is
lam'ın ilk dönemlerinde altın ve gümüşün 
kendi içlerinde ve çapraz olarak değişi
miyle sınırlı olan sarf daha sonra para iş
levi gören diğer metalleri de kapsamına 
almıştır. Modern dönemde ise sarf altın, 
gümüş ve diğer metalleri konu edinen de
ğişimin ötesine geçerek ağırlıklı biçimde 
kağıt para çerçevesindeki döviz alım sa
tım işlemlerine (kambiyo 1 exchange) kay
mış. bu tür işlemlerin yapıldığı yer olan 
banka modern Arapça'da aynı kökten tü
retilen masrif kelimesiyle karşılanmıştır. 

İslam'ın ana kaynaklarında helaı ve meş
ru kazancın önemiyle haksız kazanca yol 
açan yöntem ve uygulamalara karşı alına
cak tedbirler üzerinde ısrarla durulmuş. 

fakihler bunların ayrıntılarıyla ilgili öne
riler geliştirmiştir. Bu tedbirler genellikle 
tarafların yaptıkları akid hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmaması (cehalet), belirsiz
lik (garar) , hile ve faiz (riba) gibi hususlar
la ilgilidir. Karşılıklı bedelierin her ikisinin 
de paradan ibaret olduğu sarf ribaya bu
laşmaya yatkın bir yapıda olduğundan bu 
yasağa bulaşmadan paranın parayla de
ğişiminin sağlanması sarf akdiyle ilgili fı
kıh doktrininin özünü oluşturur. Riba ya
sağını düzenleyen hadislerde altın ve gü
müş kendi cinsiyle mübadele edilecekse 
bedelierin peşin ödenmesi ve eşit miktar
da olması, değişimin farklı cinsler arasın

da olması halinde sadece bedelierin pe
şin ödenmesi şart koşulmuştur (Müslim, 
"Müsa15at", 75-85; riba yasağının kapsa
mı ve ayrıntılarıy l a ilgili görüş ayrılıkları 

hakkında bilgi için bk. FAİZ) . Fıkıh litera
türünde sarf akdini ilk dönemlerden itiba
ren müstakil bir bölüm halinde (kitabü's-
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sarf) işleyenler bulunsa da genel temayül 
konuyu bey' 1 büyü' bölümünün bir alt baş
lığı halinde ve özellikle riba ile birlikte iş
leme yönünde olmuştur. Fıkıh eserlerin
de geniş anlamıyla bey' iki bedelin karşı
lıklı değişimini konu edinir. Değişime ko
nu olan bedelierin durumu bey'in alt tür
lerini belirler. Karşılıklı bedellerden para 
niteliğinde olanlar (dirhem ve dinar: nu
küd) süreklisemen konumunda olup bun
ların birbiriyle değişimi genel anlamda bey' 
akdi kapsamında olmakla birlikte özel ola
rak sarf adını alır (ayrıca bk. MEBI'; SEMEN). 
Altın ve gümüş gibi farklı cinsten parala
rın değişiminin fıkıhta sarf adını alacağın
da ihtilaf yoktur; ancak bir paranın kendi 
cinsiyle, mesela altının altınla veya gümü
şün gümüşle değişimine fakihlerin çoğun
luğu sarf adını verirken Malikller bu tür 
değişim için tartı yoluyla gerçekleşmişse 
"muratala", sayıyla yapılmışsa "mübade
le" terimlerini kullanmışlardır. Fıkıh doktri
nindeki sarf hükümleri bu iki metalden 
mamul malların yanı sıra para işlevi gö
ren başka metailere de teşmil edilmiştir. 

Modern dönemde metal para sistemi ter
kedilip kağıt para sistemine geçildiğinden 
klasik sarf modeli bu yeni yapıya uyarlan
maya çalışılmaktadır (bu kon u da bazı de
ğerlendirmeler için bk. Durmuş , bibl.). 

