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ABSTRACT
It is of great importance to know the effect of differences in recitation on meaning in
understanding the Quran. Because, we understand how these differences have made
changes in the word, how much they affect the interpretation of the Quran and the
presentation of fiqh provisions. In our article, we first thought it appropriate to give brief
information about the general structure of Surah al-Ahzab. Later, we gave brief information
about qiraat science, the effect of qiraat science on tafsir and the issue of seven letters, the
effect of qiraat differences on meaning, infirad, indirac methods and fershu'l huruf. Another
issue we have included in our study is the differences in recitation in the Surah al-Ahzab
and its effect on its meaning.
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ÖZ
Kur’an’ın anlaşılmasında kıraat farklılıklarının manaya etkisinin bilinmesi büyük bir
öneme sahiptir. Çünkü bu farklılıklar, kelimede ne gibi değişiklik yapmış, bunlar Kur’an’ın
yorumunda ve fıkhi hükümlerin ortaya konulmasında ne kadar etki yaptığını bu şekilde
anlıyoruz. Makalemizde önce, Ahzab suresinin genel yapısına dair kısaca bilgi vermeyi
uygun gördük. Daha sonra kıraat ilmi, kıraat ilminin tefsire etkisi ve yedi harf meselesi,
kıraat farklılıkların manaya etkisi, infirad, indirac usulleri ve ferşu’l huruf hakkında kısaca
bilgi verdik. Çalışmamızda yer verdiğimiz diğer bir konu ise Ahzab suresindeki kıraat
farklılıkları ve mana ya etkisi üzerinde olan etkisidir.
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Giriş
Ahzab “hizb” kelimesinin çoğuludur. Cemaat, parti,
silah, harp aleti, insanın hergün devam ettiği (zikir) dua
manasına gelir.1
Surenin hem Mekki, hem de Medeni olduğunu
söyleyen müfessirlerimiz vardır. Fakat müfessirlerin geneli
surenin Medeni olduğu kanaatindedir. Sure adını 20. ve 22.
Ayetlerde bulunan ahzab kelimesinden almıştır.
Surenin ayet sayısıyla ilgili muhtelif rivayetler vardır.
Ayet, sayısının 200 olduğu ifade edildiği gibi 73 ayet
olduğu da rivayet edilmektedir. Ancak ayet sayısının 73
olduğu görüşü ağır basmaktadır. 2
Biz bu çalışmamızda surenin tamamının ihtiva ettiği
bütün konuları ele almaktan ziyade, suredeki kıraat
farklılıklarının neler olduğu ve manaya etkisi üzerinde
duracağız.
Asıl konuya girmeden önce “Kıraat ilmi nedir?” ,
“Kıraat farklılıklarının tefsir ilmindeki yeri nedir?” ,
“Kıraat farklılıklarının manaya etkisi nedir?” gibi sorulara
kısaca cevap vermeye çalışacağız.
Kıraat İlmi
Kıraat; okumak demektir. Arapça  قرأfiilliden
mastardır. Kıraat tilavetten farklıdır. Ondan daha geniş bir
anlam alanına girer. Kıraat entelektüel bir okuma
faaliyetidir. 3
Kâri: Kur’an okuyan Kur’an kıraati ile ilgili kuralları
uygulayan kişiye denir.4
Kurra: Kıraat imamları olmak üzere, kıraatleri bilen,
öğreten kimselere denir.5
Mukri: Kıraatları öğrenmiş ve bunları sözlü olarak
nakleden, başkasına okutan kıraat âlimi demektir. 6
Tilâvet: Okumak, takip etmek, tekrar etmek, gereğini
yapmak gibi manalara gelir. Tilâvet herhangi bir kelâmı
okumak manasına geldiği gibi ilahi kitabı (Kur’an’ı)
okuma anlamına da gelir. En çok bilinen genel geçer
manası ise Kur’an-ı Kerim okumak anlamındadır. Tek
kıraatle okumaya da tilâvet denir.
Kıraat ilmiyle ilgili genel kaynaklara baktığımız da
birçok tarif yapılmıştır. Biz burada bunları teker teker ele
almak yerine genel kabul gören tarifi zikredeceğiz.
Kıraat İlmi: Kur’an kelimelerinin nasıl eda edileceğini,
ihtilaflarını ve ittifaklarını, ravilere nispet ederek bilmektir. 7
Kıraat İlminin Konusu: Telaffuzdaki ihtilaf ve
okunuşundaki keyfiyet bakımından Kur’an kelimeleridir.
Kıraat İlminin Gayesi: Mütevâtir ihtilafların zapt
melekesini elde etmektir.
Kıraat İlminin Faydası: Kur’an kelimelerini,
1

Halil b. Ahmed, Kitabu’l Ayn,(2003),1,310,Beyrut-Lübnan; Ebü’tTâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya‘kūb b. Muhammed elFîrûzâbâdî,el- Kamusu’l Muhit ,s.73,Beyrut-Lübnan;el- Mu’cemu’lVasıt,Komisyon(Dr. İbrahim Enis,Dr.Abdu’l Halim Muntasır,Atiyye
es-Savalihi, Muhammed Halefullah,Ahmed),(2011), Mısır, s.175
2
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî elBağdâdî, Câmiʿu’l-beyân fî tefsîri’l- Ayi’l-Ḳurʾân,
,(1994),Beyrut,6/157;Muhammed Nebil Ğinam, Dirasetü fi’tTefsir,(1995), Kahire, s.156
3
İsmail Karaçam, Kur’an Tilavetinin Esasları, (2018) , İfav Yay. 1. Bs,
İstanbul, s.198; Ramzan Pakdil, Ta’lim Tecvid Ve Kıraat, (2014), İfav
Yay. İstanbul, s.368
4
Ebü’l-Hayr Şemsüddin Muhammed B. Ali Cezeri, Müncidü’l-Mukriin
VeMürşidü’t-Talibin, DKİ, (diğer bilgileri yok,), s.49; Abdurrahman
Çetin, Yedi Harf ve Kıraatler, Ensar Neşriyat.( 2013), İstanbul, s.211;

