
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 



göre sarfe, inkarcı Arap ediplerinin aslın
da Kur'an'ın benzeri bir eser ortaya koy
maya güçleri bulunduğu halde amaçlarını 
gerçekleştirecek iradeyi Cenab-ı Hakk'ın 
yok etmesidir. Nazzam ve Rummanl bu 
görüştedir. İkincisine göre sarfe, Arap edip
lerinin Kur'an'a benzer bir metin üretme
yi düşündükleri ve bunu gerçekleştirme
ye çalıştıkları halde amaçlarına ulaşmala
rını sağlayacak bilgi ve birikimi kendilerin
de bulamadıklarını hayretle görmeleridir. 
Şii a.Iimlerinden İbn Sinan el-Hafacl bu gö
rüştedir (Salah Abdülfettah el-Halid\', s. 
82-83) Sarfe teorisi baştaVasıl b. Ata ve 
Nazzam olmak üzere Isa b. Sablh el-Mur
dar, Hişam b. Amr el-Fuvatl, Abbad b. Sü
leyman es-Saymeri, Cahiz ve Rummanl gibi 
umumiyetle Mu'tezile'ye mensup kelam
cılar tarafından benimsenmekle birlikte 
EbO MansOr el-EyyObl, İbn Hazm, İma
mü'l-Haremeyn el-Cüveynl, Gazzall, Fah
reddin er-Razi gibi Sünni ve İbn Sinan el
Hafacl, Şerif el-Murtaza, Yahya b. Hamza 
el-Alevi gibi Şii alimlerince de kabul gör
müştür. 

Kur'an'ın doğrudan değil dolaylı ve iza
fi bir mucize olması sonucunu doğurdu
ğu gerekçesiyle sarfe teorisi Ehl-i sünnet 
alimlerince zayıf görülmüş ve Kur'an'ın 
tezine aykırı bulunmuştur. V. (Xl.) yüzyıl
dan itibaren bu teori başta Ebu Bekir el
Bakıllanl olmak üzere alimierin çoğunluğu 
tarafından eleştiriimiş ve bu sebeple faz
la taraftar bulmamıştır. Yapılan eleştiriler 
şu noktalarda toplanmaktadır: 1. Kur'an'ın 

Allah kelamı değil insan sözü olduğunu 
ileri süren inkarcı Araplar tehaddl ayetle
rinde Kur'an'ın bir benzerini yapmaya açık
ça davet edilmiştir. Bu ise iradelerinin 
kendilerinden alınmadığını gösterir. Aksi 
takdirde, güçlerinden yoksun bırakılmış 
insanların Kur'an'la yarışmak üzere bir ara
ya gelmeye, birbirlerine yardım etmeye da
vet edilmesi tehaddlnin mantığı açısından 
anlamsız olur. z. Müslümanlar Kur'an'ın 
i'caz özelliği taşıdığı konusunda icma et
miştir. Eğer onun benzerinin meydana ge
tirilememesi Allah'ın engellemesine bağlı 
ise bu Kur'an'da bizatihi i'caz özelliği bu
lunmadığı manasma gelir (Kadi Abdülceb
bar, s. 232-233; Zerkeş\', Il, 94). 3. Sarfe bir 
i'caz tarzı ve teorisi değil Kur'an'ın i 'cazı 

etrafında ileri sürülmüş zayıf bir delil ola
bilir. Çünkü bu telakki, Kur'an'ın gerek dil 
özellikleri gerekse içerdiği bilgiler açısın
dan beşer sözlerinden üstün bir tarafının 
bulunmadığı tezini ileri sürmektedir, bu 
ise inkarcıların temel iddiasıdır (M. Hasan 
Heyto, s. 79). Halbuki insanların belagat ve 
fesahat özellikleri yanında içerdiği bilgiler 