Sarf Akdinin Rükün ve Şartları . Sarf ak
dinin rükünleri Hanefiler'e göre icap ve ka
bulden ibaret olup taraflar, ehliyet ve ak
din konusu gibi hususlar kuruluş (in'ikad) 
ya da sıhhat şartı sayılırken diğer mezhep
ler bunların tamamını rükün kapsamında 
değerlendirmiştir (bk. AKİD; BEY'; İRADE 
BEYANI) . öte yandan bu akde özgü ileri 
sürülen şartlar, tamamen karşılıklı bedel
ler arasında faize geçit vermeyecek biçim
de bir değişimin gerçekleşmesini sağla
maya yöneliktir. Fıkıh doktrininde sarf ak
dinin şartlarıyla ilgili olarak ele alınan me
seleler şu şekilde özetlenebilir: 1. Bedel
Ierin Para veya Para Hükmünde Olması. 

Sarf akdine konu olan karşılıklı bedelierin 
para veya para hükmünde varlıklar olması 
gerekir. Para denildiğinde literatürde ilk 
akla gelen altın ve gümüşten mamul sik
keler, yani dinar ve dirhemdir. Bu metalle
rin külçe, kalıba dökülmüş veya işlenmiş 
halde olması onların para olma özelliğini 
ortadan kaldırmaz. Hatta başka bir men
kul eşyanın içine yedirilmiş ve onun ayrıl
maz parçası haline getirilmiş olan altın ve 
gümüş parçaları da para hükmünde sa
yılmıştır. öte yandan başka madenlerle ka
rıştırılmış altın ve gümüş paralarla (mağ

ş Oş dirhem ve dinar) altın ve gümüş dışın
da demir, bakır gibi metallerden basılmış 

paraların (fels, çoğulu fülOs) piyasada te
davülde olması halinde sarf hükümlerine 
tabi olacağı genel kabul görmüştür. Be
dellerden birine veya ikisine para dışında 
bir malın eklenmesi durumunda eklenen 
malın ribayı gizleme aracı olarak kullanı

lıp kullanılmadığı önem taşımaktadır. Bu 
tür işlemlerde eklenen malın değeri kar
şı bedeldeki fazlalığa paha yönüyle teka
bül edebilecek durumdaysa bu işlem iyi 
niyetle yapılmış sayılır ; fakat eklenen mal 
ile onun payına düşen karşı bedel arasın
da makul sayılmayacak bir fazlalık varsa 
bunun riba yasağını aşmaya yönelik bir 
hile olduğu kabul edilir. Fıkıh eserlerinde, 
genel kabul görmesi halinde altın ve gü
müş dışındaki metallerin de para gibi iş
lem göreceği ve bunlara da sarf hüküm
lerinin uygulanacağı kabul edildiği gibi gü
nümüzde baskın görüş piyasaya hakim ol
ması sebebiyle kağıt paraya da sarf hü
kümlerinin uygulanması gerektiği yönün
dedir. İslam Konferansı Teşkilatı'na bağlı 
İslam Fıkıh Akademisi, 11-16 Ekim 1986 
tarihlerinde yapılan üçüncü dönem top
lantısındaki 21 sayılı kararıyla bu kanaati 
desteklemiştir. Altın ve gümüşün Hz. Pey
gamber döneminde birtakım hükümlere 
tabi tutulması öncelikle bunlardaki para
sal özelliğe bağlı olduğundan para özelliği 
taşıyan her türlü varlığın aynı hükmü ta
şıması şariin amacına uygun görünmek
tedir. Bu bakımdan sarf işlemiyle ilgili ola
rak getirilen kural ve kısıtlamalar, yaban
cı ülke parası ile yerli paranın alım satımı 
demek olan günümüzdeki döviz ticareti
ni doğrudan ilgilendirmekte olup vadenin 
söz konusu edilmediği durumlarda döviz 
değişim (kambiyo) işlemlerinin caiz olduğu 
günümüz fakihlerince benimsenmiş, is
lam Konferansı Teşkilatı'na bağlı İslam Fı
kıh Akademisi'nin 14-19 Kasım 1998 ta
rihlerinde yapılan on birinci dönem top
lantısındaki 102 sayılı kararı da bu yönde 
olmuştur (bk. NAKİT; PARA). 

