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Öz 

Bu çalıĢmada kıraatlerin tefsire etkisi ferĢî kıraat farklılıkları bağlamında ele alı-

nacaktır. FerĢî kıraat farklılıkları ise nahiv ve sarf yönünden kıraat farklılıkları baĢlık-

ları altında örneklendirilecektir. Bu örneklendirmeler son dönem müfessirlerinden 

Ġbn ÂĢûr‘un (ö.1393/1973) tefsiri ―et-Tahrîr ve‘t-Tenvîr‖  üzerinden gerçekleĢtirile-

cektir. Verilen örnekler mütevatir kabul edilen kıraatlerden oluĢacak Ģaz kıraatler 

yer verilmeyecektir. Amacımız, kıraatlerin ayetleri anlamlandırmadaki etkisini Ġbn 

ÂĢûr‘un tefsiri çerçevesinde ele almaktır. Yeri geldikçe diğer kaynaklardan da istifa-

de edilecektir.  

Anahtar Kelimeler:Ġbn ÂĢûr. Kıraat, FerĢ, Nahiv, Sarf. 

 
 

Impact on Interpretation of Differences in Recita-tion/Qıraah The Sample of 

“Ibn Âshûr” 

Abstract 

In this study, the impact on interpretation of differences in recitation will be dis-

cussed in the context of fersh differences in recitation. The fersh recitation differen-

ces will be exemplified under the heading direction of syntax and grammar differen-

ces in recitation. These exemplifications will be carried out in ―Tahreer wa el-

Tanweer" which is the interpretation of Ibn Ashur, one of the examples of recent 

commentators. The examples which are accepted mutawatir will consist of recita-

tion and shaz readings will not find a place. Our goal is to analyse the effect of reci-

tations in the explanation verses from the point of interpretation of Ibn Âshûr. When 

necessary, we will also be benefiting from other sources. 

Keywords: Ibn Âshûr, Recitation/Qıraah, Fers, syntax, grammar. 
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GĠRĠġ 

Kıraat1 ve tefsir alanında eser veren âlimlerin kıraatlere yaklaĢımları birbirin-

den farklıdır. Kıraat âlimleri, sahih kıraatleri Ģâzz olanlarından ayırıp; fonetik ve 

ferĢ ihtilaflarını2 kârîlerine nispet ederek tespit ederler ve anlamlara iĢaret etmez-

ler.3 Müfessirler ise; ayetin muhtemel manalarını ortaya koymak için hem sahih 

kıraatleri, hem de Ģâzz kıraatleri tefsirlerinde naklederler. Özellikle de fonetik 

okumalara değil, ferĢî okumalara yer verirler. Bunu yaparken ya bu okumalardan 

farklı bir anlam yakalamaya çalıĢırlar; ya da yaptıkları bir yorumu desteklemek için 

bu okumaları kendi tefsirlerine dayanak yaparlar.4 Ġcra ettikleri bu farklı yöntemler 

açısından kıraat âlimleriyle müfessirler, adeta aralarında bir görev paylaĢımı yap-

mıĢlardır.5 

Bir müfessir olarak Ġbn ÂĢûr (ö.1393/1973) da ferĢî okumalara çoğunlukla 

tefsirinde yer vermiĢ ve ferĢî okumaların anlama yansımalarını göstermiĢtir. Aynı 

zamanda o, fonetik okuyuĢlara da yer vermiĢtir. Tefsirinde bu okuyuĢların neler 

olduğunu söylemiĢ ve anlama etki etmediklerine dikkat çekmiĢtir. Ġbn ÂĢûr, kıraat 

farklılıklarının tefsirle olan münasebetini ortaya koyabilmek için, kurranın ihtilafına 

neden olan kıraat farklılıklarını iki baĢlık halinde ele almıĢtır. Birincisi; medd, 

imâle, tahfîf, teshîl, tahkîk, izhâr, idğâm, hems, cehr gibi hususlardır. Ġkincisi ise 

kelimeleri oluĢturan harflerin ve fiillerin harekelerinin değiĢimine dayalı kıraat 

———— 
* Bu çalıĢma ―Kur‘ân‘ın AnlaĢılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü: ―et-Tahrîr ve‘t-Tenvîr Örneği‖ adlı dok-

tora tezimizin bir bölümün gözden geçirilmiĢ ve düzenlenmiĢ halidir. 

** Yrd. Doç. Dr., Aksaray Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi, Tefsir ABD Öğretim Üyesi.E-pota: muratak-

kus114@hotmail.com 

1 Kıraat ( 
ُ
ِلَساَءة

ْ
َسأ/kelimesi, Arapçada k-r-e (ال

َ
-kökünden semâi (kural dıĢı) mastardır. ―Okumak, tilavet etك

mek‖ manasına gelir. ―Kırâât‖, aynı mastarın çoğulu olup, ―okumalar/okuyuĢlar‖ demektir. Bkz. Ġbn 

Manzûr, Ebü‘l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, 

Lisânü‟l-Arab, Beyrut, ts, I/128; Zürkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilü‟l-irfân fî ulûmi‟l-Kur‟ân, 

thk. Fevvâz Ahmed Zümerlî, Beyrut, 1415/1995, I/336. Kıraatin terim manası ise ―Kur‘ân kelimele-

rin yapılarında ve telaffuzlarında tahfif, teĢdid ve benzerleri gibi meydana gelen farklı okunuĢlardır.‖ 

Ģeklindedir. Bu tanım için bkz. ZerkeĢî, Bedreddin Muhammed b. Abdillâh, el-Burhân fî ulûmi‟l-

Kur‟ân, thk. Muhammed Ebu‘l-Fadl Ġbrahim, Kahire, 1404/1984, I/318. 
2 FerĢî kıraat farklılıkları, ayetlerin anlamına etki eden, harflerin ve harekelerin değiĢimiyle veya kelime-

lerdeki ziyâdelik ve noksanlıkla ortaya çıkan kıraat farklılıklarıdır. Bkz. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, 

s. 51. 
3 OkunuĢ farklılıklarını verip tefsirlere yer vermeyen kıraat âlimleri ve eserleri için bkz. Ġbn Mücâhid, Ebû 

Bekr Ahmed b. Mûsâ b. el-Abbâs b. Mücâhid et-Temîmî, es-Seb‟a fi‟l-Kıraat, thk. ġevkî Dayf, Dâru‘l-

Meârif, Mısır, ts; Ġbnü‘l-Cezerî, Ebü‘l-Hayr ġemsüddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Alî 

b. Yûsuf, en-NeĢr fi‟l-kırâati‟l-aĢr, (2 cilt bir arada) Dâru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, Beyrut, 1971; Ġbn Cinnî, 

Ebu‘l-Feth Osmân, el-Muhteseb fî tebyîni vücûhî Ģevâzzi‟l-kıraâti ve‟l-izâh anhâ, thk. Ali en-Necdî 

Nâsıf-Abdülhalim en-Neccâr, Kahire, 1415/1994. 
4 Kıraat farklılıklarına ve anlamlarına yer veren bazı müfessirler ve eserleri için bkz. Râzi, Ebu Abdillâh 

(Ebü'l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn et-Taberistânî, Mefâtihu‟l-Gayb, (I-XXXII) Dâru‘l-

Fikr, Beyrut, 1401/1981; Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh, el-Câmi‟ li-

ahkâmi‟l-Ķur‟ân, thk. Abdullah b. Hasen, Müesssetü‘r-Risâle, Beyrut, 1427/2006; Ebû Hayyân, Mu-

hammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelüsî, Tefsîru‟l-Bahri‟l-Muhît, thk. Adil Ahmed-Ali 

Muhammed, Dâru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye,Beyrut, 1413/1993. 
5 Kılıç, Mustafa, ZemahĢerî‟nin el-KeĢĢâf‟ında Kıraat Olgusu, MÜSBE, Ġstanbul, 2014, s. 277. 
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farklılıklarıdır.6 

Ġbn ÂĢûr‘a göre tefsirle iliĢkisi olmayan ilk madde, kıraat birikimi içinde, fone-

tik kıraat farklılıkları grubuna girmektedir. Bu farklılıklar, kelimelerin daha çok te-

laffuzuyla alakalı olup kıraat imamlarının Kur‘an kıraatinde takip ettikleri ve her 

birinin kendisine ait olan ya da diğer imamlarla ortak oldukları kuralların öne çı-

kanları ile oluĢanlardır. Öne çıkan bu farklılıklara Ġbn ÂĢûr tefsirinde hem yer ver-

miĢtir hem de anlama etkisi olmadığına iĢaret etmiĢtir.7 

Tefsirle iliĢkisi olan ikinci madde ise, ferĢî kıraat farklılıkları grubuna girmek-

tedir. FerĢî kıraat farklılıkları, ayetlerin anlamına etki eden, harflerin ve harekelerin 

değiĢimiyle veya kelimelerdeki ziyadelik ve noksanlıkla ortaya çıkan kıraat farklılık-

larıdır.8 Ayrıca tecvid ilminde örneği olduğu gibi belli bir kurala dayanmayan, 

Kur‘an‘da dağınık olarak bulunan kıraat ihtilaflarına da ferĢî kıraat farklılıkları-

denmektedir.9 

Ġbn ÂĢûr‘un tefsirinde kaynak olarak sıkça zikrettiği kıraatlere bakıldığında 

onun ferĢî okumalara daha çok yer verdiği ve Kur‘an‘ın tefsirine daha bir açıklık 

kazandırmak maksadıyla bu kıraatleri gerek nahiv ve gerekse sarf açısından hüc-

cetleriyle birlikte ele alıp ayetleri buna göre izah ettiği görülmektedir. 

Burada Ġbn ÂĢûr‘un zikrettiği bu kıraatleri, diğer bazı tefsir ve kıraat kitapla-

rındaki bilgilerle karĢılaĢtıracak, bunları nahiv ve sarf yönünden inceleyeceğiz. 

1. Nahiv Yönünden Kıraat Farklılığı ve Bunun Anlama Etkisi 

Arapçada bir kelimenin cümle içerisindeki konumu, sonundaki alâmetlerle be-

———— 

6 Ġbn ÂĢûr, Muhammed et-Tahir, Tefsîru‟t-Tahrîr ve‟t-Tenvîr, nĢr. Daru Sahnûn, Tunus, ts, c. 1 cüz. 1, s. 

51. 
7 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 51. Ayrıca bu farklılıklarla ilgili bilgiler için bkz. el-Akk, Halid Abdur-

rahman, Usûlü‟t-Tefsir ve Kavâidüh, Dâru‘n-Nefâis, Beyrut, 1407/1986, s. 428. 
8 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 55; Akk, Usulü‟t-tefsir, s. 428; Ünal, Mehmet, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasın-

da Kırâat Farklılıklarının Rolü, Ankara, 2005, s. 135. 
9 el-Makdisî, Ebü‘l-Kâsım (Ebû Muhammed) ġihâbüddîn Abdurrahmân b. Ġsmâîl b. Ġbrâhîm Ebû ġâme, 

Ġbrâzü‟l-Meânî min Hırzi‟l-Emânî fi‟l-Kırâati‟s-Seb‟, thk. Ġbrahim Atûh Avez, Dâr‘ül-Kütübi‘l-Ġlmiyye, ts, 

s. 319; ed-Devserî, Ġbrahim b. Saîd Muhtasaru‟l-Ġbârât li Mu‟cemi Mustalahâti‟l-Kıraât, Daru‘l-Hadarâ 

li‘n-NeĢri ve‘t-Tevzî, Riyad, 1429/2008, ss. 86-87; Abdurrahîm, Abdülcelîl, Lüğâtü‟l-Kur‟âni‟l-Kerîm, 

Amman, 1981, s. 125. FerĢî okumalar, lehçeye dayanmamaktadır. Sarf ve nahiv özellikleri tamamen 

Arap dilinin unsurlarıdır. Bunlarda ―yedi harf‖te olduğu gibi ruhsat mantığı yoktur. Çünkü okunan ve-

cihlerin yapısı buna müsait değildir. Bunlar fonetik gibi formülasyona tâbî tutulamamaktadır. Aynı ke-

lime Kur‘an‘da geçtiği bazı yerlerde okunurken bazı yerlerdeokunmamaktadır. Bu da Hz. Peygam-

ber‘in bunları tek tek okumuĢ olması sonucunu getirmektedir. Bu farklılıkların tamamı, Mushaflara 

kaydedilmiĢtir. Tek yapı halinde gösterilebilenler tek, iki farklı yapıda gösterilmesi gerekenler de iki 

farklı Ģekilde yazılmıĢlardır. Bütün bu kıraatlerin temel dayanağı isnâd olduğu gibi, Mushaf hattına 

uygunluk da ikincil dayanak olarak önem arz etmektedir. Bu kıraat farklılıklarının anlam üzerinde 

ciddi etkileri bulunmaktadır. Bu farklılıklar müteradifler ve fonetikler gibi, Hz. Peygamber‘in iĢareti ve 

formülü ile sahabe tarafından izin verilerek okunmasına ve geliĢtirilmesine müsait değildir. Bizzat il-

gili okumaları Hz. Peygamber‘in okumuĢ ve sahabîlere öğretmiĢ olması gerektiğini düĢünüyoruz. An-

cak biz bunların her bir kıraate göre yeniden mi nazil olduğunu yoksa biriyle nâzil olup diğerlerini Hz. 

