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Özet 

Alemlerin Rabbinden, kıyamete kadar hükümleri devam edecek olan son dinin kaynağı 

olarak vahyedilen Kur’ân ayetleri, Arapça olarak inmiştir. İnsan hayatının tüm yönleriyle 

(kişisel, ailevi ve toplumsal) ilgili önemli esaslar içeren ilahi vahyin her asırda ve her 

toplumda doğru bir şekilde anlaşılması, o dilin yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu öneme 

binaen vahyin doğru anlaşılması ve aktarılması adına sahabe döneminden itibaren çok titiz bir 

çaba gösterilmiştir. Bu çabanın önemli bir bölümünü de Kıraat-Nahiv alanındaki çalışmalarda 

görmekteyiz. Her iki kavram da yerine göre birbirini etkilemiş ve müstakil birer ilim olma 

yolunda birbirlerini beslemişlerdir. Biz de bu makalemizde ilk dönem Arap grameri 

çalışmalarında ismi ön plana çıkan dilbilimcilerden Ahfeş’el-Evset’in “Mean’il Kur’ân” adlı 

tefsirinde nahiv ve kıraat ilişkisini ele almaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kıraat, Nahiv, Dilbilgisi, Edat, Hareke 

Abstract 

The Quranic verses, which are source of the last religion and whose provisions will 

continue until the Doomsday, have been revealed from the Lord of the worlds in Arabic. The 

correct undesrtanding of the divine revelation, which contains important principles related to 

all aspects of human life (personal, family and social) in every century and society, is directly 

related to the structure of that language. Due to this imprortance, a very meticulous effort has 

been made since the Companions Period in order to understand and convey the revelation 

correctly. We see a significant part of  this effort in the works in Nahiv and Qiraah of Quran. 

Both notions affected each other according to their place and leading each other on the way to 

becoming independent wisdom. In this article, we tried to review th examples of the 

relationship between Nahiv and Qiraah in the commentary wihch named “Mean’il-Quran” of 

famous linguists Ahfeş al’Efset who is well known in the first period of Arabic grammer 

studies. 
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GİRİŞ 

 

Kıraat, Kur’ân-ı Kerîm’in lafızlarını okuma biçimini (eda keyfiyetini) ve bu 

kelimelerdeki ittifak ve ihtilafları, râvîlerine nispet ederek inceleyen bir ilim dalıdır.
1
 Kıraat 

ilmi, Kur’an kelimelerindeki ihtilafları konu edinirken, kıraatları ravilerine isnad etmektedir. 

Kıraatlar, kıraat imamlarından, kendilerinden önceki imamlar kanalıyla Hz. Peygambere 

kadar ulaşmaktadır.
2
 

Kıraat ilminin amacı, kıraat imamlarından Hz. Peygamber’e kadar ulaşan sahih 

kıraatleri, zayıf ve mevzû olanlardan ayırmak, vahyin ilk muhatabı olan Hz. Peygamber’in 

Kur’ân’ı ashabına okuduğu şekilde gelecek nesillere ulaştırarak orijinal telaffuzu korumaktır. 

Her ne kadar Arapça, Kur'an'a göre varlık aleminde tabii bir önceliğe sahip olsa da; 

kıraatlerin doğuşu, Arap Lisanı'ndan dolayı değil, bunun aracılığıyla yeryüzüne gönderilen 

Kur'an-ı Kerim'le birlikte gerçekleşmiştir
3
. 

Nahiv, Arapça’da bir cümlede yer alan kelimelerin yerlerini, cümlelerin mebnilik ve 

mu’reblik açısından sonlarının durumlarını, cümle ögelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini 

inceleyen ilim dalıdır. 

Kıraatlerin Arap dili ve grameri ile bir münasebt içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu 

makalede Ahfeş tefsiri örneğinde kıraat ilminin nahiv ilmi ile olan ilişkisini inceleme konusu 

yapacağız. 

                                                           
1
 İbnu’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsüddin Muhammed, Müncidü’l-mukriîn ve mürşidü’t-tâlibîn, (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 1980), s. 3   
2
 Önen, Hacı, Kıraat Tarihi ve Kıraat Farklılıklarının Kur’an Tefsirine Etkisi, Rağbet Yay. İstanbul 2017,  s. 25. 

