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TABERÎ TEFSİRİNİN DİRAYET METODU 

THE METOD OF DIRAYA ON TABERI’S TAFSİR
1
 

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Önen 

Dicle Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi 
http://doi.org/10.5281/zenodo.3534947  

 

Özet 

Tefsirler genellikle rivâyet ve dirâyet tefsirleri şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Ancak 

dirâyet tefsirlerinde rivâyetler kullanıldığı gibi, rivâyet tefsirlerinde de dirâyet örneklerine 

rastlanmaktadır. Bundan dolayı tefsirleri, rivâyet ağırlıklı ve dirâyet ağırlıklı tefsirler şeklinde 

iki kısma ayırmanın daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Taberî tefsiri, rivayet tefsiri olarak 

bilinmesine rağmen, dirâyet tefsirlerinin özelliklerini de taşımaktadır. Taberî, dirâyet tefsirini 

dil bilgisi ve yapısına dayalı olarak yapmaktadır. Ayrıca Taberî, farklı konular hakkındaki 

tercihlerini ortaya koyarken dirâyet tefsiri yapmaktadır. Bu çalışmamızda Taberî tefsirinin 

dirâyet metodu ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Taberi, Dirâyet, Kur'an, Ayet  

Abstract 

Works on tafseer have generally divided into two: traditional tafseers (that are based on 

reports) and rational tafseers. But reports are used in books of rational tafseers and rational explations 

are used in traditional tafseers. Therefore, it is possible to say that tafseers are divided into tradition-

oriented and rational-oriented ones. Although Taberi’s tafseer is known as traditional tafseers, it also 

carries the characteristics of the rational tafseers. Taberî makes the tafseer of verse based on grammar 

and structure of language. In addition, while Taberî presents his preferences about different subjects, 

he performed his preferences. The method of rational tafseers was discussed on Taberî’s tafseer in the 

study. 

 

Key Words: Tafseer, Taberi, Diraya, Quran, Verse 

 

                                                           
1
 Bu makale, yazarın Taberî Tefsirinin Dirayet Boyutu adıyla yayınlanmış olan Doktora tezinden üretilmiştir. 

Ayrıca bu çalışma, 4. Uluslararası Kur’an’ı Yeniden Düşünme Kur’an Çalışmalarının İlk Üç Yüz Yılı, Adlı 

sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3534947
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GİRİŞ 

İslam ilim tarihinde, önemli yerlere gelmiş ve ansiklopedik bir birikime sahip birçok 

âlim yetişmiştir. Bahsi geçen özelliklere sahip olan ve İslam ilim tarihinde derin izler bırakan 

velûd âlimlerden biri de Taberî’dir. Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Camiu’l-beyan 

an te’vili ayi’l-Kur'an adlı eseri ile tefsir tarihinde önemli bir konuma sahip olmuştur.  

Taberî, hicrî 224 veya 225 yılında Taberîstan’ın Amul şehrinde doğmuştur.
2
 Taberî 

eğitimine ilk olarak Amul’da başlamıştır. Babası, onunla ile ilgili bir rüya görmüş, bu rüyanın 

etkisiyle oğlunu ilme teşvik etmiş ve ilim yolunda ona her türlü yardımı sağlamıştır.
3
  

Taberî, çocukluğundan ömrünün sonuna kadar ilimle meşgul olmuş, ilim için çokça 

yolculuklar (rihleler) yapmış bir âlimdir.
4
 On iki yaşında (h. 236) ilk ilim yolculuğuna 

başlayan Taberî, artık memleket memleket dolaşacaktır. Taberî, önceleri Fars ülkesinde 

yaşadığı şehire yakın yerlere yolculuk yapmaya başlamıştır. Taberîstan şehirleri arasında 

gidip gelmiştir. Daha sonra Rey ve çevresine yolculuk yapmış, gece gündüz tefsir, tarih, luğat 

ve hadis âlimlerinden ilim tahsil etmiştir.
 5
 

İlim yolculuklarından sonra o, memleketini özlemiş, Mısırdan ayrılıp Taberîstan'a 

dönmüştür. Ancak Taberî, uzun süre memleketinde kalmamış,
6
 tekrar Bağdat’a gitmiştir. 

Artık Taberî ömrünün sonuna kadar Bağdat’ta kalacaktı.
7
 Taberî, Bağda'ta 16 Şubat 923 

yılına rastlayan hicrî 26 Şevval 310’da vefat etmiştir.
8
  

Taberî, hicrî 3. yüzyıl ile 4. yüzyılın başında yaşamış bir alimdir. Taberî, Camiu’l-

Beyan adlı tefsirinin yazımını hicrî 270 (883) yılında tamamlamıştır. Buna göre Taberî, 

tefsirini 3. yüzyılın sonlarına doğru tamamlamıştır. 

A-RİVAYET VE DİRAYET TEFSİRİ BAĞLAMINDA TABERÎ TEFSİRİ 

Tefsirler genellikle rivâyet ve dirâyet tefsirleri şeklinde ikiye ayrılsa da, dirâyet 

tefsirlerinde rivâyetler kullanıldığı gibi, rivâyet tefsirlerinde de dirâyet örneklerine 

                                                           
2
 Yakut el-Hamevî, Mu’cemu’l-Udebâ,  XVIII, Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabi, b.t.y, s. 48. 

3
 Hamevî, a.g.e., XVIII,  s. 49. 

4
 Muhammed b. Ahmed ez-Zehebî, Siretu A’lemin-Nubela,  XIV,  Beyrut 1984, s. 490. 

5
 Muhammed ez-Zuhaylî, el-İmamu’t-Taberî, Daru’l-Kalem, Dimeşk 1999,  s. 38. 

6
 Zuhaylî, el-İmamu’t-Taberî, s. 43,44. 

7
 Zehebî, a.g.e, XIV, s. 229. 

8
 Karl Brokelman, Tarihu’l-Edebi’l-Arabî,  II,  Çev. Mahmud Fehmi Hicazî, Heyetu’l-Misriyyil-‘Âmme li’l-

Kuttab, 1993, s. 47. 
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rastlanmaktadır. Bundan dolayı tefsirleri, rivâyet ağırlıklı ve dirâyet ağırlıklı tefsirler şeklinde 

iki kısma ayırmanın daha doğru olduğunu söyleyebiliriz.  

Taberî tefsiri, rivayet tefsiri olarak bilinmesine rağmen, dirâyet tefsirlerinin 

özelliklerini de taşımaktadır. Taberî’nin, söz konusu eseri rivâyet ağırlıklı bir tefsir olsa da, 

onun tefsirinin dirâyet boyutunun da ihmal edilmemesi gerekir. Kendisinden önceki tefsir 

görüşlerini ce’m eden Taberî, aynı zamanda eserinde kendi görüş ve tercihlerini ifade etmiştir. 

Biz de Taberî tefsirinin rivayet ağırlıklı bir tefsir olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bu tefsirde 

dirâyet de önemli bir yer tutmaktadır. 

Nitekim İsmail Cerrahoğlu da Taberî tefsirinin sadece bir rivayet tefsiri olmadığını 

şöyle ifade etmektedir:  

“Taberî’nin bu tefsiri, evvelemirde âyetin âyetle ve âyetin sünnetle tefsirine dayanır, 

eğer bu deliller mevcut değilse sahabe, tabiin ve daha sonra gelen âlimlerin sözlerine itimad 

eder. Eğer bu delilleri bulamazsa, Arap dil bilgisine dayanarak âyetleri açıklamaya çalışır. Bu 

bakımdan onun eseri me’sur tefsir türüne girse de, onda tenkid ve tercih gibi hususların 

bulunması, ona ayrı bir özellik verir.”
9
 

B-TABERİ TEFSİRİNİN MUKADDİMESİNDEKİ METODU 

Müfessirler, genel olarak tefsirlerinin mukaddimesinde kendi tefsir yöntemlerini 

ortaya koymaktadırlar. Taberî’nin mukaddimesinde de onun tefsir yöntemini bulmak 

mümkündür. 

Taberî, mukaddimesinde tefsiri şu üç kısma ayırmıştır: Sadece Allah’ın bildiği tefsir, 

Hz. Peygamberin beyanıyla bilinen tefsir ve ehl-i lisanın bildiği tefsir.
 10

  

Taberî’nin bu taksimatından anlaşıldığı gibi o, tefsir ilminin iki şekilde 

bilinebileceğini kabul eder: Hz. Peygamberden yapılan nakillere dayalı tefsir, Arap dilinin 

bilinmesi ile yapılan tefsir. Bu durumda Taberî’nin yaklaşımında da tefsirin rivayet ve dirâyet 

şeklinde ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.   

Biz bu çalışmamızda Taberî’nin taksimatındaki üçüncü kısmı araştırdık. Bu kısım da 

Taberî tefsirinin dirâyet boyutunu oluşturmaktadır. 

                                                           
9
 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yay., Ankara 1996, II, s. 133. 

10
 Muhammed b. Cerir et-Taberî,  Camiu’l-Beyan ‘an Te’vili Ayi’l-Kur’an, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 

b.t.y,  I, s. 39. 
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C-TABERİ TEFSİRİNİN DİRAYET YÖNÜ 

Taberî, tefsir yaparken kendi görüşlerini de beyan ettiği için onun tefsirini, rivayet ve 

dirâyeti cem eden bir tefsir olarak değerlendirmek mümkündür.
11

 Taberî’nin tefsirinde 

rivayetlere yönelik olarak yapmış olduğu tenkid ve tercihlerden dolayı onun tefsiri dirâyet 

tefsir özelliği de taşımaktadır.
12

 Bir başka ifadeyle Taberî tefsirinde, birçok dirâyet 

örneklerine rastlanmaktadır. 

Taberî tefsirini okurken, tercih ve dirâyette Taberî’nin sahih habere ters düşmemeye 

özen gösterdiğini gözlemek mümkündür. Nitekim Taberî bir kısım te’vilin sadece Hz. 

Peygamber’in açıklamasıyla bilinebileceğini ifade etmiştir. “Allah, bu te’vilin ilmini sadece 

Hz. Peygamber’e has kılmıştır. Ancak bu te’vilin ilmine diğer kulların da ihtiyacı vardır. 

Bunun ilmine sadece Hz. Peygamber’in âyetlerin te’vilini beyan etmesiyle ulaşabilirler.”
13

 

Taberî, bu kısım te’vilin nelerle alakalı olduğunu şöyle açıklar: Bu, emir, nehiy, vacip, 

mendub, irşad, Allah’ın hakları, hadler ve buna benzer hükümlerle ilgili âyetlerin te’vilidir. 

Ümmet bu âyetlerin te’viline sadece Hz. Peygamberin yaptığı açıklamalarla ulaşabilir.
14

  

Taberî’nin şu açıklaması onun tefsir anlayışını özetler niteliktedir:  

“Kullar içinde Kur'an’ın te’vili bilgisine ulaşmada, hakka en çok isabet eden 

müfessirler, tefsir ve te’vil ettiği şey hususunda delili en açık olanlardır. Bunlar (sair 

ümmetinden) değil Rasûlullah’tan gelen haberlerle te’vil yapanlardır. Bu tür tefsir ya bulunan 

meşhur nakille olur, ya da meşhur nakille olmaz. Bu da ya adil kişilerden gelen nakille olur 

veya onun sıhhatini gösteren bir delaletle olur. Yine müfessirlerin hakka en yakın olanı, 

tercüme ve beyan ettiği hususlarda delili (burhan) en açık olanlardır. Bunlar lisan cihetiyle 

te’vilin ilmine ulaşanlardır. Bu da ya Arap şiirleriyle istişhad etmekle ya da maruf, meşhur 

Arap lügat ve konuşmalarıyla olur. Bu müevvil ve müfessir, te’vil ve tefsir ettiği zaman, te’vil 

ve tefsirinde selef, sahabe, imamlar, halef, tabiin ve ümmetin u'lemasının sözlerinin dışına 

çıkmayan müfessirlerdir.
15

  

Taberî’nin ifadelerinden de anlaşıldığı gibi o, tefsirde öncelikle Hz. Peygamberden 

nakledilen sahih habere önem verir. Müfessir kendi görüşü ile tefsir yaparken, Arap dilinin 

imkanlarına dayanır.  

                                                           
11

 Muhammed Bekr İsmail, İbn Cerir et-Taberî ve Menhecuhu fi’t-Tefsir, Daru’l-Menar, Kahire 1999, s. 32. 
12

 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İfav yay. İstanbul 2014, s. 135 
13

 Taberî, a.g.e., I, s. 48. 
14

 Taberî, a.g.e., I, s. 39. 
15

 Taberî, a.g.e., I, s. 48. 
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Taberî, tefsirinin mukaddimesinde âyetleri te’vil edilebilirlik açısından, üç kısma 

ayırdığını ifade etmiştik. Bu tasnif Taberî’nin te’vil anlayışını özetler niteliktedir: 

a. Kıyametin vakti, Hz. İsa’nın nüzulu gibi sadece Allah’ın bildiği te’vil, 

b. Allah’ın farzları ve yasakları gibi sadece Hz. Peygamberin bildiği te’vil 

c. Arap dili ile bilinen te’vil
16

 

      Taberî’nin bu taksimatı, dirâyet tefsirinin sınırlarını belirler. Bu taksimata göre dirâyet 

tefsiri yapan kişi, Arap dil yapısı ve bilgileri ile tefsir yapmalıdır. Kur’an Arap diliyle nazil 

olduğu için te’vil yapan kişi, bu dilin imkanlarına dayanmalıdır. Çünkü ilahî hitabın dili, 

muhatapların dili ile uyum içindedir
 17

  

Taberî, Allah’ın kelamı ile muhatabın kelamı arasındaki uyumu şöyle açıklar: “Hz. 

Muhâmmed’e(sav) inen Allah’ın kitabının manaları, Arap kelamının manalarına muvafık 

olmalıdır.”
18

 Arap kelamının icâz, zahir, hazf, ihtisâr, iksâr vb. özellikleri Kur'an’da da 

vardır.
19

 

1-Taberî Tefsirinde Dil-Muhatap İlişkisi  

Dirâyet tefsir metodunu Arap dil bilgisine dayandıran Taberî’nin beyan bilgi sistemine 

mensup olduğunu
20

 ve İmam Şafiî’nin beyan teorisinin etkisinde
21

 olduğunu söylemek 

mümkündür. Bilindiği gibi İmam Şafiî, Kur’an kelamını Arap dilinin fıtratı açısından ele 

almaktadır.
22

  

İmam Şafiî bu konuyu şöyle açıklamaktadır: “Allah, kitabında Araplara anladıkları 

dille hitap etmiştir. Araplar geniş bir dile sahip olsalar da, o dildeki anlamları biliyorlardı. 

Allah’ın kitabındaki fıtratı şöyledir: Allah, âmm-zâhir bir şekilde hitap eder, bununla âmm-

zâhir kast edilir. İfadenin evveli ile sonundan müstağni olunur. Ya da O, âmm-zâhir ile hitap 

eder, bununla âmm kast edilir, ancak buna hass da dahil olur. Bu durumda hitabın bir kısmı ile 

                                                           
16

 Taberî, a.g.e., I, s. 48. 
17

 Taberî, a.g.e., I, s. 12. 
18

 Taberî, a.g.e., I, s. 12. 
19

 Taberî, a.g.e., I, s. 12. 
20

 Atik Aydın, Taberî’nin Kur’an’ı Yorumlama Yöntemi, Ankara Okulu Yay., Ankara 2005, s. 22. 
21

 Mustafa Öztürk, "Taberî'nin Tefsir Anlayışında Selefîlik ve Ilımlı Zahirîlik", Bir Müfessir Olarak Muhammed 

b. Cerir et-Taberî Sempozyumu, 2010, Konya, s. 38. 
22

 Muhammed b. İdris eş-Şafiî, er-Risale, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, b.t.y., s. 52. 
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istidlal edilir. Ya da O, âmm-zâhir ile hitap eder, hass kast edilir. Ya da zâhir ile hitap eder, 

kast edilenin zâhir olmadığı siyaktan anlaşılır.”
23

 

Şafiî’nin bu açıklamalarından anlaşıldığı gibi Allah’ın vahiydeki fıtrî hitabı şu 

şekildedir: 

a. Âmm-zâhir bir hitapla âmm-zâhirin kast edilmesi. 

b. Âmm-zâhir bir hitapla âmm ve hâssın kast edilmesi. 

c. Âmm-zâhir bir hitapla hâssın kast edilmesi. 

d. Zâhir bir hitap olduğu halde, zâhirin kast edilmediğinin siyaktan anlaşılması. 

Taberî’ye göre ise, sözün ilk ve doğal hali zâhir ve âmm olmasıdır. Ona göre asıl olan 

sözün zâhiridir. Zâhirin dışına çıkılması ise arızî bir durumdur. Taberî, bunu şöyle ifade eder: 

“Allah'ın, kitabında veya Peygamberin diliyle, emrederek veya yasaklayarak ortaya koyduğu 

hükümler, zâhir-âmm üzeredir. Bâtın-hâs üzere değildir.”
24

“Allah, muradının husus olduğunu 

açıklamadıkça, Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümler zâhir mana üzeredir.”
25

  

     Taberî, insanın Kur’an’la ilgisini hitap-muhatap ilişkisi içinde ele almaktadır. ”Birinin, 

muhatabın anlamadığı bir dille muhataba hitap etmesi, açıklayıcı bir durum değildir.”
26

 O 

halde Allah, muhatabın anladığı bir dille muhataba hitap eder.  

Taberî, hitap-muhatap ilişkisini şöyle açıklar: “Allah insanlardan bir Rasûlü, risaletiyle 

muhatabın anlayacağı bir beyan ve dil ile gönderir. Eğer muhatap, kendisine hitap edeni ve 

gönderileni anlamazsa, muhatabın hitap ve risaletten önceki ve sonraki hali aynı olur.”
27

  

Taberî’nin bu yaklaşımını bir örnekle açıklamak mümkündür. Taberî, "Bir de 

Yahudiler, 'Allah'ın eli bağlıdır.' dediler. Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir."
28

 

âyetini tefsir ederken şu açıklamayı yapar: Yahudiler, "Allah'ın eli bağlıdır." ifadesiyle, 

Allah'ın hayrının ve rızık vermesinin az olduğunu ifade etmek istiyorlardı. Verme işi el ile 

olur. İnsanlar, birinin cömert veya cimri olduğunu ifade etmek için el kelimesini kullanırlar. 

Bu durumda mevsufun sıfatı, ele izafe edilmiş olur. Bir Arap şiirinde şöyle bir ifade 

                                                           
23

 Şafiî, a.g.e., s. 52. 
24

 Taberî, a.g.e., I, s. 402. 
25

 Taberî, a.g.e., II, s. 534. 
26

 Taberî, a.g.e., I, s. 11. 
27

 Taberî, a.g.e., I, s. 11. 
28

 5/Maide, 64. 
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kullanılmıştır: “Senin elin cömertlik elidir.” Burada mevsufa ait bir sıfat (cömertlik), ele izafe 

edilmiştir. Bu, Arap kelamında bulunan bir kullanımdır. Allah Araplara bildikleri, 

kullandıkları dil ile hitap etmiştir. Âyette "O'nun iki eli de açıktır." buyurulmuştur. Yani 

Allah'ın kulların rızkını verme konusunda eli açıktır.
 29

 

 Taberî, Allah’ın Araplara anladıkları dille hitap ettiğini ifade ederken, Allah kelamının 

muhatabın diliyle aynı yapıda olduğuna dikkat çekmektedir. Bu örnekte de görüldüğü gibi 

Kur’an Arap dilinin üslup özelliklerini kendi içinde barındırmaktadır. 

2-Taberi’nin Tercih Anlayışı  

Taberî, tefsirinde birçok konuda tercihlerde bulunmaktadır. Taberî’nin te’vil ve tercih 

anlayışı, genel olarak dil çerçeveli bir zemin üzerine oturmaktadır. Ancak Taberî, dil dışında 

sözgelimi rivayetler, fıkhî konular gibi farklı konularda da tercihlerde de bulunmaktadır. 

 Taberî’nin tefsir tercihleri konusunda bir çalışma yapan Atik Aydın, Taberî’nin 

tercihleri konusunda şöyle bir çerçeve çizmektedir: “Her ne kadar Taberî, tercihlerinin 

ekseriyetini dilsel ve usûlî ölçütleri esas alarak yapmışsa da, (…) beyan bilgi sitemimin bir 

mensubu olarak icma ve sünnet gibi bilgi kaynaklarını da göz ardı etmemiştir. Nitekim onun, 

sünnet ve icma ölçütlerine bağlı olarak yaptığı tercihler azımsanmayacak miktardadır.”
30

 

Aydın, Taberînin tefsirinde 967 tercih yaptığını belirtir: “Bu tercihlerin 840 gibi büyük 

çoğunluğu dilsel ve usûlî ölçütlere bağlı olarak yapılan tercihlerdir. Taberî, dilsel ve usûlî 

ölçütleri, Kur’an’ın zahiri olarak ifade ettiği gibi, zahir kelimesini de lüğavî çerçevede de 

olsa, bir anlama yöntemi olarak kullanmaktadır. ”
31

  

 Taberî’nin tercihlerini genel olarak şu kısımlara ayırmak mümkündür: 

1. Rivayet tercihleri, 

2. Te’vil ve anlama dayalı tercihler, 

3. Fıkhî tercihler, 

4. Kelamî tercihler, 

5. Nahiv ve Sarf tercihleri, 

6. Lüğat tercihleri, 
                                                           
29

 Taberî, a.g.e., VI, s. 356. 
30

 Atik aydın, a.g.e., s. 108. 
31

 Atik aydın, a.g.e., s. 108. 
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7. Kırâat tercihleri, 

8. Nüzul sebeplerine dair tercihler, 

9. Neshe dair tercihler. 

 Taberî, belli ölçütlere dayanarak tercihler yapar. Bu ölçütleri şöyle sıralamak 

mümkünkür: 

 1. Kur’an, 

 2. Sünnet, 

 3. İcma, 

 4. Kıyas, 

 5. Aklî delalet, 

 6. Zahir, 

 7. Umum, 

 8. Arap dili, 

 9. Âyetin muhatabı 

 10. Âyetin siyakı, 

 11. Tarihî gerçekler, 

 12. Tabiî gerçekler.
32

 

D-TABERİ TEFSİRİNİN DİRAYET KAYNAKLARI 

Taberî tefsirinin dirâyet boyutunun, dil bilgisi ve yapılarına dayandığını ifade etmiştik. 

Taberî tefsirinin dirâyet kaynakları, Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri, kelime tahlilleri, tefsirde 

nahiv ilminden yararlanma, tefsirde sarf ilminden yararlanma ve tefsirde şiirle istişhad gibi 

konulardan meydana gelmektedir. 

1-Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri 

Kur'an’ın tefsir kaynakları arasında ilk sırayı şüphesiz, yine Kur’an’ın kendisi yer alır. 

Kur'an’nın Kur’an’la açıklanması tefsir geleneğinde en önemli yöntemlerden biri olarak 

görülmüştür.
33

 Çünkü Kur’an’da mücmel konular bir başka yerde tefsir edilmiş, kısaca ifade 

edilen konular ise bir başka yerde geniş bir şekilde açıklanmıştır.
34

  

                                                           
32

 Atik Aydın, a.g.e, s. 169. 
33

 İsmail aydın, Tefsir Tarihi, Tibyan yay., İzmir 2014, s. 14. 
34

 Celaleddin Abdurrahman es-Suyutî, el-İtkan fi ‘Ulumi’l-Kur’an, Daru İbn Kesir, 2006, Beyrut, II, s.1197. 
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 Kur'an'ın Kur'an'la tefsirinin rivayet tefsirinin mi yoksa dirâyet tefsirinin mi kaynağı 

olduğu hususu tartışma konusu olmuştur. Kimi araştırmacılar, Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini, 

rivayet tefsirinin bir unsuru olarak ele almıştır.
35

 Kimi araştırmacılar da Kur'an'ın Kur'an'la 

tefsirini, hem rivayet tefsirinin kaynakları
36

 hem de dirâyet tefsirinin kaynakları
37

 arasında 

sayarak orta yolu bulmaya çalışmıştır. 

Biz Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini, dirâyet tefsirinin kaynaklarından biri olarak ele aldık. 