Peygamber‘in kendisinin mi okuduğunu bilemiyoruz. Bu bilgilerin hepsine ve en son maddedeki gö-

rüĢlerin tartıĢılmasına bkz. Dağ, Mehmet, Geleneksel Kıraat Algısına EleĢtirel Bir YaklaĢım, ĠSAM, Ġs-

tanbul, 2011, ss. 71-73.  
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lirlendiğinden ve bu alâmetlerin, konumu belirleme hususunda her zaman açık 

olmaması ya da birden fazla konumu iĢaret edebilmesi sebebiyle ayetlerin anla-

mında farklılaĢma olabilmektedir. Kitaplarda taaddüdü‘l-i‘râb, ihtilâf-u evcühi‘l-

i‘râb baĢlıkları altında incelenen bu konu geçmiĢten günümüze gerek tefsir kitap-

larında gerekse i‘râbu‘l-Kur‘ân eserlerinde ayetler üzerinde uygulanagelmiĢtir.10 

Kur‘an, Arapça indirildiği ve bu dilin özelliklerine sahip olduğu için, nahvin önemi 

bu kitap için de geçerlidir.11 

ġerî hükümler, nahiv vecihlerinin değiĢmesiyle değiĢiklik arz ettiği için12 Arap 

dilinde öğrenilmesi en gerekli olan dilbilim dalının nahiv olduğu ifade edilmiĢtir.13 

Bu ilimler içerisinde nahiv ile bağlantısı en güçlü olanı ise tefsirdir.14 Bunun yanı 

sıra kıraat birikimi içinde yer alan nahvî kıraat farklılıkları hem nahiv amillerinin 

farklı amel etme durumundan kaynaklanmakta hem de nahiv mamüllerinin cümle 

içindeki alternatifli konumlarından ileri gelmektedir. Nahiv amilleri Kur‘an lafızları 

arasında olunca ortaya çıkan farklı amel etme olgusu farklı okuma biçimi olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.15 Dolayısıyla kıraat birikimi içerisinde amillerin farklılaĢma-

sı Ģeklinde oluĢan kıraat farklılıkları vardır. Aynı zamanda farklı okumalara bağlı 

olarak mamüllerin cümle içindeki nahvi konumları da değiĢmektedir.16Bu bağ-

lamda, baĢlıklar halinde Ġbn ÂĢûr‘un verdiği nahvi kıraat farklılıklarından doğan 

anlamlar örneklerde yerini bulacaktır. Ancak et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr‘de geçen tüm 

mütevatir kıraatler ele alınıp makalenin hacmi geniĢletilmeyecektir. Konu, öne çı-

kan bazı kıraatler örneğinde iĢlenecektir. 

1.1. Ġsimlerin Merfû ve Mansûb OkunuĢları 

Nahiv yönünden ihtilafların çeĢidine giren isimler kıraat imamları tarafından 

mansûb, merfû ve mecrûr alametlerle, yer yer sıfat ve isim tamlaması Ģeklinde 

okunabilmektedir. Ancak biz, bu baĢlıkta isimlerin sadece merfû ve mansûb oku-

nuĢlarını Ġbn ÂĢûr‘un tefsirinden örnekleme yoluna gideceğiz. Aynı zamanda diğer 

kaynaklardan da istifade edeceğiz. 

ُهْم “ 
ُ
 ِؿْدك

َ
اِدِكين َـّ ُع ال

َ
ف

ْ
ى ًَ ْىُم  ًَ ا 

َ
اَل هللُا ٰهر

َ
-Allah Ģöyle buyuracaktır: Bu, doğrulara, doğru)ك

luklarının fayda vereceği gündür.)”17ayetindeki ُْىم ًَ  kelimesi iki Ģekilde okunmuĢ-

———— 

10 Kaya, Mehmet, Ġ‟râb Değerlendirmelerinin Kur‟an‟ın AnlaĢılmasındaki Rolü -ZemahĢerî Örneği-, Erzu-

rum, 2014, s. 200. 
11 Kaya, a.g.t., s.203. 
12 Yakut, Ahmed Süleyman, Zâhiratü‟l-Ġ‟râb fî‟n-Nahvi‟l-Arabiyyi, Dâru‘l-Ma‘rife, Ġskenderiye, 1994, s. 

188. 
13 Tantâvî, Muhammed, NeĢ‟etü‟n-Nahv, Kâhire, ts, s.16. 
14Aydın, Ġsmail, “Kur‟ân‟la Ġlgili Ġlk Filolojik ÇalıĢmaların Tefsir Ġlmi Açısından Değerlendirilmesi”, Dinbi-

limleri Akademik AraĢtırma D.,XI(1), 2011, s. 51. 
15 Dağ, a.g.e., s. 66. 
16 Dağ, a.g.e., s. 66, 67. 
17el-Mâide 5/119. Makalede ayet mealleri çoğunlukla Diyanet Vakıf Mealinden verilmiĢtir.  
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tur.18 

Ġbn ÂĢûr bu kelimeyi kıraat imamlarından Nâfi‘nin (ö.169/785) mansûb ile  َْىم ًَ  

Ģeklinde okuduğunu, diğer kıraat imamlarının ise merfû ile  ُْىم ًَ  Ģeklinde okudukla-

rını söyler.19 

Ġlgili kelime merfû okunduğu zaman ا
َ
ْىمُ  ,kelimesi mübteda هر ًَ  kelimesi ile baĢ-

layan cümle de haber olur.20 Buna göre takdir ise  
َ
اِدِكين َـّ َعِت ال

َ
ف

ْ
ْىُم َمى ًَ َيْىُم 

ْ
ا ال

َ
 Bu gün― هر

doğru kimselerin menfaatlendiği gündür.‖ Ģeklinde olduğu gibi21 ْدِق ِ
ـّ ِع ال

ْ
ف

َ
ْىُم ه ًَ ا 

َ
 َهر

―Bu, doğruluğun fayda verdiği gündür.‖  Ģeklinde de olabilir.22 

Kelime burada olduğu gibi  َْىم ًَ  Ģeklinde mansûb da okunup isim olmayan bir 

kelimeye izafe edilirse fetha üzere mebnî olur.23 Ġbn ÂĢûr da buna benzer bir ifa-

deyle, buradaki  ََ ْٛ َ٠kelimesinin kendinden sonraki muzarî fiil cümlesine izafet 

edilmesiyle fetha üzere mebnî olmasının câiz olacağını hatta bu kelimenin mazi 

fiille baĢlayan bir cümleye muzaf olmasıyla da çoğunlukla fetha üzere mebnî oldu-

ğunu bizimle paylaĢır. Bu düĢüncesini de ġâir Nâbiğa‘dan (ö. 604) bir Ģiirle des-

tekler: 

ى 
َ
ِؼيَب َعل

َ ْ
 امل

ُ
ْبذ

َ
 َعاج

َ
ى ِحين

َ
َباَعل ِ

ـّ ال  ―Ġhtiyara çocukluğunda ceza verdiğimde..‖ burada 

olduğu gibi   َٓ -kelimesinden sonra gelen cümle fiil cümlesi olduğu için ism-i za  ِد١

man fetha üzere mebnî olmaktadır.24 

Bu kelimeyi mansûb okuyana göre ise takdir ― ى ْىَل ِلِعيس َ
َ
لل

ْ
ا ا

َ
اَل هللُا هر

َ
ُع  ك

َ
ف

ْ
ى ًَ ْىَم  ًَ  = Al-

lah bu sözü Ġsâ‘ya fayda verdiği gün söyledi.‖ olacağı gibi, ― ْىَم ًَ  َواِكٌع 
ُ
ْدق ِ

ـّ ا ال
َ
َهر

ُهْم 
ُ
 ِؿْدك

َ
اِدِكين َـّ ُعال

َ
ف

ْ
ى ًَ  =Bu doğruluk, doğrulukların doğrulara fayda verdiği günde vaki 

olmuĢtur.‖ Ģeklinde de takdiri yapılabilir. Bu manaya göre zaman zarflarının olay-

lardan haber veren ifadeler olmasının cevazı da ortaya çıkmaktadır.25 

Ġbn ÂĢûr ْىم ًَ  kelimesinden sonra burada olduğu gibi muzarî bir cümlenin gel-

mesiyle her iki i‘rabın (damme-fetha okumak) da câiz olacağını söyler. Ona göre 

ْىم ًَ  zarfının muzaf olduğu Ģey kesinlikle olacaktır ve ―gün‖ den kastedilen de kıya-

———— 

18 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. bkz. ed-Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd, et-Teysîr fi‟l-Kırâati‟s-

Seb‟a,Ġstanbul, 1930, II/120; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/192; ed-Dimyâtî,Ahmet b. Muhammed el-

Bennâ, Ġthâfu Fudelâi‟l-BeĢer fi‟l-Kırâati‟l-Erbeati AĢere, thk. Enes Mihrah, Dâru‘l-Kütübi‘l-Ġlmiyye, 

Beyrut, 2011, s. 258; el-Pâlûvî, Abdülfettah, Zübdetü‟l-Ġrfân,Ġstanbul, ts, s. 53. 
19 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. 
20 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. bkz. Ġbn Zencele,Abdurrahman b. Muhammed Ebû Züra, Huc-

cetü‟l-Kırâat, thk. Saîd el-Efgânî, Müessesetü‘r-Risâle, Beyrut, 1982, s. 242.  
21 Ġbn Zencele, Hucce, s. 242. 
22 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. 
23 Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî, Meâni‟l-Kur‟ân ve Ġ‟râbuhû,Beyrut, 

1403/1983, I/ 326. 
24 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. 
25 Râzî, Mefâtihu‟l-Ğayb, XII/146. 
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met günüdür.26 

Sonuç olarak Ģu anlaĢılmaktadır ki ْىم ًَ  kelimesinin ُُْىم ًَ  Ģeklinde damme okun-

masıyla anlam ―Yüce Allah buyurdu: Bu, sadıklara doğruluklarının fayda sağlaya-

cağı gündür.‖ Ģeklinde olurken; َُْىم ًَ  Ģeklinde fetha okunmasıyla anlam ―Yüce Allah 

bu sözü, sadıklara doğruluklarının fayda vereceği gün söyledi.‖ ya da ―Bu, sadıkla-

ra doğruluklarının yarar sağlayacağı gündedir, o gün gerçekleĢecektir.‖ Ģeklinde-

dir.27 

1.2. Fiillerin Merfû ve Mansûb OkunuĢları 

Nahiv açısından meydana gelen ihtilafıniçine, fiillerin merfû ya da mansûb 

okunması konusu da girmektedir. Bir fiili bazı kurra merfû okurken bazı kurra da 

mansûb okumuĢtur. ĠĢte bu konuyla ilgili Ġbn ÂĢûr‘un tefsirinde yer verdiği bazı kı-

raat farklılıklarına ve onlardan doğan anlamlara yer verilecektir.  

Âl-i Ġmrân Suresinin 80. ayeti olan ― ِس
ْ
ف

ُ
ك

ْ
ْمِبال

ُ
ُمُسك

ْ
ا ًَ ْزَباًبا اَ

َ
 ا

َ
ِبّين

َّ
 َوالى

َ
ت

َ
ِئك

ٰٰۤ
ل
َ ْ
وا امل

ُ
ِخر

َّ
خ
َ
 ج

ْ
ن

َ
ْم ا

ُ
ُمَسك

ْ
ا ًَ َول 

ْم ُمْظلِ 
ُ
خ
ْ
ه
َ
 ا

ْ
 ِاذ

َ
 َبْعد

َ
ُمىن (Ve size: Melekleri ve peygamberleri ilâhlar edinin, diye de emret-

mez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kâfirliği emreder mi?)”28 ayetindeki  

 ُْ َشُو ُِ ال ٠َبْ َٚ  fiili dört Ģekilde okunmuĢtur.  

Ġlgili kelimedeki farklı okumaları izahtan önce tefsirlerde yer alan bir bilgiye 

yer verilecektir: ―Hz. Peygamber (s.a.v.), KureyĢ‘i, meleklere ibadet etmekten; Ya-

hudi ve Hıristiyanları da, Hz. Üzeyr ve Hz. Ġsâ‘ya ibâdet etmekten nehyetmiĢtir. Bu-

nun üzerine Yahudilerin, ―Bizim, seni rab edinmemizi mi istiyorsun?‖ sözlerine 

karĢılık bu ayeti kerime nazil olmuĢ ve onların bu iddialarını reddetmiĢtir.29 

Ġbn ÂĢûr  ول ًأمسكم fiilini cumhûr kurranın ―ra‖ nın dammesiyle  ْم
ُ
ُمُسك

ْ
ا ًَ  Ģeklinde َول 

okuduğunu; Ġbn Âmir (ö.118/736), Hamza (ö.156/773), Ya‘kûb (ö.205/820) ve 

Halef‘in (ö.229/843) (Ġmam Âsım (ö.127/744) da bu imamlara dâhildir)30 ise me-

tinde ilk geçtiği gibi ―ra‖ nın fethasıyla  ْم
ُ
ُمَسك

ْ
ا ًَ   Ģeklinde okuduğunu ve Ebû Amr‘ınَول 

(ö.154/771) birinci râvisi Dûrî‘nin (ö.240/854) de ―ra‖ nın merfû harekesini ih-

tilâs ile okuduğunu31 söyler.32 Ġbn ÂĢûr burada üç farklı kıraati söyler; ama dör-

———— 

26 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 118. 
27 Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, s. 180. 
28 Âl-i Ġmrân 3/80. 
29 Mekkî, Ebû Muhammed b. Ebî Talib HemmûĢ el-Kaysî, el-KeĢf an Vücûhi‟l-Kırâati‟s-Seb‟ ve Ġlelilâhâ 

ve Hicecihâ, Thk. Muhyiddîn Ramazan, Müessesetü‘r-Risâle, III. Baskı, Beyrut, 1984, I/351;ez-

ZemahĢerî, Muhammed b. Ömer Cârullâh Ebü‘l-Kâsım, el-KeĢĢâf an Hakâiki Ğavâmidi‟t-Tenzîl ve 

Uyûni‟l-Egâvîl fî Vücühi‟t-Te‟vil,thk. Adil Ahmed-Ali Muavviz, Mektebetü‘l-Abîkân, Riyad, 1418/1998, 

I/574-575; Dimyâtî, Ġthâf, s. 226. 
30 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. Ayrıca ilgili kıraat çeĢidiyle Âsım‘ın okuduğuna dair bilgi için 

bkz. Dimyâtî, Ġthâf, s. 226. 
31 Ġhtilâslı kıraat, bir kelimedeki harfin harekenin okunması üzerinde olursa harekenin 2/3 nü okuyup 