3
“Alemdar,Yusuf”, Kıraatlerin ORTAYA ÇIKIŞI Meselesine Yeniden Bir Bakış, C. O. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

V/1112, 2004 Erişim 18 şubat 2020, s.  144. 
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1-NAHİV İLMİNİN KURULUŞ AŞAMASI 

 

Nahiv ilminin doğuşu Basra ve Kûfe merkezlidir. Ancak temel olarak Basra’da teşekkül 

etmiştir. Bu ilmin temel kurallarını ilk olarak belirleyen dilcilerin önemli bir kısmı Basra 

kökenlidir. 

Nahiv; farklı zaman, mekân ve şahıslar tarafından ele alınıp süreç içinde konularının, 

kurallarının ve sınırlarının belirlenmesiyle müstakil bir ilim olarak teşekkül etmiştir. Bu 

bağlamda Hz. Ali’nin yönlendirmesiyle Ebu’l Esved ed-Düeli’nın sınrılarını ve içeriğini kesin 

olarak tayin edemeyeceğimiz bir taslak geliştirdiğini, Ebu’l- Esved’in öğrencilerinin bu taslak 

üzerinde çalışarak daha da genişlettiklerini; zamanla belli bir düzeye erişen nahiv birikiminin 

bir araya toplanıp tedvin denemelerine girişildiğini ve nahivde zirve olarak 

nitelendirilebilecek Sibeveyhi’nin el-Kitab’ıyla ilimleşme sürecini tamamladığını 

söyleyebiliriz
4
.  

 Basra dil alimlerinin (Halil b. Ahmet, Sibeveyhi) çalışmaları ile ilk temelleri atılan 

nahiv, h.2. yy’da Kûfe merkezli alimlerin (Kisâî, Ferrâ) dil çalışmaları neticesinde farklı bir 

aşamaya gelmiştir. Dile gelen bu yeni ve farklı yaklaşım, nahiv ilminin ekolleşmesini de 

beraberinde getirmiştir. 

Makalemize kaynaklık teşkil eden Mean-il’Kur’ân adlı tefsirin müellifi Ahfeş-el’Evset 

de Sibeveyhi’nin en önde gelen talebesi olarak bu alanda ün kazanan bir Arap dilbilimcisidir. 

2-KIRAAT VE NAHİV İLİŞKİSİ 

     Kur’ân-ı Kerim’in doğru bir şekilde okunması ve anlaşılması ile Arap dilinin hatadan 

(lahn) korunması için İslâm’ın ilk döneminde kurulan nahiv ilmiyle kıraatler arasındaki ilişkiyi 

inkâr etmek mümkün değildir. Kıraatler, önemli bir delil unsuru olarak Arap diline ve nahve 

kaynaklık eder. Dilbilimciler ve nahiv âlimleri, eserlerinde dil ve nahivle ilgili meselelerde 

kıraatlerden faydalanmışlar, görüşlerini destekleme ve muarızlarının görüşlerini tenkit ya da 

geçersiz kılma sürecinde kıraatlere başvurmuşlardır. Bu nedenle kıraatler, dilciler ve nahiv 

bilginleri tarafından bir nahiv kuralı için ya temel kaynak veya teyit edici bir mesnet olarak 

kullanılmıştır. 

                                                           
4
  İnanç, Yonis, Nahiv İlmi ve Geçirdiği Aşamalar, İfav, İstanbul 2016, s. 34. 
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   Nahvin ilimleşme sürecinde kıraatler etkin rol oynamıştır. Zira nahiv âlimleri, istikrâ 

(tüme varım) metoduyla belirledikleri nahiv kurallarına ters düşen herhangi bir kıraatle 

karşılaştıklarında o kıraati ya reddetme yoluna gitmişler ya da nahiv kaidelerinde tadile giderek 

başlangıçta belirledikleri temel kural hakkında ‚şöyle de olsa caizdir‛ diyerek kıraatleri nahve 

dâhil etmişlerdir
5
. 

3-AHFEŞ EL-EVSET 

Ahfeş, aslen Belhli olup Basra’da yaşamıştır. Mücâşi‘ b. Dârim oğullarının âzatlısıydı. 