2. Aynı Cinsten Bedelierin Eşit Miktar
da Olması (Mümaselet). Bu şart Resül-i Ek
rem'in, bedelierin tamamen eşit miktar
da olmasını şart koşan "mislen bi-mislin" 
ve "sevaen bi-sevain" ifadelerine (Müslim, 
"Müsal):at", 82 , 88) ve bir sahabinin altın 
işlemeli bir gerdanlığı altın para ile almak 
istemesi üzerine Hz. Peygamber'in ger
danlıktaki altının çıkarılmasını ve altının 
aynı miktar altın para ile değişimini, geri 
kalan kısmına da değer kanarak satın alın
masını emretmesi (Müslim, "Müsal5at", 
89-92) gibi uygulamalara dayanır. Fıkıh 
doktrininde sahabenin de uygulamaları 
esas alınarak aynı cins çerçevesindeki sarf 



işlemlerinde ayar ve işçilik farkı dikkate 
alınmaksızın eşit ağırlık şartına uymanın 

gerekliliği vurgulanmıştır. Ahmed b. Han
bel' den, işçiliğin başlı başına artı bir de
ğeri bulunması sebebiyle sağlamla kırık
lar arasında değişim yapılmasının caiz ol
madığı yönünde bir rivayet de nakledil
miştir (İbn Ku dam e, IV, ı 0- ı ı; ibnü 'l-Hü
mam, V, 369; günümüz kuyumculuk uygu
lamasında i şçiliklerin altın üzerinden he
sap lanıp ka rş ı bedeli oluşturan altına ek
lendiği. mesela aynı ayar h urda altın la ma
mul altın birbiriyle değiştirilirken i şçiliğ in 

ağırlık olarak takdir edilip ilgili bedele yan
sıtıldığı hakkında geniş bilgi için bk. Cen
giz, s. 10-12) . Bu şart gereği. tarafların 
miktar ölçümü yapmadan göz kararıyla ve
ya tahmine dayalı ( cüzaf) yapacakları iş
lem fasid sayılmıştır. Karşılıklı bedeller eşit 
de olsa tarafların bundan habersiz oluşla
rının akdi yine de etkileyeceği kabul edil
mekle birlikte Hanefiler, akid meclisi da
ğılmadan yapılacak miktar belirleme işle
minde bedelierin denk olduğunun anlaşıl

ması halinde işlemin geçerlilik kazanaca
ğını savunmuştur; zira akid meclisi farklı 
şeyleri bir araya getiren bir bütün sayılır 
(ibnü' l-Hümam, V, 369) . Mübadele adını 
verdikleri aynı cins çerçevesinde sayıyla 
yapılan sınırlı miktardaki değişimlerde be
deller arasında küçük bir miktar farkının 
olabileceğini kabul eden Malikiler, bunu 
bütünüyle ticari amaçlı değil tarafiara ko
laylık sağlama amacı gözeten bir işlem ola
rak görmüşlerdir. Tartıyla eşitliği tesbit 
etme şartını aramadıkları mübadele işle
mini MalikHer şu şartlar eşliğinde kabul et
mişlerdir: İşleme konu edilen paraların sa
yıyla değişilebilen türden olması, sayının ye
diden fazla olmaması, aralarında oluşa
cak farkın sayı bakımından değil ağırlık hu
susunda olması ve bu fazlalığın da 1 /6'yı 

aşmaması (Muhammed b. Abdullah el
Haraşl , V, 49). Öte yandan farklı cinsten 
metal paraların değişiminde bedelierin eşit 
ağırlıkta olması şartının aranmamasında 