telaffuzunda, hatadan korumak tahrif ve tağyirden
muhafaza etmek, Kıraat İmamlarını bilmek ve birbirinden
ayırmaktır.8
Kıraat Farklılıkları ve Manaya Etkisi
Kur’an-ı Kerim 610 yılında nazil olmaya başlamış ve
23 sene zarfında tedricen inmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.)
döneminde ayetlerin okunma ve anlaşılmasında herhangi
bir sıkıntı oluşmuyordu. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.)
Kur’an’ın okunup, ezberlenmesinde ve yazıya
geçirilmesinde son derece titiz davranmıştır. Sahabeler de
bu hassasiyetin aynısı göstermişler ve Kur’an’ın tahrife
uğramadan günümüze kadar muhafaza edilmesini
sağlamışlardır.
Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Kur’an, Kureyş lehçesiyle
inmiştir. Ancak Kur’an’ın muhatabı olan sahabeler farklı
kabilelere mensup oldukları ve ayrı ayrı lehçeleri
olduğundan, telaffuz sıkıntıları doğmuş, dolayısıyla
efendimiz (s.a.v.) Kur’an’ın Yedi Harf çerçevesinde
okunmasına izin vermiştir.
Yedi Harf meselesini Tefsir Usulü ya da Kur’an
ilimleriyle ilgili kaynaklar el-Ahrufu’s-Seb’a başlığı
altında ele almışlardır. Yedi Harf meselesi mahiyet
itibariyle ne olduğu hususu, metodoloji âlimleri arasında
ihtilafa sebep olmuştur. Yedi Harf konusunda Ehl-i Sünnet
ve Şia uleması farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu
görüşlerin herbirine saygı duymakla beraber biz bu
çalışmamızda en isabetli görüş olduğu kanaatine
vardığımız Ehl-i Sünnet’in görüşlerinden sadece bir
tanesini zikredeceğiz.
Bu görüşe göre “Yedi Harf ‘le kastedilen, yedi vecih
(tarz) tir. Bu görüşü ileri sürenler de birtakım hususları
tesbit ederek “yedi veçhi “oluşturmaya çalışmışlar, ancak
belli bir “yedi” üzerinde bir görüş birliği
sağlayamamışlardır. Konuyu izah etmesi açısından İbn
Kuteybe (ö.276/889)’nin “Te’vilu müşkili’l- Kur’an” adlı
kitabında zikrettiği şu yedi veçhi nakletmek istiyoruz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harekesi değişen, manası ve sureti değişmeyen vecih
Hareke ve manası değişen, sureti değişmeyen vecih
Eş anlamlı kelimelerin birbirinin yerine konulması
şeklindeki vecih
Harfleri ve sureti değişen, fakat manası değişmeyen
vecih
Ziyade ve noksanlıkla meydana gelen vecih
Hem mana hem de suretinin değişmesiyle oluşan vecih
Takdim ve Tehiri ile oluşan vecih 9

İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati, (2012), İfav
Yay. ,İstanbul, s.241
6
Abdurrahman Çetin,a.g.e. , s.211; İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in
Nüzulü Ve Kıraati, s.241; Abdulhamit Birışık, TDV kıraat mad., 25,
426-433
7
Bkz. Halil b. Ahmed, a.g.e.,3,369,370;İmam Celaleddin es-Suyuti, Elİtkan Fi Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn. Kesir,Beyrut, 2006 ,1,145; Ebü’lHayr Şemsüddin Muhammed B. Ali Cezeri, En-Neşr Fi’l-Kıraatı’lAşr,Daru’l-Fikr, Beyrût, 2014.,s.27; Süleyman Aydın, Kur’an
Tarihi,s. 71;Abdulhamid Birışık, DİA ,27,426; Ferruh Kahraman
,Tefsirde İhtilaflar,(2011),İstanbul,s.196-206
8
Ali Osman Yüksel, İbn Cezeri Ve Tayyibetü’n- Neşr, (2016), İstanbul,
s.115; İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati, s.235
9
Bkz. Cezeri,en-Neşr ,s.27;Abdulfettah Paluvi, Zübdetü’l-İrfan, Asitane
Yay. İstanbul 2009,s.39; Ebu Amr ed-Dani, Et-Teysîr fi’l-Kırâati’s5
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Kıraat Farklılıklarının Tefsire Etkisi
Kıraat farklılıkları Kur’an tefsirine zenginlik
kazandırmıştır. Çünkü kıraat farklılıkları sadece med
mertebesi, sıla, idğam, hems, imale, beyne vb. gibi
harflerin, harekelerin, telaffuz şekilleriyle değil, kelimeleri
oluşturan harflerle ilgilidir. Kıraat farklılıkları, kelimenin
sarf yapısında veya irabında olabilir. Dolayısıyla
kelimelerde anlam farklılıkları meydana gelir. Böylece
anlam zenginliği elde edilir. Bu da nassları farklı şekilde
yorumlamaya katkı sağlar.
Konuyla iligili ayrıntıya girmeden üzerinde
durduğumuz hususu bir örnekle izah etmeye çalışalım.
Misal;

سك َٰارى
ُ ص ٰلوةَ َوا َ ْنت ُ ْم
َّ يََٓا اَيُّ َها الَّذ۪ ينَ ٰا َمنُوا ََل تَ ْق َربُوا ال
س ۪بي ٍل َحتّٰى تَ ْغتَ ِسلُوا
َ َحتّٰى ت َ ْعلَ ُموا َما تَقُولُونَ َو ََل ُجنُبا ً ا ََِّل َعابِ ۪ري
َٓ ٰ َوا ِْن ُك ْنت ُ ْم َم ْر
سفَ ٍر اَ ْو ََٓجا َء اَ َحٌد ِم ْن ُك ْم ِمنَ ْال َٓغَاِئِ ِِط اَ ْو
َ ضى ا َ ْو َع ٰلى
َ ً ص ۪عيٌدا
س ُحوا
ْ َطيِبا ً ف
َ ام
َ ِٰل َم ْست ُ ُم الن
َ سَٓا َء فَلَ ْم ت َِجٌد ُوا ََٓما ًء فَتَيَ َّم ُموا
ً ّٰللاَ َكانَ َعفُواًّ َغفُورا
ّٰ بِ ُو ُجو ِه ُك ْم َواَي ٌْ۪دي ُك ْم ا َِّن

İmam-ı Mâlik ve Ahmed b. Hanbel de “mutlak
anlamdaki dokunma” fiilini şehvetli ve şehvetsiz dokunma
diye ikiye ayırmış, şehvetli dokunma da abdestin
bozulacağını, diğerinde ise bozulmayacağını ifade
etmiştir.11
Bu örnek bize göstermektedir ki, kıraatler tefsir ilmi
açısından büyük önem taşımaktadır. Kur’an’ın tefsir
edilmesinde, tefsir araştırmalarının bugünkü seviyeye
ulaşmasında kıraatlerin payı büyüktür. Kıraatlerin
hikmetlerinden biri de bu olsa gerek. Konuyla ilgili
örnekler çoğaltılabilir.
Kur’an Kıraatinde Usuller
Kıraat-i Aşere’nin tedrisatında ve bu vecihlerin tilaveti
esnasında kullanılan iki usul vardır. Bunlar İnfirad ve
İndirac usulleridir.
İnfirad Usulü
Hicri ilk beş asırda “infirad tariki” ile Kur’an-ı
Kerim’in vecihleri vecihleri her imam için ayrı ayrı bir
hatim yapmak suretiyle tedris edilmiştir. 12

“Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi
bilinceye kadar, yolcu olan müstesna olmak üzere, cünüp
iken de gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer
hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden
biriniz ayakyolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da –
bu durumlarda– su bulamamışsanız o zaman temiz bir
toprağa yönelin (teyemmüm edin); yüzlerinize ve
ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve
bağışlayıcıdır.”10
Yukarıdaki ayette geçen “ ”لمسfiilini İmam Hamza ve
Kisai elifsiz olarak sülasiden “  “ لمستم, diğer kıraat
imamları ise “  “ َلمستمşeklinde okumuşlardır.
Bundan da anlaşılmaktadır ki İmam Hamza ve Kisai’ye
göre fiil, tek kişi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayette
geçen “ ”لمسfiili müteaddi (geçişli) bir fiil olup müşaraket
(işteş) anlamı ifade etmez. Dolayısıyla bu kıraate göre
ayetten “cinsel ilişki” anlaşılmayıp “el ile dokunma”
anlaşılır. Diğer sekiz kıraat imamı ise söz konusu kelimeyi
mufâale babından “  “ َلمسşeklinde okumuşlardır. Mufâale
babı anlam özelliği itibariyle işteş fiil anlamı ifade eder. Bu
nedenle “  “ َلمسfiiline “cinsel ilişki” anlamını verebiliriz.
Yukarıda bahsettiğimiz iki kıraatten islâm hukukçuları
farklı sonuçlara varmışlardır. Yani; Ebu Hanife “ “ َلمستم
kıraatini esas almış, “ cinsel ilişki” anlamına geldiğini ifade
etmiş, el ile dokunmanın abdesti bozmayacağını ileri
sürmüştür.
İmam-ı Şafîi ise, “  “ لمستمyani elifsiz olarak okunan
kıraati esas almış ve şöyle demiştir; “ Anne, kız kardeş,
hala ve teyze gibi nikâhı ebedi haram olanlar hariç, yabancı
bir kadının herhangi bir yerine dokunulması halinde
abdestin bozulacağını ileri sürmüştür. “

