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Öz 

Müfessir es-Semîn el-Halebî, ed-Durru’l-Masûn fî Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn adlı eserinde Kur’ân 

ayetlerini çeşitli açılardan tefsir etmiştir. el-Halebî, tefsîrinde mütevâtir ve şâz kırâatları genişçe ele 

almıştır. O, sarf, nahiv, tefsir ve hadîs ilimlerinde mâhîr olduğu gibi kırâat ilimlerinde de dönemin 

meşhûr âlimleri arasında yerini almıştır. Adı geçen eser, nahiv ve kırâat alanında büyük bir öneme 

sahiptir. es-Semîn el-Halebî, eserinde mütevâtir kırâatlardan çoğunlukla kırâat-ı seb’a’ yı tercih 

etmiştir. Ancak o, şâz kırâatları da ele almış, zaman zaman şâz kırâatlarla ilgili farklı değerlendirmeler 

yapmıştır. Bu çalışmada; söz konusu tefsirde tespit edilen kırâat ilminin tanımı ve konusu ile ilgili 

çeşitli yaklaşımlar, mütevâtir ve şâz kırâatları birbirinden ayıran özellikler incelenmekte ve bunların 

arasındaki ihtilaf ve ittifaklar mukayese edilerek her iki kırâat bağlamında farklılıklar somut olarak 

ortaya konmaktadır. Ayrıca elde edilen bilgiler ışığında çeşitli âlimlerin bu kırâatlara yönelik olumlu 

ve olumsuz yaklaşımları ile birlikte,  müellifin bu konudaki ittifak ve ihtilafları karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmeleri ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kırâat, Kur’ân, Tefsîr, ed-Durru’l-Masûn, es-Semîn el-Halebî. 

AL-SAMİN AL-HALABİ’S APROACH TO QIRAAH 

Abstract: 

Commentator Al-Samin Al-Halabi, expounded verses of Quran from various points of  View 

in his tafseer called Al-Dur Al-Mawsun fi Al-Kitaab al-Kitab Al-Magnoon. Al-Halabi also discussed 

the differences between (mütevatir)and and şâz qıraah elaborately. Al-Halabi was amoung the famous 

scholars of qıraah science of his era as he was in sarf, nahiv tafseer and hadith science. The lileral work 

has a great importance in the fields of nahiv and qıraah. Al-Halabi usually preferred seb’a qıraah in 

mütevâtir qıraah. However, he discussed that shaz qıraah wasn’t incorrect and it would be useful to 
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consider these qıraahs could be vallid and he clearly stated his preference about this matter. In this 

study, vallid while the aproaches about the description and subject of the qıraah science defıned in the 

tafseer, are examined, different evaluations about the qıraahs in this tafseer Al-Halabî’s preferences  

and  criticism on qıraah and his place in qıraah science are discussed. 

Keywords: Qıraah, Quran, Tafseer, Al-Dur Al-Masoun, Al-Samin Al-Halabi. 

Giriş 

Tefsir ve kırâat ilmi, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması için ortaya konan gayret ve çabalar sonucu 

ortaya çıkmış önemli iki ilimdir. Bu konudaki çalışmalar Hz. Peygamber’le başlayarak, sahâbe ve 

tâbiûn ile devam etmiş ve günümüze kadar önemini korumuştur. 

Kırâat ilmini, Peygamber’in vefatından sonra sahâbe şifâhî olarak korumaya çalışmış ve 

tâbiûna aktarmıştır. Tâbiûn dönemi ise, ashâbın izinden giden kârilerin çoğaldığı ve artık kırâat 

farklılıklarının belirmeye başladığı bir dönemdir. Bu dönemde kırâat farklılıkları, sahih-mütevâtir ve 

şâz olarak tanımlanmış ve bu konuda bazı şehirler öne çıkmaya başlamıştır.2 Bunlar; Medine, Mekke, 

Kûfe, Basra ve Şâm’dır. Burada önemli şahsiyetler ön plana çıkmışlardır. Bu şahsiyetlerin aldıkları 

kırâat eğitiminin, ana hatlarıyla ashâp dönemindeki kırâat ilmiyle aynı olduğunu söylemek 

mümkündür. Daha sonra hicri I. asrın sonu, II. asrın başları itibariyle kırâat ekolleri ortaya çıkmış ve 

yukarıda zikrettiğimiz merkezlerde oluşumlarını tamamlamışlardır.3 Bu ekollere mensup âlimlerin 

kırâat ilmine farklı yaklaşımları, kırâatta farklı anlayışların çıkmasına sebep olmuşlardır.  

Kırâat ve tefsir kaynakları incelendiğinde, bu alanda eser veren âlimlerin arasında belirgin 

birtakım farklılıkların olduğu görülmektedir. Şöyleki; kırâat âlimlerinin üzerinde durduğu en önemli 

nokta, sahih kırâatları belirlemek ve bu çerçevede usul ve ferş ihtilafları ile sahih kırâatları kârilerine 

nispet ederek tespit etmektir. Müfessirlerin öncelikli hedefi ise, âyetin muhtemel mânâlarını ortaya 

koymaktır. Onlar bu amaçla sahih kırâatların yanı sıra şâz kırâatları da tefsirlerinde naklederek, 

onlardan hareketle farklı bir anlamlar yakalamaya çalışmışlardır. Bu kırâat farklılıklarını bazen 

yaptıkları bir yorumu desteklemek için kendi tefsirlerine dayanak yapmaktadırlar. Kırâatların 

mânâya delaletinin peşinde olan müfessirler, bu nedenle kırâat ihtilaflarına tefsirlerinde temas 

ederler. 

Biz bu makalede konuyu, müfessir dil âlimlerin görüşlerini karşılaştırarak işlemeye 

çalışacağız. Nitekim, kırâat ilmi ile ilgili görüşlerin çoğunu ayrıntılı bir şekilde ele alan müfessir es-

Semîn el-Halebî’nin (öl. 756/1355) ed-Durru’l-Masûn fî ‘Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn adlı tefsiri, tefsir 

geleneğinde her ne kadar filolojik ağırlıklı bir tefsir olarak nitelendirilmiş olsa da, bu özelliğinin yanı 

sıra kırâat farlılıklarını genişçe işlemesi bakımından döneminin en önemli eserlerinden biri olarak 

değerlendirilebilir. Bu sebeple es-Semîn el-Halebî’nin kırâatlara yaklaşım tarzı ve yöntemini ortaya 

koymayı amaçlayan bu çalışmamızda ed-Durru’l-Masûn temel müracaat kaynağımız olmuştur. Bu 

çalışmayla, müellif’in tefsirinin çerçevesinde zikrettiği kırâatlara dair görüşlerinden haraketle, onun, 

                                                           
2 Ebu’l-Hayr Şemsu’d-dîn Muhammed b. Muhammed İbnu’l-Cezerî, en-Neşr fi’l-Kırââtı’l-‘Aşr, thk. Ali 

Muhammed ed-Dabbâ’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2009), 1/9.  
3 İbnu’l-Cezerî, en-Neşr, 1/13. 
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Kur’ân’ın kırâat farklılıklarını nasıl değerlendirdiğini tespit etmek ve müellif’in görüşleri ile, oturmuş-

sistemleşmiş kıraat anlayışları arasında karşılaştırmalar yapmak niyetindeyiz. Bu suretle de, onun 

nihai anlamda Müslümanların kabulüne konu olmuş klasik kırâat farklılıklarını nasıl 

değerlendirdiğini ortaya koymaya çalışacağız. Müellif’in kırâatlara yaklaşımını ele almadan önce, 

kırâatların sıhhat değeri ile ilgili genel bir bilgi vermenin, müellif’in kırâatlara yaklaşım tarzını ve 

yöntemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. 

1. Sıhhat Bakımından Kırâatlar 

Senedi sahih olan, bir vecihle de olsa Arap gramerine ve resm-i Osmani’ye uygun olan kırâatlara 

sahih kırâat denir. İbnu’l-Cezerî’ye (öl. 833/1429) göre, bu şartları taşıyan kırâat, ister yedi imamdan, 

ister on imamdan ya da diğer imamlardan sâbit olsun, Kur’ân’ın indirildiği yedi harften olması 

hasebiyle inkâr edilemez.4 Kaynaklarda sahih kırâatlar başlığı altında mütevâtir ve meşhur kırâatlar, 

sahih olmayan kırâatlar başlığı altında âhâd, şâz, müdrec ve mevzu kırâatlar ele alınmaktadır.   

1.1.Sahih (mütevatir) kırâatların şartları 

 Senedi sahih olup, tek bir vecihle de olsa Arap dili ve gramerine ve hattı Osmaniye’ye uygun 

olan kırâatlardır. Bu tür kırâatlar tevatüren nakil oldukları için bunları red veya inkâr etmek caiz 

değildir.5 Nitekim bu kırâatların, Kur’ân’ın nâzil olduğu ‚yedi harf‛ten oluştuğu belirtilmektedir. 

Bütün Müslümanlar bu kırâatlara inanmak ve kabul etmekle mükelleftirler. Mütevâtir kırâatlara ait 

hükümler kesinlikle değişmezler. Sahih olmaları şartıyla herhangi bir kırâatın, yedi imamın veyahut 

bunların dışında kalan diğer muteber imamlardan herhangi birinin kırâatının olması durumunda hal 

değişmez.6 Kırâatların sıhhat şartlarını maddeler halinde aşağıda açıklayacak olursak; konunun daha 

iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. 

a. Kırâat, tek bir vecih ile bile olsa Arapça’ya ve resm-i Osman hattına uygunluk şartına sahip 

olmalıdır. Tek bir vecihle zikrinden maksat; gramer vecihlerinden üzerinde ittifak olsun veya olmasın 

veya bir kurala dayanıp dayanmaması kırâat açısından önemli değildir. Önemli olan, kırâat şeklinin 

yaygın olması ve tahkik ehli tarafından sahih bir senetle alınmış olmasıdır. es-Suyûtî, İbnu’l-

Cezeri’den: Kırâat ehline göre sahih kırâat şartlarında aranan en önemli esasın, Arap gramerine 

uygunluğunun bulunması olduğunu nakletmektedir.7 

b. Kırâat, Hz. Peygamber’den sahih bir senetle ulaşmalıdır. Sahih kırâatın, adalet ve dabt yönü bilinen 

sağlam kimselerden nakledilmesi, rivâyet zinciri ile nakledilmesi ve senette kesinti olmadan Hz. 

peygamber’e ulaşmasıdır. Diğer yandan, bu tür kırâatların, kırâat imamları tarafından şöhret bulması, 

                                                           
4 İbnu’l-Cezerî, en-Neşr, I/9,  
5
 Celâluddin es-Suyûti, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, thk.Muhammed Hanefi Hasur, Mektebetu Dâru’t-Turas, 

Kâhire, 1. Baskı, 1431/2010, s. 227;  Muhammed Abdulazim ez-Zerkâni, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, 

thk. Bedi’ es-Seyyid ellehâm, Dâru Kuteybe, Dımaşk, I-II, I/495; Muhammed b. Ömer b. Sâlim Bâzemûl, el-

Kıraât ve Eseruhâ fi’l-Ahkâm ve’t-Tefsir, Câmiatu Ummu’l-Kura, 1412,1413, s. 125 
6
 Suyûti, el-İtkân, s.228; Zerkâni, Menâhil, I, 495. 

7
 İbnu’l-Cezerî en-Neşr, I,9; Zerkâni, Menâhil, I,499; Celaleddin Abdurrahmân es-Suyûtî, et-Tahbîr fî ilmi’t-

tefsîr, thk. Fethi Abdulkadir Ferid, Dâru’l-ulûm Riyad, 1402/1982, s. 132. 
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hata ihtiva etmemesi ve şâz olma durumlarının bulunmamasıdır.8 Nitekim müteahhirden bazıları, 

senedin sahihliği ile yetinmeyip, tevâtürün sıhhat derecesine de değinmişlerdir. Zira Kur’ân’ın ancak 

tevâtürle sabit olabileceğini ve bunun da zaruret olduğunu iddia etmişlerdir.9 

c. Kırâat, Hz. Osman zamanında istinsah ettirilen Mushaflardan birinin yazılış şekline tahkiken veya 

takdiren uygun olmalıdır. Hz. Osman döneminde kurulan istinsah komisyonları, mushafları yazarken 

hareke veya nokta kullanmayıp, kelimeleri mümkün mertebe birden fazla kırâat ihtimalini de göz 

önünde bulundurmak suretiyle yazmaya gayret göstermişlerdir. Nitekim benzer imla ile yazılmaya 

uygun olmayan kelimeleri, farklı yazılış şekilleriyle farklı Mushaflara geçirdiler. Bundan dolayı 

mesâhif-i Osmâni’ye arasında fark olmasına rağmen, sahih kırâat hattının takdiren de olsa, ‚İmam 

Mushaflar‛ denilen bu Mushaflardan birinin imla şekline uygun olması gerekmektedir. Zikredilen bu 

ölçüler, ister yedi veya ister on kıraat imamlarından rivâyet edilen kırâatlar olsun geçerliliğini 

muhafaza eder.10 

1.2. Sahih olmayan kırâatlar  

Zikredilen bu şartlara dâhil olan kırâatlar, sahih kırâatlar olarak addedilmektedir. Bunlardan 

herhangi birinin eksik olduğu kırâatlar ise; ahâd, şâz, mevdu ve müdrec (zayıf veya bâtıl) kırâatlar 

grubuna girmektedir. Bu kırâatların, yedi veya on imamın yahut başkalarından birinin kırâatı olması 

durumunda hüküm değişmez.11  

2. Senet bakımından kırâatlar ve taşıdıkları hükümler 

2.1. Mütevatir Kırâatlar    

Yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan bir topluluğun, kendilerinden önceki diğer 

bir topluluktan, muttasıl bir senetle peygamber’e kadar ulaşan nakilleridir. Bunların örneğini, yedi 

kırâatın ve bunlara ilaveten on kırâatın naklindeki tariklerin birleşmesi teşkil etmektedir. Cumhûr’a 

göre yedi kıraat mütevâtir olarak kabul edildiği gibi, İbnu’l-Cezeri’nin Muncidu’l-Mukriîn adlı 

eserinde yedi kırâatı on kırâat’a tamamlayan Ebû Câfer, Yâkûb, ve Halefu’l-Âşir’in kırâatlarının da 

İslâm ümmetinin benimsediği mütevatir kırâatlardan olduğunu belirtmektedir.12 Sahih ve genelde 

makbul kırâatların en üst düzeyinde olduğu kabul edilen mütevatir kırâatların, sıhhat açısından 

birinci dereceyi oluşturduğu belirtilmektedir.13  

                                                           
8
 İbnu’l-Cezerî, en-Neşr,I, 14; Zerkânî, Menâhil, I,411. 