1/3 nü okumamaktır. Zamirde ihtilâs olursa zamiri uzatmamak demektir. Bkz. Mehmet Emin Efendi, 

Umdetü‟l-HıllânfFî Ġzâh-ı Zübdeti‟l-Ġrfân, Asitane, Ġstanbul, ts, ss. 184-185. 
32 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. 
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düncü kıraate yer vermez. Kıraat kitaplarımızda yer alan dördüncü okuyuĢ Ģekli 

ise ―ra‖ nın iskânıyla  ْم
ُ
ُمْسك

ْ
ا ًَ  Ģeklindeki Ebû Amr‘ın kıraatidir.33 َول 

Fiili  ْم
ُ
ُمُسك

ْ
ا ًَ -Ģeklinde merfû okuyanlar yeni bir cümlenin baĢladığına34 ve fâili َول 

nin de Cenâb-ı Hak35 ya da Efendimiz (s.a.v.)36 olduğuna iĢaretle okumuĢlardır.37 

Ġbn ÂĢûr  ْم
ُ
ُمُسك

ْ
ا ًَ سٍ  fiilindeki nefy lâm‘ının da 79. ayetteki َول 

َ
 ِلَبؼ

َ
ان

َ
 cümlesindekiَما ك

olumsuzluğa atfen geldiğini söyler. Ona göre Allah (c.c.) olumsuzluk ifade eden bir 

cümle buyurmuĢtur. Ardından  ًْ ِك
ٰ
ًْ  ,lafzını kullanarakَول ِك

ٰ
 lafzından önceki ifadeninَول

tersine bir cümle buyurmuĢtur. ĠĢte baĢtaki ifadede yer alan olumsuzluğun deva-

mına iĢaretle nefy lâmı gelmiĢtir. 79. ve 80. ayetler bağlamında dammeli kıraate 

göre ayetin takdiri ise Ģöyledir:  ىا
ُ
ىه

ُ
اِس ك ُقىَل ِللىَّ ًَ مَّ 

ُ
ث
َ
ة ُبىَّ َم َوالىُّ

ْ
ُحك

ْ
ِكَخاَب َوال

ْ
ُه ال

ّٰ
ِجَيُه الل

ْ
ؤ ًُ ْن 

َ
ٍس ا

َ
اَن ِلَبش

َ
َما ك

أُمُ ًَ  ُهَى 
َ
ِه... َوال

ّٰ
 أْزَباًباِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن الل

َ
ت

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
وا اْل

ُ
ِخر خَّ ًَ ُسُهْم أْن  ―Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Ki-

tap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanlara: Allah'ı bırakıp 

bana kul olun! demesi mümkün değildir. O size Melekleri ve peygamberleri ilâhlar 

edinin diye emretmez.‖.38 

Bahsedilen fiili  ْم
ُ
ُمَسك

ْ
ا ًَ ٍس   Ģeklinde okuyanlar bir önceki ayette yer alanَول 

َ
 ِلَبؼ

َ
ان

َ
َما ك

اِض 
َّ
ىَل ِللى

ُ
ل ًَ مَّ 

ُ
 ث

َ
ة ُبىَّ

ُّ
َم َوالى

ْ
ُخك

ْ
اَب َوال

َ
ِكخ

ْ
ُه ال

ّٰ
ِجَيُه الل

ْ
ؤ ًُ  

ْ
ن

َ
-ayetindeki ifadelere atfen böyle okumuĢlarا

dır.39 Ġbn ÂĢûr, fiil böyle ―ra‖ nın fethasıyla okunursa,   ْم
ُ
ُمَسك

ْ
ا ًَ  nın zâid ل fiilindekiَول 

olacağını ve  ٍس
َ

 ِلَبؼ
َ
ان

َ
-ifadesindeki olumsuzluğun te‘kidi için gelmiĢ olacağını söyَما ك

ler. Yani buradaki ―lâm‖ nefy lâm‘ının verdiği anlamı vermeyecektir. Buna göre 

takdiri anlam ise “Hiçbir insanın, Allah'ın kendisine Kitap, hikmet ve peygamberlik 

vermesinden sonra insanlara: Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi ve melekleri ve 

peygamberleri ilâhlar edinin diye emretmesi mümkün değildir.” Ģeklinde olacak-

tır.40 

1.3. (Elif –Nûn) Maddesinin Meksûr ve Meftûh OkunuĢu 

Buradaki konumuz  َّإن ،   veأنَّ
ْ
، إن

ْ
-edatlarının farklı okunmasıdır. Farklı okuma أن

lara geçmeden önce (elif-nûn) dediğimiz انedatının farklı kullanımlarıyla ilgili Ģu 

Ģekilde açıklamalar getirilmektedir:  

  Ģeklinde okunursa ―Ģüphesiz, gerçekten, muhakkak‖ manalarında إنَّ  edatıان 

cümleye  pekiĢtirme anlamı katmaktadır ve genelde cümlenin baĢında gelmekte-

dir. Örnek olarak   ِك
ْ
ل
ُ
َطاُض امل

َ
َعْدَل ا

ْ
-Adalet mülkün temelidir.‖ cümlesi verilebil―ِانَّ ال

———— 

33 Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/181. 
34 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. 
35Mekkî, el-KeĢf, I/ 351; ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, I/574-575. 
36ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf,I/575; Dimyâtî, Ġthâf, s. 226. 
37 Ġbn Zencele, Hucce, s. 168. 
38 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. 
39 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. bkz. Ġbn Zencele, Hucce, s. 168; Mekkî, el-KeĢf,I/351. 
40 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 296. 
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mektedir.41Edat  َّأنĢeklinde kullanılırsa isim cümlesinin manasını mastara çevir-

mektedir ve cümlenin baĢında gelmediği gibi ―-olduğunu, -dığını‖ olarak tercüme 

edilmektedir.  ٌِط١غ ُِ ِٟٔ أََّٔه  -Ġtaatli olman, beni sevindirir.‖ cümlesi örnek gösteril―٠َُغشُّ

mektedir.42 

نَّ  ve ِإنَّ 
َ
ْْ  edatları أ ْْ  ve إ  Ģeklinde tahfif de edilebilmektedirler. Tahfif olması  أ

demek aynı manayı taĢıdığı halde sonlarının Ģedde yerine sükûn (cezimli) olması 

demektir.43 Örnek olarak  
َ
ِذِبين

َ
كا

ْ
ًَ ال

ِ
َ
َك مل

ُّ
ى
ُ
ظ

َ
 ه

ْ
-Biz seni gerçekten yalancılardan zan―َو ِإن

nediyoruz.‖44 ayeti ve .. 
َ
ىا

َ
خ
ْ
ك

َ
ْد َؿد

َ
 ك

ْ
ن

َ
َم أ

َ
ْعل

َ
-Ve senin bize hakikaten doğruyu söyledi― َو و

ğini bilelim.‖45ayeti verilmektedir. Ġlgili edat bazen Ģart edatı olarak  ْْ  Ģeklinde de إ

gelebilmektedir. ġart cümlesine ―eğer, Ģayet,…ise‖ gibi anlamlar katmaktadır.46 

Bu bilgilere yer verdikten sonra kıraat imamlarımızdan bazılarının aynı ayette-

ki edatların hemzelerini fetha ile okurken bazılarının ise kesre ile okuduklarına ta-

nıklık edilmektedir. Buna göre ayetin anlamında birtakım değiĢiklikler ve zengin-

leĢmeler olmaktadır. Ġlgili farklılıklar Ġbn ÂĢûr‘un tefsirinde yer verdiği örneklerden 

biriyle gösterilmeye çalıĢılacak ve diğer kaynaklardan da istifade edilecektir. 

― 
َ
ْىًما ُمْظِسِفين

َ
ْم ك

ُ
خ
ْ
ى
ُ
 ك

ْ
ن

َ
ًحا ا

ْ
َس َؿف

ْ
ك ِ

ّ
ُم الر

ُ
ك

ْ
ْلِسُب َعى

َ
ى
َ
ف

َ
 ,Siz, haddi aĢan kimseler oldunuz diye)ا

sizi Kur‟an‟la uyarmaktan vaz mı geçelim?)‖47ayetindeki 
ْ
ن

َ
-edatının iki farklı oku ا

nuĢu vardır.48 

Ġbn ÂĢûr; Nâfi, Hamza, Kisâî (ö.189/805), Ebû Ca‘fer (ö.132/749) ve Halef‘in 

bu edatı hemzenin kesresi ile  
ْ
 Ģeklinde okuduğunu; Ġbn Kesîr (ö.120/738), Ebû ِان

Amr, Ġbn Âmir, Âsım ve Ya‘kûb‘un ise hemzenin fethasıyla  
ْ
ن

َ
 Ģeklinde okuduklarını ا

söyler.49 

Hemzeyi kesre ile okuyanlara göre buradaki  ِْا  edatı Ģart ifade etmektedir. Bu 

durumda cümle de Ģart cümlesi olur.50  ġart fiili gelecek zamanı ifade ettiği için51 

mana  َس
ْ
ك ِ

ّ
ُم الر

ُ
ك

ْ
ْلِسُب َعى

َ
 ه

َ
ىاُمْظِسِفين

ُ
ىه

ُ
ك

َ
 ج

ْ
-Eğer siz haddi aĢarsanız zikri sizden uzaklaĢtı― إن

rıp, inzalinden vazgeçmeyiz.‖ Ģeklindedir.52 Buna benzer bir takdiri Ezheri 

———— 

 .ile ilgili bilgiler için bkz. Uzun, Taceddin vd.,Anlatımlı Arapça, Konya, 2009, s. 316-318 ِانَّ  41

 .ile ilgili bilgiler için bkz. Uzun, a.g.e., ss. 319-322 أنَّ  42

43 Çörtü, Mustafa Meral, Arapça Dil Bilgisi Sarf, ĠFAV, Ġstanbul, 2008, s. 158. 
44 ġuarâ 26/186. 
45 Maide 5/113. 
46 Çörtü, a.g.e., s. 302. 
47 ez-Zuhruf 43/5. 
48 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164. bkz. Dânî, Câmi, II/ 398; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/275; 

Dimyâtî, Ġthâf, s. 494; Pâlûvî, Zübde, s. 123. 
49 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164. 
50 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164. 
51 Ezheri,Muhammed b. Ahmed Ebû Mansûr, Meâni‟l-Kıraât, thk. Mustafa DervîĢ, Dâru‘n-NeĢr, Câmiatü 

Melik-i Suûdî, 1412/1991, II/361. 
52 Ġbn Zencele, Hucce, s. 645. 
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(ö.370/980) yapmaktadır. O, bu okuyuĢa göre takdirin Ģöyle olacağını söyler:  ْلِسُب
َ
ه

َسهُ 
ْ
اَب َوِذك

َ
َعر

ْ
ُم ال

ُ
ك

ْ
-sizden azabı ve onun uyarısını uzaklaĢ (Eğer siz haddi aĢarsanız)― َعى

tırmayız.‖.53 Burada gerçekleĢmemiĢ ama gerçekleĢmesi muhtemel bir olay için 

böyle bir ifade kullanılmıĢtır. Aynı zamanda bir azarlama, muhatapların haddi aĢ-

malarını izale etme ve Kur‘an‘ın Ģanını gösterme adına Cenâb-ı Hak böyle bir ifade 

buyurmuĢtur.54 

Hemzeyi fethalı olarak  
ْ
ن

َ
 okuyanlara göre fiilde mastar manası vardır ve ta‘lîl ا

lâm‘ı hazfedilmiĢtir.55 Buna göre çeĢitli takdirler yapılmıĢtır. Bir takdire göre  ًِ ألْج

 ُْ ْم  Haddi aĢmanızdan dolayı‖, baĢka bir takdire göre― إْعَشافُِى
ُ
ْىِهك

َ
ْم ِبَظَبِب ك

ُ
ِكيَرك

ْ
ر

َ
ُرُك ج

ْ
ت
َ
 ه

َ
ل

ْم 
ُ
 ِبك

ً
ِكيَر َزْحَمت

ْ
ر

َ
ِعيُد الخ

ُ
َصاُل و

َ
 ه

َ
 َبْل ل

َ
 Haddi aĢanlar olmanız sebebiyle size hatırlatmayı―ُمْظِسِفين

terk etmeyiz. Bilakis, biz size rahmet olarak hatırlatmayı devam ettirir, sürekli ha-

tırlatırız.‖ Ģeklindedir.56 Burada Ģöyle bir takdir de uygun görülmüĢtür: ― ْم
ُ
ك

ْ
ْلِسُب َعى

َ
ه

ْم 
ُ
خ
ْ
 أْطَسف

ْ
ْم اْو ألن

ُ
خ
ْ
 أْطَسف

ْ
اِب بأن

َ
َعر

ْ
َس ال

ْ
-Haddi aĢanlar olmanız sebebiyle/oldunuz diye siz― ِذك

den azap öğüdünü bırakmayız.‖57 Görüldüğü gibi hemzenin fethasıyla  ْاَنĢeklinde 

okunduğu zaman fiilin gerçekleĢmesi söz konusudur. Bu haddi aĢma fiili gerçek-

leĢse bile Allah (c.c.) insanlara hatırlatmayı, öğüdü rahmetinin gereği olarak terk 

etmez.  

Sonuç olarak edat kesreli ُِاْن Ģeklinde okunursa haddi aĢmanın mümkün olabi-

leceği söz konusu iken; fethalı olarak ُْن
َ
-Ģeklinde okunursa haddi aĢmanın gerçek ا

leĢtiği anlamı ortaya çıkacaktır. Her iki okuyuĢa göre Allah (c.c.), rahmetinin gereği 

olarak insanlara uyarıyı ve müjdeyi sürekli inzal ettiği ortaya çıkmaktadır. 