Ahfeş lakabıyla tanınan Arap dil âlimlerinin tarihî sıra itibariyle ikincisi ve en meşhur olanıdır. 

Ahfeş el-Ekber (el-Kebîr) diye bilinen Ebü’l-Hattâb’dan sonra bir müddet Ahfeş el-Asgar (es-

Sagīr) lakabı ile anılmıştır. Ancak bu unvan daha sonra yetişen Ali b. Süleyman’a verilince 

kendisi tabakat yazarlarınca Ahfeş el-Evsat diye anılmaya başlandı ve nahiv sahasındaki otoritesi 

sebebiyle Ahfeş denilince ilk akla gelen o olmuştur. Ahfeş, tahsilini Basra’da tamamladı. En 

meşhur hocası, yaşça kendinden küçük olan Sîbeveyhi’dir. O, hocasının hocalarından da ders 

okumuştur. 

Ahfeş el-Evsat, Sîbeveyhi’nin en bilinen yetenekli talebesi, aynı zamanda yakın dostu 

olmuştur. Hocasının ölümünden sonra da onun “el-Kitâb” adlı eserini okutup söz konusu eseri 

ilim dünyasına tanıtmıştır. Hocası Sîbeveyhi, Bağdat’ta Ali b. Hamza el-Kisâî ile yaptığı meşhur 

münazarada yenik sayılınca Basra’ya dönmüş; uğradığı haksızlığı Ahfeş’e anlattıktan sonra 

Ahvaz’a gitmiştir. Ahfeş de Kisâî ile görüşmek üzere Bağdat’a hareket etmiştir. Kisâî’ye 

yönelttiği sorularla onu zor durumda bırakmasına rağmen Kisâî’nin yakın ilgisini görmüş ve 

onun isteği üzerine yanında kalarak çocuklarına ders vermiş; kendisine de Sîbeveyhi’nin el-

Kitâb’ını okutmuştur. Yine Kisâî’nin ısrarı üzerine Meâni’l-Kur’ân adlı eserini yazmıştır. Daha 

sonra Kisâî ile talebesi Ferrâ bu eseri örnek alarak aynı isimdeki kitaplarını yazmışlardır. 

Ahfeş, nahiv ilminin yanı sıra kelâm, tefsir ve aruz gibi ilimlerle de meşgul olmuştur. 

Bununla beraber çalışmalarının ağırlık noktasını dil konuları teşkil etmiştir. Halîl b. Ahmed’in 

on beş bahirlik aruz sistemine el-habeb veya el-mütedârik adıyla bir bahir daha ekleyerek aruz 

bahirlerini on altıya çıkarmıştır. Sîbeveyhi’ye birçok konuda muhalefet ederek farklı görüşler 

ileri sürmüştür. Bu görüşlerin birçoğunu benimseyen Kûfeli dil âlimleri daha sonra Kûfe dil 

mektebini meydana getirmişlerdir. Talebeleri arasında Ebû Osman el-Mâzinî, Ebû Hâtim es-

                                                           
5
 Şükür, Alaattin, “Kıraatlerin Nahiv İlminin Teşekkülüne Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, s. 6. 
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Sicistânî, Riyâşî ve Kisâî gibi âlimler vardır Ahfeş, itikat noktasında Mu‘tezile mezhebinin 

görüşlerinden yana görüş belirtmesiyle bilinmektedir. Muhtelif kaynaklarda 210 (825), 215 (830) 

veya 221 (836) yılında vefat ettiği kaydedilmektedir.  

Ahfeş’in bilinen eserleri şunlardır: 1. Kitâbü’l-Kavâfî  /  2. Meâni’l-Kur’ân  /  3. 

Kitâbü’l-Arûz
6
. 