9
 İsmail Hakkı İzmirli, Târih-i Kurân, Böre yayınevi, İstanbul, 1956, s. 18. 

10
 Suphi es-Sâlih, el-mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-ilmi’l-Melâyin, 14. Baskı, s.278. 

11
 Zerkeşi, el-Burhân, 235-236; Suyûti, el-İtkân, 229. 

12
 İbnu’l-Cezeri, Muncidu’l-Mukriîn, ve Murşidu’t-Tâlibîn, Dâru’-kutubi’l-ilmiyye,1420/1999,s. 18. 

13
Hacı Önen, Kıraat Tarihi ve Kıraat Farklılıklarının Kur’ân Tefsirine Etkisi, Rağbet yay. 2017, İstanbul, s.73. 
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2.2.  Meşhur Kırâatlar   

Senedi sıhhat açısından Arap dili gramerine ve resm-i Osmanî Mushaf hattına uygun gelen ve kurrâ 

imamları tarafından şöhret bulan, fakat tevatür derecesine ulaşmayan kırâatlara meşhur kırâatlar 

denir. Bu tür kırâatlar yedi ve on kırâat imamlarının makbul saydıkları kırâatlardır. Nitekim İbnu’l-

Cezeri, (ö. 833/1429) kırâatları, mütevatir kırâatlardan addedilen Ebu Cafer (130/747), Yakub (ö. 

205/820) ve Halef’i (ö. 229/843) meşhur kırâat imamları olarak‛ kabul etmektedir. On kırâattan birinde 

tarik’ler çeşitli olur, birinin naklettiğini diğeri nakletmez ise, bu meşhur kırâat sayılır. Meşhur kırâata, 

mütevatir kırâatta olduğu gibi inanmak vaciptir ve bunlardan herhangi birini inkâr etmek câiz 

değildir.14 

2.3. Âhâd kırâatlar    

Âhâd kırâatlar, senedi sahih olmakla beraber, Arap dili gramerine uymayan veya hatt-ı 

Osmani mushafa uygun düşmeyen veya kırâat imamları arasında istenilen şöhrete ulaşmayan 

kırâatlardır. Bu kırâatlara örnek olarak, Hâkim’in (ö. 405/1014), Âsım el-Cuhderi (ö. 128/745) tarikiyle 

Ebu Bekr’e (öl. 52/672)’den naklettiği, Rahmân sûresinin 76. Âyetinin (   15( متكءين على رفارف خضر وعباقرَى حسان

‚(Cennettekiler orada) yeşil yastıklara ve çok güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar‛ şeklindeki kırâatını vermek 

mümkündür.  ‘رفرف’ (yastık) ve ‘عبقرى’ (döşek) kelimeleri mütevatır kırâatlarda müfret olarak okunduğu 

halde, bu kırâatta ise çoğul olarak okunmuştur.16 Bu tür kırâatlar okunamaz ve bunlara inanmak da 

vacip değildir. 

2.4. Şâz kırâatlar   

Şâz kırâatlar, senedinde sıhhat derecesine ulaşamayan kırâatlardır.17 Şâz kırâatlarda senedin 

inkitâ’ından dolayı râvinin sikalığını bozması ve senedinde sıhhat olmayan kırâatın, diğer 

rükünlerinden birine isabet etmeyen kırâatlardır. Şâz kırâatlar, cumhûr’un kırâatının dışında kabul 

edilmiş ve âhât senetlerle gelen kırâatlar olarak telakki edilmiştir. Genelde âlimler, şâz kırâatları 

benimsememiş ve bu şekilde Kur’ân’ın okumasından uzak durmuşlardır.18 Sözü edilen kırâatlar, 

senedinde sıhhat ve güvenilirlik bulunmayan kırâatlardır. Örneğin, İbnu’s-Sumeyfaa’nın, Yûnus 

sûresinin, 92. Âyetindeki ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية) kelimesini ‘ننحيك’ şeklinde okumasıdır.19 Bu tür 

kırâatların yazım şekli mushafın hattına uygun olsa bile kabul edilmezler ve Kur’ân’dan sayılmazlar.20   

                                                           
14

 Zerkâni, Menâhil, I,508. 
15

 er-Rahmân, 55/76. 
16

 Ahmed b. Muhammed el-Benna, İthâfu Fudalâi’l-Beşer fi’l-Kirâati’l-erbaa aşar, thk. Muhammed Şaban 

İsmail, I-II, Âlemu’l-Kutub, Beyrut, 1408/1986, II, 513. 
17

 Suyûti, İtkân 231, Zerkâni, Menâhil, I,508, Ali Osman Yüksel, İbn Cezeri ve Tayyibetu’n-Neşr, İfav yay. 

İstanbul, 1996, s. 265. 
18

Şihabuddin Abdurrahman b. İsmail Ebu Şâme, el-Mürşidu’l-veciz İle Ulûmin Tetealleku bi’l-Kitâbi’l-Azîz, 

Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, 1424/2002, s.131. 
19

Yunus, 10/92,  Zerkâni, Menâhil, I,508. 
20

 İbnu’l-Cezeri, en-Neşr, I, 16. 
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2.5. Mevzû kırâatlar   

Bu kırâatlar hiçbir esasa dayanmayan, kırâat çeşitleri arasında sayılmayan ve asılsız olarak bir 

kimeyse nisbet edilen kırâatlardır. Buna örnek olarak Ebu Hanife’ye asılsız bir şekilde Muhammed b. 

Cafer el-Huzâi (408/1017)’nin nisbet ettiği Fâtır süresinin 28. Âyeti olan ( إمنا خيش هللَا من عباده العلماء  ) şeklinde 

üstünlü olarak okunan Allâh lafzını    امنا خيشى هللاه’ şeklinde ötreli olarak okunmasıyla ortaya çıkan kırâat 

teşkil eder.21 Bu okuyuştan, (hâşâ) ‚Allah, âlim kullarından korkar‛ mânâsı ortaya çıkar. Halbuki 

âyetin gerçek mânâsı ‚Allah’tan, kulları içinden ancak âlim olanlar korkar‛22 şeklindedir. İbnu’l-

Cezeri, bu tür kırâatların bir aslının olmadığını Ebû Hanife’nin bu kırâatlarla bir ilgisinin 

bulunmadığını fakat birtakım müfessir tarafından detaylı incelenmesi yapılmadan ona izafeten 

nakledildiğini kaydetmektedir.23 

2.6. Müdrec kırâatlar    

Müdrec kırâatlar, âyetlere tefsir kabilinden yapılan ziyadelerdir. Buna örnek olarak; Sa’d b. 

Ebî Vakkâs’ın Nisâ Süresinin (اخ او اخت من ام  ولو)12 24. âyetine (  أم ) ziyâdesini ilave etmiştir. Diğer yandan 

İbn Abbas’ın Bakara sûresinin (  تبتغو فضال من ربكم يف موسم احلجليس عليكم جناح ان )25 198. âyetine ‘يف مواسم احلج’ (hac 

mevsiminde) ziyadesini ilave etmesi de bu kırâat biçimine örnek teşkil etmektedir. 

Yapılan bu ziyadelerle ilgili olarak İbnu’l-Cezeri, bunların sahâbe tarafından tefsiri izah etmek ve 

açıklamak amacıyla konulan ziyadelikler olduğunu belirtmiş ve şöyle devam etmiştir. ‚Çünkü onlar, 

Kur’ân’dan olmayanları kesin olarak biliyorlardı. Bu nedenle, Kur’ân’ın tefsir mahiyetindeki bilgileri 

Mushaflarına yazmaktan imtina etmiyorlardı. Ne var ki, sonradan gelenler, bu ziyadeleri kırâattan 

sanmışlardır.‛26 Kırâatların mahiyeti ile ilgili kısa açıklamalarımızdan sonra kendisinin kırâat 

tercihlerini konu alacağımız müellif’in hayatı ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz.  

3. es-Semîn el-Halebî’nin Hayatı 

Tarih eserlerinin verdiği bilgilere göre, müfessirin adı Ahmed, babasının adı ise Yûsuf’tur. 

Ancak farklı kaynaklarda es-Semîn el-Halebî’nin isim ve künyesi farklı şekillerde şöyle 

zikredilmiştir:27 Ahmed b. Yûsuf b. Muhammed b. Mes’ûd Ebu’l-Abbâs el-Halebî28 b. Ahmed b. Yûsuf 

                                                           
21

 Suyûti, tkân, 231; Zerkeşi, Menâhil, I,509. 
22

 Fâtır, 35/28. 
23

 İbnu’l-Cezeri, en-Neşr, 1, 16. 
24

 en-Nisa, 4/12. 
25

 el-Bakara, 2/198. 
26

Suyûti, İtkân, 232; Zerkeşi, Menâhil, I,509; Abdurrahman Çetin, Kırâatların Tefsire Etkisi, Ensar yay. 2012, 

İstanbul, s. 86; İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kırâatı, İfav yay, İstanbul, 2011, s. 267.  
27 Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Kenânî el-Askalânî Şihabuddîn İbn Hacer, ed-Dureru’l-Kâmine fi a’yâni’l-mieti’s-

Sâmine, nşr. Dâiretu’l-Maârifi’l-Osmaniyye (Haydarabat: y.y., 1349/2012), 1/334; Abdulazîz Hatip, ‚Semîn el-

Halebî‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36/492-493. 

28 Ebu’l-Hayr Şemsu’d-dîn Muhammed b. Muhammed İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye fî tabakâti’l-Kurrâ, thk. 

Goothelf Bergestraesser ( Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2006), 1/138. 
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b. Abdiddâim Şihâbuddîn Ebu’l-‘Abbâs Ahmed b. Yûsuf b. Muhammed, Allâme Şihâbuddîn Ebu’l 

Abbâs Ahmed b. Yûsuf b. Muhammed Abduddâim Şihâbuddîn Ebu’l-Abbâs el-Halebî ve’l-Mısrî29 es-

Semîn en-Nahvî şeklinde ifade edildiği görülmektedir.30   

es-Semîn el-Halebî, Suriye’nin Halep Şehrine tensip edilmesinden dolayı Halep’li olduğu 

anlaşılmaktadır.31 Eldeki kaynaklarda onun doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmadığı gibi, 

kaynakların, müellif’in hayatının muhtelif kısımlarını karanlıkta bıraktıkları görülmektedir. 

Kaynaklarda müellif’in ailesi, çocukluk dönemi ve Halep’teki yaşamı ile ilgili bilgilere rastlayamadık. 

Ancak mevcut bilgiler, onun Halep’li olduğunu sonradan Mısır’a geldiğini ve orada hocası Ebû 

Hayyân el-Endelusî’den (öl. 745/1344) nahiv ve diğer ilimleri öğrenerek diğer akranlarına üstünlük 

sağlayıncaya kadar hocasından ayrılmadığını belirtmektedir. Kırâat ilimlerini ise hocası Takkiyyu’s-

Sâiğ’den (öl. 725/1325) almış; diğer yandan Yûnus ed-Debûsî (öl. 729/1329) ve zamanın diğer 

âlimlerinden hadis okumuştur. 