1.4. Kelimelerin Fiil ve Ġsim Kalıplarıyla OkunuĢu 

Kıraat imamlarının ihtilaf ettikleri noktalardan biri de aynı kelimenin kimi 

imamlar tarafından fiil kalıbında okunurken kimi imamlar tarafından isim kalıbın-

da okunmasıdır. Konuyla ilgili Ġbn ÂĢûr‘un verdiği kıraat örneklerinden biri ele alı-

nacak, diğer kaynaklardan istifade edilecek ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

― ىْ  ًَ َعاٌم ِفي 
ْ
ْو ِإط

َ
َبٍت  أ

َ
كُّ َزك

َ
 ف

ُ
َبت

َ
َعل

ْ
ْدَزاَك َما ال

َ
 َوَما أ

َ
َبت

َ
َعل

ْ
َحَم ال

َ
خ
ْ
 اك

َ
ال

َ
َبٍت ف

َ
ٍم ِذي َمْظغ (Fakat o, sarp yokuĢu 

aĢamadı. O sarp yokuĢ nedir bilir misin? Köle azat etmek veya açlık gününde ye-

mek yedirmektir.)‖58-ayetlerindeki-  َبٍت
َ
كُّ َزك

َ
َعامٌ  ve ف

ْ
 kelimeleri farklı okunmuĢtur.59ِاط

Ġbn ÂĢûr; Nâfi, Ġbn Âmir, Âsım, Hamza, Ebû Ca‘fer, Ya‘kûb ve Halef‘in  ُّك
َ
-keli ف

mesini ref῾ ile  َبٍت
َ
َبٍت  kelimesine muzaf olarakَزك

َ
كُّ َزك

َ
َعامٌ اُِ Ģeklinde veف

ْ
ط  kelimesini de 

———— 

53 Ezherî, Meâni‟l-Kıraat,II/361. 
54 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164. 
55 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164.bkz. Ezherî, Meâni‟l-Kıraat,II/361; Mekkî, el-KeĢf,II/255. 
56 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 10 cüz. 25, s. 164. 
57 Ezherî, Meâni‟l-Kıraat,II/361. 
58 Beled 90/13-14. 
59 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 357. bkz. Dânî, Câmi, II/486; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/300; 

Dimyâtî, Ġthâf, s. 585; Pâlûvî, Zübde, ss. 144-145. 
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كُّ 
َ
 kelimesine atfen metinde geçtiği gibi merfu okuduklarını söyler. Ġbn Kesîr, Ebûف

Amr ve Kisâî‘nin ise ك
َ
كَّ  kelimesini ―kâf‖ın fethasıyla ve fiili mazi kalıbında ف

َ
-Ģek ف

linde okuduklarını; bununla birlikte َبت
َ
كَّ kelimesini de َزك

َ
 fiilinin mefûlü olarak nasb ف

ile  
ً
َبت

َ
ٌَ  Ģeklinde okuduklarını ifade eder. Yine bu Ģekilde okuyanların َزك -kelime اِْطَؼب

sini ise  َّك
َ
َعَم  fiiline atfen mazi fiil olarak ف

ْ
 Ģeklinde okuduklarını da ilave eder.60أط

Ġfade  َبٍت
َ
كُّ َزك

َ
  Ģeklinde okunduğu zamanف

ُ
َبت

َ
َعل

ْ
ْدٰزٍَك َما ال

َ
 ا

ٰۤ
 O sarp yokuĢ nedir bilir―َوَما

misin?‖ ayetindeki  ٌََْؼم جَخُ ا  kelimesi açıklanmıĢ olmaktadır. Buna göre takdir  ْدٰزٍَك
َ
 ا

ٰۤ
َوَما

َعامٌ 
ْ
َبٍت أْو إط

َ
كُّ َزك

َ
 ِهَي ف

ُ
َبت

َ
َعل

ْ
 O sarp yokuĢ nedir bilir misin? O, köle azat etmektir ya da―َما ال

doyurmaktır.‖ Ģeklinde olacaktır.61 Burada görüldüğü gibi kıraat mahzuf bir müb-

tedânın haberi olarak okunmuĢtur.62 Ġbn ÂĢûr bu kıraatte bir istiarenin varlığından 

bahseder. Ona göre, insanın nefsine zor gelen ameller   
ُ
َبت

َ
َعل

ْ
ال kelimesine benzetil-

miĢtir. Köle azat etmek, fakiri ve yetimi doyurmak ameller insana zor gelebilir. Bu-

nun için bu amelleri yapan kimse yokuĢu aĢmıĢ olacaktır. Bunu yapamayan da 

aĢamamıĢ olacaktır. 63 

Ġfade  َعَم
ْ
ْو أط

َ
 ا

ً
َبت

َ
كَّ َزك

َ
  Ģeklinde mazi fiil kalıplarında okunursaف

َ
َبت

َ
َعل

ْ
َحَم ال

َ
خ
ْ
 اك

َ
ال

َ
 Fakat―ف

o, sarp yokuĢu aĢamadı.‖ cümlesi açıklanmıĢ olacaktır. Buna göre 12. ayet yani  
ٰۤ
َوَما

 
ُ
َبت

َ
َعل

ْ
ْدٰزٍَك َما ال

َ
  ara cümle olacaktır. Bir de bu kıraatin ,ا

َ
َبت

َ
َعل

ْ
َحَم ال

َ
خ
ْ
 cümlesinden bedel اك

olduğu da ifade edilmiĢtir. Buna göre takdir ise  َعَم
ْ
 أْو أط

ً
َبت

َ
كَّ َزك

َ
 ف

َ
 َول

َ
َبت

َ
َعل

ْ
َحَم ال

َ
خ
ْ
 اك

َ
ال

َ
-Köle―ف

yi azat etmek ve ona yemek yedirmekten ibaret olan/Ģeklindeki sarp yokuĢu aĢa-

madı.‖ Ģeklinde olacaktır. Bu takdire göre yine 12. ayet ara cümle olmaktadır.64 

Sonuç olarak Ģunlar ifade edilebilir: Kıraat  َُعام
ْ
ْو ِاط

َ
َبٍت ا

َ
كُّ َزق

َ
 olursa mana ―(Sarp ف

yokuĢ) köle azat etmek ve açlık gününde yetimi ve fakiri doyurmaktır.‖ Ģeklindey-

ken; َُعَم
ْ
ْو أط

َ
 ا

ً
َبت

َ
كَّ َزق

َ
 okunursa mana ―(Sarp yokuĢu aĢamadı) yani köle azat etmedi ف

veya açlık gününde yetimi ve fakiri doyurmadı.‖ Ģeklinde olacaktır.65 

1.5. Tenvinli –Tenvinsiz Kıraat Farklılıkları 

Kıraat imamlarının bir kısmı bazı kelimeleri tenvinli okurken bir kısmı da ten-

vinsiz okumuĢtur. Bu farklı okuyuĢlar neticesinde kelimenin irabı değiĢirken, bu 

değiĢimin ayetin mealine hissedilen bir etkisi olmamaktadır. Bu konuyla ilgili Ġbn 

ÂĢûr‘un verdiği örneklerden biri üzerinde diğer kaynaklardan da yararlanılarak du-

rulacaktır. Varılan sonuçlar da burada yer alacaktır. 

 ― ٍَْه  رِ َك َح َٚ ُء ِانَّ َزبَّ
ٰۤ
ا

َ
ؼ

َ
ًْ و ُع َدَزَجاٍث َم

َ
ْسف

َ
ْىِمِه ه

َ
ى ك

ٰ
 ِاْبٰسهيَم َعل

ٰۤ
اَها

َ
ْيى

َ
ج
ٰ
 ا

ٰۤ
ا
َ
ى
ُ
خ ِكيٌم َعِليٌم ُحجَّ (ĠĢte bu, kavmine 

karĢı Ġbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini 

———— 

60 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 357. 
61 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 357. 
62 Ġbn Zencele, Hucce, s. 765; Mekkî, el-KeĢf,II/376. 
63 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 357. 
64 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 357. bkz. Ezherî, Meâni‟l-Kıraat,III/147; Mekkî, el-KeĢf,II/376. 
65 Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, s. 455. 
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yükseltiriz. ġüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.)‖66ayetin-

deki َدَزَجاٍث lafzında farklı okunuĢlar vardır.67 

Ġbn ÂĢûr Nâfi, Ġbn Kesîr, Ebû Amr, Ġbn Âmir ve Ebû Ca‘fer‘in َدَزَجاث kelimesini 

tenvinsiz ve kendinden sonraki  ْٓ َِ  kelimesine izâfetle  ُء
ٰۤ
ا

َ
ؼ

َ
ًْ و -Ģeklinde okuduَدَزَجاِث َم

ğunu; geri kalan kıraat imamlarının ise metinde ilk geçtiği gibi tenvinli olarak  َدَزَجاٍث

ءُ 
ٰۤ
ا

َ
ؼ

َ
ًْ و  Ģeklinde okuduklarını söyler.68َم

Ġlgili ifadeyi ُُء
ۤ
ا

َ
ش

َ
ُعَُدَزَجاٍث َمْن و

َ
ْسف

َ
ه Ģeklinde tenvinli ve izafetsiz okuyanlara göre bir ta-

kım takdirler yapılmıĢtır. Bu takdirlerden bir tanesi اُء َدَزَجاث
َ

ش
َ
ُع َمْن و

َ
ْسف

َ
 Dilediğimiz―ه

kimseyi, derecelerini yükseltiriz.‖ Ģeklindedir. Burada ُُع
َ
ْسف

َ
ُعُ kelimesiَمْنُ ,fiilه

َ
ْسف

َ
 fiilinه

mefûlü , َُدَزَجاٍثkelimesi ise ikinci mefûlüdür.69  Ġkinci bir takdire göre َدَزَجاث kelimesi 

fazilette yükselmenin mecaz olması sebebiyle, yükselmenin türünü açıklamak için 

temyiz olarak gelmiĢtir.70 BaĢka bir takdire göre ise َُمْن kelimesi mefûl  َدَزَجاث keli-

mesi ise zarf olarak gelmiĢtir. Bunun manası ise اُء َمَساِجب َوَمَىاِشُل
َ

ش
َ
ُع َمْن و

َ
ْسف

َ
 Dilediğimiz―ه

kimseyi rütbe ve makamlarda yükseltiriz.‖ Ģeklinde olur.71 Son olarak Ģöyle bir 

takdir de yapılmaktadır. Burada َدَزَجاث kelimesi  وي َدَزَجاث
َ
 .Ģeklinde hâl de olabilirذ

Buna göre mana اُء ذوي َدَزَجاث
َ

ش
َ
ُع َمْن و

َ
ْسف

َ
 Dilediğimiz kimseyi derecelere sahip olduğu―ه

halde yükseltiriz.‖ Ģeklinde olacaktır.72 

Bu tenvinli kıraate göre yükseltilen, insanın kendisidir. Ġbn Zencele 

(ö.403/1013) bunu  
ُ
َظان

ْ
 ُهَى إلاو

َ
ىع

ُ
ْسف

َ ْ
ىا امل

ُ
-tabiriyle ifade eder.Aynı kelimedeki bu kı َجَعل

raat farklılıklarını, bu kelimenin geçtiği diğer ayetlerde de görmek mümkündür. Bu 

kıraatin böyle okunmasına Mücadele suresinin 11. ― ىا
ُ
وج

ُ
ًَ ا ِرً

َّ
ْم َوال

ُ
ك

ْ
ىا ِمى

ُ
َمى

ٰ
ًَ ا ِرً

َّ
ُهال

ّٰ
ِع الل

َ
ْسف ًَ

َم َدَزَجاٍث 
ْ
ِعل

ْ
-Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yüksel ال

tir.‖ ayeti ve Nisâ suresinin 95-96. ― ًَ عَ  َجاِهِدً
ُ ْ
ُه امل

ّٰ
َل الل لَّ

َ
ُه َوف

ْ
ْجًسا َعِظيًما َدَزَجاٍث ِمى

َ
ًَ ا اِعِدً

َ
ل

ْ
ى ال

َ
ل

 
ً
 َوَزْحَمت

ً
ِفَسة

ْ
 .Ama mücahidleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıĢtırَوَمغ

Kendinden dereceler, bağıĢlama ve rahmet vermiĢtir.‖ ayetleri örnek verilebilir.73 

Yukarıdaki ifadeyi  ءُ َدَزَجاِث َم
ٰۤ
ا

َ
ؼ

َ
ُع ًْ و

َ
ْسف

َ
ه okuyanlar Ġbn ÂĢûr‘un dediği gibi  َدَزَجاِث keli-

mesini tenvinsiz ve  ًْ ُع  kelimesine izafetle okumuĢlardır.74 Bu okuyuĢa göreَم
َ
ْسف

َ
-ke ه

limesi fiil,  َِدَسَجبد kelimesi bu fiilin mefûlü ve  ْٓ َِ  kelimesinin de muzafıdır. Aynı za-

———— 

66el-En‘âm 6/83. 
67 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 335. bkz. Dânî, Câmi, II/135; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/195;Dimyâtî, 

Ġthâf, s. 268; Pâlûvî, Zübde, s. 55. 
68 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, ss. 335-336. 
69 Ezherî, Meâni‟l-Kıraat, I/328. 
70 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 336.  
71 Dimyâtî, Ġthâf, s.268. 
72 Ġbn Zencele, Hucce, s. 258; Dimyâtî, Ġthâf, s. 268. 
73 Ġbn Zencele, Hucce, s. 258. 
74 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 3 cüz. 7, s. 335. bkz. Mekkî, el-KeĢf, I/437. 
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manda  ًْ  kelimesi burada mahallen mecrûr olmaktadır.75Buna göre anlam, ―Biz َم

dilediğimiz kiĢilerin derecelerini yükseltiriz.‖ Ģeklindedir. Bu ayeti mana bakımın-

dan destekleyen ayet Ģudur:― َعْسِغ
ْ
و ال

ُ
َزَجاِث ذ

-Dereceleri yükselten, arĢın sahi = َزِفيُع الدَّ

bi Allah.‖76 Bu kıraate göre yükseltilen insan değil derecelerdir. Bu derecelerin ilim 

olduğu, ameller olduğu, cennet ve sevaplar olduğuyla ilgili görüĢler bildirilmiĢtir.77 

Sonuç olarak her iki kıraatten çıkan mana birbirine yakındır. Bu görüĢümüzü 

Mekkî‘nin Ģu sözü desteklemektedir. ―Ġnsanın derecesinin yükselmesi, kendisinin 

de yükselmesini gerektirmekte, aynı Ģekilde kendi yükselince de derecesi onunla 

birlikte yükselmektedir.‖78 

1.6. Kelimelerin Takdim veya Tehiriyle OluĢan Kıraat Farklılıkları 

BaĢlıkla kastedilen cümle içerisinde failin mefule, mefulün faile takdim edil-

mesidir. Konuyla ilgili et-Tahrîr ve‟t-Tenvîr‘den vereceğimiz Ģu örnek yerinde ola-

caktır. 