İndirac Usulü
Bütün kıraatleri ve bu kıraatlerin rivayetlerini bir araya
cem ederek tek bir hatimle okuma, tedris etme usulüne
denir. İnfirad usulü ile kıraat ilminin talimi ve tedrisatının,
fazla zaman almasından dolayı Hicri beşinci asırdan
itibaren indirac usulü ile beraber kullanılmaya
başlanmıştır.13

Seb’a, Daru İbn Kesir, Beyrut,1.Bs, 2013,s.91;Gazi İnaye , Hüde’l –
Furkan fi Ulumi’l-Kur’an,2,s.209-219,(1996) ,Beyrut-Lübnan;
Abdurrahman Çetin, Kur’an İlimleri ve Kur’an Tarihi,2014 ,
s.157,158; Ömer Çelik , Tefsir Usulü ve Tarihi,(2012),İstanbul,s.6771; Ebu’l Şame el- Makdisi, el- Mürşidü’l Veciz;(1986),Ankara,s.91 100
10
Nisa: 4/43
11
Ebû Muhammed Muhyissünne el-Hüseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed
el-Ferrâ’Begavi, Mealimû’t-Tenzil, Riyad (1990), c.2, s.222;Muhsin
Demirci,Kur’an Tarihi,2017, İstanbul,s.235
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Ahzab Suresindeki Kıraat Farklılıkları
Ferşu’l -Huruf Yönünden Manaya Etki Eden Vecihler
Ferş kelimesi sözlükte bir şeyi yaymak anlamındadır.
Mesala yatağı yaymak; bir kimseye bir konuyu enine
boyuna anlatmak; bir kimsenin kısıtlama koymadan
dilediği gibi konuşması ve bir köpeğin ön ayakları üzerine
abanarak yayılması gibi anlamlara gelir.14 Harf kelimesi ise
alfabe harflerinden herbiri için kullanılan bir kelimedir.
Ayrıca Kur’an kelimelerinin farklı vecihlerde okunmasına
da harf denir.15
Ferşu’l -Huruf teriminin kıraat ilmindeki ıstılah anlamı
ise şöyledir; Belli bir kaideye dayanmayan, Kur’an’ da
dağınık olarak bulunan kelime farklılıklarına ihtilaflar
denir. Külli kaidelerden olmayıp cüz’i kaidelerden oluşan
ve surelerde dağınık olması sebebiyle ferş denilen bu
kelime farklılıkları, kıraate dair çalışmalarda Bakara
suresinden Nas suresine kadar sure sure ele alınmıştır.16
Ahzab suresi hakkında giriş bölümünde kısaca bilgi
sunmuştuk. Şimdide suredeki asıl konumuz olan kıraat
farklılıkları ve manaya etkilerini örneklerle sunmaya
çalışalım. Tespit edebildiğimiz kadarıyla suredeki yetmiş
üç ayetin bazılarında usul farklılıkları, bazılarında ise
Mustafa Yıldırım, Kıraat İlmine Giriş, (2013), İzmir, Tibyan Yay.
s.19; İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü Ve Kıraati,s.248;
İsmail Karaçam, Kur’an Tilavetinin Esasları, s.190; Nihat Temel,
Kıraat Ve Tecvid Istılahları, (2009),İstanbul , s. 75
13
Mustafa Yıldırım, a.g.e., s. 19; Abdurrahman Çetin, a.g.e., s.223
14
Halil b. Ahmed ,a.g.e.,3,311;Firuzabadi,a.g.e.,s.600
15
Halil b. Ahmed ,a.g.e.,1,305; Firuzabadi,a.g.e,s.1061
16
El-Cermi, Mu’cemu Ulumi’l –Kur’an,(2001),s.204, Darul Kalem,
Beyrut; Recep Koyuncu ,Kırraat İlmi Ve Takrib
Usulü,(2018),160,161,İstanbul
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kıraat farklılıkları vardır. Bunlardan ön dört ayetteki kıraat
farklılıkları manayı da etkilemektedir. Kıraat farklılığı
dolayısıyla manayı da etkileyen ayetler şunlardır:
Ahzab suresi:
2,4,913,14,20,21,26,30,31,33,36,40,49,52,53,67,68.
İlgili ayetleri bazılarını ele alıp, kıraat farklılıklarını ve
anlam değişikliklerini belirtmeye çalışalım.
İkinci Ayet:

َٓ ٰ َواتَّبِ ْع َما ي
ًّٰللاَ َكانَ بِ َما تَ ْع َملُونَ خ َ۪بيرا
ّٰ ُوحى اِلَيْكَ ِم ْن َربِكَ ا َِّن
Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır.
İmam Ebu Amr Kıraatine göre yukarıdaki َت َ ْع َملُون
kelimesi  يعملونşeklinde okunmuştur. Dolayısıyla siga
muhataptan (ikinci şahıs ) , gaib(üçüncü şahıs) çoğula
nakolunmuştur. Ayetin ilgili kısmının anlamı “Allah bütün
yaptıklarınızdan haberdardır; yerine “Allah bütün
yaptıklarından haberdardır” şeklinde olur. Envaru’t –
Tenzil ve Esraru’t –Te’vil adlı tefsirin müellifi Nasıruddin
el-Beydavi (v.685/1286) fiildeki zamirin  يعملونyani vavu’l
cemanın kafirler ve münafıklarla ilgili olduğunu ifade
etmektedir. Buna göre “ Allah kafir ve münafıkların sana
kurdukları tuzaklardan haberdardır ve seni onlardan
koruyacaktır.” Şeklinde olur.
Dördüncü Ayet:

ّٰللاُ ِل َر ُج ٍل ِم ْن قَ ْل َبي ِْن في ج َْوفِ ۪ۚه َو َما َجعَ َل اَ ْز َوا َج ُك ُم
َما َجعَ َل ه
ْۜا َٓلهئ ت ُ َظا ِه ُرونَ ِم ْن ُهنَّ ا ُ َّمهَاتِ ُك ۪ۚ ْم َو َما َجعَ َل ا َ ْد ِعيََٓا َء ُك ْم اَ ْب ََٓنا َء ُك ْم
سبي َل
َّ ّٰللاُ َيقُو ُل ا ْل َح
َّ ق َوه َُو يَ ْهدِي ال
ٰذ ِل ُك ْم قَ ْولُ ُك ْم بِا َ ْف َوا ِه ُك ْۜ ْم َو ه
“Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp
yaratmamıştır.Annelerinize benzeterek haram olsun
dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlâtlıklarınızı
da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi
iddianızdır; hak ve hakikati Allah söyler, doğru yolu da O
gösterir.”17
َ ُ  تkelimesini İmam Nafî, İmam İbni
Ayetteki َظاه ُِرون
Kesir, İmam Ebu Amr, İmam Ebu Câfer, İmam Yakup
َّ َ  تşeklinde okumuş, İmam İbni Amir ise َظا َه ُرون
َّ َت
َون
۪ ظ َّه ُر
şeklinde okumuş, İmam Hamza, İmam Kisai, İmam Halef
َ َ تşeklinde okumuştur.18
b. Hişam َظاه َُرون
Ayetteki farklı okunan diğer bir kelimede الَّٰٓ ۪ئ
kelimesidir. Manaya etkili olması açısından biz sadece
َ ُ  تkelimesi üzerinde duracağız. َظاه ُِرون
َ ُ  تkelimesi
َظاه ُِرون
İmam Asım kıraatine göre müfaale babından müzari fiil
olup cemi’ müzekker muhataptır. Bu babın müşareket,
ta’diye, gayret ve devamlılık, bazen de sülasi mücerred fiil
manasında kullanılması gibi anlamları vardır. Ayrıca
davranma tarzı da ifade eder.19
Kelime burada binası yani anlam özelliği itabariyle