 Çoğu kaynaklarda, Mısır’ın Kâhire şehrine yerleştiği ve orada ilim tahsil ettiği zikredilir.32 Bu 

arada bir süreliğine İskenderiye’de bulunduğu da kaydedilmektedir. Kaynaklar bu konuda bizleri pek 

fazla aydınlatmamakta; fakat İbnu’l-Cezerî, onun İskenderiye’de Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm el-

‘Uşşâb’tan (öl. 736/1336) Kırâat ilimlerini tahsil ettiğini belirtmektedir.33 Bunun dışında, müellifin 

eserlerindeki kendi ifadelerinden de anlaşıldığı kadarıyla, onun Filistin ve Dimyat’a da seyahat ettiği 

anlaşılmaktadır. Yukarda ifade edildiği gibi es-Semîn, Hocası Ebû Hayyân ile olan beraberliğini uzun 

süre devam ettirerek İ’râbu’l-Kur’ân’a konusunda yazdığı eserini, hocasına, onun bazı görüşlerini 

reddedetmiş, bazı görüşlerini takdir etmiş olarak arz etmiştir.34  

4. es-Semîn el-Halebî’nin Yaşadığı Dönem 

es-Semîn el-Halebî’nin çocukluk döneminin Halep’te geçtiği bilinmektedir. Hayatının 

yetişkinlik dönemi ve sonrasını, vefatına kadar Mısır’da geçirmiştir. Bu dönem Hicri yedinci asrın 

ikinci yarısı ile sekizinci asrın ortalarına rastlar ki bu dönemde Mısır’a Memlûklar her alanda 

hâkimdir.35 

Memlûklar, Mısır’da daha önce görülmemiş siyasî, iktisadî, ilmî ve sosyal alanda ileri 

düzeyde bir gelişme göstermişlerdir. Zira Mısır o dönemde İslâm âleminin merkezî konumuna 

                                                           
29 Askalânî, ed-Dureru’I-Kâmine, 1/339. 
30 İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye,  1/138. 
31 Kâmil Selmân el-Cebûrî, Mu’cemu’l-Udebâ mine’l-‘asrı’l-Câhilî hattâ seneti 2002, nşr. Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye 

(Beyrut: y.y., 2003), 1/310; el-Mubârek b. Muhammed b. el-Cezerî b. el-Esir Mecduddîn Ebu’s-Seâdât, en-Nihâyetu 

fî Garîb el-Hadîs ve’l-Eser, thk. Ali b. Hasen b. Ali b. Abdulhamîd el-Halebî (Cidde: Dâr İbnu’l-Cevzî, 1421), 1/818-

819; Abdurrahmân b. Abdurrahmân b. Ebû Bekir Muhammed b. Sâbikuddîn Celâleddîn es-Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât 

fî Tabakâti’l-luğaviyyîn ve’n-Nuhât, nşr. İsa el-Bâbî el-Halebî (Dimaşk: y.y., 1384/1964), 1/402; Askalânî, ed-Dureru’l-

Kâmine, 1/339; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, 6/179. 
32 Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât, 1/402; İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihaye, 1/138; Askalâni, ed-Dureru’l-Kâmine, 1/361; Cebûrî, 

Mu’cemu’l-Udebâ, 1/310. 
33 İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/138; Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât, 1/402; Dâvudî, Tabakâtu’l-Mufessirîn, 1/101; 

Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, 1/360; Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât, 175. 
34 İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/139. 
35 Hatip, ‚Semîn el-Halebî‛,  492. 
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gelmişti.36 Doğuda Moğol istilası nedeniyle oradaki İslâmî yönetimlerin (Abbâsî ve Büyük Selçuklular) 

hızla zayıflaması sonucu Bahrî emirleri (Birinci Memlûk dön. 1382/1250) tarafından sultan ilan edilen 

I. Baybars, Memlûk Devletinin gerçek kurucusu sayılmakla birlikte Memlûk tarihinde yeni bir dönem 

başladı. Baybars, hâkimiyetini kuvvetlendirmek amacıyla, Abbâsî halifelerinden birini halife ilan 

ederek İslâm ülkeleri üzerinde nüfuz sahibi oldu.37 

Memlûk’lar böylece elde ettikleri siyasî meşruiyetle beraber, askerî, idarî ve adlî 

düzenlemeleri dînî çerçeve dâhilinde mîras aldıkları Zengi ve Eyyûbî dönemindeki gelişmelerin de 

doğrudan varisi durumuna geldiler.38 Diğer yandan haçlı seferleri ve Avrupa’nın Endülüs Emevî 

Devletini zayıflatması sonucu, Mısır’a Doğu’dan ve Batı’dan göç akınları başladı. Bilhassa Memlûk 

idaresindeki Kâhire’ye ilmî nitelikli göçler yaşandı. Bunun en önemli nedeni, dönemin sultan 

idarecileri ilme ve ilim adamlarına değer vermeleridir. Bu atmosferde Mısır’a pek çok ilim ehlinin göç 

etmiş ve bunun neticesinde orada çok hızlı ilmi gelişmeler kaydedilmiştir. 39 

O dönemde Mısır’da kırâat, tefsîr, fıkıh ve hadîs alanında önemli şahsiyetler yetişmiştir. 

Bunlardan bazıları; el-Cerâidî (öl. 621/1224), el-Câberî, (öl. 732/1332) ve İbnu’l-Cezerî (öl. 833/1430) ve 

Burhâneddîn el-Kerekî’dir. (öl. 853/1449) Bu âlimler, kendi dönemlerinde, sözü edilen ilimlerde 

temâyüz etmişlerdir. Nitekim bu devir, rivâyet, dirâyet ve ahkâm tefsîrlerinin en özgün örneklerinin 

te’lif edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde İslâm dünyasının en meşhur şahsiyetleri, Endülüs 

menşeli Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (öl. 671/1214), Ebû Hayyân el-Endelusî (öl. 745/1344) ve 

öğrencisi es-Semîn el-Halebî’dir. Aynı şekilde tefsîriyle büyük şöhret kazanan İbn Kesîr (öl. 774/1373), 

Celâleyn tefsîri müellifleri, Celâleddîn es-Suyûtî (öl. 911/1505) ve Celâddîn el-Mahalli (öl. 864/1459), 

elli tefsiri bir araya getirmeye çalışan İbnu’n-Nakîb el-Makdisî (öl. 698/1298) ve el-Bikâi (öl. 885/1480) 

gibi müfessirler de dönemin önemli şahsiyetleridir.40 

Memlûk sultanları, Zengi ve Eyyûbi’lerden devraldıkları ilmî müesseseleri daha da 

geliştirerek bölgeyi sünnîleştirme politikalarına hız vermişlerdir. 14. Yüzyılın sonlarına doğru 

ekonomik krizlere, salgınlara, kıtlıklara ve karışıklığa rağmen yalnızca Kâhire’de baş döndürücü 

anıtlar ve yapılar inşa edildiği gibi; Şâm, Halep ve Kudüs de oradan geri kalmamıştır.41 Öyle ki 

Kâhire’de, her mezheb’e ait özel medreseler kurulmuştur. Dönemin en yaygın ilimleri olan fıkıh, 

tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde gelişen bu medreseler zamanla kendi alanlarında birer ihtisâs 

                                                           
36 Yûsuf b. Cemâluddîn Ebu’l-Mehâsın b. Tağriberdî, en-Nucûmu’z-Zâhire, fî Mulûki Mısır ve’l-Kâhire (Mısır: Kültür 

Bakanlığı, 1963), 10/321; Corcî Zeydân, Târihu Âdâbi’l-lugati’l-Arabiyye, nşr. Müessesetu’l- Hindâvî li’t-Ta’lîm ve’s-

Sekâfeti (Mısır: y.y., 2012), 3/121-122. 
37 İsmail Yiğit, ‚Memlûklar‛, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29/97-100;  

Cüneyt Kanat, ‚Bahrî Memlûklar Zamanında Hüküm Süren Çerkez Asıllı Sultan Baybars el-Çaşnigir (1309-

1310)‛, Tarih İncelemeleri Dergisi 13/1 (Haziran 1998), 97-119. 
38 Salih Çift, ‚Memlûklar Dönemi Mısır’ında Sûfiler ve Tasavvuf Aleyhtarları‛, Uludağ Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi 11/1 (2002), 246. 
39 Eymen Fuâd Seyyid, ‚Kâhire‛ (1.Kuruluşu ve Osmanlı Öncesi), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 24/182-191. 
40 Şihâbuddîn Ahmed b. Yahya İbn Fazlallah el-‘Umerî, Mesâliku’l-Ebsâr fî Memâliki’l-Emsâr, thk. İbrahim Sâlih 

(Dubâi: el-Mecme’us’-sekâfeti, 1432/2002), 176; Yiğit, ‚Memlûkler‛, 95. 
41 Andre Clot, Kölelerin İmparatorluğu Memlûklerin Mısır’ı, çev. Turhan Ilgaz (İstanbul: Epsilon Yayınları, 2005), 

220; ‘Umerî, Mesâliku’l-Ebsâr,  312. 
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merkezi haline gelmiştir. Bunun yanında medreselerin idâresi ilim adamlarına verilmiş ve mâlî 

giderlerini karşılamak için çeşitli vakıflar kurularak halktan zengin olan kişilerden büyük bağışlar 

toplamak sûretiyle bu hizmetler sürdürülmüştür.42 Suyûtî’nin, Husnu’l-Muhâdara adlı eserinde, ‚es-

Selâhiyye Medresesinin dünyanın en büyük medresesinin olduğunu ve bu medresenin Mısır’da 

kurulduğunu kaydeder.‛43 Bu ilmi gelişmeler neticesinde Memlûk diyârı, Sünnî İslâm dünyasının 

siyasî ve ilmî merkezi haline geldi. 

Bilindiği gibi Memlûk’lu yöneticiler Arap kökenli değillerdi. Yerli halk ise büyük çoğunlukla 

Araplardan müteşekkildi. Bu sebeple yöneticiler kendilerini halka benimsetmek için ilme ve ilim 

adamlarına değer vererek bu yollarla güç elde etmek ve İslâm âleminin liderliğini sağlamak 

istemişlerdi.44 

Bu dönemde çok sayıda ilim merkezleri teşekkül ettiği gibi, birçok ilim adamı da yetişmiştir. 

Görüldüğü kadarıyla sadece dinî ilimlerde değil, diğer beşerî ilimlerde de ilerlemeler kaydedilmiştir 

ki, dönemin meşhur, medrese, kütüphâne, hastâne, rasathâne vb. eserleri,  Memlûk döneminin bu 

özelliğini ortaya koyan birer belge durumundadır. İşte es-Semîn el-Halebî’nin böylesine müsâit ve 

gelişmiş ilmi bir iklimde yaşamış ve yetişmiş olması önem arz etmektedir.45 

es-Semîn el-Halebî’nin, Kâhire’de bulunduğu sırada aldığı resmi vazifelerin arasında ilki, İbn 

Tolun Câmî’inde kırâat ve nahiv müderrisliği olmuştur. Daha sonra İmâm Şâfiî câmî’inde tedrîsâta 

devam etmiştir. Fakat tarihi kaynaklar, bu görevleri ne kadar sürdürdüğü ve görevlerinden ne zaman 

ve hangi sebeplerle ayrıldığı konusunda pek net bilgi vermemektedir.46 

Özetle,  es-Semîn el-Halebî, ömrünün bir kısmında ilim tahsili ile iştigal etmiş ve kalan diğer 

kalan kısmında ise câmî müderrisliği, kadı nâipliği ve evkâf nâzırlığı gibi görevler yapmıştır. Bu 

bilgilerden, onun yaşadığı toplumdaki saygınlığı, ilim dünyasındaki yeri ve önemi kolayca 

anlaşılmaktadır. 

5. es-Semîn el-Halebî’nin Tefsîrinde Kırâat ve Onun Kırâat İlmindeki Yeri 

es-Semîn el-Halebî’nin tefsirinde göze çarpan en önemli özellik; kırâat vecihlerine genişçe yer 

vermesidir. Bu özellik, eserinin hacmini epeyce genişletmiştir. Fakat bu genişlik eserin değerini 

azaltmamış, daha da önemli hale getirmiştir. Çünkü kırâatları bu derecede geniş kapsamlı ve 

ansiklopedik mahiyette ele alan çok az tefsir eseri kaleme alınmıştır. Müellif’in tefsîri sarf, nahiv, lugât 

ve kırâat yönünden hacimli bir eserdir. es-Semîn el-Halebî, hocası Ebû Hayyân ile lugat, nahiv ve 

                                                           
42 Ebu’l-Abbâs b. Ahmed el-Kalkeşendî, Subhu’l-A’şâ fî Kitâbeti’l-İnşâ, nşr. Dâru’l-Kutubi’l-Hudeyviyye (Mısır: y.y., 

1333/1913), 1/466; Muhammed Zağlûl Selâm, el-Edebu fi’l-Asri’l-Memlûki (Mısır: Dâru’l-Maârif, 1971), 105. 
43 Ğarsuddîn Halil b. Şâhîn ez-Zâhirî, Zübdetu Keşfi’l-Memâlik Beyânu’t-turuk ve’l-Mesâlik (Paris: P. Ravaisse, 1894), 

92; Abdurrahmân b. Ebî Bekir b. Muhammed b. Sâbiku’d-dîn el Hudayri es-Suyûtî Celâleddîn, Husnu’l-Muhâdara 

fî Târih-i Mısır ve’l-Kâhire, thk. Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhim (Dimaşk: Dâr İhyâi’t-Turasi’l-Arabi, 1387/1967), 

1/256. 
44 Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, 1/105-106; Abdulhamîd Sâlih Hamdân, Târihu’l-Kabâile’l-Arabiyye fî Mısır (Kâhire: 

Âlemu’l-Kutub, 1430/ 2009), 63. 
45 Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât, 1/402; İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/138; Askalânî ed-Dureru’l-Kâmine, 1/361; İbnu’l-

İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb, 6/179; Dâvûdî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, 1/101. 
46 Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, 1/536; İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/138; Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, 1/391; 

İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb, 6/179; Dâvudî, Tabakâtu’l-Müfessirîn, 1/101; Suyûtî, Buğyetu’l-Vu’ât, 1/402.  
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kırâat konularında çokça tartışması ve bu alanlarda ona muhâlefet edecek derecede bir tefsîri kaleme 

alması bizleri bu konuda araştırma yapmaya sevkeden temel hususiyet oldu. es-Semîn el-Halebî, 

özellikle tefsîrinde, Kur’ân lugatına bağlı olarak beyân, vücûh ve i’râb konularını ele almasının 

yanında kırâat konularını da yoğun bir şekilde işlemiştir.47  

es-Semîn el-Halebî, birçok ilimle meşgul olduğu gibi Kırâat ilmindeki ihtisâsı ile de öne 

çıkmıştır. Ömrünü Kur’ân ilimlerine vakfetmiş bu âlimle ilgili olarak, İbnu’l-Cezerî gibi yine önemli 

bir âlimin şu övgülreri dikkate değerdir. ‚O, çok değerli ilim adamlarının yetiştirdiği, kendi asrının 

önemli ilmi şahsiyetlerindendir. O, kendi döneminin ilmini incelikleriyle dokuyan, kırâat ilmi gibi bir 

ilmi en güzel bir şekilde işleyen ve bununla ilgili daha önce misli bulunmayan el-İkdu’n-Nadîd (Şerh-u 

kasîdetu’ş-Şâtıbiyye) şerhi el-Hirzu’l-Emâni adıyla bilinen meşhûr kitabın müellifidir.48 Suyûtî de (öl. 