اُب السَّحيُم  ىَّ
َّ
ُه ُهَى الخ

َّ
ْيِه ِاه

َ
اَب َعل

َ
خ
َ
ِلَماٍث ف

َ
ِه ك ًْ َزّبِ َدُم ِم

ٰ
ىٰۤ ا

ّٰ
ل

َ
ل
َ
خ
َ
 ,Bu durum devam ederken Âdem)ف

Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul 

eden ve merhameti bol olandır.)79ayetinde kıraat farklılıkları vardır.80 

Ġbn Kesîr, آدم kelimesini nasb, كلماث ise ref ile okumuĢ; diğer imamlar ise آدمke-

limesini ref, كلماثkelimesini de –cemi müennes olduğu için – meksur ta ile oku-

muĢlardır. Ġbn Kesîr‘in okuyuĢuna göre آدم kelimesi meful, كلماث kelimesi ise fail 

olur. Diğer kıraat imamlarının okuyuĢuna göre ise آدمkelimesi fail, كلماث ise meful 

olur.81 

 Ġbn Kesîr‘in okuyuĢuna göre mana ―Allah (c.c.) katından Hz. Âdem (a.s)‘a bir 

takım kelimeler ulaĢtı, geldi.‖ Ģeklindedir.82 Ġbn ÂĢûr bu okuyuĢla tevbe için keli-

melerin sebep olduğundan burada sebebiyet ilgisi ile mecâz-ı mürsel yapıldığını 

söyler.83 Bunu bir örnekle açmak gerekirse Ģöyle örneklendirilebilir. ―Yağmuru göz-

ledik.‖ dediğimiz de aslında nebatı ekini, bitkileri gözleriz. Burada nebatın oluĢma-

sına sebep olan Ģey ise yağmurdur. Nebatı demeyip yağmuru söylediğimiz de se-

bebiyet ilgisi ile mecâz-ı mürsel yapmıĢ oluruz.84 

———— 

75 Ezherî, Meâni‟l-Kıraat,I/328;Dimyâtî, Ġthâf, s.268. 
76 Mü‘min 40/15. 
77 Mekkî, el-KeĢf,I/437;Râzî, Mefâtihu‟l-Gayb, XIII/65; Karaçam, Ġsmail, Kur‟ân Ġlminin Kur‟ân Tefsirin-

deki Yeri ve Mütevâtir Kıraatlerin Yorum Farklılıklarına Etkisi,MÜĠFV,Ġstanbul, 1996, s. 193. 
78 Mekkî, el-KeĢf,I,/438. 
79 Bakara 2/37. 
80 Dimyâtî, Ġthâf, s. 176. 
81 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1,s. 439. 
82 Bir takım kelimelerin ne olduğuyla ilgili olarak değerlendirmeler için bkz. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 

1,ss. 438-439. 
83 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1,s. 439. 
84 Bu örnek için bkz. Teftâzânî, ġerhü‟-l-Muhtasar alâ Telhîsi‟l-Miftâh, Mektebetü‘s-Sahâbe,Antep, ts, 

→ → 
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Diğer kıraat imamlarının okuyuĢunda ise mana ―Hz. Âdem, Rabbinden o keli-

meleri aldı ve onları kabul edip onlarla (Rabbine) dua etti.‖ Ģeklinde olur.85 

1.7. Fiillerin Malum ve Meçhul Sıga ile OkunuĢları 

Her dilde farklı Ģekillerde görüldüğü üzere Arap dilinde de fiil cümlesinde öz-

nenin gösterilmesine ya da gösterilmemesine göre fiilin malum ya da meçhul 

okunması mümkündür. Bunun elde edilmesi ise Arap dilinin kendine özgü yapısı 

ile kelimenin yazılıĢında bir değiĢikliğe gitmeden fiil ve fail üzerine konan hareke-

lerle sağlanmaktadır.86 

Malum fiil, iĢi yapan öznenin cümlede gösterildiği; meçhul fiil ise bir cümlede 

iĢi yapan öznenin belli olmadığı ve hazf olunduğu, naibi fail dediğimiz öznenin ye-

rini alan bir kelimenin gösterildiği fiillerdir.87 

Kur‘an‘ı Kerim‘de bazı fiiller malum/etken bazı fiiller de meçhul/edilgen ola-

rak gelir. Bu durum kıraat farklılıklarında da yerini bulur. Kıraat imamları aynı ke-

limeleri kimi zaman malum kimi zaman da meçhul okumuĢlardır. Bunun sonucu 

manada da değiĢiklik söz konusu olacaktır. Buna göre kıraat imamlarının, fiilleri 

malum ve meçhul sıga da okumasıyla mananın nasıl değiĢtiği Ġbn ÂĢûr‘un tefsirin-

den bir örnekle gösterilecektir. 

لَّ ― 
ُ
غ ٌَ  

ْ
ن

َ
ِبّيٍ أ

َ
 ِلى

َ
ان

َ
-88ayetin‖(.Bir peygamberin hıyanet etmesi, olur Ģey değildir)َوَما ك

deki َّل
ُ
غ ٌَ  

ْ
ن

َ
-kelimesi malum ve meçhul olmak üzere iki Ģekilde okunmuĢtur. Kelime أ

yi Ġbn Kesîr, Ebû Amr ve Âsım metinde geçtiği gibi malum okurken; diğer kıraat 

imamları ise kelimeyi  َّل
َ
غ ٌُ  

ْ
ن

َ
 Ģeklinde meçhul okumuĢlardır.89 أ

Kelimeyi  َّل
ُ
غ ٌَ  

ْ
ن

َ
لَّ  Ģeklinde okuyanlara göre failnebîdir.90 Bu kıraate göre fiilأ

َ
 غ

den sülâsi mücerreddir. Ġbn ÂĢûr  َّل
َ
ىُل  fiilinin غ

ُ
ل
ُ
 den müĢtak olduğunu söyler. Ona الغ

göre   ىُل
ُ
ل
ُ
 kelimesi kıyası olmayan bir mastardır; manası ise,―ordunun emirinin الغ

izni olmadan ganimetten bir miktar almaktır‖ ve mutlak anlamda maldaki hıyanet-

tir.91 

Kelimeyi  َّل
َ
غ ٌُ  

ْ
ن

َ
 Ģeklinde meçhul okuyanlara göre ise failhazfedilmiĢtir. Onunأ

yerine gelen naibi faildeki zamir ise nebiye racidir. Bu kıraate göre fiil, ifal babın-

dan  َّل
َ
 den gelmiĢtir.92 أغ

→ → 
s.65.  

85 Dimyâtî, Ġthâf, s.176. 
86 Ünal, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 252. 
87 el-Ğalâyînî, Mustafa, Câmiu‟d-Dürûsi‟l-Arabiyye, (I-III ciltler birarada), el-Mektebetü‘l-Ġslâmiyye, Ġstan-

bul, 1966,II/ 250; Çörtü, a.g.e.,ss. 102-103. 
88 Âl-i Ġmrân 3/161. 
89 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 4, s. 155. bkz. Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/ 183; Dimyâtî, Ġthâf, s. 231; 

Pâlûvî, Zübde, ss. 43-44. 
90 Ebu‘s-Suûd, Muhammed b. Muhammed el-Amâdî, Tefsîr Ebi‟s-Suûd/ĠrĢâdü‟l-Akli‟s-Selîm ilâ Mezâya‟l-

Kur‟âni‟l-Kerîm, Beyrut, ts, II/106. 
91 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 4, s. 155. 
92 Muhaysin, Muhammed Salim, el-Muğnî fî Tevcîhi‟l-Kırâat-AĢri‟l-Mütevatira,Kahire, 1993, I/375. 
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Bedir savaĢında kaybedilen bohçayı Hz. peygamberin aldığı ve de Hz. Pey-

gamberin Uhud savaĢında ganimetleri savaĢçılar arasında taksim etmeyeceği Ģek-

lindeki iki rivayet göz önünde bulundurulduğunda iki kıraat arasındaki anlamsal 

farklılık daha iyi anlaĢılacaktır.93 

Bu durumda kıraatlere göre ayetin anlamı Ģöyle değiĢiklik göstermektedir: 

Malum  َّل
ُ
غ ٌَ  

ْ
ن

َ
-kıraatine göre mana ―Hiçbir peygamberin (ashabına karĢı) gani أ

met malına (veya emanete ) hıyanet etmesi olur Ģey değildir.‖94Ģeklindedir.  

Meçhul sıga okunan ( َّل
َ
غ ٌُ  

ْ
ن

َ
-kıraatine göre mana ise: ―Peygambere hainlik sı ( أ

fatı nispet edilemez.‖ Ģeklindedir. Bu kıraate göre mananın Ģöyle olacağı da söy-

lenmiĢtir: ―(Hiçbir) kimsenin Peygambere ihanet etmesi olamaz/olmasın.‖  

Müfessir Ġbn ÂĢûr iki kıraati zikrettikten sonra onlardan çıkan anlamlara ise 

Ģöyle değinir: ―Cumhurun okuduğu kıraatte ganimetlerde ihanet etmesinler diye 

nebinin ordusuna bir nehy anlamı vardır. Yani peygamberin gözetimi altında olan 

ganimete ihanet etmeyin; çünkü ganimetleri paylaĢtırmak peygambere aittir.‖95 

Burada Ģunu anlıyoruz ki peygamberin emaneti altında olan bir mala hıyanet 

edilmesi peygambere ihanet etmek demektir. Ġbn ÂĢûr kelimenin meçhul okundu-

ğu zaman da mananın Ģöyle olacağını söyler: ―Peygamber aldatmaz ki ordusunda 

aldatma olsun. Buradaki  ىُل
ُ
ل
ُ
 .hıyanetin peygambere atfedilmesi mecâz-i aklîdir/ الغ

Yani peygamberin ihanet etmesi zaten düĢünülemez. Onun eğitiminden geçen 

onunla birlikte olanlardan böyle bir Ģey vaki olmaz böyle bir eksikliği yapmaz.‖ Ġbn 

ÂĢûr meçhul okumayla ilgili Ģöyle bir takdirin yapılabileceğini de söyler: ― ِلَجْيِؽ 
َ
ان

َ
َما ك

لَّ 
ُ
غ ٌَ  

ْ
ِبٍي أن

َ
 Bir peygamberin ordusuna aldatmak yakıĢık almaz.‖96― = ه

Sonuç itibariyle Ģu söylenebilir: َُّل
ُ
غ ٌَ ْن 

َ
 .kelimesinin iki farklı okunuĢ Ģekli vardır أ

Kelime malum olarak okunduğu zamanhitap ―Bir peygamberin ganimeti aĢırma-

sı/emanete hıyanet etmesi yakıĢmaz.‖ Ģeklinde Hz. Peygambere iken, meçhul 

okunduğunda ise ―Bir peygambere hainlik edilmesi yakıĢık almaz.‖ Ģeklinde asha-

bınadır.  

———— 

93 Ġbn Âbbâs (r.a) dan rivayete göre ashap, Bedir savaĢında harp ganimetlerinin içinde bulunduğu boh-

çayı kaybettiler. Ashaptan bazıları: ―Herhalde bunu Rasûlullah (s.a.v) almıĢtır.‖ dediler, onun üzerine 

bu ayet nazil oldu. Yine Ġbn Abbâs‘tan bir rivayete göre, Uhud gazvesinde okçular, merkezi terk edip 

ganimete koĢmalarına sebep olarak, Rasûlullâh herkesin aldığı kendisinin olsun der de ganimetleri 

taksim etmez, diye korktuk, nitekim Bedir‘de taksim etmemiĢti.‖ demiĢler, Rasûlü Ekrem de: Demek 

ki ganimetleri size taksim etmeyeceğiz de hainlik mi yapacağız zannettiniz?, buyurmuĢlardı. Bu se-

beple Peygamberin Ģânını tenzih ve hainliğin Allah‘ın gazabını çeken büyük bir günah olduğunu ve 

cezasız kalmayacağını açıklamak için bu ayetler inmiĢtir. Bkz. ez-ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, I/648-651; 

Ġbn Kesir,Ebü‘l-Fidâ Ġmâdüddîn Ġsmâîl b. ġihâbiddîn Ömer b. Dav‘ el-Kaysî, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-Azîm, 

thk. Sami b. Muhammed es-Selâme, Dâru-Tayyibe, Riyad, 1418-1997, II/150-157; Karaçam, Kur‟ân 

Ġlminin Kur‟ân Tefsirindeki Yeri, s. 171. 
94 Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, s. 152; Ünal, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 

253. 
95 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 4, s. 155. 
96 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 4, s. 155. 



Kıraatlerin Tefsire Etkisi (Ġbn ÂĢûr Örneği) 165 

Mütefekkir, 2015; 2(3): 151-176 

Kıraatte fiillerin malum ve meçhul sıga ile okunuĢları bizim nahiv yönünden 

ele aldığımız kıraat farklılıklarının son konusuydu. Bundan sonra kelimenin sarfına 

etki eden kıraat farklılıkları ele alınacaktır. Sarf açısından doğan kıraat farklılıkları 

belli baĢlıklar altında ele alınacak ve açıklama yapılacaktır.  