4-MEAN’İL KUR’ÂN’DA NAHİV VE KIRAAT İLİŞKİSİ ÖRNEKLERİ 

a. Cins İsimleri Olumsuzlayan (ال)”La”nın Nekre İsimlerde Kullanılması  

Meani’l Kur’an’da cins isimleri olumsuzlayan (ال) ”la”nın nekre isimlerde 

kullanılmasına örnek olarak verilen  " ْيبا فِيِه ٌهدًى ِلْلٌمتِّقينا  onda asla şüphe (Kur’ân)“"َلا را

bulunmayan, muttakiler (Allah’tan sakınanlar) için bir yol göstericidir.” (Bakara: 2) ayetinde 

geçen  " ْيبا لاْيِه"   ,kelimesini kimileri "را "  ayetinde geçen "  فاالا اِثْما عا  ’gibi    ‘tenvinsiz üstün  "اِثْما

okumuşlardır. Çünkü  "َل" edatı nekre bir ismi daima olumsuz yapar. Başına  "َل"edatının  

geldiği tüm isimlerin ‘üstün ‘ ve ‘tenvinsiz ‘ okunmaları gerekir. Çünkü  "َل"da, tıpkı    "ا   ve  "ما

" ِاْن"    gibi fiile benzeyen edatlardandır. Ayetteki    "فِيِه"‘carr’ ve ‘mecrur’ olarak  "َل"nın 

haberi konumundadır. Meşhur okuyuş ise "فِيِه"   deki "ه" üzerinde vakfetmektir. Fakat kıraat 

imamlarından Nafi ve Asım  " "  ْيبا üzerinde vakfetmişlerdir َلا را
7
. Bu kelime fail konumunda 

olduğu için mahallen merfu’dur. Üstün okunan    " ْيبا " را mef’ul, "َل"       edatı da fiil 

konumundadır. Tenvinin hazf edilmesi sonucu    "َل" edatı ile ismi olan   " ْيبا  mezc olup tek "را

bir kelime haline dönüşmüştür. Arap dilinde tek kelime haline dönüşen iki şey “gayr-ı 

munsarif” olarak kabul edilmiştir. Gayr-ı munsarifler de tenvin kabul etmezler.  "َل"nın ismi 

olan " ْيبا nin ‘üstün"را ’ okunuşu, "َل"nın kendisinde amel edip, mef’ul konumunda 

olmasındandır
8
. 

نُونا "      َلا ُهْم ياْحزا لاْيِهْم وا ْوٌف عا ْوٌف"    ayetine gelince, burada "َلا خا  kelimesi mubteda olduğu"خا

için merfu okunmuştur. Ayrıca  "ْوٌف ”kelimesi burada “ma’tuf aleyhi "خا
9
 konumundadır. Zira 

kendisinden sonra gelen  " نُونا   cümlesi kendisine atfedilmiştir. Burada atıf cümlesi"َلا ُهْم ياْحزا

                                                           
6
 Ahfeş El-Evsat - TDV İslâm Ansiklopedisi”, 526, erişim 24 Aralık 2019, 0https://islamansiklopedisi.org.tr/ahfes-

el-evsat. 
7
 Zemahşeri, Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî, Keşşaf; s. 44 

8
 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân , s.148 

9
 Ma’tuf aleyh: ‘Kendisine atfedilen’ anlamındadır. 
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ancak bir merfua atfedilebilir. Bazı kurralar  " ْوفا  şeklinde mensub okumuşlar ve sonrasında "خا

gelen cümleyi de ibtidai (başlangıç) bir cümle olarak kabul etmişlerdir
10

. 

Alimlerden bazıları, " ِّج َلا ِجداالا فِى الحا َلا فُُسوقا وا فاثا وا  Hac esnasında kadına“ " فاالا را

yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur.” (Bakara: 197) 

ayetinde geçen,   " فاثا "را , " " ve "فُُسوقا  kelimelerini nekre olmalarından dolayı çoğunlukla "ِجداالا

mansub okumuşlardır. Bazıları ise   "فاٌث ,را فُُسوٌق   , "ِجدااٌل   şeklinde hepsini merfu okumuşlardır. 