911/1505) aynı şekilde el-İtkân adlı eserinde, müellif’in İ’râbu’l-Kur’’ân’ından aynı şekilde övgüyle 

bahsetmiştir.49  

Müellif’in, Kâhire’de dönemin önemli ilim çevrelerini teşkil eden meşhur hocalardan dersler 

aldığı, en çok ilgilendiği alanların, kırâat, nahiv, tefsîr ve hadîs ilimleri olduğu, özellikle kırâat ve 

nahiv alanında dönemin meşhûr âlimleri arasında önemli yeri olduğu kaydedilmektedir.50 Hocaları 

arasından en uzun süre ders aldığı ve ilmi şahsiyeti üzerinde en fazla etkili olan hocasının el-Bahru’l-

Muhît’in müellifi Ebû Hayyân el-Endelusî olduğu anlaşılmaktadır. Kaynaklarda Suyûtî ve İbnu’l-

İmâd (öl. 1089/1679) gibi şahsiyetler müelliften bahsederken;  ( َوََلَزَم اَََب َحيَّان أْن فَاَق أقْ رَانَُو)  ‚Akranlarını 

geçinceye kadar Ebû Hayyân’dan ders almaya devam etti‛ diyerek, ondan uzun süre ders aldığını ifade 

ederler.51 İbnu’l-Cezerî de aynı şekilde (  ُقَ َرَء َعَلى أِب َحيَّان َوَسََِع ِمْنو) ‚Ebû Hayyân’dan kırâat dersi aldı ve 

ondan  (hadis) dinledi.‛ İfadesiyle aynı gerçeğe işaret etmektedir.52 

Görüldüğü gibi es-Semîn el-Halebî, ilim çevrelerinin takdirini ve güvenini kazanmıştır. 

Kaynaklarda onun te’lif ettiği eserlerden, ders aldığı hocalardan ve üstlendiği görevlerden övgüyle 

bahsedilir. Bununla birlikte müellif’in ilgilendiği ilim dalları arasında hassaten kırâat ilminde temâyüz 

ettiği anlaşılmaktadır. 

5. es-Semîn el-Halebi’nin Kırâat Tercihleri 

Kırâat kaynaklarında tercih, ‚Kıraat biçimlerinden nakledilenler arasında, râviler 

açısından en meşhur olanı tercih etme‛ anlamında kullanılmaktadır. Kıraat ve tefsir 

kaynakları incelendiğinde bu alanda eser veren âlimlerin kırâatlara yaklaşımları arasında 

belirgin birtakım farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Müfessirler ise, kaleme aldıkları 

                                                           
47 Ömer Abdulazîz Muhammed Bûrînî, el-Muvâzenetu Beyne Ebî Hayyân ve’s-Semîn el-Halebî min Hilâli Tefsîrihime fî 

Sûreti’l-Bakara (Ürdün: Yermuk Üniversitesi, 2009), 10. 
48 Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yûsuf b. Abduddâim es Semîn el-Halebî, Umdetu’l-Huffâz fî Tefsiri Eşrefi’l-Elfâz, thk. 

Muhammed Bâsil ‘Uyûnu’s-sûd (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1417/1996), 2/6; İbnu’l-İmâd, Şezerâtu’z-Zeheb, 

8/307; İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 2/138. 
49 Suyûtî, el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân, 235. 
50 Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, 1/338. 
51 Askalânî, ed-Dureru’l-Kâmine, 1/339; Suyûtî, Buğyetu’l-Vuât, 1/402; İbnu’l-İmâd,  Şezerâtu’z-Zeheb, 6/179. 
52 İbnu’l-Cezerî,  Gâyetu’n-Nihâye, 1/138.  
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eserlerinde her hangi bir âyetin tefsirinde farklı anlamları elde etmek için sahih kırâatlarla 

birlikte şâz kıraâtlardan da istifade etmişlerdir. Bu çerçevede müfessirlerin, kırâatların ferş 

ile ilgili kısmından yararlanmakla birlikte, buna karşın kırâatla ilgili, örneğin kelimenin 

imâle, feth, idğâm, teshil ve med miktarları gibi, usul ile alakalı konulara neredeyse hiç 

temas etmedikleri görülmektedir. Tefsirlerin, kırâatlar yönünden genel özelliği olan bu 

durumun es-Semîn el-Halebî’nin ed-Durru’l-Masûn’u için ise, tefsirlerin kırâatlar yönünden 

genel öezlliği olan bu durumun geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Zira müellif’in eserinde 

kırâatlardan bir müfessir ve dil bilimci olarak yoğun bir şekilde yararlandığını görmekteyiz.  

Kırâat âlimleri, sahih kırâatların tespitinde ileri sürülen üç şartın en önemlisinin, o 

rivâyetin sahih bir senetle Hz. Peygamber’e ulaşması olduğunu ifade etmişlerdir. Bu 

anlamda sahih-şâz pek çok kıraat ihtilafını eserinde nakleden es-Semîn el-Halebî’nin, 

zikrettiği kırâatların tamamının tespitinde nakil-senet ölçüsünü kabul ettiği görülmektedir. 

Onun kırâat ilmindeki yerinden söz ederken kaynakların birçoğunda onun ‚Mukrî‛ 

olduğundan söz edilir. Kırâat sahasındaki yerini, onun ders aldığı hocalardan ve geride 

bıraktığı eserlerden anlamak mümkündür. 

Bilindiği üzere kırâat ilmi semâ ve müşâfehe yoluyla nakle dayanmaktadır. Bunlardan 

birincisi mütevâtir, yani ümmetin üzerinde ittifakla icmâ ettiği, kırâatı seb’a ve bunu takip eden 

kırâatı aşere’dir. İkincisi ise şâz kırâatlar olup daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu tür kırâatlara kırâat 

imamları farklı yaklaşımlarda bulunmuşlardır.53 es-Semîn el-Halebî tefsirinde ise şâz kırâatlara da 

genişçe yer vermiştir. Müellif, bu kırâatları sergilerken her ne kadar bunlarla ilgili olumsuz görüşler 

ortaya konmuşsa da şâz kırâatları çeşitli dil ve nahiv argümanlarıyla temellendirerek genişçe 

izahlarda bulunması, onun bu konudaki mahâretini ortaya koymaktadır.  

Eğer kırâat, mütevatir kâbilinden ise, buna tereddütsüz bir şekilde onay verir ve kesinlikle 

tenkitçilerin bazı kırâat tarzlarına karşı izledikleri uslûbu benimsediği görülmez. O, çoğu 

nahivcilerden olan ve kırâatı seb’a’ya dil ve gramer yönünden yaklaşan, ez-Zeccâc (öl. 311/923),  Ebû 

Hâtim (öl. 327/939), en-Nehhâs (öl. 338/950) ve ez-Zemahşerî’nin (öl. 538/1144) izinde olmakla birlikte 

kendi tercihini ortaya koymaktan geri durmamaktadır.54  

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi bazı nahivcilerin, birtakım mütevâtir kırâatlara itiraz ettikleri 

görülür. Oysa müellif, bu görüşlere cesaretle itiraz ederek ve bu iddiaların zayıf yönünü ortaya 

koymak suretiyle kendi görüşünü belirtir. Örneğin, ez-Zemahşerî, kırâat imamlarının en önde 

gelenlerinden Nâfî’nin (öl. 169/785) meşhûr râvilerinden olan Verş’in (öl. 197/812) kırâatı ile ilgili 

görüşünü şu örnekle ifade eder.   إنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َءاَْنَذْرتَ ُهْم ا) 

 ;İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir‚ (أَْم َلَْ تُ ْنِذْرُىْم َلَيُ ْؤِمُنونَ 

inanmazlar‛.55  Bu kırâatta ( ْأأْنَذْرتَ ُهم) kelimesinde ‚lahn‛ (hata) bulunduğunu çünkü ikinci (ء) nin (ا) e 

ibdâli ile iki sâkin arasının birleşmesine sebebiyet vermekle sınırın dışına çıkması demektir. Eğer bu, 

                                                           
53 İbrâhim Muhammed el-Cermî, Mu’cemu Ulûmi’l-Kur’ân, nşr. Dâru’l-Kalem (Dımaşk: y.y., 1422/2001), 220-221. 
54 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/39. 
55 el-Bakara, 2/7. 
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hemze’nin tahfifi ile olursa bu durumda harfin feth ile imâle arasında okunması gerektiğini beyan 

etmiştir.56 Oysa es-Semîn el-Halebî’ye göre bu görüş, tevâtür’ün sübûtu için isabetli değildir. Çünkü 

bu kırâatın Arap lugatında bu şekilde kullanıla geldiğini ve bu kalıbın değişmemesi gerektiğini ifade 

etmiştir. Devamında mezkûr kelimenin iki ‚hemze‛si tahkikle okunduğunda Temîm lehçesinde; tahfif 

ile okunduğunda Hicâz lehçesinde kullanıldığını ifade etmektedir. Bu kelimede Verş’in kıraatında 

ikinci ‘hemze’nin ‘elif’ ile ibdâli, Zemahşerî’ye göre lahn sayılsa da kelimenin tahfifli okunmasının 

kıraatın tevâtürü yönünden isabetli olmadığını kaydetmektedir. Ancak birçok kurrâ’nın bu kelime 

ilgili farklı yaklaşımlarının bulunduğunu belirtmektedir.57 Söz konusu kelimenin, kıraat-ı seb’a 

imamlarının çoğunun tahkik ile okuduklarını, Ebû Amr, Kâlûn, Nâfî’den İsmail b. Cafer ve Hişâm’ın 

teshîl ile okudukları belirtilmektedir.58 Görülüyor ki müellif, söz konusu âyette geçen kelimenin kırâat 

ihtilaflarını ve bunların tevcihini zikrettikten sonra, dil kuralları bakımından kelimenin teshîl ile 

okunabileceğini; ancak böyle bir vechin tevatürle sabit olmadığını ifade etmiştir. Kanaatimizce 

müellif, aynı zamanda kelimenin Arap lugatında kullanılış geleneğine dikkat çekmek istemiştir. 

7. es-Semîn el-Halebî’nin Mütevâtir Kırâatlara Yaklaşımı  

Daha önce de belirttiğimiz gibi, kırâatlar, sahih ve şâz olmak üzere iki kategoride 

değerlendirilmektedir. Sahîh kavramı kırâat literatüründe genellikle mütevâtir kavramıyla eş anlamlı 

olarak kullanılmaktadır.59 Müellif ise sahih kırâat kavramını mütevâtir kırâatlarla eşit kabul ettiği gibi 

daima bu kırâatlardan yana tercihini koymuştur. Aynı zamanda mütevâtir kırâatları zayıf 

gösterenlere karşı mücadele etmiş ve yukarıda zikrettiğimiz gibi mütevâtir kırâatlar arasında tercihte 

bulunanlara karşı çıkarak bu kırâatların sünnetle sabit olduğunu, yani Hz. Peygamber’den sahih 

senetlerle nakledildiğini sık sık tekrarlamıştır. Bununla birlikte herhangi bir kâri’nin sağlam kırâatı 

kıyas dışı olsa bile buna itiraz edilmesinin câiz olmadığını belirtmektedir.60 

Müellif, tefsîrinde mütevâtir kırâatlara yoğunlukla yer vermektedir. O, zaman zaman bu 

kırâatlar çeşitlilik arz etse de bunların güvenilirliğini yani Hz. Peygamber’e kadar olan tevâtürünü 

konumuna uygun bir şekilde ilmi açıdan desteklemekte ve şöyle demektedir: ‚Müfessirin basiretli, 

uyanık ve duygusallıktan uzak olma zorunluluğu vardır.‛ Bu vurgusunun devamında ise,  müfessirin 

                                                           
56 Ebu’l-Kâsım Muhammed b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl, nşr. Dâru’l-

Ma’rife (Beyrut: y.y., 1430/2009), 1/48; Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Yûsuf b. Abduddâim es-Semîn el-Halebi, el-İkdu’n-

Nadîd fî şerhi’l-Kasîd (Şerh-u Kasîdeti’ş-Şâtıbiyye) thk. Eymen Ruşdî Suveyd (Cidde: Dâru’l-Mektebât, 1322/2019), 

39; İbnu’l-Cezerî, en-Neşr, 1/207; Abdurrahmân b. Muhammed Ebû Zur’a İbn Zencele, Huccetu’l-Kırâât, thk. Said 

el-Efğâni (Cezayir: Dâru’r-Risâleti, 2010), 90; Emânî binti Muhammed Âşûr, el-Usûlu’n-Neyyirâtu fi’l-Kırâât, nşr. 

Medâru’l-Vatan (Riyad: y.y., 1432/2011), 430; Mâlik Yûsuf İbrâhim Culeydân, en-Nucûmu’l-Munîrâtu fi’l-Krââti’l-

Aşrı’l-Mutevâtirati min Tarîki’ş-Şâtıbiyye (Mısır: Dâru’n-Neşr, 1422/2011), 1/21; İbnu’l-Cezerî, en-Neşr, 1/341; 

Sirâceddin Öztoprak, Kur’ân Kırâatı (İstanbul: Beyan Yayınları, 2005), 62; Halebî, el-İkdu’n-Nadîd, 14. 
57 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/40. 
58 Ebî Abdullah el-Huseyn b. Ahmed İbn Hâleveyh, el-Huccetu fi’l-Kirââti’s-Seb’, thk. Abdul’âl Sâlim 
Makram, (Dâru’ş-Şurûk), 1399/1979, 1/204. 
59 Abdurrahmân b. İsmâîl b. İbrâhîm Ebû Şâme, İbrâzu’l-Meânî Min Hirzu’l-Emânî, thk. İbrâhim Atve Avd (Beyrut: 

Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2008), 6; Bedreddîn Muhammed b. Abdullâh ez-Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, thk. 