görüş birliği bulunmaktadır. Bu tür deği
şimlere konu edilecek bedelierin cüzat yo
luyla belirlenmesinde de bir sakınca gö
rülmemiştir. Karşılıklı bedellerden her bi
rinin altın ve gümüş karmasından oluş
ması halinde Züfer hariç Hanefiler bu tür 
sarfı geçerli sayarken diğer fakihler bunu 
caiz görmemiştir. Farklı izahlar getirmek
le birlikte karşı çıkanlar temelde, karşılıklı 
bedellerdeki aynı cins madenin miktarları 
arasındaki eşitliği tesbit etmenin müm
kün olmadığını ve bu durumun faiz şüp
hesi içerdiğini belirtmişlerdir. Hanefiler ise 
her iki bedelde yer alan farklı cinsten ma-

denler arasında çapraz bir ilişki kurarak 
bu durumda eşitlik şartının aranmayaca
ğını ileri sürmüşlerdir. 

3. Tarafların Birbir inden Ayrılmadan 
Karşılıklı Bedelleri Kabzetmesi. Ayrı cins
ten iki para arasındaki değer farkının her 
an değişime açık olması sebebiyle veresi
ye faizine (ribe'n-nesle) düşmernek ve ta
raflar arasında ihtilata sebebiyet verme
mek için sarfta karşılıklı bedelierin akid 
meclisinde kabzı şart koşulmuştur. Bu şart 
ilgili hadislerin "yeden bi-yedin", "hile ve 
hae" (peşin olarak) şeklindeki açık ifadesi
ne dayanır (yk. bk.) . Bir cinsin kendi için
de veya başka cinsle değişimini konu edi
nen her iki sarf türünde de bu şart gerek
li görülmüş ve bu hususta icma oluştuğu 
belirtilmiştir (ibnü'l-Hümam, V, 369; Bu
hOtl, lll, 266) . Sarfta iki bedelden birinin 
muayyen hale getirilmesi deynin deyn ile 
satışı yasağından sakınma düşüncesine da
yanırken diğer bedelin muayyen hale ge
tirilmesi faiz yasağından sakınma amacı

nı taşımaktadır (ibnü' l-Hümam, V. 380) 
Bu bağlamda fıkıh eserlerinde kabz ve ay
rılma (teferruk) terimleri hakkında geniş 
açıklamalar yapılmıştır. "Tarafların ayrıl

ması" yorumlanırken akid meclisini sona 
erdiren davranışlardan ziyade tarafların 
birbirinden bedenen ayrılmaları ölçü alın

mıştır. Şöyle ki: Tarafların akid meclisini 
terketmeden bir başka işle ilgilenmeleri, 
hatta uyuyakalmaları, bayılmaları veya ak
din yapıldığı yeri birlikte terkedip aynı is
tikamete birlikte gitmeleri bu şartın ih
lali olarak değerlendirilmemiştir (Serahsl, 
XIV, 3; Nevevl, IX, 180; BuhOtl, lll , 266) . Kar
şılıklı bedelierin kısmi kabzı durumunda 
fukahanın çoğunluğu kabzı gerçekleşen 

kısım itibariyle akdin geçerlilik kazandığı, 
geri kalan kısım itibariyle ise akdin geçer
siz olduğu görüşündedir. Maliki ve Hanbe
ll mezheplerinde kısmi kabz halinde akdin 
bütünüyle geçersiz olduğu yönünde bir gö
rüş vardır. Tarafların yanlarında para bu
lunmadığı halde sarf akdi yapıp henüz bir
birlerinden ayrılmadan borçlandıkları edi
mi bir şekilde temin edip mesela üçüncü 
şahıslardan ödünç alarak borçlarını ifa et
meleri EbO Hanife ve Şafii tarafından caiz 
sayılırken Züfer ve İbnü'l-Kasım bunun sa
dece tek taraflı yapılmasını caiz görmüş~ 
tür (İbn Rüşd , Bidayetü'l·müctehid, Il , 167) 
Öte yandan kabz şartının gereği olarak 
sarfta şart muhayyerliği Ebu Sevr dışın
daki fakihler tarafından caiz görülmemiş
tir. Zira bedelierin akid meclisinde kabze
dilmesi şartını etkisiz hale getirme sonucu
nu doğuracak bu muhayyerliğe imkan ver
mek tutarsızlık olarak değerlendirilmiştir. 