Ebu Amr ve İbn-i Kesir ise    " فاثا "را ve "  ;kelimelerini  ‘nehy’ anlamında ele alıp merfû "فُُسوقا

kelimesini ise ‘ihbar’ şeklinde yorumlayıp mansub okumuşlar  (ِجداالا )
11

. Arap lügatında 

mansub okunması gereken yerlerin merfu okunduğu örnekler mevcuttur. Şairin şu dizesinde 

olduğu gibi: 

تَّى قُْلِت ُمْعِلناةً  ْمتُِك حا را ماا صا  "وا

اقاةٌ َلا  َلا  نا ٌل"جا ِلى فِى هاذاا وا  ما

Burada şair, "ٌاقاة ٌل" ve "نا ما  kelimelerini mansub okuması gerekirken, mukadder bir"جا

sorunun cevapları olmaları nedeniyle bunları merfu okumuştur.  Mukadder soru, فاٌث    " هاْل فِيِه را

 ibtidai bir şekilde merfu olduğu için cevap da merfu bir şekilde okunmuştur. İlk ikiااو فُُسوٌق"  

kelimenin ‘ötreli ‘ okunması, yukarıda belirttiğimiz sebepten dolayı veya ‘nehy’(yasaklama) 

olarak sanki "َلا فُُسوٌق فاٌث وا  ibaresi, “Hac’da günaha sapmayın, kadınlara "فاالا ياُكو نُنَّ فِيِه را

yaklaşmayın!” anlamındadır. Fakat "  kelimesi nefiy olarak okunmuştur. Şairin şu"ِجداالا

dizelerinde olduğu gibi: 

اُربااِشُرهُ  فا  "ذااُكْم وا ِجدَُّكْم االصَّ

َلا مَّ اُ  َلا   ااٌب"ِلي اِْن كاانا ذااكا وا

Şair yukarıdaki dizelerde birinci kelimeyi  "َّاُ م" şeklinde mansub; ikincisini  "ااٌب"şeklinde 

merfu okumuştur. Ancak   "َلا فِيهاا غاْوٌل" ibaresinde "غاْوٌل" kelimesinin ötreli okunuşu; "َل"nın 

kuvvetli bir amil olmaması ve araya başka bir kelimenin girmesiyle meydana gelen fasıladan 

dolayı mübteda olarak ele alınmasını zorunlu kılmıştır
12

. 

                                                           
10

 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân, s.149 
11

 Zemahşeri, Ebü’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî , Keşşaf, s. 240-241 
12

 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân , s.149 
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b. Vakf-Vasıl Durumları:  

Kur‟an nassına hizmet etmek, yanlış anlamayı gidermek ve de mana 

farklılıklarının arasını ayırmak için kıraat âlimlerinin vakfları tespit etme yolundaki çabaları 

artmıştır.  Bu çabanın bir ürünü olarak muhtelif kıraatlerde farklılıkların ortaya çıkması gibi, 

vakf yerleri de çeşitlilik göstermektedir
13

. 

 (Bakara:3) ayetinin iki şekilde " ْقنااُهْم يُْنِفقُون زا ا را ِممَّ   ,Vakf ve vasl konusuna değinen Ahfeşوا

okunduğunu söylemektedir.  

1-Bazıları ‘vasl’ yani ‘geçiş’ esnasında vakf yaparak  "ْقنااُهْم زا  .şeklinde okumuşlardır"را

2-Ebi Cafer, İbn-i Kesir ve Kalun gibi alimler de, "ْقنااُهْم زا  "و" kelimesinin sonuna "را

ekleyerek "ْقنااُهُمو زا şeklinde  ‘sıla’ ile okumuşlardır "را
14

. 

Bu tür yaklaşımı hem Kur’ân kıraatinde hem de diğer yerlerde görmek mümkündür. 

Ancak; "م"in üst tarafı ‘esre’ veya ‘sakin nun’ olduğu durumlarda Araplar şu şeklide de 

okumuşlardır: 

,"ِمْن باْعِدِهْم"  لاْيِهْم" ve ِهْم""بِ  لاْيِهمِى"  ,harfi getirerek "ي" gibi kelimelerin sonuna "عا   şeklinde"عا

لاْيِهُمو" harfini ekleyerek "و"  i esreli okumuşlardır. Bazıları da kelimenin sonuna"م"  şeklinde "عا

ötreli okumuşlardır. Bir kısım da "م" harfini sakin, "ه" harfini esreli veya ötreli; "لاْيِهْم  veya "عا

لاْيُهْم" şeklinde okumuşlardır "عا
15

. 

c. ( ْن  Men” Mevsul Edatının, Lafız Ve Anlamına (Marife-Nekre, Müfred-Cem’) Göre” (ما

Cümlenin Şekillenmesi: 