ta’diye(geçişli fiil) manasını ifade etmektedir. Çünkü zıhar
eşlerden sadece koca tarafından gerçekleştirilen bir
boşama şeklini ifade etmektedir. Yukarıdaki ayetten murad
zıhar yapılan kadının geçekte o kişinin (koca) annesi
olmadığını, evlatlığın da gerçek oğul olmadığını
anlatmaktır. Yani Allah çelişkiye yol açacağı için insanın
içinde iki kalp yaratmadığı gibi bir kadında da hem annelik
hem de eş olmayı, hem evlatlık hem de öz oğul olmayı bir
arda bulundurmamıştır.
Kıraat imamlarından yukarıda adlarını verdiğimiz altısı
َّ  تşeklinde okumuşlardır. Zemahşeri
kelimeyi ََظ َّه ُرون
َّ  اfiilinden
(v.538/1144)bu haliyle kelimenin ِظ َّه َر
َ َ تyani “zıhar yapmak, açığa çıkmak” gibi
türetilipظ َّه َر
anlama geldiğini ifade etmektedir. Ayrıca ilgili
ْ  تşeklinde
َ
kelimeninظ َه َر
fiilinden türetilerek َظ َهرون
okunuşu da söz konusudur. Buna göre mana, “karşılıklı
olarak eşlerin biri birine zıhar yapması” anlamına da gelir.
َ anlamında olup “müşareket:işdeş fiil” ifade
Yani fiil ظاه ََر
eder.20
Konuyla ilgisi bakımından zıhar terimi hakkında da
kısaca bilgi vermenin uygun olacağı kanaatindeyiz. Zıhar,
kişinin hanımına “sen bana annemin sırtı gibisin”
demesidir. Zıhar, cahiliye döneminde bir boşama şekliydi.
İslamda da boşanmayı gerektirir. Ama kaferet ödemek
suretiyle evlilik devam eder. Konuyla ilgili olarak
Mücadele suresinde geniş bilgi vardır. Rivayate göre Havle
binti Sa’lebe’nin kocası Evs b.Samit hanımına zıhar yapar.
Havle, evliliklerinin devam edip etmediğini Hz.
Peygamber (sav)’e sorar. Hz. Peygamber “ artık ona haram
oldun” buyurur. Çocukları küçük olan Havle çok üzülüp
halini Allah’a arz eder. Bunun üzerine surenin ilk dört ayeti
nazil olur.21
Dokuzuncu Ayet:

علَ ْي ُك ْم اِ ْذ ََٓجا َءتْ ُك ْم ُجنُو ٌد
َ ِّٰللا
يََٓا اَيُّهَا ا َّلذينَ ٰا َمنُوا ا ْذك ُُروا نِ ْع َمةَ ه
َّٰللاُ ِب َما ت َ ْع َملُون
َ س ْلنَا
َ فَا َ ْر
علَي ِْه ْم ريحا ً َو ُجنُودا ً لَ ْم تَ َر ْو َه ْۜا َوكَانَ ه
ً۪ۚبَصيرا
“Ey iman edenler! Allah’ın size şu lutfunu hatırlayın:
Üzerinize düşman ordusu gelmişti de onların üzerine
şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik.
Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.”22
İmam Ebu Amr َ ت َ ْع َملُونkelimesini  ي ْع َملُونşeklinde
okumuştur. Ebu Amr göre ayetin meali şöyle olur: “Allah
onların yaptıklarının tamamını görmektedir.”23
On Üçüncü Ayet:

۪ۚ ُار ِجع
وا
َ َواِ ْذ قَالَتْ ََٓطا ِئفَةٌ ِم ْن ُه ْم يََٓا اَ ْه َل يَثْ ِر
ْ َب ََل ُمقَا َم لَ ُك ْم ف
ق ِم ْن ُه ُم النَّبِ َّي َيقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا ع َْو َرةٌ َو َما
ٌ ستَأ ْ ِذنُ فَري
ْ ََوي
ًِه َي بِعَ ْو َر ْۜ ٍة ا ِْن يُري ُدونَ ا ََِّل فِ َرارا
“Onlardan bir grup, “Ey Medineliler! Sizin işiniz
Nâsırud-Din el-Beydavî,a.g.e.,2/239; Zemahşeri,a.g.e.,5/343
Taberi ,a.g.e,7/237-239; Muhammed Ali es-Sabuni ,Tefsiru Ayati’l –
Ahkam,(1980),Dımeşk,2/517,518
22
Ahzab Suresi: 33/9
23
Bkz.16. dipnot
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Ahzab Suresi:33/4
Bkz. Muhammed Fehd Haruf,a.g.e.,s.432; Ebu’l-Alâ Muhammed
Ebu’l-Alâ, a.g.e, s.426,427; Dani, Camiu’l-Beyan ,s.672
19
Mahmud Matraci, fi’s-Sarfi veTatbikatihi,(2000),Beyrut, s.88,89;
Abde er-Racihi,et-Tatbku’s- Sarfi,(1984),Beyrut,s.35,36; Anlatımlı
Arapça, Komisyon,(2001),Konya,s.134; M. Meral Çörtü,Arapça Dil
Bilgisi Sarf,(1995), İstanbul,s.180,181
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burada durmak değildir, hemen dönün” diyorlardı.
Onlardan bir bölük de, aslında açıkta olmadığı halde,
“Evlerimiz açıkta ve korumasız” diyerek peygamberden
izin istiyorlardı; bunların istediği kaçmaktan başka bir şey
değildi.”24
ام
َ َ ََل ُمقkelimesini İmam Asım’ın ravisi Hafs b.
Süleyman hariç diğer bütün imamlar ام
َ َ َل َمقşeklinde
َ
okumuşlardır.25ام
ق
م
kelimesi
“
yer
ismi
yada
 أقامfiilinin
ُ
َ
masdarıdır.”26 Söz konusu kelime Beğavi’ye(v.516-1122 )
göre  َمقَامşeklide okunursa “orada(Medine’de) sizin için
konaklayacağınız ve ikamet edebileceğiniz bir yer yok”
anlamını ifade eder. Ebu Hafs’a göre mana” sizin için
orada ikamet etme imkanı yoktur. O halde Muhammed’e
tabi olmaktansa müşrik olarak evlerinize dönünüz.”
şeklinde olur.27
Yirminci Ayet:

۪ۚ ُاب لَ ْم يَ ْذ َهب
اب يَ َودُّوا َل ْو
ِ ْ وا َوا ِْن يَأ
َ ْيَح
َ سبُونَ ْاَلَحْ َز
ُ ت ْاَلَحْ َز
سـَٔلُونَ ع َْن ا َ ْنبََٓائِ ُك ْۜ ْم َو َل ْو كَانُوا في ُك ْم
ْ َب ي
ِ اَنَّ ُه ْم بَا ُدونَ فِي ْاَلَع َْرا
ما قَاتَ َٓلُوا ا ََِّل قَليلًا
َ
“Düşman birliklerinin hâlâ çekip gitmediklerini
zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait
haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan
bedevîlerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda
da bulunsalardı savaşa çok az katılırlardı.”28
َسبُون
َ ْ يَحkelimesini İmam Nafi, İmam İbni Kesir, İmam Ebu
Amr, İmam Kisai, İmam Yakup ve İmam Halef b. Hişam
َ يَح ِسبُونşeklinde okumuşlardır. Diğer kıraat imamları ise ََيحْ َسبُون
şeklinde okumuşlardır. Kelime ister sülasi mücerred dördüncü
babtan, isterse altıncı babtan kabul edilsin masdarı ً حِ ْس َبانا
şeklinde gelir. Anlamı “ zannetmek” olur.29
َ يَسْـَٔلُونkelimesini İmam Yakub’un Ravisi Ruveys,
 يساءلونşeklinde okumuştur. Kelimenin hem tefa’ul
babından kabul edilmesi hem de “sin” harfinin
şeddelenmesi
anlama
ziyadelik
ve
müşareket
kazandırmaktadır. Yani münafıklar : “ birbirlerine habire
Muhammed ve ashabı helak oldu mu ?” diye sorup
dururlar.30
Yirmi Altıncı Ayet:

ف
َ ب ِم ْن
َ َيه ْم َوقَذ
ِ َوا َ ْن َز َل الَّذينَ ََظا َه ُرو ُه ْم ِم ْن ا َ ْه ِل ا ْل ِكت َا
ِ صيَاص
ً۪ۚسرونَ فَريقا
ْ
ْ
ُ
َ الرع
ُّ في قُلُوبِ ِه ُم
ُ ِ ْب َفريقا ً تَقتُلونَ َوتَأ
“Ehl-i kitap’tan onlara destek verenleri kalelerinden
indirdi, kalplerine korku saldı; artık onların bir kısmını
öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz.”
Bu ayetteki ْب
kelimesini İmam İbnü Amir, İmam
ُّ
َ الرع
Kisai, İmam Ebu Câfer ve İmam Yakup kelimedeki ع
24

Ahzab Suresi:33/13
Mekkî b. Ebi Talib, Ebu Muhammed, a.g.e,s.195; Dani, Camiu’lBeyan.,s.675; Zemahşeri,a.g.e.,5/361
26
Halil b. Ahmed,a.g.e.,3/444;el- Mu’cemu’l Vasit,s.797;İlyas Karslı,
Yeni Sözlük,(2013),İstanbul,s.1830
27
Beğavi,a.g.e., 6/332; Beydavi, a.g.e., 2/241
28
Ahzab Suresi:33/20
29
el- Mu’cemu’l Vasit,s.177; Zemahşeri,a.g.e.,5/368
25

harfini dammeli, diğerleri ise ْب
ُّ şeklinde sükûn ile
َ الرع
okumuşlardır. Her iki kıraatte de kelimenin anlamı
“şiddetli korku ve dehşet” demektir.
Otuzuncu Ayet:

َف لَهَا
َ اح
ِ ْ سَٓا َء النَّبِي ِ َم ْن يَأ
ِ َت ِم ْنكُنَّ ِبف
ْ ش ٍة ُمبَيِنَ ٍة يُضَاع
َ ِيَا ن
ٰ
ْۜ
َ
ْ
َ
َ
ً ّٰللاِ يَسيرا
َ َاب ِض ْعفي ِْن َوكَانَ ذ ِلك
ُ العَذ
على ه
“Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir
hayasızlık yaparsa onun cezası ikiye katlanır, bu Allah için
kolay bir şeydir.”31
Ayette tef’il babından ismi fail olan kelimeyi( ) ُمبَ ِينَ ٍة,
İmam İbni Kesir, İmam Asım’ın Ravisi Ebu Bekir Şu’be
ismi mef’ul olarak ً ُم َب َّينَةşeklinde okumuştur. Buna göre
mana “…sizden kimin hayâsız bir davranışı ortaya
çıkarılırsa…” şeklinde olur.
Ayetteki ikinci kıraat farklılığı iseف
ْ ع
َ ضا
َ ُ يkelimesinin
İmam İbn Kesir ve İmam İbn Amir tarafından ف
ْ ض ِع
َ ُن
şeklinde okunmasıdır. Bu kıraate göre mana “Ey
peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık
yaparsa onun cezasını ikiye katlarız…” şeklinde olur.
İmam Ebu Amr, İmam Câfer ve İmam Yakup ise söz
konusu kelimeyi ف
ْ َّضع
َ ُ يşeklinde okumuşlardır. Buna göre
de mana “Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir
hayâsızlık yaparsa onun cezasını O (Allah),kat kat
verir…”şeklinde olur.
İlgili ayetteki son kıraat farklılığı ise ُ ْالعَذَابkelimesini
İmam İbn Kesir ve İmam İbn Amir اب
َ َ ْالعَذşeklinde
okumalarıdır. Buna göre kelime meful olarak değerlendirilip
ayetin anlamı “Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir
hayâsızlık yaparsa (Allah)onun cezası ikiye katlar…” diğer
kıraat imamlarına göre ise kelime naibu’l- fail olduğundan,
ayetin meali ilk verildiği şekilde olur.32
Otuz Birinci Ayet:

سو ِله َوت َ ْع َم ْل صَا ِلحا ً نُؤْ تِ َهَٓا اَجْ َر َها
ُ َو َم ْن يَ ْقنُتْ ِم ْنكُنَّ ِ هّلِلِ َو َر
ً َم َّرتَي ِۙ ِْن َواَ ْعت َ ْدنَا لَهَا ِر ْزقا ً كَريما
“Sizden kim de Allah’a ve resulüne itaat eder, güzel
şeyler yaparsa onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz,
ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık.”33
Ayette geçen  َوت َ ْع َم ْلve  نُؤْ تِ ََٓهاkelimelerini İmam Hamza,
İmam Kisai ve İmam Halef b. Hişam ilk harflerini  يَ ْع َم ْلve
 يُؤْ تِ َهاşeklinde okumuş,diğerleri ise  َوت َ ْع َم ْلve  نُؤْ تِ ََٓهاşeklinde
okumuşlardır. Bu kıraat farklılıklarına göre kelimelerin
sigası (kipi) değiştiğinden ilgili ayetin meali şöyle olur:
“Sizden kim de (erkekler) Allah’a ve resulüne itaat eder,
güzel şeyler yaparsa onun hak ettiği karşılığını O (Allah)iki
kere verir, ayrıca onun için değerli bir nasip de
hazırladık.”34

Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr b. Ferh el- Kurtubi,
el- Camiu li-Ahkami’l – Kur’an,(2006),Beyrut,17/157;
Zemahşeri,a.g.e.,5/369
31
Ahzab Suresi:33/30
32
İmam Ebu Cafer en-Nehhas, Meani’l Kur’an,(1988),Mekke,5/343
33
Ahzab Suresi:33/31
34
Beydavi , a.g.e.,2/239;Zemahşeri,a.g.e,5/585
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Otuz Üçüncü Ayet:

ََوقَ ْرنَ في بُيُوتِكُنَّ َو ََل تَبَ َّرجْ نَ تَبَ ُّر َج ا ْلجَا ِه ِليَّ ِة ْاَلُ ۫و ٰلى َواَقِ ْمن
ْۜ ُ الز ٰكوةَ وا َ ِط ْعنَ ّٰللا ور
َّ َالص َّٰلوةَ َو ٰاتين
َ
َ َ َه
ُّٰللا
سولَهُ اِنَّ َما يُري ُد ه
ًت َويُ َط ِه َر ُك ْم تَ ْطهير ۪ۚا
َ ب
ِ س اَ ْه َل ا ْلبَ ْي
َ ِليُ ْذ ِه
َ ْالرج
ِ ع ْن ُك ُم
“Evlerinizde oturun ve daha önce Câhiliye döneminde
olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce kılın, zekâtı
verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi!
Allah’ın istediği, sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz
kılmaktan ibarettir.”35
َ َوقَ ْرنkelimesini İmam İbni Kesir, İmam İbni Amir,
İmam Hamza, İmam Kisai, İmam Ebu Amr, İmam Yakup
ve İmam Halef b. Hişam  قharfini kesra ile okumuşlardır.
İmam Nafi, İmam Asım ve İmam Ebu Câfer  قharfini
fethalı okumuşlar.
Bu ayetteki  َوقَ ْرنkelimesinin Halil b. Ahmed (v.175791)  قَ َّر َي ِق ُر قَ َرى َي ْق ِرىya da  َوقَ َر يَ ِق ُرdan türemiş olabileceğini
kabul etmektedir.36 وقرkelimesi sözlük olarak “ağır başlı
olmak, evinde oturmak” gibi anlamlara gelir.37 قَ َّرkelimesi
ise “sevinmek, hoşnut olmak veya bir yerde ikamet etmek”
anlamına gelir.38 قَ َرى- يَ ْق ِرىkelimesi ise “misafiri evinde
konuk etmek ,ağırlamak” gibi anlamlara gelir.39
İncelemekte olduğumuz َ قَ ْرنkelimesi emri hazır cemi
müennes muhatabadır. Hangi kökten kabul edilirse edilsin
kelimede “evde ikamet etmek” anlamı vardır. Adı geçen
kelimenin sarf yönüyle izahı hayli uzundur. 40
Kurtubi(v.671/1273) ise söz konusu kelimeyi  َوقَ َرfiilinden
emri hazır olarak değerlendirmektedir. Buna göre ayetin
ilgili kısmın manası “ Ey Peygamber Hanımları! Siz
herhangi bir hanım gibi değilsiniz ;ağır başlı olunuz …”41
şeklinde olur.
Yukarıdaki ayetin mealini farklı bir şekilde şöyle
tercüme edebiliriz. “Gereksiz yere ve olur olmaz şekilde
evlerinizden dışarı çıkmayınız ve önceki cahiliye
döneminde olduğu gibi (güzellik ve çekiciliğinizi
göstermek üzere)açılıp saçılmayınız. Namazlarınızı
aksatmadan gereği gibi gibi kılınız, zekatı veriniz, Allah’a
ve Peygamberine itaat ediniz. Ey (Peygamber’ in) ev halkı
/Ehli Beyt, Allah sizden günah kirini gidermek ve sizi
tertemiz kılmak istiyor”42

Ayettte geçen َا َ ْن يَ ُكون
kelimesini İmam Asım, İmam
Hamza, İmam Kisai ve İmam Halef b. Hişam dışındaki
diğer kıraat imamları  ان تكونşeklinde okumuşlardır.
Küfe tefsir ekolü Ebu Ubeyd’in tercihini dikkate alarak
َ ا َ ْن َي ُكونşeklide okumuştur. Çünkü müennes olan َ’ َكانnin
ismiyle kendisi arasına  لَ ُه ْمkelimesi girmiştir. Diğer kıraat
otoriteleri ise َ أ ْن ت َ ُكونşeklinde okumuşlardır. Çünkü
’كانnin ismi durumundaki kelime müennestir. Ayetteki “
ْ
ُ ”الخِ يَ َرة
kelimesi masdar olup ا ِل ْختِيَارyani “ tercihde
bulunma” anlamındadır. Söz konusu ayeti ي ا َ ْو ٰلى
ُّ ِاَل َّنب
 بِ ْال ُمؤْ مِ ن۪ ينَ مِ ْن ا َ ْنفُ ِس ِه ْمYüce Allah, “Allah ve Rasulüne isyan
edenlerin sapıtacağını” buyurmaktadır. Fukahanın
çoğunluğu, Şafii uleması ve bu usulcülere göre “Allah ve
Rasulü herhangi bir konuda bir hüküm koyduysa ona
uymanın farziyetine ve bu konuda müminlerin başka bir
tercih hakkı olamadığını beyan etmişlerdir.” Buna göre
anlam farkı gaib sigasına göre okunduğunda”…
onların(müminlerin) başka bir tercihte bulunmaları söz
konusu değidir.” Kelime muhatab sigsıyla okunduğunda
“Allah ve Rasülü bir hüküm koyduğunda, Ey Mü’minler
sizin başka bir tercih hakkınız yoktur.” şeklinde olur.44
Kırkıncı Ayet:

ّٰللاِ َو َخات َ َم
ُ َما كَانَ ُم َح َّم ٌد ا َ َبَٓا اَ َح ٍد ِم ْن ِرجَا ِل ُك ْم َو ٰل ِك ْن َر
سو َل ه
النَّبي ْۜنَ وكَانَ ّٰللا بكُل شَيءٍ عَليماًا
َ ِ
ْ ِ ِ ُه
“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir,
fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur.
Allah her şeyi bilmektedir.”45
Ayette geçen  َوخَات ََمkelimesini İmam Asım hariç diğer
kıraat imamları İmam Nafi, İmam-ı İbni Kesir, İmam İbni
Amir, İmam-ı Ebu Amr, İmam-ı Ebu Câfer, İmam Hamza,
İmam Kisai, İmam Yakup ve İmam Halef b. Hişam خاتِم
şeklinde okumuşlardır.
İmam Asım kıraatine göre  َوخَات ََمkelimesinin manası “
peygamberler onunla mühürlenmiştir.” şeklinde olur.
Diğer dokuz imama göre َخاتِم
kelimesinin manası
“Peygamberlerin sonuncusudur” şeklinde olur.
Bazı müfessirler buradaki  تharfini üstün ya da esre
okunsa da aynı manayı ifade ettiğini söylemişlerdir.46

Otuz Altıncı Ayet:

Kırk Dokuzuncu Ayet:

سولُ َٓهُ اَ ْمراً اَ ْن
ُ ّٰللاُ َو َر
َو َما كَانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن َو ََل ُمؤْ ِمنَ ٍة اِذَا قَضَى ه
سولَهُ َفقَ ْد
ُ ّٰللاَ َو َر
ِ يَكُونَ لَ ُه ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِم ْن ا َ ْم ِر ِه ْۜ ْم َو َم ْن يَ ْع
ص ه
ً ض َّل ض ََلَلً ُمبينا
َ