SARF 

Diğer taraftan para borcunun sarfa ko
nu edilmesinin cevazı ve yapılan işlemin 
sarf mı yoksa istibdal mi olacağı tartışıl
mıştır. Para borcunun farklı cins para üze
rinden ödenmesi hususundaki anlaşma li
teratürde daha çok istibdal diye bilinir. Fa
kat istibdalin bu açıdan genel, sarfın ise 
özel bir terim olduğu söylenebilir. Şöyle 
ki: Deyn niteliğindeki borcun konusu sa
dece paradan ibaret olmayıp para dışın
daki bir borç da ifa yerine edim anlaşma
sına konu olabilir. Dolayısıyla hem para 
hem de para dışı bir borcun ifa sırasında 
tarafların anlaşmasıyla değiştirilmesi , ya
ni farklı bir cinsten ödenmesi genellikle 
istibdal adını alır. Bu çerçevede yapılan 
işlem eğer para ile para arası yapılmışsa 
sarftan ibaret bir istibdal işlemi söz ko
nusu olur. Vadesi dolan alacağın ifa sıra
sında sarfa konu edilmesi meselesinde iki 
farklı görüş bulunmaktadır. Hakim kana
ate göre taraflar ayrılmadan önce kabzın 
gerçekleşmesi şartıyla böyle bir işlem ge
çerlidir (ibnü'l-Cellab, 11. ı 54-155). Bu gö
rüşün delili şu hadistir: Vadeli olarak altın 
parayla deve satıp alacağını gümüş para 
üzerinden tahsil ettiğini , bazan da bunun 
aksini yaptığını ResOlullah'a aktaran İbn 
ömer, günün fiyatıyla tahsilat yapmadan 
ayrılmamak şartıyla bunda sakınca olma
dığı yönünde cevap almıştır (EbO DavOd, 
"BüyOc", 14). Bu grupta yer alan Ebu Ha
nife vadesi gelmemiş alacağın bile sarfa 
konu edilebileceği kanaatindedir. İbn Ab
bas ve İbn Mes'Gd gibi sahabilerin kavline 
dayanan diğer görüşe göre ise vadesi gel
miş olsun olmasın alacak sarfa konu edi
lemez. Bu görüşün gerekçesi altın ve gü
müşün mübadelesinde bedellerden biri
nin peşin, diğerinin veresiye olmasını ya
saklayan hadisin umumi ifadesidir (Bu
harl, "Büyfı<" , 78; İbn Rüşd, Bidayetü'l· 
müctehid, II , 167). İbn Kudame, hadiste ya
saklandığı belirtilen veresiye-peşin satırnı

nın bedellerden birinin peşin , diğerinin 

vadeli oluşu veya bedellerden birinin akid 
meclisinde kabzedilmesine karşılık diğeri
nin kabzedilmemesi olarak anlaşılması ge
rektiğini belirtmiştir ( el-Mugni, IV, 51) 

Esasen para borcunun sarf akdine ko
nu olup olmayacağı meselesi borcun kay
nağına göre farklılık arzeder. Bu yönüyle 
fıkıh literatüründe çeşitli akidlerden do
ğan para borçları ayrı ayrı değerlendirme
ye tabi tutulmuştur. Mesela karz akdin
den doğan para borcu sarfa elverişli sayı
larak bu tür borcun tarafların anlaşması 
halinde ifa sırasında bir başka para cinsi 
üzerinden ödenmesi caiz görülmüştür. 