2. Sarf Yönünden Kıraat Farklılıkları ve Anlamlara Yansıması  

FerĢî yönden kıraat farklılıklarının ikinci konusu ise sarf yönünden kıraat fark-

lılıklarıdır. Sarf yönünden kıraat farklılıklarına ―kelimelerdeki kip değiĢikliğinden 

kaynaklanan kıraat farklılıkları‖ da denilmektedir. Bunun içerisine fiil kalıplarında-

ki ihtilaflar, fiilin iki farklı vecihle okunması, fiilin iki farklı zaman kalıbı ile okun-

ması ve isimlerdeki farklı okumalar girmektedir.  

2.1. Fiilllerin Merfû ve Meczûm OkunuĢları 

Kıraatte bazı fiillerin sonu kimi imamlar tarafından merfû okunurken kimi 

imamlar tarafından meczûm okunmaktadır. Bu okuyuĢ farklılığına göre anlamlar-

da değiĢiklikler olabilmektedir.  

ِدًٌس ― 
َ
ْيٍء ك

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ك

َ
نَّ هللَا َعل

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
اَل أ

َ
-ġimdi iyice biliyorum ki Allah her Ģeye kadir)ك

dir,dedi.)”97ayetindeki ُم
َ
ْعل

َ
 fiili iki Ģekilde okunmuĢtur.98 أ

Ayetteki kıraat farklılıklarına geçmeden önce bu ayetle ilgili Ģu bilgiyi hatırlat-

mak yerinde olacaktır: ―Ġlgili ayetten bir önceki ayette Yüce Allah kendisini tanrı ye-

rine koyan bir inkârcının halini ve çıkmaza düĢmesini tasvir etmiĢti. Yani Hz. Ġbra-

him‘le Nemrud‘un arasında geçen diyaloğu vermiĢti. Burada ise hakkı kabul eden 

bir mü‘minin durumunu canlandırmaktadır. Ayette anlatıldığına göre ismi verilme-

yen bu zat (Ġbn ÂĢûr bu kimsenin Ermiyâ b. Halkıyâ (MÖ.6.yy) ya da Uzeyr b. ġer-

hıyyâ (MÖ.4.yy) olduğunu söyler.)99 harab olmuĢ bir kasabaya uğrar. Kendi kendi-

ne ―Allah bunları nasıl diriltir? diye sorar. Yüce Allah onu öldürüp yüz sene sonra 

tekrar diriltir. Adam ise bir gün yahut daha az bir süre böyle kaldığını zanneder. 

Kendisine yüzyıl böyle kaldığı, yiyecek ve içeceğin bozulmadığı, fakat eĢeğinin da-

ğılmıĢ kemik haline geldiği bildirilir. Daha sonra da onun gözleri önünde kemikleri 

bir araya getirilip eĢek diriltilir. Adam Yüce Allah‘ın her Ģeye kadir olduğunu itiraf 

eder.‖100 

Bu bilgiyi verdikten sonra bu ayetin son kısmındaki kıraat farklılıkları Ģöylece 

ifade edilebilir:  

Ġbn ÂĢûr  ُم
َ
ْعل

َ
 fiilini Hamza ve Kisâî‘nin hemze-i vasl, emir sıgasıyla ve ―mim‖in أ

sükûnu ile  ْم
َ
ُم  Ģeklinde; diğer kıraat imamlarının ise metinde geçtiği gibi اْعل

َ
ْعل

َ
-Ģek أ

———— 

97 Bakara 2/259. 
98 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz.3, s. 35. bkz. Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/174; Dimyâtî, Ġthâf, s.209; Pâlûvî, 

Zübde, s. 37. 
99 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 35. 
100 Râzî, Mefâtihu‟l-Gayb, VII/37; Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, ss. 133-134. 
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linde merfu muzariokuduklarını belirtir.101 

Bu ifadeyi ―mim‖ harfini cezm ile ve Allah‘ın bir emri olarak okuyanın delili Ġbn 

Mes‘ûd (r.a.)‘ın bunu َُه
َّ
نَّ الل

َ
ْم أ

َ
ُ ِقيَل اْعل ِدًس 

َ
ْيٍء ق

َ
ّلِ ش 

ُ
ى ك

َ
َعل  Ģeklindeki okuyuĢudur. Ġbn Abbâs 

da aynı ĢekildeokumuĢtur.102 Ġbn ÂĢûr bunun emir sıgasıyla okunacağına daha 

önce zikredilen َُعاِمَك
َ
ى ط

َ
ْس ِإل

ُ
ظ

ْ
اه

َ
 ifadesinin de delâlet ettiğini söyler.103 Bu kıraate göre ف

mana Ģöyle olur: ―Durum kendisine açıkça belli olunca Cenâb-ı Hak: Bil ki! Allah 

her Ģeye kâdirdir, buyurdu.‖ Bir baĢka Ģekilde Ģöyle olabilir: Ayette bahsedilen kiĢi 

kendi kendine ― Bil ki! Allah her Ģeye kâdirdir, dedi.‖104 

Ġbn ÂĢûr, bahsedilen kelimeyi ُُم
َ
ْعل

َ
 Ģeklinde okunarak fiilin muzari gelmesini أ

Cenâb-ı Hak‘ın  َُعاِمَك
َ
ى ط

َ
ْس ِإل

ُ
ظ

ْ
اه

َ
-Ģeklindeki emrine,köye uğrayan kimsenin cevabı ola ف

rak değerlendirir. Aynı zamanda kıraatin bu Ģekilde gelmesi o nebinin ilminin yeni-

lenmesini, bilgisinin tazelenmesini de göstermektedir. Nebi Allah‘ın her Ģeye gücü 

yettiğini zaten biliyordu. Fiil, muzari gelerek ―Bir kez daha Allah‘ın her Ģeye gücü-

nün yettiğini görmüĢ oldu.‖ Ģeklinde bir anlamı da barındırmıĢolur.105 ġu yorum da 

yapılmaktadır: Allah Teâlâ‘nın öldürmesi ve diriltmesi müĢahede yoluyla o kimseye 

belli olunca O, ―Biliyorum ki Allah, her Ģeye kâdirdir.‖ demiĢ ve ―Bu istidlalden ön-

ce bildiğim Ģeyi bizzat müĢahede ederek kavradım, bildim.‖ anlamında te‘vil edil-

miĢtir.106 

Her iki kıraatten çıkan sonuç aynıdır. Allah her Ģeyi yaratandır. Yoktan var 

edendir. Her Ģeye gücü yetendir. Allah nebi olduğu söylenen bir kulunun baĢından 

geçen hâdiseyi bizlere anlatarak yaratmanın Allah‘a ait olduğunu ve sürekli olabi-

leceğini bizlere göstermektedir. Kıraatlere göre bu durum ister peygamberin diliyle 

ister Cenâb-ı Hak‘ın sözüyle söylenmiĢ olsun bu böyledir.  

2.2. Kelimelerin Farklı Kalıplarla OkunuĢları 

Bazı ayetlerde kıraat imamları kelimeleri farklı kalıplarla okumuĢlardır. Bu ke-

limeler fiil ya da isim Ģeklinde karĢımıza çıkmaktadır. Bu baĢlıkta iki örnek yer ala-

caktır. Birinci örnekte fiilin; ikinci örnekte ismin farklı Ģekilde okunması incelene-

cektir. 

FĠĠLĠN FARKLI ġEKĠLDE OKUNMASI: 

― 
َ
ىن

ُ
امِل

َ
ْم ظ

ُ
خ
ْ
ه
َ
ًْ َبْعِدِه َوا ِعْجَل ِم

ْ
ُم ال

ُ
ج
ْ
ر

َ
خ

َّ
مَّ اج

ُ
 ث

ً
ت

َ
ْيل

َ
 ل

َ
ْزَبِعين

َ
ىٰۤ ا ا ُمىس ٰ

َ
 ٰوَعْده

ْ
 Hani bir zamanlar, Mûsâ ile)َوِاذ

kırk gecelik süre için sözleĢmiĢtik. Sonra siz onun arkasından haksız yere buzağı-

———— 

101 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 38. 
102 Ġbn Zencele, Hucce, s. 144. 
103 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 38. 
104 Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, ss. 135-136. 
105 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 2 cüz. 3, s. 38. 
106 Râzî, Mefâtihu‟l-Gayb, VII/37. 
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yı( ilah) edindiniz.)‖107ayetindeا
َ
 ,kelimesinde iki farklı okunuĢ vardır. Ebû Amr َواَعْده

Ebû Ca‘fer ve Yâ‘kûb108 bu surede olduğu gibi A‘râf ve Tâhâ surelerinde bu fiili de 

ا
َ
ا Ģeklinde okumuĢlardır.109 Diğer mütevâtir kıraat imamları da elifleَوَعْده

َ
-Ģek َواَعْده

linde okumuĢlardır.110 

Ġbn ÂĢûr وعدها kelimesinin ا
َ
-okunmasıyla ilgili olarak Ģunları ifade eder: ―Buَواَعْده

rada müfâale babından gelen ا
َ
  kelimesindeَواَعْده

ُ
ة

َ
ىاَعد

ُ ْ
مل
َ
 .anlamı vardır (vaadleĢmek) ا

Buradaki vaadleĢmekten kastedilen ise Allâh (c.c.)‘ın Mûsâ (a.s)‘ya kendisi ile 

münâcâtı için kavmiyle iliĢkisini kesmesi emridir. Burada emre karĢılık va‘d‘in zik-

redilmesi ise Hz. Mûsâ‘nın Ģerefinin artırılması, Allâh‘ın kelâmıyla konuĢması ve 

Ģeriatı vereceğine dâir söz vermesi anlamlarını içerir. Burada müfâale babının kul-

lanılması va‘din ve va‘dedilen Ģeyin meydana gelmesi içindir. Yine burada müfâale 

babı kendi babının özelliği ile gelmemiĢ, mecâzen gelmiĢtir. Fiil Allâh‘a isnâd edil-

diğinde babın anlamında olan iki kiĢinin karĢılıklı olarak yaptığı eylem söz konusu 

olmaz. Bu fiilin Allâh tarafından yapıldığının te‘kidi veya tekrarı anlamında olur. 

ُه هللا
َ
ل
َ
اج

َ
 dendiğinde ―Allâh onu öldürdü.‖ anlamındadır.  Yoksa müfâale babındaki ك

anlamı olan karĢılıklıyapma eylemini içermez.111 

Ġbn ÂĢûr وعدهاkelimesini ا
َ
 Ģekilde okuyanlar için hakiki anlamda müfâʿale َواَعْده

babından geldiği söyleyenlerin de olduğunu ve takdirin Ģu Ģekilde olacağını söyler: 

―Eğer bu kelime müfâʿale babının hakiki kullanımından gelirse o zaman Allah, 

Mûsâ‘ya Ģeriat vereceğini va‘dediyor ve münâcat için huzuruna gelmesini emredi-

yor. Mûsâ ise Rabbine emirleri tutacağını va‘dediyor. Bu Ģekilde okunursa anlam 

tamam olur.‖112 

Fiili (وعدها) elifsiz okuyan kurraya göre Ģu tespitler yapılabilir. َػْذَٔب َٚ  kelimesinde 

kullarına va‘d Allah‘tandır. Mufâale babından gelen ُ
ُ
ىاَعَدة

ُ ْ
ْل
َ
 ise iki kiĢi (vaadleĢmek) ا

arasında olur. Buna mukabil Allah va‘d etmede tektir.113 Sonuç olarak bu bahsi 

geçen iki kıraat anlamı zenginleĢtirmektedir. 

ĠSMĠN FARKLI ġEKĠLDE OKUNMASI: 

― ًِ ً ْىِم الّدِ ًَ -kelimesinde iki farklı okunuĢ vardır:115 Biَماِلِك  ayetinde114 geçen ‖َماِلِك 

———— 

107 Bakara 2/51. 
108 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 498. 
109 Dimyâtî, Ġthâf, s. 177; Pâlûvî, Zübde, s. 23. 
110 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 497. bkz. Dimyâtî, Ġthâf, s. 178; Pâlûvî, Zübde, s. 23. 
111 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 497. 
112 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 497. 
113 Dimyâtî, Ġthâf, s. 178. 
114 Fâtiha 1/4. 
115 Fatiha suresinde yer alan farklı kıraatler hakkında yapılan bir çalıĢma için bkz. Eren, Cüneyd-UludaĢ, 

Ġbrahim, ―Kıraat Farklılıklarının Fâtiha Sûresinin Yorumlanmasındaki Rolü”,Turkish Studies - Interna-

tional Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 

2014, p. 623-637, Ankara-Turkey. 
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rincisi Âsım, Kisâi, Yâ‘kub ve Halef‘in okuduğu  َماِلِك(din gününün sahibi) Ģeklidir. 

Diğer kıraat imamlarının okuduğu  َمِلِك (din gününün hükümdarı, meliki) Ģeklidir.116 

Yani َ harfinin üzerinde ziyade bir elifin okunup okunmaması meselesidir. Bu iki 

farklı okunuĢtan farklı manalar çıkmaktadır.  

Ġbn ÂĢûr ملكkelimesinin farklı okunması ve manaya etkisi ile ilgili olarak her iki 

kelimeyi bir arada değerlendirerek bilgiler verir. Biz ise gruplandırmaya giderek 

konunun,  zihinlerde daha iyi yer etmesine katkı vermek istiyoruz.  