Çünkü çoğunlukla tefsir eden âyet, müfessirin dirâyeti ile belirlenmektedir.
38

 Bu noktadan 

bakılınca âyetler arasındaki münasebetin tespit edilmesine dayanan Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, 

pekâlâ dirâyet tefsirinin unsurlarından biri olarak görülebilir. Nitekim bu çeşit tefsirin, dirâyet 

tefsirinin en önemlilerinden sayılan Fahruddin er-Razî’nin (640/1207) tefsirinde, Taberî’nin 

tefsirinden çok daha fazladır.
39

 

Zerkeşî, Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini bir metod olarak teklif etmektedir.
40

 Ancak o, bu 

konu üzerinde fazla durmamaktadır.
41

 Bu sorunun Zerkanî’nin tasnifiyle ortaya çıktığını 

söylemek mümkündür.
42

 O, rivayet tefsirinin kaynaklarını üçe ayırmaktadır: Kur’an, sünnet 

ve sahabe kavli.
43

 Zerkanî, Kur'an'ın Kur'an'la tefsirini rivayet tefsirinin kaynakları arasında 

sayarak, bu konudaki yanlış anlamayı başlatmıştır.
44

 

Kur'an âyetleri kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. Kur'an, yapısı icabı kesin 

sınırlarla konulara ayrılamaz. Aynı şekilde Kur'an'ın bölümlere ayrılıp başlıklar altında 

toplanması da imkansızdır. Çünkü Kur’an başlangıçta hitap özelliği taşımaktaydı. Kur'an'ı 

teşkil eden parçalar öylesine iç içedir ki, çoğu zaman birbirinden ayrılıp belli bir maksada 

matuf kullanılamamaktadır. Bazı durumlarda herhangi bir bölümü, bir yandan o âyetin 

                                                           
35

 Hasan Yunus Hasan Ubeyd, Dirasatun ve Mebahisun fi Tarihi't-Tefsir ve Menahici'l-Ulema, Merkezu'l-Kitap, 

Kahire, b.t.y., s.20. 
36

 Ömer Muhyiddin Hurî, Menhecu’t-Tefsir ‘inde’l-İmami’t-Taberî, Dimeşk 2008, s.136. 
37

 Hurî,a.g.e., S.148. 
38

 Mehmet Akif Koç, İsnad Verileri Çerçevesinde Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri, Kitabiyat Yay., Ankara 2003 

Tefsir Faaliyetleri, s. 103. 
39

 Mehmet Akif Koç, a.g.e., s.103. 
40

 Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşî,, El-Burhan fi Ulumi’l-Kur’an, Beyrut 1988, II, s.173-177. 
41

 Zerkeşî, a.g.e, II, s.173-177. 
42

 Mehmet Akif Koç, a.g.e., s.105. 
43

 Muhammed Abdulaziz ez-Zerkanî, Menahilu’l-İrfan fi ‘Ulum’l-Kur’an, Daru’l-İhyai’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut 

1990, I, s. 340. 
44

 Bu konuda geniş bilgi için bkz. Mehmet Akif Koç, a.g.e., s.103-107. 
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hedeflediği mana ile yakından ilgili iken, öte yandan başka âyetlerle irtibatlandırıldığında talî 

derecede tamamen farklı bir hedef gözetilebilmektedir.
45

  

Kur'an tekrar tekrar okununca, en küçük birimi olan harflere, kelimelere, yan 

cümlelere, ana cümlelere, cümlelerden müteşekkil âyetlere ve bu âyetlerin oluşturduğu daha 

büyük pasajlara kadar her Kur'an parçasının başlı başına görevler yüklendiği gibi, Kur'an 

bütünlüğü içinde, birbiriyle bağlantılı bir yapı oluşturduğu gözlenir.
46

 

 Dolayısıyla Kur'an'ın bir kısmı, diğer bir kısmını açıklayan bir niteliktedir. Bazen 

mücmel bir âyeti bir başka âyet açıklamaktadır. Bazen mutlak bir âyet, mukayyed hale 

getirilmektedir. Aynı şekilde bazen âmm bir âyet, tahsis edilmektedir.
47

  

Taberî Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etme yöntemi hakkında şöyle açıklama yapar: Bir 

âyetin başka bir âyetle te’vili daha evladır.
48

 Yine Taberî muhkem âyetlerin bir kısmının 

Allah'ın beyanıyla bilindiğini ifade eder. O, muhkem âyetleri iki kısma ayırır. 1. Tek bir 

anlama gelen ve sadece bir te'vili olan muhkem âyetler: Biri bu kısımdan olan muhkem 

âyetleri duyduğunda bir açıklamaya ihtiyaç duymaz. 2. Birkaç anlama gelebilecek muhkem 

âyetler: Muhkem âyetler birçok vecih, te'vil ve manaya açık olursa, murad edilen mananın 

delaleti ya Allah'ın açıklamasıyla veya Hz. Peygamber'in açıklamasıyla bilinir."
49

 

Taberî’nin bu açıklamalarından da anlaşıldığı gibi, o, Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etme 

metodunu kullanmıştır. Taberî, bu Kur'anî bütünlüğü göz önüne alarak, ayetleri te'vil ederken, 

bazen açıklayıcı olarak başka âyetlere müracat etmektedir. Sözgelimi Taberî, "Bizi doğru 

yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine değil."
50

 âyetini 

tefsir ederken nimet verilenlerin, melekler, nebîler, sıdıklar, şehitler ve salihler olduğunu 

belirtir. Taberî, bunun şu âyete benzediğini ifade eder:
51

 "Eğer kendilerine verilen öğüdü 

tutsalardı, haklarında hem daha hayırlı hem de (imanlarını) daha pekiştirici olurdu. O zaman 

kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. 

Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği 

                                                           
45

 Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri, Şule Yay., İstanbul 2008, s. 20, 

21. 
46

 Halis Albayrak, a.g.e., s.21,22. 
47

 Muhammed Bekr İsmail, a.g.e., S.33. 
48

 Taberî, a.g.e., I, s.165. 
49

 Taberî, a.g.e., III, s. 206. 
50

 1/Fatiha, 7. 
51

 Taberî, a.g.e., I, s. 87. 
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Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler, bunlar ne güzel 

arkadaştır."
52

  

 Taberî, kelimelerin anlamını tespit etmek için de âyetlerle istişhad eder. Taberî, "Allah 

bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez."
53

 âyetinde 

geçen istihya kelimesinin korkma, çekinme anlamında olduğunu belirtir. O halde âyetin 

anlamı şöyle olur: "Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak 

vermekten korkmaz." Taberî şu âyetle istişhad eder:
54

 "İnsanlardan çekiniyordun. Oysa 

kendisinden çekinmene Allah daha layıktı."
55

 

 Taberî, âyetlerin te'vilinde Kur'an'ın bütünlüğü göz önüne alınmadan yapılan te'vili 

eleştirmektedir. Taberî, "Onların durumu, (geceleyin) ateş yakan kimsenin durumuna benzer: 

Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir 

şekilde karanlıklar içinde bırakıverir."
56

 âyetini tefsir ederken şu açıklamayı yapar: Bu 

münafıkların "Allah'a ve ahirete inandık."
57

 Sözüyle iman izhar ederek aydınlanmayı 

istemeleri, ateş yakarak aydınlanmak isteyen kişinin durumuna benzer.
58

  

Taberî, bu konuda müteevvil olarak nitelendirdiği birinin görüşünü nakledip eleştirir. 

Bu görüşe göre, ateşin aydınlığı onların imanından kaynaklanmaktadır. Nurlarının giderilmesi 

ise, irtidatlarından kaynaklanmaktadır. Bu görüşe göre insanlar ya mü'mindir veya kafirdir, 

üçüncü bir grup yoktur. Bazı kişilerin münafık olarak anılmasının sebebi, bu kişilerin önce 

iman üzere olmaları, daha sonra irtidat etmeleridir. Taberî, bu görüşün yanlış olduğunu 

belirtir. Taberî'ye göre en evla te'vil, âyetin âyetle ile te'vil edilmesidir. Buna göre âyetin 

manası şöyle olur: Münafıkların iman ikrarında bulunmak suretiyle aydınlanmayı istemeleri, 

ateş yakarak aydınlanmak isteyen kişinin durumuna benzer.
59

 

2-Kelime Tahlilleri 

Kur’an’da geçen kelimelerin manalarını anlama çabaları sahabe devrinden itibaren 

başlamıştır. Bütün insanların aynı kavrayış ve bilgi seviyesinde olmayışları ve Kur’an’ın salât, 

                                                           
52

 4/Nisa, 66, 67, 68, 69. 
53

 2/Bakara, 26. 
54

 Taberî, a.g.e., I, s. 206. 
55

 33/ahzab, 37. 
56

 2/Bakara, 17. 
57

 2/Bakara, 8. 
58

 Taberî, a.g.e., I, s. 162. 
59

 Taberî, a.g.e., I, s. 165. 
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zekat vb. kelimelere yeni anlamlar yüklemesi onu anlama çabalarını ortaya çıkaran başlıca 

sebeplerdir.
60

 

Taberî tefsirinde, dirâyetin önemli kısmı, kelime tahlillerinden oluşmaktadır. Taberî, 

464 kelimenin tahlilini yapmaktadır. Kelimelerin anlamsal boyutunu tahlil eden Taberî, 

kelimelerin anlamını tespit etmek için çoğu zaman şiire de müracat etmektedir. 

Bilindiği gibi bir cümlenin anlaşılması için cümlede geçen kelimelerin anlamının 

bilinmesi gerekir. Taberî, genel olarak önemli bulduğu ve anlaşılması zor kelimelerin tahlilini 

yapar. O, isimlerin tahlilini yaptığı gibi fiillerin de tahlilini yapar. Kelime tahlillerinde bazen 

örnek olarak âyetlerden örnekler zikreder, bazen de şiirle istişhad eder. 

Taberî, kelimelerin anlamlarını tespit ederken uyulması gereken bazı hususlara işaret 

etmektedir. O, kelimelerin anlamlarının, Arapların kullanımlarına göre belirlenmesi 

gerektiğini ifade eder: “Bir delilin bulunduğu durumlar hariç, birinin Arapların genel olarak 

bir manada kullandığı bir kelimeyi başka bir manaya nakletmesi caiz olmaz.”
61

 

Taberî’ye göre, bir kelimenin birkaç anlamı varsa, bir delil bulunduğu takdirde 

kelimenin bu manalardan bazılarına hamledilmesi mümkündür.
62

 Ayrıca Taberî’ye göre 

durum gerekli kıldığında kelimeler, farklı anlamlara hamledilebilir.
63

 

Kelime tahliliyle ilgili belli kuralları ortaya koyan Taberî, tefsirinde bu kuralları 

uygulamıştır. Taberî, sadece kavramlaşmış kelimeleri tahlil etmez, aynı zamanda fiilleri de 

tahlil eder. O, bazen birden fazla manaya gelen, anlaşılması zor fiilleri tahlil eder.  

 Bakara sûresinin 102. âyetinde  ََواتَّبَعُواْ َما تَتْلُواْ الشَّيَاِطيُن َعلَى ُمْلِك ُسلَْيَمان “Süleyman’ın 

hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları yalanların ardına düştüler.” geçen tetlu 

fiilinin anlamıyla ilgili iki görüş ileri sürülmüştür:  

a. Bu fiil “konuşuyor, haber veriyor, rivâyet ediyor” anlamlarına gelir. Mesela adamın 

Kur'an’ı tilavet etmesi okuması anlamındadır. Bu görüşe göre şeytanlar, sihri insanlara 

naklediyor ve öğretiyorlardı.  

b. Tetlu fiili, uymak, rivâyet etmek anlamındadır.  

                                                           
60

 Harun Öğmüş, Kur’an Yorumunda Şiirin Yeri, İsam Yay., İstanbul 2010, s. 84. 
61

 Taberî, a.g.e., I, s.162. 
62

 Taberî, a.g.e., I, s.159. 
63

 Taberî, a.g.e., I, s.213. 
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Taberî, bu görüşleri naklettikten sonra “O, şunu okudu, izledi.” şeklindeki bir 

cümlenin Arap kelamında iki anlama geldiğini belirtir. Birincisi bu cümlede geçen yetlu fiili 

izlemek, ittib’a etmek anlamına gelir. Şu âyette de bu anlamda kullanılmıştır: “Orada herkes 

daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak (izleyecek).”
64

 Bu kelimenin diğer anlamları, okuma ve 

öğrenmedir. “Biri Kur'an okuyor.” cümlesi, onu okuyor ve öğreniyor, demektir. Taberî, bu iki 

manadan hangisinin kastedildiğine dair bir haber mevcut olmadığı için iki mananın da caiz 

olduğunu belirtir.
65

  

Taberî, “Onlar ki ğayba inanırlar ve namazı kılarlar.”
66

 âyetinde geçen yukimune fiilini 

açıklar: Namazın ikamesi, ölçü, farz ve vacibiyle namazın eda edilmesidir. Mesela çarşıda 

alış-veriş yapılıp, çarşı tatil edilmezse, “Kavim, çarşı işini yerine getirdi.” denir.
67

  

Taberî, tefsirinde isimlerin tahlilini yaparken, anlaşılması önem arz eden kelimeleri 

seçer. Sözgelimi o, Allah kavramını tahlil eder. Allah, herkesin ilah kabul ettiği ve bütün 

mahlukatın ibadet ettiği zattır. O, Allah lafzıyla ilgili akla gelen bazı soruları yanıtlar. 

“Allah kelimesinin fee'le-yefe'lu vezninde bir aslı var mı?” sorusunu Taberî, şöyle 

yanıtlar: Bu Araplardan semaî olarak işitilmemiştir, ancak istidlalen vardır. Yine “uluhiyetin 

ibadet anlamında, ilahın mabud anlamında kullanılmasına ve bu kelimenin fee'le-yefe'lu 

vezninde bir aslının bulunmasına delalet eden nedir?” sorusunu şöyle yanıtlar: Bir adama 

ibadet ediliyorsa ve ondan Allah’tan istenen şeyler isteniyorsa, o kişi için “Falan kendini ilah 

sandı.” ifadesi Araplarca kullanılır. Teehhul, e-he-le fiilinden türemiştir. E-he-le “Allah’a 

ibadet etti.” demektir. Allah kelimesinin aslı ilahtır. İlah kelimesi şu şekilde Allah kelimesine 

dönüşür: İlah kelimesinin fau’l-fiili düşürülür, aynu’l-fiildeki lam ve elifle beraber zaid olan 

lam, yan yana gelmiş olur, daha sonra iki lam idğam edilir. Böylece Allah kelimesinin lamı 

şeddelenmiş olur.
68

  

 Taberî, dünya kelimesiyle aynı kökten türeyen edna kelimesini de tahlil eder. Bir Arap 

lugatında bu kelimenin aslında hemze vardır (denee). Başka lugatta bu hemze terk edilmiştir 

(denâ). Edna, kıymet itibariyle daha küçük ve daha alçak anlamlarına gelir. Bir adam için 
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deniyyun sıfatı kullanılınca, bu onun alçak, değersiz biri olduğu anlamına gelir. Bu kelime 

hemzeli de kullanılır. Edna kelimesi en yakın anlamına da gelir.
69

  

 Taberî, iman ve küfür kelimelerini de açıklar. Küfr inkâr, iman tasdik ve ikrardır. İman 

Allah’ı, Rasûllerini, Rasûller vasıtasıyla gönderilen dini tasdik etmektir. Küfür ise bunu inkâr 

etmektir.
70

 Küfr kelimesi inkâr anlamına geldiği gibi örtmek ve gizlemek anlamına da gelir.
71

 

3-Tefsirde Nahiv İlminden Yararlanma 

Arap dilbilimciler, grameri sarf ve navih şeklinde iki kısma ayırmıştır. Biri fiil kök ve 

tasriflerini, isim ve sıfatlarının yapılışını, bunların müennes, tesniye ve cemi'lerini vb. ihtiva 

eden ve böylece yalnız teker teker kelimelerin şekilleri ile meşgul olan şekil bilgisi (sarf), 

diğeri ise dar anlamı ile sentaks, yani nahiv ilmi.
72

 

Nahiv ve sarf ilimleri sözün fesahatini korur. “Sözün fesahati ise birbiriyle uyum 

içinde olan fasih kelimelerin anlaşılır ve dil kaidelerine uygun bir şekilde dizilmesine 

bağlıdır.”
73

  

 “Dilin fesahatini korumayı ve lahni engellemeyi hedefleyen sarf ve nahiv ilimleri 

ortaya çıkmaya başladıkları ilk zamanlarda birbirinden kati çizgilerle ayrılmamışlardı. Bu 

sebeple müstakil bir ilim haline gelinceye kadar sarfın konuları da nahvin konuları içinde ele 

alınmıştır.”
74

 

 Müfessirler de tefsirlerinde sarf ve nahiv ilminden yararlanmışlardır. Sarf ve nahiv 

tahlili yapan müfessirler, bu yolla doğru manayı ve Kur’an’ın fesahatini ortaya koymuşlardır. 

Taberî de bu geleneğe uymuş tefsirinde sarf ve nahiv tahlillerine çokça yer vermiştir. 

Arap diliyle ilgili araştırmalarda, sözkonusu dilde iki ekol bulunduğu kabul edilmiştir: 

Basra ekolü ve Kûfe ekolü. Basra ekolu, Arapçadaki genel kullanımları esas aldıkları için, 

kıyasa uygun olanı tercih etmiştir. Bu bakımdan bu ekol kuralcı bir yapıya sahiptir. Kûfe 

ekolü ise Araplardan işitilen her kullanıma açık olduğu için kuralsız kullanımlar için de kural 

koymuştur.
75
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Taberî de nahiv tahlillerinde bu ekolleri göz önünde bulundurmuştur. Taberî’nin nahiv 

tahlillerinde daha çok Kûfe ekolüne yakın durduğunu söylemek mümkündür.
76

 Taberî, 

aşağıdaki âyette geçen hıtta kelimesinin neden merfu olduğu ile ilgili görüşleri nakleder: 

داً َوقُولُواْ ِحطَّةٌ نَّْغِفْر لَكُ  َوإِذْ قُْلنَا ادُْخلُواْ  ْم َخَطايَاُكْم َوَسنَِزيدُ َهِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُواْ ِمْنَها َحْيُث ِشئْتُْم َرَغداً َوادُْخلُواْ اْلبَاَب ُسجَّ

 اْلُمْحِسنِينَ 

 “Hani, ‘Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek 

tevazu ile girin ve “hıtta” (ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. 

İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz.’ demiştik.”
77

  

a. Bir kısım Basra nahivcilerine göre, hıtta kelimesi, kûlû emrine mefû'l olan bir cümle 

içinde merf’u olduğu için ref’ olmuştur. 

b. Allah bu kelimeyi söylemelerini emretmiştir. Bu kelimeyi bu şekilde söylemek 

onlara farz kılınmıştır. 

c. Bir kısım Kûfeli nahivcilere göre, hıtta kelimesi hazihi zamirine
78

 haber olduğu için 

merfudur. 

e. Bu kelime haberdir ve bir zamirle merfu olmuştur. Bu durumda âyetin manası şöyle 

olabilir: “Deyin ki, ‘hıtta nedir?”  

Taberî, hıtta kelimesinin merfu olması konusunda Kûfeli nahivcilerin görüşüne katılır. 

Ancak Taberî, sözkonusu kelimeyi mahzuf bir haberin mübtedası olarak düşünmektedir. Bu 

durumda âyetin anlamı şöyle olur: Hıtta, bizim secde ederek kapıya girmemizdir. Taberî, bu 

görüşün kitabın zahirine daha uygun olduğunu ifade eder.
79

 

Taberî, âyetlerde geçen kelimelerin irab durumlarını da tahlil eder. O, nahiv tahlili 

yaparken bazen konuyla ilgili şiirleri naklederek, şiirlerle istişhad eder. O, Bakara sûresinin 

215. âyetinde geçen mâzâ kelimesini tahlil eder.   َا يُنِفقُونَ يَْسأَلُونََك َماذ  “Sana ne infak edeceklerini 

soruyorlar.” Bu konuda iki irab vechi vardır:  

a. Bu kelime hangi şey anlamına gelir ve yunfikun fiiliyle mansubtur. Buna göre 

kelamın te’vili şöyle olur: “Sana hangi şeyi infak edeceklerini soruyorlar.”  

b. Bu kelime merfudur. Merfu olduğu durumda da iki vecih vardır. Birinci veche göre 

za, ellezi manasındadır. Bu durumda ma haber, za ise mübteda olduğu için merf’u olur. 

Yunfikun fiili za edatına sıla olur. Taberî, buna örnek olarak şu şiiri zikreder: “Deh! Ubbad 
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sana emredemez. Emin ol ki bu taşıdığın kişi özgürdür.” Bu şiirde tehmiline fiili haza edatının 

sılasıdır. Bu durumda kelamın te’vili şöyle olur: “İnfak edecekleri şeyin ne olduğunu 

soruyorlar.” Merfu olan diğer veche göre ise, maza, hangi şey anlamına gelir ve merfu olur.
80

 

Taberî, bazen âyetleri tefsir ederken, âyetlerin anlamını tespit etmek için ‘irab açısında 

cümleleri tahlil eder. O, şu âyetin i'rab tahlilini yapar:   ب َِك المر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب َوالَِّذَي أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ

أَْكثََر النَّاِس الَ يُْؤِمنُونَ  اْلَحقُّ َولَِكنَّ   

“Elif Lâm Mîm Râ. İşte bunlar kitabın âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir, 

fakat insanların çoğu inanmazlar.”
81

  

Âyette geçen ellezi sılasıyla birlikte mübteda olmak üzere merfu olabilir. Hakk 

kelimesi haber olduğu için merf’u olur. Bu te'vile göre âyette kast edilen kitap, Kur'andan 

önceki kitaptır. Ayrıca ellezi mecrur da olabilir. Bu durumda kitap lafzına atfedilmiş olur. Bu 

durumda âyetin te'vili şöyle olur: Bunlar, Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın âyetleridir. Bu 

durumda hakk kelimesi mahzuf zalike’ye haber olduğu için merfu olur.
82

 

4-Tefsirde Sarf İlminden Yararlanma 

Sarf ilmi, istenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekil değişikliklerini ele 

alan bilgi dalıdır.
83

Sarf ilmi kelimelerin türemesini ve iştikak sonucu kelimelerin kazandığı 

yeni anlamları inceleyen bir ilimdir. Taberî, âyetlerin anlamını tespit etmek için bazen 

âyetlerde geçen kelimeleri Sarf ilmi açısından tahlil eder. 

Taberî, bazen anlaşılması güç kelimelerin Sarf tahlilini yapar. Sözgelimi o, Bakara 

sûresinin 72. âyetinde geçen “İtiştiniz.” anlamındaki şu kelimeyi tahlil eder:  ْفَادَّاَرأْتُم 

 Bu kelime asıl itibariyle tefa’eltum gibi fetedar’etum şeklindedir. Ta harfi dal harfine 

mahreç itibariyle yakın olduğundan ta, dal harfi ile idğam edilir, dal şeddelenir. Dal sakin 

kaldığından vasl için kelimenin başına vasl elifi getirilir.
84

 Bilindiği gibi vasl halinde bu elif 

düşer. 

Taberî, bazen kelimeleri i’lal kaidelerine göre inceler. O, şu âyette geçen mesûbeten 

kelimesinin i’lal kaidelerini açıklar:  ِ ن ذَِلَك َمثُوبَةً ِعندَ للا   قُْل َهْل أُنَب ِئُُكم بَِشر ٍّ م ِ
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“De ki: Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?”
85

 

 Bu kelimenin a’ynu’l-fiili sakin kılındığında, aynu’l-fiilin harekesi fau’l-fiile 

nakledilir. O harf, bu örnekte sa harfidir. Bu kelime mekuletun veznindedir.
86

 

Taberî kelime vezinlerinden yola çıkarak âyetin anlamını tespit etmeye çalışır. Taberî, 

“Bunlar Allah’ı ve mü’minleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da 

farkında değillerdir.”
87

 âyetinde geçen يخادعون filinin anlamını tartışır. Taberî, bu âyetle ilgili 

şu şekildeki bir itirazı nakleder: Eğer biri derse, “Biliyorsun ki mufa’ele babının müteaddid 

faili olur. Buna göre ‘Münafıklar kandırdı ve Allah ve mü’minler de kandırdı.’ denilir.” Bu 

itiraza şöyle cevap verilmiştir: Müfaale babından gelen fiiller Arapça’da bazen müşareket 

(işteşlik) ifade etmezler. O halde buradaki fiil yehde’u (Münafıklar aldatır.) anlamındadır. 

Nitekim katelekellah “Allah seninle savaştı.” anlamında değil, “Allah seni kahretsin.” 

anlamındadır.  

 Taberî bu izaha katılmadığını belirtmektedir. Ona göre bu fiil müşareket (işteşlik) 

ifade etmektedir ve iki faile sahiptir. Buna göre münafık diliyle yalan söyleyerek Allah’ı 

kandırmaya çalışmaktadır, Allah da onları kandırmıştır. Allah’ın kandırması, ahirette 

kendisini kurtaracak basiretten münafığı mahrum bırakmasıdır. Bu hususta bir başka âyette 

şöyle buyrulmaktadır: “Kâfirler, kendilerine mühlet vermemizin sakın kendileri için hayırlı 

olduğunu zannetmesinler. Biz onlara mühleti ancak günahlarını artırsınlar diye veriyoruz. 

Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.”
88

 Allah, münafıkları cezalandırılmayacakları zannına 

sahip olmakla kandırmaktadır. “Onlar ancak kendilerini kandırıyorlar.” âyeti onların ceza 

göreceğine delildir.
89

  

Taberî kelimelerin müfredini tespit etmek için sarf ilminden yararlanır. Söz gelimi nas 

kelimesiyle ile ilgili iki farklı görüşten söz eder. Nas, ism-i cemi'dir ve kendi lafzından 

müfredi yoktur. Bunun anlamından gelen müfredi insan ve insane kelimeleridir. Nas’ın aslı 

unas’tır. Kelamda çok kullanıldığı için hemze düşmüştür. Bu ikinci görüş kabul görmemiştir, 

çünkü Araplar, nas kelimesinin ism-i tasğirini nuveys şeklinde kullanırlar. Bu kelimenin aslı 

unas olsaydı ism-i tasğiri uneys olurdu.
90
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Taberî, Arapçada çoğulun en az kaç olması gerektiğini tartışır. Bilinenin aksine o, 

cem’in en azının iki olduğunu ifade eder. Taberî, “Eğer (vefat edenin) kardeşleri varsa, 

anasının hissesi altıda birdir.”
91

 âyetinde geçen kardeşlerin en az kaç tane olduğu hususunu 

tespit etmek için sarf ilminden yararlanır. Sahabe, tabiin ve İslam u'lemasından bir topluluğa 

göre kardeşler iki veya daha çok erkek veya kız olabilir. İbni Abbas’a göre ise, çoğulun en az 

üç olması gerekir.
92

  

Taberî, sahabenin görüşünü tercih eder. Taberî, bazı nahivcilerin cem’in en azının iki 

olduğunu söylediğini belirtir. İki şey bir araya gelince cemi’ olur. O halde iki cemi' kabul 

edilir.
93

 

 Taberî bazen âyetlerde geçen harflerin anlamlarını açıklamaktadır. Harflerin ifade 

ettiği anlamlar bazı durumlarda fıkhî görüşleri de etkilemektedir. Sözgelimi o, min harfinin 

kullanım ve anlamlarını ele alır. Maide sûresinin 4. Âyetinin  ْا أَْمَسْكَن َعلَْيُكم  Onların (avcı“ فَُكلُواْ ِممَّ

hayvanların) sizin için tuttuklarından yiyin.” kısmında geçen min harfi bazı anlamındadır.
94

  

Taberî,  ْن ذُنُوبُِكم ”.Günahlarınızı bağışlarım“ يَْغِفْر لَُكم م ِ
95

 âyetinde geçen min harfinin iki 

anlamda kullanılabileceğini belirtir:  

a. Bazı anlamına gelebilir. “Mülklerinin bazısını aldım.” Cümlesinde bu anlamda 

kullanılmıştır.  

b. Âyette geçen edat an edatının anlamını ifade edebilir. Bu durumda min edatı bütüne 

delalet eder. “Onun yiyeceklerinden karnım ağırdı.” ifadesinde de min edatı bu anlamda 

kullanılmıştır. Bu âyette bu iki anlam da ihtimal dâhilindedir.
96

 

5-Tefsirde Şiirle İstişhad 

Sözlükte istişhad, şahitlik istemek
97

 anlamındadır. Çoğulu şevâhid olan şahid ise, 

açıklayan, müşahade eden, hazır olan anlamlarına gelir.
98

 Dil bilimindeki ıstılahî anlamıyla 
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şahid, “bir kaide ortaya koymak için Kur’an’dan veya Arapçasına güvenilen Arapların 

sözlerinden getirilen delil anlamındadadır.”
99

  

Şahid kelimesinin bu anlamından yola çıkarak istişhad, “Bir kelimenin veya bir 

ifadenin lafız, anlam ve kullanım doğruluğunu kanıtlamak amacıyla doğruluğu kesin olan 

nazım ve nesirden örnek vermek”
100

 şeklinde tanımlanmaktadır. 