Muhammed Ebu’l-Fadl İbrâhim (Dimaşk: Dâru’t-Turâs, 2008), 2/ 242-243. 
60 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/60. 
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Arap dilinin usûllerini ve inceliklerini iyi bilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.61  Örneğin Bakara 

sûresinin ( َاِذُكْم اْلِعْجَل فَ ُتوبُو ِاََل َبَِرءُِكمْ َوإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْومِ  ِو ََيقَ ْوِم اِنَُّكْم ظََلْمُتْم اَنْ ُفَسُكْم َِبِتِّ )62 ‚Musa kavmine demişti 

ki: Ey kavmim, sizler buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize zulmettiniz; gelin Yaratıcınıza tevbe edin‛ 

âyetindeki ( ََْبرِءُْكم) kelimesinin âyetin içinde cari olan ( توبو) kelimesine mutaallık olup meşhur kırâata 

göre meksur (ء) ile okunmuştur. Kaynaklar, Ebû Amr’a nispet edilen kırâata göre (ء) nin sakin 

okunduğunu63 ancak bu kırâatı i’râb yönünden nahiv âlimlerinin reddettiklerini ve bu kırâatı Ebû 

Amr’a isnat ederek rivâyet edenlerin hataya düştüklerinin belirtmektedirler.64 Sîbeveyh (öl. 180/796), 

Ebû Amr’ın muhtemelen bu kırâatta ihtilâs65 yapmış olduğunu ve râvînin bunu sükûn zannetmiş veya 

zaptedememiş olabileceğini düşünmektedir. el-Müberred (öl. 286/899), muhtemelen Sîbeveyhi’nin 

görüşünden harakatle bu kırâatı başka bir açıdan değerlendirerek; lafız ve şiirde, i’râb harflerinde 

peşpeşe gelen harekelerde sükûnun caiz olmadığını, dolayısıyla Ebû Amr kırâatında lahn 

bulunduğunu söylemektedir. Müellif, bu görüşe karşı çıkarak el-Muberred’i Arap şiirini bilmemekle 

eleştirmektedir. Çünkü sükûnlü ‘hemze’nin Arap şiirinde çokça kullanıldığını belirtmekte; Ebû Amr 

kırâatının sahih olduğunu belirtmekte ve ‘hemze’nin ağır bir harf olmasından dolayı zaman zaman bu 

şekilde takdir edilmiş olabileceğini söylemektedir. Devamında, ‚keşke el-Muberred, Sîbeveyh’e tâbi 

olmayıp böyle bir cür’et göstermeyip Ebû Amr’dan özür dileyebilseydi‛ demektedir. Müellif, kıraatı 

seb’a imamlarından olan Ebû Amr kırâatının zaptında bir ihmalin veya yanlış anlaşılmanın mümkün 

olmadığını belirterek, onun kırâatının sıhhat ve zapt yönüne vurgu yapmıştır.  

Müellif, ince hassasiyetinden dolayı mütevâtir kırâatların, gelişi güzel herhangi bir tercihe 

veya ictihâda dayanmadığını belirterek, bilakis bunun nesiller boyu semâ ve muşâfehe yoluyla 

nakledildiğini vurgulamaktadır. Konuyla ilgili es-Semîn el-Halebî’nin kırâatların tespitinde 

rivâyetlere verdiği önemi gösteren diğer örneklerden bir diğeri de şudur: O, Bakara sûresinin 66 (  َوإْن

ُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلَْ َتَُِدوا َكاتًِبا َفرَِىاٌن َمْقُبوَضةٌ   Ve eğer seferde olur da yazacak birini bulamazsanız, alınan rehinler‚ 67(ُكن ْ

(yeter) âyetindeki (الّرَِىان)  kelimesini, İbn Kesîr ve İbn Amr’ın ( ٍَّ ُْ  şeklinde, diğer kırâat imamlarının (فَُس

(   ٌ َْا  şeklinde okuduklarını; ancak bir rivâyete göre, İbn Kesîr ve Ebû Amr’ın kelimeyi sakin (ِ) ile (فَِس

okuduklarını aktarmaktadır. Bu kırâata göre kelimenin ( فَْعم  ) vezninde kullanıldığını, ( ُسقُف  ve َسْقف)  

kelimeleriyle örneklendirmektedir. Müellif, el-Ahfeş’in (öl. 221/835) bu fiilden    ( نُُحد  نَْحد  - - ٍُْ ٍْْ -ُز  (َز

gibi kelimeleri türettiğini kaydetmektedir. Kırâat seb’a imamlarından Ebû Amr’ın (ز) ve (ِ) harflerini 

                                                           
61 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/60. 
62 el-Bakara, 2/54. 
63 Abdulfettâh el-Kâdî, el-Budûru’z-Zâhira fi’l-Kırââti’l-‘Aşara’l-Mütevâtira (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Arabiyye, 2008), 

32; İbn Hâleveyh, el-Huccetu fi’l-Kırââti’s-Seb’â, 77; Halebî, el-İkdu’n-Nadîd, 21. 
64 Âmr b. Osman b. Kanber el-Hârisî Sîbeveyh, el-Kitâb, thk. Abdusselâm Muhammed b. Hârun, (Kâhire: 

Mektebetu’l-Hânci, 1408/1988), 2/298. 
65 İhtilas: Harfin harekesini hafif bir sesle okumaya ya da harekenin üçte ikisini okuyup üçte birini terketmeye 

denir. Bkz. Nihat Temel, Kıraat ve Tecvit Istılahları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

2013, s. 72. 
66 Halebî, el-İkdu’n-Nadîd, 21.  
67 el-Bakara, 2/283. 
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madmûm ve (ا) siz olarak ( ٌفَ ُرُىنَّ َمْقُبوَضة) şeklinde okumasıyla ‚at‛ ve ‚rehin‛ (borç) mânâlarındaki farkı 

belirtmeye çalıştıkları nakledilmektedir.68 Ancak müellif, söz konusu kırâatın çeşitli dilsel tahlillerini 

verdikten sonra bu kırâatı tercih etmediğini ifâde etmekte ve böyle bir kırâatı herhangi bir rivâyete 

dayandırmadan nakletmenin câiz olmadığını da belirtmiştir.69 ez-Zeccâc (öl. 311/923), Ebû Amr’a 

nispet edilen kırâatın Mushaf hattına uygun olduğunu ve kurrâ’nın bu kırâatı tercih ettiğini 

söylemektedir.70 Müellif, ez-Zeccâc’ın görüşünü destekler mahiyyete, Mushaf hattında kelimenin ( 

ٍُْ ٌْ  ) şeklinde geçtiğini belirtmektedir. Kaynaklarda ise, Ebû Amr’dan (فَُس ا َْ  ’kelimesinin ‘at (انّسِ

anlamının dışında kullanılmadığı nakledilmiştir.71 Diğer kırâat imamlarına göre ( ٌَْا ٍْْ ) kelimesi (ِز  (َز

kelimesinin çoğulu olduğu, ( ٍْْ ٌُْٕ ) kelimesinin (َز  kelimesine masdar’ın, ism-i mef’ule şâmil (َيْس

babından gelmiştir. (  َزُْأ) kelimesinin ise, iktisâr’dan dolayı mef’ulu zikredilmeyen müekked masdar 

olmuştur. Buna da ( ٔنسَٕف يُْعِطيك زبُّك)72 ‚pek yakında Rabbin sana verecek‛ âyeti delil teşkil etmektedir. 

Ayrıca kelimenin Ebû Amr’ın belirttiği kullanımının dışında ‚kalıcılık/istikrar‛ anlamında 

kullanıldığını söyleyenler de vardır.73 Yukarıda zikredilen örneklerde, müellif’in, kırâatların tespitinde 

rivâyeti en önemli vâsıta olarak kabul ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

8. İki mütevâtir Kırâatı Tercih Etmesi 

Müellif’in, Hz. Peygamber’den tevâtüren nakledilen kırâatlar arasında bir tercih yapmadığını 

görüyoruz. Çünkü ona göre, mütevâtir kırâatların hepsi sağlam ve sahih yollarla rivâyet edilmiştir. Bu 

sebeple hepsini birbirine denk görmektedir. Ancak zaman zamanda bu kırâatların içinden birini 

diğerine tercih ettiği de görülmüştür. Bunun sebebinin ise, bazı itikâdî ve şer’î hükümleri açıklamak 

için buna başvurma ihtiyacı duyduğu şeklinde ifade etmektedir. Müellif, Âl-i İmrân sûresinin ( يَن إنَّ الدِّ

ْساَلمِ  -edatını yedi kırâat imamlarından olan el (إنّ )  Allah katında din, İslâm’dır.‛ âyetindeki‚ 74(ِعْنَد هللِا ااَْلِ

Kisâî (öl. 189/805)  (ء) nin fethi ile,  el-Bâkûn (Kırâatı seb’a imamları) ise esreli, okumuş; cumhûr ise 

cümleyi te’kit etmek için isti’nâf (temyiz)75 üzere okuduklarını aktarmaktadır. Zemahşerî, el-

Keşşâf’ında bu te’kidi şöyle açıklamaktadır: ‚Eğer ki; bu te’kit’in faydası nedir? diye soracak olursan, 

                                                           
68 İbn Hâleveyh, el-Huccetu fi’l-Kırââti’s-Seb’â, thk. Abdul’âl Sâlim Makram (Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 1399/1979), 104-

105. 
69 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/56-57. 
70 İbrâhîm b. Sirri b. Sehl Ebû İshâk ez-Zeccâc, Maâni’l-Kur’ân, thk. Abdul Celîl Şelebî, (Âlemul-Kutub, 

1408/1988), 1/367. 
71 Muhibbiddîn Ebû Hayyân el-Endelusî, el-Bahru’l-Muhît, thk. Adil Muhammed Abdulmarsûd-Ali 

Muhammed Muavvıd, ( Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye 1419/19889, 2/233. 
72 Duhâ, 93/4. 
73 Zeccâc, Mâani’l-Kur’ân, 1/188. 
74 Âl-i İmrân, 3/19. 
75 Temyîz: İki cümle peş peşe geldiğinde arada birleştirici bir bağ varsa bunlar birbirine ‘vav’ harfi bağlanır. Eğer 

bu iki cümle arasında böyle bir durum yoksa o zaman ikisi birbirinden ayrılır. Burada ikinci cümlede birinci 

cümleden anlaşılan bir sorunun cevabı olarak gelir. Bu soru çoğunlukla gizli olup, cümlenin manasından 

anlaşılır.  Ancak ikinci cümlenin ilk cümleye atfedilmeyip bu şekilde ondan ayrılmasına isti’nâf, cevap 

mahiyetindeki ikinci cümleye de isti’nâf cümlesi adı verilir. Bkz. Celâleddîn Muhammed b. Abdurrahmân el-

Hatîp el-Kazvînî, el-Îdâh fî ‘Ulûmi’l-Belâğati, nşr. Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye (Beyrut: y.y., 2009), 155; Ali Bulut, 

Belâğat Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015), 88. 
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derim ki;  ( َََلإََله إََلُىو) ‚On’dan başka ilah yoktur.‛ Bu da tevhîd demektir, diğer yandan ( ا َِبْلِقْسطِ قَاِءمً  ) ‚O’ 

adâletle Kâim’dir.‛ bu da dosdoğru demektir. Fakat bunun peşinde ‘Şüphesiz Allah katında din 

İslâm’dır.’ dense, bunu şöyle açıklamak gerekir ki: İslâm, adâlet ve tevhîd dinidir. Allah katında din 

budur ve bunun dışında başka bir din bulunmamaktadır‛76 şeklinde, dil kurallarına başvurmadan 

konuyu mânâ üzerinden açıklamaya çalışmıştır. 

Kisâî’nin kırâatında çeşitli vecihler bulunmakla beraber yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

cumhur kırâatına göre ( ّأن) nin kendisi ( َأنَُّو ََل إَلََه إََل ُىو)‘den bedeldir. Müellif, cumhûr’un kırâatını 

şöyle değerlendirmektedir: Bunda iki vecih vardır. Birincisi; bedelu’ş-şey’i mine’ş-şey’i77 (Bedel ile 

mübdelün minh öğelerinin tam olarak birbirinin yerini tuttuğu şeydir.) yani bu anlamda din 

İslâm’dır. Mânâ olarak adâlet ve tevhîdi içinde barındırmaktadır. İkincisi bedelu iştimal78 olup; İslâm 

dininin, tevhîd ve adâlete iştimâl etmesidir, ifadelerinde bulunmaktadır. 

Müellif, yukarıda Kisâi’nin kıraâtından bahsedildiği gibi ( َين ) terkibi (إنَّ الدِّ سطقَاِءًما َبلق )‘ 
terkibine bedel olduğunu ifade etmektedir. Devamında, ‚Bunda iki seçenek vardır ki, birincisi bunu 

lafzen bedel sayıp ( َين  mahalline koyup mecrûr kılmak, ikincisi; bedel durumunda koyup (إنَّ الدِّ

mahallinden mensup yapmaktır‛. Ebu’l-Bekâ (öl. 616/1219), bunu zikretmiş olsa dâhi aslında bu 

ikincisine pek de bir gerek olmadığını belirtmekte; yani bedel ile mânânın ortaya çıktığını 

söylemektedir . Çünkü din (İslâm) doğruluk ve adâlettir. Bu da bedelü’ş-şey’ mine’ş-şey’e kabildir. 