Ahfeş, ِ بِا نَّا بِاهللاِ وا ْن ياقُوُل ااما ِمنا النَّاِس ما ِخر"ِ "وا ْلياْوِم اَْلا   “İnsanlardan bazıları da vardır ki, 

‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler.” (Bakara: 8) ayetinde geçen "ْن  edatının müfred "ما

(tekil) olması sebebiyle, fiilin de "ياقُوُل" şeklinde müfred getirildiğini söylemektedir. Ancak 

anlam cem’ (çoğul) olduğu için ayetin devamı olan  " اُهْم ِبُمؤِمنِينا ما  ifadesi cem’  olarak "وا

gelmiştir demektedir. 

Bazen   "ْن "ما , nekre bir isim anlamına da gelir. Aşağıdaki örnekte şairin dediği gibi: 

 " تاعاشَّ فاِاْن عااهادْتانِى َلا تاُخونُنِي 

نْ لا لاِكْن ِمثْ  ِحبَّاِن" ما  ياا ِذئُْب ياْصطا

                                                           
13

 “İsmail Ahmet et-Tahhân, Kur‟an‟ı Anlamada Vakfın Rolü, çev. Necattin Hanay”, 252,  
14

    İbn-ül Cezeri, En-Neşr Fi'l-Kıraati'l-Aşr, s. 207 
15

 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân, s.153 
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Burada  " ْن "ما ,  ‘adam’/  " ُجٌل "را anlamında kullanılmıştır. Yine şairin dediği gibi; 

نْ "ُربَّ  دْرااهُ  ما ْجُت غاْيظاً صا  ااْنضا

نَّى ِلي شاراً لاْم يُطاْع "   قادْ تاما

Bu şiirde de   "ْن "ما ُجٌل "  ,   "ُربَّ “ gibi nekre bir isim olarak kullanılmıştır. Öyle olmasaydı "را

kelimesi başa gelmezdi. Çünkü " َُّرب" ancak nekre isimlerin başına gelir.  

"ما"     kelimesi de    "ْن "ما gibidir. Ancak "شاْيئ"    ,"ما" anlamındadır. Mesela   َّا لاداي "  هاذاا ما

anlamındadır. Yani "شاْيئ"   ,anlamında değil   "الذى"  ,"ما"  ayetindeki  عاتيِدٌ"   "ذاا  شاْيئ لادايَّ     

 anlamındadır. Bazı Arap edebiyatçıları  " شاْيئ"   nekre geldiğinden dolayı ," ما"  burada ;  عاتيِدٌ" 

bu ayeti şu şekilde tahlil etmişlerdir:  

ُر"      ُر ااْخضا  örneğinde olduğu gibi iki ayrı haberi, bir mübtedaya tek bir haber  "هاذاا ااْحما

konumunda anlamlandırmışlardır. İbn-i Mes’ud’un,  "هاذاا باْعِلي شاْيٌخ" ayetini bu şekilde 

okuyuşunu da delil olarak getirmişlerdir. Ayrıca aşağıda geçen şiirde üç kelimenin haber 

olarak geçmesini de başka bir delil olarak saymışlardır
16

: 

ذاا باتّى ْن ياٌك ذاا باتٌّ فاها  " ما

يٌِّف ُمشاتّبيٌ   "ُمقايٌِّظ ُمصا

e. Nakıs Fiillerde Son Harfin (İlletli Harfin) Sakin Bir Harfe Uğraması 

Durumu: 

   ayetini Ahfeş şöyle değerlendirmektedir:  اِذاا نَّا""وا نُوا قاالُوا آما   لاقُو الَِّذينا آما

Bu ayette geçen     "لاقُو" kelimesindeki sakin    "و " harfi, yine harekesiz olan   "َلم "  

harfine uğradığı için nahivciler hareke verme ihtiyacı duymamışlar, sadece çoğulu ifade 

etmesi için harekesiz olarak bırakmışlar. Bu durum,  "و " dan önceki harfin harekesi ‘damme 

(ötre)’ ise böyledir. Fakat ‘meftuh(üstün)’ "و"a hareke vermek gerekir. Çünkü bu durumda "و"    

düşürüldüğünde anlam bozulur.  "لاةا ُو الّضالا " و"   ayetinde olduğu gibi. Şayet  burada "اِْشتارا

düşürülse,     "لاةا " اِْشتاِر الّضالا şeklinde okunur ki o zaman da ifadenin çoğul olduğu anlaşılmaz
17

. 