Tefsirlerde âyetlerin anlamını tespit etmek için şiirlerden istifade edilmiştir. Bilindiği 

gibi şiirlerde Arapça en fasih şekliyle kullanılmıştır. Bu açıdan şiirler Arap kelamına 

kaynaklık etmektedir. Taberî de tefsirinde çokça şiir kullanmıştır. Taberî âyetleri tefsir 

ederken şiirlerle istişhad edip, şiiri âyetin anlamını açıklamada yardımcı bir öğe olarak 

kullanmaktadır. 

 Taberî, Kur'an’da geçen bir kullanımın, Arap kelamında da var olduğunu ifade etmek 

için şiirle istihad eder. Şiiri âyetin anlamını ve âyette kullanılan dilsel kullanımı ortaya 

koymak için zikreder. Sözgelimi o,  ََمر ُ َرٌض فََزادَُهُم للا  ً فِي قُلُوبِِهم مَّ ضا  “onların kalplerinde hastalık 

vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır.”
101

 âyetini açıklayıp şiirle istişhad eder. Allah, 

“onların kalplerinde hastalık vardır.” haberiyle, itikad olarak kalplerinde hastalık olduğunu 

kasteder. Bu mana malum olduğundan kinayeli bir şekilde ifade edilmiştir. Şiirde de böyle bir 

kullanım vardır:  وسبحت المدينة ال تلمها   رات قمرا بسوقهم نهارا 

 “Şehir (Allah'ı) tenzih etti. Şehri yerme, kendi çarşılarında gündüz ayı gördü.” Bu 

şiirde kast edilen şehir halkının Allah’ı tenzih etmesidir. Şu şiirde de aynı kullanım vardır: Ey 

Malik’in kızı, bilmediğin şey konusunda cahilsen ata sor sana!” Bu şiir atın sahibine sor 

anlamındadır.
102

  

  Taberî bazen âyetin anlamını tespit için irab tahliline başvurup, şiirle istişhad eder. 

تَْلبُِسواْ اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُمواْ اْلَحقَّ َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ  َولَ   

  “Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.”
103

 âyetinin tev’iliyle ilgili iki 

görüş vardır. Birinci görüşe göre, Allah onları, hakkı gizlemekten alıkoyuyor. Aynı şekilde 

hakkı batılla karıştırmaktan da alı koyuyor. Buna göre tektumu fiili la telbisu nehy-i hazırına 

atfedildiği için meczum olmuştur. Bu durumda âyetin te’vili şöyle olur: “Hakkı batılla 
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karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin.” İkinci görüşe göreyse, Allah onları hakkı batılla 

karıştırmaktan alı koyuyor. “Hakkı gizlemek” fiiliyle onların yaptığı işten haber vermektedir. 

Bu durumda tektumu fiili mansub olur. İrab ve mana itibariyle bu âyette geçen kullanım şu 

şiirde de vardır:  عليك اذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق و تاتي مثله   عار  

 “Benzerini yaptığın bir davranıştan alı koyma. Bunu yaparsan, bu senin için büyük bir 

ayıptır.” Bu şiirde de te’tiye fiili mansubtur. Şiirin manası bir davranıştan alıkoy ve benzerini 

yapma demek değildir. Şiirin manası, sen onu yaptığın halde onu yapmaktan alıkoyma, 

demektir.
104

 Bu görüşe göre âyetin te’vili şöyle olur: Hakkı gizleyerek, hakkı batılla 

karıştırmayın. 

 Taberî, Kur'an’da bazen müzari fiilin, mazi anlamında kullanıldığını ifade etmiş ve 

konuya açıklık kazandırmak için şiirle istişhad etmiştir. Sözgelimi  Bakara sûresinin 91. 

âyetinde geçmişteki olaylardan bahsedilirken tektulun fiil-i müzarisi kullanılmıştır. 

ْؤِمنِينَ  ِ ِمن قَْبُل إِن ُكنتُم مُّ  قُْل فَِلَم تَْقتُلُوَن أَنبِيَاء للا 

 “De ki: ‘Eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Alllah’ın Peygamberlerini 

öldürüyordunuz.”
105

 Taberî, bunun Arap kelamında kullanılan bir yapı olduğunu belirtip şiirle 

istişhad eder:  يسبني    فمضيت عنه وقلت ال يعنيني اللئيم ولقد امر علي  

 “Alçak birinin yanından geçtim, bana sövdü. O’nun yanından geçip gittim ve dedim 

ki: “Beni kast etmiyor.” Bu şiirde emerru fiil-i müzarisi “geçtim” anlamında kullanılmıştır. 

Şiirin devamında mazi fiili kullanılmıştır.
106

 Bu da olayın geçmişte olduğunu gösterir. 

 Taberî, âyetlerde geçen kelimelerin anlamını tespit etmek için şiirle istişhad eder. 

Taberî,  َْوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْومٍّ أَن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَن تَْعتَدُوا “Sizi Mescid-i Haram’dan 

alıkoydular diye birtakım kimselere beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya 

sürüklemesin.” 
107

 âyetinde geçen la yecrimennekum ifadesinin anlamıyla ilgili farklı 

görüşlerin bulunduğunu ifade eder.  

 Bazı Basrîlere göre, bu ifadenin anlamı, “sizi doğru olmaktan alıkoymasın.” demektir. 

Bazı Kûfilere göre, “Sizi sevk etmesin.” demektir. Bu konuda herkes şu şiiri delil olarak 

kullanmıştır: ولقد طعنت ابا عيينة طعنة  جرمت فزارة بعدها ان يغضبوا 

                                                           
104

 Taberî, a.g.e., I, s. 292, 293. 
105

 2/Bakara, 91. 
106

 Taberî, a.g.e., I, s. 482, 483. 
107

 5/Maide, 2. 
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 “Sen Ebu U’yeyne’yi kötüledin. Bu kötülemen, Fezare (kabilesini) kızdırdı.” Taberî, 

bu konuda görüş belirten herkesin şiiri, âyeti te’vil ettikleri şekilde te’vil ettiğini ifade eder. 

Bu âyeti, “Sizi doğru olmaktan alıkoymasın.” şeklinde yorumlayanlara göre şiirin manası 

şöyledir: “Kötüleme, Fezare için kızgınlığı doğru bir şey haline getirdi. Âyeti, “Sizi aşırılığa 

gitmeye sevk etmesin.” şeklinde yorumlayanlar, şiiri şöyle yorumlamışlardır: “Kötüleme, 

Fezare’yi kızgınlığa sürükledi.” Âyeti “Bir kavme kızgınlığınız size kazandırmasın.” şeklinde 

yorumlayanlar, şiiri şöyle yorumlamışlardır: “Fezare kızgınlığı kazandı.” Taberî’nin tercih 

ettiği te’vil şöyledir: “Bir kavme olan kininiz sizi düşmana karşı aşırılığa sürüklemesin.”
108

 

Taberî, ağırlıklı olarak şiiri kelime tahlillerinde kullanır. Sözgelimi din kelimesinin 

hesap, karşılık verme anlamlarına geldiğini ifade ettikten sonra şiir nakleder: “Bize (ok) 

attıklarında bizde onlara atarız. Bize verdikleri şeyin misliyle onlara karşılık veririz.” Bir 

başka şiirde şudur: “Mülkünün zail olacağını bil ve buna inan. Karşılık verdiğin şeyle sana 

karşılık verilir.”
109

 

SONUÇ 

Tefsirleri mutlak anlamda rivâyet ve dirâyet tefsirleri şeklinde ayırmak mümkün 

değildir. Çünkü dirâyet tefsirlerinde rivâyetler kullanıldığı gibi, rivâyet tefsirlerinde de dirâyet 

örneklerine rastlanmaktadır.  

Rivâyet tefsirinin kaynakları Kur'an’ın sünnetle tefsiri, sahabe ve tâbiinden rivâyet 

edilen haberlerdir. Dirâyet tefsiri, dil bilgisi ve yapılarına dayanarak yapılan tefsirdir. 

Taberî, tefsirinin mukaddimesinde kendi tefsir metodunu ortaya koyarken tefsiri üç 

kısımda ele almaktadır. Taberî’nin bu üçlü taksimatı Taberî’nin tefsir anlayışını özetler 

niteliktedir. 

Birinci kısım, kendisine ulaşmaya yol bulunamayan te’vildir. Bunun ilmini Allah, 

insanlara bildirmemiştir. Bunlar, kıyametin vakti, Hz. İsa’nın nüzulü, güneşin batıdan 

doğması, sura üfleme vb. hususların vaktiyle ilgilidir.  

İkinci kısım, Hz. Peygamber’in beyanına dayalı olarak yapılan te’vildir. Allah bu 

te’vilin ilmini, Hz. Peygamber’e has kılmıştır. Ancak bu te’vilin ilmine diğer kulların da 

ihtiyacı vardır. Bunun ilmine sadece Hz. Peygamber’in âyetlerin te’vilini beyan etmesiyle 

ulaşabilirler. 

                                                           
108

 Taberî, a.g.e., VI, s. 77. 
109

 Taberî, a.g.e., I, s. 79. 
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Üçüncü kısım, ehl-i lisanın bildiği te’vildir. Bu, Kur'an’ın irabına ve Arapça oluşuna 

dair te’vil ilmidir. Bu te’vil ilmine ancak Arapça vasıtasıyla ulaşabilir. 

Kur’an Arap diliyle nazil olduğu için te’vil yapan kişi, bu dilin imkanlarına 

dayanmalıdır. Bu bakımdan Taberî, insanın Kur’an’la ilgisini hitap-muhatap ilişkisi içinde ele 

almaktadır.  

 Tefsirde dile önem veren Taberî, dilsel tahlillere da çokça başvurmaktadır. O, 

kelimeleri luğat açısından tahlil ettiği gibi, sarf ve nahiv açısından da tahlil etmektedir. 

Kelime tahlilleri, Taberî tefsirinde önemli bir yere sahiptir. Taberî, 464 kelimenin tahlilini 

yapmaktadır. Kelimelerin anlamsal boyutunu tahlil eden Taberî, kelimelerin anlamını tespit 

etmek için çoğu zaman şiire müracat etmektedir. 

Bir cümlenin anlaşılması, o cümlede geçen kelimelerin anlamının bilinmesini gerekli 

kılar. Bu genel kaideden hareketle Taberî, genel olarak önemli bulduğu ve anlaşılması zor 

kelimelerin tahlilini yapar. O, isimlerin tahlilini yaptığı gibi fiillerin de tahlilini yapar. 

Tefsirlerde âyetlerin anlamını tespit etmek için şiirlerden istifade edilmiştir. Bilindiği 

gibi şiirlerde, Arapça en fasih şekliyle kullanılmıştır. Bu açıdan şiirler Arap kelamına 

kaynaklık etmektedir. Taberî âyetleri tefsir ederken şiirlerle istişhad edip, şiiri âyetin anlamını 

açıklamada yardımcı bir öğe olarak kullanmaktadır. Taberî, genellikle dilsel tahliller yaparken 

şiirle istişhad yöntemine başvurmaktadır. 

Taberî, dirâyet tefsiri yaparken sarf ve nahiv ilimlerinden de yararlanır. Nahiv ve sarf 

ilimleri sözün fesahatini korumak amacıyla kurulan ilimlerdir. Sözün fesahati ise birbiriyle 

uyum içinde olan fasih kelimelerin anlaşılır ve dil kaidelerine uygun bir şekilde dizilmesine 

bağlıdır. Taberî sarf ve nahiv tahlillerini âyetin anlamının anlaşılması için yapar. O, bazen 

uzun uzadıya sarf ve nahiv açısından kelimeleri tahlil eder.   
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DİYARBAKIR IN ALÛSÎ’S TRAVEL  
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KURTE  

Tefsîrzan Alûsî, di sala 1267/1851an de diçe paytexta Dewleta Osmaniyan 

Stenbolê. Geşta Alûsî, nêzî du salan dewam kiriye. Alûsî, di der barê vê rêwîtiya xwe de sê 

berhemên giranbiha nivîsandine.  

Alûsî, di van her sê berhemên xwe de cî daye çavdêriyên xwe yên di ber barê 

bajarên wekî Mûsil, Cizîra Botan, Mêrdîn, Amed, Xarpût, Erzirom, Sêwas, Toqat, Samsûn, 

Stenbol û gelek gund, xan û cihên ku lê rawestiyaye yan jî di wan de derbas bûye. Alûsî, di 

vê geşta xwe de demeke dirêj li Amedê jî maye û di der barê bajêr, rewşa bajêr ya zanistî û 

hin zanyarên wê de bîranînên xwe di van berheman de parve kirine. Wekî din wî, cî daye 

jînenigariya hindek kesên ku pêrgî wan hatiye û her wiha bersiva hin pirsên ku li Amedê jê 

hatine kirin.  

Em ê di vê xebata xwe de cî bidin xatira û bîrhatiyên Alûsî yên di der barê bajarê 

Amedê de û rewşa wê ya zanistî û civakî. 

Peyvên Sereke: Alûsî, Amed, Ameda Reş, Amedi’s-Sewda, medrese û alimên 

Amedê 

ÖZET 

 Alûsî, 1267/1851 yılında Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul’a doğru bir 

seyahate çıkmıştır. Onun bu seyahati, iki yıla yakın bir zaman sürmüştür. Alûsî, bu 

seyahati ile ilgili olarak değerli üç eser kaleme almıştır.  

Bu üç eserinde Musul, Cizre, Mardin, Diyarbakır, Harput, Erzurum, Tokat Samsun 

ve İstanbul gibi şehirlere dair izlenimlerine yer veren Alûsî, aynı zamanda uğradığı köylere 

ve konakladığı yerlere dair izlenimlerini de paylaşmıştır. Alûsî, bu seyahatinde uzun bir 

                                                           
 Ev xebata me wekî danezanê di 26-28 meha Cotmehê de sala 2018an li Amedê di kongeraya “Diyarbakır 

Tarih-Toplum-Ekonomi Uluslararası Kongresi” de bi navê “Bi Çavê Alûsî Amid” hatibû pêşkêşkirin. 


 Li Zanîngeha Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi di beşa Îlahiyat/Tefsîrê de lêkolîner e 

(hasimozdas@gmail.com).  

http://doi.org/10.5281/zenodo.3534951
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süre Diyarbakır’da da kalmış ve şehrin fiziki yapısının yanı sıra ilmi ve kültürel durumu 

hakkında da önemli bilgiler paylaşmıştır. Aynı zamanda karşılaştığı bazı âlimlerin 

biyografilerine ve Diyarbakır’da kendisine sorulan bazı soruların cevaplarına da yer 

vermiştir. 

Bu tebliğde Alûsî’nin Diyarbakır şehrinin kültürel ve sosyal durumlarına dair 

izlenim ve anlatılarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Alûsî, Kara Amid, Diyarbakır medrese ve âlimleri. 

ABSTRACT 

 Alûsî went on a journey towards Istanbul, the capital of the Ottoman Empire, in 

1267/1851. His journey lasted almost two years. Alûsî wrote three valuable works on this 

trip. Alûsî shared his impressions about the cities such as Mosul, Cizre, Mardin, 

Diyarbakır, Harput, Erzurum, Tokat, Samsun and İstanbul in his three works and he also 

shared his impressions about the villages and accommodation he visited. Alûsî stayed in 

Diyarbakır for a long time and shared important information about its scientific and 

cultural status as well as the physical structure of the city.  He also included the 

biographies of some of the scholars he encountered and his answers to some questions that 

he was asked while in Diyarbakır. 

In this study, Alûsî's impressions and narratives about the cultural and social 

conditions of Diyarbakır will be covered. 

Keywords: Alûsî, Kara Amid, Diyarbakır madrasas and their scholars. 
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DESTPÊK 

Sultan Ebdulmecîd, di meha Remezanê de ji sala 1263/1847an de tefsîrzan 

Mehmûdê kurê ‘Ebdullahê el-Alûsî (w. 1270/1854) vedixwîne paytexta Dewleta 

Osmaniyan Stenbolê. Lê belê ji ber ku Alûsî ji waliyê Bexdayê Mehmed Necîb Paşa
1
 bi 

fikar e, beşdarî vexwendina Sultan nabe. Ev helwesta Alûsî, dexesiya neyarên wî zêdetir 

dike û bi bêbextiyan walî, li dijî wî tehrîk dikin.
2
 Di encama vê tehrîkê de di sala 

1263/1847an de Muftîtî û serokatiya Weqfa Medreseya Mercaniyye ji Alûsî tê girtin.
3
 Li 

ser vê yekê, da ku Alûsî bikaribe tefsîra xwe ya bi navê Rûhu’l-Meanî xelas bike, xwe dide 

aliyekî bi nivîsandina tefsîra navborî mijûl dibe û di sala 1851an de tefsîra xwe temam 

dike.
4
  

‘Ebdulkerîm (‘Ebdî) Nadir Paşa
5
 di sala 1267/1851an de ji wezîfeya xwe ya li 

Bexdayê tê ezlkirin û dibe waliyê Amedê. Piştî Alûsî jî tefsîra xwe ya navborî xelas dike, 

biryar dide ku bi bal Stenbolê ve seyahet bike.
6
 Armanca Alûsî ji vê rêwîtiya bi bal 

Stenbolê ve her çiqas di zahir de da ku tefsîra xwe teqdîmî rayedarên dewletê bike, lê belê 

sedema rastîn da ku ji rayedarên Dewleta Osmanî re diyar dibe ku bêbextî lê hatiye kirin.
7
 

Alûsî, di 6ê meha Cemadiyelaxir (1267/1851) de ji Bexdayê bi rê dikeve
8
 û di 28ê 

meha Remezana heman salê digihîje Stenbolê.
9
 Rêwîtiya wî, 21 meh û pênc rojan dewam 

kiriye.
10

 Alûsî, di vê rêwîtiyê de ango di çûyîna xwe ya bi bal Stenbolê ve di van bajaran re 

derbas bûye: Mûsil, Cizîra Botan, Mêrdîn, Diyarbekir (Amed), Erzirom, Sêwas, Toqat, 

Samsûn û herî dawî Stenbol.  

Di der barê vê rêwîtiyê de ji aliyê Alûsî ve sê berhemên giranbiha hatine 

nivîsandin. Berhema Alûsî ya yekem bi navê Neşwetu’ş-Şumûl fi’s-Seferi ila Îslambûl e. 

Berhem, ji nameya ku ji kurê xwe Seyyid ‘Ebdullah re şandiye pêk tê. Alûsî di vê nameyê 

                                                           
1
 Mehmed Necîb Paşa, Gurcî ye. Di sala 1258/1842an de dibe waliyê Bexdayê. Di sala 1265/1849an de ji 

walîtiya Bexdayê tê ezlkirin. Di sala 1265/1851an de wafat dike. Bnr: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, 

Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Stenbol 1996, IV, 1246. 
2
 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, el-Misku’l-Ezfer fî Neşri Mezaya el-Qirneyn es-Saniaşer we’s-Salisaşer 1272-

1342, Tehqîq: ‘Ebdullah el-Cebbûrî, ed-Dar el-Arabiyye li’l-Mewsûat, Beyrût 2007, rp: 139.  
3
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 140.  

4
 Bnr: Muhammed Eroğlu, “Âlûsî”, DİA, 1989, c: II, rp: 550-551. 

5
 Di sala 1847an de dibe muşîrê Artêşa Şeşem ya ku navenda wê, li Bexdayê bûye. Bnr: Abdülkadir Özcan, 

“Abdülkerim Nâdir Paşa”, DİA, 1988, c: I, rp: 253. 
6
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 140.  

7
 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl fi’s-Seferi ila Îslambûl, Metbeetu Wilayetu Bexdad, Bexdad 

1291, rp: 3. 
8
 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 3.  

9
 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 141. 

10
 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 131. 
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de bi kurtasî qala serpêhatiyên xwe yên di rê de kirine.
11

 Di rûpelên 9–13an de ji berhema 

ku ji 53 rûpelan pêk tê, behsa Amed û derdorên wê tê kirin.  

Berhema duyem bi navê Neşwetu’l-Mudam fi’l-Awdeti ila Dari’s-Selam e. Alûsî, di 

vê berhemê de behsa serpêhatiyên xwe yên ji Stenbolê heta Bexdayê kirine. Alûsî di sala 

1268/1852an de
12

 21ê meha Şewwalê roja Şemiyê ji Stenbolê bi rê ketiye.
13

 Di ser 

Samsûn, Sêwas, Xarpût, Erxenî, Amed, Mêrdîn, Nuseybîn û Kerkûkê re di 5ê meha 

Rebîulewwelê de sala 1269/1853an gihaştiye Bexdayê.
14

 Ji vê gotina Alûsî ya di destpêka 

vê berhemê de “Rastî tehl e. Însan xwe bi awayekî nîşan didin û di dilê xwe de tiştên 

nexweş vedişêrin.”
15

 diyar dibe ku wî cî nedaye hemî serpêhatiyên xwe. Di rûpelên 46-

87an de ji berhema ku 133 rûpelan pêk tê, behsa bajarê Amedê, derdorên wê û 

serpêhatiyên ku li wir jiyaye tê kirin.  

Berhema sêyem Xeraibu’l-Îxtirab we Nuzhetu’l-Elbab fi’z-Zihabi we’l-Îqameti 

we’l-Îyab, jî ji aliyê Alûsî ve, lê belê ne li rê; li Bexdayê hatiye nivîsandin. Di rûpelên 92–

96an de ji berhema ku ji 451 rûpelan pêk tê behsa Amedê û derdorên wê tê kirin. 

Di vê xebata xwe de em ê cî bidin agahiyên ku Alûsî di der heqê alim û medreseyên 

bajêr de dane û her wiha çavdêriyên wî yên di der barê rewşa bajêr û şêniyên wê de. 

1. ALIM Û MEDRESEYÊN AMEDÊ  

Alûsî, di hatina xwe de ya ji Bexdayê di ser Mêrdîn re tê bajarê Amedê.
16

 Di 

serdema Osmaniyan de bajar hin caran bi awayê “Amida Reş” dihat binavkirin.
17

 Ji ber vê 

yekê Alûsî jî dema qala Amedê dike, gelek caran wê bi awayê “Amedi’s-sewda” ango 

“Amid a Reş” bi nav dike. Ev jî bi îhtimaleke mezin ji ber kevirên reş yên kela bajêr e. 

Lewra wekî ku tê zanîn kevirên kela Amedê, reş in. 

Ewliya Çelebî, di der barê vê yekê de van agahiyan parve dike: Bi sedema ku bajar 

ji aliyê Keybanûya (Amedê) ve li Fîskayayê li ser zinarekî reş hatiye avakirin, bi navê wê 

keçikê hatiye binavkirin. Dîroknasên Îranî jê re “Diyar-i Bikr” ango “Bajarê Keçê” dibêjin. 

Lê belê dîroknasên Rûmî –bi sedema ku hemî dîwarên wê ji kevirên reş in– jê re “Amida 

                                                           
11

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 2-3.  
12

 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 143. 
13

 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Neşwetu’l-Mudam fi’l-Awdeti ila Dari’s-Selam, Metbeetu Wilayetu Bexdad, 

Bexdad 1293, rp: 3.  
14

 Alûsî, el-Misku’l-Ezfer, rp: 143. 
15

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 2.  
16

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 9. 
17

 Nejat Göyünç, “Diyarbakır”, DİA, 1994, c: IX, rp: 454. 
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Reş” dibêjin.
18

 Di cihekî din de wiha dibêje: Ji ber ku kela bajêr ji kevirên reş ên şehkirî 

hatiye çêkirin, jê re “Amida Reş” dibêjin.
19

  

Alûsî, li Amedê li mala muftiyê bajêr yê berê Derwîş Efendî dimîne. Ji ber ku ji dûr 

ve hev du diniyasîn Derwîş Efendî, hîn berî ku Alûsî bigihîje bajêr, wî vedixwîne mala 

xwe, Alûsî jî îcabetî daweta wî dike.
20

 

Alûsî, di der barê zanayên bajêr û rewşa wê ya zanistî de jî hin agahiyan dide. Li 

gorî ku Alûsî dibêje; li Amedê kesê herî zana Derwîş Efendî bûye. Her wiha Alûsî dibêje 

ku min bi kûrahî lê mêze kir û min dît ku Exfeşê Bexdayê (ango Alûsî) jê zanatir e. Alûsî 

qala muftiyê nû jî bi stayîş dike û dibêje ku ew bi tiliyan tê nîşandan.
21

 Her wiha Alûsî 

vedibêje ku diltengî û keserên min bi saya Qadiyê Amedê Se‘duddîn Îbrahîm Efendî hinekî 

sivik bûn. Alûsî dibêje ku di navbera min û Qadî de dema wî li Bexdayê karê qaditiyê 

dikir, pirsgirêkek derketibû, piştî min dît ku camêrekî biqîmet û ji malbateke maqûl e, ez 

gelekî li ber xwe ketim û poşman bûm.
22

 

Carekê Seyyid Ehmedê el-Qel‘elî yê ku destbirakê bavê wî bûye, Alûsî vedixwîne 

mala xwe û berhema xwe ya bi navê “es-Sunûhat” ya ku hin helbestên wî jî tê de hene 

nîşanî Alûsî dide. Alûsî ji bo vê berhemê, teqrîzekê jî dinivîse
23

 û pesnê wî û berhema wî 

wiha dide: Mirovekî zimanxweş e. Hindik kes wekî wî hene. Heke milletê Kûfeyê ew 

bidîtana dê bigotina ev Ebû Mûsa ye. Li gorî ku me dit, di nav alimên Amedê de kesê hifza 

wî herî baş, zepta herî saxlem û gotinên wî herî fesîh ew bû. Di nav wan de xwedan 

mezinahî bû. Tu dibêjî qey piştî Adem û Nûh, bavê sêyem e ji wan re. Alûsî dibêje ku wî, 

80ê sal borandiye bêyî arîkarekî nikare bi tena serê xwe bimeşe. Narînî û zerafeta di 

helbestên wî de helbestên Ebû Nuwas (w. 198/813 [?])
24

 bi min dan ji bîr kirin.
25

 

Rojekê feqiyên medreseyê tên serdana Alûsî û ji tefsîra Beydawî cihekî ku ji wan re 

pirsgirêk bû –ayeta 90ê ji sûreyê Nîsa– jê dipirsin.
26

 Lê belê di berhemeke xwe ya din de 

dibêje ku hin seydayên wê derdorê ev pirs ji min kirine. Alûsî, ji rîsaleya muderrisê 

Medreseya Şe‘baniyye –ya li bajarê Helebê– Suleyman Efendiyê kurê el-Hac Ehmed ya ku 

                                                           
18

 Evliyâ Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, amadekarên çapê: Seyit Ali Kahraman-

Yücel Dağlı, Weşanên Yapı Kredi, Stenbol 2001, IV (1), rp: 30. 
19

 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV (1), rp: 37. 
20

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10. 
21

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 12.  
22

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
23

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 11. 
24

 Ji bo agahiyên berfirehtir di der barê Ebû Nuwas de bnr: Nahusi Ünal Karaaslan, “Ebû Nüvas”, DİA, 1994, 

c: X, rp: 205-207.   
25

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 51.  
26

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
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di der barê vê meseleyê de hatiye nivîsandin, nîşanî wan dide. Li ser vê yekê pirsyar wiha 

dibêjin: “Hemd ji Xwedê re ku me yekî zana dît û me ji deryaya kûr dur û gewher dan 

hev.”
27

  

Ji van gotinan diyar dibe ku tefsîra Beydawî ya navdar di sedsala 19mîn de ji aliyê 

feqe û muderrisên Amedê ve dihat şopandin.  