Karzın yanı sıra bey' akdinde semen ko-
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SARF 

nurnundaki edim de ifa sırasında istibda
le, dolayısıyla sarfa konu olabilirken sarf 
bedeliyle selemdeki re'sülmal istibdale el
verişli sayılmamıştır. Vedla olarak başka

sına bırakılmış para da akid meclisinde 
mevcut değilse sarfa elverişli sayılınayıp 
karşı bedelin mecliste hazır bulunması ve 
kabza konu olması sarf için yeterli görül
memiştir; zira veöıa konusu para emanet 
hükümlerine tabi iken sarfa konu edildi
ğinde emanet olmaktan çıkıp darnan hü
kümlerine tabi olur. Sorumluluk açısından 
statüsü değişen bu paranın akid meclisin
de bulunmayıp kabza konu olmaması ih
tilafa sebebiyet verme potansiyeline sa
hiptir. Farklı para türlerinden oluşan kar
şılıklı alacaklar arasında sarf işlemi konu
sunda Ebu Hanife, alacağın vadesinin gel
miş olup olmamasına bakılmaksızın her 
halükarda bunun yapılabileceği görüşünü 
benimserken Malik, deynin deyn ile satı
şından kaçınmak amacıyla ancak muac
cel olan karşılıklı alacaklar arasında sarfa 
imkan tanımıştır. Şafii ve Hanbelller ise 
alacaklar arasında hiçbir şekilde sarf iş
lemi yapılamayacağı görüşündedir (İbn 
Rüşd, Bidayetü'l-müctehid, II, 166-167). 

Bu bağlamda, peşin kabz şartının ihla
linden dolayı klasik doktrinin fasid saydığı 
pek çok sarf işlem çeşidinin, özellikle de 
çeşitli vadeli sarf işlemlerinin, günümüz 
dünyasında geniş uygulama alanı buldu
ğu ve bu işlemlerin çeşitli yönlerden ince
lenip özel araştırmalara konu edilmesi ge
reken fıkıh problemleri arasında bulundu
ğu söylenebilir (kabzın şekilleri ve özellikle 
günümüz uygulamaları ışığında kabz şar
tının değerlendirilmesi ve konuyla ilgili 
islam Fıkıh Akademisi'nin kararı hakkın
da bk. Mecelletü Mecma' i'l-fı/s:hi'l-İslamT, 
VIII 11990). s. 771-772; ayrıca bk. KABZ). 

Sarf Akdinde Ayıp Muhayyerliği. Sarf 
akdinde şart muhayyerliğinin kabul gör
memesine mukabil ayıp muhayyerliği caiz 
görülmüştür. Hanefi ve Malikller'e göre 
ayıplı bedel, altın veya gümüşten mamul 
eşya gibi ferden muayyen ise tarafların 
birbirlerinden ayrılmış olup olmadıkianna 
bakılmaksızın akid son bulur; zira bu tür 
bir bedelin telafisi mümkün değildir. Fa
kat bedel para gibi ferden muayyen değil
se taraflar bir arada bulundukları sürece 
akid sona ermez; çünkü borçlu ayıpsız bir 
bedel temin ederek akdin geçerliliğini de
vam ettirebilir. Taraflar birbirinden ayrıl

dıktan sonra ayıplı bedel geri verilmişse 
Ebu Hanife ve Züfer'e göre akid geçersiz 
olurken Ebu Yusuf ve Muhammed'e gö
re iadenin yapıldığı mecliste ayıpsız bedel 
temin edilirse akid geçerliliğini sürdürür. 
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Şafii ve Hanbelller ise ayıplı bedelin, akid
de ferden muayyen hale getirilmiş olup 
olmamasına bakarak tayin edilmiş bede
lin tamamı ayıplı çıkmışsa akdin geçersiz 
olacağını, bir kısmı ayıplı çıkmışsa onunla 
sınırlı bir geçersizlik söz konusu olup ala
caklıya akdi feshetme imkanı doğacağını, 
ayıplı bedel tayin edilmemiş olup bedel
deki kusur taraflar bir arada bulundukla
rı sırada fark edilmişse ayıpsız bedel te
miniyle akdin geçerliliğini sürdürmenin 
mümkün olduğunu, taraflar ayrıldıktan 
sonra ayıp farkedilmişse bu durumda kar
şılıklı kabz vuku bulmadan ayrılık meyda
na gelmiş olduğu için akdin geçersiz sa
yılacağını ifade etmişlerdir. 
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l!!l!!!J BiLALAYBAKAN 