Ġlgili kelimeyi  َمِلِك Ģeklinde okuyanlara göre kelime sıfat-ı müĢebbehe olarak 

mülkün/hâkimiyetin, kuvvet ve otoritenin sürekli sahibi anlamına gelir. Kelime 

ٌك 
ْ
 kelimesinden türemiĢtir.117 Kelimeden doğan manaya göre Ġbn Atiyye‘nin dediğiُمل

gibi Cenâb-ı Hak‘ın yaptığı bütün iĢler, O‘nuntasarrufu altındadır. Bütün iĢleri Allah 

yapar.118 Hem mecâzî hem de hakiki olarak her Ģeyin sahibi Allâh‘tır.  َمِلِكokumakla 

insanların zihninde mülkün sahibinin Allah olduğu bilgisi yer eder. Bu kelimeyle 

fert, toplum ve beldelerin yönetiminin Allah‘ın tasarrufu altında olduğu ortaya çı-

kar. Bunun için insanların meliki denilir; canlıların ve malların meliki denmez.119 

 Ģeklindeki okuyuĢa göre Allah kıyamet gününde tüm kainatın tek otoritesi َمِلِك 

olup dünyadayken geçici olarak bir takım mülkiyetlere sahip olan kimselerin ken-

dilerine verdiği idare etme ve yönetme vasfının sona erdiğini ve onların sahip ol-

dukları her Ģeyi kendi tekeline tekrar aldığını bildirmektedir.120 

  Ġbn ÂĢûr, Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer‘den rivayet edilen ve Tirmizi‘de yer alan 

bir hadise yer verir. Bu hadise göre, Hz. Peygamber (s.a.v) bu kelimeyi  َمِلِك Ģeklinde 

okumuĢtur.121Ġbn ÂĢûr bu hadisi verdikten sonra kurranın kıraati, kendilerinden 

önceki nesillerden aynen aldıklarına dair görüĢü bir örnekle de açıklar.122 

ُك  Ģeklinde okuyanlara göre kelime َماِلِك  kelimesini elifleملك
ْ
ل ِ
ْ
مل
َ
-kelimesiyle nite ا

lenirse  ٍََه َِ  fiilinin ism-i fâili olarak gelir.  ٍُْه ِّ ٌْ  kelimesi eĢyayla ve menfaatlerle ilgili اَ

bir kelimedir. Malı elinde bulunduran, sahip olduğu mülkte dilediği gibi tasarrufta 

bulunan anlamına gelir.123 

———— 

116 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. bkz. Dimyâtî, Ġthâf, ss. 162-163; Pâlûvî, Zübde, s. 7. 
117 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. 
118 KrĢ. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175;Ġbn Atiyye, Ebû Bekir Ebû Muhammed Abdülhak b. Gâlib 

b. Abdirrahman el-Muharibî el-Gırnatî el-Endelûsî, el-Muharraru‟l-Vecîz fî Tefsîri Kitâbi‟l-Azîz, thk. Ab-

düsselâm AbdüĢ-ġâfiî Muhammed,Beyrut, 1422/2001, I/69. 
119 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. 
120 Ünal, e.g.e., s.180. 
121 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175; Tirmizide geçen hadiste  ٍِِه َِ  Ģeklinde rivayet eden sahabilerin 

baĢka sahabiler olduğu, Hz. Ebû Bekir‘in ve Hz. Ömer‘in  ِبٌِه َِ Ģeklinde okuduklarına dair baĢka bir ri-

vayet söz konusudur. Ġbn ÂĢûr burada sehven isimleri farklı vermiĢtir. Bkz. Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ 

b. Sevre et-Tirmizî,el-Câmiu‟l-Kebîr, thk. BeĢĢâr Avved Ma‘rûf, Dâru‘l-Garbi‘l-Ġslâmî, Beyrut, 1996, Kı-

raât, 1, hadis no: 2927. 
122 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. 
123Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. 
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 Ģeklinde okunmasına göre Allah din gününde bütün َماِلِك  kelimesini elifleملك

mülkün tek sahibi olup artık kendisiyle birlikte bir baĢkası söz sahibi olamayacak-

tır. O gün Allah, her Ģeyde tasarruf yetkisine ve hüküm vermeye tek sahip olan ka-

dir-i mutlak olan kiĢidir.124 

 Ġbn ÂĢûr  َماِلِكĢeklinde okuyuĢu isimleri yukarıda geçen kurranın okuduğunu, 

aynı zamanda  َماِلِكĢeklindeki okuyuĢu, Hz. Osman, Hz. Ali,  Abdullah b. Mes‘ud, 

Ubeyy b. Ka‘b, Muâz b. Cebel, Talha b. Ubeydullâh ve Zübeyr b. Avvâm‘ın Hz. Pey-

gamber (s.a.v)‘den rivayet ettiklerini söyler. Tirmizi‘de geçen bir hadisi vererek Hz. 

Ebû Bekr ve Hz Ömer‘in de böyle okuduğunu ifade eder.125 

Ġbn ÂĢûr iki okuyuĢ Ģeklinin de mütevâtir olduğunu söyler. Aynı zamanda mü-

fessirlerin ve farklı okuyuĢlardan ihticâc yapanların ملك kelimesini  ًِ ً ْىِم الّدِ ًَ ifadesine 

muzaf yapmadan sadece iki farklı okuyuĢu anlamlandırmaya çalıĢmalarını eleĢti-

rir. Bu iki okuyuĢ Ģeklinden ortaya çıkan manaların sadece ملكkelimesinden çıktı-

ğını ama ملك kelimesini  ًِ ً ْىِم الّدِ ًَ  ifadesine mutlaka muzaf yapmamız gerektiğini ve 

bundan kaçıĢ olmadığını söyler. Böylece anlamın dünya ve ahirette tasarruf sahibi 

olduğu ortaya çıkar.126 

Sonuç olarak  ملك kelimesinin iki farklı okunuĢundan anlamda zenginleĢme 

gerçekleĢmektedir. Buna göre  َمِلِك kıraati ―Din gününün hükümdarı‖ anlamına ge-

lirken; َماِلِكkıraati ―Din gününün sahibi‖ anlamını barındırmaktadır.127Aynı zamanda 

bu anlama ulaĢabilmek için ملكkelimesini  ًِ ً ْىِم الّدِ ًَ  terkibiyle birlikte okumak ge-

rekmektedir. 

1. Kelimelerin Müfred ve Cemi OkunuĢları 

Kıraatleri incelediğimizde karĢımıza çıkan özelliklerden biri de kelimelerin 

müfred (tekil) ve cemi (çoğul) olarak okunmuĢ olmasıdır. Bir kısım kurra bazı keli-

meleri müfred okurken diğerleri ise cemi kalıbında okumuĢtur.128 

ġimdi konuyla ilgili bir örnek verelim. 

 ―  
ْ
ن

َ
 ا

َ
ِسِكين

ْ
ُمؼ

ْ
 ِلل

َ
ان

َ
 هللاِ  َما ك

َ
ْعُمُسوا َمَظاِجد ٌَ

(Allah‟a ortak koĢanlar, Allah‟ın mescitlerini iba-

detle canlandıramazlar.)‖129ayetinde 
َ
 :kelimesi iki türlü okunmuĢtur. Birincisi َمَظاِجد

Ġbn Kesîr, Ebû Amr ve Ya‘kûb‘un okuduğu gibi müfred siga ile  
َ
 Ģeklinde َمْسِجد

okunmasıdır. Ġkincisi ise diğer imamların okuduğu gibi cemi Ģeklinde  
َ
-Ģeklin َمَظاِجد

———— 

124 Bâzemül, Muhammed b. Ömer Salim, el-Kırâât ve Eseruhâ fi‟l-Ahkâm ve‟t-Tefsîr, Camiatü Ümmi‘l-

Kura, Arabistan, H.1412, s. 326-327. 
125 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175; Tirmizi, Kıraât, 1,hadis no: 2928. 
126 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 175. 
127 Ünal, e.g.e., s.181. 
128 Ünal, Kur‟ân‟ın AnlaĢılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 306. 
129 Tevbe 9/17. Bu mananın verilmesi Ġbn ÂĢûr‘un tefsirine uygun düĢmektedir. Bkz. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, 

c. 5 cüz. 10, s. 140. 
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de okunmasıdır.130 

Ġbn ÂĢûr kelimenin  هللاِ  
َ
َمَظاِجد ―Allah‘ın mescitleri‖ Ģeklinde cemi okunması ha-

linde Mescid-i Haram‘ın ve o kutsal beldede bulunan sa‘y yerlerinin, Arafat ve 

Minâ‘nın, Ģeytan taĢlama yerlerinin ve bazı menâsikin yapıldığı yerlerin anlaĢılabi-

leceğini ifade eder.131 Kelimenin  هللاِ  
َ
َمَظاِجد kıraatinde ilk önce Mescid-i Haram an-

lamı anlaĢılmaktadır; çünkü Kâbe bütün mescitlerin kıblesidir. Bir de ilgili kıraatle 

bütün mescitlerin bu hükme dâhil olması söz konusudur.132 

Ġbn ÂĢûr, birinci Ģekilde müfred okuyanlara göre ise ayette geçen  ِهللا 
َ
-Al―َمْسِجد

lah‘ın Mesciti‖ nin Mescid-i Haram anlamında olacağını veya izafetle cins isim ol-

ma özelliğini alarak tüm mescitlere Ģâmil olacağını söyler.133 

2. Kelimelerdeki Harf Farklılıklarına Göre Kıraat 

Kıraat imamları senetlere göre aynı kelimedeki harfleri farklı Ģekilde okumuĢ-

lardır. Ġbn ÂĢûr da kelimelerdeki harf farklılıklarına göre oluĢan kıraat vecihlerinin 

anlamlara yansımasını iĢlemiĢtir. Bu konuyla ilgili burada Ģu örneğeyer verilecek-

tir.  

ِىيٍن ―
َ
ْيِب ِبل

َ
غ

ْ
ى ال

َ
-134aye(.O peygamber gaybe ait haberlerde cimrilik etmez)َوَما ُهَى َعل

tindeki ٍٓ  kelimesi iki Ģekilde okunmuĢtur.135 ثَِض١ِٕ

Ġbn ÂĢûr Nâfi, Ġbn Âmir, Âsım, Hamza, Ebû Ca‘fer, Ravh ve Halef‘in ―dâd‖ ile 

ِىيٍن 
َ
ِىيٍن  Ģeklinde; diğer kıraat imamlarının ise ―zâ‖ ileِبل

َ
-Ģeklinde okuduklarını söy ِبظ

ler.136 

Ġbn ÂĢûr kıraat farklılıklarından doğan manaları vermeden önce bu kıraatlerin 

yazımıyla ilgili bizlere bilgiler verir. Ona göre Hz. Osman‘ın yazdırdığı ve çeĢitli bel-

delere gönderilen Mushafların hepsinde kurranın ittifakıyla Mushaflarda yazılı 

olan  ِىيٍن
َ
 Ģeklidir.137 Ġbn ÂĢûr, Ebû Ubeyd‘den nakledilen Taberî‘deki bir bilgiye yer ِبل

verir. Taberi‘deki bilgiye göre kıraatleri farklı olsa da Müslümanların yazımı konu-

sunda ittifak ettikleri kelimenin  ِىيٍن
َ
 Ģeklindeki yazımıdır.138 Aynı zamanda Ġbnِبل

ÂĢûr, el-KeĢĢâf‘ta yer alan bir bilgiyi de bizlerle paylaĢır. Ubeyy b. Ka‘b‘ın musha-

fında kelime  ىيٍن
َ
ِىيٍن  Ģeklinde, Abdullah b. Mes‘ûd‘un mushafında iseِبل

َ
 Ģeklinde ِبظ

———— 

130 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 5 cüz. 10, s. 140. bkz. Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/209; Dimyâtî, Ġthâf, s. 302. 
131 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 5 cüz. 10, s. 140. 
132 Taberi, Ebû Ca‗fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî, Câmiu‟l-Beyân fî Te‟vili‟l-Kur‟ân, Thk. Ah-

med Muhammed ġakir, Müessesetü‘r-Risâle, 1420/2000, XIV/166. 
133 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 5 cüz. 10, s. 140. 
134 Tekvîr 81/24. 
135 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 161. Ayrıca bkz. Dânî, Câmi, II, 477; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II, 

298; Dimyâtî, Ġthâf, ss. 573-574; Pâlûvî, Zübde, ss. 142-143. 
136 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 161. 
137 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 160. 
138 KrĢ. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 160; Taberî, Tefsîr, XXIV/262. 
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yazılmıĢtır. ġâtibî ise mushaflarda ―dâd‖ ile  ِىيٍن
َ
 Ģeklinde yazıldığını söyler.139 ِبل

Ġbn ÂĢûr‘un verdiği bilgilere göre eğer Mushaflarda kelime ―dâd‖ ile  ِىيٍن
َ
-Ģek ِبل

linde yazılmıĢsa kıraat imamlarından bazıları niye  ِىيٍن
َ
-Ģeklinde okumuĢtur? Okuِبظ

nan kıraat, Hatt-ı Osmâniye‘ye uygun olmayacak mıdır? Kıraatin sahih olma Ģartla-

rından bir tanesi de bu değil midir? gibi sorular akla gelebilir. Bu sorulara Ģöyle 

cevap verilebilir: BaĢta her iki kıraatin hem  ِىيٍن
َ
ِىيٍن  kıraatinin hem de ِبل

َ
 kıraatinin ِبظ

mütevâtir olarak Hz. Peygamber (s.a.v.)‘den nakledildiğine dair bilgiler elimizde 

mevcuttur. Bir kıraatin mütevâtirliğinden bahsediyorsak o kıraatin sahihliği için or-

taya konan Ģartları taĢımasına gerek yoktur. Çünkü mütevâtir olan bir kıraatte tüm 

kurranın, âlimlerin ve Müslümanların icması ve kabulü vardır. Onun için Ģart ara-

maya gerek yoktur. Zaten  ِىيٍن
َ
ِىيٍن  ;kıraati mütevâtirdir ve mushaflarda yazılıdırِبل

َ
 ِبظ

kıraati ise çeĢitli beldelere gönderilen Mushaflarda yazılı olmasa da mütevâtiren 

bize kadar gelmiĢtir.140 

Kıraatlerin yazımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra bu kıraatlerden doğan an-

lamlara geçebiliriz.  