Wekî din rojekê Molla Huseynê ji gundê Farê
28

 tê ziyareta Alûsî. Li gorî ku Alûsî 

dibêje: Ew mirovekî wekî psîkê bû. Lê belê di çavê piştevanên wî de ji Molla ‘Elî el-Qarî 

(w. 1014/1605)
29

 wêrektir û li wê derdorê kesê herî zêde bi cedel ew bû. Molla Huseyn, 

beşeke ji tefsîra Alûsî ango Rûhu’l-Meanî digre nik xwe û piştî du rojan bi dengekî bilind û 

her wekî serxweşan tê îtirazan li raveyên Alûsî –yên di der barê ayeta 24an ji sûreyê 

Yûsuf– dike. Alûsî bi awayekî pêdivî îzah dike, lê belê tebatî nayê Molla Huseyn. Ji ber vê 

helwesta wî, Alûsî dibêje ez fikirîm ku lê bixim. Lê belê bi sedema ku min burhana Rebbê 

xwe û Rebbê wî dît, dev ji vê fikra xwe berda. Piştî sê rojan Molla Huseynê Farî, îmamê 

Şafiîyan (ê li Amedê) dike mehdervan ji bo xwe, destê Alûsî radimûse û bexşandina xwe jê 

dixwaze. Alûsî jî uzrê wî qebûl dike.
30

 

Bi kurtasî Alûsî, cara pêşîn nêzî 20 rojan li Amedê dimîne.
31

 Lê belê di Xeraibê de 

dibêje ku 20 û çend rojan ez li Amedê mame.
32

 Alûsî, di dawiya meha Recebê de ji waliyê 

bajarê Erziromê Mehmed Hemdî Paşa nameyekê digre.
33

 Rutbeya Hemdî Paşa ya leşkerî di 

sala 1240/1824-25an de jê tê stendin û dibe xeznedarê waliyê Bexdayê ‘Elî Riza Paşa. 

Demeke kurt li Erzimorê jî walîtî kiriye.
34

 Diyar e ku Alûsî û Hemdî Paşa hevdu li 

Bexdayê nas dikirin. Lê belê mîna ku li ber çavan e mêjûya ku Alûsî dide û ya ku di 

çavkaniya navborî de derbas dibin hev nagrin. Bi baweriya me mêjûya ku ji aliyê Alûsî ve 

hatiye dayin, rastir e. 

 Alûsî bi berbanga sibê re digel çar zeptiyan ji Amedê ber bi Erzimorê ve bi rê 

dikeve. Alûsî dibêje çawa ku ehlê Iraqê bi çûna me xemgîn bû, gelê Amedê jî bi çûna me 

                                                           
27

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 93.  
28

 Gundekî bi Amedê ve girêdayî ye. Gelekî nêzî bajêr e.   
29

 Li Heratê hatiye dunyayê. Bi sedema ku di ‘ilmê qiraetê de xwedî paye bûye, bi navê “el-Qarî” û “Molla 

‘Elî el-Qarî” meşhûr e. Tu peywireke fermî qebûl nekiriye. Di nivîsandina bi xeta sulus û nesxê de pîşewaz 

bûye. Debara xwe bi rêya şîroveyên tefsîr û qiraetê yên li kenarê mushefan dinivîsand bidest dixist. Li dijî 

xurafeyên di dema xwe de bi tundî derketiye. Bnr: Ahmet Özel, “Ali el-Kârî”, DİA, 1989, c: II, rp: 403. 
30

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
31

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10. 
32

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 95.  
33

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 13. 
34

 Bnr: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, Stenbol 1996, II, 593-594. 
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ewqas xemgîn bû. Piştî meşa pênc saetan digihîjin gundê ‘Elîbardaxa
35

 û li wir dibin 

mêhvanê ‘Umer Axa.
36

  

Alûsî di vegera xwe ya ji Stenbolê de di ser Xarpûtê re tê Amedê. Beriya ku 

bigihîje Amedê li derdora Erxeniyê saet di 8an de dibe mêhvanê Yektaş Axa.
37

 Yektaş Axa 

û hinek qewmê xwe li wê derê bi cî bûne. Bi sedema ku ji Amedê, Katibê Diwana Înşayê 

Suleyman Faik Beg qewîtiya Alûsî li Yektaş Axa kiriye, ew jî qasidan dişîne pêşiya Alûsî. 

Dema nêzî konê Yektaş Axa dibe, pêşwaziya Alûsî dike, destê wî radimûse û di 

mêhvandariyê de tu kêmasiyê nake.
38

  

Alûsî hatina xwe ya Amedê wiha teswîr dike: Piştî ku em li deşteke mezin bi qasî 

“cerîbekê”
39

 meşiyan, qasidê Waliyê Amedê ‘Ebdulkerim Nadir Paşa, pêşwaziya me kir.
40

 

Bi sedema ku Sultan ‘Ebdulmecîd Xan ji wî pê ve ji tu kesekî din re negotibû “’ebdî”, ew 

bi navê “’Ebdî Paşa” navdar bû.
41

 Piştre dîsa qasid li pey qasidan tên pêşwaziya Alûsî. 

Dema bi qasî mîlekê yan jî hîn kêmtir nêzî Amedê dibe, waliyê bajêr û temamê rayedarên 

wê –çi yên nû çi jî yên kevin– ji bo pêşwaziya wî derdikevin derveyî bajêr û bi 

qelebaliyexeke mezin dikevin bajêr. Walî, gelekî qedrê wî digre.
42

 

Walî, da ku bikaribe bi hêsanî pê re sohbet bike û da ku ew jî xwe rihet bike ji 

daîreya xwe odeyekê jê re terxan dike. Lê belê dema Derwîş Efendî dibêje çawa ku berê tu 

li nik min, mabû ez dixwazim vê carê jî tu li cem min bimînî, Alûsî ji ber hurmeta temenê 

wî daxwaza wî vala venagerîne û ji bo vê yekê ji walî destûrê dixwaze. Walî jî vê daxwaza 

Alûsî, qebûl dike.
43

 Piştî vê bi rojekê Alûsî dibe mêhvanê Ebu’l-Futûh Wecîhuddîn Seyyid 

Ehmedê el-Qel‘elî. Ehmed Efendî, di dema Dawûd Paşa de çûye Bexdayê û li wir ew û 

bavê Alûsî bûne destbirakên hev.
44

 Li gorî ku Alûsî dibêje; bi hatina wî temamê xelkê 

bajêr dilgeş dibin.
45

  

                                                           
35

 Gundekî li Amedê îro bi navçeya Sûrê ve girêdayî ye.  
36

 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 14.  
37

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 46. 
38

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
39

 Di dema Osmaniyan de "cerîb” ji 100 doliman pêk dihat. (Bnr: Mustafa Fayda, “Cerîb”, DİA, 1993, c. VII, 

rp: 402) 
40

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
41

 Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab, rp: 39-40; Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47.  
42

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 47. 
43

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
44

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
45

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 48.  
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Di serê meha Zilqadeyê de di dewsa Mehmed Namik Paşa de Gözlüklü Reşîd Paşa 

dibe waliyê Bexdayê.
46

  

Di 25ê meha Zilqadeyê de roja pêncşemê kurê wî ‘Ebdulbaqî –ji ber ku gelekî 

bêriya dayika xwe kiriye– ji bavê xwe diqete û vedigere Bexdayê. ‘Ebdulbaqî, di temamê 

rêwîtiya Alûsî de pê re bûye.
47

 Her wiha xebera wefata kurê wî Ebdurrezzaq li Amedê 

digihîjê.
48

 

Alûsî, li Amedê bi Emînê Daîra Fetwayê yê berê Hac Îsmaîl re hevdîtinekê pêk 

tîne. Di der barê wî de van agahiyan jî dide: Wî camêrî, li Bexdayê li Medreseya 

Heyderxane ya ku di roja me de bi navê Medreseya Dawûdiyye navdar e, xwendiye. Alûsî 

dibêje çawa ku Îbrahîm bi dîtina goriya kurê xwe Îsmaîl dilxweş bûye, ez jî bi ditîna wî 

ewqas kêfxweş bûm. Alûsî vê jî li ser zêde dike: Ew ji gelek zanayên van welatan alimtir 

e.
49

  

Carekê Muftiyê Amedê Seyyid Sibxetullah Efendî, Alûsî û hin hevalên wî dawet 

dike. Li gorî vegotina Alûsî ev camêr, kurê el-Hac Raxib Efendî ye. Ew jî kurê el-Hac 

Mesûdê kurê el-Hac Sibxetullahê kurê el-Hac Kuçuk Bekir e.
50

 Seyyid Ehmed Efendî el-

Qel‘elî jî beşdarî vê civîna li mala Muftiyê Amedê dibe.
51

 Serê siba wê rojê, Muftiyê 

Amedê yê kevintir Behauddîn Efendiyê kurê el-Hac Xelîl Efendî jî tê nik wî. Alûsî dibêje 

ku bi hatina wî sohbet hîn geştir bû.
52

 Dema ku Xelîl Efendî, diçe nik waliyê Bexdayê 

Dawûd Paşa û jê lava dike ku cezayê surguniyê ji ser birayê wî el-Hac Mesûd were rakirin, 

Alûsî, destbirakê bavê xwe el-Hac Seyyid Xelîl li Bexdayê dîtiye û destê wî ramûsaye.
53

  

Li gorî ku el-Hac Seyyid Xelîl Efendî, birayê el-Hac Mesûd Efendî ye, ev tê wateya 

ku ew, kurê el-Hac Sibxetullah Efendî û neviyê el-Hac Kuçuk Bekir e.  

Li gorî vegotina Alûsî, rojekê dostê wî îmamê Şafiîyan yê Amedê, wî dawetî mala 

xwe dike.
54

 Piştî ku dixwin û vedixwin radibin, lê belê Ehmed el-Qel‘elî jê naqete û îsrar 

                                                           
46

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 49. 
47

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 49. 
48

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50. 
49

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50.  
50

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50.  
51

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 50. 
52

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 51. 
53

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 52. 
54

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 52. 
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dike ku pê re şeva xwe derbas bike.
55

 Di wê şevê de ango 9ê meha Îlonê de wekî devê kun 

baranek dibare.
56

 

Li aliyê din Alûsî, di der barê rewşa medreseyên Amedê de van agahiyan dide:  

Medreseyên Amedê, berê baxçeyên zanînê û hewzên mentûq û mefhûmê bûn. Lê 

belê bi borîna demê re rewş guheriye. Êdî bûye kesê Helebî es-Sexîr û Kenzê bixwîne zana 

û alim tê zanîn.
57

  

Bi baweriya me navê vê berhemê, Xunyetu’l-Mutemellî fî Şerhi Munyeti’l-Musallî 

ye. Berhem, şerha Munyetu’l-Musallî ya ku ji aliyê Sedîduddin Kaşxarî (w.  705/1305) ve 

hatiye nivîsandin. Ev berhem demeke dirêj li medreseyan wekî kitêba rêzê dihatin 

xwendin.
58

 Berhema duyem Kenzu’n-Deqaik, ya Ebu’l-Berekat ‘Ebdullahê kurê Ehmed 

en-Nesefî (w. 710/1310) ye. Ev berhem, kurteya kitêba Nesefî ya bi navê “el-Wafî” ye. Ev 

berhem jî, li medreseyên Dewleta Osmanî gelekî bi îtibar bû û wekî kitêba rêzê dihate 

xwendin.
59

 

Alûsî di dema ku li Amedê dimîne de beşdarî merasîma îcazeyekê jî dibe. Li gorî 

vegotina wî ji şaşiyên kesê ku metnê îcazeyê dixwîne quba mizgeftê bi ser re diqulibe. 

Ango di xwendina metnê îcazeyê de gelek şaşiyan dike. Alûsî, li hemberî vê rewşê dibêje 

ku min nizanibû ka ez bikenim an jî bigrîm.
60

  

Diyar e ku Alûsî ji ber qelsiya zimanê ‘Erebî di medreseyên Amedê de gelekî 

xemgîn dibe. Her wiha ji berhemên ku navê wan borî diyar dibe ku kitêbên mezhebê 

Henefî di medreseyan de dihatin xwendin.  

2. BAJAR Û ŞÊNIYÊN WÊ 

Alûsî, di der barê bajarê Amedê de ji çavkaniyên cuda ev agahî dane: Amed, ji 

herêma çaran ji Diyarê Bekr, navê bajarekî ye. Li dora wê keleke saxlem heye. Bajar, 

dikeve rojavayê çemê Dicleyê. Çandinî û darên wê pir in. Tê hizirkirin ku ji aliyê 

Romaniyan ve hatiye avakirin. Tê gotin ku serjimara bajêr 40,000 e. 20,000 jê Fileh in. 
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 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 53. 
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 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 53.  
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 Bnr: Şükrü, Selim Has, “Halebî”, DİA, 1997, c: XV, rp: 232. 
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 Alûsî, Neşwetu’ş-Şumûl, rp: 10.  
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Mizgeft û medreseyên newaze li bajêr hene. Lê belê ji ber ku perwerdekarî li wan nayên 

kirin, ne şîrîn in.
61

  

Bajar, ji aliyê Ebû ‘Ubeyde ve hatiye fetihkirin û bi navê Diyarbekir navdar bûye. 

Lê belê di rastiya xwe de ev, navê herêma ku bajar bi xwe jî tê de ye. Ji ber ku Bekrê kurê 

Wailê kurê Qasit û qewmê xwe li vir bi cih bûne, wekî Diyarê Bekr hatiye binavkirin. 

Eyaleta Diyarbekrê wekî Başewiyetu Bexdad jî hatiye binavkirin. Yewnanî ji Eyaleta 

Cezîre û Diyarbekrê re –ew jî navbera çemê Dicle û Firat e– Mezopotamya digotin.
62

 Lê 

belê Ewliya Çelebî dibêje ku: Bajar, di sala 632an de di serdema xelîfetiya Ebû Bekir de li 

ser destê Xalidê kurê Welîd hatiye fetihkirin. Piştî fetihkirina bajêr ji aliyê Xalidê kurê 

Welîd ve di hundirê kela navîn de mizgeftek bi navê wî tê avakirin. Gora lawê wî li nik wê 

mizgeftê ye. Gora wî bi xwe jî li bajarê Humsê ye.
63

 

Ji bilî zanyariyên ku li jor borîn Alûsî di der barê bajêr van agahiyan jî dide: Şeş 

deriyên bajêr hene. Hin jê nû, hin jê jî gelekî kevn in. Mezinî û firehiya erda bajêr bi qasî ji 

sisiyan diduyê erda Kerxê ye. Dibêjin ku di bajêr de 56 tax hene. Serjimara mêran 12, 000 

e. Ji sisêya diduyê bajêr Misilman e. Yên mayî Fileh in. Dervê bajêr hemî giha û çîçek in. 

Ji lewre Bekrê kurê Wail, ev der wekî war ji xwe re girtiye. Li bajêr gelek çivîk hene...
64

 

Lê belê di hin çavkaniyên din de wiha tê gotin: Çar deriyên bajêr hene.
65 

47 tax, ên 

Misilmanan e, 7 jî yên Ermeniyan e. Lê belê li bajêr taxên Rûm, Fireng û 

Mitriban/Qereçiyan tuneye.
66

 

Di kela navîn de jî bi navê Saraykapı, Küpelikapı, Fetihkapı û Oğrunkapı çar derî 

hene. Fetihkapı û Oğrunkapı li der; Saraykapı û Küpelikapı jî li hundirê bajêr vedibin. 

Dağkapı (Deriyê Çiyê), da ku bajar hewayê bigre di sala 1932an de ji aliyê waliyê bajêr ve 

tê hilweşandin.
67

 

Wekî din Alûsî, behsa ava Hemrewatê dike û dibêje ku di dema Qanûnî Sultan 

Suleyman (w. 974/1566) de ji qonaxa meşa sê saetan hatiye anîn û li malên Amedê hatiye 
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 Mehmûd Şukrî el-Alûsî, Xeraibu’l-Îxtirab we Nuzhetu’l-Elbab fi’z-Zihabi we’l-Îqameti we’l-Îyab, 
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Diyarbakır 2011, rp: 30. 
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belavkirin.
68

 Ewliya Çelebî di der barê vê avê de van agahiyan dide: Ava Hemrewatê, wekî 

ava bajarê Me‘erettu’n-Nu‘man li welatê Anatoliya, ‘Ereb û Eceman gelekî bi nav û deng 

e. Serê avê li rojavayê bajarê Amedê ye. Ev ava ku ji qonaxa biqasî du menzilan di erxên 

di bin erdê de tê bajêr, di serî de li Mizgefta Mezin (Ulu Camii), piştre li mizgeftên din, 

xan, îmaret/xêratxane û hemaman tê belavkirin. Ava Hemrewatê, pir sivik û xweş e.
69

 

Her wiha qala aveke din dike û dibêje ku gel ji wê avê re dibêjin “Peyas”.
70

 Wekî 

vê, behsa hawiza li hewşa Mizgefta Mezin (Ulu Camii) dike û dibêje heke nebûna 

mubalexe min ê bigota ku ew deryaçeya “Zereh (Hamûn)”
71

 yan jî deryaçeya Tûnisê ye. Ji 

xeyrî van avan, di hundirê bajêr de gelek avên din jî hene.
72

  

Tê gotin ku şadirwana heşt goşe di sala 1266/1850î de hatiye avakirin.
73

 Lê belê 

Nasir Xusrew di berhema xwe ya bi navê Sefernameyê de dibêje ku di nava Mizgeft a 

Mezin de kevirekî mezin heye. Li ser wî kevirî, hawizeke bi qasî bilindiya qama mêrekî û 

hawirdora wê du arşin in, heye.
74

 Bi baweriya me, -li gorî ku Nasir Xusrew di 

Seyahatnameya xwe de qala wê dike- divê hawiz beriya sala 1266/1850î hatibe avakirin. 

Lewra seyahet, di sedsala 11mîn de hatiye kirin. Dibe ku di wê salê de hatibe nûkirin an jî 

temîrkirin. 

Alûsî dibêje ku hewa bajêr, ne xweş e.
75

 Derdorên bajêr genî ne û li taxên wê 

avgeniyên ku ji kêm û edaba miriyan pîstir bêhn didin, hene. Ax û heriya ku êdî rengê wê 

guheriye heye. Kuçe û ziqaqên wê jî wiha ne. Bi fikra gelê Amedê ji ber bilindiya sûra wê, 

hewa bajêr nepaqije. Alûsî di serî de dibêje ku ev pir ne maqûl e, lê belê piştre heq dide vê 

yekê û dibêje; ne dûrî hiş û aqil e ku bilindiya sûrê hewayê di xwe de bigre û bibe sedem ji 

bo nepaqijiyê.
76

 Ta û nexweşî ji bajêr kêm nabe. Zarokên ku hîn şîr dixwin heta saleke xwe 

diqedînin teqez bi tayê dikevin. Rengê rûyê piraniya gel heta yên temen biçûk jî her wekî 

ku ji goran rabûbin, zer e.
77

 Lê belê Ewliya Çelebî, di der barê hewa bajêr de ev agahî 

dane: Hewa bajêr gelekî nerm e. Dema mirov ji xewê hişyar dibe zînde û bi kêf radibe. Ji 
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ber vê yekê temamê xortên bajêr xwînşîrin in.
78

 Ji ber xweşiya hewa û ava wê û bi sedema 

ku ava Hemrewatê vedixwin rengê rûyê şêniyên bajêr sor û gizirî ye. Qama wan bi 

gelemperî navincî ye, qelafetê wan saxlem, rûyê wan spehî û mêrên wê gir in. Ên 70-80 

salî jî ji xebatê û qezenckirinê paş de namînin. Heta 100 salî jî dijîn. Gelek zarokên wan ên 

xweşik û xwînşîrin hene. Xortên wan ên -her wekî parçeyekî ji hîvê bin- rûgeş, hene.
79

 

Alûsî di der barê xweşikiya jinên Amedê de dibêje ku wekî jinên welatê din xweşik 

nabin û vê yekê jî bi mijara nexweşiyê ve girê dide. Lewra nexweşî pişta wan dişkîne û 

beriya ku dest bi ken bikin nexweşî wan bi girî vedike û wan li ser doşeka êş û nesaxiyê 

dirêj dike.
80

 Her wiha Alûsî di der barê jinên Amedê de vê yekê jî dibêje, jinên ku min 

dîtin, xwe gelekî distirandin û xwe ji zilaman dûr digirtin. Piştre dibêje ez nizanim ka ev 

helwesta wan bi sedema ne rindiya wan an jî ji ber pakî û dîndariya wan bû!
81

  

Di serdema XVIIIan de bi taybetî jî di salên 1712, 1762an û salên piştî vê li bajarê 

Amedê şewb û weba di nav gel de belav bûye û ev yek bûye sedema mirina gelek şêniyên 

bajêr. Di sala 1816 û 1827an de jî ev yek dubare bûye. Li aliyê din nexweşiya kolera ya di 

sala 1843an de demeke dirêj dewam kiriye.
82

 Bi îthimaleke mezin vê rewşa ku Alûsî behsa 

wê dike ji ber vê yekê ye. Li aliyê din bi baweriya me nixumandina pîrekên Amedê ji ber 

pakî û dîndariya wan bûye. Lewra Ewliya Çelebî, di der barê jinên Amedê de wiha dibêje: 

Jinên Amedê piştperde ne, xwe digrin û xwedî namûs in, dernakevin sûk û bazaran. Ji 

lewre naçin hemamên derve û serê xwe li hemamên malê dişon.
83

 Jinên gelekî bi edeb, 

wekî Rabîa ‘Edewiyye piştperde, dîndar û delal hene. Li sûk bazarê bi tenê jineke keftorî jî 

tu nabînî.
84

  

Alûsî, hestên xwe yên di der barê şêniyên Amedê de wiha vedibêje: Min li nav 

xelkekî xwînşîrîn ku dixwestin heta bi hetayê li nav wan bimînim, demeke dilşad borand. 

Digel vê jî ez pêrgî yekî ku zewqa zimanê ‘Erebî tam kiribe û ji edebiyatê agahdar be 

nebûm û min di nav wan de berhemên edebî nedîtin.
85

 Vê jî lê zêde dike: Min kesekî ku 

wekî wan camêr û ji biyaniyan re baş bin, nedît. Xûyên wan ên xweş û spî, rûyê Amida 
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Reş spî kir. Her wiha exlaqên wan ên rind, qedrê welatê wan ê di nav toz û telazê de bilind 

û hêşîn kir.
86

 

Piştre bi kurtasî wiha dibêje: Amed hem şêrîn hem tehl e. Kesê wê bi çavê xwe 

bibîne dibêje qey min bajarê Besrayê dîtiye, lê belê ji ber piraniya kevirên li kuçeyên wê, 

her wekî ku mirov li cihekî gerger cengê bike.
87

  

Alûsî, behsa gundê bi navê Qutrebbul dike
88

 û dibêje ku ew gundê Filehan li bakurê 

bajêr dikeve. Çemê Dîcleyê di navbera wê û bajêr de derbas dibe.
89

 Lê belê Qutrebbul an jî 

Qeterebbul a navdar li Iraqê ye. Lewra ew gund dikeve navbera Bexda û Gekrebayê. Bi 

meya xwe meşhûr e. Seyrangeha tiral û meyxweran e. Helbestvanan di helbestên xwe de 

pir caran qala wê derê kirine.
90

 Qutrebbul nêzî Bexdayê dikana firotina şerabê bû. Meya ku 

li wî gundî dihat çêkirin li cih û warên wê derdorê dihat belavkirin. Lê belê bi derbasbûna 

demê re rez hişik bûne, denên meyê şikiyane û êdî bi tenê di kitêban de qala wê tê kirin.
91

  

Alûsî behsa hemamên Amedê jî bi stayîş dike. Alûsî dibêje ku ez û Îmamê Şafiîyan 

di 27ê meha Zilhiccceyê de çûn hemamê. Her wiha dibêje ji gelê Amedê kesekî ku bi qasî 

vî camêrî –digel ku jar bû û dema wî gelek tune bû jî– bi min re eleqedar bibe tune bû. 

Alûsî dibêje ku jixwe muqayesekirina rindî û xweşikiya hemamên Bexdayê bi yên Amedê 

re ne pêkan e, lê belê ew jî li ber hemamên Stenbolê wekî hewdên avê ne. Alûsî, vê jî lê 

zêde dike, piraniya zarokên Amedê havînî di çemê Dîcleyê de zivistanan jî bi misînekî av 

li pişt kewarê serê xwe dişûn.
92

 

Di roja pêncşemê 9ê Zilhicceyê de ango roja ‘Erefeyê de hatina cejna Qurbanê bi 

topan tê îlankirin.
93

 Piştî ku li Mizgefta Mezin (Ulu Cami) nimêja cejnê û îdaniya hev 

dikin, tê cihê ku lê dimîne. Alûsî van bîranînên xwe bi kurtasî wiha bilêv dike: Ji ber 

pirbûna millet, min hizir ku qiyamet rabûye. Mirov qefle bi qefle dihatin û wekî 

pelîstankan li dora min baz didan. Exlaqê şêniyên Diyarbekrê çiqas xweş e. Ev kar û 

tevgerên wan –çi veşarî çi jî ji der– çiqas narîn in!
94

 

Di roja sisiyê cejnê de Alûsî digel walî û peyayên wî diçin hawîngeha Muftiyê 

Amedê Seyyid Sibxetullah Efendî ya li ber çemê Dîcleyê. Li herdu kenarên çem, bostanên 
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zebeşan hebûn. Alûsî dibêje ku pirbûn û mezinbûna zebeşên wan bostanan wekî stêrkên li 

asîmanan bûn.
95

 Alûsî li hawîngeha Muftî du rojan dimîne, lê belê her wekî du saetan jê re 

tê.
96

 Di 17ê meha Zilhicceyê de ji kurê xwe ‘Ebdullah Efendî nameyekê digre.
97

 Di 23ê 

meha Zilhicceyê de dibe mêhvanê waliyê bajêr. Mezinahiya zebeşekî ku li nik walî ye 

Alûsî matmayî dihêle. Meraq dike û zebeş bi qapanvan dide wezinandin. Zebeş 28 weqî 

derdikeve.
98

 Li ser vê yekê, muftiyê Amedê dibêje ku min zebeşek da wezinandin, bi 12 

weqîyan ji vî zebeşî girantir derket. Ango ew zebeş 40 weqî bû. Petêxekî jî didin wezindan 

tam 30 weqî derdikeve. Seyyid Ehmed Efendî dibêje min berî 10 salan zebeşekî ku 

hêştirek encax bi zor û zehmetî dikaribû wî hilgire dît. Ên din jî gotin; bi rastî hem tehm 

hem jî meziniya zebeşên Amedê li çaraliyê cîhanê meşhûr e. Min ji herduyan jî xwar. Bi 

rastî jî wekî şekir şêrîn bûn. Bi serê te sond dixwim mirov çiqas bixwe jî dîsa jê nakerixe. 