SARF E 
( as__,....ıı) 

Kur'an-ı Kerim'in 
erişilmez üstünlüğünü kanıtlamayı 

Lamaçiayan bir i'cazü'l-Kur'an teorisi._] 

Sözlükte "geri çevirmek, engel olmak" 
anlamındaki sarf kökünden türeyen sar
fe, belagat yönünden Kur'an'ın benzerini 
meydana getirme gücünün bulunduğu, fa-

kat inkarcıların bu gücü kullanmasının Al
lah tarafından engellendiği tezine dayanan 
i'cazü'I-Kur'an teorisini ifade eder. Bazı 
müellifler, sarfe teorisinin ilk temsilcisi ola
rak Vasıl b. Ata veya fsa b. Sablh ei-Mur
dar'ı gösterirse de kaynakların çoğunluğu 
bu teorinin ilk defa Nazzam tarafından 
ortaya konulduğunu kaydeder. Bu telak
kiye göre Kur'an, içerdiği edebi özellikler 
bakımından Hz. Peygamber'in nübüweti
ni kanıtlayan bir mucize olmayıp geçmiş 
ilam kitaplar gibi Allah'ın insanlara bildir
diği emirleri ve gayba dair haberleri ihtiva 
eder. Fesahat ve belagat itibariyle Kur'an'ın 
benzerini, hatta ondan daha üstün olan bir 
kitabı Arap ediplerinin meydana getirme
si aklen mümkündür. Ancak Allah, inkar
cılardan Kur'an'la yarışma cesaret ve bilgi
sini onlardan alarak bu işi gerçekleştirme
lerini engellemiştir. Bu sebeple Kur'an'ın 
mucize oluşu, Allah'ın aslında yapma gü
cüne sahip oldukları bu işten inkarcıları 
geri çevirmesi (sarf) fiiliyle irtibatlıdır ve 
teori adını bu fiilden almıştır. 

Sarfe teorisinin dayandığı ana fikir şöy
lece özetlenebilir: Bazı sürelerde de açık
landığı üzere Kur'an'ın Arapça bir kitap ol
duğu ve Arap ediplerinin o dönemde ede
biyatın üstün ürünlerini ortaya koyduğu 
bilinmektedir. Bu durum, Arap ediplerinin 
Kur'an'da bulunan metinlerin en azından 
bir kısmının benzerini üretebileceklerini 
gösterir. Aslında Kur'an'da insanlar tara
fından söylenmiş bazı sözler nakledildiği 
gibi belagat üstünlüğü taşımayan beyan
lar da mevcuttur. Buna rağmen inkarcı 
Araplar'ın Kur'an'ın bir süresinin benzeri
ni yapmak için teşebbüse girişmemeleri 
kendi iradelerine bağlı bir olay olarak açık
lanamaz; çünkü onlar dinlerini terketmeyi 
istemedikleri gibi Hz. Muhammed'in nü
büwet davasında başarılı olup kendilerini 
mağh1p etmesini de hiç arzu etmiyorlar
dı. Şu halde inkarcı Araplar'ın güçlerinin 
bulunmasına rağmen Kur'an'a nazlre ge
tirmeye girişmemeleri farkına varamadık
ları gizli bir müdahalenin sonucu olmalı
dır. Bu yönüyle sarfe bir tür hissi mucize 
kabul edilebilir. Sarfeyi şöyle bir örnekle de 
açıklamak mümkündür: Eğer Allah nübüv
vetle görevlendirdiği peygamberine elini 
sağa sola hareket ettirmeyi veya ayağını 
uzatmayı mucize olarak verse, peygam
ber de bu hareketleri kimsenin yapamaya
cağını söylemesine rağmen insanlar bun
ları yapmaktan aciz kalsalardı bu hare
ketler o peygamber için hissi bir mucize 
olurdu (Hattabl, s. 20). 

Sarfe teorisinin mahiyeti konusunda iki 
farklı görüş ileri sürülmüştür. Bir görüşe 