 

                                                           
16

 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân , s.160 
17

 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân , s.173 



Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 1 - Yıl: 2019 – Kasım  81 
 

 

f. Sema’i Müennes İsimler İle Fiilleri Arasına Bir Fasılanın Girmesi:  

 Bu konuda,       "  ٌا شافااعاة َلا يُْقباُل ِمْنها "  وا  “Hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat 

kabul olunmaz” (Bakara: 48) ayetini ele alan Ahfeş şu değerlendirmeleri yapmaktadır: 

" شافااعاةٌ"       kelimesi müennes (dişil) olduğu halde, fiil olarak   "َلا يُْقباُل " وا  müzekker (eril) 

gelmiştir. Bunun sebebi; her müennes kelime ile fiili arasına bir fasıla girdiğinde, fiilin 

müzekker gelmesi daha güzel görüldüğündendir. Ancak bu kuralın, akıllılar ve benzeri 

kelimelerde gelmesi çirkindir. Çünkü akıllıların fiillerinin kendilerine uygun bir tarzda 

gelmesi daha uygun ve daha mantıklıdır. Mesela; ‘yer’/ "ااْْلاْرُض", ‘duvar’/  "ااْلِجدااُر" gibi 

kelimeler, ‘adam’/ "ُجُل ْرأاةٌ"    /’kadın‘ ,"را "ما kelimeleri gibi değildir. Çünkü akılsız nesneler ölü 

gibidir. Dolayısıyla bunlarla fiilleri arasında uyum pek dikkate alınmamıştır. Ancak akıllılar 

ve onlara benzeyenlerden bu uyum beklenmiştir. Örneğin;    " اِجِدىنا أاْيتُُهْم ِلي سا  ,ayetinde Güneş"را

Ay ve yıldızlar kastedilmiştir. Bu nesneler akıllı olmadıkları halde boyun eğmelerinden dolayı 

akıllılara benzetilmişlerdir. 

 Konumuzla ilgili örneklere gelince;    "ٌة صااصا لاْو كاانا بِِهْم خا "وا ayetindeki   "ة صااصا  kelimesi "خا

müennes olduğu halde fiili olan    " "كاانا  kelimesi aralarına fasıla girmesinden dolayı müzekker 

gelmiştir. 

ذُ ِمْنُكْم فِدْياةٌ"  َلا يُْؤخا ayetinde geçen"وا  kelimesi müennes olduğu halde aralarındaki  " فِدْياةٌ"  

fasıladan dolayı fiili olan   "ُذ "يُْؤخا müzekker gelmiştir. Bazıları  "ُذ "تُْؤخا şeklinde müennes 

okumuşlardır. Ve bunu akıllılar için de kullanıp şöyle demişlerdir:    "  ٌ أاة را اْلقااِض اِْمرا ضا  " حا

Burada  "ٌأاة "اِْمرا akıllı müennes olduğu halde aralarındaki fasıladan dolayı fiili " را ضا  şeklinde "حا

müzekker gelmiştir. 

Bütün bu açıklamalar isim tekil olunca böyledir. İsim çoğul olduğunda bu durum göz 

önünde bulundurulmaz. Örneğin; "اُل جا – "ِهيا الّرِ ْلقاْوُم "  "ِهيا ا  gibi isim tekil olduğunda fiilin 

müzekker ve müennes gelmesi şarttır. Mesela, "ُجُل  denilir. Fakat isim "ذاهاباِة اْلمْرأاةُ" ,"ذاهابا الرَّ

çoğul ise bu şart gerekmez. Örneğin; " ِلينا ذَّباْت قاْوُم نُوحِ اْلُمْرسا " ,"كا  "قاْوٌم" ifadelerinde "و اكاذَّبا بِِه قاْوُمكا

kelimesi çoğul  olduğu için fiili hem müzekker hem de müennes gelmiştir. Şairin dediği gibi; 