Lê belê ji gotinên Alûsî diyar dibe ku wî petêx pirtir ecibandiye.
99

 Ên li wê derê dibêjin ku 

mehsûlê îsal li gorî salên berê ne baş e. Alûsî dibêje ku herdu kenarên çemê Dicleyê hemî 

bostanên zebeş û petêxan e.
100

  

Ewliya Çelebî û Jean Chesneau jî di seyahatên xwe de qala petêxên Amedê kirine. 

Wekî mînak Ewliya Çelebî wiha gıtiye: Petêxên ku li ber devê çemê Dîcleyê tên çandin, 

gelekî xweş û bi ekl in.
101

 Petêxên Amedê gelekî mezin in –hin jê 40-50 weqî giran in– û 

temamê wan kesk in. Wekî diyariyê bi xwe re dibin. Lê belê zebeşên wê nehatiye 

pesindayin.
102

 Li aliyê din Jean Chesneau gotiye ku petêxên Amedê heta sê-çar mehan jî 

tên hilanîn.
103

 

Alûsî dibêje, me di vir de qala hin bedewî û xweşikiyên bajêr kirin. Ji bilî van jî 

gelek rindî û bedewiyên vî bajarî hene. Wekî mînak di vî bajarî pir kesên bi rûmet û giregir 

hene. Lê belê wekî bajarê Bexdayê di nav wan de jî kîn û dexesî heye. Piştre dibêje li gorî 

ku min dît; ev tişt hema çi bigre li temamê welatan heye. Karê wan ê sereke hevdu biavêjin 

xeterên ku mirov dibe helakê. Ev, çi karekî xerab e! Bi taybetî jî hebûna vî karî, di nav 
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Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 1 - Yıl: 2019 - Kasım                       39 
 

mezin û giregiran de. Lewra ev helwest, dibe sedema pirsgirêkan û derî li ber gelek 

encamên ne xweş vedike.
104

  

Di serê meha Muherremê de muşîr, wî dawet dike
105

 û heta saet 11ê şevê bi hev re 

sohbet dikin. Di wê sohbetê di der barê hedîsa “Xwedê fer e, ji ferê hez dike” ji Alûsî pirs 

tê kirin. Piştre di der heqê wateya gotina “Xwedê yek e, lê belê ne ji aliyê jimarê ve” 

xeberdan tê kirin. Alûsî bersiva van pirsan dide.
106

 

Alûsî carekê li ser daweta Hafiz Paşa, beşdarî merasîma sunneta zarokên leşkerên 

artêşê jî dibe.
107

  

Di sisiyê meha Muherremê de Mehmed Paşa tê Amedê. Berê li Bexdayê Mîrlîva 

bûye û ev du meh in ku bûye Mîralayê Eyaleta Kurdîstanê.
108

 Di 9ê meha Muherremê de 

Raxib Paşa waliyê bajêr yê nû tê Amedê. Berê waliyê Xerpûtê bû.
109

 Li Amedê di der barê 

hatina Mehdî û temenê Dewleta Osmanî de ji Alûsî pirs tên kirin û ew jî bersiva van pirsan 

dide.
110

  

Di 15ê meha Muherremê de Alûsî ji bo sohbetê diçe mala Seyyid Ehmed el-Qelelî 

û wî ziyaret dike.
 111

 Di 26ê heman mehê di rojeke ji aliyê hewa û baranê ve herî hêsan, 

waliyê Bexdayê digihîje bajarê Amedê. Alûsî jî derdikeve pêşwaziya walî. Di 6ê meha 

Seferê de muftiyê Amedê xwarinekê amade dike û her kesî dawet dike. Di wê xwarinê de 

ji şîrê çûkan pê ve her tişt hebûye. Piştî sohbetê, mizgîniya ku dê sibê bikevin rê tê dayîn. 

Alûsî gelekî kêfxweş dibe û amadekariya seferê dike. Li gorî gotina Alûsî saet 4an ji 

Amedê derdikeve û ji bilî ji bo kirina nimêja nîvro du rik‘et li rê ranawestin. Saet di 10an 

digihijin gundê Kurdan Kerxê.
112

  

Alûsî û Suleyman Begê ku ji serê rêwîtiya wî heta niha qet jê neqetiyaye, li gundê 

Kerxê dibin mêhvanê yekî Kurd. Ji ber ku bi zimanê hevdu nizanin bi îşaretan bi hev didin 

fêhmkirin. Mirovê gundî, bi rûyekî devliken dibêje “Ser seran û ser çavan.” Bi vî awayî 

Alûsî û hevalê xwe wê şevê li mala wî mirovê Kerxî dimînin.
113

  

                                                           
104

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 62-63.  
105

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 67.  
106

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 68. 
107

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 69.  
108

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 71.  
109

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 71. 
110

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 78. 
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 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 80.  
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 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 86.  
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 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 87.  
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Serê sibê Alûsî dikeve rê û di rê de Îmam Şafiî teqlîq dike û nimêja nîvro û esir bi 

hev re dike. Bi şev li gundê Tizyan ê ku îro bi Stewrê ve girêdayî ye dimînin.
114

 Piştre di 

Mêrdîn re rêwîtiya xwe dewam dikin heta ku digihîjin Bexdayê.  

3. WEKÎ ENCAMÊ 

Alûsî, di sala 1267/1851an derdikeve rêwîtiyeke dûr û dirêj. Rêwîtiya wî 21 meh û 

pênc rojan dewam dike. Ev geşta Alûsî bûye navgîn ku sê berhemên giranbiha bên 

nivîsandin.  

Alûsî di vê seheyata xwe de nêzî çar mehan li Amedê maye. Lewra Alûsî, cara 

pêşîn nêzî 20 an jî 20 û çend rojan li Amedê maye û di dawiya meha Recebê de li ser 

daweta waliyê bajarê Erziromê ji Amedê derketiye. Li vegera ji Stenbolê jî –ji vegotina 

Alûsî tê fêhmê ku ew– di dawiya meha Zilqadeyê de li Amedê bûye û di 7ê meha Seferê de 

ji Amedê bi rê ketiye.  

Alûsî qala gelek zanayên Amedê bi stayîş dike. Ji wan jî –li gorî Alûsî– kesê herî 

zana Derwîş Efendî bûye. Her wiha pir pesnê destbirakê bavê xwe Seyyid Ehmed Efendiyê 

el-Qel‘elî û helbesvaniya wî dide û dibêje ku narînî û zerafeta di helbestên wî de helbestên 

Ebû Nuwas bi min dan jibîrkirin. Alûsî, behsa Emînê Daîra Fetwayê yê berê Hac Îsmaîl bi 

rêzdarî dike û dibêje ku ew ji gelek zanayên van welatan alimtir e. Wekî din pesnê gelek 

zana û rayedarên dewletê yên wê demê jî dide. Li aliyê din ji ber qelsiya zimanê ‘Erebî di 

medreseyên Amedê de gelekî xemgîn jî dibe.  

Kêfxweşiya xwe ya ji şêniyên Amedê di çend cihan de bilêv dike. Alûsî ji hewa 

bajêr giliyan dike û dibêje ku kuçe û ziqaqên wê genî ne. Ji bilî van tiştan Alûsî di der barê 

xweşikiya jinên Amedê de dibêje ku wekî jinên welatê din xweşik nabin û vê yekê jî bi 

mijara nexweşiyê ve girê dide. Bi baweriya me tiştê herî balkêş ku Alûsî; qet qala gorên 

sehabiyan nekiriye.
115

  

Di encamê de vê rêwîtiya Alûsî hem ji bo wî hem jî ji bo alema ‘ilmê, bûye 

wesîleya gelek encamên girîng. 

                                                           
114

 Alûsî, Neşwetu’l-Mudam, rp: 87.  
115

 Ewliya Çelebî, di seyaheta xwe de qala ziyaretgeha sehabiyan dike. Bnr: Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, IV 

(1), rp: 73. 
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KIRAAT VE YEDİ HARF 

(EL-İBÂNE ADLI ESERDEN ÇEVİRİDİR.)
1
 

Çeviren: Arş. Gör. Ömer Fidanboy 

Mukaddime 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla... Salât ve selam, efendimiz Hz. 

Muhammed (a.s) ve onun ehl-i beyt’ine olsun.  

Ebu Muhammed (Mekkî b. Ebû Tâlib)
2
 şöyle der:  

“Yüce Allah, bizleri sözlerimizde başarılı kılıp, inancımız hususunda 

yanılmaktan korusun. Bizler Yüce Allah’ı kendimize dost ve sahip kabul ediyoruz. 

Ondan (ki kendisinden başka ilah yoktur) nebisî ve resulü Hz. Muhammed’e salât ve 

selam etmesini diliyoruz.”  

(Allah’ın izniyle) Bu kitapta kıraatların anlam ve niteliklerini, inanmamız 

gereken hususları, bunların faydalarını ve konuyla ilgili garib manaları açıklayacağım. 

Bu tarz bilgileri toplayıp açıklayıcı beyanatlarda bulunduğum el-İbâne’nin bir 

benzerinin benden önce herhangi biri tarafından kaleme alındığına dair bir bilgim 

yoktur (Yani benden önce bu muhtevada bir kitap kaleme alınmamıştır). 

Allah, bu kitap ile hâsıl olacak mükâfatı/sevabı arttırsın. Bununla, 

biriktirdiğimiz uhrevî sermayeyi kemale erdirsin. Bu kitabı, şöhret ve gösteriş için 

değil, sadece kendi rızasına ulaşmaya vesile kılsın… 

El-İbâne’yi, el-Keşf an Vücûhi’l-Kırââti’s-Seb’
3
 adlı kitabım ile birleştirdim. 

Zira el-Keşf’in faydası, el-İbâne ile tamamlanmaktadır. Bununla beraber el-İbâne’yi, 

el-Keşf’den ayrı bir kitap olarak görmek isteyenler için müstakil bir eser haline 

                                                           
1
 Bu çeviri, Mekki b. Ebi Talib’in el-İbane an Meani’l-Kirae adlı eserinin 30-56. sayfa aralığında 

bulunan kısımların tercümesidir. 
2
 Ebû Muhammed Mekkî b. Ebî Tâlib Hammûş b. Muhammed el-Kaysî el-Kayrevanî el-Endelusî (ö. 

437/1045) 
3
 Eser, yazarın bu hususta kaleme aldığı diğer bir kitaptır. 
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getirdim. Bu kitab, muhtevası açısından başlı başına yeterli olup başka hiçbir esere 

ihtiyaç bırakmamaktadır.  

Tüm bu işlerde kendisinden yardım istenilecek olan sadece Yüce Allah’tır. O, 

bana yeter ve ne güzel bir vekildir…  

1.BAB  

YEDİ İMAMA NİSBET EDİLEN KIRAATLAR VE ONLARIN YEDİ 

HARF HADİSİ İLE MÜNASEBETİ 

Biri şöyle bir soru sorabilir:  

İnsanların bugün okudukları ve Nâfi’(ö. 169/785)
4
, Asım (ö. 127/745),

5
 Ebu 

Amr (ö. 154/771)
6
 gibi kırâat-i seb‘a (yedi kıraat) imamlarına nisbet ettikleri kıraatlar, 

Hz. Peygamber’in; “Kur’an yedi harf ile nazil oldu. Ondan dilediğiniz ile okuyunuz” 

hadisiyle okunmasını mubah kıldığı kıraatlar mıdır? Yoksa sözü geçen kıraatlar, yedi 

harfin bir kısmı veya sadece yedi harfin bir tanesi midir? 

Bu soruya şöyle cevap verilir:  

Bugün insanların okudukları ve imamlardan sahih bir şekilde naklettikleri 

kıraatlar, Kur’an’ın kendisiyle nazil olduğu yedi harfin bir cüzüdür/parçasıdır. Bu 

kıraatların lafzı, sahabe ve sonraki nesillerin üzerinde icma ettiği Osman Mushafı’nın 

hattına uygundur. Osman Mushafı’nın hattına uygun olmayan kıraatlar kabul 

edilemez.  

Hz. Osman’ın istinsah edip farklı şehirlere gönderdiği ve Müslümanların 

üzerinde icma ettiği Mushaf hattından herhangi bir şey çıkarılamaz. Bununla beraber 

Kur’an’ın, Hatt-ı Osman Mushafı’na muhalif olan kıraatlarla okunması yasaktır. Bu 

hususta yaklaşık on iki bin (12.000) sahabe ve tabiin Hz. Osman’ı desteklemiş ve 

diğer Müslüman topluluklar da bu konuda ona uymuştur. Bu Mushaf’a muhalif 

kıraatlar, sıhhatli bir şekilde rivayet edilmiş olsa bile bidat ve hatalı kıraatlar olarak 

kabul edilmiştir. Kur’an konusunda ihtilafın azalması için Mushaf, Kureyş lehçesiyle 

                                                           
4

 Ebû Ruveym Nâfi‘ b. Abdirrahmân b. Ebî Nuaym el-Medenî, Kırâat-i seb‘a (Yedi kıraat) 

imamlarındandır. 
5
 Ebû Bekr Âsım b. Ebi'n-Necûd Behdele el-Esedî el-Kûfî, Kırâat-i seb‘a (Yedi kıraat) imamındandır. 

6
 Ebû Amr Zebbân b. el-Alâ’ b. Ammâr el-Mâzinî el-Basrî, Kırâat-i seb‘a (Yedi kıraat) imamındandır. 
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yani bir harf ile yazılmıştır. Ayrıca noktasız ve zabt olmadan (harekesiz) yazılmıştır. 

Bu durumda te’vil ihtimali vardır.  

İmamların Kıraatlarının Bir Harfe Dayalı Olması 

Mushaf hakkında ihtilaf olmadığına göre Kur’an, vahyin kendisi ile indiği yedi 

harften sadece bir harf/lehçe ile yazılmıştır. Kıraatlar yoluyla hatt-ı mushaftan her 

hangi bir şey çıkarılamaz. O halde kıraatlar, Kur’an’ın kendisiyle nazil olan yedi 

harfin tamamı değil, bir cüzüdür/parçasıdır. 

Yedi harfin tamamı Mushaf’a uygun olsaydı, Kur’an yedi kıraat ile yazılmış 

olurdu. O tartirde Hz. Osman, hoş görmediği ihtilafları yok etmeyip Mushaf’ta 

bırakırdı. Zira Hz. Osman, ihtilafları yok etmek için insanları bir Mushaf etrafında 

topladı. 

O halde şu görüş sahihtir: İmamların okuduğu, Osman Mushafı’na muvafık 

olan sahih kıraatlar, Kur’an’ın kendisiyle indiği yedi harften bir harftir. Bunların lafzı, 

hatt-ı Osman’a muvafıktır ve bu kıraatlarla okumak caizdir. Bu kıraatlar, Hz. 

Osman’ın farklı şehirlere gönderdiği ve insanları etrafında birleştirdiği hatt-ı 

Osman’ın dışında değildir. 

Kur’an’ın kendisiyle nazil olduğu yedi harften olan kıraatlar, hatt-ı Mushaf’a 

muhalif olduklarında ise icma ile reddedilir.   

Mushaf’ın hattı, bir harf ile yazılsa da, farklı ihtimallere müsaittir. Zira 

önceden bu Mushaflarda zabt (hareke) ve nokta yoktu. Bundan dolayı Mushaf hattı, 

diğer altı harfi de içerebilecek bir yapıdaydı.  

Mushaf’taki ihtilaf edilen lafızlarda şu ihtimaller vardır:  

Ya bunlar Hz. Osman’ın irade ettiği farklılıklardır, 

Ya da Hz. Osman Mushaf’ı yazarken onları kast etmemiştir. 

Hz. Osman, muhakkak bir lafzı veya harfi esas almıştır. Fakat biz bunun 

hangisi olduğunu tam olarak bilemeyiz. Hz. Osman’ın ve ona tabi olan sahabenin 

muradını öğrenebilmek için, hatt-ı Osman’a uyması muhtemel ve rivayeti sahih olan 

kıraatlarla okumamız caizdir. 

Şüphesiz ki bir harfte, bir lafızda fazla ihtilaf, Hz Osman’ın irade ettiği bir 

durum değildir. Fazlalıklar Kur’an’ın kendisiyle indiği yedi harftendir. Aksi halde, 

Hz. Osman, mushafı yazdırırken bunları değil, belirli bir harfi irade etmiştir. O halde 

bazı farklılıklar, yedi harften ve Hz. Osman’ın muradının dışındadır. 
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Bahsi geçen duruma uygun olmayan bir kıraatla okumak hatadır. Yedi harften 

olmayan, Hz. Osman’ın murad etmediği ve hatt-ı Mushaf konusunda Hz. Osman’a 

tabi olanların benimsemediği bir kıraatla Kur’an’ı okumak, Allah’ın kitabını 

değiştirmektir ve bu büyük bir hatadır. 

Müslümanlar, Mushaf’a muhalif olmayan kıraatlarla Kur’an’ın okunabileceği 

hususunda icma etmişlerdir. 

Bir harfin dışındaki kıraatları terk ettiğimiz için biri şöyle bir itirazda 

bulunabilir: 

“Senin terk ettiğin kıraat belki de Hz. Osman’ın irade ettiği yedi harften bir 

kıraattır.” 

 

Kıraat İmamlarının, Kıraatlarının Bir Harfe Karşılık Gelmemesi 

 

Nafi, Asım ve Ebu Amr gibi her bir kurraların okudukları kıraatların, kesin 

olarak Hz. Peygamber’den nakledilen yedi harften biri olduğuna inanılması büyük bir 

hatadır. Bu durumda yedi harften olan kıraatların bir kısmıyla amel etme durumu terk 

edilmiş olur ve Hz. Osman’ın insanları bir harf etrafında toplama faaliyetinin de boşa 

çıktığı vehmedilir. Bu durumda olan birinin, bu yedi kurra’nın kıraatları dışındakileri 

terk etmesi gerekir. Bu durumda söz konusu kıraatlar, yedi harfi kapsamış olur ve 

yedi kıraata dâhil olmayan kıraatlar, yedi harften değilmiş gibi anlaşılır. 

Bu görüşe göre, kendisinden kıraat rivayet edilen sahabe ve tabiînin kıraatları 

resm-i Mushaf’a (Mushaf’ın şekline) uyduğu halde, yedi kurrâ’nın kıraatlarına 

uymuyorsa terk edilmesi gerekir. 

Bu görüşteki bir kişi, sekizinci kıraatı onun üstünde bir kıraat olarak 

görmemesi gerekir. Çünkü bu görüşte olan biri için yedi kıraat, yedi harfi 

kapsamaktadır. Öte yandan bazı yazarlar, bu yedi kıraattan daha değerli ve daha 

yüksek yaklaşık yetmiş kıraatan söz etmektedir. 

Ulamadan bir grup, kitaplarında yedi kurrâdan bazılarından bahsermemiştir. 

Ebû Hâtim ve diğer bazı âlimler, Hamza (ö. 156/773)
7
, Kisâî (ö. 189/805)

8
 ve Ebu 

Amr’ı zikretmeyip yedi kıraat imamlarının haricinde yirmi kurrâ’dan bahsetmiştir. 

                                                           
7
 Ebû Umâre Hamza b. Habîb b. Umâre ez-Zeyyât et-Teymî el-Kûfî, Kırâat-i seb‘a (Yedi 

kıraat) imamındandır. 
8

 Ebü’l-Hasen Alî b. Hamza b. Abdillâh el-Kisâî el-Kûfî, Kırâat-i seb‘a (Yedi kıraat) 

imamındandır.  
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İbni Cerîr et-Taberî (ö. 310/923), kendi kıraat kitabında bu yedi imama ek 

olarak yaklaşık yirmi beş kişiden söz etmektedir. Ebu Ubeyde ve İsmail el-Kadî de 

yedi imama ek olarak yaklaşık yirmi beş kişiden söz etmektedirler. 

Şu durumda herhangi birinin, Hz. Peygamberden nakledilen yedi harfin, kıraat 

imamlarının okudukları yedi kıraat olduğunu iddia etmesi nasıl mümkün olabilir? Bu 

çok büyük bir hatadır.  

Acaba bu yedi kıraat, Hz. Peygamber’den gelen bir nas ile mi belirtilmiştir? 

Aksi halde bu nasıl bir iddia olur? 

Mesela Abbâsî halifesi Me’mûn (813-833)
9

 döneminde Kisâî yedi kıraat 

imamı arasında kabul edilirken, Ya‘kūb el-Hadramî (ö. 205/821) ise sekizinci imam 

kabul edilmiştir. Hâlbuki İbni Mücâhid (ö. 324/936), h. 300 yılında Kisâî’yi yedi 

kıraat imamı arasından çıkarıp Ya‘kūb el-Hadramî’nin yerine sekizinci sıraya 

koymuştur. 

 

Bu nasıl olabilir ki? Kisâî, Hamza’nın yanında kıraat okumuştur. Hamza’nın 

kıraatı yedi harfe eklenirse, yedi harf içinden yeni bir harf çıkmış olur. O zaman bu 

durum bizim vaktimize kadar süre gelirdi. Böylelikle Hamza’nın imamlarından olan 

herkesin kıraatı, yedi harften biri olmalıydı ve bu durumda yedi harfin sayısı yedi bine 

ulaşırdı! 

Ebu Amr, İbni Kesîr (ö. 120/738) ve diğer kıraat âlimlerinden kıraat dersleri 

almıştır. Buna göre İbni Kesîr’in kıraatı, yedi harften biridir. Dolayısıyla Ebu Amr’ın 

kıraatı da yedi harften biri olur. Böylelikle Ebu Amr’dan kıraat okuyan herkesin 

okuyuşu bu durumda olur. Öte yandan İbni Kesîr’in ders verdiği kişilerin kıraatının da 

yedi harften biri olması gerekir. Aksi halde hepsinin kıraat ve ravileri farklı olurdu. 

Hâlbuki bu durum açık bir tezattır. 

“Falan Kişi, Yedi Harfle Okuyor.” Cümlesinin Anlamı 

Bazı insanlar, şöyle bir iddia’da bulunmuşlardır:  

“Falan kişi, yedi harfle okuyor” sözünün anlamı şudur: Her kıraat imamının 

kıraatı, bir harftir. Bu iddiaya göre; Falan kişi, Nâfi’nin harfiyle, Übey b. Kâ‘b’in (ö. 

33/654 [?]) harfiyle, Abdullāh b. Mes‘ûd’un (ö. 32/652-53) harfiyle okuyor.  

                                                           
9
 Ebû Ca‘fer (Ebü’l-Abbâs) Abdullāh el-Me’mûn b. Hârûn er-Reşîd b. Muhammed el-Mehdî 

b. Abdillâh el-Mansûr el-Abbâsî. 
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Şayet sahabeden ve kıraat imamlarından nakledilen kıraatların her biri, bir harf 

kabul edilirse, bu durumda harf sayıları yedi yüzü geçer!? 

Dolayısıyla “Falan kişi yedi harf ile okuyor” cümlesiyle, Hz. Peygamber’in 

yedi harfe dair hadisi kast edilmemiştir. Hiç kimse bu konuda böyle bir yorumda 

bulunmamıştır, bu söze, böyle bir mana vermemiştir ve kimse böyle bir anlam 

çıkarmaya güç yettiremez. 

Zikrettiğimiz şeylerden çıkan sonucu şöyle açıkladık:  

Elimizdeki Kur’an, Müslümanların üzerinde icma ettiği Osman Mushafı’dır. 

Onu icma ile aldığımızdan dolayı sıhhati/doğruluğu kesindir.   

Kur’an’ın kendisiyle nazil olan kıraatlar, hatt-ı Osman’a uygundur. Hatt-ı 

Osman’a muhalif olan kıraatlar ile amel edilmez. Bu tür kıraatların, hatt-ı Osmaniye 

ile mensuh sayıldığı hususunda icma edilmiştir.  

Öte yandan Kur’an için neshin varlığı konusunda ihtilaf vardır. Bundan dolayı 

bazı insanlar, hatt-ı Osman’a muhalif olup, nakillerle ispat edilmiş olan kıraatlarla 

okumaya devam etmiştir. Fakat kanaatimizce bu iyi ve doğru birşey değildir. Zira 

burada çoğunluğa muhalefet edilip Kur’an, haber-i vahid ile alınmış olur ki bu caiz 

değildir. 

Bu konuda çok söz söylenebilir. Biz, anlayanlar için konuya yeterince işaret 

ettik. 

FASIL 

TABERÎ’YE GÖRE KURRÂ’NIN İHTİLAF ETTİĞİ KIRAATLAR, 

YEDİ HARF’TEN BİRİDİR 

Taberî Câmiu’l-Beyân adlı kitabında şöyle bir görüş belirtmiştir: Bugün 

kurrâların ihtilaf ettiği kıraatlar, Kur’an’ın kendisiyle indiği yedi harften biridir. O 

harf de Hz. Osman’ın yazdığı harftir. 

Taberî devam ederek şunları ekledi:  

“Kurrâların lafızlarda yaptıkları ihtilaflar, bunlardır.  

Hz. Peygamber’in “Kur’an, yedi harf üzere inmiştir” sözünden kastedilen bu 

değildir. Kurrâların ihtilaf ettikleri durumlar, bu durumdan uzaktır. Çünkü kurrâların 

ihtilaf ettikleri hussular, bir harf üzere yazılan hatt-ı Mushaf’ın haricinde değildir. 