Bunların her ikisi aynı şeydir, aynı zamanda bedelu iştimal olması da câizdir. Buna göre, din (انْقسط)  

kelimesini kapsamakta bunun anlamı da adâlettir, şeklinde ifade etmektedir. Müellif, bu görüşleri Ebû 

Ali el-Fârisî (öl. 377/987)79 ve Zemahşerî’nin paylaştığını ifade ederken, aynı zamanda hocası Ebu 

Hayyân’ın, ‚Ebû Ali el-Fârisî mu’tezilî’dir. Ve onun tevhid ve adâlet anlayışı mu’tezilî düşüncelere 

dayanmaktadır‛ ifadelerini aktarmaktadır. Müellif, bu konuda ismi zikredilen müfessirlerin itizâlî 

yaklaşımlarının bulunduğunu Ebû Hayyân üzerinden dikkat çekmeye çalışmaktadır.80  

     Kaynaklarda konu ile ilgili yapılmış açıklamaların daha çok dilsel yönden olduğunu görmekteyiz. 

Taberî, (  ٍَ ٌَّ انِدي َٕ  ) terkibinin (أَ ُْ  cümlesine ma’tûf olup kendisinden atıf harfinin hazfedilğini (أََُّ الَ إنََّ إالَّ 

belirtmektedir.81 İbn Atiyye, bu görüşün zayıf olduğunu belirtirken zayıf yönünü açıklamadan 

                                                           
76 Zemahşerî, el-Keşşâf,  2/164-165. 
77 Belâğat İlminde bedel-i kül değil, bedel-i iştimâl ve bedel-i ba’z ele alınır. Tam olarak bedel yoluna 

gidilmemesinin nedeni, verilmek istenen mânânın tam olarak ifade edilmek istenmesidir. Bulut, Belâğat Terimleri 

Sözlüğü, 86. 
78 Mübdelu minh öğesinin nicelik bakımından olmasa da nitelik yönünden ayrılmaz bir hususiyeti olan bedel 

türüdür. 
79 Ebû Ali el-Hasan b. Abdulğaffâr  el-Fârisî, el-Huccetu li’l-Kıraâti’s-Seb’a, thk. Bedreddîn Kahvecî-Beşîr Cuveycâti 

(Dimaşk: Dâru’l-Me’mun li’t-Turâs,1413/1993), 3/24-25. 
80 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/83. 
81 Ebî Ca’fer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Tefsiri’l-Kur’ân, thk. Abdllah Abdulmusin et-Turki 

(nşr: Dâr İbn Hacer 1422/2001), 1/159.  
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geçiştirmektedir.82  el-Ferrâ  (ö.l 207/822) ( ََُّّأ) kelimesi şart olup ( د  ِٓ َش ) kelimesinin ( ِعُد َللَاِ اإلسالو ٍَ ٌَّ انِدّي  (أ

cümlesine vaki olduğunu belirtmekte ve burada birinci ( ٌَّ ٌَّ  ) nin hazfedilebileceği gibi (أ ْحداَِييَّتّ أ َٕ دَ َللَاُ ِن ِٓ َش

يٍ ِعُدهللَا اإلسالو  cümlesine uygun gelebileceğini söylemektedir. Ancak müellif, bu görüşü (اندِّ

desteklemediği gibi bunun problemli yaklaşım olduğunu belirtmektedir  

          Konuyla ilgili başka bir örnek de, es-Semîn el-Halebî’nin, Bakara sûresinin ( اَعْدََا ُيَٕسٗ أَ  َٔ إْذ  ٍَ نَْيهَة  َٔ ْزبَِعي

 ٌَ ٕ ًُ تُْى َظاِن َْ أَ َٔ  ِِ ٍْ بَْعِد  Musa’ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek ‚ 83(ثُىَّ اتََّخْرتُُى اْنِعْجَم ِي

buzağıyı (tanrı) edindiniz.‛ âyetindeki  (اَعْدََا َٔ ) ‘sözleşmiştik’ kelimesi ile ilgili tefsirinde yaptığı 

açıklamalardır. Ebû Amr ve diğerleri, kelimeyi bu şekilde okumaktadır. Müellif, bu kırâatı Ebû 

Ubeyde ve Mekkî’inin tercih ettiğini, bu kırâata göre lafzın zahirinden, Hz. Musa’nın Allah’a değil de 

Allah (c.c) ın Hz. Musa’ya va’dinin bulunduğunu ve bu kırâatı birçok kurrâ’nın zikrettiğini 

söylemiştir. Ancak âmme (çoğunluk) kelimeyi (َعْدََا َٔ ) şeklinde (ا) siz okumuştur. Müellif, Ebû 

Ubeyde’nin (اَعْدََا َٔ ) şeklinde okuyanların kırâatını tercih ettiğini aktardıktan sonra Ebû Hâtim ve 

Mekkî’nin de Ebû Ubeyde’yi takip ettiklerini söylemiş ve bu kırâatlardan birini diğerine tercih 

etmenin bir anlamı olmadığını, zira her ikisini de mütevâtir olduğunu ve sıhhat bakımından eşit 

derecede bulunduklarını belirtmiştir. 

 9. Şâz Kırâatları Tercih Etmesi 

es-Semîn el-Halebî, mütevâtir olmayan kırâatlar konusunda birçok âlimden farklı bir yol 

izlemiştir. O şâz kırâatları reddetmemiş; birçok âlimin zayıf gördüğü kırâatların isnadını 

kuvvetlendirmiş ve sahâbeye isnad edilmiş kırâatları savunup bunları inkâr edenleri tekfir etmiştir.  

Müellifin tefsîrinde farklı mütevâtir kırâat vecihleri ve tercihleri yoğunluk kazanırken 

tartışmalı olan ve Kur’ân âyetlerine giren şâz kırâatlara da genişçe yer vermiştir. Aynı zamanda bu tür 

kırâatları nisbet edilenlere kendi imkânları oranında ihtiyaca cevap verecek şekilde gayretle 

sunmaktadır. Bu nedenle şâz kırâatları mütevâtır kırâatlarla aynı çatı altında bulundurmasının 

nedenini ‚Tevâfuku’l-kırâât‛ (kırâatları uzlaştırma-bağdaştırma) anlayışı ile yaklaştığını 

belirtmektedir. Ancak her şeyden önce bu kırâatlara yönelirken öncelikle Arap lugatının kıyas ve 

usullerini mümkün mertebe ölçü alarak yaklaşmaktadır.84 Bu konuda müellifin şâz kırâatlarla ilgili 

bazı âlimlerin görüşlerini değerlendirmeye aldığını görmekteyiz. Biz de bu görüşlerden bazılarını 

aşağıda ele almak istiyoruz. 

1. İbn Atiyye (öl. 541/1147) gibi bazı âlimler, şâz kırâatların bâtıl ve zayıf olabileceğine 

hükmederler. Örneğin:  es-Semîn el-Halebî, Bakara sûresinin  ‚  أيَّاًما َمْعٌدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أْو َعلَى َسفٍَر

 Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı). Sizden‚ 85‛‛فَِعدَّةٌ ِمْن أيَاّم أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَةٌ َطعَاُم ِمْسِكينٍ 

her kim hasta yahut yolcu olursa  (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder. (ihtiyarlık veya şifada 

umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlerin bir fakir doyumu 

fidye vermeleri gerekir.‛ âyetindeki (ََُّٕق َّٕ قَ ) kelimesini İbn Abbâs ve İbn Mes’ud’un (يَُط َّٕ  kelimesinden (َط

                                                           
82 Ebû Mumammed abdukhak b. Ğâlib İbn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz fî Kitâbi’l-Azîz, thk. Abdusselâm Abduşşâfî 

Muhammed (Lübnan: Dâr İbn Hâzm 1422/2001), 3/41.  
83 Bakara, 2/51.  
84 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/62. 
85

 Bakara, 2/184. 
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mef’ule mebni olarak ( َقَطَّع) vezninde, Âişe ve İbn Dînâr’ın ise, kelimeyi ( ََُّ قُٕ َّٕ  ve (ٔ) ın (ط) şeklinde (يَُط

teşdidi ile (ط) yı (ت) ye idğâm ederek okundukların, bu kırâat vechine (ا ًَ ِٓ َف بِ َّٕ ٌْ يَطَّ  âyetini örnek 86(أ

vererek aktarmaktadır. Müellif, Akreme ve bir kısım topluluğun, kelimeyi ( ََُُّٕيَطَّيَّق) şeklinde (ٖ) nın 

fethi ve (ط) nın teşdidi ile okuduğun belirtmekte ve Mücâhid’den bu şekilde fâilin mef’ule bina 

edilerek okunduğunu kaydetmektedir. Ancak İbn Atiyye, bu kırâatta (ٔ) ın yerine (ٖ) nın teşditli 

gelmesinin, lafzen zayıflık alâmeti bulundurduğunu ve bu kırâatın bâtıl olduğunu iddia etmektedir.87 

Müellif, bu görüşe itiraz ederek, İbn Atiyye vb. âlimler, sadece bu kırâat’ın bâtıllığından söz ederler ki, 

onlar bu kelimede prensip olarak (ٖ) harfinin zaidesine itiraz etmiş ve (ٔ) lı okunması gerektiğini 

savunmuşlardır‛ ifadesinde bulunmaktadır. O, (ٖ) harfinin kelimede bulunabileceğini belirterek, bu 

kırâatın bâtıl ve zayıf olmadığını; çünkü bunda hasenî tahric88 bulunduğunu ifade edip şu açıklamayı 

yapmaktadır: ‚Bu kırâatın (تَفَعُّم) babından olmayıp, bunun müşkil bir tarafının bulunmasıdır. Yoksa 

bu ( َتفْيعَم) babından olup; aslı ( َتََطْيَؤق) dır.  (ٖ) ve (ٔ) harfleri bir araya gelerek, birincisinin sakin 

olmasıyla (ٔ) ın (ٖ) ya kalb olup; (ٖ) nın (ٖ) ya idğâm olmasıyla meydana gelmektedir.‛ Müellif, bu 

ifadeleriyle İbn Atiyye’nin görüşüne karşı meselenin sarf yönüne dikkat çekmeye çalışmıştır. 

2. Müellif, şâz kırâatlara ve bu kırâatların dayandığı nahiv kaidelerine cevaz veren herhangi 

bir nahiv ekolünden, şâz kırâatlara (meşrûiyet) haklılık kazandıran ve bu kırâata mesned (dayanak) 

olarak onu tecviz eden bir nahiv kâidesi bulunabileceğini ifade etmektedir. 

Bilindiği üzere cumhûr’a89 göre, fiil eğer bitişik zamirlere dayanıyorsa bunun müennes olma 

zorunluluğu vardır. es-Semîn el-Halebî, İbn Keysân’ın (öl. 320/932) ‚Fiilde te’nis de tezkir de câizdir‛ 

şeklindeki ifadelerine de yer vermektedir.90 O, İbn Mücâhid’in (öl. 324/936) kırâatını delil göstererek ( 
 Karşılaşan şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk‚  91(َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِف ِفئَ تَ ْْيِ اْلتَ َقَتا ِفَئٌة تُ َقاتُِل ِف َسِبيِل هللاِ 

Allah yolunda çarpışıyordu.‛ âyetindeki kelimenin aslı olan ( ُتُ َقاتِل) kelimesini İbn Mücâhid92 ve Mukâtil 

b. Süleymân (öl. 150)93 ( ُيُ َقاتِل) olarak okuduklarını aktarmaktadır. Devamında ‚Bu,  İbn Keysân’ın 

delillerine uygundur. Dolayısıyla ( ٌِفَئة) kelimesiyle ‚kavm‛ ve ‚nâs‛ mânâları pekişmiş 

bulunmaktadır. Böylece müzekker zamir tekrar ( ٌِفَئة) kelimesine dönmüştür‛94 ifadelerinde 

bulunmaktadır. Görüldüğü gibi müellif, şâz kırâatları takdir ve tercih ederekn; nahiv ve mezhep 

ulemasının delillerini merkeze alarak bu değerlendirmeleri yaptığı anlaşılmaktadır. 