ا  كاْت قاْوِمي"فاما يَّةً  تارا  ِلقاْوِمكا حا

َلا بالاٍد قِْفٍر"  تاقالَُّب فِي باْحٍر وا
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Burada "قاْوِمي" kelimesi çoğul olduğu için şair,  كاْت""تارا müennes fiilini kullanmıştır
18

. 

g.  "اذاا  :Maza”nın İstifham Ve İsm-İ Mevsul Olarak Kullanılması“"ما

Ahfeş’in bu konuda örnek getirdiği ayet ve değerlendirme şu şekildedir: 

الُوناكا مااذاا “ ياْسأ  .yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar“ ”يُْنِفقُونا قُِل اْلعاْفوا وا

‘İhtiyaçtan fazlasını’ de” (Bakara;21)                                  

Burada "اذاا  ,anlamında kullanılırsa "ماا" kelimesi sadece istifham (soru) edatı olarak "ما

" اذا"  kelimesinin ‘üstün’ okunması gerekir. Eğer "اْلعاْفوا  anlamında "االَّذِى" kelimesi  "ما

kullanılırsa "اْلعاْفُو" kelimesinin ‘ötreli’ okunması gerekir. Çünkü birincisinde "  ,kelimesi "اْلعاْفوا

 nin haberi"االَّذِى" kelimesi "اْلعاْفُو" fiiline mef’ul durumundadır. İkincisinde ise "يُْنِفقُون"

konumundadır. Yani birincisinde  اْلعاْفوا  " يُْنِفقُونا "şeklinde iken, ikincisinde اْلعاْفو"    االَّذِى     يُْنِفقُونا  

"biçimindedir. 

Müellif, ikinci örnek olarak ta, ِلينا  الُو ااسااطيُِراْْلاوَّ بُُّكْم قا لا را اذاا ااْنزا ""ما “(Onlara) Rabbiniz ne 

indirdi? (denildiği zaman), ‘Öncekilerin masallarını’ derler” (Nahl: 24) ayetinde geçen "اذاا  "ما

için şu tespitlerde bulunmuştur: 

Bu ayette geçen "اذاا اِطيُر" anlamında olduğu için "االَِّذى" ,"ما  kelimesi kendisine haber "ااسا

olup, ‘ötre’li gelmiştir. 

ْيراً"  الُو خا بُُّكْم قا لا را اذاا ااْنزا اذاا" ayetinde de"ما ْيراً"  anlamında kullanıldığı için "ماا" ,"ما  kelimesi"خا

‘üstün’ olarak gelmiştir. Bazen "اذاا  anlamında kullanılıp, cevabı ‘ötre’li; bazen "ماا" sadece "ما

de "االَِّذى" anlamında gelip ‘üstün’ olarak okunmuştur. Her iki okuyuş ta güzel karşılanmıştır 
19

. 

 

SONUÇ 

  İslami bilimler arasında kıraat, önemli ve en temel bir ilim olarak kabul edilmektedir. 

Bu öneminin altında yatan en büyük neden de ilahi vahyin telaffuzu gibi çok kritik bir görevi 

yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır. Böylesi önemli bir mesajın doğru anlaşılması da bir 

o kadar önemlidir. Bu hassasiyetin bilincinde olan ilk dönem ilim ehli, Kur’ân kıraatına çok 
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 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî, Mean’il Kur’ân , s.220 
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 Ahfeş el-Evsat, Ebü'l-Hasen Saîd b. Mes‘ade el-Mücâşiî el-Belhî , Mean’il Kur’ân, s.308 
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önem vermişlerdir. Kıraati yanlışlardan koruma adına Arapça gramere yönelmişler ve genel 

geçer kaideler belirleyerek nahiv ilminin doğuşuna ön ayak olmuşlardır. Bu çalışmalarda çoğu 

zaman Kur’ân ayetlerinden delil getirerek nahiv kurallarını belirlemişlerdir. Kimi zaman da 

bilinen bazı dil kurallarından yola çıkarak kıraat şekillerinde farklılıklara gitmişlerdir. 

Biz de bu çalışmamızda Ahfeş el-Evsat’ın “Mean-il’Kur’ân” tefsirinden nahivle ilişkili 

ortaya çıkan bazı farklı kıraat örneklerini özet bir şekilde işlemeye çalıştık. 
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