Bana göre Taberî’nin görüşü şöyledir:  
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Kur’an’ın nazil olduğu yedi harf, bir kelimenin başka bir kelimeyle 

değişmesidir. Böylece hat, değişmiş olur.  Kelimenin eksik olması da fazla olması da 

bu kıraatlardandir. Çünkü üzerinde icma edilen hatt-ı Osman, bir harften fazla olan 

okuyuşları engelliyor. Gerçekte ihtilaf ancak hattın değişmesi ile meydana gelebilir. 

İnsanların bildiği kıraatlar, Hz. Peygamber’in hadisinde geçen yedi harften biridir. 

Kalan altı harf ise yazılmamıştır. Tek harf üzere yazılı olan ve üzerinde icma edilen 

mushaf hattı ile amel edilmiştir. 

Bence şöyle bir zanda bulunanın görüşü çok uzak ve isabetsizdir:  

“Yedi kıraatten olan her kıraat, Hz. Peygamber’in hadisinde geçen yedi harften 

bir harftir ve onların kıraatlarının Hz. Peygamber’in hadisinde geçen yedi harfe 

şamildir.” 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Mushaf’a muhalif olmayan ve bir kıraata 

ziyade olarak ortaya çıkan kıraatlar yedi harftendir. Bu görüş bize göre daha 

doğrudur. Zira bize göre Hz. Osman, Mushaf’ı yazdığında sadece yedi harften olan 

bir lafız ile Mushaf’ı yazmıştır. Bu da yedi harften olup hatt-ı Mushafa uygun 

olduğundan onunla okumak caizdir. 

Bir lafızdan fazla olan harflerin var olmasının nedenini ve bunların yedi 

harften olduğunu açıkladık. Bahsi geçen kıraatlar, yedi harften ve Hz. Osman’ın da 

istediği şekilde olmadığı takdirde bu, Kur’an’da bir tağyir (değişim) anlamına gelir. 

Bunun ne bir temeli ne de manası vardır.  

Dolayısıyla kıraatlar, ya Hz. Osman’ın muradı olmalı ya da yedi harften 

olmalıdır. Tespit edildiği kadarıyla Hz. Osman, Mushaf’ı bir harfe göre ve bir lafız ile 

yazmıştır. Bu harften fazla olarak ortaya çıkan kıraatlar, yedi harften olup, onlarla 

okumak caizdir. Zira bunların Hz. Osman tarafından irade edilen kıraatlar olma 

ihtimali vardır. Ayrıca bu bunlar hatt-ı Mushafa aykırı değildir. 

Her ne kadar Hz. Osman, bunları sadece bir yönden Kur’an’a almayı irade 

etmişse de bu durum bizim için mutlak olarak caizdir. Bu konu, şu hususa benzer;  

Hz. Peygamber’den rivayet edildiğine göre kendisi hacc-ı kıran, hacc-ı ifrad 

veya hacc-ı temettü yapmıştır ve bizler de bunlardan birini tercih edebiliriz. Bu, Hz. 

Peygamber’in bu haclardan birini yapmış olma ihtimaline karşındır. Hâlbuki biz Hz. 

Peygamber’in ömründe sadece bir defa ve bir şekli ile hac yaptığını kesin olarak 

biliyoruz.  Bu durum gibi örnekler sünnette çoktur. 
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2. BAB  

HATT-I MUSHAF’TA MUHTEMEL KIRAAT İHTİLAFLARININ 

NEDENİ 

Biri şöyle bir soru sorabilir:  

Hatt-ı Mushaf’ta muhtemel kıraatların ihtilafını gerektiren sebep nedir?  

Öte yandan kıraat âlimleri yedi kıraatı farklı lafızlarla okuyorlar ancak 

bunların anlamları aynıdır. Mesela “ٍ َجذَْوة (cezvetin)” kelimesi, “ ذَْوة ٍجٍ   (cizvetin)” ve 

“ ذَْوةٍ جٍ   (cuzvetin)” şeklinde okunmaktadır. Bunun sebebi nedir? 

Ayrıca kıraat âlimleri, lafızda ve manada farklı olacak şekilde muhtelif 

kıraatlarla okuyorlar. Mesela “ٍْْرك م  şeklinde ”(yenşurkum) يَْنش ْرك مٍْ“ ve ”(yuyessirkum) ي يَس  

iki okuyuş vardır.  

Bütün bunlar hatt-ı Mushaf’a aykırı değil mi? 

Buna şöyle cevap verilir: 

Hz. Peygamber döneminde sahabe, farklı kıraatları inkâr etmemek gerektiğini 

biliyordu. Onların bu hassasiyetleri, aşağıdaki şu hadislerden kaynaklanmaktadır:  

“Kur’an yedi harf üzere nazil oldu/indi, dilediğinizle okuyun”,   

“Kur’an yedi harf üzere nazil oldu/indi, hepsi şafi ve kâfidir”. 

Hz. Peygamber, Kur’an’dan şüphe duyulmamasını isterdi. Bu mevzuda birçok 

hadis vardır. Bunları kitabın sonunda aktaracağım inşallah. 

Sahabe Kur’an’ı kendisine öğretildiği şekilde okurdu. Sahabenin kıraat 

farklılığı, muhtemelen “Size öğretildiği gibi okuyun” hadisinden kaynaklanmaktadır. 

Meşhurdur ki; Hz. Ömer, mescidde namaz kıldırırken Furkān sûresini farklı 

şekilde okuyan Hişâm b. Hakîm el-Kureşî (ö. 15/636’dan sonra) ile tartışmıştır. Hz. 

Ömer onun okuyuşunu reddetmiş ve yakasından tutup onu Resûlullah’ın huzuruna 

götürmüştür. Hz. Peygamber, her ikisinin de okumalarını isteyip kıraatlarını dinlemiş 

ve her ikisinin de kıraatlarını doğru bularak onlara “doğru okudun” demiştir. Daha 

sonra Hz. Peygamber; 

“Bu Kur’an, yedi harf üzere nazil oldu/indi, dilediğinizle okuyun” buyurdu. 

Böylece sahabe de Kur’an’ı öğrendikleri şekilde okudu ve hiç biri diğerinin kıraatını 

inkâr etmedi. 

Hz. Peygamber ashabın bir kısmını insanlara dini ve Kur’an’ı öğretmeleri için 

farklı memleketlere gönderdi. Onun (a.s) vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. 
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Ömer zamanında da bu devam etti. Böylece bazı sahabeler, yeni fethedilen 

memleketlere dini ve Kur’an’ı öğretmek için gittiler. Bunların her biri, Hz. 

Peygamber zamanında öğrendiği kıraatı öğretti. Böylelikle her şehrin kıraatı, 

kendilerine Kur’an öğreten sahabenin kıraatına göre farklı oldu. 

Hz. Osman, Mushaf’ı yazıp çoğaltınca, bu nuhshaları farklı şehirlere gönderdi 

ve Müslümanlardan gönderdiği Mushaf’a aykırı kıraatları terk etmelerini istedi. 

Böylece her şehrin kıraatı, kendilerine gönderilen Mushaf’a göre dizayn edilip 

Mushaf kendilerine gelmeden önceki kıraatlarını Mushaf’a uydurdular. Uymayan 

kıraatları terk ettiler,  uyanlar ise okumaya devam ettiler. Böylelikle Mushaf’a aykırı 

olan kıraatlar terk edilmiş oldu. 

Sonrakiler bu kıraatları, öncekilerden nakletti ve bu konuda gittikçe farklılıklar 

oluştu. Ta ki bu farklılıklar, yedi kıraat imamına nakledildi. Kıraat imamları da şehir 

halkı gibi ihtilaf ettiler. Ancak hiç biri kendilerine nakil yoluyla ulaşan Hz. Osman 

Mushafı’nın dışına çıkmadı. Aynı şekilde şehir halkı da bu Mushaf’ın dışına çıkmadı. 

Söz konusu durumdan dolayı kurraların rivayetleri ihtilaflı oldu ve onlardan 

rivayette bulunanların da kıraatları farklılaştı. Bu kıraat imamların da kabul edip 

okudukları ve terk ettikleri kıraatlar meydana geldi.  

Nafi bu konuda şöyle demiştir:  

Ben yetmiş tabiînden kıraat okudum. İki kişinin icma ettiği kıraatı aldım. Bir 

kişinin dahi şüphe duyduğu kıraatı terk ettim. Bu kıraatların hepsini iyice araştırdım. 

Ayne şekilde Kisâî, Hamza’dan kıraat okudu ve üç yüz kadar lafızda ona 

muhalefet etti. Zira Kisâî, sadece Hamza’dan değil, başkalarından da kıraat okumuş 

ve onların kıraatlarını Hamza’nın kıraatına tercih etmiştir. Geriye kalan diğer birçok 

kıraatı da terk etmiştir. 

Ayne şekilde Ebu Amr, İbn Kesir’den kıraat okudu ve üç bin kadar lafızda ona 

muhalefet etti. Zira Ebu Amr, sadece İbn Kesir’den değil, başkalarından da kıraat 

okumuş ve onların kıraatlarını İbn Kesir’in kıraatına tercih etmiştir.  

İşte bu açıklamalar, sorduğun ihtilafların nedenleridir. 

3. BAB  

Biri şöyle bir soru sorabilir:  

Günümüzde hangi kıraatlar kabul ediliyor ve hangi kıraatlara göre okunuyor?  

Hangi kıraatlar kabul edilmiyor ve onlara göre okunmuyor?  
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Hangi kıraatlar kabul ediliyor, bununla beraber onlara göre okunmuyor? 

Bu sorulara şöyle cevap verilir: 

Rivayet edilen kıraatlar üç kısımdır: 

Bunlardan birinci kısmı günümüzde okunmaktadır. Bu kıraatlar’da üç özellik 

vardır: 

1-Sika (güvenilir) kişilerden Hz. Peygamber’e kadar ulaşması. 

2-Kur’an’ın nazil olduğu Arapça’da bir vechinin olması. 

3-Hz. Osman’ın hattına muvafık olması. 

Eğer bir kıraatta bu üç özellik varsa, onunla okunur ve sıhhati konusunda 

kesinlik söz konusu olur. Zira bu kıraatların hatt-ı Mushaf’a uygun olduğu konusunda 

icma vardır ve bunların inkârı doğru değildir. 

İkinci kısım ise ahad olarak nakledilen, Arapça’da bir vechi olan ancak hatt-ı 

Mushaf’a uygun olmayan kıraatlardır. Bunlar kabul edilir, fakat üç sebepten dolayı 

bunlarla okunmaz: 

Birinci sebep, bunlar icma ile değil, ahad haberlerle alınır. Kur’an ise haberi 

vahid ile tespit edilmez. 

İkinci sebep, bunların Mushaf’a muhalif olduklarına dair icma edilmiştir. Öte 

yandan sıhhati konusunda kesinlik yoktur. Dolayısıyla bunlarla okumak caiz değildir. 

Bunları inkâr eden küfürle itham edilmez. Sadece inkârı hoş karşılanmaz. 

Üçüncü kısım, sika (güvenilir)  olmayanların aktardığı haberdir. Yahut 

nakleden sika (güvenilir)  olur, ancak bunun Arapça’da bir vechi olmaz. Bu kıraatlar, 

hatt-ı Mushaf’a uygun olsa da kabul edilmez. 

Bahsi geçen tüm konular için örnekler vardır. Ancak biz konuyu uzatmamak 

için örnekleri zikretmedik. 

Taberi, Câmiu’l-Beyân adlı kitabında şöyle der:  

Bugün Müslümanlar için şefkatli imamlarının şeçtiği tek harf dışında bir kıraat 

yoktur. Diğer yedi harf ile Müslümanlar okumamaktadır. 

Biz bu konuyu Taberi’nin görüşünü aktardığımızda açıklamıştık. 

Taberi, kıraat kitabını yazmış ve orada 20’ye yakın imamın ihtilaflı 

okumalarını ele almıştır. Bu durum onun konuyla alakalı genel görüşünde tenaküze 

sahip olduğunu gösterir.  

Taberi şöyle demiştir:  

Bize göre sahih kıraatlar, Hz. Peygamber’in ümmetine öğrettiği ve yedi harfe 

dayalı okumalardır. Bunlara da Allah izin vermiştir. Müslümanlar bu kıraatlarla 
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okumalıdır. Hatt-ı Osman’a muvafık okumalar hatalı değildir. Eğer bu okumalar, hatt-

ı Osman’a muvafık olmazsa, biz onlarla okumayız.  Bu konuda vakıf yaparız. 

Bu görüşler, onun için şöyle bir itiraftır; Eğer bu okumalar, hatt-ı Osmana 

muvafık olmazsa, bunlar yedi harftendir. Biz de bu görüşteyiz. 

Taberinin görüşü önceki yerlerde geçmişti ve şöyle ki:  

Hatt-ı Osman’a muvafık olan tüm kıraatlar, yedi harften birisidir. Diğer altı 

harf terk edilmiştir. 

Bahsi geçen ve Taberi’ye ait olan bu iki görüş çelişkilidir. 

Hatt-ı Osman’a Muhalif Kıraatlar 

İsmail el-Kadi, Kıraat adlı eserinde şöyle demiştir:  

Hz. Ömer b. Hattab şöyle okudu:  

يَنٍ“ ال ّ۪ ٍالض َّٓ ْمٍَوٍَغْير  ٍاْلَمْغض وب ٍَعلَْيه    َغْير 

(gayri’l-meğdubi aleyhim ve gari’d-dallin)”  

-En iyisini Allah bilir- galiba Hz. Ömer’in bu okuyuşu, “Kur’an yedi harf 

üzere nazil oldu” hadisinden kaynaklanan bir kıraattır.  

Sonra İsmail şöyle demiştir: Bu durum her ne kadar caiz olsa da, Hz. Ömer 

bunu yaparken, sahabenin tercihine uymak istiyordu. Sahabe ise insanları tek Mushaf 

etrafında toplamak isterdi. Zira onlar zaman geçtikçe insanların daha çok ihtilafa 

gireceklerinden korkuyordu. 

Bazı insanlar, hatt-ı Osman’a muhalif kıraatlarla okuyunca, herkes birbirinden 

farklı kıraatlar öğrenmiş oldu. Böylelikle bir grup, önceden başka bir gruptan 

öğrendiklerini terk etti. Bu farklı kıraatlar, insanlar için okumada delil sayılırdı. Onlar 

okuduklarıyla hatt-ı Osman’ı kast etmekteydiler. 

Aynen bunun gibi İbn Mes‘ûd’dan ve diğerlerinden rivayet edilen kıraatlar, 

bugün kimse tarafından okunmamaktadır. Yani hatt-ı Osman’a muhalif olduğu için 

kimse bu kıraatlarla okumamaktadır. 

Öte yandan insanlar, bazı hadis ravilerinin Abdullah kıraatını aktardığını 

bilmiyordu. Yani hatt-ı Osman’a muhalif olan kıraatlar ahad haber ile alınıyordu. 

Yine hatt-ı Mushaf’a uygun olup sahih olmayan kıraatlar da bunun gibidir. 

Eğer herhangi bir kasıt olmaksızın insanın dilinde bir hata meydana gelirse 

bunda genişlik vardır/bu durumda kişi affedilir. Ancak bu hatalı okumalar, üzerinde 
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icma edilen hatt-ı Mushaf’a muhalif olmamalıdır. Bu durum, şu hadisin anlamına 

dâhil olur:  

“Kur’an yedi harf üzere nazil oldu/indi, dilediğinizle okuyun.” 

Ben derim ki:  İsmail’den aktardığımız tüm bu görüşler, gösteriyor ki eğer 

kıraatlar, hatt-ı Osman’a uyuyorsa bunlar yedi harfe dâhil olur. Hatt-ı Osman’a 

muhalif olup, eğer Arapça’da bir vechi varsa bunlar yedi harfe dâhildir. Bunların 

mana olarak hatt-ı Osman’a muhalif olmaması gerekir. Fakat bu tür kıraatlarla 

okunmaz. Zira bunlar haber-i vahid ile gelmiştir. Kur’an ise haberi vahid ile sabit 

olmaz. Ayrıca bunlar hatt-ı Osman’a muhaliftir. Bu görüşler bizim söylediğimiz, 

inandığımız ve açıkladığımız görüşlerdir. 
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Kurte 

Ev xebata me wek bîblîyografîyek li ser gotarên kurdî yên ku di kovarên akademîk ên li Tirkiyeyê derdikevin û 

pirtûkên ku li Zanîngeha Artukluyê derketine, ye. Armanca me ji vê gotarê ew e ku bi çend awayan tesnîfa 

gotarên kurdî bê kirin û wek bîblîyografiyek bête pêşkêşkirin bo xwendekarên master û doktorayê û 

akademîsyenên kurd. Ji alîyek li gorî kovar û salan (2009-2019) ve, alîyek din jî li gorî zaravayên kurdî û herî 

dawî jî li gorî şaxê zanistan hatiye tesnîfkirin. 

Peyvên Sereke: Gotarên kurdî, kovarên akademîk, zaravayên kurdî, bîblîyografî, pirtûk, zanîngeh, 

akademîsyenên kurd 

Abstract 

Subject of our bibliographic research includes articles that are published on the academic journals in Turkey 

written three dialects of Kurdish located (Kurmanji, Sorani and Zazaki) and Kurdish books published by the 

Artuklu University. The aim of this research is classify Kurdish articles that are written by Kurdish academics, 

MA and Ph.D. students. Three tables were created for this classification. In the first table, academic journals and 

publication years are given. In the second table, the numerical ratio of dialects in academic journals is given. In 

the third table, the articles were classified according to the departments. 

Key Words: Bibliographic subject, academic journal, dialects of Kurdish, publish, Kurmanji, Sorani, Zazaki 

Özet 

Bibliyografik araştırmamızın konusu, Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerde yer alan Kürtçe’nin üç lehçesi 

(Kurmanci, Sorani ve Zazaki) ile yazılan makaleler ile Artuklu Üniversitesi tarafından yayımlanan Kürtçe 

kitapları kapsamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Kürt akademisyen, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 

tarafından yazılan Kürtçe makaleleri değişik açılardan tasnif ederek ilgi duyanlara sunmaktır. Bu tasnif için üç 

tablo oluşturuldu. Birinci tabloda makalelere yer veren akademik dergiler ve yayım yılları verildi. İkinci tabloda 

ise akademik dergilerdeki lehçelerin sayısal oranı verildi. Üçüncü tabloda da 2009-2019 yılları arasındaki 

makaleler anabilim dallarına göre tasnif edildi. 

Anahtar kelimeler: Bibliyografik araştırma, akademik dergi, Kürtçe Makaleler, Kurmanci, Sorani, Zazaki,  

Destpêk 

Mebesta me ji vê xebatê ew e ku em bi vê xebata xwe valahiya bîblîyografiyek bi rêk û 

pêk a gotarên kurdî dagirin. Her çi qasî bîblîyografyayên xebatên kurdolojiyê hebin jî heta 

niha em rast li xebatek bi vî rengî nehatine. 

                                                           
1
 Xwendekarê taybet ê doktoraya kurdî, Zanîngeha Dicleyê 

http://doi.org/10.5281/zenodo.3534988
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Ev xebata me, bi gotarên akademîk ên bi zimanê kurdî (Kurmancî, Soranî û Zazakî) 

hatine nivîsîn, bi sînorkirî ye. Ji aliyek din ve jî bi dema deh salên dawîn (2009-2019) hatiye 

sînorkirin ku bi piranî ev gotar, ji aliyê akakdemîsyenên kurd ên li Enstîtuyên Zimanê Zindî 

yên li Tirkiyeyê (EZZT)/Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüleri (TYDE) dixebitin û 

xwendekarên master û doktoraya kurdî ve, hatine nivîsîn. Di vê mijarê de heta niha em rast li 

xebateke taybet a bi vî rengî ku hemû gotarên Kurdî bigire nava xwe nehatine. Lê xebatên bi 

vî awayî li ser tezên Kurdî hene. Yek jî vê dawiyê derket: “Xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha 

Bîngolê (2014-2018)” ev ji tenê li ser zanîngehek e. Her çi qas gotara Necat KESKİN a bi 

navê “Kovargerîya Akademîk a Kurdî li Tûrkîyeyê û Pirsgirêkên Wê”
2
 xwedî hin xalên 

hevpar be jî, ji ber ku bêtir li ser kovargerî û pirsgirêkên wê rawestiyaye, bîblîyografiyaya 

gotarên kurdî di nava xwe de nahewîne. 

Me di serî de hewl da ku em hejmara gotarên kurdî, li gorî kovarên akademîk ên ku cih dane 

wan û li gorî weşana wan a salan wek tabloyek, pêşkêş bikin. Bi vî awayî me dît ku hejmara 

van gotarên kurdî, ji sala 2014an vir ve sal bi sal zêde bûye. 

 

 KOVAR /SAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

JMS        5 12 6 3 

Nûbihar Akademî      6 7 7 7 6  

Kovara Enstît.Z.B.       10 11 7 5  

Derwaze         10 2 6 

e-Şarkiyat        1 3 7 4 

Kadim Akademi         1 4  

Mukaddime  2 2 2   2  5 2 2 

IJOKS       6 14 2 21 11 

Komînek - 2 2 2 - 6 25 38 47 53 26 

Tablo 1: Hejmara Gotarên Kurdî li gorî kovar û salan 

 

Me tabloya duyem jî ji bo tesnîfkirina gotarên kurdî li gorî zaravayên kurdî amade kir. Di vê 

tabloyê da jî me dît ku herî zêde bi zaravayê kurmancî gotarên kurdî hatine pêşkêş kirin. 

Rêjeya gotarên zaravayê zazakî li gorî soranî û kurmancî hinek kêm e. 

 
Zarava/Kovar Kovara 

EZZUBê 

Kovara 

Nûbihar 

Akademî 

Kovara 

JMSyê 

Kovara 

IJOKSê 

Kovara 

Derwazeyê 

e-

Şarkiyat 

Mukaddime Kadim 

Akademi 

Kurdî/Kurmancî 22 26 26 11 14 13 14 4 

Kurdî/Zazakî 9 3  1  3 2  

Kurdî/Soranî 3 3 1 41 3   1 

Komînek 34 32 27 53 17 16 16 5 

Tablo 2: Hejmara gotarên kurdî li gorî Zarava û Kovaran  

 

Tabloya sêyem jî li gorî şaxê zanistan cihgirtina gotaran di kovarên akademîk de derdixe holê. 

Her çi qas hewildana cihdana hemû cure şaxê zanistan hebe jî herî zêde gotarên edebiyata 

klasîk di kovarên akademîk de cih girtine.  

 

Şaxên 

zanistan/Kovar 

Kova

ra 

Kovara 

Nûbihar 

Kovara 

JMSyê 

Kovara 

Derwazeyê 

Kovara 

e-

Kovara 

IJOKSê 

Mukaddime Kadim 

Akademi 

                                                           
2
 Kovara Mukaddime, Cild: 9, Jimar: 2, 2018 (r. 31-47) 
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EZZ

UBê 

Akademî şarkiyat 

Dîrok/Jînenîgarî 3 10 3 11 2 12  1 

Folklor 9 6 9 2 2 12 2  

Edebiyata Klasîk 10 6 4  7 8 9 3 

Edebiyata Modern 1 6 4 2 4 8 2 1 

Perwerdehî 3 1 1  1 5 2  

Wergernasî 2     1   

Zimannasî 4 2 1   6   

Rêziman 1 2 4 2  2 1  

Komînek 33 33 26 17 16 54 16 5 

Tablo 3: Hejmara Gotarên Kurdî li gorî şaxên zanistan û kovaran 

 

1. LÎSTEYA GOTARÊN KURDÎ 

Di vê lîsteya gotarên kurdî de, bi tenê gotarên kurdî yên ku di kovarên akademîk ên li 

Tirkiyeyê hatine weşandin cih girtine. Em di heşt kovarên akademîk ên li Tirkiyeyê hatine 

weşandin rast li gotarên kurdî hatin. Lîsteya gotarên kurdî li gorî rêza alfabetîk hatiye 

amadekirin. 