2.Bazı âlimler, şâz kırâatların yanlış harekeleme ve kurallardan meydan geldiğini iddia 

etmektedirler. es-Semîn el-Halebî buna karşı çıkmakta ve Mâide sûresinin (  ْانسَّاِزقَةُ فَاق َٔ ِسُق  انسَّ ا َٔ ًَ ُٓ َطعُٕا أَْيِديَ

                                                           
86

 Bakara, 2/158. 
87 İbn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz,  1/252.  
88 Hadis terimlerinde olduğu gibi: Bir eserde geçen hadislerin temel kaynaklardaki yerini göstererek, isnad ve 

sıhhatleri hakkında bilgi vermektir. Hasen: Senedindeki râvileri âdil olmakla birlikte birinin ya da bir kaçının 

zabtı tam olmayandır. Bkz. Zişan Türcan, Hadis’in 100’ü (Ankara: Otto Yayınları, 2003), 76-136. 
89 Öztoprak, Kur’ân Kırâatı, 65.  
90 Muhammed b. Mahmûd ed-Dâcânî, ‚İbn Keysân en-Nahvî‛, Mecelletu Câmiatu’l-Melik b. Abdulazîz (Suudi 

Arabistan: y.y., 1977,1978), 65. 
91 Âl-i İmrân, 3/13. 
92 Muhammed b. Yûsuf b. Ali b. Yûsuf Ebû Hayyân el-Endelusî, el-Bahru’l-Muhît, thk. Âdil Ahmed- Ali Muavviz 

(Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1413/1993), 2/441. 
93 Zemahşerî, el-Keşşâf, 1/342. 
94 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 3/47. 
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َللَاُ َعِصيص  َحِكيى   َٔ ٍَ َللَاِ  ا َكَسبَا َََكاال  ِي ًَ  Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan‚ 95(َجَصاء  بِ

bir ibret olmak üzere onların ellerini kesin. Allah izzet ve Hikmet sahibidir.‛ âyetindeki (  َُوالسَّارُِق َوالسَّارَِقة) 
kelimelerinin kırâat farklılıklarını zikretmektedir. Cumhûr’un kırâatına göre kelimelerin sonundaki 

harfler merfû’okunurken; İsa b. Amr ve İbn Ebî Able nasb üzere okunmuşlardır. Ancak Ubeyy 

kırâatında kelime ( َوالسُّرََّقةُ َوالسُّرَُّق  ) şeklinde (ض) harfi madmûm ve her iki (ز) harfi teşditli olarak 

okunmuştur. Aynı zamanda el-Haffâf (öl. 299/912) bu kelimelerin Ubey mushafında da bu şekilde 

yazıldığını söylemiştir.96 İbn Atiyye, Ubeyy’in mushafında ( ةُ َوالسُّرَُّق َوالسُّرَّقَ  ) kelimelerinde (ض) 

harfinin‚madmûm‛, ve her iki (ز) harfinin ‚teşdîd‛ ile yazılmasıyla, kelimenin zabtında tahrifin söz 

konusu olduğunu iddia etmiştir97 Müellif ise bu zatların gerekçelerin reddederek;  ( َاَلسُّرَّق) kelimesi  
 kelimesinin çoğulu olduğunu belirtmekte ve bu tür kırâatlarda çeşitli vecihler ortaya çıktığını  (َسارِقُ )

belirtmektedir.  O, ( فُعَّم) kalıbı ile fâile denk bir sıfatın geldiğini belirtip, buna örnek olarak ( ب  veُضسَّ

 kelimelerini vererek; bundan muradın bu kırâatı Abdullah’ın kırâatında birleştirmek (َضاٍزب 

olduğunu, ancak ( انسَّازقَات َٔ انسَّاِزقٌُٕ - َٔ ) kelimeleri cemi sâlim sîgâsında olup, burada çoğula delalet 

ettiğini ve burada anlaşılmayan müennes ve müzekker fâil ortaya çıktığını ifade etmiştir. Devamında, 

nitekim ( ب ب ) ve (ََِساء  ُضسَّ  örneklerinde de olduğu gibi, burada ‚tau te’nis’ kullanılmadığını (ِزَجأل  ُضسَّ

belirterek, İbn Atiyye’nin kelimenin hattında yazım yanlışını iddaia etmesinin kabul edilebilir 

olmadığını dile getirmiştir.98 İbn Atiyye’nin Mushaf’ta böyle tahrifin olabileceğini düşünmesi, bizim 

açımızdan da anlaşılabilmiş değildir. Müfessir olmasının yanında bir Arap dil bilimcisi olan es-Semîn 

el-Halebî’nin seleften nakledilen ve Mushaf hattına muvafık kırâatları, Arap diline uygun olup 

olmamaları açısından da değerlendirdiği ve dil bakımından kendi tercihlerinin dışında kalan bazı 

kırâatları yer yer tenkide tabi tuttuğu görülmektedir. 

Basralılardan bir cemaat, burada haberin, cümlede emir olan ( فَاْقَطعُٕا) kelimesinde olduğunu 

söylemişlerdir. Fakat bu görüşe Sîbeveyh sıcak bakmamıştır. Ancak Arap kelamından kullanılan (   َشيدا

 vechinden dolayı kelimelerin nasb üzere okunmasını tercih etmiştir.99 Buna karşılık (فَاضِسبُّ 

kaynaklarda, kelimelerin merfû’ olarak okunmasının bütün Kûfeli âlimlerin tercihi olduğu 

belirtilmektedir.100 

4. Müellif, zaman zaman bazı şâz kırâatların anlaşılmazlığını ve zorluklarını itiraf etmekte ve bu 

kanısını delillendirmek için bir sorumluluk altına da girmektedir. Ancak bazen de açıklamakta 

zorlandığı yerlerde, bu konuda yetersizliğini öne sürerek, zorunlu olarak bazı kırâatları şâz kabul edip 

tenkit etmektedir.101 es-Semîn el-Halebî’nin tefsîrinin muhakkiki ise, müellif’e yönelik bu konuda 

şöyle bir eleştiride bulunuyor: ‚Müellif’in pek çok şâz kırâatı kabul edip, bu şâz rivâyetleri semâ ve 

kıyâsa dayandırdığı görülüyor; müellif, bunu bazı rivâyetler için yapıyorsa da aslında onun delil 

getirdiği bu rivâyetlerin tekellüf ve zaâfiyetten öteye geçemediğini anlayıp, bu konudaki bilgisinin 

ancak ona bu kadar yardımcı olabileceğini itiraf etmesi gerekirdi.102 

                                                           
95 Mâide, 5/38. 
96 İbn Hâleveyh, el-Huccetu fi’l-Kirââti’s-Seb’ s. 231.  
97 İbn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, 1/188. 
98 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, IV/256-257. 
99 Sîbeveyh, el-Kitâb, s. 234.  
100 Muhammed Abdullatif b. el-Hatîb, Mu’cemu’l-Kirâât, (nşr. Dâr Sa’deddîn 2018), II/268. 
101 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/62. 
102 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/ 65. 
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Sonuç olarak bizim açımızdan, müellif’in yaptığı kırâat ve nahiv karşılaştırmalarını ayrıntılı 

vermek elbette daha faydalı olurdu. Fakat ayrıntıların fazla yer kaplayacak ve konuyu dağıtacak 

olması sebebiyle, bazı yerlerde kısıtlamalara giderek konunun özünü ortaya koymaya çalıştık.  

10. Başka Âlimlerin Tercihleriyle Yetinmesi ve Onların Tercihlerini Reddetmemesi 

Müellif, kırâat farklılıklarına yer verirken zaman zaman başka âlimlerin yaklaşımlarına da ele 

almakta ve kendi görüşünü belirtmeden sadece diğer âlimlerin kırâatlara yaklaşımlarına değinerek 

konuyu geçiştirdiği görülmektedir. Bu tercihinin örneklerini aşağıda beraber incelemek mümkündür. 

es-Semîn el-Halebî’, Bakara sûresinin  ( ٌَوْدُخُلوااْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوِحطَّة)103 ‚Secde ederek kapıdan girin 

ve ‚hitta‛ (ya Rabbi bizi affet)‛ deyin.‛ âyetindeki  ( ٌِحطَّة) kelimesinin merfû104 ve mansûp105 olarak 

okunduğunu aktarmaktadır. Ona göre burada mübtedâ’ya haber olan bir hazf durumu vardır. Yani 

burada ( طَّ حِ  ) dan maksat bağışlanmaktır. O, Zemahşerî’den, kelimenin aslının mansûp olup, kelimenin 

 şeklinde okunmuş olduğunu; yani  ‚günahlarımızı bizden gider‛ mânâsında kullanıldığın (ُحطَّا )

nakletmektedir106 es-Semîn el-Halebî, İbn Ebî Able’nin kelimeyi (   ِحطَّة) şeklinde nasb üzere okuduğunu 

iki vecihle açıklamaktadır: Birincisi; kelime, fiilden nâip masdar olup ( َضْسب ا شيد ا) şeklinde gelmiştir. 

İkincisi; kelimenin öncelikle, mukadder fiil üzere mansup olduğunu ve mukadder fiilin mansupluk 

durumunun, lafzan nasb mahallinde geldiğini söylemektedir. O, Zemahşerî’nin, kelimenin mansup 

okunuşunu tercih etmesinin, muhtemelen İbn Ebî Able kırâtını esas alarak böyle bir yola 

başvurduğunu belirtmiştir. Müellif, ( َُّحط) kelimesi, merfû olarak okunursa ‚sabır‛ anlamına da 

geleceğini belirterek107 burada mânânın bozulacağına dikkat çekmiştir. O, her ne kadar bunu açıktan 

söylemese de Zemahşerî’yi bu konuda dolaylı olarak desteklediği anlaşılmaktadır. 

İbn Atiyye’ye, kelimenin ( َُّحط) hikâye edildiği üzere okunmasına yönelik, çeşitli dilsel 

açıklamalarda bulunarak merfû olarak okunması gerektğini söylemektedir. Oi bu yaklaşımını, 

kelimenin nasb halinde okunmasının, hikâye edildiği üzere okunmasına mâni olacağı görüşüne 

dayandırmaktadır. 108 Nitekim ‘Akreme, (öl. 107/726),109 (hz. Abbas’ın kölesi) ‚insanlar, günahlarının 

bağışlanması için, Lâilâhe illallâh demekle emrolunmuşlardır.‛ Bu mânâya göre kelimenin mansûp 

okunması gerektiğine dikkat çekmiştir. Diğer yandan, müellif, en-Nehhâs’ın110 İ’râbu’l-Kur’ân’ından, 

‚kelimeyi Araplardan geldiği gibi ( َبَّدل) (değiştirme) mânâsına yaklaştırmaktır,‛111 şeklindeki 

yorumlarını nakletmiştir. Görüldüğü gibi müellif, burada kırâatların sadece nahiv yönünü ele almakta 

                                                           
103 el-Bakara, 2/58; diğer örnekler için bkz. En’âm, 6/63; Hac, 22/23; Ahzâb, 33/4. 
104 Kâdî, el-Budûru’z-Zâhira, 32. 
105 Ebû Hayyân, el-Bahru’l-Muhît, 1/378. 
106 Zemahşerî, el-Kaşşâf , 1/78. 
107 Halebî,  ed-Durru’l-Masûn, 1/ 98. 
108 İnb Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, 1/282. 
109 İbnu’l-Cezerî, Gâyetu’n-Nihâye, 1/ 457, 
110 Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl en-Nehhâs, İ’râbu’l-Kur’ân, thk. Hâlid Ali (Lübnan: Dâru’l-M’arife, 1429/2008), 

1/228. 
111 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/374. 
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ve kırâat imamlarına değinmeden bazı müfessirlerin, kırâatı tefsirlerinde işleyiş biçimine dikkat 

çekmiş ve kendisi bir tercihte bulunmadan kırâatları olduğu gibi nakletmekle yoluna gitmiştir.  

11. es-Semîn el-Halebî’nin Eleştirdiği Kırâatlar 

 es-Semîn el-Halebî, eserinde birtakım kırâatlara eleştirel yaklaştığı görülmektedir. Bazı 

kıraatlar için lahn dediği gibi bir kısmını da dilsel birtakım sebeplerden dolayı reddettiği olmuştur. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi müellif, mütevâtir ve şâz kırâatlar konusunda tercihte 

bulunurken, prensip olarak, nahiv kâidelerini göz ardı etmek bir yana, bilakis bunda ısrarcı olduğunu 

her fırsatta ifade etmektedir. Nitekim nahiv kâidelerini gündeme getirirken, bazı nahiv âlimlerinin 

İ’râbu’l-Kurâ’n ile ilgili söz ve görüşlerini ve nahiv ilmi çerçevesindeki münakaşalarının delillerine 

dayanan mânâları önemseyerek serdettiği görülmektedir.112 

Nitekim müfessîr, mukaddimesinde şunları söylemektedir: ‚Meşhûr, mütevâtir ve şâz 

kırâatlara ve bu konudaki ehil kişilerin gerekçeli delillerine değindim. Bunu yaparken, i’râb 

kaidelerinden hiçbir surette kaçınmadım, velev ki o kâideler anlaşılmaz olsa bile. Bundaki amacım, bu 

kâideleri anlamak ve araştırmak isteyenlerin yanılmalarını önlemektir. Bu tartışmalar içerisinde 

zaman zaman görüşlerini benimsediğim veya karşı çıktığım müfessirlerden bazıları; ez-Zemahşerî, 

İbn Atiyye, Ebu’l-Bekâ vb. dir.‛ Devamın, nahiv âlimlerinin önemine de dikkat çekerek onlar için, 

‚İnsanlardan en çok sorumluluk sahibi olanlar‛113 diye bahsetmiştir. Müellif’in karşı çıktığı 

kırâatlardan birkaçına örnek vermek konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

es-Semîn el-Halebî, tefsirinde bazı kırâatları delil yetersizliğinden dolayı eleştirdiği görülmektedir.  

Mu’minûn sûresinin ( ََُكونَ فَالتََّخْذمتُُوُىْم ِسْخْرَيا َحَتَّ  ْْ ُهْم َت ُتْم ِمن ْ  ,Siz onlarla alay ettiniz‚ 114( اَْنَسوُْكْم ذِْكرِ  وَُكن ْ

(sürekli onlarla uğraştığınız için onlar) size beni anmayı unutturdular. Siz daima onlara gülüyordunuz.‛ 

âyetindeki ( ِسخرِيا) kelimesini, ihvân (Hamza, Kisâî)115 ve Nâfî (ض) harfini meksûr ve (ص) olarak, el-

bâkûn116 ise ‚madmûm‛ okumuşlardır. Kimileri bu kelimeyi muhtelif mânâlara çekerken, bazıları da 

kelimenin aynı mânâyâ geldiğini belirtmişlerdir. Bunlar; el-Halîl (öl. 175/791)117 Sibeveyh (180/796) 

Kisâî ve Ebû Zeyd’dir. (190/806)118 Diğer yandan es-Semîn el-Halebî’nin, ‚Birine bir şey yaptırmak 

                                                           
112 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/68; Bessâm Rıdvân Ulyân, ‚Menhecu’s-Semîn el-Halebî fî Tevcîhi’l-Kırâati fî 

Tefsîrihî ed-Durru’l-Masûn fî Ulûmi’l-Kitâbi’l-Meknûn‛, Mecelletu Câmiatu’l- İslamiyyeti li’d-dirâsâti’l-İslâmiyye 

20/2 (Ürdün: 2012), 2. 
113 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 1/ 6. 
114 el-Mu’minûn, 23/110. 
115 Ebû Amr Osmân b. Saîd ed-Dânî, el-Kırâatı’s-Sebi’l-Meşhûra, thk. Otto Pretzl (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Arabi, 

1404/1984), 639; Ebû Ali Hasan b. Ali b. İbrâhîm b. Yezdâd el-Ahvâzî, el-Vecîz fî Şerhi Kırâât el-Kırâatu’l-Kurrâtu’s-

Semâniyeti’l-Emsâri’l-Hamse, thk. Dureyd Hasan Ahmed (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslami, 2002), 263; İbnu’l-Cezerî, 

en-Neşr, 1/329; Kâdî, el-Budûru’z-Zâhira, 220. 
116 Kırâatı seb’a İmamları, bkz. Öztoprak, Kur’ân Kırâatı, 67. 
117 el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhidî, Arap lugatı ve nahiv imamlarında sayılır. Aynı zamanda Sibeveyh’in hocasıdır. 
118 en-Nehhâs’ın İ’râbu’l-Kurân’ını (III,/124) incelediğimizde Halîl, Sibeveyh, Kisâî ve el-Ferrâ’nın böyle bir 

ayırımdan bahsetmedikleri hatta bu konuda fikir sahibi olmadıkları görülmektedir. Oysa Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. 