açısından Kur'an'a denk bir eser meydana 
getirmeleri mümkün değildir. 4. Kur'an'ın 
benzeri ve dengi olmasa da Müseylime
tülkezzab, İbnü'l-Mukaffa' ve Ebü'l-Ala el
Maarrl gibi şahısların ona naz'ire yazdıkla
rına ilişkin rivayetler mevcuttur. Bunlar 
da sarfe teorisinin geçersizliğini gösterir. 
Çünkü söz konusu rivayetler, en azından 
bazı kimselerin Kur'an'a denk bir edebi 
eser yazma girişiminde bulunduğunu ka
nıtlayıcı niteliktedir (Zerkeş\', II, 95). S. Hz. 
Peygamber'in nübüweti Kur'an'ın, benze
ri meydana getirilemeyecek bir kitap ol
duğu tezinden hareketle temellendirilir. 
Şayet edebi yönü ve muhtevası itibariyle 
Kur'an'ın benzerinin ortaya konabiieceği 
ileri sürülürse ResUiullah'ın nübüweti te
mel dayanağından yoksun bırakılmış olur 
ve yalnız sarfe nazariyesi onun tek kanıtı 
haline gelirdi. Halbuki Kur'an'da sarfe ke
limesi geçmediği gibi işaret yoluyla da ol
sa ona atıfta bulunulmaz, ayrıca bu husu
sa dair herhangi bir hadis mevcut değil
dir (Fethi Ahmed Amir, s. 276). 6. ResUl-i 
Ekrem döneminde Arap edebiyatının zir
vesinde bulunan bazı şair ve ediplerin fe
sahat ve belagat yönünden Kur'an'ın ken
di ürünleriyle karşılaştırılamayacak bir üs
tünlük taşıdığını itiraf ettikleri, bazı in
karcıların da cazibesine kapılarak okunan 
Kur'an'ı gizlice dinledikleri nakledilir. Bu ri
vayetler de sarfe teorisinin yanlışlığını ka
nıtlar (Ahmed Cemal el-ömer\', s. 258). 

Sarfe Kur'an'ın mCıciz oluşunu sadece 
fesahat ve belagat noktasına indirgeyen 
bir teoridir. Bu teorinin aslını oluşturan, 
Allah'ın insan iradesi ve bilgisine müda
hale ettiği tezini savunmak oldukça zor
dur, çünkü iman ve itaatle yükümlü tutul
mak düşünce ve irade hürriyetini gerekli 
kılar. Ayrıca Hz. Peygamber'in gönderili
şiyle birlikte nübüweti kanıtlama aracı ola
rak hissi mucize devrinin kapandığı (el-is
ra 17/59) ve Kur'an'ın fesahat ve belagatı 
dışında da i'caz yönlerinin bulunduğu dik
kate alınırsa sarfenin insanların çoğunlu
ğuna hitap etmekten uzak, zayıf bir teori 
olduğu görülür. Her ne kadar İbn Hazm 
gibi bazı sarfe taraftarları Kur'an'ın sarfe 
dışında da i'caz yönlerinin bulunduğunu 
söylemişse de bunlara göre i'cazın mer
kezinde sarfe yer almaktadır. 
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SARHOŞLUK 
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Sarhoşluk, kişinin içki veya uyuşturucu 
madde alması neticesinde ayıldıktan son
ra o esnadaki söz ve fiilierini bilemeyecek 
derecede akli melekelerinin zaafa uğrarna
sını ifade eder. Arapça'da sarhoş (F. ser
hôş) sekran, "sarhoş olma" sekr ve "sar
hoşluk 1 sarhoş olma" hali sükr kelimele
riyle karşılanır. Kur'an-ı Kerim'de üçü sek
ranın çoğulu sükara olmak üzere (en-N isa 
4/43; el-Hac 22/2) yedi yerde sekr kökün
den türeyen kelimeler geçer (ei-Hicr I 5/ 
ı 5, 72; en-Nahl 16/67; Kaf 50/ I 9). Hadis
lerde sekran ve sükr yanında aynı kökten 
türeyen kelimelerin kullanımına sıkça rast
lanır (Wensinck, el-Mu'cem, "skr" md.). 

Birey ve toplum için önemli zararları bu
lunduğundan İslamiyet'te sarhoş edici içe
cekler kesin biçimde yasaklan mıştır. Re
sUl-i Ekrem'in ilk m uhataplarını oluşturan 
toplumda içki alışkanlığı oldukça yaygın 
bulunduğundan bu konuda tedr'icl bir yön
tem uygulanmış, önce içkinin bazı yarar
ları bulunsa da zarar ve günahının daha 
büyükolduğunu (el-Bakara 2/219), ardın
dan namaza sarhoşken yaklaşılmaması ge
rektiğini (en-N isa 4/43) bildiren ayetler ve 
nihayet bunları kesin biçimde yasaklayan 
Maide sOresinin 90-91. ayetleri nazil ol
muştur. Hz. Peygamber de birçok hadisin
de sarhoş edici içeceklerin haram olduğu
nu belirterek bu yasağı teyit etmiş ve il
gili hükümleri açıklamıştır (bk İÇKİ). 

Tıbbi anlamıyla sarhoşluk, alkol veya al
kollü maddenin alınmasıyla sinir sistemin
de depresyon yahut kısmi felçler meyda
na gelmesini ifade eder. Dokuların hayati 
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