ABDULKANÎ, Sûzan Sadullah-Bekir Omer ELÎ, Rolî Termînolojiyê le 

Dewlemendkirdinewey Ferhengî Kurdî da, Kovara IJOKSê cild:4, jimar: 1, 2018 (r. 258-272) 

SORANÎ 

ABDULLAH, N. Abdulsalam-Dîyar Abdulkareem SAEED- Salwa Fariq SALIH, 

Şîrovekirin û Saluxdana Zimanî ya Şaşîyên Rênivîsê (Li dev Fêrxwazên Qonaxa Çarê 

Bineret), Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 2, 2014 (r. 75-90) KURMANCÎ 

ABDULLAH, Xurşîd-şehla Welî CEBAR, Sernicêk le ser Modêle Tiyorîyekanî Şêwazî 

Jiyan (Niwêjîneweyekî Tiyorîye), Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 580-594) 

SORANÎ 

ABDULMECÎD, Ala Dara, Terorîzekirina Pêxemberiya Zerdeşt û Fikra Melayê Gewre 

li ser Zerdeştiyê, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 9-22) SORANÎ 

ABDULMECÎD, Ala Dara, Analîzeke bi hûrgilî le ser Deq: Bo Nimûneyîş Deqa Kejal 

Ehmed, Kovara IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 103-120) SORANÎ 

ACAR, Hayrullah, Fiqihnameyeke Menzûm di Edebiyata Kurdî de: Rîsaletu Sefînetu’l-

Ekrad Îla Sebîlî’r-Reşad/Sefîna Kurdan ji bo Ehlê Bajar û Gundan a Mela Ebdukcelîlê Botî, e-

Şarkiyat Cild: 8, jimar: 1(15), Nîsan 2016 (r. 376-435) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Mela Xelîlê Sêrtî: Helbestvanê bi mexlesa “Şewqî” û Helbestên 

Wî yên Kurdî, Kovara Mukaddimeyê cild: 1, jimar: 1, Bihar 2010 (r. 143-168)KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Şêx Muhyedînê Hênî: Di Edebiyata Kurdî de Nûnerekî Girîng ê 

Temaya Xwarinê, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 3, 2015 (r. 11-52) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Şewqîyê Xanî li Pey Şopa Ehmedê Xanî: Berawirdkirinek li ser 

Mulemme’ên Wan ên Çar Zimanî, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 5, 2016 (r. 36-

65) KURMANCÎ 
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ADAK, Abdurrahman, Helbestvanên Klasîk ji Perspektîfa Herêmî: Nimûneya Herêma 

Bedlîsê, Kovara JMSyê cild: 1, Jimar: 1, 2016 (r. 33-56) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Aheng û Mûsîqî di Helbestên Melayê Cizîrî de, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 8, jimara taybet, 2017 (r. 41-76) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman-Hayrullah ACAR-Yakup AYKAÇ, Bîblîyografyaya Melayê 

Cizîrî, Kovara Mukaddimeyê cild: 8, jimara taybet, 2017 (r. 171-199) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Destnivîsên Mewlûda Melayê Bateyî di Arşîva A. Jaba de: 

Nasandin û Analîz, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 2, 2017 (r. 01-29) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Mexles di Edebiyata Kurdî ya Klasîk de, Kovara Nûbihar 

Akademîyê cild: 3, jimar: 10, 2018 (r. 11-58) KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Akifê Wanî, ‘Aşiq Osman Sipkî û Mem û Zînên Wan ên bi Tirkî 

di Koleksiyona A. Jaba de, e-Şarkiyat cild: 10, jimar: 3(21), Tebax 2018 (r. 1154-1181) 

KURMANCÎ 

ADAK, Abdurrahman, Analîzeke Kodîkolojîk li ser Leyla û Mecnûnên Sewadî, Bazîdî 

û Fuzûlî di Koleksîyona A. Jaba ya Destnivîsên Kurdî de, e-Şarkiyat cild: 10, jimar: 3(21), 

Tebax 2018 (r.1197-1222) KURMANCÎ 

AHMAD, Hêmin Omar, Nalî le Belgenamekanî Osmanî da, Kovara EZZUBê cild: 3, 

jimar: 5, 2017 (r. 45-74) SORANÎ 

AHMAD, Hêmin Omar, Zulf û Delaletekanî le Şî’rî Melay Cizîrî da, Kovara Nûbihar 

Akademîyê cild: 2, jimar: 8, 2017 (r. 11-40) SORANÎ 

AKMAN, İlyas, Giredayeyê Edebiyatê Polîtîkî de Romanê Kilama Şilane, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 8, 2017 (r. 65-80) ZAZAKÎ 

AKMAN, İlyas, Girêdayeyê Edebiyatê Barkerdişê de Romanê Gula Çemê Pêrre, e-

Şarkiyat cild: 9, jimar: 2(18) Mijdar 2017 (r. 662-671) ZAZAKÎ 

AKMAN, İlyas, Romanê Kalaşnîkof de Qirkerdişê Dêrsimî, e-Şarkiyat cild: 10, jimar: 

1(19), Nîsan 2018 (r. 1-11) ZAZAKÎ 

AKMAN, İlyas, Hetê Babetan û Hunerê Edebiyan ra Analîzê Mewlidê Ehmedê Xasî, e-

Şarkiyat cild: 11, jimar: 1(23), Nîsan 2019 (r. 275-302)ZAZAKÎ 

ALİ, Bekir O.-Abdulwahab Kh. MOSA, Zimanî Standard: Fonolojî û rênûs, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 3, 2015 (r. 53-74) SORANÎ 

ALTUN, Netice, Hetê Şexsêko Girdî ra ke Îngilîzî Cayo Xwezayî de Museno 

Destkewtişê Morfîmanê Rêziwanî/Gramerî, Kovara Mukaddimeyê cild:1, jimar: 2, Payîz 

2010 (r. 159-174) ZAZAKÎ 

ALTINKILIÇ, Ümran, Heteroglossîa di Romana Saturn a Remezan Alan de, Kovara 

JMSyê cild: 2, jimar: 2, 2017 (r. 31-47) KURMANCÎ 

ALTINKILIÇ, Ümran, Pirdengî di Romana Mîrname ya Jan Dostî de, Kovara Kadim 

Akademîyê cild: 1, jimar: 1-2, 2017 (r. 93-107) KURMANCÎ 
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ANUK, Nevzat, Kulturo Fekkî û Sanikê Kirdkî/Zazakî, Kovara Mukaddimeyê cild: 3, 

jimar: 5, Bihar 2012 (r. 75-87) ZAZAKÎ 

APUHAN, Danyal, Têveranayışê Tıkê Vateyê Verênan ê Zazaki u Kurmancki, Kovara 

EZZUBê cild: 2, jimar: 4, 2016 (r. 94-104) ZAZAKÎ 

ARSLAN, Mesut, Hacî Qadirê Koyî: Serencama Dîwana Wî li Stenbolê û Hevaltiya Wî 

bi Keyfî re, Kovara JMSyê cild: 1, jimar: 1, 2016 (r. 91-101) KURMANCÎ 

ASLAN, Remziye, Berawirdiya Destana Memê Alan û Mem û Zîna Ehmedê Xanî, 

Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 88-101) KURMANCÎ  

ASLANOĞLU, Osman, Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 10, jimar: 1(19), Bihar 2019 (r. 141-159) KURMANCÎ 

ASLANOĞLU, Osman, Di Mem û Zînê de Hunerên Mecazî, e-Şarkiyat cild: 11, jimar: 

1(23), Nîsan 2019 (r. 137-149) KURMANCÎ 

ASLANOĞULLARI, Mehmet, Feki Çolig dı Ûntışi Karo Sade ê Zazaki, Kovara 

EZZUBê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 28-45) ZAZAKÎ 

ASLANOĞULLARI, Mehmet, Keyneka Wayerê Hot Birayan Sera Tehlîlêko 

Semîyotîk, Kovara EZZUBê cild: 3, jimar: 5, 2017 (r. 93-111) ZAZAKÎ 

ATLI, Zafer-Şerif GÜZEL, Mela Huseynê Balekî û Çend Helbestên Wî, Kovara 

EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 165-182) KURMANCÎ 

ATMACA, Metin, Tesewwura Kurdistanê ji Nezereke Tarîxî ve: Muqayeseya 

Çavkaniyên Osmanî û Ewropayî, Kovara Derwazeyê Cild: 1, Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 38-51) 

KURMANCÎ 

AYKAÇ, Yakup, Bîblîyografyaya Tezên Beşên Kurdolojîyê yên li Tirkiyeyê (2011-

2016), Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 119-132) KURMANCÎ 

BARAN, Suat, Rastîya di Fantazîyê de: Xwendineke Lacanyen li ser Bêhizûrîya Bavan 

di Edebiyata Kurdî de, Kovara Derwaze cild:3, Jimar: 3, Adar 2019 (r. 10-29) KURMANCÎ 

BEKIR, Hemdad Hussen-Muhemmed Ehmed HESEN, Le Xebroşkî Kurdî da Hunerên 

Remzî, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 336-349) SORANÎ 

BELTEKİN, Nurettin, Vera Modernbiyayîşî de Medreseyê Rojhelatî/Şerqî, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 1, 2014 (r. 59-82) ZAZAKÎ 

BERZENCÎ, Ali Tahir-Osman Hemîd DEŞTÎ, Rengdanewey Edeb û Seretakaniy 

Rexney Edebî Kurdî le Rojnamenûsiy Kurdî da (1898-1920), Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 

2016 (r. 23-37) SORANÎ 

BIRZÛ, Dr. Umîd Barzan, Planî Zimanî û Asayîşî zimanî Neteweyî, Kovara IJOKSê 

cild: 3, jimar: 1, 2017 (r. 31-42) SORANÎ 

BIRZÛ, Dr. Umîd Barzan-Şîlan Ehmed ÎSMAÎL, Revekirdina Semantîkiyekan le 

Yadge da, Kovara IJOKSê cild: 3, jimar: 2, 2017 (r. 111-138) SORANÎ 
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BIRZÛ, Umîd Barzan-Omer Ehmed EZÎZ, Têrwanîyekî Niwê bo Nawelnaw le Zimanî 

Kurdî da, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 200-238) SORANÎ 

BİNGÖL, İbrahim, Berawirdkirina Kurmancî û Zazakî ji Aliyê Felsefeya Zimên ve, 

Kovara JMSyê cild:1, jimar: 1, 2016 (r. 57-70) KURMANCÎ 

BİNGÖL, İbrahim, Cihnav di Zazakiya Gimgimê de, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 2, 

2017 (r. 89-107) KURMANCÎ 

BİNGÖL, İbrahim, Fonolojiya Devoka Zazakî ya Gimgimê, Kovara EZZUBê cild: 3, 

jimar: 5, 2017 (r. 113-128) KURMANCÎ 

BOCHENSKA, Joanna, Fehmkirina Guherînên Exlaqî di Çanda Kurdî de: Xwendina 

Kitêba The Honor Code: How Moral Revolutions Hoppen ya Kwam Anthony Appiahî, 

Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 54-71) KURMANCÎ 

BOLELLİ, Nusrettin-Nurettin ERTEKİN, Ferhengên Menzûm di Edebiyata Kurdî de, 

Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 4, 2016 (r. 21-44) KURMANCÎ 

BOLELLİ, Nusrettin-Nurettin ERTEKİN, Eqîdeyên Menzûm di Edebiyata Kurdî de, 

Kovara EZZUBê cild: 3, jimar: 6, 2017 (r. 29-49) KURMANCÎ 

BOR, İbrahim, Ziman û Kesayetî: Kesayetîya Ziman, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 

1, jimar: 2, 2014 (r. 91-102) KURMANCÎ 

BOZKOYUN, Mehmet, Beşek ji Folklora Kurdî: Çîrok, Kovara EZZUBê cild: 1, jimar: 

2, 2015 (r. 142-157) KURMANCÎ  

BÜLBÜL, Mikail, Risteyên Peywendiyê û Peyvrêziya Wan (Devoka Mêrdînê), Kovara 

EZZUBê cild: 2, jimar: 4, 2016 (r. 22-45) KURMANCÎ 

BÜLBÜL, Mikail, Peyvrêzî di Frazên Navdêrî de (Devoka Mêrdînê), Kovara JMSyê 

cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 89-117) KURMANCÎ 

CHYET, Michael, Bandora Emîr Hesenpûrî li ser Jiyana Min, Kovara Derwazeyê 

Jimar: 2, Nîsan 2018 (r. 169-175) SORANÎ 

ÇEÇEN, Ramazan, Di Nav Modernîzasyonên Der-Ewrûpî de Tecrûbeyên Kurdan, 

Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 6, 2016 (r. 11-45) KURMANCÎ 

ÇEÇEN, Ramazan, Qonaxa Stenbolê di Edebiyata Kurdî ya Modern de, Kovara 

Nûbihar Akademî cild: 2, jimar: 8, 2017 (r. 41-63) KURMANCÎ 

ÇELİK, Adnan, Serhildana Zanyariyên Serkutkirî: Bîra “Fermana Filehan” li 

Diyarbekirê, Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 18-37) KURMANCÎ 

ÇİFTÇİ, Metin, Edebiyatê Zazakî yê Klasîk de Eqîdenameyî, Kovara EZZUBê cild: 1, 

jimar: 2, 2015 (r. 111-122) ZAZAKÎ 

ÇİFTÇİ, Tekin, Di Çarçoveya Çanda Devkî de di Nav Civaka Kurdan de Dengbêj û 

Saziya Dengbêjiyê, Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 1, 2015 (r. 110-124) KURMANCÎ 

ÇİFTÇİ, Tekin, Di Çarçoveya Bîra Civakî ya Kurdan de Têkiliya Bûyerên Dîroka Nêzîk 

û Kilamên Dengbêjan, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 1, 2016 (r. 1-10) KURMANCÎ 
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ÇİFTÇİ, Tekin, Motîfa Şertdanînê di Kilamê Dengbêjan de, e-Şarkiyat cild: 11, jimar: 

1(23), Nîsan 2019 (r. 383-394) KURMANCÎ 

DAĞILMA, İbrahim, Mehmet Akif Demir û Mewlûda Zazakî, Kovara EZZUBê cild: 4, 

jimar: 7, 2018 (r. 87-97) ZAZAKÎ 

DELİKAYA, Ömer, Nexşeya Zimanî ya Erdnîgarê û Nirxandineke Mîkrotoponomîk li 

ser Gundê Qopiza Jorîn, Kovara EZZUBê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 96-110) KURMANCÎ  

DEMİR, Bünyamin, Motîfên Sereke di Çîrokên Mîrze Mihemed de, Kovara JMSyê 

cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 53-68) KURMANCÎ 

DORU, M. Nesim, Berawirdkirina Dîwana Melayê Cizîrî û Dîwana Seyîd Qedrî Haşîmî 

ji Aliyê Hizra Tesewufî ve, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 5, 2016 (r. 66-81) 

KURMANCÎ 

EMÎN, Ebdullah M.-Azad Mihemed SEÎD, Şiwênî Fantazya le (Romanî Şarî Mosîqare 

Spîyekan)î Bextîyar Elî da, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 562-579) SORANÎ 

EMİNOĞLU, Nevzat, Di nûçegihanîya Kurdî de Pirsgirêkên Zimanî, Kovara EZZUBê 

cild: 1, jimar: 1, 2015 (r. 166-174) KURMANCÎ 

EMÎNQADIR, Şêrko Heme-Birwa Resûl EHMED, Netewey Kurd û Bikaranîna Zimanê 

Dayikê Wek Mafekî Gerdûnî, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 219-237) SORANÎ 

ERGÜL, Selim Temo, Erdelanî di çavkaniyên Bakurî de, Kovara Nûbihar Akademîyê 

cild: 2, jimar: 6, 2016 (r. 104-113) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Di Helbesta Kurdî de Destpêka Rêbaza Romantîzmê û 

Taybetmendîyên Romantîzma Hacî û Cegerxwînî, Kovara Nûbiha Akademîyê cild: 1, jimar: 

1, 2014 (r. 11-33) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Netewetiya Kurdî û Rengvedana Wê di Helbesta Kurdî ya Nû de, 

Kovara Nûbiha Akademîyê cild: 1, jimar: 4, 2015 (r. 11-40) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Du Cemserîya Realîzma Sosyalîst di Romanên Erebê Şemo û Heciyê 

Cindî de, e-Şarkiyat cild: 9, jimar: 2(18), Mijdar 2017 (r. 644-661) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Peywendiya Mîr û Mela di Çarçoveya Patronaja Edebî de, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 8, jimara taybet, 2017 (r. 153-170) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Taybetiyên Vegêrana Edebiyata Kurdî ya Sovyetê, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 9, jimar: 1(17), Bihar 2018 (r. 133-150) KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Dahênana Mem û Zîna Ehmedê Xanî Wek Berhema Sereke Wek 

Kanona Neteweyî ya Kurdî, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 3, jimar: 9, 2018 (r. 31-57) 

KURMANCÎ 

ERGÜN, Zülküf, Fonksiyonên Hevbeş û Zincîreya Rûdanê di Vegêrana Edebiyata 

Kurdiya Sovyetê de, e-Şarkiyat cild: 10, jimar: 3(21), Tebax 2018 (r. 805-818) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Di Edebiyata Klasîk a Kurdî de Texmîs û Texmîsên Mela ‘Eliyê 

Baqustanî, Kovara Mukaddimeyê cild: 3, jimar: 6, Payîz 2012 (r. 71-85) KURMANCÎ 
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ERTEKİN, M. Zahir, Li Tirkiyeyê Hin Astegên li Pêş Perwerdehiya Kurdî û Pêşniyarên 

Çareseriyê, Kovara Enstîtuya Zimanên Zindî ya Universîteya Bîngolê (KEZZUB) cild: 1, 

jimar: 1, 2015 (r. 28-38) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir-Zafer AÇAR, Di Kurmancî de Cotepeyv û Cureyên Wan, Kovara 

EZZUBê cild: 1, jimar: 1, 2015 (r. 82-92) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Qelem di Rewdinne’îma Şêx Ebdurrehmanê Aqtepî de, Kovara 

EZZUBê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 8-27) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Berhemeke Bîyografîk a Baqustanî: Siltan Şêxmûs, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 4, 2015 (r. 57-89) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Mela ‘Elîyê Baqustqnî û Mewlûda Wî, Kovara Mukaddimeyê 

cild: 6, jimar: 1(11), Bihar 2015 (r. 101-138) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Analîzek li ser Guldana Hezîn di Çarçoveya Şîretnameyên Kurdî 

de, Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 62-86) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Sê Tezên Mastera Kurdî yên ku li Zanîngehên Tirkiyeyê Hatine 

Amadekirin -1-, Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 4, 2016 (r. 126-133) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Mela Ebdulfettahê Hezroyî (Fethî) û Qesîdetu’l-Qelema 

Wî(Metn-Lêkolîn), Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 6, 2016 (r. 71-103) 

KURMANCÎ  

ERTEKİN, M. Zahir, Agirê ‘Işqê di Perspektîfa Mela de, Kovara Mukaddimeyê cild: 8, 

jimara taybet, 2017 (r. 77-92) kURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir-Şerif GÜZEL, Xebatên Kurdolojiyê li Zanîngeha Bîngolê (2014-

2018), Kovara Mukaddimeyê cild: 10, jimar: 1(19), Bihar 2019, (r. 161-193) KURMANCÎ 

ERTEKİN, M. Zahir, Recmiyye/Le’netname Wek Cureyek Nezmê û Le’netnameya Şêx 

‘Ebdurrehmanê Aqtepî (Lêkolîn-Ferheng), e-Şarkiyat cild: 11, jimar: 1(23), Nîsan 2019 (r. 

36-51)KURMANCÎ 

ESSA, Hawzhin Sliwa, Rehendekanî Perwerdekar le Şî’rêkî Kerîm Deştî da, Kovara 

IJOKSê cild: 2, jimar: 2, 2016 (r. 24-36) SORANÎ 

FARQÎNÎ, Zana, Ji alîyê Binyatî ve Lêker û Lêkerên Veqetînbar, Kovara JMSyê cild: 3, 

jimar: 2, 2018 (r. 21-41) KURMANCÎ 

FETAH, Dilêr Dawid, Têgeha Eşqê di Şiîra Melayê Cizîrî de, Kovara Kadim 

Akademiyê cild: 2, jimar: 2, 2018 (r. 146-163) KURMANCÎ 

FİLİZ, M. Şirin, Xwendineke Berawirdî ya Problema Xerabîyê di Mem û Zîna Ehmedê 

Xanî û Othelloya Shakespeareî de, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 69-87) 

KURMANCÎ 

FİLİZ, M. Şirin, Weke Zimanekî Mînorîtî Serpêhatîya Statuya Zimanê Kurdî, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 4, 2015 (r. 91-111) KURMANCÎ 
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GELALÎ, Mihemed Ehmed Îbrahîm, Karîgeriy Milmilanêy Fermanrewayî le 

Direngkewtinî Runesansî Bîrî Neteweyî le Başûrî Kurdistan 1800-1850, Kovara IJOKSê cild: 

2, jimar: 3, 2016 (r. 196-208) SORANÎ 

GERDÎ, Serdar Ehmed Hesen-Aware Kemal SALIH, Şêwazî Binyadî Kesayetî peresên 

û Sade le Romanekanî (Karwan Omer Kakesûr) da, Kovara IJOKSê cild: 5, jimar:1, 2019 (r. 

137-166) SORANÎ 

GEVERÎ, Ayhan, Sê Tabloyên Ebdurrehîm Rehmî Hekarî yên Derheq Kêşana Lêkerên 

Kurdî, Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 148-155) KURMANCÎ 

GEYİK, Resul, Bikaranîna Rengdêrên Kurmancî di Helbestên Melayê Cizîrî de, Kovara 

Kadim Akademiyê cild: 2, jimar: 1, 2018 (r. 81-89) KURMANCÎ 

GEYİK, Resul, Teorîya Hînkirin û Bikaranîna Xwendinê di Kurmancî de, Kovara 

JMSyê cild: 4, jimar: 1, 2019 (r. 73-88) KURMANCÎ 

GEYİK, Resul, Hînkirina Rêzimana Kurmancî di Nava Konteksê de, Kovara IJOKSê 

cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 53-77) KURMANCÎ  

GÖKALP, Buşra, Zazakî de Çekuyê Diletî, Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 

120-130) ZAZAKÎ 

GULDIVÊ, Guldivê, Serhatiya Kevok û Reşêleyê: Peywendiyên Cureyekî Kurdî bi 

Kelîle û Dimneya Beydaba re, Kovara Derwazeyê jimar: 1, Gulan 2017 (r. 156-168) 

KURMANCÎ 

GÜRTÜRK, Eyüp, Bandora Rêbaza Realîzma Civakparêz di Romana Şivanê Kurmanca 

de, Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 183-196) KURMANCÎ 

HARUTÎ, Mehdî Osman, Kurd û Diyardey Koçkirdin le Sedekanî Nawerast da 

Twêjîneweyekî Şîkariye le Barey Hokar û Derencamekan, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 

2016 (r. 124-146) SORANÎ 

HESEN, Ferhad Ezîz, Daşorîn le Nêwan Şêx Reza û Nîraj Mîrza da, Kovara EZZUBê 

cild: 2, jimar: 4, 2016 (r. 59-93) SORANÎ 

HESENPÛR, Emîr, Raperînî Werzêranî Mukriyan le 1952-1953 da: Projey 

Lêkolîneweyêk, Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 94-127) SORANÎ 

HEWÊZÎ, Derya Cemal, Cemşîd Xaniy Mamim ke Hemîşe Ba le gel Xo da Debîrd, 

Wek Nimûneyek Romaniy Realîzmiy Cadûyî, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 38-

57) SORANÎ 

HUSEYN, Huner M., Rola Medyayê di Nêzîkbûna Diyalektên Kurdî de, Wek 

Nimûneya Medyaya Rûdaw Networkê, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 80-107) 

SORANÎ 

ÎBRAHÎMÎ, Mezher, Kesêtiyakanî Nêw Çîrokî Efsûnawîy Kurdî, Kovara JMSyê cild: 

1, jimar: 1, 2016 (r. 103-126) SORANÎ 

KAN, Güneş, Îmaja Ermenî di Romanên Kurdî yên Sovyetê de, Kovara JMSyê cild: 2, 

jimar: 2, 2017 (r. 49-70) KURMANCÎ 
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KAPLAN, Yaşar, Strana Kurdî (kurmancî): Devera Hekarîyan Wekî Nimûne, Kovara 

EZZUBê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 158-182) KURMANCÎ 

KAPLAN, Yaşar, “Şerê Kolana Qemriyê”: Beyteke Tarîxî ji Dawîya Sedsala 18an, 

Kovara Derwazeyê Jimar: 3, Adar 2019 (r. 122-135) KURMANCÎ 

KARACAN, Hasan-Rasim BAŞAR, Di kilamên Evdalê Zeynikê de “Hezkirina Jiyanê û 

Daxwaza Mirinê”, Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 58-69) KURMANCÎ  

KARATAŞ, Avdo, Folklor û Afirandina Çanda Nivîskî, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 1, 

2017 (r. 33-52) KURMANCÎ 

KARATAŞ, Avdo, Di nav Kurdên Diyasporayê de Kêşeya Navnewşî(Navnifşî): 

Mînaka Almanyayê, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 155-175) KURMANCÎ 

KARATAŞ, Avdo, Newşên (Nifşên) Yekemîn ên Kurd li Almanya, Kovara IJOKSê 

cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 11-40) KURMANCÎ 

KAYNAR, Cihan, Di Dengbêjîyê de li dor Temaya Şer û Kuştinê Nirxandina Kilamên 

Şînê, Kovara JMSyê cild: 3, jimar: 2, 2018 (r. 65-94) KURMANCÎ 

KESKİN, Necat-Ramazan PERTEV, Bîblîyografyayeke Weşanên bi Îngilîzî li ser 

Folklora Kurdan, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 3, 2015 (r. 101-116) 

KURMANCÎ 

KESKİN, Necat, Di Çarçoveya Teoriya Performansê de nirxandina Vegotinên Gelêrî, 

Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 1, 2016 (r. 51-66) KURMANCÎ  

KESKİN, Necat, Pirsgirêkên Giştî yên Xebatên Folklora Kurdî û Çend Pêşniyaz, 

Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 01-15) KURMANCÎ 

KESKİN, Necat, Serboriya Akademiya Kurdî li Tirkiyeyê û Persgirêkên Wê, e-Şarkiyat 

cild: 10, jimar: 1(19), Nîsan 2018 (r. 471-485) KURMANCÎ 

KESKİN, Necat, Kovargerîya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê û Pirsgirêkên Wê, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 9, jimar: 2(18), Payîz 2018 (r. 31-47) KURMANCÎ 

KHEZRI, Haidar, Mîratî Şûm: Wêney Kurdekan le Kulturî Turkî da, Kovara Nûbiha 

Akademîyê cild: 1, jimar: 1, 2014 (r. 55-68) SORANÎ 

KHUDUR, Shmal Khamo, Xweza Pîrozî di Kelturê Kurdan da Êzdî Weke Mînak, 

Kovara JMSyê cild: 4, jimar: 1, 2019 (r. 119-139) KURMANCÎ 

KIRAN, Abdullah, Şerê li Hember Daîşê, Tirkiye û Pêşeroja Kurdistana Iraqê, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 7, 2017 (r. 11-41) KURMANCÎ 

KIRAN, Abdullah, Dîrok û Nasnameya Bajarê Kerkûkê, Kovara Nûbihar Akademîyê 

cild: 3, jimar: 10, 2018 (r. 71-92) KURMANCÎ 

KIZIL, Hayreddin-Cemal ŞINĞAR- Ramazan ÇETİN, Ceribandinek li ser Sinifandina 

Mewlûdên Kurdiya Kurmancî li gorî Mijarên Wan, Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 1, 2015 (r. 