ت ث ُ َّم َط َّل ْقت ُ ُموهُنَّ ِم ْن
ِ يََٓا اَيُّهَا الَّذينَ ٰا َم َٓنُوا اِذَا نَ َكحْ ت ُ ُم ا ْل ُمؤْ ِمنَا
علَي ِْهنَّ ِم ْن ِع َّد ٍة ت َ ْعتَدُّونَه َ۪ۚا
َ سوهُنَّ فَ َما لَ ُك ْم
ُّ قَ ْب ِل ا َ ْن ت َ َم
ًس َراحا ً جَميل
َ َّس ِر ُحوهُن
َ فَ َمتِعُوهُنَّ َو

“Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve
resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde
bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve
resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça
sapmışlardır.”43

“Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi
yapıp da sonra, birleşmeden onları boşadığınızda onlar
üzerinde, hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız
yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve
güzellikle boşayınız.”47
Yusuf Işıcık, Kur’an ve Meali,(2010),Konya,421
Ahzab Suresi:33/36
44
Kurtubi,a.g.e.,17/153;Zemahşeri,a.g.e,5/593; Beğavi,a.g.e.,6/353;
DİB.,Kur’an Yolu,(2004),Ankara,4/349,350; Mustafa Yıldırım ,Yüce
Kur’an ve Tefsirli Meali, s.422
45
Ahzab Suresi:33/40
46
Kurtubi,a.g.e.,17/165; Beğavi,a.g.e.,6/358; Zemahşeri,a.g.e,5/403; İbni
Kesir, Tefsiri’l-Kur’an’il Azim,(1997),Riyad,6/427
47
Ahzab Suresi:33/49

35

42

36

43

Ahzab Suresi:33/33
Halil b. Ahmed ,a.g.e.,390,391; el-Fîrûzâbâdî,a.g.e ,s.460
37
İlyas Karslı,a.g.e.,s.2116; el-Fîrûzâbâdî,a.g.e ,s.460,493
38
İlyas Karslı,a.g.e.,s.1782; el-Fîrûzâbâdî,a.g.e ,s.493
39
İlyas Karslı,a.g.e.,s.1789; el-Fîrûzâbâdî,a.g.e ,s.460,493
40
Kelimenin emri hazır yapılışıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Beydavi ,
a.g.e.,2/245; Ebu Hayyan Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b.
Hayyân el-Endelüsî,el-Bahru’l – Muhit ,(2010),Beyrut,8/476,477
41
. Beydavi , a.g.e.,2/245; Kurtubi,a.g.e.,17/159
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Yukarıdaki ayette geçen  ا َ ْن ت َ َمسُّوه َُّنkelimesini İmam
Hamza, İmam Kisai ve İmam Halef b. Hişam سو ُه َّن
ُّ أن ت ُ َما
şeklinde okumuşlardır. Diğerleri ise Mushaf’taki şekliyle
okumuşlardır. Kıraat imamlarının çoğunluğu söz konusu
kelimeyi sülasi ()مسfiilinden
kabul etmişlerdir. Bu haliyle
َّ
fiil anlam özelliği itibariyle ta’diye(geçişlilik) ifade eder.
Adı geçen üç kıraat imamı ise tefa’ul babından
okumuşlardır. Bu durumda kelime anlam olarak müşareket
(işdeş) ifade eder. Bu ayetin ifade ettiği hükümle ilgili
olarak şöyle bir soru akla gelebilir “bir erkek bir kadını
nikâhlarda onunla gerdeğe girmeden önce boşarsa kadının
iddet beklemesi gerekir mi?” Ayetin lafızlarından açıkça
anlaşılmaktadır ki her iki kıraate göre de boşanmış olan
kadının iddet beklemesi gerekmez. Ancak erkeğin kadına
derhal mehrini verip serbest bırakması gerekir.48
Elli İkinci Ayet:

izin verilmediği vakit asla girmeyin, fakat çağrıldığınızda
-erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizingirin, yemeğinizi yiyince hemen dağılın, söze dalıp
oturmayın; bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor,
size söylemeye çekiniyor, oysa Allah hak olanı
açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey
istediğinizde, onlar perde arkasında iken isteyin; bu sizin
kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için
en uygunudur. Resûlullah’ı üzmeye hakkınız yoktur,
kendisinden sonra ebedî olarak eşleriyle de
evlenemezsiniz, sizin bunu yapmanız Allah katında büyük
bir günahtır.”51
İmam Asım kıraatiyle diğer imamlar İbni Kesir, Kisai
ve Halef b. Hişam ‘ın kıraati olan سلُو ُه َّن
َ َ فkelimesi arasında
bir anlam farkı yoktur. Çünkü سألfiilinin emri hazırı her
ْ  َس ْل أe gelebilir. Manası da “istemek”
iki kıraat şeklinde ِسأل
demektir. 52
Altmış Sekizinci Ayet:

سَٓا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو َََٓل اَ ْن تَبَ َّد َل بِ ِهنَّ ِم ْن اَ ْز َواجٍ َولَ ْو
َ ََِل يَ ِح ُّل لَكَ الن
ّٰللاُ ع َٰلى ك ُِل
ْ ا َ ْع َجبَكَ ُح
سنُ ُهنَّ ا ََِّل َما َملَكَتْ يَمينُ ْۜكَ َوكَانَ ه
شَيءٍ رقيـباًا
َ ْ
“Bundan sonra sana kadınlar helâl olmaz; mülkiyetin
altında bulunanlar dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna
gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helâl olmaz. Allah
her şeyi görüp gözetmektedir.”49
Yukarıdaki ayetin ilk kelimesini İmam Ebu Amr ve
İmam Yakup  ََل تَحِ ُّلşeklinde okumuşlardır. Bu kıraat
imamlarına göre fiilin faili سَٓا ُء
ِ kelimesidir. Diğer kıraat
َ الن
otoriteleri ise  ََل يَحِ ُّلşeklinde, fiili müzekker sigasıyla
okumuşlardır. Bunlara göre fiilin öznesi durumunda olan
سَٓا ُء
َ ِالنkelimesi gayr-i hakiki cemi müennestir. Ayrıca
Zemahşeri (v.538/1144)Yusuf suresindeki وقَا َل نِ ْس َوة
kıraatini delil getirerek şu açıklamayı yapmaktadır. Yusuf
suresindeki kıraatte fail cemi müennes mükesser, fiil ise
müzekkerdir. Fiil ile fail arsında da fasıla yoktur. Bu kıraat
caiz olduğuna göre açıklamasını yaptığımız ayetteki fiilfail uyumsuzluğu haliyle caiz olmalıdır. Çünkü fiille fail
arasında fasıla vardır.50 Ayette kıraat farklılığından
kaynaklanan bir anlam farklılığı da yoktur.
Elli Üçüncü Ayet:

َيَٓا اَ ُّيهَا ا َّلذينَ ٰا َمنُوا ََل تَ ْد ُخلُوا بُيُوتَ النَّ ِبي ِ ا َََِّٓل اَ ْن يُؤْ ذَنَ لَ ُك ْم
َ ا ِٰلى َط َع ٍام
اَظرينَ ا ِٰني ِۙهُ َو ٰل ِك ْن اِذَا دُعيت ُ ْم فَا ْد ُخلُوا فَ ِاذَا
ِ غي َْر َن
ٰ
ٍ ْۜ ستَأْنِسينَ ِل َحدي
ث اِنَّ ذ ِل ُك ْم كَانَ يُؤْ ِذي
ْ َط ِع ْمت ُ ْم فَا ْنتَش ُِروا َو ََل ُم
ْۜ
َق َواِذَا
ْ َّٰللاُ ََل ي
ْ َالنَّ ِب َّي فَي
ستَحْ ـي ِم ْن ُك ْۘ ْم َو ه
ِ ستَحْ ـي ِمنَ ا ْلح
ٰ
ب ذ ِل ُك ْم اَ ْطه َُر
ِ سـَٔلُوهُنَّ ِم ْن َو ََٓر
ْ َسا َ ْلت ُ ُموهُنَّ َمتَاعا ً ف
َ
ٍ ْۜ اء ِحجَا
ْۜ
ّٰللاِ َو َََٓل اَ ْن
ُ ِلقُلُو ِب ُك ْم َوقُلُو ِب ِهنَّ َو َما كَانَ لَ ُك ْم ا َ ْن ت ُؤْ ذُوا َر
سو َل ه
ْۜ
ً عظيـما
َ ِّٰللا
ت َ ْن ِك َُٓحوا اَ ْز َوا َجهُ ِم ْن بَ ْعد َِٓه اَبَدا ً اِنَّ ٰذ ِل ُك ْم كَانَ ِع ْنـ َد ه
“Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için
48

Taberi,a.g.e.,6/186;Kurtubi,a.g.e.,17/176 ;Zemahşeri,a.g.e,5/415;
Beğavi,a.g.e.,6/362; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an
Dili,(1971) ,İstanbul, 6/3912,3913; İmam Ebu Cafer enNehhas,a.g.e.,5/360;Beydavi,a.g.e.,’/249;es-Sabuni, a.g.e,2/290-296;
Halil b. Ahmed,a.g.e,4/140;el-Mu’cemu’l Vasit,s.903
49
Ahzab Suresi:33/52
50
Zemahşeri,a.g.e,5/429; Kurtubi,a.g.e.,17/197; Beğavi,a.g.e.,6/366
51
Ahzab Suresi:33/53

ً ب َوا ْلعَ ْن ُه ْم لَ ْعنا ً كَبير اا
ِ َربَّـ َٓنَا ٰاتِ ِه ْم ِض ْع َفي ِْن ِمنَ ا ْلعَذَا
“Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir
şekilde lânetle!”53
Ayette geçen ً  ك َ۪بيراkelimesini İmam Asım bu şekilde
okumuş, diğer kıraat otoriteleri İmam Nafi, İmam İbn
Kesir, İmam İbn Amir, İmam Hamza, İmam Ebu Amr,
İmam Kisai, İmam Ebu Câfer, İmam Yakup ve İmam Halef
b. Hişam كثيرا
ً şeklinde okumuşlardır.
İki kıraat arasında neredeyse bir anlam farkı yoktur.
Çünkü kelimeler müteradif kabul edilebilir.54
Sonuç
Bu çalışmamızda, kaynağı itibariyle kıraatlerin Kur’an-ı
Kerim’in anlaşılmasına vesile olan ilimlerden biri
olduğunu, birçok ilme kaynaklık ettiğini görmekteyiz.
Sahih rivayetler ile bizlere ulaşan bütün kıraatler
Kur’an’ın ta kendisi, Kur’an ise İslami ilimlerin temel
kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber döneminde
yazılmış ve ezberlenmiştir. Hz. Peygamberin vefatından
sonra Hz. Ömer’in tavsiyesi ve Hz. Ebu Bekir’in emriyle
Zeyd b. Sabit’in başkanlığında bir heyet tarafından bu
yazılı nüshalar bir araya toplanmış ve bir Mushaf haline
getirilmiştir. Hz. Osman döneminde bu İmam mushafdan
bazı nüshalar çoğaltılmış ve çeşitli İslam beldelerine
gönderilmiştir. Bu son çalışma ile Kur’an lafızları farklı
okuyuşları içine alacak şekilde yazılmıştır.
Hz. Peygamber (sav) ile başlayıp sahabenin titizlikle
koruyup naklettiği Kur’an-ı Kerim’in farklı şekillerle
okunuşu, kıraat âlimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla
günümüz müslümanlarına ulaştırılmıştır. Bu çalışmalar
sayesinde üzerinde ittifak edilen kıraatlerin, sahih veya
mütevatir kıraat sayılabilmesi için İslam âlimleri bazı
şartlar ileri sürmüşlerdir. Bu şartlar İbn Mücahid’e göre ilk
Dr. Mahmud Matraci ,a.g.e,s.106;Arapça Dil Bilgisi,(komisyon:
Ahmet Ateş, Tahsin Yazıcı, Nihat M.
Çetin),(1964),İstanbul,s.87,88;Tacettin Uzun, Arapça Sarf
Bilgileri,(2012),Konya,s.105
53
Ahzab Suresi:33/68
52

54

Halil b. Ahmed,a.g.e.,4/5,12; Ebu Hayyan,a.g.e.,8/508
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yedi kıraat imamında bulunurken, İbnu’l Cezeri ye göre ise
on kıraat imamı bu şartları taşımamaktadır.
Gerekli sıhhat şartlarını taşıyan kıraatlerin vecihlerinin
faklı ve birden çok olması ihtilaf değildir. Ümmete zorluk
da değildir. Bu farklılıklar Allahu Tealanın izniyle Hz.
Peygamber (sav) ‘in verdiği bir ruhsattır. Vecihler ve
farklılıklar Kur’an’ın okunmasında ve telaffuzunda
Müslümanlar kolaylık, genişlik, rahmet ruhsatıdır. Aynı
zamanda bu ruhsat Kur’an’ın anlaşılmasında ve
yorumlanmasında kolaylık, zenginlik sağlamıştır.
Biz bu çalışmamızda ilk olarak kıraat ilminin tanımını,
tefsirle ilişkisini, kıraatin manaya etkisinden bahsettik ve
mütevatir on kıraat imamlarının ve ravilerinin ahzab
suresindeki kıraat farklılıklari ve manaya etkisini
inceledik.
Kıraat kaynaklarında kıraat farklılıkları genelde,
Ferşü’l-Huruf ve Usul başlığı altında ele alınıp
incelenmektedir. Usul başlığında incelenen kıraat
vecihleri, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği bütün âyet ve
kelimelerde aynı olduğundan, bunlar; telaffuz, eda seda ve
ses yönü itibariyle fonetik farklılıklar olarak
isimlendirilmektedir. Ferşü’l-Hurûf başlığı altında
incelenen kıraat farklılıkları ise belli bir kural ve kaideye
dayanmayıp, Kur’an-ı Kerim’in tamamında dağınık olarak
bulunmakta ve âyetin anlam ve yorumunu zenginleştiren
farklı vecihler şeklinde isimlendirilmektedir. Biz de
çalışmamızda bunu göz önünde bulundurarak ‘‘Ferşü’lHurûf” yani kıraat farklılıklarını, okunduğu şekliyle Ahzab
Suresi’ndeki anlama etki eden ve manaya etki etmeyen
bazı kıraat farklılıklarını ele aldık.
Kıraat farklılıkları üzerinde yapılan akademik
çalışmaların hem Kur’an’ın tilaveti, hem de tefsir ilmi
açısından önemi izahtan varestedir. Bu tür çalışmalar her
birini rahmetle, minnetle yad ettiğimiz eslafımız tarafından
yapılmıştır. Malum olduğu üzere ilimde devamlılık esastır.
Dolayısıyla bu alanda ilgilenen yeni akademisyenlerin,
ilmi çalışmalarıyla kıraat ilmine ve tefsire katkıda
bulunmaları fevkalade yaralı olacaktır.
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