Ġbn ÂĢûr ilk önce her iki kıraatin Allah tarafından iki vecih olarak ve iki manaya 

delâlet etsin diye indirildiğini söyler ve kıraatlerin manalarını izah eder: 

Kelime ―dâd‖ ile  ِىيٍن
َ
-Ģeklinde okunursa ―Elindekini hiç vermeyen cimri‖ ma ك

nasına gelir.141  Ġbn ÂĢûr, cimrilikten kastedilenin burada hem hakiki hem de me-

cazi manasında anlaĢılabileceğini söyler. Ona göre,  ِىيٍن
َ
-kelimesini cimriliğin haki ك

ki manasında ele alınması durumunda ―Sizin arkadaĢınız cimri değildir, kendisine 

vahyedilen gaybî haberleri menfaat elde etmek için cimrilik yapacak, saklayacak 

değildir, tebliğ görevini olduğu gibi yerine getirir.‖ anlamına gelecektir.142 

Ġbn ÂĢûr  ِىيٍن
َ
-kelimesindeki ―cimrilik‖ manasının mecaz olarak alınması halin ك

de Ģu mananın ortaya çıkacağını söyler:  ِىيٍن
َ
-kelimesinde gizleme konusunda me ك

cazî mürsel vardır. Yani cimrilik etmek gizlemektir. Gizleyen kimse bir Ģeyi saklar; 

fakat peygamberimiz kendisine vahyedileni gizlemez/saklamaz ki cimri olsun. 

Peygamberimiz (s.a.v.) kesinlikle kendisine verilen gaybi haberleri gizleyecek de 

değildir.143 

Ġkinci kıraat olan  ِىيٍن
َ
-kelimesi ise suçlu, sanık, güvenilmeyen, hayırsız mana ظ

larına gelmektedir. Kelimenin kökü 
ُ
ت

َّ
ى
َّ
، الظ ًُّ َّ

 ا dür. Ġfal babından  الظ
ُ
ان

َ
ى
ْ
لظ  ise bir baĢ-

kasını itham etmek, üzerine suç atmak demektir.144 Ġbn ÂĢûr  ِىيٍن
َ
-kelimesinin ma ظ

———— 

139 KrĢ. Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 160; ZemahĢerî, el-KeĢĢâf, VI/327. 
140 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 161. 
141 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 161. 
142 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 161. 
143 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 162. 
144 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 163; Ayrıca bkz. Karaçam, Kıraat, s. 214. 
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nasının ―kendisine kötülük töhmeti yapılmıĢ/bulaĢmıĢ‖ olduğunu söyler. Hz. Pey-

gamberimizin gaybe dâir verdiği haberlerden dolayı kendisinin yalan söylediği id-

dia edilerek töhmet altında bırakılmıĢtır. Bu kıraate göre mana ―Gayb konusunda 

verdiği haberlerde peygamber töhmet altında bırakılamaz.‖ Ģeklinde olacaktır. 

Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.)‘in risâlet görevini yerine getirirken tamamen vahye 

tabi olduğu Kur‘an‘da çokça zikredilmektedir. Ġslâm itikadına göre bunun dıĢına 

çıkıp, vahiylerde herhangi bir tasarrufta bulunması mümkün değildir.145 

Sonuç olarak Ģunlar ifade edilebilir: Her iki kıraat de mütevâtirdir. Hz. Pey-

gamber (s.a.v) den bize kadar gelmiĢtir. Bu kıraatlerden  ِىيٍن
َ
-Ģeklindeki kıraat Kur ك

ranın ittifakıyla Mushaflarda yazılıdır. Abdullah b. Mes‘ûd‘un mushafında yazılı 

olan  ِىيٍن
َ
-kıraati de çeĢitli beldelere dağıtılan Mushaflarda yazılı olmasa da mü ظ

tevâtiren bize kadar gelmiĢ ve mütevâtir kurrâdan bazı imamların böyle okumaları 

da mütevâtirliğine delil teĢkil etmektedir. 

 Ayetin ُْيِب ِبَضِىيٍن
َ
غ

ْ
ى ال

َ
 kıraatiyle manası ―O peygamber gaybe ait haberlerde َوَما ُهَى َعل

cimrilik etmez.‖ Ģeklinde olurken; ُِىيٍن
َ
ْيِب ِبظ

َ
غ

ْ
ى ال

َ
-kıraatiyle manası ―Hz. Pey َوَما ُهَى َعل

gamber (s.a.v.) -ona vahyedilene kendisinden bir Ģey ilâve etti diye- töhmet altında 

bırakılamaz.‖ Ģeklinde olacaktır. 

3.Kelimelerin Tahfif-TeĢdid ĠleOkunuĢları 

Kıraat imamlarından bir kısmı bazı kelimeleri tahfifle (Ģeddeli) okurken bir 

kısmı ise teĢdidle (Ģeddesiz) okumaktadır. Örneğin, 

 ― 
َ
ِرُبىن

ْ
ك ًَ ىا 

ُ
اه

َ
ِليٌم ِبَما ك

َ
اٌب ا

َ
ُهْم َعر

َ
ُه َمَسًكا َول

ّٰ
َصاَدُهُم الل

َ
ىِبِهْم َمَسٌق ف

ُ
ل
ُ
 Kalplerinde bir hastalık)في ك

vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıĢtır. Söyledikleri yalana karĢılık da on-

lara elem dolu bir azap vardır.)‖146 

Ayetteki 
َ
ِرُبىن

ْ
ك ًَ  kelimesinde iki farklı okunuĢ vardır. Birincisi  ُب

ْ
ِكر

ْ
ل
َ
 mastarındanا

 
َ
ِرُبىن

ْ
ك ًَ Ģeklindeki okunuĢ. Ġkincisi ise  ِرًُب

ْ
ك

َّ
لخ

َ
  mastarından ا

َ
ُبىن ِ

ّ
ر

َ
ك ًُ Ģeklindeki okunuĢ-

tur.147 

 
َ
ِرُبىن

ْ
ك ًَ  Ģeklinde okuyan imamlar Asım, Hamza, Kisâî ve Halef‘tir.  

َ
ُبىن ِ

ّ
ر

َ
ك ًُ  Ģeklinde 

ise Nâfi, Ġbn Kesîr, Ebû Amr, Ġbn Âmir, Ebû Ca‘fer ve Yakûb okumuĢtur.148 

Ayette geçen fiili  ِرًُب
ْ
ك

َّ
لخ

َ
  mastarındanا

َ
ُبىن ِ

ّ
 ر

َ
ك ًُ Ģeklinde Ģeddeli okuyanlara göre 

mana; münafıkların Hz. Peygamberi (s.a.v)‘i,  verdiği haberleri ve Hz. Kur‘an‘ı ya-

lanlamaları, inkâr etmeleri Ģeklinde anlaĢılır.149 

 Fiili  ُب
ْ
ِكر

ْ
ل
َ
  mastarındanا

َ
ِرُبىن

ْ
ك ًَ  Ģeklinde okuyanlara göre ise iki ayet öncesinde 

———— 

145 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 12 cüz. 30, s. 163. Ayrıca bkz. Karaçam, Kıraat, s. 214. 
146 Bakara 2/10. 
147 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 283.  
148 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 283. bkz. Dimyâtî, Ġthâf, s. 170; Pâlûvî, Zübde, s. 17. 
149 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 283. bkz. Dimyâtî, Ġthâf, s. 170. 
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geçen ―Allah‘a inandık‖ Ģeklindeki sözleriyle özel yalana; daha sonra gelen ayette-

ki  ―Bizler ıslah edicileriz.‖ sözleriyle de genel yalana iĢaret vardır.150 

Ġki farklı okunuĢtan elde edilen iki mana Ģöyledir:  ِرُبىىن
ْ
ك ًَ  Ģeklindeki birinci kı-

raatte ―Yalan söylemelerinden dolayı onlara acı bir azap vardır.‖, ُبىُن ِ
ّ
ر

َ
ك ًُ  Ģeklindeki 

ikinci kıraatte ise ―Yalanlamaları (inkârları ) sebebiyle onlara acı bir azap var-

dır.‖Ģeklindedir. Böylece münafıkların hem yalancı hem de inkârcı oldukları vurgu-

lanmıĢ olmaktadır.151 

4.Kelimelerin Medli-Medsiz OkunuĢları 

Kur‘an-ı Kerim‘de bazı kelimelerdeki harfleri bir kısım kıraat imamı med 

ile(uzatarak) okumuĢlar, bir kısmı ise kasr ile (uzatmadan) okumuĢlardır. Bizim 

burada kastettiğimiz uzatma meddin çeĢitleri değil, bazı kelimeler üzerinde nakille 

gelen okuma farklılıklarıdır.Örneğin, 

ىزٍ ― 
ُ
خ

َ
اٍل ف

َ
خ

ْ
لَّ ُمخ

ُ
ِحبُّ ك ًُ  

َ
ُه ل

ّٰ
ْم َوالل

ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
َسُحىا ِبَما ا

ْ
ف

َ
 ج

َ
ْم َول

ُ
ك

َ
اج

َ
ى َما ف

ٰ
َطْىا َعل

ْ
ا
َ
 ج

َ
ْيال

َ
 Allah bunu elinizden) ِلك

çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle Ģımarmayasınız diye (açık-

lamaktadır.) Çünkü Allah, kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.‖152aye-

tinde ْم
ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
 kelimesi iki vecihle okunmuĢtur.153 ا

Ġbn ÂĢûr kelimeyi cumhur kurranın metinde geçtiği gibi   ْم
ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
ا olarak, Ebû Amr‘ın 

ise  ْم
ُ
يك

َ
 biçiminde okuduğunu söyler.154 أج

Ġbn ÂĢûr metinde ilk geçen ve cumhur kurranın okuduğu  ْم
ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
 lafzının aslının ا

ْم 
ُ
يك

َ
ْم  olduğunu, fakat ikinci hemzenin medde dönüĢtürülerek ءاج

ُ
يك

َ
 haline geldiğini آج

ifade eder. ْم  
ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
َما ا  lafzının manası ise ―Size verilen Ģey‖ demektir.155 Ġlgili kelime-

deki verme iĢi Allah‘a nispet edilmiĢ olur. Dolayısıyla bunu veren Allah‘tır.156 Keli-

medeki birinci hemze ta‘diye/geçiĢlilik için, iki meful alabilmek için gelmiĢtir. Buna 

göre, takdir ise  ُُمىه
ُ
يك

ٰ
ج
ٰ
 ا

ٰۤ
 size verdiği Ģeylerle‖ Ģeklinde olacak ve ayet ise ―Size―ِبَما

verdiği Ģeyler sebebiyle Ģımarmayın/sevinmeyin‖ anlamına gelecektir. Bununla 

birlikte ayette ―Allah‘ın iyiliklerini unutmayın, sıkıca tutun; çünkü iyilikler Allah‘ın 

lütfundandır.‖ diye hatırlatma da vardır.157 

Fiili  ْم ِبَم
ُ
يك

َ
ا أج  Ģeklinde hemzeyi med etmeden okuyan Ebû Amr   

ُ
ن

َ
يا

ْ
 (gelmek)إلاج

mastarından dolayı ve daha önce geçen  ْم
ُ
ك

َ
اج

َ
 ifadesinin dengi (elinizden çıkan)ف

———— 

150 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 283. 
151 Çetin, Kıraatlerin Tefsire Etkisi, s. 116. 
152 Hadîd 57/23. 
153 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 11 cüz. 27, s. 412. bkz. Dânî, Câmi, II/437; Ġbnü‘l-Cezerî, en-NeĢr, II/287; 

Dimyâtî, Ġthâf, s. 534; Pâlûvî, Zübde, s. 133. 
154 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 11 cüz. 27, ss. 412-413. 
155 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 11 cüz. 27, s. 412. 
156 Ġbn Zencele, Hucce, s. 702. 
157 Ġbn ÂĢûr, et-Tahrîr, c. 11 cüz. 27, ss. 412-413. 
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görmesinden ötürü bahsedildiği gibi okumuĢtur.158 Ġbn ÂĢûr bu kıraate göre bir Ģey 

meydana çıkmıĢsa onun geldiğini söyler.159 Hem  ْم
ُ
ك

َ
اج

َ
ْم  hem de ف

ُ
يك

َ
-fiillerindeki za أج

mirler, ism-i mevsûle dönen ve fail olmaları sebebiyle müstetir, merfû ve müzek-

kerdir.160 Ġlgili kıraate göre mana ―Size gelen nimetler sebebiyle Ģımarmayın.‖ Ģek-

linde olacaktır.  

SONUÇ 

FerĢî kıraat farklılıkları, ayetlerin anlamına etki eden, harflerin ve harekelerin 

değiĢimiyle veya kelimelerdeki ziyadelik ve noksanlıkla ortaya çıkan kıraat farklılık-

larıdır. Tefsirinde ağırlıklı olarak ferĢî okumalara yer veren Ġbn ÂĢûr‘un, nahiv ve 

sarf kaideleri yönünden kıraatleri ele aldığı ve anlamlandırdığı tespit edilmiĢtir.  

Kur‘an kıraati, nahiv kaidelerinin dayandığı temellerden birisidir. Bu sebeple 

irab, kıraatlerin zaptı ve anlaĢılması noktasında en önemli vasıtalardan biridir. Kı-

raat farklılıkları kelimenin sarf ve irabı ile alakalı olduğu için dilsel ihtilaflar grubu-

na da girmektedir. Kıraat farklılığı, ayetlerdeki kelimelerin cümledeki konumunu 

gösteren irab alametinde görüldüğü gibi, kelimenin konumunu değil de Ģeklini ya-

ni sarfını etkileyen hususlarda da görülebilmektedir. Kelimenin sarfında oluĢan bu 

değiĢiklik yer yer cümledeki bazı kelimelerin irabını ve dolayısı ile manayı da de-

ğiĢtirmektedir. Bir kısmı ise, iraba tesir etmeyip sadece manada bir değiĢikliğe se-

bep olmaktadır. Ġbn ÂĢûr da tefsirinde yer yer konuyla ilgili tespitlerde bulunmuĢ, 

sahabe ve tabiinin ileri gelenlerinden ve değiĢik âlimlerden gelen görüĢlere yer 

vermiĢ ve değerlendirmelerde bulunarak ilmi birikimini ortaya koymuĢtur. 
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