53-97) KURMANCÎ 
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KIZIL, Hayreddin-Veysel TANRIKULU, Berawirdkirina Çîroka Hedlîlik Bedlîlik a bi 

Kurdî bi Gur û Heft Karikan a Birayên Grimm re, Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 

70-85) KURMANCÎ 

KIZIL, Hayreddin, Çavkaniyên ji Çanda Kurdî di Nûra Qelban de, e-Şarkiyat cild: 10, 

jimar: 2(20), Gulan 2018 (r. 578-597) KURMANCÎ 

KIZIL, Hayreddin, Sê Mewlûdnameyên Nuh ên bi Kurdiya Kurmancî, e-Şarkiyat cild: 

10, jimar: 3(21), Tebax 2018 (r. 1037-1055) KURMANCÎ 

KURIJ, Seyîdxan, Xebatê Peter J. A. Lerch Derheqî Kurdolojî de, Kovara Nûbihar 

Akademîyê cild: 1, jimar: 1, 2014 (r. 93-108) ZAZAKÎ 

KURT, Şehmuz, Li Gorî Pîvanên Cunningsworthî Nirxandinek li ser Hînkerê, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 7, 2017 (r. 65-77) KURMANCÎ 

MARÛF, Ebdulcebar Mistefa-Sazan Zahîr SEÎD, Niwandinî Morfo Sîntaksiyî li Zimanê 

Kurdî da, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 233-251) SORANÎ 

MEHWÎ, Mihemed Evdilfetah, Aryan Sidîq EZÎZ, Nawî Kirdariyî û Kirdarî Şikawe, 

Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 1-27) SORANÎ 

MIHEMED, Ziryan Cîznî, Jin le Ayînê Yarsan, IJOKS cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 595-

624) SORANÎ 

MUHEMMED, Ako Birhan-Muhsîn M. MUHEMMED, Şêwazekanî Kat be Serbirdinî 

Melîkekanî Eyûbî le Nawçekanî Şam û Cezîre (589-658 A.H/1193-1259 A.D), Kovara 

IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 416-453) SORANÎ 

MUHEMMED, Ebdulmelîk Yunis-Soran Elî HESEN, Rengxistinî Destûrî bo rêkhênanî 

Dadgayî Balay Fîderalî le Iraq û Peywendarî be Mafî Herêmekan, Kovara IJOKSê cild: 4, 

jimar:2, 2018 (r. 454-477) SORANÎ 

MUHEMMED, Dilşad Elî-Aso Omer MISTEFA, Rexney Şî’rî le Dîdî Neteweyewe le 

Edebî Kurdî da (1920-1970), Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 478-489) SORANÎ  

MUHEMMED, Dilêr Emîn-Ehmed Mihemed Reşîd MÎRA, Zimanê Şî’riyî Baxîbûn le 

Dîwanî (Êsta Kiçêk Niştîmanî me)yî Şêeko Bêkes da, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 

(r. 534-561) SORANÎ 

MURAD, Xelîl Elî-Burhan Hatem OSMAN, Karîgerî Cêbecîkirdinî Her Du Yasayî 

Çaksazîy Keştûkalîy Salî 1958 û 1970 le Lîwa (Parêzga)y Hewlêr (Lêkolîneweyek Mêjûyî 

ye), Kovara IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 290-311) SORANÎ 

OMER, Mehdî Fatîh-Muhemmed Ehmed SEÎD, Enfal û Derhawîştekanî Şîkarîyek bo 

Karkirdinî Ême le gel Enfal da û Çend Boçûn û Derkewteyek (Lêkolîneweyek Rexneyî û 

Şirîkarî), Kovara IJOKSê cild:4, jimar: 1, 2018 (r. 87-111) SORANÎ 

ÖLMEZ, Cumhur, Temsîlên Romanên Dîrokî yên Elîyê Evdilrehman, Kovara JMSyê 

cild: 3, jimar: 2, 2018 (r. 43-63) KURMANCÎ 
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ÖPENGİN, Ergin, Pirsên Rênivîsa Kurdî: Hilsengandineke Rexneyî li ser Rêbera 

Rastnivîsînê ya Mistefa Aydoganî, Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 180-195) 

KURMANCÎ 

ÖPENGİN, Ergin, Kronîkek ji Sedsala 18an li ser Tarîxa Badînan û Mezopotamyaya 

Bakurî, Kovara JMSyê cild: 3, jimar: 1, 2018 (r. 43-56) KURMANCÎ 

ÖPENGİN, Ergin, Mela Se’îd Şemdînanî: Kesayetî û Berhemên Dersdarekî Tekiya 

Nehrî ji serê Sedsala 20an, Kovara Derwazeyê Jimar: 3, Adar 2019 (r. 92-104) KURMANCÎ 

ÖZDAŞ, Haşim, Rexneyek li ser Nîqaşên Alfabeya Bînûşad û Masî Es-Soratî, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 3, jimar: 9, 2018 (r. 115-123) KURMANCÎ 

ÖZDİL, Yilmaz, Peywendiya Dîroka Polîtîk û Sînemaya Kurdî: Nêrînek li Fîlma 

Reşeba, Kovara Derwazeyê Jimar: 3, Adar 2019 (r. 30-51) KURMANCÎ  

ÖZTÜRK, Mustafa, Vekolînek Derbarê Gotinên Pêşiyan ên Kurmancî de, Kovara 

Mukaddimeyê cild: 6, jimar: 2(12), Payîz 2015 (r. 319-337) KURMANCÎ 

ÖZTÜRK, Mustafa, Zûgotinok di Edebiyata Kurdî ya Gelêrî de, Kovara EZZUBê cild: 

2, jimar: 3, 2016 (r. 23-43) KURMANCÎ 

ÖZTÜRK, Mustafa, Destnivîsên Helbesta Kurdî ya Gelêrî yên di Koleksiyona 

Aleksandre Jabayî de û Nusxeya “Kilamê Kîçan”ê ya bi Hejmara Kurd 49ê, Kovara IJOKSê 

cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 176-199) SORANÎ  

ÖZTÜRK, Mustafa, Çîrokên Werger ên Mela Mehmûdê Bazîdî (1797-1870), Kovara 

EZZUBê cild: 4, jimar: 8, 2018 (r. 33-63) KURMANCÎ 

PERTEV, Ramazan, Xebateke Girîng di Dîroka Folklora Kurdî de: Kemal Fewzî û 

Berhevkariya Çîrokên Kurdî, Kovara EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 44-61) KURMANCÎ 

PERTEV, Ramazan, Celadet Ali Bedir-Xan Danerê Termînolojiya (Zaravenasiya) 

Folklora Kurdî, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 1, 2017 (r. 17-31) KURMANCÎ 

QADIR, Zirar Esrîn, Azadî le Komelgey Kurdistanî da-le Ber Roşnayî Tiyorî Grêbestî 

Komelayetî John Locke, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 140-152) SORANÎ 

QADIR, Esrîn Zirar-Selîm P. ALLAS, Xwêndineweyek bo Çimikî Yasa Layî John 

Locke-Rewşî Yasayî le Herêmî Kurdistan be Nimûne “Niwêjîneweyekî Tiyorîye”, Kovara 

IJOKSê cild: 5, jimar:1, 2019 (r. 1-10) SORANÎ 

QADIR, Mehdî Mihemed-Fetah Behram XEDIR, Serdemî Dawîy Osmanî Barûdoxî 

Aborî le Hewlêr, Kovara IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 213-236) SORANÎ  

QAZÎ, Hesen, Şitî Xoş: Kurte bîrewerîyekî Mamoste Emîr Hesenpûr, Kovara 

Derwazeyê Jimar: 2 Nîsan 2018 (r. 158-168) SORANÎ 

RESÛL, Helmet Bayz, Pirsî Xwendin û Pêşkewtinêy Zimanî Nûsîy Kurdî le Nimûney 

Çend Rojname û Govarêkî Seretay Sedey Bîstem da, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 

(r. 58-79) SORANÎ 

RESÛL, Prof. Dr. Yadigâr-Mamoste Kurdistan EBDULWEHAB, Şêwazî Şî’re 

Kurdiyekanî Tahîr Begî Caf, Kovara EZZUBê cild: 4, jimar: 8, 2018 (r. 85-112) SORANÎ 
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REŞİTOĞLU, Sevda Orak, Di Edebiyata Yarsanan de Kelamên Jinan: Mînaka 

Remzbarê, Kovara JMSyê cild: 2, jimar: 2, 2017 (r. 71-87) KURMANCÎ 

RÊZAN, Osman Mistefa, Karîgerî Perwerde le Binyatî Tak da be Nimûney Kurdistanî 

Başûr: Lêkolîneweyekî Şîkariyî Rexneyî ye, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 209-

2018) SORANÎ  

SAGVAN, Umêd, Rêgezên Dramayê di Avakirina Çîroka Eyloyê Pîr da, Kovara Kadim 

Akademiyê cild: 2, jimar: 2, 2018 (r. 164-176) KURMANCÎ 

SALIH, Selîm Reşîd-Ebdullah Rehman AWLA, Barûdoxî Komelahey le Pantay Deqî 

Romanî Kurdî da, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 386-415) SORANÎ 

SALIH, Azad Ubed-Xoşeng Salih Muhemmed ŞARI-AL-NAJAR, Bizavî Edebî Kurdî 

le Şarî Bexda (1958-1975) (lêkolîneweyek Mêjoyî ye.), Kovara IJOKSê cild: 4, mijar: 2, 2018 

(r. 507-533) SORANÎ 

SEÎD, Mihemed Ehmed, Sîmaw Watay Hendê Wişey Lêkçû Lay Ehmedê Xanî û 

Mewlewî, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 179-195) SORANÎ 

SEÎD, Newzad Weqas-Rêbiwar Mihemed ÎSMAÎL, Şî’rî Kurdî, le Riwangey 

Pêwerekanî Devêtî be Nimûney Devî Şî’rî le Kurmancî Xwarû da, Kovara IJOKSê cild: 5, 

jimar: 1, 2019 (r. 78-102) SORANÎ  

SEÎD, Newzad Weqas-Hîwa Nureddîn EZÎZ, Karîgerîya Xetên Helbesta Klasîk li ser 

Mûsîqa Aktivatorên Xeşûyê, Kovara IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 194-212) SORANÎ  

SEÎD, Îsmaîl Abdulreman, Karîgerî Bîr û Endîşey Çep le ser Rêkxirawey Kurdîyekanî 

Rojhilatî Kurdistan (1938-1945), Kovara IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 253-289) SORANÎ 

SEPTİOĞLU, Pervin, Varyantê Vistonika Waya Hewt Birayan Ser o Yew Muqayese, 

Kovara EZZUBê cild: 3, jimar: 6, 2017 (r. 95-108) ZAZAKÎ 

SERFIRAZ, Mesûd, Lahûtî Xanê Kirmaşanî: Salên Wî li Stenbolê û Têkiliyên Wî bi 

Derdorên Kurdî re (1918-1919), Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 140-146) 

KURMANCÎ 

SERFIRAZ, Mesûd, Stranên Kurdî di Arşîva Alexandire Jaba de: Kataloga Şeş 

Destxetan, Kovara Derwazeyê Jimar: 3, Adar 2019 (r. 105-121) KURMANCÎ 

SEZER, Müslih, Ji Herêma Behdînanê Helbestkarekî Pirziman: Seyfîyê Şoşî, Kovara 

EZZUBê cild: 2, jimar: 3, 2016 (r. 131-147) KURMANCÎ 

SIDÎQ, Farûq Omer-Mistefa Raza Mistefa, Prose Morfolojiyekanî Çalakîyî û Sistîyî 

Morfeme Bende Ferhengiyekan le Berhemhênan û Dariştinî Datay Niwêyî Zimanî da, Kovara 

IJOKSê cild:4, jimar: 1, 2018 (r. 118-143) SORANÎ 

SÖNMEZ, Nesim, Pirsgirêkên Beşa Ziman û Edebiyata Kurdî di Zanîngehên Tirkiyeyê 

de, Kovara IJOKSê cild: 2, jimar: 1, 2016 (r. 96-104) KURMANCÎ 

SÖNMEZ, Nesim- Resul GEYİK, Xebateke Berawirdkarî û Dijberhevkarî li ser Demên 

Îngilîzî û Kurmancî, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 5, 2016 (r. 82-110) 

KURMANCÎ 
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SÖNMEZ, Nesim, Tehlîla Nehcu’l-Enama Mela Xelîlê Sêrtî, Kovara EZZUBê cild: 4, 

jimar: 7, 2018 (r. 67-85) KURMANCÎ 

SÖNMEZ, Nesim, Mela Ebdullahê Kotaliyê û Helbestên Wî yên Kurmancî, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 3, jimar: 9, 2018 (r. 97-114) KURMANCÎ 

SUBAŞI, Kenan, Vegotina Hêmayî û Metaforîk di Mamikên Kurdî de, Kovara JMSyê 

cild:1, jimar: 1, 2016 (r. 71-90) KURMANCÎ 

SUBAŞI, Kenan, Kurtedîroka Çapemenî û Medyaya Zarokan a Kurdî, e-Şarkiyat Cild: 

9, jimar: 1(17), Nîsan 2017 (r. 107-132) KURMANCÎ 

SUR, Mihemed Abdullah Kake-Sinur Sabah SIDÎQ, Mêjûy Yasaw Rênimawekanê 

Perwerdew Programekanê Xwedinêy Fermî le Şarî Hewlêr Salanî (1961-1968), Kovara 

IJOKSê cild: 5, jimar: 1, 2019 (r. 167-193) SORANÎ 

ŞARMAN, Nurdan, Analîza Strana Ez Xelef im li ser Şopa Dîroka Kurdan a Sedsala 

XIXem, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 1, jimar: 3, 2015 (r. 75-100) KURMANCÎ 

TAN, Sami, Yekemîn Berhema Rêzimana Kurmancî ya bi Îngilîzî, Kovara JMSyê cild: 

3, jimar: 2, 2018 (r. 03-19) KURMANCÎ 

TARDUŞ, İbrahim, Taybetiyên Lehengên Tradîsyonel di Vegotina Kurdî de, Kovara 

JMSyê cild: 3, jimar: 1, 2018 (r. 57-76) KURMANCÎ 

TEK, Ayhan, Li Dor Behra Patronajê Mem û Zîna Ehmedê Xanî, Kovara 

Mukaddimeyê, cild: 2, jimar: 3, Bihar 2011 (r.41-59) KURMANCÎ 

TEK, Ayhan, Evdirrehîm Rehmî Hekkarî û Berhemên Wî yên ji bo Biçûk, Ciwan û 

Jinan, Kovara JMSyê cild: 4, jimar: 1, 2019 (r. 51-71) KURMANCÎ 

TEMO, Selim, Romanek û Fîlmê Xwe: Vegotin, dîtin û Temsîl, Kovara Mukaddimeyê 

cild: 2, jimar: 4, Payîz 2011 (r. 61-81) KURMANCÎ 

VAROL, Murat, Şiîrê Mulemma ê Şaîranê Edebiyatê Zazakî, Kovara EZZUBê cild: 3, 

jimar: 6, 2017 (r. 51-65) ZAZAKÎ 

VEROJ, Seîd, Rojnamevanekî Sîyasetmedar û Rojnameyeke Muxalif: Mewlanzade 

Rifat û Rojnameya Serbestî, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 6, 2016 (r. 46-70) 

KURMANCÎ 

XERÎB, Dilşad M.-Mihemed MEHWÎ, Tesnîfkirina Dengdêr û Dengdaran di Binyata 

Kiteyan de, Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 1, 2018 (r. 28-43) SORANÎ 

XOŞNAW, Hêmin Omer, Çend Layenêkî Jîyanî Mehiwî le Belgenamekanî Osmanî da, 

Kovara Kadim Akademiyê cild: 2, jimar: 2, 2018 (r.177-207) SORANÎ 

XURŞÎD, Ebdullah- Şehla Welî CEBAR, Çemkî Şêwazî Jiyan (Twêjîneweyekî 

Tiyorîye), Kovara IJOKSê cild: 4, jimar: 2, 2018 (r. 350-364) SORANÎ 

YAKIŞAN, Bilal, Estanîkanê Zazakî di Motîfê Lu, kovara EZZUBê cild: 4, jimar: 7, 

2018 (r. 99-111) ZAZAKÎ 
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YERGİN, Mehmet, Mewlidê Mela Ehmedê Xasî de Tesîrê Mewlidê Mela Huseynê 

Bateyî, Kovara IJOKSê cild: 1, jimar: 1, 2015 (r. 96-118) ZAZAKÎ 

YILDIRIMÇAKAR, Mehmet, Heyranok ji Hêla Ziman, Şêwaz û Naverokê ve: 

Nimûneya Herêma Wanê, Kovara Nûbihar Akademiyê cild: 2, jimar: 7, 2017 (r. 79-91) 

KURMANCÎ 

YILDIZ, Ayhan, Cîyê Eqîdenameyan di Edebiyata Kurdî û Perwerdehîya Medreseyan 

de, Kovara Nûbihar Akademîyê cild: 3, jimar: 9, 2018 (r. 59-96) KURMANCÎ 

YILDIZ, Reşit Rojdar, Di Helbestên Melayê Bateyî de Evîn û Hezkirin, Kovara 

EZZUBê cild: 1, jimar: 2, 2015 (r. 183-193) KURMANCÎ 

YILMAZ, Ferhat, Lêkolîneke Berawirdî li ser “The Interlopers” û “Bêbextî”yê, Kovara 

Nûbihar Akademîyê cild: 2, jimar: 8, 2017 (r. 81-95) KURMANCÎ 

YÜKSEL, Metin, Hinek Pirsên Lêkolînên bi Kurdî: Pêdeçûneke Rexneyî li ser Bajar-

Edebiyat û Cizîra Botan ya Zülküf Ergün, Kovara Derwazeyê Jimar: 1, Gulan 2017 (r. 172-

179) KURMANCÎ 

YÜKSEL, Metin, Ji Dawîya Împeratoriyan Heta Pêşketina Netewe-Dewletan: Têkiliyên 

Tirkiye û Îranê di Çavkaniyên Farisî de, Kovara Derwazeyê Jimar: 3, Adar 2019 (r. 82-91) 

KURMANCÎ 

ZEVENKİ, safia, Wateyên Nîşanên Xwedê di Helbesta Cizîrî de, Kovara Mukaddimeyê 

cild: 8, jimara taybet, 2017 (r. 119-131) KURMANCÎ 

 

2. Pirtûkên Zanîngehan 

Zanîngeha Mardin Artuklu 

Kadri Yıldırım, Temel Alıştırma ve Metinlerle Kürtçe Dilbilgisi, Mardin Artuklu 

Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin 2013. 

Ahmet Kasimoglu/Ehmedê Dirihî, Ferhenga Navên Nebatan a Kurdî- Kürtçe Bitki 

Adları Sözlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin 

2013. 

Kadri Yıldırım, Tiba Melayê Erwasî Melayê Erwasînin Tıp Kitabı (18.yy), Mardin 

Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin 2013. 

Nadire Güntaş Aldatmaz, Sanîkanê Mamekîye Ra-Mamekiye Masallarından, Mardin 

Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin 2013. 

Kadri Yıldırım, Ramazan Pertev, Mustafa Aslan, Folklora Kurdî Ji Destpêkê Heta 

Niha-Başlangıçtan Şimdiye Kadar Kürtçe Folkloru, Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan 

Diller Enstitüsü Yayınları, Mardin 2013. 

 

Ji bilî van berheman çend berhemên pirzimanî hene. Di van berheman de jî gotarên Kurdî  

hene. Wekî mînak:  



Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 1 - Yıl: 2019 – Kasım                   69 
 

 

Süryani Arap ve Kürt Klasikleri 

Dil Bilimleri 

 

Encam 

Di vê xebatê de me dît ku bi vebûna Enstîtuyên Zimanê Zindî li Tirkiyeyê ra gotarên kurdî di 

kovarên akademîk de cih girtine. Sal bi sal hejmara gotarên kurdî zêde bûne. Ev jî nîşan dide 

ku pêşîya zimanên zîndî di qada akademîyê de vebîbe dê xebatên akademîk bêtir bêne kirin.  

Li gorî zaravayan herî pir bi zaravayê kurmancî gotarên kurdî hatine nivîsîn. Rêjeya gotarên 

kurdî yên ku bi zaravayê Soranî hatine nivîsîn jî di rêza duyem de ne. Rêjeya gotarên kurdî 

yên bi zaravayê Zazakî hatine nivîsîn kêm e. Piraniya gotarên kurdî ji aliyê akademîsyenên 

mêr ve hatine nivîsîn. Divê rêjeya akademîsyenên jin hinek bête zêdekirin. 
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KIRAAT İLMİ VE TARİHİ 

(KİTAP TANITIMI) 

Öğr. Gör. Lokman Şan 

Dicle Üniversitesi  

İlahiyat Fakültesi 

Bu kitap değerlendirmemiz Abulhamit BİRIŞIK’ın “Kırâat İlmi ve Tarihi” 

adlı eseri hakkında olacaktır. Kitap, Emin Yayınları tarafından 2004 ve 2014 

yıllarında iki baskı yaparak yayınlanmıştır.  

Kitap, muhtelif dokuz bölümden oluşmaktadır ve daha çok kırâat tarihi 

konularını içermektedir. Kitabın başında birinci bölümde kırâat ilmi tanıtılmış ve 

kırâat kelimesinin sözlük ve ıstılah anlamı üzerinde durulmuştur. İkinci bölüm olan 

“Kırâat Tarihi” kısmında Hz. Peygamber (s.a.v.), sahabe ve tabiîn dönemlerinde 

kırâat ilminin durumu incelenmiş ve kitabın çoğunluğu bu konuya ayrılmıştır. Ayrıca 

bu bölümde yedi harf meselesi üzerinde durulmuş, fazla detaya girmeden konuyla 

ilgili bazı hadis rivayetleri nakledilmiştir. Bu başlık altında yedi harf meselesinin 

Müslümanların dini inancına etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonraki bölümde 

yedi harf kırâat ilişkisi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde kırâatlerin sıhhat 

değeri, dördüncü bölümde ise kırâatlerin sınıflandırılması ele alınmış ve yedi, on ve 

ön dört kırâat ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde on mütevâtir kırâat 

imamlarının yanında şâz kırâat alimlerine de yer verilmiştir. Altıncı bölümde kırâat 

ilmi öğretimi üzerinde duran yazar, burada kırâat öğrenmenin dini kaynaklarını ele 

almış, kırâat yöntemleri ve okuma şekilleri üzerinde durmuştur. Mushaf tarihini 

resm-ı Mushaf kırâat etkileşimi çerçevesinde irdeleyen yazarımız, konuyu Hz. Ebû 

Bekir’in Kur’ân’ı toplamasından Hz. Osman’ın çoğaltması ve daha sonraki 

dönemlerde noktalama ve harekeleme yapılması sürecine kadar kısa kısa ele almıştır. 

Kırâat ilminin tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerle ilişkisini yedinci bölümde ele alan yazar, 

sekizinci bölümde oryantalistlerin kırâatlerle ilgili görüşlerine kısaca yer vermiştir.  

Kitabın asıl amacı yazarın belirttiği gibi, Kur’ân ve Mushaf tarihi, kırâat 

ilminin tedvini ile eğitim-öğretim ve güvenirliğini, diğer İslami ilimler ile olan 

ilişkisini, kırâat alimleri ve kırâat literatürünü ana kaynaklara dayanarak özlü bir 

biçimde ortaya koymaktır. (s.15) Yazar bilgilerin ana kaynaktan alınacağını ifade 

etmiş yalnız bazı yerlerde önemli bilgileri muasır kaynaklardan almıştır. 
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(s.25,50,53,60,63). Bu gibi önemli meselelerde bilgilerin ana kaynaklardan alınması 

önem arz etmektedir. 

Kitap, genellikle kırâat tarihi konuları hakkında bilgi vermektedir. Kitapta 

ayrıca Kur’ân’ın nazil olduğu ilk dönemden Kırâatlerin on olarak tasnif edildiği ve 

bu şekilde kabul gördüğü İbnü’l-Cezerî dönemine kadar kırâatler hakkında bilgi 

verilmiştir. Ayrıca kitapta, Kur’ân’ın indiği andaki ayetlerin yazılış ve ezberleyiş 

şekli ile onların Hz. Ebû Bekir döneminde toplanması ele alınmıştır. Daha sonra 

Kur’ân’ın Hz. Osmân tarafından çoğaltılması ve bu çoğaltılan Mushafların farklı 

beldelere gönderilmesi üzerinde durulmuştur. Farklı şehirlerdeki alimlerin kırâatleri 

farklı alışı ve bu kırâatleri sonraki nesillere çoğunluğu şifahi, bir kısmının ise daha 

sonraki dönemlerde yazılı olarak nasıl aktardığı hususu üzerinde duran kitap, bu 

tasnifler hakkında da bilgiler vermiştir. Oryantalistlerin genelde Kur’ân, özelde ise 

kırâatler hakkındaki görüşlerine kısaca yer veren kitap, son olarak kırâat ilmiyle ilgili 

eser literatürü vermiştir. 

Kitap, sade ve akıcı bir dille yazılmıştır. Olaylar ve bilgiler okuyucuya 

bıkkınlık vermeyecek bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı da gereksiz 

uzatma ve ilavelere yer verilmemiştir. Bunun yanı sıra kitap, Türkiye’de kırâat 

tarihiyle ilgili bu şekilde derli toplu yazılan ilk eserlerden olması sebebiyle takdire 

şayandır.  

Yukarda da belirttiğimiz gibi kitap, daha çok kırâat tarihiyle ilgili konuları ele 

almıştır. Usûl ve ferşü’l-hurûf olarak bilinen Kırâat ilminin kaide ve kurallarına 

değinmemiştir. Bundan dolayı da kitabın ismi “kırâat tarihi” olsaydı daha isabetli 

olurdu diye düşünüyoruz. Zira kitabın içeriği sadece kırâat tarihiyle ilgili 

meselelerdir. Kitapta yedi harf meselesinde konu dağınıklığı göze çarpmaktadır. 

Konu iki farklı başlık altında ele alınmış ve bu başlıklardan biri olan “Yedi Harf 

Ruhsatının Müslümanların Dini Düşüncesine Etkisi” başlığının içi doldurulmamış, 

konu akim bırakılmıştır. Kitap, oryantalistlerin görüşüne değinmiş ama bu görüşler 

okuyucunun zihninde şüphe uyandıracak mahiyette olup bunlarla ilgili herhangi bir 

cevap veya okuyucuyu cevaplarını bulacağı herhangi bir kaynağa yönlendirme 

yapılmamıştır. Ayrıca oryantalistlerle ilgili konu başlığı “Müsteşriklerin Kırâat 

Çalışmaları ve Kırâatlere Eleştirel Yaklaşımları” şeklinde verilmiş olmasına rağmen 

bu bölümde zikrettiği sekiz oryantalistin görüşleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

Ancak oryantalistlerle ilgili verdiği bu bilgiler arasından çok azı kıraatlerle ilgilidir. 
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Bunlar daha çok Kur’ân ve Kur’ân tarihiyle ilgili bilgilerdir. Kitabın adı ve konu 

başlığı bütünlüğü çerçevesinde sadece kıraatlerle ilgili görüş bildiren oryantalistlerin 

incelenmiş olması daha uygun düşerdi kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak kitap, alanında yazılmış iyi eserlerden biridir. Kırâat alanında 

Türkçe olarak daha hacimli bir eser yazılabilmesi için de ön ayak olmuştur 

denilebilir. Aynı şeklide kitap daha sistematik bir hale getirilip, genişletilerek yüksek 

lisans ve doktora ders kitabı olarak ilim dünyasına daha iyi bir şekilde hizmet 

edebilir diye düşünüyoruz. 
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KIRAAT - NAHİV İLİŞKİSİ: AHFEŞ ÖRNEĞİ 

 

Mehmet Çiçek 

Dicle Üniversitesi  

Yüksek Lisans Öğrencisi 

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. 

Keywords: Qiraah, Nahiv, Grammar, Particle, Vowel Point 
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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

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



Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 1 - Yıl: 2019 – Kasım  83 
 

 

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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