Ziyâd el-Ferrâ’nın (öl. 207) Maâni el-Kur’ân adlı eserinin,  2/243,ünde ise, bu kelimeyi Nâfi, Hamza, Kisâî, Ebî 

Câfer, Halef ve bunlarla aynı fikirde olan A’meş de damme ile okumuşlardır. el-Bâkûn’un ise esre ile okudukları 

ifade edilmektedir. 
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istediğim zaman ( ُالسُّْخرَة) kelimesini ‚madmûm‛un dışında kullanmam, eğer kimseyi küçümseyecek 

olursam, hem ‚madmûm‛ hem ‚meksûr‛ okurum diye‛ Yûnus119’tan aktarımda bulunmaktadır. Ebû 

Alî el-Fârisî ve ona tâbi olan Mekkî ise ‚meksûr‛ okumayı tercih etmişlerdir. Onların, kelime 

kendisinden sonraki ( َُكون ََ ْْ َها َت ُتْم ِمن ْ  siz daima onlara gülüyordunuz.‛ mânâsıyla daha uyumlu‚ (وَُكن ْ

olduğu için bu şekilde okudukları kaydedilmektedir.120 

Müellif ise, ‚bu iki seçeneği birleştirmenin herhangi bir delili bulunmamaktadır. Nitekim bu 

mânâlardan iş yaptırma veya alaya alma söz konusu değildir. Eğer; alay mânâsından bahsedersek 

kelime ( ُاَلُسْخرَة)  olur. Veya birine bir iş yaptırmaktan söz edilecekse, bunun kullanılışı ( ُسْخرَيا) olur, 

şeklindeki sözleriyle yaklaşımını ifade ederken, bu kırâatın delilsiz olduğunu belirtmekte ve bu 

görüşleri reddetmektedir.121 Konuyla ilgili ele aldığımız örnekte es-Semîn el-Halebî’nin kırâatları 

kabulünde veya tenkidinde Arap dilinin oldukça önemli bir fonksiyon icra ettiğini söylemek 

mümkündür. Onun tefsirinde bazen bir kırâatı anlam olarak bulunduğu konuma uygun düşmediği 

gerekçesiyle eleştirdiği müşahede edilmektedir.  

Diğer bir örnekte: es-Semîn el-Halebî, Tevbe sûresinin (  َطاءفٍَة ٍْ ٌْ ََْعُف َع اَُِكْى إ ًَ ٌَ قَْد َكفَْستثْى بَْعدَ إي الَ تَْعتَِرُزٔ

 ٍَ ُٓى َكإَُا ُيْجِسِيي ْب َطاْفَة  بِأَََّ ُُْكْى َُعَرِّ  .çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz (Boşuna özür dilemeyin)‚ 122(ِي

Sizden (tevbe eden) bir gurubu bağışlasak bile, bir guruba da suçlu olduklarından dolayı azap edeceğiz.‛ 

âyetindeki (  ٍَطاءَفة ٍْ ٌْ ََْعُف َع ٍْ َطائِفَةٍ  ) cümlesini Mücâhid’in fiili müennes ve mechul olarak  (إ ٌْ تُْعَف َع  (إ

şeklinde okuduğunu aktarmış; ancak doğru olanın fiilin müzekker okunduğu kırâat olduğunu 

savunmuştur. Müellif, fiilin kendisine isnad edildiği kelimenin (  ٍْ  ;zarfı olduğunu buna göre (ع

Arapların(  ِِسيَس بِاندَّابَّة) şeklinde kullandıklarını; (  ِِسيَسْت بِاندَّابَّة) olarak kullanmadıklarını söylemiştir. Fakat 

o, İbn Mücâhid’in, kullandığı cümlenin anlamını göz önünde bulundurarak fiili müennes okuduğunu 

aktarmıştır. Buna göre cümle, sanki ‚bir gruba merhamet edilirse<‛ mânâsına geldiğini ve bu 

kullanımda bir garipliğin olduğunu savunmuştur. Müellif, bu âyetin en güzel kırâatının âmme kırâatı 

olduğunu; meçhul kalıbında ise, birinci fiilin müzekker ikinci fiilin müennes okunduğu (  ُيَْعف ٌْ  (إ

şeklindeki okuyuşun olduğunu ileri sürerek; ayrıca âyetin fâili Allah (c.c) olmak üzere bu şekilde 

okunduğunu belirtmektedir.123 

Kaynakların pek çoğunda söz konusu âyeti Mücâhid’in müennes ve meçhul kalıbında 

okuduğunakledilmiştir. en-Nehhâs (öl. 338/950) Mücâhid’in yanı sıra Cahderî’nin de bu şekilde 

                                                           
119 Müellif, bu ismi Ebû Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît adlı tefsirinden nakletmiştir. Ebû Hayyân ise, eserinde sadece 

bu ismi zikretmekle yetinmiştir. Bu zatın kim olduğu hususunda herhangi bir bilgiye ulaşamadık. 
120 Mekkî b. Ebî Tâlib el-Kaysî, el-İbâne ‘an Maâni’l-Kırâât, thk. Abdulfettâh İsmail Şelebî (Mısır: Dâru’n-Nahda, 

2010), 234. 
121 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 8/371. 
122

 Tevbe, 9/66. 
123 Halebî, ed-Durru’l-Masûn, 6/81. 
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okuduğunu söylemiştir.124 Bazı kaynaklarda ise kurrâ ismi belirtmeksizin âyetin meçhul kalıbında ve 

fiilin müennes olarak okunduğunu aktarılmakla yetinilmiştir.125 

Eserlerinde zikredip bu okuyşun tevcihini yapan bazı âlimlere göre, zarflar müzekker olduğu 

için Arapların ( ُْد َْ ُْد -قَِصدَ إنٗ  ِْ ) cümlelerinde olduğu gibi, doğru olanın kelimenin (ٖ) ile (قُِصدَْت  يُْعفَ   ) 

şeklinde okunduğuna dikkat çekmişler. Ancak bazıları, fiili müennes ve meçhul kalıbında (  َتُْعف ٌْ  (إ

okuyanların, cümlenin anlamını göz önünde bulundurarak; fiili müennes (  َتُْعف) ile okunduğunu 

belirtmişlerdir. Âlimler bu kırâatın (   ْتُْسَحى ٌْ إ veya  ْتَُساِيح ٌْ  kelimelerine benzediğini söylemiş ve bu (إ

okuyuşun mânâya hamlinin daha yaygın olduğunu söylemişlerdir.126 Ancak söz konusu kırâatın pek 

çok kaynakta bu şekilde tevcih edilmesinin yanında, İbn Atiyye, bu kırâatın takdirini (  ُانرَُُٕب ِِ اِذ َْ ٌْ تُْعَف   (إ

‚Bu günahlar affedilirse‛ anlamında kullanıldığını belirtmiştir.127  

es-Semîn el-Halebî’nin eleştirdği kırâatların çoğunu, Arap dili yönünden tenkit ettiği 

söylenebilir. Dilde farklı kullanımların bulunma ihtimali her zaman mevcuttur. Nitekim yukarıda 

zikredilen örneklerden âlimlerin ihtilaf etmeleri bu durumu göstermektedir. Yukarıda zikredilen 

örneklerden genel anlamda Arap dili bağlamında kırâatlara yönelik yaklaşımlar konusunda dikkatli 

olmak gerektiği; aslında kırâatların dil açısından değerlendirilmesinde; Arap dilinin bir tercih sebebi 

olarak görülmesinin daha uygun bir yaklaşım tarzı olduğu gözlenmektedir. Ancak dilde tek bir 

kullanımın olmadığı göz önünde bulundurulacak olursa, nakil yoluyla aktarılan kırâatların zaman 

zaman yaygın dil kullanımlarına uymadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mâni olduğu ortaya 

çıkmaktadır. İyi bir dil bilimci ve müfessir olan es-Semîn el-Halebî, kırâatları nakil ve Mushaf hattına 

uygunluktan sonra dil kalıplarına uygunlukları yönünden değerlendirdiği gözlenmektedir. 

Sonuç 

es-Semîn el-Halebî’nin tefsirinde çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalardan, onun kırâatları 

kabulünde rivâyeti en temel ölçüt olarak kabul ettiği; Arap dilindeki bir kullanım, kendisine 

nakledilen kırâatlardan daha fasih gelse bile, kırâat olarak nakledilmeyen hiçbir kullanımı Kur’ân 

kırâatlarından saymadığı anlaşılmaktadır. Müellif, tefsirinin mukaddimesinde kırâat ilmini müfessirin 

bilmesi gereken ilimlerin başında zikretmiş ve eserinin muhtelif yerlerinde kırâatlar ve sahipleri 

hakkında bilgiler vermiştir. Müellif’in tefsirinden anlaşıldığı üzere genel olarak kırâatları ikiye 

ayırmıştır. Birincisi mütevâtir kırâatlar; ikincisi şâz kırâatlardır. es-Semîn el-Halebî için, kırâatın 

mütevâtir olması, senedinin sağlam ve güvenilir olmasına bağlıdır. O, kırâat alanında bir şart olarak 

öne sürülen nahiv kaidelerine uygunluğu, mütevâtir kırâatlar için bir gereklilik olarak 

görmemektedir. Bundan dolayı müellif, Arap dili açısından nahiv kaidelerine daha uygun olmasına 

rağmen mütevâtirlik şartını taşımayan kırâatlara itibar etmemiştir. Müellif, senedinin sağlam oluşunu, 

kırâatın sıhhati noktasında yeterli görmektedir. O, sened açısından kırâatı seb’a imamlarının rivâyet 

ettiği bütün kırâat vecihlerini esas almış ve eserinde bunların mütevâtir kırâatlar olduğunu sıkça 

vurgulamıştır. Müellif, mütevâtir kırâatların hepsini Kur’ân olarak kabul etmiş ve nahiv ile ilgili 

kaideleri ve dil ile ilgili hükümleri kırâatlar üzerine bina etmiştir. Ona göre, kırâatlar esas kabul 

edilmesi gereken asıllardır. Bu kırâatları hatalı bulan müfessir ve dilcilere karşı çıkmış ve onları set bir 

                                                           
124 en-Nehhâs, İ’râbu’l-Kur’ân, 1/188. 
125 Ukberî, İmlâ mâ menne bihi’r-Rahmân, 1/234. 
126 Mekkî b. Ebî Tâlib, el-Keşf, 1/503. 
127 İbn Atiyye, el-Muharreru’l-Vecîz, 3/75. 



 

77 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 5 - Yıl: 2021 - Kasım 

dille eleştirmiştir. Özellikle tefsirinde bu konuda, İbn Atiyye, Zemahşerî ve Ebu’l-Bekây’ı sert bir dille 

eleştirdiği görülmektedir.   

es-Semîn el-Halebî, eserinde kırâatlardan en çok mütevâtir kırâatlara yer verirken; şâz 

kırâatları da gerek lugat gerek nahiv yönünden ihmal etmemektedir. Her iki yönüyle kırâat 

farklılıklarını tefsirinde ortaya koyarken, özellikle nahiv ve lugat yönünden, Ebû Ali el-Fârisî, İbn 

Atiyye, ez-Zemahşerî ve Ebu’l-Bekâ el-‘Ukberî’den yoğun bir şekilde nakillerde bulunmaktadır. 

Ayrıca adı geçen müfessirlerin görüşlerinden örnekler naklederken, şâz kırâatların gerekliliği ve 

faydalarını çeşitli nahvî ve lugâvî sebeplere dayandırmaktadır. Mütevâtir kırâatlardan kırâatı seb’â 

onun ilk tercihi olduğu gibi mütevâtir kırâatlar arasında tercih yapanlara da reddiyelerde bulunarak 

onları eleştirmektedir. es-Semîn el-Halebî, tefsirinde bütün mütevâtir kırâatların ashâp tarafından Hz. 

Peygamber’den şifâhi olarak nakledildiğini,  bu kırâatların tevkîfî olduğunu ve bunda herhangi bir 

tercihin veya içtihadın bulunmadığını savunmaktadır. O, her fırsatta kırâatları mütevâtir olsun şâz 

olsun gerek rivâyet açısından gerek Arap dili lehçeleriyle ilişkisi yönünden mürâcaat yoluyla savunan 

bir ‚mukrî‛dir. 

Ayrıca müellifin tefsîri, âdeta bir sarf, nahiv ve kırâat ansiklopedisi niteliğindedir. Nitekim 

onda kırâatların her türlüsüne dair, hemen hemen her tabakadan gelen rivayetlere rastlamak 

mümkündür. Sarf, nahiv, tefsir ve kırâat alanında ilim talep edenlerin bu tefsirden müstağni 

kalamayacakları bir gerçektir. 
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